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nii kuis üks pääsuke

Tsoorulasest filmimees Kullar Viimne (keskel lillesülemiga)  tunnetas  koduküla rahvaga ühtehingamist, kui koos 
vaadati tema autorifilmi „Süütu“. Hingamisest jutustab ka tema uus teos.

  On 1995. aasta. Lepistu koolis valitseb peomeele-
olu. Saali tagaseina ehivad pääsukeste pildid.  Kooli-
kella ja esimese klassi õplaste saatel sisenevad ruumi 
9. klassi lõpetajad. Sel päeval lausutakse järjekordse-
tele  kooli vilistlastele palju häid sõnu, soovitakse 
tuult tiibadesse ja peatset koju naasmist.
   Lõputunnistuse võtab vastu ka Kullar Viimne aima-
mata, et saatus on pannud ta suitsupääsukese rolli. 
Rahvuslinnuna lennates läbi palju maid, pöördub ta 
lõpuks kevadekuulutajana tagasi kodukülla. Kullari 
esimesed tiivasirutused algasid viiendas klassis. Nagu 
pääsupoeg, tiirles temagi ümber pesapaiga. Huvist 
džuudo vastu pidi noormees läbima katsumuste kada-
lipu. Koolitunnid läbi, kiirustas ta bussijaama, et sõita 
Võrru treeningutele.Tsooru-Võru vahelise vähese bus-
siliikluse tõttu oli ainus võimalus spordisaalist edasi 
suunduda Antslasse tädi juurde. Hilisõhtul, võideldes 
väsimusega, jätkas ettevalmistust järgnevaks kooli-
päevaks. Hommikutund kulus Antslast Roosikusse 

kooli sõiduks, et siis pärastlõunal alustada uut ringi. 
Nõnda kestis see neli korda nädalas  nelja aasta jook-
sul. Pingutused kandsid vilja. 1995. aastal astus Kul-
lar pjedestaalile, et vastu võtta Eesti džuudo meistri-
võistlustel saavutatud pronksmedal. Eesti noortekoon-
dise ridades Eesti-Soome maavõistlusel seljatas ta aga 
juba kõik vastased.
Kullar jätkas õpinguid Tallinnas Spordiinternaatkoo-
lis. Tahe oli suur, kuid keha ei pidanud vastu. Rinnut-
si vastasega, andsid kahel korral järgi rangluu. Haavu 
ravides ja vaheldust otsides jäi tee peal ette Tallinna 
filmiklubi. Peagi ilmnesid uued peidus olnud anded. 
Filmikaamerast sai spordimehele lahutamatu kaasla-
ne. Algul suurlinn ja hiljem juba lai maailm haaras 
noormehe enda rüppe. Spordisaavutuse asemel hakkas 
medaleid sadama filminduse vallas. Kakekümne kahe 
aastasest tagasihoidlikust  andekast filmimehest räägi-
ti maailmas rohkem kui kodukohas. Seda suurem 
rõõm oli taaskohtumise üle.



   Viisteist aastat hiljem koos kevade saabumisega,
 20. märtsil 2010. aastal, istus meie keskel vahepeal 
soojal maal Ugandas peatunud tsoorulasest filmimees 
Kullar Viimne. Saalis valitses surmvaikus, pilgud 
klammerdunud kinolinal, nõnda vaadati tema autori-
filme „Kuhu lähed“ ja „Süütu“. Tugev aplaus ja taga-
sihoidlik lillekimp jäid kevadekuulutaja sel päeval sü-
dant soojendama. Kohtumisõhtu jätkus Toomas Anni 
lauluhelide saatel. Justkui õhtule jätkuks lauldi ikka ja 
jälle laulu „Nii kuis üks pääsuke“.
   Tsoorulased on uhked oma ränduri üle ja ootavad 
pikisilmi uut kohtumist. Kullar Viimsel on kogumikus 
juba üheksa režissöör-operaator autorifilmi. Käsil on 
kümnes, mis jutustab hingamisest. Nii nagu inimene, 
vajavad õhku ka majad. Koos korstnapühkijaga tungi-
takse korstna kaudu hoonete hingeellu. Kas tahma-
pühkija ka Roosiku külas punase kivimaja katusele 
jõuab? Mis saab filmimehe Lepistu koolist salvestatud 
kaadritest? ... Kullar on lubanud pärast kunstiteose 

valmimist taas omakandi rahvaga koos istuda, et siis 
juba pikemalt pajatada oma tegemistest ja plaanidest.

