DETSEMBER 2013

Aidake valida aasta tegijad!
Sõmerpalu
vallavalitsus
ootab hiljemalt 20. jaanuariks 2014 valla aukodaniku, valla aasta inimese,
aasta teo ja aasta koostööpartneri kandidaate, keda
tunnustada Eesti Vabariigi
aastapäeva üritusel.
Ettepanekule
tuleks
lisada selgituskiri, kus on
kirjas esitaja nimi ja tema
kontaktandmed,
kandidaadi nimi ja tema kontakt-

andmed ning vabas vormis
põhjendus, miks peaks
seda
inimest/organisatsiooni tunnustama.
Ettepanekud koos selgituskirjaga esitada Sõmerpalu vallavalitsuse e-posti
aadressil maia@spalu.ee
märksõna all «Valla aukodanik» ja «Aasta tegija».
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Sõmerpalu vallavalitsuse ja -volikogu
liikmed, komisjonide koosseisud
Sõmerpalu vallavalitsus:
Vallavanem Aare Hollo – 786 8801; 506 3254; aare@spalu.ee
Haridus- ja kultuuritööspetsialist Maarika Rosenberg
– 786 8805; 516 5751; maarika.rosenberg@gmail.com
Vambola Saarme – 5345 0199; vambola.saarme@mail.ee

Sõmerpalu vallavolikogu:
Aivar Rosenberg 505 5707; aivar.rosenberg@gmail.com
Lenhard Ermel 5304 3127; somerpalu.hk@gmail.com
Toomas Kaun
511 7500; toomas.kaun@gmail.com
Kalmer Kongo 505 4098; kkongo@hot.ee
Toomas Lokk
529 3336; toomas.lokk@mil.ee
Vaido Ermel
5340 0431; vaido.ermel@gmail.com
Tiia Linnas
516 5646; tiia@spalu.edu.ee
Anti Ossis
5645 5735; antiossis@gmail.com
Janek Paulus
504 5266; janek.paulus@gmail.com
Taavi Serv
516 6018; vaikemetsa@gmail.com
Jüri Lukin
504 9154; jyri.lukin@gmail.com

Sõmerpalu vallavolikogu komisjonid:
Revisjonikomisjon:
Esimees − Vaido Ermel
Aseesimees − Toomas Kaun
Liige − Jüri Lukin

Sotsiaalkomisjon:
Esimees − Lenhard Ermel
Aseesimees − Tiia Linnas
Liige − Benno Laks

Eelarve- ja
majanduskomisjon:

Haridus-, kultuurija spordikomisjon:

Jõulutervitus
vallarahvale
Vaikselt langeb lumehelbeid, särab tähevöö,
rõõm ja rahu südames, kui on jõuluöö.
Üks aasta vaikselt ukse suleb,
ta puudutusest link veel soe.
Uus juba hõisates ta järel tuleb
ja möödunu tal midagi ei loe.
SÕMERPALU VALLAVALITSUS
JA -VOLIKOGU

Osula külaselts − kogukonna vedur
OSULA KÜLASELTS
Osula külaselts sai Võrumaa
Arenguagentuuri
konkursil «Võrumaa silmapaistvamate
ühenduste
leidmine ja tunnustamine»
tiitli «Võrumaa kogukonna
vedur 2013» ning maavanema tänukirja väärt algatuste ja silmapaistva tegevuse
eest.

na arengule kaasa aidata,
olles kaasamõtleja rollis ja
tehes ka ise tegusid.
Oleme juba pikka aega
olnud kohalikule omavalitsusele hea partner, tuues
piirkonda Euroopa Liidu
fondide raha investeerin-

guteks ning korraldades
traditsioonilisi ja põnevaid
üritusi meie kogukonnale.
Täname Sõmerpalu vallavalitsust hea koostöö eest,
suur tänu ka naaberkülaseltsidele Sulbis, Kurenurmes,
Sõmerpalus ja Järveres.

