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Maia Müürsepp – maakonna
parim omavalitsusametnik 2009
SÕMERPALU SÕNUMID
Võru maavalitsus andis
2009. aasta Võru maakonna parima omavalitsusametniku tiitli Sõmerpalu vallasekretärile Maia
Müürsepale (63).
Maia esitas tiitlile Sõmerpalu vallavalitsus, kirjutades toetuskirjas: «Maia
Müürsepp on omavalitsuses töötanud 1971. aastast
järjepidevalt sekretärina.
1971– 1991 töötas Maia Sõmerpalu küla TSN täitevkomitee sekretärina ja alates
26.09.1991 töötab Sõmerpalu vallasekretärina.
Maia on oma töös olnud
korrektne, sõbralik ja kaastöötajate vastu abivalmis.
Maia osaleb aktiivselt
Osula külaseltsi tegevuses,
laulab Osula segakooris ja

tantsib seltskonnatantsurühmas Ummamuudu.
Maia on staažikaim vallasekretär Võru maakonnas,
juba see väärib tunnustust.
Pikaajaliste töökogemustega avalikus teenistuses on
Maia eeskujuks kaastöötajatele ja paljudele maakonna sekretäridele, mis on ka
tunnustamist väärt.»

Foto: Maidu Jaason
Maia Müürsepp.

Vabariigi aastapäeva pidu Sõmerpalus
SÕMERPALU
SÕNUMID
22. veebruaril tähistas
Sõmerpalu vald Eesti
Vabariigi 92. aastapäeva peoõhtuga Sõmerpalu klubis.
Peoõhtul anti Tõnu
Vaaskile üle tänavune
valla aukodaniku tiitel.
Tänukirja
tegusa
koostöö eest said AS
Toftan ja Plangi Trans.
Hea koostöö eest vallaga said tänukirja ka Osula pere Margita Musting
ja Ain Kipasto. Reet
Käär sai tänukirja Sulbi
maarahva seltsi pikaajalise juhtimise eest.
Kontserdiga esinesid
külalised Vastseliinast ja
valla isetegevuslased.

Hetk Eesti Vabariigi 92. aastapäeva peolt 22. veebruaril Sõmerpalus.

Foto: Maidu Jaason

Võru maavanema Eesti Vabariigi 92. aastapäeva vastuvõtt toimus 23. veebruaril Osulas

Lisaks maavanemale (vasakul) ja omavalitsusliidu juhile tervitasid külalisi ka Sõmerpalu vallavolikogu esimees ja vallavanem.

Osula kooli laululapsed esinemas, solist on Mihkel Matto.

Osula segarahvatantsurühm
tantsimas Andre Laine tantsu «Vabameest ei murra».

Maakonna 2009. aasta parim
kultuuriedendaja Tõnu Vaask.

Ettepanek: Sõmerpalu valla kohalikud teed võiksid saada nimed
EVAR SAAR,
kohanimeuurija,
vallavolikogu liige
Palju on kõneldud sellest, et
maanteeamet ei luba riigiteede äärde panna suunaviitu, mis juhataksid valla- või
erateedel asuvate külade ja
talude juurde.
Lahendus on siiski olemas: kas või igale ristmikule
võib panna standardikohase
teenime sildi. See on väike silt, mis ei häiri kiiresti
mööduvat liiklejat, kuid on
abiks sellele, kes teeotsa otsib. Sõmerpalu aleviku tänavad on selliste siltidega juba
varustatud.
Et teenime saaks sildiga näidata, peab see olema
ametlikult määratud ja kantud kohanimeregistrisse.
Kohanimereg istr isse
kandmiseks peab teenimi

vastama eestikeelsetele kohanimedele esitatud nõuetele. Näiteks Sulbi-Hutita tee
ei ole kohanimi, vaid teed
kirjeldav nimetus. Sama tee
nimetamisel Pulli teeks on
tegemist kohanimega. Teenime lühidust tuleks eelistada täpsusele, sest kord juba
määratud nimi hakkab elama oma elu ja märgib tulevikus just teed, mitte kõiki
kohti, kuhu seda teed mööda võib jõuda.
Uue kohanime valimisel tuleb eelistada kohapeal
tuntud ja ajaloolisi kohanimesid. See tähendab, et vana
talunime tuleb eelistada,
isegi siis, kui rahvas tunneb
tänapäeval kohta rohkem
inimese järgi, kes tee lõpus
elab. Iseasi, kui mõnel kohal
lihtsalt ei ole ajaloolist nime.
Siis on loomulik teha teenimi perekonnanimest.

Mõnikord on teel juba
rahvakeelne nimi olemas.
Näiteks Linnamäe mõisas
teavad kõik, missugune tee
on Karjatee (Karjatii). Rahvakeelsuse sälitamine on oluline ka talunimest teenime tegemisel. Teenimi ei pea olema tingimata võrukeelne,
aga see ei tohi suurel määral
erineda oma aluseks olevast
kohanimest, mida kasutatakse rahvakeeles.
Praegu avalikus kasutuses olevate valla- ja erateede nimed võiksid olla
sellised (vt kasti). Teedekaardiga saab tutvuda vallamajas Aleks Pai juures.
Kui kellelgi on teistsuguseid arvamusi või on teada
mõni rahvakeelne teenimi,
siis ettepanekud muudatusteks on teretulnud. Ettepanekutest saab teada anda
Aleks Paile.

