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Osula külaseltsil oli toimekas aasta
Lõppev aasta oli Osula
külaseltsile sündmusi ja
projekte täis.
Kohaliku
omaalgatuse programmist
saime rahastust mitme ettevõtmise jaoks: jüriööjooks,
vastlapäev, «Meie laste
päev», advendi tähistamine,
Harjumäe laululava avamine kevadel (renoveeritud
PRIA Leader-programmi
abil, projekti maht oli 62
404 eurot).
Tore oli «Üks päev
Harjumäel». Esinesid valla
ja koolide taidlusrühmad,
sai proovida kiikingut ja
püssilaskmist ning selgitasime välja valla parima grillmeistri.
«Meie laste päev» on
juba pikemat aega populaarne üritus. Karlssoni
(Laine Rehkli), Väikevenna
(Vaido Ermel) ja Majasoku
(Airika Saamo) juhtimisel
veetsime lustliku pühapäeva pannkooke süües, aiakäruga rallides, joonistades
jne. Järgmisel aastal tulevad
meile külla Kunksmoor ja
kapten Trumm.
Suur töö sai tehtud
septembris. Siis esitasime
PRIA
Leader-programmi kaks projekti: «Osula
kandi kogukonna kultuuri
ja spordi arendamine läbi
väikevahendite soetamise»
kogumahuga 4593 eurot ja
«Osula kandi kogukonna
kultuuri ja spordi arendamine läbi investeeringute»
kogumahuga 23 270 eurot.
Toetati (9000 eurot) viimast

projekti ning uuel aastal pärast PRIA lõpliku taotluse
ülevaatamist saame Osula
staadionile jalgpalliväravad
ja piirded.
Kodanikupäeval 26. novembril arutasime läbi ja
võtsime külaseltsi liikmetega vastu Osula külade arengukava aastani 2016.
Advendiaeg algas Osulas
traditsiooniliselt küla kuusel küünalde süütamisega.
Lugesime luuletusi ja laulsime ning pärast tehnilisi viperusi süttisid meie kuusel
ka küünlad. Jagasime külarahvale piparkooke ning
järgmise aasta kalendrit.
2013. aasta kalendri kaanel on Osula küla fotokonkursi fotod – erinevad vaated loodusest.
On hea meel sellestki, et
külaseltsi ruume on tõhusamalt kasutama hakatud: kas
siis sünnipäeva pidamiseks
või õpitoa korraldamiseks.
Ruumide kasutus on tasuta.
Soovi korral võta ühendust
külaseltsi juhatuse liikme Kristelle Korstnikuga
(tel 5349 888 või osula.
kulaselts@gmail.com)!
Osula külaseltsi juhatus
soovib toredaid ja mõnusaid
jõule. Uuel aastal uue hooga! Ootame uusi liikmeid
külaseltsi ja ka külarahvast
aktiivselt üritustel osalema. Leia meid Facebookist
– MTÜ Osula Külaselts.
MARGITA KIPASTO,
Osula külaseltsi juhatuse liige

Veel kord ohtlikest kaevudest
Viimastel aastatel on ohtlikes kaevudes omanike
hooletuse tõttu hukkunud
palju süütuid kodanikke.
Oma osa süüst lasub muidugi kaevukaante varastel,
aga see ei vabasta omanikke
vastutusest.
Omanikud on siis kas
torustiku valdajad või
kinnistuomanikud,
kui
torustiku valdajaid ei õnnestu tuvastada.
Kindlasti on kinnistuvaldajad kuivendussüsteemide
kaevude omanikud. On
olemas juba kohtupraktika, kui kaevuomanikele on
määratud karistus.
Mida saab siis omanik
ette võtta, et moraalsele
süüle hooletusega inimese
hukkumise põhjustamise

eest ei lisanduks kriminaalkaristus?
Asjaõigusseadus ütleb,
et iga kodanik võib viibida
võõral maal, kui see ei ole
tähistatud ega piiratud.
Suuri põllumassiive keegi piirata ei suuda ja nii ongi
ainus võimalus omanikul
ise kaevudel pilk peal hoida
ja vajaduse korral kadunud
kaaned asendada.
Võib ka anda selle kohustuse üle maa rentnikule,
muidugi tuleks see siis rendilepingusse kirja panna.
Vallavalitsusel on palve,
et ohtlikest kaevudest antaks teada kas Aleks Paile
tel 786 8803, 507 8412, või
Maia Müürsepale tel 786
8800.
ALEKS PAI

Vallavanema jõulutervitus
Hea Sõmerpalu valla
rahvas! Taas on jõuluaeg, peagi saabub aasta
uus. Jõulud on valguseja rõõmupühad. Jõulud
on aeg mõtisklusteks,
aeg perega olemiseks.
See on kingituste,
heade soovide, vastastikuse hoolimise ja lugu-

pidamise aeg.
Jõulud ja aastavahetus
on aeg, kui möödunud
aastal tehtule tagasi vaadatakse ning tehakse tulevikuplaane.
Loodan, et mööduv
aasta oli kõigi meie jaoks
teguderohke ja kordaminekuid täis.