Külaseltsi juhatus tunnustab seltsi kõiki liikmeid suurepärase tiimitöö ja heade
mõtete genereerimise eest!
Liikmeskond on see, kes
koos head ideed ellu viib.
Osula külaselts on traditsioonide elushoidja ja külaseltsi kuulumine on inimestele oluline: saame piirkon-

Esimees − Tiia Linnas,
Aseesimees − Anti Ossis
Liikmed − Kalmer Kongo,
Allan Terve, Külli Karro

Korrakaitsekomisjon:
Esimees − Toomas Kaun
Aseesimees − Janek Paulus
Liige − Aivar Rosenberg

Esimees − Aivar Rosenberg
Aseesimees − Taavi Serv
Liige − Janek Paulus

Naised loovad
sotsiaalset
ettevõtet
Sel sügisel loodud MTÜ
Maana eesmärk on toetada Võru maakonna inimesi töölesaamisel, pakkuda
täienduskoolitusi, aidata
leida tööpraktikavõimalusi,
teha tööandjatega koostööd
ning arendada maakonnas
mitmesuguseid teenuseid.
Ühingusse kuulub kümme aktiivset Võrumaa naist,

Lumetõrjest
Vallavalitsus tellib teede lumest lahtilükkamist põhiliselt ettevõtjatelt, kes tahavad, et võsa oleks teede äärtest koristatud ja teeäärsetel
puudel ei oleks oksi madalamal kui kolm meetrit.
Iga koduomanik peaks
oma kodutee läbi kõndima
ja teeääred üle vaatama.
Seda mitte ainult oma kinnistu piires, vaid kogu kodutee ulatuses.
Kui võssakasvanud teeäärtega on ka naaberkinnistutel probleeme, siis tuleks
töid teha ühiselt. Kui võsaraie jääb tegemata, võivad
sahaomanikud lumelükkamise peatada ja siis ei saa ka
vallavalitsus suurt midagi
ette võtta.
Ka on vaja, et iga elamu
juures oleks ümberpööramise plats tähistatud ja sealt
kõik koristatud, mis võib
traktorirehve lõhkuda.
Samuti tuletan meelde,
et iga kinnistuomanik peaks
vaatama üle oma kinnistul
olevad kaevud. Need peavad olema kaanega kaetud,
et juhuslik suusataja või jalutaja sinna sisse ei kukuks.
ALEKS PAI

kelle rohked ideed ootavad
teostamist. Meie eesmärk
on pakkuda teenuseid
puuetega inimestele, eakatele, töötutele ning lastega
peredele. Kõige suuremaks
sooviks on luua sotsiaalne
ettevõte. Selle eesmärgi elluviimiseks teeme tihedat
koostööd Eesti töötukassa
ja teiste sotsiaalsete ettevõtetega üle Eesti.
Esimesel advendil said
ühingu liikmed kokku Tuti
talu käsitöötoas, et üheskoos
järgmise aasta tegevusplaani

arutada ning veidi käsitööd
teha. Ideid oli palju ning
erinevatest valdkondadest:
noorte karjäärinõustamiskonverents,
tööharjutus,
kohalikest toorainetest toidu ja hoidiste valmistamine,
üritused, projektid jne.
7. detsembril toimus
Osula kooli väikeses saalis
MTÜ Maana eestvõtmisel
esimene vahetuslaat. Laadal oli võimalus müüa, vahetada ja ära anda rõivaid,
jalanõusid, mänguasju ja
sporditarbeid.

Laadale oli tulnud kaupa
pakkuma 12 inimest. Müüa
ja vahetada pakuti nii lastekui täiskasvanute riideid ja
jalanõusid ning mänguasju.
Palju kaupa oli tasuta äraandmiseks või müüdi madala hinnaga.
Kuna korralikku kaupa
oli palju, jätkus vahetuslaat
13. detsembril koos Osula
kooli jõululaadaga.
Laadal osalejad leidsid,
et selline laat võiks muuta
traditsiooniks. Üheks ideeks
oli ka vahetuslaada korral-

damine valla eri piirkondades. Nii lepitigi esimese
vahetuslaada järel kokku, et
järgmine laat toimub kevadel Sõmerpalus.
Suur tänu Osula koolile abivalmiduse ja koostöö
eest!
Maanal on kavas oma
kodulehel sisse seada rubriik «Ost, müük, vahetus,
ära anda», kus saab teada
anda korralikest, kuid endale mittevajalikest asjadest
nagu mööbel, jalgrattad,
spordivarustus, invaabiva-

hendid jne.
Kui oleme idee teoks teinud, anname sellest kindlasti teada ka vallalehes ning
oma kodulehel. Kui kellelgi
on juba asju, mida pakkuda,
siis kirjutage meile aadressil
vorumaana@gmail.com.
MTÜ Maana tegemiste
kohta saate lähemalt lugeda
www.maana.ee.
Rahulikku jõuluaega ja
edukat uut aastat soovides
HELEN METSMA,
REET KÄÄR