Alaküläs: Piho tee, Alakülä tee, Tati tee, Partsipalu tee, Palo lauda tee, Jeruusalemma
tee, Karjakopli tee, Hüdse tee.
Mäeküläs: Tilgo tee, Punna tee, Tundo tee, Kurgsoo tee.
Mustjas: Mustja tee, Tagamõtsa tee, Adrasoo tee.
Lilli-Anne külas: Lillimõisa tee, Lepplaane tee, Annemõisa tee, Pakla tee, Lillisoo tee.
Osulas: Hanni tee, Papimäe tee, Meierei tee, Reinomäe tee, Tammi tee, Katlamaja tee,
Vasksaare tee, Prassi tee, Kalmistu tee.
Osula ja Sulbi vahel: Kaapsuu tee, Piiloja tee, Mõtusmäe tee, Kahro tee.
Sulbi-Kärgula kandis: Tori tee, Määritsa tee, Punakülä tee, Puna silla tee, Tsungli tee,
Töökoja tee, Rummi tee, Pulli tee, Kärgulamäe tee.
Rummi ja Linnamäe vahel: Mõtsa tee, Kõuhkna tee, Tepu tee, Lauri tee.
Linnamäe kandis: Mõtskonna tee, Karjatee, Sassimäe tee, Horma tee, Vorsti tee,
Rauskapalu tee, Halli tee, Koolimaja tee, Räägu tee, Karjasoo tee, Rinkeni tee.
Kurenurme ja Liiva kandis: Haava tee, Haidaku tee, Hansi tee, Pedäjämäe tee, Kööri
tee, Järvekalda tee, Sandimaja tee, Jakapi tee.
Teisel pool raudteed: Maru tee, Kikkamäe tee, Türgi tee, Kuningakopli tee.
Kurenurme ja Sõmerpalu vahel: Väikemetsa tee, Hapsi tee, Pudru tee, Kaagu tee, Salumäe tee, Tammessilla tee.
Varese ja Sõmerpalu vahel: Muuga tee, Harjumäe tee, Mällipalu tee, Kala tee, Raudsepa tee, Paisjärve tee, Hõimoja tee, Sooveere tee, Kodassaare tee.
Sõmerpalus: Jaama tänav, Heki tänav, Aia tänav, Nurme tänav, Põllu tänav, Karja tänav, Lossi tänav, Pargi tänav, Jänesepargi tee, Kooli tänav.
Järveres: Kalamajandi tee, Simmi tee, Männiku tee, Tiigi tee, Kanali tee, Tamme tee,
Järve tee, Estakaadi tee, Järveremõisa tee.
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Sõmerpalu Sõnumid

Sulbi ja Osula
ühine vastlapäev

Mestis metsa ja muusikaga

KRISTEL LALL

Valla aukodanik Tõnu Vaask
lub kultuurse jahipidamise juurde.»

LIINA VALPER
Tänavuse iseseisvuspäeva eel sai Võru maavalitsuse parima kultuuriedendaja aastapreemia
Osula segakoori dirigent
Tõnu Vaask. Sõmerpalu
vald aga nimetas Tõnu
Vaaski oma aukodanikuks. Siinkohal tasub
meenutada veel Valgetähe 5. klassi ordenit teenete eest metsanduses
2007. aasta iseseisvuspäeva eel.
Tõnu Vaask on sündinud
1940. aasta südasuvel
Parksepas. Pärast Väimela 7klassilise kooli
(Parksepa keskkooli eelkäija) lõpetamist jätkusid
õpingud Võru kohaliku
tööstuse tehnikumis tisleri-mööblitöö erialal.
Tehnikumis õppisid
siis ka vanemad velled
Atsu ja Toivo, ent metallitöö erialal. Tõnust siiski
mööblimeistrit ei saanud.
Tema koolitee jätkus tudengina EPAs metsamajanduse osakonnas, mille
lõpetas 1964. aastal.
«EPA kõrvalt õppisin
kaugõppes Heino Elleri
nimelises Tartu muusikakoolis trompetimängu,
selle kooli lõpetasin 1965.
aasta kevadel. Vahel olid
eksamid ühel ajal. Mõni
eksam tuli ka ümber
teha, aga stippi ma ei kaotanud,» meenutab Tõnu
Vaask korraga kahes koolis õppimise pinget.
1964. aasta suvel algas
töömeheelu. Tõnu Vaask
sai suunamise Suure-Jaani metsamajandi Kabala
metskonda, kus ta asus
tööle abimetsaülemana.
Ent kodukant tõmbas
rohkem. Kuna Võru metsamajandis oli koht vabanenud, õnnestus asju nii
ajada, et 1. veebruaril
1965 kolis noor pere Järverre.
«Kabalas leidsin kaasa
Eva, Luua metsandustehnikumi
lõpetanud

