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ÜRO PEREAASTA JA RAHVUSVAHELINE PEREPÄEV
2004. aastal tähistatakse 10 aasta möödumist esimesest rahvusvahelisest pereaastast.
ÜRO Peaassamblee kuulutas 1993. aastal 1994. aasta esimeseks rahvusvaheliseks
pereaastaks. Samal aastal võeti otsus ka rahvusvahelise perepäeva tähistamise kohta.
Esimest rahvusvahelist pereaastat tähistati ka Eestis.
Pereaasta tähistamine 1994. aastal aitas kaasa perekonna väärtustamisele ning suunas
senisest enam tähelepanu perekonna tähtsustamise vajadusele ühiskonnas ja
perepoliitikas.
Pereaasta tähistamine aitas tõsta inimeste teadlikkust perega seonduvast ning kujundas
suhtumist peresse kui sotsiaalpoliitika subjekti. Üha enam on hakatud mõistma perede
toetamise tähtsust ja perekonna rolli ühiskonnas toimuvates protsessides. 1997. aastal
tunnistas ÜRO Peaassamblee, et rahvusvahelise pereaasta jätkamise eesmärk on
tugevdada ja toetada perekondi ühiskondlike ja lastekasvatusega seotud ülesannete
täitmisel ning et perekonda väärtustaks nii riik kui kohalik omavalitsus. Rahvusvahelise
pereaasta kümnes aastapäev annab uue impulsi 1994. a. pereaastal alustatud töö
jätkamiseks.
Pereaasta 10. aastapäeva tähistamise on ÜRO sidunud järgmiste eesmärkidega:
- suurendada valitsuse ja erasektori teadlikkust pereprobleemidest
- parandada riiklike institutsioonide suutlikust välja töötada ja ellu viia perepoliitikat
- toetada perede olukorda mõjutavate probleemide lahendamisele suunatud tegevusi
- koostada perede olukorda ja vajadusi käsitlevaid ülevaateid, viia läbi uurimusi
spetsiifiliste probleemide ja kitsaskohtade väljaselgitamiseks
- suurendada toetust peredele suunatud programmidele ja uutele tegevussuundadele
- tihendada koostööd rahvusvaheliste, riiklike ja valitsusväliste organisatsioonidega,
kelle tegevus on suunatud perede toetamisele
Rahvusvahelist perepäeva tähistatakse iga aasta 15. mail. Perepäev on hea võimalus
teavitada ühiskonda peret mõjutavatest majanduslikest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja
demograafilistest protsessidest. Perepäev on heaks võimaluseks korraldada igasuguseid
pereteemalisi ja peret kaasavaid üritusi.
Väljavõte ajakirjast „Märka last“

Hinges on ärev
juba seisan ma lävel
lilled süles,
emakest äratan üles.
HEAD
EMADEPÄEVA !

KUST ON SAANUD
ALGUSE EMADEPÄEV
Emadepäeva idee sündis
Ameerikas eelmise sajandi
algupoolel. Ajalugu teab nimetada ka
konkreetset algatajat õpetajanna Ann
Jarvis't, kes oma ema teisel surmaaastapäeval(1907.a.) kutsus
lähikondlased tähistama emade
mälestuspäeva. Esialgne emade
mälestuspäev sai juba järgmisel
aastal laiema tähenduse ja levis
kiiresti üle Ameerika. 1914. aastal
määras Kongress maikuu teise
pühapäeva ametlikult
emadepäevaks.
Esimese üle-eestilise emadepäeva
korraldamiseks pöördus Naiste
Karskusliit 1923.a. nii oma liikmete,
kui ka teiste naisorganisatsioonide
poole. Üleskutse leidis vastukaja
ning 3. juunil 1923.a. tähistati
emadepäeva ligikaudu 20-nes kohas.
Elin Tamm

EMADEPÄEVA
TÄHISTAMINE
SOORU
RAHVAMAJAS
9. MAIL
KELL 14.00
Esinevad Sooru lasteaia,
tantsuringi ja lauluringi
lapsed
Kevadpühadel toimus Tõlliste valla laste laulupäev - kevadel hakkavad ju linnudki lõõritama! Esinejaid oli palju, eriti
tüdrukuid. Hei, poisid! Olge julgemad! Meeldis väga, et see polnud lauluvõistlus. Kõik olid võrdsed ja said võrdselt
auhindu. See meelitab ehk järgmisel aastal teisigi lapsi julgelt lavale astuma.
Tore, et Sooru küla oli esindatud peaaegu igas vanuserühmas (v.a. 10-12 aastased), kokku kaheksa laululast.
Pildil ongi kõik Sooru lõokesed koos oma lauluõpetajatega laulupäeval 11. aprillil Tsirguliina rahvamajas.
Kaidi Kaljuste
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MAIKUU - LEHEKUU, ÕIEKUU, TOOMEKUU
Kuu nimetus on üle võetud Vana-Roomast, kus vastava kuu nimi oli Majus.
1. mai - VOLBRIPÄEV
Päev on oma nime saanud Heidenhaimi kloostri vana nunna Walburga järgi, kes
tunnistati pühakuks 779. aasta 1. mail. Volbripäeva kutsutakse ka kevadpühaks.
Maikuu algab volbriööga. Eestlased arvasid nagu sakslasedki, et volbriööl
peavad nõiad pidu. Kui juhtus vihma sadama, öeldi, et nõiad vihtlevad vihma
käes.
20. mai - TAEVAMINEMISPÜHA
On liikuv kirikupüha, mida pühitsetakse 40 päeva pärast lihavõtteid. Sel päeval
olevat Kristus taevasse tõusnud.
30. mai - NELIPÜHA
SUVISTEPÜHA, SUVISTED, KASEPÜHA, MEIUD, KIIGEPÜHAD
Suvisted on liikuv püha ja eestlastele eelkõige looduse ülistamise püha. Tuppa
tuuakse noored kased, toomingaoksi ning kevadlilli. Meie esivanemad pidasid
kogu loodust hingestatuks. Taevast, vett, maad, õhku, puid ja kive valitsesid
jumalad ja haldjad.
Eestlaste vanimad jumalad olid Uku ja Taara. Mõlemad valitsesid taevast ja
välku. Maapeal käies asusid nad hiies või tammikus. Sinna viidi jumalate
meeleheaks ohvriande.
Elin Tamm
TÕLLISTE AVATUD
NOORTEKESKUSES

