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Õunapuu, õunapuu,
punapõskede puu!

Sul on õunu ju otsatult, 
tee üks pisike potsatus,
viska üks õunake mulle,
suure aitäh ütlen sulle.

KÜLASKÄIK  SÕPRUSVALDA HOLTÅLENI 

Heljo Mänd

Eestist Norra poole sõites teadsime, et seal on kõrged mäed ja vaatamist väärt 
loodus. Pikk sõit bussis ei olnud just kõige mugavam, aga tänu positiivsetele 
reisielamustele  jäi  ebamugavus  tahaplaanile.

Laevaga Soome sõites selgus, et meiega koos sõidavad ka Andrus Värnik ja 
Kristjan Rahnu ning sadamas saigi nad oma silmaga üle mõõdetud - nii mõnedki 
pildid tehtud ja videossegi võetud. Helsingis ei olnud just kõige ilusam ilm, 
seepärast tiirutasime linnas autoga ringi ja vaatasime üle Olümpia staadioni, kus 
parajasti kergejõustiku MM-i läbi viidi. Külastasime ka kohalikku turgu, kus 
igasuguseid  huvitavaid  sööke  müüdi. 

Mõne aja pärast läksime juba järgmisele laevale, et sõita 
Stockholmi. Esimesed erilised muljed ongi laevast, mis 
oli 13-korruseline ja kus tegevust jätkus öö läbi. Laevas  
sai  nalja  tehtud  ja  “ðõu”  oli  seal  ka  üsna  huvitav.

Hommikul hakkasime sõitma Holtåleni poole. Sõitsime 
umbes 4 tundi järjest, siis peatusime, sõime ja vahetasime 
kohti. Kui Norra piiri olime ületanud, läksid teed kurvi-
lisemaks ja paistma hakkasid järsemad ja kõrgemad 
mäed. Veiko ütles, et nüüd võite tõesti silmad punnis 
loodust vaadata - ja nii see oli. Eriti imestama pani see, 
kuidas norrakad küll nendel käänulistel teedel sõidavad - 
teed on nii kitsad ja ühel pool on järsk perv või kraav ning 
teisel pool mäenukk. Ühte eriti kõrget mäge ületades 
kohtusime lammastega, kes soovisid liiklemiseks sama 
teed kasutada mis meiegi. Pisut nad meid segasid, kuid 
see-eest  sai  tehtud  nii  mõnedki  head  pildid. 

Ühel päeval käisime Trondheimis, kus külastasime 
vana katedraali - Nidarose toomkirikut ja hullasime 
veepargis. Kiire tiiru tegime ka poodides, saime 
„ðoppamas“ käia, sest sõprusvald andis igale lapsele 400 
norra krooni. Õhtust sõime teletorni meenutavas ehitises. 
Ülemine osa sellest oli taldrikukujuline ja sisemine osa 
liikus ning tunni ajaga tegi ühe ringi. Sealt ülevalt avanes 
vaade merele, väikestele saartele ning saime veelkord 
ülevaate linnast, kus  me  eelnevalt olime  ringi  liikunud.

Meid viidi ka Hessdalenisse, kus on avastatud palju 
fenomenaalseid nähtusi (UFO-d). Seal käivad erinevate 
maade teadlased uurimusi läbi viimas ning paljud  
telekanalid  on  sellest  ka  mitmeid  saateid  teinud.

Väga huvitav linn, mida me veel külastasime oli vana 
vasekaevanduslinn R¸ros. Seal saime käia sügaval 
kaevanduses, kus meist keegi ei olnud varem käinud. 
Linnas on püütud säilitada vanaaegseid puust ehitisi ja 
oma arhidektuuri tõttu on R¸rose linn kantud UNESCO 
Maailmapärandi nimistusse. Seal kohtusime ka ühe 
restauraatorist eestlasega, kes on Norras oma firma 
loonud ning praegu on peatöövõtja R¸rosi kiriku 
restaureerimisel. 

Åleni jõudes järgnes kergendusohe, sest pikk sõit oli läbi, jäänud olid veel mõned kilomeetrid Gr¸t kooli, meie 
ööbimiskohta. Sinna jõudsime umbes kell 3 öösel ning meid võeti väga sõbralikult ja soojalt vastu, pakuti noorte enda 
valmistatud  toitu,  mis  maitses  väga  hästi. 

