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Raske aeg tuleb üle elada
Asusin Sõmerpalu vallavanema ametit pidama
raskel ajal, 2009. aasta
novembris. Ülemaailmne
majanduskriis ei ole jätnud ka Sõmerpalu valda
puutumata: eelarvetulu
on langenud 2008. aasta
tasemele.
Oleme pidanud nii
allasutuste kui ka vallavalitsuse majanduskulusid
tublisti kärpima. Vallaametnike koormust oleme
ümber jaganud ja kaks
töökohta kaotanud. Kas
see oli õige samm või mitte, näitab aeg – inimeste
töövõime pole piiritu.
Igal juhul tuleb see raske aeg üle elada nii, et koolid ja lasteaed oleksid köetud ning talvel teed lahti
lükatud. Et kõik see tehtud
saab, selle eest tänan meie
valla tublisid ettevõtteid
ja ettevõtjaid, kes pakuvad
meie elanikele tööd.
Et vallaeelarve on õhuke, on praegu väga raske

investeeringuid teha.
Suudame ainult hädapärast
sanitaarremonti
teha. Õnneks on meil tublid külaseltsid ja MTÜd,
kes küsivad fondidest
raha selleks, et vallaelanike vaba aeg oleks sisukam.
Omaosaluse suudab vald
iga väärt ettevõtmise puhul tagada.
Kohe on käes koolide lõpuklasside aktused.
Tänavu lõpetab Osula
põhikooli 16, Sõmerpalu
põhikooli 15 õpilast. Palju
õnne lõpetajatele!
Head Sõmerpalu valla
inimesed! Peagi saabuvad
võidupüha ja jaanipäev.
Teie jaoks korraldatakse
neil tähtpäevadel mitu
üritust. Olge head ja võtke
neist osa – need on mõeldud teile.
Head sõnajalaõie otsimist ja päiksepaistelist
suve!
AARE HOLLO, vallavanem

Saab küsida joogivee-toetust
Juba viiendat korda saavad
vallaelanikud esitada hajaasustuse
veeprogrammi
taotluse, et puhta joogivee
kättesaadavust parandada.
Programm on mõeldud joogiveeprobleemide
lahendamiseks, kanalisatsiooni rajamiseks praegu
raha taotleda ei saa.

Toetust on võimalik
saada 66,6% kogu projekti
kuludest.
Taotlusi saab esitada 20.
juunini. Kui on probleeme
taotluse esitamisel, küsige
julgelt abi tel 506 3254.
AARE HOLLO, vallavanem

«Pühajõe legend» taas laval
22. juunil kell 19.30 näeb
Osula Harjumäel «Pühajõe legendi» uut lavastust.
Etenduses osalevad kõik
valla täiskasvanute isetegevuskollektiivid.
Varasematel aastatel on
«Pühajõe legendi» lavastanud Eti-Marje Rannit Osula
põhikooli näiteringiga.
Kooliajal näidendis osalenud Kersti Karu ja Ivar
Rosenberg on ka uuslavastuses kandvas rollis.
Ivar mängib taas Adam
Dörfferit, Kersti Karu on
tantsija ja üks lavastajaist.
Lavastus on sündinud Sulbi külateatri juhendaja
Airika Saamo, tantsurühmade juhendajate Maarika
Rosenbergi ja Kersti Karu
ning muusikaõpetaja Tiina
Rõigase koostöös.
«Pühajõe legend» on valminud Aino Kallase novelli

«Püha jõe kättemaks» põhjal, selle on dramatiseerinud
Merili Küppar. Lugu räägib
meie kandi talupoegade
usust, et Pühajõge (Võhandut) pahandab see, kui jõe
peale midagi ehitada.
Kohalik mõisnik sellest
ei hooli ja laseb jõele veski
ehitada, kutsudes selleks
tunnustatud meistri Saksamaalt. Meister ei pea samuti
meie rahva usku millekski,
kuid peab lõpuks siiski Pühajõe vägevusele alla vanduma. Hoolimata meistri
uskmatusest seob jõgi teda
endaga ja enam lahti ei lase.
Ootme kõiki vallaelanikke etendusele kaasa
elama ning pärast seda
jaanisimmanile ansambliga
Värska Poisid. Etendus ja
simman on tasuta.
MAARIKA ROSENBERG

Meie laste päev Osulas
ENE KERGE,
Osula külaseltsi juht
6. juunil toimus Osula
Harjumäel kolmandat
korda lastekaitsepäevale pühendatud üritus
«Meie laste päev».
Et see pühapäev oli väga
ilus ja soe, siis tuli perepäevale palju meie valla
lapsi koos vanemate ja
vanavanematega.
Juba
varahommikul suundusid korraldajad koos abilistega
Harjumäele kohvikutelki ja Nukitsamehe postkontorit püsti panema
ning lavale helitehnikat
valmis seadma.
Kuigi perepäev pidi
algama kell 13, olid
nii väikesed kui suured juba südapäevaks
Harjumäe vallutanud.
Tublid naised küpsetasid pannkooke. Juurde
pakuti kodust toodud
moosi (selle loo autori
meelest oli maitsvaim
Mustangi talu maasikamoos). Pannkookide tegemiseks saime toetust
Võhandu ja Peri POÜlt
ning Sõmerpalu vallalt.
Metsa all toimetasid Lepatriinud (Helena Helekivi ja Jaana
Promvalds), kes pakkusid pisimatele põnevat

Kristjan Urm Nukitsameest
mängimas.

