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Muutused huvihariduse toetamises
Sõmerpalu valla lapsed
käivad aktiivselt Võrus huvialaringides (vt ülevaadet
huvikoolides osalemise ja
rahastamise kohta).
On aga tekkinud küsimus, kui mitmes ringis
jõuab laps ikka käia. Tihti juhtub ka, et õpilane ei
käi valitud ringis hooaega
lõpuni ja valib keset õppeaastat uue ringi.
Muidugi peab lapsele
jääma võimalus proovida
ringi sobivust, aga kahjuks
vahetavad mõned meie
valla lapsed huviringe väga
tihti. Mõni laps on käinud
aasta jooksul kolmes huviringis ning järgmisel aastal
on juba uutes ringides.
Lastevanemad peaksid
jälgima oma laste huvidele
tähelepanu pöörama ning
neid kindlamalt suunama.
Samuti peaksid lastevanemad kohe valda teada
andma, kui laps lõpetab
huvikoolis või huviringis
käimise, et vald teaks kohamaksu maksmise lõpetada.
Huvikoolid ja -ringid ise
vastavat teavet ei anna.
Sõmerpalu valla huvi-

hariduse toetamise korra
järgi toetab vallavalitsus
õpilaste õppetegevust vabal ajal.
Huvikoolides
käivate õpilaste kohamaksu on
vald tasunud 100 protsenti.
Sõmerpalu vallavolikogu määruse nr 10 «Huvihariduse toetamise kord» järgi peab vald tasuma kuni
100% õpilase huvikooli või
-ringi kohamaksust.
Praegu on ka valla
2011. aasta eelarve projekti
planeeritud 100% kohamaksu tasumist vastavalt
huvikooli esitatud nimekirjadele.
Sõmerpalu vallavalitsusel on plaanis käesoleval
aastal kohtuda huvikoolis
käivate õpilaste vanematega, et arutada huvikoolides
ja huviringides käimist.
Tabelist näeb, kui palju
tasub vald huvikoolis õppimise eest ning milline on
lapsevanema osa (kui see
on teada).
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Huvihariduse rahastamine 2010/2011. õppeaastal
Huvikool

laste arv

Aila näpustuudio
9
Tantsuklubi Maarja
4
Tantsutrupp Variatsioonid
1
esmased õpilased
13
Võru muusikakool (põhiõpe) 7
huviõpe
1
Uisuklubi Tritsutajad
1
Võru kunstikool
8
Võru spordikool
13
Budokai
1
Judoklubi Rei
11
Väimela tervisekeskus
6
Parksepa spordiklubi
5
Võru spordikeskus
2
SK ProFit Võru Huvik.
1

Lapsevanem Vald
(kuus)
(lapse kohta kuus)
255
50
150
200
300
140
sõit
130–250
125
130
50
100
145

245
350
210
160
1638
237
460
449
1017
400
450
179
300
253
440

1,7 miljonit krooni maksma läinud Sõmerpalu spordi- ja mänguväljak avati pidulikult 21. oktoobril.

Sõmerpalus uus spordi- ja mänguplats
TIIA LINNAS,
MTÜ Sõmerpalu Külaselts juhatuse liige
21. oktoobril oli Sõmerpalu spordi- ja
mänguväljaku
ning
haljasala pidulik avamine.
See suur ettevõtmine sai teoks tänu heale
koostööle: Sõmerpalu
külaselts kirjutas koos
kogukonnaga projektid,
mis tõid toetuse haljasala ning spordi- ja mänguväljaku ehituseks.
Et Sõmerpalus võiks
olla haljasala, pakkus

välja Sõmerpalu kooli direktor Kristi Pettai. Teda
toetas nõu ja jõuga kooli
hoolekogu esimees Kaie
Rehe. Spordi- ja mänguväljaku tehniline projekt oli
vallal juba varem olemas.
Haljasala projekti koostas OÜ Roheline Aed ja
rahastas kool. Sõmerpalu
külaseltsi juhatuse ja kooli õpetajate eestvõttel kirjutatud projekti rahastas
programm PRIA Leader
171 972 krooniga. Kokku
191 082 krooni eest tegi
haljastustöid OÜ Helmer.
Spordi- ja mänguväljaku ehitust toetas PRIA

Leader 938 796 krooniga.
Kokku 1,7 miljonit krooni
maksma läinud spordi- ja
mänguväljaku ehitas AS
Semuehitus.
Suur tänu Sõmerpalu
külaseltsi juhatuse liikmetele Vööbe Varrikule ja
Aleks Paile, kes olid pangalaenu võtmisel käendajateks (PRIA Leader projektide puhul tuleb omal jõul
projekt valmis saada, PRIA
Leader maksab toetussumma välja pärast projekti
elluviimist).
Uus spordiväljak on
mõeldud nii väikestele kui
ka suurtele.

