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Ilusat ja meeldejäävat
jaanipäeva,
hea vallarahvas!

Pipide pannkoogipidu lastele
ENE KERGE, Osula külaseltsi juhatuse liige

Sõmerpalu vallavalitsus
ja -volikogu

Huvihariduse rahastamisest
26. mail kohtus Sõmerpalu
vallavalitsus lastevanematega, et arutleda huvihariduse
üle. Juttu oli huvihariduse
pakkumisest ning rahastamisest Sõmerpalu vallas.
Sõmerpalu vallavalitsuse
üks prioriteet on noorte hariduse ja huvihariduse toetamine. Koosolekul oli kuulda
häid mõtteid ja ideid, kuidas
huvikoolides õppivate õpilaste ja lastevanemate kohustuse täitmist jälgida.
Kahjuks on inimesi, kes
arvavad, et vallavalitsusel ei ole
huviharidusega mingit seost.
Hoolimata sellest, et sügisel
oli Sõmerpalu Sõnumites selgitav ülevaade huvihariduse
rahastamisest. Seepärast avaldame veel kord huvihariduse
rahastamise tabeli.
Edaspidi peavad kõik
vanemad, kelle laps asub
huvikooli õppima, esitama
Sõmerpalu vallavalitsusele 1.
oktoobriks avalduse. See on

seotud valla eelarve koostamisega, sest on olukordi, kui
valla eelarve on kinnitatud,
aga huvikoolides on kirjas
rohkem õpilasi, kui vallavalitsus on planeerinud.
Koosoleku käigus täitsid
vanemad ka küsitluslehe.
Küsitluslehti
analüüsides
selgus, et vanemad on üldjuhul huvihariduse toetamise
süsteemiga rahul.
Tehti ka ettepanek korraldada koolide huviringides
osalejate transport ning sooviti kohapeal liikumisrühmade (tantsuline liikumine),
käsitöö- ja puutööringi avamist. Huvi on ka näiteringi
vastu.
Vallavalitsus tänab kõiki
lapsevanemaid, kes koosolekul osalesid ning oma mõtete ja arvamustega toeks olid.
MAARIKA ROSENBERG,
Sõmerpalu valla haridus- ja
kultuuritööspetsialist

Valla huvihariduse rahastamine 2010/2011. õa
Huvikool
Aila näpustuudio
Tantsuklubi Maarja
Variatsioonid (tants)
Võru muusikakool
Põhiõpe
Huviõpe
Uisuklubi Tritsutajad
Võru kunstikool
Võru spordikool
Budokai
Judoklubi Rei
Väimela tervisekeskus
Parksepa spordiklubi
Võru spordikeskus
Lapsed
SK ProFit Võru hk

Laste arv
9
6
13
7
1
1
9
16
1
9
6
5
2
20
1

Reis Kalevipoja
radadele
Mai lõpus korraldas Osula
külaselts reisi Jõgevamaale Kalevipoja radadele ja
Elistvere loomaparki.
Kalevipoja muuseumis
võttis meid vastu giid, kes
on Võrumaa juurtega. Saime Kalevipoja tegemistest
ülevaate, mõned lood olid
meeles ka kooliajast.
Edasi suundusime Krati
seiklusrajale, kus proovisime

Vald (1 lapsele kuus)
14,06
19,17(algajad)/44,73
15,35(algajad)/18,35

110,1
15,9
29,4
30,3
65,53
25,56
28,76
13,74
19,17
15,97
3,2
28,00

5. juunil peeti Osulas
kuuendat korda lastekaitsepäevale pühendatud perepäeva „Meie
laste päev”.
Osula kooli ruumides ja
koolimaja tagusel mänguväljakul käis elav tegevus, millesse olid haaratud nii lasteaialapsed
kui ka tublid vanaemad.
Sai mängida päevajuht Pipi eestvedamisel.
Veel oli võimalik batuutidel hüpata, koos orienteerumisklubiga metsas
seiklusrada läbida, haldajate maailma tundma
õppida, Ahhaa keskuse
„suure paugu” laboris
ära käia, lasta näole liblikaid ja piraate maalida
ning loomulikult Pipi
pannkooke süüa.
Sel perepäeval oli
lapsi eriti palju, lastevanemate huvi tegevuste
vastu oli aga leigem kui
varasematel aastatel.
Aitäh kõigile korraldustoimkonna liikmetele meie valla külaseltsidest ja küladest.
Suur tänu ka toetajatele: kohaliku omaalga-

Rohevahetuspäev Kurenurmes
HELENA HELEKIVI
Aiandushuviliste meeleheaks toimus maikuu keskel Sõmerpalu vallas rohevahetuspäev, tänavu Kurenurmes Gaile Tammemägi
ja Taavi Serva koduaias.

osavust meeskonnatöös.
Lõpuks võtsime suuna
Elistvere loomaparki. Võrreldes varasemate mälestustega loomapargist oli palju
muutunud. Loomade eluasemeid oli uuendatud ja
vana mõisaparki atraktiivsemaks muudetud.
Väljasõite loodame edaspidigi korraldada, seekordset
ettevõtmist toetas kohaliku
omaalgatuse programm.
MARET SOON

