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Are vald on ajaloohämarustesse kadunud ja eelmise 
aastanumbri lõpust oleme me uue TORI valla 
koosseisus. Sellega seoses nihkus täidesaatev võim 
meist kaugemale. Olgugi, et uue Tori valla eesotsas on 
meie kandi mehed, siis nüüd juhtub väga harva variant, 
et vallavanemal nööbist saab kinni võtta ja küsida miks 
on need asjad just nii nagu nad on. Tööpõld on nüüd 
lihtsalt laiem ja peakontor teistes asulates. 

Juba on ilmunud ka paar numbrit uue valla häälekandjat 
– Tori teatajat. Kahjuks on aga vald nii suur ja kõk 
uudised kajastamist ei leia. Vallaelanikud pole ka eriti 
usinad lehele kaastööd tegema. Pole ju veel päris MEIE 
LEHT. Aga infot tahaks ikka lugeda ja mis seal salata, 
tahaks ka infot jagada. Koolis ja lasteaias toimub palju 
huvitavat. Ka huvikeskuses ja seltsimajas. Aga kõik jutud ja pildid uude vallalehte ei mahu. Selleks 
tekkiski mõte teha Are Kogukonna Häälekandja. Vaatame, mis sellest ideest saab. Kas leht elab 

paar numbrit või paarkümmend. Öeldakse ju, et 
julge hundi rind on haavleid täis. Kõik sõltub 
tegijatest, kirjutajatest ja lugejatest. Kindlasti saab 
lehes tasuta kohaliku tähtsusega kuulutusi jagada, 
üritusi reklaamida. Kahjuks pole ilmselt võimalik 
sünnipäevi rahvastikuregistrist kätte saada.  

Kui leiad, et tahad kaasa lüüa heade ideede 
pakkumisega, lehe sisustamisel kirjatükkidega, 
paberi või tindiga sponsoreerimisel ja häälekandja 
laiali jagamisel, siis anna endast teada meilitsi 
leelo.lusik@gmail.com või telefonil 514 2621 

Loodame vastsündinule pikka iga ja head tervist! 

Leelo Lusik 
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VABARIIGI AASTAPÄEV MEIL 

Vallarahvale kingituseks kaunis üritus Are huvikeskuses ….  

Vabariigi sünnipäeval leiab aset üle kogu riigi arvukalt toredaid üritusi. Inimesed püüavad 
pidupäeval toimunud sündmustest võtta nii paljut kui võimalik. Kindlasti leidus ka meie vallas 
inimesi, kes hommikupoolikul sõitsid Tallinna suurt paraadi vaatama, veelgi rohkem oli aga neid 
vapraid, kes uhkelt -17 kraadilises hommikukülmas ise Sindis lipuheiskamisest ja rongkäigust osa 
võtsid. Ennelõunal tähistati Tori rahvamajas traditsioonilist piirkonna folklooripäeva ja 
keskpäeval toimus Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris EV100 aastapäevale pühendatud 
pidulik jumalateenistus ning Tori kalmistule asetati Vabadussõja ausamba jalamile kaunid pärjad. 

Selleks, et meie ajaloo kõige ümmargusemat ja suursugusemat tähtpäeva väärikalt tähistada, 
otsustasime oma kohalikus kultuurikoldes läbi viia 24. veebruaril südamelähedase kontsert-
aktuse. 

Huvikeskuses oli uudistamiseks üles pandud Tabria külast pärit käsitöömeistri Lii Kõnnusaare 
kaunilt kootud valged pitslinad ja päevavarjud. Kohvik Kersti Maiused pakkus hõrgutavaid 
suupisteid oma tuntud headuses. Seekordsed üllatajad müügiletil olid sini-must-valged 
makroonid. 

Rõõm oli näha, et inimesed olid teinud ettevalmistusi, end kenasti riidesse sättinud ja nägid välja 
väga pidulikud. Löödi kokku šampanjaklaase, jagati õnnesoove ja lauldi hümni. Vallajuhid 

tervitasid rahvast ja said vastu 
korraliku aplausi. Meie ürituse 
päevajuht Anu Eisenschmidt (pildil) 
üllatas Lehte Hainsalu verivärske 
luuletusega „Saja-aastane Eesti“. 

Väga huvitava mõtterännu 100 aasta 
tagusesse ajalukku tegi Pärnu 
Muuseumi direktor Aldur Vunk. Are 
kooli 6. klassi noormees Henry 
Sarapuu esitas imekaunilt isamaalise 
laulu „Ilus oled isamaa“. Temale 
kuulus ka Eesti hümni esitaja au. 

Oma teatud ja tuntud headuses 
naerutas rahvast näitleja Indrek Taalmaa, kellelt kuulsime humoorikaid katkendeid Andrus 
Kivirähki monoloogist „ Millest kõneleb vana taksojuht kuupaistel“. 

Armastatud muusik Indrek Kalda ja tema poeg Paul Kristjan Kalda andsid meie lavalaudadel 
suurepärase kontserdi, panid meeleliigutusest nii mõnegi pealtvaataja pisaraid valama ja endaga 
kaasa laulma südantsoojendavat laulukest „Kaugel, kaugel, kus on minu kodu ….“ 

Isa ja poeg ehk Indrek ja Paul Kristjan Kalda on koos musitseerinud juba mõnda aega. Indrek Kalda 
ebamaiselt osav viiulimäng pole üllatuseks kellelegi, kuid muusikageeniuse ande on pärinud ka 
tema poeg Paul Kristjan, kelle südamlik ning kaunilt kõlav kitarrimäng jääb kõrvu kõlama veel 
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päevadeks. Isa ja poja (pildil) harmooniline 
kitarri ja viiuli kooskõla sulatab ka kõige 
külmema südame, näidates, et veri on laval 
igal ajahetkel paksem kui vesi. 

Meie pidu lõppes kohvikus maiustades ja 
seltskonda nautides. Kindlasti oli kõigil 
osalejatel ees veel väga meeldiv õhtupoolik, 
sest sünnipäeva jätkus ju hiliste 
õhtutundideni. 

Rõõmsate kohtumisteni! 
Vilja Alamaa 

 
 
 
Teistmoodi vabariigi sünnipäev lasteaialastele …. 
 

