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Jõulutervitus vallarahvale
Käes on advendiaeg, tulemas on jõulud, tuues meisse pühadetunde ja rahu.
Aeg justkui seiskuks
ja annaks meile viivukese
mõtlemisaega.
Päkapikud ja advendiküünlad koduakendel näitavad, et elatakse jõuluootuses. Õhtul aknalauale
sätitud sussist võib hea laps
hommikul päkapiku poetatud maiustuse leida.
Igal inimesel on jõuludest oma ettekujutus ja
mälestused, mis tihtipeale
pärinevad lapsepõlvekodust.
Keset pimedat talveaega
on jõulud valguse- ja rõõmupühad.

Jõulud on sobivaim aeg
saada paremaks. On kingituste tegemise, heade soovide ütlemise ja andestamise
aeg, mil me kõik muutume
pisut lapsemeelsemaks.
Nautigem seda tunnet
ja võtkem aega elu üle järele mõelda. Mõtleme siis ka
sellele, mida edaspidi paremini teha.
Sõmerpalu valla rahvale ja kõigile lehelugejatele
soovin soojust südamesse, jõuluvalgust tubadesse,
üksteisemõistmist ja armastust. Rahulikke jõulupühi ja ilusat uut aastat!
AARE HOLLO,
vallavanem

Valla eakate jõulupidu Osulas
HELEN METSMA,
sotsiaaltööspetsialist
Traditsiooniline valla
eakate jõulupidu toimus 15. detsembril
Osula koolimajas.
Osavõtjaid oli ligikaudu 150. Peo avasõnad
lausus vallavanem Aare
Hollo.
Kultuurilist meelelahutust pakkusid isetegevuslased: Osula kooli 3.
klassi rahvatantsurühm,
Võru
muusikakooli
akordionistide orkester,
Võru pensionäride klubi Hõbedane Juus memmede tantsurühm. Laulis Kuno Kerge, tantsuks
mängis Raen Väikene.

Pensionärid peol.

Lumetõrje on nii kiire kui võimalik
ALEKS PAI
Vallal on aastaid olnud
seisukoht, et kõigi majapidamiste juurde peab talvel
tee lahti olema. Seda on ka
tehtud. Küsimus on aga
ajas, mille jooksul pärast
tuisku peaks tee lahti lükatud olema.
Riik on teed jaganud kategooriatesse ja teede lahtilükkamiseks on kehtestatud
kindel tähtaeg.
Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maantee lahtilükkamise ajaks on kehtestatud
viis tundi pärast lumesaju
lõppu.
Võru-Kuigatsi-Tõrva
maanteel on see aeg 12 tundi
ja teistel valla maa-alal olevatel riigiteedel 36 tundi.

Muudatused hooldaja määramisel
ja toetuste maksmisel
2011. aasta 1. jaanuarist
muutuvad
täiskasvanud
puudega inimesele hooldaja määramise ja hooldajatoetuse ning valla eelarvest
makstavate toetuste tingimused ja kord.
Peamised muudatused toetuste maksmisel on järgmised:
juubelitoetust makstakse
alates 70. eluaastast juube-

lisünnipäevade puhul; jõulude ajal saavad valla poolt
kommipaki kodused, valla
lasteaias käivad ja valla põhikoolide algklassides (kuni
4. klass) õppivad lapsed;
kooli lõpetamise toetust
makstakse valla põhikoolide lõpetajatele; gümnaasiumis, kutseõppeasutuses ja
kõrgkoolis õppijate toetust
makstakse kuni 21 aasta
vanusele kutseõpet ja kuni

25 aasta vanusele kõrgharidust omandavale päevases
õppevormis õppijale. Kui
õppekava nominaalkestus
ületab viis aastat, makstakse
toetust selle lõpuni.
Gümnaasiumis õppijale
makstakse toetust 5–100%
toiduraha hinnast. Toetust makstakse üks kord
kalendriaastas.
Alates 2011. aastast ei
maksta ravimitoetust.
Muudatused
hooldaja
määramise ja hooldajatoe-

