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Inimeste aktiivsuse suurenemisel ja nende osalemisel piirkonna arengu protsessides on 
võimalik tõsta piirkonna mainet ning seeläbi tuua lisaraha investeeringute kaudu. Need 
omakorda loovad eeldused uute töökohtade loomiseks. Selle protsessi parimaks 
käivitajaks on kodanikeühendused, mis luuakse vabatahtlikult ja kus  inimesed on nõus 
osalema ka ühiskondlikel alustel. Ka noorte kaasamine arendusprojektidesse ja inimeste 
väärtustamine võrdsete partneritena KOV avalike teenuste pakkujatena on aluseks 
jätkusuutlikuks piirkonna arenguks ka muutuvates ja uuenevates olukordades (EL liige 
alates 2004 mai). Selleks on vaja inimestele pakkuda koolitusi ja arendavaid vestlusi, 
mille tulemusena selguvad piirkonna arengu prioriteedid ja inimeste teadlikus oma 
elukeskkonna  kujundamise  võimalustest  suureneb. 
MTÜ  Sooru  Arendusel  on  plaanis  lähiajal  pakkuda  neli  teemakoosolekut:
1.    Miks  on  poliitika  vajalik?  Mis  on  eetikakoodeks?
2.    Noored  ja  osalusdemokraatia - kui  piirkonna  arenguvõti.
3.    Kodanikeühenduste  roll  avalike  teenuste  pakkujana  KOV-s.
4.    Volikogu  roll  KOV  arengus. 

2003 aasta detsembris kuulutas riik 
välja viimase Sapardi projektide 
vastuvõtu külade arendamiseks. 
Sapardi dokumentide vormistami-
seks oli vähe aega ja seega paljudel 
Eestimaa küladel ei olnud võimalik 
projektile esitatud nõudeid täita. 
Eelistatud olukorras olid kohalikud 
omavalitsused, kellel oli operatiivne 
info ja kaasfinantseerimise võima-
lus. Meie külal oli olemas arengu-
kava ja idee. See andis võimaluse 
p ro j ek t i  k i r j u t ada .  Tõ l l i s t e  
Vallavolikogu oli eelnevalt meie 
idee heakskiitnud ning eraldanud ka   
kaasfinantseerimise summa. Sooru 
küla arengukavast võetud idee alusel 
kirjutas MTÜ Sooru Arendus 
projekti Sooru rahvamaja olmeruu-
mide ja küttesüsteemide rekonst-
rueerimiseks. Tänaseks saame öelda, 
et projekt on üle antud ja kontrollitud 
PRIA ekspertide poolt. Selle 
tulemusel peaks Sooru rahvamajast 
kujunema piirkonna inimeste poolt 
aktiivselt kasutatud keskus sh. avalik 
saun ja puhkeruumid ürituste 
korraldamiseks.  See on üks 
positiivne näide, kus eelnevalt 
mõeldud ja arutatud idee jõudis 
projektini väga lühikese ajaga. 
Loodame, et meie projekt läbib ka 
järgnevad etapid edukalt ja aprillis 
või  mais  saaksime alustada 
ulatuslikke ümberehitustöid Sooru 
rahvamajas, kuhu peaks loodama ka 
üks lisa töökoht MTÜ Sooru 
Arenduse poolt.

MIKS ON VAJA TEADVUSTADA OSALUSDEMOKRAATIAT 
                JA AVALIKE ARUTELUDE VAJALIKKUST?

KÜLA ARENGUKAVA 
LOOB EELDUSED 

UUTEKS PROJEKTIDEKS

Seda projekti toetab Balti-Ameerika Partnerlusprogramm ja oodata on esinejaid nii 
meilt kui mujalt. Teretulnud on ka inimeste ettepanekud, kuidas ja kus korraldada 
t eemade  a ru te lud ,  e t  in imesed  o leks id  huv i t a tud  sea l  osa lema .
Jälgige peatselt ilmuvat reklaami. Täpsem info  telefonil  076 79 860; 052 679 54 

