
13. augustil 2004 aastal 
toimus Sooru rahvamaja 
renoveeritud ruumide 
pidulik avamine. Kohale 
olid tulnud riigikogu, 
m a a v a l i t s u s e ,  v a l l a -
v a l i t s u s e  j a  e h i t a j a  
esindajad, Sooru Arenduse 
liikmed ja toetajad ning 
S o o r u  k ü l a r a h v a s .  
Juuresoleval pildil näetegi 
lindi läbilõikamist Madis Grossi ja Rein Randveri poolt. Külalised 
pidasid heasoovlikke ja innustavaid kõnesid ning kinkisid 
kingitusi. Sooru Arenduse poolt oli  kaetud pidulik laud koos suure 
Sooru  nimelise  tordiga.
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Kuldne kaseleht 
         on kutse 
         kurepojale,
kutse pikaks reisiks 
         lõunarajale.
Alles kuumav kevadpäike
pesas poegi kallistas,
kuremamma pojukesi 
sulesoojas hellitas.
Nüüd, 
kui rabalauka serval 
punab marju terve saar,
sätib tiibu lennuvalmis
         kurekaunitar.
Aeg tõi tuule tiibadesse,
rännukutse südamesse  
         ootab kauge maa!
Küllap
mõnigi meist ihkaks 
         kaasa rännata,
kurekluugutuste saatel
         lõuna lennata.
Sinikõrgusteisse seilaks
         tiivuil tugevail, 
rännukutse kaasa võtaks
          hinge tagamail…

RÄNNUKUTSE

20. augustil, taasiseseisvumisepäeval, külastasid Hollandi Fondi komisjoni 
esindajad koosseisus Merle Malvet, Marju Lauristin, Elmar Nurmela, Valter 
Parve (esimees) ja Hollandipoolne projektide koordinaator Piet Boerefijn 
(vasakul) Tõlliste Avatud Noortekeskust TANK-i. Ringsõidul olid kaasas ka 
Lennart Meri ja Siiri Sisask. Nad käisid üle vaatamas, kuidas on Hollandi Fondi 
toetusrahasid kasutatud ja kuidas on noortekeskuse töö käivitunud. Oldi rahul 
nähtuga ning huvituti, millest noored järgmisena unistavad. Eriti meeldisid neile 
kirkavärvilised  seinad,  mida  Marek  oli  disaininud  ja  noored  ise  värvinud.

Teel Valga poole sõitsid nad ka Sooru külla sisse, selleks et Sooru rahvamajas 
tehtud renoveerimistöid vaadata. Noortekeskuse remondi ajal sai Piet 
Boerefijnile räägitud meie plaanist Sooru rahvamajja saun ehitada. Tookord 
pidas ta seda plaani küllaltki utoopiliseks, kuid nüüd pidi ta tõdema, et see on 
reaalsuseks saanud. Kuna aga uued ruumid on tühjad ja akendel ei ole ees 

kardinaid, siis järgmiseks 
m õ t t e k s  o n g i  u u t e  
projektide abil toetust 
t a o t l e d a  s i s u s t u s e  
ostmiseks.  Liivi Järs

NOORTEKESKUSE KÜLALISED VAATASID 
ÜLE KA SOORU RAHVAMAJA  

Piia Ardel
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RANNASPORDIPÄEV SOORU JÄRVE ÄÄRES

13. augustil toimus Soorus traditsiooniline rannaspordipäev. Võisteldi 
erinevatel aladel: varpas, rannavõrkpallis, triatlonis, duatlonis ja 
maastikujooksus.

Varpa visetes oli 43 osalejat. Võisteldi neljas vanusegrupis. Kuni 15 aastaste 
tüdrukute järjestus oli: Liisi Kaljuste, Katre Tsopp ja Maile Sõna. Ja poiste 
järjestus: Innar Malleus, Marko Nõmmik ja Tamar Kaljuste. Üle 15 aastaste 
noorukite ja naiste järjestus: Inga Suur, Tiina Laul ja Galina Bõtðkova, ning 
noorukite ja meeste järjestus oli parim Argo Nõmmik, kes tegi ka 
üldkokkuvõttes kõige täpsema viske. Talle järgnesid Ülo Küpar ja Tauno 
Hausenberg.

