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Tehtud-mõeldud!

   Eks iga inimese elus on rida lõppemisi ja uusi al-
guseid. Mingil hetkel tunned, et olnu on end am-
mendanud. Üks eluperiood saab läbi, taas jupikese
targemana  liigume  elus  edasi.  Radikaalseks  elu-
muutuseks võib piisata sõber Joonase poolt hom-
mikuse  teetassi  kõrvale  poetatud  repliigist:  “Mis
Sa selle Tallinna korteriga jändad, osta parem Võ-
rumaale koolimaja!” Nii juhtubki, et Eesti erineva-
test  nurkadest  inimesed  avastavad  end  pealinna
melu asemel  ühtäkki  sootuks  Roosiku  külas,  va-
nale  ja  väärikale  koolimajale  uut  eluvaimu  sisse
puhumas.  Tehtud-mõeldud,  võiks  ju  selle  kohta
öelda. Teinekord ei ole aga vaja liiga kauaks mõt-
lema  jääda,  kui  sisetunne  on  õige,  tulebki  teha
pöörasena  näivaid  otsuseid.  Mida  head  see  kõik
endaga veel kaasa tuua võib, selgub tihtilugu alles
hiljem. 
   Kuna eelmine kevad ja suvi möödusid ülikooli
lõpetamise ja pika Aafrika-reisi tähe all,  siis suu-
remaid töid koolimaja korrastamiseks ette võtta ei
jõudnudki. Üldiselt on maja tervis hea ja ohtlik lek-
kekoht katusekarniisi taga sai ka likvideeritud. Ka-
sed, mis katusel kasvama olid läinud, on nüüdseks
puukuuri  taha  ümber  istutatud.  Kui  maja  oleks
paar  aastat  veel  tühjana  seisnud,  oleks  olukord
juba märksa kriitilisemaks muutunud. Umbsetest
plastakendest tingitud niiskusprobleemid ja tühja
majaga paratamatult kaasaskäiv vandalismioht ri-
kuvad pilti kiiresti.  Nüüd on mõnel päeval suitsu
tõusmas suisa kõigist neljast korstnast ja esimene
suurem, kogu maja hõlmav koristuslaine on ka üle
käinud. Maja avab end vaikselt ja mõtteid, mis siin
lähemas ja pikemas perspektiivis olema võiks saa-
da, on mitmeid. Selge on, et puhtalt elumajaks on
seda ühele leibkonnale palju ja ruumide paigutus
ning  seisukord  võimaldavad  siin  erinevaid  tege-
vusi kultuurist ettevõtluseni. Mis täpselt ja millises
mahus, seda praegu mõtlemegi ja oleme avatud ka
huvitavatele pakkumistele. Kuna koolil on pikk ja
värvikas  ajalugu,  siis  kooli  muuseumi  ruumide
asupaik on juba kindlaks määratud. 
   Kevad toob suuremad välitööd kooli aias ja hoovi
peal paiknevas “väikses majas”. Veider on tavalise

elumaja  suurust  hoonet  väikseks  nimetada,  kuid
eks  kõik  sõltub  loomulikult  sellest,  millega  võr-
relda.  Kogu  kompleksist  on  just  too  hoone  vast
kõige õnnetumas seisus. Olulise tööna sai eelmisel
kevadel  ära  vahetatud harjalaud,  rohkemaks pa-
raku mahti  ei  jagunud. Tulevikus on see planee-
ritud eluruumideks.  Kui põhjalikke ümberehitus-
töid see vajab, selgub peale seina- ja põrandakons-
truktsioonide  avamist.  Mulle,  kui  arhitektile,  on
see igatahes põnev väljakutse.

Kristjan Prii ja Liina Jaska võtsid möödunud aasta lõpus rõõ-
muga vastu kutse osaleda Tsooru jõuluballil.  Pildil on hetk,
kui Kristjan ja Liina lasevad jõuluballil  endast  teha pilti,  et
see samas postitada oma sõpradele facebooki kaudu.

Foto: Kalle Nurk

   Suvel aga teeme Liinaga koos ühe mõnusa peo,
kuhu kõik  külarahvas  ja  ümbruskonna  inimesed
kutsutud saavad olema. Anname sellest siis jooks-
valt teada.