Sada aastat tagasi istusid lapsed 
rehetoas, kus nurgast kumas õrn 
küünlaleek valgustamaks pererahva 
tagasihoidlikke toimetusi. Millega nad 
tegelesid ja aega sisustasid, kui ei olnud 
televiisorit, arvuteid või telefone!?  
Tol ajal võeti ikka tubaste tööde kõrval 
lauluviis üles, rahvakalendripäevad 
sisustati tantsudega ja nii pärandati 
esivanemate tarkused, nüüdseks 
väärtused põlvest põlve kajama. Eesti 
sünnipäeva puhul kutsusime Are lasteaia 

lapsed ajarännakule Are Huvikeskusesse. Hommik 
algas hoopis teistmoodi, kui kogunesime 
Huvikeskusesse, kus suur maja täitus rõõmsate 
laste kilgetega. Viiu Tamla jagas kingituseks 
raamatud "Pisike puu," mida lapsed koos peredega 
kodus nautida saavad. Värvilistel kaltsuvaipadel 
kostusid esimesed kandletõmbed Raili Kääri 
juhendamisel. Hoogsad tantsusammud salvestas 
pisikestesse sussidesse tantsupedagoog Anu 
Tammearu, nii et igast nurgast kajas vahvat 
kepselmist ja laulu. Hiljem süütasime pimedal laval 
vahaküünla, mille paistel lüpsime laulu saatel 
lehma ja ümisesime või vahtu. Iga laps sai poovida maailma vanimat pilli, hõigati karjapoisi 
hüüdeid ja meisterdati üheskoos kõrtest vilepille ja rühmale oksapille(pildil). Kui põhitööd tehtud, 
püüti koplist hobuseid, et linna saiale järele kapata. Vahvaks elamuseks oli kindlasti "Lõvijahi" 
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varjuteater. Lõunaks olid põsed ehitud sini-must-valge jäätisega ja tantsumängudest väsinud 
sünnipäevalised jalutasid läbi piduliku lumesaju kodu poole. Suur tänu õpetajatele ja kokkadele, 
kes lastele hoopis teistmoodi pidupäeva võimaldasid! 

Kristi Kivisaar 
 

Are kool tähistas Eesti sünnipäeva …. 

23. veebruari hommikul kell 9.00 avas hümn Are kooli saalis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 
pühendatud aktuse. Meeldiva avakõnega tervitas kooliperet Tori abivallavanem Jana Malõh. Kõik 
järgnev oli aga seekord üles ehitatud veidi ebatraditsiooniliselt. Nimelt lähtusime ideest, et 2018. 
aasta on nii Eesti juubeliaasta kui ka Euroopa kultuuripärandi aasta. Oleme kõik oma kultuuri 
kandjad ja oskus enda üle nalja heita on kindlasti väga eestlaslik. Pealegi – naer iseenda üle 
tundub olevat tervise ja jätkusuutlikkuse tunnus! 

Igatahes võrdlesime Leho ja Markuse ning Oti ja Karl 
Ivari abiga (pildil), mida on arvanud meie kooli õpilased 
ning maailma naljahambad sellest, mis on Eestis erilist, 
mis on Eestis imelik, millised on eestlased ja mis on 
kõige lahedam eestikeelne sõna. Kokku sai üks naljakas 
ja väga armas portree meist endist (Loe lähemalt lk. 5). 
Just sellisena oleme tegelikult kestnud ja kasvanud. Just 
eesti keele, eesti rahva ja kultuuri hoidmiseks loodi 100 
aasta eest ka Eesti Vabariik. 

Naljade vahele kõlasid imeilus „Meil aiaäärne 
tänavas…“ ja muud mõnusad laulud Ott Alamaalt 
ning mudilaskoorilt (õp Marje Tilk) ning mõtteluulet 
eesti poeetidelt 8. klassi õpilaste esituses. Kokku saigi 
Are kooli õnnesoov armsale Eestile. Lõpuks tahaks 
ära märkida ka rahvuslikust pärandist inspireeritud 
saalikujundust, mille idee autor oli õp Evely Pajula, 
ent millesse ühe maalitud rahvariideseelikuga 
panustas iga klass. Igati MEIE pidu! 

Palju õnne, armas Eesti! 

Mirjam Liik, 
 

 
Vabariigi sünnipäevanädala raames toimus ka viktoriin “100 küsimust Eesti ajaloost”. Parimad 
tulemused oma klassides said Jauram Reisner, Ingela Uussalu, Triinu Võsumets, Rasmus Roots, 
Aureelika Laretei ja Mia-Liis Ristal. 
Viktoriini “100 küsimust Eesti loodusest” kõik klassid teha ei jõudnud, aga tublimad olid Mia-Liis 
Ristal ja Emmeliine Evelin Resev, Aureelika Laretei, Heinar Resev ja Heliis Puusep. 
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MILLISED ON EESTLASED JA EESTIMAA (väljavõte Are Kooli aktusest)  

Isegi veel täna võib kohata maailmas rohkesti neid, kes Eestist või eestlastest midagi ei tea. Teisalt 
on neidki, kellel välja kujunenud selge arusaam, millised me siin Eestimaal oleme. Võtsime appi 
oma kooli õpilaste küsitluse ja anekdoodid ning vaatame peeglisse – mida peame ise oluliseks ja 
mida on märganud naljahambad mujalt maailmast. Ja ärme unustame, et naer iseenda üle on 
tervise ja jätkusuutlikkuse tunnus! 

 

Uurisime, MIS ON EESTIS ERILIST, MIDA MUJAL EI OLE? 

Are kooli õpilaste vastustest loeme: suured ja ilusad metsad, rabad; kohukesed on parimad 
asjad! minu kodu; neli aastaaega; ilus loodus; oma maa, oma keel, oma inimesed; puhas õhk, 
päikesetõus ja -loojang; Eesti lipu 
värvid langevad kokku talvise looduse 
värvidega; 14 käänet; Tallinna 
vanalinn; Munamägi; vähem poode 
kui mujal; siin pole sõda.  

Teised on märganud, et Eesti on 
see… 
… kus sa näitad ühe käe sõrmedel, 
mitu korda õnnestus sul suve jooksul 
ujumas käia. 
… kus vajadus leida sularaha viib sind 
paanikasse. 
… kus sa ei suuda mõista, kuidas on 
võimalik, et mõni inimene ei tea 
vähemalt kolme keelt. 
… kus te pole ammu näinud oma 
paberpassi ja paberist sõidupileteid. 
… kus mobiiltelefoni sõrmitsevad esimese klassi õpilased ei üllata kedagi. 
… kus eestlane seisab imekauni metsavälu serval ja laseb pilgul mõtlikult ringi käia. Vaatab seda 
ilu ja mõtleb: „Ei tea, kas siin WIFI ka on?“ 
… kus laulu- ja tantsupeol osalemist peetakse igale Eesti kodanikule põhiseadusega ettenähtud 
kohustuseks. 
 

II MIS ON EESTIS IMELIK? 