2

Sõmerpalu Sõnumid

Tervislik sügis Sõmerpalu lasteaias
HELENA HELEKIVI
Lasteaias algas sügis üleriigilise puu- ja
köögiviljakampaaniaga, lisaks toimus spordipäev ja hulk teisi ettevõtmisi.
Köögiviljakampaania ajal
saadi koer Pontu (Jaana
Promvalds) Jänese (Helena Helekivi) ja Mõmmi
(Ellen Runtal) abil teada,
miks peab iga päev vähemalt viis peotäit puu- ja
köögivilju sööma.
Lapsed nägid Pontut,
kes sõi ainult kanakintse
ning muutus nii loiuks,
et ei jõudnud isegi tagaajamist mängida.
Kolme nädala vältel
tutvuti lähemalt porgandi, õuna ja sibulaga ning
lõpuks ajasid lapsed isegi

Sõmerpalu lasteaia mudilased spordipäeval.
sibulat läbi hakklihamasina,
et teha maitsev sibula-õunasalat.
Oktoobri viimasel päeval oli terve lasteaiapere

Osulas tähistati advendiaega tulemänguga
ENE KERGE,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
Sel lõppema hakkaval kollase kassi aastal on nii mõnedki kuupäevad olnud
märgilise tähendusega. Ka
esimene advent toimus sel
aastal kalendriga sünkroonis õigel kuupäeval
– 1. detsembril.
Selle puhul korraldasime
Osula külakuuse juures
traditsioonilise õhtu, kus
kultuurilise etteaste tegid
külalised Tartust – tuleartistide grupp Zerkala.
Loomulikult esinesid
südamlike jõululauludega
meie naaberküla sõbrad
ansamblist Helin.

Parimad jõulusoovid
andis kohaletulnuile edasi vallavanem Aare Hollo.
Külaseltsi pisikesed piigad
jagasid kõigile piparkooke.
Tore oli vaadata, kuidas
esimest korda nende aastate jooksul, mil külaselts on
korraldanud advendiajal
kuusepuul küünalde süütamise, jäävad inimesed
omavahel kauemaks jutlema.
Mõnus
seltskondlik,
kogukonda ühendav advendiaeg viib meid aasta
lõpule lähemale.
Soovin Osula külaseltsi
nimel kõikidele Sõmerpalu valla inimestele kauneid perekondlikke jõule
ja unistuste täitumist uuel
aastal!

1. advendil esines Osulas jõulukuuse all Tartu tuleartistide trupp Zerkala.

Sõmerpalu kooli võimalas
spordipäeval. Seda kroonis
rühmadesisene köievedu
ning isegi kõige pisemad
panid jõu proovile.

Lasteaed pidas 62. sünnipäeva, mille raames toimusid võru keele päev, tordi
söömine, kingituste pakkimine ning sünnipäeva

fantaasiamängud. Kodukoha väärtustamiseks
külastas vanem rühm
OÜd Linnamäe Puit,
OÜ Forestplanter aiandit ning osales ka komide Zarni Ani kontserdil
ja looduskooli koolitustel. Mummukeste rühm
külastas aga oma muinasjutukuu raames Võru
lasteraamatukogu.
Isadepäevad
tähistati väljasõitudega Kuperjanovi
pataljoni,
Pokumaale, Taevaskotta
ning ka kõige pisemad
käisid isadega matkamas.
Päkapikud hoolitsesid ka laste turvalisuse
eest: detsembri esimesel
nädalal toimus helkurikontroll lastele, vanematele ja personalile. Jõulupeod ja üllatuste aeg on