Valla lapsed perepäeval lustimas.

tegevust. Metsas said poisid
Aivar Rosenbergi juhendusel püssilaskmist harjutada.
Näomaalinguid tegid Kristiina Soon, Kersti Karu ja
Aige Uljas.
Laval esinesid lisaks
meie valla toredatele tantsutüdrukutele külalisesinejad Võrust. Tantsupalade
vahel tegutses Nukitsamees
(Kristjan Urm), kes oli kodust põgenenud kurja Vanamoori (Airika Saamo)
eest. Nukitsamees õppis
meie lastelt, et hea laps õpib
vitsata, et tantsida on tore ja

sõpradega on lahe koos olla.
Nukitsamehele laekus postkontorist palju sõbrakirju,
paljud lapsed kutsusid teda
endale suveks külla. Loodame, et kõikide laste unistused, mis sel päeval postkontoris üles said kirjutatud,
saavad suve jooksul teoks!
Perepäeval
tutvustasid oma käsitööd Merle
Konnula, kes valmistab ilusaid kaltsuvaipu, ning Reet
Käär, kes oli kaasa võtnud
linasest vöökotikesed, mille
peal ilutsesid käsitsi tikitud rahvusmustrid. Peatselt

meie valda elama asuv
väikeettevõtja Siret Puuder pakkus käsitsi valmistatud seepe, mis lisaks
ökoloogilisele puhtusele
on väga nahasõbralikud.
Perepäeval osalenud
väikeste ja suurte vallaelanike hulk näitab, et
meie kandi rahval on selliseid üritusi vaja.
Osula külaselts tänab
kõiki naaberkülaseltse,
koduvalda, osavõtjaid,
toetajaid ja ootab aktiivset osavõttu eelseisvatest
üritustest!
Perepäeva pilte saab
vaadata: http://dzoodz.
gofreeserve.com/otsime_nukitsameest/album.
Pilte saab tellida kaks
nädalat, 27. juunini,
need saab kätte alates 3.
juulist. Piltide tellimiseks saatke kiri toomas.
mastik@mail.ee.

Tugigrupp aitas töötuid lastevanemaid
REET KÄÄR, tugigrupi juht
Sulbis on viis kuud koos
käinud töötute lastevanemate tugigrupp. Grupitöö
lõpetab väike matk selle
kuu lõpus.
Tugigrupis osalenud said
nõu peresuhete, lastekasvatuse, stressiga toimetuleku,
töö- ja pereelu ühitamise,
seaduste,
rahasäästmise
ning muudes valdkondades. Neile õpetati ka tööle
kandideerimiseks vajalike
dokumentide koostamist ja
konﬂiktide lahendamist.
Grupinõustamist
juhendas Piret Kahre. Oma
positiivse olekuga aitas osalejatel ennast analüüsida ja
enesekindlust juurde saada.
Säästuaja nippidest andis

põhjaliku ülevaate Kristelle
Korstnik. Seadusi käis tutvustamas Toomas Lokk.
Igal kooskäimisel tehti
ka midagi oma kätega valmis. Õpiti kaarte ja kodukaunistusi
meisterdama,
kindaid ja kätiseid kuduma,
ehte- ja hoiukarpe valmistama ning võeti ette ühine
küpsetamine. Lisaks külastasid projektis osalevad pered kevadisel koolivaheajal

Võrumaa muuseumi ja Väimela tervisekeskust. Suve
hakul toimus väljasõit Tartu
botaanikaaeda ja Antoniuse
gildi. Külastasime ka Sõmerpalu hooldekodu.
Grupis osalenud olid
tegusad ja soovivad sügisel
kooskäimist jätkata. Grupiga võivad liituda teisedki
lastevanemad, kes tunnevad
vajadust midagi juurde õppida.

Tugigrupis osalenud pereemad omavalmistatud postkaartidega.

Augustis alustab uute
osalejatega tugigrupp kooskäimist Sõmerpalus.
Tugigruppide kooskäimine on üks osa MTÜ Sulbi
Maarahva Selts ja SA Dharma kaheaastasest projektist
«Koostöö=lahendused».
SA Dharma toetab lastevanemate tugi- ja eneseabigruppide tegevust, et aidata
nii inimestel tööd leida või
töötuks jäämist ära hoida.
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Kasside lugu. Tee Eestist Soome
HELJO SAAR,
kodu-uurijate juhendaja
Lastekirjanik Asta Kass
(1938–1992), raamatute
«Kloun Korgitsa kodune
elu», «Igasugused asjad»,
«Oleks OLEKS olemas»,
«Pahupidi puhkus» ja
«Ümbermaailmareis»
autor, on vihjamisi oma
lugudesse peitnud ka
meenutusi lapsepõlvest
Võrumaal Osulas. Seepärast uuriski Osula
kooli 8. klassi õpilane
kodu-uurija Maaris Varrik lähemalt Asta ning
tema tütre Kristiina Kassi elu ja loomingut.
Asta Kass kirjutas koduuurijatele 20 aastat tagasi: «Osula 7-klassilises
koolis hakkasin ma õppima 1945. aastal (siis kandis kool Sõmerpalu kooli
nime). Lõpetasin seitse
klassi 1951. aastal. Loe,
kuidas loed, seitset aastat
kokku ei tule. Asi oli nii, et
sain 1944. aasta oktoobris
kuueaastaseks ja võtsin
nõuks kohe hakata koolis
käima, kuigi õppeaasta
oli poole peal. Ema ütles,
et pärast jõule vaatame.
Jaanuaris siis läksingi esimesse klassi, lõpetasin kevadel ja käisin sügisel jupi
aega teiseski klassis ikka
veel kuueaastasena.»
Lõpuklassi juhataja,
eesti keele õpetaja Helju
Zirk kirjutab oma klassi
fotokroonikas 1951. aastal, et Asta Ilves oli klassi kõige targem õpilane.
Iseloomult aga kuidagi
kinnine ja jäi klassijuhatajale võõraks. Juba tollal
nägi ta, et Astal oli kirjanduslikke kalduvusi.
Asta Ilvesega lõpetasid
koos kooli Voldemar Eisenschmidt, Väino Jahu,
Atso-Heinar Jõks, Vambola Kallas, Väino Kilp,
Evi Käärik (Kleinson),
Valdur Mändmets, Aino
Oda, Urve Ots, Maimu Tedre (Potter), Tiiu
Põder, Elmar Pääslane,
Helve Peterson (Turvas),