Laste arvates on imelik: ilm – talvel soe ja suvel külm; lumeta talved; pidev vihm; soine maa; 
auklikud teed; ilm: suvel on külm; siin elab palju venelasi; inimesed võiksid sallivamad olla; vähe 
rahvast, väike riik; ka parimad lauljad ei saa siin kunagi maailmakuulsaks. 

Muide, 5000 aastat tagasi leidis aset soome-ugri rahvaste ümberasumine Siberist Euroopasse. 
Lõpuks jõuti ristteeni, kus kaks teeviita. Üks näitas edelasse: „Soojus, päike, viinamarjad. Ungari.“  
Teine juhatas loodesse: „Külm, vihmad, kilu. Eesti.“  Need, kes lugeda oskasid, läksid edelasse! 
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Naljamehed ironiseerivad veel ilma üle: 

Nimelt olnud Musta mere kuurordis suve lõpp. Rannas lesivad hästi pruunid puhkajad, ainult üks 
on täiesti valge. Kohalik grusiin küsib siis: „Kuule, vennas, kustkohast sa tuled, nii valge?“ 
„Eestist,“ vastab puhkaja. 
„Kas teil siis suve polegi, et sa nii valge oled?“ 
„No ikka on. Ainult et ma olin tol päeval tööl.“ 
Imelik olevat ka lehekuulutus Eestist: kolme programmeerijast poja ema otsib arvutiõpetajat! 
80 % eestlastest elab pidevas stressis. Ülejäänud elavad välismaal. 
Eestlaste meelisalad on meeleheide, naljavise ja tormijooks. 
Imestatakse: „Miks eesti rahvas nii vaene on?“ „Noh, nende eeposki algab sõnadega: „Laena 
mulle…“ 
Vestlevad kaks sõpra. „Kas tead, et Eesti rahvustoit on teine eestlane?“ küsib üks. 
 „Kuidas nii?! Minu teada on Eesti rahvustoit ikka kama?“ imestab teine. 
 „Millest see kama siis sinu arust tehtud on?!?“ 

Imelik, aga eestlased peavad normaalseks, et 
suurema osa vestlusest moodustab vaikus; 
 … et ükskõik kui halb elu ka poleks, Lätis on 
alati kehvem. 
 

III MILLISED ON EESTLASED … 

Meie õpilaste arvates? jõukad, sõbralikud, 
mõistvad, toredad, lahked, töökad; ülbed, 
isekad, väga isepäised, sallimatud – eestlase 
söök on teine eestlane; alati morni näoga, 
kurjad; enamasti hoolivad, vahel ükskõiksed; 
vaiksed, aeglased, vingujad; lõbusad, ausad, 
julged, head. 

Ühest naljaportaalist aga leidsime muuhulgas 10 märki, mis teevad eestlasest eestlase. Mõtle 
kaasa ja võrdle: 

1. Sinine, must ja valge on sinu lemmikvärvid; 
2. Parandad alati kõiki, kes väidavad, et Eestis elab 1 miljon inimest. Tegelikult elab siin  1,3 

miljonit inimest; 
3. Oled uhke, et Eestis Skype leiutati; 
4. Käid tihti saunas ja spaas; 
5. Sa vihastad, kui keegi küsib, kas Eesti on Venemaa osa. Jumal küll, Eesti kuulub Euroopa 

Liitu; 
6. Iga toidu juurde kuuluvad kartul ja hapukoor; 
7. Sinu jaoks on lihtne hääldada sõnu nagu VEOAUTOJUHT või JÕULUÖÖEELOOTUSAEG; 
8. Sa ei muretse lume pärast enne, kui seda on 3 meetrit maha sadanud; 
9. Sinu arvates on 17-kraadine vesi piisavalt soe ujumiseks; 
10. Kui sul jaaniõhtuks grilliplaane pole, oled stressis. 

Niisiis – kas tundsid end ära? 
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Irvhammaste meelest oleme rumalavõitu. Näiteks: „Eestlane siseneb raamatukauplusse ja 
teatab: „Soovin osta raamatut tarkadest eestlastest.“ Sellepeale soovitab müüja: „Ulmeosakond 
on teisel korrusel.“ 

Samuti paistame kole aeglased. Näiteks:  Eestlased on tublid ja kiired, kui nad jõuavad 
jaanipäevaks jõulukuuse toast välja viia! 

Oleme tihti mossis ja vingus. Vastus küsimusele, miks on eestlased nii hapude nägudega, on 
lihtne: nad söövad liiga palju hapukapsast. 

Kas teadsite, et eestlased on kõhurääkijad? Tõsilugu, nad oskavad kaamera ees „cheese“ öelda 
ilma naeratamata. 

IV Tahtsime teada, MIS ON KÕIGE LAHEDAM EESTIKEELNE SÕNA. 

Valik Are laste pakutud sõnadest sai 
selline: niisama, jää-äär, lahe!, 
millimallikas, vägev! lehm, lamp, tütarlaps, 
tere!, sai, ei kannata, lumememm (pildil 
lasteaia lumememmed) , ema, vahetevahel, 
lilla, rongi rattad ragisevad, 
kuulilennuteetunneliluuk, kurat võtaks küll! 
Eestimaa. 

Eesti keelegi üle on nalja visatud. Üks 
vanem lugu M. J. Eisenilt räägib Saksamaa 
mehest, kes Eestis käinud. Jõudnud koju 
tagasi ja teised küsinud: „Mis keelt Eestis 
räägitakse?“ „Eesti keelt,“ vastanud reisimees. Küsiti: „Kas oskad eesti keelt rääkida?“ „Oskan!“ 
vastanud mees. „Räägi siis, et me ka kuuleks!“ ja mees siis rääkis: „Kurrat! Kurrat! Kurrat!“ 

Aga on ka imestatud: Eesti keeles on küll 14 käänet ning aegadest olevik ja minevik, kuid puudub 
tuleviku ajavorm. Keel ilma tulevikuta?! Aga tõepoolest – kui kõiki neid käändeid käänata, kaob 
igasugune eluisu ära. 

Eestlased on tekitanud imestust, sest iga 
lause algul kasutavad nad sõna „normaalne“, 
iga lause lõpus sõna „raisk“, tervituseks 
ütlevad alati „tšau“ ning kasutavad sageli 
sõna „davai“. 

Aga olgu nende naljadega, kuidas on – meie 
keel on püsinud aastasadu. Just eesti keele, 
eesti rahva ja kultuuri hoidmiseks loodi 100 
aastat tagasi Eesti Vabariik. Me oleme 
olemas! Meil on siin hea! Me hoiame 
üksteist!  

