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Mälumänguturniir läks käima
Sõmerpalu valla lahtine
mälumänguturniir sai hoo
sisse. 10. veebruaril peeti Sõmerpalu kooli saalis
turniiri esimene kohtumine, esikohta jagasid meie
valla võistkond Kärgula I
ja Tsooru võistkond.
Kolmanda koha sai võistkond Katsetajad. Tublit esines kooliõpilaste võistkond
Mari Lemmikud. Esimesest
mängust võttis osa 11 võistkonda.

Kokku toimub veebruarist aprillini kolm mängu.
Teine mäng tuleb 3. märtsil
kell 18 Osula põhikoolis
ja kolmas 7. aprillil kell 18
Sulbis Roosu talu vabaaja
keskuses.
Mängitakse
kolmeliikmeliste võistkondadena,
mille kahte liiget võib
erinevatel mängudel vahetada. Turniiri lõpus saavad
paremad auhinnad.
SÕMERPALU SÕNUMID

Kärgula I (vasakult): Jan Rahman, Helina Kärgenberg, Rain Epler.

Sõmerpalu teenusekeskust
hakkas juhtima Toomas Hoole
1. veebruarist on ametis
Sõmerpalu teenuskeskuse
haldusjuht Toomas Hoole.
«Sõmerpalu vallavalitsuse
ja koolihoone ruumid ei jää
tühjaks, plaan on neid kasutada kogukonna heaks,»
ütles Toomas Hoole.
Keskuses jätkavad tegevust noortekeskus, spordisaal, jõusaal, raamatukogu.
Keskuses võtavad vastu perearst ja sotsiaaltöötaja. Pidude ning koosviibimiste
korraldamiseks saab rentida aulat ja sööklat. Vabanevates kooli ja vallavalitsuse
ruumides soovivad tegutsema hakata MTÜ Maana,
Kaabsoo käsitööküünalde
valmistajad, Andrese talu
loodushariduse ja talumajanduse õpituba, Pipoca
OÜ ja motomuuseum.
Petangiklubi SK Küti
abiga ehitatakse vanasse

Osula põhikooli õpilaste
luuletusi Eesti Vabariigi
99. aastapäevaks
Minu kodumaa
Mulle meeldib Eestimaa.
Armastan Sõmerpalu
valda. Siin on mu pere ja
sõbrad. See on kena koht
elamiseks.
RANERI KAMBER

lasketiiru kaks siseväljakut
petangimänguks, samuti
jätkuvad vibutreeningud.
«Ruumi jätkub keskuses veel, huvilised on
oodatud ühendust võtma,» ütles Toomas Hoole.
Infot saab tel 504 2526,
toomashoole@gmail.com.
SÕMERPALU SÕNUMID

Toomas Hoole.

Minu Kodumaa
Minu kodumaa on ilus.
Mu kodumaa on tore.
Mu kodumaa on
mõnikord ka igav.
Oi, kui vahva on Eestimaa!
Linnad ju ikka ka!
Oi, kui vahva on Eestimaa!
See ju sõpru täis on.
Ikka ühega mängin liivakastis ja teisega palli,
kolmandaga jalgpalli…
KAISA ROSENBERG

Eesti Vabariigi 99. aastapäev vallas
23. veebruaril on kõik
vallaelanikud
oodatud Eesti Vabariigi 99.
sünnipäeva pidulikule
kontsert-aktusele, mis
tuleb Osula kooli spordisaalis.
Lisaks kontserdile ja pidupäevakõnedele on kavas
valla aukodaniku tiitli
üleandmine ja tegusate
noorte autasustamine.
Valla aukodaniku tiitel antakse tänavu Valter
Kiilule.
Vallavalitsuse ja -volikogu tunnustuse saavad Sõmerpalu ja Osula
koolinoored:
silmapaistva õppimise eest
Hanna-Lysette Täkker
ja Ken Parijõgi, silmapaistvad koolisportlased
on Melani Väits ja Reio
Metsla, innukas rahvakultuuris osaleja Hipp