Rannavõrkpallis osales 13 võistkonda. See arv oli üsna suur ja ka mängud olid 
parajalt pingelised. Võitjatena väljusid Ever Patlep ja Argo Boisen, teiseks jäid 
Eneri Kapp ja Martin Alamets, kolmandaks Argo ja Marko Nõmmik ning 
neljandaks Ivo Suur ja 
Siim Granovski (kolm 
paremat võistkonda all 
pildil koos  kohtunikuga). 

Triatlonis  ujumine, 
jalgrattasõit ja jooks, 
osales kuus võistlejat. See 
on ka mõistetav, sest on 
üsna raske kõiki alasi 
j ä r j e s t i k k u  l ä b i d a .  
K a h j u k s  k a  ü k s  
v õ i s t l e j a t e s t  p i d i  
katkestama ning finiði 
järjestus oli järgmine: Siim Mihailov ajaga 15,03; Veiko Ardel 16,09; Tauno 
Hausenberg 17,36; Janika Ardel 17,57 ja Piret Granovskaja 19,48.

Lastel ja noortel anti ka võimalus osaleda ainult jooksu distantsidel ja 
duatlonis (ujumine+jooks). Tillude jooksus oli osalejaid 15, natuke pikemal 
distantsil oli 4 osalejat ning 1,4 km maastikujooksus 10 võistlejat. Siinkohal 
võiks nimetada, et kõik nad olid tublid, kuid eraldi märgiksin ära Kadi Kaarti ja 
Johanna Ardelit, kes tegid kaasa kahel jooksu distansil, ning Ats Papagoi, kes 
osales nii 1,4 km maastikujooksus kui ka duatlonis. 1,4 km rajal olid parimad: 
Igor Koroljov, Ats Tamm, Maile Sõna, Katre Tsopp ja Oliver Koroljov. 
Duatlonis osales 7 võistlejat ja parimad olid Gunnar Koitsaar, Saða Musajev ja 
Eduard Bõtðkov. 

Minu arvates kujunes see päev väga sisukaks ja õnnestunuks. Ka ilm soosis 
spordipäeva oma soojusega, 
kuid ilma vihmata ei saanud 
siiski lõpetatud. Loodetavasti 
on ka järgmisel aastal sellest 
üritusest aktiivne osavõtt. Suur 
aitäh korraldajatele, kõikidele 
abilistele ning toetajatele: 
Kultuurkapitalile ja Tõlliste 
vallale.

Siim Mihailov

TERVES KEHAS TERVE VAIM -
KEHALINE AKTIIVSUS

Kehaline koormus, viibimine 
värskes õhus, piisav uni ja 
tervislik toitumine on hea 
enesetunde aluseks. Regulaarne 
kehaline koormus ning kõik muu, 
mis tervisliku eluviisi juurde käib 
on oluline osa elust, tänu millele 
püsib inimene heas vormis ja on 
võimalik ära hoida mitmeid 
haigusi, mis hilisemas eas 
vaevama  võivad  hakata.