Väljavõtte õp. Mirjam Liigi valitud tekstidest 
koostas Leelo Lusik 
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MEIL ON VALLAS KULDAVÄÄRT INIMESI, kes 

oma tööd teevad vaikselt ja kindlalt. Õnneks nii hästi, 
et see ka kõrgemal ja kaugemal märgata on. 
Novembrikuu Are Valla Lehes saime hõisata, et Are 
raamatukogu juhatajale on omistatud Pärnumaa 
Aasta Maaraamatukoguhoidja tiitel. Nüüd mõned 
päevad tagasi tuli uus teade, et Eesti 
raamatukoguhoidjate ühing (ERÜ) nimetas aasta 
maaraamatukoguhoidjaks Are raamatukogu juhataja 
MALLE PAJO, kes seisab selle eest, et parimal viisil 
talletada kogukonnaga ühisloomes ja veebipõhiselt 
kohamälu. 

 

ERÜ juhatuse esimehe Katre Riisalu sõnutsi on Pajo 
paistnud silma aktiivsusega kodukandis. Pajo on 
loonud esimese topoteegi ehk kogukonna koostatava 
ja hallatava veebi, mis annab ligipääsu kogukondade 
digiteeritud ajalooallikatele. Arhiivi saab lisada 
fotosid, dokumente, heli- ja videosalvestusi. "Tema 
eestvedamisel toimuvad mälumängud ja keeleringid. 
Are raamatukogus käib lapsi õpetamas keelejänes," 
kiitis Riisalu Pajo aktiivsust kohaliku elu edendamisel. 

35 nominendi seast valiti kümnes kategoorias välja 
möödunud aasta parimad, auhindu annab välja ERÜ, 
toetavad kultuuriministeerium ja kultuurkapital. 

(Väljavõte Pärnu Postimehest) 

 

Malle kommenteerib ise otsust järgmiselt …. 

Armas kogukonna rahvas! Meie ühisloometööd Are 
ja Suigu piirkonna topoteegi loomisel on märgatud ja 
vääriliselt tunnustatud. Aitäh kõigile, kes pilte ja 
dokumente tõid! Ilma teieta ei oleks saanud 
"pilvemuuseumi" rajada. Tooge ikka fotosid, sest 
topoteek ei ole veel valmis. Tänukiri on meile kõigile, 
mina olin ainult selle vastuvõtja. Aitäh, aitäh aitäh! 
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VASTLAPÄEV JA MIDAGI VEEL... 
LASTEAIAS 

Küll on tore, et talv on lumega ja veel toredam, 
kui saab teha kaks ühes. 

Aga kui alustada algusest, siis päev tõotas juba 
hommikul põnevust. Hommikusöök söödud, 
riided seljas, kelgud kaenlas ja nii mindigi õue. 
Väljas kõlasid mõnusad talve- ja vastlalaulud. 
Väike tants soojenduseks lasteaia taga ja 
„kimatigi“ mäele. 

Seal tuli teatavaks ka väga vahva tõsiasi - õpetaja 
Ehal oli just sel päeval sünnipäev ja ka tema oli 
rüganud mäele koos teiste lastega (ei ütleks küll, 
et ta noorematele oma füüsisega alla jäi). Mida 
lahedamat saab olla - sellist päeva tähistada 
vastlamäel kelgutades ja pikka liugu lastes. 

Niisiis 3 suuremat rühma suurel mäel ja 
Musilased väikesel mäel. Lõbu ja nalja kui palju. 
Mõnusad punased põsed, hea tuju ja kaelas 
vastlapäeva medal lõpetas selle toreda ürituse. 
Muidugi ei saa mainimata jätta meie kokkade 
küpsetatud ülihäid vastlakukleid! 

Kiitus kõigile lastele - vastlaliug tuli just parajalt 
pikk! 

Pildistas ja kirjutas 
liikumisõpetaja Ülle Krusemann 

 

 

ARE KOOLI MAAILMANÄDAL 

Are Koolis toimus juba kolmandat aastat järjest traditsiooniline maailmanädal. Esimesel aastal 
saime tuttavaks nii sõnas pildis kui ka maitsemeelte kaudu erinevate puuviljadega. Eelmisel aastal 
oli maailma leibade teemaline nädal. Sel aastal tegelesime põhiliselt pähklitega ja natuke 
võõramate seemnetega, mida poelettidelt leida võib. 
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Nädala algas kooliperele tunnikesega saalis, kus 
oli 5.-7. klasside julgemate esinejate ettekanne 
erinevatest pähklitest ja pähklitaolistest 
seemnetest üle maailma. Saime teada millised 
nad välja näevad, kus ja kuidas kasvavad, kuidas 
neid koristatakse ning millistes toitudes 
kasutatakse.  Esitlus lõppes degusteerimisega. 
Maitsta saime india pähkleid, maapähkleid, 
kreeka pähkleid, pekanipähkleid, 
seedermänniseemneid, maisiteri,  
pistaatsiapähkleid, sarapuupähkleid, 
seesamiseemneid, mandleid ja 
päevalilleseemneid. Katsumiseks olid veel 
maisitõlvikud ja kookospähklid. Meie kooli laste 
lemmikud paistsid olevat pistaatsiapähklid, sest 
nende peale läksid laste silmad kõige rohkem 
põlema. Viimastes tundides olid seitsmendikele 
ja kaheksandikele kakao- ja šokolaaditeemaline 
töötuba “Maailma noored”. Järgmistel 
päevadel vaatasime filmi “Kohvitootmise 
telgitagused” Simon Reeve´i silmade läbi. 
Tüdrukud kuulasid kosmeetik Kati Pärna 
loengut Shea-või kasulikkusest ning said omale Tradehouse ja Academie ilutoodete pakikese. 
Terve nädala olid üleval esitlus maailmapähklitest, näitused Kakao tootmise lugu ja Shea-või lugu. 
Kahe viimase koolijõudmise eest täname MTÜ Mondo´t, kes meie koolile neid laenutas. Näituste 
põhjal toitmusid mitmed võistlused ja teadmiste kontrollid. Algklassid täitsid töölehti, suuremad 
ristõnu ja nutitöid. Kooli parimaid teadmisi näitas kaheksandik Kendro Allsaar, kes sai 
vastamisprotsendiks 91. Teiste klasside parimad olid 9.kl. Jan Erik Arenberg, 7.kl. Markus 
Steinberg, 6.kl. Rasmus Roots, 5.kl. Sofi-Riin Reisner, 4.kl. Mirtel Niine, 3.kl. Karola Saare, 2.kl. 
Kairon Hütt ja 1. kl. said võrdselt palju punkte Kerli Lepparu ja Kusti Kuusik. 

