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Hariduselu ümberkorraldamisest
Sõmerpalu valla hariduselu vajab ümberkorraldamist, sest laste arv vallas
väheneb. Sel sügisel läks
valla koolidesse kokku 13
last, lähiaastatel läheb igal
aastal kooli alla 20 lapse.
Lapsi on liiga vähe, et
sama
koolikorraldusega
jätkata.
Samas ei ole kavas katkestada õppetööd ei Osula
ega Sõmerpalu kooli hoones. Vallavalitsus on seisukohal, et õppetöö peab jätkuma mõlemas hoones.
Üks põhjus on see, et
lapsed ei mahu ühte koolimajja ära. Teiseks on mõlemasse koolihoonesse nii
palju investeeritud, et ei ole
mõttekas üht hoonet tühjaks jätta ja tühjalt kütta.
Ümberkorralduse eesmärk on ka mitmekesisem huviharidus kohapeal,
meie vallas.
Üks hariduselu ümberkorraldamise variant on
see, et Sõmerpalu valla
koolides enam klassikomplekte ei dubleerita.
See tähendab, et ühes
koolihoones toimub õppetöö näiteks 1.-6. klassini,

teises 7.-9. klassini.
Niisuguse variandi puhul saavad kõik valla üheealised lapsed koos õppida.
Avarduksid ka huvihariduse pakkumise võimalused:
tantsurühma,
laulukoori jne avamiseks
on piisavalt osalejaid ning
lapsed ei pea linna samalaadsetesse huvialaringidesse sõitma.
Kuidas valla hariduskorraldust kõige sobivamal viisil muuta, selleks
on plaanis tellida kevadeks
eksperthinnang.
Ootame
ekspertidelt
mitut varianti, mille vahel
valida. Seejärel arutame
võimalusi põhjalikult kõigi
huvigruppidega (lastevanemad, õpetajad jne).
Kui jõuame kõiki rahuldavale tulemusele, siis
saame Sõmerpalu valla
hariduskorraldust muuta
juba 1. septembrist 2012.
Ootame ettepanekuid,
nõu ja abi valla koolikorralduse parandamiseks kõikidelt asjast huvitatud vallakodanikelt.
AARE HOLLO,
vallavanem

20 aastat Sõmerpalu valda
Sõmerpalu vald tähistas
20. aastapäeva sünnipäevanädalaga (26.-30.09.).
Valla asutustes olid lahtiste uste päevad, õpilastele
töövarjupäevad, korraldati
ekskursioon Roosu, Tuti,
Pruuli-Kaska ja Väikemetsa tallu, ASi Toftan ja Sulbi
palkmajaehitust vaatama.
30. septembril tähistati
valla sünnipäeva pidulikult
Osula kooli saalis: tunnustati valla asutuste pikaajalisi
töötajaid, sai näha Sulbi külateatri etendust ja ansambli saatel tantsida.
SÕMERPALU
SÕNUMID

Valla sünnipäevapidu Osula kooli saalis.

Maidu Jaasoni fotod.
Neid ja teisi pilte valla
sünnipäevast saab tellida:
web.zone.ee/maidufoto

Sõmerpalu vallavanemad: Aare Hollo (praegune, vasakul), Kalmer Kongo ja Lenhard Ermel.

Võrumaa omavalitsuste liidu juht Tiit Tõnts õnnitleb
Maia Müürseppa 40 tööaasta täitumise puhul.

Osula külaselts -15
1996. aasta 21. jaanuaril
koostasid aktiivsed naised
seltsingulepingu,
millele
kirjutasid alla asutajaliikmed Kaja Parker, Külli Karu,
Liilia Laks ja Maret Soon.
Märkamatult on saanud
täis 15 aastat tegevust külaelu arendamisel.
2004. aastal sai seltsingust äriregistrisse kandmisel MTÜ Osula Külaselts.
Alates sellest ajast on tegevused saanud toetust projektipõhiselt ja suure töö
projektide kirjutamisel on
ära teinud Ene Kerge. Tegevustoetus Sõmerpalu vallast
ja koostöö teiste piirkondade MTÜdega on aidanud
piirkonda tuua lisaraha
struktuurifondidest.
Soetatud on abivahendid aeroobikatreeninguteks,
rahvariiete
täiskomplektid Osula segarahvatantsurühmale ja statsionaarne
helitehnika Osula põhikooli spordihoonesse. 2009.
aastal valminud külaseltsi
ruum sisustati mööbli ja
köögitehnikaga ning ruumi
kasutatakse aktiivselt.
Üks suurem proovikivi

