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Ülenurme valla leht

Ülenurme

Ülenurme Gümnaasiumis
alustab uut
õpiaastat enam kui 900 õpilast!
Kahe aastaga on Ülenurme Gümnaasiumi õpilaste arv kasvanud saja õpilase võrra
ja nüüdseks on meie kooli nimekirjas enam kui 900 õpilast. Viimastel aastatel on kooli
juhtkonnal iga algava kooliaasta eel olnud üksjagu nuputamist, kuidas usinasti paisuv
koolipere silmnähtavalt kitsaks jäävatesse koolihoonetesse ära mahutada ning kõige pisemate õppurite elukorralduse paikasaamine nõudis juhtkonnalt kõige enam mõttetööd. Ent
sellele sügisele läheme vastu hoopis kergema südamega ja saamegi tõdeda, et lapsed on
ainult rõõm ja rõõm on ka see, et koolihoone juurdeehitus kerkib, ehitustööd püsivad kenasti graafikus ja 25 algklasside klassiruumi valmivad 31. oktoobriks. Siis jääb veel värske
ehitise sisustamine ja saabuva aasta jaanuarist saavadki õpilased Tõrvandi koolimajast
uude ja kaasaegsesse hoonesse kolida.
Teist aastat järjest on meil viis esimest klassi, paralleelklassides alustab oma esimest
kooliaastat 115 õpilast. Kooliteed alustavad õpilased saavad oma esimese õpetaja Kristel Hokkonen (1.a), Eve Kaljula (1.b), Merje Anier (1.c), Kaire Roonurm (1.d) ja Sirle Rohumets (1.e). 1. klassi õpilaste aktus toimub 1. septembril kell 12.00 gümnaasiumimaja
aulas ja sellel sügisel Ülenurmes kooliteed alustavad lapsed on viimased, kes saavad
uhkes rivis koos 12. klassi õpilastega suurest koolimajast Tõrvandisse sealsetesse ko–

duklassidesse marssida.
Loomulikult vajab üha kasvav kool uusi õpetajaid ja nii on meil kolm uut klassiõpetajat
1 .e klassi juhataja Sirle Rohumets, 3.c klassi juhataja Maret Vaabel, klassiõpetaja ja inglise
keele ringi õpetaja Kätlin Vahemets ning matemaatikaõpetaja Getriin Kukk. Väljateenitud
pensionipõlve jäid pidama teenekad õpetajad Malle Kont ja Rahel Peetsalu.
Püüdleme selle poole, et meie õpilastel oleks oma koolivorm. Ülenurme Gümnaasiumi
koolivormile lisandub sel õppeaastal tekkel, mis kingitakse valla poolt kõigile meie kooli
1. klassi õpilastele. Teistel on võimalus tellida tekkel koos koolivormiga. Koolivormilaat
toimub teisipäeval, 5. septembril kell 18.00 19.00 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside
majas Tõrvandis. Tähtis on meeles pidada, et ühtne koolivorm rõhutab õpilaste olulisust
ja koolipere ühtekuuluvustunnet. Infot koolivormi ja selle tellimisvõimaluste kohta on võimalik hankida kooli koduleheltwww.yle.edu.ee.
Gümnaasiumiosas alustame 10. klassi kahe paralleeliga, nagu see viimastel aastatel
ikka olnud on. Õpilastel on valida reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuuna vahel. Gümnaasiumiteed alustab meil 46 õpilast, klassijuhatajateks saavad Piret Rannast (10.a) ja
Merlin Ponna (10.b). Tõrvandist Ülenurmele saabuvatel kuuendatel klassidel on samuti
uued klassijuhatajad Kairi Karlson (6.a), Mart Andresson (6.b) ja Toomas Laan (6.c).
2017/2018 õppeaastal on viis koolivaheaega: sügisvaheaeg 21.–29. oktoober; jõuluvaheaeg 23. detsember 2017 7. jaanuar 2018; talvevaheaeg 24. veebruar 4. märts
2018; kevadvaheaeg 21. aprill 1. mai 2018; suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 31.
august 2018.
Kolmel viimasel aastal on meil igal aastal olnud üks vahetusõpilane Jaapanist. Raske
uskuda, aga kevadeks on nad kõik juba eesti keeles suhelda osanud! Sel õppeaastal saabub Ülenurme Gümnaasiumi uus vahetusõpilane Sofia Barria Argentiinast. Temal oli võimalus ühineda juba augustis enne kooli algust Pierre de Coubertini noortefoorumiga, kus
viie kontinendi noorte hulgas oli ka Argentiina võistkond. Võib ka öelda, et nii omanäolist
ja võimsat starti kooliaastale pole Ülenurmes varem antudki noortefoorumi korraldamine oli kooliperele uudne ja vastutusrikas ülesanne.
Kool ja õpetajad on uueks õppeaastaks valmis.
Soovin kooli juhtkonna nimel kõigile õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja koostööpartneritele head algavat kooliaastat!
Olev Saluveer
Ülenurme Gümnaasiumi direktor