Meie poisid
võistlevad
rahvajalgpallis
KÄTLIN KASE

Sel suvel toimuvad üleeestilised rahvajalgpalliliiga võistlused, millest
võtavad osa ka meie valla
poisid.
Kõigepealt toimuvad
mängud seitsmes alagru-

Kristiina (vasakul) ja Irja Kassi foto on veel praegugi
nende vanavanemate kodus Osulas alles.

Kasside perekonnast uurimustöö teinud Maaris Varrik
(vasakul) 2009. aasta kevadel Asta Kassi lapsepõlvekodus koos lastekirjaniku vennanaise Hele-Mall Ilvesega.

Hillar Tuvik, Ülo-Olimar
Uder, Maimu Leisalu (Vanamõisa), Heldur Vedel ja
Heljut Veske.
Koos sõbranna Maimu
Potteriga hakkas Asta õppima Võrus ja edasi Tartus.
Asta abiellus Kalju Kassiga. 1965–1974 töötas ta
Edasi toimetuses, 1974–
1975 Õhtulehes ja alates
1975. aastast toimetajana
kirjastuses Eesti Raamat.
Asta Kassi lastejutud
hakkasid ajakirjas Täheke
ilmuma 1976., raamatutena 1979. aastast. Lapsepõlve
kohta Võrumaal kirjutas ta:
«Parinamäe tee, see praegune lauge kallak tundus tollal
jalgrattaga alla sõites kohutavalt järsk. Harjumäe mäe
all selgeveeline jõgi haljaste
kallastega oli ilus ja pidulik.
Oma jutukest «Mägi ja org»
kirjutades mõtlesin neile oma
lapsepõlve «kõrgmägedele».»
Kristiina Kass südamesoojusega Osulast
Mõni aasta tagasi käis
Võru
lasteraamatukogus
lugejatega kohtumas laste-

kirjanik Kristiina Kass −
Asta ja Kalju Kassi tütar, kes
on veetnud mitu lapsepõlveaastat Osulas vanaema
juures. Sellest lapsepõlve
mängudemaast kirjutas ta
Maaris Varrikule: «Võrumaal elasid meie emapoolsed
vanavanemad. See oli täiesti
ehtne maakodu vana puumaja, kaevu ja rohelusse uppuva aiaga. Vanavanematel
oli lehm ja koguni hobune,
aga mitte ratsutamiseks, vaid
põllutöödeks. Kanad olid neil
ka, ja muidugi koerad ja
kassid. Aed oli täis kirsipuid,
mille marju me, lapsed, hapu
näo, aga hea meelega sõime.
Suviti olime nädal-paar
alati vanaema pool. See oli
koht, kus me kõikide nõbudega kokku saime ja kellega me
oma lõputuid mänge mängisime. Eriti põnev oli klaaskojas – nii nimetati suurte
akendega kinnist verandat.
Kui väljas vihma kallas
ja juturaamatud olid läbi
sirvitud, rääkisid suuremad
meile hirmujutte ja muid
põnevaid lugusid. Käisime
ka heinamaal maasikal ja

pis, kaks paremat võistkonda pääsevad edasi
ﬁnaalturniirile. Turniiri
korraldab Eesti jalgpalliliit ja seal selgitatakse
välja kolm paremat. Meie
valda esindab SK Roosu/
Osula: Ragnar Rosenberg, Kristo Lindsalu,
Kristjan Kurrikoff, Tauri
Maidla, Martin Kulberg,
Siim Mõisavald,Veiko
Maidla, Martin Haug,

Timo Alter, Mario Edesi
ning mõned mängijad
väljastpoolt valda.
Võistkond on pidanud juba kolm kohtumist, saanud kaks võitu
ja ühe kaotuse: JK Kose
vs SK Roosu/Osula Kosel (lõppseis 2:5); SK
Laheda vs SK Roosu/
Osula Sulbis ( lõppseis
0:2) ja FC Kiired Jalad vs
SK Roosu/Osula Sulbis

põllul rukkililli korjamas,
vinnasime kaevust vett ja
toitsime laudas loomi.
Hommikuti ärkasin köögikonkus alati nõudepesu kolina peale. Ema või Liidi-tädi
pesi nõusid ja vanaema kudus sokki. Tema kudus jõuluks ikka kõigile lastelastele
sokid või kindad. Kuna meid
oli palju – seitse kuni kümme
tükki –, siis pidigi ta vist terve aasta muudkui kuduma.
Ajalehte mässitud ja lõngaga
kinniseotud pakikesi lahti
koorides teadsime alati juba
ette, mis seal sees on.
Iga kord, kui me emaga
Võrru sõitsime, hakkas ta
otsekohe võru keelt rääkima.
Seda oskasid hästi muidugi
kõik vanaema kuus last, meie
tädid ja onud. Ka mina ja
õde, puhtalt Tallinna lapsed,
õppisime sellest kenasti aru
saama, isegi rääkida purssisime. Siiamaani on võru
keelel minu jaoks tuttav ja
armas maik küljes, kuigi ma
kõigest enam aru ei saa.»
Kunstiülikooli asemel
Helsingisse
Kirjanikest
vanemate
noorem tütar Kristiina on
sündinud 1970. aastal Tartus. Pere kolis aga peagi Tallinna.
Kristiina Kass oli kooliajal suur kunstihuviline ja
andunud Edgar Valteri austaja. Pärast Tallinna kunstigümnaasiumi lõpetamist
tegi ta kaks aastat järjest
sisseastumiseksameid Tallinna kunstiülikooli, aga ei
saanud sisse. Otsustas siis
proovida õnne hoopis Helsingi ülikoolis, peaaineks
valis läänemeresoome keeled ning keskendus soome

