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SOORU LASTEAED JÕULUOOTUSES
Sooru lasteaeda on saabunud jõulude ootamise aeg. Ühtäkki on läinud kiireks
nii lastel kui täiskasvanutel. Ettevalmistuste tegemiseks kipub päevane valge
aeg väga lühikeseks jääma. Lapsed ootavad kiitust nii jõuluvanalt, kui päkapikkudelt ja selleks peavad nad palju suutma õppida, et jagada end lasteaia
ja rahvamaja huviringide vahel. Oleme osakese metsast jõudnud lasteaeda tirida ja
esimesed kaunistamisedki maja jõuluhõnguliseks muutmisel tehtud. Kavas on
käia päkapikkude radadel, küpsetada ühiselt
piparkooke, üllatada väikese kingikotiga
sõpru Norra lasteaiast. Traditsiooniks on
saanud meeles pidada ka metsaelanikke
jõuludel suupärase kostiga ja jagada seda,
mida linnukesed ja loomad meeleldi
ootavad.
Jõulupidugi on sellel aastal planeeritud
teistsuguseks, kui eelnevatel aastatel, sest
tahame seda läbi viia õues, kus pearõhk
küünla ja elektrivalguse koostoimel.
Kallid Sooru küla elanikud, kel on huvi ja
tahtmist osa saada lasteaialaste lustimisest,
varuge endale tunnike aega 23.detsembril,
kell 15.30, kasvõi selleks, et mälestustes
elustada oma lapsepõlve jõule. Seniks olge
rõõmsad, terved.
Õie Ploom

PIIRKONNA JÕULUPEOD
14. detsembril kell 15.00 pensionäride jõulupidu Tsirguliina Rahvamajas.
Heldur Jõgioja, Sirje ja Rein Kurg. Pilet 25.- Pensionäridele 15.21. detsembril kell 16.00 Sooru piirkonna laste jõulupidu Sooru Rahvamajas.
Laulude ja näidendiga “Võsa - Karla jõuluvemp” esinevad Sooru lapsed.
22. detsembril Tsirguliina Keskkooli jõulupeod Tsirguliina Rahvamajas.
kell 10.00 I - V klass ja kell 17.30 VI - XII klass.
23. detsembril kell 15.30 Sooru lasteaia jõulupidu Sooru lasteaia hoovis.
26. detsembril kell 20.00 jõulupidu Sooru Rahvamajas.
Tantsuks mängib Toomas Anni. Pilet eelmüügist 40.-, Peoõhtul 50.03. jaanuaril kell 20.00 Tõlliste valla jõulupidu

Sooru Arenduse planeeritud
tegevused 2004 aastal
Lasteringid Sooru Rahvamajas: Laulu- ja
mänguring Jaana Butovi juhendamisel.
Lauluring Jaana Aaviste juhendamisel. Nooremale grupile 2 korda nädalas ja vanemale grupile
1 kord nädalas. Ringitasu kokku on 20.-/kuus.
Näitering Elin Tamme ja Kaidi Kaljuste
juhendamisel. Planeeritud on lavastada kaks
etendust. Peotantsuring Daina Siroli
juhendamisel üks kord nädalas, 25.-/kuus.
Spordiklubi tegevus Tsirguliina Keskkooli
juures Veiko Ardeli juhendamisel. Treeningud
toimuvad 4 - 5 korda nädalas ja võimaluse korral
käiakse laupäeviti ujumas . Planeeritud on ka läbi
viia spordivõistlused “Sooru Sadul”, “Sooru
Sops” ja rannaspordipäev ning tähistada
Emadepäeva, Isadepäeva ja Mihklipäeva
(koostöös Sooru lasteaiaga).

