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Täname usalduse eest!
Suur tänu kõigile inimestele,
kes meid usaldasid ja Sõmerpalu vallavolikogu valimistel
toetasid!
Suur toetus tähendab ka
suurt kohustust. Püüame
uues vallavolikogus hoolimata raskest ajast toime tulla ja
hoida meie vallas alles kõike,
mis hästi töötab: mõlemad
koolid, lasteaed, vanadekodu
jne. Ehkki on kokkuhoiuaeg,
jätkuvad ka kõik meie valla
traditsioonilised kultuuriüritused.

Kuidas vallaelu paremaks
muuta, siin ootame senisest
rohkem nõu vallarahvalt.
Koduvalla inimesed võiksid
valitutele aktiivsemalt nõu
anda.
Kuulame kõik nõuanded tähelepanelikult ära ja
leiame koos probleemidele
lahenduse. Koostöö on parema elu alus!
Eesti Reformierakonna
Sõmerpalu piirkonna nimel,
AIVAR ROSENBERG

Aitäh, hea valija!
Suur tänu kõigile valijatele,
kes osalesid Sõmerpalu vallavolikogu valimistel! Suur
tänu ka kõigile, kes kandideerisid valimistel Sõmerpalu
vallavolikokku!
Sel korral oli valimistest
osavõtt tunduvalt suurem,
kui eelmistel valimistel. See
näitab, et Sõmerpalu valla
inimesed tahavad valla elu
korraldamisel kaasa rääkida.
Olla volikogu liige tähendab suurt vastutust. Volikogu

peab seisma valla koolide, lasteaia, hooldekodu, teede, veeja kanalisatsioonitorustike
korrashoiu ja toimimise eest.
Tähtis on ka see, et lapsed ja
täiskasvanud saaksid vabal
ajal kultuuri ja spordiga tegelda.
Soovin kõigile valla elanikele tahet valla elu korraldamisel kaasa lüüa!
AARE HOLLO, valimisliidu
Koduvalla Heaks esindaja

Sõmerpalu vallavolikogu koosseis
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 1
ja 3 alusel ning Sõmerpalu valla valimiskomisjoni otsusel on
Sõmerpalu vallavolikogu liikmed alates 23. oktoobrist 2009:
AIVAR ROSENBERG (Eesti Reformierakond), AARE HOLLO
(VL Koduvalla Heaks), AIMAR KREEVALD (Eesti Reformierakond), LENHARD ERMEL (VL Koduvalla Heaks), JANEK
PAULUS (Eesti Reformierakond), TIIA LINNAS (VL Koduvalla Heaks), VAIDO ERMEL (Eesti Reformierakond), TAAVI
SERV (VL Koduvalla Heaks), ANTI OSSIS (Eesti Reformierakond), JURI GOTMANS (Eesti Reformierakond), TOOMAS
KAUN (VL Koduvalla Heaks), EVAR SAAR (Eesti Reformierakond), KRISTI PETTAI (VL Koduvalla Heaks).
MAIA MÜÜRSEPP, valimiskomisjoni esimees

Võistlustantsijatel läks hästi
ELGITA KENDER
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Osula külaselts sai omale ruumid
MARET SOON, Osula
külaseltsi esinaine
29. augustil toimus Osula ja ümberkaudsete
külade inimeste jaoks
märkimisväärne sündmus – avati külaseltsi
ruumid Osula kooliga
ühe katuse all.
Avamispeole olid kutsutud külarahvas, koostööpartnerid ja toetajad.
Vastuvõtulaua katsid usinad perenaised omavalmistatud küpsetistega.
Muusikalise
poole
eest hoolitsesid Osula
kapell ja Toomas Anni.
Huvilised said kangastelgedel külalistevaipa kududa. Kogu üritust saatis
päikesepaisteline
ilm.
Loodame, et seltsitegevus kulgeb sama ilusalt.
Külaseltsi ruume on
plaanis kasutada koolituste ja väiksemate koosviibimiste pidamiseks.
Kööginurgas saab enda

Vallavanem Kalmer Kongo ja Osula külaseltsi esinaine Maret Soon seltsi ruume avamas.

tarbeks
küpsetada-keeta.
Tahame ruumi sisustust
(eelkõige mööblit) juurde
muretseda, et saaks korraldada autoriõhtuid, näitusi
jne. Olemasolev sisutus on
muretsetud PRIA (meede
3.2) ja Sõmerpalu vallavalitsuse toel.

Täname inimesi, kes aitasid kaasa seltsi ruumide valmimisele, ja aktiivseid seltsi
liikmeid, kelleta poleks avamispidu toimuda saanud!
Ootame seltsi uusi liikmeid: inimesi, kellele läheb
korda, mis külas toimub, kes
tahavad külaelu paremini

korraldada ja arendada.
Külaseltsi ruumides
on võimalik pidada sünnipäevi, koosistumisi, koolitusi jms.
Küsi julgesti aega ja
hinda tel 529 9550 (Ene
Kerge), 5907 9222 (Maret
Soon).

Tuntud inimesed käisid Osulas tunde andmas
AGE KALA,
«Tagasi kooli!»
Osula kooli kontaktisik
Osula kool oli üks mitmesajast Eesti koolist, mis osales 19.–23. oktoobrini projektis «Tagasi kooli!».
Kuuldes presidendi üleskutsest, otsustasime kohe head
ideed toetada ja teha kõik, et
see päev oleks eriline ja meeldejääv lastele ning huvitav vaheldus külalistele.
Liitusime projektiga «Tagasi kooli!» kodulehel ja
asusime külalisõpetajaid ot-

sima. Alguses helistasime ja
kirjutasime potentsiaalsetele
külalisõpetajatele. Meeldiva
üllatusena võtsid inimesed
kutse rõõmuga vastu. Leidus
ka neid, kes ise ühendust otsisid ja kooli tulla soovisid.
Suureks abiks oli ka infosüsteem, mis aitas kokkuleppeid
vormistada. Meeldiv oli inimeste koostöövalmidus, sest
on ju teada, kui keeruline on
tegusal inimesel töönädalast
aega leida.
Osula koolis käisid Kristel
Kossar Kuku raadiost, Võru
linnapea Kersti Kõosaar, luuletaja Jan Rahman, Sõmerpa-

lu vallavanem Kalmer Kongo,
Tallinna vahipataljoni esindajad ja Merje Meerits, maailmameistrivõistluste pronksmedali omanik, orienteeruja
Sixten Sild, ärimees Viido
Polikarpus, agronoom Merje Erli, endine õpetaja Kaidi
Järvpõld, vilistlased Evelyn
Tõniste, Roman Provotorov,
Reet Värnik, Margita Musting, Evar Saar ja Enila Laks.
Õpilastele olid külaliste
peetud tunnid meeldiv vaheldus ja nad said teada ka
üht-teist mitmest ametist.
Külalisõpetajad jagasid
oma teadmisi ning vastuta-

suks said selgema pildi koolist ja õpilastest. Vilistlastest
külalisõpetajad tugevdasid
sidet oma kooliga.
Õpetajad ja kooli juhtkond said külalistega haridusteemadel arutleda, see
omakorda aitas suhteid
süvendada ning andis uusi
mõtteid. Kindlasti osaleme
ettevõtmises ka järgmistel
kordadel.
Vabariigi president ja sihtasutus Noored Kooli soovivad eriprojektiga «Tagasi
kooli!» tugevdada koolide ja
ülejäänud ühiskonna koostööd.