Gümnaasiumi
KOOLIAASTA
AVAAKTUSED

toimuvad

1. septembril 2017. a
5. klassid
kell 9.00
Ülenurme Gümnaasiumi algklasside
majas Tõrvandis

2.

6.

–

12. klassid
kell 10.00
Ülenurme Gümnaasiumi sisehoovis

–

–

1. ja 12. klass
kell 12.00
Ülenurme Gümnaasiumi aulas

–

TÄHELEPANU...

33. POLDRIJOOKS

–

–

Neljapäeval, 12. oktoobril 2017

–

–

–

–

Ülenurme Gümnaasiumi KOOLIVORMILAAT toimub teisipäeval,
5. septembril kell 18.00 19.00 Tõrvandi koolihoones.
-

Start ja finiš Eesti Põllumajandusmuuseumi areenilt!
Lastejooksud kell 15.00
Kuni 7-aastased 350 m (ilma ajavõtuta);
7-8, 9-10, 11-12-aastased 650 m,
13-14-aastased 1200 m
–

–

–

Poldrijooks
Rajale

–

6,7 km kell 17.00

on oodatud ka kepikõndijad-matkajad.
Registreerimine kohapeal.

Info: Heiki Sarapuu, tel 5565 9324

...LÄKS!
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Ülenurme valda kerkib Eesütihe su rema lamekatuste

Ranitsatoetus esimesse

klassi minevatele lastele
Ranitsatoetu t makstakse 1. klassi minevale apsele, k lle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Ülenurme vallas. Toetuse saamiseks palume teil esitada taotlus, mille vormi leiate Ülenurme valla kodulehelt
aadressil http://www.ylenurme.ee/sotsiaaltoetused. Taotlust saab täita
ka vallavalitsuses kohapeal.
Toetuse suurus on 50 eurot. Toetuse taotlust saab esitada kuni 30.
oktoobrini 2017.
Ülenurme Vallavalitsus

Ülenurme valla piirkonnapolitseinik

uus
kontor-laohoone

paigaldaja

JüriNõm –

sideohvitser politsei ja
kogukonna vahel
Ülenurme vallas aitab alates
augustikuust kohalikke elanikke politsei pädevuses olevate
probleemide lahendamisel piirkonnapolitseinik Jüri Nõmm.
Jüri on politseis töötanud 16

aastat, millest lõviosa on tegutsenud kriminaalasjade valdkonnas, kus tema põhitegevuseks on pikki aastaid olnud
erinevate süütegude menetlemine. Nüüdsest on ta valinud
politseiorganisatsioonis

Piirkonnapolitseinik Jüri Nõmm
vastuvõtuaeg
teisipäeviti kell 9.00–11.00
Ülenurme vallamajas.

–

aga

uue põneva ja kogukonnakeskse väljakutse ning panustab
oma edasise tegevusega piirkondlikku politseitöösse.
On tavaks, et igas vallas on
piirkonnapolitseinikul
kindel
vastuvõtuaeg.

Piirkonnapolit-

seinik Jüri on elanike muredele
Tel 5883 7299,
ja rõõmudele avatud igal teisinomm@politsei.
jyri.
ee. päeval kell 9.00-11.00 Ülenurme vallamajas. Tema mobiiltelefoninumber on 5883 7299, elektrooniline postkast jyri.nomm@
politsei.ee. „Kuigi mul on üks konkreetne vastuvõtuaeg, ei tähenda
see sugugi, nagu peaks kohalik elanik oma mure rääkimiseks vastuvõtupäeva ootama. Olen kohalikele elanikele nõu ja jõuga abiks igal
hetkel ning julgustan aegsasti helistama, kui politsei abi on tarvis,“
selgitas Jüri Nõmm.
Kui kellegi elu või tervis on ohus ning abi on tarvis kohe, tuleb piirkonnapolitseinikule helistamise asemel telefonil valida hädaabinumber
112. Sel juhul saadetakse välja patrullekipaaž, kes lahendab kohapeal
kiirelt olukorra. Kui tegu pole kiireloomulise väljakutsega, siis edastatakse laekunud info piirkonnapolitseinikule lahendamiseks.
Politsei kutsub kohalikke elanikke üles jagama piirkonnapolitseinikule tähelepanekuid, mis turvalisust häirivad või mille abil turvalisust
tõsta saaks. „Kui inimesed teatavad aktiivselt oma murekohtadest,
saab nende lahendamiseks midagi ette võtta. Kui aga probleemidest
teada ei anta, puudub võimalus ka nendega tegelemiseks ning õigusrikkumised jätkuvad,“ tõdes tööd alustav piirkonnapolitseinik.
Tegusat koostööd!
Kaja Suur
Tartumaa konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Räni külla kerkib uus kontor-laohoone. Ülenurme valla arendusjuhi Kristi
Kulli sõnul on Ülenurmel hoogsalt
areneva vallana kindlasti potentsiaali olla ettevõtetele heaks tõmbekeskuseksk,uhuplane rida nii to tmiskt ui laoho neid.