Milles siis seisneb regulaarse 
kehalise  aktiivsuse  kasulikkus?
* Regulaarne kehaline aktiivsus 
aitab üles ehitada ja tervena 
hoida  luu-  ja  lihaskudet. 
Kindlasti sa juba tead, et süda 
kujutab endast lihast. Kuid kas 
oled mõelnud sellele, et nagu 
lihased ikka, tahab ka süda 
treenimist? Selleks sobib kõige 
paremini aeroobne treening. See 
on seda tüüpi treening, mis paneb 
l ihaseid rohkem hapnikku 
kasutama. Ja kui aeroobne 
treening on regulaarne, siis 
viiakse selle mõjul lihastesse 
regulaarselt üha enam ja enam 
hapnikku ning need muutuvad 
tugevamaks. Aeroobse treeningu 
tulemusel kasvab ka punaliblede 
h u l k  s i n u  v e r e s .  N e n d e  
ülesandeks on transportida 
hapnikku ja kui neid on palju, 
muutub hapniku transport  
kiiremaks  ja  tõhusamaks. 
* Kehaline koormus aitab 
k o n t r o l l i d a  k e h a k a a l u ,  
arendada nõrku lihaseid ja 
vähendada  rasvu.
Tugevam lihas kaitseb paremini 
luid ja liigeseid traumade eest. 
Erinevad harjutused ja spordialad 
arendavad erinevaid lihaseid.  
Regulaarne treening suurendab 
keha painduvust. Tavaliselt on  
nii, et mida noorem inimene, seda 
painduvam  ta  on.  Vanemas   eas     

painduvus enamasti väheneb. Kui inimene on painduv, siis on tema lihased ja kõõlused vastupidavamad ning 
ülevenitusi ja rebendeid tekib vähem. Painduvust suurendab võimlemine. Ja kindlasti oled õnnelikum, kui su kehakaal 
on  normis.  Söögiga  saadud  energia  tuleb  kulutada,  muidu  hakkab  see  ladestuma  rasvkoena.
*  Kehaline koormus vähendab ärevust ja depressiooni.
Regulaarne sportimine teeb head ka mõistusele, kuna aju vajab oma tegevuseks suurel hulgal hapnikku, mida inimene 
saab just kehalisel koormusel. Sportimise tulemusel hakkab keha tootma ühte keemilist ainet, endorfiini, mis muudab 
inimese rahulikuks ja õnnelikuks. Kui oled ärritatud, siis võivad head teha harjutused, mis nõuavad sügavat hingamist  
näiteks jooksmine. Regulaarne kehaline koormus tõstab ka enesehinnangut. Kui sa tunned, et oled heas vormis, oled 
enesekindlam. Piret Granovskaja
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Tõll is te  val la  ja  Holtåleni  uut noortekeskust TANK. Päev enne Giidiks ja sportliku poole organi-
kommuuni noorte suvepäevad peeti ärasõitu külastasime inglise keele saatoriks oli Veiko Ardel, kes oli ka 
Soorus Beaver's Creek  lastelaagris. laagrit Rõuges, kus mängisime üks laagri eestvedajatest. Erinevaid 
See suvi oli Beaver's Creek h u v i t a v a i d  m ä n g e ,  k ä i s i m e  mänge korraldasid, lõbusat tuju 
lastelaagris väga rahvusvahelise orienteerumas ja viisime läbi hoidsid üleval ning keeleõpet aitasid 
taustaga. Erinevates laagrites ja viktoriini, milles kõik said hiilata läbi viia juhendajad Anne Alamets ja 
s u v e p ä e v a d e l  o s a l e s  l i s a k s  oma teadmistega Norra kohta. Kristi Ardel. Selle laagri toimumise 
eestlastele soomlasi, venelasi ja Õhtuks jõudsime juba armsaks aluseks olid Piia Ardeli kirjutatud 
norrakaid ning grupp „Maailm saanud Beaver's Creek-i  tagasi, kus projektid. Tema uueks plaaniks ongi 
Ratastel“, mis omakorda koosnes koos tantsu ja tralliga pidasime kirjutada projekt, mille toetusel 
kümne  rahva  esindajast. toreda lõpuõhtu. Sõime torti ja võimaldada laagris osalenud Tõlliste 