Osa Osula koolis tunde andnud külalisõpetajatest (vasakult): Kalmer Kongo, Enila Laks, Jan Rahman, Reet Värnik, Roman Provotorov, Margita Musting, Kersti Kõosaar, Kaidi Järvpõld ja Merje Meerits koos Tallinna vahipataljoni esindajatega.
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Õppimine tõstab enesekindlust
LIINA VALPER

da mitu tundi paigal. Ootan
praktika osa, see on ka otseselt tööga seotud.
A.U.: Kõik see, millega tegelen, nõuab palju raha. Ka
ajapuudus segab, sest käin
tööl. Mul on hea meel, kui
minu tehtu ka teistele meeldib.
K.K.: Mureks on kaugus:
koolitusel käin Tallinnas.
A.R.: Kui oled midagi ära
teinud, siis on sellest muidugi rõõm. Kooli või kursuse
lõpp, kui diplom käes – see
on eriliselt hea tunne. Aga
kui hakkad teiste probleemidega tegelema ja näed, kui
hädas nad on, siis tunned, et
oled ise ka...

Osula raamatukogu korraldas koostöös vallalehega täiskasvanud õppija
nädalal vestlusringi. 8.
oktoobril sai raamatukogus kokku väike grupp
inimesi, kes õppimisest
lugu peavad.
Juttu ajasid vallavolikogu esimees ja Roosu talu
peremees Aivar Rosenberg (47), Osula põhikooli kokk Eleri Müürsepp
(38) ja abikokk Aimi Uljas (30) ning töötu Kristelle Korstnik (28).
Vestlusringi korraldas
raamatukogu
juhataja
Ülle Ermel, kes on aastaid
harinud end Tallinnas ja
Võrus koolitustel, mida on
pakutud raamatukogutöötajaile.
Töö ja huvi käsikäes
Keskharidusega Aivar Rosenberg käis viimati mentorite koolitusel. Aastane
kursus sai läbi sel kevadel.
Eleri Müürsepp alustas
sügisel õpinguid Võrumaa kutsehariduskeskuses Väimelas abikoka
kursustel, mis saavad läbi
kevadel. Aimi Uljas ütles

Täiskasvanud õppijate vestlusring: Aivar Rosenberg, Kristelle Korstnik, Aimi Uljas, Eleri Müürsepp.

end iseloomustades: iseõppija. Majandusjuristi haridusega Kristelle Korstnik
läks 1. oktoobril võlanõustamiskoolitusele, 160tunnine
õpiaeg lõpeb jaanuaris.
Kas õppimine on seotud
töö või huviga?
A.R.: Mõlemaga. Olen palju
talumajapidamist puudutavaid materjale edasi saatnud. Mentor annab nõu, et
aidata ettevõtlust piltlikult
öeldes jalule tõsta.

E.M.: Mina sean esikohale
töö. Varem olen lõpetanud
kutsekooli
Vana-Antslas,
kus õppisin kodumajandust.
Põhi on sealt. Väimelasse kursustele kutsus mind kooli endine kokk Silvi Pihlakas, kes
nüüd seal töötab.
A.U.: Teen kõike ainult
huvi pärast. «Elan» internetis. Kui midagi leian, proovin
kohe järele teha. Kudumine,
heegeldamine, pärlikeede,
mobiiliripatsite ja märkmike
meisterdamine – see loete-

lu saaks pikk. Viimati käisin Tartus käsitöökoolitusel
köitmist õppimas. Neid esemeid teen enda tarbeks ja
tuttavatele, on ka tellimusi.
Laatadel käin.
K.K.: Võlanõustamine on
erialane täienduskoolitus.
Kuna praegu tööl ei käi, siis
kasutasin võimalust õppida.
Missugused on täiskasvanud õppija rõõmud ja
raskused?
E.M.: Suurim raskus on istu-

Maastikumäng «Otsi Otti!» Sõmerpalu lasteaias

Lepatriinud Ene-Ly Petrova (vasakul) ja Laine Kallas õpetasid lapsi metsas toime tulema.

KADI PAKLER,
lasteaia juhataja
Juba kolmandat aastat korraldas Sõmerpalu lasteaed
Võru maakonna koolieelikutele ellujäämiskursuse «Otsi
Otti!». Seiklused toimusid
lasteaia õuealal ja ümberkaudses pargis.
Üritus on muutunud populaarseks ning masule vaatamata oli osavõtjaid taas ligi
300. Üritus toimus kahes vahetuses, esimene vahetus kella 9–11 ja teine kella 11–13.

Kui Lepatriinu (Kadi
Pakler) spordiväljakule kogunenud seltskonda tervitas
ning päevaplaani tutvustas,
ilmusid äkitselt kohale ärevil
Mesilane (Aili Kase) ja Liblikas (Helena Helekivi). Nad
otsisid oma sõpra Otti (Sulev
Vunder), kes oli juba ammu
metsa läinud, aga polnud veel
tagasi jõudnud.
Äkki märkas üks putukas
imelikku kommipaberitega
ehitud põõsast. Lähemal uurimisel selgus, et Ott oli eksinud ja põõsa alla põõnama
jäänud. Õnneks oli Ott nüüd

leitud! Putukad kontrollisid
Oti seljakoti sisu ning tuli
välja, et ta on ikka üks tark
poiss: ta oli kõik metsa minekuks vajaliku kaasa võtnud ja
põõsagi selleks ära ehtinud,
et otsijad ta üles leiaksid.
Et lapsed ka uusi teadmisi
omandaksid, asuti teele. Iga
rühm sai kaardi, mille järgi
õige suuna leida, et järgmisse punkti jõuda. Kokku tuli
osalejatel läbida kuus tegevuspunkti.
Liblika juures saadi teada,
et puu on metsas tõeline sõber, keda saab kallistada, kel-

lega rääkida ning keda kuulata. Lepatriinud (Laine Kallas
ja Ene-Ly Petrova) õpetasid
lastele metsas eksimise korral ohumärke tegema, kasutades käepärast materjali:
oksi, lehti, tammetõrusid,
kivisid jne.
Rohutirts (Helgi Vattis)
õpetas lapsi vilet valmistama
ning endast erinevate helide
abil märku andma. Mesilaste (Aili Kase ja Kairi Kaas)
seltsis saadi selgeks onni ehitamise nipid ja teadmine, et
onn annab sooja. Ämbliku
(Olga Bogdanova) juures
ehiti puud laste endi juurest ning metsast leiduvate
vahenditega. Palju osavust
nõudis läbi ämblikuvõrgu
ronimine.
Tervisliku toidu punktis
kinnitati põrnikate (Maire
Lindmets ja Kerli Laanaru)
seltsis keha ning räägiti sellest, et metsa ei tohi kunagi
minna päris tühja kõhuga.
Täname südamest kõiki
lasteaia töötajaid ja vanemaid, kes andsid oma panuse ürituse kordaminekuks!
On hea meel, et meie väike
kollektiiv sai suure ettevõtmisega edukalt hakkama.
Lusti jätkus kõigil nii külalisi
vastu võttes kui ka bussidele
järele lehvitades!