Tantsupoiss Andre edukas aasta
LAINE REHKLI,
Andre vanaema
Tantsupaarile Andre Lainemaa ja Kätlin Marjapuu
oli tänavune aasta edukas.
8. detsembril toimus Viljandis 2013. aasta Eesti
karikavõistluse
viimane
etapp, kust tantsupaar tõi
koju neli aasta karikat.
C-klassis
saavutasid
tantsijad
üldarvestuses
standardtantsudes
teise
koha ja Ladina-Ameerika
tantsudes esimese koha.
B-klassis tõid tantsijad
mõlemas klassis koju kolmanda koha karika. Kõik
see oli suure töö tulemus.
Andre on selle seitsme
aastaga kogunud 53 medalit ja seitse erinevat värvi
karikat.
Kuidas jõudis Andre Lainemaa tantsimise juurde?
Ta alustas 2006. aastal koos
õde Heidi Lainemaaga.
Ega esialgu mõeldudki,
et lapsed hakkavad võistlustantsuga tegelema. Oli
soov, et nad saaksid tantsimise selgeks.
Lastele tantsimine meeldis ja aastatega tulid ka saavutused.
Nende esimeseks treeneriks oli väga lastesõbralik Reno Olle tantsukoolist
Maarja. Esialgu toimusid
trennid ainult Võrus, aga
kui lapsed kasvasid ja kavad
läksid keerukamaks, tuli
hakata ka Põlvas trennis
käima. Seal oli treeneriks
Erki Aas.
Trenn toimus neli korda
nädalas: kaks korda nädalas
Võrus ja kaks korda Põl-

Tantsupaarile Andre Lainemaa ja Kätlin Marjapuu oli tänavune võistlusaasta edukas.

vas. Õde-venda pandi koos
tantsima ja nii oli see kuni
2011. aasta kevadeni.
Siis tuli treeneritelt
soovitus, et Andre ja Heidi võiksid eraldi tantsida.
Andrele soovitati töökat
tüdrukut Kätlin Marjapuud
ning nii läksidki õde-venda
kumbki oma teed.
Andre sai uue partneri,
aga Heidil läks halvemini: poiste vähesus on alati
võistlustantsus probleem
olnud ja nii pidi Heidi
tantsimisest loobuma. Koos
tantsisid Andre ja Heidi viis
aastat ning sel ajal oli nii
rõõmu kui ka pisaraid.

Nüüd on Andre ja Kätlin
koos tantsinud kaks ja pool
aastat ning jõudnud B-klassi. Kuna Kätlin õppis Tartu
Kivilinna gümnaasiumis,
siis valis ka Andre sama
kooli – ikka selleks, et oleks
lihtsam koos trennis käia.
Esialgu käisid noored ikka
edasi Maarja tantsukoolis
Põlvas, treeneriteks Erki
Aas ja Märt Randvee.
Kuna sõidu peale kulus
nii palju väärtuslikku aega,
läksid noored sellest suvest
Tango tantsuklubisse üle:
on ligemal trennis käia.
Nüüd võistlevad nad Maarja/ Tango klubi paarina.

Esitleti noorteliidri töövihikut
AIGE ULJAS,
noorsootöö korraldaja
12. detsembril toimus
Võrus Kandles Võrumaa
noorteliidri
töövihiku
«Sammume koos» esitlus
ning aktiivsete noorte ja
noorsootöötajate tunnustamise üritus.
Alustuseks võtsid sõna maavanem Andres Kõiv ja Võrumaa noorootöö nõukoja
esinaine Kertu Reva.
Iga vald sai kingituseks
kolm värskelt trükist tulnud
raamatut.
Võrumaa
noorteliidri töövihiku «Sammume
koos» on Mai Timmi eestvedamisel kokku pannud
Võrumaa noortejuhid ja
noored sooviga jagada oma
mõtteid kõigiga, kes tahavad maakonna arendamisel
kaasa lüüa.
Töövihikus on info
noorsootöö korraldamiseks
ja selle kohta, mida noored
vajavad. Vihik koostati projekti «Võrumaa noorteliidrite töövihik» raames, seda
toetas Võrumaa partnerluskogu. Projekti käigus toimus koostöös Kodukandi
koolituskeskusega viis koolitust, mille materjalid on
samuti selles töövihikus.
Kõigile töövihiku koostamisel abiks olnud noortele ja noorejuhtidele anti
tunnistus või koolitusel
osalenu tõend. Sõmerpalu
valla noored Jaagup Traagel
ja Egerta Aher said ainukesena noortest tunnistuse,
kuna osalesid vähemalt neljal koolitusel.
Võru maavanema tänukirjad ning parimate ja aktiivsemate noorte ja noorsootöötajate meened andis
kätte Võru maavalitsuse
spordi- ja noorsootöö peaspetsialist Peep Lill.
Sõmerpalu vallast tunnustati Jaagup Traagelit,
kes on kaasa aidanud valla
ürituste korraldamisel ning
osalenud aktiivselt valla
noortevolikogu töös.
Samuti on ta esindanud
noortevolikogu väljaspool
valda ning osalenud aktiivselt projekti «Võrumaa
noorteliidrite
töövihik»
koolitustel.

