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Sõmerpalu vallavolikogu koosseis
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68
lõike 1 ja 3 ning Sõmerpalu
valla valimiskomisjoni otsuse nr 8 (25.10.2013.a)
alusel on Sõmerpalu vallavolikogu liikmed alates 26.
oktoobrist 2013:
Aare Hollo (VL Koduvalla
Heaks), Aivar Rosenberg
(Eesti Reformierakond),
Lenhard Ermel (VL Koduvalla Heaks), Janek Paulus
(Eesti Reformierakond),

Taavi Serv (VL Koduvalla
Heaks), Anti Ossis (Eesti
Reformierakond), Vambola Saarme (VL Koduvalla
Heaks), Jüri Lukin (Isamaa ja Res Publica Liit),
Tiia Linnas (VL Koduvalla
Heaks), Vaido Ermel (Eesti
Reformierakond),
Toomas Kaun (VL Koduvalla
Heaks).
MAIA MÜÜRSEPP,
valla valimiskomisjoni
esimees

Aitäh, hea valija!
Suur tänu kõigile valijatele, kes osalesid Sõmerpalu vallavolikogu valimistel!
Ka sel korral oli valimistest osavõtt suurem, kui eelmistel valimistel. Sõmerpalu valla inimesed näitasid valimas
käies, et soovivad kaasa rääkida valla elu korraldamisel.
Soovin kõigile valla elanikele värviderohket sügise jätkumist ja häid kordaminekuid isiklikus elus!
AARE HOLLO, valimisliidu Koduvalla Heaks esindaja

Hää Sõmerpalu valla rahvas!
Täname oma valijaid usalduse eest ja loodame, et saame teile
antud lubadused täita.

AIVAR ROSENBERG, Eesti Reformierakond

Osula saun on kõigile avatud
MARIKA PAULUS,
MTÜ Ossi Tare
juhatuse liige
Eestlased on sajandeid
teadnud, et saun on tervisele hea. Saun toob nooruse, kosutab ja lõõgastab
pärast rasket töönädalat.
MTÜ Ossi Tare kutsub kohalikke elanikke äsja valminud sauna Ossi Tare keskuses (endine ambulatooriumihoone).
Esimest saunasooja on juba
nautinud külalised lähedalt ja
kaugelt. Sauna
kasutamiseks
on naistele ja
meestele eraldi
ajad: naistele
pühapäeviti
kella 14–17 ja
meestele kella
18–21.
Sauna on
võimalik kasutada
peredel
või seltskonnal (kuni kuus
inimest) eraldi

tunnihinna eest, selleks on
vaja enne aeg broneerida
(info tel 514 6664, Marika).
Pakutud
saunapäev
ja kellaajad on esialgsed.
Oodatud on ettepanekud,
et muuta teenus kõigile
kättesaadavaks.
Saunas on nüüdisaegsed
õdusad ruumid, pakume
puukeriseleili. Pesemisvahendid tuleb saunatajal endal kaasa võtta.

Kaks pelletitehast loovad
Sõmerpalu valda 60 uut töökohta
SÕMERPALU
SÕNUMID
Järgmisel aastal alustab puidugraanuleid
tootev tehas tööd
Järveres, teist tehast
kavandatakse Toftani
saeveski
naabrusse.
Järvere tehases saab
tööd 20 inimest, suuremas umbes 40.
«Kellel tööd vaja, kandideerige kindlasti,» soovitab vallavanem Aare
Hollo loodavates tehastes tööd otsida neil meie
valla inimestel, kes on
praegu töötud või käivad tööle kodust kaugel.
Järvere pelletitehas
kerkib endise Järvere
Karu saekaatri maale. Tehast rajab OÜ
Warmeston. Selle juht on
Tarmo Kõuhkna, omanikud OÜ Purutuli ja AS

Suur puidugraanuleid tootev tehas ehitatakse Toftani ja metsatuka vahelisele maatükile.

Vestman Bioenergy. Tehase
ehitamine läheb maksma
kümne miljoni euro ringis.
Järvere pelletitehases pakutavate töökohtade (operaator, mehaanik, tõstukijuht) kohta saab infot Siim
Pärna käest tel 5348 3783.
Toftani juurde plaanib
AS Graanul Invest suuremat
pelletitehast koos elektri
koostootmisjaamaga. Firmal on sellised tehased ka

Imavere saeveski kõrval Järvamaal ja Valga maakonnas
Helmes.
Suurema tehase krunt
(10 ha) on olemas, praegu
käib hoone projekteerimine.
Vallavanem Aare Hollo
loodab, et uute töökohtade
loomisega tuleb valda juurde uusi elanikke.
Vallavalitsusel on ka ettepanek maanteeametile, et

seoses suure tehase kerkimisega Toftani juurde
võiks ehitada sirgemaks
Varese–Osula käänulise
teelõigu, kus on oodata
liiklustiheduse suurenemist.
Samuti võiks rajada
Varese–Osula tee kõrvale
kergliiklustee, et Osulast
saaks ka rattaga ja jala
kiiresti ja ohutult uues
tehaseses tööl käia.

