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Veepiirile päike loojub

ja hämarus langeb 

maale.

Järk-järgult kaob 

õhusoojus,

hall uduloor laotub 

veele.

Ma õhtuvaikuses istun

väikese järve ääres.

Orasheina sees 

rohutirtsud

igaõhtust laulu 

saevad.

Siin lõputult 

istuda võiks,

kuulates looduse 

häält.

On armsad nii 

öökulli hõik,

kui konnakrooks 

järve päält.

Mis parem veel 

olla saab,

kui suvine 

kastemärg maa.

Tekib taevasse 

tähtede vöö,

on suvi – on augustiöö.

Mäletan hästi seda päeva, kui Piia pakkus mulle võimalust Sooru 
lastega teha näidendit “Nukitsamees”, jäin kohe nõusse, kuigi 
see oli mu esimene üksinda ette võetud etendus - mõtlesin, et 
kui raske üks mitmeid kordi lavastatud lugu ikka olla saab. 
Kuid enne esimest kokkusaamist lastega oli mul täielik paanika - 
sada mõtet käis peast läbi, et kas nad ikka üldse viitsivad kohale 
tulla, kui palju neid on ja kas sellest ikka asja saab? Esimene 
ehmatus oli muidugi see, et jõudsin kohale ja mitte kedagi ei 
olnud! Lõpuks väikese ootamise järel hakkasid tilkuma - alguses 
pisemad ja julgemad, siis kaks neiut kellel ma alguses vahet ei 
suutnud teha, siis keskmist kasvu poisid ja lõpuks isegi kaks 
noormeest kellele pidin alt üles vaatama ja üks neiu 
Tsirguliinast. Viimaste saabudes mõtlesin, et oi-oi, olen vales 
kohas. Olin kutsekoolis teismelistele tunde andnud ja mõtlesin, 
et enam seda küll läbi teha ei taha. Siis suutsin ennast kohe 
kokku võtta ja haarasin härjal sarvist - nii hästi on meeles, 
milliste vasikasilmadega nad mind vaatasid, kui (tobedaid) 
soojendusharjutusi tegema hakkasime, imekspandav oli aga 
see, et keegi ei vingunud ja kõik tegid kaasa. Kui hakkasime 
rolle jagama, siis selgus, et appi! lapsi on liiga palju, mis ma 
nendega siis nüüd peale hakkan?! Aga mõistus töötas õnneks 
kiiresti ja otsustasin, et kuna etendus on niikuinii teistsugune 
kui originaalis, siis panin kollidele näpu otsa kaks beibet, kellest 
lõpuks said etenduse ühed säravamad tähed. Kõik tundus 
paigas ja siis selgus - meil ei ole NUKITSAMEEST! Saatsin siis 
poisid küla peale - tagasi tulid nad Sanderiga. Väljast poolt nägi 
välja küll ehtne Nuki, aga sõnakestki ei tulnud suust välja. Olin 
üsna meeleheitel, et proovisin isegi tüdrukuid Nuki osasse, aga 
nii ei läinud ikka kuidagi. Lõpuks leidsime Nuki Valga linnast - 
aitäh! sulle Rasmus, kelle emme oli ise nõus lapse proovi tooma 
ja igati aitama. Kui saime alustada täisproovidega, tulid teised 
probleemid - aktiivsetel lastel on ka palju teisi hobisid. Teist 
korda proovis avastasin - ohoo! suuri poisse ei ole. Selgus, et 
Oliveri ja Tamari näol on tegemist tugevate võrkpallipoistega,

