AUGUST 2014

Sõmerpalu vald sai
arendus- ja majandusspetsialisti
1. septembrist alustab
Sõmerpalu vallas arendus- ja majandusspetsialistina tööd Ene Kerge.
Arendus- ja majandusspetsialist hakkab tegelema
valla kommunaal- ja majandusküsimuste, teedega,
keskkonnateema ja valla

arendustegevustega.
Ene Kerge elab Sõmerpalu vallas. Ta on pikka
aega töötanud Võrumaa
arenguagentuuris.
Ene
Kergega saab ühendust tel
529 9550.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Valla uus arendus- ja majandusspetsialist Ene Kerge.

Ootame huvikooliavaldusi

Ohtlike jäätmete kogumisring

Austatud lapsevanemad!
Ootame teie avaldusi laste
huvikooli astumise ja seal
käimise kohta 1. oktoobriks.
Blanketid on saadaval
valla kodulehel.

Ka sel sügisel korraldab vallavalitsus ohtlike jäätmete
kogumise ringi. See toimub
septembri lõpus. Soovidest palume teada anda 15.
septembrini vallasekretäri telefonil 786 8800 või
maia@spalu.ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Sigade Aafrika
katk ohustab
seapidamist
Sigade Aafrika katk (edaspidi SAK) on väga nakkav ning
ägedalt kulgev nii kodu- kui
ka metssigade viirushaigus,
mida iseloomustavad palavik, verejooks, põletikulised
muutused mitmesugustes
elundites ja suur suremus
(kuni 100% loomadest).
SAKi ei haigestu inimesed
ning ka teised loomaliigid,
kuid nad võivad viirust edasi kanda. SAKi ravi ja vaktsiin selle vastu puuduvad.
Praegu Venemaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Valgevenes laialdaselt leviv SAK
on üliägeda vormiga, mida
iseloomustab sigade äkksurm ja muude väliste hai-

gustunnuste puudumine.
Haigusetekitaja
levib
otsesel kontaktil haige loomaga või tema eritistega.
Sead võivad nakatuda ka
kaudselt, näiteks nakatunud loomadelt pärinevat
liha sisaldava sööda või
toidujäätmete
söömisel,
haigustekitajaga saastunud
sööda, joogivee, allapanu,
sõiduvahendite, sisseseade,
joogivee, riiete vahendusel. Metssead nakatuvad
enamasti SAKi haigestunud
ja metsa viidud kodusigade
korjuste, tapajäätmete või
toidujäätmete kaudu. Viirus on väliskeskkonna tingimustele väga vastupidav,
säilides külmutatud lihas
mitu aastat; soolatud lihas
kuni 310 päeva; suitsutatud
lihas kuni kuus kuud; mullas ja pinnases kauem kui

Liikumisnädal Sõmerpalu vallas
8.-14. septembrini toimub Sõmerpalu vallas
liikumisnädal «Terves
kehas terve vaim».
Esmaspäeval, 8. septembril kell 18 tuleb
rattamatk Sõmerpalu
vallas. Ligi 20 km matk
toimub looduslikel ja
kruusateedel.
Rattamatk on jõukohane kõigile (alates
kooliõpilastest),
teel
on väike paus. Matk algab Osula bussijaamast
Kiiver on kohustuslik,
soovitatav on kollane
vest. Info: Allan Terve,
tel 5340 0815.
Reimo Randlo foto
Sõmerpalu valla tervisenädalal on kõik oodatud liikuma.
Teisipäeval, 9. septembril kell 18 on kangiTervisepäev Harjumäel «Terves kehas terve vaim»
trenn Osula kooli võimpühapäeval, 14. septembril kell 12-15
las, treener on Annika
Johanson. Esimest korKell 12 – päevakava ja tegevuste tutvustus
da tulijatele on trenn
Kell 12.15 – orienteerumiskoolitus. Sixten Sild, OK Võru.
tasuta! Info: Annika JoKepikõnnikoolitus. Merike Õun, Võrumaa Spordiliit.
hanson, tel 522 5492.
Kell 13 – õiged valikud spordirõivastuses ja varustuses. Maraton Sport.
Kolmapäeval,
10.
Kell 13.30 – Sõmerpalu valla spordi- ja kultuuriringide tutvustus
septembril – liikuge ise
Kell 14:15 – Osula trennide tutvustus, Annika Johanson
koos oma perega.
Neljapäeval, 11. sep• Õdede tervisetelk: tervisenäitajate mõõtmine, toitumisnõuanded.
tembril kell 18 on stepp• Esmaabikoolitus Tartu kiirabilt koos kiirabiautoga.
aeroobika koos lihas• Atraktsioon Poksimasin meestele.
treeninguga Osula kooli
• Meisterdamised lastele.
võimlas, treener Annika
• Aktiivsed mängud lastele.
Johanson. Esimest kor• Batuudid lastele.
da tulijatele tasuta!
• Adrenalin Arena mootorrattad.
Reedel, 12. septemb• Sõmerpalu valla vibuklubi.
ril kell 18 toimub Osula
külaseltsi ruumis füsio- Järvere külaselts pakub suppi. Sularaha kaasa!
terapeudi Ege Johanso- Tugeva vihma korral toimub tervisepäev Osula põhikooli võimlas ja õuealal.
ni loeng «Selja-ja kaela- Korraldajad: Sõmerpalu vallavalitsus ja MTÜ Osula külaselts.
Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, Margita Kipasto, tel 528 4848.
valudest priiks!».
kuus kuud; loomakorjustel
kuni kaks kuud; metssea
väljaheidetes kuni 11 päeva.
Viirus hävib kuumutamisel
(70 °C).
Loomade haigestumisest
või hukkumisest peab loomapidaja viivitamatult informeerima veterinaararsti.
Meelespea seapidajale
Kaitsmaks oma loomi nakatumise eest, tuleb järgida vähemalt järgmisi
bioohutusmeetmeid: ära
luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse; enne
loomapidamishoonesse
sisenemist vaheta riided,
pese käed, desinﬁtseeri või
vaheta jalanõud; hoia karja
juurde toodav loom karjas
olevatest loomadest eraldi (karantiin); hoia haige
loom tervetest eraldi; väldi

viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või inventariga; ära sööda sigadele toidujäätmeid;
tee näriliste ja putukate
tõrjet; takista metsloomade
ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse; ära vii seakorjuseid
ega muid loomseid saadusi
loodusesse, kus metssead
võivad neile ligi pääseda ja
nakatuda; nõua nende bioohutusmeetmete täitmist
kõigilt, kes sinu loomadega
tegelevad.
Meelespea jahimehele
Ole praegu metsas ringi liikudes väga tähelepanelik.
Igast leitud surnud seast
teata maakondlikule veterinaarkeskusele.
Lisaks järgi alltoodud
soovitusi.

Kütitud metssea sisikonna eemaldamisel kasuta
ühekordseid kaits kindaid
ja pärast pese käed vee ja
seebiga. Puhasta ja pese
(desinﬁtseeri) kõik riided
ja kogu varustus (jalanõud,
jahikott, nuga ja teised materjalid). Hoidu loomakasvatushoonetesse minekust!
Kui sinna minek on vajalik,
siis järgi rangeid bioohutusmeetmeid (käi pesemas, vaheta riided ja jalanõud). Ära
too kütitud metssiga, tema
nahka, liha või muud osa
majapidamisse, kus peetakse sigu. Kui näed metsseal
sigade Aafrika katkule iseloomulikke haigustunnuseid (näiteks verevalumid
elundites, turses ja punased
lümﬁsõlmed, suurenenud
põrn), siis teavita sellest
maakonna veterinaarkes-

kust või volitatud veterinaararsti.
Jahi käigus tekkinud
loomseid kõrvalsaadusi või
toidujäätmeid ei tohi põllumajandusloomadele sööta.
Loomapidajad, kes te
pole oma sigu PRIAs registreerinud, tehke seda
kohe ja informeerige ka
oma valla volitatud veterinaararsti sigade olemasolust
farmis, et vajaduse korral
oleks võimalik abinõud tarvitusele võtta.
Volitatud veterinaararst Sõmerpalu vallas on Ulrich
Verrev, tel 529 7865.
Võrumaa veterinaarkeskus, tel 782 4051, 508 6934;
peaspetsialist Elle Horn, tel
523 3097.
Lisainfo:
http://www.
agri.ee/et/seakatk.
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Võrumaa noorte suvepäevadel
AIGE ULJAS,
Sõmerpalu valla
noorsootöö korraldaja
21. augusti hommikul
kogunesid Võrumaa
kõigi valdade noored
Osula põhikooli juurde, kus algasid kolm
päeva kestvad Võrumaa
noorte suvepäevad.
Sel aastal oli peakorraldajaks Sõmerpalu valla noortevolikogu koos
Võrumaa noorsootöö
nõukojaga, kuhu kuuluvad kõigi valdade noorsootöötajad. Sõmerpalu
valla
noortevolikogu
abistasid ka teiste valdade aktiivsed noored.
Enne
rongkäiguga
Sulpi Roosu talu vabaajakeskusesse suundumist ütles avasõnad
Sõmerpalu vallavanem
Aare Hollo. Roosu talu
vabaajakeskuses tervitasid meid Võrumaa noorsootöö nõukoja esinaine
Sirle Muiste ja majaperemees Aivar Rosenberg.
Nagu ikka laagrites,
panime ka Võrumaa
noorte
suvepäevadel
alustuseks paika reeglid
ja tutvustasime sisutihe-

