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Ilusat jaaniaega!
Jaanipäev on iidne suvepüha, aasta tähtsaim püha.
Jaanilaupäeval on tavaks
käia saunas ja tingimata
külastada surnuaial omaste
haudasid.
Õhtul süüdatakse jaanituli, aasta kõige olulisem tuli.
Jaanituli on paik, kuhu kogunetakse igas vanuses pereliikmetega ühiselt lõbutsema.
Kuigi sel aastal on ilmataat jaaniajaks vingerpussi
mänginud, võib siiski loota, et rahvas tähistab suvist
pööripäeva ikka iidsete
kommetega. Ilusat jaaniaega
ja head saabuvat võidupüha
kõigile!
SÕMERPALU VALLAVALITSUS JA -VOLIKOGU

Kaunid
kodud
valitud!
Sõmerpalu vallavalitsuse komisjoni valikul
sai tänavu valla kauni
kodu tiitli Aivar ja Terje Jahu kodu Alakülä
külas.
Teise koha sai Meelis
Tammsalu kodu Kärgula külas ja kolmanda
koha Aivar ja Luule
Kuusiku kodu Rauskapalu külas.
SÕMERPALU
SÕNUMID

Kauni kodu konkursil esikoha saanud Aivar ja Terje Jahu kodu Alakülä külas.

Sõmerpalu vallavolikogu uus esimees on Toomas Kaun
Sõmerpalu vallavolikogu
valis uueks esimeheks Toomas Kauna (48), kes oli varem volikogu aseesimees.
Senine volikogu esimees
Aivar Rosenberg lahkus
ametist ja asus tööle Riigikogus.
«Ma ei ole ühegi erakonna liige ja ei ole plaanis ka
ühtegi erakonda astuda,»
rõhutab Toomas Kaun. Elus
mitut ametit pidanud mees
töötab praegu Kaitseliidus
valvekompanii ülema abina. «See tähendab palju
ringiliikumist ja inimestega
suhtlemist,» selgitab Kaun,
kellel on ka Eesti sõjaväe
ohvitseri auaste. «Mul on
oma tööde ja pere kõrval
olnud hobi, mis on saatnud
mind noorest saadik – jahindus.» Ta on Võrumaa
jahimeeste seltsi aseesimees
ja 40liikmelise Sõmerpalu

jahtkonna esimees.
Toomas Kaun on sündinud Antslas, elanud Kurenurme kandis Keema külas
ja käinud Kurenurme koolis.
Ta on pereinimene, kolme
tütre isa ja juba ka vanaisa.
Perel on kaks elupaika:
Võrus ja Sõmerpalu vallas
Muuga külas Pühajõe kaldal.
Toomas Kaun on Sõmerpalu vallavolikokku valitud
kolmandat korda.
Maaelu tuleb edendada
«Kui maalt kaovad koolid
ja poed, kaob ka rahvas,»
muretseb Toomas Kaun.
«Tuleb teha tööd selleks, et
maale hakkaks rahvas tagasi
tulema. Kooli lõpetavatele
noortele ütlen: käige ära,
vaadake suur ilm üle, aga
ärge jääge linna arvutiinimesteks, tulge kodukanti
tagasi!»
Riik ja vald peaksid Kau-

na hinnangul ühiselt taluelu
edendamist toetama. «Minu
arvates on oht selles, et
suurtootmise ja põllumaavajaduse tõttu kaovad väiksed talukohad,» nendib ta.
«Suurtalunikel on võimalus
maad ja talukohti kokku
osta, ning muuta need põllumaaks. Siinkohal toetan
kindlasti igasugust tegevust,
mis on seotud põllumajandusega. Neid talukohti, mis
veel olemas on, peaks alles
hoidma ja katsuma neisse
elu sisse puhuda. Noortel
soovijatel peaks võimaldama maaeluga alustada, kas
või esialgu suvekodu rajada.»
Tema sõnul on noortele
peredele kõige tähtsamad
küsimused korralik elekter,
internetiühendus, veevärk
ja sissesõidutee.
Kaun leiab, et kui lastega
pered maale tulevad, kaob

Sõmerpalu vallavolikogu esimees Toomas Kaun.
vajadus koole sulgeda. «Nii välja konkurss – leitakse
Sõmerpalu kui Osula kooli- asjalik ja projektitegemises
maja peavad töösse jääma,» osav inimene, kes suudab
lausus ta. «Kuidas klassid maaelu ja hariduse edendajagunevad, on spetsialistide miseks palju ära teha.
teema. Lisaks võiks kooliVeel on Toomas Kaunal
majadesse juurde tuua huvi- südamel korrakaitse teema.
haridust ja seltsielu, et maja- Ta pole rahul värske seadel oleks täisrakendus.»
dusega, mis lubab avalikus
Toomas Kaun loodab, et kohas, õllepudel käes, rinarendus- ja majandusnõu- gi luusida. Samuti on tema
nikuks – selle koha täitmi- meelest alkohol noortele liiseks kuulutatakse lähiajal ga lihtsalt kättesaadav.