Ka koolisööklas oli seemne-pähkli eri – saime süüa putrusid, küpsiseid, krõbinaid jms. Kuni 
neljapäevani said õpilased esitada fantaasitööd seemnetest ja pähklitest. Selgitati välja žürii 12 
lemmikumat tööd ja jagati auhindu. Fantaasiatööde parimad olid Helyana Kakko, Bairon Kremer, 
Kerli Lepparu, Ketter Merilaht, Cristopher Reander Peeterson,  Kairon Hütt, Ander Laur, Jennifer 
Lossmann, Liisa Ivanova, Arti Tugedam, Joonas Lauri, Rauno Luur. Ära märgitud said veel 
järgmiste laste tööd – Karin Kremer, Annika Nairis, Ingela Uussalu, Liis Aaspalu, Markus Steinberg, 
Triin Taggel, Isabel Murru, Sandra Hansen, Ott Alamaa, Robin Kuus, Liisa-Marie Kangor, Henri 
Steinberg, Karola Saare ja Viktoria Reimann. Kõiki töid saab näha internetist aadressilt 
https://padlet.com/marjusepp/osvv6jt4wf4 

Täname MTÜ Mondot, kes Are Kooli kõigil kolmel Maailmanädalal toetanud on. Oli päris õpetlik, 
fantaasialennukas ja kõhtutäitev nädal. Aitäh kõigile osalejatele! 

Õp. Leelo Lusik 

https://padlet.com/marjusepp/osvv6jt4wf4
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TEGUS KOOLINÄDAL VEEBRUARIS 

Kollase koera aasta algupool on olnud Are Koolis mõnusalt tempokas. Alustuseks õnnestus meil 
osaleda maanteeameti projektis, kus loengut käis pidamas ajakirjanik Märt Treier. Ta rääkis 
koolinoortele riskikäitumisest liikluses - „Georgi ja Kaspari lugu”. Tema külaskäik sattus tuisusele 
ilmale ja vaatamata suletud Tallinn-Pärnu maanteele sai loeng tehtud. Tema loengupidamise stiil 
on väga noortepärane ja suunatud peamiselt üheksandikele. Õnneks on meie kool nii väike, et 
kuulama lubati ka seitsmendikud-kaheksandikud. Teema pani mõtlema suuremadki väänikud ja 
noored kommenteerisid, et paremat loengut pole nad eladeski kuulnud. Ka Are kooli lapsed 
avaldasid Märt Treierile muljet. Järgmisel hommikul Vikerraadio hommikuprogrammis said 
hommikujutus meie lapsed mainitud, kui äärmiselt viisakad õpilased, kes võõraid nähes viisakalt 
püsti tõustes tervitavad. Seda 
oli meeldiv kuulata. 

Nädal 12.–16. veebruarini oli 
lisaks koolitööle ka pühade 
poolest hästi mitmekesine – 
ühele nädalale olid sattunud 
kollase koera algusaasta, 
vastslapäev, sõbrapäev ja 
õpilasomavalitsuse soovil 
korraldatud stiilinädal. 
Esmaspäeval tuldi kooli 
tekkide ja pidžaamadega. 
Lisaks võis nädal jooksul 
koolis kohata arste, kokkasid, 
rokkareid, ehitajaid, rallisõitjaid, jalgpallureid ning igasugu huvitavaid kujusid (pildil). 

 Seekordne vastlapäev toimus 
koostöös Are Avatud 
Noortekeskusega. 1.-3. klass käisid 
Huvikeskuse juures kelgumäel 
pikemaid liuge laskmas. 4.-9. klassi 
orienteerumine toimus Are pargis, 
kus erinevates punktides sai 
võistkonnaga vanasõnu ritta seada, 
liugu lasta, kotijooksu joosta ning 
„Tibutantsu” tantsida. Liud lastud, 
pargist tagasi joostud - ootas kooli 
õues meid kokk sooja tee, hernesupi 
ning vastlakukliga.  

Järgmine päev oli sõbrapäev. 
Hommikul said kõik majja saabudes 
omale rinda südame numbriga ning 

hetkega sai koolimaja mõnusat suminat täis, sest hakati otsima oma sõpra, kel sama number 
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rinnas. Vahva oli vaadata suuri ja väikseid käisikäes, kes olid sõbra leidnud ning suundusid koos 
üllatust lunastama. Veel oli sel päeval avatud postkast, kuhu sai sõpradele ilusaid soove ja 
väikseid maiustusi saata ning stiilinädala raames oli sel päeval „ühtekate” stiil. Enamus klasse olid 
end vahvalt sarnaseks stiliseerinud (pildil 4.klass). Avatud oli ka sõbrapäeva kohvik, kus lauda 
katsid viienda ja kuuenda klassi õpilaste tehtud hõrgutised. Kokkuvõtted ja parimatele auhindade 
jagamised said tehtud uue koolinädala algul.  

Aitäh kõigile, kes ürituste õnnestumisele kaasa aitasid! Vahva, kui lastel on lisaks koolitööle ka 
muid võimalusi end väljendada. 

Karmen Leppoja 
Are Kooli huvijuht 

 

SÕBRAPÄEVA VÕRKPALLITURNIIR 

Are Huvikeskuse spordisaalis toimus 15.02 Sõbrapäeva paaristurniir võrkpallis.  
Pallilahingus osales kaheksa paari.  
 
I alagrupis: Renno Räim 
- Andres Hansen, I koht  
Kristofer Šatski - 
Kristjan Šatski, II koht  
Karl Kallaste - Ott-
Joosep Lusik, III koht  
Karin Kremer - Argo 
Kremer   IV koht 

II alagrupp: Andree Erm - Uku Põllu, I koht 
 Joonas Lauri - Jauram Reisner, II koht  
Rasmus Roots - Kaur Eermaa, III koht  
Mari Kuusik - Heliis Puusep IV koht. 
Tänan kõiki osalejad ja loodan, et Sõbrapäeva 

paaristurniir jääb Ares traditsiooniliseks ürituseks 

Spordijuht Evely Pajula 
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ARE AVATUD NOORTEKESKUSEST 

Rõõm on näha, kuidas noortekeskust külastab pea iga päev 20-35 rõõmsameelset noort. Are 
Huvikeskus on täis noorte rõõmu ja hõiskeid.  Noortekeskuses toimuvad mitmed huviringid ning 
jooksvad töötoad ja üritused.  

6. veebruaril (pildil) oli 
ülemaailmne küberturvalisuse 
päev. Külas käis politseinik 
Karmen Raud, kes rääkis 
internetis varitsevatest 
ohtudest ning kuidas turvaliselt 
interneti kasutada. Noored 
kuulasid väga innukalt ja 
tõdesid, et on mitmeid asju, 
mida nad polnud varem 
kuulnud ning ei osanud ette 
kujutada, et selliseid ohte võib 
internetis leiduda. 

