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Võru vallavolikogusse kandideerinute valimistulemused
(Võru vallavolikogus on 21 kohta)
Valimisliit
Ühise Valla Eest

Urmas Juhkam 303
Aare Hollo 202
Juris Juhansoo 189
Meelis Koppel 181
Georg Ruuda 173
Riina Sabalisk 162
Kalmer Puusepp 149
Aune Rehema 138
Piret Haljend 118
Priit Süüden 102
Ilmar Kesselmann 100
Ivar Traagel 83
Ivari Padar 78
Merlis Pajustik 71
Rudolf Kauksi 69
Meelis Aianurm 69
Ilmar Ploom 66
Vaido Ermel 66
Karin Sepp 61
Merlis Hirs 61
Meelis Reinberg 60
Aino Kaurson 60
Tarmo Timmi 59
Elar Sarik 59
Terje Mägi 56
Väino Repp 55
Toomas Maask 54
Silja Otsar 53
Tiia Linnas 53
Külli Pähn 50
Vello Pähn 48
Angela Järvpõld 48
Jaan Rüüberg 44
Epp Voitka 43

Valimistest, aga
mitte ainult
Selleks korraks on valimised möödas. Tulemustega on kõigil võimalik tutvuda siinsamas lehes. Uus
suure Võru valla volikogu
on valitud ja asub tegutsema.
Valimiste eel ja ajal ilmnesid mõned asjaolud, mis
Sõmerpalu vallas valimiste
meepotti mõne tõrvatilga
lisasid.

Marko Tolga 40
Kalmer Kongo 35
Rein Kraak 32
Ülo Täht 31
Helger Hirv 31
Ott Almann 30
Heino Ojaperv 28
Taavi Tuvike 27
Peeter Udras 26
Vambola Saarme 25
Tasu Prangli 21
Reet Käär 20
Margus Peterson 19
Helen Metsma 19
Sirle Muiste 18
Margus Küppas 18
Ruth Toots 17
Tea Kallaste 17
Laine Rehkli 16
Urmet Lain 14
Ahti Treier 12
Margus Järvpõld 11
Tõnu Soome 9
Toomas Rebane 6

Kristel Rajatamm 14
Kertu Pehlak 12
Aive Pähn 12
Kalmer Hannust 7
Taavi Perv 7
Taimi Kõrgesaar 5
Maire Puutka 3
Rain Epler 2
Sirle-Merle Palo 2

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit

Ain Lõiv 88
Anti Nõlvik 74
Heini Sulg 51
Kuldar Jõgeva 41
Koit Roots 30
Mait Kivi 23
Jaak Traagel 23
Hanno Kõrbe 14
Maimu-Aime Nassar 10
Ave Kõlli 8
Eve Tolmik 6

Eesti Keskerakond

Ago Keir 83
Eesti Reformierakond Jaak Juhkam 39
Aivar Rosenberg 222
Viive Tomson 22
Kairi Luik 55
Külli Land 17
Janek Paulus 50
Terje Otsatalu 17
Anti Ossis 34
Raivo Kallas 16
Kalli Truup 28
Enno Kalde 15
Lisanna Elm 27
Arno Kirsimägi 14
Külli Vähi 25
Andrus Nedo 13
Luule Jürisaar 22
Tarmo Vana 11
Evar Saar 21
Paul Ilves 11
Roland Luks 16
Üllar Lillo 10
Esimene neist oli segadus valimisnimekirjadega.
Ligi kolmkümmend valijat, kes elukoha järgi oleksid pidanud hääletama
Osula valimisjaoskonnas,
olid sattunud Sõmerpalus
asuva jaoskonna nimekirja. See oli arusaamatu
ja põhjustas õigustatud pahameelt neis, keda otseselt
puudutas.
Mõned kodanikud avaldasid arvamust, et tegu on
vallavalitsuse ametnike si-

hilikult tehtud «hiireklikkidega». Valijate jaoskondadesse määramise vigu ei
esinenud aga ainult meie
vallas.
Probleem oli üle-eestiline ja seda põhjustas rahvastikuregistri uus kaardirakendus, mida nendel
valimistel
esmakordselt
valijate
jaoskondadesse
määramisel kasutati.
Kõik valijad, kelle registreeritud elukohal (sissekirjutusel) puudus aadress-

Sõmerpalu valla piirkonnast pääsesid uude Võru vallavolikokku Aivar Rosenberg ja Aare Hollo. Juhul kui Ivari Padar siirdub europarlamenti, nagu ta on meedias kinnitanud, saab tema
asemel volikokku ka meie kandi mees Vaido Ermel.