Soovin kõigile rahulikku jõuluaega, valgust
tubadesse ja soojust südameisse!
Samuti soovin põnevat
uut aastat ja et täituksid
kõik teie seni täitumata
soovid.
AARE HOLLO,
vallavanem

Talvisest teehooldusest Sõmerpalu vallas
Talv koos lumega tuli nagu
ikka veidi ootamatult.
Möödunud aastal olid
paljudes kohtades lumelükkamistöödel takistuseks
teeäärne võsa ja liiga madalal asuvad puuoksad.
Vallavalitsus tänab neid,
kes vajalikud tööd oma koduteel ära tegid. Endiselt on
ka kohti, kus töö on tegemata ja üks traktor on ka juba
kannatada saanud. Hea, kui
teeääred saaksid igal pool
korda, sest muidu võib pika
talve jooksul mõnes kohas
lumelükkamine seiskuda.
Väga tähtis on ka see, et
elamu juures oleks ümber-

pööramise plats tähistatud.
Lumelükkaja ei suuda kõike
meeles pidada, sest kohti
on igal lükkajal palju. Kõiki
teid ei ole võimalik ja ka vajalik lumest vaba hoida. Nii
ei lükata talvel puhtaks Papimäe tee keskmist osa ja ka
Osula kuivatite juurest Annemõisa poole viivat teed,
sest selle ääres ei ole ühtegi
majapidamist. Lumelükkamine on küll vajalik, aga
seejuures peame arvestama,
et üks lumelükkajate vahetus (kaheksa tundi) viib vallakassast umbes 1800 eurot.
Selle võrra saab suvist teeremonti vähem teha.

Lumelükkamise
piirkonnad ja tegijad on samad
nagu möödunud aastal:
osa Sulbist, Pulli, Kahro,
Leiso, Haamaste, Lilli-Anne,
Mustja – Ivar Rosenberg, tel
517 6330; Alakülä, Mäekülä,
Osula – Janek Paulus, tel
504 5266; Punakülä, Linnamäe, Lakovitsa, Hargi, Horma, Rauskapalu, Alapõdra,
Hutita , Varese, Sõmerpalu ja
Järvere – vallavalitsuse traktor, tel 5343 3570; Haidaku,
Liiva, Haava, Majala – Märt
Perv, tel 5649 6224; osa Linnamäest, Udsali, Keema,
Kurenurme, Pritsi, Hänike,
Mustassare – Taavi Serv,

tel 516 6018; osa Sulbist,
Rummi, Heeska, Kärgula
– Võhandu Põllumajanduse
OÜ, tel 515 6042.
Vallavalitsuse
poolt
koordineerib lumelükkamist
Aleks Pai (tel 507 8412).
Vallavalitsusel on siiski palve, et lumelükkajaid
asjatult helistamisega ei
segataks, sest töö toimub
tihti pimedas ja nõuab täit
tähelepanu. Küll on vaja õigel ajal teatada kavandatud
hädavajalikust sõidust (arsti
vastuvõtt jne), et lumelükkaja saaks oma ringi ümber
planeerida.
ALEKS PAI

Osula kooli tüdrukud teleseriaalis «Tagamõtsa»
Sel sügisel ﬁlmiti Sulbikandis komöödiaseriaali
«Tagamõtsa», midä näeb
ETVst 26.-29.12. kell 20.30.
Käsikirja autor on Kärgula külast pärit kirjanik
Jan Rahman. Osula kooli
vanema astme tüdrukud
said ﬁlmis osaleda.
Filmis lööb kaasa hulk Võru
linnateatri näitlejaid ning
teisi kuulsaid Võrumaa inimesi. Ka Sulbi-kandi inimestel on rolle.
Osalesime 3. septembril
stseenis, mis kujutas guru
koos hipitüdrukutega.
Võttepäev oli küllaltki

Maamaksumäärast ja maksuvabastusest
Sõmerpalu vallavolikogu määrus nr 17 (29.11.2012)
2013. aastal on Sõmerpalu
vallas maamaksu määraks
põllumajanduslikul maal
1,0% ja teistel kõlvikutel
2,0% maa maksustamise

Hipideks riietatud Osula kooli tüdrukud ning Merili Küppar, Kristelle Korstnik ja Eliis Ermel
koos «guru» (näitleja Martin Liira) ja Sõmerpalu vallavanema Aare Hollo uhke «hipibussiga».

pikk ja vihmane, kuid virisemist ja hädaldamist polnud.

Meie lemmikuks sai
kunstniku disainitud hipibuss, millega meil tuli eda-

si-tagasi rallida ning kus
sees loksuda oli üpris lõbus.
MERILI KÜPPAR

hinnast.
2013. aastal on maamaksust vabastatud riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saavad
pensionärid oma kasutuses
oleva elamumaa osas, kui
nad ei saa maalt kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maamaksust on vabastatud ka represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud

isikud, okupatsioonirežiimide represseeritud isikud
oma kasutuses oleva elamumaa osas, kui nad ei saa
maalt kasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu.
Samuti on maamaksust
vabastatud maa omanik
enda omandis oleva või
maakasutaja enda kasutuses
oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas, kui sellel maal asuvas

hoones on rahvastikuregistri järgi tema elukoht.
Sõmerpalu vallas on maamaksust vabastamise pinna
suurus kokku kuni 2 ha.
Määrus on avalikustatud
valla kantseleis, valla raamatukogudes ja valla veebilehel. Määrus jõustub 1.
jaanuarist 2013.
AIVAR ROSENBERG,
vallavolikogu esimees
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Aasta
noorsootöös

Tantsule truu
LIINA VALPER
Osula põhikooli 7. klassi tüdruk Laura-Anett
Kreevald käib seitsmendat
aastat tantsuklubis Maarja
tantsimas. Klubisse läks ta
1. klassi õpilasena.