külaseltsi juhatusele oli aastatel 2009-2011 Osula staadioni renoveerimine.
Vaatamata takistustele ja
probleemidele toimus külaseltsi sünnipäeval, 30. septembril, staadioni pidulik
avamine. Teine suur projekt
koostöös Sõmerpalu vallavalitsusega on Harjumäe
laululava rekonstrueerimine ja selle loodame lõpetada
2012. aasta kevadeks.
Traditsioonilised tegevused on meil jüriööjooks,
rohevahetuspäevad, Meie
Laste päev, reisid, koolitused, esimese advendi tähistamine kuuse juures.
Oleme tänulikud kõigile
liikmetele, koostööpartneritele ning sõpradele, kes
meid on kõigi nende aastate
jooksul aidanud. Ootame
oma liikmeskonda uusi liikmeid, et seltsielu ja kogukonnatunnet arendada. Kui
on soov saada Osula piirkonnas toimuva kohta infot, saada oma e-posti aadress: osula.kulaselts@gmail.
com.
MARET SOON,
Osula Külaseltsi esinaine

Koolilapsed valla sünnipäevaaktusel laulmas.

Pikaajalised valla asutuste töötajad said valla sünnipäeva puhul tänukirja ja meene. Pildil tunnustab
vallavanem Aare Hollo Sõmerpalu lasteaias 40 aastat
lastele süüa teinud Aili Hütti.

Staažikas valla bussijuht Kalle Kreevald akordioni mängimas.

Võistlustantsijate värvikas etteaste.

Ekskursioonil Tuti talus tsikleid uudistamas.
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Meenutusi koolielust aastail 1950-60
Heljula Plangi (1926)
mälestused 1950.-60.
aastate
Sõmerpalu
8klassilisest koolist pani
kirja HELJO SAAR
Heljula Plangi töötas Sõmerpalu koolis
36 aastat, vahepeal ka
koka ja nõudepesijana.
Majandusjuhatajana
töötades oli tal üsna raske, sest toiduained tuli
poest tuua jalgrattaga,
hiljem ka käruga. Ta
pidi korras hoidma ka
kooli dokumentatsiooni. Arhiivis on enamasti
tema käekirjaga täidetud
1950-60. aastate dokumendid.
«Küttevarumine oli
kooli direktorile suur
töö,» jutustas Heljula
Plangi. «Tuli võtta rajooni täitevkomiteest luba
ja minna sellega Järvere
metsamajandisse, kust sai
jaotusloa. Lumi oli sügav,
talveilm külm, kui läksime Helgi Kuklasega jalgsi
Järveresse, sest siis autosid
palju ei olnud. Tee peal
sõitis meile hobusega järele Kooraste metsaülem,
kes oli nii lahke, ja võttis
meid peale.
Saadud loaga tuli
minna
Linnamäele
metskonda. Sealt saime
arve, et raha puude eest
Võrus üle kanda.
Alles siis sai minna
metsavahtide
juurde,
kes näitasid, milliseid
puid võis koolile lõiga-

Eakate päev
meie vallas
Pühapäeval, 2. oktoobril tähistasime Sõmerpalu vallas
rahvusvahelist eakate päeva.
Erinevalt eelmistest aastatest toimus üritus koostöös
Võru vallaga.
Tutvusime Puiga põhikooli ja Võrumaa kutsehariduskeskuse
tehnomajaga.
Samal ajal tegid Võru valla eakad väikese tutvumiskäigu Sõmerpalu hooldekodus ning motohallis.
Pärast väikest ringreisi
sai kahe valla rahvas kokku
Kungla rahvamajas, kus oli
võimalus keha kinnitada ja
kontserti kuulata.
Kontserdil astusid üles
mõlema valla esindajad. Oli
kena ja meeleolukas päev.
Tänan kõiki osavõtjaid
ja esinejaid, kes päeva kordaminekule kaasa aitasid!
HELEN METSMA,
sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialist

Heljula Plangi Sõmerpalu kooli sööklas 1970. aastatel.

ta. Puud olid väga paljudes
kohtades: Tinnipalus, Linnamäel, Mällipalus, Mustjapalus, Treisis. Kõik vahtkonnad tuli jalgsi läbi käia
ja puud vastu võtta.
Pärast puude lõikust
veeti need hobustega metsast välja tee äärde, kuhu
suvel pääses ka autoga ligi.
Abiks olid õpetajad ja kooliteenijad.
Kui lastel oli kool lõppenud, veeti puud koju, kus
need tuli kuuri laduda. See
oli jälle õpilaste, õpetajate
ja kooliteenijate töö.
Direktor Helgi Kuklase
pidi peale küttevarumise
olema eestvedajaks mujalgi, kas või väljakäikude
tühjendamisel, rääkimata
kooliaias kartulite, kapsaste ja teiste aiasaaduste kasvatamisest. Koolis tehti ise

Lastevanemad, õpilased ja kooliteenijad 1950. aastatel metsas puid varumas, vasakult teine direktor Helgi Kuklase.

