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ARE KOGUKONNA 

HÄÄLEKANDJA 

3. number / mail 2018. 

 

Aeg lendab tohutu kiirusega. Loodust vaadates toimub 
pungade paisumine ja muru kasvamine mitte enam päevade 
vaid lausa tundidega. Kui rahulikult vaadata, siis võib vist 
silmaga näha, kuidas kõik rohelisemaks läheb. Ja juba ongi 
kõik riisumata lehed ning mahavisatud pakendid loodusesse 
peitunud. Loodame, et “Teeme Ära” seda “varjatud ilu” veidi 
vähemaks koristab.  

Esilehe pildil ongi Are Kooli õpilaste pargikoristuse finaal. 
Park sai oksarisust ja lehehunnikutest palju puhtamaks ja 
nüüd supisöömine.  

Aitäh headele toetajatele!  Printeri tinti ja paberit läheb 
üllatuslikult päris palju. Annetused on endiselt oodatud.  

Seekord jäid kahjuks mõned huvitavad üritused ilma 
reklaamita, aga ehk järgmine kord jõuab kiiremini asjadega 
ühele poole ja kuualguse üritused saavad ka eelreklaami.  

 

 

Loodame, et leiate selle lehe veergudelt 
endale üht-teist huvitavat lugeda. Aitäh 
keeletoimetajale! 

Ootan endiselt käesoleva kuu viimaseks 
nädalaks kaastööd meilitsi 
leelo.lusik@gmail.com või  

                                               telefonil 514 2621 

Head lugemist!   
Leelo Lusik 
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KA NII SAAB ÕPPIDA.... 

Õpilased Teadusfestivalil 
Tartus ERMis 
Juhtkirjas oli öeldud, et 
õpilaste teadusfestival on 
pidu kõikidele 
teadushuvilistele. Käisime 
meiegi huvilistega 4.-9. 
klassist seda pidu kaemas. 
Festivalil esinesid 
stendiettekannete-
ga õpilaste teadustööde 
riikliku konkursi parimad, 
kelle hulgast valiti välja 
riiklike preemiate ja 
eriauhindade saajad, mida 
annavad välja erinevad 
asutused. Ka külastajad said 
sõna sekka öelda ja oma 
lemmiku valida. Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust “Õpilaste teadustööde 
riikliku konkursi kogumik 2018“. Nii oli pea sada uurimustööd kirjas stendidel ning iga stendi all 
ootamas inimene, kelle käest sai soovi korral töö kohta juurde küsida. Sai vaadata, mida põnevat 
teavad ja on uurinud algklasside lapsed. Mitmeski boksis oli võimalik katsetel osaleda. 
Väikestel külastajatel olid käes töölehed, et koolipäev asjata ei oleks ning õppetöö ka festivalil käiks.  
Võimalus oli osaleda töötubades. Näiteks 7. klassi õpilased võtsid osa parasiitide töötoast ning 
kuulasid auditooriumis loengut solkmete ja teiste parasiitide hingeelust.  
Keda aga kõik see ei paelunud, võis väikese piletiraha eest teha tiiru peale ERMi erinevatele 
näitustele. 
Kokkuvõttes võiks öelda, et esmamulje oli pelutav – majja astudes võttis vastu rahvamass ja meeletu 
sigimine-sagimine. Alguses ei saanud arugi, mis toimub. Kui aga käepaelad juba kätte saadi, siis olid ka 
ürituse põhimõtted selged ning kel tahtmist ning huvi piisavalt, sai näha, mida kõike õpilased uurivad 
ning esimeseks teadustööks vormistavad. 

*** 
Creatlon 2017/2018 
JA Eesti ja EBS Gümnaasium korraldasid seitsmendat aastat järjest põhikooli 
lõpuklassidele mõeldud majandusteemalist meeskonnamängu Creatlon. Sel 
õppeaastal osalesid Are Teami nime all Jauram Reisner ja Renno Räim. 
Võistlus ise on kolmeetapiline: 
1. etapp – TEADMISED…. Ettevõtlusnädalal viis Junior Achievement Eesti SA 

läbi e-viktoriini, Jauram jagas maakonnas 2.-3. kohta, Renno oli 10. Kokku 
võttis vabariigis teadmiste kontrollist osa kõvasti üle tuhande õpilase. Sealt 
tulid esimesed head punktid (võistkondlik 4. koht). 

2. Etapp - ETTEVÕTLUSALANE KOOSTÖÖ ….. Selleks ajaks olid võistlusteks üle Eesti registreerinud 68 
kolme kuni neljaliikmelist võistkonda. Kuu aja jooksul tuli lahendada 4 ülesannet.  

Are õpilased teadusfestivalil Tartus ERMis. Foto L. Lusik 
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1) Viktoriin eakaaslastele -  Kuldvillaku stiilis viktoriini loomine 20 küsimusega, mida saaks läbi viia 
põhikooli 7.-9. klassi õpilastele üle kogu Eesti. 

2) Intervjuu ettevõtjaga. Tuli Küsitleda üht edukat ettevõtjat. Valida selline teema, mis pakub 
huvi eakaaslastele ning millest oleks kasu nendele noortele, kes plaanivad alustada 
ettevõtlusega. Renno ja Jauram küsitlesid Marko Hiiemäed, kes tegeleb korraga kahe 
ettevõttega ja saab kõige sellega väga hästi hakkama.  

3) Ideekirjeldus koos eelarvega. Oletada, et kooli direktor teatab õpilastele juhtkonna otsusest 
anda kooli kõige suurem klassiruum õpilaste käsutusse ja kuulutab välja ideekonkursi ruumi 
kasutamiseks. Ettepanekus koos eelarvega tuleb kirjeldada, mida on koolis vajaka, mida 
huvitavat või kasulikku pakub teie ettepanek õpilastele, koolile, kogukonnale. Kõige muu osas 
on konkursil osalejatel vabad käed. Kooli koostööpartner toetab ruumi sisustamist kuni 10000 
euroga.  Üheksandike ettepanekuks oli Are Kooli noortetoa loomine loodusainete klassi 
kõrvalruumi. 