Foto: Maidu Jaason
Tõnu Vaask 22. veebruaril Sõmerpalus valla aukodaniku tiitlit vastu võtmas.
metsatehniku. Niisiis oleme
Sõmerpalu valla kodanikud
olnud ühtekokku 45 aastat.
Siin on sündinud ja üles
kasvanud meie kolm last,»
räägib Tõnu Vaask.
Võru metsamajandis on
Tõnu Vaask töötanud mitmel ametikohal, kuni peametsaülemani välja. Kõik
reformid sai kaasa tehtud.
Raskemaks
eluperioodiks nimetab ta tööd
metsapunkti
juhatajana
aastatel 1971–1982. Seejärel
1982.–2000. aastani oli ta
peametsaülem. Pärast seda,
kuni 2006. aastani oli Tõnu
Vaask metsanduse peaspetsialist Võrumaa keskkonnateenistuses.
«Usun riigimetsa tulevikku,» ütleb optimistliku
loomusega Tõnu Vaask.
Parksepas asub kodumets, mida on hooldatud
ja uuendatud. Võrumaa
metsaomanike liidu liikmena tunneb ta rahuldust,
et ka erametsamajandus on
tõusuteel.
Muusika on rõõmu jaoks
Pilli hakkas Tõnu mängima
koolipoisina Väimelas ja
hiljem tehnikumis.
Laulmise juurde jõudis ta
Tartu muusikakoolis õppides. «Solfedžoõpetaja Heino
Kostabi pani kõrva paika!»
kommenteerib Tõnu.
Aegade jooksul on Tõnu

Vastlahõnguline
lasteaiapäev
19. veebruaril said lasteaialapsed koos vanematega
lustida perepäeval. Tehti
kõige pikema liu võistlus,
sai sõita minihobuse ja Triinu taksoga ning sumpamise rajal oma võimeid proovile panna. Pärast võistlusi
joodi teed ja söödi ube.
SÕMERPALU SÕNUMID

Lasteaialapsed perepäeval.

Vaask osalenud mitmes mainekas orkestris ja laulukooris. Suure soojusega meenutab ta Hendrik Juurikase
loodud populaarset NEOd:
noorte
estraadiorkestrit,
kus ta juba Tartu õpingute
ajal trompetit mängis.
Toonane Võru lastemuusikakooli direktor Juurikas
kutsus Tõnu Vaaski 1965.
aastal oma kooli õpetajaks.
Noori trompetiste õpetas ta
seal kohakaasluse alusel 25
aastat.
Kaks aastat tagasi kirjutas Tõnu Vaask vallalehes:
«1968. aasta 15. veebruaril
kogunes Järveres Võru
metsamajandi
punanurka 23 lauljat, nende seas 12
meest.»
Nii pandi alus valla praegusele segakoorile. Koori
algatasid Võru metsamajandi uus direktor Olev Ott ja
tema abikaasa Laine. Juhendaja-dirigendi vastutusrikka
ülesande sai muusikakooli
diplomiga Tõnu Vaask. Novembrist 1988 jätkati Osula
segakoorina.
Kooriga on kõigil kohalikel ja üldlaulupidudel käidud, elavat seltsielugi elatud
ja reisitud. Mullusuvisele
üldlaulupeole saadi koos
Antsla segakooriga, mida
juhatab Eda Hirson.
Tõnu Vaask lisab, et antslalastega sai koor taas laulda
23. veebruaril Osulas maa-

konna ja omavalitsuste liidu
iseseisvuspäeva kontsertaktusel.
Ühislaul on plaanis ka
22. mail Antsla laululaval kihelkonnapäeval. Kohe kannul on «Uma pido» Põlvas,
kuhu Tõnu Vaask läheb nii
oma kooriga kui ka Hilaroga, kus ta tenorit laulab.
Nii tuleb nädala sees
käia Hilaro koori ja Võru
puhkpilliorkestri proovidel
linnas Kandle majas. Oma
segakoor ning brässi- ja jahisarvemängijad harjutavad
Osulas.
«Ega jahile olegi aega
minna,» viib Tõnu jutu veel
ühele hobile. Ta on Mõniste
sektsioonis jahimees.Tema
kiindumus on jahisarv.
Jahipillide ostmine läks
käima Eesti jahimeeste seltsi (EJS) nõuniku Anti Levandi eestvedamisel. Osula
jahisarvede trio sai kolm
aastat tagasi üleriigilisel EJS
kokkutulekul oma mänguga
esikoha.
Tõnu Vaask on koostanud «Jahisarve puhumise
õpetuse» (EJS, 2004). Ka on
ta kirjutanud mõned palad
jahisarvele:
jahisignaalid
«Jänes tabatud» ja «Hirv
tabatud» ning pala «Jõulurahu».
Ta unistab jahimuusika
CD väljaandmisest. Jahisarve kohta arvab Tõnu Vaask:
«Jahisarve puhumine kuu-

Noortevolikogu
esimene koosolek

Noortevolikogu
käib
koos vähemalt kord kuus.
Algus on neil raske, sest
vaja on koostada põhikiri ja
tegevuskava.
Ootame nendelt noortelt
teguderohket kahte aastat.
Noortevolikogu liikmed
on Sigrid Habe, Eliis Ermel,
Laura Konnula, Mattias
Loos, Ragnar Rosenberg,
Kristiina Karu, Kristiina
Soon, Kätlin Kase, Mari
Metsma, Kristel Rajatamm

6. veebruaril toimus meie
valla esimene noortevolikogu koosolek.
Noored tutvusid vallavolikogu (tutvustas volikogu esimees Aivar Rosenberg) ja vallavalitsuse tööga (tutvustas vallavanem
Aare Hollo). Nad said ka
vallavanemale ja volikogu
esimehele küsimusi esitada.