õuna- ja rabarberimahla,
mida sai õpilaste toitlustamisel kasutada.
Juba direktor Allu Otsa
ajal 1951/52 anti lastele
lõunaajal sooja toitu. On
meeles, et kooli kokk Lii-

ne Adel küpsetas lastele ise
saia – poes ju sel ajal saia ei
müüdud. Lastele maitses
see väga. Majandusjuhataja
pidi tooma osa toiduaineid
Võrust, sest Osula kaupluses ei olnud kõike vajalikku

saada. Söömas oli 120–
130 õpilast, sest tol ajal
oli kool üsna suur. Ka
internaadis oli tihti 30
last. Õpilaste koolivedu
siis ei olnud, see oli vanemate korraldada.
Mõned
vaesemad
lapsed said süüa riigi
kulul, kuid oli neidki,
kellel oli kodunt kaasa
võetud oma toit, mida
oli võimalik köögis soojendada.
Ükskord juhtus selline halenaljakas lugu, et
vennad Hõimud panid
oma nädala toiduvarud
koridori kappi. Külast
tuli aga koer, tegi kapiukse lahti ja viis söögid
minema. Poisid pidid
astuma 6–7 km jalgsi
koju uue toidu järele.»
Heljula Plangi meenutab veel: «Olin ka
öölapsehoidja. Magasin internaadis lastega
koos ja kella 3–4 vahel
märkasin, et ruumid
on suitsu täis. Ahjus oli
puud põlema läinud,
aga siiber oli kinni.
Selgituseks niipalju, et
õhtul pandi puud ahju
valmis, siis sai hommikul kohe kütma hakata.
Tegutsesin kiiresti: tõmbasin akna lahti ja suits
kadus. Hommikul, kui
lapsed ärkasid, ei teadnud nad öösel juhtunust
midagi.»
Palju õnne saabuvaks juubeliks, Heljula
Plangi!

Sulbi mihklilaadal kauples rekordarv müüjaid

Lambaliha müük läks hästi.

KRISTEL LALL
24. septembril toimus
Sulbis järjekordne mihklilaat. Müüjaid oli registreerunud üle viiekümne.
Nende arv on iga aastaga
suurenenud.
Eriti palju oli sel aastal toiduga kauplejaid, lambaliha
oli kõige popim. Esindatud
olid ka käsitöö, vanakraam
ja istikud.
Päeva juhtis teada-tuntud naljamees Heino Kart-

Maidu Jaasoni fotod
sepp. Tema tõmbenumber
oli oksjonipidamine pajakaane ja kulbiga.
Oksjonil müüdav kaup
kogunes müüjate annetustest ja tulu läheb järgmise
mihklilaada korraldamiseks.
Lapsed said sky-jump
atraktsioonil hüpata – terve päev ei kadunud huviliste järjekord.
Samuti said lapsed teha
koos Indrek Parksepaga
külgkorviga mootorrattal
tiiru staadionil – ka seal oli

Heino Kartsepp laadaoksjoni korraldamas.

kogu aeg järjekord.
Laadalised said maitsta
laadasuppi ja Ermo Sisaski
käe all valminud pannkooke.
Valla elanikel oli võimalus laadale tulla tellitud
bussiga.
Päeva lõpetas Tsooru
näiteringi etendus «Kolmas
noorus», mida kogunes
vaatama saalitäis rahvast.
Tänan korraldusmeeskonda ja toetajaid, kes selle
aasta mihklilaada edukale
toimumisele kaasa aitasid!

Mehine pannkoogimeister
Ermo Sisask.