7. veebruaril toimus noortekeskuses „Igaühes on peidus kunstnik“ projekti töötuba. Töötoas 
kasutati tsement-vitraaž tehnikat. Juhendajaks oli Kristel Kallau. Noortele pakkus töötuba suurt 
rõõmu ning neile väga meeldis ise värvilisest klaasist kujundeid teha. Projekti rahastas Leader-
programm ning projekti kirjutajaks oli Pille Kuusik. 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistasime noortekeskuses 23. veebruaril. Mis sünnipäeva 
tähistamine see ikka on kui pole sünnipäeva torti. Seega tegime üheskoos valmis imemaitsva 
tordi ning pistsime selle koos nahka. Laulsime hümni ning veetsime niisama lõbusalt aega. 

Kaialiis Roostalu 

 

PÄÄSUSILMADE KLUBI TEGUTSEB 

3. jaanuaril 2018 oli PILDIPÄEV. Saime kokku Are Huvikeskuse väikeses saalis, et üle vaadata 
2017. aasta üritustel tehtud pildid. Soovijatel oli võimalus pilte tellida. Mitmel klubiliikmel ei ole 
arvutit ja ka need, kellel see olemas, eelistavad pilte vaadata paberkandjal, et siis vahetevahel 
neid käes hoida ning piltide vaatamisega toredaid tegevusi meelde tuletada. Rõõmsad 
mälestused aitavad tihti elu murehetketest üle saada. Tellitud pilte tuli kokku üle kolmesaja. 
Nüüdseks on fotograaf kõik valmis teinud ja tellijatel pildid käes. Kuna vaadata oli palju ja üritus 
läks pikaks, siis vahelduseks jõime teed ja sõime jõuluks saadud maiustusi. Kokkutulek oli ka 
sellepärast tore, et saime kõiki kallistada ja head uut aastat soovida. 

6. jaanuaril oli meie tantsurühm Kurverid kutsutud Are Huvikeskusesse Tiina Saare 
tantsurühmade peole. Pidu oli üles ehitatud Anna ja Minna rühma poolt. Anna-Minna televisioon 
näitas meie elu läbi telesaadete. Stuudios tegid saatejuhid intervjuusid ja näidati reklaame. Kõik 
tantsurühmad tulid välja mõne telesaate tantsulise esitusega. Kurverite rühm näitas vaatajatele 
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Prillitoosi saadet. Selles käidi kõigepealt külas Uduranna Ukerdajate kudumisringil, et näha kuidas 
pimedaid talveõhtuid kasulikult sisustada. Seejärel õpetati kõrvitsaletšot valmistama ning lõpuks 
terviseminutites näidati võimalusi tervise tugevdamiseks külmal ajal. Kõigi rühmade kavad olid 
lõbusad ja neid näidati erilise lustiga. Peoõhtu oli väga vaimukalt organiseeritud. Kiitus Anna ja 
Minna tantsurühmale! 

17. jaanuaril pidasime Are Huvikeskuse kohvikus 
meeles jaanuarikuu sünnipäevalapsi. Kõigepealt lilled, 
kingitused ja siis rikkaliku laua äärde hõrgutisi 
maitsma. Pärast laulsime ja mängisime seltskondlikke 
mänge (pildil). Sünnipäevalapsel tuli istuda teiste ette 
ja iga peokülaline ütles tema kohta midagi head ja 
ilusat. Mõnigi oli suurest kiitusest üsna kohmetu. Me 
pole harjunud sellega, et kiidetakse. Peaksime 
üksteisele rohkem häid sõnu ütlema ja üksteist 
tihemini heade tegude eest tunnustama. Vanasõnagi 
ütleb, et hea sõna võidab võõra väe. 

3. veebruaril olime Tallinnas Salme 
Kultuurikeskuses Laulurõõmu klubi juubeli 
külalisteks. Klubi sai 45-aastaseks ja selleks 
peoks oli korralikult ette valmistatud. Külalisi, 
kingitusi ja lilli oli palju (pildil), samuti 
meelelahutajaid ja esinejaid. Kõige rohkem 
üllatas meid Tõnu Raadiku imeline 
viiulimuusika. Ta mängis orkestri saatel 
imeilusaid viise, mis tegid hinge hellaks ja 
mõnelgi silmad märjaks. 

 Aeg kulus kiiresti, laulsime ja tantsisime, sõime ja jõime, nautisime esnemisi ja ... oligi äkki viis 
tundi möödas ning aeg lõpetamiseks suur sõprusring teha. Head mälestused juubelipeost ei kustu 
veel niipea. 

14. veebruariks olime võtnud endile suure eesmärgi. Kuna 
oleme juba kõik pensionieas, siis kolme päeva jutti pidutseda 
ei jõua, aga oli vaja ära tähistada kolm tähtsat päeva: 
kõigepealt oli vastlapäev, siis sõbrapäev ja lõpuks kollase 
koera-aasta algus. Vastlapäeva puhul katsime laua 
vastlatoitudega: hernesupi ja vastlakuklitega. Uue aasta alguse 
tähistamiseks kaunistasime laua igat tõugu väikeste 
koerakestega ja endid kollasevärvilise riietuse või 
aksessuaaridega. Sõbrapäeva rõõmuks tuli meile külla Suigu 
Tulukese näitetrupp, kes mängis meile etenduse direktori 
keerulisest tööpäevast (pildil). Hästi mängisid ja lõbus oli.  

Lõpetuseks laulsime ja tantsisime üheskoos. Nii saidki kolm 
tähtsat päeva korraga tähistatud, ehk nagu vanarahvas ütleks: kolm kärbest ühe hoobiga. 
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 17. veebruaril 2018 oli Kurverite rühmal suur rõõm esineda 
Vändra kultuurimajas Eesti Vabariigi 100. aastapäevale 
pühendatud Pärnumaa memmede tantsurühmade kontserdil 
„Isamaa Ilu Hoieldes!” 

Kontserdil esines 15 tantsurühma. Igalt rühmalt oodati kahte 
eestimeelset tantsu. Kontsert oli väga hästi ette valmistatud. 
Kontserti teadustas ja tänusõnu tantsijatele jagas Aire Koop. 
Tantsud olid selged ja jalad kerged. Vaheajal söödi pidukringlit ja 
keerutati väsimatult jalga pillimeeste lustlike viiside järgi.  

Seoses valdade liitmisega on Pärnumaale lisandunud kaks uut 
rühma: Hanila laulu- ja mänguseltsi rühm ja Tantsulust 60+. 
Kontsert algaski Hanila pillimeeste särtsakate lugudega. Kontserdi 
lõpetasid Kurverite tantsud: Tagametsa tantsulugu ja Isamaa 
hiilgava pinnalla. Viimast lugu laulis kogu saal innukalt kaasa. 

