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Lastekaitsepäeval tunnustati
valla laste eeskosteperesid
Lastekaitsepäeval 1. juunil
tänas Sõmerpalu vallavanem Aare Hollo asendusperesid hoolitsemast laste eest,
kes ei saa eri põhjustel elada
koos oma vanematega.
Selliste Sõmerpalu valla laste koduks on praegu
Tilsi lastekodu ja kolm eestkosteperet. Lastekodus elab

kolm, peredes kokku neli
last (ühes peres kaks last).
Suur tänu Hella Kasukale ja Peeter Unterale südamliku muusikalise sõnumi eest peredele.
PIRET VAHER,
sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialist

Vallavanem Aare Hollo kingib asenduspere esindajale
Egle Slavinile roosipuu koos tänukirja ja südamekujulise
küünlaalusega. Marko Jakobi foto.

Mullu sündinud laste vastuvõtu
pilte saab vallavalitsusest
Pered, kes osalesid 2012.
aastal sündinud laste peresündmusel! Kellel teist veel
ei ole ühisfotot, siis saate

selle kätte vallamajast tööpäevadel.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Vajaduspõhisest
peretoetusest
Vallavalitsus hakkas 1. juunist vastu võtma vajaduspõhise peretoetuse avaldusi.
Vajaduspõhist peretoetust saavad taotleda pered,
kus kasvab vähemalt üks
laps ning perekonna sissetulek jääb allapoole suhtelist
vaesuspiiri. Sel aastal on selleks piiriks perekonna esimese liikme kohta 280 eurot
kuus. Iga teise ja järgmise
vähemalt 14aastase pereliikme kohta on see 140 eurot
ning alla 14aastase pereliikme kohta 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise toetusega
lisandub ühe lapsega perele
sel aastal 9,59 eurot kuus,
2015. aastaks kasvab see
19,18 euroni. Näiteks neljaliikmelise perekonna puhul,
kus on kaks täiskasvanut, üks
15aastane ning üks 10aastane laps, on sissetulekupiiriks
2013. aastal 644 eurot.
Seega on sellise koosseisuga neljaliikmelisel perekonnal 2013. aastal õigus
saada toetust juhul, kui perekonna keskmine netosissetulek taotlemisele eelneval
kolmel kuul on olnud väiksem kui 644 eurot kuus.
Info: Piret Vaher, tel 686
8807.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Helisesid lõpukellad

Sõmerpalu põhikooli lõpetajad (vasakult): Kristen Parijõgi, Heidi Lainemaa, klassijuhataja Viia Haller, Teisy Slavin, Kelly Ilp, Geitlin Promvalds, Mailiis Potter.

foto: Maidu Jaason
Osula põhikooli lõpetajad, esimene rida vasakult: Kaisa Kängsep, Helen Rummi,
Sirelyn Pommer, Margot Loos, Kristel-Liis Jõendi, Kadi Kahre, Kätlin Siirak, Tiina
Kase ja esimene klassijuhataja Aime Animägi. Tagumine rida vasakult: Henri
Variko, Karl-Kristjan Kari, Aleksander Promvalds, Atso Tappo, Randel Konnula,
Silver Kinna, Günter-Duncan Mandli ja klassijuhataja Aive Pähn.

Väljakaevamised Määritsa lahingupaigas
Juunis toimusid sõjahaudade uurija Arnold Undi
juhtimisel arheoloogilised
väljakaevamised Haamaste
külas Hindriku talu elumaja
varemetel, et täpsustada seal
toimunud Määritsa lahingu
käiku, saada ülevaade maja
planeeringust ja avastada
veel hukkunuid.
«Viimase teooria võib
juba enam-vähem kindlalt alusetuks lugeda,» ütles Arnold Unt 18. juunil.
«Oleme leidnud sisustuse ja
olmeesemete tükke, kuule
ja padrunihülsse, ka mitu

kohta majas, kus Nõukogude sisevägede ründajatele
vastupanu osutajad on surma saanud.»
Võrumaa metsavendade
üks kangelaslikumaid lahinguid toimus Hindriku talus
1. aprillil 1946. Hindriku
talu omanik oli Eesti sõjaväe kapten Erich Määrits,
kes võitles 1944. aastal Saksa
poolel ja taganes koos sakslastega läände. 1946. aastal
elasid Hindriku talus tema
naine Marta koos ema ning
sugulaste, õe-venna Erna ja
Osvald Tatrikuga. Osvald

Väljakaevamised Määritsa lahingupaigas Hindriku talus.