Esimesest kuuenda augustini andsime üle kingitusi .  Kõik valla noortel Norrasse sõita, külla  
viibisidki laagris norrakad. Põnev koosveedetud päevad olid toredad - oma  uutele  sõpradele. 
nädal algas tutvumisega, mis toimus mängisime vahvaid mänge, õppisime Kindlasti oli see ühine ettevõtmine 
inglise keeles, kuna see oli laagri nii eesti kui ka norra keelt, arutasime kõikidele osalejatele uus ja huvitav 
suhtluskeel. Ülejäänud päevadel olid kultuuridevahelisi erinevusi ning kogemus ning kõlama jäi teadmine, 
13 Tõlliste valla poissi-tüdrukut ning mängisime loomulikult ka jalgpalli, et kui midagi väga soovida ja ise 
11 Holtåleni tüdrukut koos oma mis on Norras väga populaarne aktiivne olla, täituvad soovid ja 
juhendajatega peaaegu koguaeg mäng. Viimasel päeval, lahkumis- õnnestuvad erinevad huvitavad 
liikvel, sest taheti ju külalistele oma päeval, olid kõik laagrisolijad juba tegevused.
kodukanti tutvustada. Sai käidud nii suured sõbrad, et ei tahetud Eestist Nii et ideede rohket kooliaega ja 
Sangaste ja Taagepera lossis, Helme ära minnagi või siis sooviti Norrasse loodame, et järgmisel suvel külastab 
koobastes ning teistes vaatamis- teistega kaasa sõita. Peale Valgamaa Valgamaad veelgi rohkem välismaalt 
väärsetes paikades Valgamaal. said norrakad läbisõitudel tutvuda ka pärit gruppe, kellele tutvustada meie 
Kolmandal päeval tutvustasime Viljandi, Võru ja Pärnuga, kus käidi armast  kodukanti.
lähemalt Tõlliste valda - siinseid ka poodides ning osteti kaasa Eesti 
asutusi, meie vallamaja ja kooli ning meeneid.

NORRAKAD  KÜLAS  TÕLLISTE  VALLAS   

Kristi Ardel

Suure Munamäe vaatetornis



Hilse Lehtmets Merle Rannakivi
Valentina Belova Merle Must
Kaarel Salumäe Marget Kapp
Aleksandr Aldo in Mart Jallai
Ljubov Käis Ever Patlep
Rannar Raudsepp Ivo Suur
Aare Ilves Tuuli Suur
Pavel Küpar Igor Koroljov
Malle Taimur Tahur Ardo
Urmas Tamm Silvester Ersto
Kristjan Salumäe Kevin Vare
Heidi Võsu

š
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*    
Lapsed võivad tulla mitmelt poolt. Kui neil on ranits seljas, siis tulevad nad 
koolist,  kui  aga  liivaämber  ja  -kühvel  käes,  siis  tulevad  nad  liivakastist.
 
*    Juku  tuleb  esimesel  koolipäeval  koju  ja  viskab  ranitsa  nurka.
„Noh, Juku,“  küsib isa,  „mida  sa  siis  oma  esimesel  koolipäeval ka õppisid?“
„Kahjuks mitte kui midagi, paps,“ laiutab Juku käsi. „igatahes kästi homme jälle 
tagasi  tulla!“

*    Esimese  klassi  juhataja  jutustab  lastele,  kuidas  koolis  tuleb  käituda.
„Aga  kui  teil  tunni  ajal  pissihäda  tuleb,  siis  tõstke  kindlasti  käsi  püsti!“
„Ja  kas  sellest  on  siis  tõesti  kasu?“  imestab  Juku.

*  Vanaema küsib Jukult: „Kuulsin, et käid juba koolis. Kuidas sulle siis 
esimeses  klassis  ka  meeldib?“
„Pole viga, vanaema, koolis on päris lahe!“ kiidab Juku. „Kui ainult vahetundide 
vahel nii palju neid klassispassimise tunde ei oleks, siis võiks täitsa rahule 
jääda!“ 

Kust  tulevad  lapsed?

Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ  Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel.  76 79 860;  52 679 54

JÄLLE SEE JUKU! 