ja eesti keelele.
Kristiina Kass on üks
väheseid eesti autoreid,
kes mõistab luua ilukirjanduslikku teksti kahes
keeles.
Nimelt on eesti lastekirjaniku Kristiina Kassi
teine mina soome lastekirjanik Kristiina Nokelainen. Tema tekstid on
võrratu huumoriga kirjutatud lood tänapäeva
laste elust. Eestis ilmunud juttusid on Kristiina püüdnud kohendada rohkem eesti lapsele
arusaadavaks. Et eesti
ja soome lapsed pole nii
väga erinevad midagi, ei
pea tema arvates juttudes
suuri muudatusi tegema.
Oma raamatud on ta
ise illustreerinud, aga tal
poleks mitte midagi selle
vastu, kui tema raamatuid
illustreeriks keegi teine,
näiteks Heiki Ernits.
Kodus räägib Kristiina
lastega eesti, mehega soome keelt. «Olen vahel ka
mõelnud Eesti tagasi kolimisele, aga kodu, mehe
suguvõsa ja töö on Soomes, ning ka laste koolid ja
sõbrad siin,» ütleb ta.
Maaris Varrik on
püüdnud kahe aasta jooksul Kasside perekonnast
pilti kokku panna, kirjutades neist uurimistöö.
Ta võttis maikuus osa
õpilaste 11. ajalooalaste
uurimistööde võistlusest
«Meie ühine kodu – Eesti» Eesti Vabariigi presidendi auhindadele.
Maaris pälvis võistlusel raamatuauhinna, mis
anti kätte lõppkonverentsil 8. mail Tartus.

(lõppseis 2:1).
SK Roosu/Osula kohtub alagrupis veel viie
võistkonnaga, kaks kohtumist on koduväljakul

Sulbis ning ülejäänud
võõrsil.
Nüüd tuleb meie valla
poistele vaid pöialt hoida
ja kaasa elada.

SK Roosu/Osula võistlemas FC Kiired Jalad vastu.

Kirjanik Pühajõe
veerest
LIINA VALPER
Varakevadel möödus 100
aastat kodukandi koolimehe ja kirjaniku Rihhard Iheri sünnist. Ta on sündinud
1. aprillil (vkj 19. märtsil)
1910 Osulas. Vanatare, kus
ta väikemaapidaja pere teise lapsena ilmale tuli, asus
üsna Pühajõe perve peal.
Aastatel 1935–1938 sai ta
õpetajakutse Tallinna Pedagoogiumis. Oma kodusesse
Sõmerpalu algkooli (praegu Osula põhikool) tuli ta
lapsi õpetama 1939. aastal.
Endised õpilased ja Osula
elanikud on Rihhard Iherit
meenutanud tasakaaluka,
vastutuleliku ja laialdaste
teadmistega mehena, kes ka
kohalikus seltsielus tooni
andis.
Ilukirjandusse tuli Rihhard Iher romaaniga «Kaheksa kellalööki», mis sai
1943. aastal ajalehe Eesti
Sõna romaanivõistlusel teise auhinna. Raamatuna sai
see kaante vahele kirjaniku
90. sünniaastapäevaks.
1944. aasta üldmobilisatsiooniga Saksa sõjaväkke minekust päästis ajalehe
Võrumaa Teataja toimetuses tööleasumine. Sama
aasta augustis lahkus Iheri
perekond Osulast, uueks
elupaigaks sai veerandsajaks
aastaks Aruküla Harjumaal.
Seal valmisid kolhoosis perele leivateenimise kõrval
luuletused, enamasti kodukeeles. Tema luule on kui
terekäe ulatamine armsale
kodupaigale:
Oh, Võromaa, oh, Võromaa,
su poolõ püüd mu miil!
Kas olgu´ sääne-määne sa –
sa olõt armas viil!
1969. aastal kolis tervisehädadega maadlev Rihhard
Iher koos perega Osulasse,
hiljem edasi Rannu. Esikkogu «Kassimärss. Luulõtuisi
võro murdõn» ilmus 1980.
aastal. Samal aastal kirjamees suri. Luulekogu «Havva-kivi. Ikupilli ja loriluku»
tuli välja 1998. aastal (luuletused on kirjutatud aastail
1967–1968).
Rihhard Iheri luulet lugedes tunnetad kirjaniku
tundehella, ausust ja õiglust hindavat loomust, tema
kodu- ja isamaa-armastust.
Peale on kasvanud uus
võrukeelsete värsiseppade
põlvkond. Kui Iheri enda
kujundit pruukida, siis kannel heliseb vastse iluga...
26. juunil saab Iheri suguvõsa kokku kirjaniku
sünnipaigas Osulas Kivi
talus. Praegu elab seal kirjaniku õepoeg Aado Iher, kes
tegeleb ka suguvõsa uurimisega.
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Ohutusõpetus
koolilastele
Sõmerpalu põhikool ühines koolitusprogrammiga
«Kaitse end ja aita teist!»
(KEAT), mis oli Eesti 6.–8.
klassi õpilastele.
Jaanuarist mai keskpaigani kestnud koolitusel
keskenduti tule-, vee- ja
liiklusohutusele ning esmaabile. 9.–11. maini toimus Veemäe puhkepargis
kolmepäevane ohutuslaager, kus sai õpitut praktikas
rakendada ja saadud teadmisi teistega võrrelda. Lapsi
õpetasid oma ala asjatundjad Lõuna-Eesti päästekeskusest,
maanteeametist,
politseist, Eesti Punasest
Ristist ja Kaitseliidust.
Koolituse läbinud noor
teab, kuidas tulekahju ära
hoida, ja oskab tulekahju
korral õigesti käituda. Talle on selgeks saanud ohutu
ujumise põhitõed ja ta oskab tegutseda, kui märkab
uppujat. Ta käitub liikluses
õigesti ja teab, millal helistada hädaabinumbril 112
ja millal pöörduda politsei
poole. Ta oskab peatada verejooksu, aidata põletuse ja
luumurru korral. Just koolis
või ohutuslaagrites saadud
teadmiste pagasiga on nii
mõnigi noor oskuslikult eakaaslasi halvimast päästnud.
VIIA HALLER