Jaagup Traagelit ja Egerta
Aherit tunnustati aktiivse
noorsootöö eest.
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Rikkalik jõululaat Osulas
TUULIKE MÖLDER
13. detsembril kihas Osula
kooli võimlas laadamelu.
Kaupa pakkusid eelkõige

õpilased: osavad näpud
olid valmis teinud jõulukaunistused, ehted, jõulukaardid ning kõiksugused
küpsetised.

Lisaks kodutootjaile oli
platsis muid kaupmehi.
Töötubades sai lasta näomaalingu teha, jõulupuu
otsa tuttmütsi või toreda
jõulukaardi meisterdada.
Aastast aastasse on populaarne olnud heategevuslik
õnneloos, kuhu kõik esemed annetatakse. Saadud
raha läheb kooli huvitegevuse toetuseks. Aitäh kõigile annetajatele!
Traditsiooniks on saanud
Valla isadepäeva tuletõrjeolümpia kujunes hoogsaks ja pingeliseks võistluseks.
ka õnnetina valamine. Silmarõõmu pakkus rütmikaringi
laste tants.
Oli lõbus, põnev ning
soe päev! Eriti kui mõelda,
et Osula kodudes oli hommikust saadik elekter ära.
OSULA PÕHIKOOL

Valla isadepäevapidu
Osula koolimajas

Osula kooli jõululaadal jätkus nii müüjaid kui ostjaid.

Sõmerpalu õpilased Tartu teaduskeskuses
Novembri ja detsembri
jooksul külastasid Tartu
teaduskeskust kõik Sõmerpalu õpilased alates 4. klassist.
Kõik olid näitusest vaimustatud, sest juba sisenemine Ahhaa püsinäituse
saali, oli muljetavaldav:
hiigelsuur laud kahe sama
suure tooli ja suurte teetassidega jättis mulje, et oleme
saabunud hiiglaste maale.
Suurt vaimustust tekitas

võimalus sõita lae alla tõmmatud köiel jalgrattaga.
Tutvuda sai elektriauto ja
paljude teiste masinatega.
Huvitavad oli lennusimulaator ja kaldtuba, mis
imiteeris küljeli vajunud
laeva.
Lisaks oli Tartu Ülikooli
meditsiiniteaduskond välja
pannud siseorganite näituse, kus oli võimalik oma
käega katsuda inimese südant ja kontrollida seniseid

Ülevallaline isadepäevaüritus toimus Osula koolis
11. novembril.

loodusõpetuses omandatud teadmisi.
Vahva etenduse andis
teadusteater, kus nalja ja
naeru kaudu tutvustati vee
omadusi tahkest vedelani,
tehti udu ja pilvi, pandi
vesi purgis põlema ja näidati, kuidas õhupall, mida
hoitakse küünlaleegi kohal,
ei lähe katki.

Tervituskontserdil esinesid
Osula ja Sõmerpalu kooli
õpilased ning Lepatriinu
lasteaia vanema rühma lapsed. Näha sai õpilaste valmistatud käsi- ja puutööd.
Isadepäev jätkus tuletõrjeolümpiaga
spordisaalis.
Moodustati kaheksa võistkonda, kus üks liige pidi
kindlasti olema isa.
Ülesannetes oli vaja
SÕMERPALU PÕHIKOOLI osavust, kiirust, nupukust,
9. KLASSI ÕPILASED meeskonnatööd ja täpsust.
Võistlus oli haarav ja pingeline nii osalejate kui ka
publiku jaoks.
Avatud oli kohvik, kus
pakuti morsi ja kohvi kõrvale lastevanemate tehtud
soolaseid ja magusaid küpsetisi. Lisaks tehti soovijatele näomaalinguid.

Tuletõrjeolümpia võidukas meeskond (vasakult): Priit
Haavapuu, Taavi Perv, Tanel Haavapuu, Ergo Krevald, Jos
Kristian Krevald ja Brändon Müürsepp.

Samal ajal toimus vabadussõjas langenute mälestuskivi juures Kaitseliidu
Võrumaa maleva vande
andmise tseremoonia ning
huvilistel oli võimalus sel-

lest osa saada.
Ürituse kordaminekule aitasid kaasa Sõmerpalu
vallavalitsus,
Sõmerpalu
põhikool ja lasteaed Lepatriinu.