Laura-Anett Kreevald ja Siim Koppel.
Missugune tantsija on Laura-Anett Kreevald?
Tantsuklubi Maarja peatreener Reno Olle: «Temast
saab ainult positiivselt rääkida. Andekas ja tulemustega tipule lähenemas. Päris tipus ta veel ei ole. Tema
eeldused võistlustantsijana on head, kuid eeldustest
üksi on vähe. Õnneks on Laura-Anett väga töökas.»

Pärimusaasta
fotokonkurss

Lasteaialaste
isadepäev

Pärimusaasta 2013 raames
kuulutavad Sõmerpalu vallavalitsus ja Osula põhikool
välja fotokonkursi «Egäl
kotussõl uma lugu».
Kõikjal meie ümber on
esivanemate pärandus, kui
vaid tahame ja suudame
seda märgata. Oma loo räägivad meile sammaldunud
kiviaed, kolhoosiaegne katkise katusega kaalukoda,
vana talu vundament, kodulähedane ristipuu ja metsavennapunker, vana koolimaja, piirikivi, pehkinud
piimapukk jne.
Kutsume Sõmerpalu valla inimesi üles saatma meile
fotosid koos looga: mälestused, teadmised, suhted unustatud koha või objektiga.
Eesmärgiks on tutvustada
meie kodukanti, mis on täis
tähenduslikke jälgi. Teie saadetud fotodest ning lugudest
koostatakse näitus ja valmib
Sõmerpalu valda tutvustav
postkaartide komplekt.
Fotosid koos lugudega
võib tuua või saata 2013.
aasta septembri lõpuni kas
Sõmerpalu vallavalitsusse
või raamatukogudesse märgusõnaga «Egäl kotussõl
uma lugu».
Info: Merili Küppar, tel
5665 2876, osulapk@osula.
edu.ee, Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.
rosenberg@gmail.com.

November algas Sõmerpalu lasteaias isadepäevale
pühendatud pereüritustega.
7. novembril sõitis
Mummukeste rühm koos
vanematega
maanteemuuseumi, et võtta osa
isadepäevale pühendatud
eriprogrammist «Koos on
ohutum».
Alguses oli muuseumitund, et kuulata ja vaadata,
kuidas käis liiklemine siis,
kui ei olnud veel liiklusmärke.
Ühe teemana käsitleti
ka turvavöö vajalikkust.
Isad said testida turvavöö
tähtsust pöörlevas autos.
Lapsed ja isad proovisid
veel sõitu kaldteel, saades
ettekujutuse, kuidas toimib
turvavöö kokkupõrkel, kui
kiirus on vaid veidi suurem
kui jalakäija liikumiskiirus.

MERILI KÜPPAR

Taluturu plaanid
Käes on jõuluaeg ja Osula
taluturg talvepuhkusel, aga
tegemisi jagub ka nüüd: teeme plaane uueks hooajaks.
Tagasiside taluturu kohta
on olnud hea ja seepärast
on meil kindel plaan kevadel jätkata.
Meie valla ettevõtmisest
on kuuldud ka Haanjamaal.
Tolle kandi ettevõtlik rahvas on teema üles võtnud

«Peretuttav viis sinna oma
lapsed, Laura-Anett kutsuti
kaasa,» meenutab toda minekut Laura-Aneti ema Ulvi
Kreevald.
Peretuttava järeltulijad
praegu enam ei tantsi, küll
aga on tantsule truuks jäänud Laura-Anett.
Mis tantsimise juures
paelub? «See on ilus. Mulle
meeldib tantsida,» on LauraAnett kärme vastama.
Aastate jooksul on võistlustelt kogunenud hulk medaleid ja karikaid. Lasteklassis tantsides oli Laura-Aneti
partneriks Võru poiss Andreas Kaaver. Kuuetantsukarikale võisteldes saavutasid
Andreas Kaaver ja LauraAnett Kreevald II koha.
D-klassis tantsis LauraAnett koos Erik Bleivega

Põlvast. Ka temaga sujus
tants hästi, kuid siis Erik
loobus. Laura-Anett oli peaaegu aasta partnerita.
Alates selle aasta veebruarikuust on Laura-Aneti
kaaslane
tantsupõrandal
Siim Koppel Puiga põhikooli 8. klassist. Nad tantsivad
Junior 2 C-klassis. Aastas
on karikaetapil kavas kümme võistlust. Siim ja LauraAnett liitusid septembris ja
tegid kaasa viiel võistlusel.
Kolm neist peeti Tallinnas,
üks Põlvas ja üks Põltsamaal.
Eriti edukas oli tantsupaar
kolmel viimasel võistlusel,
kust igalt toodi kaasa esikoht
– ühel korral standardtantsudes, kahel korral LadinaAmeerika tantsudes. Samas,
pärast medalite jaotust tehti
karikaarvestus. Siim Koppel
ja Laura-Anett Kreevald saavutasid standardtantsudes
III ja Ladina-Ameerika tantsudes II koha.
Oma lemmikuteks peab
Laura-Anett standardtantsudest aeglast valssi ja Ladina-Ameerika tantsudest
sambat. Ainult head on tal

