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Päevad, mis ajasid segadusse

22. mail jõuti filmile „Päevad, mis ajasid segadusse“
võttekohtade  otsingutega  Tsooru  „Mustamäe“
korterelamu juurde.  Pildil  seisavad lokatsiooni juht
Toomas Külaots (vasakul), operaator Sten-Johan Lill,
tegevkunstnik  Anneli  Arusaar,  produktsiooni
assistent Kristina Hakk, kunstnik Matis Mäesalu ja
tegevprodutsent  Karolina  Veetamm.  Seisjate  ees  on
režissöör Triin Ruumet 

              Foto: Kalle Nurk

   Aasta tagasi teavitasime Külalehes, et otsitakse fil-
mi „Rehepapp“ kõrvalosatäitjaid. Tänu Liina Jaskale
saidki  mitmed tsoorulased filmivõtetel  osaleda.  Vii-
mases  lehenumbris  tegime juttu  Järvamaa väikesest
Esna alevikust,  kus „Naabriplika“ filmivõtted panid
külaelu kihama. Nüüd on heameel lugejatele teatada
uuest filmiuudisest.  Nimelt  filmitakse juuli  keskpai-
gast  augusti  lõpuni  Lõuna-Eestis  ja  Tallinnas  uut
täispikka  kodumaist  tragikomöödiat  “Päevad,  mis
ajasid segadusse”. Filmi meeskond otsib võtete jaoks
ehedaid 1990. aastate interjööriga kortereid, eramuid
ja suvilaid, mis ei pea olema remonditud, vaid võiksid
välja näha nii ajastutruud kui võimalik. Samuti otsi-
takse samasse aega jäävaid heas korras autosid. Osa-
lemissoovist  palutakse  teada  anda  aadressil
lokatsioon@kinosaurus.ee.
   "Päevad,  mis  ajasid  segadusse"  on  stsenarist-
režissöör Triin Ruumeti esimene täispikk mängufilm.
Tegevus  toimub  suvel  1997.  Filmi  peategelane  on
27aastane  noormees  nimega  Allar,  kes  liigub  ühelt
südasuviselt  Eestimaa peolt  teisele,  põrkudes kokku
üha värvikamate tegelaste ja segasemate juhtumitega.
Pingelised ja kohati isegi jaburad sündmused panevad
Allari oma elu üle tõsiselt järele mõtlema ja ees ootab
pöörane eneseotsing Eesti üheksakümnendates. Film
jõuab kinodesse märtsis 2016.
   Filmi “Päevad, mis ajasid segadusse” produtsent on
Maie  Rosmann-Lill  ja  operaator  Sten-Johan  Lill.
Filmis mängivad Hendrik Toompere Jr, Juhan Ulfsak,

Jaanika  Arum,  Merle  Palmiste,  Taavi  Eelmaa,
Rasmus Kaljujärv jpt.
   Toomas Külaotsa üheks ülesandeks on leida Põlva-,
Võru- ja Valgamaal filmivõtete jaoks sobivad kohad.
Reedel, 22. mail, jõuti Tsooru, kus huviorbiidiks oli
Mustamäel viimasena ehitatud 18 korteriga elumaja.
Praegu on selles  majas  kasutusel  ainult  üks  korter,
milles elab Mare Mägi. Võib öelda, et just tänu tema-
le on peagi paarkümmend aastat tühjana seisnud maja
võrdlemisi  heas  olukorras:  majaümbrus  hooldatud,
katus  terve  ja  aknaklaasidki  terved.  Ära  on  jõutud
hoida  vandaalitsemine,  mida  Tsooru  paljud  tühjalt
seisvad hooned on tunda saanud.  Toomas Külaotsa
näolt võis lugeda rahulolu, et otsingute tee teda Tsoo-
ru oli  juhatanud.  Kas ka siia  tagasi  tullakse,  peaks
selguma juba mõne kuu jooksul. Igatahes loodame, et
siinne kant oma ilu ja võluga muljet avaldas.

 Filmivõtted Tsoorus ja järgmisel aastal mängufilmi
kinolinale jõudmine oleks toredaks kingituseks, sest
lähenemas  on  ju  kaks  suurt  juubelihõngulist  täht-
päeva. 2019. aastal möödub 600 aastat, mil Tsoorut
kirjapildis  esimest  korda  mainitud  vakusena  (EE).
Vakuseks nimetatakse eestlaste ja liivlaste haldus- ja
maksustusüksust,  milles  harilikult  kolm  kuni  kuus
küla.  Tsooru  mõisa  (Fierenhof)  kohta  on  teateid
aastast 1516. Seega 500 aastat tagasi.