Mis elus muutub pärast
õpitu omandamist ja vastava tunnistuse kättesaamist?
E.M.: Loodan saada uusi
ideid. Huvi on ka, kodus
katsetan pidevalt uusi retsepte. Praktika annab põhilise
oskuse.
A.U.: Ma ei õpi teiste pärast, vaid enda pärast. Et ise
oleksin rahul, mitte et raha
teenida. Olen õpitut teistelegi soovitanud, teisi kutsunud
ja õpetanud.
K.K.: Eks siis ole näha,
kui diplom käes. Lõputööks
valisin ühe juhtumi, et anda

nõu võlast vabanemiseks.
Selliseid olukordi tuleb ju
eluski ette.
A.R.: Õppimine tõstab enesekindlust! Nii see
peabki olema, muidu ei
tasu vaev ära.
Siinkohal sobib lisada, et
mullu said Aivar Rosenberg ja Lenhard Ermel
hooldeasutuste hindamises rahvusvahelise sertiﬁkaadi omanikeks.
Vestlusringis tõstatas Aivar Rosenberg valusa probleemi: suure
koolituste buumi juures
on hariduse (harituse)
väärtus langenud. Häda
peitub projektipõhises
õppes. Kursustel käija
teadmised-oskused jäävad sageli puudulikuks.
Koolitustelt saadud paber
võib küll «kõva» olla, aga
ega paber tööd tee – ikka
inimene. «Vaja on oskustöölisi!» ütles Rosenberg.
Tänavune täiskasvanud õppija nädal oli 2.–9.
oktoobrini. See nädal väärtustab elukestvat õppimist
ja õppijaid. Üks nädala
tunnuslauseid «Õppida
on mõnus!» jäi kõlama
ka raamatukogus peetud
jutuajamises.

Tervisepäev Harjumäel
11. septembril oli valla tervisepäev Harjumäel. Ka
Osula kooli õpilased läksid
matkama.
Jalutasime Harjumäle,
kus jagunesime gruppidesse. Kohal olid ka külalised
noorkotkaste ja kodutütarde liidust.
Iga grupp sai proovida

vibulaskmist ja nooleviskamist. Mängiti arendavaid ning loodusega seotud
mänge, mis kõigile meeldisid.
Usun, et kõik said uusi
kogemusi ning nautisid
päeva värskes õhus.
LIIS KREVALD, 8. klass

Tervisepäeval sai ka vibulaskmist proovida.
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Osula kooli sügisesed õppereisid
12. oktoobril viis sügisene
õppekäik Osula kooli 6. klassi Luhasoo matkarajale. Ilm
oli külm, puhus tuul ja sadas
lörtsi, ent uljad matkajad ei
lasknud end heidutada.
Enne rappaminekut lugesid nad loomade-lindude
kohta, kes soos elavad ning
taimede kohta, mis seal kasvavad.
Poistel olid kaasas õnged,
millega nad üritasid soojärvest kalu välja meelitada.
Tüdrukud korjasid jõhvikaid nii kõhutäiteks kui ka
kojuviimiseks. Matkamajas
grilliti vorste. Kuna koprad
olid usinalt tamme ehitanud,
siis oli laudtee saarelt edasi
vee all ning tuli sama rada
pidi tagasi pöörduda. Kõik
olid väsinud, aga rõõmsad ja
matkaga rahul.
15. oktoobril käisid 5. ja
7. klass õpperetkel Tartus.
Õpilased kuulasid anatoomikumis loengut suitsetamise
kahjulikkusest ja nägid piirituses preparaate, mis panid
ilmselt kõiki mõtlema nii
enese, lähedaste kui järglaste
tervisele.
Toomemäelt jalutati vanalinna spordimuuseumisse.
Giid tutvustas spordiajalugu
alates sellest ajast, mil sporti veel ei tehtudki: esimesed
(hobuse sääreluudest) uisud
ja puusuusad olid mõeldud
selleks, et talvel kergemini
edasi liikuda.
Õpilased nägid ka olümpiavõitjate pilte ja trofeesid ning
said ennast proovile panna
laskmises, rattasõidus, sõudeergomeetril, köieveos ja mälumängus. Õppepäev lõppes
Lõunakeskuse liuväljal, kus
nii mõnigi esimest korda uisud alla sai.
Samal päeval külastasid 8.
ja 9. klass Koidula piiripunkti ja Värska sanatooriumi.
Kuna õppekäik toimus
karjääri planeerimise raames, siis oli tutvuti ka tolliametnike ja klienditeenindajate tööga.
Koidula piiripunktis näidati õpilastele konﬁskeeritud
autode parklat ning ladusid,
kus hoitakse konﬁskeeritud
kaupa. Sai jälgida ka tollitöötajaid piiriületajaid kontrollimas. Värska sanatooriumis
tutvustas klienditeenindust
sealne huvijuht, kes sisustab klientide vaba aega, viies
neid ekskursioonile Piusa
koobastesse, Räpina paberivabrikusse ja mujale. Õppepäev lõppes sanatooriumi
veepargis.
Retked said teoks tänu
kooli eelarvesse planeeritud
õppereisirahale.
MERJE TAAN,
7. klassi klassijuhataja
(õpilaste kirjatööde põhjal)

Reis Osula kooli parematele õpilastele
HEBO RAHMAN, 5. klass
Osula kooli paremad õppurid käisid 10. septembril Pärnumaal preemiareisil.
Alguses sõitsime Raja talu
miniloomaaeda. Seal oli
väga palju ponisid, linde ja
muid huvitavaid miniloomi.
Mulle meeldisid kõige
rohkem kitsed, sest nad
ronisid mööda kivisid ja
pugesid jalge vahelt läbi.
Pidasime ka tiigi ääres piknikku.
Siis sõitsime Pärnusse.

Lydia Koidula muuseumis saime istuda vanades
koolipinkides ja vaadata,
missugune nägi välja Johann Voldemar Jannseni
kirjutustuba. Muuseumist
sõitsime edasi Pärnu veekeskusesse. Seal meeldis
paljudele kõige rohkem
«jõgi» – kiire veevooluga
basseiniosa. Veel olid veekeskuses neli toru vette
liulaskmiseks, mullivann ja
välibassein. Preemiareis oli
väga tore ja huvitav.
Osula kooli head õppurid Pärnumaal Raja talu
miniloomaaias.