NÄIDENDI “NUKITSAMEES”LOOMINE 

kes iga nädal käivad trennis ja ülitihti 
võistlemas. Siis ma juba teadsin, tüüpiline 
asi, kord ei saa üks tulla siis teine, läksin siiski 
riski peale välja ja viisin lapsed Valgamaa 
Kooliteatrite festivalile - teadsin oma 
kogemuse juures, et laureaadina me sealt 
tagasi ei tule, aga laste jaoks oli see 
esietendus ja suurepärane kogemus. 
Südame tegi soojaks, et hiljem juhendajate 
kohvilauas peeti meie etendust väga 
tugevaks konkurendiks. 
Pärast tuli ka Sander uuesti, kes oli 
otsustanud et ikkagi tahab esineda. Nii 
õppisidki Nuki rolli kaks osatäitjat, kes hiljem 
vaheldumisi esinesid. järgneb lk. 2
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6. ja 7. juulil kogunesid Sooru, Tsirguliina ja Hummuli noored, 

just need kellel on erinevaid ideid kuidas enda ja sõprade vaba 

aega sisukamaks muuta, kellele meeldib ise üritusi 

organiseerida ja korraldada ning need kes tahtsid teada saada, 

kuidas seda kõige paremini teha saab. 

Esimesel päeval tehti üritusele sissejuhatus ja tutvustati 

tegevusi. Kuna kokku olid tulnud noored, kellel meeldib ise 

üritusi organiseerida ja vaba aega sisustada, siis juba esimese 

päeva ja õhtu programmiks said nad ise ettepanekuid teha ning 

tegevused jäid ka olulisel määral nende endi korraldada. Tehti 

erinevaid võistlusi, millest üks väsitavamaid ja pikemaid oli 

aardejaht mööda Soorut. Kasutati batuudil hüppamise mõnusid, kihutati ringi ATVdega, 

harjutati kätt vibulaskmises ning mängiti veel mitmeid huvitavaid mänge. Hilisem aeg saadeti 

mõnusasti mööda lõkke ääres juttu puhudes ja järgmise päeva plaane tehes.

Siis selgus, et Sooru rahvamaja esinemisel ei saa kohal olla kollid (jälle!), nii ka nemad said 
dublandid. Remole ja Atsile piisas ühest proovist, et asi selgeks saada ja oligi probleem 
lahendatud. Minu jaoks kujunes üllatuseks Sandra, kes sai oma osaga väga vingelt hakkama - 
tavaelus nii siiras ja armas tüdruk muutus laval elavaks metsamooriks. Tema lavapartner 
Rasmus (vanaätt), kujunes teiseks üllatuseks - temalt tuli igas proovis improvisatsiooni ja uusi 
ettepanekuid, etenduse paremaks muutmiseks. Ja muidugi kollid Oliver, Tamar ja nende 
dublandid Ats ja Remo ning hullud pruudid Liina ja Sandra. Võin ausalt öelda, et igal esinemisel 
üllatasid nad mind millegi uuega - super töö! Ka Iti ja Kusti osadesse leidsin suurepärased 
osatäitjad, sest Tanel ja Johanna olid nendesse rollidesse just nagu loodud. Väga hea lavaline 
koostöö ja improvisatsioon, mingi kummaline võlu oli neil laval. Otse loomulikult ei saa 
unustada ema, Kaarinit ja lapsi, Stellat ja Vaike-Liinet ning nüüd võib öelda, et ka kõige 
tagasihoidlikemast lastest said etenduse lõpuks tõelised näitlejad.
Etendus ise sai täiesti tervikuks minu jaoks alles Hummulis, kus esinesime vabas õhus, mis 
tähendas kolm korda kõvema häälega rääkimist ja seda, et kõik osatäitjad on kogu aja laval. 
Siis tundsin, et see ongi nüüd see õige Nukitsamees. 
Midagi hämmastavat on selle trupi juures - nii palju kui olen linnas etendusi teinud, ei ole 
kunagi olnud koos nii palju loovaid lapsi nagu siin. Aitäh teile, lapsed - paremaid osatäitjaid ei 
oleks ma osanud tahtagi! Nukitsamees peaks veel kord olema lavalaudadel Sooru rahvamaja 
juubelil. Aga juba sügisest ootan kõiki noori näitlejaid uude projekti uue etendusega.
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Kokkuvõttes jäid osalejad, 

korraldajad ja kohalikud 

noored üritusega väga rahule. 

Loodame, et sama-teemalisi 

suvekoole/laagreid tuleb 

Soorus veel.