Häirenupp
päästab elusid
Medi häirenuputeenus võimaldab eakal või liikumisraskustega inimesel kauem
ja turvalisemalt oma kodus
elada, selle asemel et kümneid kordi kallimasse hooldekodusse kolida.
«Häirenupp on kindlam
ja meeldivam lahendus kui
abituna tundide viisi abi
oodata. Kui keegi üldse on
niipea tulemas,» toob häirenupu olulisuse ka puuetega
inimeste jaoks välja Eesti
liikumispuudega inimeste
liidu tegevjuht Auli Lõoke.
Häirenupu tööpõhimõte
on lihtne. Koju paigaldatakse spetsiaalne telefoniseade.
Käel või kaelas kannab inimene veekindlat ning mugavat häirenuppu.
Kui nupuomanikul kodus või selle lähiümbruses
õnnetus juhtub ja ta selle
tagajärjel abi vajab, piisab
enda küljes kantava nupu
vajutamisest. Seejärel saab
rääkida hoolekandetelefoni
käed-vaba-süsteemi vahendusel operaatoriga.
Ööpäevaringsest operaatorikeskusest
helistatakse
vajaduse korral hättasattunu usaldusisikutele. Appi
saadetakse nupuomaniku
lähedane, keda ta tunneb ja
usaldab.
Kui tarvis, kutsutakse
kohe välja ka kiirabi, päästeamet või politsei.
«Õnnetused juhtuvad eakate ja puuetega inimestega
enamasti siis, kui nad on üksinda kodus ja lähedasi pole
aitamas,» viitab õnnetuste
statistikale Medi häirenuputeenust osutava ettevõtte juhatuse liige Paavo Ala.
«Arusaadavalt on küsimus rahalistes valikutes. Missugust teenust kellele ja mis
mahus kohalik omavalitsus
võimaldada otsustab,» tõdevad Medi häirenuputeenuse
asjus omavalitsustega suhtlevad haldurid. Nende sõnul
on kiiduväärt hasartmängumaksu nõukogu tegevus,
kellelt kõik toetust taotlenud
Eesti omavalitsused on seda
ka saanud. «Kes oma kandi
hooldatavatest hoolib, leiab
ka vajalikeks sotsiaalteenusteks raha ja toetusi,» teatakse Medis suhtluskogemuse
põhjal omavalitsustega.
Eestis on ka üha rohkem
eraisikuid, kes on oma vanematele või vanavanematele
häirenupuseadme soetanud.
Kui Sõmerpalu vallas on
häirenupust huvitatud inimesi, siis nad võiksid pöörduda sotsiaaltöötaja Helen
Metsma (tel 5656 1655) või
avahooldustöötaja
Reet
Kääri (tel 5629 2574) poole.
MEDI
HÄIRENUPUTEENUS
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Sõmerpalu lapsed looduslaagris

Preemiapäev
8. septembril käisime Kubija
hotellis söömas ning seiklusrajal – see oli preemia KEATi
laagris saavutatud võidu
eest. Eelmise õppeaasta lõpus käisid Sõmerpalu kooli
õpilased Mariette Vunder,
Kelly Mekk, Kelly Ilp, Mailiis
Potter, Heidi ja Andre Lainemaa ja Robert Palok ning selle artikli autor KEATi laagris.
KEAT − koolitusprogramm
«Kaitse end ja aita teist» −
oli mõeldud 6.−8. klassi õpilastele üle Eesti.
Laager oli tore ning me
saavutasime seal maakondlikus arvestuses esimese koha.
Tänuks saime 100 euro suuruse kinkekaardi.
Preemiapäev oli meeldejääv. Saime nii mõndagi
koos õpetaja Viia Halleri
ning koolikaaslastega arutada, lisaks aega veeta. Loodame, et ka sellel kooliaastal
lähme KEATi laagrisse.
TEISY SLAVIN, 8. klass

Spordisaavutused
26. septembril toimusid
Kubjal Võru maakonna
murdmaajooksu võistlused.
500 m jooksus saavutas Eiko
Mõttus 4. koha (93 võistlejat), 1000 m jooksus oli Viktor Lindmets 3. ja Andre
Lainemaa 7. (69 võistlejat).
Günter-Duncan
Mandli
saavutas 2000 m jooksus 9.
koha (24 võistlejat).
TIIA LINNAS

Esmaabipäev
Sõmerpalu koolis toimus
ülemaailmse esmaabipäeva
«Esmaabi kõigile. Miks?»
raames 5. septembril esmaabipäev.
Kohal oli Riina Paat Eesti
Punase Risti Võrumaa seltsist, kes rääkis, kuidas kutsuda abi, kui on juhtunud
õnnetus. Oli kasulik tund,
sest kunagi ei tea, millal
võib õnnetus juhtuda.
HEIDI LAINEMAA, 8.klass