Väljakul saab ronida
ja turnida, panna end
proovile tasakaalu hoidmisel ning jõuharjutusi
tehes. Saab mängida
korvpalli, rahvastepalli,
tõugata kuuli ning joosta 60 meetrit.
Usun, et alates kevadest leiab spordiväljak
aktiivset kasutust ja kõik
kogukonna liikmed saavad sportimisest rõõmu
tunda.
Suur tänu Sõmerpalu
vallale, kes on toetanud
2010. aastal Sõmerpalu
külaseltsi tegevust 815
000 krooniga.

«Tagasi kooli!» külalisõpetajad Osulas
Osula kandi külad saavad arengukava aastateks 2011-2016
Hea Mustja, Alakülä,
Mäekülä, Lilli-Anne, Varese ja Osula elanik, suvekodu omanik, ettevõtja! Meie
piirkonna tegevusi ja arengut käsitlev arengukava on
aegumas.
22. oktoobril toimunud
Osula külaseltsi üldkoosolekul tegime otsuse, et
hakkame koostama piirkonna külade arengukava
aastateks 2011–2016. Külade koosolek toimub 21. novembril kella11–15 Osula
kooli väikeses saalis.
Kõikide arvamused ja

mõtted on olulised, sestap
võta kaasa paar head naabrit ja/või sõpra ja tule kohale!
Kes soovib tutvuda seni
kehtinud arengukavaga, palun võtta ühendust e-posti
aadressil ene.kerge@mail.
ee või telefonil 529 9550.
Samuti saab arengukava
lugeda Sõmerpalu valla
kodulehelt (asub alamenüüs «Arengukavad»).
ENE KERGE,
Osula külaseltsi
juhatuse liige

KRISTINA ERMEL
Osula Põhikool võttis
teist aastat osa projektist
«Tagasi kooli!». See on
Eesti presidendi ja sihtasutuse «Noored kooli!» algatus eesmärgiga tugevdada
Eesti koolide ja ülejäänud
ühiskonna koostööd.
22. oktoobril kutsusime
kooli tunde andma ja kogemusi jagama eri valdkondade inimesed.
Mall Türk Vanemuise
teatrist andis lastele ülevaate teatrielust ja tutvustas rekvisiite.
Helena Helekivi Sõmer-

Külalisõpetajad (vasakult) Rein Randver, Kuno Kerge, Aino
Tamberg, Silja Suija, Helena Helekivi, Taavi Serv, Mall Türk.

palu lasteaiast andis lõbusa
ja mängulise tunni. Hambaarst Tiiu Asper rääkis lastele hammaste puhtusest ja
toitumisest.

Aino Tamberg, kes on
Osula kooli vilistlane, andis kunstitunni.
Sõmerpalu vallavolikogu liige, talunik Taavi Serv

arutles lastega põllumajandusteemadel.
Veel käisid külas muusik Jaan Randvere, suusataja Silja Suija, Võhandu
POÜ tegevdirektor ja endine Riigikogu liige Rein
Randver ning Osula kooli
vilistlasest koorijuht Kuno
Kerge.
Projekt «Tagasi kooli!»
toimus juba neljandat aastat ja on koolides järjest
populaarsemaks muutunud.
See on väga värskendav
koolielule, kui külalisõpetajad aitavad koolitundi
rikastada ja hariduselu
edendada.

2

Sõmerpalu Sõnumid

Beebiring alustas tegevust

kohvikulette täita aitasid!
7. oktoobril käis vanem
rühm Mõniste muuseumis
leivapäeval ning keskmine
rühm Mõniste loomapargis
õppekäigul.
Muuseumis
tutvusid
lapsed erinevate viljasortide, mitmesuguste teravilja-

toodete,
tainavalmistamise ja leivaküpsetamisega. Lapsed said ise
kakukesi ja kamapalle
valmistada.
Loomapargis nähtikuuldi palju huvitavat
loomade ja lindude eluolust.

ti puud laste endi juurest ja
metsast leitavate vahenditega, sest niimoodi on eksinut lihtsam leida.
Mesilase (Kairi Kaas)
juures saadi teada, et metsa
ei tohi minna päris tühja
kõhuga, ja kinnitati keha
tervislike suupistetega.
Päike säras tol päeval nii
taevas kui ka laste ja täiskasvanute nägudel. Ja seda
juba päeva alguses, sest
kõiki tulijaid võttis rõõmsa meelega vastu kogu le-

patriinupere. Ka siis,
kui bussid lahkusid, ei
olnud keegi meist head
aega lehvitamisega kitsi.
Just nii ongi meie lasteaias kombeks – hoolime
ja austame nii iseend
kui ka kõiki oma väikesi
ja suuri külalisi.
Täname südamest
kõiki, kes meid sel päeval abistasid!