Tänan kõiki vallaelanikke, kes valimas käisid ja oma kodanikukohust täitsid!
Lugupidamisega, Aare Hollo.
Tänan oma valla rahvast toetuse eest Võru vallavolikogu valimisel! Seisan edasi nende
väärtuste eest, mis meie vallarahvale on olulised. Lugupidamisega, Aivar Rosenberg.
Tänan Sõmerpalu valla valijaid usalduse eest Võru valla volikogu valimistel.
Luban ka edaspidi olla aktiivne kodanik. Lugupidamisega, Vaido Ermel.
Külli Ziugand 9
Laine Riitsaar 8

Vello Hinn 8
Janek Kallas 6

Daigi-Riin Raudvassar 6
Riho Raamat 5

objekti (talu) nimi, kanti
automaatselt sellesse jaoskonda, kus toimus elukohaväline eelhääletamine.
Mitmed
Sõmerpalu
jaoskonna nimekirja sattunud valijad täpsustasid
oma elukoha-aadressi juba
valimispäeval või on teinud
seda hiljem. Kui võimalik,
võiksid seda teha teisedki,
et vältida tulevikus halbu
üllatusi.
Teiseks tõrvatilgaks on
tõdemus, et valimiste eel ja

ajal kipuvad mõned muidu
aktiivsed, toredad ja tublid vallakodanikud ütlema
asju, mis teistele haiget teevad.
Alusetute kahtlustuste
väljaütlemist ja levitamist
ning jaoskonnakomisjoni
kahtlustamist kallutatud
tegevuses
hääletamise
läbiviimisel ei osanud küll
enne valimisi oodata…
Vaatamata
mõnele
häirivale asjaolule toimusid valimised ladusalt.

Pühapäevaseks
valimispäevaks saadeti meile
ülevalt poolt ka ilus ilm.
Aituma neile, kes hääletamisel osalesid! Ja neilegi,
kes ei osalenud. Valik ju
seegi.
Eriti tänan jaoskonnakomisjonide liikmeid, kes
tegid ära kõige suurema
töö. Aitäh teile!
TOOMAS LOKK,
Võru valla
valimiskomisjoni liige

Sõmerpalu valla ettevõtjate kohtumisest
ENE KERGE,
ümarlaua koordinaator
20. septembril toimus Sulbi kohvikus piirkonna ettevõtjate kohtumine. Tavapäraselt olid kohal mikroettevõtjad, kelle ühine huvi
on eelkõige piirkonnas
olulise info vahetamine.
Peakülaliseks oli sel korral
Võrumaa Talupidajate Liidu
toiduvõrgustiku koordinaator Esta Frosch, kes tutvustas Uma Meki kaubamärki

ja Võrumaa kohaliku toidu
tootjate tegemisi ning andis infot, kuidas väiketootja
saaks ühisturundusest suuremat abi.
Viimaste
kohtumiste
olulisemad kokkulepped:
• kvartaalsed kokkusaamised ka tulevikus;
• ühine ettevõtjate ja
valdkondade andmebaas, et
infot ja koostööpakkumisi
vahendada;
• koostöö arendamine
piirkonna ja kaugemate ettevõtjate vahel (konkreetne

pakkumine Rapla Ettevõtjate Ühingult, http://www.
reu.ee/);
• kohtumised piirkonna
arendusorganisatsioonide
esindajatega (projektid, rahastus- ja koolitusvõimalused) jne;
• info jagamine piirkonnas oluliste projektide kohta (nt tee-ehitused, liikluspiirangud, avalikud hanked
jms).
Kuna haldusreformi tulemusena on ees olulised
muudatused, muutub ka

senine ettevõtjate ümarlaua
formaat.
Meie piirkonna ettevõtjad on avaldanud soovi tulevikuski kohtuda ja järgmine
kokkusaamine toimub 19.
jaanuaril kell 16 Sulbi kohvikus.
Tänan kõiki ettevõtjaid,
kes ümarlaual on osalenud!
Siit on saanud alguse mitmed väikesed koostööprojektid ja head algatused.
Suur tänu ka Sõmerpalu
vallavalitsusele, kes ümarlauda on toetanud!

Sõmerpalu ettevõtjad Uma Meki märki ja toiduvõrgustikku puudutavat ettekannet kuulamas.
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Sulbi mihklilaat üllatas seekord müüjate rohkusega.