Hommik, peale kosutavat und telgis, algas loomulikult pudruga, et ikka uus päev hästi vastu 

pidada. Uuel päeval toimus kaasamise koolitus, kus jagati näpunäiteid kuidas efektiivsemalt 

noori kaasata ja üritusi organiseerida. Pärast koolitust anti kätte ülesanne, mille tulemuseks 

pidi olema väiksematele soorukatele korraldatav üritus. Kahjuks saatis head organiseerimist 

küllaltki tugev vihmasadu, kuid siiski õnnestus läbi viia maastikumäng, mille lõppedes lapsed 

päris märjad olid. Kiiresti käidi 

kodudes riideid vahetamas ja 

kummikuid hankimas ning 

huvitavad tegevused said 

jätkuda. 

Mart

NOORTE SUVEKOOL “TULE, OSALE JA KAASA” 

Sigrid Vendt
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Meeldiv on taas tunnustada meie küla mitmeid sportlasi, kes Soorule kuulsust toovad nii 
vabariigi tasandil kui ka välismaal võisteldes. Oma maakonna piires tunnevad neid sportlasi 
kõik ja mõned saavad ka mõningal määral läbi meedia tuntust. Kuid kas meie ise oma 
sportlaste tegemistest teame? 
Ivo Suurt teavad kõik, kuid kas me teame ka tema 
saavutustest rattaspordis? Sel hooajal on ta saavutanud 
Eesti MV Olümpiakrossis kolmanda ja Maastikumaratonis 
teise koha, Tartu rattarallil oma vanusegrupis esikoha 
(kokkuvõttes 13-nes). Elion Estonian Cup maratonidel on 
ta saavutanud mitmeid esikolmiku kohti ning oma 
võistkonnaga on hetkel teisel kohal. Ja lisaks veel 
Hispaanias Cordobas, SuperPresticio Massi GP 5. koht.  

Äsja lõppenud Lahtis (Soome) veteranide MM-l osales edukalt Piret 
Granovskaja saavutades 6. koha 100m jooksus. Vabariigi tasandil pole 
talle veteranide hulgas vastaseid ja tihti võidab ta ka mitmeid võistlusi 
nooremate osavõtul. Tema tütar Kadigi teeb juba suuri samme 
kergejõustikus. Tänavu võitis ta TV 10 nooremate vanuserüma 
mitmevõistluse ja saavutas üksikaladel mitmeid esikolmiku kohti. 
Janika Ardel on sellel hooajal (pärast mandlite operatsiooni) 
rahulikuma sammuga edasi astunud. Eesti omavanuste seas on tulnud 
küll mitmeid medaleid, kuid rekordid on jäänud tulemata. Üks tulemus 
vajab veel vormistamist 29.08, kui toimub Stamina Järvejooksude 
sarja(suurim Eestis) finaal. Hetkel on ta naiste arvestuses liider. 

Septembris on tulemas ka Eesti MV poolmaratonis, kus ootame head tulemust.
Kindlasti on külas veel sportlike ja tegusaid inimesi. Tulemas on sügisene juubeliüritustega 
külapäev, kus võiks olla sellekohane info välja pandud tutvumiseks külarahvale ja külalistele. 
Olgem uhked oma külaelanike saavutuste üle ja innustame teisigi positiivsetele tegudele.
Siit ka üleskutse, kõigile, kes tegelevad mõne huvitava tegevusega, olge head ja andke teada, 
sest tore oleks kõiki, kes Soorule väärtust lisavad ära mainida ja väikese meenega meeles 
pidada. Hoiame ühiselt pöialt, et soorukatel ikka sama hästi ja veel pareminigi läheks. 

Tublid on olnud võrkpallurid Tamar Kaljuste, Oliver 
Koroljov ja Sander Rannakivi, kes on osalenud Valga 
klubiga ja toonud koju Eesti Noorte Meistritiitli ning 
kõrgeid kohti ka karikavõistlustelt.