Ettevõtlikud noorkotkad ja kodutütred
KAJA PARKER,
Osula kooli kodutütarde ja
noorkotkaste rühma juht
Septembris korraldasid
kodutütred ja noorkotkad
koos Kaitseliidu instruktoritega koolis matkapäeva. Eesmärk oli tervislikult aega veeta ja teadmisi
omandada.
Harjumäel oli kolm
tegevuspunkti, kus lapsed
said oma oskusi ja teadmisi
mõõta. Abiks oli Aivar Voronov Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumist, kes õpetas
vibulaskmist, ja Eve Täht,
kes arendas laste mälu ja
osavust. Metsas mängiti
meeleelundite kasutamisega seotud mänge. Ilm oli
suviselt ilus.
Oktoobri alguses korraldasid kodutütred ja noorkotkad Osula koolis vanapaberi kogumise. Osaleda
võisid kõik õpilased. Vanapaberi kogumisest võttis
osa 24 õpilast, sealhulgas
üheksa kodutütart ja noorkotkast. Kodutütardest tõid
vanapaberit Helen ja Piret
Rummi, Sandra Variksaar,
Kai Kahre ja Kaili Lindmets, noorkotkastest Jaan
Tappo, Sander Oja, Risto
Parker ja Mikk Mängli.
Kokku koguti üle 2700
kg vanapaberit, mis viidi
Räpina paberivabrikusse.
Sealt anti vastu joonistuspaberit, mida kasutatakse
kunstiõpetustundides.
Suur tänu Kaitseliidu
Võrumaa malevale, kes
meid toetas, ja kooli majandusjuhatajale Vaido Erme-

Osula jalgpallipoisid kolmandad
11. oktoobril toimusid
maakonna meistrivõistlused jalgpallis. Osales 14
kooli, Osulal ei õnnestu-

Lasteaialaste
teguderohke sügis
HELENA HELEKIVI,
lasteaiaõpetaja
Sel sügisel on Lepatriinu
lasteaias toimunud juba
mitu põnevat ettevõtmist.

Osula kooli lapsed kogusid üle 2700 kg vanapaberit.

lile, kes aitas paberit kaaluda, raskeid paberipakke
auto peale tõsta ja ka maha
laadida.
Tänu ka noorkotkale Risto Parkerile, kes tuli
hommikul appi vanapaberit kaaluma ja tõstma.
Abiks olid veel noorkotkad
Karl Kreevald, Jaan Tappo,
Sander Oja, Lauri Sisask,
Sander Soon ning 9. klassi
poisid Ivo Kuusk, Rauno
Kärssin ja Aivar Sisask.
Aitäh lastevanematele,
kelleta vanapaber poleks
kooli juurde jõudnud, ja
kõigile teistele, kes olid
üritusega seotud! Hoiame
loodust edaspidigi ning
loodame, et meiega ühineb
veel keskkonnasõbralikke
inimesi.
17. oktoobril toimus maakondlik
laskevõistlus.
Meie rühmast osalesid
Piret Rummi, Marleen
Ojaots, Sander Oja ja
Sander Soon. Meie rühma
nud eelmise aasta edu korrata.
Kuigi viis minutit enne
turniiri lõppu oldi esikohas kinni – juhiti Rõuge
vastu 1:0 – lõppes mäng
1:1 viigiga.
«Surnud ringi» tõttu

lapsed olid saanud õhupüssist laskmist vähe harjutada, aga neil läks võistlusel
päris hästi.
23.–25. oktoobrini toimus
Võrumaa noorkotkaste
erialalaager Veemäel. Ööbiti sõjaväetelkides ja tegevused toimusid õues. Õpiti
uusi oskusi, mängiti paintballi, tehti lõket ja korraldati teatevõistlusi. Meie
rühmast osalesid Mikk
Mängli ja Kevin Ojaots.
23.–24. oktoobril toimus
Sulbis Võru linna ja linnalähedaste
kodutütarde
rühmade laager.
Seal valmistati näpunukke, millega hiljem nukuteatrit tehti.
Omandati perenaise- ja
meditsiinitarkusi, skaudioskusi, tantsiti ja lauldi.
Laagri lõpus sai sooritada
erialakatsed. Meie rühmast
osales kaksteist kodutütart.

Sügise sünnipäev
Sügise sünnipäeval, 23.
septembril oli kogu lasteaed ehitud kaunite sügiskompositsioonidega.
Sügis ise oli tulnud lapsi
tervitama ning kuulas laste
kaunist sügislaulude kontserti.
Erilise tähelepanu pälvisid uued «lepatriinulapsed»
(sel sügisel lasteaias käimist
alustanud põnnid).
Neile
pandi
selga
lepatriinutiivakesed, anti
kaasa väike maiustus ja tunnistus selle kohta, et nad on
nüüd Lepatriinu pere liikmed.
Sel sügisel alustas lasteaiateed 13 last. Mängupidu
lõppes meeleoluka ühise
tralliga.
Võrus päästeametis, loomade varjupaigas ja pargis
1. oktoobril käis lasteaia
vanem rühm päästeametis
ja Võru loomade varjupaigas ning keskmine rühm
Kreutzwaldi pargis ja Tamula
promenaadil lustimas.
Päästeametis tutvusid

lapsed päästjate töö, riietuse ja masinatega.
Tamula kaldal oli palju
uut ning põnevat, mis kutsus lapsi aktiivselt tegutsema. Oli õpetlik, tore ja
tegus päev.
Vannamuudu mihklipäiv
Mihklipääväl tetti aga kõkkõ
tuud, midä talorahvas vanal
aol tekḱ.
Latsõ saiva kullõlda
kaŕapoiskõsõ juttu ja esi
ütstõsega mõõtu võtta, kiä
om kipõmb, osavamb ja targemb.
Latsiaida oll’ veetü piä
kõkke, mis pindre ja põllu
pääl kasus: kapstit, põrknit,
kaale, kartokit, upõ, kürvitsit ja muud kraami.
A kõgõ põnõvamb oll´ tuul
pääväl mihklilaada pidäminõ, kos latse esi saiva uma
kotost üten tuudu kraamiga
kaubõlda. Kui mahti, kävevä müüjä ka esi tõiste käest
parempit palakõisi ostman.
Kõik asja masseva üts vai
kats krooni.
Vanemba rühmä tütrigu
Anita ja Gertin olliva niipalló
targa, et näil oll kotost joba
suuremb karp üten võetu, et
saasi laadu päält pallo hääd
ja parembat sisse osta.
Suur-suur täno kõigilõ
vanembilõ, kiä laadakraami
latsile üten olliva pandnu!

jäid Osula poisid kolmandaks. Turniiri teisi tulemusi: Osula-Kuldre 2:1;
Osula-Mõniste 2:0; OsulaVõru 1. põhikool 2:0; Osula-Antsla 0:1.
ANTI OSSIS

Lasteaialastel oli mihklipäeval ka oma väike mihklilaat.
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Värvikirev sügisnädal Sõmerpalu koolis
21.–25. septembrini toimus
meie koolis traditsiooniline
sügisnädal. Mis nädalast
meelde jäi, panid kirja 3.
klassi õpilased.

tammetõru-lusikajooks. Sai
palju nalja. Päeva lõpetasime sõpradele sügiskaartide
meisterdamisega.
ANNALIISA KINNA

Esmaspäeval tõid õpilased
kooli juur- või puuviljadest
asju. Mitme mu klassikaaslase sügismeisterdused olid
ilusad.
JENNY REHKLI

Neljapäeval lugesime luuletusi. Peaaegu kõik lapsed olid
ilusad: kaunid kostüümid
või ilusad pärjad peas. Kõik
lugesid hästi. Meie klassist
olin mina kõige parem.
BIRGIT SAARME

Teisipäeval toimus viktoriin.
Pidime ära arvame igasuguseid sügisesi mõistatusi. Olid
ka mõistatused loomadest.
LIIS LINDSALU

Sügisnädalal tulid algklassiõpilased kooli kaunites kostüümides.