Osula külaselts korraldab nii tuntud kui uusi üritusi
ENE KERGE,
Osula külaseltsi juhatuse liige
24. oktoobril toimus Osula
külaseltsi üldkoosolek, mille päevakorras olid ülevaade kolme aasta tegemistest
ja 2014. aasta plaanidest,
uute liikmete vastuvõtt,
külaseltsi juhatuse valimine ja uue perioodi tarvis
ettepanekute kogumine.
Aastatel 2011–2013 on külaselts toonud projektide toel
piirkonda 128 000 eurot
investeeringuid. On korraldatud üheksa suurüritust,
lisaks õppereise, töötube ja
koolitusi ning palju muud.
Suurinvesteeringuteks
olid Osula põhikooli staadioni ning Harjumäe laululava rekonstrueerimine,
kokku summas 123 500
eurot.
Lisaks soetati rahvarõivaste varukomplekt segarahvatantsurühmale ning
spordivahendeid,
kokku
summas 6000 eurot.
Spordivahendeid kasutatakse Osula võimlas
kangitreeningus ja stepp-

Osula külaseltsi rahvas, ees uue juhatuse liikmed (vasakult): Annika Johanson, Margita Kipasto koos pisipojaga, Maret Soon, Ene Kerge ja Tiina Männe.

aeroobikas.
2014. aastal jätkab külaselts traditsiooniliste üritustega, tulemas on uued
õpitoad, koolitused ning
õppereis. Advendiaja alguseks valmib igale külaseltsi
liikmele uus, 2014. aasta kalender.
Toome välja uued ideed
ka kõigile lehelugejaile:
seenioritantsurühm vajab
esindusriideid, õppereisi
sihtkohaks järgmise aasta

suvel on Avinurme elulaadikeskus, lõhutud lastemänguväljak Osula põhikooli
taga vajab korrastamist ja
Võhandu jõe jalakäijate
sild uuendust, toimuvad
uued koolitused (esmaabi,
fotolavastus, «Ilusa tüdruku kool», õmblus-taaskasutus).
Külaseltsiga liitus ka
kolm uut liiget, kes on huvitatud piirkonna arengust
ning valmis oma oskusi ja

aega selleks panustama.
Valiti ka uus juhatus.
Ühel häälel valiti juhatusse uuesti Margita Kipasto,
Maret Soon ja Ene Kerge
ning uute liikmetena Tiina
Männe ja Annika Johanson.
Külaseltsi juhatus tänab
kõiki liikmeid, külaelanikke, Sõmerpalu vallavalitsust, Osula põhikooli ning
Sulbi, Järvere, Sõmerpalu
ja Kurenurme külaseltsi hea
koostöö ja toetuse eest!
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Hõimurahvad jällenägemisrõõmus

Komid Osula kooli spordisaalis esinemas.
TUULIKE MÖLDER
17. oktoobril tõi kaugelt
Komimaalt
Osula
põhikooli
tervitusi
folklooriansambel Zarni An’.
Alustuseks ütles ansambli juht Mihhail Burdin:
«Toome teile tervitusi

külmalt Komimaalt, kus oli,
kui lahkusime, maas poolde
säärde ulatuv lumi. Naudime teie sooja ilma ning
inimesi. Rõõm kohtuda on
seda toredam, et lahku läksime ju umbes 1200 aastat
tagasi.»
Kolmeliikmeline folklooriansambel
kannab
nime Zarni An’, mis tähen-

dab komi keeli kuldnaist.
Kuldnaine on jumalus, kelle
poole komid oma palvetes
pöörduvad.
Komid peavad end metsarahvaks nagu meiegi,
nende maast on üle 70%
kaetud metsaga. Nõnda on
ka nende laulud-tantsud ja
pillilood inspireeritud metsast: häältest, jahimeeste-

naiste tegemistest.
Väga huvitavad olid komide rahvariided ning pillid. Kõige huvitavam pill
oli tehtud villapesutünnist, millele olid kinnitatud traadist keeled. Seda
traati kasutati samuti villatöötlemiseks.
Kui meie rahvapilliansamblites kasutatakse

linakurikat rütmipillina, siis samal põhimõttel töötav pill nägi komi
rahvakunstniku Ljubov
Burdina rahvarõivaste
juures kauni aksessuaarina.
Muusika oli huvitav ja
tõi silme ette pildi metsast aktiivse saginaga.
Komi rahvalaule esitas kauni häälega noor
lauljatar Tatjana Parnatšova.
Kontserti oli kuulama
tulnud hulgaliselt vallarahvast, samuti Sõmerpalu lasteaia lapsed. Enamik kuulajatest tabas
end kaasa ümisemas,
plaksutamas või kõigutamas.
Lõpetuseks
kutsus
Mihhail Burdin kõiki
üles ise pille meisterdama
ning otsima oma häält ja
oma lugusid vanade rahvalaulude kõrvale.

