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Ettevalmistused lumetõrjeks
On viimane aeg lumetõrjetöödeks ettevalmistusi teha.
Möödunud talvel takistas paljudes kohtades lumetõrjet teeäärne võsa ja liiga
madalal asuvad puuoksad.
Vallavalitsus tellib teede
lumest lahtilükkamise peamiselt ettevõtjatelt.
Juba on teada, et teede
lumest lahtilükkajad tahavad, et võsa oleks teeäärtest
koristatud ja teeäärsetel
puudel ei oleks oksi madalamal kui kolm meetrit.
Need tööd on enamikule
jõukohased.
Iga elamuomanik peaks
oma kodutee läbi kõndima

ja kriitilise pilguga teeääred
üle vaatama. Seda mitte ainult oma kinnistu piires,
vaid kogu kodutee ulatuses.
Kui teeäärte seisund
naaberkinnistutel on mitterahuldav, siis tuleks töid
teha ühiselt.
Kui võsaraie jääb tegemata, võivad sahaomanikud lumelükkamise peatada ja siis ole vallavalitsusel
ka midagi teha.
Ka oleks vaja, et iga elamu
juures oleks ümberpööramise plats tähistatud ja sealt
kõik koristatud, mis võiks
traktorirehve lõhkuda.
ALEKS PAI

Sõmerpalu saab
puhtama vee

Projekti kogumaksumus
on 281 tuhat eurot: sellest
239 tuhat eurot Keskkonnainvesteeringute keskuselt ja
42 tuhat eurot Sõmerpalu
vallavalitsuselt.
Vesi on juba puhtam ja kui
häälestustööd on lõppenud,
paraneb vee kvaliteet veelgi.
Majasiseste torustikega peavad aga tegelema majaühistud.
ALEKS PAI

Lähiajal
lõpetab
OÜ
Kagumerk
Sõmerpalu
aleviku veevärgi rekonstrueerimise. Rajatud on uus
puurkaev koos veepuhastusseadmetega ja rekonstrueeritud veetorustikud.
Veetorustikud rajati elamute liitumispunktideni
(korterelamute keldrites).

Mihklilaada järelkaja
KRISTEL LALL
Sel aastal toimus mihklilaat 29. septembril.
Müüjaid oli umbes 40. Kaubaks läksid küüslauk, sibul,
kala, suitsuliha ja muu toidukraam. Lambaliha kadus
hetkega. Veel pakuti viinamarjaistikuid, vanakraami
ning riideid.
Laadarahvale
esines
Andre Laine tantsutrupp.
Pärast seda sai meelelahutuslikel võistlustel osaleda.
Samal ajal sai sõita poniga
ja ronida kastitornil.
Nagu varasematel aastatelgi pakuti laadasuppi ja
Külli Land oli väljas oma
kohvikuga. Ei puudunud ka

pannkoogid, neid valmistas
Jörgen Štubis.
Kuna sel aastal ei saanud
selts mihklilaada jaoks toetust, peeti see oma ﬁnantside toel. Seega oli ka päevajuhiks seltsi oma juhatuse
liige – Airika Saamo. Siinkohal kiidusõnad – ta sai
väga hästi hakkama!
Traditsiooniliselt toimus
laadal oksjon, seda võttis
eest Alvar Paal.
Oksjonil olid müüjate
annetatud kaubad pakkideks kokku pandud ja alghinnaks oli üks euro. Päeva
lõpetas Alburahva teater
Järvamaalt tükiga «Võõras
mees majas».
Tänan kõiki korraldajaid
ja toetajaid!

Sulbi Mihklilaat oli hoogne ja rahvarohke.

15 aastat Sõmerpalu hooldekodu

LIINA VALPER

19. oktoobril tähistati
Sõmerpalus kohaliku
hooldekodu 15. tegevusaastat.
«Viisteist
aastat tagasi alustasime
vallas ööpäevaringset
hooldust,» ütles avasõnavõtus Sõmerpalu
hooldekodu juhataja,
toonane vallavanem
Lenhard Ermel, rõhutades sotsiaalhoolekande tähtsust.
«Hooldekodud streikida ei saa. Tervitan tähtpäeva puhul kõiki, tänu
kellele elu hooldekodus
edeneb ja kelle töö loob
võimaluse seal eakatel
väärikana ja hoituna
elada,» sõnas Lenhard
Ermel.
Esimene dokument
hooldekodu
rajamiseks oli Eesti Vabariigi
Valitsuse korraldus 18.
oktoobrist 1994. Kirjas
seisis: Saksamaa Liitvabariigi abi jaotamisel
sotsiaalobjektide vahel
on nende objektide hulka arvatud ka Sõmerpalu valla hooldekodu
ehitus. Rahaeraldus 431
000 Eesti krooni. Enne,
kui hooldekodu uksed
võis avada, kulus kolm
pikka aastat.
1995. aastal alustati hooldekodu ehitamist Sõmerpalu lasteaia
juurdeehitusena. Vahepeal ehitus toppas, sest
raha puudus. Raha saadi
alles 1997. aastal.
1. septembril 1997
võeti hooldekodu juhatajana tööle Harri Lindmets, kes juhatas ka sa-