Saar, ettevõtlikud koolinoored Juss Riivik ja Anita
Laanejõe, aasta kodutütar
Maia Serv, aasta noorkotkas Kevyn-Marcus Räst.
Pärast
kontsertaktust
pakutakse sünnipäevatorti.
24. veebruaril on kõik
oodatud aastapäevamatkale
Sõmerpalu alevikku. Sõmerpalu ajaloost räägib giid
Viia Haller. Kogunemine on
Sõmerpalu kooli juures kell
12. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
Hea Sõmerpalu valla rahvas! Pidulikku ja meeldejäävat Eesti Vabariigi 99.
aastapäeva!
Eesti Vabariigi 100 aasta
juubelit tähistame koos juba
uues ühendvallas.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS JA
-VOLIKOGU

Valter Kiilu - Sõmerpalu
valla aukodanik 2017
Sõmerpalu vallavolikogu
valis valla aukodanikuks
Valter Kiilu (70).
Osula põliselaniku Valter
Kiilu elu ja töö on olnud
pikki aastaid seotud oma
paikkonnaga.
Aastaid töötas ta kohalikus majandis, suurema osa
sellest töökoja juhatajana.
Valter oli kohusetundlik ja
abivalmis ning kõigi poolt
hinnatud töömees.
Hulk aastaid valisid
oma paikkonna elanikud
ta külanõukogu saadikuks
ja vallavolikogu liikmeks.
Valteri suureks harrastuseks on noorpõlvest
kuni tänaseni olnud sport.
Palju aastaid oli ta Osula
piirkonnas sporditegevuMinu Eesti
Minu Eestimaal on
tigutorn.
Eile kinos oli pop-corn.
Ema ei ostnud mulle
pop-corni
ja ma olin väga morn.
Ema käis lihapoes ja ostis
mulle viha,
sest saunas käia
on mul iha.

se eestvedaja, korraldades
spordipäevi, vastlapäevi ja
mitmesuguseid võistlusi.
Lisaks spordile on ta aktiivselt kaasa löönud kultuuritegevuses.
Aastaid
tantsis
ta
Osula
segarahvatantsurühmas, praegu tantsib
seltskonnatantsurühmas
Ummamuudu.
Vanusest
hoolimata
on Valter endiselt sportlik
(mängib võrkpalli, sõidab
iga päev jalgrattaga), positiivse
ellusuhtumisega,
abivalmis ja elurõõmus
inimene.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS
Valter Kiilu on aktiivne spordija kultuuritegelane.

Läksime ka kaubamajja,
sealt ma ostsin pätsi saia.
Täna lehvib trikoloor,
siit mööda
kõnnib vanamoor −
Uskumatu, et ta
oli kunagi noor.
Vaat nii on lood,
siipool sood!
LENNA KOHA

Minu Eestimaa
Põllul kasvab rukis, kaer,
liivakasts kõlab naer.
Porilombis mitmekesi −
pritsib lõbusasti vesi.
Auto viib meid Tartu linna.
Tühi kõht − võib «Mäkki»
minna!

Tartus
Eesti Rahva Muuseum −
ajalugu palju sees on.
Olen käinud
Soomes palju −
laev toob koju nagu nalja.
LISANDRA TAALFELD
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Lasteaias oli vanade mänguasjade näitus
JAANA PROMVALDS,
Sõmerpalu lasteaia õpetaja
Tänavu möödub 100 aastat Võrumaa esimese lasteaia avamisest. Juubeliaasta
raames toimub maakonna
lasteaedades palju üritusi.

Andrus Ladva tõi vanade mänguasjade näitusele oma vanaema aida
pööningult pärit kiikhobu.

Sõmerpalu lasteaias oli
19.–25. jaanuarini avatud
vanade mänguasjade näitus.
Õpetajate ja lapsevanemate abiga saime kokku
päris uhke väljapaneku
(üle 150 eksponaadi).
Kõige vanem asi oli
ligi 100aastane jõuluvana,
järgnesid umbes 80aastane kiikhobu ja vähemalt
60aastane auto. Lisaks veel
palju toredaid asju «vanast
heast» nõukogude ajast.
Lapsed said näitusel

vaadata, milliste mänguasjadega
vanasti
mängiti.
Lastevanemaid
ja
lasteaiatöötajaid tabas
aga näituseruumi astudes äratundmisrõõm
– ka minul oli kunagi
selline!
Kõige vahvam on aga
see, kuidas saavad lapsed aru mõistest «vana
mänguasi». Nende arvates on kõik asjad, millega nad enam ei mängi,
vanad mänguasjad.
Tegelikult
võiks
igas kodus olla mõned
mänguasjad, mida põlvest põlve edasi antakse
ning ainult aeg-ajalt panipaigast välja võetakse.
Selliseid perekonnareliikviaid on kõikidel
kindlasti suur rõõm
vaadata.