Sooru Naisseltsi planeeritud
tegevused 2004 aastal
1. Vastlapäev
2. Sooru rahvamaja 45. aastapäeva
tähistamine
3. Heakorrapäev
4. Lastekaitsepäev
5. Koolisaatmise pidu
6. Külapäev
7. Jõulupidu

Sooru külalehe väljaandja
MTÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 076 79 860; 052 679 54

Jäägu paistma jõuluvalgus.
Kestku taeva õnnistus.
Olgu rõõmus aasta algus.
Toogu õnne aasta uus.
V.Kollin

TOIMETAJA VEERG
Jõulud on tulekul, aasta hakkab
lõppema - on kokkuvõtete tegemise
ja uute tegevuste planeerimise aeg.
Nii palju kui on inimesi, nii palju on
ka erinevaid mõtteid ja arvamusi.
Erinevad on ka inimeste ootused ja
lootused.
MTÜ Sooru Arendus on võtnud
suuna eelkõige laste ja noorte
tegevuste arendamisele. Jõudumööda on ka läbi viidud mitmeid
investeeringuprojekte ja aidatud
kaasa küla arengule. Kindlasti ei ole
suudetud kõikide inimeste soove
täita, kuid ka inimesed ise pole
olnud eriti aktiivsed oma soove
avaldama. Uuelt aastalt ootaksingi
külarahva aktiivsemat reageeringut,
arvamuste avaldamist ja
külakoosolekutel osalemist.
Nüüd on meil ju külavanemgi
valitud - jõudu Vestale inimeste
murede ärakuulamisel ja koostööle
kaasamisel!
Kogu külaliikumine on ju ellu
kutsutudki eelkõige selleks, et
inimesed ise võimalikult palju oma
parema äraelamise nimel
pingutaksid. Need ajad, kus meile
ette öeldi-tehti ja valikuvõimalus
ära võeti, on möödas. On aeg oma
energia ühistesse ettevõtmistesse
rakendada. Külaliikumise väärtused
pole rikkus ega vaesus, vaid palju
olulisem - inimlikud suhted.
Ilusat jõuluaega!
Piia Ardel
Väljakuulutatud külalehe nime
konkursile on saabunud järgmised
ettepanekud: “SOORU SOOSIK”,
“SOORU SÄDE” ja “SOORU
SÕNUMID”. Ootame külaelanike
arvamusi nime kinnitamiseks või uute
ettepanekute tegemiseks. Konkurss
külalogo kujundamiseks jätkub.
Ootame ka laste joonistusi Sooru külast,
et võimalusel nendest välja noppida
ideid logo kujundamiseks. Kõik
arvamused ja mõtted on teretulnud.
Joonistusi ja muid ettepanekuid lehe
edaspidise ilmumise kohta ootame
Sooru raamatukokku.
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DETSEMBER - JÕULUKUU, TALVEKUU, TALSIKUU
Detsember on rikas rahvakalendri tähtpäevadest. Siinkohal mõned mõtted nende
päevade tähendusest.
Advendiaeg - see tähendab jõuluootust.
Olenevalt aastast langeb esimene
advendipühapäev kas novembrikuu viimasele
või detsembrikuu esimesele pühapäevale (sel
aastal on see 30. novembril Andresepäeval).
Nii mahub jõuluaega neli adventi. Kombeks
on igal advendipühapäeval üks küünal
süüdata. Jõulude nimetus pärineb
muinasskandinaavia keelest. Jõuludel ei ole
mingit algset seost ristiusuga ning ta on vanem
kui ristiusk Läänemere kallastel. Nigulapäev
on 6. detsembril. See on püha Nikolause laste, kaupmeeste, apteekrite ja meremeeste
kaitsepühaku mälestuspäev. Lastepühak on
Nikolaus seepärast, et tal oli komme vaestele
lastele ukse taha kingitusi jätta. Seega on
Nikolaus jõuluvanade esiisa. Luutsinapäev
on 13. detsembril. See on IV sajandil
Sürakuusas elanud ja pärast märtrisurma
pühakuks kuulutatud Lucia mälestuspäev.
Lucia teeninud kogu elu vaeseid, jagas neile
oma vara, põetas ja ravitses haigeid. Pimedal
ajal abivajajate juurde minnes pani ta endale
pähe pärja ja pistis sellesse küünlad, et teed
valgustada. Luciat peetakse pimetate ja
silmahaigete kaitsjaks. Meie esivanematel oli
Luutsinapäev jõuludeks valmistumise aeg.
Toomapäev on 21. detsembril, siis algab
jõuluaeg. See on apostel Tooma surmapäev.
Toomast peetakse puuseppade, arhidektide ja
maamõõtjate kaitsepühakuks. Rahvasuu on
seostanud Toomapäeva ka toomisega, sest
jõuluajaks tuli kõik võõrad asjad tagastada ja
võlad ära maksta. Keelatud oli ketramine ja
j a h v a t a m i n e . Te h t i p ü h a d e - e e l s e t
suurpuhastust ja pandi käima õlu. Must
Toomas viidi välja ning Valge Toomas toodi
asemele. Jõululaupäev on 24. detsembril.
Jõululaupäeva õhtul tähistatakse Jeesus
Kristuse sünnipäeva. Jõululaupäevaks pidid
olema lõpetatud välised tööd, lakke riputati
kroonid, tuppa toodi jõuluõled ning lõikusaja
esimene ja viimane viljavihk. Õlgedel mängiti
jõulumänge, ennustati järgmise aasta
viljasaaki. Jõuluööl söödi mitu korda, et toitu
jätkuks. Ööseks jäeti koju tulnud hingedele
toit lauale, laudas anti loomadele leiba.

