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ARE KOGUKONNA 

HÄÄLEKANDJA 

2. number / aprill 2018. 

 

Vaatamata öistele külmakraadidele, piilub Päike üha 
tihedamalt ja eredamalt aknast sisse. Õues on enamik 
lumest juba sulanud ja lumikellukesed soojematel 
aknaalustel ninad mullast välja pistnud.  

Esimene häälekandja võeti ootamatult hästi vastu.  Tore on 
ju leida oma tuttavaid ja sõpru nii pildilt kui tekstist ning 
huvitav lugeda, millega naaberküla rahvas toimetab. Mõnigi 
on leidnud oma tutvusringkonnast kaaslasi, kes facebooki ei 
kasuta, aga lugusid loeks küll. Ja kenasti on väljatrükitud 
lehed lugejani jõudnud. Loodame, et selline kirjakandjate 
võrgustik laieneb. 

Vahva oli lugeda viimast Tori Valla Teatajat – on näha, et 
meie kandi inimesed on aktiivselt endast märku andnud. 
Seekord oli päris palju huvitavaid jutte, mis ka Are piirkonda 
puudutasid. Seetõttu panen mõnest loost ainult nupukese ja 
pildid – näiteks Korea reisisaade Alpakafarmis ja Tulukese 
märtsikuine kokkusaamine.  

Häälekandja on saanud päris mitu head toetajat. Aitäh kõigile, kes omapoolse panuse 
kogumispurgikesse poetasid! Suur tänu usinatele, kes paberit tõid, tinti printerile ostsid ja lehte välja 
trükkida aitasid! Küsitakse, miks lehel kindlat hinda pole. Inimestel on erinevad sissetulekud. On neid, 

kellel tasku suisa tühi, aga lugeda tahaksid küll. Samas vahest 
satub raamatukokku suure rahakotiga kirjanikuhärrasid, kes 
hea meelega kohalikke ettevõtmisi toetavad. Seega, kes 
soovib see toetab oma võimaluste piires.  

Seekordne leht nii toekas ei tulnud, kui eelmine, aga üht-teist 
huvitavat leiab huviline siitki lugemiseks. Aitäh 
keeletoimetajad Anne ja Aive! 

Ootan endiselt kaastööd meilitsi leelo.lusik@gmail.com või 
telefonil 514 2621 

Head lugemist!   
Leelo Lusik 
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Töödest ja tegemistest uues vallavalitsuses 

Tõsi see on, et elame huvitaval ajal. Alles äsja moodustati uus 
Tori vald - suurim vald Pärnumaal, kui juba tahavad osad külad 
minna Pärnu linna koosseisu. Lisaks põnevad jõukatsumised 
volikogu laua taga, segadused valla teenuste osutamisel jms. 
Kuid arvestades valla suurust ja ühendatud kogukondade 
eripalgelisust, on minu arvates läinud kõik üsna loogilisel kombel. 
Teravad olukorrad tekitavad dialoogi ja pakuvad lahendusi ja nii 
läheb ka Tori vallas. 

29. märtsi volikogu istungil kinnitati selle aasta eelarve. Üldjuhul 
tehakse seda varem, kuid käesolev aasta ei olnud tavapärane. 
Nelja omavalitsuse eelarved olid niipalju erineva käekirjaga 
tehtud, et iga väiksemgi rida vajas kontrollimist ja üle 
rehkendamist, sest vastasel korral oleks investeeringute ja 
tegevuste jaotus olnud piirkondade vahel väga ebavõrdne. Tänaseks on kogu töö tehtud ja saab 
asuda tegevusi ellu viima. Üldiselt on tegemist väga ambitsioonika eelarvega mille suurus koos 
investeeringutega on ca 20 mln eurot. Are piirkonna suuremad eesmärgid selleks aastaks on lasteaia 
lõplik renoveerimine ja mänguväljaku täiendamine, Kooli tänavale kuni ridaelamuteni mustkatte 
rajamine, Pärivere teele osaliselt mustkatte rajamine ning mitmed väiksemad piirkonna elu 
edendavad tegevused. Kõik täpselt nii nagu Are vald oleks iseseivalt suutnud ära teha.  

Lahendamist vajab ka veel Tori valla lõplik suurus. Volikogus tehtud algatus Pärnuäärsete külade 
kuuluvuse lahendamiseks on loogiline jätk Saugas lahendamata jäänud küsimusele. Olen alati olnud 

arvamusel, et vallaelu korraldamisel on elanike arvamusel 
kõige suurem tähtsus. Ei meeldiks ju meilegi, kui keegi 
tuleks meile ütlema kuidas omas kodus elame peame. 
Tekkinud olukorrast edasi pääsemiseks tuleb tekitada 
avalik diskusioon, et mis asi see tekkinud Tori vald on ja kui 
suur see peab olema. Mis seob meid Sauga, Tori või Sindi 
inimesega? Kui suudame sellele küsimusele ühise vastuse 
leida, siis on lootust ka pingete langemisele ja lahendusele 
külade küsimuses. Isiklikult arvan, et meid seob ainult üks 
asi – meie ühine tõmbekeskus on Pärnu linn ja kogu 
tuleviku areng tuleb rajada seda põhimõtet järgides. 
Oleme linnalähedane maavald, kes arendab maksimaalselt 
oma piirkonda, kuid samas teeme tugevat koostööd 
Pärnuga ühiste teenuste kujundamisel tõmbekeskuses. 