Võrumaa noorte suvepäevadest osavõtjad.

dat päevakava.
Pärast väikest vahepala algas Võrumaa osalusmetroo, kuhu noored olid
seadnud üles teemad: kuidas noori aktiveerida; kuidas luua Võrumaa noorteühendusi ja osaluskogusid
koordineeriv ühendus; kas
noortekeskust on noortele
vaja ja miks.
Õhtul oli iga valla esindajatel võimalus end tutvustada ja seda tehti väga
loominguliselt.
Esimene
õhtu lõppes mängude, lõkke ja ﬁlmiga.
Teine hommik algas
võimlemisega. Pärast hommikusööki toimus koolitus
«Koolikiusamine»,
seda
juhendas Ülle Hani. Kooli-

Osulas peeti Kaika suveülikooli
8.−10. augustini peeti Osulas
võrokeste Kaika suveülikooli.
Kokkutulnud said teada huvitavad fakte Osula kandi

paikadest ja ajaloost, õhtustel üritustel esinesid ka meie
valla rahvatantsijad. Spordi
eest hoolitses Contra.

Suveülikooli rektor Evar Saar, Contra ja Väino Puura.

Mägijalgpallis võitis Contra võistkond Osula korvpallipoisse.

kiusamise teemasid arutati
nii suures ringis kui ka väikestes töörühmades.
Siis said noored valida
üheksa töötoa seast endale sobivaima. Näiteks olid
avatud kummikeksu-, tantsu-, liiklus-, foorumteatri-,
trummi-, laulutöötuba jne.
Teise päeva pärastlõunal
algas fotojaht, kus noored
pidid pildistama ja ise pildil olema. Pärast seda olid
sportlikud mängud.
Õhtul tuli külla motoklubi Wildhogs Mõnistest.
Motomehed
tutvustasid
end ja tegid lastele väikese
tiiru, et näidata, mis mootorratastega on tegu.
Teisel päeval valmis ka
suvepäevade laul, autoriks

Kristo Koskinen. Kella 22
ajal algas öine orienteerumine. Seda võtsid eest Tiia
Kiis ja Heli Maaslieb Kaitseliidust.
Viimase päeva juhatasid
sisse sportlikud mängud
sealt, kus eelmisel päeval
pooleli oli jäädud. Kohe
ootas ees ka jalgpall: noored versus noorsootöötajad.
Noored võitsid.
Lõpukõne pidas Sõmerpalu valla noortevolikogu
liige Jaagup Traagel. Lauldi
ka suvepäevade laulu.
Võrumaa noorsootöö
nõukoda tunnustas tublimaid noori. Lõpetuseks toimus veel loos: sai võita auhindu, mille sponsorid olid
välja pannud.

Sõmerpalu
valla
noortevolikogu liikmed
Egerta Aher ja Jaagup
Traagel lõikasid lahti
Võrumaa noorte suvepäevade tordi. Torti
sponsoreeris osalt Koogimeistrid.
Täname kõiki suvepäevade sponsoreid ja
toetajaid: Marta ilutuba, ilusalong Pop Salon,
fotograaf Kristin Kaur,
fotograaf Reelika Väli,
Kaitseliit, juuksehooldustoodete ﬁrma Keune,
kontoritarvete
ﬁrma
Charlot.
Suur tänu kõigile Võrumaa valdadele,
Võru maavalitsusele ja
Eesti noorteühenduste
liidule, kes andsid kõige
suurema panuse.
Täname ka korraldajaid ja Roosu talu vabaajakeskust ning endist
Antsla noorsootöötajat
Kertu Revat, kes kujundas Võrumaa noorte
suvepäevade plakati ja
tänukirjad.
Suvepäevadest võttis
osa peaaegu sada noort
koos noortejuhtidega.
Loodame, et suvepäevad tulevad ka järgmisel
aastal.

