DETSEMBER 2008

Jõulutervitus vallarahvale
Aasta lõpus on aeg üle vaadata, mida on toonud meie
vallale aasta 2008.
Veebruaris valmis Osula
kooli juurdeehitis: võimla,
kus saavad nii lapsed kui ka
täiskasvanud senisest paremini sportida. Võimlat saab
kasutada ka suuremate ürituste korraldamiseks ja isetegevusringide ettevõtmisteks.
Koos võimlaga valmisid ka
uued tüdrukute tööõpetuse
ruumid ja uuendati osa koolihoone katusest.
Valla teid remonditi tänavu 2,5 miljoni krooni eest.
Tänu hajaasutuse veeprogrammile said 23 majapidamist toetust veeprobleemi
lahendamiseks. Programm
jätkub, tuleval aastal on valla
osalus selles 885 000 krooni.

Selle aasta lõpuks peaks
selguma hooldekodu rekonstrueerimise riigihanke
võitja. Uuel aastal saab alustada vana vallamaja hooldekoduks ümberehitamist,
mis maksab umbes kümme
miljonit krooni.
Tuleva aasta algul hakatakse ümber ehitama ka
Osula kooli sööklatiiba,
kuhu tulevad lisaks sööklale
poiste tööõpetuse ja Osula külaseltsi ruum. Ehitus
läheb maksma 2,6 miljonit
krooni.
Hea vallarahvas! Toogu
2009. aasta teile rõõmu ja
kordaminekuid, õnne ja tervist! Rahulikke jõule ja head
uut aastat!
LENHARD ERMEL,
vallavanem

MTÜde ümarlaud Kurenurmes
5. detsembril said valla külaseltside esindajad kokku
Kurenurme
seltsimajas.
Koosviibimiselt jäi kõlama
kurb noot: raske on leida
aktiivseid inimesi, kes aitaksid vabatahtlikuna ehk
tasu saamata kaasa kohaliku elu parendamisele.
Igas paigas leidub hädaldajaid, kellel on igav ja
kes kurdavad, et midagi ei
toimu. Sellised inimesed
võiksid aga üles otsida oma
külaseltsi juhid ja aidata
neid värskete ideede, nõu
ja jõuga.
Meie valla külaseltsid
saavad kokku kord kvarta-

lis. Siis arutatakse, kuidas
kohalikku elu arendada.
Koostöös vallaga on
seltsid korraldanud lastekaitse- ja kodukandipäeva,
noortele mõeldud üritusi.
Külaseltsidega on kohtunud ka MTÜ Võrumaa
Kodukant juht Marika
Parv. Ta tutvustas programme, kust on võimalik
oma ettevõtmisteks raha
taotleda.
Vallas tegutseb praegu
viis külaseltsi: Sulbi, Osula,
Kurenurme, Järvere ja Sõmerpalu külaselts.
MAARIKA ROSENBERG

Lumelükkamisest sel talvel
Tänavu on esimene raske
lumelükkamisproov juba
seljataga. Nüüd tuleb valmis olla järgmisteks.
Meie vallas lükkavad teid
lumest lahti nagu eelmisel
talvelgi viis traktorit. Tee lükatakse lahti kõikide talude
juurde, kus inimesed ka talvel elavad.
Küll on lumelükkamisega tekkinud mõningaid arusaamatusi, mida vallaelanikud ise saavad ära hoida.
Inimesed peaksid ära tähistama oma teeotsa: suure
tuisuga ei saa lükkaja aru,
kust täpselt tee läheb.
Mahalangenud
puud
ja suured puuoksad tuleb
tee pealt ära koristada. Kui
puud kasvavad teele liiga
lähedal, tuleb suured oksad
maha lõigata, et need traktori sõitu ei takistaks.

Omanikud peaksid oma
maal tähistama ohtlikud
kohad (kaevud, tiigid, sügavad kraavid, elektrikaablid,
suured kivid jne) Kui teeotsa on paigaldatud eravalduse märk, peab maaomanik
valda teatama, kas ta üldse soovib lumelükkamist.
Muidu traktor märgi mõjupiirkonda ei sõida. Kui väravad on kinni, siis traktor
hoovi ei sõida.
Kõige kiiremini aetakse
lahti teed, mis on seotud
kooli, kauplusauto ja piimaringiga. Kui on suurem
tuisk (nagu oli 23. novembril), siis ei tasu hakata kodust välja tulemagi.
Probleemidest lumekoristusega palume teatada tel
506 3254 või 786 8802.
AARE HOLLO, asevallavanem

Muudatused koolibussiringides
AARE HOLLO,
asevallavanem
5. jaanuarist teenindab Osula ja Sõmerpalu kooli kaks autobussi
kolme asemel. Koolibussiringide ümberkorraldamisega hoiame aastas
kokku 160 000 krooni.
Üks autobuss hakkab
vedama Kurenurme ja
Linnamäe lapsi nii Sõmerpalu kui ka Osula
kooli. Teine buss viib
Osula kooli Sulbis ja
Tartu maantee ääres elavad lapsed.
Sellega lõpetame majanduslikult ebamõistliku olukorra, et Kurenurme-Linnamäe kandist
sõidavad pooletunnise
vahega sama ringi kaks
bussi, üks viib lapsed
Sõmerpalu, teine Osula
kooli.
Bussiringide ümberkorraldamine tähendab,
et õppetöö peab algama
nii Sõmerpalu kui ka
Osula koolis samal ajal
(senini algas õppetöö
Osulas 8.30 ja Sõmerpalus kell 8).
Vallavalitsuse otsusel algab õppetöö uuest
aastast mõlemas koolis
kell 8, nagu suures osas
Võrumaa koolidestki.
Praegu sõidab Kurenurme ringi kaks bussi.
Lõõdla peatusest Sõmerpalu kooli sõitev laps
astub bussi kell 6.50 ja

Sõmerpalu vallas hakkab koolilapsi tulevast aastast sõidutama senise kolme bussi
asemel kaks. Pildil meie valla koolibuss ja bussijuht Kalle Kreevald.

Osula kooli laps kell 8, Pritsi
peatusest Sõmerpalu kooli
laps kell 7.10 ja Osula kooli
laps kell 7.35. Uuest aastast
tulevad mõlema kooli lapsed bussi peale Lõõdlast kell
7 ja Pritsilt 7.30.
Arusaadavalt
vajavad
Osula koolis käivad lapsed aega, et muudatusega
harjuda. Samas on Sõmerpalu koolis alanud koolipäev juba aastaid kell 8 ja
lastevanematelt pole tulnud
ettepanekut lükata koolitöö
algus hilisemale ajale.
Vallavalitsuse esindajad
koos vallavanema ja volikogu esimehega kohtusid Kurenurme, Linnamäe, Kärgula
ja Sulbi kandi lastevanematega, keda varasemaks muutuv bussi välj misaeg puudutab.
Vestlusest selgus, et lastevanemad mõistavad bu siliinide ümberkorraldamise
vajadust ega näe suurt probleemi selles, et Osula koolis

algab õppepäev kell 8.
Koolidirektorid seavad
oma tunniplaanid nii, et
mõlema kooli lapsed saavad
ka koolist koju ühel ajal. Kui
lastel jääb pärast tundide
lõppu bussi väljumiseni
vaba aega, siis sisustavad
koolid selle huviringide ja
pikapäevarühmaga.
Lasteaialastel tuleb samuti hommikul uue bussigraaﬁkuga arvestada. Õhtune ring jääb neil samaks.
Seoses bussiliinide ümberkorraldusega on hakanud levima kuulujutud,
nagu tahetaks Osula kooli
kaotada. Need jutud ei vasta
tõele. Õppetöö jätkub kindlasti nii Sõmerpalu kui ka
Osula koolis.
Kui kellelgi on arvamusi
ja ettepanekuid bussiringide
ümberkorraldamise kohta, siis ootan neid e-kirjaga
aadressil aare@spalu.werro.
ee. Põhjendatud ettepanekuid arvestame kindlasti.

