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Suvepäev

Suvepäev on 
leebe tuuleõhu 

sumedas sosinas,
on selge ojavee

vallatus vulinas,
on sinitaevas sõudvate

pilvepaatide
laisas liikumises…

Suvepäev on
kui helisev laul,
kui kaunis sõna,
mille on lausunud
päikesevalgus…

Silvia Kelle

Meie suureks õnneks toimus sama päeva pärastlõunal 
Tõlliste valla sõprusvalla Holtaleni kommuuni 
puhkpilliorkestri “ÅLEN MUSIKKORPS”  kontsert Sooru 
järve ääres. Tervelt kolmveerand tundi oli võimalik kõigil 
soovijatel nautida kaunist norra rahvamuusikat täiesti tasuta. 
Rahvast oli kohale tulnud Paju hooldekodust ja mujaltki. 
Lasteaialapsed ja aktiivsemad koolilapsed lisasid 
puhkpilliorkestrile vürtsi oma erksa tantsuga. Norrakatele 
meeldis laste aktiivne kaasalöömine nii väga, et nad palusid 
kohalikust poest lastele jäätist tuua, mida lõpuks jagus ka veel 
vaatajaskonnale. Oli tore, päikeseküllane ja elamusterohke 
päev.

ELAMUSTEROHKE PÄEV KOOS
 SÕPRUSVALLA PUHKPILLIORKESTRIGA

Neljapäeval 30.juunil otsustasime pärast hommikusööki keerata lasteaiauksed 
lukku ja minna õpetaja Saima juurde kaunist suvepäeva nautima. Tavapärane 
vaikus metsaäärses kohas asendus laste naeru, kilgete ja elulustiga. 
Majaperenaise lastelaste mänguasjad ja lastepäraselt kujundatud õu sobisid 
ideaalselt mängimiseks ning pakkusid vaheldust ja uudsust lasteaialastele. Onu 
Elmar grillis vorstikesi, mida söödi värske salati ja röstleivaga. Peenralt sai 
noppida  magustoiduks  maasikaid. 

TÄNAVAKORVPALLI TURNIIR

 

 

23. juulil kell 11.00  
Marvella Majade väljakul
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VÕISTKONNA OSALUSTASU 5O.-

TOETAVAD:

OÜ METSAVANA,

MTÜ SOORU ARENDUS,

TÕLLISTE VALD, KULTUURKAPITAL

 

lasteaiaõpetaja Jaana Butov    
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SPORDIKLUBI „ BEAVERS“ EDUKAS AASTA

Spordiklubi tegevusi olema püüdnud Tasapisi oleme oma sportlikke 
kajastada mitmetes valla infokandjates saavutusi ja taset tõstnud Eesti noorte 
juba neljandat aastat s.t. sellest ajast, tipptasemele ning tänavu suutsime 
mil sai loodud MTÜ Sooru Arenduse selle realiseerida ka esimeseks 
juurde spordiklubi oma eelarvega. medaliks.
Täna võime juba öelda, et noortele Eesti meistrivõistlustelt Rakverest 
pakutud spordisüsteem (treeningud, tuli Janika Ardel koju hõbemedaliga 
laagrid ja aastaringsed võistlused) 1500 m  jooksus.
hakkab kandma oma esimesi tõelisi Käes on suvi ja planeeritud võistlusi 
vilju. Need noored, kes on soovinud ja v e e l  t u l e m a s  a u g u s t i s  -  
järjepidevalt klubi tegevuses osalenud Rukkilillemängud Valgas ja „Jõud“ 
ei ole pidanud pettuma. Tulemused meistrivõistlused Türil. Seejärel tuleb 
räägivad  enda  eest  ise. juba uueks hooajaks „atra seadma“ 