Kokkuvõttes kinnitan, et suuri muutusi meie harjumuspärases elukorralduses ei tule. Jätkuvalt teeme 
Ares kevadised koristustalgud, jaaniõhtu, pargikontserdi või aastalõpupeo. Elu läheb alati nii nagu ise 
seda tahame ja kujundada võtame. Pole vahet kui suureks kujuneb Tori vald või millist rada mööda 
läheb riiklik poliitika.  

Ilusat kevadet soovides 
Vallavanem 

Lauri Luur 

 

Vallavanem Lauri Luuri pildistas 

Maaris Puust 

 

Asjaajamiseks saab Are inimene minna 

Tori vallavalitsusse, mis asub Sindi 

Raekojas. Pildistas Marko Šorin 
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Märtsiprintsess ja Märtsiprints lasteaias. 

Juba kolmandat aastat valib Are Kooli lasteaed oma majast Märtsiprintsessi ja Märtsiprintsi. Kuna 
sellisele tiitlile saavad kandideerida lapsed alates 5. eluaastast, siis noorematel on võimalus osaleda 
Miniprintsessi ja Miniprintsi tiitli kandidaatide hulgas.  

Kandidaadid peavad olema hästi ettevalmistunud - oma oskusi demonstreerides taidlusvoorus, enda 
tutvustuses ja riietuses (stiilis). 

Iga aastaga on kandidaatide arv suurenenud. 
Sellel aastal oli kokku 13 last osalejate hulgas. 
Miniprintsi kandidaate kahjuks ei olnudki. Iga 
aastaga läheb tase aina tugevamaks. Sellelgi 
aastal oli mitmeid kõlavaid laule, kandlemängu, 
omaloomingulist tantsu, luuletusi, anekdoote. 
Väga tublid esitused kõigil. 

Kuueliikmelise žürii otsus oli järgmine:  
Märtsipints 2018 - Uku Reimann (7 a.) 
Märtsiprintsess 2018  - Lilian-Lisette Kumel (6 a.) 
 Miniprintsess 2018 - Casandra Maria Alamaa  (4 
a.) 
Publiku preemia läks samuti Casandra Maria 
Alamaale. 
Täname žüriid. Aitäh kõigile vanematele, kes 
nägid vaeva oma lapse ettevalmistamisel printsiks või printsessiks, sest taidlusvoor tuli 
ettevalmistada kodus. 

Muusikaõpetaja 
Ülle Krusemann 

 

 

Printsid ja printsessid sai pildile Ülle Krusemann 

 

Naistepäev lasteaias - mis tunne on olla 

naine? 

 

Päev enne Suurt reedet käis lihavõtte jänku lasteaias ja peitis 

rühmadesse üllatusmunad. Kõik lapsed olid ikka väga elevil, kui 

rühmades munade otsimine lahti läks. See jänku oli ikka väga vahva, 

sest tüdrukutel olid ühesugused ja poistel teistsugused munad. 
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ARE KOOLIS KAITSTI TAAS LOOVTÖID 

Põhikooli lõpetamiseks on vaja igal õpilasel esitada ja kaitsta (tavaliselt) kaheksanda klassi lõpus 
loovtöö. Selleks võib olla mingi uurimus, käsitöö, üritus vms.  

Sel aastal oli loovtöö kaitsjaid seitse. 
Teemad oli erinevad ja need olid huvitavad 
kuulata. Liis Aaspalu tegi uurimistöö Are 
Kooli õpilaste eesnimedest. Sellest sai 
teada, et populaarsetest nimedest on Are 
Koolis esindatud Markus, Oliver, Martin (2), 
Rasmus (2), Kevin (3), Kristiina, Maria, Laura 
ja Sandra (2). Kõige populaarsem nimi Are 
koolis on Liis ja selle teisendid -  Liisa, Mia-
Liis, Jane-Liis, Liisa-Maria. Poiste seas on 
enim Henrisid ja Karli – ka Henry, Endri, 
Henri Markus, Karl, Karl Ivar, Karl Martin. 
Küsimustikust selgus, et tavaliselt paneb 
lastele nime ema, paljud olid oma nime 
saanud sugulase järgi ja enamikule lastest 
oma nimi meeldib. 

Kendro Allsaar tegi loovtööna lauamängu 8. klassi keemia õppmiseks või kordamiseks. See mäng sai  
läbi proovitud ja nii mõnigi mõiste või keemiline element kulus lausa pähe.  