Sõmerpalu ja Osula kooli hommikune bussiring
Lõõdla 7.00
Linnamäe kool 7.03
Linnamäe 7.05
Linnamäe teerist 7.10
Värnik 7.13
Keema 7.20
Kurenurme 7.25
Kurenurme teerist 7.28
Kängsepa 7.30
Hänike 7.34
Toftani uus tee 7.40
Osula 7.45
Männipalu 7.50
Sõmerpalu kool 7.55
Lasteaed 8.00
Osula kooli teine
hommikune bussiring
Mustja 7.00
Heimtali 7.05
Käspre 7.15
Kärgula 7.25
Sulbi 7.30
Osula 7.40
Alaküla 7.45
Margi 7.50
Osula 7.55
Õhtul tagasi: E, K, N kell
14.45, T 14.30, R 13.35

1. advendi tähistamine Osulas ja Sõmerpalus
MAARIKA ROSENBERG
30. novembril algas advendiaeg. Tänavu tähistati
meie vallas advendi algust kahes suuremas
külakeskuses: Osulas ja
Sõmerpalus.
Sõmerpalu rahvas tähistas
advendiaja algust esmakordselt ühiselt. Osulas
tehti seda juba kolmandat
korda. Osula ja Sõmerpalu külaseltsi eestvedamisel
said kohaletulnud nautida
laste esinemist.
Osulas etendasid Sulbi
külateatri noored lavastust

«Jõuluvana otsib assistenti»
(mängisid Kristjan Urm,
Laura Konnula, Carmen
Kivi ja Sigrid Habe). Jõuluetenduse lavastaja on Airika Saamo.
Sõmerpalus tantsisid tütarlapsed-tantsupäkapikud
Kätlin Kase juhendusel,
akordionil mängisid Triin
Alter ja Kristi Pärt.
Pärast meelolukaid etteasteid maiustati ühiselt piparkookidega.
Jõuluingel ja Jõulumemm soovisid kõigile
kaunist jõulurahu ning
süütasid soojust ja valgust
andva küünla.

Osula kooli noored mängisid advendiaja alguse puhul
lustakat näitemängu «Jõuluvana otsib assistenti».
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«Rõõmu näputüüst» Võrumaa muuseumis

Marleen Ojaots ja Mariliis Räis vaiba «Lilled Eesti Vabariigile» esmaesitlusel Põlva
käsitööpäevadel tänavu maikuus.

ÜLLE HUMMAL,
Osula põhikooli käsitööõpetaja
Sõmerpalu valla käsitööhuvilistel tasub jõulukuu
kiirete tegemiste-toimetus-

te kiuste leida aega ja minna Võrumaa muuseumi
vaatama näitust «Rõõmu
näputüüst».
Mis selle näituse eriliseks

9. klasside jõuluball
KERSTI KARU
MAARIKA ROSENBERG
10. detsembril toimus
Sõmerpalu valla kolmas 9. klasside jõuluball,
seekord Osula koolimajas. Kahel eelmisel aastal
korraldati ball Sõmerpalu
klubi saalis.
Jõuluballi juhid Sigid Habe
ja Siim Mõisavald tulid
oma ülesandega suurepäraselt toime. Hea meel oli
näha noori, kes oskavad
hinnata balli olemust ning
käituvad väärikalt. Osula
kooli 9. klass oli balli avatantsuna õppinud selgeks
poloneesi, möödunud aastal esitasid seda Sõmerpalu
noored.
Kaunid neiud ja elegantsed noormehed keerutasid tantsupõrandal seltskonnatantse.
Õhtu kõige nõutavamaks tantsuks kujunes aeg-

lane valss. Need sammud
olid noortel kõige paremini selgeks saanud.
Hea oli vaadata, kuidas paarid peo avavalsiks
tantsupõrandale läksid ja
tantsisid nii hästi, kui oskasid. Eesmärk oligi, et noored ei kardaks tantsida.
Lisaks tantsule pakkusid meelelahutust Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi
lauljad Jane Reiljani juhendusel ning Andre Laine
showtantsutrupp Maalt.
Tantsijad panid rahva
saalis elama ja tekitasid
mõnusa meeleolu.
Nagu varasematel aastatel, valiti ka tänavu balli
prints ja printsess. Printsiks sai Mattias Loos Osula
koolist ja printsessiks Triin
Alter Sõmerpalu koolist.
Loodetavasti jääb see
ilus õhtu osalejatele meelde ja nagu noored soovisid,
tuleb jõuluball ka järgmistel aastatel.

Foto: Maidu Jaason
Sõmerpalu ja Osula kooli õpilased üheskoos tantsupõrandal hästi selgeks saanud aeglast valssi keerutamas.

teeb? MTÜ Näputüüselts
ja Võrumaa muuseumi
koostöös sündis mõte pakkuda näitusel esinemise
võimalust kõigile Võrumaa
käsitöötegijatele.

Palju kaunist käsitööd
jääb pahatihti käsitöölaatade melus märkamata,
nii nagu ei teata ka kõiki
tublisid tegijaid.
Näitusel ei jää aga naljalt
midagi kahe silma vahele.
Seda enam, kui tegijad on
ise oma tööd välja valinud.
Näidatakse Võrumaa inimeste loomingut, mis
kindlasti on uma ja hää.
See väljapanek annab
ühtlasi hea ülevaate, kui
mitmekesine on praegu
käsitöömaailm.
Seal näeb heal tasemel
teada-tuntud tehnikas käsitööd (näiteks on meil tugev rahvarõivaste valmistamise traditsioon), aga ka
viimastel aastatel eesti käsitööpilti mitmekesistanud
tehnikaid.
Tööde autorid ei tee
oma näputööharrastusest
saladust, nad soovivad innustada uusigi huvilisi.
Loodetavasti julgustab näitus tulevikus oma töödega
välja tulema neidki, kelle

loomingut seekord veel
näitusel näha ei saa.
Näituse nael on Eesti
rahvakunsti ja käsitöö liidu
eestvõtmisel käsitööharrastajate ühistööna valminud
vaip «Lilled Eesti Vabariigile». Selles vaibas on ka
viis motiivi Võrumaalt.
Nende tublide näputöötegijate seas, kes selle kauni
vaiba tarvis oma lilleõied
tikkisid, on ka Osula põhikooli tüdrukud Mariliis
Räis ja Marleen Ojaots.
Seega on Sõmerpalu vald
sellel näitusel esindatud.
Seda, kas näitusel veel teistegi tuttavate tegijate töid
näha saab, tuleb juba ise
uudistama minna.
Jõuluajale kohaselt pakub näitus kingiotsijatele
nii ideid kui ka võimalust
meelepärane asi kohe kaasa osta. Näitus jääb avatuks
18. jaanuarini.
Ja väike meeldetuletus
kõigile, keda vaevab kingimure: käsitöö on kaunis ja
südamega tehtud kingitus!