Kalle Nurk   
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Uppuja päästmine
Tsooru paisjärvel

Päästekomandod  valmistuvad  Tsooru  järvelt  uppuja  pääst-

miseks. Fotod: Kalle Nurk

   Suvi pole veel alanud ja kevadised ilmadki üpris
jahedad.  Kuid  ometi  oli  reedel,  22.  mail,  Tsooru
paisjärve juures asuva tuletõrje veevõtu kohale parki-
nud  kaks  päästeameti  autot.  Mootoriga  kummipaat
lükati vette ning kahekesi sõideti päästma järvesaare
lähistel  ulpivat  meest.  Sel  korral  polnud siiski  tegu
tegeliku  uppujaga.  Tsoorulased  on  varemgi  näinud
samal kohal pargitud Antsla ja Mõniste päästekoman-
do autosid  ja  nende  meeskondi  tegutsemas.  Nimelt
harjutatakse pea igal nädalal erinevates kohtades eri-
nevaid päästemeetodeid. Selle päeva harjutuskava nä-
gi ette riietumist pinnaltpäästja isikukaitsevarustusse,
kahe orientiiri abil kannatanu asukoha määramist vee
peal  ja  kannatanu  päästmist  nii  üksi  kui  kahekesi.
Harjutamisel pöörati tähelepanu, kuidas kannatanule
läheneda ja kuidas vajaduse korral vabaneda uppuja
haardest. Kannatanu päästmiseks kasutati nii pääste-
lauda kui ka päästeritva. Oluliseks peeti ka viskeliini
ja  päästerõnga täpsusviskamist  sihtmärgile  ning  va-
rustuse kasutamist erinevates olukordades.

   Harjutamiste eesmärgiks ongi teoreetiliste teadmiste
kinnitamine. Samuti tuleb päästetöödel tagada ohutus
ja  järgida  ohutusnõudeid.  Hinnati  meeskonna  koos-
tööd, ohutustehnikat ja kannatanuga tegelemist.

   Reede hommikutundidel õnneks hädaväljakutset ei
olnud. Mehed said rahulikult harjutada ning Külalehe
toimetuse  soovile  vastu  tulles  korrati  uuesti  isegi
päästepaadil  uppuja päästmist,  mis  sai  siis  jäädvus-
tatud  nii  filmikaameraga  kui  ka  fotoaparaadiga.

Samuti  rääkisid  nad  meeleldi  oma  tegemistest.  Nii
nagu viimases Külalehes Mati Kochiga jutuajamisest
selgus, oli ka siinsetel komandodel alaline raadioside
olemas. Kui väljakutse oleks tulnud, oleksid nad kat-
kestanud harjutamise ning võimalikult kiiresti komp-
lekteerinud varustuse ja reageerinud sündmusele. 

    Heameel on tõdeda,  et  tsoorulaste läheduses on
veel olemas kaks päästekomandot Antslas ja Mõnis-
tes. Teame, kui tähtis on võimalikult kiiresti õnnetus-
kohale jõudmine. Ometi on poliitikud sageli võtnud
päevakorda  päästeteenistuse  ümberkorraldamise  ja
reformimise, mis hoiab küll raha kokku, kuid rasken-
dab otseste päästjate olukorda. Viimane suurem üm-
berkorraldus leidis aset 2012. aasta algul kui häire-
keskus  muudeti  Siseministeeriumi  valitsemisalas
olevaks  iseseisvaks  valitsusasutuseks  ning  seni
Päästeameti  haldusalasse  kuulunud  Põhja-Eesti
Päästekeskus,  Lõuna-Eesti  Päästekeskus,  Ida-Eesti
Päästekeskus  ja  Lääne-Eesti  Päästekeskus  liideti
Päästeameti ühtse juhtimise alla.

Tsoorus  viibisid  uppuja  päästmise  harjutuspäeval   vasakult

Maanus Zilmer ja Martin Niilus Mõnistest, Mati Kõiv, Aigar
Siska,  Aivo  Tiirma ja Lauri  Laats  Antslast.  Paremal  seisab

Peeter  Torop  ja  taga  Kaido  Mändmaa,  kes  mõlemad  on
Mõniste komandost.

   Ehkki juriidilise isikuna loodi Päästeamet 10. sep-
tembril 1991 tsiviilkaitsealaste ülesannete täitmiseks,
moodustati Päästeamet selle tänases mõistes 25. mail
1992.  aastal,  kui  ühendati  kodanikukaitse  ning
tuletõrje- ja päästetööde tegemine. Tagantjärele palju
õnne teile, päästjad, sünnipäeva puhul!