Kurverite rühm oli jagatud kaheks: pooled olid meeste- ja teine pool naisteriietes (pildil), see 
tekitas tantsudesse koomikat ja pidu lõppes lõbusas meeleolus. Väärikas rahvas teab oma lugu ja 
kannab seda põlvest põlve edasi! Kurverite rühm lõpetas tantsupäeva Vändra pitsabaaris. 

28. veebruaril oli Pääsusilmade klubis külalised “otse Aafrikast” -  rõõmsameelne ja 
reisihimuline perekond Luur (pildil). Veidi aega tagasi külastasid nad Aafrikas Tansaaniat. Sellest 
suurepärasest reisist tegi Tõnu Luur huvitava video, mida peretütar Laura koosolijatele näitas. 
Päevitunud Taivi ja Tõnu jutustasid meelsasti oma eksootilisest reisist. Oli filmitud gasuguseid 
lõunamaa loomi: krokodille, jõehobusid, kaelkirjakuid, elevante, hüääne, ahve jne. Esialgu 
reisiseltskond oli neid nähes üllatununult rõõmustanud, kuid varsti harjuti nendega ära ja keegi 
enam eriti ei imestanudki.  

Kliima on Tansaanias ekvatoriaalne, aasta 
läbi on temperatuur umbes 30 kraadi 
sooja. Ehitised on kerged ja lahtised. 
Rahvas on rahulik, neil on aega küllalt, sest 
pole vaja kütust ega sööki varuda, kõik on 
siinsamas puus, maas või vees, ainult siruta 
käsi ja võta. Pole kogu aeg vaja 
millegipärast muretseda nagu meil siin 
põhjamaal. Peredes oli palju lapsi, need 
olid rõõmsad, puhtad ja suured suhtlejad. 
Rahvastik on seal tumedanahaline, 
seepärast oli pilte nendest raske teha. 

Inimestel on palju valget riietust ja hambad on samuti valged, kuid tume nägu ei tahtnud sealt 
vahelt hästi välja paista. 

Kuulajatel olid suud põnevusest ammuli ja jutuvestjatel jätkus juttu kauemaks. Pääsusilmad 
tänavad reisimuljete jagajaid Taivi, Tõnu ja Laura Luuri huvitava õhtupooliku eest! 

Pildistas ja kirjutas Anne Niibo 
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MÄRTSIKUUS EESOOTAVAD ÜRITUSED 

02.03  R. Are Kooli õpetajate kovisiooni koolitus Rajaleidjas 

05.03  E. Are Koolis kell 8.35 8.klassile Töötukassa töötuba „Tööõigus jms.“  
Are Huvikeskuses kell 12.25-14.00 noorteprogramm 6.-9.kl. „5 grammi sisemist rahu“ 

06.03  T. Are Koolis kell 8.30 II trimestri tublidele tänuhommik 
P.-Jaagupi kell 9.30 spordihoones algklasside võistlussari „Ole osav ja kiire“ 

7.03 K. Are Päevakeskuses kell12.00 Pääsusilmade kohtumine piirkonna politseinikuga 

9.03  R. Are Kooli 1. ja 4. klass kell 9.00 – 15.00 Ugala teatris etendust „Võlur Oz“ 
Are Kooli üheksandike võistkond maakonna ühiskonnaõpetuse viktoriin Sindis. 

10.03 L. Are Kooli 4.-6.kl. esindus matemaatikaolümpiaadil 
Are Pääsusilmad kell 14.00 Märjamaal lauluklubide kokkutulekul 

12.03 E. Are Kooli võistkond osaleb majandusvõistluse Creatlon 3.etapi lõppvoorus 
Emakeelepäeva üritus. Are Huvikeskuses kohtumine kirjanik Mika Keräneniga 

13.03 T. Suigu Lasteaias Teater Nipitiri "Sinisaba seiklused" kell 9.30. Pilet 2.50 
14.03 K. Are Päevakeskuses kell 12.00 Pääsusilmade sünnipäevapidu 

15.03 N. Are Koolis ülemaailmne matemaatikaülesannete lahendamise võistlus Känguru 
9. klassi karjääripäev 
Suigu Seltsimajas kell 12.00 klubi Tuluke märtsikuine koosviibimine 

18.03 P. Are Kooli kokandusklassis kell 11.00  „Soome Ugri maitsete töötuba“ – pelmeenid 
Pelmeenid ja nende sugulased on levinud üle kogu maailma. Suurepärasele maitsele lisaks on 
pelmeenid ka hästi toitvad ja on seetõttu nii suurte kui väikeste lemmikuteks.  Meie õppepäev on 
perenaistele heaks ettevalmistuseks lihavõttepühadeks, sest kodused, käsitsi valmistatud pelmeenid 
on kordi maitsvamad poes müüdavatest. Endavalmistatud pelmeenid sobivad ülihästi pere toidulauale 
ka pühade ajal. Proovige vaid kasvõi korra ise pelmeene valmistada ja sellest võib saada teie pere hobi. 
Pelmeenide täidised on erinevad, näiteks lihast, kartulist, seentest, kodujuustust, kapsast jne.  Õpitoa 
juhendaja Ljudmila Ruukel on pärit Põhja-Udmurtiast ja lapsepõlvest saadik kodus pelmeene 
valmistanud. Osavõtutasu koos lõunasöögiga on 12 eurot.  Osavõtjate arv on piiratud. Palun andke 
osalemissoovist teada Viljale hiljemalt 12. märtsiks tel 4451866; mob 5105498 või e-postil 
huvikeskus@arevald.ee 

20.03 T. Are Kooli 2. ja 3. kl. õppekäigul Tallinnas Tervishoimuuseumis ja Energia 
avastuskeskuses 

21.03 K. Pildistamine Are Koolis kell 9.00 – 13.15 
3. klassi võistkond maakondlikul Varia viktoriinil 

22.03. N. Suigu Lasteaias kell 9.45 Märtsiprintsi ja -printsessi valimised 

23.03 R. Are Koolis programmi KEAT raames politsei loeng 6.klassile 

24.03 L. KAKS KOHVIRINGI ÜMBER SOOMAA 
Kell 12.00 – 16.00 Are Huvikeskuses, Suigu Seltsimajas ja Alpakafarmis (loe lk. 16) 

26.03 E. Suigu Lasteaias Võlumaa Lasteteater "Kessu ja Tripp" kell 11.15. Pilet 2€ 

28.03 K. Pääsusilmad P.-Jaagupis Kõrsikus ja Automuuseumis. 
06.04 R. Endla teatri ühiskülastus „Mitte praegu, kallis“. Pilet 14.40.  