«Kutsun valvsaid kodanikke pahategusid tähele
panema ja neist teada andma politseile, valla korrakaitsekomisjoni inimestele
või volikogu esimehele,»
julgustab ta. «Olen ka korrakaitsekomisjoni esimees
ega saa külmaks jääda, kui
lõhutakse või muul moel
seadust rikutakse.»
Toomas Kaun kiidab valla ettevõtjaid, iseäranis tööstusettevõtjaid. «Sõmerpalu
motohalliga oleme kindlalt
Euroopa kaardil,» ütleb ta.
«Toetan ka koostööd kaitseväega harjutusväljaku osas.
Jah, paugud häirivad, aga
kus meie sõjamees siis veel
harjutada saab? Oleme uhked, et meil on oma sõjavägi. Soovin kõigile head
lähenevat jaanipäeva ning
võidupühaks kindlat meelt,
usku endasse ja oma riiki.»
SÕMERPALU SÕNUMID

Sõmerpalu põhikooli ja Osula põhikooli lõpetajad 2014. aasta kevadel

Maidu Jaasoni foto

Sõmerpalu põhikooli lõpuklassi klassijuhataja Tiiu Alter (vasakul) ja lõpetajad Martin Luu- Osula põhikooli lõpetajad (vasakult) Hannaliis Luts, klassijuhataja Kaja Parker, Hebo
kas, Sigrit Sarapuu, Hannes Potter, Karoliine Palok, Jaagup Traagel, Kristel Nõmmik, Markus Rahman, Mikk Mängli, Kai Kahre, Tauri Hainas, Tiina Täht, Virko Värnik, Maria Kängsep,
Priit Haavapuu, Katrin Villakov, Taavi Perv, Sirli Lännik. Puudu on Hanna-Stiina Lauter.
Varrik ja Silleriin Simm.
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Sportlik «Meie laste päev» Lotte ja Brunoga
MARGITA KIPASTO,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
1. juunil tähistasime
Osula kooli staadionil
lastekaitsepäeva:
liikumisaastat silmas
pidades toimus sportlik
«Meie laste päev» koos
Lotte ja Brunoga.
Iga korralik võistlus algab soojendusega, nii
tegime meiegi Lotte
spordimeeste laulu saatel
keha soojaks.
Lotte (Tuulike Mölder) ja Bruno (Kent
Joosep) ning mesilase
Helena (Helena Helekivi) juhtimisel toimusid
põnevad mängud kogu
perele: angerjasupi valmistamine, švammisõda,
supikausi
keeramise
mäng ja rõngajooks.
Kõik võistlejad olid
tublid ja medaleid väärt.
Käsitöötelgis said lapsed
sel korral meisterdada
Aila näpustuudio juhendajate käe all ning värvida Lotte ja tema sõprade
pilte. Näomaalingud on
endiselt popid – järjekord oli pikk kuni ürituse lõpuni. Kohal olid
ka Ceelia batuudid – üks
suurem ja teine väiksem.
Viimasel said meie valla
kõige pisemad mõnusasti
hüpata. Suuremad poisid
ja tüdrukud lustisid aga
kõrgel ronimisbatuudil.

Haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Jüri Valge
andis «Meie laste päeval»
Sõmerpalu vallavalitsusele aukirja Sõmerpalu
lasteaeda ainukese täiesti võrukeelse keelepesarühma tegemise ja põliskultuuri elushoidmise
eest.

Perepäeva mängudest osavõtnud.
Osula staadionil on olemas
jalgpalliväravad, seega palusime Virko Maidlat, et ta
õpetaks poistele penaltite
löömist ja muid jalgpallimängus vajalikke nippe, et
suvisel ajal kuuleks staadionilt jalgade müdistamist.
Aivar Rosenberg Kaitseliidu
esindajana juhendas õhupüssist laskmist ning seal
olid peale poiste ka tüdrukud täpsust harjutamas.
Eelmise aasta «Meie laste päeval» alguse saanud
taaskasutuse moe-show oli
sportlikus retrostiilis «Sport
ja mina». Palusime otsida
kapist välja vanad Marati,
Adidase jne dressid, panna pähe peapaelad ja jalga
säärised ning osaleda moeshow’l.
Tulemus oli vahva – osalejaid oli kokku 21. Kõik

tutvustasid end ja rõivaste
saamislugu ning rääkisid,
missugust spordiala nad
oma riietusega esindavad.
Näha sai Nõukogude Liidu
curling’u-meeskonna
dressikomplekti, ühte nõukogudeaegse Marati õmblustehase esimestest dressipluusidest ja kunagi Ameerikas poppe pesapallipükse.
Täname siinkohal MTÜd
Maana kohaletoodud põnevate rõivaesemete eest.
Pärast moe-show’d saime kõik koos tantsida ja
hüpata. Sulbis zumba-trenne juhendav Kätlin näitas
vajalikud sammud ja liigutused ette ning hoolimata
seenevihmast
tundsime
tantsust rõõmu. Liikumine
on oluline igal ajal ja igas
külas, sellepärast tutvustas
Võrumaa spordiliidu tegev-