Tatrik oli metsavend ning
seetõttu viibisid talus sageli
ka teised metsavennad.
1. aprillil piiras NKVD
sisevägede operatiivgrupp
Hindriku talu sisse. Kuna
metsavennad alla ei andnud, pandi maja põlema.
Metsavennad riputasid põleva maja aknast välja sinimustvalge lipu ning jätkasid vastupanu, kuni maja
kokku varises ja nad enda
alla mattis. Määritsa lahingus hukkus üheksa inimest,
neist kuus metsavenda.
Määritsa lahingust tegi
kevadel uurimistöö Osula
kooli õpilane Kai Kahre (juhendaja Mai Kurrikoff).
Väljakaevamisi rahastas
kaitseministeerium, abiks
olid vabatahtlikud ja kohalikud. Tuleval aastal heakorrastatakse mahapõletatud
maja alus mälestuspaigaks ja
paigaldatakse infotahvel.
SÕMERPALU
SÕNUMID

foto: Tõnis Anton
Sõmerpalu lasteaia lõpetajad. Vasakult lapsed: Madli Soon, Annabel Kipasto, Sten
Ivaste, Anete Kuuskla, Age-Anett Laanejõe, Liis Serv, Sandra Kallion, Ugne Hain,
Ron- Mattias Vähi, Egert Vorms, Riho Parker, Deivid Demant, Mattias Hainas, KarlAugust Jeedas. Vasakult õpetajad: Helena Helekivi, Evely Lindsalu,Annika Alter,
Jaana Promvalds, Ene-Ly Petrova, Ellen Runtal, Helgi Vattis, Olga Bogdanova.

Kruusaveost
Mõned kuud tagasi kuulutas vallavalitsus, et erateede
omanikel on võimalus saada vallale kuuluvast Sulbi
karjäärist tasuta kruusa.
Soovijaid oli paarikümne ringis. Maikuu neljal
päeval oli karjääris vallava-

litsuse tellitud ekskavaator
ja enamikul kruusa soovijatel oli võimalus oma tee
parandamiseks kruusa saada. Pealelaadimisel tekkis
küll vahel ummik, aga see
oli paratamatu, sest veokeid oli enamikul päevadel
kümne ringis. Kuna kõigil
ei olnud võimalust trans-

porti leida ja on ka juba
uusi soovijaid, siis kaalub
vallavalitsus kruusalaadimise kordamist. Paremaks
planeerimiseks
palume
oma soovidest teada anda
vallavalitsuse maakorraldajale (tel 507 8412).
ALEKS PAI

2

Sõmerpalu Sõnumid

Taaskasutusest inspireeritud moešõu
ENE KERGE,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
Sõmerpalu vallas on
saanud traditsiooniks
korraldada juunikuu
algul perepäev, mis on
pühendatud lastekaitsepäevale.
Sel aastal toimus «Meie
laste päev» 2. juunil
Harjumäel, päeva peakülaliseks olid Kunksmoor ja
kapten Trumm.
Tegevustelgis
oli
kõige populaarsem rinnamärkide tegemine.
Haldjate töötoas sai värvida haldjaid ning valmistada piraatide aardemängu.
Osula küla mehe
Ergo Krevaldi juhendusel sai valmistada ragulkasid, kaitseliitlaste
juhendusel lasta vibu,
maiustada kodutütarde poolt valmistatud
sõõrikute ja külaseltsi
pannkookidega, toimus
auhinnamäng.

Moedemonstratsioonist osavõtjad eest vasakult: Kristiina Soon ja Kadri Kirschenberg;
Karmen Kerge, Linette Rodima, Regina Parv, Emily Luiksaar. Tagant vasakult: Melani
Väits, Liisi Riivik, Kaili Terve, Erna-Heleene Mölder, Maria Lotta Saamo, Maibel Kipasto,
Rika Rohumets. Foto autor Tõnis Anton.

Tähelepanu väärivaim
osa tänavusel üritusel oli
aga moedemonstratsioon,
teemaks taaskasutus.
Lähteülesandeks oli valmistada vanadest kardinatest peokomplekt. Üleskutsele reageeris 12 tüdrukut
ja esitlusele tuli 13 kollekt-

siooni.
Peamiselt oli valmistatud
kleite, aga olid ka mõned
seeliku-pluusi komplektid.
Moešõul osalejate vanus
oli 2–12 eluaastat. Üllatusena osales ka mitu tüdrukut
Võru vallast ja linnast. Siit
üleskutse järgmiseks aas-

Beebiring lõpetas hooaja
HELENA HELEKIVI,
õpetaja

jagu omast vallast, aga ka
mõned väljastpoolt valda.