Pikaajaline kaitstud töö teenus
MTÜ Maana on aastal 2017
sotsiaalkindlustusameti
partneriks pikaajalise kaitstud töö teenuse (PKT) osutamisel.
Eesmärgiks on pakkuda
vähenenud töövõimega inimestele jõukohase töö tegemise võimalust kaitstud
ja kohandatud keskkonnas,
samuti vajaduse korral abi
tööturuteenuste
kasutamisel või avatud tööturule
suundumisel. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad
suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööoskused oma vajadusi arvestavas
keskkonnas ja jõukohases
tempos, seejuures tagatakse
neile vajalik juhendamine
ja abi.
PKT-teenuse sihtrühm
on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle
puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
• isik on tööealine (alates
16. eluaastast kuni vanaduspensionieani);

• isikul on tuvastatud
puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või
ta on tunnistatud osaliselt
(80–90%) või täielikult
(100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel;
• isikul on kas raske,
sügava või püsiva kuluga
psüühikahäire,
liitpuue,
nägemispuue või on ta läbi
elanud peaajutrauma või
ajukahjustust tekitava haiguse;
• isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd
keskmiselt kümme tundi
nädalas.
PKT-teenusel olev isik ei
tohi samal ajal saada:
• töötamise toetamise
teenust (sotsiaalkindlustusametist);
• lühiajalise kaitstud töö
teenust (töötukassast).
• PKT-teenuse I ja II etapis olevad kliendid ei tohi
samal ajal töötada töölepingu alusel või osutada tee-

nust võlaõigusliku lepingu
alusel (v.a teenuseosutajaga
sõlmitud vabatahtliku töö
leping) mis tahes isikute
juures.
PKT-teenust
osutatakse
kolmes etapis:
• Teenuse I etapp – isiku
töösuutlikkuse hindamine
ning tööoskuste kujundamine. PKT I etapis hindab
teenuseosutaja kliendi töösuutlikkust ning selgitab
välja kliendile sobivad tööd,
mida isik kaitstud tingimustes teha saaks, toimub
tööharjumuse kujundamine ning tööoskuste õpetamine ja harjutamine.
• Teenuse II etapp – isik
töötab kaitstud tingimustes, seejuures tagab teenuseosutaja talle vajaliku juhendamise ja toetuse.
• Teenuse III etapp – isik
töötab avatud tööturul, teenuseosutaja toetab kaitstud
töökohast avatud tööturule
siirdunud isikut nii tööle-

asumisel kui kuni ühe aasta
jooksul edaspidi, et säilitada isiku töövõimekus ning
toetada tema töötamist
avatud tööturu tingimustes. Teenuseosutaja tugi
kliendile väheneb ajas järkjärgult.
Pikaajalise kaitstud töö
teenuse saamiseks tuleb
isikul või tema seaduslikul
esindajal esitada sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse
taotlus.
Taotluse vormi leiab
ameti kodulehelt www.
sotsiaalkindlustusamet.
ee/muud-blanketid: „Pikaajalise kaitstud töö teenuse
taotlus”. Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga
ja sotsiaalkindlustusameti
klienditeeninduses. E-posti
aadress: pkt@sotsiaalkindl
ustusamet.ee, postiaadress:
Lai 14, 80010 Pärnu.
MTÜ-l Maana on Osulas
kaitstud töö teenuse pakkumiseks kümme kohta.