Segasumma suvila Pipid ja lapsed.
tuse programm (EAS); Järve- tes kaasa lööma ja mõtlema,
re, Kurenurme, Sulbi ja Sõ- kuidas tegevust veel paremerpalu külaselts; Võhandu mini korraldada. Kindlasti
Põllumajanduse OÜ, Osula kohtume aga juba järgmisel
ja Sõmerpalu põhikool, Peri aastal Karlssoni peol!
Fotogalerii „Meie laste
OÜ, noortevolikogu ja Sõpäevast”: https://picasaweb.
merpalu vallavalitsus.
Külaselts kutsub ikka google.com (otsingus „Meie
piirkonna elanikke üritus- laste päev 2011”). NB! Sel

Hakatuseks sai näha iseäranis kaunist koduaeda, kus
jätkus uudistamist. Seejärel
said kõik vestlusringis hommikukohvi ja suupoolise
juures lähemalt tuttavaks.

Vahetada taheti köögiviljataimi, püsikuid, ka lehtpuupõõsaid. Tühjade kätega ei
lahkunud vist keegi ning tagasi ka oma taimi ei viidud.
Mõned taimed olid koguni
broneeritud, seda eelmise
aasta põhjal.
Rohevahetuspäev Helena Helekivi ning Gaile Tammemägi eestvõttel toimub
ka järgmisel aastal. Täname
osavõtjaid, keda oli sel aastal kokku tulnud ligi 20.

Rohevahetajad Gaile Tammemägi ja Taavi Serva koduaias.

päeval kaotatud ahvipärdik ja lilla tüdrukutepluus ootavad omanikku. Info tel 5907 9222.
Kes tahab saada infot
Osula kandi tegevuste
ja ürituste kohta, saatke
oma meiliaadress osula.
kulaselts@gmail.com.

Kurenurmes tuleb augusti
alguses taaskasutuspäev
Kurenurme külaselts korraldab 7. augustil algusega kell
12 Kurenurme seltsimaja
juures taaskasutuspäeva.
See on päev, mil rahaga
ei tegelda: kõik, mis kohale
tuuakse, antakse ära tasuta või vahetatakse teise asja
vastu. Tuua võib kõike, mis
seisab kasutult: riideid, toidunõusid, mänguasju ja
miks mitte ka mööblit.
Ainuke nõue on, et toodud
asjad oleksid terved, puhtad
ja teiseks ringiks kõlblikud.
Kõik, mis järele jääb, tuleb
omanikul tagasi viia.
Pärast laata toimub seltsimajas koosviibimine. Tuju
aitab rõõmsamaks muuta
Erja Arop pillimängu ja lõbusate repliikidega.
Samal päeval toimuvad
teist aastat võrkpallivõistlused Kurenurme külaseltsi
rändkarikale. Eelmisel aas-

tal võitis Vaabina võistkond.
Loodame, et sel aastal õnnestub karikas koju jätta.
Et meie üritus õnnestuks,
ootame teie kõikide aktiivset
osavõttu. Teeme head teistele ja vabaneme üleliigsetet
asjadest. Palun ette helistada
telefonil 5349 8525.
LAINE REHKLI,
külaseltsi esinaine

Suvelõpupidu
Osulas
26. augustil kell 20 Osula
Harjumäel suvelõpupidu.
Lasva näitering etendusega „Buss” Jan Rahmani
„Sõidu” ainetel ja simman
ansambliga Vanker.
Üritusel veel muid põnevaid tegevusi lastele, noortele ja muidu huvilistele.
Avatud puhvet.
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Vokaalansambli
Helin aasta

Koduvalla hea hoidja
LIINA VALPER

mest. Praegused tööpäevad
mööduvad vallamajas arvuti
taga. Mu töö on seotud dokumentidega. Ühelgi arvutikursusel pole ma käinud,
omal käel sain selgeks. Pean
olema hästi kursis seaduste
ja seadusemuudatustega.”
Külanõukogu perioodi
sisse jäi mõndagi ajale iseloomulikku, nagu suhtlemine sõjakomissariaadiga
või Vene aja lõpus talongide
jagamine. Helge loomusega Maia Müürsepp räägib
meelsamini ilusatest mälestustest. Ta näitab fotoalbu-

mit 80ndatest aastatest, mille
kaante vahel pildis ja sõnas
kajastuvad laste pidulikud
sünniregistreerimised. Neid
registreerimisi
sünnitunnistuse ulatamise, soojade
sõnade, muusika ja lilledega
korraldas Maia. Koos rahvamaja juhatajaga aga sai organiseeritud laste nimepidusid
ja kevadpäevi.
Mis on aidanud nii kaua
töös vastu pidada?
„Pere kõigepealt. Oleme
abikaasaga üles kasvatanud
poja ja kaks tütart. Mul on
neli lapselast. Palju andis