Juba teist aastat oleme maakondlikel hakata. 
meistrivõistlustel toonud ära üle 40 Sügisest alustame ka uue grupi 
medali s.h ligi 20 kuldset. Tsirguliina komplekteerimisega, kes spordiklubi 
KK endised rekordid langevad uute r a a m e s  h a k k a b  m a a d l u s e  j a  
tulijate ees ja noorte arenguhüpe on raskejõustikuga tegelema. Sooru RM-s 
olnud märkimisväärne. Ära saame avatakse uus spordisaal koos vastava 
märkida mitmekordseid maakonna sisustusega ja kõik soovijad on 
meistreid Janika Ardelit, Katre Tsoppi, teretulnud. Lisaks soovime pakkuda 
Raivo Tiirmaad ja Taavi Ivanit. uutes võimalustes tegevust ka 
Medaleid on jagunud veel Siim väikestele poistele-tüdrukutele ning 
Mihailovile, Triin Kõivule, Maris miks mitte ka emadele-isadele, kes 
Rebasele, Alar Allikule. Teist aastat tahaksid sportlikult oma õhtutunde 
oleme osalenud ka Eesti koolispordi sisustada. Kõik ettepanekud, mis 
meistrivõistlustel, kust on meil ette muudavad meie elu sportlikumaks on 
näidata kaks meistrit - Janika Ardel ja a l a t i  t e r e t u l n u d  j a  o o t a v a d   
Taavi Ivan. Eriti heameelt pakkus nelik kaaslööjaid.
Taavi Ivan, Siim Mihailov, Janika 
Ardel ja Maris Rebane, kes tulid Ilusat  jätkuvat  suve  soovides!
samadel  võ is t lus te l  V-Roots i  
teatejooksus  kolmandaks. 

Veiko Ardel
juhendaja-treener

Päevitamise  ajaloost. Kuidas  mõjub  päevitamine  nahale? Aafrikast pärit inimeste nahas on 
Aastaid on inimesed suviti vedelenud Nahk on keha kõige suurem organ ning melaniini tunduvalt rohkem. Melaniin 

rannas, et end pruuniks “praadida” ja see- peamine barjäär organismi ja keskkonna suudab nahka kaitsta vaid teatud piirini. 
tõttu parem välja näha. Pea igaüks on vahel. Nahas on rakud, mis aitavad Kui liiga palju päikese käes viibida, võib 
kindel, et ta näeb kenam välja, kui ta on organismi immuunsüsteemil tõrjuda see kahjustada su nahka järgmiselt: liiga 
päevitunud. Kuid päevitamishullus on baktereid. Päevitades satuvad nahale vara tekivad kortsud, tekivad pruunikad 
ajaloos uus asi - sellega hakati tegelema päikesekiired, mis sisaldavad kaht tüüpi laigud nahal, nahk muutub õhukeseks ja 
alles 20.sajandil. 19.sajandil ja enne seda ultraviolettkiirgust: UVA ja UVB (on ka ketendavaks ning vananeb kiiresti. Kui sa 

kolmas tüüp, UVC, mis neeldub atmosfääris püüdsid kõik inimesed, eriti naised nii soovid, et su nahk oleks terve, pead 
enne, kui maapinnale jõuab). UVB-kiirgus Euroopas kui Põhja-Ameerikas välja näha päevitama nii, et  sa  nahka  ei  kahjustaks. 
jõuab vaid naha pindmiste kihtideni ning võimalikult kahvatud. Päevitus tähendas, Kuidas  ennast  kaitsta? 
võib põhjustada päikesepõletust. UVA et inimene teeb madalama klassi tööd. Kasuta kaitsefaktoriga päikesekreemi 
aga jõuab sügavamatesse kihtidesse ning Niisiis mida kahvatum inimene oli, seda ning vali kreem, mis kaitseb sind nii UVA- 
tekitab päevituse ja seda seostatakse rikkam ta välja paistis. 18.sajandi kui ka UVB-kiirguse eest. Kui plaanid 
kõige enam naha vananemisega, UVB-d Prantsusmaa õukonnas mindi isegi kogu päeva väljas veeta, kreemita end iga 
aga nahavähi tekkega. Kui ultraviolett-niikaugele, et puuderdati end talgiga, et 2-3 tunni tagant, eriti peale ujumist või 
kiirgus nahale langeb, stimuleerib see näonahk  valgem  oleks. higistamist ning kasuta tugevama kaitse-
melanotsüüte tootma musta pigmenti Kõik muutus 1920.aastatel, kui kuulus faktoriga kreemi. Kui tegeled spordiga, 
melaniini, mis kaitseb nahka päikesekiirte moekunstnik Coco Chanel saabus tagasi püüa leida veekindel kreem. Väldi 
eest  ja  funktsioneerib  nagu  päikesevari. puhkuselt Prantsuse Rivierast tugevalt päikese käes viibimist kella 10 ja 16 

 Põhja-Euroopast pärit inimestel on päevitununa. See tekitas uue moe- vahel, siis on päikesekiirte toime kõige 
melaniini nahas sageli väga vähe ning nad röögatuse - nüüd näis inimene seda tugevam. Kanna päikeseprille, millel on 
on heledanahalised. Lõuna-Euroopast ja rikkam,  mida  päevitunum  ta  oli. 100%  UV-kaitse.  