Kasside lugu jõudis raamatusse
LIINA VALPER
Kaika suveülikooli ajaks
tuli trükikojast raamatuna
välja Maaris Varriku koduuurimistöö «Kasside lugu.
Tee Eestist Soome» (juhendaja õpetaja Heljo Saar).
Selle uurimusega võttis toona Osula põhikooli õpilane
Maaris Varrik 2010. aasta
kevadel osa õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusest «Meie ühine kodu
– Eesti» Eesti Vabariigi presidendi auhindadele, pälvides seal raamatuauhinna.
Nüüd on uurimistöö
Võru trükikojas raamatuks
saanud. Raamatu on toimetanud Heljo Saar, kaaned
kujundanud Aime Sulg.
Raamatu trükkimist toetasid Eesti kultuurkapitali
Võrumaa ekspertgrupp, Võhandu POÜ, Plangi Trans,
Sõmerpalu vallavalitsus, ET
Torel ja Kai Lauri.
Raamat räägib ema ja
tütre, Asta Ilvese ja Kristiina
Kassi elust ja loomingust.
Kaalukas osa raamatus on
Kristiina mälestustel ja arvamustel, killukestel lapsepõlvest Eestis ja elust kirjanikuna Soomes.
Kristiina ema, lastekirjanik Asta Ilves (1938-1992)

kolis pärast sõda perega
Setumaalt Sõmerpalu valda
ja käis Osulas koolis.
Asta Ilves abiellus ajalehe Edasi ajakirjaniku Kalju
Kassiga, töötas Edasi ja Tallinnas Õhtulehe toimetuses
ning toimetajana kirjastuses
Eesti Raamat.
Tema esimene lastejutt
«Trepi ja lifti lugu» ilmus
ajakirjas Täheke 1976. aasta
juulis. Esimene raamat oli
«Kloun Korgitsa kodune elu»
(1979). Peale eelnimetatu on
Asta Kassi sulest ilmunud veel
«Igasugused asjad» (1979),
«Oleks OLEKS olemas»
(1981), «Pahupidi puhkus»
(1983, kordustrükk 2006),
«Ümbermaailmareis» (1994).
Et ta oli maalaps, oskas
ta märgata loodust selle
mitmekülgsuses. Asta Kassi
lugudesse on kohati peide-

tud ka meenutusi lapsepõlvest Võrumaal.
Kristiina Kass on sündinud 14. mail 1970. 1990.
aastal alustas ta Helsingi
ülikoolis läänemere-soome
keelte õppimist ja jäigi elama Soome.
Kristiina Kassi raamatute loetelu on pikk: «Kasper
ja viis tarka kassi» (2005),
«Käru-Kaarel» (2006), «Samueli võlupadi» (2006,
2012), «Petra lood» (2008,
2013), «Peeter ja mina»
(2009, 2012, 2014), «Nõianeiu Nöbinina» (2010),
«Õpetaja Kusti kummitab
ja teisi jutte» (2012, 2913),
lugema õppimise sarja
raamat «Unelinnu pesa»
(2013), «Sandri mikroskoop» (2014).
Kristiina Kassi raamatute tegelased on elujulged,
praegusaja lapsed elavad
hoopis teiste võimaluste
maailmas kui varasemad.
Tema raamatute menust
räägivad kordustrükid ja
lastekirjanduse auhinnad.
«Nõianeiu Nöbinina» aga
valisid lapsed parimaks raamatuks, selle põhjal valmis
ETVs ka menukas lasteseriaal. Oma tütred Petra ja
Liisa on kirjanikust emale
samuti loomingulist inspiratsiooni andnud.