4) Vabatahtlik töö vabalt valitud organisatsioonis. Tuli valida välja enda jaoks huvitav 
organisatsioon ning osalemise kõrvalt võtta väike hetk, et oma tegemisi videoblogina 
jäädvustada. Renno tegi filmi Noorkotkaste laskeharjutuspäevast. 

3. etapp - LOOVUS …. Tuli välja mõelda kodukoha tarvis sotsiaalne tegu või äritegu. Are Team plaanis 
luua sotsiaalse teona MTÜ Noorte Kolhoosi. Poiste meelest probleem on selles, et järjest rohkem 
on noori, kes ei suuda kas koolis käia, kellel puudub kohusetunne ja tööharjumus või on kodune 
toetus nullilähedane. Otsitakse kuritegelikke rahateenimisvõimalusi või hängitakse niisama küla 
vahel. Samuti leidub noorukeid, kelle vanemad on iseenda eludega puntras ning toetus oma 
lastele puudub. Poiste idee ongi toetada just selliseid noori. Koostöö peaks olema Are 
noortekeskuse ja Noorte Tugilaga, kes suunavad ja toetavad selliseid noori. MTÜ Noorte Kolhoosi 
saaks tulla kõik, kel vanust kuni 21 eluaastat. Kolmanda etapi töö seisneski selles, et mõelda välja 
ja kirjeldada etappide kaupa, kuidas see projekt ellu viia. 

Kokkuvõttes saab öelda, et tulemus oli väga hea. Are Team tuli vabariigis üheteistkümnendale kohale. 
Tööd selle kallal, lisaülesandeid ja -kohustusi oli palju. Kindlasti oli seegi üks õppimisviis, õpiti tegema 
meeskonnatööd, pidama kinni tähtaegadest ning lahendama erinevaid ülesandeid. 
 

*** 
9. klass Pärnu Maakohtus 
Are Kooli 9. klass käis ühiskonnaõpetuse tunni 
raames 10. aprillil väljasõidul Pärnu Kuninga 
tänava kohtumajas vaatlemas kriminaalasja 
kohtuistungit. Eelnevalt oli õpitud tunnis, mis 
vahe on haldus-, tsiviil- ja kriminaalteol ning 
vaadatud filmi elust noortevanglas. Kohtus nägid 
õpilased oma silmaga, kuidas kohtuistungit 
peetakse ja mida tähendab kokkuleppemenetlus. 
Hiljem tehti neile ringkäik kohtumajas ja 
arestikambris ning õpilastega vestles Pärnu 
maakohtu esimees Rubo Kikerpill. 

Marju Sepp 
Are Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 
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Südamekuu koolis 

25 aastat tagasi alustati Eestis 
südameveresoonkonna haiguste ennetamist 
ja toimus esimene südamenädal. Nüüdseks 
on südamenädalast välja kasvanud 
südamekuu, mis toimus taaskord aprillis. 
Sellest innustatuna võttis ka Are Kool 
südameasjaks tervisele head teha. Terve 
aprillikuu iga koolipäeva kolmandal 
vahetunnil oli liikumisvahetund, mis tehti 
selleks puhuks veidi pikemaks. Vanematele ja 
noorematele õpilastele olid erinevad 
tegevused. Iga päev pidi mingi klass oma 
vanustele ühe liikumistegevuse 
organiseerima. Toimus igasuguseid erinevaid 

liikumismänge, otsimismänge, täpsusviskeid jms. Pildil viiendikud õhupallilätsu ettevalmistamas. 
Loodame, et edaspidi korraldavad õpilased endile ise põnevaid tegevusi, sest meie õpilased ja 
õpetajad on väga loovad. 

Päikest südamesse! 

Karmen Leppoja 
                                                                Are Kooli huvijuht 

 

Are Koolist saab KiVa kool! 

Kas tagarääkimine ja tõrjumine koolis on 
olukord, millele peaksime reageerima?! 
Loomulikult! 

Kiusamine ei ole ühekordne juhtum, see on 
korduv olukord, kus nõrgem osapool saab 
väga haiget. Kahjustub lapse vaimne ja 
sotsiaalne tervis, mis jätab kustumatu 
jälje.  Kiusamise erinevateks vormideks on 
verbaalne, füüsiline, kaudne ja 
küberkiusamine. Tagarääkimine ja 
tõrjumine on väga levinud kiusamise viise 

ja vajab kindlasti sekkumist! Kiusaja tegutseb harva üksi, tal on abilised ja julgustajad. Ohvril võib olla 
kaitsjaid, kuid suurem osa tõmbub kiusamisolukordades kõrvale ja nii muututakse kiusamise 
vaikivateks heakskiitjateks. KiVa (kiusamisvaba) programm pakub teaduspõhist teavet, lahendusi ja 
vahendeid, mis aitavad õpetajatel sekkuda kiusamisjuhtumitesse ja aitavad kaasõpilastel turvaliselt 
asuda ohvri poolele.  