1. oktoobril alustas lasteaia
saalis taas tegevust Sõmerpalu valla beebiring.
Igal teisipäeval ja reedel
kell 11.30 saab ema või isa
(ka hoidja, vanavanem)
tulla lapsega tantsima,
laulma, pilli mängima ning
mängudes ja kunstitegevustes kaasa lööma.
Beebid kuulevad, näevad, mõistavad ning avaldavad ilmekalt soovi ise
proovida ja katsetada.
Lisaks aitab beebiring
lasteaiaga kohaneda, juhul
kui lapsevanemad on otsustanud lapse lasteaeda
panna.
Sel sügisel on suur rõõm
sellest, et beebiringi nimekirjas on juba 11 last.
Beebiringiga saab liituda kogu aasta jooksul, kuid
selleks on kindlasti vaja
eelregistreeruda tel 5332
5194 (Helena) või tel 509
0294 (lasteaia direktor Kadi
Pakler). Ootame koduseid
lapsi vanuses pool kuni
kaks aastat.
Teist aastat tegutseb lasteaias ka judoring. Treener
on Ivar Rosenberg. Sel aastal on osavõtt sedavõrd aktiivne, et avada tuli teinegi
grupp.
Judotreeningutes osalevad lapsed vanuses 4–6
aastat. Judotreeningutega võivad huvilised liituda veel esimese poolaasta
jooksul.

HELENA HELEKIVI,
lasteaia liikumisõpetaja

HELENA HELEKIVI,
beebiringi õpetaja

Sel sügisel lasteaiateed alustanud uutele lepatriinulastele pandi selga lepatriinu
tiivakesed, anti väike maiustus ja tunnistus lasteaiapere liikmeks olemise kohta.

Sügis lasteaias
KADI PAKLER,
lasteaia direktor
Sügise sünnipäeval, 23.
septembril, oli kogu
lasteaed ehitud lastevanemate toodud kaunite
sügiskompositsioonidega.
Lasteaiapere
kogunes
hommikul saali, kus
rühmad esitasid kordamööda sügislaule ja
luuletusi.
Seejärel kutsuti teiste

Ellujäämisõppus
«Otsi Otti!»
Juba neljandat aastat
korraldas
Sõmerpalu lasteaed maakonna koolieelikutele ellujäämiskursuse
«Otsi
Otti!» õppepäeva. Osa
võttis 227 last ja 27 töötajat 11 lasteaiast.
Kursus algas sellega,
et tark lasteaiapoiss Ott
(Eret Haamer) läks metsa seenele, lapsed tema

ette uued lepatriinulapsed,
kellele pandi selga lepatriinu tiivakesed, anti väike
maiustus ja tunnistus selle
kohta, et nad on nüüd Lepatriinu pere liikmed. Kokku
on lasteaias praegu 69 last.
Mängupidu lõppes lustlike
ühiste ringmängudega.
Sama päeva õhtupoolikul olid lasteaeda oodatud
kõik pered. Askeldamist jätkus neljas tegevuskeskuses:
mõnusad meisterdamised
(õpetajad Maire Lindmets
ja Jaana Promvalds), sügise-

sed sportmängud (õpetaja
Helena Helekivi), rõõmsad
ringmängud (õpetajad Tiina Rõigas ja Eret Haamer),
lustakas liiklusrada (õpetajad Olga ja Laine Kallas).
Õhtu nael oli oodatult
spordiväljakul avatud kohvik. Kohvikuletid olid kaetud lastevanemate ja töötajate toodud andidega.
Oli nii magusaid kui ka
soolaseid suupisteid, aiasaadusi, lilli, mett ja muud
maitsvat.
Suur tänu kõigile, kes

järel. Iga rühm sai kaardi,
mille järgi õiget suunda
leida, et järgmisse punkti
jõuda.
Kokku käidi kuues tegevuspunktis. Liblika juures saadi teada, et puu on
metsas tõeline sõber, keda
saab kallistada ja kellega
saab rääkida ja ta ei jookse
kunagi eest ära. Lepatriinud (Laine Kallas ja EneLy Petrova) õpetasid lastele, kuidas eksimise korral
metsateele ohumärke teha,

kasutades metsas leiduvat
materjali: oksi, käbisid,
lehti, tammetõrusid, kivisid jne. Rohutirtsu (Helgi
Vattis) eeskujul proovisid
lapsed ise vilet valmistada
ning endast erinevate helide abil märku anda.
Põrnikate (Jaana Promvalds ja Maire Lindmets)
seltsis omandati onni ehitamise nipid ja teadmine,
et onn annab sooja.
Sipelgatega
(Marilyn
Nassar ja Ellen Runtal) ehi-

Isadepäev
Kaitseliiduga
Et kaitseväelase ja kaitseliitlase elukutset väärtustada, korraldavad kaitsevägi
ja Kaitseliit 14. novembril
Võru spordihoones isadepäevaürituse.
Seal saavad huvilised
oma silmaga näha ja katsuda
politsei, piirivalve ja päästeameti eritehnikat.
Isadepäeva mõte on süvendada isade ja laste suhtlust. Vene ajal oli meestele
suureks pidupäevaks armee
aastapäev, seda tähistati pidulikult rikkaliku lauaga.
Isadepäeva
pühitsemine
on meil veel uus komme,
aga kindlasti saab see meile
omaseks.
Isa roll peres on suur.
Kahjuks jääb tänapäeva isal
oma pere ja laste jaoks järjest
vähem aega. Töid ja tegemisi
jätkub aktiivsel mehel sageli
hilise õhtuni ja kannatajateks on tihti lapsed.
Siiski on palju isasid, kes
on lastele suureks eeskujuks.
Neid võiksid pereliikmed

Lustlik sügise sünnipäev.