KELLY MEKK
8. klass
6.–7. septembril oli meie
kooli õpilastel Põlvamaal
Valgemetsas looduslaager.
Päev algas rivistuse ning
lipuheiskamisega. Pärast
seda viidi oma asjad tubadesse ning agaramad hakkasid tube kaunistama. Kui
see tehtud, jaotati õpilased kahte rühma ja sõideti
matkarajale.
Sisenesime sipelgariiki,
kus giid rääkis meile palju
huvitavat sipelgate elu ja
tegemiste kohta. Kui olime sipelgariigist väljunud,
tegime natuke praktilisi
ülesandeid ning siis algas
tagasisõit.
Pärast kõhukinnitust ja
väikest puhkust sõitsime
jälle kahes grupis matka-

Sõmerpalu koolipere looduslaagris.

rajale, seekord Taevaskotta. Giid teadis rääkida
palju Taevaskoja ilusatest
liivakivipaljandidest ning
Piusa jõest. Õhtul sai pannkooke ning toimus disko.

Järgmisel
hommikul
pärast võimlemist ja hommikusööki jagati õpilased
jälle rühmadesse.
Kõige vanem grupp
läks metsa sealseid kooslu-

si uurima. Kõige pisemad
koostasid
puuraamatu
ning keskastme õpilased
uurisid samblaid ja samblikke. Õpetaja Viia Haller
kordas veel kord üle, mis

on metsarinded, ning me
korjasime igast rindest
kolm taime. Hiljem tehti
nendest plakatid.
Pärast lõunasööki esitlesid kõik grupid oma tööd.

Osula põhikooli õpilased olid vallaametnike töövarjud
Osula põhikooli 8. ja 9.
klassi õpilased olid 30. septembril Sõmerpalu valla
ametnike juures töövarjuks. Päev oli tempokas,
sest valmistuti valla 20.
aastapäeva peoks. Allpool
on valik 9. klassi õpilaste
kokkuvõtetest.
Raamatukogu juhataja Ülle
Ermeli põhiülesandeks on
raamatute laenamine ja tellimine. Raamatuid tellitakse
kaks korda kuus.
Selleks on raamatukogul
eelarve, mida ei tohi ületada. Kuu eelarve on alla 300
euro. Osula raamatukogu
on kooliga ühendatud, seega tuleb raamatukoguhoidjal tellida ka õpikud ning
töövihikud.
Tänapäevaraamatukoguhoidjad töötavad palju arvutiga, kõik raamatud on
elektrooniliselt arvel ning
ka inventuur toimub arvutis. Selga saab sirutada raamatuid riiulisse paigutades.
Lisaks tuleb käia õppepäe-

vadel. Osula raamatukogus
panin tähele seina, kust värv
on lahti koorunud, ning
ruumikitsikust. Raamatukogu võiks olla avaram ning
rõõmsavärvilisem.
PILLE VILLAKOV
Haridus- ja kultuuritöö
spetsialistil tuleb palju liikuda. Kohati ei jõudnud ma
Maarika Rosenbergiga sammu pidada.
Tuli sõita ühest kohast
teise ja siis jälle tagasi. Ürituste korraldamine on päris
keeruline. Valla 20. sünnipäeva peo jaoks pidi Maarika välja valima meie laste
parimad kunstiteosed ja
need Osulas näitusele üles
seadma. Samas korraldas ta
lahtiste uste päeva Adrenalin
Arenas ja Osula kooli õpilaste töövarjupäeva.
ANET PLAKSO
Mina olin raamatupidaja
töövari. Viisime koos pabereid teistele ametnikele.

Tema täitis dokumente,
mina jälgisin.
Kuna oli kuu lõpp, siis oli
paberitega eriti pakju tegemist. Ka kuu algus on töörikas, sest inimesed maksavad
makse, võtavad pensioni
välja, teatavad elektrinäite.
Kuna raamatupidaja töö
puudutab teiste inimeste
raha ning dokumente, peab
oskama infot hoida. Mulle
meeldis see töö. Tean nüüd,
millega raamatupidaja tegeleb, ning võib-olla olen
järgmine Sõmerpalu valla
raamatupidaja.
LIIS PROMVALDS
Vallavanema Aare Hollo
ruum oli üpris hubane, kuid
külm. Vallavanem peab allkirjastama pabereid, langetama otsuseid, tegelema eelarvetega, pidama kõnesid,
suhtlema vallarahvaga.
Käisime ka Harjumäel
projekteerija ja ehitaja erimeelsusi lahendamas. Teel
tagasi vallamajja püüdis
vallavanem mulle seletada