juurde kortermajast oma
majja kolimine. Kindlasti on jaksu andnud ka
see, et olen lapsest saadik laulnud ja tantsinud.
Laulan Osula segakooris
ja tantsin seltskonnatantsurühmas. Ligemale 40
aastat tegin kaasa rahvatantsurühmas, seltskonnatantsu
teevadki
endised rahvatantsijad.
Unustada ei saa ka töökaaslasi: kauaaegseid häid
kolleege. Suur osa töötab
siin sellest ajast, kui vald
moodustati. Loomulikult on suureks toeks mu
head Võrumaa kolleegid
– vallasekretärid.”
Möödunud aasta Eesti
Vabariigi aastapäeval pälvis Maia Müürsepp 2009.
aasta Võru maakonna
parima omavalitsusametniku tiitli. Oma töö kohta
ütleb Maia napilt: “Mulle
meeldib mu töö.”
Juhan Smuul on kirjutanud heast meremeeste
hoidjast. Maia Müürsepa
kohta sobiks öelda: koduvalla hea hoidja. Peab
olema keegi, kes hoolib,
hoiab ja vastutab. Vallasekretäri tähtsamateks
iseloomuomadusteks
peab Maia ise rahulikkust,
kohusetunnet, suhtlemisja väljendaussoskust.
Palju õnne topeltjuubeli puhul!

Esimene Eesti
naiste tantsupidu

Tantsupeo patroon Evelin Ilves, kes ka ise Kadrioru Kadride rühmas kaasa
lõi, pöördus avasõnades
tantsijate ja publiku poole:
„Kas te tantsukeeles kõnelda
mõistate? Kas te olete oma
loo loitsimiseks valmis? Ae,
aulik publik, kas te südame
ja silmadega kuulata oskate? Naise lugu rullub õige
pea sellel tulikuumal Jõgeva
linna staadionil teie ees lahti. Me räägime naise väest
ja sellest, kust see tuleb. Me
räägime naise igavesest ilust
ja armastusest, mis naise südames kunagi otsa ei saa. Me
hakkame väga tasahiljukesi
pihta. Kui te oskate kuulata,

siis te saate sellest ilust osa.”
Seejärel kõlasid tasased
muusikahelid ning tantsupeolised tegid maaemale
kummarduse tantsuga „Targa rehealune”, liikudes tsõõris
vastupäeva. Uskumuste kohaselt on see nõiaring, kaitse
panemiseks. Seejärel liiguti
päripäeva, mis on päiksering,
avamine, loomine.
Pidu keris oma tantsumustreid ning lõpuks jõuti
taas koju. Pidu jäävad meenutama kaunid hetked tantsumurul, kõrvetav päike ja
ühispilt tantsupeo patrooni
Evelin Ilvesega.
MAARIKA ROSENBERG,
Sulbi Maride juhendaja

Sõmerpalu vallasekretäril Maia Müürsepal jääb
sellesse kuusse kaks olulist tähtpäeva. 29. juunil
on tal 65. sünnipäev.
Mõni päev varem, 21.
juunil, aga täitub 40 aastat oma ametis.
„Katsin sünnipäevalaua
külanõukogu
esimehe
kabinetti. Esimees oli sanatooriumi läinud. Töökaaslased olid peolauda
nähes üllatunud, samas
nurisesid: miks ma oma
sünnipäevast varem ei
rääkinud!”
meenutab
Maia naerulsui esimest
sünnipäeva külanõukogu
sekretärina. Toona oli see
25. sünnipäev.
Maia Müürsepa sünnikodu on Sõmerpalu
vallas Mustjas. Ta sündis
Krevaldi
lasterikkasse
perre seitsmendana. Käis
Osula koolis. Keskkooli
lõpetas Otepääl. Tallinna
pedagoogilisest koolist
sai lasteaiakasvataja kutse. Töötas lühikest aega
Varstu lasteaias.
Abiellumine tõi Maia
kodukanti tagasi. Kuna
küla täitevkomitee sekretäri ametikoht oli vabaks
jäänud, kandideeris sellele kohale Võhandu kolhoosis sekretär-kassiirina

Maia Müürsepp tööpostil: teab, hoiab ja vastutab.
töötanud Maia Müürsepp.
Poole oma tööelust,
1971–1991, on Maia Müürsepp teinud tööd külanõukogu sekretärina, teise poole, 26. septembrist 1991 kuni
praeguseni, vallasekretärina.
„Neid kaht ametit võrrelda ei anna,” kinnitab Maia.
„Külanõukogu sekretärina
oli hästi palju suhtlemist elanikega. Kõige ulatuslikum
oli maksude kogumine. Palgapäevadel sõitsime majandite kassapidajatega ringi, et
tähtpäevaks raha kätte saada. Omal ajal teadsin iga ini-