Sel hooajal oli beebisid ja
mudilasi Sõmerpalu beebiringis päris palju, suurem

Võib arvata, et eriliseks
tegi selle aasta kaks korda
kuus toimunud lastevõim-

Vasakult taga: Jane Koorm Jette ja Jannega, Kerli Vals
Sebastiani ja Markusega, Sirle Plaks ja Braian, Merje Erli
Kadi ja Anniga, seisab Helena Helekivi Teelega. Vasakult
ees: Kristi Serv Martini ja Kertuga, Tiina Männe ja Elli,
Merje Taan ja Pärtel. Pildilt puuduvad Inge Vill ja Meriliis,
Kersti Karu ja Joonatan ning Karoliine Urb ja Kennet.

lemine.
Saali kerkis minispordisaal, mida nii roomajad
kui käijad beebid meelsasti
uudistasid, rääkimata mudilastest.
Suur tänu ASile Toftan
pehmete kujundite kinkimise eest – pisikeste maailmas on need just need
õiged, millega alustada.
Eriline tänu ka noortekogule, kes valmistas
lasteaiale, sh beebidele,
põnevad trummid, ning
Maarika Rosenbergile, kes
oli idee autor.
Suur
tänu
Tiina
Männele imeilusate seinajoonistuste eest ning Kristi
Servale armsa lepatriinulise seinavaiba eest.
Isadele aitäh üritustele kaasa tulemast. Emmed
lastega, te olite lihtsalt tublid! Ilusat suve!

taks: võtke julgemini osa
oma piirkonna üritustest!
Kollektsioonide valmistajaks ja juhendajaks olid
valdavalt tüdrukute emad,
vanaemad ja vanemad õed.
Kunksmoori kostüümi aitas
õmmelda Osula põhikooli
käsitööõpetaja Rita Käär.

Taluturu suvi
Suur istutusaeg on möödas
ja käes on esimeste viljade
nautimise aeg.
Taluturult osteti ka tänavu hulgaliselt taimi, kuid
kahju on sellest, et müüjaid
on olnud vähevõitu. Oleks
võinud olla tunduvalt suurem tomatitaimede pakkumine ja ka lilletaimedest
tunti puudust. Kellel ikka
endast üle jääb, tulge, pakkuge turul – selleks see olemas ongi.
Alanud on kurgihooaeg.
Juba valmivad maasikad.
Loodame neid ka meil müügil näha. Peagi võib varajast
kartulit ootama hakata.
Loona talu lubas oma
leiva ja jahudega üle nädala kohal olla, ettetellimisi
oodatakse just leiva kohta.
Viimati ei näinud kahjuks ühtki munapakkujat,
nii et ka oma valla kanakas-

Aitäh talle abi eest!
Enne
pühapäevast
lavaletulekut tehti nädal
varem prooviesinemine,
kus selgus üsna kiiresti,
et tüdrukud on piisavalt
julged ja aktiivsed, et üksinda laval käia ja oma
tualette näidata.
Lavale tuleku ajal tutvustas Airika Saamo pisikeste modellide mõtteid
ja juhendajate inspiratsiooniallikaid (peamiselt
muinasjututeemad).
Kõik osalejad said
kingiks motivatsioonikotikese, mis sisaldas
pisikestele tüdrukutele
meelepärast ja sobilikku.
Meie üritust jäädvustas fotograaf Tõnis
Anton. Toetasid Sõmerpalu vallavalitsus, KÜSK,
EAS (kohaliku omaalgatuse
programm),
MaxFactor,
ajakiri
Barbie, Ostakodust.net,
Eesti Pagar, Tartu õlletehas. Aitäh teile!
Lingid fotogaleriidele internetis leiab Osula külavatajaid ootame.
Läbirääkimised
käivad saiakeste küpsetajaga.
Loodan, et pealekäimine
kannab vilja ja rahvas saab
varsti turult ka saiakesi ja
kringleid osta.
Eks suve peale kaubavalik suureneb, nii et ka need,
kes seni pole veel turult läbi
astunud, võiksid tulla ja pilgu peale visata. Kaaluge, kas
äsja korjatud kraam turult
või nädalaid transporditud
ja seisnud asjad poest! Lisaks tead turult ostes alati, kellele ütlema tulla, kui
kaup ei meeldinud.
Kohtumispaik on ikka
Osula bussijaamas igal reedel kell 18. Kaupleme tunni
aja ringis.
Loodame, et ka see suvi
on meie poolt ja laseb turud
vihmata pidada.
Kohtumiseni taluturul!
ELGITA KENDER

Jõutõstmises Eesti kolmas, lisaks mitteametlik Eesti rekord
Eesti
meistrivõistlustel
klassikalises jõutõstmises
õnnestus mul tänavu saada
III koht -93 kg kategoorias.
Üksikalade tulemused olid:
kükkimine 210 kg, lamades
surumine 155 kg, jõutõmme 260 kg.
Lõuna-Eesti lahtistel karikavõistlustel kulturismis
ja ﬁtnessis oma kategoorias
konkurents puudus ja tuli
vastu võtta I koht.