Sussiteater ja
jäätmeõpetus

Lõpuks meisterdas iga pere
helkuri. Isad said kingituseks rehvirõhu- ja -mustrimõõtja.
Samal päeval pärast lõunat sõitis Pallikeste rühm
Urvaste liikluslinnakusse.
See oli õpetlik käik nii lastele kui ka lastevanematele.
Lapsed said sõita erinevate
liiklusvahenditega ja mängida liiklusmänge.
9. novembril pidas isadepäeva Täpikeste rühm.
Peol tehti kõike seda, mida
iga päev lasteaiaski: lauldi,
tantsiti «isaderäppi», mängiti rütmipille, joonistati.
Pingutust nõudis i-algustähega sõnade leidmine.
12. novembril said kokku Põnnikeste rühma vanemad ja lapsed, et ühiselt
natuke lõbutseda ja võistelda. Mõistatati mõistatusi,
koostati moekollektsioon
ja esitati vahvaid laulukesi.
Tore, et lastevanematel
on tahtmist koos lapsega
tegutsema tulla!

12. novembri hommikul külastas lasteaeda Sussiteater
etendusega «Suss-sepad».
Etendus oli tõeliselt lastepärane ja meeldis kõigile.
19. novembril tähistas
lasteaed oma 61. aastapäeva. Ka seekord lauldi koos
traditsioonilist sünnipäevalaulu lepatriinust. Muusikaõpetaja eestvedamisel mängiti veel laulumänge.
Sama päeva õhtupoolikul korraldas keskkonnainvesteeringute keskus
lasteaia vanemale rühmale
projektikoolituse
«Mida
Juku jäätmetest ei õpi, seda
Juhan ei tea».
See oli lõbus ja kaasahaarav näitemäng koos praktilise õppetegevusega, millesse olid kaasatud ka lapsed.
Ürituse lõpus tunnustati
loodussõpru rinnamärgiga
«Mina hoian loodust».

ja pidanud plaani taluturg
avada. Milleks aga jalgratast leiutada – nii kutsusid
haanjalased mind kogemusi
jagama. Sain minagi nende
käest uusi mõtteid ja ideid.
Põhimureks on ikka seadused. Ehkki lubab ka praegune seadus müüa teatud
koguses nii lehma kui ka
kitsepiima, samuti mune ja
mett. Ka Haanjas jõudsime
järeldusele, et kõige suurem
kontrollija on siiski tarbija.

Edu Haanja rahvale nende
ettevõtmises!
Käisin välja plaani panna valla kodulehele taluturu
link. Selle ideega oldi nõus
ja loodetavasti saame juba
uue aasta algul panna üles
inimeste kontaktid ja tooted.
Siinkohal kutsun kõiki
jälle vaatama üle oma varud: kui teil on toodangut
üle, siis andke endast teada,
äkki õnnestub see rahaks

kosta partner Siimu kohta, kes on samuti väga
töökas. Nii ema kui ka
tütre tänusõnad kuuluvad
treeneritele Erki Aasale
ja Märt Raudveele ning
tantsuklubi Maarja peatreenerile Reno Ollele.
«Laura-Anett on tantsupõrandal
julgemaks
muutunud,» leiab Ulvi.
Muusika saatel pidulikus esinemisriietuses
kergelt tantsivad paarid
– niisugune pilt kerkib
silme ette võistlustantsijatele mõeldes.
Ent tasub mõelda sellelegi, et sära ja glamuuri
taga on tõsine ja järjekindel töö. Treeningud
toimuvad neljal päeval
nädalas – kahel päeval
Põlvas ja kahel Võrus.
Samuti on võistlustants
kallis spordiala. Pereringis on toetus, kuid teretulnud oleks iga sponsor.
«Täname toetuse eest
Sõmerpalu vallavalitsust,
kes hüvitab sõidukulusid
ja igakuist osalemistasu!»
on Ulvi Kreevald tänulik.
28. novembril külastas lasteaeda Põlvamaa
talurahvamuuseumi esindus projektiga «Muuseum
kohvris».
Lapsed said vaadata ja
katsuda vanaaegseid tööriistu nagu pudrumänd, oherdi
jne. Samuti jagati teavet
nende kasutuse kohta.
Muidugi ei unustanud
me rahvakalendri tähtpäevadest mardi- ega kadripäeva. Tänu emmedele, kel
jätkus fantaasiat kostüümid
kokku seada!
Nii jõudsimegi jõulukuusse.
MAIRE LINDMETS,
KAIRI KAAS,
lasteaiaõpetajad

muuta.
Meie müüjad on väljas
ka Osula kooli jõululaadal
14. detsembril kella 12.3014. Praegu on pakkuda
sibulat, küüslauku, mett,
samuti mahejahusid ja -helbeid, kokkuleppel saab ka
iseküpsetatud leiba.
Info tel 5646 0708 või
kelgita@gmail.com. Ilusat
jõuluaega kõigile!
ELGITA KENDER