Lepatriinupere toimekas aastaring
KERSTI OTS,
Lepatriinu lasteaia juhataja
asetäitja õppe-kasvatusalal
Lasteaias on 2008. aastal olnud palju toredaid
töid ja tegemisi. Väikesed
lepatriinud on saanud
suuremaks ja targemaks.
Koos oleme pidanud
meeldejäävaid pidusid,
korraldanud õppekäike ja
muid üritusi.
Maakondlik ettevõtmine
«Otsi Otti!» tõi meie lasteaeda suurema osa maakonna koolieelikutest – õppima
vajalikke teadmisi, kuidas
metsa eksimise korral käituda. Õppepäev sai nii lastelt
kui ka õpetajatelt positiivse
tagasiside. Traumaennetusprojekt viis meie lasteaia
lapsed õppekäigule Võrru
päästeametisse, kus tutvuti
päästjate töö ja selleks vajamineva tehnikaga. Lastel
käis külas Ohumees, kes
näitas, kuidas lasteaia hoovis ning mänguvahenditel
turvaliselt käituda. Doktor
Ai-Ai tutvustas lastele lihtsamaid esmaabivõtteid.
Lasteaiapere ja tublide
lastevanemate abiga lõime
edukalt kaasa ka üleriigilises prügikoristusprojektis
«Teeme ära!». Tegime puhtaks lasteaia ümbruse, pargitee ja aiataguse rägastiku.
Ka nõlvak sai valla tööliste
abiga vanadest kuivanud ja
pehkinud puudest puhtaks.
Nüüd on lastel suurepärane
võimalus seal allikavulinat
ja linnulaulu kuulata.

Doktor Ai-Ai tutvustas lastele lihtsamaid esmaabivõtteid.

Lepatriinud armastavad
ka pidutseda. Meelde tulevad toredad rahvakalendri
tähtpäevade peod, uute
lepatriinude pidulik lasteaeda vastuvõtt, mihklilaat,
lasteaia sünnipäevapidu ja
õpetajate päev.
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva pidulikul kontserdil
esines meil külalisena Sõmerpalu põhikooli lastekoor. Kevadest meenuvad
vahva lõpupidu ja lustakas
putukate olümpiaad.
Lapsed käisid külas ka
Lasva linnutalus. Peale
eksootiliste lindude nägi
seal ka põnevaid loomi,
keda lapsed polnud varem
näinudki.
Võrumaa muuseumis
uudistati maakonna õpilaste kunstitöid. Uhke tunne
oli sealt leida ka meie Sõmerpalu ja Osula põhikooli
laste kaunid tööd.
Raamatukogu saalist aga
leidsime üles oma lasteaeda
tutvustava postri, millel ka-

jastusid aasta tööd ja tegemised isamaalise kasvatuse
vallas.
6.–12. novembrini tegi
Võrumaa haridus-ja kultuuriosakonna peaspetsialist Anita Punamäe Sõmerpalu lasteaias temaatilist
riiklikku järelevalvet «Laste
koolivalmiduse toetamine».
Selle käigus vestles ta lasteaia juhtkonna ja hoolekogu
esimehega, korraldas koolieelikute lastevanemate seas
küsitluse, tutvus koolieelikute õpi- ja kasvukeskkonnaga ning vaatles õpetaja
korraldatud tegelusi.
Saime kiita nii oma ettevõtmiste kui ka juhtkonna
ja õpetajate töö eest. Lastevanemad saavad lasteaias
järelevalveaktiga tutvuda.
Tänan kõiki lasteaia töötajaid tubli töö eest laste kasvatamisel ja arendamisel!
Olge rõõmsad ja võtke
jõulumees lahkekelt vastu!
Jõulurahu ning küünlasoojust kõikidesse kodudesse!

Kodanikupäev
Osulas
MARET SOON,
Osula külaseltsi esinaine
Osula külaseltsi traditsiooniline novembri üritus
on kodanikupäeva tähistamine. Kolmandat aastat
korraldas selts seda koostöös Osula põhikooliga.
Tänavuse kodanikupäeva
teema oli rahvuslikkus.
Sellest lähtusid ka lektorid.
Silvi Pihlakas tutvustas rahvusroogasid, õpetas, kuidas
neid valmistada ja serveerida.
Degusteerimiseks
oli
valmistatud rikkalik toiduvalik. Toite mekkides sai tõelisi maitseelamusi. Poleks
osanud arvatagi, et igapäevastest toiduainetest võib
selliseid maitsvaid roogasid
kokku miksida.
Päeva muusikalise poole
sisustas Kadri Laube: lõõtsamängu saatel lauldi võistu,
mängiti mänge ja tantsiti.
Õhtu lõpetas ankeetküsitluse kokkuvõte: eelmise valla
lehega said Osula kandi elanikud ankeedid, milles uurisime rahulolu külaelu ja
heakorraga, kursis olemist
külaseltsi tegevusega.
Laiali saatsime 200 ankeeti, tagasi saime kümmekond. Miks nii vähe, ei oska
öelda. Igal juhul suur tänu
neile, kes võtsid vaevaks arvamust avaldada.
Tagastatud
ankeetide
põhjal selgus, et murelikuks tegid inimesi mitmed
probleemid.
Kõige rohkem märgiti
ära võssa kasvanud jõesängi
koos laguneva veskihoonega, räpast ja porist bussijaama mitme prügikonteineriga ning hulkuvaid koerikasse.
Puudust tunti Võru-Tartu liinibussist, mis Osulas
peatuks, ja kinnipandud
postipunktist. Avaldati ka
arvamust, et inimestel on
vähe kodanikujulgust kutsumaks korrale vandaalitsejaid ja korrarikkujaid.
Selliseks kujunes seekordne kodanikupäev. Olgem ise tublid kodanikud
ning teistele eeskujuks!

Kodanikupäeva muusikalise
poole sisustas Kadri Laube.
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Sõmerpalu kool tähistas 60. sünnipäeva
MARIANNE HAUG
LAURA VILL, 7. klass
Sõmerpalu põhikoolis toimus 17.–22. novembrini
kooli 60. aastapäeva puhul
juubelinädal.
Esmaspäeval
joonistati plakateid teemal «Üks
päev meie koolis». Õpetajad jagasid õpilased kaheteistkümneks rühmaks
ja õpilased võtsid agaralt
võistlusest osa. Valmisid
vahvad plakatid, paremad
joonistajad pälvisid tunnustuse.
Teisipäeval
kohtusid
õpilased vilistlastega. Kohale olid tulnud kultuurimaja Kannel direktor
Heiki Kelp, ASi Toftan
raamatupidaja Triin Ivask,
Tartu ülikooli inglise keele
ﬁloloogiamagister Jaanika Hirv ja Tartu ülikoolis
kalahaiguste doktorantuuris õppiv Mariann Nõlvak
(Lokk).
Vilistlased rääkisid endisest koolimajast, meenu-

Maria Kongo vastu võtmas riiklikku tänukirja kauaaegse
peadgoogilise töö eest.