Poliitiline puusaagimine (Aare Hollo, Vaido Ermel, Anti Haugas, Aivar Rosenberg).

Sulbi mihklilaat läks edukalt
SULBI
MAARAHVA SELTS
30. septembril peeti Sulbis juba traditsiooniks
kujunenud mihklilaata,
järjekorras kaheteistkümnendat. Seekordne

laat üllatas müüjate rohkusega: registreeritud ja
registreerimata müüjaid
saabus üle 200.
Esimest korda oli võimalik
laadale müüjaks registreeruda elektrooniliselt ja väga

paljud kasutasidki seda võimalust. Sellegipoolest sai
end kirja panna ka vanal
heal kombel telefoni teel.
Kindlasti on see võimalus
järgmiselgi aastal.
Laadaprogramm
oli
tihe ja tegevust palju. Kõi-

Meie mehed Eesti meeskonnas
Soome pesapalli MMil
TIIA LINNAS
Soome pesapalli maailmameistrivõistluste turniir
toimus 20.–23. juulini
Soomes Turus, sellest
võttis osa ka Eesti meeskond.
Noormehed
otsustasid
osaleda võitlustel, et mälestada oma treenerit Taimo
Linnast. Koos treeneriga
osalesid poisid MM-il 20
aastat tagasi, saavutades 3.
koha.
Nüüdseks on poistest
sirgunud kohusetundlikud
noormehed ja pereisad, kes
väärtustavad meeskonnatööd, mis neile omal ajal
ühistel treeningutel omaseks sai.
Sel aastal saavutas Eesti
meeskond MM-turniiril 5.
koha, mis on ka suurepärane saavutus.
Eesti meeskond võistles
Soomes järgmises koosseisus: Toomas Mölder, Juhan
Karlis, Taavi Täht, Boris
Meldre, Olari Untera, Raul
Eks, Rait Klaas, Jaanus
Piller, Jaanus Kikas, Kaido
Vidder. Meeskonna parimaks mängijaks valiti Taavi Täht.
Kahe aasta pärast toimub Soome pesapalli MM
Indias. Eesti meeskonnal
on eesmärk ka seal osaleda.
Siinkohal tänan Sõmerpalu vallavalitsust, kes toetas võistkonna osalemist
MM-il.
Suur tänu ka kõigile
pesapallipoistele, kes oma
treeneri mälestust ikka
edasi oma hinges kannavad.

Tagareas: Kaido Vidder, Juhan Karlis, Raul Eks, Boris
Meldre, Taavi Täht. Esireas: Rait Klaas, Jaanus Piller, Jaanus Kikas, Toomas Mölder, Olari Untera.

Meeskonna parimaks mängijaks valiti Taavi Täht.

ge meeleolukam oli kell 12
toimunud poliitiline puusaagimisvõistlus, kus jõudu
ja osavust katsusid Reformierakond ja valimisliit Ühise
Valla Eest. Tasavägine võistlus lõppeski viigiga ja üheskoos otsustati, et lõpliku

Väikekandle
valmistamise
kursus lastele
Novembris on Sõmerpalu
valla lastel võimalus endale
väikekannel meisterdada.
Juhendajaks on meie valla kandlemeister Mihkel
Soon.
Kursus sisaldab väikekandle valmistamise juhendamist, materjale, lõunasööki. Valminud kandle
saab osaleja endale.
Kannelt meisterdama
mahub kümme osalejat.
Kuni 12aastase lapsega
peaks kaasas olema lapsevanem, üle 12aastased saavad ilmselt ise kenasti hakkama.
Kandle meisterdamise
kursus toimuks novembrikuu jooksul kahel nädalavahetusel: reede pärastlõunal (kella 14–19), laupäeval ja pühapäeval (kella
10–17). Täpsemad nädalavahetused lepime kokku
juhendaja ja osalejatega.
Kandlekursus on osa
Osula külaseltsi projektist
«Pühajõe piirkonna tuntuse arendamine läbi kogukonda kaasavate ürituste
2017. aastal» ning seda
rahastab siseministeerium
kohaliku
omaalgatuse
programmist ning toetab
Sõmerpalu vallavalitsus.
Siiski on vajalik ka väike omaosalus – 30 eurot
kandlemeisterdaja kohta.
Arve osalustasu eest väljastab Osula külaselts.
Huvilistel (lapsevanematel) palume teada anda
Osula külaseltsi Margita
Kipastole (tel 528 4848)
või e-posti aadressil osula.
kulaselts@gmail.com hiljemalt 31. oktoobriks.
OSULA KÜLASELTS