2012. aasta oli noorsootöös
pühendatud ennekõike käsitööle ja loovusele.
Aasta algas noortevolikogu koosolekuga, kuna
vaja oli mõelda uutele valimistele. Toimus ka Euroopa
noorte infoseminar, kust
meiegi osa võtsime. Veel
osalesime Võru maavalitsuses koolitusel «Kuidas aidata töötut noort».
Veebruari algul sai
noortevolikogu kokku uues
koosseisus.
23. veebruaril oli vallavanema vastuvõtt, kus parimatele noortele anti tänukiri. Vastlapäeva peeti Osulas
26. veebruaril, noortevolikogu korraldas mänge nii
suurtele kui ka väikestele.
Saime rahastuse hasartmängumaksu nõukogult,
kuhu kirjutasime käsitööprojekti «Kaheteistkümne
kuu erinevad mustrid».
Toimus 12 õpituba. Noored
meisterdasid õpitoas kinkekotte, kaunistasid neid,
meisterdasid kaarte, lukulilli, roosipalle jne.
Korraldasime
Jüriöö
jooksu. Võtsime osa projektist «Teeme ära!», aidates
korrastada Osula kalmistut.
Perepäeval korraldasime
õpitoa ja punusime patse.
Lisaks müüsime õpitubades
valminud kaarte.
Mais olid 9. klasside õpilased oodatud vallavanema
juurde pidulikule vastuvõtule. Vallavanem sai noortega lähemalt suhelda ja nende ideid kuulata. Toimus ka
Harjumäe pidulik avamine,
kuhu meidki appi paluti.
Juunis käisime valla parimate kodutütardega Riias
preemiareisil.
Toimus ka iga-aastane
pimevõrkpall, osavõtjaid oli
palju. Suve võtsime kokku
peoga.
Septembris oli Võrumaa
partnerlusseminar, kus toimusid mitmesugused õpitoad. Loodi ka Võrumaa
noorsootöö nõukoda. Võtsime osa ilukirjakursusest
algajatele Võrus.
14. novembril toimus
noortele n-ö karjäärivaliku-väljasõit: külastati Tartu
lennujaama, Tartu vanglat
ja Tartu-Tattoo stuudiot.
Lennujaamas tutvustati ka
lennukooli. Vanglas saime
teada, et vangide seas on
populaarseim lugemisvara
liikluseeskiri ja liiklustestid
ning muidugi riigikaitseseadused.
Tänavu oli rõõm näha,
et meie noored on aktiivsemaks muutunud. Rahulikke
jõule! Uuel aastal uue hooga!
AIGE ULJAS,
noorsootöö korraldaja
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Tammetõrude
kogumine
loomaaialoomadele
Võru
lasteraamatukogu
kutsus kõiki loomasõpru
üles korjama loomaaialoomadele tammetõrusid. Kogusime ka oma klassiga.
Kõige rohkem korjas
Daniel Kreevald. Tõrusid
tõin ka mina.
Mõnel lapsel läksid tammetõrud hallitama, neid ei
tohi loomadele anda. Täitsime ka töölehe.
Uurisime internetist,
kes söövad tammetõrusid.
Tegime lehepilte ja looduslikust materjalist seinakaunistusi.
Lõpuks viisime need
raamatukokku. Saime vahva diplomi. Veel said tõrukorjajad kommi.
KRISTLIN LEOTOOTS
Sõmerpalu kooli 2. klass

Lahe koolipäev
Estonia teatris
Teisipäeval, 20. novembril
toimus Tallinnas rahvusooperis Estonia noortekonverents «Lahe koolipäev», mille teemaks oli
«Viimane aeg?!». Sõmerpalu põhikoolist osalesid
konverentsil Kristel Nõmmik ja Silleriin Simm.
Kõik me kujundame
oma elu ja ajakasutust ise,
aga saame ka teistelt inimestelt midagi ajakasutuse
kohta õppida.
Konverentsile oli kutsutud seitse kogenud inimest:
Andy Valvur, Allar Jõks,
Jaanus Rohumaa, Karin
Sepp, Mart Sander, Risto
Joost ja Tõnis Mägi.
Nad rääkisid, kuidas nemad on oma aega planeerinud-kasutanud ja kuidas
nad nüüd, olles kogenumad, oma aega suhtuvad.
Enamik osalejaid leidis
siiski, et on ka aega raisanud kas meelelahutuse,
muretsemise või poes järjekorras seismise peale. Kuulajaskonnale oli see kõik
põnev ning väga õpetlik.
«Laheda koolipäeva»
kavas oli peale arutlusringi
kaks värskendavat pausi,
kus sai keha kinnitada.
Vaheajal saime Estonia
teatriga tutvuda. Huvitavat
leidus kõigile: maja koridorides olid end sisse seadnud koolide ja asutuste
esindajad, kes tutvustasid
edasiõppimise võimalusi
põhikoolis ja gümnaasiumis.
Oli lahe koolipäev.
SILLERIIN SIMM
8. klass

Filmilaager Sõmerpalu koolis
ANNABELL DONTSOV
7. klass
22.–23. novembril toimus
Sõmerpalu
põhikoolis
7.–12. klassi keele- ja kirjandushuvilistele noortele ﬁlmilaager, mis kandis
pealkirja «Filmimaailma
sees ja väljas».
Esimesel päeval rääkis
noortekirjanik Sass Henno,
kuidas kirjutada ﬁlmistsenaariumi. Saime teada, kui
oluline on leida hea idee,
olgu selleks ﬁlm või raamat. Põnevad vahepalad
olid Sassi enda tõestisündinud lood. Sass Henno oskas noori ennast kuulama
panna. Tundus, et kogu saal
mõtleb temaga kaasa.
Pärast loengut tehti
koolide kaupa seda teemat
käsitlev plakat. Seejärel tutvustasid Rõuge TV noored
meile, kes nad on ja millega
tegelevad. Nägime ka mi-