Kaitstud töö teenusel
olev isik peab esimeses etapis, mis kestab kuni kuus
kuud, viibima tööoskuste
õppimisel kümme päeva
kestusega 20 tundi kuus,
see tähendab keskeltläbi
kaks tundi päevas. Isikule
makstakse sõidutoetust ja
stipendiumi.
Teenusele tulijatega hakkame katsetama järgmisi
töid: kaartide valmistamist,
õmblemistöid, kangakudumist, heegeldamist, kudumist, viltimist, puidust esemete valmistamist, restaureerimist,
heakorratöid,
pesupesemist, triikimist,
parandamist, luudade, vihtade valmistamist jne. Igaüks saab valida ja selgeks
õppida endale jõukohase
töö.
Vajadusel aitan isikul või
tema eestkostjal täita teenusele saamise taotlust.

Sulbis õpitakse
uut näitemängu

Tegelikult pole uut ringi
siiski loodud, hoopis külateater valmistub värske
näitemängu ettekandeks.
Proovid on alles poole
peal, seepärast ei julge täpset valmimisaega veel välja
hõigata.
Sel korral kehastub kogu
Sulbi külateater vanadekodu asukateks, kes ei taha
kuidagi leppida, et nende
vana juhataja ära aetakse.
Milline vastuvõtt korraldatakse uuele juhatajale
ja kuidas kõik lõpeb, näeb
juba algaval kevadel. Püsige lainel!

Roosu vabaajakeskus särab peaaegu igal õhtul
tuledes, sest isetegevusringid harjutavad hoolega
uusi etteasteid.
Kahel õhtul nädalas on aga
kuulda, justkui oleks Sulbis
asutatud uus pensionäride
päevakeskus.
Küll kaebab keegi kehvavõitu kuulmise üle, küll
otsitakse kellegi kadunud
hambaid taga.
Sulbi külateatri uue etenduse proov.

REET KÄÄR,
MTÜ Maana juhatuse liige

SULBI KÜLATEATER

Kurenurme külaseltsi aasta
Kurenurme
külaselts
võib pidada 2016. aastat
kordaläinuks.
Saime kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
toetuse abil soetada uue
suure pesumasina. Sellega
saab korraga pesta kuni kaheksa kilogrammi pesu.
Võtke meie seltsi liikmetega ühendust, ühe
masinatäie pesu pesemise
hind on 3 eurot. Ka pesupulber on seltsi poolt.
Reedeti saab seltsimajas duši all käia. Pesukord
maksab 2 eurot.
Samal ajal kui masin
pesu peseb, on teil võimalik arvutit kasutada, teha
ülekandeid, midagi paljundada või lihtsalt uudiseid
lugeda. Ootame kõiki seltsi
pakutavaid teenuseid kasutama.
Teine rõõmustav uudis
on see, et saime esimese
korruse saali samuti KOPi
toetusel osta õhksoojuspumba.
Paras ettevõtmine on
olnud saada ühe ahjuga
soojaks ruum, mille suurus
on üle 60 m². Õhksoojuspump suurendab küll meie
elektriarvet, kuid mugavus
maksab ka midagi.
Tore uudis on ka see,
et meie seltsimajja on tee
leidnud
ümbruskonna
mehed. Nad käivad igal
teisipäevaõhtul lauatennist
mängimas.
Pühapäeval, 5. veebruaril korraldasid nad omal
algatusel võistluse. Mängimas oli kaheksa meest.
Parima tulemuse saavutas
Peeter Veedler.
Ootame, et naispere, kes
veel ei ole liitunud meie
seltsi elu ja tegemistega,
leiaks ka tee seltsimajja.
Kutsume kõiki huvilisi
4. märtsil kell 12 osalema
seltsi korraldataval vastlapäeval.
Kaasa võtke hea tuju
ja mäele minekuks vajalik
sõiduvahend.
LAINE REHKLI
Kurenurme külaselts
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Valla noorte
spordisaavutusi
Laskesuusatamise noortesarja Värska Originaal
etapil 8. jaanuaril Otepääl
tuli Osula põhikooli 9. klassi õpilane Joosep Perv M19
noormeeste konkurentsis
teiseks.
28. jaanuaril
peetud Põhjamaade noorte
meistrivõistlustel Norras
võitsid Osula põhikooli 8.
klassi tüdruk Annemarii
Bendi ja Võru Kreutzwaldi
kooli 8. klassi tüdruk Triinu
Hausenberg kahevõistluses
võistkonnana hõbemedali.
Stardis oli viis duot:
neli Norrast ja üks Eestist.
Hüppevooru järel olid Võrumaa tüdrukud kolmandad, kaotades enne suusatamist liidritele 44 sekundit.
Murdmaarajal
saadi
ühest konkurentide tiimist
mööda ning lõpetati teisena, võitjaks tulnud Norra
I võistkonnast 58 sekundit
hiljem.
28. jaanuaril TV 10
Olümpiastarti noortesarja
hooaja teisel etapil võitis
Osula kooli 5. klassi õpilane Reio Metsla nooremate
(2005. a ja hiljem sünd)
poiste mõlemad alad. 60
meetri tõkkejooksu ﬁnaalis oli Reio Metsla võiduaeg 9.55, kõrgushüppe
võidutulemus 1.49.
Noortesarja Võrumaa
etapil 25. jaanuaril võitis
Reio Metsla omas vanuseklassis nii tõkkejooksu kui
kõrgushüppe, võitu saavutamast ei takistanud teda ka
kipsis käsi.
Tüdrukute kõrgushüppes (2005. a ja hiljem sünd)
oli samuti võidukas meie
valla tüdruk – Melani Väits.
Kiviõlis 29. jaanuaril
toimunud Eesti noorte
meistrivõistlustel
mäe-