Taluturu teine hooaeg on edukalt läbi
Taluturu teine tegevusaasta
on läbi. Üllataval kombel
juhtuski nii, nagu taluturu
algne idee ette nägi. Mõte
oli ju tutvustada oma valla
väiketootjaid tarbijatele.
Eelmisel hooajal oli meil
päris palju müüjaid väljas,
see hooaeg enam mitte.
Platsilt kadunud tootjad
on leidnud endale püsiva,
kodust ostva klientuuri ja
seega pole enam vaja olnud

reedeti Osulasse sõita.
Kahjuks jäid kliendid,
kes oleksid taluturult endale meelepäraseid tooteid
ostnud, nüüd kaubast ilma.
Seetõttu vähenes nähtavalt
ka klientide arv.
Sügisel tundis Osula
kool mitmesuguste aiasaaduste vastu huvi. Andsin
neile edasi kontaktid, kellel
võiks nõutavat kaupa olla.
Sügisel saaki korista-

des võib saada pettumuse
osaliseks: saak on kas liiga
kehv või vastupidi nii hea,
et seda ei oska kuhugi paigutada.
Vallal on allasutusi,
kuhu tasub oma toodangut
pakkuda.
Turuhinda just ei maksta, aga tasub endalt küsida,
kas visata väärt kraam minema või teenida mõnigi
sent. Rääkimata heast ene-

Noorte õppereis Valgamaale
26.–27. augustil käisime
koos Võrumaa noorte ja
noortejuhtidega õppekäigul Valgamaal, et omandada
teadmisi noorte koostöövormide kohta ja tutvuda
Valgamaa noorsootööga.
Õppekäik toimus projekti «Võrumaa noorteliidri töövihik» raames.
26. augusti hommik algas kogunemisega Rogosi
mõisas, järgnes koolitus
«Organisatsioonikultuur
ja sisemine motivatsioon».
Koolitust korraldas Marek
Mekk. Koolitusel kirjeldati
efektiivse meeskonnatöö
arengufaase.
Jalasirutuspausi
järel
jätkati loenguga «Meeskond, suhtlemine ja suhted
muutuvas organisatsioonis». Läbivaks teemaks olid
organisatsioonisuhtlemise
liigid.
Pärast lõunasööki toimus arutelu. Enne arutelu
jagati meid viieliikmelisteks töörühmadeks. Iga
grupp pidi välja tooma
noortetöö suuremad prob-

leemid. Seejärel valisime
üheskoos välja mõned kitsaskohad ja hakkasime lahendusi otsima.
Loengu järel tehti meile ringkäik Rogosi mõisa
ümbruses ja tutvustati selle
ajalugu.
Järgnes sõit Valgamaa
noortekeskustesse. Esimene peatus oli Taheva valla
avatud
noortekeskuses,
kus tutvustati Taheva valla
noorte tegevusi.
Valgas ootas meid ees
õhtusöök restoranis Lilli.
Seejärel tutvusime Valga
avatud noortekeskusega,
mis oli ühtlasi meie majutuskoht.
Kui
noortekeskusele
oli ring peale tehtud, algas Valga linna tutvustav
maastikumäng.
Päeva lõpuks kogunesid
noortejuhid noorsootöö
nõukoja koosolekut pidama. Kell 23 algas kõigile
öörahu.
27. augusti hommikul
kella 10ks olime oodatud
Valga maavalitsusse, kus

meile tutvustati Valgamaa
noorsootöö keskust Tankla.
Meie ringreisi viimaseks
osaks oli noortekeskuste
külastamine.
Käisime Tõlliste, Õru,
Tõrva, Hellenurme, Otepää, Sangaste noortekeskuses ja Nõuni noortetoas.
Meile tutvustati õnnestunud projekte ja elu noortekeskustes.
19.30 paiku algas kojusõit Võrumaale.
Õppereis oli sisutihe.
Huvitav oli vaadata, kuidas
toimivad Valgamaa noortekeskused.
Hea on, et noortel on
koht, kus koos käia ja tegutseda. Kahjuks peame
tõdema, et igal pool pole
noortel kohta, kuhu kokku
tulla. Loodame, et tulevikus on igas vallas noortekeskus.
JAAGUP TRAAGEL,
EGERTA AHER,
Sõmerpalu valla
noortevolikogu liikmed

setundest, mille annetamine annab. Kel pole julgust
või tahtmist ise helistada,
võib julgelt minu poole
pöörduda.
Uue aasta plaanidest
esialgu niipalju, et kevadel
tahame kindlasti taimeturu korraldada.
Kas aga hakatakse ka
edasi koos käima, pole veel
kindel, sest kodust müüa
on tunduvalt mugavam.

