
Kõik noored saavad anda oma panuse 
selleks, et muuta oma kodukohas 
noorte elu paremaks ja huvitavamaks. 
Kallis noor inimene, kõik algab 
sinust enesest, aga kõike ei saa üksi ära 
teha. Kas Sa usud seda? Kui ei, siis tule 
kindlasti! Kui jah, siis ole kindlasti 
õigel  ajal  kohal.

NB! Sel ajal räägime Sinust ja teist 
kõigist.  Tule  ja  mõtle  koos  meiega!
Lisaks allakirjutanule aitavad teil oma 
mõtteid mõlgutada ja sobival hetkel 
pajatavad oma tegemistest Seltsingu 
Misso Noorte Klubi  noored.

Nii nagu puu võrsub juurtest, nii algab 
kohaliku omavalitsuse elukorraldus 
inimestest - noortele sobiva elu- ja 
tegutsemiskeskonna loomine noortest 
enestest. Osalusdemokraatia noorte 
jaoks ei olegi midagi muud kui 
võimalus ja oskus kaasa rääkida 
noortesse puutuvates küsimustes 
kohapealsel, maakondlikul ja üleriigi-
lisel tasandil. Alustada tuleks koha-
pealt ja sealt edasi kasvada. Ikka nii 
nagu teeb seda puu, kui pürgib taevaste 
avaruste poole, lähemale päikesele. 
Ilma tugevate juurteta puu närbub või 
jääb kiratsema, ilma enese leidmise ja 
tõestamiseta kohapeal, ei suuda me 
esile kutsuda noortele vajalikke 
jätkusuutlikke ja pikaajalisi muutusi. 
Alustagem lihtsatest, kuid vajalikest 
ettevõtmistest!
S e l l e k s  o n  m e i l  v a j a  j õ u d a  
arusaamisele:
!Te g e l i k e s  p r o b l e e m i d e s .               

Mis noortele ei meeldi, mida on 
tarvis muuta?

!V õ i m a l i k e s  e e s m ä r k i d e s .           
Kuhu noored tahavad jõuda? 
Noorte unelm oma kodukohast.

!Mida nad saavad selleks ise ära teha, 
kes neist seda teeksid ja kuidas on 
see kõige mõtekam?

!Mille jaoks nad vajavad teiste abi, 
kelle käest nad seda saaksid ja 
kuidas? 
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SPORDITEGEVUSE ARENDAMISEST T LLISTE VALLASÕ
Spordiklubi Beavers on tegutsenud Tõlliste vallas juba kolmandat aastat. Selle aja 

jooksul on kuuldud mitmeid arvamusi ja kriitilisi märkusi, kuid peamine miks alustati on 
meie arvates juba täna ennast õigustama hakanud. Need noored, kes on järjepidevalt 
suutnud treenida on jõudnud Eest tipptasemel noorte võistlustele ja nad ei  pea oma 
esinemisi häbenema. Viimastel Eesti sisekergejõustiku MV tel oli tulemusi, mida 
siinkohal tahaks ka lehelugejale 
tutvustada. Enne võistlust panime 
endale ülesandeks igal alal püsti-
tada isiklik rekord ja jõuda indivi-
duaalselt finaalikohani st. 8 parema 
hulka. Parima koha sai Janika 
Ardel, kes 1000 m jooksus saavutas 
5. koha (isikliku rekordi ületamine 
oleks viinud ta medalikolmikusse). 
Eneseületusega sai hakkama Triin 
Kõiv, kes 1500 m jooksus püstitas 
isikliku rekordi ja tulemuseks        
7. koht. Uus isiklik rekord, mis 
tähistab ka uut kooli rekordit sündis 
Taavi Ivani kuulitõukes. See andis 
tulemuseks 9. koha. Tulemus ei viinud küll finaali, kuid andis kindlasti Taavile usku, et 
võidud on käega katsutavad (medal jäi vaid 0,6 m kaugusele). Ühtlaselt hästi esines ka 
Siim Mihailov, kuid seekord polnud tema päev, kuigi 200m jooksus sündis temalgi uus 
isiklik rekord. Kõik teisedki tulemused annavad lootust, et oleme õigel teel ja noortel on 
tekkinud nägemus võimalikest saavutustest tulevikus.

