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EMADEPÄEVA TÄHISTAMINE 

9. mail toimus Sooru Rahvamajas Emadepäeva  kontsert. Esinesid meie oma 
küla  lapsed  luuletuste,  laulude  ja  tantsudega.

Armsa tervitusega esinesid alati tublid Sooru lasteaia lapsed. Kõige toredam 
oli peotantsuringi esinemine. Nii vähese ajaga olid lapsed selgeks õppinud kuue 
tantsu põhisammud. Kahju ainult, et kõigile väikestele tüdrukutele ei olnud 
jätkunud tantsupartnereid. Ehk sügisel tuleb tantsuhuvilisi poisse juurde. Peale 
peotantsude  esitlust  õpiti  ka  üheskoos  lastega  selgeks  kantritantsu sammud. 

Tänati ringijuhte ja õnnitleti Sooru Aasta Ema, kelleks sel aastal valiti Silvia 
Jallai. Palju õnne! Pidupäeva lõpetuseks oli kaetud kohvilaud, kus ühist 
jutuajamist  jätkus  veel  pikaks  ajaks.  

Suviharja künniksella, 
ülimalla õitsiöölla

Hämarikku andis tungla
kustumatult Koidu kätte…

see oli hetke ainukene, 
videviku viivukene,

millal Koitu ja Hämarik
kohtusid areldi aastas.

Siisap puutusid põlevad 
huuled hetkeks teineteista

igiustavuse märgiks. 
Liisi Kaljuste

H. Visnapuu

LASTEKAITSE-
PÄEVA 

TÄHISTAMINE
4. JUUNIL  

KELL 14.00 

Võtame väärikalt vastu 
suvevaheaja.

Mängime mänge ja trallitame.
  Sööme torti ja jäätist.

Koguneme rahvamaja taha.

Sooru Naisselts

UUDISEID VALLAST

1. Arengu- ja eelarve komisjoni vahelised suhted. Õpilaste suhtumine revisjonikomisjoni aruande alusel 
istungil(14.05) vaadati läbi heakorra õppeprotsessi ja nende huvi tõstmine. valla 2003.a. majandusaasta aruanne. 
fondi laekunud taotlused ning Samuti on tõsiseks küsimuseks, Lisati ka märkused, mille likvi-
otsustati kinnitada 35-st esitatud kuidas kaasata lapsevanemaid huvi- deerimiseks anti vallavalitsusele  
taotlusest 30. Juba on toimunud ka tuma koolis toimuva vastu ja lisaaeg. Kinnitati valla ehitusmäärus, 
taotlejatele korraldatud infopäev vajadusel aktiivselt osalema kooli mille alusel tuleb edaspidi tegutseda, 
värvifirma esindajaga, kes andis nõu arendamises. Lapse haridus peaks kui soovitakse ehitustegevust alustada 
kuidas puhastada ja millega värvida olema kõigi lapsevanemate üks nii hoone kui ka rajatise puhul. 
maja, et tulemus oleks parim. prioriteete. Toimus ka erakorraline Vallavanemale esitati küsimus, kuhu 
Lõplikud  summad määratakse pärast hoolekogu(25.05), kus kuulati ära on jäänud igakevadine suurprügi 
värvitavate pindade ja vajaliku õ pilaste arvamused ja ettepanekud, äravedu küladest. Eelarves on selleks 
värvihulga  täpsustamist . mis meeldib ning mida peaks olemas ka vahendid. Ohtlike jäätmete 
2. AEK komisjonis arutati ja tehti muutma, et koolielu muutuks vedu organiseeriti enne vallapäeva. 
ettepanek parimate õpilaste(klassi) paremaks.  Õpi lased soovis id  Loodan, et inimesed said oma prügi 
premeerimiseks (määrati summad) sarnaseid kohtumisi tihendada. Sama ära antud. Kahjuks peab jälle tõdema, 
vastavalt hoolekogu poolt välja- päeva õhtul kuulati ka õpetajate et vallaleht ilmub nagu „jumal 
t ö ö t a t a v a t e l e  p õ h i m õ t e t e l e .  arvamusi üleskerkinud probleemide juhatab“ ja sisu on tihti aegunud. 
Arvatavasti käivitub uus põhimõte lahendamiseks, kuid kahjuks jäi V allavalitsus ei suuda midagi tarka 
uuest õppeaastast. Seega on sügisest kõlama põhimõte, et „küll asjad antud küsimuses öelda, kui vaid „me 
oodata midagi uut, mis peaks muutma loksuvad ise paika“. Nii mõnestki jäi lihtsalt ei saa oma töödega hakkama“ 
k o o l i e l u  p o s i t i i v s e m a k s  j a  mulje, et nad kas ei taha aru saada või on tavapärane vastus volikogust 
õppetulemused   paremaks. ei saagi aru, et lahendusteta problee- volikoguni. 
3. Hoolekogu koosolekul(11.05) oli mid  võivad  peagi  üle pea  kasvada.
arutlusel õpilaste ja õpetajate 4. Volikogu istungil (26.05) kinnitati 

