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LAULUPEOTULI  SÕITIS  SOORUST  LÄBI 

Ekslen üksinda metsas,
täis mõtteid pea:

miks maailm nii kitsas, 
miks pole kõigil hea?

Ma kasele toetun.
Männid eemal on vait.
Okste vahele poetun.
Käele tilgub vaik.

Puud lohutavad mind
ja annavad julgust.

Elus igal asjal on hind.
Ka päev vajab valgust. 

MÕT TED

30. juuni õhtul kell 18.30 saabus Sooru järve äärde laulupeotuli. Üle hulga aja 
oli ilm ilus, ainult kohalikku rahvast kogunes vähevõitu. Paistab, et meie rahvas 

ei ole kohalikest üritustest eriti 
huvitatud. Need, kes tulid, said 
imepärase etenduse osaliseks. On ju 
meie endi ja eriti meie laste jaoks 
selline rongkäik ja hobukaarikud 
päris haruldus. Lapsed käisid 
hobuseid lausa käega katsumas. 
Tuld saatis Tsirguliina - Puka 
segakoori kauaaegne dirigent 
Villem Alp ning vastu võtsid Tõlliste 
puhkpilli orkester ja rahvatantsijad. 
Üritust juhtis Arne Nõmmik. Lauldi 
ja tantsiti üldlaulupeo laule ja tantse. 
R a h v a s  s a i  u u d i s t a d a  
Tuletõrjemuuseumi autosid. Samuti 
oli soovijatel võimalus laulupeotuld 

edasi saata kuni Tõlliste valla piirini. 
Järgmine peatus tule teekonnal oli Paju Lahingu mälestusmärk ja Soome 
poegade mälestuskivi Paju mõisas. Seal pakuti külalistele pirukaid ja kohvi. 
Tõlliste valla piirini saatis tuld vallavanem Madis Gross. See  oli  selle  sajandi  
suursündmus  meie  kultuuriloos. 

Aitäh kõigile korraldajatele ja headele inimestele, kes selle sündmuse vastu 
huvi ilmutasid! 

Siinkohal tahaksin lisada teate 
kõigile Sooru inimestele, kes on 
tundnud huvi Sooru järve ääre 
kasutamise kohta. Sooru järve 
ääres ei ole keegi keelanud 
korraldada rahvale üritusi. Vahe on 
ainult selles, et tasuta rahvale 
korraldatud ürituste eest ei küsita 
plats i  rent i ,  kuid tasul is te  
kommertsürituste eest on MTÜ 
Sooru  Arendus  k inn i t anud  
rendihinnad.

Tahaksin  Teiega koos arutleda ühte asuvate vahenditega ning sageli on arvestama, et iga kord kodunt välja 
minu jaoks üleskerkinud küsimust. need lõhkujad meie oma küla minnes astuvad  nemadki kellegi teise 
Nimelt, miks mõned inimesed meie inimesed. Viimane avastatud maale. 
külas ei suuda mõista teiste lõhkumine ehmatas mind tõesti Minu arvates on inimesed oma 
inimeste ettevõtlikkust. Kui midagi v ä g a .  N i m e l t  a v a l i k u k s  pahatahtlikkuse, kadeduse ja isikliku 
tehakse korda või ehitatakse, siis kasutamiseks rajatud suusaraja vihaga ikka tõepoolest juba liiale 
leidub kohe neid, kes sellesse sillaga juhtus nii, et see lihtsalt saeti läinud. Tekkib küsimus, kas tõesti on 
tegevusse pahatahtlikult suhtuvad katki meie oma külaelaniku poolt. v iha  mõnede  in imes te  a inus  
või siis hoopiski täielikult ära Siinkohal tahaksin meelde tuletada, eneseväljendusviis? 
l õhuvad .  N i i  on  j uh tunud  et ka maaomanikud ei kasuta ju Loodan siiski, et seekord sekkub 
rahvamajas, kus lõhutakse uksi, e l a m i s e k s  a i n u l t  i s i k l i k u l t  asjasse ka vald, kelle kaudu toimub 
aknaklaase ja muid avalikuks väljaostetud maa-ala, vaid juba poes maade  os t -müük  ja  in imes te  
kasutamiseks mõeldud vahendeid. või muudes avalikes kohtades teavitamine avalikuks kasutamiseks 
Nii on ka juhtunud järve ääres l i i k u d e s  p e a v a d  k a  n e m a d  mõeldud objektidest. 