SPORTLASED TOOVAD SOORULE KUULSUST

                                 JÄTKUVAD SOORU RAHVAMAJA 50. JUUBELIAASTA TEGEVUSED

Kätte hakkab jõudma toimekas sügis, aiamaadel on valmimas viljad ja samaaegselt valmib ka 
Sooru arengukava, seega kaugel polegi enam saagi koristamise aeg.
Kevadest saati on toimunud mitmeid arengukava teemalisi koosolekuid, mille käigus on 
kogutud kokku erinevate huvirühmade ideid ja ettepanekuid. Lahtiste uste päeval sai lisaks 
kogutud kokku ka Sooru külaliste nägemus. Peamised märksõnad, mis kõlama jäid olid: järv, 
loodus, nooruslikus ja võimalikud tegevused/ringid. Põnevam, mis siinkohal märkimist 
vääriks, oli idee alustada „Meeste Klubi“ tegevusega.
Arengukava taustatöö on suuresti juba valmis, täpsustamist vajaksid veel huviringide arvukus 
ja vajalikkus, mis tarvis oleks veel vaja saada külarahvaga ühise laua taga kokku. Samuti 
tuleks rahvaga kokku leppida veel ruumikasutuse põhimõtted, ehk siis visanadada joonis, et 
milliseid objekte ja maa-ala kasutust kohalikud ette näevad, olgu selleks siis laste 
mänguväljak, jalgpalliplats, matkarajad vms. Lisaks peaks valmima ka täpsem tegevuskava, 
et mida on siis plaanis ellu viia selle arenguperioodi jooksul ja kas ning palju keegi tegevuste 
eest vastutab.
Septembri lõpupoole tuleb juba esitlusele arengukava esialgne versioon ja samuti  peaks 
selleks ajaks olema valminud Sooru küla kodulehekülg. Loomulikult on siis oluline kokku 
saada, et see kõik koos üle vaadata ning parandusettepanekuid ja täiendusi teha. Marek 

Veiko
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Sooru rahvamajas jätkuvad 

arengukava arutelud....

 

I mõttekoda

  

„Suvelõpu piknik“

26. augustil 

 

        kell        17.00 

 

II mõttekoda 

  

„Tegevuskava arutelu“

5. septembril 

 

      kell       13.00

 

III mõttekoda

                          

„ Pannkoogi pühapäev“ 

2 ril 0. septemb  

 

        kell  21 .00

 

                     

OOTAME SIND MÕTTEID 

JAGAMA, KOHTUMISENI!

   

Igal koosviibimisel mõnusad suupistedJ

             

 Toetab: 

Kas sa tunned seda 

teed,

mis käib läbi maad ja 

veed,

numbrinurmedel teeb 

käände,

tähetihnikutes väänleb,

lookleb laulu 

lausikmaale,

kirjasõna künnimaale,

kannab kaasa 

minevikku,

tuiskab suisa tulevikku?

Ta on põnev, ta on pikk,

küll tasane, küll 

konarlik...

Kas sa tunned seda 

teed?

See on sinu koolitee.

KAS SA TUNNED 

SEDA TEED
Helvi Jürisson

 

                          

 

                                

  

Tipa-tapa aasta 

kõnnib,

kõnnib pikaks 

väiksed põnnid,

peenikesed paksemaks, 

paksukesed peenemaks.

Kärmelt kooliaasta 

astub,

võta temalt tarkus 

vastu.

Tarkus teeb sind 

virgemaks,

virkus jälle targemaks.

Saatku õnn sind 

kooliteel,

olgu ikka rõõmus meel!

TOREDAT 

TARKUSEPÄEVA!

VALMIMAS ON 

SOORU KÜLA 

KODULEHT INTERNETI 

 

Ootan Sooru elanikelt huvitavaid 

fotosid Sooru külast ja inimestest 

ning veel mõtteid, millist 

kodulehte soovitakse näha.

Oma ettepanekud ja/või fotod 

võib jätta ka Sooru raamatukokku.

Sigrit Säinas 55916362

sigrit@gmail.com
Sooru  külalehe  väljaandja

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