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Mis on lapsel vaja?
Vaja kodumaja.
Kui on ema-isa,
kuivab ruttu pisar.
Lahket sõna tahab,
siis ta pole paha.

Sellel korral, 22.03.2009, oli osalejaid küll vähem, kuid lisandus
uusi kaasamõtlejaid. See oli väga positiivne ja seepärast tehti
kõigepealt lühikokkuvõte 24.02.09 koosolekust.
Jõuti järeldusele, et eelmises ajalehenumbris kajastatud
nimetust Tagaküla ei ole vajadust kasutada, sest seekordsel
koosolekul kohal viibinud Kalju Rogenbaum mainis, et pikka
aega on seda Sooru küla osa kutsutud Mäe külaks. Seal elavad
Hea,kui vend ja õde
inimesed on rohkem harjunud Mäe küla nimetusega.
ja veel mõni sõber,
Seejärel toimus arutelu külarahva ühisettevõtmiste teemal.
Täiskasvanud ei ole harjunud koos käima ja harjumusel on suur
siis on päevad ikka
jõud. Otsustati rohkem kaasata lapsi ja noori, kes on meie küla
rõõmsad,
arengu võtmeks. Neid oskuslikult juhendades saab tulevikus
mängurikkad.
läbi viia erinevaid piirkonda arendavaid tegevusi.
Leiti, et liiga vähe on ühiste huvidega noori, mis tekitab ka
Mis veel lapsel vaja?
vähese nõudluse mitteformaalse huvihariduse valdkondade
Päikest päeva ajal,
pakkujatele. Mitteformaalne haridus, töö- ja puhkelaagrid,
piima-leiba kõhtu,
praktiliste oskuste omandamise viisid olid valdkonnad, mida
kõigi osalejate arvates tuleb edasi arendada. Ettepanekutena
ja kui tuleb õhtu,
jäid kõlama, et:
unejuttu uni
* esikohale tuleks seada kogemuste hankimine mitte aga raha
vestaks hommikuni.
(kohalike ettevõtjate kaasamine)
* praktilisi kogemusi pidada olulisemaks teooriast
Mis veel tarvis oleks?
* vabatahtlik töö tuleks teha auasjaks
Et ta terve oleks,
* tegeleda ettevõtlusõpetusega - kaasata professionaalset
oskusteavet ja ideed rakendada läbi mentorluse.
et saaks ikka koos ta
* Sooru rahvamajja tuleb leida tegevjuht, kes suudab olla nii
sõpradega joosta.
ideede genereerija kui ka tegevuste elluviija kaasates teisi
Õu ja koduaas
võtmeisikuid
lapse kodumaa.
* tervislikud eluviisid ja vaimne tervis tuleb tõsta oluliseks
Järgmise teemana arutleti külavanema vajaduse üle. Külavanem peaks olema isik, kes
suudaks lähtuvalt arengukavast pidada läbirääkimisi Tõlliste Vallavalitsuse ja tulevikus ka
võimaliku suurema omavalitsuse esindajatega. Külavanemal oleks peamiselt informatsiooni
vahendaja roll ja ta peaks olema aktsepteeritud kogu külarahva poolt. Külavanemale võiks olla
määratud ülesannete täitmise eest kompensatsioon tehtud kulutuste osas.
Päevakorrapunkt Sooru küla kodulehekülje vajadusest andis selguse, et noortel on tõsine
vajadus kasutajasõbralikul viisil - operatiivse ja aktuaalse info järele. Välja toodud said
olulisemad teemad, mida peaks seal kajastama.
Arutlus toimus ka koolitusvajaduse osas. Heakskiidu said:
* ürituste korraldamise õpetus lastele ja noortele
* praktiline koolitus käelisele tegevusele (aiandus-käsitöö)
* koolitus, kus saaks selgemaks oskus aega planeerida ja primaarseid valikuid langetada.
Ühise arutelu käigus jõuti SWOT analüüsi (hetke olukord, soovid tulevikuks) tulemusena
seisukohale, et põhirõhk ja energia tuleb suunata piirkonna arengus ruumikasutuse
kokkuleppe alusel vabade pindade ja hoonete tuleviku planeerimisele. See looks võimaluse
ühe väljakutsena kaasata uut „verd” piirkonna arengusse. Analüüsi tulemusel leiti, et piirkonna
primaarsed vajadused on rahuldatud heal tasemel ja seada tuleb uusi eesmärke kõrgemate
vajaduste tasandil. Arengukavas tuleb põhirõhk seada Avatud Sooru Kontseptsioonile ja
liikuda arenguspiraali uuele tasandile. Välised positiivsed tingimused tuleb kaasata piirkonna
arengusse.
Marek
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SOORU RAHVAMAJA KUTSUB KÜLLA
2. mail kutsume kõiki Sooru elanikke Sooru rahvamaja Lahtiste uste päevale.
Päev algab pärastlõunal kell 14.00 meelelahutuslikult – Sooru lapsed esinevad näidendiga
“Nukitsamees“ ja väikese kontserdiga. Külalisesinejatena astuvad lavale kõhutantsijad ja
breikarid Valgast.
Külla tuleb ka omakandi mees Virgo Mihkelsoo Viira talust, kes räägib teemal „Kuidas muuta
igasugune ravi tulemuslikuks“ ning esitleb oma raamatut „Toome oma tervise tagasi“.
Toimub arutelu teemal „Sooru võimalused“, mida juhib Marek Mekk. Koos mõtleme Sooru
rahvamaja ning üldiselt Sooru tuleviku üle – milliseid võimalusi Sooru meile, kui külaelanikele
pakub. Milliseid võimalusi pakume väljaspoolt tulevatele inimestele, mida võiks veel pakkuda?
Neile küsimustele vastuseid otsides saame Sooru elu veelgi huvitavamaks muuta näiteks läbi
uute tegevuste ja huviringide käivitamise. Selleks, et meie elukohta paremaks muuta on kõigi
elanike ning ka külaliste arvamused väga olulised. Kindlasti võetakse neid arvesse ka uue
Sooru küla arengukava koostamisel.
Samal ajal saavad lapsed osa toredatest mängudest, Tsirguliina Keskkooli õpilasfirma Digi–M
teeb esitluse ning koos Mart Jallaiga saavad noored leida tee „Kuidas ise ettevõtlik olla?“.
Lisaks võib näha Tiia Pärnik-Perniku ja Koidu Ahki ehete näitust ja toimub fotopresentatsioon
„Sooru külast ja külaelanike tegemistest läbi aegade“.
Kohtumiseni Sooru Rahvamajas!