Luulekava esitavad Janek, Viktor, Liina, Kristi ja Liis.

tasid oma kooliaega. Juttu
oli ka sellest, kui tähtis
on õppimine ja hariduse
omandamine.
Kolmapäeval
toimus
ülevallaline sumoturniir.
Kohtusid Osula ja Sõmerpalu kooli parimad sumotajad. Võitjatele jagati medaleid ja diplomeid.
Kohale oli tulnud ka
Eesti sumoliidu peasekretär ja sumo eestvedaja Eestis Riho Rannikmaa koos
oma õpilastega.

Neljapäeval toimus aga
autoritool: iga klassi parimad jutud loeti aulas ette. Jututeemaks oli «Meie
kool». Õplased said auhinnaks kooli logoga pastakad.
Reedel, 21. novembril
toimus Sõmerpalu põhikooli aulas aktus. Külla oli
tulnud meie endine õpilane, praegu elukutseline
sõjaväelane Üllar Kägo.
Ta rääkis meile oma tegemistest: missugustel missioonidel ta on käinud ja

miks ta on üldse valinud
sõjaväelase elukutse. Toimus ka kontsertaktus, kus
esinesid meie oma kooli
õpilased.
Hiljem söödi juubelitorti, kus ilutses peal meie
kooli logo – öökull.
Laupäeval oli Sõmerpalu põhikooli aulas pidulik
kontsert, esinesid õpilased,
õpetajad ja mõned vilistlased.
Juubelikonterdile
olid kutsutud kõik vilistlased ja endised õpetajad.

Andre ja Heidi Lainemaa.

Linda Kelp omi laule laulmas.

Pilk 60aastase Sõmerpalu kooli ajalukku
60 aastat tagasi, 1948.
aasta 1. septembril, astus Sõmerpalu raudteejaamas rongilt maha
19aastane neiu Maria
Kongo (neiupõlvenimega Višnevskaja), kellest
sai Sõmerpalu sovhoosi
algkooli juhataja.
Võrus oli tollal haridusosakonna juhataja
Albert Ivask, kes pakkus
Mariale
koolijuhataja
kohta.
Kuna Sõmerpalus oli
palju
sisserännanuid,
kes ei osanud eesti keelt,
Maria aga valdas nii eesti
kui ka vene keelt, sobis
see töökoht talle.

Poistenädal Sõmerpalu koolis
Lood kirjutasid 2. klassi
poisid
Poistenädal kestis 3.–7.
novembrini. Esmaspäeval
toimus poistenädala viktoriin. Kõigepealt loosisime
võistkonnad.
Ma sattusin päris heasse
võistkonda. Seejärel hakkasime lahendama viktoriini. Seal tuli igasugustele
küsimustele vastata, autot
meisterdada ja erinevatest
tähtedest igasuguseid sõnu
kokku saada.

Ka asukoht oli hea:
raudteejaam oli külast kahe
kilomeetri kaugusel, Võru
linn polnud samuti kaugel
ja loodus oli ümberringi
kaunis. Nii alustas Maria
Kongo elu Sõmerpalus.
1. septembril 1948 olid
paljud Sõmerpalu lapsed
läinud juba Osulasse kooli,
aga vaatamata sellele alustas Sõmerpalu kool 2. septembril õppetööd.
Esmalt toimusid tunnid
ühe aknaga poolpimedas
klassiruumis, mis asus vanas mõisa härrastemajas.
Koolipingid, mis olid väga
vanad ja viletsad, toodi
Osulast.

Maria sai kõigega hästi hakkama. Kui raskused
ilmnesid, ei löönud ta kõhklema ega kartma.
Tol aja oli sovhoosidirektor laia silmaringiga
ja lahke härra Mette, kes
väärtustas kooliharidust.
Ta hakkas kohe kooli eest hoolitsema: koolile
valmistati puidust tahvel,
veenõu ja riidenagi. Klassitoas tehti remont, paigaldati uus aken ja nii sai
ruum valgemaks.
Kui 1987. aaastal sovhoos oma kontori uude
majja üle viis, sai terve
maja omanikuks kool.
Siitpeale hakkas kool kii-

resti kasvama ja sai peagi
9klassiliseks. Õpilaste arv
ületas 100 piiri. Vanast
koolimajast saadeti teele ka
Sõmerpalu põhikooli kaks
esimest lendu.
Erilist tähelepanu väärib kahe endise Sõmerpalu kooli direktori Vambola
Kongo ja Gustav Halleri ennastsalgav töö.
Maria oli selle kooli esimene juhataja.
Peagi andis ta aga ameti
üle oma tulevasele abikaasale Vambola Kongole, kellest sai aastakümneteks Sõmerpalu koolielu edendaja
ja pühendunud koolipapa.
Tema vaim hõljub veel

tänapäevalgi paljude inimeste mälestustes: tema
nõudlikkust meenutatakse
ja austatakse.
Gustav Haller asus Sõmerpalu kooli juhiks 1990.
aastal. Tollal toimusid koolis suured muudatused.
Gustav Haller oli see,
kes innustas õpetajaid õppima ja tõi kooli infoajastu
hõngu. Olles innovatiivsete
vaadetega, võitles ta kitsarinnalisuse vastu.
Gustav Hallerit armastasid nii kolleegid kui ka
õpilased. Nad tundsid oma
direktori üle uhkust.
60 aastat on Sõmerpalu
kool olnud tarkuse kaev,

sest me sõitsime Linnamäe puutöökotta, kus iga
võiskond sai meisterdada
ühe linnusöögimaja. Seal
töötab Hannese isa, kes oli
lahkesti nõus meid aitama.
Kaasa tuli ka Rednari isa,
kes samuti meid kõiki aitas.

oli viis poissi. See päev oli
vahva. Poistenädal oli üldse
väga tore nädal.

Reis Lätti

Teatriskäik

27. novembril külastasid
meie kooli õpilased, lastevanemad ja õpetajad Lätis
asuvat veekeskust. Jurmala veekeskus Livu Akvaparks on üks suuremaid ja
nüüdisaegsemaid veeparke
Baltimaades.
Jurmala veepargis asub
ka Euroopa suurimaks
peetav liutoru – Tornado
Lasens. Ühtkokku on veekeskuses seitse eri pikkusega veetoru, lastebasseinid
ja kapten Granti laev. Meeleolukat lõbutsemist jätkus
kõigile. Hilisõhtul jõudsid reisilised koju väsinult,
kuid õnnelikuna.

14. novembril vaatasime
Võrus Rakvere teatri etendust «Onu Remuse lood».
Lood Jänkuonust ja Rebaseonust on väga huvitavad ja
põnevad. Kui sa ei tea, kuidas Jänkuonu Rebaseonu
endale ratsahobuseks võtab või kuidas Rebaseonu
Kilpkonnaonu uputab, siis
tasub seda oma silmaga
vaatama minna.