sõna ütleb meie valla rahvas
15. oktoobril, valimispäeval.
Mihklilaata
toetasid
Sõmerpalu
vallavalitsus,
Roosu talu, Sulbi maarahva
selts ja ettevõtlikud külaelanikud. Laada korraldus-

meeskond tänab kõiki,
kes laada õnnestumisele
kaasa aitasid.
Järgmine mihklilaat
toimub
mihklipäeval,
29. septembril 2018 ja on
pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Terviseõhtu Osulas
MARGITA KIPASTO,
Osula külaselts
Oktoobri algul toimus
Osula kooli võimlas terviseõhtu, kus tutvustati huvilistele kettagolﬁ
(discgolf) ja tennisemängu põhimõtteid.
Suve lõpus rajas Tartu
discgolﬁ klubi Sõmerpalu
vallavalitsuse
tellimusel Osula kooli ümbrusse
üheksa pesaga kettagolﬁraja.
Kuna õhtul sadas õues
korralikult vihma, siis tutvustas klubi esindaja mängu võimlas.
Kohalolijad said selgeks
ka õiged liigutused, kuidas
kettaid lennutada. Kettaid
on võimalik laenutada
kooli sekretäri käest.
Võru
tenniseklubi
VSOP esindaja Timo Tammik tutvustas tennisemängu ja -reketeid, sest nüüd

saab kooli spordiväljakul
ka tennist mängida.
Arvestades vihmaseid
ilmu, siis õues saab taas
mängida uuel kevadel. Talvisel ajal saavad õpilased
aga tennisemängu õppida
võimlas.
Tervise- ja toitumisspetsialist Mirko Miilits rääkis,
kuidas me saame väikeste
muudatuste abil oma toitumist, liikumist ja treenimist muuta. Huvilised said
teha kehaanalüüsi, lisaks
jagati nõuandeid, mida paremaks muuta.
Osula kooli spordiväljaku joonimist kolme pallimängu tarvis (peale tennise korvpall ja võrkpall),
tennisepostide, võrgu ja
lastele tennisereketite soetust toetas siseministeeriumi kohaliku omaalgatuse
programmist.
Terviseõhtu korraldajad
olid Sõmerpalu vallavalitsus ja Osula külaselts.

Tartu discgolﬁ klubi esindaja õpetab kettaheidet.
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Osula kooli 3.
klassi tegemisi
Liikluskonverentsil
II
laste
liikluskonverents toimus 11. oktoobril
maanteemuuseumis. Sinna
olid kutsutud just kolmandate klasside õpilased. Me
oleme vanuses, kus võib hakata taotlema jalgrattaluba.
Kõigepealt pidime end
konverentsile registreerima.
See käis nii, et oma kooli
nime alt tuli leida oma nimi,
siis anti meile kaelakaart,
kus oli peal päevakava, ja
mapp igasuguste trükistega.
Saime ka kõik eri värvi käepaelad.
Seejärel
kogunesime
õppeklassi. Päeva juhtisid
«Väikeste hiiglaste» staar
Ingmar ja üks kohalik tüdruk nimega Kärg.
Meid oli tulnud tervitama ka Põlva maavanem
Igor Taro, kes oli just saanud abipolitseiniku tunnistuse. Igor Taro küsis meilt,
kas oluline on igal juhul
kohalejõudmine või turvaliselt kohalejõudmine, ning
soovitas olla liikluses ikka
tähelepanelik ja viisakas.
Ettekandeid oli konverentsil kolm. Lõuna politseiprefektuuri vanemkomissar
Linda Oks luges ette pika
luuletuse, mille käigus kordasime kõiki olulisemaid
liiklemise põhimõtteid.
Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Sirli
Tallo luges meile ette ühe
jutu, mida kuulates pidime
väga tähelepanelikud olema. Pärast oli ka viktoriin.
Kolmas ettekanne rääkis sellest, et ka bussis tuleb
kindlasti turvavöö kinnitada, sest muidu võid teisi inimesi vigastada. Isegi kui sul
endal midagi häda ei ole.
Kui ettekanded läbi said,
kogunesime oma käepaela
värvi järgi gruppidesse ja
osalesime õpipesade töös:
liiklusmuinasjutu-, politseiniku-, tarkuse- ja täringumängupesas.
Isegi õpetajatel oli oma
pesa – nendele räägiti helkuritest. Mina olin liiklusmuinasjutu pesas, kus
pidime ise liiklusteemalisi
lugusid välja mõtlema.
Lõunasöögiks
pakuti
meile riisi kanaga ja õunakooki. Pärast lõunat kogunesime taas saali, kus kõigi
õpipesade esindajad rääkisid oma rühma tööst.
Pärast konverentsi saime
võimaluse veel giidiga muuseumi külastada.
Õppisin
konverentsil
liiklusmärke ja õiget liikumist, aga sain ka teada, mis
on konverents. Mulle meeldis see väga. Suur tänu korraldajatele!
LIISA PRUULI