Käesoleva aasta sügisel valmib Ülenurme vallas uus kontor-laohoone, mille ankurrentnikuks saab Eesti üks suurim lamekatuste
paigaldaja, Tartu ettevõte Evari Ehitus. Hoone ehitajaks on Embach
Ehitus.
Hoone tellija OÜ Evari Ehitus on osalenud maailma parimaks teraskatuseks valitud Teaduskeskus AHHAA katuse paigaldamises.
Evari Ehituse juhataja Rein Kala sõnul on suletud netopinnaga
1598 m² hoone valmimine planeeritud septembri lõppu. „Oluline on
hoone hea asukoht Valga poole väljasõidul põhimaantee ääres. Üha
rohkem ettevõtteid otsib lao- jatööstuspinda just väljapoole Tartut.
Tartu piirid laienevad ja aina enam ettevõtteid on oma kontoreid koos
laohoonetega viimas linnast välja,” sõnas Rein Kala.
„Räni küla, kuhu kontor-laohoone kerkib, laieneb pidevalt just tänu
uutele mahukatele ehitustele. Mul on hea meel, et piirkond saab juurde kaasaegse ehitise,” märkis Embach Ehituse juht Andres Salusaar.
Salusaare sõnul on Evari Ehitus üks Eesti vanimaid ja hinnatumaid
lamekatuste ehitusele ja rekonstrueerimisele spetsialiseerunud ettevõtteid. „Mistahes ehitusprojekti õnnestumises on väga suur roll just
koostööl teadliku tellijaga, mida Evari Ehitus kahtlemata on. Oleme
hoone ehitustöödega kenasti graafikus,” lisas Salusaar.
Ülenurme valla arendusjuhi Kristi Kulli sõnul on Ülenurmel hoogsalt areneva vallana kindlasti potentsiaali olla ettevõtetele heaks tõmbekeskuseks, kuhu planeerida nii tootmist kui laohooneid.
Embach Ehitus OÜ on Lõuna–Eesti juurtega ehitusettevõte, mis
pakub projektijuhtimise täisteenust alates projekteerimisest ja taotlushinna koostamisest kuni valminud ehitise üleandmiseni.
OÜ Evari Ehitus on juba 1991. aastast lamekatuste ehitusele ja
hüdroisolatsioonide paigaldamisele spetsialiseerinud ettevõte. Nad
on muuhulgas osalenud multifunktsionaalse hoone Kvartal, Eesti
Rahvusarhiivi, Tartu Lõunakeskuse, teaduskeskuse AHHAA, Päästeameti ja Häirekeskuse hoone katuste ehitusel Tartus.
–

Kaia Gil
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Rahvusvaheline Pierre de Coubertini noortefoorum
augustis esmakordselt Eestis Ülenurmes!
–

