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Vändra metsast 
Pärnumaalt

   Aivo on sündinud Tallinnas, pidanud alates 2004. 
aastast  Pärnus  kohvikut  ning  kaheksa  aastat  tagasi 
kolis Vändramaale. „Elasime perega metsa sees, üm-
berringi läheduses polnud inimhingelistki. Roosikule 
elama asumine on meie jaoks kui tagasi inimeste sek-
ka kolimine.“ Nii tutvustab Aivo põhjust, miks püha-
päeval  astus  läbi  endisest  Lepistu  koolimajast.  Es-
maspäeval oli ta taas platsis koos tuttava ehitusmehe-
ga, et üheskoos punase kivimaja teise korruse söök-
lapealne  tiib  ette  valmistada  pere  sissekolimiseks. 
Aivo ja ta abikaasa Merikese perre kuuluvad praegu 
neli  poega,  ning  viies,  seekord  tütar,  on  sündimas 
aprilli alguses.

   Tööd on palju, kuid enne kevadet loodetakse uude 
koju sisse kolida. Seega võib vanas koolihoones peagi 
kuulda iga päev laste kilkeid.

Lepistu koolimaja uus üürnik Aivo (paremal) alustas 9. veeb-
ruaril  koos  tuttavaga  kahe  endise  klassi  vaheseina  lammu-
tamisega.  1960.  aastatel  näidati  selles  ruumis  külarahvale  
kino. Pilt on tehtud 9. veebruaril 2015. 

Foto: Kalle Nurk

   Aivo tutvustab ka lähituleviku plaane. Tema jutust 
saab teada, et perekonna kasutusse saab ka endine 
koolisöökla osa. Siinsetesse ruumidesse kolitakse 
Aivole ja Merikesele kuuluv pisike pere-ettevõte, mis 
tegeleb käsitööšokolaadide tootmisega. Tegu on 

100% mahetoodetega, kus enamus tootmistöid tehak-
se ära peresiseselt. Võrumaal on hetkel nende tooteid 
võimalik osta Sänna Mõisapoest.

   Tuginedes eelolevale jutule, on Roosiku küla peagi 
seitsme liikme võrra rikkam. Kui siia lisada ka Krist-
jan Prii ja Liina Jaska, kes möödunud aasta viimastel 
päevadel samuti end Roosiku külla Lepistu koolimaj-
ja sisse registreerisid, on siinkandis oodata elu elav-
nemist.  Koolimajja  paraaduksest  sisenedes  paremat 
kätt  jäävasse  kahte  ruumi  plaanib  majaperemees 
Kristjan Prii avada lähitulevikus muuseumi. 

Lepistu koolimaja elanikega vestles
Kalle Nurk   

Roosiku külla 
Lepistu kooli  muuseum

  Lepistu koolimaja sellest klassiruumist saab kooli muuseum.  
Pilt on tehtud 2010. Foto: Kalle Nurk 

'   Lepistu kooli muuseumi rajamisest on räägitud varemgi. 
Kahjuks pole vald selleks leidnud sobivaid ruume. Kooli-
majja mahajäetud osa varast on esialgu paigutatud Tsooru 
rahvamajja  kontoriruumi.  Nüüd,  mil  muuseumiruumides 
selgus olemas, alustame selle sisustamiseks vahendite ko-
gumisega.  Vaadake  läbi  oma  kapid,  sahtlid  pööningud. 
Kui leiate asju, mis kooliga seotud ning soovite annetada 
muuseumile,  võtke ühendust  kas  Kristjan Prii  või  Kalle 
Nurgaga.  Kõik  annetused  on  teretulnud:  redissulepead, 
tindipotid,  koolivormid,  koolipingid jne.  Avame  muuse-
umile annetajate vihiku.
   

KL



Mida arvavad teised meist

Eesti Kunstiakadeemia 
rektor Mart Kalm.