Absoluutarvestuses (kõigi võistlejate peale kokku)
sain VII koha.
Eesti karikavõistlustel
kulturismis ja ﬁtnessis saavutasin II koha klassikalises
kulturismis 180 cm kategoorias. Kuna see võistlus
polnud põhieesmärk sel
hooajal, siis jäin tulemusega väga rahule.
Hooaja lõpus tahtsin
end proovile panna veel

jõutõstmises. Väljaspool
arvestust osalesin Eesti üliõpilaste lahtistel meistrivõistlustel jõutõstmises.
Eesmärk oli võtta enda
nimele Eesti rekord jõutõmbes -83 kg kehakaalus.
See õnnestus tulemusega
265 kg.
RAIT VESKI, tõstja
Rait Veski kangi tõstmas.

Korvpall on
Sõmerpalu vallas populaarne
27. aprillil toimusid Sõmerpalu valla karikavõistlused korvpallis. Võistlustel osales viis võistkonda:
Sõmerpalu , Osula, Järvere,
Osula kool ning külalisena
Võrumaa kurtide ühingu
võistkond VõrKur.
Kõik võistkonnad mängisid kõigiga läbi ning
kokku toimus 10 mängu.
Kolmanda koha saavutas
Sõmerpalu võistkond, teise
koha Osula võistkond ning
esimeseks tuli võistkond
VõrKur. Rändkarika viis
koju Osula võistkond, sest
VõrKur osales külalisvõistkonnana.
Karikavõitja meeskonnas mängisid Hardi Parker,
Fredi Parker, Tanel Täht,
Enri Himma, Veiko Maidla, Hendrik Variko ja Jüri
Rešetov. Kogu turniiri parimaks mängijaks tunnistati Veiko Maidla Osula
võistkonnast.
Rõõm on tõdeda, et
korvpall on Sõmerpalu
vallas populaarne. Karikavõistluste
korraldajana
tänan kõikide võistkondade kapteneid: Heini Sulge, Hardi Parkerit, Martin Kulbergi, Anti Ossist
ning Riho Nõmmikut,
väljakukohtunikku Viljar
Nummertit ja lauakohtunikku Terli Linnast. Suur
tänu Sõmerpalu vallavalitsusele, kes toetas üritust
auhindadega.
TIIA LINNAS,
Sõmerpalu valla korvpallivõistluste korraldaja

Jäätmete kodus
põletamine on
kahjulik
Kodus jäätmete põletamine
saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu
ei ole seadusega lubatud.
Koduses
küttekoldes
või lõkkes tohib põletada
ainult töötlemata puitu,
kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte,
millel on märk «PE» või
«PP» või tekst «võib põletada», ei tohi kodus põletada, sest see nõuab eritingimusi, mida kodus olevates
ahjudes ja kaminates on
raske saavutada.
Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele kahjustab jäätmete
põletamine küttekoldeid
ja korstnaid ning see võib
lõppeda tõsise õnnetusega.
KAIRE KIKAS,
keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna peaspetsialist
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Karjäärivalikupäev Räpinas
Räpina aianduskool korraldas 9. mail lahtiste uste päeva, mille käigus oli võimalus
tutvuda sealse eluoluga.
Sõmerpalu kooli õpilaste päev algas bussisõiduga
Võru noortekeskuse eest.
Räpina aianduskoolis saime
valida vastavalt oma soovile
huvipakkuva valdkonna.
Seejärel suundusime aulasse, kus kuulasime kooli ja
õppimisvõimaluste tutvustust. Meile näidati lühiﬁlmi
Räpina aianduskoolist.
Seejärel oli käes aeg asuda kõike lähemalt uudistama. Ringkäigul tutvustati
Baltimaade suurimat kasvuhoonet, Inglise ja Prantsuse parki ning koolis olevat
uusimat tehnikat. Saime
kiigata ka ühiselamutesse.
Soovijad osalesid ﬂoristika ja tekstiili töötoas,
kuulasid keskkonnakaitseloengut ning uudistasid
ühes Eesti moodsamas
arvutiklassis.
Keskkonnaklassis panime oma senised teadmised
proovile. Nimelt korraldati
seal keskkonnakaitseteemaline mäng «Kuldvillak», mis
pakkus palju elevust ja ka
uusi teadmisi.
8. KLASSI ÕPILASED