Tootjate andmed on varasematest lehtedest kättesaadavad ja üldiselt on
nüüd rahvale teada, kes kus
mida pakub.
Suur
tänu
kõigile
müüjatele ja ostjatele, platsi omanikele, reklaami eest
hoolitsejatele, vallavanemale, lihtsalt läbi astujatele
– küll me kohtume veel!
ELGITA KENDER

Noorteseminaril
Võru maakonna noorte
partnerlusseminar
«Võrumaa noored eile, täna ja
homme» toimus 13.–15.
septembrini Lasva vallas
Kääpa koolis.
Meie vallast võttis osa
kaks noortevolikogu liiget
koos noorsootöötajaga.
Partnerlusseminarile
olid kokku tulnud osaluskogude,
õpilasesinduste
noored, huvijuhid ja noortejuhtide nõukoda. Rühmades arutati noortetöö probleeme ja tulevikuplaane.
Noortejuhtide nõukoda
pidas koosolekut. Õpilasesinduste muresid ja rõõme oli kuulama ja arutama
tulnud õpilasliidu juht Liina Hirv. Osaluskogudega
saabus kohtuma Euroopa
Noorte esindus.
Laupäeva alustati Võrumaa tulevikuvisiooni loomisega, seda juhtisid Ülo
Vihma ning Joonmeedia.
Koolitus algas enda joonistamisega: kuidas sa näed
ennast seitsme aasta pärast.
Koolituse käigus õpetati

asju ja inimesi lihtsamalt
joonistama ja end joonistuste kaudu uut moodi väljendama.
Meid jagati taas rühmadesse. Kõik said küsimused,
millele pidi vastama joonistuste kaudu. Hiljem pidime
tutvustama ühele rühmale
enda joonistust ja kuulama
ka nende selgitust oma joonistuse kohta.
Siis tuli ühine pilt joonistada ja hiljem kõigile
ettekanne teha. Euroopa
Noorte esindajad rääkisid
oma tegemistest.
Pühapäeval
toimusid
rühmaarutelud teemadel
«Võrumaa noorte suvepäevad», «Kuidas korraldada
noortevolikogu valimisi»,
«Skate-pargi projekt».
Seminar korraldati koostöös Võrumaa omavalitsuste liidu ja Võrumaa noorsootöö nõukojaga. Toetasid
Leader-programm ja Võrumaa Partnerluskogu.
AIGE ULJAS,
noorsootöö korraldaja

Noortekoolitus
11. oktoobril toimus Võru
noortekeskuses
koolitus
«Noorte ettevõtlikkuspotentsiaali arendamine». Sõmerpalu vallast võttis sellest
osa kaks noortevolikogu
liiget ja noorsootöö korraldaja.
Koolituse korraldas OÜ
Sebra Sõbrad üks juhatuse
liikmetest Marek Mekk.
Firma pakub täisteenust
sündmuse ideest kuni teostuseni: meelelahutus, koolitus, disain, jäädvustus.
Marek Meki eesmärk
oli teha koolitus võimalikult lihtsaks ning n-ö söödavaks. Lähtudes sellest, et
ainult rääkimine rahva ees
ei täida eesmärki, püüdis ta
võimalikult palju näitlikustada ning rahvast mõttetalgutesse kaasata.
Koolitusel arutati ja selgitati, mida tähendab suurepärane äriplaan. See peab
vastama kolmele põhiküsimusele: miks, mida ja kuidas? Suurepärase äriplaani
kokkuvõte ei tohiks olla pikem kui pool A4-formaati.
Arutasime, mida tähendavad hiire ja mammuti teooria. Hiire teooria on: müü
palju, kiiresti ja odavalt;
mammuti teooria: müü kallilt ja vähe.
Marek Mekk tutvustas
äriplaani struktuuri, arutati läbi tähtsamad punktid,
näiteks
SWOT-analüüs,
juhtkond ja personal, turundus, konkurents, riskid,
ﬁnantsprognoosid. Arutasime, millist ettevõtlusvormi
valida. Marek Mekk selgitas
FIE, täisühingu, usaldusühingu, osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühingu
erinevusi, tõi näiteid ja andis nõu. Samuti tutvustas
ta kasulikke veebilehti ja
koos lõime interneti teel
uue osaühingu – et näidata,
kui lihtsalt on võimalik üht
osaühingut
äriregistrisse
kanda.
Arutasime läbi, mis
probleemid võivad tekkida ettevõtluse alustamisel.
Teemaks oli ka, kas teenida
kiiresti kasumit lühiajalise
projekti kaudu või luua pikema perspektiiviga soliidne ﬁrma.
Koolituselt saime uusi
ideid ja loodame, et mõni
hakkab neid ka ellu viima.
Arutati ka Võrumaa
noorteliidri töövihiku kujundust: kas pildid joonistavad noored ise või lasta
need joonistada? Jutuks oli
ka, kus võiksid toimuda Võrumaa noorte suvepäevad.
Kolmas teema oli ENTK
noorsootöötajate konkurss,
sest 1. novembriks tuleb esitada oma kandidaadid.
AIGE ULJAS,
noorsootöö korraldaja
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Osula noorkotkad ja kodutütred on tegutsemishoos
KAJA PARKER,
Osula kooli rühmajuht
Osula kooli noorkotkad ja
kodutütred jõudsid suve
lõpus ja sügisel laagrisse,
orienteeruma, laskma, vanapaberit koguma ja TV3
saatesse.
Noorkotkaste ja kodutütarde metsalaager toimus
26.–29. augustini Vastseliina vallas Voki külas. Laager toimus välitingimustes.
Ööbiti köetavates kaitseväe
telkides.
Laagris saadi teadmisi
orienteerumise, söögivalmistamise, kalapüügieeskirjade, kalastusvõtete, laagriks
vajalike rajatiste ja punkri
ehitamise, looduse heade
ja halbade külgede, sõduri-