Foto: internetist

   27. jaanuaril  2015. aastal valiti  Mart Kalm Eesti 
Kunstiakadeemia rektoriks. Ta on eesti arhitektuuri-
ajaloolane ning alates detsembrist 2010 Eesti Teadus-
te Akadeemia liige (Vikipeedia). 
   Külalehes  nr 89 avaldatud artiklis „Tsooru maail-
makaardil“  tegime Mart Kalmust esmakordselt juttu. 
Tundsime rõõmu, et ta on viinud Tsooru küla  maail-
makaardile. Millegipärast käib Tsooru kontoriga kaa-
sas halb aura, hoonest räägitakse kui halvast näitest. 
   Mõned päevad peale rektoriks valimist esines vast-
valitud   rektor  Vikerraadio  saates  „Tegija“,  kus 
avaldas  oma arvamust  nii  Tsooru küla  kui  ka selle 
keskuses  asuva  varemetes  kolhoosikontori  kohta. 
Arhitektuuriajaloolasena  tunneb  ta  muret  paljude 
nõukogudeaegsete  majandikeskuste  (kolhoosid,-sov-
hoosid) saatuse pärast, mis on tegelikult eesti kultuu-
riloos, eesti ajaloos, tohutult suure tähtsusega. Tema 
arvates on liiga kitsarinnaline ja piiratud pugeda mõ-
ningate hooldusprobleemide taha, teha sääsest elevant 
ja mitte näha nende majade tegelikku suurt ja olulist 
väärtust.  Arhitektuurselt  on  mõned  eriti  head.  Nii 
toobki  Eesti  Kultuuriakadeemia  rektor  Mart  Kalm 
raadiokuulajatele näiteks Toomas Reinu, kes on tõe-
line eesti arhitektuuri klassik,  projekteeritud endise J. 
M. Sverdlovi nimelise kolhoosi kontorihoone, mis on 
täiesti varemetes. Ta selgitab, et kontorihoone, mis on 
rahvusvahelise arhitektuuri turismi hitt, asub Tsoorus, 
Kagu-Eestis piiri ääres, täiesti väljasurnud külas, kus 
teda keegi ei vaja ja tõesti ongi varemetes. 
 Antsla vallas on XX sajandi arhitektuuri nimistusse 
kantud 22 ehitist, nendest asuvad Tsooru kandis Kik-
kaoja meierei,  Tsooru vallamaja ja Tsooru kolhoosi 
kontorihoone. Erilise luubi all on kontorihoone, mil-
lest on viimasel ajal sageli räägitud ja uurimustöidki 
tehtud. 
  Laura Ingerpuu on sündinud Tartus ja seal ka kesk-
koolis ja ülikoolis käinud. Praegu aga õpib muinsus-
kaitset  Belgias  Leuveni  ülikoolis  niiöelda post  ma-
gistrantuuris.  Tartu  ülikoolis on  ta  lõpetanud  baka-
laureuseõppe  ajaloos  ja  magistrikraadi  saanud  poli-
toloogias. Laura soovib pärast õpinguid kolida tagasi 
Eestisse ja asuda tööle muinsuskaitse valdkonnas.

Laura Ingerpuu
magistritöö jaoks mater-
jali kogumas. Pilt on teh-
tud 22. detsembril 2014 .