Sõmerpalu hooldekodu töötajad holdekodu tähtpäeva tähistamas.

mas hoones asuvat lasteaeda. 15. oktoobrist said tööd
neli hooldusõde ja kokk.
21. oktoobril toodi majja
esimesed hoolealused. 14
inimesele kavandatud hooldekodu laienes 21 hoolealusega majaks.
2007. aasta sügisel kolis
vallavalitsus endise Vagula
Kalamajandi hoonest Sõmerpalu kooli hoonesse.
Algas uus rahataotluste
ring maja rekonstrueerimiseks. Ettevõtluse Arengu
Sihtasutus andis üle kaheksa miljoni krooni ja Sõmerpalu valla omaosalus oli üle
kahe miljoni krooni.
Hoone valmimise põhiraskus jäi uue juhataja, pärast Harri Lindmetsa pensionilejäämist tema asemele
tulnud Lenhard Ermeli kanda. OÜ Semuehitus lõpetas
rekonstrueerimistööd 2009.
aasta augustis ning maja
avati 4. septembril. Mõni
päev hiljem, 8. septembril
koliti ka hooldekodu elanikud põhjalikult ümber-

ehitatud majja. Huvitav on
märkida, et hooldekodu
esialgseks asukohaks oligi
endine Vagula Kalamajandi
hoone Järveres.
Uues asukohas on ruumi
40 hooldust vajavale eakale
või puudega inimesele. Mugavad toad, pesuruumid,
avar sõõgisaal, nägus puhkeruum, liikumise hõlbustamiseks lift. Personali kuuluvad seitse hooldusõde,
kaks kokka, kolm abitöölist,
meditsiiniõde ja majahoidja. Vanim hoolealune on 97aastane naine.
Tagasi 19. oktoobri õhtu
juurde Sõmerpalus. Õnnitlejate-tunnustajate rivi
eesotsas olid vallavolikogu
esimees Aivar Rosenberg,
kultuurijuht Maarika Rosenberg ning vallasekretär
Maia Müürsepp.
Vald tunnustas tänukirjaga hooldusõdesid Natalija
Pintšukki ja Endla Neemret.
Võru Maavalitsuse sotsiaalja tervishoiutalituse juhataja Kristel Taal andis maava-

Foto: Maidu Jaason

nema nimel tänukirjad
hooldekodu haldusjuhile Hellen Danilsonile ja
meditsiiniõde Evi Kuzminile. Hooldekodu pidas kõiki oma töötajaid
meeles
kinkekarbiga.
Esimene juhataja Harri Lindmets aga kinkis
hooldekodule suure raamitud pildi, klaasi all
värviline fotomontaaž
elust vanas majas.
Küsin Evi Kuzminilt
vanakeste tervise kohta.
«Meie töö on kui kunstniku looming. Arst määrab ravi, vaatame, kuhupoole asi liigub. Seda ravi
tuleb vahel ka muuta, et
asi toimiks. Tähtis, et
vana inimene end hästi
tunneks. Nad on ju toredad!» saan vastuseks.
Võrumaal on seitse
hooldekodu. Missugune
koht on teiste hulgas Sõmerpalul? «Ma usun, et
kõik nad annavad endast
parima,» vastas Kristel
Taal diplomaatlikult.

Ohtlikest objektidest tuleks kindlasti vallavalitsusele teatada
Viimastel aastatel on olnud
mitu juhtumit, kui katmata kanalisatsioonikaevudes
ja tuletõrjeveemahutites
on inimesed kurva lõpu
leidnud. Kuni on veel metallist kaevuluuke, püsib
oht, et kaevud jäävad
katteta.
Maaomanik või rajatise
omanik küll vastutab ohtlike objektide eest, aga see
ei too enam inimelu tagasi.
Eriti suures ohus on
lapsed, kes uudishimust

kipuvad igale poole, ka sinna, kuhu neil ei ole õigust
minna. Siit palve lastevanematele: tutvustage oma
lastele varitsevaid ohtusid!
Ohtlikud on ju ka lagunevad hooned, kus on
pingestatud elektriseadmed või võib midagi peale
variseda.
Palume vanematel selgitada lastele, et kinnistele
(aiaga piiratud) aladele
ja eravalduses olevatesse
hoonetesse on seadusega

keelatud siseneda ning selle
eest võib karistada.
Vallavalitsus on üritanud sellistest ohtlikest
kohtadest ülevaadet saada,
aga kindlasti ei ole meil infot kõikide kohtade kohta,
seda enam, et olukord võib
kiiresti muutuda.
Mõningatest ohtudest
on vallavalitsust ka informeeritud, mille eest oleme
tänulikud.
Sõmerpalu kaalukoja
ohtlikud kaevud said näi-