SK Roosu/Osula veerandﬁnaalis
KRISTO LINDSALU
SK Roosu/Osula jalgpallimeeskond võitis 11. septembril Kuressaares Eesti
rahvaliiga kaheksandikﬁnaalis Torgu meeskonna
5:2 (1:0) ja pääses veerandﬁnaali.
«Suurepärane mäng, kus kõik
võitlesid lõpuni,» kiitis SK
Roosu/Osula kapten Tauri
Maidla pärast mängu oma
meeskonda.
Mäng algas tasavägiselt. Esimest väravat tuli oodata ter-

isadepäeval meeles pidada
tähelepanu ja tunnustusega.
Lasteaialastel on tore komme kinkida isale oma käega
joonistatud õnnitluskaart.
Ka vanaisasid ei tohiks
isadepäeval unustada. Nen-

velt 35 minutit, alles siis suutis Rain Lantson karistuslöögijärgses saginas palli saarlaste
väravavõrku toimetada.
Kui eduseis oli aga juba
kolmeväravaline, lasid Võrumaa mehed end lõdvaks ja Torgu mängijad lõid lühikese ajaga kaks väravat.
Meie poisid võtsid end kokku ja mängisid võiduka lõpuni.
SK Roosu/Osula loodab oma
veerandﬁnaalivastasega mängida Sulbis asuval muruväljakul, mida hooldab klubi peasponsor Roosu talu. Samuti
on vutimehi palju aidanud Sõmerpalu vallavalitsus.

de elukogemused, huvitavad
jutustused on alati lapsi innustanud.
UNO MINKA,
Kaitseliidu Võrumaa
maleva teavituspealik

SK Roosu/Osula. Esireas (vasakult) Tauri Maidla, Markko Nääme,
Kaidis Merimets ja Kristo Lindsalu, taga Taavi Sutt, Rain Lantson,
Ragnar Rosenberg, Kristjan Kurrikoff, Kauri Täht.

Tähistasime
eakate päeva
Sõmerpalu vald tähistas rahvusvahelist eakate päeva 26.
septembril valla vanematele
inimestele mõeldud väljasõiduga.
Enne väljasõitu said eakad kokku Sõmerpalu kooli
saalis, kus valla pearaamatupidaja Kaidi Järvpõld tutvustas eurole üleminekuga
seonduvat ning kõigil oli
võimalus esitada teemakohaseid küsimusi.
Edasi läks sõit Varbusele
Eesti maanteemuuseumi.
Muuseumis tutvustasid giidid vabaõhu-näitusekeskkonda «Teeaeg» ning sai
vaadata püsiekspositsiooni
«Tee ajalugu».
Tänan üritusest osavõtjaid toreda ja meeleoluka
päeva eest! Soovin kõigile jätkuvat teotahet, tugevat tervist
ja toredaid ettevõtmisi!
HELEN METSMA,
sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialist
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Õpetajate päev
Õpetajate päeva tähistati
Eestis koolides juba 1960.
aastatel. UNESCO lõi sellest
1994. aastal ametliku tähtpäeva, et 5. oktoobril oleks
kogu maailmas tähelepanu
keskpunktis õpetajate töö,
rõõmud ja mured.
Sellel päeval said meie
kooli vanemad õpilased
proovida, mis tunne on olla
õpetaja rollis.
See päev oli meie koolis pärisõpetajatel peaaegu
vaba, sest nad ei pidanud
ruttama esimesse tundi,
vaid kogu koolipere paluti
saali, kus toimus aktus laulude, luuletuste ja tantsudega.
Selle kauni hommiku
kinkisid meile 9. klassi õpilased, kes võtsid kooli juhtimise terveks päevaks enda
hoolde. Lisaks pidas lühikese anekdootidega kõne õpilane Juku (Sander Lembra).
Temast sai ka selleks päevaks uus koolidirektor.
Oli väga tore ja meeldejääv päev. Aitäh, 9. klassi
õpilased!
MARJU SARAPUU

