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ARE KOGUKONNA 

HÄÄLEKANDJA 

4. number / suvi 2018. 

 

Ühel hilisel maikuu õhtupoolikul köitis mu tähelepanu 
Pärivere poolt kostev oigav heli ja tuhmid, maad värisema 
panevad mütsatused. Linnud karjusid kõvasti ja millegi 
pärast oli neid ringi lendamas tavapärasest rohkem.  Tundus, 
nagu tegeldaks mingi maja lammutamisega. Lapsed teadsid 
rääkida, et metsa võetakse maha. Siis sain aru, et seda 
oigavat häält tegi harvester ja need tuhmid mütsatused olid 
langevad puud. Järgmisel hommikul täpselt kell 6.02 langes 
esimene puu ja harvester hakkas taas tööle. Masendav! Sel 
õhtul tulin koju alles ööpimeduses, et ei peaks seda õudust 
kuulama. Käes oli MAIKUU LÕPP ja lindude pesitsemine täies 
hoos. Küsisin järele ka keskkonnaametist, aga nende vastus 
oli, et kahjuks võib metsaomanik teha oma metsas just seda, 
mida soovib ja millal heaks arvab, kui rahad on riigile 
makstud. Puidu hinnad on laes, kuid kas see tõesti on väärt 
massimõrva??? Sõites mööda Eestimaad ringi, on selliseid 
pilte näha kõikjal – harvesterid mürisevad, puud langevad ja 
palgiveomasinad sõidavad. Kulla metsamehed (kui nii käituvaid inimesi üldse metsameesteks võib 
nimetada), kuhu on jäänud heaperemehelik suhtumine oma metsa? Kuhu on jäänud raierahu? Kas 
tõesti tumendab raha number selge pilgu? Oleks võinud ju raiega natuke aega kannatada, kui 

loomalapsed on suuremaks saanud. Praeguseks on 
lindude kisa vaikinud, palgid peaaegu kõik 
koristatud ja mina väldin seda rada keskuse poole. 
 

Selleks suveks saab häälekandjaga kõik. Are rahvas 
avastab üha enam enda jaoks Tori lehte ja võibolla 
sügisel oleme juba rohkem ühe mütsi all. Kui 
tundub, et on kohaliku häälekandja järgi vajadust, 
siis hilistel sügisekuudel mõtleme sellele jälle. 

Kaunist suve ja head lugemist! 

Leelo Lusik 
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LASTEAIA LÕPETAS 14 RÕÕMSAMEELSET MUDILAST. 
 

 
Maikuu lõpupäevadel oli Suigus Lasteaias lõpupidu – kooli poole saadeti teele 14 last. Neid õpetasid 
ja kasvatasid viimastel aastatel Külliki Pahk, Kätlin Pahk, Virve Leimann. 

Kõigilt lastelt küsiti, kelleks nad tahavad tulevikus saada ja allpool ongi nende arvamused ära toodud 
(vaadake kui palju ühiskonnale vajalikke töötajaid siit tuleb):  Kevin Arukask - loomakaitsja;  Jan-Gerdo 
Klaas – politseinik;  Janely Laretei – lasteaiaõpetaja; Uku Reimann – politseinik;  Märt Talimaa - 
tuletõrjuja;  Eliise Viilup – loomaarst;  Karl Gustav Kakko – politseinik; Rasmus Pulk – 
kosmoseteadlane; Marlee Tannebaum – kiirabitöötaja; Andro Pähkel - tuletõrjuja; Greete Mai 
Wasidlow - loomaaiadirekor; Lili-Marleen Ojamets – arst;  Kerlin Hütt – tantsuõpetaja; Mattias Tõrva 
- politseinik;  Grete-Liis Tõnsing  - arst, kes aitab vähihaigeid lapsi. 

TUULT TIIBADESSE MEIE LEPATRIINUDELE! 

 

 

ARE KOOLI LÕPETAJAD 

Are Kooli 9. klassi lõpetamiseni on jõudnud 14 noort inimest. Tutipeol räägiti neist kena muinasjutt, 
mille siinkohal asjaosaliste nõusolekul ära toome. Aitäh 8.kl. ja õp. Mirjam Liik 

Otse Pärnumaa südames avarate põldude ja paksude kuusemetsade keskel pidas klassituba emand URVE. Ta 
oli seda aastaid teinud, näinud igasugu karvaseid ja sulelisi, kellest aastatega suutnud päris inimesed 
kasvatada.  