Tänulik koduvallale ja
oma perele
«See rahvas, kellega kokku puutun, on seltsiv ja
sõbralik. Vald on mind
koorijuhina tasustanud
ja koori ettevõtmisi toetanud. Tänu vallavalitsusele oleme suviti saanud
kultuuri- ja ajaloolistes
paikades, vabaõhuetendustel ja kontsertidel
käia. Sõmerpalu valla
aukodanik – see on austusavaldus minu perele,»
ütleb Tõnu Vaask.
Tõnu ja Eva tütar
Maire Himma töötas
üheksa aastat Vanemuise
kontserdimaja administraatorina, praegu aga on
ta Dorpati konverentsikeskuse müügijuht.
Tarmo Vaask on 20
aastat Saksamaal elanud
ning töötab Bremeni Riigiooperi kooridirektori
ja dirigendina, oli Münsteris korraldatud ESTO
2009 kooride üldjuht.
Teet elab Tallinnas ja
töötab ASi Plasto projektijuhina.
Eva ja Tõnu Vaaskil on
kaheksa lapselast. Maire
ja Teedu järeltulijad peavad spordist lugu. Vahel
tuleb Vaaskidel Järveres
vastu võtta jalgpallinoori, kelle hulka Teedu pojad sõpradega kuuluvad.
Tarmo tütar Annika on
viiulimängija, teine tütar Marlene koolieelik ja
vanaisa sõnul hästi musikaalne.
Puu on tugev, kui ta
juured on kindlalt mullas. 45 aastat on pikk aeg,
selle ajaga on Tõnu Vaask
kindlalt Sõmerpalu valda
juurdunud. Järveresse on
rajatud kodu, mille kaunidust on tunnustanud
vabariigi president, siin
on puhas loodus ja suusarajad. «Koduvald on armas,» kostis Tõnu Vaask,
kui palusin tal midagi
koduvalla kohta öelda.

14. veebruaril korraldasid Sulbi maarahva selts
ja Osula külaselts ühise
vastlapäeva. Vastlalised
lustisid
Osula
kooli
mänguväljakul.
Keskpäevaks oli mänguplatsile kogunenud juba
üsna palju rahvast ja mitmel oli kaasas huvitav
sõiduriist.
Esimesena tehti kõige
pikema liu võistlus. Selle
võitis Osula mees Mauno
Müürsepp, sõites mäest
alla tuubiga.
Lastest tegi pikima liu
kuueaastane Lauren. Teise
koha sai kaheaastane Kaisa
Rosenberg ja kolmanda samuti kahene Regina Allas.
Võisteldi ka üles-alla
kelgutamises, selle võitsid
Lauri ja Hendrik. Perevõistluse võitis perekond Sisask
Osulast.
Isetehtud sõidukite alagrupis andis žürii kõige originaalsema sõiduki auhinna tümpsu ja propelleriga
vannile, mille olid meisterdanud Osula poisid.
Märkimisväärsed sõidukid olid veel tooliga satipann, suuskadele seatud
telk-tool, tünn ja suuskadele seatud kast.
Pärastlõunal suunduti
Osula kooli sööklasse, kus
sai hernesupi, vastlakuklite
ja sooja teega kõhtu kinnitada.
Auhinnad pani välja
Sulbi maarahva selts. Iga
ala kolm esimest said medali, limonaadi ja kommipaki või pisikese meene.

Kõige originaalsema vastlasõiduriista olid meisterdanud Osula poisid.

Sõbrapäevapidu
Osulas

ja Helen Parker.
Üleskutse kõigile noortele: kui teil on mingi mure
või tahate vallas midagi head
korda saata, võtke ühendust
noortevolikoguga!
Noortevolikogu tegemiste kohta saab infot valla
noorteblogist www.meienoored.wordpress.com.

12. veebruaril oli Osula koolimajas sõbrapäevapidu.
Peol anti üle parima
sõbra tiitel, mille sai Egerta
Aher Osula kooli 4. klassist.
Lisapreemia said Mariette
Vunder Sõmerpalu ja Kristel
Liis Jõendi Osula koolist.
Suur tänu kõigile joonistuskonkursist osavõtjatele
armsate piltide eest!