Järgmiste päevade kohta ei osanud me eelnevalt midagi arvata, aga see oli tõesti fantastiline. Kõik tegevused, mida 
meile korraldati olid meeletult lahedad. Iga päev oli otsast otsani sisustatud - päevakava oli väga tihe ja niisama vaba 
aega  jäi  erinevate  tegevuste  vahele  vaevalt  10 - 15  minutit. 

järgneb

Siim Mihailovi, Ivo Suure ja Liisi Kaljuste reisikirjeldus



Reis oli hästi elamusterikas ja mõnus ning olen saanud juurde uusi 
toredaid  sõpru-tuttavaid  ja  palju  kogemusi! 
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L o o d u s e  k a u n e i m  k i n g i t u s  Juba loomupäraselt  mõistab kohtumiste vältimiseks, kas siis info 
inimesele on võime näha värve. Me inimene teatud värvide kõnekeelt. varjamise (ritsika krüptiline värvus) 
oleme selle võimega nii harjunud, et ei Tunneme end rahulikult ning või  valeinformatsiooni  andmise teel.
pane teda enam tähelegi. Ometigi on meeldivalt leebete pastelsete toonide Värvus on reklaam: Reklaam 
tegemist omamoodi imega. Suure osa keskel, seevastu kriiskav kollane teavitab maailma kellestki või 
välismaailma kohta käivast informat- suurendab meis erutust ning punane millestki. Eredate värvide abil 
sioonist kogub inimene meelte kaudu, agressiooni. Võib arvata, et niisugune teatatakse mürgisusest, valmidusest 
90% teadmistest saadakse nägemis- taju on tihedalt seotud värvide paarituda (lindude kevadsulestik), 
meele abil. Ümbritsevaid esemeid, bioloogilise mõttega; reeglitega, mille tegevusest karjaliikmena (metskitse 
inimesi, maastikke on võimalik algpõhjused  oleme  juba  unustanud. valge  „pärapeegel“)  jne.
identifitseerida ka ilma värvikogemu- Värvus on eesmärk: Õigem on ehk Värvus on tulemus: Lehtede 
seta, üksnes vormi, liikumise, sõna „värvumus“, sest lisaks sügisvärve ei saa võtta päris mõttetu 
tekstuuri ja heleduse-tumeduse organismides leiduvate keemilist pillamisena, ehkki neil informatiivne 
põhjal. Värv pakub siiski palju päritolu pigmentidele mõjutavad kohastumuslik väärtus puudub. 
tõhusamaid  eristamisvõimalusi. l o o m a d e  v ä l j a n ä g e m i s t  k a  Klorofülli lagunemisel lehtedes 

Maailma värvikirevust vaadates füüsikalised kehastruktuurid, näiteks kogunevad jääkpigmendid on lihtsalt 
tekib tahtmatult küsimus selle liblikate valgust murdvad tiiva- ainevahetuse lõpp-produkt, mille 
mõttekusest. Kas loodus lihtsalt soomused  (valguse  peegeldumine). moodustamine puhkeoleku eel on 
raiskab oma ressursse või on tema Värvus on kaitse: Varjevärvuse organismile energeetiliselt kõige 
värvidesse peidetud ka mingeid mõte on organismi asukoha või kasulikum.
signaale  ja  tähendusi? olemuse ähmastamine ebasoodsate 

TOIMETAJA VEERG

Eelmises lehes kirjutasin Sooru 
küla osalemisest AASTA KÜLA 
konkursil. Kahjuks meie küla 
s e e k o r d  v ä l j a v a l i t u k s  e i  
osutunud. Aasta küla 2005 
aunimetuse pälvisid sel aastal 
kaks küla: Jõgevamaa Kamari 
küla ja Lääne-Virumaa Uljaste 
k ü l a ,  k u i d  E e s t i  k ü l a d e               
VI Maapäevaks anti välja 
Liikumise Kodukant trükis 
” K ü l a k i r i ” ,  k u s  k õ i k i  
k a n d i d e e r i n u d  k ü l a s i d  
tutvustatakse. Seda trükist on 
võimalik ka lugeda Sooru 
raamatukogus. 