PÄEVITAMISEST...

kasutatud www.inimene.ee materjale    

TOIMETAJA VEERG

Üle aasta korraldab Liikumine 
Kodukant konkursi AASTA 
KÜLA, kuhu igast maakonnast 
saab kandideerida  vaid  üks küla.

Käesoleval aastal otsustasime, 
et ka meie Sooru küla on väärt 
kandideerima sellele tiitlile. 
Oleme ju suutnud lähiaastatel 
tuua külasse uusi investeeringuid 
ja läbi viia mitmeid tegevusi nii 
kohalikul kui ka rahvusvahelisel 
tasandil. Konkursile saatsime 
pika nimekirja tegevustest, mis on 
ellu kutsutud viimase 3 aasta 
jooksul ning lisaks veel 3 CD-d 
külalehtede ja pildimaterjalidega. 

Meie meeldivaks üllatuseks 
valitigi Sooru küla Valgamaad 
esindama. Varsti tuli ka positiivne 
teade hindamiskomisjonilt. Sooru 
küla oli valitud esimese 5 parima 
küla  hulka. 

Hindamiskomisjon külastas ka 
meie küla. Nad tutvusid rahva-
maja uute investeeringutega ja  
külastasid lasteaeda. Lisaks küla 
üldmuljele saadi kohvilaua taga 
veel teavet, mis külas tehakse 
ning kuidas Sooru küla areneb. 
Kohtumisest võtsid osa ka 
külavanem, rahvamaja perenaine 
ja  raamatukogu  juhataja. 

Aasta küla 2005 kuulutatakse 
välja Eesti külade VI Maapäeval 
21. juulil  Pärnumaal.  Piia Ardel
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LASTEAIA LÕPUPIDU

Kooliteel meist igaüks kord sammub.
Koolitee on kümneid aastaid pikk.
Koolikotis pliiatsid ja kumm on,

algul aabits, pärast lugemik...

 31. mail 2005. aastal toimus Sooru lasteaias järjekordne pere-
heitmine, järjekorras 15. Sügisel on kooliteed alustamas 6 poissi 
tüdrukut: Andra Punt, Liina Suur, Eliis Karm, Keitlyn Reinhold, 
Silvester Ersto ja Margus Kuhlberg. Seekordne pidu toimus Sooru 
rahvamajas, mis oli teemakohaselt kaunistatud. Pidu juhatati sisse 
näidendiga "Lumikelluke". Lavaküpseks lihvis selle õpetaja 
Saima, kus tegelasteks kõik kooliminevad lapsed. Kooliteele 
kordaminekut ja julgustussõnu oma esinemisega soovisid kõige 
pisemad lasteaia lapsed. Vaheldusid tantsud, laulud, luuletused - 
nüüd juba terve aiarühma laste esituses. Ei puudunud ka üks 
mehine meeste tants "Eesti mees on tantsulõvi"- poiste 
ettekandes. Etteasted lõppetati ühises valsi-rütmis, kus tüdrukud 
võtsid  oma  isad  ja  poisid  emad  tantsima.

 Kooliteele kaasa lausus õpetussõnu juhataja Õie. 
Nagu väike puu vajab kasvamisel toetust ja abi, vajab toetust ja abi 
ka inimlaps, et sirguda suureks, tugevaks ja targaks. Töine 
õppeaasta ning kooliminejate lasteaias veedetud aeg jõudis 
lõpusirgele. Kingituseks valmistati oma kätega kujundatud 
esimene raamat, "Aabits", mis köidetuna nägi välja omanäoline, 
armas, mälestusi ja meenutusi pakkuv kõige ilusamast ajast, 
lapsepõlvest, kogu eluks. Aabitsale lisandus sünnipäevapuult 
võetud nimeline ja pildiga tammetõruke, tühjaks jäänud koht jääb 
ootama uut tõrukest järgmisele lapsele. Samuti said kõik kaasa 
raamitud lõputunnistuse, et läbisid alushariduse õppe-programmi 
koos koduaasalt ja metsast korjatud lillekimbuga. Järgnesid laste 
tänud lasteaia töötajatele. Kõrvaltoas ootas tordi- ja suupistelaud. 
Tehti  pilte,  vahetati  muljeid.

