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TOOME ÜHESKOOS
SOORU KÜLAELLU UUSI TEGEVUSI

Kodu

Selleks, et homne Sooru külaelu võiks veelgi huvitavam olla
ning meie lastel oleks piisavalt arendavaid tegevusi vaba aja
sisustamiseks, on ellu kutsutud projektid, kuhu kõik soorukad ja
Sooruga piirnevate külade elanikud on oodatud kaasa lööma ja
mõtteid avaldama.
Aastate jooksul oleme suutnud Sooru Rahvamaja peaaegu
korda teha ja nüüd on õige aeg küsida, milliseid tegevusi selles
majas ja külas tervikuna tuleb ette võtta, et meil ja meie lastel
oleks Sooru külas huvitavam elada. Kindlasti on ka erinevaid
küsimusi, mis vajaksid põhjalikumat arutelu ning analüüsi, et
leida optimaalsed lahendused küla, kui terviku, tuleviku
arenguks. Sõna peaksid saama ja võtma kõik, sõltumata
vanusest ja ametikohast. Nüüd on aeg uuendada Sooru küla
arengukava. Millist Soorut tahad Sina näha 10 aasta pärast?
Mida soovid näha Sooru küla interneti koduleheküljel? Need ja
veel paljud teised küsimused saavad ühiste arutelude käigus
kindlasti positiivseid vastuseid. Ootame kõikide külaelanike
aktiivset osalemist, sest tegemist on meie enda elukohaga ja
tihti on mitmed lahendused peidus meie endi tegemistes ja
kaasalöömistes.
2009 aastaks on kehtiva arengukava alusel planeeritud
alljärgnevad tegevused:
1. Viiakse läbi piirkonna MTÜ-de ja kodanike
ümarlauad/infopäevad ja koolitused/seminarid, et piirkonna
elanikke küla arengu planeerimisse kaasata.
2. Viiakse läbi piirkonna noorte suvekool koostöös lähimate
noortekeskustega – Tõlliste ja Hummuli.
3. Sooru rahvamaja lahtiste uste päeval tutvustatakse
võimalusi ning piirkonna aktiivseid inimesi uute tegevuste ja
huviringide käivitamiseks.
5. Viiakse läbi tervisepäev ja matk, et tutvustada aktiivse
puhkuse võimalusi Sooru külas.
6. Ellu kutsutakse taas Sooru järvejooks (rahvajooksuna),
mis käesolevast aastast kuulub ka Valgamaa jooksude sarja.
7. Lavastatakse muusikal „Nukitsamees“, millega on
planeeritud esinema minna ka Sooru külast kaugemale.
8. Inimeste paremaks teavitamiseks soovime käesoleval
aastal välja anda mitmeid infomaterjale, kaasaarvatud
kohalik ajaleht „Sooru Sõnumid“.
9. Projekt lõppeb Sooru Rahvamaja 50. juubeliaasta piduliku
programmiga, teatrietenduse ja tantsuõhtuga.

On maantee ja
maanteel käänak
ja käänaku kõrval
küla
See ongi minu kodu
ja tähed ta kohal
ülal
See ongi minu kodu
ja tume mets seal
taamal
See ongi minu kodu
muid märke ei
oska ma anda
muid märke ei
olegi temal
siin on mu saatus
ja sugu
mu aja ja elulugu.
Hando Runnel

Käesolevate, Sooru rahvamaja 50. juubeliaasta raames teostatavate tegevuste läbiviimiseks
on MTÜ Sooru Arendus saanud toetust Kohalikust Omaalgatuse Programmist ning
Vabaühenduste Fondist, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi
vahendusel.
Seega võib loota, et vähemalt meie küla jaoks tuleb positiivne aasta.
Piia Ardel
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10 AASTAT SOORU NAISSELTSI LOOMISEST
Sooru Naisselts loodi 1999. aasta detsembris. Algusaastatel
tegelesime rohkem käsitööga. Alguse sai heakorrapäevade
traditsioon. Hiljem avanes võimalus kirjutada projekte ürituste
läbiviimiseks ja vahendite soetamiseks. Projektidest saadud
rahadega oleme ostnud Sooru rahvamajja koopiamasina,
muusikakeskuse, õmblusmasina, sisustanud mängude toa,
kööginurga ja vahetanud vanad lavakardinad uute vastu.
Kuus aastat oleme korraldanud sügiseti külapäevi. Oleme läbi
viinud emade-, isade- ja vastlapäevi ning teisi erinevaid üritusi
lastele. Tegutsema hakkas ka laste näitering. Tervisepäeva
projektiga ostsime treeningvahendeid ja osaliselt toetasime
aeroobikaringi. Toimus inglise keele kursus, mida juhendas
Svetlana Oper.
Viimase projektiga ostsime uue lauatenniselaua, reketeid ja
palle ning piljardi- ja õhuhokilaua. Laste huvi nende mängude
vastu on väga suur.
Meie tegevust on toetanud Tõlliste Vallavalitsus,
Kultuurkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm. Hea koostöö
on meil olnud Sooru Arenduse ja Sooru lasteaiaga. Täname
kõiki oma toetajaid ja külaelanikke, kes on aktiivselt meie
üritustest osa võtnud.
Elin Tamm