Tulenevalt seadusest on kooli üks peamisi ja esmaseid ülesandeid kaitsta lapsi igasuguse vägivalla 
eest koolis. Iga lapsevanem soovib, et tema laps õpiks turvalises keskkonnas, läheks hommikuti 
rõõmsalt kooli ja tuleks tagasi koju positiivsete emotsioonidega. Are kooli meeskond on otsustanud 
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liituda kiusamisvaba kooliga, mis rakendab tõenduspõhist programmi, mille tulemusena on 
vähenenud nii kiusamine kui ka kiusamisest tingitud probleemid nagu madal õppeedukus ja koolist 
väljalangemine. Programm on kogu kooli hõlmav, kaasatud nii õpetajad, õpilased kui lapsevanemad. 
See on seotud õppekavaga, on süsteemne ja järjepidev. Alates sügisest on planeeritud tunniplaani 
klassijuhatajatunnid, kus viiakse läbi ka KiVa tunnid, kus tegeletakse ennetustööga, 
suurendamaks laste teadlikkust kõrvalseisja rollist kiusamise protsessis.   

M.L King öelnud: "Lõpuks mäletame me mitte oma vaenlaste sõnu, vaid oma sõprade vaikimist."   

Pärast seda lugemist tekib kindlasti küsimus, et kas asi on nii hull. Eesti on erinevate statistiliste 
andmete põhjal Euroopa tabelites kord teisel, kord neljandal kohal. Pooled lapsed on kannatanud 
kiusamise all ja keskmiselt 22% kooliõpilastest kogeb seda pidevalt. Siinkohal ei saa me silmi kinni 
pigistada ja loota, et meie koolis kiusamist ei ole ja ei tule. Kui kasvõi üks laps tunneb ennast halvasti, 
on see probleem ja vajab sekkumist.  

Kristi Kivisaar  
Are Kooli sotsiaalpedagoog 

 
 

ARE AVATUD NOORTEKESKUSE UUDISED 
 

Noored ja projektid 
Are Avatud Noortekeskus on hetkel seotud mitme projektiga, mille tegevusi rahastatakse erinevatest 
fondidest. Oluliseim on kindlasti Noorte Tugila programmis osalemine. Noorte Tugila programmiga 
oleme liitunud alates 2016. aasta sügisest ja praeguse rahastusega jätkuvad tegevused selle aasta 
lõpuni. Programm toetab noori vanuses 15-26, kes ei õpi või ei tööta. Sihtgrupp on määratletud, kuid 
programmis on siiski lubatud paindlikkus – aitame ka noori, kes on sihtgrupi vanusest pisut nooremad 
või vanemad; kes osalevad küll hariduses, kuid kellel on koolis raskusi; mistahes probleemidega noori, 
kes soovivad pöörduda abi saamiseks psühholoogi, sõltuvusnõustaja, võlanõustaja, õppenõustaja või 
karjäärinõustaja poole; nõustame noori individuaalselt ja jagame vajalikku noorteinfot. Meie 
peamised partnerid on Töötukassa ja Rajaleidja. Palju võrgustikutööd teeme ametnikega kohalikest 
omavalitsustest. Are Noorte Tugila piirkond laieneb ka Põhja-Pärnumaale ja tavaliselt liigume ise 
nooreni – teeme palju mobiilset noorsootööd. 
Programmi elluviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi 
ning Eesti Noorsootöö Keskuse „Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks 
tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programmi“ kaudu. 
 
Projekt „Igaühes on peidus kunstnik” pakub olulist lisaväärtust tervele meie kogukonnale. Projektiga 
soetasime Are Huvikeskusesse keraamikaahju – Külliki ja lapsed „savitavad” igal teisipäeval ja 
neljapäeval, lisaks on võimalus keraamikakunsti nautida täiskasvanutel. Keraamikaahi on üks osa 
projektist, kuid lisaks on toimunud ja veel toimumas mitmeid töötubasid: „Igaühes on peidus 
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maalikunstnik”, „Idee-disain-
kavand”, „Tšement-vitraaži 
töötuba”, „Fantaasia saab savisse”, 
„Loovaks läbi looma – töötuba 
alpakafarmis” ja „Kunstnikuks läbi 
graffiti – stencil-portree 
töötuba”(Pildil). Viimased kaks 
toimusid aprillikuus, mis mõlemad 
olid väga populaarsed ja 
rahvarohked. 
Foto: Indrek Haas – 
kunstnikunimega Von Bomb  
(Stencil-töötoa läbiviija  Suigus) – 
Projekti „Igaühes on peidus 

kunstnik” rahastab Rohelise Jõemaa Leader-programmi kaudu PRIA. 
Lisaks juba käimasolevatele projektidele saame juba sel kevadel alustada uue ja põneva väljakutsega 
noortele. Projekt „ARE NOORED TÄNAVAMUUSIKUD” sai rahastuse sel kevadel. Projektiga soetame 
eksootilised pillid – Võrumaa meistrite valmistatud handpani, 4 hapidrumi, Tiibeti kellad, Nepali 
šamaanitrummi, Bali vihmapilli. Need on pillid, mida kasutatakse palju meditatsioonis ja 
muusikateraapias. Nimetatud instrumentidega on võimalik muusikat luua ka neil noortel, kes ei ole 
varem ühtegi pilli mänginud. Tänavamuusiku elu saab seega proovida iga noor. Plaanime pillidega 
minna „tänavale” - alustada meie oma piirkonna üritustelt. Ehk näete meid juba sel suvel! Lisaks 
pillide soetamisele viime läbi töötoad – esimese kevadel, kui noortele tuleb väga erilist pilli – handpani 
– tutvustama firma Heliton Handgrafts Võrumaalt. Teine töötuba toimub sügisel, kui külla tuleb 
joogaõpetaja ja muusik Aile Alveus-Krautmann. Võlume üheskoos muusikat! 

Projekti „Are Noored Tänavamuusikud” 
töögruppi on kaasatud ka Are Avatud 
Noortekeskuse noored. 
Projekti tegevusi rahastab Eesti Noorstootöö 
Keskus koostöös Eesti ANK-iga. 