Sõmerpalu õpilane oli olümpiaadil edukas
24. septembril toimus üleriigilise
inimeseõpetuse
olümpiaadi lõppvõistlus.
Sõmerpalu põhikoolist
sõitis oma teadmisi näitama kevadel Võru maakonna 7. klassi võistluse
võitnud õpilane Annabell
Dontsov. Üleriigilisel võistlusel saavutas ta III koha.
Tallinnas Tervise Arengu
Instituudis võrdles eelmisel õppeaastal inimeseõpetuses omandatud teadmisi

oskuste (maastikul liikumine, varustuse hooldamine,
hügieen välitingimustes)
kohta.
Laagri lõpuks valmis
punker, mis avati pidulikult
lõkkeõhtuga.
11. septembril toimus
Sõmerpalus
maakondlik orienteerumisvõistlus.
Osula rühm saavutas võistkondlikult 3. koha, individuaalselt oli noorkotkaste
arvestuses Taavi Perv esimene. Nursipalu harjutusväljakul peeti 28. septembril
maakondlik laskevõistlus.
Vanemad liikmed lasid
sportpüssist,
nooremad
õhupüssist.
Nooremate arvestuses
said Annemarii Bendi ja
Juss Riivik 1. koha, võistkondlikult oldi neljandad.
ja oskusi kokku 76 õpilast.
Võistlus sujus ladusalt.
Lõppvoor koosnes kahest osast: individuaalsest
teadmiste kontrollist ja
rühmatööst (nt reklaami
koostamine ja ettekanne,
simulatsioonsituatsioonides esmaabi andmine).
Olümpiaadi lõppvooru
korraldas Inimeseõpetuse Ühing koostöös Tervise
Arengu Instituudiga, toetas
haridus- ja teadusministeerium.
VIIA HALLER,
Sõmerpalu põhikooli
tervisekasvatuse õpetaja

TV3 saate «Me armastame Eestit» lindistusel.

Vanapaberi kogumine
on juba mitu korda toimunud noorkotkaste ja kodu-

tütarde eestvedamisel. Neid
on toetanud Kaitseliidu
Võrumaa malev transpor-

diga, õla on pannud alla ka
Sõmerpalu vald. Sel aastal
koguti üle 2700 kg vanapa-

Sügisandide näitusmüük Osula koolis
TUULIKE MÖLDER,
korraldaja
15. oktoobril toimus Osula põhikooli väikeses saalis
sügisandide näitusmüük
«Sügissaadused lauale».
Seda aitasid korraldada 5.
klassi õpilased.
Pärast üritust koostasid
nad ka väikese kokkuvõtte.
Sellest selgus, et nad ise
ostsid näitusmüügilt peamiselt moosi, saiakesi ja
küpsiseid.
Ka joogid olid laste mee-

lest head, näiteks porganditsitrusejook ja banaanikokteil. Osteti ka peedi-kartulileiba.
Kõik said maitsta suvikõrvitsa-sidrunimoosi,
peedi-kartulileiba, moose
ning kurkidest tehtud hoidist, mis kandis nime «Kurgilõigud tomatikastmes».
Veel müüdi laadal õunakaneelisaiu,
mufﬁneid,
viinamarjakompotti, juusturulle ja pitsat, samuti õunamoosi, suvikõrvitsamoosi
ja rabarberimoosi.
Keegi oli kodust kaasa