Andree Erm uuris Suigu Jahiseltsi ajalugu. Koos seltsi ajalooga pandi mitmed jahipidamise alustõed 
kirja ja tutvustati neid kuulajaskonnale. Töö lõpetuseks oli kirja pandud mõni tore jahilugu. 

Kristofer Šatski ja Henri Markus Lippmaa tegid oma tuttavate veekogude kalastikust uurimistööd. 
Kristofer on pool oma elust kalal käinud ja Suigu kruusaauguga läbi ja lõhki tuttav. Jutust jäi mulje, et 
kui jää kruusaaugul pealt ära läheb, siis veedab Kristofer enamuse vabu päevi ja öid veekogu ääres 
kaladega tegeledes – püüdes, tagasi lastes, kasvatades, loendades jne. Henri Markusel seisab tõsisem 
kalastamine veel ees. Tema tegi oma töö põhiliselt oma rohkete sugulaste kalasaagile keskendudes.  

Arti Tugedam oli ette võtnud Kalda talu ja selle peremeeste loo uurimise. Kõik Kalda talu peremehed 
on olnud musikaalsed, tublid ja töökad inimesed. Parim osa sellest oligi intervjuu vanaisa Antsuga, 
kes oma elu jooksul on palju näinud ja teinud ning seda ka hästi oskab ümber jutustada. Selle pere 
jaoks on Arti tehtud tööl väga suur väärtus. 

Ingela Uussalu kirjutas loovtööna ise ühe noorsoojutustuse, mis sai pealkirjaks “Lootuste tiivad”. 
Selleks, et jutt saaks hea, otsis ta ise mõtteid ja juhiseid, kuidas head teksti kirjutada. Kaitsmisel luges 
Ingela ette ühe katkendi oma raamatust. Nüüdseks on seda raamatut võimalik vaadata ja lugeda Are 
raamatukogus. 

Tööde juhendajad olid Marju Sepp, Mirjam Liik, Aivar Erm ja Leelo Lusik. Kõik tööd said hinnatud hea 
ja väga hea hindega ning kaheksandikud saavad nüüd kergendatult kooliaasta lõpetamisele 
keskenduda. 

Leelo Lusik 

 

Õnnelikud kaheksandikud pärast kaitsmist. Pildistas Leelo 

Lusik 



5 
 

“Must kast” Are Huvikeskuses 

5. märtsil oli Are Huvikeskuses teater Must Kast näidendiga „5 grammi sisemist rahu”, mis oli 
narkotemaatikat ennetav ja suunatud meie kooli 6.-9. klassi õpilastele. Toetust üritusele saadi 
„Teater Maale” projektist. 

Sotsiaalkriitiline monoetendus tõi meieni endise narkomaani 
valusad, aga ausad mõtted. Lavastuse eesmärk oli selgitada noortele 
narkootikumide mõju ühe noore mehe näitel, kes alustas kanepiga, 
kuid lõpetas fentanüüliga - seda kõike läbi inimliku aspekti leida 
endas õnnetunne ja sisemine rahu.  Mis võib viia sellise eluni, kus 
ühel hetkel avastad, et lamad mahajäetud majas maas ning sõber su 
kõrval sureb üledoosist. Sina ise pääsed surmast ime läbi.  

„...Ma tahtsin, tol ajal poisikesena, elada nii, et ei peaks tundma 
pidevat hirmu. Olin täiesti tavaline tukka loopiv teismeline ning 
kahtlemata oli mulle ülioluline teiste arvamus. Eriti oli ülikõva lihtsalt 
selline chill ja cool olla. Edasi läkski juba kergemalt. Mul oli respekti 
ja hunnik sõpru. Tarvitasime aineid ja panime pidu kuni ühel hetkel 
ööbisin suvalistes mahajäetud majades...”- lõik tutvustusest. 

Pärast etendust toimus vestlusring näitleja Silver Kaljula ja meie 
noorte vahel koos noorsootöötaja Pillega. Arutlesime erinevatel 

teemadel. Ühekoos leidsime olulisema, et keerulises olukorras olev inimene vajab enda kõrvale 
kedagi, kes usub temasse, siis kui ta ise seda enam ei tee. Selleks võib olla sõber, lapsevanem, õde, 
vend, õpetaja, kes iganes. Siinkohal mõtleme, et kas meil on olemas selline inimene, kes usub meisse, 
siis kui me seda ise enam ei tee. Kas me ise oleme kellegi jaoks olemas kui meid vajatakse. 

Lavastus on valitud 2016. aasta Eesti Teatriauhindade Salme Reegi nimelise auhinna nominendiks 
ning lavastaja-näitleja Silver Kaljula Tartu Kultuurikandja 2015. aasta laureaadiks uustulnuka 
kategoorias. Samuti on lavastust pärjatud Monomaffia 2016 zürii eripreemiaga. 