Mõne aja eest oli aga siia maanurka kokku juhtunud päris imeline seltskond – ei jõudnud ära imestada ei 
klassiemand ise, ei külarahvas. Ühesõnaga, usute või mitte, ent korraga oli koolimajas koos hulk tuttavaid 
tegelasi kõiksugu muinasjuttudest! Miks või kuidas nad siia sattusid … ei oska meie öelda, aga siin nad kokku 
said! Kuivõrd selline ime vaid kord juhtub, tahame teilegi sellest jutustada. 
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No mõelge ise! Vaevalt oli CARMEN üle klassitoa läve astunud, kui tekkis kahtlus, et nüüd on siis Ares PÄRIS 
printsess! Aga kuidas seda kindlaks teha? Mäletate, muinasjutus tuli pererahval hernetera madratsihunniku 
alla poetada ja hommikul oli printsess tuvastatud, sest vaid printsess ei saanud herneteral und. Meie 
„hernetera“ peitus kõiges võimalikus, mida kool pakkuda sai: olgu laulud või lood, valemid või katsed, 
ajarännakud või loodusretked. Mida iganes pakuti, jäi printsess nukrameelseks ja kahvatuks – ei tundnud ta 
end hästi sel „herneteral“! …Koolirahvas tundis siiski rõõmu: nii saab käituda ainult tõeline printsess! Ja ärge 
unustage, et muinasjutud lõpevad õnnelikult. Küllap leiab CARMEN oma kuningakoja ja printsessi-elu, mida 
me siin laante keskel ette kujutadagi ei oska! 

Aga oma prints oli meil ka! Ühel päeval jõudis kooliõuele heledapäine ja sirge rühiga noormees, kes palus end 
RENNOKS kutsuda. Millisest loost ta täpselt pärit oli, on jäänud saladuseks. See-eest pakkus ta oma kaaslastele 
väärikat eeskuju tõsise suhtumisega, paistis silma korraldaja ja arvajana. Unustamata oma kõrget seisust, andis 
ta seda vahel mõista kogu kooliperele. Printsile vastu ei vaielda! Aga kevad on käes ja Renno hüppab oma 
uhkele ratsule, et kapata kaugustes ootava kuningamaa poole. 

Võib-olla pole printsid ja printsessid üldse need kõige haruldasemad tegelased, vaid kangelane eesti oma 
pärimusest. Selles kirevas seltskonnas äratas kohe tähelepanu vanapagana-pojake. JAURAM oma 
juuksepahmaka (ja võib-olla ka pisikeste sarvemüksudega seal sees), pisut räsitud välimuse ja vaikse tõsise 
olemisega viib kohe mõtted Võrumaa juttudesse, kus vanapaganad ikka inimestele seltsi pakkunud! Tohutu 
hulk ürgseid teadmisi, mis Jauramis peitunud ja koolile au ning kuulsust toonud, kinnitasid vaid meie kahtlusi. 
Ja sellisest haruldusest on küll ütlemata kurb loobuda! Lohutagu meid see, et Jauram elab edasi kogu Eesti 
muinasloos ja kinnitab usku, et vanapagana-sugu pole välja surnud veel. 

Kui nüüd Eesti muinaslugudega jätkata, siis tuleb mainida veel kaht kuulsat tegelast: suur laisk ja väike laisk. 
Teate küll – KRISTJAN ja MARTIN. Kumb neist nüüd suur ja kumb väike oli, on raske tagantjärele öelda. Küllap 
läksid neil endilgi vahel rollid segi, kui tööpäeva hommikul haigutasid ja veel veidi puhata otsustasid. Täna 
näevad mõlemad kehvad välja – kõhnad ja vaevatud laisklemisest. Aga meenutame selle muinasjutu lõppu. 
Nimelt otsustasid laisad ühel hommikul natuke töötada. Selgus, et polnudki paha ja hakkasid hoogsalt 
tegutsema! Kristjan ja Martin pole lihtsalt veel jutu õnneliku lõpuni jõudnud! 

Edasi räägime JOONASEST. Tema on see eesti muinasjutu karjapoiss. Pealtnäha päris tavaline noormees, kellel 
mitmeid andeid ja oskusi. Nagu Joonaselgi – võidab vaevata maadlusmatil iga vastase, taibukas ja 
kirjatarkuseski osav. Aga see pole päris see, mis poisi õnnelikuks teeks, liiga tavalise elu moodi! Joonasele 
meeldib vimkasid visata ja vastast proovile panna. Kaval naeratus näol, võib ta kogu koolitunni oma tõe 
tagaajamisele kulutada. Muide, kui nende kavala talupoisi juttude lõppu jõuame, siis selgub, et õnn, 
kuningatütre süda ja poole maailma rikkus kuulubki sellisele kavalpeale! 