Riik on nõuete kehtestamisel arvestanud tehnilist võimsust ja töö maksumust. Päris selge, et valla
võimalused on tunduvalt
kehvamad.
Lumetõrjetöödeks umbes 130 kilomeetri pikkusel
teedevõrgul on vallal endal
üks vana ja lagunev traktor
ning lepingud kolme ettevõtjaga.
Kui lund sajab ja tuiskab,
ei ole alati võimalik tagada
teede korrasolekut ja pääsu
iga majapidamise juurde
enne kella 8 hommikul ja
enne kella 17 õhtul.
Ühe piirkonna lumetõrje
võib võtta aega 10–16 tundi.
Kes jäävad ringi lõpuossa,
peavad kauem ootama.
Lumetõrjetööde tegijatega on kokku lepitud, et nad

lükkavad iga majapidamise juures lahti minimaalse
auto tagasikeeramise koha.
Minimaalse seetõttu, et
iga minut, mis selleks kulutatakse, teeb ringi lõpus
ooteajaks juba tunde. Seepärast tuleb iga majapidamise juures põhitöö teha
lumelabidaga. Ilmtingimata
on vaja tähistada ka oma
teelõik ja ümberkeeramiskoht.
Lumetõrje tegijal on vahel päevalgi raske aru saada,
kus ta peaks lund lükkama.
Seda raskem on see ööpimeduses.
Kui enamik inimestest
saab sellest aru, siis on ka
neid, kes valavad oma pahameele lumelükkaja peale
välja. See küll kellelegi kasuks ei tule.

Lumelükkaja teeb oma
tööd vastavalt lepingule ja
arvamused tuleks vallale
edastada.
Võib tekkida küsimus,
miks ei ole lumetõrjetöödele kaasatud rohkem partnereid. Kui arvatakse, et
nlepingupartneriks on suur
tung, siis on see vale seisukoht.
Vallavalitsusel ei õnnestunud lepingut sõlmida ühe
möödunudtalvise lumelükkajaga, hoolimata tunnihinna tõstmisest.
Paljus oli põhjuseks pidevast tööks valmisolekust
tekkinud stress ja osaliselt
ka elanike halb suhtumine.
Ainult mõistlik ja üksteisega arvestamine aitavad
meil talve rahulikult mööda
saata.

tuse maksmise korras:
hooldus seatakse juhul,
kui isiku toimetulekut ei ole
võimalik tagada muude teenuste, lisatoetuste või muu
abi osutamisega; hooldajat
ei määrata isikule, kellel
puudub pidev abi- ja hooldusvajadus vaimse või kehalise puude tõttu.
Hooldajaks võib olla
isik, kellel ei ole hooldatava
suhtes ülalpidamiskohustust ega sügavat või rasket
puuet.
Hoolduse seadmiseks

ja hooldaja määramiseks
vajalikku hooldusvajadust
hindab sotsiaaltöötaja hooldatava elukohas, kaasates
vajaduse korral teisi erispetsialiste.
Hindamisel
tehakse
kindlaks hooldust vajava
isiku abivajadus ja hooldaja
ülesanded.
Hooldajatoetus
määratakse hooldatava puude
lõpptähtajani;
tähtajata
määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel kolmeks aastaks; kuni kolmeks kuuks