Samas on edukaks sporditegemiseks vaja mitmeid eeltingimusi, milleta võib olla 
eesmärgi püstitamine tulevikus takistatud. Üheks kõige olulisemaks eelduseks on 
tervishoid ja korralik toitumine. Paraku ei ole kõigil võimalusi ja tihti ka teadmisi, 
kindlustada noore kasvava organismi vajadusi. Valla volikogu on ühe sammu selleks 
astunud, sest jaanuarist alates on 5.  12. klassi õpilastel koolitoit poole odavam. Teiseks 
oluliseks eelduseks on pakkuda treeningute- ja võistlussüsteemi ning nendel osalemiseks 
piisavat rahastamist. Lastele on vaja tagada tingimused, mis on ligilähedased nende 
eakaaslaste omadega mujal Eestis. Tõlliste valla laste sportimisvõimaluste avardumiseks 
ja regulaarseks toimimiseks on plaanis luua ühtne korraldus- ja rahastussüsteem. Lastele, 
kes soovivad sporti teha ja vallale ning koolile mainet tuua, võiks luua tingimused, mis 
oleksid sarnased valla kultuuriliste ürituste rahastamise põhimõtetele. Seoses sellega 
oleme tõstnud need küsimused üles ka lapsevanematega, kelle lapsed regulaarselt 
treeningutes käivad. Ülevallalisest ühtsest spordisüsteemi loomisest on arutelu toimunud 
ka erinevate alade (korvpall, võrkpall, kergejõustik, koolisport) esindajatega ja 
loodetavasti jõutakse lähiajal ettepanekutega valla volikoguni. Planeeritakse ka uutele 
spordialadele võimaluse loomist, sest on kindlasti lapsi ja ka täiskasvanuid, kes 
sooviksid tegeleda alternatiivsete spordialadega. Ka koolitoidu vähesuse ja madala 
kvaliteedi  üle on arutatud kooli hoolekogus 2 korda, sest pretensioone on esitanud 
lapsed, kes pole olnud praeguse olukorraga rahul. See on ju üks oluline osa lapse 
päevasest toiduallikast, mis peaks tagama lapse töövõime koolipäeva teiseks pooleks. Ka 
selles valdkonnas otsitakse parimaid lahendusi eelkõige laste huvides (mitte ainult 
sportlaste). Meeleldi ootaksin lastevanemate arvamust eelpool nimetatud teemade kohta, 
et tulevikus paremaid tingimusi luua laste huvitegevuse laiendamiseks ja toitlustamise 
paremaks korraldamiseks.   

-

-

           Veiko Ardel

NOORED JA OSALUS  
DEMOKRAATIA,

KUI KOHAPEALNE 
ARENGUVÕTI

-

20. veebruaril kell 17.00
Tõlliste Avatud Noortekeskuses TANK 

Pärast jätkub filmiõhtu

Anneli Luisk
    Võrumaalt

* Külalehe nime  hääletuse  tulemusena  sai  lehe  uueks nimeks “SOORU SÕNUMID”.
* Konkurss külalogo kujundamiseks jätkub ja ootame ka laste joonistusi Sooru külast , et 
saaksime  tulemustest  kokkuvõtteid  teha  Sooru  rahvamaja  aastapäeval. 
* Tõlliste valla haljastuskonkursi võitnud Sooru Arendus otsib alevikes inimesi, kes on 
huvitatud  hooajalist  tööd  saama.  Info  telefonil  76 79 860;  52 679 54  Piia Ardel
* Sooru Arenduse koosolekul 10.02.2004 tehti ettepanek muuta Tõlliste valla volikogu 
istungid  avalikuks  interneti  vahendusel  kuna  Tõlliste  vallavalitsus  pole suutnud 
käivitada  valla kodulehekülge  aasta  jooksul. Ettepanekut tutvustatakse veebruarikuu 
volikogu istungil.  



Ljubov Potjomkina Andres Sarv
Elviira Kuus Ivita Ersto
Elmar Parmask Indrek Punt
Enn Denks Taavi Denks
Vello Pettinen Argo Boisen
Helgi Boisen Ats Tamm
Maimu Salumäe Oliver Koroljov
Vello Luksepp Mario Pärn
Andrei Belov Ats Boisen
Gunar Surri Birgit Bõstrova
Aivar Suur
Õnne Koroljova
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VEEBRUAR  K NLAKUU- ÜÜ
Veebruari nimetus on võetud roomlaste valentinipäeva kaardid õnnitluste ja 
ka l end r i s t .  Feb rua r i s  on  t õ lke s  luuletustega on pärit XV sajandist, lilled ja 
puhastuskuu. Veel nimetatakse veebruari kingitused tulid sõbrapäeva kombestikku 
naistekuuks. Ka kassi ja hundikuu, kuna 200  aastat  hiljem. 
viimased paarituvad sel ajal. Vanem VASTLAPÄEV
nimetus on radokuu, mis tähendab tuisust See on liikuv püha, mis jääb alati noorkuu 
ja  rajust  aega. teisipäevale, olenedes ülestõusmispüha 