Foto: Kalle Nurk

   Laura Ingerpuu kirjutab: „Ma vaatasin Tsooru koh-
ta vanu fotosid ja minu meelest oli see kunagi ikka 
üks eriti vinge ja suursugune hoone. Ja sellest on vä-
ga, väga kahju, et see hoone on nüüdseks niivõrd hal-
vas seisus. Kui siiski lähimatel aastatel mingi ime lä-
bi ressurss ja idee leitaks, siis oleks ehk võimalik se-
da hoonet veel päästa. Võrreldes nii mõnegi teise kol-
hoosi/sovhoosi keskusehoonega, siis minu arust oleks 
Tsooru võinud omal ajal kaitse alla küll võtta. Hetkel 
on aga muidugi esmatähtis,  et sellele hoonele üldse 
uus kasutsuviis leitaks ja edasine lagunemine peata-
taks.”
   Laura Ingerpuu tutvustusest Belgias valmiva ma-
gistritöö kohta saame teada, et töö teemaks on nõu-
kogudeaegse  pärandi  identifitseerimine:  Eesti  kol-
hooside, sohvooside ja kolhoosiehituskontorite admi-
nistratiiv- ja keskusehoonete konserveerimise ja taas-
kasutamisega seonduv probleemistik. 
   Ingerpuu kirjutab: „Uurimus saab olema mõtteliselt 
kaheosaline - peamine uurimusküsimus esimeses osas 
on  nõukogudeaegse  ehituspärandi  identifitseerimine 
tänapäeva  Eestis.  Analüüsin  seda,  kuidas  muinsus-
kaitse  ametnikud,  akadeemikud/kultuuriinimesed 
ning  tavakodanikud  suhestuvad  nõukogudeaegsete 
ehitistega - kas neid tajutakse kui pärandit ja väärtust 
või on tegemist pigem soovimatute ja üleliigsete mä-
lestustega.  Samuti  käsitlen  muinsuskaitseliste  para-
digmade muutumist 20./21. sajandil ehk seda, kuidas 
riiklikul tasandil on pärast Eesti Vabariigi taasiseseis-
vumist toimunud nõukogudeaegse pärandi väärtusta-
mise muutumine.  Hooneid,  mida veel 1990. aastate 
alguses nähti peamiselt ühe riigirežiimi ebameeldiva 
ja koormava jäänukina, on hakatud 21. sajandil näge-
ma kui pärandit,  mida on tarvis  säilitada ja kaitsta. 
Samuti annan ülevaate kollektiviseerimise põhimõte-
test ning nõukogudeaegsest põllumajandussüsteemist 
ja -struktuurist (kolhoosid/sovhoosid/ehituskontorid/
katsejaamad).



   Magistritöö  teises  osas  käsitlen  kolme  juhtumit, 
milleks  olen  valinud sarnase  (endise)  funktsiooniga 
ehitised.  Eesmärgiks  on keskenduda nõukogudeaeg-
sele  maa-arhitektuurile  nagu  kolhooside/sohvooside 
ja  ehituskontorite  administratiiv-  ja  keskusehooned. 
Eesmärk on juhtumite alusel analüüsida seda, mis on 
sellistest hoonetest tänapäeval täiesti teistsuguse põl-
lumajandusliku tootmissüsteemi tingimustes saanud - 
kas  neile  on leitud  uus  (sobiv)  kasutusviis  või  mis 
põhjustel ei ole seda leitud või hoonet renoveeritud. 
Analüüsin ka põhjendusi, mille alusel hooneid kaitse 
alla võetud või mitte võetud ning kas kõigile on üldse 
võimalik/otstarbekas uus funktsioon leida.
   Uurin lähemalt kolme hoonet, mille võib robustselt 
jagada  "heaks",  "keskmiseks"  ja  "kehvaks"  näiteks, 
vastavalt  sellele,  mis on nendest hoonetest  tänaseks 
saanud. Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama peahoone 
on muinsuskaitse all, renoveeritud ning sellele on lei-
tud  uus  funktsioon  hotelli  näol,  mistõttu  võib  seda 
pidada "õnnestunud" näiteks. Rapla KEK-i adminis-
tratiivhoone on kasutuses, omanik on huvitatud selle 
renoveerimisest ning riik soovib selle kaitse alla võt-
ta,  kuid  ei  ole  saanud  selles  küsimuses  omanikuga 
kokkuleppele, mistõttu on tegemist küll mitte täieli-
kult rahuldava, kuid lootustandva juhtumiga. Tsooru 
kolhoosi keskusehoone on paraku aga "kehv" näide, 
kuna hoone on halvas seisus, riik ei plaani seda kaitse 
alla võtta, kuigi hoone on arhitektuuriliselt kahtlema-
ta  väärtuslik,  omandisuhted  on  segased ning  hoone 
taaskasutusse võtmine on kahtlane.“
  Oma analüüsis keskendub Laura Ingerpuu intervjuu-
de ja vestluste käigus kogutud materjalidele.
Allakirjutanu  ja  Laura  Ingerpuu  omavahelise  head 
koostööd  arvestades  on  lootust,  et  edaspidi   saame 
avaldada ka analüüsi lõpptulemustest.