 
 
20. aprillil toimus Are Huvikeskuses juba neljas Are talendijaht.  
Ilusal kevadisel reedeõhtul oli lisaks rohkearvulisele publikule talente jahtima tulnud auväärt žürii, kes 
oli sel korral neljaliikmeline. Traditsiooniliselt kuulusid žüriisse valla esindaja, kelleks sel aastal oli Tori 
valla noorsootöönõunik Erika Nõmm –  hingega oma tööd tegev ja noorsootööle hoogu andev 
ametnik, Are Kooli vilistlane – Triini Viks, kes praegu õpib Koidula Gümnaasiumis ja on endiselt väga 
aktiivne nii meie noortekeskuses kui Pärnu Noortekogus, Are Kooli esindaja – andekas ja särav 
huvijuht Karmen Leppoja, kes on hoo sisse andnud Are Kooli õpilasomavalitsusele, ning meie valla 
noor Laura-Ly Uussaar – „Cityflash” laulja, kes veel 2016. aastal vallutas Are Huvikeskuse lavalauad 
ning säras Talendijahil. Üllatusesinejana oli laval ansambel „Sibyl Vane” laulja Helena Randlaht, kes 
lisaks suurepärasele esinemisele akustilise kavaga, rääkis oma kogemustest Eesti Laulul, oma bändi 
tegemistest, kuid ka oma tööst – Helena töötab igapäevaselt Sauga Avatud Noortekeskuses 
noorsootöötajana, kes vastutab Noorte Tugila programmis osalevate noorte eest. 
Are Talendijahil 2018 särasid kõik lavalolijad. Žüriil oli valikut teha väga raske, üksmeelselt jõuti selliste 
tulemusteni: 
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ARE TALENT 2018 - Leho Hiienurm (ruubiku-kuubiku kiir-kokkupanija).  
ARE TULEVIKUTALENDID - Rasmus Aassalu (DJ-puldi keerutaja) ja Kristiina Kidra (omaloominguline 
show-tants). 
NOORTE TUGILA ERIAUHIND – Margot Teearu, kes liigutas kõigi südameid väga ilusa etteastega. 
ARE HUVIKESKUSE ERIAUHIND – Kärt Alberg ja Annaliisa Verbo, kes esitasid väga vahva 
omaloomingulise tantsu. 
Ülejäänud väga tublid osalejad - Are Beebiring, juhendaja Ursula Kumel (meie tulevased talendid, kes 
olid uhkelt laval esimest korda elus), Lilian-Lisette Kumel (väga julge ja rõõmus etteaste), Doris Kumel 
(väga hea lauluvalik ja esitlus), Loviise Aassalu (tõeline laululind), Are noorteka bänd - Rasmus (bass), 
Ott (klaver), Mari (laul) ja Kaisa (trummid) – OLITE KÕIK SUPER LAHEDAD!!!  
 

Pille Kuusik 

 
 
EESTIMAA LAULUD TORI 
VALLAS. 
 
Sel aastal otsustasime, et 
uuendame meie pika 
traditsiooniga Are laulu ja 
tantsupeo sisulist poolt ning 
toome laulupäeva Are 
huvikeskusesse. Muudatuse 
üheks olulisemaks põhjuseks 
osutus asjaolu, et meie vallas  
tegutsevad väga heal tasemel 
täiskasvanute laulukoorid ja 
ansamblid ning soov oli kõigiga 
kohtuda ja lähemalt tutvuda. 

 
Sõprusring lõpulauluks. Foto O. Rõngas 
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Koos laulu- ja tantsupeo üritusega oleksime pidanud osade kollektiivide esinemistest loobuma 
ajanappuse pärast. Siseruumis on laule ka hea helitehnika kaasabil mõnus nautida, pargis jäävad 
ilusad laulud rahvale natuke kaugeks ja kuulaja ei saa kätte seda õiget fiilingut. 

Pühapäeval, 29. aprillil sündis Are huvikeskuses  esimene Tori laulurahva kokkusaamine „Eestimaa 
laulud Tori vallas“. Kokku esines 5 laulukollektiivi: Pärivere naisansambel, Selja Lauluseltsing, Tori 
Segakoor, ansambel Nõianeitsid, ansambel Šal-lal-laa ning Sindi Laulukoor. Kokku käis laval 80 lauljat. 

Tori valla laulurahvas on hästi elav ja rõõmsameelne. Kõikidele lauljatele elati saalist soojalt kaasa ning 
esinemised said marulised aplausid ja hõiked. Tantsumängudes osales enamik saalisviibijaid, 
üheskoos lauldes kõlasid eestimaised laulud eriti kaunilt ja peo lõpus lauldi suures sõpusringis  „Teid 
täname , me sõbrad head, küll jälle kohtume. Kes ikka sõprust kalliks peab, sel rõõmus elutee“. 

Tänan kõiki osalejaid, kes tegid meie laulupäeva väga meeldivaks. Suured tänud Anne Niibole peo 
lavastamise eest. Suured tänud Astridile ja Elvele, tantsuansambel Kurveritele ja Pääsusilmadele 
abistamise eest. 

Abistava käe ürituse kvaliteetseks läbiviimiseks andsid Tori Vallavalitsus ja Leader programm. Aitäh! 

Aga meie pidustused on saanud tuurid üles ja jätkub 1. juunil  Are pargis, kus toimub meie 
tunnusürituse teine pool – vägev tantsupeo kontsert nimetusega „Mis maa see on“. Esinevad Tori 
valla rahvatantsukollektiivid ja sõbrad Põhja Pärnumaalt. Kontserdi lõpetab simmaniga ansambel 
Lõõtsavägilased. 

Kuna see on Are pargis esimene selle suvehooaja alguspidu, siis ei saa küll ükski kultuurisõber sealt 
puududa! 