Päikselist kevadet! 

Karmen Leppoja 
Are Kooli huvijuht 

 

Are Avatud Noortekeskuse uudised 

 

Endiselt meie murekoht – Koolilapsed ja VIA Baltica 

Ühe mureliku kodaniku kiri Are noortekeskuse noorsootöötajale: 

Tulin tãna (27. märtsil) linnast ja Arest Suiku keerates nägin päris halba vaatepilti - 3-4 väikest koolilast 
jooksid poe poolt üle tee ja jäid tee äärde seisma, kellest üks, ikka võib öelda, et jäi lausa teele seisma 
(erksa rohelise jopega)   Kas midagi selle asjaga ei anna tõesti ette võtta? Mingi maaalune 
tunnel/valgusfoor vms Lapsed lippavad sealt pidevalt üle tee ja tekitavad väga ekstreemseid olukordi. 
Palun jaga mu postitust, et see jõuaks lapsevanemateni ja õpetajateni – rääkige lastega 
liiklusohtlikust teeületusest Ares. HOIAME OMA LAPSI! 
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Noortekeskuses tulekul 

20. aprillil algusega kell 18.00 – TALENDIJAHT. Rohkem infot üritusel osalemise kohta noortekeskusest. 
Registreerimine kuni 18. aprilli südaööni. Ootame kõiki, kes soovivad esineda, oma huvitavaid hobisid 
tutvustada, trikke teha jms. Vanuselisi piiranguid osalemisel ei ole! 

17. aprillil pärast kooli toimub Suigu Noortetoas Leader-projekti „Igaühes on peidus kunstnik” töötuba 
„Kunstnikuks läbi graffiti - Stencil portreed”. Töötuba viib läbi kuulus graffiti-talent Von Bomb. 
Osavõtjaid ootame sel korral alates 14. eluaastast, töötuba on osalejale tasuta! Jälgi jooksvat infot 
ürituse toimumise kohta! 

24. aprillil, koolivaheajal, kell 12.00 toimub Leader-projekti „Igaühes on peidus kunstnik” töötuba 
Alpakafarmis. Töötoa teema - „Loovaks läbi looma”. Selles töötoas saavad osaleda noored alates 7. 
eluaastast. Naudime suhtlemist loomadega ja meisterdame loovalt koos farmi perenaise Kajaga villast, 
lõngast ja teistest looduslikest materjalidest. Töötoas osalemine on TASUTA! 

Eelteade Are Õpilasmaleva kohta 

Are Õpilasmaleva rühm alustab sel suvel tööd 18. juunil, malev lõpeb kokkutulekuga Valgerannas 30. 
juunil. Maleva tegemistes saavad osaleda noored alates 13. eluaastast, eelisjärjekorras Are Kooli 8. 
klassi õpilased. Malevarühma komplekteerimisega alustame aprillikuus Are Koolis. Sel aastal on 
tähelepanuväärne, et kõigi malevlastega toimuvad eelnevalt tööintervjuud. 

Pille Kuusik 

Plirts, plärts käes on märts....... 
 
Märtsikuu algas Suigu noortetoas kaua oodatud sündmusega. 
01.03. - 02.03. toimus Filmiöö. Kella kuue paiku hakkasid huvilised 
oma „pampudega” saabuma, olid nii õhinas ja ärevil. Noortetuba 
oli siginat ja saginat täis! Õhtu möödus erinevate tegevuste saatel: 
joonistati, tüdrukud tegelesid meikimisega, mängiti pallimänge, 
pudelit, kulli. Üheskoos valmistati õhtusöök  ja natuke  oldi ka 
lihtsalt niisama. Tegevuste lõppedes sättisime end koos popkorniga 
teleka ette filme vaatama, hubasust lisas kaminatuli. Öörahu ajaks 
pugesid kõik oma  „pesadesse” ja peagi  saabus vaikus...  Eks seda 
itsitamist ja jutustamist natuke jagus, aga see kõik käis asja juurde. 
Hommikul ärgates tegime tüdrukutega  pannkooke, mille üheskoos 

nahka pistsime. Natuke veel 
mängimist ja filmide vaatamist ning 
asuti koduteele. 

15.03. neljapäeval käis külas Gerda Kristallituba. Gerda rääkis meile 
kristallidest, kuidas need tekivad, kus neid leidub, kuidas neid laadida 
ja puhastada. Peale sissejuhatust kristallimaailma meisterdas igaüks 
endale käevõru. Kõik said valida meelepärased kivid, mis just neid 
kõnetasid. Veidike nokitsemist ja valmis said väga isikupärased ja ilusad 
ehted.  Gerda rääkis iga  käevõru omanikule, mis vägi meisterdaja ehtes 

 

Hetke filmiööst tabas Kärt Pähkel 

 

Käevõrud püüdis pildile 

Kärt Pähkel 
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on ja kuidas see kandjat aitab. Tore oli, et huvilisi tuli  Are ja 
Tori noorte hulgast ning lapsevanemadki tulid 
kristallimaailmaga tutvuma.  Aitäh Gerdale selle toreda 
külaskäigu eest! 