Maana esimene
aastaring
MTÜ Maana tähistab septembri lõpus esimest sünnipäeva.
Maana üheks eesmärgiks
on maainimeste töövõimaluste parandamine ja tööturule aitamine. Selleks koostasime loodavale sotsiaalsele
ettevõttele äriplaani, mida
rahastasid regionaalministri valitsemisala ja KÜSK.
Tahame aidata eelkõige
lastega peredel, eakatel ja
puuetega inimestel eluga
paremini hakkama saada.
MTÜ Maana on korraldanud koostöös külaseltsidega ennetus- ja ohutusalaseid teabepäevi. Olime
partneriks Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni
teabepäeval «Kuidas enda
elu (mitte) untsu keerata».
Korraldame Punase Risti
abina Rimist ning Võru Toidupangast saadava toiduabi
laialijagamist Sõmerpalu
vallas. Oleme abivajajatele
andnud riideabi, mööblit ja
vajalikku kodutehnikat.
Meie poole võiksid pöörduda nii need inimesed, kellel on vaja mööblit, riideid,
kodutarbeid või muud sellist kui ka need, kellel sellised asjad üle on jäänud ning
soovivad neid teistele anda.
MTÜ Maana on korraldanud taaskasutus-vahetuslaata, kus inimesed saavad endale mittevajalikke
riideesemeid, jalanõusid ja
kodutehnikat odavalt müüa
või päris tasuta jagada.
22. augustil toimus selline laat kirbuturu nime
all. Müüjaid-pakkujaid oli
kümmekond. Sümboolse
hinnaga või tasuta pakuti
riideid, jalanõusid, koolitarbeid, mänguasju, ehteid.
Tänusõnad Osula koolile
abi eest! Järgmise kirbuturu
korraldame detsembris.
MTÜ Maanal on ruumid
Osula kortermajas. Septembris sisustame seal taaskasutustoa ning hakkame
pakkuma taaskasutusalaseid
koolitusi ja õppepäevi.
Lisaks on plaanis hakata
pakkuma pesupesemisteenust. Lähiajal, kui ruumid
on saanud sisustuse, korraldame vallarahvale lahtiste
uste päeva, et Maanast lähemalt rääkida.
Meie headeks koostööpartneriteks on olnud SA
Dharma, Eesti Töötukassa, Sõmerpalu Vallavalitsus
ning külaseltsid. Täname
teid ja loodame ka edaspidisele koostööle.
Täpsemat infot saab
MTÜ Maana kodulehelt http://maana.ee/ ja
Facebookist.
HELEN METSMA,
REET KÄÄR
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Osula külaseltsi tegemistest

Kurenurme
külaseltsist
Kurenurme külaseltsile on
aasta edukas olnud. KOP-i
toetusel saime uued toolid,
lauaarvuti ja printeri. Nüüd
saab külarahvas taas tasuta
arvutit kasutada maksude
tasumiseks, lehelugemiseks
ja muuks.
7. oktoobrist on seltsimaja uksed avatud igal teisipäeval kella 16–20. Samal
ajal on võimalus pesta pesu
ja kasutada arvutit. Toimuvad ringid ja tegevused.
Kurenurme
Külaselts
alustab uut hooaega Vanavanemate päevaga, korraldades väljasõidu loodusesse. Ootame uusi liikmeid
meie ridadesse. Teretulnud
on ideed ja ettepanekud.
LAINE REHKLI,
Kurenurme külaseltsi esinaine

Valla koolide
lõpetanud
õpivad edasi
Osula põhikool: Tauri
Hainas, Taavi Perv ja Sirli
Lännik − Võrumaa kutsehariduskeskus. Tiina Täht,
Hanna-Stiina Lauter, Mikk
Mängli ja Katrin Villakov −
Tartu kutsehariduskeskus.
Priit Haavapuu - Olustvere
teenindus- ja maamajanduskool. Hebo Rahman − Hugo
Treffneri gümnaasium. Kai
Kahre, Virko Värnik, Maria
Kängsep ja Hannaliis Luts −
Võru Kreutzwaldi gümnaasium.
Sõmerpalu põhikool: Martin Luukas, Kristel Nõmmik, Karoliine Palok, Jaagup Traagel − Tartu kutsehariduskeskus. Silleriin
Simm, Hannes Potter,
Markus Varrik − Võrumaa
kutsehariduskeskus. Sigrit
Sarapuu − Valgamaa kutsehariduskeskus.

ENE KERGE,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
Osula Külaseltsil on käimas aastane arendusprojekt, mille raames toimub
hulk tegevusi.
Augustis Ida-Virumaale
tehtud kahepäevase ideereisi eesmärk oli leida külaseltsile ja piirkonnale
iseloomulikke meeneid ja
suveniire.
Tore 35liikmeline reisigrupp koosnes peale Osula
külaseltsi liikmete veel teistest Sõmerpalu valla elanikest.
Veerand osalejatest olid
lapsed ja noored, kes andsid reisile värske hingamise.
Külastasime Ida-Virumaal piirkondade arendusega tegelevaid MTÜsid,
lisaks piirkonna suuremaid
ja tähtsamaid turismiobjekte.
Reisiseltskonnas
oli
mitu inimest, kes pöörasid
tähelepanu just detailidele
ning väikeste, esialgu silmapaistmatute ideede leidmisele, seetõttu sai meie
pildipank väga suur.
Reisil toimunud väikese
ajurünnaku.
Ideede pildipanga ja
külastatud kohtades nähtu
põhjal koorus välja umbes
kümmekond mõtet, loo-