  Kohtumisõhtul koduküla rahvaga jättis Kullas Viimne ka 
jälje  Tsooru rahvamaja külalisteraamatusse.

Tekst ja fotod: Kalle Nurk 

Maire  Aunaste  külastab  Tsooru  raamatukogu

19. aprillil on luba-
nud Tsooru raama-
tukokku lugejatega 
kohtuma  tulla 
Maire Aunaste.
Küllap  teame  teda 
eelkõige kui karis-
maatilist teleajakir-
janikku,  aga  tema 
sulest  on  ilmunud 
ka kolm raamatut.

  1997.  aastal  nägi  trükivalgust  „Iseennast 
kuulates“.  See  raamat  kahjuks  meie  raamatukogu 
riiulist  puu-dub. 2008. ilmus „Viis aastat peidus“ ja 
mullu sügisel „Mitte ainult meestest“.
   Mina olen kahte viimast lugenud. „Viis aastat pei-
dus“  on raamat,  kus  lugeja  saab  kaasa elada  autori 
eluperioodile,  mis  veedetud  teiselpool  suurt  lompi. 
Maire Aunaste sai tuntuks televisiooni vahendusel ja 
ühe  populaarseima  saate  „Reisile  Sinuga“ 
saatejuhina. Selle saate tegemise ajal kohtus ta oma 
teise  abikaasaga  ja  üsna  pea  lahkusid  nad 
Ameerikasse. Raamatust saabki lugeja aimu, miks ta 
sinna  läks.  Mina  lugesin  seda  raamatut  ikka 
uudishimust  ja  sain  aimu  küll,  kuidas  elukene 
sealpool  välja  nägi.  Huvitav  oli  avastada  koos 
Aunastega New Yorki, kus ta põhiliselt seal oldud aja 

jooksul  viibis.  Kuid  sain  koos  temaga  aimu  ka 
veeuputuse eelsest New Orleanist  ja sellest,  kust tal 
on  praegu  võtta  kogu  see  suurepärase  muusika-
valikuga plaadikogu, mida minul on küll suur rõõm 
kuulata  teisipäeva  õhtuti  Vikerraadiost  koos  Maire 
Aunaste asjatundlike kommentaaridega.
   Raamat Ameerikast oli minu jaoks huvitavam, kui 
viimane „Mitte ainult meestest“. Eks lugesin ju sedagi 
ikkagi uudishimust  ja autori  sõnaseadmise oskus on 
nauditavam just kirjasõnas, mitte telesaateid vaadates. 
Kindlasti ei kahetse ma seda, et raamatu lugemiseks 
oma aega kulutasin. Kellele meeldivad nn. elulooraa-
matud, siis Maire Aunaste omad jäävad seni ilmunuist 
minu oma edetabeli esiotsa.
   Niisiis, ka meie kandi inimestel on võimalus koh-
tuda Maire Aunastega. Ja kel see võimalus ikka on, 
ärge jätke juhust kasutamatta! 

Krista Puija
   

Teade
19.  aprillil  kell  14  on kõik  oodatud Tsooru 
rahvamajas  kohtumisele  telestaar  Maire 
Aunastega. 
Olge kenad, võtke osa ainulaadsest  ja ehk 
huvitavaks  kujunevast  kohtumisest.  Võite 
isegi  teha  ettepanekuid  mõnest  teile  huvi  
pakkuvast valdkonnast edaspidisteks saate 
„Mida teie arvate?“ teemadeks. Peale selle  
esitada küsimusi arutlussaate tegijaile selle  
saate köögipoolest ja raskustest.



Lumelükkajad tegid head tööd

Tiit Sibul on üks kolmest mehest, kes hoidsid talvel Tsooru 
kandi teed lumevabana.

   Vanarahava tähelepanekute kohaselt jääb talvel lu-
mi pikemaks ajaks pidama, kui on enne kuuel korral 
ära sulanud. Tänavu kujunes teisiti. Aasta lõpus maale 
sadanud valge  vaip  püsis  mitu  kuud,  tuues  aeg-ajal 
taevast lisa. Põhjamaa rahvas on harjunud nende tin-
gimustega ja selleks igati valmistunud. Ettenägelikult 
käitus ka Antsla vallavalitsus, kelle korraldusel hoiti 
külateed lumevabana iga suitseva korstnaga taluõueni. 
Tsoorukandis oli nii mõnigi perekond üllatunud, kui 
märkas  jaanuari  alguses  kutsumata  külalist  lähene-
mas.  Sellist  kohaliku võimu suhtumist  on mitmedki 
üksikult  seisvad  kaugemad  maakohad  ammu  ooda-
nud. Parem hilja, kui mitte kunagi! Arusaam, et loo-
duse ees oleme kõik  võrdsed ja selle vastu võideldes 
ei tehta kannatajate vahel vahet, tõi külarahva hulgas 
esile heakskiidu kahina.