Preemia arvustuste võistluselt
Sel aastal toimus 7.–12. klassi õpilastele juba XI korda
ilukirjanduslike teoste arvustuste võistlus pealkirjaga
«Ulakass». Osalesin sellel
võistlusel teist aastat ning
pälvisin eripreemia.
Parimate kirjutiste autorite autasustamine toimus
11. mail Tartu kirjandusfestivali Prima Vista raames
Tartu kirjanike majas. Edukate tööde kirjutajad said
aukirja ja raamatu.
Kirjutamine on minu
jaoks mõnus tegevus, aga
raske on oma valmis tööga rahule jääda. Eriti palju
vaeva nägin mustandi korrigeerimisega, ikka ja jälle tuli
parem mõte.
Minu arvustust «Teekond täitunud unistuseni»,
mis on kirjutatud Marje
Ernitsa teose «See teine tüdruk» põhjal, kirjeldati kui
teksti, mis võiks ilmuda ajalehes, sest see tekitab soovi
raamatut lugeda.
Saadud kogemus ja koostöö õpetaja Kristi Pettaiga oli
põnev ja asjalik. Kui ideesid
leidub, osalen ka järgmisel
aastal, sest lugemine ja kirjutamine on minu suur kirg.
ANNABELL DONTSOV
Sõmerpalu kooli 7. klass

Osula algklasside ühine koolilõpp
OSULA KOOLI
ALGKLASSIÕPETAJAD
30. mail toimus Osula
kooli 1.–4. klassi kooliaasta ühine lõpetamine.
Päeva alustasime jalutuskäiguga Harjumäele. Vaatasime ja kuulasime iga klassi
etteasteid. Esineti näidendite, tantsude, naljandite ja
luuletustega. Lapsed õpetasid üksteisele toredaid
mänge, mis nad olid enne
ette valmistanud.
Tore oli, et neid mänge
ei olnud varem mängitud.
Eriti meeldivaks osutusid
pallimängud. Kuna ilm oli
kuum, sai end jõevees jahutada. Ürituse lõpetasime
ühiste ringmängudega.

Osula kooli algklassiõpilased lõpetasid kooliaasta ühiste ringmängudega Harjumäel.

Sõmerpalu kooli looduslaager Sulbis
Sõmerpalu põhikooli looduslaager toimus sel aastal 28.–29. mail Sulbis.
Mulle meeldis looduslaagris
esimesel päeval kõige rohkem teadusbuss, sest seal
näidati igasuguseid katseid:
kuidas keemiliselt värve segada ning kuidas seda kodus saab teha.
Teisel päeval lasime noorkotkaste ja kodutütarde
esindajatega vibu ja õhupüssiga ning õppisime
ravimtaimi tundma.
Toimusid veel sportlikud
mängud ja meie meeskond
oli neis kõige osavam.
Minu võistkonna nimi
oli Kodutud ning sinna
kuulusid Romert Rehe, Jaagup Traagel, Hannes Potter,
Kait Kongo, Markus Varrik
ja Risto Hellamaa.
Veel kuulasime laagris
politseinikke, kes rääkisid meile oma tööst ning
näitasid riietust ja vahendeid, mida nad töös kasutavad, näiteks käeraudu,
teleskoopnuia ja kuulivesti.

Preemiareis
Ida-Virumaale
20. mail käisid Sõmerpalu
tublid õpilased Ida-Virumaal parimate õppurite
preemiareisil. Esimesena
külastasime Kohtla kaevandusparki. Panime kiivrid
pähe ja joped selga, sest läksime maa alla, kus oli väga
külm. Seal sõitsime rongiga
ning giid rääkis kaevanduses olevatest masinatest.
Seejärel käisime Valaste
joa juures, Oru pargis ning
Jõhvi linnas.
Oru pargis nautisime
loodusilu, vaadet merele
ja saime teada, et siin asus

ravimtaimede võlujõust.
Ivar Rosenberg tutvustas
oma talu elu. Näitas meile
koduloomi ja viis meid vaatama talutehnikat – viimane
meeldis mulle eriti. Poisid
olid vaimustuses märulipolitseinike varustusest.
ROBYN-MARCOS VÄHI
4. klass
Põnev keemiaetendus

Õpilased looduslaagris harjutamas Pille Kulbergi juhendusel (vasakult esimene) vibuga laskmist, Riky Leok
märklauda sihtimas.