Kallid lapsed! Lõpuks ometi on taas suvi. Nagu ikka 
heinahõnguline ja grillilõhnaline, täis linnulaulu, metsmaasikaid 
ja suvesooja. Eestimaa ilus loodus pakub mitmeid vabaaja 
veetmise võimalusi koos peredega. Lasteaia kollektiivpuhkus on 
11.juulist - 21. augustini. Suvel on ka meil just õige aeg oma 
"patareisid" laadida uueks tegusaks õppeaastaks. Muudatusi on 
oodata ka lasteaia elus aga sellest teavitame teid järgmistes "Sooru 
Sõnumites". Soovin kaunite suveilmade jätkumist ja ilusat 
suveaega  Sooru  küla  rahvale! Õie Ploom

INTEGRATSIOONILAAGER 
SOORUS

Sooru külas leidis aset  7. - 18. juunil 
integratsioonilaager, kuhu oli kogunenud nii eesti 
kui ka vene lapsi. Enamus vene keelt kõnelevatest 
lastest olid Tallinna Humanitaargümnaasiumist, 
ning eesti lapsed Tsirguliina Keskkoolist.

Laager kestis 12 päeva ning kõik päevad olid 
jaotatud erinevateks teemapäevadeks - perepäev, 
loodusepäev, moepäev, teatripäev, spordipäev, 
matkapäev,  meediapäev  jne.

Mida siis integratsiooni laager endast kujutab? 
Kõigepealt on tähtsal kohal eesti keele õpe. 

Kuna meie laagri lapsed olid küllaltki noored, ei  
hakanud me tegema pikka ja keerukat igapäevast 
teoreetilist keeleõpet. Tegelesime rohkem 
sellega, et panna vene ja eesti lapsed omavahel 
suhtlema, nii et koju minnes oleks kõigil teisest 
rahvusest uusi sõpru. Ja kuna lapsi oli ka päris 
palju, siis jaotasime nad iga päev erinevateks 
gruppideks, nii et nad omavahel saaksid 
väiksema seltskonnaga suhelda. Enamus 
tegevused viidi läbi mänguliselt, sest nii sai 
piisavalt üksteist tundma õppida. Laagris tegeleti 
ka palju meisterdamise ja kunstiga, mis lähtus 
alati vastavast teemapäevast. Sellega tulid kõik 
lapsed väga hästi toime, sest keel pole ju loova töö 
juures   eriti   oluline. 

Paljudest põnevatest tegevustest nende päevade jooksul võib veel 
nimetada orienteerumist, ajalehe tegemist, Lõuna-Eesti ekskursiooni 
ning laste korraldatud õhtuseid esinemisi. Eriti vaimukalt ja lõbusalt 
kukkusid välja eestikeelsete etenduste lavastused. Õpetasime ühtteist 
ka Eesti kohta, sest on ju oluline, et vene lapsed teaksid rohkem Eestist. 
Ärgitasime vene lapsi rohkem eesti keelt kõnelema - selleks 
lõpetasime iga päeva kokkuvõtvalt iga lapse hinnanguga päevast. 
Üldine eesmärk oli ju tekitada lastes suuremat huvi keeleõppe vastu, et 
nad kindlasti sooviksid ka pärast laagrit keelt edasi õppida nii koolis 
kui  ka  väljaspool  kooli  erinevates  tegevustes.

Koju minnes olid vene lapsed rahul sellega, et nad said eesti keelt 
harjutada ning loomulikult oli tore, et nad said uusi sõpru eesti laste 
seast. Ka eesti lapsed said õppida mitmeid venekeelseid sõnu ning kõik 
olid rahul, et tehti nii palju põnevaid tegevusi. Mõnele Sooru  lapsele  
tundus  isegi,  et  laager  lõppes  liiga  kiiresti. 

