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SOORU RAHVAMAJA 45. AASTAPÄEV
3. aprillil tähistasime oma rahvamaja 45. aastapäeva. Tervitama oli tulnud
riigikogulane Rein Randver, kes rääkis ka tööst riigikogus, kodanike aktiivsuse
vajalikkusest igal tasandil ja Eesti liitumisest NATO-ga. Temapoolne kingitus
rahvamajale, seinapilt riigikogu hoonega, jääb sümboliseerima meie oma külaelaniku
osalust riigikogus. Tõlliste valla poolt oli tervitama tulnud vallavanem Madis Gross ja
koos Tsirguliina rahvamaja juhataja, Arne Nõmmikuga andsid nad üle kingituse - CD
maki, mille üle korraldajatel oli väga hea meel. See on väga vajalik eelkõige ringide
tööks ja annab ka võimaluse ise väiksemaid külaüritusi korraldada. Tervitama oli ka
tulnud Paju Hooldekodu juhataja Olev Kaasik, kes ka ise on Sooru rahvamajas palju
isetegevusega tegelenud. Kõigil kohalesaabunuil oli rahvamajaga ja Sooru külaga palju
meeldejäävaid mälestusi. Praegune rahvamaja kollektiiv pidas meeles endisi Sooru
rahvamaja töötajaid ja andis neile üle lilled ning väikesed meened. Vaatasime koos
slaidiprogrammi, mis oli koostatud vanadest fotodest ning vanemad soorukad
tutvustasid fotodel nähtud inimesi. Tuletasime meelde Sooru küla tegemisi kolhoosi ajal
ja Arne Nõmmik rääkis oma mälestusi ajast, mil tema Sooru rahvamaja juhataja oli.
Väga tore oli Sooru laste näiteringi esitatud näidend „Vaeslaps ja talutüdruk“.
Väikesed ja suured laululapsed said näidata ka oma lauluoskust. Pärast kontserti sõime
sünnipäevatorti ja vaatasime nüüdsel ajal Sooru külas toimunud ürituste fotosid.
Õhtuseks peoks oli kutsutud ühemeheansambel „MARCO“, kes rahvale väga meeldis.
Jalakeerutajaid jagus ka veel pärast südaööd.
Suur, suur tänu kõigile toreda peo korraldajatele, laste juhendajatele, saali
kaunistajatele, kõigile, kes oma pildikogusid meiega jagasid ja muidugi ka kõigile peost
osavõtjatele! Korraldajate tänud ka Tõlliste vallale 2000 kr ja Kultuurkapitalile 1000 kr
Vesta Lepik
toetuse eest. Toredat ja teguderohket jürikuud!

Väikesed näitlejad lavastusest „Vaeslaps ja talutütar“

Sirelipung, sirelipung,
Miks nõnda kärsik su
puhkemistung?
Päike veel pilvede raudrõngast viilib,
hallaöö põhjatuultega hiilib,
petlik on soojust pillav aprill,
vara veel olla sul ärevil.

ILUSAT
KEVADET
JA
TOREDAID
MUNADEPÜHI !
SOORU LASTEAIA LUGU
Sooru lasteaed avati 18. aprillil 1990 a.
Sel aastal hakkas lasteaias käima 20 last:
Dmitri Aldoðin, Denis Aldoðin, Argo
Nõmmik, Vassili Gaistruk, Ilona Lepp,
Piret Tammik, Urmas Laaneviir, Anne
Malleus, Aiko Patlep, Anne Alamets,
Martin Alamets, Mart Jallai, Evelin
Tammik, Helena Lepp, Leana Laaneviir,
Argo Boisen, Pille Granovski, Mari
Granovskaja, Teele Toomepuu. Lasteaia
töötajad olid: Õie Ploom, Saima
Aldoðina, Piret Granovskaja, Marit
Toomepuu, Mirja Pettinen, Vaike Asson,
Maie Lillipuu ja Sergei Rjazanov.

Ühiskonnas tervikuna on 14 aasta
jooksul aset leidnud märgatavad
muutused, mis on ka mõjutanud meie
lasteaia arengut. Tähtsaks
täiskasvanute rolliks on seejuures
lastele võimaluste tagamine loovaks
tegutsemiseks ja aktiivseks
liikumiseks. Ka peab lasteaed
pakkuma turvalist ja hoolivat
keskkonda. Konkurentsis püsimine
ja turvalisuse tagamine tänapäeva
nõudeid arvestades, ongi sundinud
lasteaia töötajaid otsima väljundeid
kitsaskohtade kõrvaldamiseks.
Üheks selliseks võimaluseks on
osutunud projektide kirjutamine,
millest ühe projekti käigus paigaldati
Sooru lasteaeda valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni süsteem.
Üldmaksumusega 35 394 kr, millest
20 000 kr on valla eelarvelistest
vahenditest ja 15 394 kr
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt
eraldatud toetusena. Aitäh
asjaosalistele! Järgnevaks on kavas
kirjutada projekt õueala vahendite
täiustamiseks. Lootkem üheskoos ka
selle õnnestumisele.
Õie Ploom