Vist kurja kuninganna salaplaanide eest on siia metsade keskele peitu pugenud ka Lumivalgeke ehk meie jutus  
ELIISE: juuksed mustad kui eebenipuu, nahk lumivalge (või pigem tõmmu) … ühesõnaga, imeilus! Võib mõne 
kuninganna vihast pöördesse ajada küll! Meie emanda hoolealuste seas on tal turvaline olnud. Pole 
kimbutanud võlts-kaubapakkujad ega teised pahalased. Ainus häda on see, et Eliisel pole justkui tahtmist meie 
pöialpoiste juurest enam lahkuda! Äkki peaksime lihtsalt ootama printsi muinasjutu lõpust, kes Eliise 
suudlusega mugava elu nõidusunest ärataks?! 

Kullaketrajad on ka! Meie loos küll JUTUKETRAJAD – KERTTU ja SANDRA. Mäletate: kuri nõid on tüdrukud 
sundinud päevast päeva kullast lõnga ketrama, nii et see ei katkeks ega tuhmuks. Aastad on kulunud, tüdrukud 
hoolsalt töötanud ja seda jutulõnga on kohe kõvasti jätkunud. Töö paistab neile istuvat, sest jutud aina 
kestavad. … Aga kevad on käes ja päike käib kõrgelt ning koolirahval on viimane aeg välja mõelda, kuidas 
tüdrukud kurja nõia sepitsustest päästa, sest Eestimaa vajab ka neid kaht toredat tüdrukut! 

Üks päris kauge külaline on samuti klassitoas koha leidnud. Siin peatub kuningatütar, kes habemenugadel 
tantsis. Kuningatütar tantsis igal ööl läbi üheksa paari kingi, mis tegi tema perele palju muret. Õnneks suutis 
klassiemand HELIISI – sest just tema see tantsiv kuningatütar oligi – saladuse paljastada. Märkasid teisedki, et 
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Heliisil koolitöö vastu eriti huvi pole. Tasapisi siis selguski, et põhjuseks on tantsukirg. Usutavasti saab Heliis 
eksamid edukalt tehtud ja võib oma tantsukingad õlale visata ning kergel sammul uute tegemiste suunas 
keksida. 

Kui kohtute MARIGA, siis las ta räägib teile loo oma külaskäigust kolme karu juurde. Just karude majast ta siia 
sattus. Selline rõõmsameelne ja kohkumatu. Kui tuntud muinasjutus põgenes tüdruk karude käest, siis Mari 
jõi pärast kohtumist metsarahvaga teed ja puhus juttu. Võibolla laulis mõmmikutele mõne laulu või naeris 
nende metsanaljade üle. On päris selge, et mingid karud meie Mari küll rööpast välja ei vii, sest iga seiklus on 
väärt ettevõtmist, iga jutt rääkimist ja iga nali lõpuni naermist! 

Räägime nüüd KARLIST. Me ju teame lugu ahjualusest, kes palus suutäie suppi, aga rüüpas paja tühjaks. Karli 
kirg on arvuti. Nii ta seal pidevalt toimetab. Ei teeks vist ööl ega päeval vahet. Õnneks ilmub vahel Karli arvuti 
kõrvale arvutialune ja palub luba korraks klahvi vajutada. Karl on viisakas ja heatahtlik, eks ta lubabki… Ja ongi 
ekraan must! See on tegelikult väga tore, sest neil hetkedel jõuab Karl ka koolitöid tegema, talli hobuseid 
vaatama, kahe silla jooksule või palliplatsile! Palun väga – ongi näide muinasjuttude päästvast mõjust! 

Omaette istub klassitoas KERLI, pikad patsid peas ja mõtlik nägu ees. Toimetab korralikult kõigega, mida 
kästud. Nagu kord lumeeide juurde sattunud tüdruk, kes virisemata palju tublit tööd teinud: kloppinud kõik 
padjad, korjanud lookas õunapuudelt viljad, võtnud ahjust küpsed leivad. Tema töökust ja abivalmidust on 
märgatud, nii et kui ta kord siit lahkub, saab see tasutud nagu muinasjutus: lumeeit saadab tüdruku väravani, 
hakkab sadama kullavihma ja eit lausub: „See on sulle selle eest, et sa virk olid!“ 