Kristi Ardel näidend "Lumikelluke"külas integratsioonilaagris



Jevdokia Rõseva Kuldar Lehtmets
Hillar Rea Jane Malleus
Haino Suursepp Argo Nõmmik
Eha Ristolainen Vassili Gaistruk
Tauno Ristolainen Pille Granovski
Ahti Käis Diana      
Enn Meriroos        Karnauhhova
Asta Elson Keili Tahur
Rein Randver Sander Rannakivi
Eduard Aldošin Oliver Orgel
Hele Surri Anabell Tamm
Riina Bõstrova Margus 
Janek Parmask        Kuhlberg
Kristiina  Genrich Anette Pärn
Arved Sarv Maikel Ilves

 

ÕNNITLEME 
JUUNI

 SÜNNIPÄEVALAPSI

 4

Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ  Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel.  76 79 860;  52 679 54

Eldor Veevo Andres Lind
Ilo-Reet Ersto Inga Rjazanova
Helvi Suur Lüüli Lepik
Arvo Tahur Annely Jaanisk

Anne KernMaili-Liivi    
Airi Raudsepp             Luksepp
Jaanika LaineAnts Karm
Martin AlametsVesta Lepik
Anari TorpVjatšeslav Särki
Rasmus KoroljovKersti Denks
Kaarin Marje Utsal
      GranovskiMeelis Pärn

!

ÕNNITLEME 
JUULI

 SÜNNIPÄEVALAPSI!

 

 

23. JUULIL 
KELL 11.00

TOETAVAD:

VALGA MAAVALITSUS, TÕLLISTE VALD, KULTUURKAPITAL

 

 

Ilmar Malleus Marek Alamets
Leili Punt Kai Randver
Lilli Libba Kairi Randver
Milja Rebane Evelyn Tammik
Matti Rebane Maarja Hiob
Tarmo Laine Aivar Org
Anu Tamm Maarja-Liis          
Helle Malleus                    Tamm
Kaidi Kaljuste Sairos Tamm
Anne Miljan Tanel Sõõrumaa
Annely Must Taniel Sõõrumaa
Aimar Rebane Märten Punt
Aimo Raudsepp Eros Karm
Romen Vare

ÕNNITLEME 
AUGUSTI

 SÜNNIPÄEVALAPSI!*  Vanem õde harjutab pilli (flööti), see kajab kogu korteris. Pesamuna teatab 
väsinud  häälega: „Ei  jõua  enam  seda  pillimist  kuulata.“
*  Käisime tütrega suveniiride poes ja ta küsis minu käest: „Emme, kas talvel 
müüakse  siin  talveniire  ja  sügisel  sügisniire?“
*  2,5 aastane Helen mõõdab seina ääres oma pikkust ja kutsub emmet: „Tule 
pikuta  ka!“ 
*   Emme  selgitab:  „Pärast  vanni  ei  tohi  kohe  õue  minna.“
Helen: „Jah, ma  auran  enne  ära.“
*  Unine 3-aastane Liis hõõrub silmi: „Une-Mati tuli silma!“, siis  haigutab ja 
kohkub:  „Nüüd  tuli  suhu  ka!“
*  Oleme sõitnud jalgrattaga 10 km ja laps istub ontlikult pakiraamil, koju on 
veel  2  km.  „Mu  luukere  juba  valutab,“  kurdab  laps.

NALJU  RAAMATUST  “EESTI  LAPSE  NALJAD”

Ühismajade  elanikud!
Meid on umbes 140 inimest, kes kasutavad ühist prügikasti. Prügikasti maht 
on 2,5 kanti. Olge kenad ja tehke arvestus - selgub et iga inimese kohta võib 
panna umbes 2 ämbrit prügi nädalas, mitte kartulikottide kaupa. Klaastaara ja 
plastpudelite tarvis on eraldi prügikast, mille eest me ei pea midagi maksma, 
nii et  olge  head  ja  sorteerige  oma  prügi.  Arvestage  kaasinimestega.
Head  lapsevanemad!
Ärge saatke oma väiksemaid lapsi prügikotte viima, nad ei ole võimelised neid 
korralikult  prügikasti  panema, erit i  kui prügikast on täis.
Jälgige oma laste tegemisi ja ärge lubage lapsi aiamaadele mängima. 
Loodetavasti ei saa ka Thomase rajatud jalgratta "hüpekas" väiksematele 
lastele liumäeks,  sest  võib  juhtuda  õnnetusi  ning  õnnetus  ei  hüüa  tulles.
Eramajade  omanikud!
Palun muretsege oma majade juurde prügikastid, kellel veel ei ole. Ärge pange 
prügi  võõrastesse  prügikastidesse,  näiteks  järve  äärde.

TEATED

k lavanem Vesta Lepikü

*   4,5 aastane  Felix  juuksuris. 
Juuksuritädi küsib: „Noh, Felix, kuidas lõikame?“
Felix:  „Kiilakaks,  aga  mitte  rohkem!“ 
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