ÜRITUSTE KORRALDAMISE KOOLITUS
Pühapäeval, 19. aprillil kogunesid paljud
Sooru ja Tsirguliina lapsed ja noored
koolitusele Sooru rahvamajja. Eelmisel
koosolekul soovitud ürituste korraldamise
koolitus saigi teoks.
Alguses jaotati meid gruppidesse ja
hakkasime grupitööd tegema. Iga rühm pidi
valima loosi teel mõne tähtpäeva või ürituse,
mille kohta tegevusplaani tegema hakati.
Kõigepealt tuli välja selgitada sihtrühm,
kellele üritust korraldama hakatakse, mis
vanuses, mis soost ja kui kaugelt nad kohale
tulevad. Seejärel pandi paika sihtgrupile
kõige sobivamad päevad ja kellaajad. Ja lisaks tuli veel paljudele küsimustele vastuseid leida.
Hiljem tegime ka reklaamplakati iga ürituse kohta. Koolituse käigus valminud plakatid just
kõige paremad välja ei tulnud, kuid see oligi mõeldud õppimiseks. Saime teada nippe värvide
kasutamise, kirja suuruse ja lehele teksti paigutamise kohta.
Pärast pidime leidma viisi kuidas oma
ürituse kordaminekut mõõta. Selleks
tegi üks rühm „rõõmumeetri“, mille
abil sai selgitada kas üritus läks
korda. Koolituse kohta andis
„rõõmumeeter“ tulemuseks, et kõigil
oli väga lõbus.
Loodame, et meie tulevikus
korraldatud üritused on huvitavad ja
vahvad, sest oleme saanud juurde
julgust ja erinevaid tarkusi läbi selle
koolituse.
Tanel ja Johanna
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MATK SEE ÜHENDAB NII NOORI KUI VANU
Aprillikuu alguses võtsime ette ideedematka, et selle käigus
välja selgitada meie elukoha positiivsed ja probleemsed (tühjalt
seisvad ja räämas maad) paigad. Matkavorm oli selleks
ideaalne ja kogupikkus ei olnud kontimurdev ei väiksematele
lastele ega ka
pensionäridest
osalejatele. Üheskoos
kaardistasime ära
Sooru vabad maad, et
neid
oleks võimalik
ühisel eesmärgil
kasutama hakata.
Tutvusime ka Sooru
järvejooksu rajaga. Ilm
oli super ja eriti
põnevaks tegi matka
metsast leitud
sipelgapesa, mis kihas
juba töötegijatest ning
selle kõrval olid suured hanged, kust tuli meil kõigil läbi
sumbata. Kokkuvõtte matkast koos tervisliku suupistega
tegime Sooru rahvamajas. Koos otsustasime, et kõik ideed, mis
sellel matkal pähe tulid fikseeritakse arengukava koostamise
käigus.
Järgmine sportlik üritus toimub 16. mail, Sooru järvejooksu
nime all, mis hakkab kuuluma ka Valgamaa jooksusarja. Need
aga, kes tunnevad, et joosta veel on vara või raske, võiksid tulla
kõndima ja lihtsalt ilusat ilma nautima.
Kõik on teretulnud ja meeneid jagub kõigile!
Veiko