Osalesime projektis «Tunne Eestimaad»
16.–25. augustini olid üheksa
Sõmerpalu kooli ja kümme
Narva humanitaargümnaasiumi õpilast Savernas laagris «Tunne Eestimaad!».
Projekti eestvõtjad olid
Sõmerpalu ja Narva õpetajad.
Esimesel päeval vaatasid
eesti ja vene lapsed üksteist
umbusklikult, kuid peagi
saime sõpradeks.
Laagris õppisime tundma taimi ning valmistasime
nendest
kompositsioone,

sportisime, ujusime, orienteerusime, õppisime eesti ja
vene keelt, käisime matkamas ja ekskursioonidel.
Iga võistkond joonistas
kolme maakonna piirjooned
ning nendest pandi kokku
Eestimaa kaart.
Igal õhtul sai saunas käia
ja tantsida. Juhtus sedagi, et
pärast tantsu ei saanud õigel
ajal magama ja öö jäi lühikeseks.
Laagri ajal käisime ka
Tartus zooloogiamuuseumis,

põllumajandusmuuseumis
ning tutvusime vaatamisväärsustega. Käisime ka
Cantervilla lossis.
Jätkuprojekt
«Tunne
Eestimaad!» kestis 9.–12.
septembrini. Narva õpilased
veetsid kolm päeva Sõmerpalu koolis. Koos käisime
Luhasoos, Ööbikuorus ja
Vastseliina linnuse varemetes. Ootame uut toredat kohtumist Narva õpilastega.

Sõmerpalust
Pokumaale

pokuﬁlmi ja lugesime raamatuid. Matkarajal otsisime
postkastidest tähti. Pidime
otsima sipelgate kaarsilda,
kivist vaala, puust kaelkirjakut, allikaid, pannkooki,
kammi, puust krokodilli,
harﬁ, mehikest ja limukat.
Looduses võis kohata

ka pokusid ja erilisi taimi.
Pärast taimerada käisime
vaatlustornis ja Hauka talu
õuel. Lõpuks pidasime piknikku ja tegime viktoriini.
Saime sellelt matkalt palju
teadmisi.

9. septembril käisime Pokumaal – Edgar Valteri loodud
maal. Seal oli tore, sest sai
nii joonistada kui ka loodust nautida.
Pokukojas
vaatasime

MARIANNE HAUG, 8. klass

KRISTEL NÕMMIK, 5. klass

Keeleuurimine on põnev

Kolmapäev oli sportmängude päev. Toimus lustlik

Kooli tervisepäev
7. septembril toimus meie
koolis tervisepäev. Pärast
esimest tundi liikus terve
koolipere õue: algas muusika saatel võimlemine, mida
juhendas Tiia Linnas.
Pärast
15minutilist
võimlemist algas kooli aulas loeng. Riina Paat rääkis,
kuidas kutsuda kiirabi, aidata hädasolevat sõpra ja
anda esmaabi. Kuidas toimida siis, kui on verejooks
ja kuidas peab kätt/jalga
hoidma, kui oled saanud

mürgimao käest salvata.
Veel manitses ta, et ei
tasu mitte mingil juhul hüpata seal vette, kus sa pole
varem ujunud, vastasel
juhul võid halvatuks jääda. Riina Paat rääkis väga
emotsionaalselt ja huvitavalt.
Õpetlikku ja kasulikku
juttu kuulates said kõik
palju targemaks.

Mälumäng annab teadmisi

leb lugeda oma kooli infolehte, meediaväljaandeid, surfata Internetis, jätta meelde
huvitavaid fakte poliitikast
ja spordist.
Aasta lõpus premeeritakse võitnud klasse toredate auhindadega.

Juba kolmandat aastat toimub Sõmerpalu koolis iga
kuu mälumäng. Võistkond
on kolmeliikmeline, liikmed vahetuvad, nii et kõigil
õpilastel on võimalus osaleda ja oma teadmisi näidata.
Vastuste teadmiseks tu-

KRISTI PETTAI,
Sõmerpalu kooli direktor
Juba neljandat korda said
kokku «enkolased» – Tallinnas Eduard Vilde majamuuseumis peeti Eesti
noorte keeleorganisatsiooni konverentsi «Uurimise
võlu», millest võtsid osa ka
kolm Sõmerpalu põhikooli
ärksamat eesti keele huvilist.

Organisatsioon ühendab
noori, kes väärtustavad eesti
keele õppimist, kasutamist,
uurimist, innustades noorte
eestikeelset loometegevust
ja tihendades keelehuviliste
õpilaste suhtlemist.
Tänavuse aasta teema oli
kasulik, sest õpilased peavad koolis kirjutama uurimuslikke töid ja tegema
selleks iseseisvat tööd infoallikatega.

KELLY ILP,
LAURA VILL

TIIA LINNAS,
õppealajuhataja

Õpilased kohtusid kirmõlemad võistkonnad saajandusuurijate ja uuritavutasid hea tulemuse.
vatega. Põnevaks kujunes
Kuigi mälumängust olid
noore kirjaniku Birk Roheoodatud osa võtma kogu
lendi meeleolukas esinemi- KERSTI KARU,
valla noored, oli osalejaid
ne. Birk Rohelend kirjutab valla noorsootöö korraldaja ainult Sõmerpalust.
neist asjadest, mis tavaliselt
Võitis võistkond Turbo
inimesi ei huvita, aga kirju- 22. oktoobril osalesid Jänkud: Marianne Haug,
tublid Sõmerpalu koolitab nii, et huvitaks.
Laura,
Vill,
Mariette
Birk jagas oma kogemu- noored mälumängus.
Vunder ja Kaia Raudsepp.
si: «Igasugune looming on Tuli leida vastused 20 küsiAuhinnaks olid ristväärtus. Palju lihtsam on musele. Oli nii kergeid kui sõnad, 2010. aasta kalender
mitte midagi teha, sest siis ka raskemaid küsimusi, aga ja maiustused.
ei tule ka kriitikat, aga julge
teha!»
Päevale pani täpi Cabaret
Rhizome’i etendus «Hädaorg», kus sõnaline osa peaaegu puudus, sest sõnal on
võim ja jõud me kõigi üle.
Tegevust anti edasi miimika
ja žestiga.
Olulise mõttena jäi kõlama, et sul peab olema ideed,
millest oled ise huvitatud,
ja julget pealehakkamist,
kõik ülejäänu tuleb ise tasapisi.
Mälumängurid pead murdmas.