Meeldivat  suve  ja  ilusat 
 koolivaheaega  soovides! 

volikogu liige  Veiko Ardel



Üldküsimused: Küsimused Rootsi kohta:
1. Millal on Soome, Rootsi ja Norra rahvuspühad? 1. Nimeta Rootsi kõige tuntum maja kirjandusest.
2. Milline usk valitseb skandinaavias? 2. Nimetada kirjanik A.Lindgreni teoseid. (vähemalt 5)
3. Nimeta Soome, Rootsi ja Norra pealinnad. 3. Nimetada filmireþisöör Lukas Moodyssoni filme. 
4. Nimeta Soome, Rootsi ja Norra lippude värvid. (kuni 3)
5. Nimeta Soome, Rootsi ja Norra rahvaarv. 4. Nimeta maailma (Rootsi) vanim ettevõte ja millal on 
6. Nimeta Soome, Rootsi ja Norra tuntud sportlasi. (iga ta loodud?  
maa kohta 3) 5. Nimeta perekond, kes kontrollib rohkem kui 35% 
7. Kuidas nimetatakse Soome, Rootsi ja Norra Rootsi aktsiatest.
parlamente ja mitu liiget seal on? 6. Kes on Rootsi kuningas?
8. Nimeta Tõlliste valla sõprusvallad Soomes ja Norras. 7. Mitu protsenti Rootsi pindalast katavad metsad?
9. Nimeta rahvus, kes elab Põhja-Soomes, Põhja-Rootsis 8. Nimeta kolm kuulsamat automarki Rootsis? 
ja Põhja-Norras? 9. Kuidas on Hiiumaa ja Saaremaa rootsi keeles?
Küsimused Soome kohta: 10. Nimeta läbi aegade tuntuim Rootsi ansambel.
1. Mitu korda on Soome pindala suurem Eesti pindalast? Küsimused Norra kohta:
2. Kes on olnud aegade jooksul kõige armastatum 1. Kes oli Norra esimene kuningas?
president Soomes? Kes on Soome president praegu? 2. Kes on kirjutanud romaani „Kristiina Lauritsatütar“ ja 
3. Mis on Soome rahvuseepose nimi? kes on samanimelise filmi reþisöör?
4. Kes on Soome hümni muusika autor? 3. Kui pikk on Norra rannajoon?
5. Kuidas nimetatakse Soome rahvalaulu ja kuidas 4. Missugust ajajärku nimetatakse Viikingite ajaks?
nimetatakse laplaste laulu? 5. Nimeta norra kirjanikke ja kes neist on saanud Nobeli 
6. Kuidas soomlased nimetavad oma mägesid? kirjanduspreemia?
7. Mis on Tsirguliina Keskkooli soome sõpruskooli täpne 6. Millal sai Norra iseseisvuse?
nimetus? 7. Nimetage kõige pikem fjord Norras ja selle pikkus?
8. Mis on selle kunstniku nimi, kelle näitus “Pardid” oli 8. Nimetage kõige pikem jõgi Norras ja selle pikkus?
üleval Tsirguliina KK-s? 9. Mitu protsenti on Norras põllumajanduslikult 
9. Kes on Soome tuntuim helilooja ja mis on tema kõige haritavat maad?
kuulsama pala nimi? 10. Kui pikk on Norra riigipiir Rootsi, Soome ja 
10. Mille  poolest on Soome tuntud maailmas (nimeta Venemaaga?
vähemalt 3 asja)?  
11. Miks lapsed üle kogu maailma armastavad Soomet?  
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VIKTORIINI KÜSIMUSED PÕHJAMAADE KOHTA

 

 

Ootame plakateid ja joonistusi trollidest ning teemadel 
„Põhjala aastaajad“ ja „Põhjala kargus ja võlu“. Viktoriini 
küsimuste ja joonistuste viimane äraandmise/saatmise 
tähtaeg on 15. juuni. Viktoriini küsimustele saate vastata ka 
interneti teel. Elektroonilised küsimused leiate aadressil: 

 ja saata tuleb need aadressil: 

Tõlliste  Avatud  Noortekeskuses saab sel päeval vaadata 
ka  näitust  „Sooru  lasteaia  trollimaania”. 

www.tsirgu.edu.ee/tank
anktank@hot.ee   või anda  Mareki,  Piia  või  Sigriti  kätte.