Sügis on käes ja valmis on 
saanud  Sooru  r ahvamaja  
renoveerimise järjekordne etapp. 
Alati võib ju soovida kiiremaid 
muudatusi paremuse poole, kuid 
tuleb siiski rõõmu tunda ka 
väiksematest edasiminekutest ja 
rahul olla järjepideva arenguga. 
Kutsume Teid kõiki 2. oktoobril 
rahvamajja uudistama tehtut ning 
mõtlema uutele ideedele, et 
novembris, külapäeval, saaksime 
jä l le  kü la  a rengukavasse  
täiendavad reaalsed sihid kirja 
panna. Ühiseks eesmärgiks võiks 
olla külaelanike aktiivsem 
osavõt t  külas  to imuvates  
tegevustes ja moraalne toetus, et 
tehtu  on  olnud  vajalik. 

Piia Ardel

Tore matk korraldati mägedesse, kus kala püüdsime ja väikese pikniku  
tegime.  Ilm  oli  seal  tõeliselt  põhjamaine  -  puhus  tugev  tuul  ning  kalaõnne  
meil  ka  polnud,  kuid  elamus  matkast  oli  siiski  võrratu. 

Tutvusime ka sõprusvallaga - käisime vallamajas volikogu esimehe ja 
vallavanemaga kohtumas ning külastasime kohalikku kooli. Nende 
koolisüsteem on meie omast hoopis erinev. Klassiruumid on avatud pikas 
koridoris, nii et kui üks grupp lärmama hakkab segab see teisigi. Neil oli 
hämmastav muusika- ja kokandusklass - ruumid olid nii suured, klassis oli kõik 
vajalik ja rohkemgi. Palju õpitakse seal õues ja ollakse üldse rohkem väljas. Kui 
võrrelda Eesti ja Norra õpilasi, siis eestlased enamasti istuvad kodus ekraani ees 
silmi punnitades (internet, teler), kuid norrakas on väljas ja  suhtleb  inimestega. 

Norra inimestest jäi üldiselt väga hea mulje: kõik olid sõbralikud ja lahked. 
Viimasel päeval külastasime kohalikku rahvapidu, kus me ise ka väikese kavaga 
esinesime. Aplaus oli nii kõva, et rahvamaja katus oleks tahtnud pealt lennata. 
Seejärel saime proovida norra rahvusroogi, millest mõned küll väga võõra 
maitsega  tundusid,  kuid  siiski  täitsa  söödavad  olid.

Viimaseks õhtuks oli kooli, kus ööbisime, kutsutud diskor, kellel oma tehnika 
kaasas oli - valgustus ja efektid olid võimsad, kuid bassist jäi vajaka. Pärast 
diskot  sõime  veel  ja  kell  üks  öösel  hakkasime  kodu  poole  sõitma.

Suur aitähh sponsoritele, kes meid toetasid! Need olid Tõlliste vald, Edda 
Vahtramäe, Martin Maask ja Veiko Ardel ning loomulikult vastuvõtjad 
Norrast: Holtåleni kommuun, 4H kohaliku organisatsiooni noored ning 
sealsed  sponsorid  kauplus  Coop  Alen  ja  Haltdaleni  pank.

Kõigile neile tahaksin öelda, et nende investeering noortele läks täiega 
asja  ette,  muljed  on  väga  head  ning  läheksin  sinna  iga  kell  tagasi!         Siim

Ivo

Liisi

VÄRVIDE MÕTTEST

väljavõtteid raamatust “Värvide maailm”   

KÜLASKÄIK  SÕPRUSVALDA HOLTÅLENI   

Reis oli väga lahe. Need mäed, kosed ja jõed - see oli lihtsalt imeline! Lahe 
oli ka see, et norrakad meile kõik välja tegid. Meile osteti kummikud, 
käisime erinevates kohvikutes söömas ning niisama “ðoppamas”. Sellest 
reisist jäid mulle väga head ja mõnusad muljed ning olen väga rahul, et sain 
sellest  osa  võtta!

järg



KUS JA MILLAL: 
SOORU LASTEAIAS  29.09.05. KELL  10.00

MIDA PAKUTAKSE:  
v LOTERII ( à 5 kr)
v PANNKOOGID MOOSIGA (à 5 kr), KOHV( à 3 kr), TEE
v TASUTA SUPP
v NÄITUSMÜÜK (KA OSALEJATE POOLNE)