Aga imed ei ole veel lõppenud! Kord peatus kooliõuel seninägematu tegelane. Mõnusa ahju peal tuiskas 
hoovile JAN ERIK ja avaldas soovi meie juures väike vahepeatus teha. Klassiemand oli küll nõus veel üht 
tegelast majutama, aga kuidagi sobimatu tundus noormehe vastumeelsus omal jalal kõndida või üldse midagi 
peale puhkamise teha. Küll meelitasid teisedki pojakest ahju pealt alla ronima, aga ei midagi! Ei aidanud 
meelitused ega pragamised. Ja istubki Janikene ahju peal ja ootab, mida lugu talle pakub. Ei oska muud nõu 
anda, kui et oma tahe kokku võtta ja alla ronida, sest eesti muinasjutus ootab rikkus ja õnn vaid töömeest! 
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Kas pole imeline tegelaskond? Veel üks muinasjutt on sündinud otse meie silme all pisikeses külas Pärnumaa 
südames. Tore, et saime selle sünnile kaasa elada. Kuigi SEE LUGU nüüd lõpeb, on teada tõde, et iga lõpp on 
uue algus. Ja kunagi saavad ka need - alles sündivad lood - lõppeda sõnadega: „Nad elasid õnnelikult oma 
elupäevade lõpuni!“ 

Are Kooli lõpuaktus toimub 15. juunil kell 18.00 Are Kooli saalis. 

 

 

ARE KOOLIS ÕPIVAD TUBLID LAPSED 

Kooliaasta lõpul jagati palju kiituskirju ja tänukirju. Õppejuht lubas, et nimesid koos saavutustega 
saate lugeda Tori valla lehest. Näod ja saavutused on kõik olemas ka alloleval pildil (kel silm lugeda 
näeb) - vaadake ja imetlege! 

 

 

 

Pildile said meie tublid õpilased, sportlased, viktoriinidel ja kunstikonkurssidel osalenud ……  

Triinu Pärnasalu, Jane-Liis Kõnnussaar, Eleanor Kremer, Merilyn Kangor, Lisann Linder, Kerli Lepparu, Isabel 
Murru, Angelika Laretei, Kusti Kuusik, Miko Käämer, Delisa Ao, Kärtu Pärnasalu, Helyana Kakko, Liisa Ivanova, 
Annika Nairis, Karola Saare, Liisa-Marie Kangor, Deivid Saal, Marii Erm, Pille-Riin Peks, Mirtel Niine, Mia-Liis 
Ristal, Reijo Türnpuu, Ingela Uussalu, Triinu Võsumets, Liis Aaspalu, Kairon Hütt, Gregor Sarapuu, Lisette Ojas, 
Aureelika Laretei, Sofi-Riin Reisner, KärtAlberg, Hedrika-Eret Soosaar, Mirko Niine, Rasmus Roots, Ott Alamaa, 
Karin Kremer, Jaanika Kallaste, Karl Ivar Annusver, Katariina Jõemetsa, Heinar Resev, Rauno Luur, Henri Markus 
Lippmaa, Leho Hiineurm, Arti Tugedam, Markus Steinberg, Andree Erm, Renate Türnpuu, Kristofer Šatski, Kevin 
Rahula, Romet Kakko, Janet Brants, Kendro Allsaar, Endri Hansar. 

Fotografeeris L. Lusik 
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Are kooli parimad sportlased 

Enne kooliaasta lõppu katsusid lapsed jõudu ka füüsilistel aladel. Algklasside lapsed käisid P.-Jaagupis teiste 
kihelkonnakoolide (Pärnu-Jaagupi Põhikool, Are Kool, Lõpe Kool, Koonga Kool ja Libatse 
Lasteaed-Algkool) lastega jõudu katsumas. Vanemate klasside õpilased võistlesid Are 
kooli staadionil. Järgnevalt on kirjas Are kooli paremate sportlaste nimed, tulemused ja 
saavutatud kohad. Algklassidest on välja toodud iga klassi esikolmik:  

5.- 8.kl. parimad tulemused. 
Tüdrukute pallivise: Liis Aaspalu 33m ; Triinu Võsumets 28m; Ingela Uussalu 26m. 
Tüdrukute 60m jooks: Triinu Võsumets 8.07; Lisette Ojas 9.03; Jaanika Kallaste 9.63. 
Tüdrukute 600m jooks: Triinu Võsumets 2.10.78; Jaanika Kallaste 2.16.16 ; Aureelika Laretei 2.23.48. 
Tüdrukute kaugushüpe: Triinu Võsumets 4.31; Sofi-Riin Reisner 3.50; Ingela Uussalu 3.46. 
Poiste pallivise: Kristofer Šatski 61m; Leho Hiienurm 51,5m ; Endri Hansar 50m. 
Poiste 60m jooks: Henri-Markus Lippmaa 8.27; Rauno Luur 8.47 ; Leho Hiienurm 8.76. 
Poiste 600m jooks: Endri Hansar 1.58.21;  Henri-Markus Lippmaa 1.59.06;  Leho Hiienurm 1.59.38. 
Poiste kaugushüpe: Leho Hiienurm 4.40m; 4.38m;  Endri Hansar 4.40m; 4.30m;  Arti tugedam 3.92. 
Väike-rootsi teatejooksu (100mx200mx300mx400m)  parim oli 7. klass ja  vabaviskevõistluse (5min)  võitis 8.klass.  
 