Osulas meisterdati väikekandleid
MAARIKA ROSENBERG
9.–13. juunini toimus
Osula põhikooli puutööklassis väikekandle meisterdamise laager.
Juhendas pillimeister Mihkel Soon. Laagris juhendaja
käe all endale pilli meisterdamine aitab traditsiooniga
isiklikuma suhte luua ning

on ka soodsam võimalus
endale pill saada kui see
meistrilt tellida.
Kandle meisterdamise
huvilisi oli palju. Osalejad
said teha endale ühest puust
traditsioonilise väikekandle. Väikekannel on üks vanemaid ja Eestile iseloomulikumaid rahvapille, ajalooliselt on väikekannel olnud
levinud ka Vanal Võromaal.

Laagris kandleid meisterdamas.

Väikekandleid on traditsiooniliselt valmistatud arhailisi puutöövõtteid kasutades.
Selle lihtsa ehitusega
pilli meisterdamisega tulevad toime ka inimesed, kel
puudub sügavam kogemus
puutöös.
Isikliku pilli valmistamine on osa pärimuskultuurist, kuna ka ajalooliselt on
iga pillimees endale ise pilli
valmistanud.
Laagris kasutati peamiselt meistri isiklikke tööriistu, lisaks Osula kooli puutööklassi vahendeid.
Kõrvuti meisterdamisega toimusid väikekandle
tunnid kogenud pärimusmuusika õpetaja Kati Soone
käe all. Laager lõppes meisterdatud kannelde esitluse
ning minikontserdiga.
Laagrit toetasid Vana
Võrumaa
kultuuriprogramm ja Sõmerpalu vallavalitsus. Tänusõnad Osula
põhikoolile ruumide kasutamise võimaluse eest.

juht Merike Õun veel «Võrumaa mänge», kus osaleja
saab ise valida, kas jookseb,
orienteerub, matkab, sõidab
rattaga või siis talvisel ajal
suusatab ja uisutab.
«Meie laste päev» on olnud alati pannkookide päev!
Pannkoogid olid ka sel aastal – Kurenurme, Järvere,
Sõmerpalu, Sulbi ja Osula
usinate perenaiste küpsetatud. Lisaks nägime, kuidas
töötab ehtne sõdurikatel.
Staadioni ääres oli Kaitseliidu Põlva maleva toidukatel
ning Osula kodutütred ja
noorkotkad koos vanematega keetsid valmis maitsva
ja soojendava frikadellisupi.
Ka mõnusaid pehmeid sõõrikuid jagus kõigile.
Spordipäev lõppes suure ühismullitamisega ning
lapsed said magusa vahvli-

batooni koju kaasa.
Perepäeva
toetasid
Sõmerpalu vallavalitsus,
Järvere, Kurenurme, Sõmerpalu ning Sulbi külaselts, MTÜ Maana, POÜ
Võhandu, Osula põhikool, Kaitseliidu Võrumaa malev, Kaitseliidu
Põlva malev ja Naiskodukaitse Kanepi jaoskond
ning Osula kodutütred
ja noorkotkad.
Projekti rahastasid
siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi summadest ning
SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Osula külaselts tänab
kõiki perepäeva korraldajaid ja abilisi. Fotogalerii leiab Osula külaseltsi Facebookist ja avalikust albumist Google+.

Meie valla noored on aktiivsed
Olles olnud kümme aastat
ettevõtlusega tihedalt seotud, nii ettevõtluskonsultandi kui ka eraettevõtjana,
näen, et ettevõtlusteemat on
vaja tutvustada juba päris
noortele inimestele. Saadud
kogemus kulub neile hiljem
marjaks ära.
Juhtisin tänavu Sõmerpalu valla noorte karjääriklubi. Eesmärgiks oli valmistada 16–24aastasi noori
töötuid ette tööleminekuks,
suunates ja julgustades neid,
abistades ümberõppel.
Projektis osales 15 noort.
Hakkajamatel õnnestus saadud teadmisi rakendada ka
ettevõtetes praktikal olles.
Paar noort inimest jätkas
töösuhet praktikaettevõttes,
paar noort otsustas pooleli
jäänud haridusteed jätkata.
Projekti kaasrahastas Euroopa sotsiaalfond ja juhtpartner oli MTÜ EV Koolitus.
Ka külaseltsi juhatusega oleme arutanud, kuidas
noortele ettevõtlusteadmisi
ja -kogemusi anda. Koostasime arenguprojekti, mille
osaks on 13. augustil toimuv
ettevõtlusmäng.
Noored
korraldavad huvilistele kahepäevase õppereisi Virumaale ning põnevust toovad
ka koolitused «Ilusa tüdruku
kool» ja «Fotolavastus».
Kõiki tegevusi rahastavad regionaalministri valitsemisala ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
ENE KERGE
Osula külaseltsi juhatuse liige