Mustkunstnikud näitasid
trikke.
Esimesel õhtul esitasid
kõik rühmad isetegevuskava teemal «Värvid».
Oli väga lõbus, pärast
grillisime. Laagri lõpus kirjutasime ka hieroglüüfe ja
õppisime gooti kirja.
KASPAR LINDMETS
6. klass
sadakond aastat tagasi president Konstantin Pätsi suveresidents.
Lõpuks jõudsime Kuremäe kloostrisse, kus elavad
nunnad. Nende toad on sisustatud tagasihoidlikult:
voodi, laud, tool ja kapp.
Giid tutvustas meile
nunnade igapäevaelu ja tegemisi kloostris.
Põnevaks
vaatamisväärsuseks olid hiigelsuured puuriidad, mida oskab
laduda ainult üks vanem
nunn. Pärast kloostrikülastust algaski kojusõit. Kõigile
meeldis päev Ida-Virumaal.
LILIAN KREEVALD

Õpetati laskma
Mul oli sel aastal võimalus
osaleda kooli looduslaagris.
Vanema klassi poisid olid
rääkinud õuesõppimisest
huvitavaid lugusid.
Kaks vahvat naist Võrumaa Kaitseliidust õpetasid
meid relvadest laskma, võimalus oli õppida ka vibu
käsitsema. Veel rääkisid nad

Looduslaagri keemiaetendus oli väga huvitav, sest
tehti igasuguseid katseid
– isegi pauku tuli. Aga kõige
parem oli isetehtud jäätis.
Metsaskäik osutus põnevaks, sest saime jälle uut
looduse kohta teada.
Mõnusaks vahelduseks
oli jänesekapsa näksimine,
aga sääsed olid tüütud.
Teise päeva hommikul
oli imemaitsev riisipuder.
Veel oli huvitav õppida kirjutama hieroglüüfe. Küll oli
laagris tore!
RIKY LEOK
4. klass

Maakonna
olümpiaaditublide reisipäev
2. mail toimus Võrumaa
tublimatele aineolümpiaadidest osavõtjatele õppereis
Tallinna.
Sel aastal olid esindatud
kõik maakonna koolid. Reisipäeva vältel külastati kolme kohta: lennusadamat,
loomaaeda ja Eesti Panga
muuseumi.
Lennusadamas tutvustati meile Eesti laevanduse ja
lennunduse ajalugu. Väga
põnevad olid simulatsioonid: sai lennata ja käia allveelaevaga ümbermaailmareisil.
Koos giidiga oli meil hea
võimalus uudistada Eesti
vanimat allveelaeva Lembitut. Saime end seal tõelise
meremehena tunda.
Käisime veel vana uhke
laeva Suur Tõll pardal, kus
näidati mootori- ning siseruume.
Tallinna loomaaed on
koht, kus olid käinud paljud
õpilased. Ilm soosis jalutusretke ning seetõttu õnnestus
meil näha paljusid loomi.
Lindudega oli lugu teine.
Kuna oli munemisperiood,
siis ei tohtinud neid häirida.
Giid jutustas meile põnevaid juhtumisi loomaaia
asukatega. Koridori peal
jalutavale kilpkonnale õnnestus soovijatel paigi teha.
Mõni tund loomaaias kujunes lausa seikluseks.
Eesti Panga muuseumis
rääkis giid raha ajaloost
ning lõpetas ülevaate uue
viieeurose kupüüriga, mis
anti käibele just sellel maikuu päeval.
Muuseumis saime mängida arvutimänge ja vaadata
huvitavaid lühiﬁlme rahast
ja investeeringutest.
Päev kujunes vahvaks ja
koolis õpitut toetavaks.
SILLERIIN SIMM

Rattaässa
võistlusest

Algklasside õpilased käisid kevadekskursioonil Tallinnas: teletornis on saatejuhi rollis Janeli Kallas. Vasakult: Melani Väits, Renna Täht, Janeli Kallas, Lilian
Kreevald, Marju Vestmann, Kristina Haug.

1. mail oli Võru kesklinnas rattapäev. Toimus ka
võistlus «Võrumaa rattaäss
2013».
Võistluses saavutas Sõmerpalu kooli võistkond
II koha (Lilian Kreevald,
Janeli Kallas, Thecla Rehkli,
Andreas Leotoots, Risto
Hellamaa, Robyn- Marcos
Vähi).
Tüdrukute arvestuses sai
I koha ja Võrumaa rattaässa
tiitli Janeli Kallas.
TIIU ALTER, õpetaja
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Sõmerpalu Sõnumid

Sa sündisid ja valgus toas
lõi soojalt värelema ...