KERSTI KARU, valla
noorsootöö korraldaja

KERSTI KARU, valla
noorsootöö korraldaja
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Osula õpilase
kodu-uurimistöö
Urvaste mõisast
Osula kooli 8. klassi õpilane
Rasmus Varrik teeb koduuurimistööd Urvaste mõisast. Teema valikut põhjendab ta sellega, et elab Urvaste kihelkonnas ja sellest huvi
Urvaste mõisa vastu.
Rasmus Varrik kirjutab
oma töös: «Eha Käis (1930),
endine Urvaste kooli õpetaja, põline Urvaste elanik,
juhatas meile kätte inimesed, kelle poole oleks mõtet
pöörduda.
Kõigepealt külastasime
mõisnike surnuaia vastas
elavat Juhan Kaara (1938).
Ta oli Urvastesse tulnud
kohe pärast mõisnike lahkumist Urvastest, aga sellegipoolest oskas ta meile midagi rääkida.
Ta teadis seda, et pärast
mõisaomanike
äraminekut jagati mõisahoone ja
park kaheks: üks pool läks
Tammiste perele. Me külastasimegi Väino Tammistet
(1935). Ta rääkis, et oli ise ka
lapsena mõisas elanud, aga
mäletab sellest ajast vähe.
Tal on kunagi piltegi olnud,
aga need on laiali jaotatud.
Tema tütar hooldab praegu
parki. Teine pool mõisast
läks perekond Alandile,
tänapäeval on omanik viimase tütar, südamearst Helgi Paidre (1943), kes lubas
meile vanu fotosid leida.»
Samsonite järeltulijad on
mõnikord Urvastes käinud,
kuid kohalikel on häbi neid
esivanemate surnuaiale juhatada, sest see on üsna korrast ära.
Olles tutvunud Urvaste
mõisaga, saime Rõuge vallavalitsuse arendusnõunikult Jaanus Margilt nende
Samsonite kontaktandmed,
kes käivad juba aastaid oma
esivanemate mõisas Rõuges.
Alexander von Samson oli
nii lahke ja andis meile oma
sugulase Ulf von SamsonHimmelstjerna aadressi. Temalt küsisime, mida ta teab
Urvaste kohta.
Ta saatiski meile pildid
esiisadest, kes olid olnud
Urvaste mõisaomanikud.
Kuna ta on pärast oma isa
surma suguvõsa kroonikapidaja, saatis ta meile 170leheküljelise suguvõsa kroonika. See oli väga huvitav ja
põhjalik, aga loomulikult
saksakeelne.
Rasmus õpib küll saksa keelt, aga ta ei oska seda
kahjuks nii hästi, et kõigest
aru saada. Tõlkimisel aitas
Rasmust palju tema klassijuhataja, saksa keele õpetaja
Marianne Kanep.
HELJO SAAR,
Osula kooli kodu-uurijate
ja noorgiidide juhendaja

Kodutütarde-noorkotkaste tegus talv
KAJA PARKER,
Osula rühma juht
Osula rühma kodutütardel ja noorkotkastel on
viimase paari kuu jooksul
olnud mitu huvitavat ettevõtmist.
Jaanuaris toimusid Haanjas
maakondlikud suusavõistlused. Osula rühmast osalesid kodutütred Marleen
Ojaots, Anet Plakso ja Airi
Sisask ning noorkotkad
Risto Parker ja Kevin Ojaots.
2. veebruaril käisime Värska veeparadiisis
ujumisoskust
parandamas ja tervist kosutamas.
11.veebruaril toimus Vällamäel õppematk. Matk
kulges lumeräätsadel.
Räätsad ehk lumekingad lihtsustavad lumel
ja rabapinnasel liikumist
ning võimaldavad matkata sellistesse huvitavatesse
kohtadesse, kuhu lihtsalt
jalutada oleks raske või
koguni võimatu. Puuvits-

test räätsasid kasutati juba
muistsetel aegadel lumes ja
pehmel pinnasel liikumiseks (isegi sõjakäikudel).
Tänapäeva räätsad ehk
lumekingad on valmistatud plastist või metallist.
Eestis saab räätsadega
matkata aasta ringi soodes.
Talvel lumega hõlbustavad
räätsad liikumist kõikjal
looduses.
Matk oli vahva. Järgmiseks planeerime minna
räätsamatkale rabasse.
12. veebruaril külastasid
Kaitseliidu Võrumaa maleva kodutütred ja noorkotkad Tartu kõrgemat sõjakooli.
Osula rühmast osalesid
külaskäigul Eliis Paulus,
Piret Rummi, Piia Parker,
Anet Plakso, Sandra Variksaar, Airi Sisask, Risto
Parker ja Sander Oja koos
rühmajuhiga.
Kooli tutvustasid kadetid, kes seal õpivad.
Koolis
omandatakse teadmisi meditsiinist,
relvaõppest, orienteerumi-

Kodutütred räätsamatkal: Piia Parker, Kaili Kärssin ja
lapsevanem Maarika Paulus.

sest, lahingutest ja paljust
muust.
Ohvitseriks õppijatel on
võimalik valida maaväe või
õhuväe õppesuund.
Maaväe
õppesuunal
saab teha valiku jalaväe,
side, logistika, õhutõrje,

Matsakas tiivuline külaline
MARJU SARAPUU
Veebruarikuu keskel, lausa mitmel päeval järjest,
võis näha Sõmerpalu koolimaja akendest imelist
vaatepilti: kõrge haralise
tamme otsas kohendas ja
sättis end suur lind – teder.
Haruldast vaatepilti tuli
uudistama kogu koolipere.
Ei juhtu seda ju iga päev,
et teder end inimestele nii
lähedalt näitab!
Nimelt armastavad need
linnud pesitseda inimestest

Teder Sõmerpalu kooli juures tamme otsas.

eemal metsades, soodes ja
muudes kohtades.