Osolan tulõ Kaika suvõülikuul
Timahavanõ Kaika suvõülikuul peetäs 8.–10. augustil Osola koolimaja
man. Kolmõ päävä seen
saa kullõlda loengit, kävvü
matkal vai ekskursioonil,
tetä sporti ja üten lüvvä
tandsuklubin ja kontsõrdil.
Kaika suvõülikuul om
kotus, kos saava kokko
nuu, kinkalõ läävä kõrda
võrokeelitse ja -meelitse tegemise. Hariligult tulõ suvõülikooli tegemiisiga üten
lüümä paarsada inemist.
Timahavadsõ suvõülikooli rektor om Saarõ Evar,
timä sääd kokko loengukava ja juhatas ekskursiooni
Sõmmõrpalo vallan. Põnnõv ammõtimiis om seo
kõrd ka kihäkultuuri prorektor Contra, kiä võtt iist
sporditegemiisi. Latsikoolitust vidävä Triin Toom ja
Evely Lindsalu Võro instituudist.
Kavan om viil riidiõdagunõ tandsuklubi koolimajan ja puulpääväõdagunõ
kontsõrt Harjumäel. Suvõülikooli perämädsel pääväl

om plaanin mõttõtsõõr,
kuis saanu mi kandi ello
parõmbalõ edesi viiä.
Kõik huvilidse, esieränis
uma valla rahvas, omma
oodõtu suvõülikooli tegemiisin üten lüümä. Täpsemb suvõülikooli kava
pandas juulikuun valla infotahvlidõ pääle kah.
Teedüst saa viil Võro
instituudi kodolehelt www.
wi.ee.
26. Kaika suvõülikuul
Osulan 8.-10. augustil 2014
Pääväplaan:
Riidi, 8. põimukuu päiv
14 suvõülikooli vallategemine
koolimaja man.
15–19
loengu koolimajan:
Evar Saar, Heiki Valk, Valdo
Valper, Arnold Unt, Heljo
Saar ja Jaanis Valk.
19.15 kehakultuuri tiidüskund. Vidä Contra.
20 vahtsidõ välläandidõ tutvustus.
21 Talna Võro seltsi näütering
Tungõl kand ette nallakit lugusid.
Juhendaja Jaanis Valk.
21.30 tandsuklubi. Juhatas ja
oppas Kadri Lepasson.

Puulpäiv, 9. põimukuu päiv
9–13.30 loengu koolimajan: Vello Paatsi, Uuno Ojala, Triin
Iva, Mariko Faster, Heino Kostabi, Heie Treier, Urmas Kalla,
Jüvä Sullõv.
14.10 ekskursioon bussiga:
Heimtali kerik, Soe kõrts, Järvere mõis, Adrenalin Arena,
Sõmerpalu mõis, Osula kalmuaid, Harjumägi. Ekskursiooni
võtva iist Heljo Saar ja Evar
Saar.
Samal aol matk (jalaga): Osula
– Helsekivi – Harjumägi. Matka võtt iist Toomas Kaun.
19 õdak Harjumäel.
19.15 kehakultuuri tiidüskund.
Vidä Contra.
20 kontsert Harjumäe lava pääl:
rahvapilliansambli, Talna Liiso,
Väino Puura, Meelika Hainsoo
ja Paul Daniel.
Ku ilm om halv, omma taa õdagu tegemise Osula koolimaja
spordisaalin.
Pühäpäiv, 10. põimukuu päiv
9 –11 loengu koolimajan: Meelis Värnik, Allar Asi, Külli
Eichenbaum, Egge KulbokLattik.
11–12.30 arotlus: määne om
seo maa, miä taast edesi saa?
12.30 suvõülikooli lõpõtus.
Loengukavan või viil muutuisi
tulla.
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Esmaabiõppus
KEAT-laagris
3.–4. juunil Sulbis aset
leidnud õppelaagris osalesid
Võru maakonnast 13 võistkonda. Õpilaste teadmised
ja praktilised oskused pandi
proovile kontrollpunktides,
kus teemadeks olid politsei
ja meelemürgid, matkatarkus, raudteeohutus, elekter,
lõhkekehad, liiklus, nii veest
kui ka tulest päästmine ning
esmaabi. Lisaks tuli esitada
kodutöö.
Õhtune tuletõrjeolümpia oli laagri esimese päeva
tippsündmus. Teisel päeval
näidati teadusteatri AHHAA etendust, õpilaste paremaid ettekandeid ja narkokoeri.
Sõmerpalu õpilased olid
kõige edukamad esmaabis.
Kokkuvõttes saime 4. koha.
ANNABELL DONTSOV
Sõmerpalu kooli 8. klass

Sõmerpalu kool
looduslaagris
28.–29. mail toimus Vastseliinas Kirikumäel Sõmerpalu põhikooli looduslaager.
Pidasime fotojahti, Urmas Rehe rääkis jahindusest.
Esimese päeva õhtul oli
söögisaalis esinemine ja
kõik tiimid peale ühe esitasid midagi: mõned tegid
näidendi, mõned muusikali.
Järgmisel
hommikul
tulid külla kaitseministeeriumi esindajad. Meile tutvustati kaitseväe varustust,
näidati elustamist. Seejärel
näidati meile erinevaid relvi
ning räägiti nendest.
Pärast lõunat hakkasime maketti ehitama. Meil
oli palju materjale, millest
ehitada, ning kui kõik valmis sai, mindi lipu juurde,
võeti see alla ning sellega
meie looduslaager lõppes.
Mulle meeldisid laagris
kõige rohkem fotojaht ja
esinemine.
LILIAN KREEVALD
Sõmerpalu kooli 5. klass

Kristina Haug (vasakul) ja
Karina Vestmann.