Kodutütred ja noorkotkad on edukad
KRISTELLE TERVE,
Osula rühmavanema KT
8. detsembril toimus kultuurimajas Kannel Võrumaa kodutütarde ja noorkotkaste
tunnustamisüritus. 2016. aasta kokkuvõtteks selgusid aasta
kodutütar ja noorkotkas,
parimad rühmad, toetavaim KOV ning kaitseliitlane. Osula rühm saavutas
rühmadevahelises arvestuses I koha.
Meie rühmast osalesid Kai
Kahre, Maia Serv, Jane Paulus, Kevyn-Marcus Räst,
Deivid Vunder ja Taavi
Perv.
10.–12. jaanuarini toimusid Balti sõjaväespordi
talimängud. Meie rühmast
osales Taavi Perv, kes saavutas laskesuusatamise segateatevõistluses noorteklassis
võistkondlikult teise koha.
18. jaanuaril tähistasid
Võrumaa ringkonna kodutütred
kontsertaktusega
organisatsiooni 85. sünnipäeva. Osula rühma kodu-

suusatamises võitis Jane
Paulus U16 vanuseklassis
tüdrukute paralleelslaalomi. 5. veebruaril Väiksel
Munamäel peetud Eesti
meistrivõistlustel slaalomis võitis Jane samuti hõbemedali.
Joosep Perv võitis 11.
veebruaril Haanjas toimunud Eesti laskesuusatamise noortesarja etapi M17
vanuseklassis 10 km distantsil. Joosep edestas lähimaid konkurente enam kui
poolteise minutiga.
Allikas: VSport.ee

tütardele anti järgmised erialamärgid:
«Sportlane» – Jete Marie Helekivi, Maia Serv,
Grete Rodima, Kaili Terve,
Liis Serv, Liisi Riivik, Birgit
Schmeimann, Eeva Varrik,
Jane Paulus;
«Matkaja» – Maia Serv,
Kaili Terve, Jane Paulus,
Hipp Saar, Signe Kallion.
Ringkonnavanema tänukirja sai Kai Kahre, kodutütre hoolsuspaela Signe
Kallion.
27.–28. jaanuaril toimunud algajate laagris osalesime kaheksa lapsega. Esimesel õhtul toimusid õpitoad
ja vaadati ﬁlmi.
Teisel päeval sooritati
noorte instruktorite juhendusel järgukatsete teste.
Järgnesid sportlikud tegevused, kus igaüks võis vabas järjekorras sooritada aja
peale ülesandeid (korvpalli
vabavisked, hularõnga keerutamine, kukerpallitamine, hüppenööriga hüppamine jne). Enne lõunasööki
jõudsime teha väikese matka
mööda Varstut. Viimaseks