Maikuu lasteaias

HELENA HELEKIVI

Maikuu on olnud lasteaias
tegus: on jõutud pidutseda,
sportida, mängida, reisida.
Emadepäeva eel esinesid
vanema rühma lapsed Sõmerpalu kooli perepäeval.
Emadele pühendati ka ilusad
rühmapeod.
Erilist tähelepanu on viimastel aastatel pööratudki
lapse, vanemate ja lasteaia
koostööle.
Meeldejäävaks
kujunesid väljasõidud ja
piknikud koos vanematega.
Põnnikeste rühm tegi koos
vanematega lõpureisi Piusa kooobastesse, Pallikeste
rühm käis lastevanemate Ivar
ja Jaana Rosenbergi küllakutsel Roosu talus lambakarja ja

teisi loomi uudistamas.
Putukate olümpial osalesid sel aastal tublid vanemad,
kes aitasid tulemusi mõõta ja
ﬁkseerida. Iga laps sai minna
koju oma tulemustega, et ka
ema-isa saaksid aimu, kui
tubli nende laps spordis on.
Lepatriinu lasteaiast läheb
kooliteele kümme põnnikest:
Salme-Adeele Hollas, Reno
Kivi, Mihkel Mürkhain, Andre Kasak, Maibel Kipasto,
Ragnar Puura, Rix Palm, Ken
Parijõgi, Sandra Tiganik ja
Marju Vestmann.
Beebiring lõpetas hooaja
pidulikult koos vanematega.
Täname väga vanemaid,
kes on sel õppeaastal meid
abistanud, ning ka neid, kes
on meid lahke sõna ja mõttega toetanud.

„Lepatriinud” valmistuvad olümpialippu heiskama.

12. juunil toimus Jõgeval
esimene naiste tantsupidu.
Jõgeva linna staadionil rullus lahti Naise lugu.
Päikest ja kuumust trotsides tantsis ligi 3000 tantsunaist, moodustades kauneid
mustreid. Nende seas olid ka
Sulbi Marid.
Tantsupeo ettevalmistused algasid juba möödunud
aastal. Tantsupeole pääsemiseks tuli tantsurühmadel
repertuaar märtsis toimunud ülevaatusel ette tantsida. Tantsud ei olnud kergete
killast.

Sulbis tegutsev vokaalansambel Helin on novembrist maini saanud kokku
Roosu talu vabaajakeskuse
saalis kord nädalas kolmapäeviti ning õppinud uusi laule
Kristi Serva taktikepi all.
Ansamblisse kuuluvad
Külli Stubis, Merle Konnula,
Ingrid Allas, Merili Küppar,
Ly Pihkanen, Anneli Habe,
Iines Urm ja Margit Tappo.
Repertuaari lisandus üle
kümne laulu, nende seas nii
südamlikke laule (nt „Kannikesed emale”, „Leia endale
sõber”, „Mälestusi kodust”),
lõbusaid laule (nt „Kikilips”,
„Sünnipäevalaul”, „Marupolka”, „Talvepolka”) kui ka
venekeelne laul.
Esinemisi oli sel hooajal
kokku kaheksa. Naisansambel laulis esimese advendi
puhul Osulas kuuse all, joosti kadrisanti, sõbrapäeval
esineti Sulbis, 23. veebruaril
tähistati vabariigi aastapäeva
Osula koolimajas, võeti osa
valla harrastuskollektiivide
naljapäevast 1. aprillil.
Kevadet võeti vastu 27.
märtsil Sulbis Võhandu jõe
ääres, lõbusat volbripäeva
peeti Roosu talu vabaajakeskuses ning emadepäeva puhul käidi tervitamas Sõmerpalu hooldekodu elanikke.
Naisansambel Helin korraldas sel hooajal ka Roosu
talu vabaajakeskuse hubases
saalis sõbrapäevaeelse peo.
Romantilist kitarrimuusikat ja laulu pakkus Joonas
Tuuling Põlvast. Seltskonnamänge korraldas Kristina
Ermel. Kõige lõbusam tundus mäng, kus tuli kotist riideid võtta ning need endale
selga panna. Tulemuseks oli
vallatu grupipilt.
Täname kõiki kaasaelajaid, eriti suur tänu Aivar
Rosenbergile igakülgse toetuse eest.
Ansambel on andnud
naistele võimaluse arendada
end muusikaliselt, õppida
nooti lugema, saada esinemiskogemusi ning veeta
koos aega.
Sügisest ootame uusi
lauljaid kõigisse häälerühmadesse. Kõik Sõmerpalu
valla naised, kellele meeldib
koos laulda, on oodatud Sulbi vokaalansamblisse Helin.
MERILI KÜPPAR

Sulbi laulunaised Osulas 1.
aprillil, naljapäeval.
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Noored seiklesid metsas
Sõmerpalu valla noorsootöötaja korraldas koos
noortevolikoguga 21. aprillil noortele ürituse „Seiklus
metsas”. Seigeldi Osula ja
Sõmerpalu vahelises metsas. Metsa vahele Osulast
Sõmerpallu olid peidetud
ülesanded, mille noored
kaardi abil üles pidid otsima ja lahendama. Sõmerpalu valla parimaks seiklejaks
said Maria Kängsepp, Kaisa
Kängsepp ja Egerta Aher.
Üksiküritajatest oli parim
Allan Terve.