Meie õpilased TV10 Olümpiastardil
AIVE PÄHN,
Osula kooli kehalise
kasvatuse õpetaja
Osula ja Sõmerpalu kooli
koondvõistkond sai TV 10
Olümpiastarti võistlussarja
43. hooaja mitmevõistluse
ﬁnaalis 3. koha.
TV 10 Olümpiastarti võistlussarjas on Osula kooli
võistkond osalenud 2009.
aastast, 2012. aastast OsulaSõmerpalu kooli koondvõistkonnana. 2012. aasta
saavutust kordasime nüüd
2014. aastal, võites 3. koha
Koeru põhikooli ja Orissaare gümnaasiumi järel.
Vanemate poiste üheksavõistluses saavutas Venna
Simm kokkuvõttes 12. koha
(5748 p). Individuaalselt
kuulusid Vennale 5. koht
kettaheites (32.39), 7. koht
palliviskes (55.28), 9. koht
kuulitõukes (10.10).
Romert Rehe ( 4808 p)

oli üldkokkuvõttes 26. 1000
m jooksus (3.07,53) saavutas ta tubli 4. koha.
Vanemate
tüdrukute
kaheksavõistluses osalesid
Jane Paulus (3862 p) ja Keiu
Kinna (4291 p). Keiu parimad tulemused olid kõrgushüppes (1.38) ja kuulitõukes (7.96). Jane parimad
tulemused olid palliviskes
ja kaugushüppes.
Nooremate poiste üheksavõistluses oli osalejaid 46.
Reio Metsla (3628 p) oli
üldkokkuvõttes 25. Ta on
kaasvõistlejatest kaks aastat noorem. Reio saavutas
üllatusvõite nii enda kui
ka kaasvõistlejate üle: 60 m
jooksus 11. ( 8.89), kaugushüppes 13. (4.33), 1000 m
jooksus 11. (3.29,20). Reio
üllatas ka teivashüppega,
kus võistles esimest korda,
hüpates 1.82.
Risto Hellamaa (3208
p) parimad tulemused olid
kaugushüppes, tõkkejook-

Foto: Marko Mumm/EKJL

Sõmerpalu ja Osula kooli võistlejad TV 10 Olümpiastardi võistlusel Tallinnas.

sus ja kuulitõukes.
Nooremate
tüdrukute kuuevõistluses võistlesid Erna-Heleene Mölder
(2063 p) ja Lauren Jaanus
(2491 p).
Suur tänu ka teile,
Annemarii Bendi, Karina
Täht, Gerli Villakov, Joosep
Perv, Kaspar Lindmets, Eiko

Mõttus, Daniel Kreevald,
Taavi Arulepp, HannaLysette Täkker, kes te osalesite TV 10 Olümpiastarti
võistlussarja 43. hooaja
üksiketappidel ja aitasite
koondvõistkonnal ﬁnaalvõistlustele jõuda.
Aitäh ka koolide juhtidele, kes meid toetasid.

Noorkotkad ja kodutütred said täiendust
KAJA PARKER,
rühmajuht
Kodutütarde ja noorkotkasteviimanesuurkogunemine oli 10.–12. juunini
Voki külas: maakondlikus
laagris veedeti kolm sisutihedat päeva.
1. juunil, Sõmerpalu valla lastekaitsepäeval aitasid
kodutütred Signe Kallion,
Kristin Hera, Eeva Varrik,
Liilia Varrik, Kai Kahre,
Hanna-Lysette
Täkker,
noorkotkas Deivid Vunder
valmistada sõõrikuid ja keeta suppi. Suureks abiks olid
Tiina Täht, Karina Täht,
Laura-Anett Kreevald, lapsevanemad Raili Parker,
Kristel Täkker ja Kristi Vals,
õpetajad Marianne Kanep
ja Tuulike Mölder.
Noorkotkad
osalesid
lennundusmuuseumis lennupäevadel, kus tähistasid
organisatsiooni 84. sünnipäeva.
16. mail toimus Varstu
kooli staadionil tuletõrjevõistlus. Osula rühma esindasid Signe Kallion, Sirle
Kivi, Brändon Müürsepp,
Joosep Perv, Taavi Perv ja
Magnus Arulepp.
«Rene retkel 2014» osalesid Osula rühmast kodutütred Kai Kahre, Signe
Kallion, Jane Paulus ja Hipp
Saar, noorkotkastest Taavi
Perv, Magnus Arulepp, Joosep Perv ja Henri Helekivi.
Retk toimus 2.–3. mail
Vastseliina ja Haanja vallas.
Esimene ülesanne oli minna luurele ja panna kirja
kõik, mida nähakse vasta-