tegevuseks oli Inglibingo.
Loodetavasti jäid lapsed rahule ja nii mõnigi otsustab
kodutütreks või noorkotkaks astuda.
30. jaanuaril toimus
Haanjas maakondlik kodutütarde ja noorkotkaste
suusavõistlus. Distantside
pikkus oli noorematel kodutütardel 1 km, noorematel
noorkotkastel 2 km, vanematel kodutütardel 2 km ja
noorkotkastel 4 km.
Meie rühmast osalesid
võistlusel Maia Serv, Jete
Marie Helekivi, Kaili Terve,
Kaspar Savi, Verner Toom,
Riho Parker, Jane Paulus,
Anita Laanejõe, Joosep Perv
ja Taavi Perv.
Taavi saavutas vanemate
noorkotkaste arvestuses I
koha, Joosep II koha.
Üldkokkuvõttes saavutas
rühm III koha ja teatevõistluses samuti III koha.
Võrumaa parima rühma −
Osula rühma esindus (vasakult): Kevyn-Marcus Räst,

Kai Kahre, Deivid Vunder,
Jane Paulus, Taavi Perv ja
Maia Serv.

Osula kooli 9. klassi õpilane Hipp Saar võitis
teist korda maakondliku eesti keele olümpiaadi
Tubli keeleoskaja, Osula
põhikooli 9. klassi õpilane Hipp Saar võitis teist
korda maakondliku eesti
keele olümpiaadi.
1. veebruaril toimus Võru
Kreutzwaldi koolis maakondlik eesti keele olümpiaad.
Osula põhikoolist osalesid olümpiaadil järgmised õpilased: Sander Võrel, Erna-Heleene Mölder,
Hanna-Lysette
Täkker,
Mari Hera, Hipp Saar,
Anette-Liis Täkker ja Gerli
Villakov.
Hipp Saar saavutas teist
aastat järjest oma vanuserühmas esikoha. Oma
silmapaistvat keeleoskust
kommenteerib ta sedasi.
Kuidas Sulle tänavune
olümpiaaditöö tundus?
Enne olümpiaadi polnud mul väga ettekujutust,
millised ülesanded töösse võivad tulla, seega olid
ülesanded üllatuslikud ja
neid oli meeldiv lahendada.
Millised ülesanded olid
Sinu jaoks lihtsad, millised keerulised?
Vaadates enda ja teiste
osalejate punkte, avastasin,
et minul õnnestusid paremini loovad, mitte kind-

Hipp Saarel tuli eesti keele olümpiaadil teha lisaks teistele ülesannetele Punamütsikese muinasjutust ametlikus keeles uudislugu.

late reeglitega ülesanded.
Teistel oli vastupidi. Loovad ülesanded olid minu
arvates ka lihtsamad.
Millist ülesannet tõstaksid eriti esile?
Eriti meeldis mulle viimane ülesanne, mis mulle
vist võidu tõigi.
Tuntud Punamütsikese
muinasjutust tuli kirjutada

ametlikus keeles uudislugu.
Sattusin kohe n-ö soonele ja jutt jooksis, nautisin
selle kirjutamist. Teistelt
aga kuulsin, et see olevat
kõige keerulisem ülesanne
olnud.
Kui oluline on Sinu jaoks
korrektse õigekirja valdamine?
Tunnistan, et internetis

ja vabas suhtluses ei täida
ma kõiki õigekirjareegleid,
aga austan neid väga.
Kui keegi kirjutab saamatult ja totralt valesti, langeb
tema maine minu silmis.
Kõik peaksid panustama rohkelt õigekirja õppimisse.
Küsis õpetaja
MERLIN MÜRK
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Õnne sünnipäevaks!
Et aastad üle elusilla
ikka rohkem rõõme pillaks.
Et ka argipäevas hallis
kestma jääks kõik hea ja kallis.

Märts

Teostame
elektritöid.

Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses alustab märtsis tegevust
ajaloosõprade klubi.
Huvilised, võtke ühendust kas: Vaido

Tel 520 5016. Ermel, tel 5340 0431, vaido.ermel@gmail.

com või Aivar Rosenberg, tel 505 5707,
aivarrosenberg@gmail.com.