teks teatamise järel üsna
kiiresti kaetud.
Laekuva info põhjal
teeb vallavalitsus ohtlike
objektide omanikele hoiatuskirja, aga ohu kõrvaldamine võtab tavaliselt mõne
päeva aega.
Info esitada vallasekretärile tel 786 8800
või
e-posti
aadressil
maia@spalu.werro.ee.
ALEKS PAI,
maakorralduse spetsialist
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Sügisesed tegemised lasteaias
HELGI VATTIS
JAANA PROMVALDS,
rühmaõpetajad
Pärast pikka suvevaheaega on lapsed taas
lasteaias ning juba on
toimunud mitu toredat
ettevõtmist.
17. septembril võeti
Lepatriinu perre vastu
uued väiksed lepatriinud. Sellel aastal täienes
meie pere üheksa lapse
võrra.
21. septembril korraldasime juba kuuendat
aastat järjest maakonna
koolieelikutele ellujäämiskursuse «Otsi Otti!»
praktilise õppepäeva.
Osa võttis 252 last
12 lasteaiast. Üritus on
endiselt populaarne ning
tulla soovijaid on ikka
rohkem, kui vastu võtta
suudame.
3. oktoobri hommikupoolikul külastas lasteaeda keskkonnaameti
spetsialist Diana Pungar,
kes õpetas lastele, kuidas käituda hädas oleva
metsloomaga.
Lapsed said teada, et
ise ei tohiks vigastatud
looma juurde minna,
vaid tuleks kutsuda vanemad ja ühiselt helistada numbril 1313, kust
saadetakse abi.
Täname keskkonnaametit toreda õppeprogrammi eest!

Vanemad olid küpsetanud heategevusliku kohviku jaoks palju maitsvat kraami.

3. oktoobri õhtupoolikul
toimus sügisene perepäev.
Sellel aastal otsustasime
ka lastevanematele õpetada, mida peaks tegema metsa eksimise korral ja kuidas
kasutada ellujäämiskursuse
«Otsi Otti!» põhimõtteid.
Kell 16 kogunesidki pered spordiväljakule, kus
neid tervitas Ott (Olga Bogdanova), kes esmalt näitas,
mis peaks metsa minnes
kindlasti kaasa võtma.
Seejärel kutsus ta endale
appi Jänese, Orava, Hundi
ja Karu ning palus neil metsas kõik asjad praktikas ette
näidata.
Jänese (Evely Lindsalu)
juures saadi teada, et puu
on eksimise korral tõeline
sõber, keda saab kallistada
ja kellega rääkida.
Orav (Annika Alter)
õpetas, kuidas ennast nähtavaks teha. Üks võimalus

Lapsed metsaonni tegemist õppimas.

on mõni puu ära ehtida.
Veel peab teadma, kuidas
metsateele ohumärke teha,
kasutades selleks metsas
leiduvaid materjale.
Hundi (Helgi Vattis)

Pärimusring kutsub peresid

Pärimusringi lapsed tantsivad sabatantsu.

KATRIN SOON,
pärimusringi juhendaja
Juba aasta eest hakkasid
mõned Kärgula kandi lastega pered koos käima, et
üheskoos rahvalaule laulda, ringmänge mängida
ning anda lastele võimalus
pärimuskultuuri loomulikul moel tundma õppida.
Sellest aastast oleme valmis oma kooskäimised regulaarseks muutma ning
kasvama.

Kui sind huvitavad regilaulud, vanad mängud, tantsud, kombed ja pillilood,
oled väga teretulnud!
Eriti rõõmustav, kui
soovid kõike seda tundma
õppida koos laste, lastelaste
või õdede-vendadega.
Saame kokku Sulbis
Roosu talu vabaajakeskuses kaks korda kuus.
Ühe korra oleme plaaninud pühapäeva hommikupoolikusse ja teise korra
argipäeva õhtusse.

Esimesed
paarkümmend minutit on pühendatud rohkem lastele: laulame lastelaule, uurime
rahvapille, jutustame muinasjutte.
Siis mängime üheskoos
laulu- ja ringmänge, vahel
õpime tantsegi. Kui laste
tähelepanu väsib, saavad
nad kõrvalruumis mängida. Samal ajal laulavad
suured regilaule ja õpivad
väikekannelt.
Plaanime joosta katri,
saada kokku rahulikus
jõuluootuse mängutoas.
Kevadel ootab ees väljasõit ja kui tublid oleme, siis
osalemine Baltica folkloorifestivalil.
Pärimusringi kokkusaamised 2012. aasta sügistalvel: T, 6.11. kell 17; L, 24.11.
õhtul jookseme katri; T,
4.12. kell 17; P,16.12. kell
11.
Kui soovid lisainfot,
helista Katrin Soonele tel
5804 8426. Oled teretulnud!

eeskujul proovisid lapsed
end erinevate helide abil
kuuldavaks teha. Nii suurtes kui ka väikestes tekitas
kõige suuremat elevust
heinapill.

Taluturg selleks
aastaks lõpetab
Ongi möödas esimene oma
valla taluturu suvi. Kes uskus ja kes mitte, et asjast
saab asja. Meie, müüjad,
uskusime. Nägime, et rahvas vajab seda. Kui pakutav
talukraam ei oleks meeldinud, poleks inimesed igal
reedel tagasi tulnud.
Tänan kõiki meie külastajaid, mõnusaid müüjaid.
Suur tänu Sõmerpalu vallavalitsusele, kes ideele kätt

Muudatused
Sulbi maarahva
seltsis
Septembris toimus seltsi
juhatuse koosolek, kus otsustati senisest viieliikmelisest kolmeliikmeline juhatus teha.
Põhjuseks oli nii kahe
liikme lahkumine juhatusest
(Indrek Pihkanen ja Kristel
Lall) kui ka see, et 24 liikmega selts ei vaja viieliikmelist
juhatust.