Rohtlätte turismitalus lindudele pesakaste meisterdamas. Vasakult üleval Liis Serv, Birgit
Schmeimann, Kaili Terve, Maia Serv, Lauren Jaanus, Liisi Riivik, all Magnus Arulepp, Uku
Hain, Juss Riivik, Henri Helekivi, Deivid Vunder, Taavi Arulepp, Riho Parker ja Sander Hera.

se tegevusalas. Teise päeva
hommikul starditi 15minutiliste vaheaegadega umbes
25 km pikkusele retkele.
Osula noorkotkad startisid esimesena kell 6. Rajal
tuli läbida 15 kontrollpunkti
ja leida kolm postkasti, kus
oli vaja küsimustele vastata.
Viimaseks ülesandeks oli
lõpujooks Suure Munamäe
torni. Kontrollpunktides
pidi kala püüdma ja kalu
tundma, läbima takistusraja, lahendama esmaabiülesannet, laskma vibuga ja
õhupüssist, kasutama meeleelundeid loodusülesannete täitmiseks, määrama Eestis kasvavaid puid, tegema
lõket jne. Rada läbiti 10–12
tunniga.
Osula kodutütred olid
väga tublid ja saavutasid
3. koha. Osula noorkotkad
olid samuti tublid.
Jos-Kristian
Krevald
osales rühmajuhtide koolitusel.
Malelaager koos Kuldre
kooliga toimus 25.–26. aprillil Sulbis. Õpiti avanguid

ja lõppmänge, mängiti simultaani, lahendati ülesandeid ja osaleti turniiril.
Nooremate kodutütarde
ja noorkotkaste jüripäeva
matkamäng toimus Kubijal
23. aprillil. Osula rühmast
osalesid Annemarii Bendi,
Jane Paulus, Uku Hain ja
Joosep Perv. Võistkondi oli
11, saavutati 4. koht.
8. aprillil käisid kodutütred ja noorkotkad traditsiooniliselt Rohtlätte talus
pesakaste
meisterdamas.
Valminud pesakastid kingiti
Roosu talule ja Sõmerpalu
lasteaiale.
Haanjas toimus 4. aprillil kodutütarde ja noorkotkaste laskeorienteerumise
võistlus, kus tuli kolm korda
läbida orienteerumisrada ja
kolm korda lasta õhupüssist püstiasendis viis lasku.
Iga möödalasu korral tuli
läbida trahviring (100 m).
Osula rühma liikmed olid
väga tublid.
Laager Rõuges 28.–29.
märtsil oli täis vahvaid tegevusi ja õpitube. Sai õp-

pida salakirja ja sõlmede
tegemist, meisterdada süüteroose ja rosetti, kuulata
esmaabiloengut, õppida arvutiga multikat tegema, valmistada küpsisetorti. Teisel
päeval toimus fotojaht ning
seejärel oli võimalus õngi
meisterdada, looduses kevadet otsimas käia, maleõppusel ja -võistlusel osaleda
ning täiendada oma teadmisi orienteerumises. Laagri lõpuks toimus viktoriin.
13. märtsil oli vahva tõukerattamatk
Taevaskojas
«Viimse reliikvia» radadel.
Suur tänu Kaitseliidu Võrumaa malevale ja Sõmerpalu
vallavalitsusele toetuse eest.
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel
21.veebruaril võeti vastu
uusi liikmeid.
Meie rühma astusid kodutütardeks Liisi Riivik, Liis
Serv, Birgit Schmeimann,
Jete-Marie Helekivi, noorkotkasteks Riho Parker,
Kaspar Savi, Mihkel Matto,
Henri Helekivi, Jos-Kristian
Krevald.

Suur lugupidamine lastevanematele, kes te oma lapsed
puhkepäevadel võistlustele
saatsite.
TV 10 Olümpiastarti on
Eesti Kergejõustikuliidu ja
Eesti Rahvusringhäälingu
koostöös korraldatav noortespordi võistlussari – ainulaadne kogu maailmas!

Võrtsjärve
õppekeskuses
Sõmerpalu põhikooli 6.–8.
klassi õpilased käisid 26.
mail Võrtsjärve õppekeskuses kalanduspäeval.
Saime ülevaate kalastamisest ja kalapüügivahenditest.
Järgmisena viidi meid
parvega Võrtsjärvele sõitma. See oli suurepärane ja
võrratu elamus.
Parve kapten rääkis järvest, selle veeoludest, kaladest ja Tondisaarest, kus
ﬁlmiti seriaali «Kättemaksukontor» mõned osad.
Ta rääkis ka sellest, et
Tondisaarel elab päris palju kormorane. Linnud on
hõivanud kõik puud, mille
tõttu need hukkuvad, sest
lindude väljaheide on väga
happeline.
Saime teada, et järv on
15 km pikk, kõige sügavam
koht on umbes 6 m ja keskmine sügavus on 2,5 m.
Veetase on sellel aastal ligi
2 m tavalisest madalam.
Edasi suundusime kala
püüdma. Kõigile anti õnged ja me läksime muuli
peale. Pärast kalapüüki
tutvustati majas olevates
akvaariumides elavaid kalu
ning tuli täita huvitav tööleht. Veel nägime, kuidas
röövkalu söödetakse.
Pärast veerandtunnist
puhkepausi tuli asuda GPSi
abil ristsõna lahendama.
Pidi kasutama loogilist
mõtlemist, vaja oli suunataju ja teadmisi loodusest.
KARINA VESTMANN
Sõmerpalu kooli 6. klass
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Sõmerpalu Sõnumid