TANELI REISIJUTT-TRYSILI LUMMUS

NALJANURK
Eurodirektiiv mõisted vs tähendused
KESKPÄRANE TÖÖTAJA mitte eriti nupukas
VÄGA HEA ERIALASE
ETTEVALMISTUSEGA ei ole veel suuremaid
prohmakaid teinud
KIIRE MÕTLEMISEGA esitab usutavaid vabandusi
KAALUTLEVA LOOMUGA ei ole võimeline
otsuseid langetama
KEERULISI OLUKORDI
LAHENDAB LOOGILISELT laseb kellelgi teisel
töö ära teha
JUHIOMADUSTEGA on pikka kasvu või
räägib kõva häälega
HEA HUUMORIMEELEGA teab palju nilbeid nalju
ISESEISEV TÖÖTAJA mitte keegi ei tea,
millega ta tegeleb
HEA SUHTLEJA räägib palju telefoniga
väljavõte internetist

http://www.skistar.com/trysil/

Märtsi kevadvaheaeg õnnestus mul veeta Norramaal, Trysili suusakeskuses puhates sünnipäeva kinki nautides. Kas just seda puhkuseks saab nimetada, sest murdmaa suusatamist oli seal peaaegu et võimatu sõita - sellised tõusud, et kui ükskord mäe tippu jõuad, siis
tahaks vaid puhata. Seega läksin üle mäesuusale. Oi, see on mugav spordiala, alla sõidad
kilomeetreid ja üles viib tõstuk. Sõitsime koos kaaslastega suurtest ja järskudest nõlvadest
alla, mõnest ei julgenud isegi, aga kuidagi ikka alla sai. Suusamajad olid seal samuti mugavad,
sees oli nõudepesumasin ja palju muud vajalikku
ning saun oli suurepärane. Saunaelu tegi lõbusaks
see, et nii kui uksest välja said, võisid kohe
põhimõtteliselt lumme püherdama hüpata. Lund oli
tõesti oma poolteist meetrit.
Päevad Norras olid ilusad, kuid iga päev siiski teisest
erinev, kord lumesajune, siis tormine ja järgmisel
päeval jälle kevadiselt päikeseline.
See kõik tundus mulle uskumatuna, kuna polnud
sellises kohas varem käinud, kus on väga suured
mäed ja väga palju lund. Igatahes oli see mu
parimaid sünnipäevakinke, mida mulle on kunagi
tehtud. Soovitan ka teil sealt läbi astuda!
Tanel
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SOORU RAHVAMAJA
LAHTISTE USTE PÄEV
2.mail Algusega 14.00
v
Näidend "Nukitsamees"
v
Kevadkontsert
v
Virgo Mihkelsoo esitleb raamatut
„Toome oma tervise tagasi“
v
Arutelu teemal "Sooru võimalused"
v
Mängud lastele
v
Õpilasfirma Digi-M esitlus
Toetab:

OOTAME SIND, KOHTUMISENI!

Kutse jooksu- ja kepikõnnisõpradele!
START: 16. mail kell 14.00

Sooru järvejooksule

KÕIKE KAUNIST
LÄHENEVAKS
EMADEPÄEVAKS!
Iga laps on emale
kalleim aare,
justkui kaunis oaas
kõrbesaarel.
Ta suu, väiksed
pihud ja süütud
silmad,
toovad suurt
rõõmu, kui sünnib
ta ilma.
Ema hool ja hellus
last edasi viivad,
annavad jõudu ja
tugevad tiivad,
et laps elus õnnelik
olla suudaks
ja ema elupäevad
nii rõõmsaks
muudaks.

Valgamaa jooksusari 2009
Distantsi pikkus: 4,2 km (vahelduv maastik)
Vanuseklassid: T-12, P-12, T-16, P-16, M-39, N-34,
MV-49, NV-44, MV-50+, NV-45+
Registreerimine Sooru järve ääres
algusega kell 13.00
NB! Kõikidele meened
ja vanuseklasside parimatele auhinnad!
Jooksu korraldab: MTÜ Sooru Arenduse SK“BEAVERS“
koostöös Valgamaa Spordiliiduga.
Info: 5162060 Veiko Ardel
Toetab:

Sooru külalehe väljaandja
MTÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 76 79 860; 52 679 54