Algklasside parimad sportlased on: 
1. klassi parimad:   Poiste kaugushüpe - Kusti Kuusik 3,35; Kermo Soosaar 3,26; Henri Steinberg 3,11; Poiste 
pallivise - Henri Steinberg 24m; Rainis Oskar 23m; Kermo Soosaar 22m; poiste 60m jooks - Kermo Soosaar 
10,47; Kusti Kuusik 10,5; Eric Andrus Kumel 10,7; poiste 300m jooks - Kusti Kuusik 1.03.9; Eric Andrus Kumel 
1.06.7;   Henri Steinberg 1.08. Tüdrukute kaugushüpe - Lisann Linder 2,96m; Kerli Lepparu 2,59m; Delisa Ao 
2,33m; Tüdrukute pallivise - Eleanor Kremer 14m Lisann Linder ja Kerli Lepparu 11m; Tüdrukute 60m jooks - 
Lisann Linder 12,04m; Kerli Lepparu 12,09m; Merilyn Kangor 12,47m; tüdrukute 300m jooks - Lisann Linder 
1.09.37; Kerli Lepparu 1.13.6; Merilyn Kangor 1.15.6 

2. klassi parimad: Poiste kaugushüpe - Gregor Sarapuu 3,33m; Kairon Hütt 3,05m;  Romet Kakko 2,89m; Poiste 
pallivise - Gregor Sarapuu 26m; Romet Kakko 24m; Kairon Hütt 15m;  poiste 60m jooks - Gregor Sarapuu 10,5; 
Romet Kakko 10,9 ; Kairon Hütt 12,6m;  poiste 300m jooks - Gregor Sarapuu 1.07.5;  Romet Kakko 1.11.1;  
Kairon Hütt 1.24.9; Tüdrukute kaugushüpe - Angelika Laretei 3,01m; Isabela Kakko 2,54m; Jane-Liis Kõnnusaar 
2,24m; Tüdrukute pallivise - Angelika Laretei 16,5m; Isabela Kakko 14m; Jane-Liis Kõnnusaar 12m; tüdrukute 
300m jooks - Angelika Laretei 1.04.6; Isabela Kakko 1.14.1; Jane-Liis Kõnnusaar 1.23.2; tüdrukute 60m jooks 
Angelika Laretei 10,63; Isabela Kakko 10,76; Jane-Liis Kõnnusaar 12 

3. klassi parimad: Poiste kaugushüpe - Reijo Türnpuu 3,62m; Ranar Oskar 2,85m; Oliver Satšenok 2,66m; 
Poiste pallivise - Kevin Toome 32m; Reijo Türnpuu 31m; Oliver Satšenok 24m; Poiste 300m jooks - Reijo 
Türnpuu  1.01.3; Kevin Toome 1.11.9; Ranar Oskar 1.23.2; Poiste 60m jooks - Reijo Türnpuu 9,5; Ranar Oskar 
11,04; Kevin Toome 11,9; Tüdrukute  kaugushüpe - Gediryn Rae 3,63; Helyana Kakko 3,24; Loviise Aassalu 
3,09; Tüdrukute pallivise Brigita Kikkas 19,5m; Gediryn Rae 18m; Loviise Aassalu 17m; tüdrukute 300m jooks 
- Loviise Aassalu 1.04.9; Gediryn Rae 1.06.9; Brigita Kikkas 1.08.8; Tüdrukute 60m jooks - Gediryn Rae 9,73; 
Loviise Aassalu 10,26; Helyana Kakko 10,35 

4. klassi parimad: Tüdrukute kaugushüpe - Pille-Riin Peks 3,74m; Kristiina Kidra 3,47m; Annaliisa Verbo 3,3m; 
Tüdrukute pallivise - Kristiina Kidra 28m; Mirtel Niine 27m; Hedrika-Eret Soosaar 27m; Tüdrukute 300m jooks 
Pille-Riin Peks 0.55.27; Kristiina Kidra 0.59.46; Mirtel Niine 1.02.9; Tüdrukute 60m jooks - Pille-Riin Peks 9,45; 
Kristiina Kidra 9,64; Mirtel Niine 10,27; Poiste parim igal alal oli Remy-Lauri Kikkas - kaugus 2,77m ; pall 29m; 
300m jooks 1.06.5 ja 60m jooks 10,56 

Are Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Evely Pajula 

 



7 
 

ARE AVATUD NOORTEKESKUSE UUDISED 
 
Tublide noorte kooli aastatöö tulemuseks on 
tuunitud bändiruum.  