Astrid Lindgreni
sünnipäev
14. novembril pidasime
Sõmerpalu koolis Astrid
Lindgreni 105. sünniaastapäeva.
Lapsed tulid kooli Astrid
Lindgreni tegelastena. Mina
olin Vahtramäe Emil, minu
sõber Robyn oli Väikevend
Karlssoni lugudest.
Esimese tunni alguses
läksime aulasse. Seal oli
kõige rohkem Pipisid. Kõige lahedam Pipi oli Melani
Väits. Kõik tutvustasid ennast. Ka õpetajad olid en-

Noored ﬁlmilaagris ﬁlmimuljeid arutamas.

tut nende ﬁlmitud klippi.
Pärast seda rääkisid Narva
humanitaargümnaasiumi
õpilased kinostuudiotest
ja näitasid viit omatehtud
nast kostümeerinud. Õpetaja Külli Karro oli proua
Prüsselius Pipi Pikksuka
raamatust, õpetaja Anneli
Jõeloo oli Pipi ema, õpetaja Marju Sarapuu oli Pipi
ja õpetaja Tiina Rõigas oli
Majasokk.
5. klassil oli ka näidend
välja mõeldud – «Väikse
poisi mure». See oli lahe.
Lahendasime viktoriini ja
mängisime. Pärast mängimist sõime õunakooki,
mille kokk oli meile küpsetanud.

multiﬁlmi.
Õhtu naelaks oli tort:
tähistati NOKKi kolmandat sünnipäeva. NOKK
koondab Võrumaa noori

Kodutütarde ja noorte kotkaste
edukas tegevusaasta
KAJA PARKER,
Osula rühmajuht
Osula rühm on aktiivselt
tegutsenud viimased kuus
aastat. Igal aastal on rühmaga liitunud uusi liikmeid.

Aasta 2012 on olnud edukas. Rühma liikmed osalesid peaagu kõikidel võistANDREAS LEOTOOTS lustel, laagrites ja konkurs4. klass sidel. Aktiivsus ja osalus tõi
meile ka edu. Saavutasime
rühmadevahelisel võistlusel tubli II koha Haanja
ja Kuldre põhikooli pare- rühma järel ja Krabi rühANTI OSSIS
must. Võistkonna kandva- ma ees.
27. novembril toimusid teks mängijateks olid Airis
Aaastasse 2012 mahtus
Antsla ja Kuldre spordisaa- Kasak ja Henri Variko.
mitmesuguseid tegevusi.
lis maakonna 6.–9. klasside
Kevadel
toimuvatel Jaanuaris toimus Haanjas
karikavõistlused korvpallis. meistrivõistlustel
loode- suusavõistlus, kus rühmale
Viimasel neljal aastal on takse esineda paremini. tõi punktilisa lapsevanema
Osula poisid olnud esikol- Võistkonna treener loodab osalemine. 19. jaanuaril
mikus, nii ka sel aastal. See- eriti uute trennipoiste Taa- tähistati Kodutütarde orkord tuli tunnistada Võru vi Perve ja Priit Haavapuu ganisatsiooni sünnipäeva.
Kesklinna
gümnaasiumi arengule.
Toimus algajate laager, kus
tutvustati organisatsiooni.
Veebruaris tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva,
osaleti Sännas rännakul,
peeti Värska veekeskuses
vastlapäeva.
Märtsis toimus oskuste
võistlus Vastseliinas ja võeti vastu uusi liikmeid.
Aprill tõi kaasa maakondliku retke Ähijärve
ääres, Rohtlätte turismitalus meisterdati lindudele
pesakaste ja saadi teada,
kuidas pesakaste puhastada
Esireas vasakult: Atso Tappo, Henri Variko, Airis Kasak, Magnus ja parandada. Noorematele
Arulepp.Tagareas: Günter-Duncan Mandli, Randel Konnula, liikmetele toimus Kubijal
Mikk Mängli, Priit Haavapuu,Taavi Perv.Taga treener Anti Ossis. matkamäng.

Osula korvpallipoisid esikolmikus

keele-ja kirjandushuvilisi.
Sel aastal liitusid ka Põlvaja Valgamaa noored meie
ettevõtmisega.
Alates kella 22.30st oli

klassiruumides
öökino.
Öörahu saabus südaöösel.
Järgmisel hommikul ärgati vara ning pärast hommikusööki tegi tantsuõpetaja Leili Väisa kõigile laagrilistele kooli võimlas keha
ja vaimu äratuse.
Teise päeva esinejaks oli
meie kooli vilistlane Maido
Hollo.Ta pajatas animatsioonist ja reklaamklippide tegemisest. Ma ei teadnudki,
et see on nii aeganõudev ja
kannatlikkust vajav, aga ka
äärmiselt loov töö.
Laager lõpetati Tanel
Toomi lühiﬁlmi «Pihtimus»
analüüsiga, seda juhtisid
õpetajad Mirli Isak, Ester
Allas ja Kristi Pettai. Film
pani meid kõik mõtlema, et
lihtsalt nalja pärast tehtud
teol võib olla väga kurb tagajärg.
Minu emotsioonid laagrist on positiivsed. Loodan,
et juba õige pea tuleb jälle
mõni huvitav laager.