NALJANURK
* Vutihaige jääb
põneva mängu ajal
öösel teleri ette
magama. Hommikul,
kui on aeg tööle
minna, äratab naine
teda sõnadega:
"Tõuse üles! Juba on
seitse kümme."
“Kelle kasuks?" on
mees silmapilk üleval.
* Õpetaja:
"Täna kell 21.50 on
osaline kuuvarjutus.
Vaadake kindlasti.”
Lapsed:
“Milliselt kanalilt?”

25. detsember on esimene jõulupüha, siis algas
ka külaskäimine. 26. detsember on teine jõulupüha ja Tabanipäev. See on esimese ristiusu
m ä r t r i S t e f a n o s e m ä l e s t u s p ä e v.
Rahvapärimustes on Tabanipäev seotud
hobustega. Sel päeval ratsutati või käidi
saaniga sõitmas. 27. detsember on kolmas
jõulupüha ja Johannesepäev.
Eestlastele on jõulud olnud väga vanad
pühad. Detsembrikuu lõpul, kõige pimedamal
ajal, tähistasid nemad ka päikese sünnipäeva.
Jõululaupäeval ajas peremees parima saani või
sõiduree välja , lõi hobuse kenasti läikima ning
rakendas aiste vahele. Riputas aisakella aisa
või looga külge, laotas saani peale puhta
saaniteki ja hüüdis pererahva tarest välja. Sõit
läks kirikusse. Algselt, kui Eestis veel
päkapikke ei tuntud jagas lastele kingitusi
jõulusokk. Möödunud sajandil võttis
jõuluvana sakslaste eeskujul sokult ameti üle.
Umbes samal ajal jõudis meie kodudesse
jõulupuu. Ehitud kuuske hoitakse toas
tavaliselt jõululaupäevast kolmekuningapäevani. 28. detsembril on Süütalastepäev.
Kirik mälestab sel päeval Petlemmas
Juudamaa kuningas Herodese käsul hukatud
poisslapsi. Seda päeva peetakse õnnetuks
päevaks. Sõlmitud abielud ei kesta ning kõik
teisedki ettevõtmised kisuvad rappa.
Nääriõhtu on 31. detsembril. See on
kujunenud eraldi pühaks seoses aasta alguse
määramisega 1. jaanuarile 1691. Nääridel
puudub seos piibliga, need on hoopis
lõbusamad pühad. Käiakse külas, süüakse,
juuakse, pidutsetakse. Kommetele lisandus
veel inimsaatuse ennustamine tinavalamise,
mitmesuguste häälte ja märkide järgi. Tähine
nääriöö ennustas rohkearvulist loomade
sündi, härmas mets viljarikast aastat jne.
Uue aasta esimesel päeval käidi külas ja
sooviti õnne. Kui esimesena soovis õnne
meesterahvas, pidi see tooma õnne kogu
aastaks, naisterahvas tähendas halba. Kogu
Eestis usuti, et mida sel päeval tehakse, seda
tehakse aasta läbi. Jõulude viimasel pühal,
Kolmekuningapäeval (6. jaanuaril), käidi
talust tallu aega veetmas, mängiti jõulumänge,
joodi õlut ja lõpetati jõulutoite. Jõuluõled tuli
välja viia ja vokid lagedale tuua.
Elin Tamm