Karu (Ellen Runtal)
seltsis omandati onni
ehitamise nipid. Kõik
teadsid, et onn annab
sooja ja kaitseb vihma
eest.
Ühiselt leiti, et tegutsedes muutub tuju paremaks ning aeg möödub
kiiremini.
Kui oli tagasi spordiväljakule jõutud, jagas
Ott kõikidele peredele
lehe, kus oli kirjas kolm
tähtsat asja, mida metsa
eksimise korral peab tegema: kallista puud; ole
nähtav ja kuuldav; hoia
sooja!
Loodame, et perepäevalt said ka vanemad kasulikke teadmisi.
Päev lõppes heategevusliku kohvikuga. Täname kõiki vanemaid, kes
aitasid kohvikuletti täita!
5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva.
Hommikupoolikul olid
rühmades vanemad, kes
said koos lastega lisaks
igapäevategemistele vaadata Miku-Manni lasteteatri etendust «Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest».
Oleme tänulikud toredatele lapsevanematele,
kes selle päeva meeldivaks muutsid.
Lisaks eeltoodule külastasid vanema rühma
lapsed Osula kooli, käisid Ähijärve lasterajal ja
tutvusid Paadi Pagariga.
ette ei pannud ja maaomanikele, kes lubasid meil platsi
kasutada. Tänan veel Ivi
Martensit Võrumaa arenguagentuurist. Samuti tänu
meie välireklaami korraldajale Ülle Harjule.
Sellega meie üritus aga
ei lõpe. Edaspidi on võimalik tootjatelt meelepärane
kaup tellida. Talvel mõtleme, kuidas järgmisel aastal
jätkata.
Teretulnud on kõik ettepanekud (tel 5646 0708).
ELGITA KENDER
Kolmeliikmelises juhatuses on Airika Saamo, Külli
Štubis ja Asti Pihkanen, kes
esindab seltsi juriidiliselt.
Pöördume Sulbi elanike
pool palvega astuda seltsi liikmeks: mida rohkem liikmeid,
seda enam on võimalus taotleda projektidega raha külakeskkonna parendamiseks.
Elujõuline on projekt,
mille taga on inimesed, kes
soovivad kas ürituste toimumist või üritusteks kasutatavate ruumide korrashoidu.
SULBI MAARAHVA SELTS

Logopeedi tööst
Sõmerpalu
vallavalitsus
võttis 1. septembrist tööle
logopeedi, kes teenindab
valla haridusasutusi. Tema
ülesandeks on laste kõneprobleemide väljaselgitamine ning lastevanemate
ja pedagoogide nõustamine lapse kõne arendamisel,
samuti lugemis- ja kirjutamisraskuste ennetamise ja
ületamise töö.
Mida vanemaks laps saab,
seda olulisemaks muutub
suhtlemine eakaaslastega,
seda rohkem teadmisi saab
laps kõne vahendusel. Vanemad on õnnelikud lapse üle,
kes n-ö kuulab sõna, kellele
saab asju seletada ning kes
kooli minnes suudab oma
tegevust ja käitumist juhtida ning kontrollida.
Lasteaias Lepatriinu on
eelkõige tähelepanu all need
lapsed, kes järgmisel sügisel
kooli lähevad. Lasteaiaõpetajatega koos oleme teinud
tähelepanekuid ja mõelnud
soovitustele, millest iga lapse arenguvestlusel rääkida.
Kindlasti on laste puhul
oluline probleemi märgata
ja neile soodne arengukeskkond tagada.
Kolmanda ja viienda
eluaasta vahel areneb lapse
kõne väga kiiresti. Logopeediga võiks nõu pidada, kui
viieaastase lapse kõnes on
veel puuduvaid või asendatud häälikuid või laps räägib vähe.
Puudulik lugemis-ja kirjutamisoskus raskendab tulevikus töö leidmist.
Peredele antakse nõu
muuta lastega koos lugemine harjumuspäraseks vaba
aja veetmise viisiks.
Kui lugemisoskus on
nõrk, siis läheb õpilasel
näiteks matemaatikatunnis
suur osa energiast sellele,
et üldse aru saada, mida ta
tegema peab. Väidetakse, et
viiendik põhikoolilõpetajatest ei mõista vajalikul määral kirjalikke tekste. Nad
oskavad küll lugeda, kuid ei
oska loetut seletada.
Logopeedi ülesanne on
luua olukord, et õpilane tuleb keele- või kõneülesannetega toime logopeedilise
õpiabi rühmas või iseseisvalt. Sõmerpalu lasteaias
töötab logopeed esmaspäeval ja reedel lõunani ning
kolmapäeval kella 8-17.
Osula koolis esmaspäeval
pärast lõunat, teisipäeval
kogu koolipäeva ning neljapäeval kella 9-17. Teavet
logopeedi töö kohta saab
koolist või lasteaiast. Täpsema aja nõustamiseks võib
kokku leppida telefonil 5342
6271 või e-posti aadressil
roonepp@gmail.com.
EPP ROON,
Sõmerpalu valla logopeed
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Viia Haller – aasta
õpetaja Sõmerpalu põhikoolist
Sõmerpalu põhikooli õpetaja Viia Haller valiti tänavu
Võrumaa aasta õpetajaks,
samuti sai ta Eesti Vabariigi
tunnustuse – inimeseõpetuse aasta õpetaja tiitli.
Missugune on õpetaja, kellele sellised tiitlid antakse?
Esmalt peab ta olema
muidugi
inimeseõpetuse
õpetaja, aga ta peab ka oma
tööd põhjalikult ja südamega
tegema. Olen töös konkreetne, kuid püüan lapsi mõista
ja nendega arvestada.
Mis sulle su töös kõige
enam meeldib?
Inimeseõpetuse tundides
on huvitavad teemad-arutelud. Kõige enam meeldib
mulle, kui õpilased huvituvad, kaasa räägivad ja suudavad elulisi seoseid luua.
Samuti on tore jagada oma
teadmisi bioloogiatundides.
Mis on kõige keerulisem,
kuid mitte raske?
Olla kõikide uuenduste
ja meetoditega kursis. Väga
palju on koolitusi, kus peaksin osalema, aga pahatihti
tuleb mõnestki loobuda, sest
siis jääksid tunnid andmata.
Mille üle töös uhkust tunned?
Meie kooli tervise- ja loodusõpetuseteemalised konverentsid on õnnestunud. Olen
uhke, et see traditsioon on
kestnud juba kümme aastat.
Kas sul on kohustusi ka väljaspool kooli, mis on seotud
loodus- või inimeseõpetuse
teemaga?
Teen ise selleteemalisi
koolitusi, juhendan uurimistöid, valmistan õpilasi ette
olümpiaadidel osalemiseks.
Kas õpetaja olla on raske?
Vahel jah, vahel mitte.
Ehkki olen juba aastates
õpetaja, püsin endiselt reibas
ja noor: kes noortega töötab,
see jääb ka ise nooreks! Iga
päev koolis toob midagi uut
ja huvitavat ning kui koolis
kulubki energiat rohkem,
tuleb see kuhjaga tagasi.
Küsis
PILLE KULBERG

