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Hingedepäev Lukel

Pildil on Eleri Siidra 
külainimese rollis filmis 
Rehepapp. 

Foto: Eleri Siidra

   Ühest külalehest lugesin „Rehepapi“ filmivõtetest
ja korraks mõtlesin, et võiks ka osaleda, aga mõte jäi
sinnapaika.  Üllatus  oli  aga  suur,  kui  nädala  pärast
helistas Liina Jaska ja kutsus mind võtetele. Mõtlesin:
„Lahe,  kindlasti  suurepärane  kogemus  ja  võib-olla
ainus võimalus osaleda filmis.“

Luke mõis Tartumaal Rõngu vallas.                  Foto: internetist

   Filmimisel osalesin 4. ja 5. märtsi öösel Tartumaal
Lukel, kus filmiti hingedeööd kohaliku mõisa pargis.
Minuga  koos  oli  Tsooru  kandist  veel  Heli  Palm.
Esimese päeva õhtul poole kuueks olid meil seljas va-
naaegsed,  mustad,  katkised  riided.  Mantlil  oli  ilus
krae, aga see rebiti ära, sest nii pidi filmile iseloomu-
likum olema. Nägu ja käed võõbati  musta meigiga.
Võtteplatsile läksime kell seitse. Olin külaelanik, kes
ootas esivanemate vaime kalmistul, et siis kombeko-
haselt minna oma koju, anda neile süüa ja teha neile
sauna. Surnuaed oli mõisaparki filmimise jaoks ehi-
tatud ja me pidime mitmekesi surnuaias risti juures
ootama  oma  vaimu.  Huvitav  oli  see,  et  filmimist
alustati  lõpukaadritest,  kui  järgnesime  vaimudele.
Stseeni  tegime läbi  kolm korda.   Erinevaid  võtteid
tehti hauaküngaste juures, kus inimestel olid küünlad
käes ning teises kohas jälle, kus küünlaid polnud. Öö

oli  jahe.  Kui  ei  filmitud,  toodi  meile  soojenduseks
tekid, mis võtte ajal jälle ära korjati. Mida aeg edasi,
seda enam tundsin,  kuidas  külm kontidesse  tungib.
Meid oli küll hoiatatud, et soojalt riidesse paneksime,
kuid miinuskraadid ja niiske õhk tegid oma töö. Öist
tööpäeva arvestades, tehti „lõunapaus“ ja uuesti töö-
le.  Ootamist  oli  palju.  Seda  kasutas  külm kurjasti.
Algul hakkasid jalad külmetama, siis näpud ja lõpuks
kogu keha. Käisin korra teisaldatavas WC-s soojen-
damas,  kuid see osutus veaks.  Tagasi  tulles  hakkas
veel  külmem.  Ettenägelikumatel  oli  kaasa  võetud
külmarohtu. Proovisin ka ise natuke, kuid ei aidanud.
Nii  külm  oli.  Võtete  ajal,  kus  külaelanikud  pidid
seisma  kahes rivis ja laskma vaime enda vahelt läbi
ning siis neile järgnema, täitsin korraldusi automaat-
selt.  Mõtlesin  kodule,  soojale  toale  ning  unistasin
magamisele mehe kaisus sooja teki all. Päästev hetk
saabus hommikul poole seitsme ajal. Kiire soe dušš
Rehe hotellitoas oli mõnus ja samas sai ka esimese
une  magada.  Järgmisel  õhtul  olin  juba  mõnevõrra
kogenum.  Panin  selga  kodust  kaasavõetud  sooja
kasuka  ja  hankisin  külmarohu.  Kasukas  oli
vanamoeline,  raske  ja  kaalus  umbes  kuus
kilogrammi.  Filmimise  ajal  pidin  kasuka  küll
loovutama, aga  vahepauside ajal mul enam külm ei
olnud.  Paluti  võtta  koht,  kus  hommikul  filmimise
lõpetamise  ajal  seisnud  olin.  Algul  ei  tulnud  kohe
meeldegi, sest olin vastu hommikut mõelnud rohkem
soojale  toale,  kui  filmimisele.  Teisel  ööl  pääsesime
mitmel  korral  majakesse,  kus  toimus  ka
toitlustamine.  Jäin  ka  ühele  lähikaadris  filmitud
filmilõigule.  Seisin,  küünal  käes.  Näitleja  Arvo
Kukumäe arvates oli minu küünlaleek liiga väike ja
ta vahetas mu küünla ära. Palju nalja tegi selle peale
lavastaja  Rainer  Sarneti  küsimus:  „Kas  vahetasid
leegi ära“.  See öö oli  lühem ja soojem. Külmarohi
jäigi  võtmata.  Selle  võtan  kaasa  laskur-sanitari  õp-
pustele, mis lõpevad aprilli lõpus. Kindlasti saab seal
olema sama huvitav, kui nendel kahel ööl. Külmale ja
öistele võtetele vaatamata olen väga tänulik Liinale,
et ta minu facebookist leidis ning filmivõtetele kut-
sus. Tore oli ka sealne seltskond. Kui seni olin arva-
musel, et näitlejad on kõrgid ja ülbed, siis nüüd nä-
gin,  et  kõik on hoopis vastupidi.  Nad olid toredad,
abivalmis ja sõbralikud. Aitäh Sulle Liina! 