Sõmerpalu valla jaanipäev Osula Harjumäel
Kell 16 relvanäitus, õhupüssist laskmine (langevad märklauad), vibulaskmine, odavise (mammutijaht)
Kell 17 presidendi võidutule jagamine / maavanem / kaitseliitlaste autasustamine
Kella 18–19 õhupüssist laskmise võistlus ja vibulaskmisvõistlus
Kell 18 mammutijaht (odavise), lastejooks (kuni 6a, jooks sirgel)
Kell 18.10 lastejooks (7–9a tüdrukud, poisid, jooks sirgel)
Kell 18.20 ümber Harjumäe jooks: tüdrukud, poisid (10-12a, 13–15a, naised, mehed;
üks ring, jooksjatel seljas killuvest ja peas kiiver)
Kell 18.30 mudilaste võistlus laval (koolieelikud)
Kell 19 sangpommi rebimine (32 kg, mehed, kordade arv)
Kell 19.15 kombineeritud võistlus peredele (mees, naine, üks laps)
Kell 20 köievedu (täiskasvanud (võistkonnas 3 meest, 2 naist); 14–17a noored (3 noormeest, 2 neidu)
Jaanituli kell 21. Tantsuks mängib ansambel Hollarii.

Sõmerpalu valla kodukandipäev 3. augustil
Järvere kandi külade
kodukandipäev (oodatud on ka kõik endised
metsamajandi töötajad)
• Kell 11 kogunemine,
Järvere külaseltsi ruumide avamine
• Kell 12 jalutuskäik
Järveres
• Kell 13 kohtumine
pargis
* kontsert * lõuna
• Kell 14.30 sõit Osula
kalmistule
Info ja kontakt: Valli
Lukin, tel 5199 0363, Tõnu
Vaask, tel 5558 4625
Osula piirkonna külade kodukandipäev
• Kell 12 kogunemine ja
registreerimine Osula
põhikoolis Osula külaseltsi ruumides.

Kodukandipäev
Kurenurmes
Kurenurme kodukandipäevale on oodatud kogu
Kurenurme ja Linnamäe
kandi rahvas ja loomuli-

• Taaskohtumise jututoad Osula kalmistul.
seltsi ruumides
Info ja kontakt: Aita
• Ringkäigud koolimajas Kängsep, tel 5191 2395

Info ja kontakt: Aige Uljas,
tel 505 3832, Maarika Rosenberg, tel 516 5751

Info ja kontakt: Maret
Soon, tel 5907 9222
Kell 16 taaskohtumine
Osula Harjumäel

Sulbi (endine Kärgula valla
piirkond) kodukandipäev

Kurenurme ja Linnamäe • Sõmerpalu valla kaukandi külade kodukan- nite kodude tunnustadipäev
mine
• «Läämi laulma – oma• Kell 11 kogunemine Ku- dega koos», eestvedajad
renurme külaseltsi ruu- Wõro Velled
mides
• Sõmerpalu valla tähte• Kell 13.30 Linnamäe de «paraad», kontsert
kooli kivi avamine
• Kell 16 lend kuuma• Kell 14.30 sõit Osula õhupalliga
kalmistule
• Kell 19.30 simman ansambliga NooTTooN ja
Info ja kontakt: Laine lõke
Rehkli, tel 5349 8525, • Avatud kodune kohvik
Aleksandra Kerge, tel ja puhvet
5683 0021
• Võimalus teha rinnamärke, julgetele rodeoKell 15 mälestushetked härg, müügil temaatilija küünalde asetamine sed meened
kult ka need, kes on mingil
moel selle paigaga seotud.
Pärast ametliku osa
kostitame rahvast lõunaga
ja edasi liigume kunagise
Linnamäe koolimaja juurde kooli mälestuskivi avama. Linnamäele on kutsu-

•Kell 11 kogunemine ja registreerimine Roosu talu
vabaajakeskuses
• Kell 12 küla lipu heiskamine
• Kell 12.30 rongkäik
• Kell 13 kontsert-etendus,
vaba mikrofon
• Kell 14 lõuna
• Kell 14.45 sõit Osula kalmistule
(kes ei soovi kalmistule sõita, saavad jääda endisesse
koolimajja)

Info ja kontakt: Airika
Saamo, tel 5199 7981, Maarika Rosenberg, tel 516
5751

tud ka kirikuõpetaja, kes
pühitseb sinna paigutatud
mälestuskivi. Täname mälestuskivi jaoks annetajaid
ja kuulame Linnamäe koolist meenutusi.
Kuna päevakava on tihe,
siis on kahtlane kas me