Koolinoorte
mälumäng

Noorte keelekonverentsist osavõtnud.

Reedel oli sügisnädala lõpetamine. Kõik, kes olid sel nädalal tublid ja hoolsad, said
diplomi. Ja siis pidasime veel
sünnipäevapidu: sõime enda
kaasatoodud sügisande.
SIMMO KÜLLA

Lastevanemate
koosolek
7. oktoobril toimus Sõmerpalu koolis lastevanemate
koosolek. Muusikaõpetaja
Tiina Rõigas tänas tublisid
lastevanemaid Aune ja Tambet Vunderit, kes olid abiks
suvisel laulu- ja tantsupeol
Tallinnas.
Seejärel sai sõna hoolekogu esinaine Kaie Rehe. Kuna
mõned hoolekogu liikmed
soovisid oma kohast loobuda, valiti nende asemele uued
lastevanemad Triin Ivask,
Ingrit Allas ja Tambet Vunder. Hoolekokku kuuluvad
veel lastevanemad Kaie Rehe
ja Evely Lindsalu, õpetajate
esindaja on Külli Karro ja
valla esindaja Aare Hollo.
Külalislektor Ene Külasalu rääkis teemal «Kooli
ja kodu koostöö». Tehti ka
mõned praktilised harjutused. Tore, et lastevanemaid
oli palju kokku tulnud. Pärast jätkus koosolek klassides. Loodan, et see õhtu aitas
kaasa tihedamale koostööle
kodu ja kooli vahel.
KÜLLI KARRO, õpetaja

Õpetajate päev
Sõmerpalu koolis tähistati
õpetajate päeva 5. oktoobril.
Sel päeval said 9. klassi õpilased tunda, kuidas on olla
õpetaja. See oli meile tõeline
katsumus.
Päev algas aktusega. Pedagoogid saadeti «sundpensionile» ja neid premeeriti lilleõiega elutöö eest. Tutvustati
uusi õpetajaid ja pärast aktust mindi tundidesse.
Päev oli eriline, kuna
tunde andsid üheksanda
klassi õpilased. Kõik kulges
edukalt. Õpilased said hindeid tööde ja käitumise eest.
Üheksandikele oli see hea
kogemus olla üks päev õpetaja või direktori rollis.
KRISTI PÄRT, 9.klass

Kooli fotoringist
Sellest aastast tegutseb Sõmerpalu koolis fotoring. Ka
mina läksin sinna, et õppida
uut ja huvitavat.
Oleme juba teada saanud,
kuidas fotograaﬁa algas,
kuidas pildistada ruumis ja
õues. Külastasime fotosalongi Võrus, kust saime uusi
ideid.
Lisaks oleme tutvunud
fototöötlusprogrammidega,
et osata oma pilte paremaks
teha. Aga õppida on veel nii
palju! Meil on oma fotoringi ajaveeb, kus on kõik meie
tööd ja tegemised kirjas.
ANNELY LINDMETS,
8. klass
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Eakad tutvusid
hooldekodu ja
Pokumaaga
Eakate päeva puhul tutvusid
meie valla pensionärid äsja
valminud hooldekoduga.
Hooldekodu elanikud ootasid külalisi ja külalistel oli
tore tuttavatega kohtuda.
Seejärel kulges bussisõit
Pokumaale, kus perenaised
rääkisid Edgar Valteri loomingust ja tutvustasid Pokukoda. Selle omalaadse ehitise
juures oli palju uudistamisväärset.
Uhtjärve Nõiariigis kinnitasid eakad keha ja tutvusid põgusalt turismitaluga.
Argipäevastele tegemistele pakkus see väike ringreis
meeldivat vaheldust.
HELLEN DANILSON,
sotsiaaltööspetsialist

Fotojaht Osulas
KERSTI KARU,
noorsootöö korraldaja
2. oktoobril kogunesid
meie valla noored Osulasse, et pidada maha tore
fotojaht.
Seekord otsiti fotode järgi
kohti Osula ümbrusest.
Kuigi fotojahile registreerus
neli võistkonda, jõudsid
osaluspäeval kohale vaid
kaks tublimat: Tommy ja
Jerry ning LKVHK.
Tunni aja jooksul pildistati oma võistkonda
kaheksas erinevas kohas.
Hiljem vaadati koos lõbusaid pilte ja jagati auhindu.
Osalesid Piia Parker,
Kristel-Liis Jõendi, Kaisa
Kängsep ja Helen Laine.

Motouudis
Oktoobrikuu keskel toimusid Võrumaa meistrivõitlused motokrossis.
Mini-MX-klassis võitsid
esimesed kolm kohta Sõmerpalu vallas tegutseva motoklubi Käbid ja Kännud
sportlased: võitis Steven
Seppet, teine oli Raino Käär,
kolmas Kevin Kaurson.
SÕMERPALU SÕNUMID

Pilt fotojahilt.

Mihklilaadal võidutses toidukraam
REET KÄÄR
26. septembril korraldas Sulbi maarahva
selts Sulbis juba viienda mihklilaada. Kohal
olid isetehtud ja –toodetud kauba pakkujad,
vanakraami ja istikute
müüjad.
Kauba
mitmekesisus
hakkas silma juba hommikul, kui müüjad saabusid. Aasta-aastalt on
laadale tulnud rohkem
toidukraami tootjaid,
sekka mõni vahendajagi. Maasink, lambaliha, sõir, juust, koduvõi,
vorst, kala, leib – kõik
kadus lettidelt kiiresti.
Oli näha uusi ja huvitavaid käsitööasju.
Taimemüüjate puukesed-põõsakesed leidsid samuti laadal uue
omaniku. Sel aastal
olid müügil ka puuviljaistikud.
Vanakraamiturg oli
võrreldes eelmiste aastatega tublisti kasvanud.
Lemmikloomadest
olid kohale toodud küülikud ja kassipojad.
Müüjate kohamaksu
asemel annetatud kaup

Sulbi mihklilaadal oli rohkesti müüjaid ja ostjaid.
müüdi oksjonil kenasti
maha. Pakuti laadasuppi ja
pannkooke.
Terve päeva oli rahvale
vaatamiseks sügisandide
näitus. Sai õppida seebikeetmist ja viltimist. Lapsed proovisid jõudu ja osavust ronimisseinal.
Päeva tegevusi ja toimetamisi teadustas Hugo
Prants.
Keskpäeval said laadakülastajad vaadata Krabi
külateatri etendust «Ummbele vigatse pruudi vol 2».
Laata toetasid kohaliku

Laadajuht Hugo Prants muskaatkõrvitsat uudistamas.
omaalgatuse programm,
Sõmerpalu vallavalitsus,
Roosu talu, Lombi, Kirsi,
Taga-Melga, Tuti ja Oru-

kalda talu jpt.
Suur tänu tublidele
seltsi liikmetele ja kõigile
toetajatele!