maks toredaid ja praktilisi
piirkonnatooteid.
Loodame, et siit kasvavad välja uued ühised tootearendusprojektid piirkonna koolide ning väikeettevõtjatega.
Esimesi tooteid saab külaseltsi kaudu tellida juba
sellel aastal.
Osula põhikooli võimlas toimus 13. augustil vahva ettevõtlusmäng, millest
võttis osa 49 noort.
Tartust kohale tulnud
MTÜ Ettevõtlusküla noored juhendajad lõid linnaku ja ettevõtted, kus noored said erinevates rollides
olles mängida ettevõtjaks
olemist.
Mängu mõte oli arendada oma ettevõtte toodet,
tegelda turundusega ning
olla aktiivsetes suhetes teiste äriettevõtetega, kohaliku
omavalitsuse ja pangaga.
Mänguks oli planeeritud kolm tundi, kuid aega
jäi siiski napiks – noored
olid hoogu ja pealehakkamist täis.
Mäng õpetas, kuidas rahaga toime tulla, kui seda
on, aga ka siis, kui seda
pole.
Osalejatele meeldis ettevõtlusmäng väga ning midagi samalaadset sooviksid
nad uuesti läbi teha.
Kohe saab suvi läbi ja
sügisel alustab Osula külaselts koostöös koolidega

1. Kirke Kari
2. Reena Kamber
3. Andre Antsov
Kooliaasta avaaktus toimub 1. septembril Osula
põhikoolis kell 9, Sõmerpalu põhikoolis kell 11.

uut projekti – tulemas on
noortele tüdrukutele mõeldud «Ilusa tüdruku kool».
Kõikide fotoaparaatide
omanike rõõmuks alustame sügisel ka fotokoolitust, kus huvilised saavad
õppida käsitsema oma fotoaparaati ja luua erinevaid
fotolavastusi.
Uutest koolitustest an-

MARET SOON,
Kalda baari perenaine
Augustikuu kolmandal
nädalavahetusel toimus
Kuhjaveres 10. külateatrite festival, kus traditsiooniliselt osales ka Sulbi
külateater.

Osula põhikool

Sõmerpalu põhikool

Vahva reisiseltskond Narva raekoja trepil.

name täpsemalt teada sügisel meililistide, reklaamide
ja Facebooki vahendusel.
Kõik kirjeldatud tegevused oleme saanud ellu kutsuda projektide abil, mida
on rahastatud regionaalministri valitsemisalast ja
Kodanikuühiskonna sihtkapitalist.

Mõtteid laste ettevõtlusmängust:
Maibel Kipasto (9a): Kogu
mäng oli lahe ja vahva.
Saime õppida raha kasutamist.
Tanel Kerge (14a): Sain
tuleviku asjaajamiseks tarkust juurde.

Sulbi külateater tegi Kuhjaveres ajalugu

Tänavused 1.
klassi astujad
1. Lenna Leelo Asi
2. Gerli Kari
3. Karmen Kerge
4. Priit Konnula
5. Kätlin Männik
6. Alina Nagibina
7. Kelly Otsus
8. Elo Rahman
9. Henn Rahman
10. Adrian Randlo
11. Linette Rodima
12. Helen Toom
13. Säde Toom

Noored ettevõtlusmängul.

Näiteseltskond koos korraldaja Romeo Mukiga ja teatripäevade patrooni Kalju Komissaroviga, pildilt puudub
Jörgen Štubis, kes on uitama läinud...

Meie näiteseltskonnale oli
see seitsmes kord Viljandimaal Suure-Jaani vallas
aasta küla tiitliga tunnustatud kohas etendust anda
ja sealset publikut rõõmus-

tada.
Kõik need aastad on festivali patroon olnud Kalju
Komissarov ning tema sõnul näitab 10 aasta juubelini jõudmine ürituse kvaliteeti ja sedagi, et inimestel
on seda vaja.
Kahel päeval näitas oma
loomingut 17 näitetruppi
Eesti eri paikadest, hindajaks publik ja Kalju Komissarov.
Sulbi külateater astus
üles Airika Saamo kirjutatud ja lavastatud eten-

dusega «Me paneme su
lehte».
Värvikad tegelased ja
lustlik tegevus meeldisid
rahvale sedavõrd, et päeva
lõpus auhinnati meie truppi kolme preemiaga: eriauhind parima kõrvalosa eest
Margit Tappole, parima
lavastuse preemia ja kõige
suurema üllataja preemia.
Näiteseltskonnale ja juhendajale on see suurim
tunnustus tehtud töö eest
ja tugev motivaator edaspidiseks.