Kirikuteated
Jumalateenistused
30. juunil kell 11 Osula surnuaiapüha.
6. juulil kell 16 vaimulik laulupäev «Laula Loojale!» Urvaste kirikus.
7. juulil kell 14 Urvaste kiriku 600. aastapäeva jumalateenistus. Teenivad EELK
peapiiskop Andres Põder ja külalisvaimulikud. Kell 11 ajalookonverents Urvaste
kirikus.
14. juulil kell 11 Antsla surnuaiapüha, kell 14 Heimtali kirikus jumalateenistus
koos Saksamaa külalistega. Jutlustab Volker Plath. Pärast jumalateenistust õnneloos ja piknik. Buss väljub Järverest kell 13.30, Sõmerpalust kell 13.40, Osula bussipeatusest kell 13.45.
21. juulil kell 11 Urvaste kirikus noorte suveleeripüha, kell 16 Antsla palvemajas.
28. juulil kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
4. augustil kell 11 Urvaste II surnuaiapüha.

Kontserdid Urvaste kirikus
12. juulil kell 20 Urvaste kirikus Alen Veziko – «Ei ole öeldud tuulde».
12. juulil kell 20 Urvaste suvelaval Uhtjärve ääres Laura Põldvere, Raivo Tafenau ja
Jürmo Eespere – «Peegelpildid».
21. juulil kell 20 Urvaste kirikus Luisa Värk ja Uku Suviste.
24. juulil kell 20 Urmas Alenderi ja Rein Rannapi laulude kontsert «Vihmade taga».
Laulavad Jassi Zahharov ja Maria Listra. Klaveril Margus Kappel ja kitarril Jaanus
Nõgisto.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Osula surnuaiale jõuame, aga kes seda väga
soovivad, võivad ikka
minna.
Harjumäele
kella
16ks proovime küll jõuda, sest seal on kogu Sõmerpalu valla kodukandipäeva lõpetamine.
Kui kellelgi on probleeme Kurenurme või
Linnamäele jõudmisega, siis palume vähemalt
1. augustiks helistada
tel 5349 8525 (Laine
Rehkli).
LAINE REHKLI
Kurenurme külaseltsist

Reklaam
Ostame metsakinnistuid
ja põllumaad mandril
ja saartel. Oodatud kõik
pakkumised! Ostame
ka talumaad ja kasutusvaldust metsamaadel.
www.metsakinnistud.
ee. E-posti aadress:
metsakinnistud@gmail.
com. Tel 5620 0982.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Triin Männik ja Romet Soon
tütar STELLA
Tiiu Taplas ja Tõnu Lanukopli
tütar ADEELE
Keidy Jakobson ja Viktor Ivanenko
tütar CHRISTELLA

Õnne sünnipäevaks!
Et täituksid alati kõik te soovid,
et läheks teil korda mis iganes proovid,
et saatus peaks teie eest helgelt hoolt,
need soovid on teile meie poolt.

Juuli

August

Heino Kender 80
Viive Jürgens 75
Kalju Vorms 75
Aado Iher 70
Heldur Kiri 81
Ülo Arengu 82
Virve Veedler 83
Olev Repp 84
Milda Kõva 86

Herta Raag 85
Elfriede Valge 85
Leida Rehkli 85
Ilma Ploomsaar 80
Kalju Rahu 75
Vaike Serv 70
Valeri Põder 70
Tiedrich Raidma 80
Ilme Lehepuu 82
Natalia Kukumägi 83
Eldur Kähri 87
Valve Veski 87
Elsa Leis 87

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

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Tiit Saar
August Kähri
Elmar Rehe
Uno Müürsepp
Ülo Potter
Jaan Vislapuu

Reoveesüsteemide uuring
AS Infragate Eesti korraldab keskkonnaministeeriumi
tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate objektide – elumajade, koolide,
kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektide, turismitalude
jne reoveekäitlussüsteemide seisukorda. Uuringu põhjal koostatakse objektidest andmebaas ning kogutud
andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti
kohta.
Uuringus kasutatakse küsitlusmeetodit, samuti käib
kohapeal objekti inventariseerimas konsultant. Kui teie
objektil kohapealset inventariseerimist ei tehta, võite
soovi korral täita küsitlusankeedi. Ankeedi küsimustele
vastamisega on teil võimalus lisada enda valduses olev
objekt koostatavasse andmebaasi. Tulevikus pakutakse
nende objektide reoveekäitlussüsteemide rekonstrueerimiseks riiklikku toetust tõenäoliselt esmajärjekorras.
Ankeedi saate täita aadressil http://infragate.ankeet.
ee/forms/view/2.
AS INFRAGATE EESTI
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