Eleri Siidra



Tsooru pargil uus valitseja
   Tsooru pargi omandisuhted hakkasid hargnema, kui 20.
novembril 2007 Võru maavanema korraldusega otsustati
5,9 hektari suurune maa-ala anda Antsla valla omandisse.
Katastriüksuse plaan koostati 13. detsembril ja 27. veeb-
ruaril 2008 registreeriti  Tsooru keskuse nimega katastri-
üksus  Maa-ameti Maakatastris ning 3. detsembril 2008
kanti  kinnistusraamatusse.  Samal  aastal,  16.  septembril
2008, Antsla vallavolikogu määrusega nr 10 võeti 2,7 ha
suurune Tsooru park kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse
alla.

   10. detsembril  2008 kinnitas Antsla vallavalitsus
munitsipaalomandis olevatele kinnistutele valitsejad.
Tsooru rahvamaja (juhataja Henn Ploom) valdustesse
nimetati 1,63 ha suurune Tsooru rahvamaja kinnistu
ja 5,9 ha suurune Tsooru keskuse kinnistu.

Tsooru park 12. aprillil 2010. aastal.

Tsooru park samas vaates 7. aprillil 2015.
Fotod: Kalle Nurk

   Viie viimase aastaga on Tsooru pargi ilme tublisti
muutunud.  Mõisapark  on  vallas  muutunud  sageda-
seks  jututeemaks.  26.  veebruaril  2015  andis  Antsla
vallavalitsus korralduse, millega muudeti 2008. aasta
korraldust  383,  jättes  Tsooru  rahvamaja  valitsemis-
alasse ainult 1,63 hektarit. Munitsipaalomandis oleva
pargi-  ja  paisjärve ümbrus  jääb nüüdsest  vallavalit-
suse valitsusalasse, mille eest  hakkab hoolt kandma
haljastusspetsialist  Liana  Neeve.  Korrastustööde
läbiviimiseks eraldas vallavolikogu selleks eelarvesse
500 eurot. On teada, et see summa kasutatakse tee-
nustöö sisseostmiseks.
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Tsooru kontor taas kirjapildis

   2. aprilli Maalehes Rein Raudvere artiklist „Kol-
hoosiaja  ehituspärlist  on  saanud  tondiloss“  saame
teada huvitavaid fakte.
   „Arhitekt Toomas Rein on meenutanud, et pidi Tsooru
kolhoosikeskust  rajades  kokku  sulatama  kaks  erinevat
maastikku, mille piirile hoone ehitati – ühelt poolt vana
mõisapark, teisalt lage põllumaa. Nii kavandas ta pargi-
poolse külje põnevama, rombja ja romantilise; põllupool-
se aga asisemalt täisnurkse. Avarast fuajeest avanes vaa-
de  mõisaparki.  Tolle  aja  kohta  haruldased  olid  katuse-
aknad.  ...  Arhitekt  Toomas  Rein  kinnitab  Maalehele,  et
vanadekodu sobinuks sinna pargi veerele väga hästi ja ta
oli isegi alustanud juba hoone ümberprojekteerimist. ...“
   Samas  lehes  arhitektuuriajaloolane  Oliver  Orro
analüüsib olukorda, mis on analoogne Tsooru konto-
rile. Oliver Orro kirjutab:
„... Keeruliseks teebki nõukogude ajal ja eriti 1970.-80.
aastate arhitektuuri kaitsmise asjaolu, et kõige efektsemad
tolle aja ehitised kipuvadki olema maakohtades või väike-
linnades. Kolhooside ja sovhooside süsteemis said arhi-
tektid end tihti paremini teostada kui linnades ...
   Paraku on inimesed ja elu nendest paikadest, kus taoli-
sed  hooned asuvad,  tihti  sel  määral  lahkunud,  et  üsna
keeruline on välja mõelda, mida selliste suurte ning ehi-
tishoolde seisukohalt teinekord ka üpris nõudlike majade-
ga peaks peale hakkama. ...“