Tervisepäev
Sõmerpalu koolis
Tervisepäevaga soovitakse kujundada ja arendada
noorte seas sportlikke harjumusi ja tervislikke eluviise.
Tervisepäeva korraldatakse alates 2004. aastast
septembrikuu teisel reedel.
Idee algataja on kahekordne
olümpiavõitja, Eesti koolispordiliidu president Erika
Salumäe.
Tervisepäeva üritused
on osa õpilase koolipäevast,
kuhu mitmel pool on aktiivselt kaasatud ka lastevanemad.
Sel aastal toimus meie
koolis tervisepäev koos lastevanemate Valentina Petrova
ja Ester Allasega.
Õpilased kogunesid esialgu saali, kus Valentina Petrova tutvustas neile ravimtaimi, õpetas neid kasutama
ja lõpuks segas kaasavõetud
taimedest kokku korraliku
külmatee. See maitses ülihästi.
Pärast ühist teejoomist
koguneti kooli õue, et aeroobikatreeneri Ester Allase
eestvõtmisel ja lõbusa muusika saatel võimelda.
Võhma jätkus enamikul
terveks tunniks. Hea tuju
ning reipa sammuga suunduti koolipäeva tegemisi
jätkama. Terves kehas ikka
terve vaim.
VIIA HALLER

Osula kodutütarde ja noorkotkaste tegus sügis
KAJA PARKER,
Osula rühma juht
Nooremad (kuni 13a)
kodutütred ja noorkotkad osalesid 2. oktoobril
Kubijal matkamängul. Kodutütred Maria Kängsep
ja Hannaliis Luts saavutasid kolmanda, noorkotkad
Mikk Mängli ja Brändon
Müürsepp teise koha.
Kodutütarde võistkondi
oli 15, noorkotkaste võistkondi 10.
Matkamängus pidi läbima seitse kontrollpunkti.
Kontrollpunktides
olid
mitmesugused ülesanded:
pusle kokkupanek, noolevise, looduse tundmine
(taimed, seened, linnud),
kimmimäng, tähtpäevade
teadmine, osavusülesanded ja huvitavate prillide
kasutamisega ülesanne.
Matkamängus tuli läbida umbes seitse kilomeetrit
metsarada. Enne võistlust
kontrolliti varustust. Kui
mingi ese puudus, sai selle
eest miinuspunkte. Meie

rühma liikmetel ei puudunud ükski vajalik ese.
Samal ajal toimus laskejooksuvõistlus, kus osalesid
vanemad kodutütred Piia
Parker, Kaisa Kängsep, Airi
Sisask ja Anet Plakso. Nende võistlus koosnes jooksust ja õhupüssiga märkide
pihta laskmisest. Tüdrukud
pidid laskma lamades, põlvelt ja püsti. Meie tüdrukud
olid tublid, võistlesid kaasa
ja said uusi kogemusi.
Kohtunikena olid abiks
kodutütred
Kristel-Liis
Jõendi ja Helen Rummi.
Suur tänu!
Osula koolis toimus 13.
oktoobril
esmakordselt
kodutütarde ja noorkotkaste lastevanemate koosolek.
Seal anti ülevaade kodutütarde ja noorkotkaste organisatsioonist, Osula rühma
tegevusest, maakondlikest
üritustest. Tore, et lastevanemad leidsid aega koosolekul osaleda.
Haanjas toimus 15.–16.
oktoobril linnalähedaste
rühmade (osalesid Haanja, Kääpa, Pikakannu ja

Laager Haanjas: sõlmede õppimine, Osula kodutütred (vasakult) Merlin Ojaots, Hipp
Saar, Liilia Varrik.

Osula lapsed) laager. Laagris osalesid kodutütred
Anette-Liis Täkker, Hipp
Saar, Jane Paulus, Liilia
Varrik, Sirle Kivi, Signe
Kallion, Merlin Ojaots,
Kai Kahre, Kaisa Kängsep,
Kristel-Liis Jõendi, Helen
Rummi, Sandra Variksaar,
Airi Sisask, noorkotkastest
Magnus Arulepp. Mitteliikmetest võttis laagrist osa
Hanna-Lysette Täkker.

Laagris saadi rohkem
teada kodutütarde ja noorkotkaste organisatsioonist.
Sõlmedest õpiti seasõrga,
kalamehesõlme ja surmasõlme. Tuletati meelde eesti
rahvakalendri tähtpäevi ja
õpiti teemärke. Õhtul esinesid peotantsijad ja mängiti saalihokit.
Laupäev algas hommikvõimlemisega.
Seejärel
moodustati neli rühma, kes

matkasid Vällamäel.
Õpiti tundma puid ja
alustaimestikku ning saadi
teada, miks Vällamägi nii
eriline on.
Õpiti sissitelki püsti panema, koostati ja lahendati
teemärkidega ülesandeid.
Pärast lõunasööki sooritasid organisatsiooni liikmed
järgukatseid.
Laager oli sisukas, lapsed
tublid ja õpihimulised.