Sigrid Sirel

TOIMETAJA  MÕTTED

Vesta Lepik

Piia Ardel
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JUULI  HEINAKUU, KOERAKUU, KARUSEKUU, JAAGUPIKUU-

Roomlaste  kalendris  Julius,  keiser  Julius  Caesarile  pühendatud  kuu.
2. juuli - HEINAMAARJAPÄEV 
Heinamaarjapäev, ka Maarja koduskäimise ja Maarja katsumise päev on üks mitmest 
Jeesuse ema Maarjaga seotud tähtpäevadest. Eesti rahvakalender nimetab 
heinamaarjapäeva veel punamaarjapäevaks, sest naised korjasid sel ajal värvimisel 
punast tooni andvaid taimi, enamasti maranit ja naistepuna. Korjati ka karikakraid, 
millega sai lõngu või kangast kollaseks värvida. Kui heinamaarjapäeval läheb raudnael 
rohtu, siis ei hakka enam vikat kõrte peale. Õige aeg saunavihtade ja ahjuluudade 
tegemiseks, sest lehed on „täiskasvanud“. Käole  läheb  odraokas  kurku. Merele  tuleb  
pärm  peale.
10. juuli - SEITSMEVENNAPÄEV
Rooma keiser lasknud sel päeval seitse kristlasest venda hukata. Kui sel päeval sajab,  
sajab  seitse  nädalat   jutti.
13. juuli - MARETA- ehk KARUSEPÄEV
Päeva nimetus on tuletatud naiste, ammede, sünnitajate ning talurahva kaitsepühaku  
Margareta   nimest.  Algab   taliviljakülv   ja   vähipüük.
22. juuli - MADLIPÄEV
Kirik austab sel päeval Kristuse ustavat järgijat Maarja Magdaleenat. Enne Jeesusega 
kohtumist oli ta olnud kõlvatute elukommetega naine. Maarja Magdaleena on 
patukahetsejate,  elu  üle  järelemõtlejate  ning   naisjuuksurite  eestkostja.
25. juuli - JAAGUPIPÄEV
Jeesuse jünger Jaakobus jutlustas ja tegi imetegusid nagu tema kaaslasedki.
Jaakobust peetakse palverändurite, lihttööliste ja köösnerite kaitsepühakuks. Maatööde 
järgi peab Jaagupipäevaks nii kaugel olema, et hein on tehtud ja viljalõikus ootamas. Kui 
odral on pea väljas, ei jää peremees saagita. Jaagup annab värsket kartulit mekkida ja 
pöörab kapsalehti peadeks. Õunale tuleb õige maik manu. Puude lehed hakkavad  
kolletuma.
26. juuli - ANNEPÄEV
Anna oli Maarja ema ja Kristuse vanaema. Pärast kahekümneaastast kooselu Joakimiga 
sündinud Maarja. Anna ja Joakimi kooselu peetakse kristliku abielu musternäidiseks. 
Anna  on  kaevurite   kaitsepühak.
29. juuli - OLEVIPÄEV   
On pühakuks kuulutatud Olav II surmapäev. Norra kuningas Olav II, keda hüüti ka Olav 
Paksuks ja Olav Pühaks, ei olnud oma eluajal kuigi hinnatud valitseja. Olav II langes 
29.juunil 1030 sõjaväljal. Olevipäev on karja õnnistamise päev. Taevasse siginevad 
lambapilved.  Algavad  lõikustööd.  Öeldi:  Härjad  ikke,  ruunad   rakke! 

Tänavu toimus „ Sooru Sops“ 
juulis ja ilm soosis seda üritust. Pole 
ju sel suvel olnud eriti palju päevi, 
mil päikest paistab. Kohale oli tulnud 
viis võistkonda Valgamaalt ja üks 
segavõistkond, kus mängis ka üks 
Soorukas. Mängud olid tasavägised 
ja võitjana väljus võistkond 
OTOLUX, kes oma eelmisel aastal 
võidetud rändkarikat ei pidanud 
loovutama. Teiseks tuli võistkond 
SÕBRAD OMAS MAHLAS ning 
kolmanda koha saavutas MARX & 
SÕBRAD. Vaheaegadel  said 
pealtvaatajad kaasa teha nii 
vabaviske-, kui ka nooleviske 
võistlusel. Siinkohal nimetame 
parimaid noori: Mart Jallai, Eneri 
Kapp, Garlo Gerberg, Ivo Suur, Ats 
Ta m m  j a  Ta m a r  K a l j u s t e .  
Vabaviskevõistluse üldvõitja oli 
Kalev Linde. Turniiri parimaks 
mängijaks tunnistati Romet Loos 
võistkonnast Marx & Sõbrad. 