Pärnu Ühisgümnaasiumis 11. klassis õppivate 
Sirli Singi ja Andra Hundi aastatöö teema oli „Are 
Huvikeskuse bändiruumi helikindlaks 
muutmine”. Idee aastatöö osas tuli 
muusikahuvilisel Sirlil ja tema sõbrannal Andral 
juba 10. klassi lõpus. Praktilises osas leidsid 
noored peale koolipäevi ja nädalavahetustel tee 
Are noortekeskusesse, et kleepida seintele  
helikindlust lisavaid munakarpe ja tuunida 
seinad värvidega rõõmsaks. Lisaks praktilistele 
tegevustele tehti põhjalik uurimus Are 
Huvikeskuse hoone ajaloost ja tegemistest. 
Lisaks noorsootöötajatele olid kaasatud raamatukoguhoidja ja kultuurijuht. Noored uurisid kirjandust ja leidsid 
põnevaid fakte. 

2018. aasta kevadel jõudis ruumi tuunimine lõpule. Sirli ja Andra aastatööd hinnati koolis väga kõrgelt. Tahame 
noortekeskuse poolt väga tänada Sirlit ja Andrat – hämmastav järjekindlus, töökus, loovus, põhjalikkus. 
Tulemus on super! AITÄH! 

Are noorsootöö edukas hooaeg.  

Alates 2017. aasta sügisest saime tänu riigi 
huvihariduse ja huvitegevuse toetusele 
käivitada mitmeid põnevaid huviringe (noorte 
showtants, robootika, kokandusring, noorte 
võrkpall) ja soetada vahendeid. Samuti on 
loodud uued töökohad – Suigu noortetoa 
tegevuse juhendaja ja noorte spordijuht. 

Noortekeskuse argipäevad on olnud põnevad 
ja rahvarohked – Eesti ANK Logiraamatu 
statistika andmetel on meie noorteka 
unikaalseid külastajaid tänase seisuga 189 
noort (1. 09.2017 – 1. 06. 2018). Keskmine 
päevane külastatavus Are noortekeskuses ja 
Suigu noortetoas on 38 noort päevas, kokku on 
sel hooajal kahes  noorsootööasutuses olnud 
5172 külastust. 

TOETA PROJEKTI ELLUVIIMIST – mine FB lehele „NOPI ÜLES”, leia meie projekt, AVA FOTO ja pane „like”. 
Kokku on vaja saada 200 püstist pöialt! Kui eesmärk on täidetud, saab noorte unistus teoks. 

„Nopi Üles” noorte omaalgatusliku projektiga „Virtuaalreaalsus Are noortekasse” soovime soetada 
mängukonsooli, virtuaalreaalsusprillid, puldi ja virtuaalreaalsusmängud. Projekti idee sündis tavalisel 
noortekeskuse päeval noorte arutelus. 

Lisaks vahendite soetamisele planeerime 2018. aasta sügisel korraldada noortekeskuses mängude ja 
virtuaalreaalsuse demonädala, mis kulmineerub üritusega LAN-party. Teise tegevusena plaanime külastada 
noortega Pärnus Port Arturi kaubanduskeskuses asuvat VR keskust. Are noortekeskus on piirkonna noorte 

 

Valmis bändiruumi pildistas K. Roostalu 

 

Politseiniku loeng noortetoas. Pildistas K. Roostalu  
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hulgas väga populaarne koht – Logiraamatu andmetel on keskmine külastatavus 25-30 noort päevas. Kohalik 
omavalitsus on meie tegevusi toetanud alates 2009. aastast ja siiani oleme tundnud, et lapsed ja noored on 

prioriteet nr. 1. Meil toimuvad erinevad 
huviringid ja on väga cool noortetuba! 

Oma projektiga soovime kaasa aidata 
noortekeskuses pakutavate tegevuste 
mitmekesisemaks muutmisel. 
SOOVIME, ET NOORTE UNISTUS SAAKS 
REAALSUSEST VIRTUAALSUSEKS (VÕI 
VASTUPIDI?)!!!   Taotleme 2000€ 

Projekti meeskonda kuuluvad: Triini Viks, 
Markus Steinberg, Leho Hiienurm, Mari 
Kuusik. 

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi 
"Nopi Üles" tegevuste elluviimist 
rahastatakse haridus- ja teadusministri 
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud 
programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine 
ja noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. 

Pille Kuusik 

Noortejuht 

 

 

ARE MÕISAPARGIS SAI TEOKS ÜLEVALLALINE TANTSUPIDU 

Ei ole sõnades võimalik kirjeldada, mis tunne oli vaadata Are mõisapargis 250 esinejat, kes tulid kokku 
igast Tori valla nurgast ja Halinga 
maadelt, et koos luua võimas 
elamus kõikidele osalejatele ja 
vaatajatele. 