Küsimused koostanud Marek Mekk, Svetlana Oper, 
Sigrit Säinas ja Piia Ardel

 
 

 18. JUUNIL
PÕHJALA PÄEVADE

LÕPETAMINE

TÕLLISTE AVATUD
 NOORTEKESKUSES

 17.00
KELL

HOLTÅLENI Ä Õ  VALDA L BIV GAULA J GI
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Neljandat aastat järjest viidi läbi  
MTÜ Sooru Arenduse eestvedamisel 
rattapäev „Sooru Sadul“, kus nii 
väikeste kui suurte rattahuviliste vahel    
toimus sõbralik  mõõduvõtmine.  

Sõitudes osales 5 vanusegruppi: 
neist kõige nooremad, nn. tillud (kuni 
7 a . )  o l i d  k a h t l e m a t a  k õ i g e  
ettevõtlikumad, sest neid osales antud 
võistlusel kõige rohkem. Ja muidugi 
olid nad kõik ka väga tublid. Suur 
aitäh tuleb öelda ka julgustajatele, 
emmedele  ja  issidele! 

Vanusegrupis 8 - 11 eluaastat 
saavutas esikoha Ranno Surri. 
Järgmises vanusegrupis 12 - 15 
saavutas esikoha tütarlastest Janika 
Ardel ja noormeestest Ivo Suur. 
Noorte vanusegrupis  16 - 19 aastat oli 
e s i m e n e  A n n i k a  M a l l e u s .  
Võistluspäeva pingelisemat heitlust 
p a k k u s  m e i l e  t ä i s k a s v a n u t e  
vanusegrupp. Esikoha sai Nikolai 
Vähi, teiseks jäi Kalle Kiristaja ja 
kolmandaks omaküla mees Aivar 
S u u r.  N a i s t e s t  v õ i t i s  P i r e t  
Granovskaja. 

Parimaid tunnustati medalite, 
diplomite ja meenetega. Peredest 
tunnustati parimateks Granovskaja ja 
Suur, kuid sõbralikus üksmeeles anti 
seekordne eriauhind perekond 
Granovskajale. 

Kokku oli osalejaid 22, kuid 
järgmisel aastal võiks olla siiski 
rohkem  osavõtjaid.    Thomas Elson

Minu külaskäigu põhieesmärk oli norra keele praktiseerimine. Eelnevalt 
olin seda keelt iseseisvalt õppinud sõnaraamatute abil üle poole aasta. 
Tundus vajalik olevat kodus õpitut ka praktiliselt kasutada. Hakkasin Norra 
sõidu kohta läbirääkimisi pidama juba eelmise aasta oktoobris ning selle 
aasta algul panime ka kuupäevad paika. Väike kartus oli ikka hinges, et 
kuidas hakkama saan, kuid taganeda polnud enam sobilik. Sõitsingi 
Norramaale  aprillis,  pärast munadepühi.

Minu tulekuks oli ettevalmistatud tõsine kultuuriprogramm - pidin ju 
nädala ajaga võimalikult palju tutvuma Holtåleni vallaga. Olles oma 
kodukoha patrioodid, soovivad norrakad ka külalistele näidata, et just nende 
vald on parim. Viibisin koolides ja kohalikes rahvamajades näiteringide, 
meeskoori ja puhkpilliorkestri proovides. Tutvusin pensionäride 
päevakeskuse ja noortekeskuse tegemistega ning külastasin 
hooldekodu/tervisekeskust. Kohalik puhkpilliorkester oli Eestist väga 
huvitatud ja nende soov on 2005 a. Eestit külastada ning ka mõned päevad 
Tõlliste mail veeta. Olin külaliseks lasteorganisatsiooni 4H kohalikus klubis, 
kus arutlesime nende võimalustest osaleda laagris meie vallas. Nüüdseks on 
teada, et nad saabuvadki laagrisse augusti algul. Ühes koolis tutvusin ka 
nende poolt väljavalitud sõprusklassiga (7 kl), kes sooviksid edaspidi meie 
noortega sõprussidemeid arendada. Rääkides õpetajatega, ei pidanud nad ka 
võimatuks,  et  tulevikus  arendada  õpilasvahetust. 