Kalle Nurk



Tsooru kevadlaadal
rekordarv müüjaid

   17. mail toimunud Tsooru kevadlaadal oli eelmise
korraga  võrreldes  15  müügikohta  rohkem  täidetud.
Tänavust kevadlaata 73 müüjaga võib lugeda korda-
läinuks. Ostjaid oleks võinud nii hulga kaubapakku-
jate  juures siiski  rohkem olla.  Vaatamata jahedatele
hommikutundidele ja mõnele vihmapiisale, mis hoia-
tasid  läheneva  vihma  eest,  jagati  heldelt  häid  sõnu
laada  kohta.  Kõige  enam  võisid  rahul  olla  kala-,
vorsti- ja singi müüjad. Üks nendest ütles, et ostjaid
oli  pidevalt  leti  ees  ja  ega  ta  laadal  ringi  vaadata
saanudki.  Suhkruvati  ostusabas  pidid  lapsed koguni
paarkümmend minutit seisma, et siis saaks hammus-
tada  suurest  valgest  kerast.  Tänu  lapselapse  kanna-
tusele sai esimest korda isegi seda „petukaupa“ proo-
vitud. Suur vatitükike suus sulas nii ruttu, et neelata
polnud midagi.  Ainult  suhkru maitse jäi.  Eks ta nii
olegi, et just õhk ja suits on need, mis toidukraamile
sageli hinda kõvasti juurde panevad. Arvuliselt kõige
rohkem  oli  taimemüüjaid.  Tsooru  laat  eeskätt  ongi
mõeldud kauplemiseks taimedega, mistõttu oli nende
vahel välja jagatud ka kõige suurem maa-ala.

Tsooru kevadlaat oli kauba poolest mitmekülgne- alates taime-
dest  kuni  rauatoodeteni  välja.  Pildile  on  jäänud  perekond
Annus. Ema Margel on kaup käes, lapsed veel otsivad nende
jaoks midagi sobivat. Fotod: Kalle Nurk

   Oli ka lihtsalt niisama uudistajaid, kes kõndisid rin-
gi  ja  nautisid  ümbritsevat  sagimist.  Laada kultuuri-
programmi aega võib lugeda päeva tipphetkeks, sest
siis jagus rahvast kõikjale. Sel aastal lisaks kohalikele
esinejatele  olid  kohale  tulnud  lõõtsamängija  Alar
Vuks ja Võrust naisrahvatantsurühm Viire ning noorte
segarühm Hopser. Pärast kaks tundi kestnud kontsert-
programmi võiski autoparkla tühjenemise järgi aim-
ata, et suurem osa rahvast seadis sammud kodu poole.
Müüjad  hakkasid  vaikselt  kaupa  koomale  tõmbama
ning kella kaheks oli laadaplatsil vaikne. Oli ka õige
aeg,  sest  just  sel  hetkel  otsustas  ilmataat  kasta  üle
muru,  et  tallatud  taimed saaksid  uuesti  lehed  taeva
poole sirutada ja edasi kasvada.

   27. mail  istus laadatoimkond koos ja arutas läbi
laadapäeva head ja vajakajäänud kohad ning kinnitas
edaspidise tegevuskava.  Laadapäeval müüjatele väl-
jajagatud 73 tagasisidelehest oli täidetud 45, kus ko-
genud laadalkäijad oma arvamust avaldasid. Selgus,
et päev läks igati  korda.  Lehtedel olid kirjas kiidu-
sõnad  ja  ettepanekud.  Enamus  jäi  kõigega  rahule.
Mõni arvas küll, et müügipunkt oleks võinud parema
koha peal olla. Samas aga teine kiitis just seda kohta,
mis temal oli. Loogika on olemas, sest kes ei sooviks
olla  laada peateel.  Kiidusõnu ostjatele  ja  müüjatele
jagas ka korraldustoimkond. Seega laadapäeva korda-
minekule aitasid kõik kaasa ja vestlustes inimestega
ning laada järelkaja põhjal võib julgelt loota, et selle
aasta laadalised on tagasi ka järgmisel aastal. Et asi
oleks  kindlam,  otsustatigi  sama meeskonnaga  alus-
tada ettevalmistusi uueks laadaks, mis saab toimuma
pühapäeval, 15. mail 2016.

  Tsooru  kevadlaat  2015  korraldustoimkonnast  ühispilt  jäi
tegemata. Pildil on möödunud aasta kevadlaada rahade eest
soetatud telgi all vasakul Alar Vuks lõõtsa mängimas. Paremal
seisab Merle Tombak, kelle  ülesandeks oli  päeva juhtimine.
Tema  selja  taga  helitehnik  Ahto  Ilves  ja  liikluskorraldaja
Taisto Tamm.