Jakov  Sverdlovi  nim  kolhoosi  keskusehoone  valmis  1977.
aastal.  Samal ajal  ehitati  välja tänavavalgustus,  mis lõpetas
oma ülesande pärast hoone tühjaks jäämist. Alates sügisest on
vallavalitsus otsustanud selle teelõigu taas valgustada. Pilt on
tehtud 7. aprillil 2015.                                       Foto: Kalle Nurk

  Teadjamad külaelanikud räägivad,  et  Tsooru kon-
torihoone omanik on vahetunud. Jääb loota,  et  val-
lavalitsus  võtab  omanikuga  esimesel  võimalusel
ühendust ning annab tsoorulastele teada, kuidas hak-
kab edaspidi kulgema palju kõneainet tekitanud 
kontorihoone kinnistu majandamine.
   Vallavolikogu  eraldas  käesolevaks  aastaks  4000
eurot Tsooru bussijaama ja rahvamaja vahelise maa-
ala  valgustamiseks.  Lambid  kinnitatakse  juba
olemasolevate  postide  külge.  Seega  on  sügisest
„tondiloss“  näha  nii  päeval  kui  ka  pimedatel
õhtutundidel.

KL



Kuidas tekib päikesevarjutus

   Päikesevarjutust näeme Maalt, kui noorkuu läheb
läbi  Maa ja  Päikese vahelt  nii,  et  Kuu vari  langeb
maapinnale. Kuu teeb tiiru ümber Maa 27 päevaga,
järelikult satub ta enam-vähem Maa-Päikese joonele
vähemalt korra igas kalendrikuus. Aga päikesevarju-
tust ei ole ju igas kuus, seda me teame kõik. Ei ole
sellepärast,  et Maa orbiidi tasand ja Kuu orbiidi ta-
sand on teineteise suhtes väikese (5 kraadise) nurga
all. Nende tasandite lõikejoont nimetatakse sõlmejoo-
neks ja sõlmejoone lõikumist Kuu orbiidiga nimeta-
takse sõlmedeks.
   Kui noorkuu ei ole orbiidi sõlmes, siis läheb kuu
vari  maast mööda ja päikesevarjutust  ei teki – Kuu
möödub  taevas  Päikesest  kas  ülevalt-  või  altpoolt.
Orbiidi sõlme sattuva noorkuu korral võib aga oodata
imelist taevanähtust – päikesevarjutust.

   20.  märtsil  oli  Eestis  näha osaline  päikesevarjutus,  mis
algas  kell  11  ja  kestis  kaks  tundi.  Päikesevarjutus  on
pildistatud  Tsooru  rahvamaja  juurest  kell  13.30.  Järgmist
sarnast varjude mängu saab näha alles seitsme aasta pärast.

Foto: Kalle Nurk

Tsooru mälumängur 2015 tõmbas joone alla

Tsooru mälumängur 2015 finaalis  osalejad.  Võidukarika  viis  koju  võistkond Kostilised  koosseisus  Aivar  Kroonmäe (esireas
vasakult kolmas), Reiko Kroonmäe ja Viljar Libba. Kõik osalised said aga mälestuseks hooajast mälumänguri logoga mälupulga.