Linnufarmis ja Piusa koobastes
LAINE VÄRNIK, õpetaja
Juuni esimesel päeval käisid Osula kooli 1. ja 2. klassi õpilased matkal Jaaniraotu talu linnufarmis ja
Piusa koobastes.
Linnufarm on justkui paradiis, kus elab üle 50 linnu
ja looma. Talu peremees
tutvustas lennuvõimetuid
linde, kanatõuge, faasaneid,
vee- ja puurilinde erinevatelt mandritelt. Loomariiki

Sõmerpalu kooli
õpilased KEATi
Osulast tantsu- ja laagris Veemäel
laulupeole
Teist aastat järjest osalesid Sõ-

AIGE ULJAS, Sõmerpalu
valla noorsootöö korraldaja

Osula põhikooli koorid ja
rahvatantsurühm on kogu
õppeaasta tublit tööd teinud ja nüüd ootab neid ees
sõit Tallinna noorte tantsuja laulupeole „Maa ja ilm”.
3. klassi rahvatantsurühm sõidab Tallinna 26.
juunil kl 18 kooli juurest.
Juhendajad ja saatjad on
Maarika Rosenberg ning
Kristina Ermel.
Mudilaskoor ja lastekoor
sõidavad peole 1. juuli varahommikul kl 6 samuti
kooli juurest. Juhendaja on
Ara Bander, saatjad Tuulike
Mölder, Aige Uljas, Hille
Narusberg. Lisainfot saab
kooli kodulehelt.
TUULIKE MÖLDER

„Vigurivänt
2011” võistlused
26. mail toimus Meremäe
kooli staadionil iga-aastase
noorte jalgratturite võistlussarja „Vigurivänt” etapp10–
12aastastele lastele.
Osalesid koolide tublimad liiklusetundjad ja
jalgratturid. „Vigurivända”
võistlus koosnes kolmest
osast: liiklustesti lahendamine, vigursõit ning kiirendus- ja aeglustusrada.
Enne võistlust said õpilased
natuke harjutada oma vigurrajal, mis tehti koolile
maanteeameti korraldatud
projekti raames. Suur tänu
õpetaja Taavi Pumbole, kes
koos õpilastega vajalikud
rajaelemendid valmistas.
Sõmerpalu kooli esindasid maakondlikul võistlusel
Karoliine Palok, HannaBritt Allas, Gerhard Mandli
ja Marti Meier. Meeskondlikult saavutati koolide
arvestuses esikoht ja individuaalselt võitis poiste arvestuses Marti Meier. Marti
läheb Võrumaad esindama
ka üleriigilisele „Vigurivänt
2011” võistlusele.
TIIU ALTER, õpetaja

merpalu põhikooli õpilased
KEATi programmis. Õppeaasta jooksul keskendutakse
koolitusel tule-, vee- ja liiklusohutusele ning esmaabile.
Igal aastal leidub noori,
kes just koolis ja ohutuslaagrites saadud teadmiste pagasiga päästavad eakaaslase
halvimast või kodu tuleroaks
langemast.
Õppe kohustusliku osa
läbinud koolide kaheksaliikmelised võistkonnad kogunesid mai lõpus kahepäevasesse
ohutuslaagrisse Veemäele.
Meie koolist osalesid Kelly
Mekk, Kelly Ilp, Mariette
Vunder, Mailiis Potter, Robert
Palok, Andre Lainemaa, Heidi Lainemaa ja Teisy Slavin.
Koolitusprogramm oli
koostatud põhikooli riikliku
õppekava turvalisuse teema
alusel. Lapsi õpetasid oma
ala asjatundjad Lõuna-Eesti

esindavad liigid alates eeslitest ja lõpetades kaeluspekaaridega. Eriti uhked on
paabulinnud ja faasanid.
Papagoi „tere” üle sattusid
lapsed lausa vaimustusse.
Piusa koobaste endised
kaevanduskäigud on kujunenud nahkhiirte talvituspaigaks. Koobastest on
leitud seitset liiki nahkhiiri.
Muuseumikoopas nägime
ilusaid liivakiviseinu. Saime teada, kuidas toimus
liiva kaevandamine vanasti.