Järvere külaselts tegi huvireisi
Mooste mõisasse
16. augustil korraldas Järvere Külaselts reisi Mooste
mõisasse.
Meile tutvustati mõisa
hooneid, kus praegu asuvad paljud huvitavad õpitoad.
Sel päeval toimus mõisa
sisehoovis ka Ökofestivali
taaskasutuspäev koos rahvarohke kirbuturuga.
Meeleolu hoidsid üleval

kohalikud muusikud.
Huvireis lõppes mõisa
endises viinavabrikus, kus
giidid näitasid meile seal
praegu asuva hotelli ruume
ja kostitasid meid maitsva
lõunasöögiga.
JÄRVERE KÜLASELTS

Järvere külaseltsi reisiseltskond Mooste mõisas.

Enne kanuudega sõitma minekut tegid matkalised läbi kuivtreeningu maa peal.
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Sõmerpalu Sõnumid

Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis võikski olla teil veel kallim.

Õnnitleme lapse sünni puhul!

27. septembril algusega kell 10
Ootame kõiki kauplema!
Info ja registreerimine tel 5394 7889.

Mai ja Heiki Potter
tütar EMMA
Eda Salmus ja Enno Harend
tütar GETTER

Beebide mängumaa:
esmaspäeval kella 11–11.30,
kolmapäeval kella 11–11.30.
Maailma
avastamine
beebidega laulu, mängu ja
liikumise kaudu toimub
Sõmerpalu lasteaias Lepatriinu kaks korda nädalas
kestusega pool tundi. Enne
ja pärast tegelust on suhtle-

Kodanikeühenduste ümarlaud
Võrumaa kodanikeühenduste ümarlaud toimub
16. septembril kella 14–17
Võru vallas Juba külaseltsi
ruumides.
Teema:
Võrumaa
MTÜde vajaduste kaardistamine. Sihtgrupp: Võrumaa kodanikeühenduste
esindajad, kes on huvitatud
oma ühingu arendamisest
erinevate koostööalgatuste
kaudu. Ümarlauale registreerimine kuni 10. septembrini http://mty.arenduskeskused.ee/, tel 786
8367 või evelyn@vaa.ee.

Õendusabist
Kui mõni lähedastest vajab igapäevast hooldamist,
kuid mitte haiglaravi, tuleb
appi kvaliﬁtseeritud koduõde, kes aitab kodus ravi
ja hooldust korraldada.
Koduõendusteenus on inimesele ja tema lähedastele
tasuta, selle eest maksab
haigekassa.
Statsionaarse õendusabi
patsient tasub 15% voodipäeva tasust ehk 7,38 eurot
päevas. Ka hooldusravis
kehtib sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu 2,50 eurot päevas, maksimaalselt
25 eurot ühe haiglasoleku
korra kohta.
Koduõendusteenuse osutajad Sõmerpalu vallas:
Pille Lemats, tel 5622
0062,
Õendusabiteenus
OÜ, tel 514 5723, Riia
Palm Õendusabi, tel 5344
9908; 5342 3453. Vähihaigete Toetusravi SA Võrus,
tel 734 1092; 5665 0771.
Statsionaarne õendusabi
Lõuna-Eesti haiglas, tel
786 8500.
Väljaandja: Sõmerpalu
Vallavalitsus, Trükk: AS
Võru Täht

miseks avatud mängutuba.
Lisaks mängutundidele on
üks-kaks korda kuus võimlemine beebidele ja suurematele kodustele lastele.
Oodatud on beebid alates
kuuendast elukuust.
Registreerimine ja info
lasteaia kodulehel http://
www.lepatriinud.ee/ringid/

beebi-mangumaa. Info:
helenahelekivi@gmail.
com, tel 5332 5194.
HELENA HELEKIVI,
õpetaja
NB! Esimene kokkusaamine tuleb 3. septembril kell 11 lasteaia
saalis.