Soovi korral võta kiirelt ühendust Viljaga tel. 5105498 
Igal teisipäeval kell 18.30-19.30 Suigu seltsimajas HopaFit funktsionaalne treening.  

Treener Egle Vutt. Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo Suigu raamatukogust. 
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 KAKS KOHVIRINGI ÜMBER SOOMAA - 24. märtsil. 
Ühepäeva pop-up kohvikud avavad oma uksed kell 
12.00 – 16.00. 
C.R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa 
vald. Avatud on muuseum ja paelatöötuba, kus saad endale 
valmistada erinevad paelu. Kell 16.00 etendub peahoone saalis 
Võhma näiteringi “Rassijad” poolt Oscar Wilde etendus “Tähtis 
on olla tõsine”, pilet 5 eurot. 
Mahlamesta OÜ – tutvustab ja müüb oma tooteid C.R. Jakobsoni 
Talumuuseumis.  
Piesta Kuusikaru talu Kullimaa küla, Põhja-Pärnumaa vald. 
Avatud on õunateemaline kohvik tänapäevases tootmistalus, 
põnevad ajaloojutud ja Piesta õunatoodete degusteerimine. 
Lastele joonistamisnurk ja nuputamisülesanded. 
Cinema Cafe & Catering Tallinna mnt 21, Järvakandi. Tule osale 
kringlite päeval! 
Kunstiköök Sanksu tee 4, Taali küla, Tori vald. Tule vaata ilusat 
dekupaaz tehnikas käsitööd. 
Klaara-Manni Puhke- ja Semarikeskus Randivälja küla, Tori 
vald. Ringkäik Klaara-Mannis, Randivälja kirikuhoone 
ekskursioonid igal täistunnil ning võimalus ronida kiriku torni.  
Tori Rahvamaja Võlli tee 4, Tori alevik, Tori vald. Avatud fuajees 
kohvi, võimalik tutvuda Tori Rahvamaja ja Tori Muuseumiga. 
OÜ Pimenta “Mõisa Köök” Pärnu mnt 41, Pärnu-Jaagupi, Põhja-
Pärnumaa vald.  
Are Huvikeskus Pärivere tee 17, Are alevik, Tori vald. Lisaks 
kohvile veel kontserdid, taidlejad, käsitöö tegemise võimalus. 
Programm täpsustamisel. Kontakt Vilja Alamaa 5105498 
Kohvik Kersti Maiused on avatud Are Huvikeskuses.  
Alpakafarm OÜ Kännu talu, Niidu küla, Tori vald. Alpakade 
külastamine. Hind 3.- eurot täiskasvanu ja 2.- eurot laps.  
Sindi Seltsimaja Pärnu mnt 44, Sindi linn, Tori vald. Tule tutvu 
majaga ning naudi maitsvat kohvi.  
Beaverland OÜ Orava 26a, Jõesuu küla, Tori vald. Programm 
lisamisel. Kontakt Anna Kasak, tel: 56509716. 
Suigu seltsimaja Tootsi tee 6, Suigu küla, Tori vald. Saab kohvi 
juua, meelepärast seepi valmistada ning Suigu ajaloost ja 
tänapäevast lugusid kuulata. 
Viira Arendusselts Orava tee 6, Jõesuu küla, Tori vald. 
Programm lisamisel. Kontakt Tiia Kass, tel: 5102419. 
Suure-Kõpu mõis Kõpu alev, Põhja-Sakala vald. Võimalik 
tutvuda mõisaga ning juua kohvi. 
 

 

Tähistamaks Pärnumaa 
Maitsete aasta algust 
maikuus, EV 100 ja kohviringi 
5-ndat toimumisaastat on 
lisaks tavapärasele 
programmile (ettevõtte 
tutvustus, õpitoad, 
meelelahutuslik programm 
või lihtsalt mõnus ja hubane 
ajaveetmise koht) kavas leida 
Jõemaa/Soomaa piirkonna 
maitse 2018. 
 
Soomaa/Jõemaa piirkonna 
maitse 2018 leidmiseks:   Pop-
up kohvik pakub kohalikul 
toorainel põhineva endale 
iseloomuliku suupiste, koogi, 
joogi vm. (See võib juba ka 
eelnevalt olemas olla); Pakub 
seda külastajatele (tasu eest); 
Külastajad valivad välja 
endale kõige maitsvama 
toote; Igas kohas toodet 
maitsnud inimene saab 
postkaardile koha poolt 
valitud märgistuse (tempel, 
allkiri vms); kolm märgistust 
saanud kaartosaleb 
auhindade loosimisel 
(auhinnad panevad välja 
kohvikud, kes osalevad 
piirkonna maitse valimisel); 
maitsete valimisel osalenud 
pop-up kohvik toob oma 
toote proovimiseks 
lõpuüritusele. 
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PRIA LOOMAKASVATUSE TOETUSTEST 
MÄRTSIS 2018 
Alates 2.03-21.03 saavad 
põllumajandustootjad taotleda 
(hilinemisega kuni 16.04 ja 
vähendamisega 1% päevas) piimalehma 
toetust ja ammlehma toetust koos 
lihaveiste lehmikutega, kes enne 2.03 on 
8 kuuseks saanud ja toetust vähemalt 10 
ute kohta.  
Taotletavate loomade karjapidamise 
periood on kuni 8.05 2018. PRIA teavitab 
taotlejat lisainfoga taotlemisel veiste, 
uttede üleminekutoetuse taotlemise 
seisu kohta, mille aluseks on 2006 ja 2008. 
aastal olnud loomade seis.  
Nõuded on e-PRIA üleminekuks toetuste 
taotlemisele ID-kaardiga.  

Täpsem info  
MES-nõustaja Laine Kallastelt  

tel. 5275100 
 

Õpilasele. 
Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:  
Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast, Sul 
on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast, Sa oled 
kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt  
Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega, Sul on 
konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega,  
Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi  
Sul on raske õppetööga hakkama saada, Sul on tunne, et 
Sa ei taha kooli tulla. Sotsiaalpedagoog on inimene, kes 
lähtub oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Ta on 
inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!  
 

Lapsevanemale ja hooldajale . 
Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui: Lapse elus on 
toimunud muudatused, millest kool võiks teada Kui 
lapse käitumine on muutunud Kui laps ei taha enam 
kooli tulla Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, 
kuidas teda aidata Kui kodus on majanduslikud raskused 
ning Sa ei tea, kust leida abi …. 
 

Kristi Kivisaar tel. 5646 4861 kristi.kivisaar@gmail.com 
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