Viia Haller.

Osula kooli 2. klassi õpilaste teokas sügis

pikamaajooksjad
Andre
Kasak ja Tauri Täht.
Sportlikult ka jätkasime.
Neljapäeval, 27. septembril
toimus alglasside spordipäev, mis oli esimene ametlik võistlus meie uuenduse
läbi teinud staadionil.
Selgitati välja klasside
tublimad sportlased ning
igaüks sai enda jaoks mõõdupuu maha panna.
Järgmistel võistlustel on
eesmärgiks ennast ületada.
Kaugushüppes tegi Birgit ära isegi poistele tulemusega 2,64 m. Palliviskes
olid poisid tüdrukutest üle
ja parim oli Andre 24meetrise viskega.
Kui 60 meetri jooksus oli
Tauri parim Birgiti ja Sandra ees, siis 300 meetrit võitis
Andre Tauri ja Birgiti ees.
Nüüd käib meil üks ettevõtlusprojekt. Tegime salvrätitehnikas kuivainepurke
ja väikseid suveniir-moosipurke Sulbi mihklilaadal
müümiseks.
Rix Palm tõi kodust
kaasa suure hulga pisikesi
beebitoidupurke ning jõulukaunistusi, mis võimaldas
purgid tõeliselt atraktiivseks
muuta.
Moosikeetmine kujunes
päris lõbusaks, sest sel ajal,

kui meie purke kaunistasime, otsustas moos üle keeda. Moosi purkipaneku ajal
lipsas üks pisike purk veel
õpetaja käest maha ja kõik
kohad olid moosi täis.
Laupäeval, 29. septembril toimus Sulbi mihklilaat,
kus Maibel Kipasto ema
Margitaga ja Tauri Täht
õdedega kaupa tegid. Saadud raha läks klassikassasse
õppe- ja käsitöövahendite
ostmiseks.
Oktoobris alustasid tööd
huviringid. Meie klassi õpilased saavad osa võtta rütmika-, näite-, pallimänguja maleringi tööst. Mudilaskooris käivad kõik juba
septembri algusest.
Väga tore päev oli 5.
oktoober – õpetajatepäev.
Kõigile meile meeldib uus
õpetaja Kätlin Siirak. Kätlin
on Birgiti vanem õde. Kuulasime sõna ja saime kõigi
ülesannetega hästi hakkama.
10. oktoobril käisime
Võru kultuurimajas Kannel vaatamas Rakvere teatri
etendust «Tuhkatriinu».
Meile meeldis, sest sai
palju nalja ja nägi näitlejaid,
keda varem olime televiisorist vaadanud.
Tore oli teatriskäik veel
selle poolest, et saime ära
kasutada oma vähesust.
Poisid sõitsid teatrisse õpetaja autos, tüdrukud aga
koos Maibeli emaga.
Ootame 20. oktoobril
algavat koolivaheaega, kuigi tunnistusi me seekord ei
saagi.
Tunnistusi
jagatakse
meie koolis nüüd hoopis
kolm korda aastas. Tunnistused saame alles 1. detsembril.