isiku puhul, kes trauma- ja
operatsioonijärgse seisundi tõttu või aktiivravi järel
ei suuda teha igapäevaseid
majapidamistöid ega end
ise teenindada.
Dokumentidega on võimalik lähemalt tutvuda vallamajas, valla raamatukogudes ja valla kodulehel www.
somerpalu.ee.
HELEN METSMA,
sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist
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Sulbis tegutseb teine töötute
lastevanemate tugigrupp
REET KÄÄR,
tugigrupi juht
Sõmerpalu vald on Võrumaal ainukene, kes
tegeleb töötute lastevanematega heategevusorganisatsiooni
SA
Dharma toel. Septembrikuust käib Sulbis koos
juba teine töötute lastevanemate tugigrupp.
Eelkooliealiste laste vanemate suurim probleem tööle asumisel on
lastehoid, eriti vahetustega töö puhul.
Niikaua kuni vanem
pole tööd leidnud, on
talle abiks tugirühm,
kus saab inimestega, kel
on samalaadsed probleemid, koos lahendusi
otsida.
Tugigrupis nõustatakse lastevanemaid viis
kuud. Rühm käib koos
üks kord nädalas kakskolm tundi. Toimuvad
loengud ja grupitööd
ning kokkusaamise lõpuks meisterdatakse midagi oma kätega.
Praegu on rühmas
kaheksa toredat ja asjalikku naist, kes ei taha
eluraskustele alla anda
ja käivad koos, et teha
midagi, mis aitaks veidikenegi hõlpsamalt eluga
toime tulla.
Naised on Linnamäe,

Töötud lastevanemad saavad üksteiselt tuge ja jõudu töö otsimiseks.
Sõmerpalu, Osula, Kärgula
ja Kahro külast. Projekt
ongi mõeldud tervele vallale.
Lastevanemate tugigrupi tegevust koordineerib
Sulbi Maarahva Selts. SA
Dharma pole unustanud
ühtegi grupis osalejat ja on
jõudumööda pidanut meeles kõiki peresid.
Tugigrupis käsitletakse
peresuhteid, lastekasvatust,
stressiga
toimetulekut,
töö- ja pereelu ühitamist,
antakse näpunäiteid säästuajaks jne.
Mida meisterdada, otsustatakse osalejate ettepanekute põhjal.
Oleme teinud kaarte,
valmistanud õllekorkidest
värvikirevaid kuumaaluseid, õppinud kuduma

pärlitega kätiseid ja köitnud Jaapani stiilis raamatuid, viltinud seepi ja lillekesi, maalinud siidsalli ja
jõululinikuid ning teinud
geelküünlaid.
Tundub, et kätiste ja
raamatute tegemine meeldis naistele väga, kuna ikka
ja jälle on nad neid teistele
näitamiseks kaasa võtnud.
Õpitut saab kodus uuesti proovida ja omavalmistatud kingitused ongi olemas
(jõulud ju ukse ees).
Rühmaga on ette võetud ka meeldejäävaid väljasõite. 29. septembril käisime naistega Räpina aiandis
ja Värskas, kus nautisime
veepargi- ja saunamõnusid. Novembris külastasime valla ettevõtteid. Paadi
Pagaris võeti meid kenasti

vastu, näidati ja tutvustati
töötingimusi.
Sõmerpalu hooldekodus räägiti peale muu ka
inimese elust sünnist surmani ja sellest, kuidas vanaduspäevi väärikalt veeta.
Detsembris on väljasõit Tartusse: külastame
Antoniuse Gildi, tutvume
sealsete käsitöökodadega ja
käime Antoniuse õuel toimuval jõululaadal.
Grupis on asjalikud
ning hakkajad naised. Isegi
nii asjalikud, et lubasid jaanuaris edasi tegutseda, siis
juba eneseabirühmana.
Jätkugrupi eestvedaja
kasvab välja tugigrupist ja
osalejate ettepanekul võtab
selle ülesande endale Jaana
Rosenberg.
Eneseabigruppi kutsu-

me ka esimeses grupis
olnud naised, kes pole
veel tööd leidnud ja
soovivad endiselt koos
käia ja midagi ühiselt
ette võtta.
Samuti võivad grupiga liituda lapsehoolduspuhkusel olevad vanemad.
Uue lastevanemate
tugirühma kokkupanek algab jaanuarist,
tegevust alustab grupp
veebruaris.
Töötud või vähese
tööhõivega lastevanemad (emad ja isad) on
oodatud ennast kirja
panema. Kooskäimiste
koha valime osalejate soovi järgi (Sulbis,
Kurenurmes või mujal vallas). Infot saab
Reet Käärilt või Helen
Metsmalt.
SA Dharma projekti
«Koostöö=lahendused»
rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Selle raames
toetatakse lastevanemate tugigruppide ja eneseabigruppide tegevust,
et aidata seal osalejate
ltööturule siseneda või
ära hoida nende tööturult väljalangemist.
Projekt kestab kaks
aastat ja selles saab osaleda neli 8–12liikmelist
tugigruppi ja neli kuni
15liikmelist eneseabigruppi.