Toredate kohtumisteni kultuuriüritustel! 
Vilja Alamaa 

 
 

NÕIDADE ÕHTU 
 
Eelnevalt oli huvikeskuse poolt välja kuulutatud: „Vanade uskumuste kohaselt lendavad nõiad igal 
aastal  oma luudadel ja kitsedel täna õhtul kokku Are huvikeskuse õue ehk Blocksbergi mäele, et maha 
pidada üks korralik NÕIAÖÖ. Väikesed nõiad alustavad oma etteasteid juba kell seitse - ärge jääge 

hiljaks. Järgnevad sportlik-meelelahutuslikud 
nõiamängud, avatud Kersti kohvikutelk koos 
imeheade nõiaburksidega. Õhtu jätkub 
õuediskoga kella kümneni.“ 

Ja nii see 30. aprilli õhtul täpselt sündiski – enne 
seitset oli kogunenud nõiaõhtut pidama 
kaunikesti suur kamp suuri ja väikeseid nõidasid 
ning neid tuli aina juurde ja juurde. Paljudel olid 
kaasas luuad, uudistada sai toredaid kostüüme, 
nõiamütse ja värvilisi parukaid. Nagu näha oli, 
siis tänapäeva nõiad ei sõida hoopiski enam 
kitsede seljas vaid tulevad enamasti autodega, 
jalgratastega ja jalgsi. 
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Korraldustoimkond, kuhu kuulusid spordijuht Evely, kooli huvijuht Karmen, noortejuhid Pille ja Kaialiis, 
tegid eelnevalt ära suurepärase meeskonnatöö mõeldes välja vahvaid sportlikke rammukatsumisi – 
nii lapsed kui täiskasvanud läbisid jooksuraja ümber vallakeskuse, täites erinevaid ülesandeid. 

Täiskasvanud tegid seda koos luuaga, nõue 
oli see, et kordagi ei tohtinud luuda maha 
panna. Kõik olid südid ja suurt tahtmist täis 
ning läbisid raja suurepäraste tulemustega. 

Peale väikest jooksurallit moodustati 
võistkonnad ja parkimisplatsil käis kõva 
luuapalli võistlus. Tolmu lennutati kõvasti 
üles ja rebimine oli hoogne ning pakkus 
pealtvaatajatele rõõmsaid elamusi. 

Kersti kohvikutelgis, mis oli ehtsaks 
nõiamajaks dekoreeritud, ei lõppenud 
ostjate saba minutikski ja müüdud said kõik 

vingete nimedega nõiaroad nagu kärbestega kartulisalat jms. Helitelgist laskis kaasahaaravat 
muusikat noormees firmast Pro Event Services OÜ.  Üritust pildistas Ott Rõngas.  

Taevaisa õnnistas meie üritust ilusa õhtuga ja kõik väiksemad tirtsud ja põnnid said osa meie uue 
mänguväljaku rõõmudest. 

Vahva, et meie rahvas nii toredasti alati kaasa tuleb kui üritusi korraldame. Ainult nii sünnivadki head 
asjad, ilma kaasatulejateta ei toimuks midagi. Selle eest teile kõigile suur tänu! 

Korraldajate poolt oli hästi vahva kokku liita kaks üritust – jüripäev ja volbriõhtu. Sporti teha on 
kindlasti teinekord väga lõbus ka dekoreerituna ja koos luudadega ning pealtvaatajatele seda lõbusam. 

Ja lõpetuseks - müts maha meie õhtujuhi Kalmeri ees! No oli ikka üks vägev nõiapealik, kes juhatas 
tervet õhtut mängleva kergusega ning kelle organiseerimiskunsti on alati tore nautida. 

Järgmiste nõiaõhtuteni! 
Vilja Alamaa 

 

HÄRRASMEESTE VEINIKLUBI 

Seekordses Are Härrasmeeste Veiniklubis olid 
degusteerimisel Prantsusmaa punased veinid. 
Eraldi piirkonna piiranguid ei olnud. Peamised 
kaasa toodud veinid olid pärit Bordoo piirkonnast. 
Saime proovida ka Lõuna-Prantsusmaa veine, aga 
Burgundia piirkond jäi seekord puutumata. Eks me 
jõuame selleni teine kord.  

Erinevalt eelmisest sissejuhatavast korrast oli tore 
näha samasid nägusid, kes astusid uksest palju 
julgemalt sisse, sest teadsid juba, mis neid ees 
ootab. Uus ja huvitav oli kõigile kindlasti meie 
külalislektor Igor Sööt, kes teab veinidest rohkem, 
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kui kokkutulnud kogu klubi peale kokku. Tema soovil katsime enne degusteerimist kinni veini sildid. 
Tegime nii öelda pimedegustatsiooni, kus Igor seletas meile kenasti lahti, mida me peame jälgima, 
teadma ja tundma veini välimusest, aroomist ja maitsest. Kas tegu on noore või vana veiniga? Millised 
puuviljade ja marjade aroomid ning maitsed on iseloomulikud teatud viinamarjadele Prantsusmaal? 
Näiteks mustsõstra ja paprika tundmine maitses võib anda meile aimduse, et tegu võiks olla Cabarnet 
Sauvingoniga või näiteks moosise maasika maitse võib veinile anda viinamarjasort Grenache. Pikk 
vürtsikas järelmaitse võib tulla Syrah viinamarjast.  