Alates 2.septembrist

Osula külaselts pakub trennielamust!
Treener: Annika Johanson

T 18.00 KANGITRENN
N 18.00 STEP / CIRCUIT
KANGITRENN TEISIPÄEVITI ON TÕHUS LIHASTREENING
KOGU KEHALE!
Koormust kartma ei pea, igaüks valib endale ise sobiva raskuse.
SOBIB VÄGA HÄSTI KA MEESTELE!
Teisipäevane trenn on etteregistreerimisega meiliaadressil
a.anniluce@gmail.com
või telefonil 522 5492 või Facebookis grupis Osula Trennielamus.
Kellele kange ei jagu, saab kangi asemel
trenni teha ka hantlitega ja trenn on tasuta!!!
NELJAPÄEVITI TOIMUB
RINGTREENING või
STEPPAEROOBIKA
LIHASTREENINGUGA
Ringtreening ehk Circuit ja steppaeroobika
toimuvad üle neljapäeva.
Neljapäevasesse trenni etteregistreerima ei
pea.
Trennid toimuvad: Osula kooli spordisaalis
kella 18.00-19:30
Trenni hind 3€. Saun hinna sees!
Uutele tulijatele on esimene trenn tasuta!

Lõuna-Eesti suvelõpupidu Põlvas Intsikurmu lauluväljakul
5. septembril kell 20. Info: www.tre.ee

Kelly ja Rünno Saatmann
tütar LAURA ELISABET
Sigrit Kahar ja Sander Avila
tütar ANELL
Janeli Jürgenson ja Heiki Keem
poeg KARL

Õnne sünnipäevaks!
Et täituksid alati kõik su soovid,
et läheks sul korda, mis iganes proovid.
Et saatus peaks su eest helgelt hoolt.
Need soovid on teile meie poolt.

September

Oktoober

Miralda Helstein 90
Maimu-Agathe Mürk 80
Jüri Parijõgi 75
Leohhard Mehine 75
Linda Pommer 86
Elli Leok 82
Kalju Plangi 83
Lembit Meier 83
Meida Remmelga 84
Hilja Reiman 87
Valter Raudsepp 87
Voldemar Hausmann 87

Viivi Provotorova 75
Tiiu Tiisler 70
Endla Sarapuu 86
Maria Junolainen 82
Selma Suvi 82
Aliide Kumm 83
Õie Leok 83
Heljula Plangi 88
Roosi Siliksaar 88
Adele-Alviine Asi 97

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Helmut Kostabi
Arvi Parman
Helgi Sikk
Elfriede Valge

HELMUT KOSTABI 20.02.1933–16.07.2014
16. juulil lakkas tuksumast meie valla aukodaniku ja teeneka kultuuritegelase Helmut Kostabi süda. Helmut Kostabi sündis 20.02.1933 Mäekülas
Punna talus. Tema haridustee sai alguse 1941. aastal Sõmerpalus. Koolipoisi Helmuti musikaalsust ja huvi pillimängu vastu märgati juba varakult ning ta kutsuti mängima Osula puhkpilliorkestrisse.
Puhkpilliorkester oli asutatud 1934. aastal. Selles orkestris mängis Helmut koos isaga. Aastaid hiljem, 1961. aastal, sai temast orkestri dirigent
ja Osula põhikooli muusikaõpetaja. Peale puhkpilliorkestri dirigeerimise juhatas Helmut kooli laulukoore.
Helmut sai muusikahariduse Tartu muusikakoolis ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. Konservatooriumi lõpetamise järel asus Helmut
õpetama vaskpille Võru muusikakoolis. Mõned aastad hiljem võttis ta vastu Võru kultuurimaja Kannel puhkpilliorkestri peadirigendi koha.
Helmut on töötanud ka Sõmerpalu rahvamaja juhatajana ja Võru muusikakoolis puhkpillide õpetajana. Eelkõige jääb ta meelde oma pühendumisega puhkpillide õpetajana. Kõike seda kõrge eani välja. Oma õpilasi suunas Helmut nii
Võru kui ka Osula puhkpilliorkestrisse mängima. Aastal 2002 pälvis Võru muusikakooli noorte
puhkpilliorkester Helmut Orusaare nimelise noorte puhkpilliorkestrite konkursi peapreemia.
Helmuti viljakat tööd on tunnustatud: 2003 Sõmerpalu valla aukodaniku tiitliga, Võrumaa
ja Võru linna teenetemärgiga, 2014 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu aumärgiga ning paljude aukirjade ja tänukirjadega.
Kohaliku kultuurielu edendajana oli Helmut palju kordi koondorkestrite juhiks. Tema sihikindla töö tulemusena tegutses Osula puhkpilliorkester järjepidevalt 2013. aastani, kui Helmut
haigestus. Pärast seda algas orkestris mõõnaperiood. Kuigi Helmut püüdis ikka veel kogu hingest kaasa lüüa ja orkestrile toeks olla, sai haigus temast siiski võitu.
Helmut on lahkunud, kuid tema puhkpillihelid jäävad meie meeltesse kõlama.