KASPAR LINDMETS
Kolmapäeval mängisime
rahvastepalli. Võistkond,
kes sai kõige rohkem punkte, oli võitja.
Meie võistkond sai 11
punkti. Mulle meeldib väga
rahvastepalli mängida.
KERMO KREEVALD

RAIDO VESTMANN
Teisipäev oli väga huvitav,

Neljapäeval toimusid teatevõistlused. Võistkonnas

ROMERT REHE
Reedel oli poistenädala
lõpetamine ja disko. Tublimad said diplomi ja autasu. Pärast mängisime veidi
ja tantsisime. Oli väga tore
nädal.
ANARI JÜRGENSON
Terve nädal olid koolis lahtiste uste päevad – kõikidel soovijatel oli võimalus
külastada tunde, tutvuda
koolieluga ja vaadata oma
last koolitunnis.
Aitäh kõikidele isadele,
kes seda võimalust kasutasid!

VIIA HALLER,
õpetaja

JENNY REHKLI, 2. klass

«Musta nuku»
katse
27. novembri õhtul kogunesid meie kooli algklasside
õpilased koolimaja juurde,

kust paljud on teadmisjanu kustutanud ja eluks
vajalikku ammutanud.
Kuuekümne
aasta eest rajatud kool on
ajalootormidele vastu
pannud ja ellu jäänud.
Loodetavasti saavad
tulevased põlved ka 60
aasta pärast rõõmustada, et 1948. aastal alanud
koolielu kestab Sõmerpalus edukalt edasi.

KRISTI PETTAI,
Sõmerpalu põhikooli
direktor
et osaleda helkurikoolituses «Must nukk».
Tehti katsed, mis aitasid
mõista helkuri kandmise
vajalikkust.
Kõik said oma silmaga
veenduda, kui märkamatu
on tume kogu teel ja näha,
kui kaugelt on võimalik
märgata helkuriga liiklejat.
Lõpuks toimus musta
nuku katse, mis jättis lastele kõige elavama mulje.
Osalejad sõitsid mööda
teed, kuni üsna ootamatult
ilmus autotulede valgusse
must nukk.
Kõik tunnistasid, et helkurita jalakäijat on pimedal teel raske märgata.
MARJU SARAPUU,
õpetaja
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Intervjuu uue õpetaja Kristina Ermeliga
Osula kooli, kus isegi olen
viis aastat õppinud.
Selgus, et sügisest on
sellesse kooli vaja 1. klassi
õpetajat. Mulle pakuti seda
kohta ja võtsin selle vastu. Otsustasin Osula kooli
kasuks ka seetõttu, et mulle
meeldib maakool rohkem
kui linnakool.
Millistes koolides olete
õppinud ja millised ained
teile kõige rohkem meeldivad?
Viis aastat õppisin Tartu
ülikooli õpetajate seminaris klassiõpetajate eriala.
Kõige enam meeldisid
mulle andeained: voolimine ja keraamika, käsitöö,
kodunduse didaktika, stiiliõpetus ja rahvakunsti ajalugu, kunst jne.
Huvitavad olid loodusained ja keeletunnid, kus
õppisin väga palju.
Kristina Ermel.

Kuidas sai teist Osula
kooli 1. klassi õpetaja?
Aasta tagasi ei teadnud
ma veel, missuguses koolis tööle hakkan. Praktikal olen käinud Tartu

koolides, viimasel kursusel
otsustasin ka maakoolis
töötamist proovida.
Kuna mu kodu ja pere
on siin kandis, siis tuligi mõte minna praktikale

Mis teile Osula koolis
meeldib ja mis võiks parem olla?
Osula koolis meeldib
see, et olen varasemast
Osula kooli õpetajatega
tuttav. Eriti meeldib alg-

klassiõpetajate abivalmidus. Kõik nad pakkusid
mulle õppevahendeid ja
materjale koolis töötamiseks.
Minu juhendaja, õpetaja Sirje Puusepp oli mulle
suureks abiks juba praktika ajal.
Õppisin temalt väga
palju ja sain häid näpunäiteid, mida edaspidiseks
kõrva taha panna.
Mis võiks parem olla?
Sellele küsimusele on raske vastata, sest alati võiksid
kõik asjad paremini olla.
Võib-olla võiks igas
klassis olla dataprojektor ja
õpetajal isiklik arvuti, aga
see on juba majanduslik
küsimus.
Kas peale õpetajaameti
jääb aega ka hobideks?
Jääb küll, hiljuti astusin
Mari naisrahvatantsurühma – see on minu uus
hobi.
Tantsimine on mulle
alati meeldinud ja rahvatantsuga olen ka varem tegelnud.
Minu teine suur hobi
on näputöö. Mulle meel-

dib heegeldada, kududa,
triikida ja maalida.
Kui te ei oleks õpetaja,
millist ametit tahaksite
pidada?
Kui ma ei oleks õpetaja, siis arvatavasti tegeleksin ikkagi mingisuguse loomingulise tööga.
Kunagi tahtsin saada disaineriks, võib-olla
töötaksin sellel alal.
Praegugi tuleb vahepeal pähe huvitavaid
mõtteid, mida võiks teostada.
Sellepärast võtangi
heegelnõela kätte ja üritan visioonilähedase asja
valmis teha.
Veel kujutan ette, et
võiksin töötada teatris.
Töötasin kaks aastat klienditeenindajana
Vanemuise teatris, kus
mulle tohutult meeldis.
Arvan, et kui ma poleks õpetaja, siis oleksin
võib olla tööl Vanemuises Jänksi lastetoas, valvaksin lapsi.

Osula poisid
jalgpallivõistlustel
Oktoobrikuus
toimusid
6.–9. klassi poiste rahvaliiga meistrivõistlused jalgpallis.
Võrumaad esindas sellel
võistlusel Osula põhikooli meeskond õpetaja Anti
Ossise juhendusel.
Alagrupi võit Kambja
võistkonna üle tagas Osula
võistkonnale pääsu ﬁnaalvõistlusele Viljandis.
Viljandis võitsid meie
poisid Aste põhikooli 1:0,
Toila gümnaasiumi 5:0 ja
poolﬁnaalis Valga gümnaasiumi 1:0.
Finaalis kaotasid Osula
jalgpallipoisid Viimsi võistkonnale 4:0.
Sellega saavutas Osula
põhikooli võistkond koosseisus Tauri Maidla, Martin
Pihooja, Ülvo Luuka, Hendrik Variko, Fredi Parker,
Lauri Sisask, Sander Soon,
Sander Oja ja Raigo Põhjala auväärse teise koha.
OSULA PÕHIKOOL

Küsis PIIA PARKER

Lõpuklassiõpilaste retk Vällamäele
ELIIS ERMEL, 9. klass
19. novembril käisid Osula põhikooli 9. klassi õpilased õppematkal Vällamäel.
Vällamäe matkarada on
2,2 kilomeetri pikkune.
Rajale on paigaldatud 13
infotahvlit, mis aitavad
märgata sealse looduse
mitmekesisust. Rada on
vaheldusrikas ja selle läbimine annab päris hea füüsilise koormuse.
Vällamägi on üks Eesti
suuremaid mägesid. Vällamäe suhteline kõrgus on
304 meetrit. Matkarada
kulgeb mööda Vällamäe
nõlvasid.
Retk algas väga hoogsalt.