Piia Ardel

Piia Ardel

Kolmapäeviti (kahe nädalase vahega) perearsti vastuvõtt Sooru rahvamajas 
etteregistreerimisega E,T,K,N,R kell 9.00 - 13.00 Laatre arstipunkti telefonil: 
076 96 502  Järgmised perearsti vastuvõtuajad Sooru rahvamajas on: 
21. jaanuar      kell   9.00                                03. märts       kell 11.30
04. veebruar    kell 11.30                                17. märts       kell   9.00
18. veebruar    kell   9.00                                31. märts       kell 11.30
Väljaspool vastuvõtuaega kuni kella 17.00 perearsti konsultatsioon telefonil: 
050 55 675  Peale 17.00 erakorraline arstiabi tel. 112  Traumadega vastuvõtt 
ilma perearsti saatekirjata Valga Haiglas. Perearstile palutakse kindlasti 
ette registreerida, et ei oleks asjatuid ootamisi!

TEADE

Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel. 076 79 860; 052 679 54

MTÜ Sooru Arenduse 
avatud üldkoosolek toimub 
10. veebruaril kell 19.00 

Sooru rahvamajas.

TEATED

Külalehe nime hääletus toimub Sooru 
raamatukogus. Konkurss külalogo 
kujundamiseks jätkub ja jätkuvalt ootame 
ka laste joonistusi Sooru külast ning 
külaelanike arvamusi. Kõik mõtted lehe 
edaspidiseks väljaandmiseks  on  
teretulnud. 

Lasteringid alustavad tegevust.
Peotants             E   02.02  kell 14.45
Laulmine           K   04.02  kell 16.30
                          Jaana Aaviste
Näitering  toimub  reedetiMeenutus toredast jõulupeost Sooru lasteaias.



Salme Suursepp Lilian Tamm
Jaan Rudolf Surri Elin Tamm
Lembit Luksepp Heigo Boisen
Niina Sarapuu Katrin Leetmaa
Leonard Sarapuu Anne Malleus
Aleksei Karpovski Kristi Ardel
Saima Aldo ina Aila Bõstrova
Aita Laine Mari Granovskaja 
Sergei Rjabinov Liisi Kaljuste
Allan Tamm Gete Võsu
Suur Marge Tamar Kaljuste
Suur Margus Kevin Johhan               
Piret Granovskaja           Tamm       
Raido Boisen
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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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JAANUAR  -  NÄÄRIKUU

UUDISEID VALLAST

NALJANURK 

1. Uuest aastast tegutseb Tõlliste 
Avatud Noortekeskus TANK 
Tsirguliina rahvamajas iseseisva 
eelarvega - käivitumas on uued 
huvitavad  ringid  noortele. 
2. Arstiabi kättesaadavus peaks 
paranema inimeste huvides pärast 
perearstikeskuse väljaehitamist 
Tsirguliina Keskkooli ruumidesse. 
Samasse kohta on planeeritud ka 
ruumid  apteegile  (ravimite müük).
3. Õpilaste toitlustamise süsteem on 
muutunud. Õpilased 1. - 4. kl. saavad 
tasuta toitu ja 5. - 12. kl. saavad kõik 
lapsed 50% soodustust. Soodustuse 
eeldus on, et lapsevanem maksab 
ennem toidu eest 50% ja seejärel 
katab vald toitlustajale teise poole 
toidurahast.        
4. Esmakordselt võeti valla eelarve 
(2004.a.) vastu vanal aastal ja 
eelarves on piisavalt vahendeid 
valda arendavateks projektideks ja 
kodanike  aktiviseerimiseks. 

        Volikogu liige Veiko Ardel

Külmakartlikud linnud pagevad pakase eest 
lõunasse. Meil talvitujad elavad soojema talve 
kenasti üle, kuid kui termomeeter paarikümne 
miinuskraadini langeb, läheb lindudel 
raskeks. Kõige paremini taluvad pakast 
sinikaelpardid. Neid võib näha ujumas 
lahtistes lahesoppide, aga ka lume ja jää peal 
konutamas. Metsised, tedred ja rabakanad 
kaevavad end lume sisse, et sooja saada või 
lasevad tuisul endale lund peale kuhjata. 
Käreda pakasega saavad paljud linnud hukka. 
Tihased ja varblased külmuvad surnuks mitte 
niivõrd külma pärast, vaid toidu nappusest. 
Mida külmem ilm, seda rohkem energiat  toitu  
linnud vajavad, et ihusooja hoida. Inimene 
saab siin linde aidata.  Tihased ootavad 
magedat pekki ja teised väiksemad sulelised 
rasvarikkaid päevalilleseemneid.                                  