See oli kindel Eestimaa märk: eri 
vanuses tantsijad tulid kokku ja 
nende ühisest tööst kujunes 
unustamatu vaatemäng. 
Tantsupidu on imeilus tava, 
mida peame hoidma, ühendades 
traditsioonid nooruslikult 
värskete ideedega. Seekord 
nägite üht väga armast lugu 
inimese elust – lapsepõlv, 
elutee, kasvamine, armumine, 
kosjad, ootus, igatsus, rõõm ja 

 

Peo lõpuring ja juhendajate autasustamine. Pildistas O. Rõngas 
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armastus isamaa vastu. Läbi tantsu ja tantsijate on võimalik väljendada kõike, mis inimesele omane. 
Tants on liikumisse pandud armastus. 

Ares on laulu- ja tantsupidu peetud traditsiooniliselt ikka 
aasta ilusaimal ajal, kui loodus lokkab ja sirelid õitsevad. 
Seekordne pidu oli väheke teises võtmes, kuna meil oli suur 
soov tuttavaks saada kõigi Tori valla kultuuriinimestega. 
Aprilli lõpus pidasime huvikeskuses toredat laulupidu, kust 
võtsid osa kõik meie valla täiskasvanute laulukollektiivid -  
meie suur saal sai päris rahvast täis.  

Kaunis Are mõisapargis oli siiras rõõm tervitada kõiki 
koduvalla rahvatantsijaid. Sügav kummardus meie 
sõpradele Põhja-Pärnumaa vallast, kes juba aastaid oma 
rühmadega meie pidudel pealtvaatajate silma 
rõõmustavad.  

Usun ja loodan, et meie selle aasta ettevõtmine muutub 
ülevallaliseks traditsiooniks ja võime järgmiselgi aastal 
pidada veelgi võimsamat laulu- ja tantsupidu. 

Peol tantsisid : naisrühm  Tammepiigad (Sauga) juhendaja  
Anneli Kondrad;  Sauga Noortekeskuse tantsulapsed – 
juhendaja Sigrit Ild; Tori segarühm - juhendaja Mariann Pärnoja; vanaemade tantsurühm Murueided 
(Sindi) – juhendaja Kaarina Talu; Naisrühm Kuu (Sindi)  - juhendaja  Malle Ormilaan; segarühm 
Omasoodu (Sindi) – juhendaja Heldur Sojonen; vanaemade tantsurühm Kurverid  (Are)-  juhendaja 

Anne Niibo; Are kooli lasteaia tantsulapsed 
Lepatriinud ja Lehekesed – juhendaja Ülle 
Krusemann; Are kooli tüdrukud ja poisid  - 
juhendaja Ülle Tiimus. Kaheksa tantsukollektiivi 
juhendajaks on peo üldjuht Tiina Saar - 
naisrühm Anna ja Minna (Are); naisrühm Libatse 
Sõstrad (P-Jaagupi); naisrühm Laieldes (P-
Jaagupi); segarühm Laieldes (P-Jaagupi); 
vanaemade tantsurühm Eite ae Taati (P-
Jaagupi); tantsurühm Terved Mehed (P-
Jaagupi); segarühm Kirilind (P-Jaagupi); 
neiduderühm Kirilind (P-Jaagupi); 

Lisaks tahaks eraldi tänada veel näitegrupi juhti ja peo lavastajat Kristi Kivisaart; helitehnikut Ranno 
Aassalu; video- ja fotomeest Ott Rõngast (läbi Oti filmi- ja fotograafiatöö valmib meie tunnusürituse 
kontsertidest video-reklaamfilm); tantsuplatsi kujundas ja sponsorlusega tegeles Ly Jõgila ja peo 
ettevalmistustöödele aitas kaasa Leelo Lusik. Aitäh kõigile osalejatele! 

Peo lõpetuseks mängisid tantsuks Lõõtsavägilased. Oli taas üks tore suur pidu Are Mõisapargis. 
Kohtumiseni juba jaanipäeval! 

Vilja Alamaa 

 

Peo üldjuht Tiina Saar. Pildistas O. Rõngas 
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Pärnumaa raamatukoguhoidjad lustisid Ares 

25. mail oli Are Raamatukogul suur rõõm vastu võtta kolleege Pärnumaa raamatukogudest. Külaskäik Aresse 
toimus Pärnumaa raamatukoguhoidjate seminarlaagri raames. Külalisi oli umbes poolsada. Nii palju 

raamatukogutöötajaid ei ole veel kogu Are 
raamatukogu ajaloo jooksul korraga Are pinnal 
viibinud. 