      Kalle Nurk

Kogukonna eestvedajad 
jälle koos

 Aasta tagasi istusid koos kogukonna eestvedajad ja 
neil  tuli  leida vastused küsimustele  – kas ja kuidas 
korraldada Tsooru kevadlaata.  Nagu teada,  laat  toi-
mus  ja õnnestus. Aasta teine pool jääb ka tsoorulaste 
ajalukku,  sest  omavahelised  suhted  läksid  keeruli-
seks, üks süüdistus järgnes teisele ning selliseid pin-
geid  pole  varasematest  aegadest  teada.  Novembris 
toimunud mõttetalgud näitasid, et siiski tuleb lahen-
dusi leida ja koos edasi minna. Otsustati, et jaanuaris 
saavad kogukonna eestvedajad taas kokku. 
   14. jaanuaril koguneski 10 tsoorulast raamatukokku 
mõtteid vahetama. Kohale olid tulnud ka vallavoliko-
gu esimees Kurmet Müürsepp, valla arenguspetsialist 
Kalev  Joab  ja  valla  kultuuri-  ja  noorsoojuht  Merle 
Tombak. Igaühel olid koosolekule tulles oma mõtted 
ja ootused, millest ka teistele teada anti. Teemaks olid 

ka  kevadlaat,  külavanemate  roll  kogukonnas  ja 
kuidas  edasi  minna.  Otsustati  edaspidi  tihedamalt 
koos käia.

Kogukonna  koosolekul  on  ümber  laua  kohad  sisse  võtnud 
Toomas  Sild  (vasakul),  Kalle  Nurk,  Jarek  Jõela,  Rainer  
Hillak, Kurmet Müürsepp, Merle Tombak ja Liina Jaska.

Foto: Kalev Joab

  Seekordsele  kokkusaamisele  olid  mõned  tulnud 
kohale,  et  näha  ja  kuulata,  mis  toimub,  teised  aga 
kaasa  rääkima.  Kombiti  maad,  kas  mahutakse  ka 
edaspidi  ühise  laua  taha  istuma.  Enamus  pidas 
koosolekut  õnnestunuks  ja  väga  vajalikuks  ning 
lahkus  rahuloleva  ilmega.  Kuid  oli  ka  neid,  kes 
koosolekul toimunus pettusid.
   Järgmisel korral saadakse taas kokku 19. veebruaril 
kell 18 raamatukogu ruumides. Seekord on kutsujaks 
ja koosoleku läbiviijaks Jarek Jõela ning põhiteema 
selgub kohapeal. KL

kevadlaada toimkond 
alustab tööd

  Möödunud aastal  uuel  laada  korraldustoimkonnal 
oli ettevõtmine justkui tundmatus kohas pea ees vette 
hüppamine.  Kõige suuremaks mureks oli napp ette-
valmistusaeg.  Ka tunduvalt  suuremat  abi,  toetust  ja 
mõistmist  loodeti vallavalitsuselt.  Raskused karasta-
sid. Sellel aastal pole laada korraldamine enam oota-
matu ettevõtmine. Novembris esitatigi vallavalitsuse-
le taotlus 150 euro suuruse toetuse saamiseks. Seadu-
sest tulenevalt pidi vastus saabuma aasta lõpus. Kah-
juks pole teadmata põhjustel vastust tänaseni. Kind-
lasti saab laat toimuma ka ilma vallapoolse rahalise 
toetuseta.
   18. veebruaril tulebki toimkond taas kokku, et ja-
gada ära meeskonna vahel tööülesanded. Samuti  on 
tarvis teha arvestus, kui palju läheb tarvis raha laada 
läbiviimiseks  ning  leida  rahastamise  allikad.  Üks 
otsus  on aga  kindel  -  pühapäeval,  17.  mail  Tsooru 
kevadlaat toimub!”