9. klassi lõpetajad
Sõmerpalu põhikool
Thereese-Eliise Allekõrs
Oliver Haan
Martin Haug
Janek Jõgiste
Janeli Jürgenson
Kristjan Kalmet
Rasmus Kannes
Liis Kongo
Rivo Mängli
Herki Ojaots
Genri Petrov
Kristi Pärt
Markus Reiljan
Aiky Solondin
Merlin Tobreluts
Klassijuhataja Pille Kulberg
Osula põhikool
Ivo Kuusk
Rauno Kärssin
Elina Laks
Mirjam Lindmets
Jüri Luuka
Tairi Maidla
Maiu Mängli
Sander Oja
Marleen Ojaots
Risto Parker
Eliis Paulus
Piret Rummi
Mariliis Räis
Aivar Sisask
Lauri Sisask
Sander Soon
Klassijuhataja Ellen Keskküla

Korvpall on vallas populaarne
TIIA LINNAS,
Sõmerpalu valla korvpallivõistluste korraldaja
15. mail toimusid Sõmerpalu valla karikavõistlused korvpallis.
Võistlustel osales neli võistkonda: Sõmerpalu, Osula, KK Paber ja Võrumaa
kurtide ühingu võistkond
VõrKur.
Kõik võistkonnad mängisid üksteisega.
Tulemuste põhjal mängisid kolmandale ja neljandale kohale KK Paber
ja VõrKur. Kolmanda koha
saavutas KK Paber tulemusega 67:57.
Esimesele ja teisele kohale mängisid Osula ja Sõmerpalu. Esimese koha ja
rändkarika sai Sõmerpalu
tulemusega 71:63.
Parimateks mängijateks
tunnistati Fredy Parker
(Osula) ja Martin Kulberg

Sõmerpalu ja Osula võistkond. Karikavõistluste parim noorkorvpallur oli Fredi Parker (nr 12 ).

(Sõmerpalu).
Sõmerpalu võistkonnas
mängisid Taavi Leok, Martin Kallas, Martin Kulberg,
Marek Kasuk, Raul Dontsov ja Tõnis Inno.
Rõõm on tõdeda, et
Osula võistkonna tuumiku moodustasid põhikooli

õpilased, kelle juhendaja
on Anti Ossis.
Neist poistest sirguvad
tulevikus kindlasti edukad
korvpallurid.
Korvpall on Sõmerpalu
vallas populaarne ja juba
suvel toimub Osulas järjekordne tänavakorvpalli-

võistlus.
Karikavõistluste korraldajana tänan väljakukohtunikke Kalle Samarüütlit,
Robert Samarüütlit ja lauakohtunikku Terli Linnast.
Aitäh Sõmerpalu vallavalitsusele, kes toetas üritust auhindadega.

Osula korvipoiste edu ja ebaedu

järjest, kohtumise lõppenuks kuulutada.
Järgmise päeva kohamängudel suutsid poisid
pettumusest üle olla ja
4.–5. koha mängus alistati

kindlalt oma vana rivaal
Kuldre põhikool.
Paremini läks Osula põhikooli poistel Võrumaa
6.–9. klasside korvpallimeistrivõistlustel, kus saa-

vutati esikoht.
Antslas toimunud turniiri ﬁnaalis võideti Parksepa keskkool 53:24.
Võidukasse meeskonda kuulusid Sander Soon,
Sander Oja, Lauri Sisask,
Rauno
Kärssin,
Fredi Parker, Veiko Maidla,
Hendrik Variko, Rasmus
Varrik, Raigo Põhjala ja
Karl Kreevald.
Võru maakonna kuni
7. klassi poiste korvpallimeistrivõistlustel saavutati
Kuldre ja Võru Kesklinna
kooli järel kolmas koht.
Osula võistkonda kuulusid Karl Kreevald, Jaan
Tappo, Kevin Ojaots, Andreas Habe, Maicel Varblane, Atso Tappo, Randel
Konnula, Henri Variko ja
Aleksander Promvalds.

osa kohamaksust toetatakse,
otsustab Sõmerpalu vallavalitsus. Toetus määratakse
teise kohaliku omavalitsuse
huvikoolile, mittetulundusühingule või sihtasutusele
kuni 20aastase valla õpilase
huvihariduse omandamiseks.
Toetust saab taotleda huvikool, mis on registreeritud
Eesti hariduse infosüsteemis
või omab koolitusluba. Taotlus tuleb esitada iga aasta 1.
oktoobriks ja 1. veebruariks.
Lisada tuleb Sõmerpalu
valla elanikest õpilaste nimekiri ja nende huvialad, koolitusluba, andmed juhendajate
või treenerite kohta ning kohamaksu arvestus iga õpilase
kohta.

Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus
nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.
Vald maksab kuni 100%
õpilase kohamaksust. Vallaametnik kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva
korra nõuetele. Kui dokumentides on puudusi, siis
teatatakse sellest taotlejale ning määratakse nende
kõrvaldamise tähtaeg (mitte
pikem kui 10 tööpäeva). Kui
taotleja tähtajaks puudusi ei
kõrvalda, tagastatakse talle
esitatud dokumendid ning
toetust ei anta.
Toetuse määramise või
sellest keeldumise otsustab
vallavalitsus oma korral-

dusega. Kümne tööpäeva
jooksul korralduse vastuvõtmisest esitab vallavalitsus
taotlejale allkirjastamiseks
lepingu, milles on kirjas toetuse sihtotstarve, sealhulgas
tegevuse kirjeldus, toetuse
üleandmise viis, tähtaeg või
maksegraaﬁk, vallavalitsuse
õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist, sanktsioonid lepingu rikkumise
korral, aruande esitamise aeg
ja kord.
Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut
30 päeva jooksul või pooled
ei jõua lepingu sõlmimises
kokkuleppele, siis toetuse
taotleja toetust ei saa.
Kohamaksu
tasumine
toimub huvikooli poolt esi-

ANTI OSSIS, treener
Aprillis toimus Koigis
üleriigiline põhikoolide
kor vpalliﬁnaalturniir.
Finaali jõudis üheksa
võistkonda, nende seas ka
Osula põhikooli poisid.
Kahjuks tuli meie poistel
dramaatilises poolﬁnaalkohtumises Vastse-Kuuste
võistkonnale alla vanduda.
Mäng oleks pidanud
minema lisaajale, kuid lauakohtunik polnud jõudnud
pinevatel
lõpuminutitel
protokolli märkida Osula
viimast korvi.
Hoolimata ametlikust
protestist otsustas peakohtunik, kes oli vilistanud
mänge juba kaheksa tundi

Huvihariduse
toetamise kord
Sõmerpalu
vallavolikogu
määrus nr 10 (28.05.2010)
Huvihariduse
toetamise
kord kehtib Sõmerpalu vallas elavatele õpilastele, kes
käivad mõne teise omavalitsuse huvikoolis, mittetulundusühingu või sihtasutuse
huviasutuses.
Eesmärk on luua võimalused isiksuse mitmekülgseks
arenguks ja toetada noore
kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks vabal ajal.
Vald eraldab oma eelarvest toetust huvikooli kohamaksu tasumiseks. Kui suurt

6.–9. klassi võistkond (paremalt): Sander Soon, Sander Oja, Lauri Sisask, Rauno Kärssin, Fredi Parker, Veiko
Maidla, Hendrik Variko, Rasmus Varrik, Raigo Põhjala ja
Karl Kreevald, treener Anti Ossis.

Perepäev
Sõmerpalu koolis
6. mail ühendas Sõmerpalu põhikool traditsioonilise
emadepäevaaegse perepäeva
piduliku kontserdiga.
Kontserdil esinesid Sõmerpalu lasteaia lapsed ja
koolide õpilased. Esimest
korda tunnustati ühiskondlikult aktiivseid emasid. Vallavanem Aare Hollo andis tänukirja kaheksale emale, nende
seas Laine Värnikule, kellele
kuulub ka Võrumaa aasta
ema tiitel.
Seejärel sai tegutseda
töötubades ja osta emadele kingitusi. Õpetajad Viia
Haller ja Tiina Rõigas õpetasid kunstlilledest ja lõngast
kaarte tegema. Aige Uljas
õpetas sukkpükstest lilli
meisterdama ja Reelika Käär
näitas viltimiskunsti. Kristina Ermeli juhendusel valmisid kinkekarbid. Annika
Põldsepp õpetas lilleseadet
ja ehtevalmistamist.
Elevust tekitas kooli kokk,
kes valmistas hiigelpannil
kogu rahva jaoks toitu. Vallavalitsuse kingitud emadepäeva kooki jagati kõigile
soovijaile tasuta. Välitelgi läheduses peeti peredevahelisi
spordivõistlusi.
Perepäeva on peetud
Sõmerpalu põhikoolis juba
aastaid. Alguses oli korraldajatel üsna nõutu tunne: lapsed küll tulid, aga vanemaid
oli kasinalt. Aasta-aastalt on
asi paranenud ja nüüd võib
julgelt öelda, et perepäeva
idee kannab vilja.
«Mõte oli ju lapsed, vanemad ja kool tihedamalt
koostööle suunata,» selgitas
direktor Kristi Pettai. «See
on õnnestunud. Soe tunne
oli näha nii paljusid emasid-isasid-lapsi lihtsalt ühel
kenal neljapäevaõhtul oma
koolis aega veetmas. Aitäh
kõigile osavõtjatele ja korraldajatele!»
PILLE KULBERG

tatud arvete alusel. Huvikool
on kohustatud kohe esitama vallavalitsusele andmed
huvikoolist lahkunud õpilaste kohta. Vallavalitsusel
on õigus kontrollida toetuse
sihtotstarbelist kasutamist.
Huvikool on kohustatud
vallavalitsuse nõudmisel esitama kontrolliks vajalikud
dokumendid.
Selle korra või lepingu
tingimuste rikkumisel on
vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist, teha
tasaarvestus taotlejale muul
alusel maksmisele kuuluvas
rahas ja keelduda edaspidi
toetuse andmisest.
Määrus jõustub 1. augustil 2010.