1997. aastal loodi rahvusvaheline Pierre de Coubertini koolide
võrgustik, kuhu on kaasatud koolid viielt erinevalt kontinendilt. Ülenurme Gümnaasiumil on au olnud kuuluda sellesse võrgustikku
alates 2003. aastast. 19.-26. augustil toimus noortefoorum esmakordselt Eestis, Ülenurmes.
Iga kahe aasta tagant kohtuvad koolide 16-18-aastastest õpilastest koosnevad võistkonnad ühe liikmeskooli poolt korraldatud
noortefoorumil. Foorumil arutletakse kaasaegsete olümpiamängude algataja, prantsuse pedagoogi ja ajaloolase Pierre de Coubertini
ideede üle rahvusvahelisest sõprusest, austusest ja oma saavutuste ületamisest. Noored panevad ennast proovile teadmistega olümpiamängude olemusest ja olümpiaharidusest ning samuti võisteldakse omavahel erinevatel spordialadel. Nädalapikkust programmi
ja erinevate kultuuride tundmaõppimist ilmestavad ka kaunite
kunstide töötoad. 11. rahvusvahelise Pierre de Coubertini noortefoorumile Eestis oodati 24 erinevat delegatsiooni 150 osavõtjaga
ning foorumi motoks on „Terves kehas terve vaim”. Nädala vältel
oli osalejatel võimalik saada Coubertini medali omanikeks. Selleks
pidid kõik võistlejad osalema viie järgneva valdkonna tegevustes:
vabatahtlik töö, mis tuli eelnevalt sooritada;
teadmiste test olümpiaharidusest;
sportlikud võistlused, milleks on krossijooks, ujumine, kaugushüpe, 100 m jooks ja pallivise;
kaunite kunstide töötoad osalejad said noortefoorumil valida
9 töötoa vahel: bänneri valmistamine, varjuteater, laulud, rütm
ja kehakeel, showtants, moderntants, Eesti tants, rühmvõimle-

•

•

•

•

–

mine, käsitöö;
arutelud olümpia väärtustest.
Programm näeb ette ka kultuuriõhtuid: Mini-Expo-l astuvad delegatsioonid rahvariietes üles nii tantsu kui lauluga, et tutvustada
oma maa kultuuri ning 24. augustil toimus paraad Tartu kesklinnas,
mis kulmineerus Raekoja platsil.
11. rahvusvahelise Pierre de Coubertini noortefoorum patrooniks oli Eesti Olümpiakomitee asepresident ja kahekordne olümpia pronksmedali võitja Jüri Tamm, kuid foorumile elasid kaasa ka
Ülenurme Gümnaasiumi vilistlastest maailmameistrid Oliver Venno
(võrkpall) ja Rasmus Haugasmägi (veemotosport). Nädalapikkust
programmi toetasid rahvusvahelise Pierre de Coubertini komitee,
Ülenurme vald, Ülenurme Gümnaasium, OÜ Roofix, Kommipomm
(OÜ Estinvait), OÜ Disainikiosk, Eesti Põllumajandusmuuseum,
Eesti Ratastoolikorvpalli Klubi, SA Tartumaa Turism, Rehe Hotell,
Jardini Aianduskeskus. Projekti toetas ka SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Pühapäeval, 20. augustil istutati Ülenurme Gümnaasiumistaadionile väike, aga
suure tähenduse ja tulevikuga tammekene, istutajateks rahvusvaheline ja väga värikaseltkonPdi.l hoiapbukest gümnasium direktoOlevSaluverla,bidt
haaronamasEesti Olümpiakomiteeasepresident jakahekordne olümpia pronksmedali võitja JüriTamm. Fotol vasakult teinePierre de Coubertini lapselapselaps
Alexandra
de Navacelle Zolidis de Goubertin.
Järgnes
noortefoorumi pidulik avamine gümnaasiumi aulas, millel osalesid

kõikide
24 osalejakooli

delegatsioonid

Foto: Maire
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Tule tutvu meie tegemistega
juba täna!
Lisainfo tartu@lasteklubi.ee või
tel 5884 4713.
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Merlin Ponna
noortefoorumi koordinaator

Tartu Väike Päike lasteaed
ootab 1,5-7-aastasi lapsi oma
perega liituma. 3-rühmaline valgusküllane lasteaed asub Tartu
kesklinnas aadressil Tiigi 78. Lasteaias toimuvad kaks korda nädalas
muusika- ja liikumistunnid, lisaks
avanevad septembris erinevad

.

-

Muumi Lastehoid ootab
Ülenurme lapsi mängima!

Asume Tammelinnas majas nr 12 (eramaja), kus
väikesed muumid saavad õues joosta turvalises aias.
Meil on hea koostöö Ülenurme vallaga ja meil töötavad
kutsetunnistusega toredad hoidjad. Toitlustus kolm
korda päevas, toimuvad mitmed põnevad tegevused
ning ka muusikatunnid. Lisaks päevahoiule/tunnihoiule
on meil ka õhtu- ja ööhoid ning Muumimaja on avatud
ka sünnipäevade pidajatele!
Lisainfot www.muumihoid.ee, tel 5349 6461.
Lugupidamisega
Muumi Lastehoiu juhataja Janeka Peedo