Juba järgmisel päeval sõitsime väikese seltskonnaga Surju, kus 
toimus kevadine Pärnumaa Avatud Noortekeskuste 
kokkutulek. Üheskoos mängiti mänge ja saadi  tuttavaks. Iga 
kohaletulnud noorte esindus tegi väikese etteaste teemal 
„Omal ajal noored eestlased....” .  Meie leidsime koostöös Are 
noortega, et omal ajal noored eestlased mängisid erinevaid 
mänge. Nii mängisidki meie noored etteastes üheskoos 
kummikeksu, kaardimängu, käteplaksumängu ja kuna 
praegusel ajal on meie noorte lahutamatu sõber nutiseade siis 
ka see oli meie etteastes välja toodud. Üritus oli väga tore ja 

meeldis lastele. Ootame põnevusega järgmist kokkutulekut! 

Päikselist kevadet! 
Kärt Pähkel 

Noorsootöötaja 

 

KOREA REISISAADE ALPAKAFARMIS 

 

Korea reality-show seltskond külastas märtsikuu algul Ares asuvat Alpakafarmi. Kuulsad inimesed 
(antud juhul noor näitleja, rockstaar-laulja, koomik ja helilooja-muusik) satuvad oma eksootilistel 
reisidel erinevatesse huvitavatesse olukordadesse, kust nad peavad omal jõul välja keerutama.  

Loodame, et suvel hakkavad korealaste reisibussid Eestis ringi vurama ja külastavad lisaks muudele 
huvitavatele paikadele Eestis ka  alpakafarmi. 

Alpakafarmi perenaist külastas Leelo Lusik 
(täispikka lugu saate lugeda Tori Valla Teatajast) 

 
Kokkultulekul Surjus. Pilt Kärt Pähkeli 
erakogust 

Jalutamist ja nendega sädistavaid korealasi kannatasid 
kenasti välja alpakad Henrik ja Hege. Pildistas L. Lusik 

 
Filmimehi oli ligi 20 ja igaüks oma kaamera taga. 
Pildistas K. Ǿdegårstuen 
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Tulukese Seltsi rahvas saab kokku kord kuus 

Tulukese rahvas on koos käinud juba 13 aastat. Seekord esinesid Suigu lasteaia Lepatriinu rühma 
lapsed Ülle Krusemanni juhendamisel. Kutset tantsule kasutasid eided-taadid kiirelt. Kevademeeleolu 
lisas veel sõnakunstnike Sirje Remmelga ja Virve Lusiku esinemine. Kohvikuruumis kostitasid meid 
seekord Heli Sepp, Vaike Nuut ja Juta Oago. Oli tõesti maitsev! Vilja Alamaa ergutas meid osa võtma 
üritustest ja juttu oli ka Tori valla tegemistest. Oskar Kõnnusaar tegi traditsiooniliselt meile viktoriini. 
Ruum sumises kui mesilaspesa. „Suur aitäh, meile endile tehtu eest!“ 

Uute kohtumisteni! 
Lea Eamets 

 

Koralliklubi külaskäik Pääsusilmade juurde 

28. märtsil oli Pääsusilmadel suurepärane võimalus kohtuda Ave Järvesaare ja Eda Kaunissaarega 
Pärnus tegutsevast koralliklubist. Ave Järvesaar on võtnud südameasjaks selgitada inimestele õiget 
tervisekäitlust. Ta on nõus kasvõi ühele inimesele pidama terve loengu tervisest, selle hoidmisest ja 
tugevdamisest ilma, et inimesel tekiks vajadust kasutada apteegiravimeid. Klubis tehakse ka 
terviseteste, mis näitavad ära organismi seisundi antud momendil, vitamiinide ja mineraalide 
vajaduse, parasiitide olemasolu organismis ja elundite tervise. Tänapäeval käib postimüügis suur 
toidulisandite pakkumine. Kõik on pakkujate sõnutsi meie organismile ülimalt vajalikud, nii et kui neid 
ei tarbi, siis on varsti surm silme ees. Sellest ei räägita, et kui organism on saastunud, siis see neid 
kasulikke aineid ei omasta ja kulutame raha asjatult. Test näitab täpselt ära, mida meil on vaja teha, 
et terve oleksime, kas on organismis mõnest ainest puudus või on midagi ülearu, näiteks parasiite. 

Kuna inimese organismi koostisest 70 % on vesi, siis oleneb meie tervis peaasjalikult sellest, millist 
vett me tarbime. Kas vesi on elav, mida meie rakud suudavad omastada ja toksiine, parasiite 
organismist välja viia või tarbime elutut vett ning organismi saastatus aina kasvab, tekitades raskeid 
haigusi.  