4

Sõmerpalu Sõnumid

Oled kui värvuke väike,
varsti lusti ja vallatust täis.
Paitab sind õrnalt päike,
maailm muretu näib.

Jaanipäeva spordivõistlused 22. juunil
Harjumäel

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Kellaaeg

Spordiala

16.30
17.00
17.10
17.20

Registreerimine
Lastejooks (kuni 6a)
jooks sirgel
Lastejooks (7–9a tüdrukud, 7–9a poisid)
jooks sirgel
Ümber Harjumäe jooks
(10–12a tüdrukud, 10–12a poisid)
(13–15a tüdrukud, 13–15a poisid)
1 ring
Ümber Harjumäe jooks (mehed, naised)
1 ring
Mudilaste võistlused
Kotipoks (13–17a poisid, 18a– mehed)
kaotaja langeb välja
Perevõistlus (mees, naine, laps)
aja peale
Sangpommi rebimine (32 kg, mehed)
kordade arv, neljale esimesele punktid
Osavusvõistlused:
jää sulatamine (8–12a)
aja peale
luua lennutamine (13–17a, 18a –...)
kolme viske parim
Õllekasti hoidmine (mehed)
aja peale, neljale esimesele punktid
Turukoti hoidmine (5 kg, naised)
aja peale, neljale esimesele punktid
Köievedu (täiskasvanud: 3 meest, 2 naist, noored (14–17a): 3 noormeest, 2 neidu)

17.40
17.50
18.00
18.20

18.45
18.40

Reeglid

Valla spordimehe ja spordinaise väljaselgitamine kolme ala kokkuvõttes. Mehed: ümber Harjumäe jooks,
õllekasti hoidmine, sangpommi rebimine. Naised: ümber Harjumäe jooks, turukoti hoidmine, osavusvõistlus.
19.30
21.00

Näidend «Pühajõe kättemaks».
Jaanitule süütamine.

Digitelevisioonile
üleminekust
1. juulist lõpeb Eestis analoogtelevisiooni edastamine telesaatjate kaudu ning
minnakse täielikult üle digitaalsele telepildi edastusele
– digilevile. Selleks hetkeks
peavad kõik need, kes võtavad telepilti vastu tavalise
katuse- või toaantenniga,
soetama endale digitaalset vastuvõttu võimaldava
digiboksi või uue digiteleri.
Tasuta Eesti telekanalite
(ETV, ETV2, Kanal2, TV3,
Kanal11) digitaalseks vastuvõtuks tavalise teleantenni kaudu ei ole vaja liituda
ühegi
teenusepakkujaga.
Seda tuleb teha vaid juhul,
kui soovitakse lisaks vaadata rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid.
Televaatajaid, kes juba
näevad enam kui kolme
kodumaist telekanalit, Eesti
üleminek digilevile tehnilises mõttes ei puuduta.
Kui te aga näete praegu

Kalmistu heakord
on paranenud
Viimastel aastatel on vallavalitsus saanud Osula kalmistu heakorrale veidi rohkem tähelepanu pöörata.
On korraldatud prügivedu,
likvideeritud ohtlikud puud,
peaaegu alati on valmis kastmisvesi.
Tänavu on kalmistul
olnud kaks koristuspäeva.
Tänu sellele on kalmistu heakord oluliselt paranenud.
Siinkohal tänab vallavalitsus heakorrapäevade algatajaid ja aktiivseid osalejaid:
Osula noori Allan Terve juhtimisel, Osula külaseltsi, Ai-

ainult kolme Eesti kanalit
(ETV, Kanal2 ja TV3), peate muretsema digiboksi.
Kui teie vana teler on heas
korras, siis piisab vaid
digiboksist antenni ja teleri vahel. Telerit välja vahetada ei ole vaja, kuid kui
see plaan on teil niikuinii,
võiksite juba osta digiboksi
sisaldava teleri.
Enne otsustamist mõelge
hoolega, milliseid kanaleid
tulevikus vaadata soovite.
Kui soovite edaspidigi
vaadata vaid peamisi kodumaiseid kanaleid, siis võite
piirduda kõige lihtsama,
tasuta kanalite vastuvõtuks
mõeldud digiboksiga, mis
ühendatakse hariliku teleantenni ja teleri vahele. Tasuta kanalite vaatamiseks
ei ole digiboksi ega uue
digiteleri omanikul vaja liituda ühegi teenusepakkujaga. Küll aga võib olla vaja
teleantenn korda teha või
uuega asendada, kui vanast
antennist heaks vastuvõtuks
ei piisa.
Kui aga soovite praegu
var Rosenbergi ja Janek Pauluse meeskonda ning meie
tublisid eakaid, keda üles lugeda ei jõua. Vallavalitsus tänab ka Urvaste kogudust ja
Peeter Animäge, tänu kellele
valmis kalmistu kantsel.
Loodame, et rahvas võtab
ka edaspidi heakorratöödest
osa.
Järgmisele heakorrapäevale, mis toimub oletatavasti
augustikuus ja millest anname aegsasti teada, on oodatud ka lahkunute omaksed.
Kalmistupäevad on Osula
kalmistul 27. juunil ja 15.
augustil kell 11.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Puhvet (OÜ Jaagumäe)
või tulevikus hakata vaatama ka uusi kodumaiseid
ning rahvusvahelisi kanaleid, tasub kohe osta selline
digiboks, millesse saab vajadusel korral tasuliste kanalite vaatajakaardi sisestada.
Digibokse ja -telereid
müüakse elektroonikapoodides, kaubanduskeskustes
ja teenusepakkujate juures
ning bokse ka kõigis postkontorites üle Eesti.
Enne digiboksi ostu
kirjutage üles teleri täpne
mark ja tüüp (tavaliselt on
see kirjas teleri taga).
Soovitatav on ka pildistada või joonistada üles teleri taga olevad pistikupesad. Sellisel juhul osatakse
teile kaupluses soovitada
sobiv boks ja õiged ühendusjuhtmed.
Kaupluses digiboksi või
digitelerit valides tuleks
kindlasti eelistada Digilevi
märgiga seadet.
Digilevi märgi saanud
digibokse ja telereid on põhjalikult testitud, mis annab
analoogtelevisiooni vaata-