Are päeva teemaks oli „Raamatukoguhoidja kui 
kohaliku pärandi säilitaja ja tutvustaja“. Suur oli 
külaliste üllatus, kui kõigepealt ei saanudki end 
mugavalt istuma ja kuulama seada, vaid kutsuti 
hoopis laulumängu pärandiga tutvuma. Õpetajaks 
oli loomulikult meie Anne Niibo ja pillimäng oli Ants 
Tugedami poolt. Anne paneb ju karudki tantsima ja 
seekord sai samuti lõbus seltskond pikaks ajaks 
positiivse laengu. 

Lõpuks toimus vestlusring kohaliku pärandi 
säilitamisest ja tutvustamisest ning astuti ka Are 
raamatukogust läbi. 

Aitäh Annele ja Antsule! 

Malle Pajo 

 

Looduses on suure tuleohuga aeg, kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud 
 
Alates 31. maist 2018 kehtib kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on 
Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel aastal on olukord väga tuleohtlik kuuma ja 
kuiva ilma tõttu aga kõikjal. 

Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt 
suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahju ohu või põhjustada tulekahju metsas või 
maastikul. 
Inimeste jaoks seab suure tuleohuga aeg lisapiirangud metsas tegutsemisel. „Suure tuleohuga ajal on keelatud 
metsas suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas,“ sõnas 
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Päästeametile tähendab suure tuleohuga aeg kõrgendatud 
tähelepanu pööramist inimeste käitumisele looduses ringi liikudes ja toimetades. 

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem ennetada kui seda hiljem kustutada st looduses tuleks 
liikuda ja käituda hoolivalt. Palume mootorsõidukiga looduses sõitmist vältida, auto tuleks parkida 
mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse 
süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle 
kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju. 

Vaata Ilmateenistuse tuleohu kaarti siit - https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/ 

Käitumisjuhised metsa- ja maastikutulekahju korral leiad Päästeameti kodulehelt  

 https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/metsa-ja-maastikutulekahju.html 

Päästeamet Ida päästekeskus Lõuna päästekeskus Põhja päästekeskus Lääne päästekeskus 

 

Tantsivaid raamatukoguhoidjaid pildistas K. Visas 

https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/
https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/metsa-ja-maastikutulekahju.html
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Are  
pensionäride 

PÄEVAKESKUS 
puhkab  

22.06. -  3.09.2018 
 

 

 

ARE PIIRKONNA SUVINE NOORSOOTÖÖ 
 

Are ANK 
15.-16. juuni – FILMIÖÖ alates 6. klassist. 
18.-29. juuni – töötab Are Õpilasmalev 
30. juuni – 1. juuli – Pärnumaa Õpilasmaleva kokkutulek 
Valgerannas 
2. juuli – 31. juuli – SUVEPUHKUS 
1. august – 31. august – noortekeskus on avatud! Plaanis 
on laager ja teemapäevad, õuetegevused! 
 
Suigu Noortetuba 
12. -13. juuni – NOORTEKA ÖÖ koostöös Tori Noortetoaga 
18.-29. juuni – töötab Are Õpilasmalev 
30. juuni -1. juuli – Pärnumaa Õpilasmaleva kokkutulek 
Valgerannas 
2. juuli – 31. juuli – SUVEPUHKUS 
1. august – 31. august – noortekeskus on avatud! Plaanis 
on laager ja teemapäevad, õuetegevused! 
  

Õnnitlus juubilarile 
Luule Lippmaale! 

Sinus kevadõite võlu  
ja suvepäikese soojust, 

oled juunikuu laps. 
Leia päevadest Sa ilu, 

öödest õnne ja armastust, 
rõõmus jaanikuu laps! 

 
Soovime oma armsale kaasteelisele 

juubeli puhul õnne, jõudu ja unistuste 
täitumist! 

Kurverid ja Pääsusilmad. 
 

 

 

Aitäh nobenäppudest Annikale ja Agnesele, 

kes suure südamega valmistasid  lasteaiale 

kingituseks lapiteki.  

Suur tänu! 

Are raamatukogu on puhkuse tõttu 
suletud 03.07-30.07. 

Suigu raamatukogu on puhkuse tõttu 
suletud 9.07 – 5.08. 

 
Ilusat suve! 
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Kogemustega töökas 16a 

noormees otsib suveks tööd 
(trimmerdamine, muru 
niitmine, kaevamistööd, 

puude lõhkumine ja 
ladumine).  

Tel: 515 4233 
 

 
 

       Are Huvikeskuses 
PEDIKÜÜR/MANIKÜÜR 
Tellimisel: 
telef. 504 0650  – Merit 
telef.5621 3945 – Birgit  
 