PÕHJALA PÄEVAD

22. mail Soorus kell 12.00
(1,4 - 5,6 km)

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.

Vanusegrupid: Tillud kuni 7a.
Lapsed 8 -11a.
Lapsed 12 -15a.
Noored 16 -19a.
Täiskasvanud al.19a.

PARIMALE PERELE ERIAUHIND
Registreerumine alates kella 11.00-st Sooru järve ääres
Korraldaja : MTÜ Sooru Arendus Tel. 52 67954

Noortelaager Beaver’s Creek
KOHT KUS SUVI ON PÕNEV JA TÄIS SEIKLUSI
7.-16. juuni
spordilaager
11.-18. juuli
13-16 a.
25. juuli-1. august 8-12 a.
2.- 6. august
Norra-Eesti sõpruslaager
9.-14. august
töölaager
16.-22. august
spordilaager
Meil on oma
sümboolika!

Kõikides vahetustes sportlikud mängud, huvitavad tegevused,
matkapäev Lõuna- Eestis ja palju, palju muud...
Beaver’s Creek - see on järv, ehtsad koprad, spordiväljakud, matka- ja seiklusrajad...

Info 76 79 860; 51 62 606; 52 679 54

www.hot.ee/marvella; marvella@hot.ee

PISIKESI KAVALUSI
* Äratuskell ei helise kunagi valel ajal, kui jätta ta üles keeramata.
* Elektriarve vähendamiseks ärge keerake läbipõlenud pirne lambipesadest välja.
* Kingad ei saa kunagi vihmase ilmaga märjaks, kui kanda kummikuid.
KIMBUKE HÄID MÕTTEID
* Häid mõtteid loeme raamatutest, väga häid teame isegi.
* Inimene on vabanenud sabast, kuid mitte oskusest saba liputada.
* Enesekiitus on vanim iseteenindamise liik.
* Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
* Sirgjoonelised, olge pöördel ettevaatlikud!
* Pank on asutus, kust võivad raha saada kõik, kes suudavad tõestada, et neil pole rahapuudust.
ILMAST
* Nagu meile teatati, on ka edaspidi ilmad muutlikud, ainult prognoosid paranevad.

UUDISEID VALLAST
1. Viimasel volikogul (29.04) oli
arutlusel eelnõu mittetulundusühingutele
(edaspidi MTÜ) toetuse andmise korra
kohta. Uus kord peaks looma selged
põhimõtted, kuidas tulevikus valla
eelarvelisi vahendeid saab MTÜ-de poolt
taotleda ja millises vormis tuleb esitada
aruanne kasutatud rahade kohta.
Loodame, et uus kord ei muutuks MTÜde loomist takistavaks, vaid pigem
soodustavaks nagu eelnõus kirja sai
pandud.
2. Meie majandusõppe noored olid
edukad üleeestilisel õpilasfirmade
konkursil, kus saavutati esimene koht.
Väärikaks tasuks tuleb preemiareis
Maltale. Eelnevalt, aga sõitsid noored
oma teadmisi ja oskusi täiendama
rahvusvahelisele õpilasfirmade messile,
mis toimub 05.05 - 09.05 Oslos.
Vald toetas edukaid noori sõidurahadega
Norrasse.
3. Majandusõppe läbiviija Marek Mekk
esitas volikogule soovi laiendada juba
uuest õppeaastast majandusõpet
Tsirguliina KK-s. Väljatöötamisel on
õppekava koos eelarvega, mis sisaldaks
nii teoreetiliste tundide arvu kasvu (alates
põhikoolist), kui ka praktikumide
läbiviimist ettevõtetes.
4. Sooru RM-s algasid suuremahulised
ehitustööd, mille rahastusallikas on
SAPARD- i külameetmest projekti kaudu
saadud toetus, sellele lisandus valla
eelarvelisi vahendeid 10%.
Sooru Arenduse projekti kogumaksumus
on 516 000.- ja tööd peaksid valmis
saama jaanipäevaks. Loodame, et uue
sisu saanud rahvamaja toob uusi liikmeid
Sooru Arenduse ridadesse, kelle kaasabil
luuakse sisukaid tegevusi uuendatud
maja baasil.
Volikogu liige Veiko Ardel

ÕNNITLEME
MAIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI
Õie Koonik
Elmar Suur
Maie Lillipuu
Galina Pekkenen
Teo Must
Nikolai Bõstrov
Maarika Kapp
Günter Rannakivi
Andres Tahur
Anneli Raissar
Valentin Heinsaar
Kalmar Rogenbaum

!

Jana Reinhold
Anne Alamets
Denis Aldošin
Tõnis Laine
Alvar Kaljuste
Enar Niitov
Sandra Rannakivi
Andra Punt
Madli Rogenbaum
Vaike-Liine
Rehkalt

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