Loodusega koos

Öölugemine Sõmerpalus

Esimesel veerandil toimus
Sõmerpalu kooli lastele kaks
üritust, mida rahastas keskkonnahariduse keskus.
Septembris käisime kõikide algklasside õpilastega
Meenikunno rabas. Õppisime tundma raba sisalik Sissi
silmade kaudu. Meid juhendas giid Veiko Maastik.
Vaatlesime
sootaimi.
Mulle jäid meelde sookail,
huulhein, küüvits. Ja muidugi jõhvikad, mis maitsesid
kõigile.
Oktoobris toimus Margit
Turba eestvedamisel õppe-

MARJU SARAPUU

Sõmerpalu kooli algklassilapsed Meenikunno rabas.

päev teemal «Sipelgas Ferda
sorteerib prügi», kus me
õppisime, kuidas prügi vähendada, sorteerida ja taas-

kasutada. Olid väga toredad
ja õpetlikud päevad.
MERIT VÄITS, 4. klass

Osula jalgpallipoisid on edukad
ANTI OSSIS
Osula jalgpallipoisid osalesid 2. oktoobril Võru maakonna meistrivõistlustel
jalgpallis ja saavutasid 12
võistkonna seas kolmanda
koha.
Võistkonnad olid loositud
nelja alagruppi. Osula kool
võitis kõik alagrupi vastased
ja pääses mängima kohtadele 1.–4.
Esimeses
ﬁnaalgrupi
kohtumises võitsid Osula
jalgpallurid Kuldre kooli 1:0,
kaotasid Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumile 0:2 ja mängisid Võru Kesklinna gümnaasiumiga viiki 1:1.
Turniiritabelis oli Osula
võistkonnal Võru Kreutzwaldi gümnaasiumiga võrdne arv punkte, kuid suure-

1. oktoobri õhtul kella
poole kuue paiku saabusid Sõmerpalu koolimajja
lapsed, emad ja isad, kõigil kaasas suured pambud, madratsid. Toimus 1.
ja 4. klassi öölugemine, et
lapsed raamatutega veel
enam sõbraks ja oma lemmikraamatutest ka teistele jutustada võiksid.
Oma töös näevad õpetajad järjest enam, et õpilased
kaugenevad raamatutest ja
lugemisest. Mujalt saab ju
info kiiremini kätte – telerist,
internetist, raadiost.
Kõigepealt tuli meile külla
lastekirjanik Grethe Rõõm,
kes rääkis, kuidas raamatud
sünnivad, kuidas jõuavad
raamatu sisse pildid ja kust
tulevad raamatutesse lood.
Grethe Rõõm rääkis meile
oma raamatutest ja luges ette
ka peatüki uuest raamatust,
mis ilmub detsembris ja räägib seekord kapsahaldjast.

Seejärel toimus ettelugemine. Kõik lapsed lugesid
oma kaasavõetud raamatust
ette ühe lõigu, mille järel valiti klassi parim ettelugeja.
Siis sõime ööoodet, mille
oli meile valmistanud Juta
Valli.
Pärast seda tuli külla tiiger
«Karupoeg Puhhi» raamatust. Temaga koos nuputasime, mõistatasime ja mängisime.
Lisaks said nii lapsed kui
ka vanemad proovida oma
oskusi pantomiimis: kaaslastele tuli ilma hääleta esitada
viis muinasjuttu.
Toimus ka öödisko, mille
järel said kõik oma lemmikraamatut tutvustada.
Vaatasime vanu armsaid
lasteﬁlme ja telelavastusi.
Hommikul olid kõik reipalt üleval. Pärast hommikvõimlemist ootas meid Anita
ema kuumade pannkookide
ja moosiga hommikusöögile.
Kõigile meeldis see öö ja
edaspidi tahetakse veel selliseid üritusi korraldada.

6.−9. klasside poiste rahvaliiga Osula kooli võistkond.

maskooriline võit Kuldre
põhikooli üle andis teise
koha Võru koolile.
Kuna Osula kooli võistkonnas pole litsentseeritud
mängijaid (ei osale Eesti
meistrivõistlustel), sai kool
õiguse osaleda Eesti koolispordiliidu ﬁnaalvõistlustel

Viljandis, kust naasti 5. kohaga.
Võistkonnas mängisid
Fredi Parker, Raigo Põhjala, Hendrik Variko, Veiko
Maidla, Rasmus Varrik (9.
klass), Andreas Habe, Karl
Kreevald, Kevin Ojaots (8.
klass).

Sõmerpalu kooli lapsed kohtusid kirjanik Grethe Rõõmuga.
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Sõmerpalu Sõnumid

Ootus sai otsa ja valu läks üle,
nüüd ta siis ongi juba teil süles.
Poisipõnn, nöpsnina, varbad kui herned.
Soovime sulle, et oleksid terve.