MIDA OODATAKSE:  
v LAHKEID ANNETAJAID SOORU LASTEAILE
v LAADALE MÜÜAJAID OMA KAUBAGA (nt. laste meisterdused) 
v AIA- JA METSASAADUSTE MÜÜJAID
v VÕIMALUSEL MIHKLIPÄEVA STIILIS RIIETUS

INFO: Sooru lasteaed, telef.: 76 98 344
         Sooru raamatukogu, telef.: 76 98 416         

SOOVITUS: vOsavõtjate arv võimalusel teatada eespool olevatel numbritel (supi valmistamise jaoks)
vkaasa võtta hea tuju ja natuke raha

vseniks olge terved ja mõnusad
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1. SEPTEMBER SOORU LASTEAIAS

Ümber laua ütleb tere
Lasteaia rõõmus pere.

Sügisel on sõbrad koos,
mängulustis, täies hoos.

 1.septembril avati meie lasteaias kaks rühma „Lehekesed“ ja 
„Tõrukesed“. „Lehekese“ rühma lapsed koos lastevanematega 
lõikasid läbi lindi ja kutsusid sõbrad „Tõrukese“ rühmast külla. 
Nad näitasid värskelt remonditud rühmaruume, uut sisustust ja 
uusi mänguasju. Kasvatajatädid Piret ja Jaana pakkusid 
maiustusi. 

Täname kõiki lasteaia töötajaid ilusate ruumide ja väga hea 
hoolitsuse eest meie lastele. Soovime neile rõõmsat tööaastat ja 
toredat  mängulusti  meie  lastega  tegelemisel! 

TULE MIHKLIPÄEVALE! 

KOHTUMISENI SOORUS!

Küüslaugu kodumaaks peetakse Indiat, kus 
seda ravim- ja toidutaime kasutatakse 47 haiguse 
raviks, alates pahaloomuliste kasvajatega ja 
lõpetades  nohuga.

 Meie rahvameditsiinis tuntakse küüslauku kui 
üldise enesetunde parandajat, südame tugevdajat, 
vererõhu korrastajat ning sooltetegevuse 
parandajat (lihatoitude söömisel). Küüslaugu 
väärt omadusi ei ole teadusmeditsiin ümber 
lükanud, vaid aina kinnitanud. Mikroelemendid 
seleen ja germaanium suurendavad südamelihase 
jõudlust. Lenduv fütontsiid allitsiin ja mikro-
elemendid stimuleerivad immuunsüsteemi 
tegevust ning mõjuvad hormonaalsüsteemile, mis 
tagab küüslaugu antibakteriaalse ja kasvajate-
vastase toime. Et küüslauk omastatakse kiirelt ja 
ta püsib organismis suhteliselt kaua, piisab 1-2 
küünest päevas. Küüslaugu tugevat lehka 
vähendavad soe piim, koor, majonees, sidruniviil, 
peterselli- või sellerileht. Kui kasutatakse 
toorena, siis kindlasti söögi alla, lõhn kaob kiirelt. 
Neil, kel kõrge kolesteroolisisaldus veres, tuleks 
iga päev toorena süüa 2-3 küünt. Viimasel ajal on 
üha rohkem hakatud rääkima küüslaugust kui 
vähivastasest ravimist; teadlased tegelevad selle 
probleemiga üsna aktiivselt. Katsed on näidanud, 
et küüslaugu pidev söömine hoiab ära veresoonte 
lupjumise ja soodustab põie-, neeru- ja sapiliiva 
ning sapikivide lagunemist, puhastab verd 
kahjulikest  ainevahetusjääkidest.

 Farmaatsiatööstus väljastab mitmesuguseid 
tinktuure ja tablette küüslauguga. Enne nende 
kasutamist   tuleb   konsulteerida  arstiga.  Vastu-

KÜÜSLAUK KUI RAVIM

Piret Granovskaja

näidustatud on toore küüslaugu söömine pankrease põletiku ja neeruhaiguse puhul. On inimesi, enamasti mao 
kõrghappesusega,  kes  ei  saa  küüslauku  kasutada  toorena,  siis  vägisi  ei  tasukski  seda  teha - süüa  üksnes  toidus.

väljavõte Terviselehest

KULTUURI PROGRAMM:
v ÜHISMÄNGUD (KA KÜLALISTELT)
v SABATANTS MIHKLIGA 
v MINILOOMAAED, HOBUSEGA 
SÕIT (kui õnnestub saada hobust koos  
hobusemehega)
v SÜGISKOMPOSITSIOONID
v ÜLLATUSED

foto „Lehekese“avamiselt

Vesta Lepik 



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

 

ÕNNITLEME 
SEPTEMBRIKUU

 SÜNNIPÄEVALAPSI
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Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ  Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel.  76 79 860;  52 679 54

!