Loengul saime teada palju huvitavat, näiteks miks mõni inimene on pahur ja virin või miks inimestel 
on vahest suur magusa isu, mida on vaja teha kui silmad ei kannata päikesevalgust jne. Proua 

 
Mudilased oma esinemisega tekitasid tõelise 
kevademeeleolu. Pildistas Malle Unt. 

 
Lasteaia lastega kippusid koos kepsutama ka 
memmed-taadid. Pildistas Malle Unt 

 



9 
 

Järvesaar vürtsitas oma loengut mahlakate näidetega elust ja inimestest. Tal on suurepärane oskus 
ennast kuulama ja uskuma panna. 

Meie üheks tunniks planeeritud loeng oli lõpuks saanud kahe ja poole tunni pikkuseks ning siiski ei 
saanud kõik veel räägitud, kuid teeots tervise taastamisele näidati kätte. Edaspidine sõltub sellest, 
mida keegi kuuldust omaks võtab. 

 Olime õnnelikud, et sattusime nii huvitavale loengule. Soovitame soojalt külastada koralliklubi või 
neid vapraid naisi külla kutsuda, te ei kahetse. 

Anne Niibo 

 

 

Are piirkond ja “KAKS KOHVIRINGI ÜMBER SOOMAA.” 

Are Huvikeskus ja kohvik Kersti Maiused esmakordselt sarjas "Kaks kohviringi ümber Soomaa". 

Jäime üritusega väga rahule, sest 24. märtsil 
külastas meie maja arvukalt külalisi. Suhtlesime 
palju erinevate inimestega ja selgus, et 
uudistajaid oli nii Pärnust kui ka Rohelise Jõemaa 
piirkonna küladest. Are Huvikeskus pakkus sel 
päeval omaltpoolt huvilistele kahel korral 
taidlejate kontserti, osalemist Gerda Kristallitoas 
ja Külliki Savitöötoas. Majas olid avatud tasuta 
laste mängutuba ja jõusaal. Pakkusime ka tasuta 
peresauna teenust. Külastajate arvu kohta me 
eraldi arvet ei pidanud, kuid arvame, et sel päeval 
osales meie tegevustes kokku 150-200 inimest. 

Kohviku Kersti Maiused omanik Kersti Kullimaa 

kostitas külalisi endavalmistatud kookide, 
salati, võileibade, kohvi ja koduküpsetatud 
leivaga. Arvukad koogid osteti kiirelt, terve 
päev oli kohvik siginat-saginat täis. 
Kohvikukülastajad hindasid aktiivselt  konkursil 
“Piirkonna Maitse 2018” osalenud 
sefiirikorvikest, mis maiustajate poolt sai ülihea 
hinnangu osaliseks. Tänaseks on selgunud, et 
Kersti sefiirikorvike on tunnistatud parimaks 
piirkonna magusaks maitseks 2018 aastal. Palju 
õnne! 

Vilja Alamaa 

 

 

Ants Tugedam lõõtsaga meeleolu loomas. Pildistas 

Ott Rõngas 

 

Maiasmokad kohvikujärjekorras. Pildistas Ott Rõngas. 
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Kaks kohviringi Suigu seltsimajas. 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu poolt korraldatud üritusest Kaks kohviringi ümber Soomaa, võttis osa 
ka Suigu seltsimaja. Avatud oli kohvik, kus pakkusime 
kodus küpsetatud head-paremat; pisike poenurgake 
kohaliku käsitööga ja kaks töötuba. Poekeses oli kõige 
minevam kaup munakoortesse valmistatud ja kaunisse 
karpi pakitud küünlad. Töötubades tehti Jaane 
juhendamisel puupulkadest ning värvilistest lõngadest 
õnnetähti ja valmistati Veronika taktikepi all seebimassist 
seepi, millele sai just oma soovi järele lisandeid juurde 
panna. 

Töötoad olid väga hinnatud just laste poolt, sest tegevused 
olid kõigile jõukohased ning lisaks ka praktilised, sest kes 
ei tahaks just selle seebiga pesta, millel on oma soovi järgi 
värv ning lõhn. Üritus oli enne lihavõttepühi ja kõik 
õnnetähed, mis meisterdajate poolt pühadeks valmis said, 
kuluvad kodus marjaks ära. 

Suur tänu kõigile, kes oma käsitööd ja kõhutäidet müüki tõid! 