Piirkonnakonstaabel politsei esindajana kohalikus omavalitsuses
23. septembril toimus Sõmerpalu valla korrakaitsekomisjoni istung, kuhu olid
külalistena kutsutud Võru
konstaablijaoskonnajuhtvanemkonstaabel Tõnis Räim
ja Võru politseijaoskonna
juht vanemkomissar Tauno
Klaar.
Istungil tekkis aktiivne
arutelu piirkonnakonstaabli
rolli üle kohalikus omavalitsuses.
Kahjuks ja üllatuseks selgus, et kohapeal ei teata, millistes küsimustes, millal ja
kuidas piirkonnakonstaabli
poole pöörduda. Seetõttu
pidasime vajalikuks seda
teemat Sõmerpalu valla lehes pisut selgitada.
Piirkonnakonstaabel
on politsei esindaja kohalikus omavalitsuses. Ta ei ole
omavalitsuse töötaja ega saa
sellelt töökorraldusi.
Piirkonnakonstaabli põhiline roll omavalitsuse territooriumil on kodanikelt
saadud teadete ja avalduste lahendamine, koostöö
edendamine partneritega:
haridusasutused, ettevõtted,
sotsiaaltöötajad jne.
Samuti tegeleb ta järelevalvega (liiklusjärelevalve,
avaliku korra tagamine,
relvaomanike kontroll jne).

Kindlasti ei suuda piirkonnakonstaabel
tagada
avalikku korda ja uurida
kõiki süütegusid, mis on
omavalitsuse territooriumil
toime pandud. Seetõttu on
konstaabli ülesandeks ka
kodanike saatmine vastava
ala spetsialistide juurde politseis. Piirkonnakonstaabel
on vahelüli kodaniku ja politseiorganisatsiooni vahel,
et anda kodanikule parimat
professionaalset abi.
Ka politseis on nii nagu
paljudel muudel elualadel,
et spetsiiﬁlisemat tööd teevad sellele spetsialiseerunud
üksused: kuritegusid uurib
kriminaalpolitsei; kiire reageerimise tagab patrullitalitus; alaealiste süütegudega
tegelevad spetsialistid noorsoopolitseist jne.
Piirkonnakonstaabel
peab kogu selle masinavärgi lülisid hästi tundma ja
kodanikku kõigiti abistama
nendes küsimustes, mis on
tema pädevuses, ning kui
on vaja, siis kaasama teisi
osapooli nii politseist kui
väljastpoolt.
Mõned lihtsad selgitused, milliste sündmuste puhul helistada politsei juhtimiskeskuse telefonil 110.
Esimene reegel: kui tea-

tega on kiire, ohus on kellegi elu või vara või pannakse
teatamise ajal toime mõni
süütegu, siis tuleb sellest
teatada politsei juhtimiskeskuse lühinumbril 110.
Mõned näited: kui on
toimunud sissemurdmine
või vargus või muu kuritegu, ja sündmuskohal võib
olla kurjategijate jälgi, siis
tuleks kannatanul helistada politsei juhtimiskeskuse lühinumbril 110 ja oma
teade edasi anda.
Kui olete kuriteo tunnistajaks või jälitate mõnda
süüteo toime pannud isikut
ja vajate kiiret politsei abi,
siis tuleb samuti helistada
koheselt politsei juhtimiskeskuse lühinumbril 110.
Teile saadetakse appi esimene vaba politseipatrull.
Kui rikutakse avalikku
korda (lärmatakse öisel ajal,
tarbitakse avalikus kohas
alkoholi jne) või on infot,
et keegi on joobes olekus
autorooli istumas, siis tuleb helistada kohe politsei
lühinumbril 110. Juhtimiskeskus saadab teadet kontrollima esimese vaba politseipatrulli.
Ülalkirjeldatud sündmused lahendavad juhtimiskeskuse korraldusel patrulli-

talituse politseiametnikeud.
Patrullitalitus on ööpäev
ringi valmis selleks, et reageerida kiiresti politsei sekkumist nõudvatele juhtumitele. Loomulikult kaasatakse
vastava ala spetsialistid ja
info juhtumi kohta saab ka
piirkonnakonstaabel.
Politsei juhtimiskeskus
Tartus (Riia 132) töötab
ööpäev ringi. Keskus teab
parajasti tööl olevate politseipatrullide arvu ja paiknemist ning saab seetõttu
tagada kõige kiirema politseipoolse sekkumise. Ka
piirkonnakonstaabel võib
olla aktiivses patrullis ja
seega juhtimiskeskuse käsutuses.
Millal ja millistes küsimustes piirkonnakonstaabli
poole pöörduda?
Üldjuhul töötab piirkonnakonstaabel tööpäevadel
kella 8–17.
Kui ei ole vaja politsei
kiiret sekkumist, soovitame
pöörduda teadetega piirkonnakonstaabli poole.
Piirkonnakonstaablile
teate jätmiseks on mitu võimalust: vastuvõtuajal vastuvõtule tulemine, avalduseteate postiga või e-kirjaga
saatmine, helistamine.

Sõmerpalu valda teenindab piirkonnakonstaablina vanemkonstaabel Meelis Tsopp.
Vastuvõtt
Sõmerpalu
vallamajas teisipäeval ja
neljapäeval kella 9–10, Võru
politseijaoskonnas kolmapäeval kella 9–10 (kabinet
21, Kreutzwaldi 52a, Võru
linn, telefon 786 8233;
5226370; e-post meelis.
tsopp@politsei.ee).
Millal piirkonnakonstaabli poole pöörduda? Teil
on mure juba pikemat aega
rahu rikkuvate naabritega,
kuid politsei sekkumine ei
ole kohe vajalik; olete kuriteo ohvriks langenud, kuid
se on juhtunud juba mõni
aeg tagasi ja puudub konkreetne sündmuskoht; vajate
abi või nõu seoses avaliku korra rikkumisega või
muudes turvalisust puudutavates küsimustes ja politsei sekkumine ei ole kohe
vajalik jne.
Lisaks piirkonnakonstaabli tööle arutati korrakaitsekomisjonis ka seda,
kuidas Sõmerpalu vallas
edaspidi korda tagada.
Politsei tegi omavalitsusele ettepaneku kaaluda
menetluspädevusega isiku
töölevõtmist või siis mõne