Malagutti Fond korraldab
juba 11. korda ülemaailmset joonistusvõistlust
«Värvilised õigused».
Joonistusvõistluse eesmärgiks on propageerida
laste õigusi.
Meisterdasime
koos
klassiga ühe pildi, millel
olid ema, isa ja kaks last.

Kolmandale võistlusele
saatsime haruldaste loomade pildid. Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis ja
ajakiri Täheke korraldasid
joonistusvõistluse «Euroopa rikas loomariik».
Joonistasime neid loomi, kes on meie jaoks haruldased ja huvitavad.

TUULIKE MÖLDER,
õpetaja
Klassijuhatajana panin
kirja Osula põhikooli 2.
klassi õpilaste Tauri Tähe,
Maibel Kipasto, Birgit
Schmeimanni, Sandra Tiganiku, Andre Kasaku ja
Rix Palmi muljeid kooliaasta esimesest veerandist.
Meie klass on Osula koolis
väikseim. Sel aastal alustasime kuuekesi. Üks uus
ettevõtmine meie jaoks on
spordivõistlused.
14. septembril osalesime terve klassiga Aksel
Kersna mälestusvõistlustel
Antslas. Oli tore päev ning
Birgit Schmeimann sai 300
meetri jooksus ja Tauri
Täht palliviskes kolmanda
koha.
19. septembri hommik algas meile üllatusega.
Muusikaõpetuse tunnis oli
meil külas ettevõtja ja pillimees Vaido Petser abikaasa
Katriniga. Nemad õpetasid
meid mängima lugu «Hiir
hüppas ja kass kargas.
Seitsmenda tunni ajal oli
kontsert, kus esinesid kõik
teised klassid päeva jooksul
õpitud paladega. See polnud üldse raske, meie koolil
võiksid sellised kandled olla
küll.
20. septembril tulime
kooli kõiksuguste juurikate,
õunte ja lehtedega. Oli vaja
meisterdada
ülekoolilise
näituse «Sügise sünnipäev»
tarvis.
Meie klass tegi pildikese
«Imedemaa» ja mõned huvitavad loomad pealekauba.
Vaevalt oma töö valmis saanud ja klassi korda teinud,

Vägev klassiõhtu Tartus
Meie klassiõhtu toimus 3.
oktoobril Tartus: käisime
batuudikeskuses hüppamas ning Lõunakeskuses
šoppamas, ei puudunud ka
külaskäik McDonaldsisse.
Batuudikeskus
UP
on Lõuna-Eesti suurim
mängumaa. Sellepärast oli
enamik juba paari minuti
pärast väsinud ja vajas turgutavat jooki. Seejärel hüppasid kõik edasi.
Batuudikeskuses
on
liumäed, mängukonsoolid ning loomulikult suur
batuut pindalaga 180 m².
Ainulaadne batuudimaastik koosneb kolmest väga
suurest ja neljast natuke
väiksemast tasapinnalisest
trampliinist ning kolmest
kaldtrampliinist.

Tauri Tähe lõbus «Notsu
on kollatõppe jäänud».
Õpetajatepäeval õpetajatöö raskust proovinud Kätlin Siirak sai õpetamisel abi klassikaaslastelt.

Maastikumängul «Reipalt koolipinki!»

kihutasime bussijuht Kalle
Kreevaldiga Erastvere looduskeskusesse. Seal ootas
meid retkejuht Pilvi Saar,
kes õpetas metsas puid, teisi
taimi ja loomade-lindude
tegevust vaatlema.
Sportlikult ja lõbusalt
jätkus meie koolinädal juba
järgmisel päeval. 21. septembril toimus algklasside
matkamäng «Reipalt koolipinki!».
Kõigepealt jagati kõik
õpilased kuude võistkonda.
Tuli läbida seitse kontrollpunkti.
Mõnes tuli lihtsalt salasõna leida, aga neljas punk-

tis ootasid meid õpetajad
ülesannetega.
Õpetaja Sirje Puusepa
punktis pidime ära tundma
puude lehti, õpetaja Kristina
Ermeli juures seeni, õpetaja
Tuulike Mölderi juures ära
arvama, millisest ravimtaimest on tee tehtud, ja õpetaja Laine Värniku juures
mõistatusi lahendama.
Kaardi järgi liikumisega oli parasjagu segadust,
aga sai ka palju nalja. Meie
klassi parim taimetundja on
Sandra Tiganik.
26. septembril esindasid
meie kooli maakondlikul
jooksukrossil meie tublid

Batuudimaastikul saab
hüpata, saltosid teha ning
sealt ei puudu ka pehmete
kuupidega vann, kuhu on
mõnus hüpata. Samuti on
seal pallimeri ning täispuhutav Limpa batuut. Keskuses on ka spordisaal, kus
saab mängida nii jalgpalli
kui ka korvpalli.
Lõunakeskuses olime
kõik omapäi: mõned jooksid lihtsalt kõik poed läbi,
teised aga otsisid midagi
kindlat. Kõik leidsid aga
selle, mida olid otsinud.
McDonaldsisse läksime lõpuminutitel ning kui
sealt tulema saime, oligi
õhtu käes ja aeg hakata
koju sõitma.
Arvan, et see oli üks
parematest klassiõhtutest
ning jääb alatiseks meelde.