Aidake valla
aukodanikku
valida!
Vallavalitsus ja -volikogu
paluvad esitada kandidaate
2011. aasta valla aukodaniku nimetuse andmiseks.
Kandidaadi nime ja
lühiiseloomustuse palume
esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2011 vallasekretärile tel 786 8800; 5197 1490
või e-postiga maia@spalu.
werro.ee.
Seni on valitud Sõmerpalu valla aukodanikeks:
1998
Gustav-Bernhard
Reiman − võttis osa
Vabadussõjast.
2000 Maria Kongo − kauaaegse pedagoogilise tegevuse eest.
2003 Helmut Kostabi −
puhkpillimuusika edendamise eest vallas.
2005 Jaan Reiman − kauaaegse tegevuse eest põllumajanduses ja aktiivse
osalemise eest valla kultuurielus.
2006 Heljo Saar − kauaaegse tegevuse eest koduloouurija ja giidina.
2007 Eti-Marje Rannit − kauaaegse pedagoogilise tegevuse ja
näiteringi juhendamise eest.
2008 Väino Leok (postuumselt) − motospordi
tulemusliku arendamise
eest.
2009 Asta Veri − kauaaegse
pedagoogilise töö eest.
2010 Tõnu Vaask − kauaaegse kultuurialase tegevuse eest.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Võrumaa võistlustantsijad on sel sügisel edukad olnud
MARJU MÄNDIK
Oktoobri viimane nädalavahetus Võru spordihallis
oli täis glamuuri ja pingelist võistlussporti. Paremusjärjestus selgitasid välja 20 tantsuklubi tantsijad.
Tantsuklubi Maarja eestvõttel sai koos Eesti tantsuspordiliiduga ning Võru ja
Põlva maakonna sponsorite
toetusele teoks põnev emotsionaalne spordipäev.
Oma oskusi ja võistlusindu said proovile panna
400 paari alates algajatest
tantsijatest, kel selgeks õpitud kaks tantsu, kuni tegijate, kümne tantsu tantsijateni välja.
Tantsuklubi Maarja oli
edukas. Finaali (kuue paari
sekka) tantsisid ennast järgmised Maarja klubi tantsupaarid:
Kaks tantsu
Indrek Nemvalts – Iris
Torim, 6. koht (mudilaste

arvestuses, kuni 7aastased);
Kevin Jaaska – Laura
Sinkartšuk, 1. koht;
Andreas Korju – Karily
Klaus, 3. koht;
Rauno Kahre – Kätlin
Kahre, 5. koht.

ladinatantsudes 4. koht

Neli tantsu
Krisjtjan Koosapoeg – Mailis Rebane, 4. koht;
Alfred Timmo – Elisbeth
Kottisse, 2. koht;
Ken Möldri – Marianne
Raha, 4. koht.
Kuus tantsu
Mart Kirotar – Aleksandra
Jermohhin, 2. koht;
Sten Lang – Mirjam Leesalu,
3. koht.
Võistlusklasside lõikes:
E klass (6 tantsu)
Aleksander Kepler – Margareth Kottisse, standardtantsus 4. ja ladinatantsudes
5. koht (kuni 9aastaste laste
arvestuses);
Egert Arujõe – Kadi Lang,