Selleks päevaks oli sadanud
maha esimene lumi, mis tõi
ka meie matkapäeva rohkem rõõmu ja põnevust.
Matkajuht oli riikliku
looduskaitsekeskuse PõlvaValga-Võru regiooni Haanja kontori loodushariduse
spetsialist Maris Kivistik.
Varustasime ennast vajalikke asjadega. Meile anti
paari peale kompass, Vällamäe maastiku kaart ja
tööleht.
Tutvusime kaardiga ja
tegime endale selgeks leppemärgid. Pidime arvestama ka ohutusnõuetega,
sest rada kulges keerulisel
maastikul.
Jalgade all olev lumi
tegi iseloomulikku häält ja
pakkus kõigile huvi – talv

oli lõpuks käes.
Peatuspaikades saime
teada uut ja huvitavat Vällamäe kõrgustiku ja sealse
elustiku kohta. Seal asub
Eesti üks paksemaid turbakihte – ligi 17 meetrit

(turbakiht pakseneb aastas
1 mm).
Nägime paljude loomade jälgi. Orav oli toitu
otsinud, kitsed oma pikki hüppeid teinud, põder
puukoort kraapinud.

Matkaraja üks lõik viis
Vällamäe tippu. Ega see
kerge teekond olnud, võttis päris võhmale, aga kõik
vallutasid tipu.
Vällamäe maastik on
väga vahelduv: kord üles,
siis jälle alla.
Töölehtedel oli huvitavaid ülesandeid, mis olid
seotud mitme õppeainega.
Tuli teha arvutusi, mõelda loogiliselt. Saime kehalise koormuse, teadmisi
geograaﬁast ja bioloogiast,
aga ka silmailu kunstiõpetuse tarbeks.
Aitäh õpetaja Kaja Parkerile ja meie matkajuhile,
tänu kellele saime tuttavaks kodukandi põneva
paigaga. Meile meeldivad
koolitunnid looduses.

Lauamängude
mitmevõistlus

lapsi ei olnud. Kõiki lauamänge hästi osata polegi
nii lihtne ja eks võitjaski
tulid need, kes olid kahel
alal tugevad ja kolmandal
alal ehk veidi nõrgemad.
Osula põhikooli tänavuseks lauamängude meistriks tuli Tauri Maidla (9.
klass), teise koha saavutas tihedas heitluses Fredi
Parker (7. klass) ja kolmas
koht läks Martin Pihoojale
(9. klass).Tublid olid kõik,
kes julgesid end proovile
panna.

Võistlust toetas Kaitseliidu Võrumaa malev.
Järgmisel aastal lisandub lauamänguvõistlustele neljas ala – koroona.
Selline nelja lauamänguga
spordiala on Eestis populaarne nii õpilaste kui ka
täiskasvanute hulgas.
Meiegi tahame arendada oskusi, mida on vaja
edukaks võistlustel osalemiseks.
Oma oskusi tuleb edasi
arendada ja pidevalt alaga
tegelda, siis tuleb ka edu.

Õpilased Vällamäe maastiku kaarti uurimas.

KAJA PARKER,
võistluse korraldaja
Osula põhikoolis toimus esimest korda lauamängude mitmevõistlus.
Osalejad pidid mängima
kolme mängu: malet, kabet ja lauatennist.

Lauamänguvõistluse maleturniir.

Võistlusele registreerus 12
noormeest. Julgeid tütar-

Osula põhikooli jalgpallivõistkond saavutas rahvaliiga meistrivõistlustel
teise koha.

Võru maakonna
karikavõistlused
korvpallis
28. novembril toimusid
Osula ja Sõmerpalu põhikooli võimlas Võru maakonna koolinoorte karikavõistlused korvpallis.
Osula võistkond (Fredi
Parker, Veiko Maidla, Raigo
Põhjala, Hendrik Variko,
Henri Variko, Jaan Tappo,
Rasmus Varrik, Andreas
Habe, Kevin Ojaots, Karl
Kreevald) võitis Kreutzwaldi gümnaasiumi ja kaotas Parksepa keskkoolile.
Seega saavutasid meie poisid alagrupis teise koha.
Play-offis tuli pärast
pingelist mängu siiski vastu võtta kaotus: Võru Kesklinna gümnaasium sai
Osula võistkonna üle ühepunktilise võidu.
Kolmanda koha mängus võitis Osula võistkond
Kuldre kooli.
OSULA PÕHIKOOL
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Suitsuandur saab
kohustuslikuks
1. juulist 2009 muutub suitsuandur kõikides eluruumides kohustuslikuks.
Kõigis uutes eluhoonetes
ja -ruumides on see juba kohustuslik.
Suitsuandur iseenesest ei
hoia ära tulekahju, küll aga
annab sellest märku varajases staadiumis, mil tule
levikule on võimalik kiiresti
jaole saada.
Suitsuandur on kasuks
eelkõige inimesele endale,
mitte päästeteenistusele või
järelevalveinspektoritele.
Oluline on, et inimesed
mõistaksid
suitsuanduri
vajalikkust.
Seadusetäitmine ei peaks toimuma mitte trahvihirmus, vaid enesestmõistetavana: suitsuanduri paigaldan sellepärast, et see võib
minu elu päästa, mitte sellepärast, et võin trahvi saada.
VILJAR SCHMIDT,
Lõuna-Eesti päästekeskuse
järelevalveteenistuse juht
Alve OÜ pakub võimaluse hankida valla kaudu suitsuandur
soodushinnaga – 57 krooni (üks
andur). Soodushinnaga suitsuanduri soovijail palume teatada sellest hiljemalt 29.detsembril valla
registripidajale Maria Saarmele
tel 786 8804, 5332 4890 või epostiga maria@spalu.werro.ee.

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Erametsakeskus aitab metsa majandada
JAANUS AUN,
SA Erametsakeskus
juhatuse liige
Soomes on metsaomanikud juba aastakümneid
head majanduskoostööd
teinud. Ühistute kaudu
müüakse puid, istutakse
metsa ja tehakse muid
metsamajandamistöid.
Ka Eestis on metsaühistud
viimastel aastatel piirkonniti tublit tööd teinud.
Samas ei saa suur osa
meie metsaomanikest tihti
ühistult majandusteenust
tellida.
Omanik teeb sageli metsakaupa endiselt omal käel
ja ka metsahooldustöödel
tekkinud mured peab ta
pahatihti üksipäini lahendama.
Lageraie puhul võib
metsaomanik kenasti toime tulla, sest suur puidumaht tõmbab ostjaid ligi.
Lageraie puhul on ka
eksimisvõimalus väiksem
kui näiteks harvendusraie
tegemisel.
Mitme omaniku maadele jäävate kraavikallaste
puhastamist või väikesemahuliste harvendusraiete
tegemist on aga metsaomanike ühistööta raske
ette kujutada.
Viimasel ajal on rohkem

Kui omanik on oma metsa majandamisega hädas, aitab konsulent leida ka muid lahendusi peale metsa mahamüümise.
hakatud rääkima puidu kui
taastuvenergiaallika laialdasemast kasutamisest.
Teisalt on riik senini
küllaltki vähe tegelnud
selle küsimuse lahendamisega, kuidas väikese pindalaga ja seetõttu raskesti
majandatavatest erametsadest kogu vajaminev puit
kätte saada.
Energiapuidu turg areneb kiiresti, aga puidu eest
makstav lõpphind ei pruugi metsaomanikule alati
müügikasumit tuua.
Tuleb arvestada, et
väikesemahulistest raietest

Jõuluaegsest tuleohutusest
Kasuta ilutulestikku ohutult!