LIIKUMISHARRASTUS
ELUSTIILIKS
Eesti Tervisespordi Ühenduse peasekretär Rein Meijel on
öelnud: “Järjepidev liikumisharrastus koos tervislike eluviiside
ja õige toitumisega aitab meil säilitada hea tervise ja suurema
töövõime paljudeks aastateks, lükkab edasi vananemist.
Liikumisharrastus nõuab meilt teatavat enesedistsipliini ja
igaühe ettevõtlikkust ning püsivusest sõltub selle muutumine
eluviisi lahutamatuks osaks.”
Teame ju, et inimese tervise määrab eeskätt elulaad, selle
omakorda kehaline aktiivsus. Liikumisharrastus elustiiliks, see
on liikumisvaegusest tingitud tervise riskifaktorite
vähendamise võimalus.
Tervisespordi harrastamise võimalusi on meil, Soorus, küllalt
palju. Aktiivseid inimesi, kes liiguvad rulluisu- ja rattarajal või
metsas, võiks veelgi rohkem olla. Sportliku elustiiliga pole
kunagi hilja alustada. Hästi aktiivsed on meie küla lapsed, kes
huvituvad erinevatest sportlikest tegevustest: suusatamine,
kelgutamine, jooksmine või
rattasõit - see on igaühe vaba
valik. Mõned osalevad veel
mitmetes treeninggruppides.
Unustada ei tohiks ka seda, et
kõige vahvam on harjutada ning
liikuda koos kaaslaste ning
sõpradega.
Piret Granovskaja

NALJANURK
Maainimesed naeravad
väga palju, sest nad
saavad nii palju värsket
õhku. Pealegi nad söövad
lilli, sest see on kasulik.
Maainimesed paistavad
täitsa harilikud, eriti
tagantpoolt, aga kui on
udu, siis neid ei ole
näha...
/Victoria 6a/

KÕIK TÖÖD ON HEAD:
* Juuksuril oli karvane
tunne.
* Aiategija hakkas
lipitsema.
* Keemik tegi võõrale
naisele lähenemiskatseid.
* Kalamees luges
võrguväljaannet.
* Elektriku proua kutsus
endale tuttavad
klemmid külla.
* Elektrik näitas ennast
heas valguses.
* Matemaatik jagas matsu.
* Purjus müürsepp pani
autoga seina.
* Fotograaf ilmutas huvi.
* Joonestaja tõmbas
öösel ringi.
* Ilukirurg tegi suured
silmad.
* Kaevuri töömälestused
olid kirkad.
* Tuukril olid näpud põhjas.
* Mööblitisler kirjutas
sahtlisse.
* Striptiisitar näitas
ennast heast küljest.
* Geenitehnoloog tegi
sääsest elevandi.
* Majakavaht tõmbas
uttu.
* Elektrikud pandi
pingeritta.
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LÜHIKOKKUVÕTE SOORU KÜLAS
TEOSTATUD INVESTEERINGUTEST
Käesolevas artiklis on loetletud viimase viie aasta
investeeringud Sooru külas.
Tõlliste valla poolt kirjutatud projektide abil on üheks
suuremaks tööks Sooru külas olnud uute veetrasside ja
puurkaevu ehitus ning teede remont. Sooru lasteaias tehtud
investeeringuteks on Tõlliste vald lisatoetust saanud
Haridusministeeriumist ja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusest. Lasteaeda on paigaldatud tuletõrje
signalisatsioonisüsteem, teostatud on lasteaia siseremont,
vahetatud aknad ja rekonstrueeritud jaotuskilbid. Valmis on
saanud mängulinnak „Pilveke“ ja paigaldatud on kiiged. Õueala
vahendite ostu toetas ka MTÜ Jaanikese Puhkekeskus.
Sooru rahvamajas tehtud investeeringuteks on MTÜ Sooru
Arendus toetust saanud Euroopa Liidu struktuurifondidest ja
Tõlliste vallast.
SAPARD 6 meetme külade taastamise ja arendamise
liitumiseelsest programmist sai toetust projekt „Sooru
rahvamaja küttesüsteemide ja olmeruumide
rekonstrueerimine“ (k.a sauna ehitus).
RAK 2004–2006 programmdokumendi 3.5 meetme külade
taastamise ja arendamise investeeringutest sai toetust projekt
„Sooru rahvamaja väljaarendamine multifunktsionaalseks
vabaajakeskuseks“ - rahvamaja saali, lava ja koridoride
renoveerimine (k.a valgustus) ja spordivahendite soetamine.
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.5 külade
uuendamise ja arendamise investeeringutoetusest sai toetust
projekt „Sooru rahvamaja akende vahetamine ja katuse
rekonstrueerimine”.
Tõlliste valla poolt on rekonstrueeritud rahvamaja
kanalisatsioon ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi abil on
soetatud saali uusi toole ja spordivahendeid ning läbi viidud
erinevaid tegevusi.