SOORU RAHVAMAJA LASTERINGID 1992 - 2000
Lasteringide tegevus toimus erinevates gruppides: nooremad, vanemad , töö
solistidega, ja näitering. Suuremad kontserdid kujunesid justkui kontsert-etendusteks.
Üheks emadepäevaks valmis teatraliseeritud kontsert „Pilla-palla pesupäev“. Lapsed
mängisid laval emade töid, rõõme ja muret - lõbusalt oli kokku sobitatud laulud, tantsud,
pannid ja pesukausid. Tõsine ja suur töö oli kolme näidendi ”Punamütsike”,
”Lumekuninganna” ja ”Võlupulber” ettevalmistus. Meenub laste kannatlikkus
stuudiotöös. Rahvamajas tehtud lindistusi kasutasime ka väliesinemiste jaoks ja
näidendites. Nendest aastatest jäävad alatiseks meelde hiliste tundideni tehtud töö saali
kaunistamisel, kõikvõimalike taustamuusikate otsimised, vajalike häälte lindistused ja
pidev repertuaari kokku monteerimine. Meeldejääv oli ka reis Saaremaale koos
kontserdiga Pärsama kultuurimajas ja spordivõistlused kohalike lastega. Põnevad
kogemused sain Janikaga läbikäidud „Tähtede Laulust“ kuni esinemiseni „Estonia“
laval ja ETV „Laulukarussellikese“ stuudiolindistuselt Johannaga.
Armsad suured ja väikesed lapsed - tuhat tänu Teile, Teieta poleks ju midagi meenutada, olite lihtsalt väga tublid! Aitäh kõikidele
emadele-isadele, kes Teid kindlasti ka rahvamajja suunasid ja Teie esinemisest rõõmu tundsid. Olen tänulik saatusele ja juhusele, et
Arne oli Sooru rahvamaja juhataja ja mina seeläbi ühe tööalase kogemuse võrra rikkam. Eilsed ja tänased lapsed ja noored kasutage võimalust esineda laval - see annab esinemisjulgust ja arendab suhtlemisoskust, see on kogemus kogu eluks! Õie Nõmmik
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APRILL - JÜRIKUU, SULAKUU, MAHLAKUU
Tuletatud Roomlaste kuunimest Aprillis.
1. aprill - KARJALASKEPÄEV on põline talurahva aastaringi kuuluv päev, mis märgib
karjatamise algust. 1. aprilli peetakse tänapäeval rohkem naljapäevaks.
4. aprill - PALMIPUUPÜHA e. URBEPÄEV on liikuv püha, mida tähistatakse nädal
enne lihavõtteid. Urbepäev on looduse taassündi pühitsev päev. Urvavitstega
nuhtlemine sel päeval peletab eemale haigused ning annab elujõudu, toob majja õnne.
LIHAVÕTTED e. ÜLESTÕUSMISPÜHAD on kodudes saanud nimeks munadepühad.
Lihavõttepühadel süüakse ning kingitakse üksteisele mune, mis on enne kenasti kirjuks
värvitud.
SUUR REEDE on Kristuse surmapäev. Vanasti oli see eestlastele vaikne aeg. Muiste
peeti reedet halva endega päevaks, kuna see oli Kristuse surmapäev. Ühtegi tähtsat tööd
siis ei alustatud, merele ei mindud ja naist ei võetud.
14. aprill - KÜNNIPÄEVAL algab kiire aeg. Kõik künnitööriistad sahad, äkked, vankrid
tuuakse talvekorterist välja ja vaadatakse üle.
23. aprill - JÜRIPÄEV on püha Georgi mälestuspäev. Maarahvas peab Jürit karja, eriti
aga hobuste kaitsjaks. Meie esivanematele oli Jüripäev looduse ärkamise püha ning igati
sobilik aeg põllutööde alustamiseks, teenistuslepingute sõlmimiseks ja elukoha
vahetamiseks.
25. aprill - MARKUSEPÄEV on püha Markuse surmapäev. Püha Markus on klaasijate,
klaasikunstnike, notarite ning vangide eestkostja, keda kujutatakse tavaliselt koos
tiivulise lõvi ning raamaturullidega.
Elin Tamm

TEATED
|
Laste laulupäeval, mis toimub

TÕLLISTE AVATUD
NOORTEKESKUSES

Tsirguliinas pühapäeval 11.
Aprillil
kell 14.00 esineb
Sooru külast kuus solisti: VaikeLiine Rehkalt, Liina Suur,
Johanna Ardel, Kaja Karpovski,
Janika Ardel ja Anne Alamets.

PÕHJALA PÄEVAD

6. MAI
SOOME PÄEV

17. MAI
NORRA PÄEV

KELL

17.00

Tutvustatakse ajalugu ja kultuuri.
Räägitakse reisimuljeid ja vaadatakse
filme. Kuulutatakse välja joonistuste
konkurss „Põhjala aastaajad“ ja viiakse
läbi viktoriin Põhjamaade tundmisest.
Kokkuvõtteid tehakse mai lõpus.