Andre ja Heidi Lainemaa (vasakul) võistlemas.
ladinatantsudes 3. koht;
Riivo Männiste – Marika
Adson, ladinatantsudes 5.
koht;
Marcus Michelson – Katriin
Käärik, standardtantsudes
3. koht;
Sander Ojatamm – Triin
Mirjam Tark, standardtant-

sudes 5. koht;
Silver Vislap – Maali Timpka
ladinatantsudes 2. koht;
Kert Hüdsi – Johanna
Hiielaan, standardtantsudes 2. ja ladinatantsudes 3.
koht;
Artur Olle – Jane Sabal,
standardtantsudes 5. koht ja

D-klassi (kaheksa tantsu)
Erik Bleive – Laura Anett
Kreevald, standardtantsudes 2. koht ja ladinatantsudes 4. koht ;
Liisa Matsi – Teodor
Manivald Toomik, standardtantsude 6. ja ladinatantsude 4. koht;
Vairi Visnapuu – Daniel
Hakk, standardtantsus 1. ja
ladinatantsudes 2. koht;
Andre Lainemaa – Heidi
Lainemaa, ladinatantsude
3. koht;
Joonas Dein Plakso –
Angelika Aruots, standardja ladinatantsudes 5. koht.
Paarid Vairi Visnapuu ja
Daniel Hakk ning Teodor
Manivald Toomik ja Liisa
Matsi tantsisid ennast Võrus edasi tugevamasse, Cklassi, millega pandi punkt
D-klassile.
Ühtlasi tõid mõlemad
paarid koju Eesti hooaja üld-

arvestuses D-klassi karika
ladinatantsudes ja esimene
paar ka standardtantsudes.
C-klassi (kümme tantsu)
Siim Koppel – HannaLisette Helekivi, standardtantsudes 6. koht ja ladinatantsudes 5. koht. Paar
hoiab C-klassi karikavõistluste edetabelis standardtantsudes omavanuste seas
kolmandat kohta.
Ken Säde – Egle Vene, standard- ja ladinatantsudes 2.
koht;
Hardi Olle ja Kätlin Marjapuu, standard- ja ladinatantsudes 3. koht.
Mõlemad paarid hoiavad Cklassi karikavõistluste edetabelis standardtantsudes omavanuste seas vastavalt esimest
ja teist kohta.
Ilusa võistluse tegi ka meie
ainus seenioride klassi paar
Urmas Johanson – Merle
Saar-Johanson, saavutades
standardtantsudes 3. koha.
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Jõululaat Osula koolis
14. detsembril toimus
Osula koolis jõululaat.
Kaupa oli pakkumas palju
müüjaid.
Põhiliselt müüdi toitu. Eriti palju oli vahvleid.
Tinavalamine oli tore.
Puutööõpetaja sulatas tina
ja siis sai selle veepangi kallata. Tekkinud kuju järgi
ennustas kehalise kasvatuse õpetaja tulevikku.

Jõululaadal oli ka õnneloos. Seal võideti erinevaid
asju: hapukurke, puslesid
jms. Kogutud raha läheb
kooli huvitegevuse jaoks.
Müüdi ka käsitööd:
mütse, kaelakeesid jm.
Mõni kaup sai esimese
kümne minutiga otsa. Toidud olid väga maitsvad.
Eriti šokolaadihiired.
HEBO RAHMAN

Poistenädal
Sõmerpalus
MARJU SARAPUU
8.−12. novembrini toimus
algklassides poistenädal,
mille jooksul külastasime
ka uut motohalli Adrenalin Arena.
Algklassilapsi võttis vastu motohalli rajamise
eestvõtja Aivar Leok, kes
tutvustas motospordi ajalugu Sõmerpalus.
Tanel Leok näitas oma
sõiduoskusi krossirajal.
Algklassilapsed uudistasid
Sõmerpalu uues motohallis
meie valla motosportlaste
võidetud auhindu.

Jõulukarneval
Sõmerpalus
MARJU SARAPUU
Jõululoterii tulu kulub kooli huvitegevusele.