Juunis oli maakondlik
laager Võhandu puhkekülas ja augustis kodutütarde
laager Sulbis.
September algas orienteerumisvõistlusega Varesel
ja kodutütarde olümpiaga
Saaremaal.
Oktoobris käidi Antslas
laskevõistlusel, osaleti lennupäeval Ridalis ja noorkotkaste metsalaagris.
Novembris löödi kaasa male- ja kabevõistlusel
ning osaleti Haanjas laagris, tähistati Noorte Kotkaste organisatsiooni sünnipäeva Vastseliina piiskopilinnuses.
Tublid liikmed meisterdasid Afganistanis teenivatele sõduritele jõuludeks
kaarte.

Tänu kõikidele liikmetele, kes tegevustest osa
võtsid! Tänu ka Osula kooli direktorile ja õpetajatele,
kes meie tegevust on igati
toetanud. Aitäh lastevanematele toetuse ja abivalmiduse eest!
Tore oli 6. detsembri
tunnustamisüritusel Kuperjanovi jalaväepataljonis
näha Sõmerpalu vallavanemat Aare Hollot, kes andis
lillekimbu valla tublidele
kodutütardele ja Osula
rühmajuhile.
Osula rühma tegemiste kohta saab lugeda kooli
kodulehelt.
Aastal 2013 ootab Osula
rühm oma ridadesse uusi
teotahtelisi ja aktiivseid
liikmeid.

Osula noored kotkad ja kodutütred Airi Sisask, Kaisa Kängsep, Mikk Mängli ja Brändon Müürsepp koos rühmajuht
Kaja Parkeri ja Sõmerpalu vallavanema Aare Holloga.

4

Sõmerpalu Sõnumid

Eks need pisiõnne killud
ongi elu kaunis sisu,
mida omandades järjest
enamaks saab elu sisu.

Pühade ootel
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Aastas on kolm suurt
usupüha, mida kirik
väga oluliseks peab.
Need on jõulud, ülestõusmispühad ja nelipühad. Need pühad on
ka meie riigipühade
kalendris ning sinna on
lisaks võetud veel suur
reede.
Paljud inimesed kasutavad pühi töötegemiseks,
kuid need, keda need
pühad lähemalt puudutavad, võtavad osa pidulikust jumalateenistusest
kirikus. Pühad on selleks, et eriliselt esile tõsta
seda, mis meid puudutab. Inimese sünnipäevalgi pööravad sõbrad
ja sugulased talle erilist
tähelepanu.
Jõulud tõstavad eriliselt esile Jumala kingituse maailmale – Ta andis
oma Poja, kellele pandi
nimeks Jeesus, meie keeli: Jahve päästab.
Erinevates evangeeliumides lähenetakse Jeesuse sünniloole erinevalt.
Näiteks Matteus alustab
Jeesuse sugupuust, Markusel puudub sünnilugu

Jaana ja Ivar Rosenberg
tütar LIISA
Jaanika Kallas ja Andi Jõgisuu
poeg KASPAR
Silja Grünberg ja Margus Jõgisuu
tütar MAILI-MARIA

Õnne sünnipäevaks!

üldse, Luukas alustab Ristija
Johannese sünnist ja Johannes üldse sellest, mis oli alguses: «Alguses oli Sõna ja
Sõna oli Jumala juures ja
Sõna oli Jumal.»
Jumala ilmutus Jeesuses Kristuses on muutnud
maailma. Esimene jõuluöö
puudutas vaid karjaseid,
kellele Issanda ingel teatas:
«Ärge kartke! Sest vaata, ma
kuulutan teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud
Taaveti linnas Päästja, kes
on Issand Kristus...»
See oli imede öö karjastele, kes seda sõnumit kontrollides leiavadki Petlemmas
ühes laudas Maarja ja Joosepi ning vastsündinud lapsu-

Jõuluüritused
Sõmerpalu vallas
Roosu talus Sulbi näärimaa:
laupäeval, 15. detsembril
kell 10, 13, 15 lammastele toidu viimine
kell 11, 14, 16 lumehelbekeste töötoad
kell 12, 15, 17 näärinäitus ja
etendus «Näärivana kott» (pilet 2€)
Info näärimaal tel 5394 7889 (Marge).

Lasteaias Lepatriinu:

esmaspäeval, 17. detsembril
kell 15.30 – Pallikesed
kell 17 – Mummukesed
teisipäeval, 18. detsembril
kell 11 – beebiring ja kodused lapsed
kolmapäeval, 19. detsembril
kell 17 – Põnnikesed
neljapäeval, 20. detsembril
kell 15 – Täpikesed

Koolides:

neljapäeval, 20. detsembril
Osula põhikoolis kell 18
Sõmerpalu põhikoolis kell 18

Täiskasvanutele:

teisipäeval, 25. detsembril kell 20
Sõmerpalu klubis kohviõhtu.
Info tel 5345 0199 (Vambola Saarme).
neljapäeval, 27. detsembril kell 19 Sõmerpalu klubis
isetegevuslaste ja kodanikeühenduste
aastalõpupidu
Info tel 516 5751 (Maarika Rosenberg).