Tedred on ka looduskaitse all.

Vastlapäev
Sõmerpalus

Osula koolipoisid
korvpallis edukad

Sõmerpalu kool pidas
vastlapäeva 16. veebruaril.
Vastlapäeva võistlused toimusid krossirajal.
Võistlusalasid oli kokku
kaheksa: kotijooks, ubade
korjamine, kelgu vedamine,
hobusejooks, lume toomine kühvliga, hokikepiga
palli löömine, slaalomisõit
ja pikim liug.
Pikima
liu
laskis
Therese-Eliise Allekõrs 9.
klassist.
Võistluste võitjaks tuli
kokkuvõttes rühm Playboy, kapteniks Rivo Mängli 9. klassist.

28. jaanuaril toimusid
Kuldre põhikoolis ja Antsla
gümnaasiumis maakonna
karikavõistlused korvpallis
6.–9. klassi poistele.
Kui möödunud aastal
jäi Osula korvpallipoistel
kohamängudele jõudmiseks veel kogemustest puudu, siis seekord näitasid
nad kohe esimeses kohtumises enesekindlat ja südikat mängu oma põhiriivaali Kuldre kooli vastu.
Osula poisid võitsid
lisaajal tulemusega 72:64.
Edasi alistasid nad Antsla gümnaasiumi 42:17 ja
Võru Kesklinna gümnaasiumi 44:19. Kaotati Parksepa keskkoolile 40:41.

Turniiri lõplik järjestus:
1. koht: Osula põhikool, 2.
koht: Kuldre põhikool, 3.
koht: Parksepa keskkool.
Karikavõiduga tagasid
Osula poisid edasipääsu üleriigilisele ﬁnaalturniirile.
Võistkond mängis koosseisus: Karl Kreevald, Fredi
Parker, Raigo Põhjala, Rasmus Varrik, Veiko Maidla,
Hendrik Variko, Sander
Soon, Sander Oja ja Lauri
Sisask.
9. veebruaril oli Osulas
külas Tartu Rocki noortetiim treener Paavo Russaku juhendusel. Osula kooli
poistel õnnestus selgi korral võita tulemusega 46:40.
Rocki treenerile jäi
Osula võistkonnast silma
viis poissi, kellega ta sooviks koostööd teha. Fredi
Parkerile ja Sander Ojale

MERLIN TOBRELUTS,
9. klass

pioneeri ja suurtüki eriala
vahel.
Kolmeaastane sõjakooli
põhikursus annab värsketele maaväe ohvitseridele
oskuse juhtida rühma ja
kompaniid.
Õhuväe
õppesuuna

Mälumängud
Osula koolis
Jaanuarikuu oli Osula koolis
mälumänguturniiride aeg.
Algklassidele toimus tänavu
mälumänguturniir
mitmes voorus, põhirõhk
oli mõistatamisel. Esimesel korral pidid õpilased
pantomiimi järgi ära arvama elukutsed. Teise nädala ülesanded puudutasid
metsas elavaid loomi. Kolmandal nädalalal pidi ära
tundma näiteringi õpilaste
lavastatud vanasõnad. Viimases voorus korraldati liikumismänge.
Traditsiooniks on saanud
tehti konkreetne ettepanek
liituda Rocki 1994. aastal
ja hiljem sündinud poiste
võistkonnaga juba sel hooajal. Rohkem infot võib leida aadressilt www.basket.
ee.
Osula kuni 7. klassi
korvpallurid osalesid Nike
Cup’i Kagu-Eesti piirkonnavõistlustel Valgas, kus
tulid kolmandaks.
Kahjuks pääses sel aastal ﬁnaalturniirile ainult
võitja.
Nooremate poiste võistkonnas mängisid Karl
Kreevald, Kevin Ojaots,
Andreas Habe, Jaan Tappo, Maicel Varblane, Henri
Variko, Atso Tappo, Randel Konnula ja Aleksander
Promvalds.
ANTI OSSIS

valinud spetsialiseeruvad
lennuväljaohvitseri ning
radari- ja sideohvitseri
erialale, õppetööd korraldatakse koostöös Lennuakadeemiaga.
Siseastumisel tuleb kandidaatidel sooritada akadeemilise võimekuse test,
üldfüüsiline test, inglise
keele test ja läbida kutsesobivusvestlus.
Lisaks on vajalikud matemaatika (või füüsika) ja
eesti keele riigieksam.
Veebruari viimasel nädalavahetusel oli salgajuhtide
õppelaager, kus koolitati
noori kodutütreid ja noorkotkaid.
Märtsis on välilaager
Tsiatsungõlmaal ja maakondlikud oskuste võistlused Võrus. Osula koolis
toimub aktus, kus võetakse
vastu linnalähedaste rühmade uued liikmed.
Aprillis toimub linnalähedaste rühmade laager
Pikakannus ja jüripäeva
matkamäng ning salgajuhtide jätkukoolitus.
5.–9. klassi õpilaste mälumäng meediauudiste põhjal.
Sel aastal olid küsimused jagatud kolme rühma: sport,
kultuur ja varia. Toimus neli
vooru. Igast klassist oli võistlemas viieliikmeline võistkond, ülejäänud õpilased
kuulusid oma klassi suurde
ringi. Konkurentsi pakkus
õpetajate väike ring.
Nelja turniiri kokkuvõttes oli edukaim 9. klass, igati
loogiliselt järgnes 8. klass.
Südilt võistlesid kõik õpilased. Saadi kogemusi ning oskusi eristada olulist vähemolulisest.
KRISTI SERV,
MARIANNE KANEP