SEPTEMBER  SÜGISKUU, MIHKLIKUU, 
JAHIKUU, POHLAKUU

-

Nimetus on tulnud sõnast septemb seitse. Vanadel Roomlastel oli september 
algselt  aasta  seitsmes  kuu.
8. september   USSIMAARJAPÄEV
On Jeesuse ema Maarja sünnipäev. Vanad eestlased uskusid, et ussimaarja-
päeval poevad maod talvekorterisse. Sellest ajast alates on neid vähem liikvel, 
nad kaotavad mürgi ega ole seega ohtlikud. Keelatud oli nõeluda ja õmmelda. 
Põllumehel peab olema vili koristatud ja rukis külvatud. Õunad hakkavad 
valmis  saama.
21. september   SÜGISENE MADISEPÄEV
On pühendatud pühak Matteusele pankurite, arveametnike, maksu- ja tolli-
ametnike  ning  turvameeste  kaitsjale.
23. september   SÜGISENE PÖÖRIPÄEV
Päike jõuab oma näival liikumisel sügispunkti ning läheb taeva põhjapoolkeralt 
üle  lõunapoolkerale. Päev ja öö on ühepikkused  nagu kevadisel  pööripäevalgi.
29. september   MIHKLIPÄEV
See on peaingel Miikaeli nimepäev. Miikael on haigete, surijate ja sõdalaste 
kaitsepühak. Mihklipäev lõpetab sügistööd. Algavad talvised, tubasemad tööd. 
Vanarahval oli komme sügistööde lõpu puhul lammas tappa. Levis ütlemine: 
„Igal oinal oma mihklipäev.“ Mihklinädalal on õige aeg kapsaid hapendada. Kui 
lehed on mihklipäevaks puudelt maas, on maarjapäevaks lumi läinud ning 
jüripäeval  haljendab  rohi. 

-

-

-

- 

-

-

 

Elin Tamm

LÕIKUSPIDU
2. OKTOOBRIL KELL 20.00

TAGULA RAHVAMAJAS
ANSAMBEL EESTI GUN

KAASTEGEV ANE
ERIKÜLALINE 

ARNOLD OKSMAA

PääsmeD eelmüügis 
raamatukogudes  50.-

Kohapeal  75.-  Käigus buss

EELTEATED

Uue kooliaasta alguse puhul 
alustame „Sooru Sõnumites“ uut 
rubriiki: Terves kehas terve 
vaim. Seda rubriiki hakkab 
toimetama Piret Granovskaja, kes 
õpib Tallinna Pedagoogilise 
Ü l i k o o l i  K e h a k u l t u u r i  
teaduskonna viimasel kursusel ja 
soovib õpitut edasi anda ka 
teistele. Sellest rubriigist peaksid 
leidma kasulikke  mõtteteri ja 
näpunäiteid nii lapsed kui ka 
vanemad. Kui Teil on küsimusi 
v õ i  e t t e p a n e k u i d  k i n d l a  
valdkonna kohta, siis palun jätke 
teade Sooru raamatukokku. 
Esimeseks teemaks on valitud: 
Kehaline koormus. (Loe lk. 2) 
Järgnevad teemad on: Uni ja 
Tervislik  toitumine.

TOIMETAJALT

TEADE
Kodanikud, kes soovivad teha 

ettepanekuid Tõlliste valla  2005 
aasta eelarve kujundamiseks, 
palume anda oma  ettepanekud ja 
soovitused Sooru raamatu-
k o g u s s e , v õ i m a l u s e l
kirjalikult. Teretulnud on kõik 
ideed, mis parandavad meie 
elukeskkonda  Tõlliste  vallas.

eelarve komisjoni esimees 
                       Veiko Ardel

MIHKLIPÄEVA 
TÄHISTAMINE

29. SEPTEMBRIL 
ALGUSEGA 
KELL 10.00

SOORU LASTEAIA HOOVIS

MIHKLIPÄEVA LAAT
JA TEISED 

HUVITAVAD TEGEMISED


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