Heategevuskohvik
Loomakaitsepäeval, 4. oktoobril toimus koolis heategevuskohvik
loomade
varjupaiga töötajate toetamiseks.
Iga klass pidi müügiks
midagi valmistama. Seda
võis ka kodus teha ja siis
kooli tuua. Meie otsustasime klassiga ühiselt midagi
ette võtta. Pidasime heaks
plaaniks valmistada tassikooke ja piparmünditeed.
Esimese tunni ajal hakkasime tegema. Ladusime
küpsised, marjad ja vahukoore vaheldumisi tassidesse ning kaunistasime
šokolaadi,
piparmündilehtede, marjade ja muude
kaunistustega. Saime 41
tassikooki. Et oli matemaatikatund, siis arvutasime ka
materjalikulu ja ühe koogi
maksumuse. Kui palju see
oli, jätame ärisaladuseks.
Pärast teist tundi võis
kohvikusse ostma minna.
Müüjateks olid õpilasesinduse liikmed. Kohvik oli
mitmel vahetunnil avatud.
Oli tore üritus ja ma loodan, et varjupaiga inimestel
on meie toetusest rõõmu.
LENNA KOHA
Küünlameistritel külas
Ettevõtlusnädalal
pidid
kõik meie kooli klassid
külastama üht ettevõtet.
Meie käisime 16. oktoobril
tutvumas Kaabsoo küünalde valmistamisega.
Kaugele ei tulnud meil
minna, sest töökoda asub
Osulas ühes korteris. Saime
teada, et Kaabsoo pole ﬁrma nimi, vaid kaubamärk.
Firma põhitegevuseks on
hoopis tõlketööd ja küünalde tegemist alustati alles
poolteist aastat tagasi, kui
toimus valla meene konkurss. Nüüdseks on nõudmine küünalde järele nii
suur, et on ka abijõudu palgatud. Algul tuli teha palju
kulutusi ka reklaami peale.
Väikeses korteri köögis
näidati meile vahapuru,
millest küünlaid valmistatakse. Saime teada, et kvaliteetse küünla tegemiseks on
vaja teada päris palju füüsikast ja matemaatikast.
Toas tutvustati meile,
milliseid küünlaid tehakse,
ja saime ka ise ühe mesilasvahast küünla valmistada. Selle eest oleme eriti
tänulikud, sest selle küünla
põletamine pidi õhust kõik
bakterid ära tapma. Nüüd
on ju käes aeg, kui tuleb ette
palju haigestumisi.
Tänasime vastuvõtjaid ja
kutsusime neid kooli jõululaadale.

Noorkotkastest ja kodutütardest
KRISTELLE TERVE,
Osula rühma juht
Osula rühma noorkotkastel ja kodutütardel on sel
sügisel olnud hulk ettevõtmisi.
14. oktoobril osalesid Maia
Serv, Melani Väits, Anita Laanejõe, Jane Paulus,
Verner Toom, Kaspar Savi,
Deivid Vunder ja KevynMarcus Räst maakondlikul
laskevõistlusel. Maia Serv
saavutas nooremate kodutütarde arvestuses I koha,
Melani Väits II koha. Jane
Paulus sai vanemate kodutütarde arvestuses II koha.
Kokkuvõttes jäi meie rühm
IV kohale.
Alates sellest õppeaastast
käime korra kuus Antsla
gümnaasiumi
lasketiirus
laskmist harjutamas.
7. oktoobril toimus Saaremaal üleriigiline nooremate
kodutütarde matkamäng.
Võrumaad sõitis esindama meie rühma võistkond
koosseisus Maia Serv, Kaili
Terve, Kadi Serv ja Kaisa
Rosenberg. Sõitsime Saaremaale varem ja jõudsime
käia Maasi maalinnuses,
Panga pangal, Angla tuulikute ning pukktuulikute Eit
ja Taat juures.
Esimene võistkond startis laupäeva hommikul kell
8.30, meie omad said rajale
kell 9.50.
Läbida tuli 15 kontrollpunkti, mis asusid linnatänavatel ning Kuressaare
piiskopilinnuse ümbruses.