See on tore ettevõtmine, sest lisaks vahvale seltskonnale ja teadmistele veinimaailmast on võimalik 
proovida erinevaid veine. Seekord oli neid 9. Tegelikult siis 8, sest kaks osalejat olid kaasa võtnud 
sama veini, aga elevust ja nalja 
tekitas see sellegi poolest. Lisaks 
märkmetele me ka hindame neid ja 
selgitame välja parima(d). Seekord 
osutus selleks Hegarty Chamans 
2011, viinamarjadeks Grenache, 
Syrah, Mourvedre ehk GSM; 
Languedoc-Roussillon piirkonnast 
Lõuna Rhone’ist. Lisaks jumestab 
meie tegevust ka see, et osalejate 
kaasa toodud veinid algavad 
tavaliselt 10+ eurost pudel. See 
tähendab ka seda, et kui üksinda 
need 9-10 veini ette võtta, siis 
läheb see lõpuks päris kulukaks. 
Meil saab seda teha vaid 
kaasavõetud veini ja 10 euro eest, 
millega tasume oma külalislektoritele ja juustu-, singivaliku laual. Nii lihtne ongi. 

Järgmine veiniklubi toimub seekord reedel 8. juunil kell 19:00. Seekordseks teemaks (ja 
kaasavõtmiseks) on Itaalia valge vein. Tegutseme ikka Are Huvikeskuses. Külalislektorit ei oska veel 
öelda, aga kindlasti keegi sommeljee meile külla tuleb. 

Timo Kübar 
Veiniklubi eestvedaja 

 
 
T ulukese tegemised 
 
19. aprilli kevadhommik algas tujutõstvalt, oli päikest ja Suigu bussipeatuses särasid EV100 auks 
istutatud 100 kollast krookust. Krookused ja lumikellukesed on kasvanud Malle Unt`i valvsa pilgu all. 
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Seltsimajas askeldasid esimesed perenaised, nagu alati Valve Kivikas ja Vaike Nuut. Oli vaja valida 
sobivad laualinad ja lauanõud, lõhnas ka kohvi järele.  

Tulukese rahvas oli koos ja seekord tänati ja õnnitleti 
Oskar Kõnnusaart sünnipäeva puhul Tema laiadele 
õlgadele toetuvad meie klubi nutikamad tegevused. 
Peagi oli saal nalja ning naerurõkatusi täis, sest kohale 
jooksis üks  Suigu mustakirju viimastest vissidest, kes 
kangesti tahtis Euroopa Liitu minna. Põhjused suutsid 
Elle Tohver ja Virve Lusik oma meisterliku esitusega 
väga arusaadavaks teha. Seekord oli kohal ka särasilme 
Vilja  Alamaa, kes tõi meieni suure valla 
kultuuriuudiseid. Ruttu broneeriti kohad  Sindi 
aastapäeva kontserdile. Jutujärje võtsid üle Priit Ruut ja  
Kaja Rebane, kes rääkisid sotsiaalvaldkonna uudiseid ja 
muudatusi. Lõpetuseks sai jälle kohvitassi taga Oskari 
tehtud mälumänguga ajusid ragistada.  

Kohtume jälle järgmise kuu 3-ndal neljapäeval. Kõik on 
oodatud! 

Lea Eamets 
 

 

KEVAD KÄES 

Keda ei vihastaks majade ees lume alt esimese sulaga väljatulnud suitsukonid, prügi ja koerte 
„kaktused“, eriti kui astud mõne neist laiaks. Miks lastakse oma lemmikutel vabalt kükitada, isegi 
lillepeenardesse?  

 Mingil põhjusel arvab suur osa suitsetajaid. et koni ja prügi koht on tänaval, mitte prügiurnis.  Mugav 
on õues suitsetada ja loopida oma konid ja praht maha, lootuses, et küll koristaja koristab.  Konid, 
sihvkakoored ja muu sodi loobitakse bussiootepaviljonidesse, ikka meie oma kogukonna inimeste 
poolt.   

Sotsiaalmaja elanikel on probleem rallitajatega. Nad on tõesti häiritud rallitajatest, kes kasutavad 
sõitmiseks maja territooriumi, selline sõitmine on ka veel ohtlik. Noored austage majaelanike, see on 
ju nende kodu. Kasutame sõitmiseks ikka ettenähtud sõiduteed! Uljaspeadel on vahva kihutada auto 
ja ratastega üle haljasalade  ja lillede, jättes  enda tegudest maha sügavad roopad, milledest rallitajad 
märkamatult mööduvad. Rallimees ehk võtaks kevadel äkki labida  kätte?  Ei võta, mina pole teinud. 
Nii olemegi olukorras  kus need, kes arvestavad ühiselu reegleid ja hoolivad ümbrusest ainult 
koristavad ja teised lagastavad. Kõik see on häiriv. Kas tõesti tuleb üldrahvaliku kampaania Teeme ära 
raames igal aastal ainult koristada rämpsu?  Mõistlik oleks asuda enda järel koristama.  

Suigu Seltsimaja rahvas koos sotsiaalmaja elanikega tegid juba üksmeelselt koristustalgud, maja 
ümbrus sai kena ilme.  Aitäh kõigile osavõtjatele!  

Kena kevadet kõigile! 

Malle Unt 

 
Mustakirjut vissit, kes tahab Euroopa Liitu minna 

pildistas Lii Kõnnusaar 
 



12 
 

PRIA ja PÕLLUMEES  2018 

 

Esitatavad soovitused on suunatud PRIA pindalatoetuste taotlejatele 2018 a jõustunud nõuetest ja 
muudatustest. Oli planeeritud vana ePRIA kasutamine, kuid see ilmselt ei õnnestunud. Võimalus jääb 
toetuste taotlemiseks vanas ePRIAs kehtiva ID kaardi ja selle tunnuste PIN 1 ja PIN 2 kaudu. PRIA 
soovib, et taotlejal oleks lisatud e-posti aadress. 

Alates käesolevast aastast 02.05. – 
21.05.2018 on võimalik taotleda EL 
poolt määratud toetusi ainult 
ePRIA kaudu.  Peale 21. maid 
saavad hilinejad kuni 15. Juunini 
toetust taotleda, kuid 
vähendamine on siis 1% päevas. 
Mahetaotlemine lõpeb 21.05. 