jale kindluse, et soetatud
seade sobib Eesti telekanalite digitaalseks vastuvõtuks ka aastate pärast.
Kui mõnel müügisoleval
seadmel selline märk
puudub, ei pruugi seade
Eesti digikanalite vastuvõtul töötada.
Kodulehel
www.
digilevi.ee on digilevi juhend eesti ja vene keeles,
paigaldusﬁrmade ja poodide kontaktid ning palju muud vajalikku.
Teavet saab ka teenustasuta
infotelefonilt
17101, mis ei osuta küll
otsest tehnilist abi, kuid
annab nõu ning spetsialistide, poodide jne kontakte.
Üksi elavad vanurid,
kellel pole nooremaid
sugulasi, tuttavaid ega
naabreid aitamas, võivad
digilevile
üleminekuga seotud küsimustega
pöörduda vallavalitsusse.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Kirikuteated
23. juunil kell 11 Urvaste kirikus ristimispüha jumalateenistus.
24. juunil kell 10 Urvaste kirikus piht ja armulaud, kell 11
Urvaste surnuaiapüha.
27. juunil kell 11 Osula 1. surnuaiapüha.
4. juulil kell 11 Urvaste kirikus kuldleeripüha jumalateenistus armulauaga.
11. juulil kell 11 Antsla surnuaiapüha, kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
17. juulil kell 9.30 Kraavi kirikus hommikupalvus ja näituse avamine, kell 15 Tallinna Peeteli koguduse muusikute kontsert.
18. juulil kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus. Kell 14
Kraavi surnuaiapüha.
25. juulil kell 11 briljantleeripüha Urvaste kirikus, kell 14
Heimtali kirikus. Külalised Saksamaalt. Pärast toimub
piknik ja õnneloos.
1. augustil kell 11 Urvaste 2. surnuaiapüha.
4. juulil kell 19 Urvaste kirikus kontsert: Jassi Zahharov
ja Margus Vaher.

Anneli Jeedas ja Volli Saar
poeg MATTIAS-ALFRED
Iines Urm
tütar MIA MADLEEN

Õnne sünnipäevaks!
Aeg su juustesse puistanud on hõbehalli, rahulikult tiksub ajakell.
Olgu ikka rõõmurikkad aastad, mis on läbi käia sul!

Juuli

August

Maria Raud 92
Lonni Kerge 88
Helmi Oha 86
Milda Kõva 83
Olev Repp 81
Virve Veedler 80
Tõnu Randmaa 75
Leida Vatsk 75
Tõnu Vaask 70
Heli Potter 65

Olga Leim 92
Laine Luhaäär 87
Elsa Leis 84
Eldur Kähr 84
Herta Raag 82
Elfriede Valge 82
Leida Rehkli 82
Natalia Kukumägi 80
Tõnis Muru 75
Maie Jaaska 65
Lija Kaska 65
Tõnu Aarma 65

Kõigest olnust saab muld,
mälestus jääb, see on kuld...

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Voldemar Savel
Salme-Rosalie Rehkli
Pärja Markvart

Sõmerpalu rahvusvaheline
staadionikross
Väino Leoki karikale

Sõmerpalu motostaadionil 29. juunil.
Info tel 504 4228.

23. juunil kell 14

Sõmerpalu valla
võrkpalliturniir

Sulbi koolimaja juures muruväljakutel.
Tule osalema oma võistkonnaga!
Info tel 5666 4217.
Pärast võistlust kell 20 saab lustida Sulbis
jaanitule ääres Haanja laulumänguseltsi ning
ansambli Hoia ja Keela saatel.

Rahvaspordikarika 10. etapp
kestvusenduuros 10. juulil Tuti talus
Võistlusklassid:
10.30 mini-MX ja 65cm³ (sõiduaeg 1 h)
11.45 Soolo-open, Soolo rahvasport ja veteranid (sõiduaeg 2 h)
12.30 laste Quad-mini (sõiduaeg 10 min)
14 Quad 100, Quad 200 (sõiduaeg 20 min)
14.30 ATV-open, ATV kärnatajad ja Quad (sõiduaeg 1,5 h)
Info telefonil 521 2403

Saab teha veeproove
Joogiveeproove saab analüüsimiseks viia terviseameti Võrumaa esindusse (Lembitu 2A, 3. korrus) 9. ja 26. juunil, 14. ja
28. juulil, 11. ja 25. augustil jne kella 8–12.
Mikrobioloogilise analüüsi jaoks saab steriilse pudeli igal
tööpäeval Võrumaa esindusest. Infot saab küsida telefonil
782 1496. Hinnakiri: www.terviseamet.ee – laborid –Tartu
labor – uuringud.
TERVISEAMET
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