Kodutütarde ja noorkotkaste maakondlikul orienteerumisvõistlusel said Osula rühma liikmed mitu poodiumikohta.

Punktides läks vaja osavust, taiplikkust, meeskonnatööd, tähelepanelikkust,
teadmisi esmaabist ja metsatarkusi. Raja läbimiseks
kulus peaaegu kolm tundi. Kokkuvõttes
saavutas
meie võistkond II koha. Kiitus tublidele lastele!
Võitis Pärnumaa esindus ja III kohale tuli Hiiumaa. Pärast käisime veel
Tehumardi öölahingu mälestusmärgi ja Kaali kraatri juures ning tutvusime
poolteise meetri kõrguste ja
kuni paarisaja aasta vanuste
kiviaedadega Koguva külas.
6.–7. oktoobril toimunud ekstreemlaagris osalesid Kevyn-Marcus Räst ja

Kristin Kari. Laagris õpetas
MTÜ Spordiühing Ekstreempark alpinismiga seotud sõlmede tegemist, köite
kinnitamist, ronimistehnikaid, köiellaskumist ning
raskuste tõstmist. Praktilisi
harjutusi tehti Vastseliina
linnuse kirdetornis.
22.–23. septembril osales
Maia Serv Võrumaa esinduse koosseisus üleriigilisel nooremate kodutütarde
võistlustel Porkunis. Kohapeal moodustati uued võistkonnad, kes siis järgmisel
päeval pidid võistluse käigus tegema tasakaaluharjutusi, pusima Aliast ja Kimimängu, kirjutama juhusliku
pealkirja järgi uudise, soo-

ritama meditsiiniülesande, proovima jõudu
taimede äratundmises
ning nende kasutusvaldkonna määramisel jne.
Maia võistkond saavutas
kokkuvõttes I koha.
22.–24. septembril
osales
Kevyn-Marcus
Räst Võrumaa noorkotkaste võistkonna koosseisus võistlusel «Kuperjanovlaste rada 2017».
Võistlusmatka kogupikkus oli orienteerivalt
40 km. Liikumine toimus vastavalt etteantud
järjestusele ning ajagraaﬁkule. Kogu raja ulatuses
toimus vastutegevus.
Kontrollpunktides
olid ülesanneteks esmaabi, kauguste määramine, õhkrelvast laskmine,
takistusrada,
noavise,
paadisõit, sõlmed, looduse tundmine, lõke,
luureraporti koostamine, sideülesanne, relvakompott,
miiniväli,
üllatusülesanded jne.
20. septembril toimus
Tabinal
kodutütarde
ja noorkotkaste maakondlik orienteerumisvõistlus. Anita Laanejõe
saavutas
kodutütarde
arvestuses I koha, Signe
Kallion II koha. Joosep
Perv saavutas noorkotkaste arvestuses I koha.
Meie rühm saavutas
kokkuvõttes III koha.
Tublilt
osalesid
Melani Väits, Kristina
Haug,
Kevyn-Marcus
Räst ja Taavi Arulepp.

Suur asi meie oma väikeses kodukülas
VIIA HALLER,
Osula põhikooli õpetaja
MTÜ Veeda Vaheaeg
Võrumaal projekti «Räägime eesti keeles» õpilased
kohtusid Eesti Vabariigi
presidendiga.

Sõmerpalu alevikus on alates 1998. aastast tegeldud
integratsioonialase pereõppega. See tähendab, et
20 aastat on Eestis elavaid
teist keelt kõnelevaid kooliealisi noori peredes võõrustatud ja neid eesti keelt
praktiseerima suunatud.
Projekti rahastajad on kultuuriministeerium ja integratsiooni sihtasutus.
Kogu tegevust koordineerivad ühingu juhatuse
esimees ja projektijuht Pille Kulberg ning koolitaja ja
juhiabi Viia Haller.
Koostööpartneriteks on
juba aastaid olnud koolid Ida-Virumaalt, eeskätt
KAISA
ROSENBERG, Narva keeltelütseum, kust
LISANDRA TAALFELD sihtrühma õpilased tule-

Kohtumisel president Kersti Kaljulaidiga Võru lasteraamatukogu tähesaalis.