                                                           Elin Tamm

LINNUKESE MURE

* Kaks töömeest puhuvad juttu:   
“Küll oleks tore, kui igale inimesele 
makstaks nii palju palka, kui ta ise 
väärib!” unistab üks nendest.         
“Mis minusse puutub, siis mina küll ei 
nõustuks töötama nii väikese palga 
eest!” vaidleb teine vastu.

* ”Miks Sa viimastel aastatel puhkust 
ei võta? Kas Su firma ei saa Sinuta 
hakkama?“                                   
“Just vastupidi. Ma ei taha anda nen-
dele võimalust taibata, et nad ilma 
minuta suurepäraselt toime tulevad.” 

 

* Sekretär räägib oma tuttavale: 
“Tead, ülemus on väga rahul minu 
tööga. Ta tegi mulle isegi kingituse.” 
“Huvitav, oled alles mõne päeva 
töötanud, aga juba kingitus. Mis ta 
Sulle siis kinkis?”          
“Õigekeelsuse sõnaraamatu.”

Näärikuu on tuletatud vanaskandi-
naavia sõnast nyär - uus aasta. Kuu 
praegune nimetus on pärit Vana  
Rooma kalendrist, kus see kandis 
jumal Januse auks  nimetust  Januarius.
1. jaanuar - UUSAASTA   Vanarahvas 
kutsus uusaastat nääripäevaks.

6. jaanuar - KOLMEKUNINGAPÄEV      
Kolmekuningapäev on tunduvalt vanem tähtpäev kui jõulud. Piibli järgi tulid kolm 
idamaa tarka Jeesust tervitama ning tõid talle kingituseks kulda, viirukit ja mürri. 
Kolmekuningapäev on Kristuse ristimise päev. Rahvakommetest on kolmekuningapäev 
seotud oa- või hernekuninga valimisega. Selleks küpsetati pühadepirukas või leib, mille 
sisse peideti oa- või hernetera. Kuningaks või kuningannaks kuulutati tera leidja. 
Kolmekuningapäev lõpetab jõulud. Kuusk viiakse toast välja ning edaspidi enam head 
uut aastat ei soovita.
7. jaanuar - NUUDIPÄEV
14. jaanuar - KORJUSEPÄEV e. TALIHARJAPÄEV       
Seda päeva peeti talve poolitajaks: kirju rähn hakkab karjuma ja must rähn nokaga 
puutüve vastu põrri laskma. Karu pöörab koopas teise külje ning hakkab käppa imema. 
Kõik need märgid viitavad kevade lähenemisele. 
17. jaanuar - TÕNISEPÄEV       
Tähendab pühak Antoniuse mälestuspäeva. Antonius kaitseb haiguste ja tuleohu eest. 
Ühtlasi on ta korvipunujate, sigade ja seakarjuste eestkostja. Ka vanade eestlaste elu 
sõltus paljustki loomade heast kasvust-kosumisest. Sigu kaitses koduhaldjas Tõnis. 
Muiste seisis igal perel aidanurgas tõnnivakk e. kodune ohvrialtar. Sigadele näidati sel 
päeval kindlasti päikest ning lasti nad korraks laudast välja. Tõnisepäeva päike pleegitab 
juba riiet.
25. jaanuar - PAAVLIPÄEV    
Kirikukalendris märgib Paavlipäev Sauluse pöördumise päeva. Sel päeval  Saulus 
loobus oma juudi nimest ja käskis end Pauluseks kutsuda. Paulus on telgitegijate ja 
sadulseppade eestkostja. Tema abi paluvad ka need, keda mürgimadu on hammustanud. 
Paulusele on pühitsetud Rakvere, Viljandi ja Hanila kirik. Paavlipäevast hakkavad kõik 
heinakõrred, rohi ja maa lund vihkama ja paavel 
viskab külma kivi allikasse ja sooja kivi merre ning 
toob esimesed sulilinnud välja. Elin Tamm