Noorkotkaste ja kodutütarde sügis
KAJA PARKER,
Osula rühmajuht
Maakondlik kodutütarde
ja noorkotkaste male- ja
kabevõistlus toimus 9. novembril Võru Kesklinna
koolis.
Sõmerpalu kooli lapsed esitamas luulekava «Aja varjundid». Esimene rida: Robyn-Marcos
Vähi, Andreas Leotoots, Andre Piigli. Teine rida: Anita Laanejõe, Lilian Kreevald, Ida Pinte.
Kolmas rida: Kristel Nõmmik, Merit Väits, Jenny Rehkli, Karmo-Kris Reintamm, Kristina Haug.

Sõmerpalu kool − 65
PILLE KULBERG
Sõmerpalu põhikool sai
sel aastal 65aastaseks,
kontsertaktus toimus 23.
novembril kooli aulas.
Kohale tuli paljud endisi
lõpetajaid, täpsemalt oli registreerunuid 80. Kontsert
oli pidulik ja õpilased esinesid suurepäraselt.
Muljetavaldavad
olid
Leili Väisa loodud ja õpe-

tatud tantsud «Tants klaveril» ja «Tuletants». Neid
on võimalik näha veel kord
jõulupeol.
Mõjuvalt kõlas ka luulepõimik «Aja varjundid»,
mille Pille Kulberg oli koostanud Virve Osila, Linnar
Priimäe, Paul-Erik Rummo
ja Merca luuletuste põhjal.
Vilistlastest olid oma
endist kooli tervitamas
peotantsija Andre Lainemaa, laulsid õde-venda

Rain ja Reet Lantson, akordionil esinesid Kristi Pärt
ja Triin Alter ning tantsuks
laulis endine õpetaja Hella Kasuk, kes on ansambli
Relax solist.
Endised õpilased jälgisid
aktust suure tähelepanuga
ja siiralt kaasa elades.
Küllap meenus paljudele, kuidas nemadki on
selles saalis esinenud ning
kui palju vaeva ja ettevalmistust see on nõudnud.

Vanemate kodutütarde kabevõistlusel saavutas Maria
Kängsep 3. koha, vanematest noorkotkastest sai Taavi
Perv 2. koha ja noorematest
Joosep Perv 2. koha. Võistkondlikult saavutati 2. koht.
Võistkonnas olid veel Kaisa
Kängsep, Eeva Varrik, Magnus Arulepp ja Juss Riivik.
Malevõistlusel osalesid
Kristin Hera, Mari Hera,
Kaili Terve, Sander Hera,
Brändon Müürsepp. Võistkondlikult saadi ka 2. koht.
Kääpa põhikoolis toimus
22.–23. novembril linnalähedaste rühmade laager.
Kahe päeva jooksul osaleti
mitmesugustes õpitubades.

Noorsoopolitseinik rääkis
probleemidest
noortega,
meisterdati kinkekotte, õpiti telgi püstitamist ja räägiti
pärimusest.
Teisel päeval valmistati süüteroose ja räägiti
raudteeohutusest.
Laager lõppes mitme
kilomeetri pikkuse matkaga
Tõutsimäe külatähetorni.

Võrumaa muuseumis
võeti kokku 2013. aasta.
Tunnustamisüritus toimus
12. detsembril. Kuulutati välja aasta kodutütar ja
aasta noorkotkas. Rühmade
arvestuses saavutas Osula 1.,
Haanja 2. ja Krabi 3. koha.
Sõmerpalu vald sai rändkarika kui enim koostööd teinud vald.

Vasakult: Maarika Rosenberg, Kaili Terve, Kai Kahre,
Kaja Parker, Taavi Perv, Deivid Vunder ja Anti Ossis noorkotkaste ja kodutütarde tunnustamisüritusel.
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Jõulud on
armastuse püha
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul
meile rääkinud Poja kaudu. Hb1:1
Inimesed on jõuludega sidunud palju armsaid ja
omaseks saanud tegevusi. Advendiajal käivad päkapikud
ja poetavad sussi sisse maiustusi ning jälgivad, kas lapsed
on korralikud, samuti ootavad laste kingisoove. Jõuluõhtul tuleb jõuluvana kinkidega või käib vargsi ja jätab
kingid kuuse alla. Üheks pühade lahutamatuks osaks on
jõulukuusk. Jõuluajal saadetakse kaarte heade soovidega.
Telerist ja raadiost kõlab jõulumuusika. Üldse on jõuluaeg armas ja kuidagi teistsugune. Kui jõuluõhtuks sajab
maha valge lumi ja saab käia kirikus, on kõik täiuslik.