Valla meistrivõistlused
lauatennises
11. märtsil ootame kõiki oma valla lauatennisehuvilisi Sõmerpalu põhikooli spordisaali lauatenniseturniirile, et pidada maha
korralikud pinksilahingud
meeste, naiste ja noorte
üksikmängus.
•
Võistluste
algus kell 11. Eelregistreerimine toimub meili teel
timo@umavara.ee või telefonil 555 96894 (Timo
Tammik) ja kohapeal kella
10.–10.30.
•
Osavõtutasu
on
täiskasvanutele 3 eurot,
noortele 1 euro. Tasumine
kohapeal.
•
Eesmärk on välja
selgitada Sõmerpalu valla
parimad lauatennisistid.
•
Autasustatakse iga
võistlusklassi parimaid.
•
Kohapeal toitlustamine.
•
Kõigil kaasa võtta
vahetusjalanõud!
VÕISTLUSSÜSTEEM
Mängitakse vastavalt lauatennise reeglitele. Võistluspallid on korraldajate
poolt.
Võistlus toimub alagrupisüsteemis. Korraldajatel on
õigus, olenevalt registreerunud võistlejate arvust, turniiri süsteemi muuta.
Kohtunikke mängudel ei
ole. Kui vaidlust pole võimalik omavahel lahendada,
tuleb appi kutsuda turniiri
peakohtunik, kes otsustab,
kuidas jätkatakse.
Peakohtunik: Taso Vahl,
tel 5695 8886.
Võistluste korraldaja on
Järvere külaselts. Info tel
5199 0363 (Valli Lukin).

Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega…
Jõulukuu lõpus lahkus
meie seast ootamatult armastatud ja austatud Kaja
Parker.
Kaja asus Osula kooli
tööle 1991. aasta sügisel.
Mitmekülgsete
huvide
ja võimetega inimesena
õpetas ta eri aegadel kehalist kasvatust, tütarlaste
käsitööd, loodusaineid ja
malet ning juhendas loodus- ja maleringi. 2010.
aastal valiti Kaja Parker
Võrumaa aasta õpetajaks.
Kajal oli palju südamelähedasi valdkondi, peale
loodushuvi ja rahvatantsu näiteks male ja vabatahtlik töö Kaitseliidus.
Kilingi-Nõmme keskkooli õpilasena oli Kaja
õppinud edukalt malet
mängima.
Osula koolis hakkas
ta kirgliku maletajana
seda lastele õpetama. Kaja
Parkeri juures maleringis
sai õpetust ka tulevane
suurmeister Meelis Kanep.
Kaja eestvedamisel on
2007. aastast alates korraldatud maakondlikku
maleturniiri kodutütardele ja noorkotkastele.
Kajale meeldis ka ise
turniiridel osaleda. Ta oli
Võru Maleklubi juhatuse
liige. Viimastel aastatel
juhendas ta Sulbis ka kõi-

In memoriam Kaja Parker
(27.07.1965–30.12.2016)

ki Sõmerpalu valla täiskasvanud malesõpru.
Alates
õppeaastast
2006/2007 sai Kaja Parkeri
väljakutseks
piirkonna
noorkotkaste ja kodutütarde koondamine ja juhendamine.
Alates 2012. aastast oli
Kaja Võrumaa kodutütarde ringkonnavanema abi.
Osula rühma kodutütarde
ja noorkotkaste üle oli ta
alati uhke ja iseloomustas
neid kui julgeid, mõistlikke, abivalmis ja võimekaid
noori. 24. septembril 2016
sai Kajast kodutütarde
ringkonnavanem, kuid see
tööpõld jäi lühikeseks.
Õpilastele, kolleegidele,
lapsevanematele ja sõpradele oli Kaja suureks eeskujuks just oma töökuse,
innukuse, täpsuse, järje-