Kristjan Prii

Saame tuttavaks

   2014. aasta kevadel pööras Liina Jaska suurlinnale
selja ja kolis esialgu elama Võrumaale Antsla valda
Rimmi külla. Sama aasta kevadel tegid temaga esi-
mese põgusama tutvuse tsoorulased, kui Tsooru raa-
matukogus vesteldi tulevase Eesti filmi „Rehepapp“
valmimisest  ja filmile näitlejate otsimisest.  Ei möö-
dunud poolt aastatki, kui Liina  otsustas kolida Roo-
siku  külla  ja  koos  Kristjan  Priiga  minna  üheskoos
vastu radikaalsetele elumuutustele. Nende sooviks on
sulanduda kogukonda ning püüda siinset elutegevust
edasi arendada.



Liina  Jaska  (pildil  keskel) tsoorulastele  tutvustamas
„Rehepapp“   filmi  osatäitjate  otsimisest.  Pilt  on  tehtud  15.
mail 2014 Tsooru raamatukogus. Foto: Kalle Nurk

  Esimeseks  proovikiviks  ongi  kaasata  võimalikult
palju  elanikkonda  kaasa  lööma  lähikuudel  Reidle
kandis toimuvatele „Rehepapp“ filmivõtetele. Kuidas
suhtub Antsla valla rahvas uute ekstreemsete võima-
luste kasutamisse, on siiski suuremalt jaolt meie endi
teha.

Kalle Nurk,
       Roosiku külavanem

„rehepapp“ filmivõtted 
jõuavad Antsla valda

   Et mängida filmis, ei pea ilmtingimata lavakunstikooli
minema. Nimelt on siitkandi rahval võimalus kandideerida
erinevatesse rollidesse Andrus Kivirähki “Rehepapil” põ-
hinevas  mängufilmis,  mille  võtted toimuvad osaliselt  ka
Antsla ja Karula piirkonnas. 
   Filmi režissöör Rainer Sarneti soov on kasutada nägusid
rahva hulgast läbisegi professionaalsete näitlejatega, seega
võivad  end  filmi  näitlejaks  pakkuda  olenemata  soost  ja
vanusest kõik, kes tunnevad, et nende näojoontes on säili-
nud ehedat talupoeglikkust või iidset rohmakuse võlu.
   Filmi tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus liigu-
vad ringi libahundid, katk ja vaimud. Külainimeste peami-
seks mureks on, kuidas elada üle külm ja pime talv. Varas-
tatakse üksteise, Saksa mõisnike, vaimude, kuradi ja Kris-
tuse tagant. Et elu sees hoida, antakse hing kratile, kes ai-
tab rohkem varastada. Varastamine on muutunud ainsaks
kinnisideeks  ja  külainimesed  ise  hingetuteks  olenditeks,
kes meenutavad üha rohkem kratte. Must-valge filmi pea-
tegelane on noor talutüdruk Liina, kes on õnnetult armu-
nud  külapoiss  Hansu.  Filmis  segunevad  must  huumor,
romantiline armastuslugu, õudus ja maagia.
   Räägu Liinat  kehastab Rea Lest,  Hansu Jörgen Liik.
Veel mängivad Arvo Kukumägi, Taavi Eelmaa, Katariina
Unt, Meelis Rämmeld ja Jaan Tooming.  Filmi  operaator
on Mait Mäekivi.
   Kui soovid kandideerida, saada endast foto aadressile
jaska.liina@gmail.com

Liina Jaska

Johannes  Pääsukese  foto  stiilinäitena,  millised  võiksid  olla
filmis „Rehepapp“ kaasosatäitjad.