Osalesime
joonistusvõistlustel
ANITA LAANEJÕE,
Sõmerpalu kooli 3. klass

Meie klassi õpilastele meeldib väga joonistada. Oktoobris toimus mitu toredat joonistusvõistlust. Ka
meie klass võttis nendest
võistlustest osa.
Esimene võistlus oli
pühendatud Teddy-karu
110. sünnipäevale. Kuulsa kaisukaru sünnipäeva
tähistatakse oktoobris üle
kogu maailma.
Saatsime kokku neli
tööd: iga laps tegi ühe pildi
ja neljanda tegime ühiselt.
Teine võistlus, millest
osa võtsime, oli rahvusKRISTEL NÕMMIK, vaheline. Itaalias tegutSõmerpalu kooli 8. klass sev mittetulundusühing

Anita Laanejõe, Andre Piigli ja Gerli Saarme joonistusega
«Värvilised õigused».
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Sõmerpalu Sõnumid

Lapsuke tilluke – nii armas ja väike,
koos sinuga tuli emale−isale päike ...

Osula külaselts ootab kodaniku-ﬁlmiõhtule

Osula külaseltsi sünnipäevapidu eelmisel aastal.

ENE KERGE,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
Osula külaseltsi juhatus kutsub kõiki 26.
novembril Osula seltsimajja, et võtta kokku
möödunud aasta ja tutvustada järgmise aasta
plaane.

Beebiring ootab
huvilisi
Lasteaias Lepatriinu tegutsev Sõmerpalu valla beebiring ootab peale beebide
kaasa lööma ka suuremaid
koduseid lapsi. Mängumaal laulame, tantsime ja
mängime ning sel aastal

Huviringide hooaeg on alanud
Vallavalitsusele laekus lastevanematelt huvikoolide ja
huviringide toetuse saamiseks 43 avaldust. Kõige populaarsemad on spordi- ja
tantsuringid. Vähene huvi
on muusikakoolis õppimise vastu. Kokku käib väljaspool valda huviringides
umbes 50 meie õpilast.
Palve lastevanematele:
ku laps osaleb mitmes huviringis, siis jälgige, et see ei
segaks õppimist.
Vallavalitsus palub lastevanematel, kelle laps käib
huvikoolis või huviringis
väljaspool valda ning kes
pole veel vallavalitsusele
toetuse saamise avaldust
esitanud, pöörduda Maria
Saarme poole. Kui huvikool
esitab arve ning lapse osalemise kohta puudub avaldus,
võib kohamaks jääda tasumata ja puudujääv summa
tuleb vanemal endal maksta.
Tänu kõigile, kes on avalduse esitanud ning aidanud
vallavalitsusel huvihariduse
rahastamist plaanida.
Valla huviringides osaleb
umbes 70 täiskasvanut ja
koolide huviringides 60-70
õpilast.
Koolides ja lasteaias

Kõik
külaseltsi
liikmed saavad piirkonna fotomaterjalidega seinakalendri!
Palume kõikidel
tulijatel oma tulekust
märku anda.
Külaselts katab
õhtuks ka väikse
suupistelaua.
Kontakti saab eposti aadressil osula.
kulaselts@gmail.com
või tel 529 9550.
Kutsume julgesti osalema nii vanu
liikmeid kui ka piirkonna uusi elanikke.
Külaselts ühendab
meid kõiki!
Traditsiooniliselt
avame ka sel aastal
Osula kuuse juures
advendiaja.
Küünlad kuusel
süüdatakse 2. detsembril kell 17. Piparkoogid päkapikkudelt!

26. november on Eestis
kuulutatud kodanikupäevaks. Kodanikupäev on
üleriigiline, toetub eelkõige kohalikule initsiatiivile
ning on enamjaolt teabepäev (Vikipeedia).
Üritus algab kell 18
ja ligi kolmetunnises kavas on: piirkonna külade
(Osula, Mustja, Lilli-Anne,

Mäekülä, Alakülä ja Varese) arengukava muudatuste ettepanekute tutvustamine ja raamdokumendi
ajakohastamine;
2012.
aastal piirkonnas toimunud tegevuste ülevaade;
2013. aastaks ja edaspidiseks planeeritud tegevuste
tutvustamine; ﬁlmi «Uus
maailm» vaatamine.

lisandub kaks korda kuus
lastevõimlemine.
Just esimestel eluaastatel on oluline lapse liikumisaktiivsuse eest hoolt
kanda – see paneb aluse
kogu eluks. 2. oktoobril
toimunud lastevõimlemisel oli suur menu. Ühekaheaastased on lausa loo-

dud liikuma.
Beebiiga on vanemale
ainulaadne aeg last nautida ning samavanuste laste
vanematega kogemusi vahetada. See aeg on hindamatu väärtusega.
Seepärast soovitan julgesti beebide ja suuremate
koduste laste vanematel

beebiringi tulla. On hea
näha beebisid tegutsemas ning tulemuseks on
koosolemise rõõm.
Täpsem info: www.
lepatriinud.ee ja tel
5332 5194.

tegutsevad oma tantsuringid, spordiringid ja laulukoorid. Tegutsevad ka õppekava toetavad aineringid:
kunsti-, käsitöö-, kokandus-, nuputamis-, arvuti-,
loodus- ja malering jne.
Lisaks toimub kord kuus
meelelahutuslik kohviõhtu.