toonud ühe suure kõrvitsa.
Eriti head olid laste sõnul kurgilõigud tomatikastmes, aga hästi maitses
ka suvikõrvitsa-sidrunimoos.
Üritus meeldis eriti algklassilastele. Tore oli ka see,
et toitude juures olid retseptid.
Ka purkide kaunistamisega oli vaeva nähtud. Samas öeldi sedagi, et maitsmiseks oleks võinud rohkem toite olla.
Žürii otsusel valiti võitjad viies kategoorias:

Osula õpilaste kalanduslik õppepäev Võrtsjärve ääres
Õpilaste juttude põhjal õpetaja MERLIN MÜRK
7. oktoobril osalesid Osula
põhikooli 6.–7. klassi õpilased Võrtsjärve ääres asuvas järvemuuseumis kalandusprogrammis.
Õpilastega olid kaasas Osula
põhikooli direktor Anti Ossis, loodusainete õpetaja
Kaja Parker ning 6. klassi
juhataja Hille Narusberg.

Õpilaste sõnutsi oli sõit
pikk. Kohapeal valitses aga
töine meeleolu ning jagus
küllaldaselt avastamisrõõmu. Õpilastele tutvustati
järvemuuseumi ning erinevaid kalaliike ja kalapüügivahendeid. Saadud info
põhjal tuli täita tööleht.
Seejärel anti igale õpilasele õng ja karbitäis usse ning
mindi kala püüdma. Algul
tundus, et ei saada ühtegi
kala, aga hiljem püüti üks-

berit. Räpina paberivabrikust saadi vanapaberi eest
kooli õpilastele joonistuspaberit. Suur tänu kõikidele
osalejatele ja toetajatele!
22. oktoobril oli Võru
maakonna aktiivsematel kodutütardel ja noorkotkastel
võimalus osaleda TV3 saate
«Me armastame Eestit» kahel lindistusel.
Osula rühmast said osa
võtta Kai Kahre ja Signe
Kallion ning Taavi Perv ja
Brändon Müürsepp. Lindistusel viibimine oli uus
kogemus ja pakkus elamuse. Sellest saatest saab Eesti
kohta teada palju huvitavat.
Lähiajal ootavad ees
kabe- ja malevõistlus, piirkonnalaager Kääpa koolis.
Ootame Osula rühma
uusi liikmeid!

teise järel ahvenaid ja teisi
kalu. Pärast seda oli plaanis
parvega sõita, kuid tugeva
tuule tõttu jäi see ära.
Lõunasöögiks
pakuti
hakklihasuppi ja saiavormi.
Kui lõuna oli söödud, mindi
orienteeruma. Selleks jagati
õpilased nelja-viieliikmelisteks rühmadeks ning neil
tuli GPSi kasutades täita
ristsõna, mille küsimused
olid seotud Võrtsjärve ja
Eesti loodusega.

Osula kooli õpilased kalu uudistamas.

Teatrikülastus

Osula kooli algklassiõpilased vahvlipeo jaoks vahvleid küpsetamas.

Sõmerpalu põhikooli vanem aste käis 8. oktoobril
Vanemuises vaatamas etendust «Grease».
Etendus oli hoogne,
noortepärane ja tekitas nii
mõneski noormehes, kes
teatrikülastusest algul väga
vaimustuses polnud, hämmastust.
Oli neid, kes nautisid
muusikat, neid, kes olid vaimustuses näitlejate mänguoskusest, ja neid, kes imetlesid dekoratsioonide küllus-

likkust.
Paljud õpilased avaldasid
arvamust, et sellist etendust
võiks vaadata päevast päeva
ja teatrikülastusi võiks üldse
olla rohkem kui kaks korda
aastas.
Eriti põnev oli nendel
õpilastel, kes istusid helitehniku läheduses.
Nad said aimu ka etenduse köögipoolest: helitehnik oli monitori kaudu
ühenduses
dirigendiga.
Kogu nendevahelist suhtlust oli päris põnev jälgida.
PILLE KULBERG, õpetaja

Soolane hoidis – Hipp
Saar, 6. kl (kurgilõigud tomatikastmes)
magus hoidis – Maibel
ja Annabel Kipasto, 1. ja 3.
kl (ebaküdooniamarmelaad);
magus küpsetis – Reio
Metsma, 2. kl (piparkook),
Hanna-Lysette Täkker, 4. kl
(õunatäheke);
soolane küpsetis – ErnaHeleene Mölder, 4. kl
(maisimufﬁn);
jook – Erna-Heleene
Mölder, 4. kl (tsitruse-porgandijook).