Käisin ka Trondheimis (120 km kaugusel), kus viibisin valla 
arvutispetsialistiga koos IT seminaril. Huvipakkuv oli päev vanas 
vasekaevanduslinnas, R¸rosis, 30 km kaugusel Holtålenist. Seal asub põnev 
kaevandusmuuseum, kus saab näha väikestel töötavatel makettidel, kuidas 
vanasti vaske toodeti. See linn on turistidele huvipakkuv ka selle poolest, et 
kõik hooned on kohustuslik restaureerida nii nagu nad välja nägid vanasti, 
keelatud on isegi paigaldada uut tüüpi aknaid ja uksi. Restaureerimist toetab 
osaliselt ka linnavalitsus ning selles linnas oli tööd leidnud ka üks eesti 
restauraator,  kellega  ma  kohtusin. 

Vastuvõtt oli väga sõbralik ja reis läks igati korda. Loodus oli muidugi nii 
fantastiline, et seda on raske isegi sõnadega kirjeldada. Oma keele 
õpingutega äratasin ka norrakates huvi eesti keele vastu,  minu sealviibimise 
ajal osteti juba norra-eesti sõnaraamatuid. Ka meie vallas on tekkinud 
mitmetel inimestel huvi Norramaa vastu. Loodan, et koostöö jätkub 
erinevatel tasanditel ja ka paljud teised meie valla inimesed saavad tulevikus 
kogeda  norrakate  külalislahkust  ja  näha  seda  imepärase loodusega maad.    

RATTAPÄEV „SOORU SADUL“

PIIA KÜLASK IK SÕPRUSVALDA HOLTÅLENIÄ

TÄNAVAKORVPALLI TURNIIR

 

 

3.juulil kell 12.00  
Marvella Majade väljakul

  LASTELE  ERINEVAD

        VÕISTLUSED

  PARIMATELE MEDALID JA

    MEENED
 

 

 

VÕISTKONNA OSALUSTASU 5O.-

TOETAVAD:

OÜ METSAVANA,

MTÜ SOORU ARENDUS,

TÕLLISTE VALD, KULTUURKAPITAL

 

NB! J LGIGE REKLAAMIÄ



Rõseva Jevdokia Jane Malleus
Hillar Rea Argo Nõmmik
Haino Suursepp Vassili Gaistruk
Eha Ristolainen Pille Granovski
Tauno Ristolainen Diana Karnauhhova
Ahti Käis Keili Tahur
Asta Elson Sander Rannakivi
Rein Randver Oliver Orgel
Eduard Aldo in Anabell Tamm
Hele Surri Margus Kuhlberg
Riina Bõstrova Anette Pärn
Janek Parmask Maikel Ilves
Kristiina  Genrich
Arved Sarv
Kuldar Lehtmets

š

 

ÕNNITLEME 
JUUNIKUU

 SÜNNIPÄEVALAPSI
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JUUNI  JAANIKUU, SUVEKUU, PÄRNAKUU, -

* „Meie uus korter on suurepärane, ainult 
üks asi on halb: naabrid kuulevad läbi 
seina  kõik,  mis  me  räägime.“ 
„Eks riputage siis seinale paks vaip.“
„Seda ju võiks, aga siis ei kuule me, mida 
nemad  räägivad.“
* „Ema,  ütle,  mis  asi  on  abielu.“
„Abielu on sepikoda, kus mees ja naine 
sepistavad  oma  õnne.“ 
„Ah sellepärast siis ongi meie naabrite 
juures  alati  selline  kära.“
* Ðotlane astub õhtul korraks naabri 
juurde  sisse.
„Sul on täna kuidagi jahedavõitu,“ märgib 
ta  mõne  aja  pärast.
„Jah,“ on peremees nõus „ ma ei teadnud, 
et keegi täna külla tuleb, ja kütsin ainult 
ühe  jaoks.“     

Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ  Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel.  76 79 860;  52 679 54