vad.
Kohalikest
koolidest
on lahkelt oma uksed avanud ja keeleõpet toetanud
Osula põhikool ning kõik
Võrus tegutsevad õppeasutused.
Kuna MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal tegevus
on olnud stabiilne ja jätku-

suutlik, pälvis see vabariigi
presidendi tähelepanu.
Oma Võrumaa-visiidil
2. oktoobril kohtus Kersti Kaljulaid sihtrühma- ja
tugiõpilastega Võru lasteraamatukogu tähesaalis,
kus Viia Halleri juhatusel
toimus käsitööpäev. Käteldi ja vesteldi presidendiga

ning tehti ühispilt.
Osula põhikoolist osalesid õpilased Tair Linnas,
Liisa Koha, Age-Anett Laanejõe ja Renata Saﬁna.
Aitäh teile ja kogu Osula
kooliperele, et oma sõbralikkuse ja suhtlemisvalmidusega Narva õpilastele
toeks olite!
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Veel oled väike, ema kõrval sibad,
ta sooja pihku peidad oma käe.
Ei aimagi, et vanemate hinge jätad
need rõõmud,
mida võtta aeg ei saa.

Valmib värske tööjõuvajaduse baromeeter
ENE KERGE,
Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja
Eesti Töötukassa hindab kaks korda aastas
lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes.
Prognoos koostatakse
maakondlikes töötukassa osakondades, et
kaasata eksperte ka väljastpoolt töötukassat.
Tööjõuvajaduse prognoosis
hinnatakse
nõudlust erinevate töökohtade järele piirkonnas ning pakkumise ja
nõudluse tasakaalu.
Mõne ametiala puhul
võib tekkida olukord, et
olenevalt vaatepunktist
iseloomustab tööturgu
erinev olukord.
Näiteks on sobiva
kvaliﬁkatsiooniga vaba
tööjõudu piisavalt, kuid
tööjõud ei ole nõus teatud sektorisse tööle minema, sest töötasud on
madalad.
Seega paistab ühest
küljest tööjõudu üle olevat, teisalt on tööandjal töötajate leidmisega
raskusi. Samuti näitab
baromeeter, et Eestis valitseb ametialade lõikes
ühtaegu nii tööjõu puudus kui ka ülejääk.
Baromeeter on aluseks inimeste koolitusplaanide (sh täiendus- ja
ümberõppe) koostamisele, aga ka suuremate
investeeringute kavan-

damisele, andes arendajatele pildi piirkonnas olevast tööjõust.
Baromeeter annab vajalikku infot ka töötukassale,
et töökohti ja inimesi paremini kokku viia. Samuti
saavad seda infot kasutada
inimesed oma töövalikute
tegemisel ning tööandjad
oma tegevuste planeerimisel.
Kõik töötukassa maakondlikud osakonnad koguvad baromeetri tarvis
sisendeid oma piirkonnast.
Pärast haldusreformi toimuvad muudatused kajastuvad juba uues baromeetris, mis avalikustatakse oktoobrikuu jooksul.
Praeguseks on baromeetrit koostatud kaks
korda, seekordne hindamine ja andmete koondamine
on kolmas. Uute andmete
põhjal näevad kõik huvilised, millistel ametialadel
on maakonnas perspektiivi
ja millistel mitte.
Näiteks näitab aprilli-

kuu hindamine, et puudu
on kokkadest, õmblejatest,
polsterdajatest, samas oli
märgata, et näiteks andmesisestajaid, sekretäre ja tegevjuhte meie piirkonnas ei
vajata ning sellise proﬁiliga
inimesed seisavad pigem
uute valikute ees. Praegu,
kuus kuud hiljem, tõdeme,
et kevadine ennustus on
olnud üsna täpne.
Baromeetris hinnatakse
iga maakonna olulisemaid
ametialasid, mis on välja
selgitatud statistika põhjal.
Tööjõuvajaduse hindamiseks on loodud Võrumaal nn ekspertgrupp,
kuhu kuuluvad tööandjate
konsultant, teenusekonsultandid, karjäärinõustajad
ja töövahenduskonsultant,
kaasatud on ka Võrumaa
arenguagentuur.
Läbi e-töötukassa vahendatakse
Võrumaal
igas kuus keskmiselt 120
töökohta, suvel on see arv
hooajatööde tõttu suurem
kui talveperioodil.