Kurenurme külaseltsi uksed on
avatud
Alates 2014. aasta algusest
on Kurenurme seltsimaja
uksed avatud igal teisipäeval kella 16 – 20.
Oodatud on kõik, kellel
on huvi osaleda ringides ja
ühistegemistes. Sellest, mis

ühel või teisel neljapäeval
toimub, anname teada kuulutuste ja interneti kaudu.
Samuti on koostatud
küsitluslehed, mida jagame
ümbruskonna inimestele,
et teada saada, mis on nende huvid ja millega soovitakse tegelda.
Veel saab seltsimajas
kasutada arvutit, et lehti
lugeda ja ülekandeid teha.

Ettevõtjad,
Sõmerpalu valla
tutvustage end
fotokonkurss
valla kodulehel! Kutsume vallaelanikke
Lugupeetud valla ettevõtjad!
Kui soovite kajastada oma ettevõtte tegevust valla kodulehel www.
somerpalu.ee, siis palume
teil esitada oma ettevõtte
andmed (nimi, äriregistri
kood, tegevusvaldkond)
vallavalitsusele aadressil
maia@spalu.ee (vallasekretär Maia Müürsepp, tel 786
8800, 5197 1490).
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

osalema fotokonkursil, et
jäädvustada aasta jooksul
vallas toimuvat (sündmused, objektid, loodus jne).
Ootame fotosid 31.
märtsiks, 30. juuniks, 30.
septembriks ja 28. novembriks.
Fotod tuleb saata vallamajja plaadil või e-postiga
aadressil aige.uljas@gmail.
com.
Fotole lisada oma nimi
ja kirjeldus, kus need tehtud on.
Foto suurus peab olema vähemalt 4252 × 2835
pikslit.
Parimate fotode esitajaid tunnustatakse ning
konkursile esitatud fotosid
kasutatakse trükiste koostamisel.
Info: Aige Uljas, tel 505
3832.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Jõule nimetatakse armastuse pühaks. Jõulude tõeline tähendus peitub usus Jumalasse. Inimesed on
leidlikud jagama oma usurõõmu teistega ja sellest
annavad tunnistust mitmesugused jõulukombed. Kui
aga pühadest saabki ainult kommete täitmine, kaob
pühade tegelik sisu ja mõte.
Jõulupühad on Jeesuse Kristuse sünnipüha. Jumal
on ennast ilmutanud Jeesuses Kristuses. Ta pole põlanud inimest, vaid saanud inimeseks. See suur Jumala
ilmutus on väljendatud inimlikes sõnades usutunnistuses, mille kirikuisad juba teisel sajandil sõnastasid:
...Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast,
kannatanud Pontius Pilatuse all ...
Kui muiste andsid prohvetid lootust ootamiseks
ning manitsesid olema kannatlikud, siis see lootus
täitus esimesel jõuluööl, kui sündis Jeesus Kristus.
Luukas kirjutab evangeeliumis, et kui Jeesus oli sündinud Petlemmas Taaveti linnas, olid karjased öösel
väljal oma karja valvamas. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad
kartsid. Aga ingel ütles neile: «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. Ja see on teile tunnustäheks:
te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.»
Äkitselt olid taevased väed koos ingliga Jumalat
kiitmas: «Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!»
Kui inglid lahkusid, otsustasid karjased minna
Petlemma ja vaadata seda, millest neile oli teatatud.
Asume meiegi teele lootuses, et Päästja on ka meile sündinud. Sest nii on Jumal meile tõotanud.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
Taaskäivitub pesu pesemise
võimalus. Üks masinatäis (5
kg) maksab 1 euro ja pulber
on tasu sisse arvestatud.
Sel sügisel muutus seltsi
juhatuse koosseis. Kuna üks
liige lahkus, tuli valida uus
juhatus. Juhatusse kuuluvad Laine Rehkli (tel 5349
8525), Aleksandra Kerge
(tel 5683 0021) ja MarjaLiisa Kanger-Lohk (tel 5394

5625). Nendelt telefonidelt saate täpsemat infot
küsida.
Kurenurme jõulupidu – nii nagu meie esivanemad jõule pidasid
– toimub 22. detsembril
kella 14–16.
KURENURME
KÜLASELTSI
JUHATUS