Viiu Tamla 

 

Kaks kohviringi Kännu talu Alpakafarmis 

Alpakafarmis algas kohviring juba pool 11 hommikul. Nimelt jõudsid siis pärale kaks bussitäit 
pealinlasi koos Looduse 
omnibussiga. Sel hommikul said 
farmi külastajad esmakordselt 
Laanel paiknevat uut poodi 
külastada. Nüüd on seal avar 
poeruum, kus saab erinevaid 
tooteid imetleda ja isegi toolil 
jalga puhata. Inimesi oli korraga 
palju ja suur hulk hakkas 
alpakade ja kitsedega sõprust 
sobitama. Osa aga kiirustasid 
kohvikusse, kus sel päeval sai 
lisaks teele ja kohvile ka 
küpsiseid ja pirukaid. Kui 
peremees Kai alpakade Hendriku 
ja Hegega ringi jalutas, siis ei 
tahtnud nende imetlejate selfide 
tegemine kuidagi katkeda.  Sama katkematu oli ka terve päeva kestnud külastajate voog. Lõpuks sai 
kokku loetud üle 200 inimese. Enamik neist lubas suvesoojas kindlasti tagasi tulla.  

Leelo Lusik 

 

Alpakad polnud ammu nii palju inimesi korraga näinud, kui nende 
busside pealt maha tuli. Pildistas Leelo Lusik 

 

Juhendajad on valmis. Pildistas Kärt Pähkel 
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SAA NUTIKAKS! 

Are Raamatukogu ühines NutiAkadeemia projektiga ning seoses sellega toimuvad Are Raamatukogus 
märtsist kuni septembrini 2018 NutiAkadeemia nõustamised.  

Individuaalsele nõustamisele on 
oodatud kõik huvilised, kes on 
huvitatud nutiseadmete (telefonid ja 
tahvelarvutid) kasutamisest, kuid kes 
end nuti- ja digimaailmas veel päris 
koduselt ei tunne.  Nõustamine 
toimub raamatukogu 
lahtiolekuaegadel ja 
eelregistreerimine ei ole vajalik. 
Raamatukogus on võimalik tutvust 
teha ka tahvelarvutiga.  

Mis on NutiAkadeemia? 

NutiAkadeemia on koolitus- ja 
nõustamisprojekt, mis soovib 
parandada eestimaalaste digioskusi. 
NutiAkadeemias osalejad õpivad 
kasutama Mobiil-ID-d ja Smart-ID-d 
ning mitmeid e-teenuseid, mis 
muudavad igapäevatoimingud 
lihtsamaks ja mugavamaks. Selleks 
toimuvad nutikoolitused ja 
nutinõustamised üle kogu Eesti. Pisut 
vilunumad kasutajad saavad vaadata 
ka veebinare, mis aitavad nutioskusi 
lihvida kodust lahkumata. 

Projekti viivad läbi Vaata Maailma SA, 
IT-koolitus, Swedbank Eesti, SEB, 
Telia, Elisa ja SK ID Solutions. 

Arvutiabi eakatele 

Endiselt saab raamatukogust abi ajalehtede ja ajakirjade tellimisel, arvete maksmisel, erinevate 
suhtlusvõrgustike kontode loomisel jne. Kui soovite arvutiga esmatutvust teha, siis tuleb rohkem 
aega varuda ning sellisel juhul palun eelnevalt soovist teada anda. Õpetamine toimub individuaalselt 
ja inimesele sobivas tempos. 

Kohtume raamatukogus! 

Malle Pajo 

Are Raamatukogu juhataja 
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APRILLIKUUS EESOOTAVAD ÜRITUSED 

5.05 N. Suigu Lasteaias kell 11.30 Teatrike "Kuldsed tiivad" Pilet 2.- 
Are Kooli 5.-7. kl. kinos vaatamas filmi  „Seltsimees laps“ 
Are Huvkeskuses kell 18.00 Härrasmeeste Veiniklubi (vt. kuulutus lk. 12) 

6. 04 R. Are Huvikeskuse organiseeritud väljasõit kell 18.15 Endla teatrisse etendusel „Mitte 
praegu, kallis” 
Are Huvikeskuses kell 20.00 Avatud Timo kokteilibaar (loe kuulutust lk 10) 

8.04 P. Are Huvikeskuses kell 11.00 loeng Aiakujundusest  (Loe lähemalt lk. 11) 
9.04 E. Suigu Raamatukogus Naljakuu jutud tädi Viiu juures  - külas lasteaiast suuremad 

11.04 K. Suigu lasteaias Musilaste rühmas külas tädi Viiu 

12.04 N. Suigu Lasteaias lemmikloomapäev (kohtume meie laste kodus elavate lemmikutega) 
Are Kooli 5.-9.kl. õpilased väljasõidul Tartus ERMis Õpilaste Teadusfestivalil 
Are Kooli kaheksandikud ühisüritusel Pärnus põgenemistoas. 
Are Huvikeskuses kell 18.00 kohtumine Fred Jüssiga (Loe kuulutust lk. 12) 

16.04 E. Tori valla õpetajate kohtumine Tori Põhikoolis. Valdur Mikita loeng “Mõtterännak 
eestluse olemusest” 

17. 04 T. Suigu Lasteaias kell 11.30 Lepatriinu teatri etendus “Eile, täna, homme” Pilet 2.50 
Suigu Noortetoas toimub peale kooli  töötuba „Kunstnikuks läbi graffiti - Stencil 
portreed”. 