Võrdluseks:
üle
Eesti pakutakse kuus
ligi 5000 ametikohta, neist suurem osa
asukohaga Tallinnas,
Harjumaal.
On oluline märkida, et sellise arvu tööpakkumiste korral on
tööandjatelt, ettevõtjatelt laekuv info väga
informatiivne, et baromeetrisse sisendeid
anda.
Iga aastaga muutub töötukassa ettevõtjatele paremaks ja
olulisemaks partneriks.
Meie soov on aidata inimesi sobiva
ametikohta leidmisel
ning olla tööandjatele,
ettevõtjatele erinevate
teenuste kaudu heaks
partneriks.
Po p u l a a r s e m a d
teenused ettevõtjatele
on personalikoolitus,
värbamisprotsessidele kaasaaitamine,
töökohtade kohandamine erivajadustega
inimestele, sotsiaalmaksu
soodustus,
palgatoetus.
T ö ö j õ uv a j a d u s e
interaktiivse baromeetri
leiab Eesti Töötukassa pealehelt – https://
www.tootukassa.ee/baromeeter.
Piirkonna all on
mõeldud maakondi,
aga haldusreformi tulemusena need piirid
muutuvad.

MARIA KONGO
27.02.1929 – 9.09.2017

Kogume vanu pilte!
Kärgula valla ajalooklubi sai
kevadel kohaliku omaalgatuse programmist toetust,
et koguda kohalikku ajaloopärandit ja talletada see
järeltulevatele põlvedele.
Ootame kõigilt Sulbi piirkonna ja endise Kärgula valla
külade elanikelt vanu pilte,
mis on seotud piirkonna ajalooga (üritused, hooned, isikud, loodusvaated jne).
Koostöös reklaamiﬁrmaga ADexpert pildid digitaliseeritakse, töödeldak-

se (parandatakse kvaliteeti)
ja salvestatakse digitaalsele
andmekandjale (CD-le)
Sulbi maarahva seltsi kuludega. Kõik originaalpildid
tagastatakse. Kokkuleppel
pildi omanikuga kasutame
kogutud fotosid ka piirkonna ajalugu tutvustavates trükistes ja kodulehel.
Pildid palume tuua Aivar Rosenbergi kätte aadressil Roosu talu, Sulbi
küla, Võrumaa. Aivari telefoninumber on 505 5707.
Pilte ootame kuni
30.11.2017.

Alanud kooliaasta 9. septembril lahkus meie
hulgast teenekas kooliõpetaja Maria Kongo.
1948. aastal asus ta 19aastasena tööle vast avatud
Sõmerpalu sovhoosi algkooli juhatajana. Pikki aastaid õpetas ta lapsi koolis koos abikaasa
Vambola Kongoga. Õpetaja Maria käe all said
oma esimesed koolitarkused
Sõmerpalu ümbruskonna kolme
põlvkonna lapsed. Üle 50 aasta õpetajana töötanud Maria
oli nõudlik, õiglane ja abivalmis. Ta armastas oma kooli,
õpilasi ja tööd, austas ja pidas
lugu kolleegidest. Õpetaja olla
oli tema elu.
Me oleme tulnud ja olnud ja läheme taas
ning just nagu mälestus olnust me jäljed on maas…
Mälestavad endised õpilased ja õpetajad
Sõmerpalu koolist

Teostame
elektritöid.
Tel 520 5016.

Sulbi maarahva selts annab teada,
et Sulbi kodukandipäev toimub
laupäeval, 4. augustil 2018 Sulbi
külas Roosu talu vabaajakeskuse juures. Palun jagage infot ka
kaugemal elavatele Sulbiga seotud
tuttavatele!
SULBI MAARAHVA SELTS

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Kristi Täht ja Mihkel Pihooja,
poeg MIRON
Pille ja Riivo Raig,
tütar MAIA

Õnne sünnipäevaks!
Olgugi et tuul vahel vastu,
aastate koorem ei loe.
Kui reipana edasi astud,
ei nukrus siis hinge poe.
Las halle juukseid paitab aja käsi,
sest aastad mööduvad kui linnulend.
Pea vastu elutormis, ära väsi,
me soovime, et hästi tunneksid sa end.
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Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Alar Neemre
Pavel Pliats
Maria Kongo
Nikolai Petrov
Adele-Aliide Asi
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26. novembril kell 11 igavikupühapäeva jumalateenistus
Urvaste kirikus.
ÜLLAR SALUMETS,
koguduse õpetaja, tel 511 8271
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: OÜ Vali Press