Proovisime osavust koopamängus. Õpperajal nägime
haruldast kassikäppa. Saime ka loomingulisust proovile panna. Valmistasime
eri värvi liivast liivapudeli.
Jooksime siidpehmes liivas
paljajalu.
Kõik see oli mõnus vaheldus tavalisele koolipäevale. Ka suve alguse emotsioonid said kinni püütud.

päästekeskusest, Lõuna politseiprefektuurist ja Eesti Punase Risti Võru seltsist.
Programm koosnes teoreetilisest osast, iseseisvast
õppest soovitusliku kirjanduse alusel ja kahepäevasest
ohutuslaagrist.
Koolituse läbinud noor
inimene oskab aidata teisi
nii, et on tagatud enda ohutus. Ta teab, kuidas tulekahju
ära hoida, ja oskab tulekahju
korral õigesti käituda. Talle on selgeks saanud ohutu
ujumise põhitõed ja ta oskab
tegutseda, kui märkab uppujat. Ta käitub liikluses õigesti
ja teab, millal helistada hädaabinumbril 112 ja millal
pöörduda politsei poole. Ta
oskab peatada verejooksu,
aidata põletuse või luumurru
korral.
Meie kooli võistkond sai
Veemäel KEATi laagris Võru
maakonna koolide seas esikoha. Selle artikli kirjutaja sai
eripreemia esmaabiteadmiste
eest.

Noored kotkad
ja kodutütred
mälestusradadel

MARIETTE VUNDER

Osula õpilased käisid Jaaniraotu talus loomi uudistamas.

29. aprillil toimus Naiskodukaitse Kanepi jaoskonna
ning Osula noorkotkaste ja
kodutütarde mälestusmatkamäng: 23. aprillil tähistatakse nende naiskodukaitsjate mälestust, kes 1942.
aastal Siberis mõrvati. Sel
päeval meenutatakse kõiki
endisi naiskodukaitsjaid.
1. aprillil möödus 65
aastat Hindriku talus toimunud
metsavendade
lahingust, kus hukkus ka
tollase Kärgula jaoskonna naiskodukaitsja Erna
Tatrik. Kärgula jaoskond
kuulus varem Kaitseliidu
Kanepi malevkonna juurde.
Matkast võttis osa neli
võistkonda: Osula ja Kanepi noorkotkad, Osula ja
Kanepi kodutütred.
Kaardile oli märgitud 11
kontrollpunkti, mida tuli
teel pildistada, lisaks veel

viis objekti, millest tuli foto
teha. Ühe punktiga, milleks oli silohunnik, juhtus
küll nii, et see oli just samal
päeval minema viidud.
Rada algas Osula kooli
juurest, lookles põldude
vahelt Hindriku talu juurde ning sealt edasi Mesipuu tallu Kanepi vallas.
Seal puhkasime ja einestasime. Osula noored liikusid jalgratastel ja sõitsid
õhtul koju, Kanepi noored
jäid aga ööbima.
Kõik olid tublid, keegi
rajal ära ei kadunud. Enim
punkte kogusid rõõmsameelsed Kanepi kodutütred. Matka jäävad meenutama toredad pildid.
Olen uurinud 1927-1939
aastate Võru Maleva Teatajaid ning leidsin sealt allpool toodud Kärgula jaoskonna liikmete nimed.
Kui kellelgi on infot
nende saatuste kohta või
pildimaterjali, siis andke
märku (tel 529 8430):
Esimene esinaine ja asutaja-

liige Hilda,Matteus (Valgeristi III klass 1938), asutajaliige
Ella Lilover (Tuusis, Kärgula
6kl algkooli õpetaja 1925. aastast, Naiskodukaitse Kärgula
jsk asutajaid ja algul juhatuse liige), Kärgula kodutütarde rühma asutaja ja vanem
Adel, Allie, Peetri t; Hausman,
Elfriede, Augusti t; Heerik,
Hilda, Hermani t; Helde, L.
– jsk asutaja; Zimmer, Linda,
Friedrichi t; Kahro, Selma,
Hindriku t; Käsk, J; Kets,
Frieda, Eduardi t; Kets, Selma,
Eduardi t; Kongo, Salme;
Kristoving, Marta, Rudolﬁ t;
Laane, Berta, Aleksandri t;
Märdimäe, Leida, Hansu t;
Matteus, Ermilda, Kusta t – jsk
asutaja; Metsas, Koidula, Richardi t; Muru, Linda, Tõnise
t; Pakler, Elfriede, Antsu t; Pärli, Maret, Karli t; Pärli, Marta;
Piirmann (Aljes), Ida ,Jüri t;
Prentsel (Oja), Marta, Emili
t; Rummi, Marta, Leonhardi
t; Steinbach, Alide, Tõnise t;
Tatrik, Erna; Tiisler, K.; Torop,
Elfriede, Gustavi t; Tuusis,
Drusilla (Valgeristi III kl 1938);
Ülenurm, Frieda, Reinholdi t;
Ülenurm, Hirlanda, Juliuse t;
Vänter, Erna, Ludvigu t.