Oled kui värvuke väike,
varsti lusti ja vallatust täis.
Paitab sind õrnalt päike,
maailm muretu näib.

Valla jaanipäev Osula Harjumäel 23. juunil
Kella 18–20 õhupüssist laskmise võistlus ja vibulaskmisvõistlus, mammutijaht (odavise), maasturisõit.
Kell 18 lastejooks (kuni 6a, jooks sirgel).
Kell 18.10 lastejooks (7–9a tüdrukud ja poisid, jooks sirgel).
Kell 18.20 ümber Harjumäe jooks (10-12a, 13–15a tüdrukud ja poisid, naised, mehed;
üks ring, jooksjatel seljas killuvest ja peas kiiver).
Kell 18.30 mudilaste võistlus laval (koolieelikud).
kombineeritud võistlus aja peale (7–9a, 10–12a, 13–15a tüdrukud ja poisid).
Kell 19 sangpommi rebimine (32 kg, mehed, kordade arv), šampanjapudeli hoidmine aja peale (naised).
Kell 19.15 kombineeritud võistlus kärgperedele (mees, naine, üks laps), vägikaika vedamine (18–26a noored),
mehed).
Kell 20 köievedu (täiskasvanud, võistkonnas 3 meest, 2 naist).
Kell 20.30 kaunite kodude autasustamine ja võistluste võitjate auhindamine.
Jaanituli kell 21. Tantsuks mängib ansambel XXL.

Vallavalitsuse
kollektiivpuhkus
Vallavalitsuse ametnikud on
sel aastal kollektiivpuhkusel
25. juunist 29. juulini.
Puhkuse ajal on vastuvõtupäevad vallas 8., 15. ja 22.
juuli. Toimetulekutoetuse
taotlust saab esitada 8. ja 14.
juulil. Toetust makstakse
15. ja 16. juulil.
Raamatupidajad on tööl
lisaks eeltoodule 30. juunil
ning 1., 2., 3. ja 16. juulil. Siis
saab teatada veenäitusid ja
maksta kommunaalmakse.
Surma ja lapse sündi saab registreerida Võru
maavalitsuse registrite osakonnas (Jüri 12, I korrus,
Hele Mägi, tel 786 8348) või
eelnimetatud vastuvõtupäe-

Heimtali kiriku elust

Osula taluturg
jätkab
Osula taluturg avas mai
keskel järjekordse hooaja.
Loodan, et kevadel ostetud
taimed on ilusti edenenud.
Selle aasta uus turuline
on MTÜ Maana, kes pakub
mitmesuguseid küpsetisi.
Kui aiasaadused valmivad, tuleb taluturule müüjaid juurde. Samas on kohal meie vanad müüjad.
Osta saab ikka värsket talukraami.
Taluturg on Osula bussijaamas reedeti kell 18.
ELGITA KENDER

10. juulil möödub esimesest Heimtali kirikus toimunud jumalateenistusest taasiseseisvunud Eestis 20 aastat.
Kirik on olnud seal aastast 1938, kuid kogu Nõukogude aja kasutas kolhoos
kirikut kanala, sigala, laona.
See on ime, et jumalakojaks
ehitatud hoone on nüüd
ikka kirikuna kasutusele
võetud.
Ajaloost on teada, et Sõmerpalu mõisa omanikul
ja Erastvere rentnikul Hans
Ohmil oli juba 1639. aastal
plaan ehitada Põlva, Otepää
ja Urvaste piirialale Osulasse
uus kirik, kus nende kihelkondade pastorid käinuksid
kordamööda jutlustamas.
Kirik jäi tookord ehitamata. Samal mehel tulid
probleemid kohalike talupoegadega, kes teda vee
rüvetajaks pidasid. Nimelt
ehitas ta Võhandu jõele
vesiveski. Talupojad olid
veendunud, et kahe järjestikuse aasta saagi nurjanud
külmad ja vihmasajud tähendasid karistust Võhandu ärapahandamise eest.
Pärast esimest jumalateenistust 20 aastat tagasi
peeti plaani kirik taastada.
Selleks panid õla alla 1939.
aastal Heimtalist lapseeas
lahkunud inimesed.