Kõige olulisem on jälgida 
NÕUETELE VASTAVUST, mis haarab 
kõiki taotlejaid ja nõuete rikkumisi. 
Selleks on kontrollorganid – PRIA, 
VTA, KKI. PMA.   

Meid kõiki puudutavad olulisemad nõuded on veekaitsevööndi nõuded ojadele, jõgedele, 
maaparanduse kogujakraavidele. Veekaitsevööndis on keelatud majandustegevus. PRIA ortofotol on 
maa-amet lisanud täiendusi. Kõik on jälgitav e-PRIAs.  Maastikuelementide säilitamine põllumaal: 
puude ja põõsastega põllusaared, metsasiilud, kivihunnikud jm. Nimetatud objektide vähendamist 
on lubatud kuni 30%, ka puude mahavõtmisel on piirid. Erandiks on püsirohumaad, millel need 
märgitud elemendid ja nende säilitamisele nõuded puuduvad. Vastavuses võetud kohustustega on 
talvise taimkatte nõuded, väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise nõuded. Sõnniku käitlemine. 
Loomade heaolu nõuded koos loomade märgistamise ja arvetepidamise nõuetega.  Nõuetele 
vastavusest kinnipidamist kinnitame toetuste taotlemisel märgiga.     

Taliviljakasvatajatele on määratud erakorralised toetused 2017 aastal taotletud ja toetatud pinna 
alusel samas ulatuses (talinisu, talirukis, talitritikale, taliraps, talirüps), näitavat meie talivilja külvi 
tahet. Selleks on EL abi kui ikaldus vähemalt 30%. Taotlemisel tekib kaks rida ERK märge toetuse 
saamiseks. Erakorraline toetus rakendub 2017 aastal kartuli- ja köögiviljakasvatajatele sarnastel 
alustel. Oluline on põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõue. Tootjad, kellel põllumaad 10-
30 ha on kahe kultuuri kasvatamise nõue, millest suurem võib olla kuni 75%. Üle 30 ha pinna puhul 
peab kasvatama kolme kultuuri, millest suurem kuni 75% ja väiksem vähemalt 5%. Erandiks on 2018 
aastal taliteravilja eritoetusega ühinenud tootjad. Neil 10-30 ha kasvatamisel ühe kultuuri nõue, üle 
30 ha kasvatamisel peab olema kaks kultuuri ja üle 150 ha on samal alusel nõue kolmele kultuurile. 
Nõudest on vabastatud väiketootja skeemiga (2015.a.) ühinenud taotlejad. Maaeluministri 
määrusega on meie uus vald vabastatud rohestamise nõudest st. meie vallas on territoriaalselt metsa 
osa suurem põllumaast. EL poolt ei ole veel seda kinnitust meie vallale, kui kinnitust ei tule on meil 
5% põllumaale ökoala loomise kohustus, et kaitsta ja parandada elurikkust. Selleks on kirjas 
kultuuride valik. Loodame, et olukord laheneb. Tähtis on püsirohumaade kasutusotstarvet mitte 
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muuta ja neid säilitada. Püsirohumaade tagasirajamise kohustusele TAR on jätkamise nõue.  Uue TAR 
põllu valikuks sobib selleks ka põllumaa, millel on viimase aasta (5. aasta) põldhein, või teha endale 
sobiva põllu valik. Püsirohumaade säilitamise nõue ei kehti mahetootjatele. Kohustusega seotud 
pinna vähenemisel tuleb PRIAt teavitada rendilepingu katkemisest või lõpetamisest. Kui sellest ei 
teavita, nõutakse perioodi algusest arvestades saadud toetused tagasi. Enam muret tekitab üleminek 
aastatega PRIA poolt mõõdetud ja märgitud põllumassiivide pindade muutmisele.  Nüüd on aluseks 
satelliidi poolt joonistatud uued põllumassiivi andmed. Meie e-PRIA teenustes – minu põllud 
teatatakse meile muutustest põldudel. Siin tekkinud vead tuleb parandada, et põllud vabaneksid 
piirangutest enne taotlemist e-PRIAs, muidu ei muutu põllud toetusõiguslikeks. Kahjuks selle tööga 
alustamise võimalust pikendati aprilli lõpuni, enne ei ole see mõistlik. Olulisemad muudatused 
pindalatoetuste taotlemisel 2018:  Rohumaade koristamise või hekseldamise tähtaega pikendati kuni 
20. augustini. Nõue on, et karjatamise või hooldamise tulemused oleksid sarnased, et ei leviks 
ebasoovitav taimestik.  Kontrolli algus 1. september. Pidev kontroll satelliidi kaudu jääb siiski, seda 
näeme minu põldudes, millega tuleb arvestada.  Mahe ravim- ja maitsetaimede toetatavat pinda 
vähendati 10 ha, ülejäänud pinnal kasvatamine ei ole toetatav, nagu mustkesa kasutamine. 
Tuulekaera esinemine ettevõttes on jälgitav PRIA kaardikihis põldude registris. Põldudel tuulekaera 
olemasolu kohta on teabekiht hoiatuseks, et on tekkinud HPK nõue neil põldudel mitte kaera 
kasvatada. Toetatav on põllumaa suurusega 0.30 ha. Nõude põhjenduseks on, et erinevatel 
kultuuridel on toetuse määramise aluseks kasvatatavate kultuuridele määratud erinevad hinnad. 
Köögiviljakasvatamisel ridades tuleks jälgida selleks lubatavaid köögivilja like. On nimekiri mis lubab 
neid ühendada ühiselt põlluna kasvatamiseks, et saaks olla toetusõiguslik (näit. 0,3 ha). Toetuste 
vormistamisel tuleks teha väljatrükk vormistatud toetustest et jälgida e-PRIA taotlemise käigus 
tekkinud TOS teateid tekstina, sest on vaja paberkandjal infot taotlemise jälgimiseks. Taotleja peab 
kontrollima TT, liblikõieliste, mitmekesistamise jt.  protsentide nõude täitmist, loomade heaolu koos 
arvestuste pidamisega jm. suunatud nõudmisi. 