Keelehuvilised
noored kohtusid
24. novembril kogunesid
Võrumaa ärksamad keelehuvilised noored Võru instituuti, kus toimus meediateemaline õppepäev. Samalaadne üritus leidis esimest
korda aset aasta tagasi.
Sõmerpalu põhikoolist
osalesid õppepäeval Kelly
Ilp, Heidi Lainemaa ja Laura Vill.
Kohtumise juhatas sisse
Võru Kesklinna gümnaasiumi 12. b klassi õpilane
Birgit Pettai, kes rääkis oma
suvisest reporteriametist
Võrumaa Teatajas.

Valla laste
jõulupakkidest
Kõik Sõmerpalu valla
lapsed (kuni põhikooli lõpuni) saavad valla poolt
jõuludeks kommipaki.
Kui laps ei käi valla
lasteaias ega valla koolis, siis palume vanematel
vallavalitsusse pakile järele
tulla.
Pakke saab kätte 2011.

Värvikaid seiku 30 aasta pikkusest ajakirjanikutööst ja näpunäiteid uudise
kirjutamiseks jagas Mikk
Sarv. Sõna sai ka Uma Lehe
toimetaja Ülle Harju, kes
kutsus noori üles kirjutamises kätt proovima. Päeva
juhendasid eesti keele õpetajad Raili Leesalu ja Kristi
Pettai.
Õpilased said
end
uudise kirjutamises proovile panna.
Töö käigus leiti uusi
tuttavaid ja tehti plaane
veel samalaadseid üritusi
korraldada.
HEIDI LAINEMAA,
7. klass
aasta jaanuari lõpuni.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Motospordiauhind
12. detsembril toimunud
Adrenalin Arena Cup 2010
Mini MX 1. etapil saavutas
Raino Käär 2. koha.
SÕMERPALU SÕNUMID

Vallas on sirgumas uus põlvkond rahvatantsijaid. Osula kooli kolmas klass
tegeleb rahvatantsuga juba kolmandat aastat. Viimati esineti valla eakate jõulupeol. Poisid võtsid osa ka suvisest meestetantsupeost Rakveres. Tallinna tantsupeole pääsemine selgub kevadel. Rühma juhendavad tublid treenerid Maarika
Rosenberg ja Kristiina Ermel.

SÕMERPALU SÕNUMID

Sõmerpalu kooli 9. klass
korraldas sel aastal ülekoolilise karnevali «Jõuluootus».
Fotol esitavad 9. klassi
õpilased omaloomingulist
räpilugu «Päkapikk».
Neid aitab õhtujuht päkapikk Pipi, kelleks on kehastunud huvijuht Merike
Lipp.

Noorsootööst ja noorsootöötaja ülesannetest
AIGE ULJAS,
noorsootöötaja
Noorsootöö ei ole veel
siiani kõigile mõistetav.
Ka asjaosalistel endil on
noorsootöö sisu ja tulemuste üle diskussioone.
Noorsootöö on alles kujunemisjärgus, sellest ka vähene tuntus, juhtimisprobleemid. Samuti on ootavad
tulemused teadmata.
Allpool on kirjas mõned
põhimõtted, millest noorsootöö korraldamisel lähtutakse.
Noorsootööd tehakse
noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste
tegemisse.
Tingimuste
loomisel
teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte
vajadustest ja huvidest.
Noorsootöö põhineb
noorte osalusel ja vabal
tahtel.
Noorsootöö
toetab
noorte oma algatust.
Noorsootöös lähtutakse
võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõtetest.
Noorsootöö on noor-