    Tsooru kevadlaadast tehti palju fotosid ja mitmed
filmimehedki olid kohal. Kahjuks pole olnud hetke,
kus kõik laadakorraldajad ühele pildile  oleksid jää-
nud. Seega tuleb viga parandada kirjapildis. Tänavu
oli toimkonnas 14 liiget, kellest 8 noored. Ahto Ilves,
Taisto Tamm, Egely Pruuli, Siret Sild, Rolf-Richard
Geier, Tõnis Urbanik,  Greta Puija ja Mariann Puija
olid väga tublid ja  nendega oli lust ühes meeskonnas
olla. Vanematest ja kogenumatest korraldajatest lõid
kaasa Toomas Sild, Janika Tõntsel, Krista Puija, Ene
Sõmer, Merle Tombak ja allakirjutanu.
 Meeldivate kohtumisteni järgmisel aastal!

Kalle Nurk 



uudiste nurk

Taldrikugolf    10. mail Tsoorus alanud esimesele
taldrikugolfi võistlussarjale on järge oodata juba 14. juunil
kell 12. Kuna Tsooru karika võitja väljaselgitamisel läheb
arvestusse neljast etapist kolm, siis on viimane soodne või-
malus võistlusega liitumiseks. Mäng on jõukohane kõigile,
alates lastest kuni kõrge eani. Tulge osalema, sest just see
vaba aja veetmise võimalus saab üha rohkem hoogu Eestis
juurde.

   Sprint    15. mail Tsoorus korraldatud Antsla ratta-
tuur 2015 avastart läks igati korda. Põnevust tekitas see, et
esmakordselt sõideti sprinti. Kuigi pealtvaatajatele tundu-
sid Tsooru ürgoru kaldad mõisapargis rängad olevat, tun-
nistasid sõitjad, et kõige rängem koht oli siiski enne lõppu
rahvamaja juures väike künkake, milles tõusu tuli võtma
hakata praktiliselt null kiiruselt. Tsoorulastele võib lugeda
üritust kordaläinuks ka seetõttu, et meeste sõidus mahtus
esimese kolme hulka omakandi mees Ardo Jõevere. Pildil
vasakult Kaspar Kõiv, Karl Pruuli ja Ardo Jõevere. Kohad
jagunesid vastavalt pjedestaalil paiknemise järjekorras.

Kaastunne lähedastele

Tsooru rammumees 

   1996. aastal Tsooru Maanaiste Seltsi poolt korraldatud
külapäeval  alguse  saanud  jõukatsumistest  kasvas  välja
Tsooru  rammumehe  rändkarika  võitja  selgitamine.  Vii-
mastel  aastatel  jäi  see  üritus  soiku  eestvedajate  puudu-
misel. Tänavu jaanipäeval, 23. juunil,  üritatakse Tsooru
rammumehele taas elu sisse puhuda. Jälgige reklaami ja
tulge osalema! 

   Infotahvel    25. mail paigaldati Tsooru bussipeatu-
se juurde suunaviit, millel nool näitab 100 meetri kaugusel
asuva  Tsooru  rahvamaja  ja  –  raamatukogu  suunas.  Kas
sellest  ka  külastajate  arv  suureneb,  on  raske  ennustada.
Küll aga võõras möödasõitja saab teada, kus asub tsooru-
laste kultuurikeskus ning öine kaugema kandi esmakülas-
taja ei pea pimeduses seiklema, enne kui rahvamaja üles
leiab.

õnnitleme sünnipäevalapsi

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

                  Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

76 LAIDVER HELBE 19.06.1939 Tsooru küla

74 KEEM HELJU 30.06.1941 Tsooru küla

72 ŠMEIMAN TIIU 04.06.1943 Roosiku küla

72 TOOM TOIVO 08.06.1943 Savilöövi küla

71 ADAMSON HELVE 30.06.1944 Luhametsa küla
65 SULG MILVI 22.06.1950 Roosiku küla

62 LIPING LEMBIT 09.06.1953 Viirapalu küla

61 SLOOG AIVAR 04.06.1954 Roosiku küla

59 KÜPPAR MARJE 05.06.1956 Tsooru küla

59 MÄGI MARE 16.06.1956 Tsooru küla

58 ILVES TIIU 15.06.1957 Kikkaoja küla

57 SLOOG ESTA 23.06.1958 Roosiku küla

52 PÄRN URMO 12.06.1963 Roosiku küla

51 VIIN SYLVA 28.06.1964 Tsooru küla
50 NIILUS KAIRE 6.06.1965 Tsooru küla

RAIVO RAIDMA
19. VII 1931  - 12. V 2015
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