sõna «sovhoos» tähendust,
kuid lõpuks andis alla ning
palus küsida kodus emalt.
Veel käisime lilli ostmas:
Osula külaseltsile ning juubilarile, kes sai 70aastaseks.
Vallas on selline komme, et
üle 70aastasi elanikke käib
vallavanem kodus õnnitlemas. Sain teada nii mõndagi
meie valla ajaloo ning tulevikuplaanide kohta.
PIIA PARKER
Olin töövari Sõmerpalu
hooldekodus. Seal on kolm
korrust. Viimasel korrusel
on kõige raskemas seisus
vanurid, teisel korrusel on
vähem haiged ja esimesel
korrusel on hea tervise juures vanurid, kes liiguvad ise
ringi.
Igas koridoris on televiisor ja istepingid. Juhataja
Lenhard Ermel näitas oma
kabinetti ning tuli välja, et
tema tööks on paberimajandus, eelarve koostamine, lepingute sõlmimine ja muu,

näiteks täidab ta vanurite
tellimusi, kui linna läheb.
Hooldekodul on ka majandusjuht, kellel on palju
paberitööd ja asjaajamist.
Näiteks sellel päeval kirjutas
ta ühe vanuri hooldekodust
välja.
MAICEL VARBLANE
Meie valla noorsootöötaja on Aige Uljas. Tema töö
on noorte juhendamine,
ürituste korraldamine ning
kuulutuste tegemine. Lisaks
käib ta koolitustel.
Meiegi saime teha Sõmerpalu valla 20. sünnipäeva peo kava. See võttis päris
palju aega, sest pidi olema
maitsekas ning korrektne.
Aige parandas meie tööd
ning nii see saigi printimisvalmis.
Seejärel tuli õhtune üritus vallavanema ning konstaabliga kooskõlastada. Pärast kavade kokkuvoltimist
tundsin end juba väsinuna.
KAILI KÄRSSIN

Sõmerpalu põhikooli õpetajate päev kui muinasjutt
TAMBET VUNDER,
Sõmerpalu põhikooli
lapsevanem
Päikesepaisteline sügisilm. Pidulikus riietuses sagivad lapsed. Asjalikud 9.
klassi õpilased ning neile
viimaseid juhtnööre jagav
klassijuhataja. Siis on kell
8 ja õpetajate toa ukse taga
seisab rivi väikesi ja suuri noormehi, kes tahavad
õpetajale käe ulatada.
Nii nad siis lähevad – väikesed ja suured, et kuuluta-

da: õpetaja on hea, armas ja
tark.
Sel aastal murdis 9. klass
traditsiooni: ei mingeid vallatlevaid ja algklassilapsi
kehastavaid õpetajaid, vaid
pidulikult kaunistatud saal,
suursugune vastuvõtt, lastevanemate ansambel ning iga
õpetaja kohta mõned kaunid
sõnad.
Kogu koolipere, mis ei
moodustu ju ainult õpilastest, vaid ka nende vanematest, oli võtnud nõuks
kinkida õpetajatele ühe
mälestusväärse päeva.

Kõned, lilled, tänukirjad, laste ja lastevanemate
ansambli esinemine ning
seejärel päev, mis sisustati

õpetajate jaoks käelise tegevuse ja suulise suhtlemise
lihvimise koolitusega.
Samal ajal jagasid tugi-

Lastevanematest tugiõpetajad õpetajate päeval Sõmerpalu põhikoolis.

õpetajatest lastevanemad
õpilaspere 9. klassi õpilaste
juhendusel kahte rühma.
Õpilastega tegelesid külalisesinejad politseist ja
Võru loomade varjupaigast, kosmeetik ja Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi informaatikaõpetaja.
Kehalist kasvatust andsid
seekord sportlikud isad ja
vanaisad.
Päev oli tõepoolest muinasjutuline: ei pahandusi,
ei võitlust sellel nimel, kes
keda õpetab ja miks.
Laste ja vanemate suust

kõlas palju ilusaid sõnu
õpetajate, nende töö ja kogu
Sõmerpalu kooli kohta.
Kui niisuguse muinasjutulise päeva korraldamisega said hakkama viis lõpuklassi õpilast ja üks klassijuhataja, siis peaks olema
üsna selge, et Sõmerpalu
koolist sirguv järelkasv on
jätkusuutlik ning väärtustab oma õpetajaskonda.
Ka Sõmerpalu valla juhid peaksid tõsiselt mõtlema sellele, et valla mõlemad koolid on suur väärtus, mida maksab hoida.
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Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli –
mis olla võikski veel teil kallim ...