Esitage
tuleohutusaruanne!

Lõuna päästekeskuse tuleohutuskontrollibüroo
piirkonna juhtivinspektor, tel 522 3609.

MAARIKA ROSENBERG
1. oktoobrist alustasid vallas tööd järgmised ringid:
täiskasvanute rahvatants –
Maarika Rosenberg; OsulaAntsla segakoor – Tõnu
Vaask; Osula rahvapilliorkester – Sirje Puusepp; beebiring Sõmerpalu lasteaias
– Helena Helekivi; pärimusring Sulbis – Katrin Soon;
Osula
seltskonnatantsurühm Ummamuudu – Signe Kiilu; Kurenurmes seltskonnatantsurühm Kurõpesä
– Aleksandra Kerge; täiskasvanute
kandlekapell
– Meiki Kõva; aeroobika
Osula spordisaalis – Annika
Juhanson; Sulbi külateater –
Airika Saamo; puhkpilliansambel – Helmut Kostabi;
sporditegemisvõimalused
täiskasvanutele on Osulas ja
Sõmerpalus.
Infot ringide kohta saab
tel 516 5751 (Maarika Rosenberg).

Sellest aastast peavad tuleohutusaruande esitamise
kohustusega asutused ja
ettevõtted esimest korda
esitama enesekontrolli tuleohutusaruande, tähtaeg on
30. oktoober.
Nõue tuleneb kaks aastat tagasi kehtima hakanud
tuleohutuse seadusest. Eesmärk on rõhutada valdaja
vastutust tulekahjude ennetamisel ja ohutuse tagamisel.
Ehitised, mille kohta tuleb tuleohutusaruanne esitada kohustuslikus korras,
on ära toodud siseministri
10.02.2011. aasta määruse
nr 1 lisas 2, mis on leitav
Riigi Teatajast.
Võrumaal tuleb aruanne
esitada Päästeameti Lõuna
päästekeskusele. Seda võib
teha e-posti teel (digitaalselt allkirjastatuna) aadressil louna@rescue.ee või
postiaadressil Vanemuise
64, Tartu.
Lisainfot saab ja aruande
vormi leiab Päästeameti kodulehelt http://www.rescue.
ee/enesekontrolli-info.
Info: Merli Tobreluts,

HELENA HELEKIVI,
beebiringi õpetaja

PÄÄSTEAMET

Vallaelanikud,
kontrollige
oma aadressi!

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Kristi ja Armi Serv
tütar KERTU
Teili Kivi ja Madis Mäemets
tütar LISANN

Õnne sünnipäevaks!
Nagu see sügis,
nii mööduvad aastad,
nendes on päikesepaistet ja tuult.
Olgu su päevades päikesekulda,
olgu neis tervist ja rõõmugi suurt!

November

Detsember

Tiiu Tuvik 70

Maimu Jürgenson 70

Linda Kelp 80

Silvi Piirisild 75

Peeter Ahman 85

Oskar Kaarna 85

Hilja Piirimägi 92

Koidula Mandel 90

Hilda Ingver 88

Ella-Hermine Siivak 90

Aino Keem 88

Berhard Kerge 98

Ellionore Alter 84

Marija Paluveer 93

Gustav Köits 82

Frieda Ossul 91

Leida Land 82

Hilja Leok 84

Elgi-Elvine Viss 81

Silvia Sarapuu 81

Kõik tuled kustutas öö
ja täis sai eluring ...

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Ülo Kamber
Mart Rehkli
Ago Pindis
Enn Pook
Mare-Marie Orti
Karl-August Punnison

Seoses rahvastikuregistri korrastamisega palume kõigil vallaelanikel
kontrollida oma elukoha
aadressi õigsust. Selleks
tuleb helistada tel 786
8804 (Maria Saarme) või
tulla vallavalitsusse.
Sõmerpalu valla aadressidest on rahvastikuregistris puudulik suurem osa – üle 250.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Reklaam
Kui soovid müüa metsakinnistut või raieõigust, küsi
pakkumist ka meie ﬁrmast.
Tagame kvaliteetse teenusega
metsaomaniku rahulolu ja
oleme orienteeritud edasisele
koostööle! Tel: +372 5800 6675;
e-post: metsavarumise@gmail.
com. Rohkem infot: www.
eestimetsavarumise.ee

Sulbi Maarahva Selts ootab teid…
30. novembril kell 20

Roosu talu vaba-ajakeskuses
Krabi külateatri mereröövlikomöödia «Ruhnu Mann»
Head tantsumuusikat pakub ansambel Lihtsad Poisid
Avatud puhvet, kus maitsvaid kokteile segab baarman Siim!
Pilet: 2 eurot
Info tel: 5199 7981

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