Külaskäik uude
loomalauta
Tegime oma klassiga külaskäigu põllumajandusosaühistu Võhandu uude
lauta.
Läksime 2 km jala, et
jõuda uue lauda juurde.
Seal oli väga palju lehmi.
Nägime moodsaid robotmasinaid, millega lüpstakse lehmi.
Ka meile anti piima
maitsta, aga vanas laudas
lüpstud piima, sest uue
lauda piim ei puutu välisõhuga enne kokku, kui
kombinaati jõuab. Piim oli
väga hea.
Näidati ka arvutit, kus
seisis kogu info lehmade
kohta. Oli väga lahe. Enne
kui kooli tagasi läksime,
käisime ka vasikaid vaatamas.
TAURI TÄHT
Osula kooli 3.klass
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Sõmerpalu Sõnumid

Sa sündisid ja valgus toas
lõi soojalt värelema ...

Lähiaja sündmused Sõmerpalu vallas
10. novembril kell 15 Kurenurme isadepäev. Info: Aleksandra Kerge, tel 5663 4743.
11. novembril Osula PK isadepäev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg @gmail.com
16. novembril Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199, maria@spalu.werro.ee
23. novembril Sulbis mardi- ja kadripäeva tähistamine. Info: Airika Saamo, tel 5199 7981
1. detsembril Osulas advendiküünalde süütamine. Info: Maret Soon, tel 5907 9222
1. detsembril Sõmerpalus advendiküünalde süütamine. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646, tiia.linnas@mail.ee
12. detsembril Osula kooli spordisaalis eakate jõulupidu. Info: Piret Vaher, tel 786 8807, 518 4297
19. detsembril Osula kooli jõulupidu. Info: Kristelle Terve, tel 789 5333
19. detsembril Sõmerpalu kooli jõulupidu. Info tel 789 6331
20. detsembril Sõmerpalu klubis isetegevuslaste ja seltside aastalõpupidu. Info: Maarika Rosenberg, tel 516
5751, maarika.rosenberg@gmail.com
24. detsembril Osula kalmistul küünlapäev. Info: Marika Paulus, tel 514 6664
25. detsembril Sõmerpalu klubi jõulupidu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199, maria@spalu.werro.ee
Detsembris Sõmerpalu lasteaias koduste mudilaste jõulupidu. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751,
maarika.rosenberg@gmail.com
Detsembris Kurenurme jõulupidu. Info: Aleksandra Kerge, tel 5663 4743

Korras ahjud ja pliidid annavad turvatunde ja vähendavad küttekulusid
Sügis on käes ja koos jahenevate ilmadega saabub
ka kütteperiood. Selleks et
kütmine oleks ohutu, tuleb
varakult korstnad ja ahjud
üle kontrollida ning vajadusel puhastada ja parandada.
Kogu küttesüsteem tuleb kriitilise pilguga üle
vaadata: ega kuskilt suitsu
sisse ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes
ja korstnates poleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida, kas korsten pole pigitunud, kas tahmaluugid on
kindlalt kinni jne.
Ühepereelamu omanik
vastutab enda hoone ohutuse eest ning tal on õigus
korraldada kütteseadmete

puhastamist oma äranägemisel, seadmata seejuures
ohtu teisi. Üksikelamu või
suvila korstna võib puhastada omanik ise. Seda peaks
tegema vähemalt kord aastas. Ühel korral viie aasta
jooksul peab küttesüsteeme puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija.
Korterelamutes, ühiskasutatavates hoonetes, ettevõtete hoonetes jms peab
kogu küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega
korstnapühkija vähemalt
üks kord aastas.
Hoonetes, kus küttesüsteem läbib erinevate isikute valduses olevaid ruume,
ei ole võimalik tervet küttesüsteemi ühe osa kaudu

täielikult puhastada.
Soovitame korteriomanikel (ühistul) leppida
küttesüsteemide korrastamine kokku ühele ajale,
et korstnapühkijal oleks
võimalik hooldada korraga
kogu küttesüsteem.
Inimesed, kelle valduses
olevaid küttesüsteemi osi
ei ole puhastatud, seavad
ohtu enda ja kaaselanikud.
Korrapärane seadmete puhastamine on vajalik
tuleohutuse tagamiseks,
sest suitsulõõridesse ladestunud pigi ja tahm võivad
kergesti süttida.
Samuti aitab puhastamine vähendada soojakadu ja pikendada küttekolde
kasutusiga.