Tööd saab rahvaloendustöötajana
Statistikaamet on kuulutanud välja värbamiskonkursid, et leida üle
2400 inimese aasta lõpus algava rahva ja eluruumide loenduse korraldamiseks.
«Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järkjärgult palgata üle 2400
inimese ja Eesti oludes
on tegemist väga suuremahulise värbamisega.
Et igasse kodusse
jõuaksid parimad rahvaloendajad, asusid augusti alguses üle Eesti tööle
ka 25 personalitöötajat,»
ütles 2011. aasta rahva
ja eluruumide loenduse
(REL 2011) personalijuht Palmi Lindjärv.
Esimene konkurss algas 16. septembril, eesmärgiga leida 132 piirkonnajuhti.
Piirkonnajuhi üles-

anne on juhtida 15-17
rahvaloendajat ja tagada
tööplaani täitmine. Piirkonnajuhid
värvatakse
ajavahemikuks 5.12.2011–
23.04.2012.
Nädal hiljem avati 90
andmetöötluse operaatori
värbamise konkurss. Nemad asuvad tööle Tallinnas
ning nende tööülesanne
on korrastada ja töödelda
loendusel kogutud andmeid.
Operaatorid värvatakse
ajavahemikuks 15.12.2011–
4.04.2012.
2200
rahvaloendaja
leidmise konkurss kuulutati välja 3. oktoobril.
Rahvaloendajate töö algab 6. veebruaril koolitusega ja kodudesse inimesi
küsitlema lähevad nad alates 16. veebruarist.
Rahvaloendajate töö lõpeb 2. aprillil 2012.
«Rahvaloenduse tööko-

had on väga atraktiivsed
niivõrd suures projektis
kaasalöömise võimaluse,
saadava kogemuse ja ka
koolituste pärast, mille iga
rahvaloenduse töötaja oma
tööperioodi hakul läbib.
Meie eesmärgiks on leida igasse kodusse parim
rahvaloendaja,» ütles Palmi Lindjärv.
Kõikidelt kandideerijalt
oodatakse head eesti (olenevalt piirkonnast ka vene)
keele oskust kõnes ja kirjas,
head suhtlemisoskust, arvutikasutusoskust, ausust
ja usaldusväärsust.
Kandideerimise
täpsemad tingimused leiab
veebilehelt www.REL2011.
ee rubriigist «Vabad töökohad».
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31.
märtsini.
Esimese kuu jooksul

toimub elektrooniline rahvaloendus ehk
e-loendus, kus Eesti
alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis.
Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.
veebruarist 31. märtsini rahvaloendajad.
2011. aastal toimub
rahvaloendus Eesti
alal üheteistkümnendat korda.
Varasemad loendused on toimunud
1881., 1897., 1922.,
1934., 1941., 1959.,
1970., 1979., 1989. ja
2000. aastal.
Aastatel 2010 ja
2011 toimuvad rahva
ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides.
STATISTIKAAMET

16. oktoobril kell 12 Sulbi Maarahva Seltsi üldkoosolek seltsi ruumis.
Ootame nii Sulbi küla elanikke kui maarahva seltsi liikmeid.
Päevakorras uue juhatuse esindaja valimine ja jooksvad küsimused.

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas
14.-18. novembrini Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu 60. sünnipäev. Info: Kadi Pakler tel 509 0294, www.lepatriinud.ee.
19. novembril Sõmerpalus kohvikklubi õhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
25. novembril Osula spordisaalis Osula tantsurühmade juubel. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@gmail.com.
25. -26. novembril Sõmerpalu koolis maakondlik matemaatikute laager 7.-9. klassile. Info: Tiiu Alter.
27. novembril Osulas advendiküünalde süütamine. Info: Maret Soon, tel 5907 9222.
Sõmerpalus advendiküünalde süütamine. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646, tiia.linnas@mail.ee.
30. novembril Sõmerpalu koolis sumoturniir. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646, tiia.linnas@mail.ee.
4. detsembril Sulbis teine advent teelauas Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@gmail.com.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Ilona Beek ja Argo Nõmmik
poeg ARCO
Merili Kasak ja
Indrek Leius
poeg ROBIN

Õnne sünnipäevaks!
Väikestest jälgedest algavad teed,
allikaist algavad jõgede veed.
Nii teiegi hällist alustasite reisu,
nüüd aeg teid tõstnud soliidsesse seisu.