Et ilutulestik oleks ohutu,
selle pärast peavad ennekõike muret tundma vastavate
seadmete tootjad või edasimüüjad. Siiski teeb nendest
lähtuv tuleoht pühade ajal
ka päästjatele muret.
Kahjuks ei puudu päästeteenistuse
iga-aastasest
jõulu- ning aastavahetuse
«programmist» tuleõnnetused, mis saavad alguse ettevaatamatust
ilutulestiku
kasutamisest või lõbusa
mänguasjana näiva tuleseadmega isekeskis jäänud lastest.
Nii sattus süütuna näiv säraküünal kogenematu seitsmeaastase tüdruku kätte ja
sõrmede vahelt pudenenud
küünal süütas toa sisu. Õnneks avastas isa juhtunu
õigel ajal ning traagilisemad
tagajärjed hoiti ära.
Veelgi ohtlikum pürotehniline seade – rakett –, mis
oli hooletult sihitud, lendas
möödunud aastavahetusel
läbi Pärnu kontserdimaja
akna. Aknasse tekkis auk
ja mõne aja eest valminud
kultuuriasutust ähvardas

tulekahju.
Juhime lastevanemate tähelepanu sellele, et lastele on
raketid põnevad ja tekitavad
huvi, kuid need pole mänguasjad ja lapsed ei tunneta
nende ohtlikkust.
Pea meeles, et rakette tuleb alati lasta kindlalt seisvast vertikaalsest peenikesest torust või tühjast pudelist, mille avatud pikkus on
vähemalt raketikepi pikkus.
Kontrolli, et rakett liiguks vabalt ja suuna see nii,
et kukkuva raketi osad ei
ohustaks kedagi ega midagi.
Raketi lennuteele ei tohi
jääda takistusi. Tea, et raketi
pulk kukub maapinnale tagasi (mitte kasutada rakette inimrohketes kohtades,
parklates jne). Kui rakett
lõhkeb käes või tabab kedagi, on õnnetuse tagajärjed väga valusad. Jälgi tuule
suunda: tuulise ilma puhul
tuleb rakett lasta vastutuult.
Väga tugeva tuule korral
ei ole soovitatav raketti lasta
(rakett ei pruugi saavutada
sobivat lennukõrgust).
Üldised ohutusreeglid ilutulestiku kasutamisel:
• Ära proovi ise ilutules-

saadava puidu tihumeetri ülestöötamise hind on
üsna kõrge.
Seetõttu ei saa jääda
lootma ainult vabaturule,
et puu metsast energiatootja kätte jõuaks. On vaja veel
midagi teha.
Erametsakeskus hoogustab metsaomanike koostööd
Metsaomanike majanduskoostöö hoogustamiseks
käivitas SA Erametsakeskus projekti, mida rahastab keskkonnainvesteeringute keskus. Kaheksas Eesti

piirkonnas töötab konsulent, kes pakub koostöös
kohaliku ühistuga metsaomanikele lahendusi metsa majandamisega seotud
küsimustes.
Nii võib metsaomanik
pöörduda konsulendi poole raieõiguse müügi, aga ka
metsakasvatustöödega seotud murede korral.
Abi saab näiteks ühiselt
taimede hankimisel, metsauuendustööde läbiviimisel
või muude metsakasvatuslike tööde tegemisel ühistegevuse korras.
Metsa müügi puhul on

oluline, et konsulent ja
ühistu ei soovi metsaomanikult tema metsa ära osta.
Nende ülesanne on
metsaomanikke nõustada,
leida puidu müügiks tulutoovaim ja usaldusväärseim lahendus.
Ühistu võib korraldada
ka raielangi müügi. Lank
müüakse enampakkumise
korras, mis metsaomanikule tähendab parima turuhinna leidmist.
Siinkohal tuleb siiski
arvestada ka vahendustasuga: kõiki kulusid projekt ei
rahasta.
Kui omanik on oma
metsakinnistuga hädas ja
ise peale müügi muud võimalust ei näe, siis aitavad
konsulendid otsida teisi lahendusi, näiteks leida pikaajalise majandamispartneri. Täpsemat infot saab
Interneti kodulehelt www.
eramets.ee.
Võru maakonnas aitab metsaomanike muresid lahendada Võrumaa
metsaomanike liidu konsulent Aarne Volkov (tel
529 9841, e-post: aarne.
volkov@erametsaliit.ee).
Pöörduge julgesti, projektis tegutsevad konsulendid on metsanduse asjatundjad, kelle kohustuste
hulka just metsaomanike
abistamine kuulubki!

Pilte jõulukuu ettevõtmistest

tikku valmistada.
• Ilutulestiku tegemiseks
tuleb valida ohutu koht. Arvestama peab kaugusega nii
inimestest kui ka hoonetest.
Kindlasti ei tohi rakette süüdata majade vahel ning vahetus läheduses, rakett tuleb
suunata ohutus suunas.
• Järgi kasutusjuhendis
toodud ohutusnõudeid: ohutuskaugus, toote toestamine, süütamise viis jne.
• Mis tahes pürotehnilise
toote süütamisel ei tohi selle
kohale kummarduda. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik!
• Süüta ilutulestik võimalikult kaugele ettesirutatud
käega.
• Ära kunagi süüta ilutulestikku, hoides seda käes!
• Pärast süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse.
• Ilutulestikku ei tohi
panna lõkkesse, kaminasse
või mujale tulekoldesse.
• Ära kunagi sihi või
osuta ilutulestikuga ega
viska seda teise inimese või
muude objektide suunas.

Osula kooli algklasside kunstiringi lapsed küpsetasid jõulukuul ühiselt piparkooke.

ERKI REMMELKOOR,
Lõuna-Eesti päästekeskuse

Pensionäride jõulupidu möödunud laupäeval Osula põhikooli võimlas. Söödi jõulupraadi, meelelahutust pakkusid taidlejad ja tantsuks mängis ansambel HAAG.
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Tõeline jõulurõõm
Saabumas on jõulupühad.
Praegu on veel advendiaeg,
ettevalmistuse aeg. Jõulude
ajal ollakse rõõmsad, jagatakse rõõmu ja armastust
teistele. Advendiaeg on pigem tõsine ja mõtlik.
Praegu peame endalt
küsima, mis teeb meid
rõõmsaks. Ajutisi rõõmuallikaid võib olla mitmesuguseid, kuid kirjutan Teile
sellest, mis on aluseks jõulupühadele, ilma milleta ei
saa olla tõelist jõulurõõmu.
Miks tähistatakse jõulupühi, selle vastuse leiame
piiblist. Selles raamatus ei
ole sõna jõulud, vaid kirjutatakse Jeesusest Kristusest, kes sündis maailma ühes väikeses linnas
Petlemmas. Tema sünniga
kaasnesid imed. Inglid ilmusid karjastele ja taevas
hakkas paistma üks särav
täht. Ta ei sündinud uhkes
templis ega kuningapalees,
vaid loomalaudas õlgede
peal. Sellest kirjutab Luuka
evangeelium nõnda:
«Aga nende sealoleku
aegu said päevad täis ja
Maarja pidi sünnitama.
Ta tõi ilmale oma esimese
poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime,
sest nende jaoks polnud
majas kohta. Karjased olid
seal paigus õitsil ja valvasid
öösel oma karja. Issanda
ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras
nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles
neile: «Ärge kartke! Sest
vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab
osaks kogu rahvale, et teile
on täna sündinud Taaveti
linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile
tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes
magavat.» Äkitselt olid