   29. märtsil tõmmati joon alla Tsooru mälumängur 2015
hooajale.  Kokku osales  kuuel  turniiril  12 võistkonda 35
osavõtjaga.  Huvi  mängu  vastu  pole  kahanenud,  pigem
vastupidi. Need, kes on algust teinud, püüavad ikka leida
võimaluse taas  ja  taas kohale  tulla.  Vaatamata  sellele  ei
saanud mitmed võistkonnad kõigel kuuel korral esindust
välja  panna.  See  aga  mõjutas  lõpptulemust.  Viimasel
võistluspäeval  lepitigi  kokku  Tsooru  mälumängur  2016,
mis  algab 25.  oktoobril,  uued tingimused.  Nimelt  läheb
võitja  selgitamisel  arvestusse  kuuest  etapist  viis  kõige
paremat tulemust.  Seega on võimalus üks kord puududa
või siis jätta arvestusest välja kõige väiksemate punktidega
etapp. Iga etapi Ene Viimse poolt koostatud 30. küsimuse-
le  lisanduvad  iga  võistkonna  poolt  esitatud  küsimused.
Selleks  peavad  võistkonnad  hooaja  alguseks  esitama
korraldajatele viis küsimust. Igal etapil peetakse meenega
meeles võitnud võistkonda ja parima küsimuse esitajat. 

Kalle Nurk

Tsooru külateatri esietendus
läks täissaalile

21. märtsil jälgis rahvamajas Tsooru külateatri esietendust 
„Pühapäev on tore päev“ üle 120 silmapaari. Ardi Liivese 
kahevaatuselise komöödia lavastas Laine Keerov.

Foto: Kalle Nurk



Tsooru  kogukonna  tegemistest  võib  rõõmu  tunda.  Kõige  sagedamini  saab  kokku  eakate  seltsing  Elulõng.  Iga  kuu  ühel
kolmapäevasel  keskpäeval  kogunetakse  Tsooru  raamatukokku,  kaetakse  laud  ja  jagatakse  muljeid.  Kui  kuusse  jääb  mõni
sünnipäevalaps,  on  tema  aukohuseks  muretseda  toidulaua  eest.  Märtsis  oli  koguni  neli  sünnipäevalast  –  Lille  Puija,  Tiiu
Leimann, Helgi Jõgeva ja Elfriede Iin. Viimane neist tähistas 80 eluaasta täitumist. Lisaks koosistumisele osaletakse edukalt
Tsoorus toimuvatel üritustel ja aastas tehakse mõni väljasõit. Pildil istuvad Elfriede Iin (vasakult), Lille Puija, Tiiu Leimann,
Ilme Talja ja Aino Sarapu. Seisavad Ene Sõmer, Krista Puija, Asta Kalanüp, Enda Väits, Heli Palm, Laine Annus, Hilja Valling,
Helgi Jõgeva ja Malle Pärna. Foto: Kalle Nurk

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Õnnelikke hetki,
toredaid tunde,
lõbusaid päevi,
rõõmsaid nädalaid,
ilusaid kuid ja
kauneid aastaid!

Õnnitleme!
ema 

Liis Keerov
isa 

Allan Kannimäe
pisitütre 

Loreen Kannimäe 
(11. märts 2015)

sünni puhul!

Laupäeval, 25. aprillil kell 20, toimub Tsooru rahvamajas

 ülemaailmNe tantsupäev
 Lisaks tsoorulaste kevadkontserdile saab näha ja kaasa tantsida mitmeid tantsustiile. Tantsuks mängib meile
juba möödunud aastast hästi meelde jäänud Ivar Hansen. Seekord laulab ta koos Irena Bormanniga.              

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

                  Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee                                         

88 PUURA LEHTE 14.04.1927 Litsmetsa küla

88 MÕTTUS HARALD 09.04.1927 Luhametsa küla

86 JÄNES KARL 19.04.1929 Piisi küla

79 MÕTUS KOIDULA 20.04.1936 Tsooru küla

75 KUZMINA EHA 11.04.1940 Roosiku küla

73 KASAK LEIDA 02.04.1942 Luhametsa küla

73 PUKSA ANNE 08.04.1942 Tsooru küla

72 MUST LEILI 15.04.1943 Tsooru küla

70 KOIDUSAAR VIIVI-AILI 04.04.1945 Tsooru küla

62 VÕRO ILME 13.04.1953 Viirapalu küla

61 NUMMERT RAIVO 06.04.1954 Litsmetsa küla

60 HILLAK ALEKSANDER 29.04.1955 Tsooru küla

59 SISAS OSKAR 01.04.1956 Tsooru küla

57 NURK KALLE 27.04.1958 Roosiku küla

57 LINDPERE HETTI 12.04.1958 Tsooru küla

56 MÕTTUS SULEV 26.04.1959 Luhametsa küla

55 SILD TOOMAS 29.04.1960 Kikkaoja küla

51 KARJUS MÄRT 05.04.1964 Tsooru küla
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