vallavalitsuse töötaja väljaõpetamist.
Igal kohalikul omavalitsusel on õigus heakorraeeskirja ja avaliku korra eeskirja üle järelevalvet teostada.
Võib juhtuda, et politsei
ei suuda oma jõudude ja
võimalustega kõiki omavalitsuse territooriumil toime
pandud väärtegusid uurida
ja korda rikkuvaid isikuid
korrale kutsuda.
Siis on mõistlik, kui
omavalitsuses on inimene,
kes tegeleb valla eeskirjadest
kinnipidamise jälgimisega.
Meie ettekujutuse kohaselt oleksid selle ametniku
tööülesanneteks
näiteks
heakorrajärelevalve, lihtsamad avaliku korra rikkumised, järelevalve kohaliku
omavalitsuse koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise üle. Politsei pakub siin
omavalitsusele abi ametniku koolitamisel.
Oleme alati nõus turvalisuse küsimustes koostööd
tegema ja loodame, et Sõmerpalu vallas on koostöötahtelised inimesed ja organisatsioonid.
Turvalist sügist soovides,
TÕNIS RÄIM,
TAUNO KLAAR
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Sõmerpalu vallas tegutsevad huviringid
Osula segarahvatantsurühm tantsib kolmapäeviti kell 19 Osula kooli võimlas.
Sulbi naisrühm Mari tantsib esmaspäeviti kell 19 Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses (vajadusel Osula võimlas).
Noorte tantsurühm Tiri aga Tõmba ootab tantsuhuvilisi noori tantsima. Proovide aeg kokkuleppel.
Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
Osula segakoor ootab lauljaid esmaspäeviti Osula kooli.
Osula puhkpillorkester teeb proovi Osula koolis. Proovide aeg kokkuleppel mängijatega.
Info: Tõnu Vaask, tel 5558 4625.
Sõmerpalu valla lasterahvapilliansambel ja täiskasvanute kapell töötavad Sõmerpalu muusikatoas. Proovide aeg kokkuleppel osalejatega. Info: Meiki Kõva, tel 5300 3336.
Sulbi vokaalansambel Helin laulab Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses. Proovide aeg kokkuleppel osalejatega. Info: Kristi Serv, tel 5645 2774.
Judoring Roosu talu vabaajakeskuses esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.
Info: Ivar Rosenberg, tel 517 6330.
Rahvapillorkester tegutseb Osuka koolis, aeg kokkuleppel mängijatega.
Info: Sirje Puusepp, tel 5198 7937.
Sulbi külateater tegutseb Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses. Proovide aeg kokkuleppel osalejatega.
Info: Airika Saamo, tel 5199 7981.
Seltskonnatantsuring Kurõpesä tegutseb Kurenurmes. Proovide aeg kokkuleppel osalejatega.
Info: Aleksandra Kerge, tel 5663 4743.
Osula tantsurühm Ummamuudu tantsib Osula koolis neljapäeviti kell 19.
Info: Aita Kängsepp, tel 5191 2395.
Aeroobikatreeningud Osula kooli võimlas teisipäeviti kell 18. Info: Annika Johanson, tel 522 5492.
Aeroobikatreeningud Sõmerpalu klubi saalis neljapäeviti kell 19. Info: Kersti Karu, tel 525 3549.

29. novembril kell 18
advendi alguse tähistamine
Osulas kuuse all
etendusega «Päkapikkude jõuluootus»

Kui sa arvad, et oled piisavalt julge ja tahad
laval särada, siis tule, osale

SÕMERPALU VALLA
TALENDIKONKURSIL!
Oodatud on luuletajad, tantsijad,
lauljad, imiteerijad jne.
Osaleda võib üksinda, paaris või grupiga.
Vanuserühmad:
¤ nooremad kui 18aastased
¤ vanemad kui 18aastased
Registreeri ennast juba täna! Teata oma nimi, vanus ja kava!
Talendikonkurss tuleb 2010. aasta jaanuaris,
kui on piisavalt osavõtjaid.
Seniks aga harjutage ning olge valmis võistlema!

Info: Kersti Karu, tel 786 8812, 525 3549.

Saab ära anda vanu
kodumasinaid
Korjame kokku mitmesugused vanad kodumasinad
ja elektroonikaseadmed,
mis on teie kodudesse vedelema jäänud.
Kes soovib sellist kraami ära anda, peab ette
teada andma tel 786 8800

või 506 3254.
Teateid võtame vastu 6.
novembrini. Pärast seda
anname teada, millal jäätmetele järele tullakse.
AARE HOLLO,
asevallavanem

Sõmerpalu klubi kohviõhtu tuleb 14.
novembril. Tantsuks mängib ansambel Vana
Kallim. Pilet 75 krooni.

Noorteblogi Internetis
Meie noorte jaoks on nüüd loodud oma blogi, kus on
võimalik infot saada ja jagada.
Aadress on: http://meienoored.wordpress.com/.
KERSTI KARU, noorsootöö korraldaja

Kirikuteated
Kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud,
siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles
need, kes koos temaga on läinud magama. Ts. 4:14
1. novembril on kõigi pühakute mälestuspäev: kell
11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 13 palvus
Osula surnuaia kabeli juures. Laulab Urvaste koguduse naiskoor. Võimalus annetada Osula surnuaiakantsli ehituseks. Kell 16 jumalateenistus Antsla
palvemajas.
2. novembril hingedepäeva jumalateenistus kell 16
Antsla surnuaia kabelis, kell 17 Urvaste surnuaia
kabelis.
8. novembril jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
12. novembril kell 18 piiblitund Antsla palvemajas
15. novembril jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell 14 Kraavi kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
22. novembril surnute mälestuspüha kell 11 Urvaste kirikus (kell 10 väljub buss Antsla kesklinnast
Urvastesse), kell 14 Antsla tervisekeskuses (kell 16
Antsla palvemajas ei ole!).
29. novembril on 1. advendipühapäev, kirikuaasta
algus. Jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell
16 Antsla palvemajas, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
Tel 511 8271

Kaks siidpehmet käekest ja süütut särasilma,
üks väike süda, mis ei tunne kurja ilma...
Jäi kitsaks all südame, valuga koos tuli ilmale
väike-väike inimene.
Suurim õnn ta emale-isale!

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Kristel Lall ja Alar Rosenberg
poeg KENNET
Tiia Rodima ja Heiti Neola
tütar MARETTE
Jane Koorm ja Jaanus Raudsepp
tütar JANNE
Stiina Parm
tütar MARIELLE
Egle Vill ja Marti Pungits
poeg MARTEN
Merili Küppar ja Vaido Ermel
poeg OSKAR
Marge ja Andri Haak
tütar MIIA

Palju õnne!
See päev koob
mälestuste kuldset keed.
Toob rõõmu, õnnesoove häid.
Toob vaasi kauneid kevadõisi,
sest aastaring on jälle täis.

November

Detsember

Emma-Alvine Möldre 97

Bernhard Kerge 95

Hilja Piirimägi 89

Marija Paluveer 90

Solomonia Sillaorg 87

Frieda Ossul 88

Loreida Haller 87

Koidula Mandel 87

Hilda Ingver 85

Ella-Hermine Siivak 87

Aino Keem 85

Olga Vaab 84

Leida Paulus 82

Lovise Tarend 84

Peeter Ahman 82

Oskar Kaarna 82

Ellionore Alter 81

Virve Varrik 81

Milvi Leok 70

Hilja Leok 81

Salev Peemot 70

Albert Danilson 75

Uno Müürsepp 65

Eda-Fiameta Arengu 75
Lea Sarapuu 75
Mare Varrik 70
Helgi Viss 65
Viivi Laurits 65

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

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Nikolai Leim
Heino Sikk
Aliide Aunap
Väljaandja: Sõmerpalu vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