Plaanis olevad investeeringud
2009 aastal:

* Tänavavalgustuse
rekonstrueerimine ning
laululava ja võrkpalliplatsi
renoveerimine
* Lasteaias – välisfassaadi,
katuse ja õuemaja
renoveerimine
* Raamatukogus –
siseruumide ja koridori
renoveerimine
* Rahvamajas – välisfassaadi
renoveerimine

MILLEKS on VAJA
KÜLA ARENGUKAVA?
Riigiga suhtlemisel on küla
arengukava vajalik selleks, et
küla saaks kasutada Eesti
Riikliku Arengukava
investeeringutoetusi.
Kohaliku omavalitsusega
suhtlemisel on küla arengukava vajalik selleks, et küla
kogukond saaks paremini
väljendada oma vajadusi ja
huve valla üldplaneeringu,
a r e n g u k a va j a e e l a r ve
koostamisel.
Küla arengukava on vajalik
ka küla elukeskkonna
kujundamisel. Paljud meie
külad on jõudnud arendustöös tasandile, kus ei piisa
ainult üksikute väikeprojektide või ürituste kavandamisest ja teostamisest.
Külaelanikud ja külaliidrid
tahavad näha oma küla
elujõulise ja jätkusuutlikuna.
Võtmeküsimuseks küla
arendamisel ja vajalike
investeeringute saamisel on
k ü l a e l a n i ke ko o s t ö ö j a
kokkulepped, mille kajastajaks on küla arengukava.
Küla arengukava koostamine on omaalgatuslik ja
vabatahtlik, samas mitmetahuline ja aeganõudev
protsess. Arengukava
koostajateks on erinevate
kogemuste, teadmiste ja
huvidega külaelanikud, kes
teevad seda tööd enamasti
ühiskondlikus korras. Just
võimalikult suure osa
külakogukonna kaasamine
arengukava koostamisele
teeb küla arengukava kui
kokkuleppe väärtuslikuks ja
toimivaks. Samas, vajadus
kaasata kogukonna liikmed
arengukava koostamisele
teeb arengukava protsessi
juhtimise keerukaks. Seega
tulemuslikum on arengukava
koostada koos vastava
koolituse saanud nõustajaga.
väljavõte
Küla arengukava käsiraamatust
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Hea Sooru elanik!
Ootame Sind Meie küla tuleviku
mõttetalgutele!
Kodukandist ja teineteisest hoolivad
elanikud moodustavad koha,
kus on hea elada!
Saame kokku:
24. veebruaril kell 12.00,
Sooru rahvamajas!
Arutame kuidas…
...meie külaelu võiks huvitavam olla
...meie ja meie laste elukeskkonda
paremaks muuta
...Soorut muuta meeldivamaks ka meie
külalistele
Arutelu juhib: Marek Mekk
Ootame kõikide külaelanike
aktiivset osalust!

Kohtumiseni TEISIPÄEVAL!
NB! Vabariigi aastapäeva
ja Vastlapäeva puhul
pakume ka vastlakukleid
ja kohvi.

ÕNNITLUSED
SOORU KÜLARAHVALE
EESTI VABARIIGI
AASTAPÄEVAL!

Keegi naeratas mulle
täna hommikul …
…tundsin kuidas see
pani mind särama,
läksin ümber nurga ja
keegi nägi omakorda
mind naeratamas.
Kui ta mulle vastu
naeratas, sain aru, et
olin teda nakatanud.
Mõtlesin sellele
h o m m i k u s e l e
naeratusele ja sain
aru, mida see väärt oli!
Kasvõi selline üks väike
naeratus, võib hakata
levima ja rännata üle
kogu Maa.
Seega, kui tunned, et
tahad kellelegi
naeratada,
ära jäta seda kunagi
tegemata.
Lihtsalt naerata
ja nakata sellega kogu
Maailm!
väljavõte internetist
Sooru külalehe väljaandja
MTÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 76 79 860; 52 679 54