Igal aastal korra juulikuus tulid kohalikud inimesed ja siit kunagi lahkunud
sakslased kokku ja pidasid
kirikupidu.
Ehitustööd
kestsid kaheksa aastat. Kirik
pühitseti 21. juulil 2002.
Pühitsemisel pandi ametlikuks nimeks Heimtali Peetri kirik, sest oli see ju kunagi
projekteeritud Peetrimõisa
kirikuks või kabeliks. Alates
tollest ajast on Heimtalis toimunud jumalateenistused
iga kuu teisel pühapäeval
kell 14 ja ka suurtel kirikupühadel (jõulud, ülestõusmispühad ja nelipühad). Jumalateenistusi on toimunud
135, millest on keskmiselt
osa võtnud 31 inimest. Ristitud on kirikus alates 2002.
aastast 47 last.
Kirikus saab kontserte,
tänujumalateenistusi,
palvusi pidada, lapsi ristida, leeritada, laulatada ja
inimest viimsele teele saata. Kirikusse on tehtud ka
koht, kus saab pikemat aega
urni hoida.
Loodan, et see tunnistus,
mida Urvaste koguduse liikmed annavad oma usust, on
hea. Kutsun kõiki 13. juulil
kell 14 Heimtali kirikusse
tänujumalateenistusele.
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja

vadel vallas.
Surma registreerimisel
tuleb kaasa võtta kõik surnu kehtivad dokumendid
(kui ta oli abielus, siis ka
abielutunnistus).
Lapse sünni registreerimisel tuleb võtta kaasa
mõlema vanema passid,
ID-kaardid, abielutunnistus, lapse meditsiiniline sünnitõend (kui on
väljastatud haiglast).
Valla toetuse saamiseks pöörduge tööpäevadel valda.
MTÜ Maana pakub eelkõige eakamatele elanikele muru trimmerdamise teenust. Huvilised,
võtke ühendust Reedaga
tel 5620 8739.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Anneli Jeedas ja Volli Saar
tütar AURORA-DESIREE
Kristi ja Armi Serv
tütar TRIIN
Kristelle ja Allan Terve
tütar KELLI

Õnne sünnipäevaks!
Ei tule aastad ilma tööta,
ei ole päevi ilma ööta.
Elatud aastad meid nooreks ei tee,
kuid vanad ei ole me ometi veel.
Elu veel erksamat elamist nõuab,
ette võtta veel paljugi jõuab.

Juuli

August

Olev Repp 85

Helle-Mall Kokaselts 80

Eha Tõugjas 75

Leili Kreitsberg 80

Heino Kender 81

Rein Rehkli 70

Heldur Kiri 82

Herta Raag 86

Ülo Arengu 83

Elfriede Valge 86

Virve Veedler 84

Ilma Ploomsaar 81

Milda Kõva 87

Tiedrich Raidma 81
Ilme Lehepuu 83
Natalia Kukumägi 84
Eldur Kähri 88
Valve Veski 88
Elsa Leis 88

Kalmistupühad
Urvastes 24. juunil kell
11, kell 10 Urvaste kirikus
piht ja armulaud
Osulas 29. juunil kell 11
Kraavil 29. juunil kell 14
Antslas 13. juulil kell 11
Urvastes 3. augustil kell 11
Kaikal 3. augustil kell 14
Osulas 24. augustil kell 11
Info tel 511 8271.

Ükskord muutun mullaks,
ükskord sõmerliivaks saan,
muutun kullerkupu kullaks,
kanarbikuks nõmmeraal...

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Varju-Edel Perakond
Ellionore Alter

Kirikuteated
24. juunil jaanipäeva jumalateenistus: kell 10 Urvaste kirikus piht ja armulaud, kell 11
Urvaste kalmistupüha.
29. juunil kell 11 Osula kalmistupüha, kell 14 Kraavi kalmistupüha.
6. juulil armulauaga jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
13. juulil kell 11 Antsla kalmistupüha, kell 14 Heimtali kirikus tänujumalateenistus, kus
tähistame 20 aasta möödumist esimesest jumalateenistusest. Vaatame videoülevaadet
viimase 20 aasta tegevusest, esinevad Kanepi ja Urvaste koguduse naiskoor. Pärast piknik ja õnneloos.
20. juulil kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
27. juulil kell 11 kuldleeripüha jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
3. augustil kell 11 Urvaste II kalmistupüha, kell 16 jumalateenistus Antsla palvemajas.
5.–7. augustini Urvaste muinsuskaitselaager lastele ja täiskasvanutele.
Suveleerikursus algab 22. juunil kell 12 Urvaste kirikus.

Kontserdid
15. juulil kell 19 toimub II Kriisade orelifestivali raames Urvaste kirikus orelikontsert
«Piiri peal». Kontserdil esinevad Dina Ikhina (orel, Venemaa), Denis Makhankov (orel,
Venemaa), Denis Kasparovitch (orel, Eesti).
9. juulil kell 20 Urvaste kirikus Maria Listra ja Kuningliku kvinteti kontsert «Mind vii».
Klaveril Margus Kappel.
10. juulil kell 22 Urvaste kirikus C-JAMi päikeseloojangukontsert.
26. juulil kell 20 Urvaste kirikus Alen Veziko kontsert «Sinu poole teel».
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