 TSOORU saab omale
külakiige

   Tsooru külavanem Arvo Tamm on aastaid pidanud
plaani ehitada Tsooru parki külakiike. 2014. aasta ke-
vadel  pöörduski  ta  vallavalitsuse  poole,  et  saada
nõusolek kiige ehitamiseks. Kuna Tsooru mõisapark
on muinsuskaitse  all,  järgnesid sellele  vajalikud as-
jaajamised.  Vallavalitsus  saatis  päringu  muinsus-
kaitseametile,  kelle  esindajana käis Kersti  Siim ko-
hapeal olukorda üle vaatamas ning mõtteid vahetati
külavanemagagi. Et kõik oleks korrektne ning hiljem
ei tuleks pahandusi, konsulteeriti ka suurlinna amet-
nikega. Antsla valla haljastus-spetsialisti Liana Neve
sõnade kohaselt edastas ta mais telefonitsi külavanem
Arvo  Tammele  sõnumi,  et  võib  alustada  külakiige
ehitusega.   Kahjuks  kulutati  möödunud  aasta  teise
poole  kogu  energia  süüdistustele,  nagu  takistanuks
Tsooru rahvamaja juhataja kiige ehitamist.
   Külavanema pöördumisest vallavalitsuse poole kü-
lakiige ehituseks kuulis allakirjutanu alles suve teisel
poolel kui hakkasid levima süüdistused. Kuna süüdis-
tataval polnud teada ehitusega seotud asjaajamistest,
ei saanud ta ju kuidagi töid takistada ning jaanipäe-
vaks oleks võinud kiik ilusti üleval olla. Jääb mõis-
tatuseks, miks ja kellele oli vaja pool aastat väldanud
tüliõuna,  ja  miks  ametnikud  ei  selgitanud  veelkord
külavanemale  loa  olemasolust.  Igatahes  vaikivalt
kuulasid nad pealt süüdistusi veel aasta lõpus toimu-
nud suurel kogukonna koosolekul.
   Möödunud nädalal külastas muinsuskaitseametnik
Kersti Siim taas Tsooru parki ning pärast seda toimus
mul temaga Tsooru rahvamajas paaritunnine mõtete-
vahetus. Selgema pildi sai nii mõnigi asi ning edas-
pidiste ebakõlade vältimiseks annan edasi lühikokku-
võtte  meie  vestlusest,  mis  puudutab  muinsuskaitse
alla jäävat parki.
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   Tsooru park, mis hõlmab Antsla valla omanduses
olevat pargi osa kuni paisjärveni, eraomanduses ole-
vaid Pargi, Aida ja Puiestee kinnistuid täies ulatuses,
võeti  muinsuskaitse  alla  14.  jaanuaril  1998. Nendel
maadel  tohib ilma projektita  maha võtta  ainult  oht-
likus seisus olevaid puid, mis on eelnevalt muinsus-
kaitsega  kooskõlastatud.  Ilmsiks  tuli  ka  asjaolu,  et
isegi parki istutatavad puud peavad olema projektis
näidatud.  Sellised karmid nõuded tulenevad sellest,
et  väärtuslikku pargiosa on järele  jäänud vähe ning
nende säilivuse tagamiseks peab ümbritseva tegevuse
hoolikalt läbi mõtlema.
   Lugu pole siiski nii troostitu, kui vald telliks pargile
projekti,  lahendades sellega kogu tervikpildi. Inime-
sed saaksid avaldada oma nägemused, mida sooviksid
pargis näha ning usaldades projekteerijat, leitaks igale
asjale sobiv koht. Koha sobivus on nii mõnigi kord
sõltuvuses  piirangutega.  Projekt  kooskõlastatakse
vastavate  ametnikega  ja  edaspidine  tegevus  kulgeb
juba lihtsamat rada mööda. Parki saab välja arendama
hakata kas osade kaupa või korraga.
   Kiigele anti nõusolek ilma projektita seetõttu, et see
pole statsionaarne ning elavdab pargi kasutamist. Ar-
vestades  kergpuitehitist,  võib  selle  vajaduse  korral
ümber paigutada või siis lihtsalt muutub mõne aasta-
ga  kasutusohtlikuks  ning  tuleb  lammutada.  Kersti
Siimu sõnul võib olla loogiliseks jätkuks kiige ehita-
misele soov rajada lähedusse ka lõkkeplats. Siinkohal
aga tuleb taas nõu pidada spetsialistidega, et välja sel-
gitada, kas esialgu kiigele valitud koha lähedusse on
võimalik  rajada  tuleaset  ning  et  ohtlikus  läheduses
pole kaitstavaid puid. Teatud piiranguid loob pargis
asuv  ühishaud.  Kuna  vallal  on  plaanis  lähiaastatel
rajada  ka  Tsooru  bussipeatusest  mööda  pargiserva
kuni  paisjärveni  kergliiklustee,  on  projekteeritavad
tööd möödapääsmatud ja mida varem nende töödega
alustatakse,  seda kiiremini  vaibuvad lahkhelid  pargi
ümber.

Muinsuskaitseametnik  Kersti  Siim  jagas  nõuandeid,  kuidas
võiks kulgeda tegevus Tsoorus pargis, säilitades selle ajaloo-
lise väärtuse. Pilt on tehtud 7. jaanuaril 2015.

Foto: Kalle Nurk

   Arvo  Tamm  aga  võib  alustada  külakiige
ehitustöödega  ning  jääb  vaid  loota,  et  tema  poolt
korraldataval  järgmisel  lõkkeäärsel  koosistumisel

saab külarahvas ka kiikuda. Ehitustööde alustamisest
peab ta siiski eelnevalt teavitama Muinsuskaitseame-
tit, et see teaks ehitustegevusel silma peal hoida.