Esto*^

Aj

VS

MTÜ Tartu Pereliit
kutsub kõiki Ülenurme
valla peresid, kus kasvab
vähemalt kolm alla 18-aastast last, oma liikmeks.
Liidu tegevustega saab
tutvuda meie kodulehel
www.tartupereliit.ee,
lisainfot saab küsida
tartupereliit@gmail.com
või tel 516 2116,
5777 7717,
Svetlana Rand
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25. Eesti valdade suvemängud
Eesti valdade s lle aastamängud peeti Vinnis.Võistl stel läksid arvesse kergejõustiku
ja veel 4 spordiala tulemused. Ülenurme vald osales 7 alal. Kõige edukamad olid meie
kergejõustiklased ja meesvõrkpallurid, kes saavutasid 4. koha.
Esikoharõõmu said tunda Hans Andero Kivi (PA kaugushüppes 6.13),
Jüri Org (MV I kuulitõukes 12.40),

Käes on aeg kutsuda KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise akti. Ülenurme vallas
tulen kohale TASUTA!
Tel 5330 1841, www.korstnapuhastus.ee

–

–

Toomas Kivend (MVI kettaheites 34.38),
Kaarel Kollo (MVII odaviskes 39.00),
Urmas Utar (MVII 800 m 2.19.93 ja 3000 m 9.51.65).
Üldvõit läks sel aastal Rae vallale. Konkurents kõrgetele kohtadele oli tihe. Ülenurme
sai 54 punkte saanud valla hulgas 5. koha. (Suure-Jaani ja Saku võistkondadega saadi
sama palju punkte, kuid kõrgema koha andis nende paremus kergejõustikus).
–

–

–

–

Heiki

Sarapuu

Hei, rohenäpp!
Taimekulleri Taimeaiast leiad enda aeda
okaspuid, püsililli, lehtpõõsaid ja roose. Oleme
avatud E-R kell 11.00-18.00, L kell 10.00-14.00.
Aadress Reola küla, Unipiha tee 24,
tel 5553 6897.
Taimekulleri Taimeaias septembri lõpuni kõik
istikud -40 %, metallist peenraääred -10%.

Ootame uusi tantsijaid Reola naisrühma
alates 11. septembrist kell 18.00
Reola kultuurimajas.
Täpsemat infot saab aadressilt
mall@yle.edu.ee.

Jalgpalliklubi FC Ülenurme ootab
jalgpallitreeningutele poisse ja tüdrukuid
alates 4. eluaastast.
Lisainfo www.fcylenurme.ee või tel 5807 0003.

Kaarel Kollo, aastaid võrkpallikoondises
tublisid tegusid teinud, võitis nendel mängudelodaviske ja olkiolmas ket aheites.

Urmas Utar võitis 800 m ja 3000 m

jooksu.

BEEBIKOOL TRIKATREI
ootab muusikahuvilisi beebisid laulma, pilli
mängima ja tantsima
Ülenurme Pere- ja noortekeskusesse (Pargi 7)
teisipäeviti kell 12.00 (1-aastased), kell 13.00
(beebid vanuses 4-12 kuud)
ja Tõrvandi lasteaeda
(ajad täpsustamisel).
Info ja registreerimine
kristi.tuhkanen@gmail.com või Facebookis.
Liitu ka beebikool Trikatrei FB-grupiga!

TULE TRENNI!
Võimlemine naistele
P kell 18.00
Tõrvandi spordihoone II korruse peegelsaalis
Võimlemisklubi Rütmika Ülenurme kutsub
kõiki 4–5 ja 6–8 aastaseid tüdrukuid

Aeroobika
K kell 19.15

ilu-ja rühmvõimlemistreeningutele!

Ülenurme spordihoone peegelsaalis,
P kell 19.15 Tõrvandi spordihoone II korruse
peegelsaalis
Treeningud toimuvad Ülenurme

Alustame pühapäeval, 3. septembril k.a!
Treener Marit Rauk,
info ja registreerimine marit.rauk@mail.ee

Gümnaasiumi spordihoones.

www.vkylenurme.ee
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ÜLENURME VALLA LEHT

vkylenurme@gmail.com

|

5649 3901

Väljaandja: ÜLENURME VALLAVALITSUS, 61714 ÜLENURME, TARTU MAAKOND, TEL 750 2600.
Toimetaja: MAIRE HENNO Tel: 5562 8457; e-post: maire.henno@yle.edu.ee
Keeleline korrektuur: PIRET RANNAST .KÜLJENDUS JA TRÜKK: Garisson Trükikoda OÜ, www.trykised.ee
“OLEVIK” ON OLEMAS KA ÜLENURME VALLA KODULEHEL www.ylenurme.ee.
–