Teave eurole ülemineku kohta
Eurosid saab
vahetada ka
Sõmerpalu
postkontoris
2011. aasta jaanuarikuu
kahe esimese nädala jooksul saavad kliendid kroone eurodeks vahetada 179
Eesti Posti postkontoris.
Nende hulka kuulub ka
Sõmerpalu postkontor.
1.–15. jaanuarini on
Sõmerpalu postkontor
iga päev avatud. Rahavahetusteenuse osutamise
kellaajad võivad erineda
postkontori tavapärastest
lahtiolekuaegadest.
EESTI POST

Euro-meelespea
Alates oktoobrist toimub müntide kogumise
kampaania, mille käigus
on kõigil võimalus tuua
panka ja kanda oma arvelduskontole kodus olevad

sendid ja kroonimündid
teenustasuta.
1.detsembrist on kõigil
võimalik vahetada teenustasuta kroone sularaha eurodeks ametliku ümberarvestamiskursi 1 EUR =15,6466
EEK alusel kõigis sularahaga tegelevates pangakontorites. Algab pankade poolt
euro pangatähtede kaas-eeljaotus äriklientidele.
1. jaanuarist 2011 väljastavad sularahaautomaadid
5, 10 ja 50euroseid pangatähti. Kõik kroonihoiused
muutuvad eurohoiusteks.
Kauplustes saab maksta nii
kroonides kui ka eurodes;
pangaülekandeid ja kaardimakseid saab teha ainult
eurodes.
14. jaanuarini 2011 on
võimalik sularahas makstes
kasutada nii kroone kui ka
eurosid.
15. jaanuarist 2011 ainsaks seaduslikuks maksevahendiks Eestis on euro. 30.
juunini 2011 peavad kaupmehed näitama hindu nii

kroonides kui ka eurodes.
31. detsembrini 2011
vahetatakse kroone ja sente
eurodeks pangakontorites.
Eesti Pank vahetab kroone ja sente eurodeks tähtajatult, teenustasuta ja ümberarvestuskursiga 1 euro =
15,6466 krooni, 1 EUR = 1 €�
1. jaanuar 2011 on �€päev. Info tel 800 3330,
Euro.eesti.ee.
Sõmerpalu vallavalitsuse
kontakttelefonid EUROküsimustes:
vallavanem
Aare Hollo 786 8801, 506
3254, sotsiaaltöötaja Helen Metsma 786 8807, 5656
1655,
eurokoordinaator
Kaidi Järvpõld 786 8809,
522 6282.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Pensionid, toetused ja hüvitised ei vähene
Sotsiaalministeerium vastutab selle eest, et 1. jaanua-

rist 2011 laekuvad inimeste pangakontodele
toetused,
hüvitised
ja pensionid juba eurodes. Nende ümberarvutused tehakse detsembris. Ükski pension, toetus ega hüvitis
seeläbi ei vähene.
Samuti ei muutu
pensionide, toetuste
ja hüvitiste saamise
tingimused ja kord
ning rahaline väärtus.
Muutub üksnes valuuta – kroonide asemel
saab need eurodes.
Lisainfot pensionide, toetuste ja hüvitiste
kohta saab 1. detsembrist
elukohajärgsest
pensioniametist või
sotsiaalkindlustusametist tel 16106, 744 8300,
357 9021, 664 0126
ning ska@ensib.ee.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Katrin ja Veiko Nurm
poeg SANDOR
Mari-Liis Kaasma ja Kaspar Friedrichson
poeg KRISTOFER
Katrin ja Mihkel Soon
poeg JÜRGEN
Tiina Männe ja Andrus Ladva
poeg LARS PEETER
Ülle Lehepuu ja Ilmar Mallas
poeg MARTIN
Kerli ja Rano Vals
poeg SEBASTIAN

Õnne sünnipäevaks!
Oktoober

RIHO RAHUOJA,
sotsiaalministeeriumi
asekantsler

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

Aita Mürk 75
Ahti Serv 70
Milvi Mängli 65

Jüri Lukin 65
Luule Möldre 65

Detsember

November

Sõmerpalu valla huviringide töögraaﬁk 2010/2011
E

T

K

N

aeg

koht

huviringi nimetus

kontaktisik

kontakttelefon
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Sõmerpalu PK
Sõmerpalu PK
Osula PK
Sulbi
Sõmerpalu jõusaal
Sõmerpalu lasteaed
Sulbi
Sulbi
Osula PK spordisaal
Osula PK spordisaal
Osula PK spordisaal
Sõmerpalu lasteaed
Sõmerpalu spordisaal
Osula PK spordisaal
Osula PK spordisaal
Osula PK spordisaal
Sõmerpalu PK
Osula PK spordisaal
Osula PK spordisaal
Osula PK spordisaal
Sulbi
Sõmerpalu lasteaed
Sõmerpalu jõusaal
Osula PK Spordisaal
Osula PK
Osula PK
Osula PK spordisaal
Muusikatuba
Sõmerpalu lasteaed
Osula PK
Osula PK spordisaal
Osula PK spordisaal
Kurenurme seltsiruum
Osula PK spordisaal
Osula PK
Osula PK saal
muusikatuba
Sõmerpalu PK

judo
laste rahvapill
segakoor
täiskasvanute rahvatants
tasuta aeg valla inimestele
judo
judo
näitering
võrkpall
noorte korvpall
võrkpall
beebiring
tasuta aeg valla inimestele
noorte korvpall
aeroobika
meeste korvpall
ansambel H.A.A.G.
tüdrukute võrkpall
noorte korvpall
täiskasvanute rahvatants
judo
judo
tasuta aeg valla inimestele
3. klassi rahvatants
tantsurühm Ummamuudu
täiskasvanute rahvapill
aeroobika
laste rahvapill
beebiring
puhkpill/ jahisarved
noorte võrkpall
võrkpall
seltskonnatants
noorte rahvatantsurühm
klubi «Kuldne iga»
noorte segakoor
kandlekapell
kohvikklubi õhtud