Kalle Nurk
                  Tsooru rahvamaja juhataja, pargi haldaja
   

 Mälestised on meie
endi hoida

7. jaanuaril toimunud kohtumisel muinsuskaitseamet-
nik Kersti Siimuga  kandus jutuajamine Tsooru par-
gilt  sujuvalt  üle  teistele  mälestusmärkidele.  Paljud
neist pole võetud riikliku kaitse alla. Mälestiste hoid-
mine  on  jäetud  kohalikule  rahvale,  kes  peab  selle
tausta  ise  uurima  ning  põlvkondade  kaupa  edasi
kandma. Suur roll on selles töös ka vallavalitsusel, et
teadaolev materjal arhiveerida ning süstematiseeritult
kaitsta  ja  hooldada.  Mingil  määral  on  ka  Külaleht
pööranud rahva tähelepanu mälestistele.
13. jaanuaril 1899 sündis kuulus kirjanik Juhan Jaik,
kes  veetis  oma  noorusaastad  Luhametsa  külas
Möldreoja talus ning õppis Lepistu koolis. Just nen-
del kahel kohal ongi  omaalgatuslikult  paigaldatud
mälestusmärgid, mis pole võetud riikliku kaitse alla.
Kui palju teame või mäletame meie nende mälestus-
tahvlite  paigaldamisest?  Kuidas  kanname  mälestus-
märkide eest hoolt ja kust võib leida informatsiooni?
Mõne reaga  on  mälestusmärkidest  tehtud  juttu  raa-
matus  „100 aastat  Luhametsa  küla  Võrumaal“,  mis
on paljudel kodus riiulil ja üksikud on kuulnud rahva-
suus levivat lugu mälestuskivi paigaldamisest.
   Kurvem lugu on Juhan Jaigi nimega tahvlil kooli-
maja  seinal.  Külalehe  toimetus  asus  jälgi  ajama.
Nüüdseks on kindel ainult see, et 30. juulil 1999 kell
11.30 algas Lepistu kooli seinale Juhan Jaigi mäles-
tustahvli  avamise  tseremoonia  (Kaika  Suvõülikuulõ
kogumik IX-XI).  Kahjuks ei  mäletanud  nendest het-
kedest enam täpselt rääkida Kaika  Suvõülikuuli Le-
pistün  üks  korraldajatest,  Lepistu  kooli  vilistlane,
Tiia Allas. See näitab olukorra ohtlikkust, kui lühike
võib olla inimese mälu. Aju pole kummist ja kõike ei
saagi  meeles  pidada.  Suveülikooli  korraldas  küll
Võro Selts VKKF, kuid kes olid tegevad tahvli val-
mistamisel, rahastamisel ja paigaldasid tahvli seinale,
ei selgu ka ajalehes Võrumaa Teataja 3. augusti 1999
Ülle Harju artiklis „Kaika Suveülikool ühendab võru-
kesi“. Ainult põgusalt libiseb info sellest hetkest üle.
Ülle  Harju  kirjutab:  „...  Tänavune,  järjekorras  11.
Kaika  Suveülikool  möödus  Võru  kirjanduse  aasta
tähe all. Võru kirjandus oli suveülikoolis ette võetud
mitme kandi pealt. Kõige tähtsam kirjanik oli Juhan
Jaik,  kelle 100. sünniaastat  tähistatakse juba talvest
saadik. Jaik sai suveülikooli esimesel päeval mäles-
tusplaadi  Lepistu  kooli  seinale.  Selles  kooli  õppis
Jaik neli aastat. Laupäeval esietendus ka Juhan Jaigi



novelli  põhjal  Kalev  Kudu lavastatud  Võru  Rahva-
teatri  tükk  „Pido  pahandusõga  ehk  uppunu  tudengi
väkev laul“. ...“
   Palve Külalehe lugejatele. Võib-olla teab keegi teist
pikemalt  või täpsemalt  rääkida Juhan Jaigile mäles-
tustahvli  paigaldamisest.  Samuti  oleks tore,  kui  lei-
duks mõni pilt sellest hetkest.

Kalle Nurk

Tänud
  

Kalle Nurk 6. jaanuaril 2015 Võru
Kandles  Eesti  Kultuurkapitali
Võrumaa  ekspertgrupi  „Aasta
kultuuritegija  2014“  tunnuskirja
ja sellele kaasnenud lilledega.