   19.  märtsil  veeres   lumesahk  Tsooru  rahvamaja 
juurde  viimast  korda.  Tõttasin  masinisti  tänama  ja 
Külalehe jaoks teavet koguma. Traktorikabiinist ronis 
välja jalgu sirutama Tiit Sibul, kel talvised töösuhted 
vallavalitsusega juba pikemat aega.  
  Lumerohke talv ja aasta alguses juurdelisatud era-
teed  kergendasid  tublisti  omavalitsuse  rahakotti. 
Loomapidamisega  lõpparve  teinud  Veskitare  pere-
mehel  pole  aga  töö  tegemise  vastu  midagi.   Seda 
enam, kui sellega inimestele head meelt valmistad.  
    Tehnikaajastul on rõhku pööratud mugavuste loo-
misele. Kõrvaltvaatajale võib jääda vale arusaam, et 
uhkes avaras kabiinis istumine ja ühe käega rooli kee-
ramine on justkui lillepidu. Alati see nii pole.
 Pärast öist tuisku ja lumesadu tuli tööpõllule minna 
varakult, et suurema tähtsusega teelõigud sõidetavaks 
saaksid. Tuulega ühtlaselt  siledaks silutud väljal  oli 
kohati raske aimata, kust põllutee kulgeb. Piirkonnas 
leidub ikka kohti, kuhu lumel meeldib kokku kogu-
neda.  Siis  tuleb  kasutada  ristiteed  lükkamist.  Lisa-
manööverdusi  vajavad  kitsad taluõued ja teede ot-
sad, mida on omamoodi kunst puhastada. Murelikuks 
teeb asjaolu, et paljud külavaheteed on käest lastud. 
Vihmane sügis ja aastaid silumata pinnas raskendab 
lumelükkamist ning lõhub tehnikat. Edaspidi peaksid 
teede  omanikud  suuremat  tähelepanu  pöörama  ka 
teele pealetungiva võsa osas.
   Tänaseks on talv selja taga.   Lisaks tsoorumehele 
hoidsid  piirkonnas  teid  lumevabana  Mati  Koch 
Luhametsa külast ja Kaarel Põder Rimmi külast.  Ees 
ootavad uued tööd ja kulutused. 

Tsooru  kandi  rahvas 
tänab  Külalehe  kaudu 
nii  lumelükkajaid,  kui 
ka selle  töö eest  tasu-
jat.  Kuigi mõne päeva 
pärast   pole  tegudest 
enam jälgegi  järel,  on 
tehtu  olnud  tänuväär-
ne. 
 
Tekst  ja  fotod: 

Kalle Nurk

Aprillikuu alguses olid Tsooru kandis lumi põldudelt kadunud. Roosiku külas Mustjõe sillalt on näha, kuidas vesi jõesängist  
laineid tekitades niidule tormab.



Jüripäeva jooks
23 aprill  on  jüripäev.  Rahvakalendri  järgi  on  see 
kevadiste  põllutööde  ja  karjatamise  algus,  taluteeni-
jate ja rentnike kohavahetamispäev. Õigus jüripäeval 
mõisniku juurest lahkuda kaotati 16. sajandi lõpus.
Jüripäeval algas ka talurahvasõda Eestis.
   Feodalismivastane rahvaülestõus 1343-45 oli eest-
laste viimane katse kukutada saksa ja taani feodaalide 
võim.  Ülestõuse  põhjustas  talurahva  olukorra  pidev 
halvenemine.
   Millal sai alguse jüriöö jooks?  Lähtudes eeltekstist, 
võime järeldada, et aegade jooksul on samale päevale 
ühendatud kaks ajaloost tulenevat tegevust – mõisnike 
juurest ärajooksmine ning ülestõus (tõrvikutega mõi-
sate põletamine). Nii ongi paljudes kohtades pikaaja-
line traditsioon tõrvikutega võidu joosta.