Roomlaste  kalendris  Junius.
21. juuni  SUVINE PÖÖRIPÄEV,  ka  suvine  pesapäev.
Pööripäeval on päev kõige pikem, öö kõige lühem. Sel ajal on tegemist 
omapärase nähtusega, mil päike loojub horisondil neljal päeval järjest samal 
kõrgusel.  Vanarahvas  ütleb,  et  päike  on  pesas.
24. juuni  JAANIPÄEV 
Nimetus on üle võetud kirikukalendrist ja märgib Ristija Johannese sünnipäeva. 
Ristija Johannes on teede, hobuseravitsejate ja - rautajate ning rätsepate 
eestkostja. Jaanipäeva hommikul toodi tuppa kased ning rohkesti põllulilli. 
Usuti, et jaani ajal kubiseb kogu loodus vaimudest. Jaaniöö kauneim legend 
räägib sõnajala õitsemisest ja selle otsimisest-leidmisest. Jaanipäeva tipphetk on 
meil alati olnud jaanituli. Jaaniööl ei tohi magada - kes näeb päikesetõusu 
jaanihommikul,  saab  õnnelikuks. 
27. juuni  SEITSMEMAGAJAPÄEV
Legendi järgi jäänud Jumala tahtel seitse kristlast kaljukoopas magama, 
pääsedes nõnda tagakiusamisest. Seitse on maagiline arv. Kui seitsme-
magajapäeval  sajab,  sajab  seitse  nädalat  järjest.
29. juuni  PEETRIPÄEV
On kirikukalendris peeterpaulipäev. Peetrust peetakse kiriku ja kalurite 
kaitsepühakuks, kellelt võib pikka iga paluda. Peeter pigistab paju ja teiste 
puude  koore  kinni.  Käol  läheb  hääl  ära.

-

-

-

-

Elin Tamm

ÕILMEKUU, PIIMAKUU

NALJANURK

Võnnu lahing, Landeswehr'i 
sõjas 19.-23. juunil 1919 aastal 
Cçsise (Võnnu) lähedal Põhja-
Lätis peetud otsustav lahing. 
Pärast esimesi Eesti väe ja selle 
koosseisus oleva Põhja-Läti 
b r i g a a d i  n i n g  b a l t i s a k s a  
Landeswehr'i ja seda toetavate 
saksa vabatahtlike kokkupõrkeid 
kehtestati liitlasriikide nõudel 
v a h e r a h u .  Va h e r a h u  a j a l  
koondasid mõlemad pooled 
jõude. 19. juunil murdsid 
sakslased (ülemjuhataja kindral 
krahv Rüdiger von der Goltz) 
vaherahu ja alustasid Eesti     
3.diviisi (juhataja kindralmajor 
Ernst Põdder) vastu pealetungi. 
Eestlaste kaitse oli visa ja 22. 
juunil sakslaste pealetung rauges 
ning ööl vastu 23. juunit andis    
R. von der Goltz taandumiskäsu. 
23. varahommikul hõivas Eesti 
väg i  Cçs i se .  Seda  päeva  
t ä h i s t a t a k s e   E e s t i s   
võidupühana.    

23. juuni  VÕIDUPÜHA-

9. aprillil sündis
 Raili Arikase ja  Andres Sarve 

esimese lapsena tütar Anette Sarv

ÕNNITLEME!

TEATED

Elin Tamm

Dr. Maamets vastuvõtt Sooru 
rahvamajas 16. juunil. Kellaaeg 

täpsustamisel. Palume registreeruda 
Laatre arstipunkti telefonil 76 96 502  

E, T, K, N, R kell 9.00-13.00 või 
telefonil 50 55 675  

Sooru lasteaed suletud
14. juuni - 18. juuli

Sooru raamatukogu suletud 
01.  28. juuli-

MTÜ Sooru Arenduse 
avatud üldkoosolek toimub 

8. juunil kell 18.00 
Sooru rahvamajas.

Bussiajad:
Valga - Sooru keskus

10.00 (uus liin, millega saab 
sõita Tsirguliina ja Laatresse);

 12.00; 14.30; 17.30
Sooru keskus  Valga

7.20; 9.40; 16.17

TÄNAME

Tahaksin tänada häid soorukaid, 
Maimu Aidlat, Helve Brauni, Ülo 
Kappi, Elin Tamme ja Arne 
Nõmmikut, kes on andnud oma 
isiklikud fotod ja materjalid 
kasutamiseks, et koostada Sooru 
küla kroonikat. Ootan ka edaspidi 
mälestusi ja fotosid meie ilusa küla 
kohta. 

Kuid küla on ilus siis, kui hoiame 
puhtust, niidame majade ümbrusi. 
Loodan, et üheskoos suudame ka 
l a s t e l e  s e l g e k s  t e h a ,  e t  
kommipabereid ja krõpsupakke ei 
pilluta maha. Paluksin ka hoida 
puhtust meie kauni järve ümbruses, 
oleme ju ise need, kes seda tegema 
peavad. Vesta Lepik
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