VANARAHVA ILMATARKUSI
Kui detsember soe, siis maikuu külm. Mida pehmem detsember,
seda soojem juuni. Kui detsember on külm ja paksu lumega, siis
juulikuu on ilus ja soe. Esimese lumehelbe nägemisest on veel 40 päeva
talve-lumeni. Kui lumi sajab lehtedele, siis tulevad mustad jõulud. Soe
sügis, pikk talv. Nigulapäevaga algab talv, kui siis on külm, on ka
jõulud külmad. Nigulapäeva udu toob soojad jõulud. Kui Nigulapäeval
paha ilm on, tuleb ka paha kevad. Kui Luutsinapäev on lumine või
vihmane, siis jaanuar on samasugune. Kui aga sel päeval on ilm selge,
on järgneval suvel palju äikest. Kui Toomapäeval tuiskab või sajab,
arvati halb talv tulevat. Kui selge ilm, saab ühtlane talv. Kui
Toomapäeval nii palju päikesepaistet on, et hobuse selga saab hüpata,
tuleb hea kuiv heinaaeg. 22. detsembril on talvine pööripäev, kui siis
soe on, tuleb soe talv. Kui aga vihmane, tuleb halb suvi. On talvisel
pööripäeval pakane, tuleb soe kevad. Kui enne jõulu külm ära on , siis
on jõuluajal ilmad ilusad. On puud enne jõulu härmas, tuleb soe sügis.
Kui enne jõulu sajab palju lund, tuleb märtsikuu kuiv. Kui ei ole enne
jõulu õiget talve, pole ka enne suvistepühi õiget suve. Mida külmem
jõul, seda soojem jaan. Kui jõuluajal on sula, siis jaanipäev tuleb
vihmane.

UUDISEID VALLAST
1. Arutlusel on perearsti uute ruumide
asukoht. Väljapakutud variandid on
Tsirguliina KK hoone I korrusel
(päevakeskuse ruumid) või Laatres
vallamaja hoone I korrusel. Teretulnud
on kõikide inimeste arvamus, et leida
parim lahendus.
2.Tõsisem arutelu käib lähitulevikus
vallas suurima investeeringu “Tõlliste
valla vee- ja kanalisatsioon projekt” üle.
Selle projekti raames peaks saama
lahendatud 2006 - 2009 suuremate asulate vee- ja kanalisatsiooni süsteemide
väljaehitamine.
3. Tõlliste Avatud Noortekeskus sai
remonditud oma ruumid Tsirguliina
Rahvamajas ja järge ootab ruumide
sisustamine. Loodetavasti juba tuleval
aastal käivitab noortekeskus mitmeid
huviringe vaba aja sisustamiseks.
4. Tsirguliina Keskkooli hoolekogus on
arutelul Tsirguliina KK 2004.a. eelarve.
5. Kahjuks pole vallavalitsus 9 kuuga
suutnud käivitada valla kodulehekülge,
mis võimaldaks inimestel kõige
operatiivsemalt saada informatsiooni
vallas toimuvast.
6. Laatres ja Tsirguliinas korraldatakse
inimeste kohtumised volikogu- ja vallavalitsuse liikmetega (detsembris), kus
arutlusele tulevad nende asulate olulisemad probleemid. Analoogne kohtumine toimus Soorus külapäeva raames.
MTÜ Sooru Arendus pakub võimalust
kasutada rahvamaja. Laste pidu 50.-,
täiskasvanutele 200.-. Sooru Arenduse
liikmetele 100.-, nende lastele tasuta.
Võimalus on tellida ka söögid koos
nõudega kohapeale (kuni 100-le).
Hind alates 90.-/ inimese kohta.
Sisaldab praadi, külmlauda, magusat ja
kohvi.
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