asukohast kalendris. Vastlapäeval süüakse 2. veebruar  KÜÜNLAPÄEV
seajalgu  herneste  või  ubadega.Küünlapäev lõpetas pika pühade perioodi. 
TUHKAPÄEVKüünlapäev oli eelkõige naiste püha. 
See on järgmine päev pärast vastlapäeva. Naised pidid siis jooma punast veini. 
Siis käidi pihil. Patud andeks saanud Küünlapäevast alates jookseb talvel teine 
inimestele tehti tuhaseguse õliga laubale silm  vett.
ristimärk. Tuhkapäeval ei tohi pead 9. veebruar  LUUVALUPÄEV
kammida, siis tuleb kõõm pähe.On püha Apollonia mälestuspäev. 
24. veebruar  MADISEPÄEV ehk. Apollonia kaitseb hambaarste ning aitab 
matsipäevhambavalu puhul. Sel päeval ei tohi teha 
Päevale on andnud nime apostel Mattias. ühtegi tööd. Kes jookseb, kargab või 
Rahvakalendris märgib madisepäev tantsib,  seda  vaevab  luuvalu  terve  aasta. 
kevade lähenemist. Kanad lastakse esimest 14. veebruar  VALENTINIPÄEV
korda õuele, sest sel ajal tulevad putukad ja Püha Valentini peetakse mesinike, reisi-
ussid  hinge. meeste, kihlatute ja armastajate kaitse-

pühakuks.  Esimesed teadaolevad 

-

-

-

-

*  „Kuidas  läheb  Su  perekonnaelu?“
„Väga hästi. Me leppisime naisega kokku, et 
ühel päeval teeb tema, mida tahab ja teisel 
päeval  teen  mina,  mida  naine  tahab.“
*  Naine: „Lugesin meestest väga huvitavat 
artiklit. Autor kinnitab, et pärast abiellumist 
muutuvad  mehed  palju  targemaks.“
Mees: „Jah,  kuid  siis  on  juba  liiga  hilja.“
*  Noor abielunaine pärib mehelt:
„Ja  kuidas, kallis, meeldib Sulle lõunasöök?   
Ma  püüdsin  nii  väga.“
„Sool on suurepärane, kahju ainult, et suppi 
on  vähevõitu.“
*  „Mul  ei  ole  midagi  selle vastu, kui mu
mees vahel ka ilusatele naistele pilku heidab, 
sest  ta  on  lausa  hull  minu  järele.“
„Usun seda, kuid kas Sa ei arva, et tal võib 
vahetevahel  ka  selgeid  silmapilke  olla?“
*  „Ah, naisuke,  armastan  Sind  koledasti, 
aga kui ma kord märkan, et Sa mulle 
truudusetu  oled…“
„Rahustu, kallis,  seda  ei märka  Sa kunagi.“

Elin Tamm

Lasteringid: 
Peotants    
E   kell  14.45
Laulmine  
K   kell  16.30
      kell  17.15
      kell  17.45
Näitering  
R   kell  15.00

NB! Tantsima 
oodatakse  
poisse!

Peotantsijad tantsuhoos

24. Veebruaril 
kell 10.00  Vastlapäev

Kaasa kelgud, suusad, 
vannid jne.

Kohtume rahvamaja ees!

NALJANURK 

Palun Teie abi Sooru küla kroonika 
koostamiseks. Teretulnud on kõik 
fotod, ajalehe artiklid, endiste 
elanike nimed, talude nimed, Sooru 
koole puudutavad materjalid jm. 
Fotodele palun kirjutada oma nimi ja 
inimeste nimed, kes on fotol (fotod 
tagastatakse). Kui soovite aidata, siis 
materjalid võib jätta raamatukokku 
või tuua V. Lepiku kätte.

TEATED

Lgp. Endised ja 
praegused soorulased!

Lgp. Ridaelamute ja 
korrusmajade rahvas!

Ärge palun saatke väikeseid lapsi 
ühisesse prügikasti prügi viima, kuna 
nad ei ulatu prügi kasti panema. 
Mahavisatud kottidest on loomadel 
võimalik prügi laiali tassida ja samuti 
külmub mahavisatud prügi ning 
seega reostub prügikasti ümbrus.

K LAVANEMA 
PÖÖRDUMINE

Ü

Küla majadele on võimalik tellida 
sildid AS Vesterist Sepa tn. 2  

Tel. 076 68 268
Sildi hind 85 EEK

Busside väljumise ajad on 
üleval kaupluse teadetetahvlil.

Vesta Lepik

Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel. 076 79 860; 052 679 54

Räägitakse kolmanda sektori ja KOV 
v õ i m a l u s t e s t  k o o s t ö ö d  t e h a .  
Garantiidest, mida kumbki pool 
soovib, millest need tulenevad jne. 
Tuuakse  konkreetse id  näi te id  
praktikast.
Üritust viib läbi Põlva Vallavalitsuse 
arendusnõunik Marina Tolmik

27. veebruaril 17.00
Tsirguliina 
Rahvamajas

Kodanikeühenduste 
roll avalike teenuste 

pakkujana KOV-s

3. aprillil 
Sooru Rahvamaja 

45. Aastapäev  
* Pidulik kontsert

* Õhtul mängib 
tantsuks „Marco“
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