kindluse ja tarkusega.
Kaja oli hea sõber, kes
oskas kuulata, nõu anda
ja aidata.
Õpilased meenutavad
teda nõudliku, alati õiglase õpetajana. Ta õpetas,
et peab olema korrektne
nii keeles kui riietuselt.
Kõike, mida õpetaja Kaja
ette võttis, tegi ta suure
hoole ja armastusega.
Kolleegid jäävad meenutama alati tegusat, vahel tõsist ja mõtlikku, siis
jälle rõõmsat ja lustlikku leekpunaste juustega
päiksekiirt Kaja Parkerit.
Tema oli see, kes pärast pikka tööpäeva
ikka kuhugi ruttas, kas
orienteeruma, loodusmatkale, maletama või
rahvatantsutrenni.
Nädalavahetused veetis ta tihti kodutütarde ja
noorkotkastega laagris.
Kõige selle kõrvalt leidis
ta aega oma suurepärase
perekonna jaoks.
Öeldakse, et pole asendamatuid inimesi, kuid
on inimesed, kes jõuavad, tahavad ja teevad ära
mitme inimese elutöö.
Just selline suurepärane inimene oli Kaja
Parker.
Mälestades ja mäletades
OSULA KOOLIPERE

Elu on laul, habras ta viis, heliseb hetke ja katkeb siis…

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Aini Neve
Villiam Saavel
Kaja Parker

Virve Veedler
Lembit Meier
Kalju Rahu
Udo Mürk

Arvo Nõmmik 70
Aime Joonas 70
Heino Laan 75
Maret Kostabi 75
Märt Kreutzberg 75
Salme Puura 95
Heljut Veske 81
Enno Tuvik 81
Lehte Viin 83
Helgi-Olinde Otto 84
Ada Kängsep 86
Salme Täht 87
Koidula Uder 88
Olga Nurmetalo 89

Vilve Saaremets 92
Eha Antons 93

Aprill
Pavel Pliats 70
Elle-Endla Raidma 80
Lehte Reis 95
Sulev-Heldur Land 81
Linda Haan 81
Eha Urm 86
Helju Dontsova 88
Vaike Pärn 89
Elvira Rosen 91
Elsa Reedi 92

Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au!
Karda oma Jumalat! 3 Ms.19:32
Jumalateenistused
12. veebruaril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 14 Heimtali kirikus. Koguduse nõukogu valimine.
19. veebruaril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis. Pärast koguduse täiskogu koosolek.
24. veebruaril iseseisvuspäeva jumalateenistus kell 11
Urvaste kirikus. Kell 10.30 Urvaste kalmistul vabadussõjas langenutele küünalde süütamine.
26. veebruaril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis. Koguduse nõukogu tööle õnnistamine.
1. märtsil tuhkapäev. Paastuaja algus. Kell 17 armulauaga jumalateenistus Urvaste pastoraadis.
5. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
12. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 14 Heimtali kirikus.
19. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis.
Pärast jumalateenistust algab noorte leerikursus. Eelregistreerimine tel 511 8271.
26. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis.
Kirikuteated
12.–19.veebruarini toimuvad Urvaste koguduse nõukogu valimised. Valida saab kahel järjestikusel pühapäeval
pärast jumalateenistust Urvastes ja Heimtalis. Hääletada saab ka nädala sees Urvaste koguduse kantseleis. Samuti saab valimiskasti koju kutsuda, kui sellest teatada
valimiskomisjonile tel 511 8271.
Piiblitunnid toimuvad Urvaste pastoraadis paastuajal igal neljapäeval kell 17 (9., 16., 23., 30. märtsil; 6.
ja 13. aprillil).
Koguduse kantselei on avatud teisipäeval, kolmapäeval, reedel ja pühapäeval kella 9.15–11. Muudel
aegadel tuleb õpetajaga kokkusaamine kokku leppida
tel 511 8271. Kantselei lahtioleku aegadel on avatud ka
raamatukogu ja arhiiv.
Pastoraadis müügil puusärgid, ristid ja hauaplaadid.
Laenutame invaabivahendeid.
Urvaste koguduse liikmeannetus on igal leeris käinud liikmel soovituslikult 15 eurot aasta eest, selle saab
kanda arvelduskontole:
EELK Urvaste kogudus, SEB EE981010402011463004,
EELK Urvaste Püha Urbanuse Kogudus, Swedpank
EE062200221010554707.
Rohkem infot on koguduse kodulehel: urvaste.eelk.ee.
ÜLLAR SALUMETS, õpetaja
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