Kirjutise eesmärk on tuletada meelde taotlemisega kaasnevaid nõuetele vastavuse nõudeid, sest 
need rikkumise protsendid on karistuseks kogu ettevõtte toetuste vähendamiseks. 

Meie endise valla põllumaa mullad, väljaarvatud mõned väikesed piirkonnad, on valdavalt liigniisked 
savimullad, mille väärtus ehk boniteet on märkimisväärselt alla vabariigi keskmise. Siiski väike 
lohutus. 

Jõudu, edu! 
Laine Kallaste  

Põllumajanduskonsulent 
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Algus kell 10.00. Kauplema oodatakse ehtsa talu- ja kodukaubaga, käsitöö, auto, 

traktori ja kõiksugu muude liikuvate ja liikumata masinate varuosadega ning muu 

asjakohase vanavaraga. Kauplemiskoha saab tellida 5 euro eest, mille sees on lisaks 

platsile ka tummine supp kehakinnituseks. Vanatehnika näitusele on oodatud kõiksugu 

masinamehed igat sorti suuruse ja tegumoega masinatega. 

Masinapäeva eri on Eesti esimene Põkade kokkusaamine XTZ-7 DT-14, DT-20 ja teised 

sipelgad, mille käigus proovitakse järele otse pealtvaatajate silme all traktorite headus 

põllutööde tegemisel ning võistukündmine Eesti vanima Lanz-Bulldogiga. 

Meelelahutust pakuvad teatritrupp Sõbra Vägi etendusega „Kapsapea“, lauluselts „Mõnusalt“ ja 

lõõtsamees Heini Soobik . Töötab puhvet. Peale selle annab Hardi-Sander Luik õpetust maakividest 

müüri ladumiseks ning vuukimiseks traditsiooniliste töövõtete abil. 

Kauplemisinfo ja eelnev kohtade registreerimine 10. maiks  

mobiiltelefonil 513 3839 Jaan Eelmaa. Tehnika alane info 521 3692 Tiit Talts. 

Orientiiriks: sõita Pärnu-Jaagupist 7 km Vahenurme poole, siis poe juurest vasakule ja veel 3km 

Lugupidamisega MTÜ Maamootor 
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MAIKUUS EESOOTAVAD ÜRITUSED 

8.05 T. Are Kooli 5. kl. matkal endistes Are valla piirides. 

9.05 K. Are Huvikeskuses kell 18.30 Eva Tauli laululaste kontsert 

10.05 N. Suigu lasteaias kell 9.30 Lepatriinude rühma matk 
Are Koolis kell 18.00 EMADEPÄEVA KONTSERT 

14.05 E. Are Koolis kell 9.30 külas Lepatriinude rühm 
15.05 T. Suigu Lasteaias kell 9.30 kevadine spordipäev 

16.05 K. Suigu Lasteaias kell 8.30 pildistamine 
Are Kooli 9. kl. Otepääl lõpuekskursioonil 
Elbus kell 12.00 Pääsusilmade pidu 

17.05 N. Suigu Lasteaia esindus Toris Sinilille mängudel. 
Suigu Seltsimajas klubi Tuluke igakuine kokkusaamine. 

19.05 P. Are lauluklubi kell 14.00 Halinga restoranis lauluklubide kokkutulekul 

22.05 T. Are Koolis 6.kl. matemaatika tasemetöö 

24. 05 N. Are Kooli 7.kl. üleminekueksam eesti keeles 

25.05 R. Suigu Noortetoas "Pärastlõuna tütarlastele: räägime näohooldusest, jumestamisest, 
kohapeal on modell kellele tehakse proovimeik" 

28.05 E. Are Koolis tutipidu 

30.05 K. Bussitäis vallarahvast Tallinnas kontserdil “Kuiinlus ehk kuulsuse ahelad.” 

31.05 N. Are Kooli algklasside spordipäev P.-Jaagupis 
Suigu lasteaia Lepatriinude rühma lõpupidu kell 16.00 

01.06 R. Are Kooli 8.kl. üleminekueksam ajaloos; 9.kl. lõpueksam eesti keeles 

4.-5.06 Are Kooli 5. Ja 7. Kl. ekskursioonil Ida-Virumaal 

05.06 T. Are Kooli 6.kl. õppekäigul Soomaal ja Minzoos 

 
7. juunil Endla teatris etendus VEDELVORST 

pileti hind koos bussisõiduga 16.30€ 
Ootan piletisoove kuni 17. maini  

Vilja Alamaa 
kultuurijuht 

 
 

Taas võimalus külastada soodsamate hindadega 
Rahvusooper Estonia etendust Pärnus. 

Laupäeval 09. juunil kell 18.00   
Carl Zelleri „Linnukaupleja" 

Piletihind 18€   (Muidu tavapilet 25€, soodus 20€) 
Kes on huvitatud piletitest, võib anda mulle teada 

oma soovist hiljemalt 10. maiks. Kui on soov, siis saan 
tellida ka bussitranspordi. 

Vilja Alamaa  
kultuurijuht 
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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 

 

 
 

 

Maikuus Are Raamatukogus  
projekti  
"Kunst raamatukokku!" raames 
Laura Lii Möldri joonistuste näitus 

"Pilvine". 