TUULIKE MÖLDER, Naiskodukaitse Kanepi jaoskonna esinaine

Miks olen Osula
kooli aasta õpilane

Tõnu Lumi tutvustab kõlapille.
Kalev Lindal ja kõlapillide
meisterdaja Tõnu Lumi.
Nad tutvustasid looduslikest materjalidest valmisLõppenud õppeaasta oli tatud pille. Seejärel jaotati
Osula kooli mudilaskoori pillid kätte ja kõik said kaalauljatele ja õpetaja Ara sa mängida. Küll oli tore
Banderile tõsine katsumus. orkester!
Selgeks tuli õppida kaheLõpuks sai igaüks meishäälsed keerulised laulud terdada endale nn sääsepilli.
koos liikumisega. Mais ül- Suvel aga ootab lapsi laululatas kool tublisid laululapsi pidu Tallinnas.
retkega Varbuse muusikamõisasse. Muusikamõisas
SIRJE PUUSEPP, õpetaja
võtsid meid vastu dirigent

Varbuse
muusikamõisas

Möödunud õppeaasta oli
minu jaoks teguderohke.
Kooliväline aeg oli sisustatud hobidega. Kergejõustik
on olnud viimaste aastate
prioriteet, osavõtt üleriigilistest ja rahvusvahelistest
kergejõustikuvõistlustest oli
tõsine väljakutse.
Laulmist ja pillimängu
olen armastanud juba väikesest peale. Laulnud olen
tüdrukuteansamblis ja lastekooris.
Osula põhikooli õpilasesindusse kuulumine on
andnud võimaluse seista
kaasõpilaste huvide eest.
Olen kooli tunnustuse
eest tänulik, see innustab
mind edaspidigi Osula kooli projektidest osa võtma.
Kindlasti väärivad parima õpilase tiitlit kõik aktiivsed ja hea õpiedukusega õpilased. Põhjusi, miks
mind aasta õpilaseks valiti,
on mitu: edukas osalemi-

Direktor Anti Ossis Sirelyn Pommerit õnnitlemas.

ne maakondlikul käsitöö
ja kodunduse olümpiaadil,
auhinnalised kohad kergejõustikuvõistlustel, osalemine olümpiaadidel ning
moešõul.
Lõppenud õppeaastal
võtsin osa mitmest üleriigilisest käsitöökonkursist
ja minu töid ka tunnustati.
Koos klassiõdedega võtsime

osa projektist „Elurikkuse
võistlusmäng”, kus saime
kolmanda koha. Liitusin
Võru kergejõustikuklubiga
Lõunalõvi.
Põhjus, miks ma kunagi ühestki projektist ära ei
ütle, on väga lihtne: teen
seda kõike enese arendamiseks ja oma tuleviku jaoks.
SIRELYN POMMER
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Sõmerpalu Sõnumid

Sa sündisid ja valgus toas
lõi soojalt värelema...

Jaanipäeva spordivõistlused Harjumäel
Kellaaeg Spordiala

Maht

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Vastutaja

võistlusaladele registreerimine
Maria Saarme Aige Uljas
lastejooks (kuni 6a)
jooks sirgel
Mattias Loos
lastejooks (7-9a)tüdrukud-poisid
jooks sirgel
Mihkel Pihooja
ümber Harjumäe jooks:
1 ring
Mattias Loos
tüdrukud, 10-12a
poisid, 10-12a
tüdrukud, 13-15a
poisid, 13-15a
ümber Harjumäe jooks (mehed-naised) 1 ring
Mihkel Pihooja
osavusvõistlus (hüppepalliga)
lapsed, 15-17a; naised 18-...
aja peale
Aige Uljas
18.00 õllekasti hoidmine (mehed)
aja peale, 4 esimesele punktid Vambola Saarme
Mudilaste võistlus (koolieelikud)
aja peale
Kristi Täht
18.30 kotipoks poomil (poisid 13-15, noored 16-17a) kaotaja langeb välja
Vambola Saar
nobedad näpud (naised-tüdrukud, 14-17a) aja peale
Aige Uljas
18.45 noorte takistusjooks (tüdrukud-poisid koos, 15-17a)
Kiireim
Mihkel Pihooja
Sangpommi rebimine (32 kg) mehed
kordade arv, 4 esimesele punktid Mattias Loos
19.00 kombineeritud võistlus peredele (mees, naine, üks laps)
Kristi Täht
19.20 õlletakistusjooks (mehed)
kiireim
Mihkel Pihooja
19.30 köievedu (mehed-noored: viis meest,15-20a noored/sega)
Vambola Saarme

Kristiina Soon ja
Indrek Kirchenberg
tütar KADRI

16.30
17.00
17.10
17.20
17.40
17.50

Valla spordimehe selgitamine kolme ala kokkuvõttes: ümber Harjumäe jooks, õllekasti hoidmine, sangpomm
Valla spordinaise selgitamine kolme ala kokkuvõttes: ümber Harjumäe jooks, nobedad näpud, osavus

Merli Kiilo ja Alo Kipasto
poeg KERT
Aimi Uljas ja Jean Lauter
tütar AUREELIA
Merje ja Andres Taan

poeg PÄRTEL

Õnne sünnipäevaks!
Tuues ja viies, nii möödub aeg,
Andes ja võttes, kuis tahad!
Ning tema teele tänagi
rõõmu ja kurbust jääb maha.

Juuli

August
Elmar Jürioja 70

Heljo Saar 70

Harri Lindmets 70

Kaarel Järvpõld 70

Ellen Tiisler 70

Ülo Arengu 80

Salme Varrik 75

Virve Veedler 81

Milvi Martins 75

Võistluste korraldajad on Sõmerpalu vallavalitsus ja Sõmerpalu valla noortevolikogu.