Loodame, et traditsioon jätkub, 
sest järgmisel aastal on korraldada 
juba viies turniir.

Täname ka siinkohal toetajaid ja 
võistluste peakorraldajat Elmo 
Kaarti.

TÄNAVAKORVPALLITURNIIR
 „SOORU SOPS“

Elin Tamm

Anne Alamets

NOORTELAAGER
 „BEAVER’S CREEK“

Soorus korraldatakse erinevaid 
teemalaagreid juba viiendat aastat. 
Praeguses laagris, kus oleme meie, 
on lapsed vanuses 7-14 eluaastat ja 
laagri pikkuseks on kaheksa päeva. 

Selle vahetuse jooksul pakutakse 
lastele mitmesugust käelist tegevust. 
Valminud tööd pannakse üles 
näitusele, kus võib leida erinevates 
t ehn ika tes  tö id  (n i id i t rükk ,  
rebimistehnikas portreed, ennast 
tutvustavad värvilised ja vahvad 
plakatid, salvrätikutrükis pildid ja 
j ä ä t i s e p u l k a d e s t  l õ b u s a d  
kaunistused). 

Vahelduseks saavad lapsed laulda, 
tantsida ja mängida. Suurt elevust 
laagri tüdrukutest tekitas poiste 
tantsuline etteaste ühel laagriõhtul. 

Laagri tegevusest ei puudu ka 
s p o r t l i k  p o o l .  M ä n g i t a k s e  
j a l g t e n n i s t ,  k o r r a l d a t a k s e  
teatevõistlusi ja läbitakse mitmete 
takistustega seiklusrada. 

On käidud ka matkal Otepää 
looduses ja Pühajärve veemõnusid 
nautimas.

jätkub teisel lehelF
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Roomlaste  kalendris  Augustus,  keiser  Octavianusele  pühendatud  kuu.
10. august  LAURITSAPÄEV
Päev on Rooma diakon Laurentiuse järgi nime saanud. Laurentius põletati surnuks. 
Laurits on vaeste kaitsepühak, tule isand, tuletõrjujate ning kõikide tulega seotud 
ametimeeste eestkostja. Tuli oli muistsetele eestlastele püha, sest see on pärit taevast. 
Tulle ei tohtinud sülitada, isegi halge  tule rooga  ei tohtinud jalaga  togida.  Tulel  usuti  
olevat  maagiline  toime. 
15. august  RUKKIMAARJAPÄEV
On  Jeesuse  ema  Maarja  surmapäev. 
Vesi  jaheneb,  konna  suu  jääb  kinni,  õuntele  tuleb  maitse.
24. august  PÄRTLIPÄEV
Pärtlipäev on apostel Bartholomeuse mälestuspäev. Bartholomeus oli üks Jeesuse 
jüngritest. Tagakiusajad nülgisid ta elusalt. Parkalite, raamatuköitjate, kingseppade, 
nahakauplejate ja lihunikkude kaitsepühak. Pärtel kostitab seente, pähklite, õunte ja 
meega ning annab humalale viimase viha. Rahvakalender peab pärtlipäeva sügise 
alguseks. Oodata on sügistorme ja hallaöid. Pääsukesed kogunevad  peatseks  
äralennuks.   

-

- -

-

-

AUGUST  VILJALÕIKAMISE KUU, VILJAKUU, 
RUKKIKUU, MÄDAKUU

-

30. juunil toimus Laatres Õru-Tõlliste liitumiskomisjoni esimene koosolek. Kohal olid 
Tõlliste valla esindajatena Martin Maask, Veiko Ardel ja Vello Mets ning Õru valla 
esindajatena Avo Allik, Kalmer Sarv, Andres Noorkõiv. Külalisena viibis koosolekul 
Õru  vallavanem  Andres  Palloson.

1. Ettevalmistavate dokumentide arutelu aluseks võeti Õru valla poolt koostatud 
baasdokumendid ja ühinemise raamleping, mida otsustati täiendada ja sisse viia 
soovitavad  muudatused  järgmiseks  töökoosolekuks,  mis  toimub  21. juulil  2004. a. 