Järveres on nüüdsest
nuti-TV ja kiirem internet
Järvere piirkonna elanikud
saavad vaadata Elioni nutiTVd ja kasutada senisest
kiiremat internetti.
Tänavu sügisel lõpetas Elion võrguehitustööd,
mille tulemusel saab suur
osa Järvere elanikke ja ettevõtjaid võimaluse kasutada
senisest oluliselt kiiremat
internetti ning vaadata
Elioni uut nuti-TVd koos
mitme lisateenusega.
Elioni tehnoloogiadirektor Kalev Reiljan ütles,
et tegu on olulise sammuga
Sõmerpalu vallas pakutavate teenuste nüüdisajastamisel.
«Kiire internet on nagu
kiirtee – see võimaldab olla
ühenduses nii lähedaste,
klientide kui ka koostööpartneritega. Olulised asjaajamised saab ära teha interneti vahendusel, alati ei
pea sellepärast pealinna või
maakonnakeskusse
sõitma,» ütles Reiljan.
Ta lisas, et uus nuti-TV

on olulisel kohal koduse meelelahutajana, sest
selle põhipakett sisaldab
peale telekanalite nii videolaenutust kui ka reklaamivaba kordus-TVd.
Nagu Järveres, on kiire interneti ja nuti-TV
kasutamise
võimalus
juba mõnda aega vallakeskuses Sõmerpalus
ning ka Osula piirkonnas. Elanikel on võimalus tellida ka mitmeid
populaarseid lisateenuseid nagu nuti-TV salvestamine,
lastenurk,
erinevad teemapaketid
ja noppekanalid. Internet on nüüdsest nii kodudele kui ka ettevõtetele kiirem kui seni ning
analooglauatelefoni saab
asendada digitaalse internetitelefoniga.
Täpsemat teavet teenuste kohta saab Elioni
infonumbril 165 või
www.elion.ee.
ELION

Lapsuke tilluke, nii armas, väike koos sinuga tuli ka päike...

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Svetlana Pjanõhh ja
Vladimir Pyanykh
tütar ANNA
Marika Mängli ja
Laur Lindmets
poeg AARON

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

Jaanuar

Anna Petrova 80

Tiiu Matsin 80

Astrid Kivi 80

Vladimir Hvedontševits 70

Vello Saks 75

Jaan Kärt 70

Koidula Varrik 81

Ida-Amanda Kinna 92

Helmut Kostabi 81

Erna Kumm 92

Laine Tuvik 81

Eha Saaron 91

Virve Kärssin 86

Jaan Reiman 89

Olga-Adele Hõim 91

Drusilla Veiker 89

Aino Jõgisuu 87

Feliks Kähr 87

Linda Oja 84

Liidia Sulg 82

Loori Halop 83

Voldemar Aripman 82

Naima Haug 83
Valve Käremägi 82

Veebruar

Ilmar Laasik 82

Maria Kongo 85
Eluteest nüüd väsis jalg,
otsa lõppes elulõng....

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Elfriede Arro
Valve Veski
Juta Proskina

Kirikuteated
Jumalateenistused
24. detsembril kell 17 liturgiline jõuluõhtu jumalateenistus Urvaste kirikus. Laulab koguduse naiskoor.
25. detsembril 1. jõulupüha armulauaga jumalateenistus
kell 11 Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
31. detsembril kell 17 Urvaste kirikus vana-aastaõhtu armulauaga jumalateenistus, kell 23.45 aastavahetuspalvus.
1. jaanuaril kell 11 uusaasta armulauaga jumalateenistus
Urvaste pastoraadis.
5. jaanuaril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
12. jaanuaril jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell
14 Heimtali kirikus.
Heimtali kirikus toimuvad jumalateenistused uuel aastal
iga kuu teisel pühapäeval kell 14.
Teated
Kes soovivad uuel aastal kirikukoori laulma tulla, neid
ootab organist-koorijuht Erma Kallasse (tel 5382 6571)
26. jaanuaril kell 10 Urvaste pastoraati.
Koguduse kantselei ja raamatukogu on avatud teisipäeval,
kolmapäeval ja pühapäeval kella 9–11.
Liikmeannetuse saab teha pangaülekandega EELK Urvaste
Püha Urbanuse koguduse kontole SEBis 10402011463004
või Swedbankis 221010554707. Maksekorraldusele palume märkida annetaja ees- ja perekonnanime ning selgitusse, kas tegu on liikmeannetuse või annetusega.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja, tel 511 8271
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