18.04 K. Are Päevakeskuses kell 12.00 Pääsusilmade lauluklubi ja kell 13.00 Tiina Männiku 
reisimuljed Taist. 

19.04 N. Are Kooli 8.-9.kl. Endla teatris vaatamas „Suveöö unenägu“ 
Eakateklubi Tuluke koosviibimine Suigus kell 12.00 Suigu seltsimajas 

20.04 R. Are Huvikeskuses kell 18.00 Talendijaht 2018  (loe lähemalt lk. 12) 

22.04 P Pärivere Naisansambel Pärnus Nooruse majas esinemas. 
24,04 T. Kell 12.00 Are Noortekeskuse Leader-projekti „Igaühes on peidus kunstnik” töötuba 

Alpakafarmis  
25.04 K. Are Kooli 4. kl. Pärnu Kontserdimajas balletietendusel  “Uinuv kaunitar”. 

27.04 R. Suigu Seltsimajas Noortekeskuse üritus tüdrukutele “Näohoolduse töötuba” 

29.04 P. Are Huvikeskuses kell 14.00 “Eestimaa laulud Tori vallas”. Vajalik eelregistreerimine 
Vilja Alamaa juures (Loe lähemalt lk. 12) 
Pääsusilmad Tallinnas Salme Kultuurikeskuses lauluklubide kokkutulekul 

30.04 E. Are Huvikeskuse õuealala kell 19.00 Volbriöö (Loe kuulutust lk. 12) 

Igal teisipäeval kell 18.30-19.30 Suigu seltsimajas HopaFit funktsionaalne treening. Treener Egle Vutt. 
Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo Suigu raamatukogust. 

06. aprillil kell 20.00 Are huvikeskuses KOKTEILIBAAR 

Loomulikult ei puudu menüüst ka muud huvitavamad peened joogid. Nagu William Faulkner on 
öelnud, et kehva viskit pole olemas. Lihtsalt mõned sordid on teistest paremad.  
Sama on baaridega. See on koht, kus sõprade ja tuttavatega kokku saada, nautida häid jooke ja 
muusikat. Seltskonnast ja aruteludest ei tohiks samuti puudust tulla nagu vanadel headel 
aegadel, kui baar veel siinkandis toimis. Lisaks sularahale saab tasuda ka kaardiga. 
Ootan teid külla! 
                                  Timo 



13 
 

 

 

 

 

Rehvivahetus, 
autoremont 
Niidu töökojas. 

 
Vajalik eelnev broneering 

Tel. 5096486 
Veikko 

 

KORALLIKLUBI TERVISEKODA 

Papiniidu 5a, Büroomaja 2, II korrus, Pärnu. 
AVATUD: E-R 10.00-17.00 L-P suletud 

TERVISELOENGUD KONSULTATSIOONID 
TERVISETESTID- Ave tel: 55667309 
TERVISEKOJA MASSAAZ E-R 10.00-17.00 
klassikaline, tselluliidi-, aroomi-, lümfi-, pea-, 
näo-, jalamassaaz, gua sha pingepiirkonnale 
ja kristalli-reiki. Rohkem infot tel: 5097223 
Liili 53936338 Kert 

 

 

Seoses sellega on Are Jõusaal aprillist alates 
suletud. Mõnedel seadmetel saab treenida Are 

Raamatukogus. 
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29. aprillil kell 14.00  

Are Huvikeskuses  

"Eestimaa laulud Tori vallas" 

Üritusele on kutsutud kõik Tori 
valla täiskasvanute lauluansamblid 

ja laulukoorid. 

Laulame koos Eesti rahvalaule ja 
mängime vanu laulumänge. Kes 
soovib üritust tulla vaatama, palun 
eelregistreerimist hiljemalt 25. 
aprilliks Viljale tel 510 5498 

 

 

 

 

 

 

Alustab ARE HÄRRASMEESTE VEINIKLUBI 

Saame kokku 05. aprillil Are Huvikeskuses kell 18.00 

Nimi võib küll segadust tekitada, siis tegelikult on ikkagi oodatud kõik mehed ja naised ka teistest 
linnadest, valdadest ja alevikest, keda huvitavad vein ja sellega seonduv arutelu. Esimesel kohtumisel 
osalustasu pole, aga palun kõigil osalejatel kaasa võtta oma lemmikvein. Olgu see siis vahu-, valge, 
punane või dessertvein, mida siis maitseme, hindame ja analüüsime. 

Eelregistreerimine pole vajalik, aga lihtsustaks meie ettevalmistustöid, kui annaksite palun oma 
tulekust teada meili aadressil timo@teeninduskvaliteet.ee. Piisab nimest ja telefoninumbrist, et 
saaksime vajadusel teiega kontakteeruda. Aktiivset osavõttu ootama jäädes 

                                                                                                                           Timo Kübar   +372 5385 6197 

 