            
Foto: Merle Tombak

   2015 kalendriaasta algas minule ilusa kingitusega,
mis korraks hajutas möödunud poolaasta sünged üle-
elamised.   Soovin tänada kõiki, kes olid seotud minu
kandidatuuri esitamisega Eesti Kultuurkapitali Võru-
maa ekspertgrupile tunnustuse saamiseks. 6. jaanuaril
Võru  Kandles  kultuuritöötajate  kolmekuningapäeval
üle antud tunnuskiri - Tsooru kandi kultuurielu eden-
daja ja kultuurisündmuste  jäädvustaja  -  on  minule
suureks auks. Tänan kõiki õnnitlejaid!
   Tõsi, sündmusi olen ma jäädvustanud alates 1973.
aastast, kui isa kinkis mulle fotoaparaadi. Alates sel-
lest  ajast  rikastavad  minu  tehtud  fotod  tehnikumi-,
sõjaväe-,  kõrgkooli-,  kodukandi-  ja  paljude  teiste
kaaslaste  albumeid.  Jäädvustamise  viimaseks  suur-
sündmuseks  on  koos  Peeter  Lastinguga  koostatud
raamat  „100  aastat  Lepistu  koolimaja  Võrumaal“.
Just see viimane oli ka suuremaks tõukeks, miks sain
sellise uhke tunnustuse osaliseks.  Seega ei jää mulle
mälestuseks mitte raami sees olev tunnistus, vaid kõik
inimesed,  kellega  olen  kokku  puutunud  eluhetkede
jäädvustamisel. 

Kalle Nurk
   
TEADE!
Kolmapäeval,  14.  jaanauril  kell  18  on  Tsooru
raamatukokku  oodatud  kõikide  Tsooru  kandi
külade-  ja  seltsingute  esindajad.  Samuti  koda-
nikud,  kes  soovivad  Tsooru  kandi  arengule
panustada või kaasa rääkida.

Õnnitleme
sünnipäevalapsi

   Taas  on jälle aastaring täis ning möödunud aasta 
sünnipäevalastel ees ootamas uued sünnipäevad. 
Külaleht toimetus õnnitleb ka tänavu kuude kaupa 
kõiki Tsooru kandi kodanikke, kel täitub 50 ja enam 
eluaastat. Teretulnud on ka kõikide teiste õnnitlused, 
mille avaldamise soovist eelnevalt toimetust 
teavitatud. 
   Kes aga häbeneb oma vanust või ei soovi oma 
sünnipäeva avalikustamisest, palume Külalehe 
toimetusele teada anda.

 

Õpituba  

2015.  aastal  jätkame  Tsooru  rahvamaja  kamina-
ruumis käsitöö õpitubadega. 
   23.jaanuaril kell 18 alustame papist minikummuti
valmistamisega.  Sel  päeval  on oodatud kõik  huvi-
lised, kes läbisid karbi valmistamise kursused.
   Oslemiseks  on  kindlasti  tarvis  eelregistreerida
ning kaasa võtta materjali kulu hüvitamiseks
 5 eurot.

Tsooru kandi rahva teabeleht                Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
                  Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee 

                  Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

89 BERGMANN KOIDU 02.01.1926 Tsooru küla

82 KASAK LEONHARD 05.01.1933 Luhametsa küla

82 VÄRNIK VÄINO 29.01.1933 Savilöövi küla

79 THEALANE JOHANNA 20.01.1936 Roosiku küla

79 VÄITS ELSA 07.01.1936 Tsooru küla

78 TAMMEMÄGI MARIA 15.01.1937 Roosiku küla

77 REILJAN ÜLO 21.01.1938 Litsmetsa küla

76 PALM HELI 10.01.1939 Tsooru küla

75 KUZMIN ANATOLI 15.01.1940 Roosiku küla

69 TIGANE KALJU 06.01.1946 Kikkaoja küla

68 LUIK VALDUR 23.01.1947 Luhametsa küla

66 JÜRISOO VELLO 28.01.1949 Savilöövi küla

66 KÖÖTS AINU 26.01.1949 Roosiku küla

66 TARNASTE MARJE 22.01.1949 Luhametsa küla

64 SÕMER ENE 14.01.1951 Tsooru küla

62 VELLAK TOOMAS 26.01.1953 Luhametsa küla

57 VÄITS HELDUR 31.01.1958 Kikkaoja küla

56 VIIMNE URMAS 21.01.1959 Tsooru küla

55 SISASK ALBERT 12.01.1960 Tsooru küla

53 HORG URMAS 06.01.1962 Tsooru küla

52 NEEDO ANU 13.01.1963 Roosiku küla

51 VÄITS HEINAR 26.01.1964 Tsooru küla

50 SIBUL PRIIT  11.01.1965 Tsooru küla
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