2. Määrati ära ajagraafik, millal tuleks üle anda liitumisleping maavanemale 
kinnitamiseks ja arutati, mil viisil tuleks rahvast teavitada toimuvatest läbirääkimistest 
ning  läbiviidavatest  ettevõtmistest. 

3. Otsustati teavitada esimese koosoleku toimumisest Valgamaalases ja võimalusel 
kõikides töökoosolekutes arutletavaid teemasid läbi järgnevate Tõlliste Teatajate, mida 
peaks  trükkima  ka  Õru  vallale.

4. Koosolekute protokollijaks valiti Tõlliste valla esindaja Veiko Ardel ja otsustati 
kinnitada sekretariaat, mis  koosneks  mõlema valla sekretäridest  ning vallavanematest. 

5. Kuulati ära mõlema valla esindajate arvamused, millised võiksid olla ühisvalla 
ühisosad ja milliseid tegevusi võiks/saaks ühildada. Samuti arutleti ohtudest ja 
alternatiividest, mis otseselt mõjutavad piirkonna elanikke, mida peaks arvesse võtma 
ühinemislepingus. Tehti ettepanek valmistada ette raamlepingu mustandid koos 
lisadega.
21. juulil toimunud liitumiskoosolekul tehti ettepanekuid lepingusse ja otsustati kaasata 
aktiivsemaid kodanikke ning teisi ametnikke, kes tooksid välja erinevaid nägemusi, mis 
arvestavad ühinevate valdade omapäraga. Lepingu enamikes punktides oldi üksmeelsed 
ja otsustati vaidlust tekitanud lepingupunktid konkreetste ettepanekutega välja tuua 
järgneval koosolekul, mis toimub 18. Augustil Tsirguliina RM-s. Pärast seda koosolekut 
peaks kaasatama suurem ring inimesi, et tutvustada väljatöötatud lepingukava.

ÕRU TÕLLISTE LIITUMISKOMISJONI 
KOOSOLEKUTEST

-

UUDISEID VALLAST

On suvevaheaeg paljudes valla 
ettevõtetes, kaasaarvatud osaliselt 
töötavas vallavalitsuses, seepärast on 
ka uudiseid vähem.

Samas on olulisi küsimusi, mida 
tuleb lähitulevikus nii AEK-s kui ka 
volikogus arutada, mis puudutavad 
enamust valla kodanikest. Üks neist 
on valla vee- ja kanalisatsiooni-
projekt, mis on valmis ja nõuab 
et tepanekuid ning vajadusel  
muudatusi. Puudutab ju antud teema 
kõiki meid ja projektis olevad 
investeeringud on väga suured ja 
olulised. Seepärast kutsun inimesi, 
kes soovivad avaldada arvamusi, 
antud teemal kaasa mõtlema ja 
arutama. Alates septembrist peaksid 
t u l e m a  k a  v a s t a v a s i s u l i s e d  
külakoosolekud, kus on võimalik 
tutvuda projekti ja sellest lähtuva 
tulevikunägemusega Tõlliste valla 
vee- ja kanalisatsiooni majanduses.

Teine oluline küsimus, mille kohta 
tuleb juba sel sügisel rahval avaldada 
arvamust, on Tõlliste ja Õru valla 
ühinemise kinnitamine. Selles 
küsimuses tuleb samuti mitmeid 
arutelu koosolekuid arvatavasti 
alates oktoobrist. Seegi on teema, 
mis peaks olema oluline igale valla 
kodanikule. 

Soovitan veel meeldivalt puhata ja 
peatselt aktiivselt kaasa lüüa meie 
v a l l a s  t o i m u v a t e s t  r a h v a -
koosolekutest. Jälgige ülespandavat 
reklaami nii Sooru Sõnumites kui ka 
külades.

Ilusat jätkuvat suve soovides

volikogu liige Veiko Ardel

Veiko Ardel

Elin Tamm

Päikeselise ilmaga käiakse ujumas Sooru järves. Oma vaba aega saavad lapsed 
sisustada piljardit, golfi, tennist ja korvpalli mängides. Õhtuseks rituaaliks on 
kogunemine puhketuppa, kus arutatakse päeval toimunud sündmusi ja jagatakse 
salasõbra  kirju,  mida  lapsed  teineteisele  päeva  jooksul on  kirjutanud.