Ivar Rosenebrg
Meiki Kõva
Tõnu Vaask
Maarika Rosenberg
Tiia Linnas
Ivar Rosenberg
Ivar Rosenberg
Airika Saamo
Anti Ossis
Anti Ossis
Anti Ossis
Helena Helekivi
Tiia Linnas
Anti Ossis
Annika Juhanson
Anti Ossis
Aare Hollo
Anti Ossis
Anti Ossis
Maarika Rosenberg
Ivar Rosenberg
Ivar Rosenberg
Tiia Linnas
Maarika Rosenberg
Aita Kängsepp
Sirje Puusepp
Annika Johanson
Meiki Kõva
Helena Helekivi
H.Kostabi,T.Vaask
Anti Ossis
Anti Ossis
Aleksandra Kerge
Maarika Rosenberg
Aita Kängsepp
Kuno Kerge
Meiki Kõva
Vambola Saarme

517 6330
5300 3336
5558 4625
5165 751
516 5646
517 6330
517 6330
5199 7981
5645 5735
5645 5735
5645 5735
5332 5194
516 5646
5645 5735
522 5492
5645 5735
506 3254
5645 5735
5645 5735
516 5751
517 6330
517 6330
516 5646
516 5751
5191 5395
5198 7937
522 5492
5300 3336
5332 5194
5669 5351
5645 5735
5645 5735
5663 4743
516 5751
789 5251
5326 9122
5300 3336
5392 1403

18.30–20.30
19–21
17–19
15
16
20–22
15.30–17
17–19
19–21.30
11.30
17.30–19
17–18
18–19.30
19.30–21
18–21
15.30–17
17–19
19–21
16
15.10
17–19
11–13
19–21
18–19.30

R
11.30
18.30
17–19
19–21

L
P

19–20.30
11–15
15
19–21.30
Kord kuus 19

Võrumaa Nõustamiskeskus Liiva 21, Võru. Avatud E, T, K, R 8–16 ja N 11–18. Tel 782 4424. E-post:
voru@abikeskused.ee. Sotsiaalnõustaja Epp-Triin Võsu.
Nõustamisteenused: • sotsiaalnõustamine • võlanõustamine • perenõustamine • psühholoogiline nõustamine
Lõuna-Eesti nõustamiskeskuste projekti rahastab ESF-i progamm «Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2013», projekti «Erivajadustega inimestele ja nende peredele nõustamisteenuse osutamine» kaudu.
Projekti rakendab MTÜ Eesti abikeskused.

Emma-Alvine Möldre 98
Hilja Piirimägi 90
Solomonia Sillaorg 88
Loreida Haller 88
Hilda Ingver 86
Aino Keem 86
Peeter Ahman 83
Ellionore Alter 82
Gustav Köits 80
Leida Land 80

Bernhard Kerge 96
Marija Paluveer 91
Frieda Ossul 89
Koidula Mandel 88
Ella-Hermine Siivak 88
Oskar Kaarna 83
Virve Varrik 82
Hilja Leok 82
Olga Vaab 85
Kalju Kängsep 75
Valeri Püt 65
Lovise Tarend 85

Kirikuteated
31. oktoobril kell 13 hingedepäeva palvus Osula surnuaial. Laulab koguduse naiskoor.
2. novembril kell 17 hingedepäeva jumalateenistus Urvaste surnuaia kabelis. Laulab koguduse naiskoor.
7. novembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell
17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
14. novembril on valvamispühapäev ja isadepäev. Kell
11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
21. novembril on igavikupühapäev ehk surnutemälestuspüha. Kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 14
Kraavi kirikus.
28. novembril on kirikuaasta algus ehk 1. advendipühapäev. Kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 14
Kraavi kiriku 115. aastapäeva kontsertjumalateenistus.
Laulab koguduse naiskoor ja jutlustab külalisõpetaja. Pärast kohvilaud kirikumajas.
12. detsembril on 3. advendipühapäev. Kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
24. detsembril, jõululaupäeval, on jumalateenistus kell
11 Urvaste kirikus, kell 14 Kraavi kirikus, kell 17 Urvaste
kirikus.
25. detsembril, 1. jõulupühal, on jumalateenistus kell 11
Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
31. detsembril on vana-aastaõhtu jumalateenistus kell 17
Urvaste kirikus.
Rohkem infot saab kodulehelt www.eelk.ee/urvaste/

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