tele tingimuste loomine
arendavaks tegevuseks, mis
võimaldab neil vaba tahte
alusel väljaspool perekonda, tasemekoolitusi ja tööd
tegutseda.
Noorsootöö sisu on
noorte sotsiaal-, kultuurija tervisekasvatus.
Noorsootööd tehakse nn
avatuse põhimõttel. Noorsootöötaja tegevusalaks on
võimaluste loomine noorte
huvitegevuseks, enesetäiendamiseks, meelelahutuseks
ja meelepäraseks tegevuseks kooli-, töö- ja koduvälisel ajal, noorteühenduste
tegevuse korraldamine.
Noorsootöö on seotud hariduse, sotsiaaltöö,
spordi, kultuuri, õigus- ja
muude ühiskonnaelu tahkudega.
Noorsootöö aitab noorel õppida enda, teiste ja
ühiskonna kohta. Noorsootöö on tugeva haridusliku sisuga tegevus, mis loob
lisaväärtuse noore arenguprotsessis.
Noorsootöö
pakub
kvaliteetset tuge noorele,
mis võmaldab tal areneda.
Noorsootöö aitab noortel
teha tema soovid kuulda-

vaks ja mõjutada otsuste
tegemiset. Noorsootöö aitab ära hoida sotsiaalset
eraldumist.
Noor on noorsootöö
jaoks võrdne partner.
Noorsootöötaja ülesanne on tagada, et tegevused
oleksid õpetlikud ja arendavad.
Noorsootöö kaudu saavutab noor enesekindluse
ja eneseväärikuse. Suheldes
eakaaslastega, arendab ta
teadmisi ja arusaamasid as-

jadest mis mõjutavad tema
elu.
Noor inimene arendab
planeerimis-, organiseerimis- ja meeskonnatööoskusi aktiivse osalemise
kaudu noorsootöös.
Ta õpib, kuidas saada
kasu teenustest ja informatsioonist, et teha elus
valikuid ja saavutada suurem kontroll oma elu üle.
Rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat kõigile!

Üks meie valla noortele korraldatud üritus oli pushpallivõistlus Sõmerpalus.
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Sõmerpalu Sõnumid

Laps tilluke, nii armas, väike –
koos sinuga tuli ka päike.

Jõulurõõm

Tahame olla rõõmsad,
mitte kurvad. Tahame leida rõõmu asjadest, headest inimestest ja headest
sõnadest. Tahame viibida
seal, kus on rõõmu, laulu
ja tantsu. Tahame elada.
Elu on küll meile antud, aga kas oleme selle
üle rõõmsad? Ammust
ajast on teada, et inimesed on erinevad ja erinevad on ka nende anded,
kuid see erinevus peab
rikastama.
Seepärast
peame vaatama endasse
ja nägema seal rikkust ja
omapära, sest Jumal on
loonud inimese oma näo
järgi. Millise pilguga me
maailma vaatame, seda
me sealt ka näeme.
Usklik näeb kõikjal Jumalategu ja Tema armulist hoolitsust, aga ateist
näeb midagi muud.
Jõulupühade
ajal
ollakse rõõmsad. Rõõmu
toob meile kingipakk, aga
veel suurema ja jäädava
rõõmu jõululaps Jeesus
Kristus.

Johannese evangeelium
annab selle rõõmu edasi
Jeesuse sõnades: «Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub,
ei hukkuks, vaid et tal oleks
igavene elu.»
Piiblis kirjutatakse, kui-

das Jumala armastus ennast
ilmutab siinses maailmas ja
seepärast on Uue Testamendi algkeelne kreekakeelne
nimigi evangeelium ehk
rõõmusõnum.
Apostel Paulus kirjutab
aga jõulurõõmust teisest
küljest vaadatuna: «Ent Jumal teeb nähtavaks oma

armastuse meie vastu
sellega, et Kristus suri
meie eest, kui me olime alles patused.»
Ühesõnaga, see on
toimunud enne meid,
kui me veel jõuludest
ega selle tähendusest
aru ei saanud ega
seda mõistnud.
Jumal ongi uurimatu ja alati jääb
inimkeeles jumaliku
väljendamisel ja tema
mõistmisel täiuslikkusest puudu.
Aga lihtsad ja siirad sõnad, südamest
ja hingest tulevad hea
sõna või tegu võivad
tuua lihtsa, aga meeliülendava jõulurõõmu.
Kaunist ja rahulikku
jõuluaega!
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse
õpetaja