Eelnevas laagrivahetuses loodi ka  kopraks ristimise laul:

Olen kaval rebane,        Kopralaagris huvitav,

tulin kopra laagrisse.        siin ma tihti suvitan.

Kõik, mis käsite ma teen                Sest, et siin on väga lahe,

ja kui vaja rohkem veel.             tulen jälle kui on tahe                               

Toredat  laagrisuve teistelegi! 

Merille Liiv ja Sigrit Säinas



Ilmar Malleus Romen Vare
Leili Punt Marek Alamets
Lilli Libba Kai Randver
Milja Rebane Kairi Randver
Matti Rebane Evelyn Tammik
Tarmo Laine Maarja Hiob
Anu Tamm Aivar Org

Maarja-Liis TammHelle Malleus
Sairos TammKaidi Kaljuste 
Sõõrumaa TanelAnne Miljan
Sõõrumaa TanielAnnely Must
Märten PuntAimar Rebane
Eros KarmAimo Raudsepp
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*    
maailma  raamatud  läbi  loetud!“
„Kust  Sa  seda  tead?“  imestab  raamatukoguhoidja.
„Ma  pole  kaua  näinud,  et  ta  mõnd  raamatut  loeks!“  Seletab  poiss.
*   Raamatukoguhoidja:  „Sa  vaatad  „Põnevat  vihmase  ilma  raamatut“.  
See  on rohkem  meisterdamiseks.  Kas  Sa  lugemiseks  ei  soovi  midagi?“
1. klassi  laps:  „Mul  on  niigi  kaks  raamatut  lugemiseks,  aabits  ja  
lugemik!“
*   Raamatukogus  on  puhkepäev.  Seda  on  võimalik  lugeda  ka  uksesildilt.  
Üks lugeja  raputab  aga  innukalt  ust,  tahab  siseneda.
Möödakõndiv  noormees  kommenteerib: Mis  Sul  sinna  raamatukokku  asja  
on,  kui  lugeda  ei  oska.
*   Lugeja:  „Kas Teil  on  raamatut,  kuhu  sisse  astuda?“
(Mõeldud  on  raamatut  sisseastumiseksamite  kohta)
*   Lugeja:  „Kas  Teil  on  sellist  raamatut,  kuidas  mees  ja  hani  Tallinnas  
käisid?“ („Kuidas  Anija  mehed  Tallinnas  käisid“)
*   „Palun  mulle  see  Koidula  raamat  mingist  tangupudrust!“
(Koidula  „Sada  vakka  tangusoola“)        

Poiss  arendab  raamatukogus  viisakat  vestlust: „Minu  papsil  on  kõik  

Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ  Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel.  76 79 860;  52 679 54
NB! Augustikuus lehte ei ilmu.

NALJU RAAMATUKOGUDEST

Eldor Veevo Inga Rjazanova
Ilo-Reet Ersto Lüüli Lepik
Helvi Suur Annely Jaanisk
Arvo Tahur Anne Kern

Airi RaudseppMaili-Liivi Luksepp
Jaanika LaineAnts Karm
Martin AlametsVesta Lepik
Anari TorpVjat eslav Särki
Rasmus KoroljovKersti Denks
Kaarin Marje Utsal
   GranovskiMeelis Pärn

Andres Lind

š

ÕNNITLEME 
JUULIKUU

 SÜNNIPÄEVALAPSI!

RENOVEERITUD 
SOORU RAHVAMAJA 
PIDULIK AVAMINE 

TOIMUB 
REEDEL 13. AUGUSTIL

KELL 17.00 

 

 

13. AUGUSTIL 
KELL 11.00

TOETAVAD:

TÕLLISTE VALD, KULTUURKAPITAL

 

 

Jaanuarikuises Sooru lehes sai 
kirjutatud projektist, mis hõlmas 
ulatuslikke ümberehitustöid rahva-
majas. Varsti  saabki vastremonditud 
rahvamajaga tutvuda. 

Kahjuks ei saa aga enne järelkontrolli 
teostamist teenuseid veel rahvamajas 
pakkuda. Nii et tegelik avamine jääb 
arvatavasti septembrikuusse.

TOREDAT  SUVEMÕNUDE 
NAUTIMIST!

TEATED

31. juulil Iigaste jooks 
kell 11.00 algab 
registreerimine

Hartola puhkpilliorkester 
Tõlliste mail 14. augustil 

Jälgige reklaami!

22. augustil 
kergejõustikupäev 

Tsirguliina KK staadionil
Jälgige reklaami!
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