NALJANURGAS TÄNA SOORU
LASTEAIA SÕIMEKATE
HUVITAVAD ÜTLUSED
„Noku, kuula sõna, tee piss ära!“
„Vaata, sitik! Peksa ära!“
„Vihapill on õues.“ (vihmapilv)
lillepoiss (lill)
lusukene (lusikas)
kingas (king)
„Ilvesed sõid mind.“ (sääsed)
„Ma polegi täna hommikul kohvi
veel joonud!“
„Homme lähen issiga metsa seeni
püüdma.“
„Vees on mustad seened.“
„Ma ei saa süüa, mul on käsi
pastakaga koos.“
„Päkapikk toob minu issile
Barbie sukapüksid.“
„Issi saeb saepuru.“
„Saad vastu tatti selle eest.“
pese-pese (põranda mopp)
„Issi nän-nänn“
Davai pesema“

|
MTÜ Sooru Arenduse
avatud koosolek toimub
16. aprillil kell 19.00
Sooru rahvamajas.
Tõlliste valla kodanike
|
ümarlaud toimub 29. aprillil kell
18.00
ARVUTIHULLU LAUL
TELELAVASTUSEST
BURATINO TEGUTSEB JÄLLE

J

ja ma ei maga,
enneaegselt prillid saan.
Istun ainult laua taga,
ees on arvutiekraan.
?
Justkui oleks kogu aja
jala küljes kaalupomm.
Tõusen vaid, kui poest on vaja
tuua mõni cd-rom.
?
Juuksed mul ei tunne kammi,
peeglissegi harva kaen.
Oh, mis põnevat programmi
võrgust praegu alla laen!
?
Õhinal ma klahve togin,
hiiregagi krapsates.
Kõikjale end sisse login,
salainfot napsates.
?
Seda praegu ma ei taipa,
et on eluviisis vead.
Varsti aga samblavaipa
tunnen seljal tõstmas pead.

UUDISEID VALLAST
1. Viimases volikogus oli küsimus vallavanemale tema alluvuses töötavate ametnike
eetilises käitumises. Ametnikud peaksid
eelkõige olema valla kodanikele teenuse
osutajad, mitte aga laimu levitajad. Oma
vastuse lõpetuseks vallavanem ka vabandas,
mis andis vähemalt märku tema meeskonna
eksimuse tunnistamisest.
2. OÜ Tõll-i töövaldkonda lisandunud õpilasliinide haldamine on taas takerdumas
soovimatusse lahendada töökorraldust
puudutavad probleemid ja soovist jätkata
ebaefektiivset majandamist. Vahel tundub, et
„vana korra“ pooldajad ei soovigi koostööd
teha ja pigem aitavad kaasa ebaterve õhkkonna
loomisele. Selline õhkkond ei ole tulnud
kasuks lastele, kelle huvides need muudatused
sisse said viidud. Probleemi lahendamiseks
kutsub AEK (arengu-ja eelarve komisjon) oma
istungil 19.04 vallamajja kõik osapooled.
3. Volikogu kiitis heaks heakorrafondi
taotluste esitamise korra, mille alusel on
võimalus taotleda vallapoolset kaasfinantseerimist majade korrastamiseks. Täpsemat
teavet võite küsida allakirjutalt või AEK-st,
kuhu kõik taotlused tuleb esitada hiljemalt
13.05(mitte aga vallavalitsusele nagu väidab
vallaleht). Samas artiklis väidetavad summad
ei ole lõplikud, sest taotluste rohkuse korral
esitab AEK taotluse lisarahade saamiseks
lisaeelarvest.
4. Tsirguliina KK hoolekogus(06.04) oli
läbivaks teemaks kooli psühholoogi nägemus
oma tööst ja probleemidest. Arutati lastevanemate huvi koosolekutes osalemise vastu.
Eesmärk peaks olema, et lastevanematel
tekkiks huvi kooli arengu ja tegevuste vastu.
Arutati ka laste tunnustamise ja parima klassi
valimiskriteeriumide väljatöötamise vajadust.
Head lapsevanemad avaldage siinkohal oma
arvamust. Tundke suuremat huvi kooli arengu
vastu ja muudame üheskoos hariduskvaliteeti
Tõlliste vallas paremaks.
Volikogu liige Veiko Ardel

ÕNNITLEME
SOORU LASTEAEDA
SÜNNIPÄEVA PUHUL!

Ma ei söö
?

J
J

ÕNNITLEME
APRILLIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI
Alma Liit
Maie Värton
Helvi Jallai
Tõnis Lass
Kalju Org
Olga Särki
Reet Lehtmets
Ülo Kapp
Alari Lehtmets
Elmo Kaart
Janek Vinogradov
Merlin Ploom
Jaana Butov

Juri Särki
Thomas Elson
Siim Granovski
Kaja Karpovski
Marko Nõmmik
Siim Denks
Tanel Kaljuste
Merily Boisen
Kadi Kaart
Eliis Karm
Ruthanne Kern

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