Jõuluaja ja aastavahetuse jumalateenistused Urvaste koguduses
24. detsembril, jõululaupäeval kell 11 ja 17 liturgiline jumalateenistus Urvaste
kirikus. Laulab Antsla naiskoor Sügismeloodia. Buss Antsla kesklinnast Urvastesse väljub kell 16.15.
25. detsembril, 1. jõulupühal kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud
on armulaud ja laulab koguduse naiskoor. Kell 14 on jumalateenistus Heimtali kirikus. Laulab Osula segakoor ja mängib Osula puhkpilliorkester. Buss
väljub Järverest kell 13, Sõmerpalust 13.10, Osulast 13.15, Sulbist 13.30.
26. detsembril, 2. jõulupühal kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud
on armulaud.
31. detsembril, vana-aastaõhtul kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
Kaetud on armulaud ja laulab koguduse naiskoor. (Sellel aastal õhtust jumalateenistust ei ole.)
1. jaanuaril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
Heimtali kirikus jätkuvad uuel aastal jumalateenistused iga kuu teisel pühapäeval kell 14. Heimtali kirikus saab toimetada kõiki vaimulikke talitusi: ristimist, laulatust, matuseid.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Mirvet Kulberg ja
Meelis Vähi
poeg ROLF-MARTEN

Annyka Teras ja
Madis Siimann
poeg INDREK

Õnne sünnipäevaks!
Elus on hetki,
mis rõõmu toovad rinda.
Kord aastas on päev,
millest mööda ei minda.

Veebruar
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Selma Karu 97
Elfriede Arro 100

Leida Koovik 91

Ida-Amanda Kinna 89

Olga-Adele Hõim 88

Erna Kumm 89

Jaan Vislapuu 87

Eha Saaron 89

Aino Jõgisuu 84

Drusilla Veiker 86

Virve Kärssin 83
Niina �Šipova 82

Jaan Reiman 86

August Kähri 82

Marta Raudsepp 84

Maria Kongo 82

Feliks Kähr 84

Linda Oja 81

Karl-August Punnison 81
Tiiu Tsilmer 75

Loori Halop 80
Naima Haug 80

Paul Mattis 75

Helsi Reiljan 75

Einar Vaher 70

Leida Blavet 75
Salme Uder 75
Mati Siilbek 70

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

In Memoriam Kristjan Urm

On igaühel üks ja ainus tee,
mis mingil hetkel lihtsalt
lõpeb ära.
Ei ühtki miksi enam…
(V. Osila)

Advendi alguse tähistamine
Osula kuuse all etendusega
«Külmataat» jäi viimaseks
meie näiteringi kõige nooremale liikmele Kristjanile.
Mälestused nendest ilusatest hetkedest temaga aga
jäävad ja neid ei saa meilt
võtta.
Alati rõõmus ja tegus
Kristjan innustas ka meid
parem olema. Tema abivalmidus ja heatahtlikkus olid
eeskujuks.
Kristjan oskas imeliselt
suhelda, olgu siis tegu endast nooremate või tunduvalt vanemate inimestega.
Ta oli laps, kes jõudis
oma lühikese elu jooksul

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

palju korda saata.
Koostöö temaga sujus paremini kui mõne
täiskasvanuga.
Kes ei mäletaks
tema suurepärast kehastumist Nukitsameheks ülevallalisel lastekaitsepäeva üritusel,
mitut eredat lavarolli
või humoorikat Kukekese tantsu oma tantsurühmaga!
Kristjan oli alati
lapsemeelselt
siiras,
valmis vastu võtma
aina uusi ja uusi väljakutseid.
Aitäh Kristjan, et
olemas olid ja jätsid
endast nii palju häid
mälestusi!

Mälestame meie hulgast lahkunuid

Osula külaseltsi ja
Sulbi külateatri nimel
MARET SOON

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

Vergiine Tuunas
Valdeko-Friedebert Uder
Silvia Ahman
Raimo Reiman
Kristjan Urm
Härta Saaremõts