Puhastamata korstnast või katkisest kütteseadmest alguse saanud
tulekahju on kütteperioodil kodudes juhtuvate tuleõnnetuste sagedasim põhjus.
Võrumaal on sellel
aastal olnud seitse tuleõnnetust, mille põhjustasid valesti paigaldatud, katkised või hooldamata kütteseadmed.
Kors t n a p ü h k i j a te
kontaktandmeid saab
päästeala infotelefonilt
1524 ja internetilehelt
www.korsten.ee
ASTRA PINTSON-KÄO
Lõuna päästekeskuse
pressiesindaja

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Margita ja Ain Kipasto
poeg ROEL AIDEN

Õnne sünnipäevaks!
Et päevade lennus jääks püsima kevad,
et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist oleks veelgi enam rõõm ootaks teid koduväraval!

November

Detsember

Ellionore Alter 85

Hilja Leok 85

Hele Kiri 75

Nikolai Petrov 75

Linda Kelp 81

Viivi Elias 70

Elgi-Elvine Viss 82

Valve Saluorg 70

Leida Land 83

Silvia Sarapuu 82

Gustav Köits 83

Oskar Kaarna 86

Peeter Ahman 86

Lovise Tarend 88

Aino Keem 89

Ella-Hermine Siivak 91

Hilda Ingver 89

Frieda Ossul 92

Hilja Piirimägi 93

Bernhard Kerge 99

Surm päeva ümber
tõmbas musta vöödi.
Nüüd hõljub igavik
Su jäätund laugel.

Mälestame meie hulgast
lahkunut
Sergei Plevako

65 aastat Sõmerpalu põhikooli

Kirikuteated

Kutsume kogukonna liikmeid, endisi koolitöötajaid, õpilasi ja õpetajaid
kooli 65 aasta juubelit tähistama.
Aktus toimub 23. novembril kell 18 Sõmerpalu põhikooli aulas.
Hiljem sisustab õhtut ansambel Relax. Avatud on kohvik ja saab tutvuda koolimajaga.
Üritus on tasuta. Kõik on teretulnud!
Sõmerpalu koolipere

Osula külaseltsi
teated
Perenaiste õpitoad
Osula külaseltsi õpitoad
«Perenaiselt perenaisele»:
3. novembril kell 11
koduspaa vahendite valmistamise õpituba (seebid, kehakoorijad, õlid). Ene Kerge.
30. novembril kell 14 koduleiva küpsetamise õpituba.
Margita Kipasto.
Täpsem info õpitubade
kohta ilmub kuulutustel.

Advendiaja avamine
Osula küla kuuse all 1. detsembril kell 17.

Tasuta ruumid
Osula külaseltsi ruume
saavad külaelanikud kasutada tasuta – sünnipäevadeks, koolitusteks, töötubadeks. Kontakt: Kristelle
Terve, tel 5349 8881, osula.
kulaselts@gmail.com.

Trenn Osulas
Osula külaselts kutsub kõiki
huvilisi Osula kooli võimlasse trenni: teisipäeviti kella 18–19.30 kangitreening;
neljapäeviti kella 18–19.30
steppaeroobika.
Treener on Annika Johanson.
Treeningukorra
hind 3 eurot, sisaldab sauna.
Esimene trenn on tasuta.

Ootan rahvariideid tagasi!
Head endised tantsulapsed,
noored, nende vanemad ja
täiskasvanud! Palun vaadake järele, kas teil on jäänud
kappi rahvarõivaid (pluusid, seelikud, vööd jne).
Kui leiate, olen tagastamise eest väga tänulik. Eriti
tunnen puudust neiduderühmale laenutatud punaste triipudega seelikutest.
Puudu on ka osa liikumisrühmade kostüüme (hallid,
valged).
MAARIKA ROSENBERG

Vallaelanikud,
kontrollige
oma aadressi!
Seoses rahvastikuregistri
korrastamisega palume
kõigil vallaelanikel, kes
seda veel pole teinud,
kontrollida oma elukoha aadressi õigsust.
Selleks tuleb helistada tel 786 8804 (Maria
Saarme) või tulla vallavalitsusse.

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Ennäe, Jumala riik on teie seas! Lk.17,21
31. oktoobril kell 18 usupuhastuspüha jumalateenistus Urvaste kirikus.
2. novembril kell 15 hingedepäeva jumalateenistus
Antsla surnuaia kabelis, kell 16 Urvaste surnuaia kabelis.
3. novembril kell 11 palvus Urvaste kirikus, kell 13
Osula surnuaial, kell 16 Antsla palvemajas.
10. novembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
17. novembril valvamise pühapäev. Kirikuaasta eelviimase pühapäeva jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas, kell 17.30 Antsla tervisekeskuses.
24. novembril kell 11 igavikupühapäeva jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
1. detsembril kell 11 esimese advendipühapäeva jumalateenistus Urvaste kirikus.
8. detsembril kell 11 teise advendipühapäeva jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja
Tel 511 8271
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