Räägiti Interneti
ohtudest
20. jaanuaril kogunesid
Sõmerpalu kooli paljude
Võrumaa koolide õpilasesinduste liikmed. Meile
räägiti Interneti ohtudest.
Jäi meelde see, et kui
midagi Internetti üles
riputada, siis see salvestatakse ning see mõjutab
inimeste tulevikku.
Mehhikost oli meile
tulnud külaline. Ta rääkis
sealsest elust ning ülemaailmsest luulevõistlusest,
mille ta on mõni aasta
tagasi võitnud. Kahjuks
pole ükski eestlane sellest
osa võtnud.
MARIANNE HAUG,
8. klass
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Muusikalaat tuleb märtsis
20. märtsil tuleb Osula
koolis muusikalaat, kus
valitakse «Sõmerpalu valla muusik 2010» ja «Sõmerpalu valla kevadekuulutaja 2010».
Muusikalaada täpne
algus tuleb veel otsustada: ootame ettepanekuid!
Muusikalaadal esinevad
vokaalansamblid, solistid,
pillimuusikaga tegelevad
kollektiivid ja üksikisikud.
Võistlusel tuleb esitada

Mootorrataste ja
ATVde võistlus
Tuti talus
13. märtsil toimub Rummi külas Tuti talus rahvaspordi karikavõistluste 4.
etapp mootorrataste ja
ATVde kestussõidus. See
on võistlussari, kus saavad
mõõtu võtta nii hobisõitjad kui ka harrastajad.
Võistlema tulevad pisikesed Pitid, krossi- ja

kaks etteastet, üks kevadeteemaline, teine vabal
valikul. Saateks võib kasutada kas elavat muusikat või fonogrammi.
Esinejaid hindab žürii, kuhu kuuluvad professionaalsed muusikud
ja lauluõpetajad. Hindamisel kasutatakse punktisüsteemi 1–10.
Hinnatakse intonatsiooni, diktsiooni, emotsionaalsust, laulu raskusastet, sisulist väärtust,
endurorattad, ATVd ning
Quadid.
Mootorrattad sõidavad
kaks tundi, ATVd ja Quadid
1,5 tundi. Päris pisikesed
ATV-sõitjad (mudilased)
sõidavad kümme minutit
ja natuke suuremad 20 minutit.
Kestussõidu rada kulgeb künklikul maastikul
ja sellel on mitmesuguseid
takistusi.
Rajal on järske tõuse,
kust on jalgsigi raske üles

repertuaari sobivust artistile või ansamblile ja esinemiskultuuri.
Eraldi hinnatakse mudilaste, algklassilaste (1.–
4. klass), põhikoolilaste
(5.–9. klass), gümnaasiumiõpilaste ja täiskasvanute esinemist.
Registreerimise tähtaeg
on 15. märts. Registreerimislehed võib tuua või
saata aadressil: Sõmerpalu postkontor, Sõmerpalu
vald, 66604 Võrumaa.

Täna ei saa vaikida kaunimast,
mis maailmas olemas –
naeratavast lapsenäost
ja eriti tillukese õigusest elule.

Muusikalaat on planeeritud pereüritusena.
Kui osalejaid registreerub
palju, korraldame ürituse
kahes osas.
Teavet saab Maarika
Rosenbergi käest tel 516
5751, 786 8805 või maarika.
rosenberg@gmail.com või
Kersti Karu käest tel 525
3549, 786 8812 või kersti.
karu.001@mail.ee.

minna, kuid mootorrattad
ja ATVd peavad neist tõusudest üles saama.
Takistuseks on rajale
paigaldatud mõned rehvid
ja palgid ning sõidu huvitavamaks muutmiseks on
lisatud jäärada.
Kava: kell 11 ATVd ja
Quadd, kell 12.40 laste
ATVd, 13.30 soolomootorrattad.
Võistlust korraldab motoklubi Käbid ja Kännud.
Korraldaja jätab endale

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Kaie Rehe ja Timo Tammik
poeg TRISTAN
Kätlin Vattis
tütar AURORA-JOHANNA
Reelika Käär ja Ülar Niit
poeg KRISTEN

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS
õiguse vajaduse korral
kavas muudatusi teha.
Avatud on Tuti talu
käsitöötare, kus on võimalik kohalike toodetega tutvuda ning kipskujusid värvida.
Pakutakse kõhutäidet
ja sooja jooki.
Ootame kõiki huvilisi Tuti tallu võistlejatele
kaasa elama ja neid toetama.
RAIVO RAUDSEPP

Margit ja Jaago Tappo
poeg OTTO

Õnne sünnipäevaks!
Olgu te päevad täis päikest ja sära,
ehkki noorusaastad on lennanud ära!