kese sõimes magamas. «Aga
nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik,
kes seda kuulsid, panid seda
imeks, mida karjased olid
neile kõnelnud.»
Jeesuse elu, surm ja ülestõusmine andsid tunnistuse
Jumala armastusest. Evangelist Johannes on selle võtnud kokku sõnades: «Sest
nõnda on Jumal maailma
armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse
usub, ei hukkuks, vaid et tal
oleks igavene elu.»
Apostel Paulus ütleb selle
kohta: «Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie
vastu sellega, et Kristus suri

meie eest, kui me
olime alles patused.»
(Ro 5:8)
Jõuluaeg on rahu
ja armastuse aeg, aga
ma soovin, et kogu
meie elu oleks rahu
ja armastusega täidetud.
Ma usun, et see on
võimalik meie linnas,
külas, vallas, kihelkonnas, riigis ja maailmas. Jõuluevangeelium tunnistab, et
suured asjad algavad
väikestest asjadest.
Jõululaps sündigu
inimese südames, siis
meie ettevõtmised
võivad kanda head
vilja igaveseks eluks.

Eesti Posti teenused Sõmerpalu vallas
3. detsembrist osutab Sõmerpalu vallas postiteenuseid
Osula A ja O kaupluses asuv postipunkt. Teenused on
kättesaadavad kaupluse lahtiolekuaegadel.
Osula postipunktis võetakse vastu ja väljastatakse
kirisaadetisi ning postipakke, saab tasuda makseid, osta
postmarke, ümbrikke ja kaarte. Kuna postipunktides
puudub praegu võimalus pangakaardiga arveldada, tuleb teenuste eest tasuda sularahas. Soovi korral väljastab
kauplus ka postipakke. Selleks tuleb paki saajal helistada
teatel oleval numbril 1661 ning pakk Osula postipunkti
tellida. Saadetis jõuab kauplusesse ühe-kahe tööpäeva
jooksul ja ootab väljastamist kolm tööpäeva.
Pangateenuste osutamist Eesti Post kauplusesse üle
anda ei saa. Pensioni väljamaksmise alternatiivina pakume kojukandeteenust, selle vormistamiseks tuleb
pöörduda pensioniametisse. Samuti ei kuulu kaupluses
osutatavate teenuste hulka lehetellimuste vastuvõtmine.
Nende teenuste kasutamiseks soovitame pöörduda lähimasse postkontorisse: Võru postkontor on avatud E-R
kella 9-18, L kella 9-13, P suletud.
EESTI POST
Projekti «Kunstnikud kooli!» raames on 7.–10. jaanuarini
Osula põhikooli esimesel korrusel kunstigaleriis
Piret Kullerkupu maalinäitus. Oodatud on kõik huvilised.

Nagu päevad, nii korduvad aastad. Nendes on vihma, päikest ja tuult.
Olgu neis päevades päikese kulda. Olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt.
Olgu südames sügavat õnne ja tegudes rohkesti rahuldust.

Jaanuar

Veebruar

Vaike Talv 70

Koidula Varik 80

Mai Linda Kender 75

Helmut Kostabi 80

Ernist Aher 75

Leida Täht 80

Elfriede Arro 102

Laine Tuvik 80

Ida-Amanda Kinna 91

Virve Kärssin 85

Erna Kumm 91

Olga-Adele Hõim 90

Eha Saaron 91

Aino Jõgisuu 86

Jaan Reiman 88

Maria Kongo 84

Drusilla Veiker 88

August Kähri 84

Feliks Kähr 86

Linda Oja 83

Liidia Sulg 81

Loori Halop 82

Voldemar Aripman 81

Naima Haug 82
Valve Käremägi 81
Ilmar Laasik 81

NB! Eelmises vallalehe sünnipäevarubriigis oli viga:
pidi olema Maimu Jürgens 70 (oli Jürgenson).
Vabandage!
Eluteest nüüd väsis jalg,
otsa lõppes elulõng...

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Solomonia Sillaorg
Marija Paluveer

Kirikuteated
23. detsembril kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Urvaste kirikus. Laulab Sügismeloodia.
24. detsembril kell 17 liturgiline jõululaupäeva jumalateenistus Urvaste kirikus. Laulab koguduse naiskoor.
25. detsembril kell 11 Kristuse sündimispüha jumalateenistus
Urvaste kirikus. Kaetud on armulaud. Kell 14 jumalateenistus
Heimtali kirikus. Laulab Osula segakoor ja mängib puhkpilliorkester. Buss Heimtalisse väljub Järverest kell 13.30, Sõmerpalu bussipeatusest 13.35, Osula keskelt 13.35.
26. detsembril kell 11 teise jõulupüha jumalateenistus Urvaste
pastoraadis.
31. detsembril kell 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus Urvaste
kirikus. Kaetud on armulaud.
Kell 23.45 kesköine aastavahetuspalvus Urvaste kirikus.
1. jaanuaril kell 11 uusaasta jumalateenistus Urvaste kirikus.
Uuel aastal toimuvad Heimtali kirikus jumalateenistused traditsiooniliselt iga kuu teisel pühapäeval kell 14.
Teade: sellel aastal on Eesti Kiriku kalendri esikaanel pilt
Heimtali kiriku ümmargusest vitraažaknast. Kalendrid on
müügil kirikus.
Urvaste koguduse õpetaja tel 511 8271.
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