Olev Repp 82

20.00 Sõmerpalu valla kaunite kodude tunnustamine ja valla isetegevuslaste kontsert
21.00 jaanitule süütamine ja simman ansambliga Rabarber

Milda Kõva 84

23. juulil kell 13 Vaabina koolimaja juures

Natalia Kukumägi 81
Leida Rehkli 83
Elfriede Valge 83

Helmi Oha 87

Herta Raag 83

Lonni Kerge 89

Eldur Kähr 85

Maria Raud 93

Elsa Leis 85

Suur kokkusaamise päev
* Mälestused vabal mikrofonil
* Lõõtspillilood
* Erja Aropi noorte meeste ansambel ja Kihnu Virve
* Laulavad laulukarussellil esinenud lapsed
* Midagi ka üllatuseks

Laine Luhaäär 88

On leinapisar kurb ja valus –
raskeim kõigest inimelus ...

Õhtul Andrese kaarhalli juures kutsub tantsule
Saaremaa mees Laur Teär.
16. juulil kell 18.30 Pilistvere näitetrupi etendus
Võrumaal Sulbis Roosu talu vabaajakeskuse laval

Mälestame meie hulgast lahkunut
Olga Leim

Andrus Kivirähk

„Rikka õelusel ei ole piire”
Osades:
Heiki Aren, Tõnis Riisk, Eelika Ütt, Jane Nirgi, Tarmo
Siimula, Diana Aren, Rein Vahtra, Andrus Ojalill,
Piret Jukk ja Taavo Sefer.
Lavale aitas tuua ja muusika valis Eda Piilmann.
Pääse 1 euro, müügil pool tundi enne algust kohapeal.

Kirikuteated
10. juulil kell 14 Heimtali kirikus jumalateenistus.
Jutlustab Volker Plath. Pärast õnneloos ja piknik.
Heimtali kirikus toimuvad jumalateenistused
iga kuu teisel pühapäeval kell 14.
31. juulil kell 11 Urvaste kirikus kuldleeripüha.
Kalmistupühad Urvaste kihelkonnas

Sulbi liivakarjäärist on võimalik ehitusliiva osta
Vallavalitsusel on Sulbi
liivakarjääris
ehitusliiva
kaevandamise luba. Seoses
sellega saavad valla elanikud ja ettevõtted ehitusliiva
osta. Vallavolikogu on keh-

testanud liiva müügihinnaks 1,5 eurot kuupmeetri
eest. Müügihind sisaldab
ainult riigile makstavat ressursimaksu ja karjääri rekultiveerimistasu.

Kaevandamiseks ja veoks
peab ostjal olema oma tehnika. Kaevandamist korraldab valla maakorraldaja
Aleks Pai (tel 507 8412, 786
8803). Enne kaevandamist

on vaja maksta vallale
soovitud koguse eest sularahas või saada raamatupidajalt arve pangaülekandeks.
VALLAVALITSUS

24. juunil kell 11 Urvastes.
Kell 10 kirikus piht ja armulaud.
26. juunil kell 11 Osulas I
26. juunil kell 14 Kraavil
10. juulil kell 11 Antslas
7. augustil kell 11 Urvastes II
21. augustil kell 11 Osulas II
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Vallavalitsuse
kollektiivpuhkus
Vallavalitsuse ametnikud on
kollektiivpuhkusel 27. juunist kuni 31. juulini.
Puhkuse ajal on ametnike vastuvõtupäevad vallas
12., 19. ja 26. juuli.

Toimetulekutoetuse taotlust saab esitada 12. juulil
kella 8 – 16 ja 18. juulil kella
10 – 13. Toetust makstakse
30. juunil kella 8 – 16 ja 26.
juulil kella 10 – 16.
Raamatupidajad on lisaks
eeltoodule tööl 30. juunil, 1.,
4., 5. ja 13. juulil. Siis saab
teatada veenäitusid ja maks-

ta kommunaalmakse.
Surma ja sündi saab registreerida Võru maavalitsuse registrite osakonnas (Jüri
12, I korrus, Hele Mägi, tel
786 8348) või eelnimetatud
vastuvõtupäevadel vallas.
Surma registreerimisel
võtta kaasa kõik surnu kehtivad dokumendid (kui abi-

elus, siis ka abielutunnistus).
Sünni registreerimisel
võtta kaasa mõlema vanema passid, ID-kaardid (ka
vanemate sünnitunnistused, kui on), abielutunnistus, lapse sünnitõend.
Valla toetuse saamiseks
tuleb pöörduda tööpäevadel vallavalitsusse.

Kalmistupäevad Osulas
Kalmistupäevad Osula kalmistul toimuvad 26. juunil
ja 21. augustil algusega kell 11. Palume kõigil korrastada omaste kalmud!
SÕMERPALU VALLAVALITSUS
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