         
               Laada toimkonna nimel Kalle Nurk



Riigikogu valimised

1. märtsil on valimispäev, mil valitakse riigikogu uus koosseis. Oma hääle saab anda aga 
tunduvalt varem. Selleks on erinevad kohad ja võimalused.
14.-19. veebruarini toimub eelhääletamine vähemalt kahel päeval välisesinduses.
19.-22. veebruarini toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas.
19.-25. veebruarini toimub elektrooniline hääletamine.
23.-25. veebruarini toimub eelhääletamine kella 12– 20 kõigis valimisjaoskondades.
1. märtsil kella  9–20 toimub hääletamine valimisjaoskonnas kui ka etteteatamise korral kodus 
hääletamine.
 Antsla vallas on avatud kaks valimisjaoskonda – nr 1 Antsla kultuuri- ja spordikeskuses (Antsla linn, Kooli 
tee 19) ja nr 2 Tsooru raamatukogus (Tsooru külas). Tsooru jaoskonna valimisringkonda kuuluvad kõik 
Tsooru kandi külad.
   Valimisjaoskonnas nr 1 saavad määratud päevadel hääletada valijad väljaspool oma elukohajärgset 
valimisjaoskonda. Samas jaoskonnas saavad valida ka need, kelle elukoha andmed eesti rahvastikuregistris on 
kantud Antsla valla täpsusega.

õnnitleme 
sünnipäevalapsi

23. veebruaril kell 18 
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses 

Eesti Vabariigi 97. aastapäevale 
pühendatud kontsert

Lähenevad üritused 
Tsoorus

13. veebruaril  kell 20 puhkeõhtu. Mängib  
ansambel Bailamos, tantsuvaheaegadel  
linetantsijad Lüllemäelt.
15. veebruaril  kell 12 vastlapäev
18. veebruaril  kell 16 laadatoimkonna  
koosolek.
19. veebruaril  kell 18 kogukonna eestvedajate  
koosolek.
22. veebruar il kell 15 Tsooru mälumängur  
2015  viies voor.
27. veebruaril  kell 18 sahtliga karbi  
valmistamise õpituba.
7. märtsil  kell 20 puhkeõhtu ansambliga  
Svips, tantsuvaheaegadel eri stiili  
tantsunumbrid
15. märts il kell 10 Lauatennise võistlused  
Tsooru karikale
21. märtsil kell 19 Tsooru külateatri  
esietendus, tantsuks ansambel MaMa.
29. märtsil kell 14 Tsooru mälumängur 2015  
finaal ja mälumängurite sõpruskohtumine.

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

                  Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

91 MUST HILDA 04.02.1924 Savilöövi küla
90 VALLING ÕIE 05.02.1925 Kikkaoja küla
78 KOOBAKENE MILVI 04.02.1937 Kikkaoja küla
76 RAIDMA HILI 08.02.1939 Tsooru küla
71 PÜTSEP HILLI 19.02.1944 Roosiku küla
70 PÜTSEP KALJU 19.02.1945 Roosiku küla
69 PÄRNA TÕNU 10.02.1946 Kikkaoja küla
69 TAMM AILI 06.02.1946 Tsooru küla
67 KALDA UNO 11.02.1948 Piisi küla
67 SISAS ESTA 15.02.1948 Tsooru küla
63 SAAREMÄGI HELGE 12.02.1952 Savilöövi küla
62 KEEROV LAINE 02.02.1953 Savilöövi küla
62 PÄRN TAIVO 17.02.1953 Tsooru küla
59 ILVES MATI 22.02.1956 Kikkaoja küla
59 JALAK JAAN 20.02.1956 Roosiku küla
57 KROONMÄE HEINO 21.02.1958 Tsooru küla
56 PALM HERENE 24.02.1959 Tsooru küla
56 TALJA MART 04.02.1959 Tsooru küla
51 JÄRVPÕLD ANDRES 17.02.1964 Roosiku küla
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