November

Detsember

Hilja Piirimägi 91

Bernhard Kerge 97

Solomonia Sillaorg 89

Maria Paluveer 92

Loreida Haller 89

Frieda Ossul 90

Hilda Ingver 87

Koidula Mandel 89

Aino Keem 87

Ella-Hermine Siivak 89

Peeter Ahman 84

Lovise Tarend 86

Ellionore Alter 83

Oskar Kaarna 84

Gustav Köits 81

Virve Varrik 83

Leida Land 81

Hilja Leok 83

Elgi-Elvine Viss 80

Silvia Sarapuu 80

Milvi Haavapuu 75

Juhan Jürgens 75

Eva Vaask 70

Eve Kelp 75

Ellen Haljend 70
Helgi Sonne 70
On leinapisar kurb ja valus,
raskeim kõigest inimelus...

Sõmerpalu valla huviringide töögraaﬁk 2011/2012
aeg
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koht

13–15
Muusikatuba
18.30–20.30 Osula PK
19–21
Sulbi või Osula
17–19
Sõmerpalu jõusaal
14
Sõmerpalu põhikool
15
Sõmerpalu lasteaed
16
Sulbi
20–22
Sulbi
11
Sõmerpalu lasteaed
17.30–19
Sõmerpalu spordisaal
18–19.30
Osula PK spordisaal
19.30–21
Osula PK spordisaal
17
Osula PK
20–22
Sulbi
18–21
Sõmerpalu PK
19–21
Osula PK spordisaal
18–21
Sulbi
19–21
Osula PK spordisaal
16
Sulbi
15.10
Sõmerpalu lasteaed
17–19
Sõmerpalu jõusaal
12–13.45
Osula PK Spordisaal
18–19.30
Osula PK spordisaal
19–21
Osula PK
20–21.30
Osula PK spordisaal
13.15–15
Osula PK

13–15
11
18.30
18
18–21
P
19–21.30
Kord kuus 19

huviringi nimetus

kontaktisik

kontakttelefon

laste rahvapill
segakoor
täiskasvanute rahvatants
tasuta aeg valla inimestele
judo
judo
judo
näitering
beebiring
tasuta aeg valla inimestele
aeroobika
korvpall
täiskasvanute rahvapill
näitering
ansambel H.A.A.G.
täiskasvanute rahvatants
Vokaalansambel Helin
täiskasvanute rahvatants
judo
judo
tasuta aeg valla inimestele
4. klassi rahvatants
aeroobika
tantsurühm Ummamuudu
korvpall
laste rahvapill

Meiki Kõva
Tõnu Vaask
Maarika Rosenberg
Tiia Linnas
Ivar Rosenberg
Ivar Rosenberg
Ivar Rosenberg
Airika Saamo
Helena Helekivi
Tiia Linnas
Annika Juhanson
Anti Ossis
Sirje Puusepp
Airika Saamo
Aare Hollo
Maarika Rosenberg
Kristi Serv
Maarika Rosenberg
Ivar Rosenberg
Ivar Rosenberg
Tiia Linnas
Kristina Ermel
Annika Juhanson
Aita Kängsepp
Anti Ossis
Meiki Kõva

5300 3336
5558 4625
5165 751
516 5646
517 6330
517 6330
517 6330
5199 7981
5332 5194
516 5646
522 5492
5645 5735
5198 7937
5199 7981
506 3254
516 5751
5645 2774
5165 751
517 6330
517 6330
516 5646
5347 6520
522 5492
5191 5395
56455735
5300 3336

Meiki Kõva
Helena Helekivi
H.Kostabi,T.Vaask
Aleksandra Kerge
Anti Ossis
Meiki Kõva
Vambola Saarme

5300 3336
5332 5194
5669 5351
5663 4743
5645 5735
5300 3336
5345 0199

Muusikatuba
laste rahvapill
Sõmerpalu lasteaed
beebiring
Osula PK
puhkpill/ jahisarved
Kurenurme seltsiruum seltskonnatants
Osula PK spordisaal
võrkpall
muusikatuba
kandlekapell
Sõmerpalu PK
kohvikklubi õhtud

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Laine Luhaäär
Vahur Laan
Leida Koovik

Kirikuteated
16. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
23. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
30. oktoobril kell 11 sügisleeripüha jumalateenistus
Urvaste kirikus, kell 13 palvus Osula surnuaial, laulab
koguduse naiskoor.
2. novembril hingedepäeva jumalateenistus kell 16 Antsla surnuaia kabelis, kell 17 Urvaste kirikus. Kiriku uue
elektrisüsteemi avamine. Külas praost Urmas Nagel.
6. novembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
Kaetud on armulaud.
13. novembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus.
20. novembril kell 11 surnute mälestamise püha ehk
igavikupühapäev Urvaste kirikus.
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