Märts

Helma Kongo 88
Valdeko-Friedebert Uder 88

Voldemar Savel 85

Salme Puura 88

Salme Täht 80

Pärja Markvart 96

Laine Tannenberg 70

Aprill

Siina Kasvand 65
Kalju Haljend 70
Vilve Saaremets 85

Elsa Reedi 85

Senta Värtun 80

Ilme Nõmmik 65

Tulju Puusepp 65

Hele-Mall Ilves 75

13. märtsil kohviõhtu Sõmerpalus. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
18. märtsil valla playbackshow. Info: Kersti Karu, tel 525 3549.
22. aprillil jüriööjooks. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.

Virve Kuddu 65

Maia Ivask 65

Garonne Ots 80

Alide Unt 88

Koidula Uder 81

Lehte Reis 88

Märtsis tuleb ülevallaline fotojaht peredele. Osalejad peavad leidma valla maa-alal asuvad tähistatud kohad. Info
ja registreerimine: Kersti Karu, tel 525 3549, kersti.karu.001@gmail.com, Maarika Rosenberg, tel 516 5751.

Salme-Rosalie Rehkli 82

Elvira Rosen 84

Olga Nurmetalu 82

Helju Taplas 83

Eha Antons 86

Vaike Pärn 82

Lea Tiganik 87

Helju Dontsova 81

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas

Kirikuteated
Jürikuu juhtsõna: Jumal valgustagu teie südame silmi, et
te teaksite, milline lootus on tema kutsumises. Ef.1:18

Jumalateenistused
7. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis. Kaetud on armulaud ja toimub veebruarikuus
lahkunute mälestamine.
14. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 14 Heimtali kirikus.
21. märtsil jumalateenistus kell 11 Urvaste pastoraadis, kell 14 Kraavi kirikus.
28. märtsil palmipuudepüha jumalateenistus kell 11
Urvaste pastoraadis, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
1. aprillil suure neljapäeva jumalateenistus kell 17
Urvaste pastoraadis.
2. aprillil suure reede jumalateenistus kell 11 Urvaste
kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
4. aprillil 1. ülestõusmispüha jumalateenistus kell 11
Urvaste kirikus, kell 14 Kraavi kirikus.
11. aprillil kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.

Muud teated
Urvaste koguduse kantselei ja raamatukogu on avatud T, K ,R ja P kella 9–11.
14. märtsil kell 12 algab Urvaste pastoraadis leerikursus, mis kestab 23. maini. Koguduse liikmeannetused saab teha SEBi kontole 10402011463004 või
Swedbanki kontole 221010554707.
Koguduse õpetaja telefon on 511 8271 ja e-post
urvaste@eelk.ee.
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja

Pange konteineritesse ainult
puhtad pakendid!
Meie vallas on (nagu mujalgi) juba mitu aastat pakendeid kogutud.
Kui suuremate asulate
elanikud on sellega harjunud, siis mõnes külas,
kuhu pakendikonteinerid
hiljuti paigaldati, on olnud
segadust.
Selgituseks: pakendite
kogumiseks on käivitatud
kaks süsteemi.
Pandimärgiga pakendi
saab anda poodi ja selle
eest saab tagasi raha, mille
kulutasite pandimärgistusega kauba ostes.
Pandimärgita pakendite
kogumiseks on Eestis kolm
organisatsiooni, kellel on
omavalitsustega lepingud,
milles on määratud konteinerite asukohad, kogutavate pakendite liigid,
konteinerite tühjendamise
sagedused jne.
Vaatamata sellele, millised on pakendikonteinerid (tunnete ära peal
olevate kirjade järgi) on
kõigil vallaelanikel õigus
neisse puhtaid pakendeid
panna.
Uued pakendikonteine-

rid asuvad Linnamäel
Riho Kreevaldi kuivati juures, Kurenurmes
kahekorruselise elamu
juures, Sõmerpalu põhikooli juures, Järveres
ridamaja otsa juures,
Osulas tarbijate ühistu
kaupluse juures.
Varem on paigutatud
konteinerid Sõmerpallu
Heki tänavasse, Kalamajandi juurde, Osula
bussipeatusse ja Sulbi
kortermajade juurde.
Pakendid saab ära
anda tasuta.
Vallal tuleb konteineri tühjendamise eest
maksta sellisel juhul,
kui pakendikonteinerisse on pandud määrdunud pakendeid või
muid olmejäätmeid.
Siit palve vallaelanikele: olge hoolsad ja
pange konteineritesse
vaid puhtad pakendid!
Ärge raisake raskel
ajal meie ühist eelarveraha, seda on kõigeks
vähevõitu.
ALEKS PAI

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

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Aleksander Kukumägi
Kalev Vuks
Aksel Varrik
Vello Dentjärev
Toomas Kiri
Leida Paulus
Eduard Lehiste
Artur Reiljan
Kodusoojust, koolivalgust inimlapsel vaja.
Kodusoojust, koolivalgust – valgus läbi aja…
Ootame kõiki endisi õpetajaid, koolitöötajaid ja
vilistlasi ning külalisi
laupäeval, 24. aprillil

Osula kooli sünnipäevapeole!
NB! Täpsem info aprilli vallalehes
Meeldiva kohtumiseni!
Osula koolipere
Väljaandja: Sõmerpalu vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