Teated
Müügil Eesti lipud
Seoses Eesti Vabariigi 90.
juubeliaastaga müüb Digitex Meedia OÜ Liputehas
Eesti soodsa hinnaga riigilippe.
Saadaval on Eesti Vabariigi
lipp mõõdus 105x165cm
kas majalipuna ehk kanaliga 35mm diameetriga vardale või mastilipuna ehk
kahe konksuga. Hind koos
käibemaksuga 105 krooni.
Eesti Vabariigi kolmemeetrine mastivimpel (kahe
konksuga). Hind koos käibemaksuga 189 krooni.
Kõik tooted valmistatakse trükituna 100 protsenti

koos ingliga taevased
väed Jumalat kiitmas:
«Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!»
Kas suudame seda
kõike uskuda? Tema
elu ja surm polnud
tavaline, vaid see oli
ohvrisurm, mis äratas
hiljem paljude tähelepanu. Apostel Paulus

on kirjutanud kirjas
Efeslastele: «...käige armastuses, nõnda nagu
Kristus meid on armastanud ja on iseenese
loovutanud meie eest
anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.»
Me ei tohi jääda
eneseimetlusse ega rahulduda vaid kaduvate

väärtustega. Põlvest põlve
on jõuluõhtul süüdatud
küünlad, loetud jõuluevangeeliumi ja lauldud jõululaule, mille sisuks on Jumala imelise armastuse sünd
inimestele.
Evangeeliumist loeme,
et Jeesusega kohtunud inimesed tundsid temas erilist
väge. Ta parandas haigeid
ja vaevatuid, kuid need, kes
kahtlesid ja küsisid tunnustähte, jäid sellest tõestusest
ilma.
Inimesed on jäänud samaks, sest Tema sõna seab
ka täna selle kuulajad valiku
ette: uskuda või muuta oma
süda kõvaks ja uskmatuks.
Advendiaeg kestab, kuni
tuleb Kristus – ta on tõotanud tulla. Iga-aastased
jõulupühad aga meenutavad toda esimest ilmumist
inimesena. Kuid teades, et
ta tuleb taas, oleme rõõmsad ootajad, ootates Tema
teist tulemist suures väes ja
auhiilguses.
Soovin teile õnnistatud
jõulupühi!
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja

Jumal ütleb: otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin mina teid. Js. 66,13
21. detsembril on 4. advendipühapäeva jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus (külas on Põlva segakoor Kevadised Hetked), kell 14 Kraavi kirikus ja kell 16 Antsla
palvemajas.
24. detsembril on jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell
14 Kraavi kirikus (esineb Antsla muusikakooli puhkpilliorkester), kell 17 Urvaste kirikus (laulab Urvaste koguduse naiskoor, buss Antsla kesklinnast väljub kell 16.30).
25. detsembril on jõulupüha armulauaga jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus (osaleb Osula puhkpilliorkester), kell 16 Antsla palvemajas.
26. detsembril, 2. jõulupühal kell 11 on jõulupüha armulauaga jumalateenistus Urvaste kirikus.
28. detsembril on jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas,
kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
31. detsembril on vana-aastaõhtu jumalateenistus kell 17 Urvaste kirikus.
1. jaanuaril on uusaasta jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus.
4. jaanuaril on jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
6. jaanuaril on kolmekuningapäeva jumalateenistus kell 17 Urvaste kirikus.

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS
Ostame maad ja metsa.
Volante Kinnisvara tel 5348
0080.
Ostame jõulukuuski. Tel
525 9499.

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Merje Erli ja Kusti Serv – tütar KADI
Anita Randva – poeg RALF-RANDEL
Sirle Plaks ja Tarmo Taalfeld – tütar LISANDRA
Triin ja Toomas Štšerbakov – tütar SANDRA

Palju õnne!
Tuues ja viies, nii möödub aeg,
andes ja võttes, kuis tahad!
Ning tema teele tänagi
rõõmu ja kurbust jääb maha.

Veebruar
Sinaida Kõvatu
Selma Karu
Maria Jevpsihejeva
Leida Koovik

Jaanuar

Adele-Olga Hõim

Kirikuteated

polüesterist 115g/m² lipukangale. Trükivärvid on
pleekimis- ja ilmastikukindlad. Tooted pakendatakse
eraldi kilest pakendisse.
Lipu tellimine käib vallavalitsuse kaudu. Kes soovib
saada Eesti lippu hinnaga
105 krooni ja mastivimplit
hinnaga 189 krooni, palume teatada sellest hiljemalt
29. detsembril kell 14 vallasekretärile tel 786 8800,
5197 1490 või e-postiga
maia@spalu.werro.ee.

Naeratades silmad heitis päiksesse,
peoke tahtis haarata kullast õit.
Nõnda palju rõõmu mahtus väiksesse
hinge, mille vallata õnne võit.

Noorte talendikonkurss!
Kui sa arvad, et oled piisavalt julge, ja tahad
ennast teistele näidata, siis tule, osale Sõmerpalu valla talendikaima noore konkursil!
Oodatud on kõik, kes tahavad esineda laulu,
tantsu, luuletuse, imiteerimise või mõne muu
vahva kavaga.
Osalemine toimub kolmes kategoorias:
7–12aastased
13–17aastased
18–26aastased

Elfriede Arro

Jaan Vislapuu

Ida-Armanda Kinna

Aleksander Karjalaine

Erna Kumm

Aino Jõgisuu

Eha Saaron

Virve Kärssin

Aino Vuks

Vergiine Tuunas

Jaan Reiman

Maria Kongo

Drusilla Veiker

Anastasia Käsk

Feliks Kähr

August Kähri

Marta Raudsepp

Niina Šipova

Tiiu Matsin

Anna Petrova

Vladimir Hvedontsevits

Astrid Kivi

Jaan Kärt

Vello Saks

Surm päeva ümber
tõmbas musta vöödi.
Nüüd hõljub igavik
su jäätund laugel.
Mälestame meie hulgast lahkunuid
Heino Kaelep
Aarne Liin

Registreeri ennast juba täna! Talendivoor toimub jaanuaris.
Lisainfo Kersti Karult: kersti.karu.001@mail.ee, tel 525 3549

Jõulupaki saab iga Sõmerpalu valla laps. Kui
laps ei käi ei lasteaias ega koolis, siis palume
tema vanematel tulla kommipakile järele vallavalitsusse.
Sõmerpalu vallavalitsus

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