* „Ema,  milleks  on  vihm?“  Küsib  väike  Mart.
„Selleks,  et  kasvaksid  rohi  ja  lilled,  valmiksid  kartulid  ja  õunad.“
„Aga  miks  siis sõiduteel  sajab?“

* Hakkasime  maale  minema. Pidime kaasa võtma ühe tädi villase kampsuni.
Mina:  „Võtame  siis  selle  paksu  kampsuni  ka  kaasa.“
Kohale  jõudes  küsib  laps (4 a.):  „Noh,  kus  see  paks  siis  on,  me  tõime 
talle  kampsuni  ära?“

* Kuuene poiss küsib onult: „Ütle, kumb sa oled, kaalujälgija või veevalaja?“

* 3-aastane  poiss: „ Kes  on  argpüks?  Kas  see,  kes  harkis  seisab?“

* 3-aastane  vaatab  vilte  ja  küsib:  „Kas  need  on  sokid  või  saapad?“

NALJU  RAAMATUST  “EESTI  LAPSE  NALJAD”
Uus kooliaasta on alanud. 
P a l u n  l a s t e v a n e m a t e  
tähelepanu suunata laste 
tegevusele pärast kooli. 
Hilisõhtul s.o. peale kella 
23.00 ei tohi lapsed viibida 
üksi õues, käia võõrastes 
t repikodades ja  häir ida 
kaasinimesi.

TEADE

KELL: 12.00  TERVISEJOOKS  ÜMBER  SOORU  JÄRVE 
                    Registreerumine alates kella 11.30-st  järve ääres

KELL: 12.30  AUTASUSTAMINE  SOORU  RAHVAMAJAS

KELL: 13.00  VASTREMONDITUD  SOORU  RAHVAMAJA 
AVAMINE

                       
KELL: 14.00  LOENG  “TERVISETEADLIK  ELUVIIS“

      Lektor:  doktor  MAI  MASER  Tartust
                    

            SALATITE  DEGUSTEERIMINE
NB! Võimalusel kaasa tuua ka oma pere lemmiksalat teistele 
tutvustamiseks ja maitsmiseks. Soovitavalt koos retseptiga. 

             ORIFLAME  LOODUSTOODETE  MÜÜK

KELL: 15.00  AEROOBIKATUND  KÕIGILE  SOOVIJATELE     

KELL: 16.00  SOORU  RAHVAMAJAS  UUTE  
SPORTIMISVÕIMALUSTE  TUTVUSTAMINE 

     PRAKTILISI  SOOVITUSI  TREENERITELT

Korraldaja :  MTÜ  Sooru Arendus   tel. 52 67954
Toetajad:  Valga Maavalitsus,  Tõlliste vald

2. OKTOOBRIL SOORUS
SÜGISENE TERVISEPÄEV

k lavanem Vesta Lepikü

Sooru rahvamajas alustavad 
oma tegevusega oktoobris 
järgnevad huviringid: 

 Aeroobika esmaspäeviti 
kell 16.45 lastele
kell 18.00 täiskasvanutele

Laulu-, mängu- ja tantsu-
ring kolmapäeviti kell 16.00

Näitemängu huvilised on 
oodatud reedel 

7. oktoobril kell 15.00

*

* 

* 

*  Treeningute ajad 
täpsustamisel 

EELHÄÄLETAMINE  JA  VALIMISPÄEV

10. oktoober - 12. oktoober - Toimub eelhääletamine 
Valimisjaoskondades algab eelhääletamise päeval hääletamine kell 12.00 
ja  lõpeb  kell 20.00.  Toimub  ka  hääletamine  väljaspool  elukohajärgset 
valimisjaoskonda,  sealhulgas  valija  asukohas  ning  kinnipidamiskohas. 
Elektrooniline  hääletamine  toimub  ööpäevaringselt. 
16. oktoober - Valimispäev
Hääletamine  algab  kell 9.00  ja  lõpeb  kell 20.00. 
Toimub  ka  kodus  hääletamine. 
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