   Meenuvad mitmekümneaasta  tagused  jüriööjook-
sud, mida ootasime põnevusega. Varakult tegime val-
mis tõrvikud. Selleks löödi naelaga toki otsa plekist 
kilukarp,  millessse  asetati  tõrvaga  immutatud  riide-

tükk. Start anti õhtuhämaruses. Joosti võistkondlikult 
põlevat tõrvikut teatepulgana edasi andes. Häbiasi oli 
lõpujoont ületada kustunud leegihoidjaga. See tegi va-
hemaa läbimise keerukamaks. Tõrvikut halvasti käes 
hoides võis ülessulanud tõrv ka üle karbiserva maha 
tilkuda ning põhjustada kehale põletushaavu. 

   Ka Tsoorus on komme sel  päeval  kiirust  mõõta. 
Kahjuks  on  aastatega  osavõtjate  arv  kahanenud  ja 
võistlustulle jäänud üksikud võistkonnad. 

   Tänavu, 22. aprillil kell 19  on Tsooru mõisapargis 
tunda jälle vanaaja hõngu, kui põlispuude all stardi-
joone taha rivistuvad tõrvikutega „maratonijooksjad“. 
Mäeküngas  saab  olema  pealtvaatajate  kindlus,  mida 
piiravad tõrvikutega ümber järve jooksjad. 

   Õhtul jagatakse tunnustusi nii kiirematele,  kui ka 
stiilsematele.  Korraldajad  ootavad  rohket  osavõttu. 
Ärge unustage tõrvikut koju!

Korraldustoimkond

Tsooru rahvamajas 12. aprillil kell 16
Antsla valla üldplaneeringu koostamine
Antsla Vallavalitsus on asunud koostama uut valla 
üldplaneeringut. Üldplaneeringuga määratakse valla 
maakasutuse ja ehitustingimuste üldised põhimõtted 
– kuhu ja missugustel tingimustel võib ehitada ning 
kus säilivad põllu- ja metsamaad. Määratakse 
turismiob-jektide, kergliiklusteede ja 
tehnovõrguliinide vajadus ning asukohad. Saamaks 
enam teada elanike seisu-kohti, korraldatakse 
selleks piirkondlikud arutelud.
Toimunud arutelude ja juhtrühma koosolekute põhjal 
koostatakse planeeringu eskiislahendus, mis suve 
hakul välja pannakse ettepanekute ja arvamuste 
avaldamiseks.
Head inimesed, oodatud on igasugused ettepanekud 
elu paremaks muutmiseks – võtke aktiivselt osa 
üldplaneeringu koostamise käigus toimuvatest 
üritustest.

Antsla vallavalitsus

Teade
Lugupeetud Külalehe lugejad. Et meie teabeleht saaks edasi 
toimida, on alustanud juba paljud sel aastal omapoolse panuse 
tegemisega. Aitäh!
                                                                              KL

Õnnitleme jürikuu 
sünnipäevalapsi

88   Õie-Marionilda Reiljan  4.aprill          Viirapalu
84   Kristjan Kroonmäe  2. aprill Tsooru
83   Harald Mõttus  9. aprill          Luhametsa
83   Lehte Puura            14. aprill          Litsmetsa
81   Karl Jänes            19. aprill          Luhametsa
79   Aksel Uibo            21. aprill          Tsooru
74   Koidula Mõttus            20. aprill          Tsooru
74   Heino Post            30. aprill          Luhametsa
70   Anni Liibert  8. aprill          Litsmetsa
70   Eha Kuzmina            11. aprill          Roosiku
68   Leida Kasak  2. aprill          Luhametsa
68   Anne Puksa  8. aprill         Tsooru
67   Leili Must            15. aprill         Tsooru
65   Viivi-Aili Koidusaar  4. aprill         Tsooru
57   Ilme Võro            13. aprill         Viirapalu
56   Raivo Nummert  6. aprill         Litsmetsa 
55   Aleksander Hillak        29. aprill         Tsooru
54   Oskar Sisas  1. aprill         Tsooru
52   Hetti Lindpere            12. aprill         Tsooru
52   Kalle Nurk            27. aprill         Roosiku
51   Sulev Mõttus            26. aprill         Luhametsa
50   Toomas Sild            29. aprill         Kikkaoja

Tsooru kandi rahva teabeleht Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired 
Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084

  Kuulutused ja kaastööd : kalle@antsla.ee 
Trükiarv : 43  
Külaleht Internetis:tsoorukant.planet.ee
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