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kimpus demokraatiaga

   Suvi on täies hoos. Suurem osa inimesi viibib puh-
kusel ja naudib päikesepaistelisi ilmu. Vallavanem Merike
Prätz  kirjutas  Antsla Valla Lehes „Aeg on nautida suve“
poole aasta tegemistest  ning soovis vallarahvale rohkem
sallivust igasse päeva. Artiklist saame teada, et vallavalit-
suses on kiired ajad. Tegemist on palju. Tublid on esimesel
poolaastal olnud ka vallarahvas ning palju jõudnud korda
saata. Kõik oleks justkui ilus ja hea, aga.... Ärevaks teevad
alljärgnevad  vallavanema  kirjaread  olukorrast   Antsla
gümnaasiumis: „Mitmed küsimused on jäänud õigeaegselt
lahti rääkimata, probleeme on omavahelise suhtlemisega
ja liiga palju inimesi on haiget saanud. Tugev mõjutaja on
olnud ka meie kogukond. Ei saa ja ei TOHI oma problee-
me  lahendada  facebooki  või  ajakirjanduse  vahendusel,
sellega tehakse paratamatult haiget ka nendele, kes mitte
millestki süüdi ei ole.  Avalikud väljaütlejad, mõelge, kas
demokraatia ikka käib sellised radu pidi?“
   Tekib küsimus: „Kes on siis süüdlased tekkinud olukor-
ras? Mis on siis demokraatia?“ Vikipeedia andmetel demo-
kraatia on valitsemisvorm,mille tunnuseks on kodanikkon-
na osalemine poliitikas, võimude lahusus ja tasakaalusta-
tus,  seaduse ülimuslikkus ning inim- ja  kodanikuõiguste
austamine. Abraham Lincoln on öelnud: "Demokraatia on
rahva valitsus: rahva poolt ja rahva huvides." 
   Enne kohalikke valimisi hüüdlausetega sõnavabadus ja
demokraatlik juhtimine vallas andis suure tõuke hääleta-
miseks IRL-i poolt. Suurem osa valijaid uskus üleskutse
tõsidusse ja andis neile enamuse hääli volikogus. 
   16. juunil toimunud vallavolikogus arutati samuti Antsla
gümnaasiumi olukorda, kus vallavanema sõnade kohaselt
on lahendusi ainult kaks ja mõlemad halvad – direktor kas
jätkab või  läheb ära.  Ta pidas õigeks direktori  pingutusi
gümnaasiumi allesjäämise nimel, kuid seda takistab kogu-
konna  negatiivne  hoiak  direktori  suhtes.  Teise  variandi
puhul jäi takistavaks asjaolu, et kogukond võtaks sellisel
juhul hoiaku: „Revolutsioon sai võidetud“ ning mine tea,
kus samasugune mudel võib korduda.  Või on temas tek-
kinud kartus - kellest soovitakse järgmisena lahti saada?
Mis on siis lahti  gümnaasiumis? Uue direktori  valimisel
pidi  igal  kandidaadil  olema  oma  nägemus,  kuidas  viia
tänapäeva oludes haridusteed edasi. Ametnikud pole rah-
vale  lahti  mõtestanud,  miks  just  Kalle  Jürgensoni  välja-
käidud  tee  gümnaasiumi  allesjäämiseks  on  õige  ja  mis
sellest  arvab kogukond.  Kui  veelgi  sügavamale tungida,
siis  minu  teada  polegi  täpsemat  teed  selgunud,  kuidas

säilitada  pikemas  perspektiivis  Antsla  gümnaasium.  Ei
möödunud aastatki, kui kogukond hakkas avalikult arva-
must  avaldama  uue  direktori  sobivuse  kohta.  Sõnumi-
kandjad kodudesse olid lapsed. Tekkisid arutelud hoole-
kogus.  Asi  võttis  tõsisema pöörde,  kui  kooli  ja  lasteaia
juhtkond  hakkas  muudatusi tegema  eelkoolis  käimise
osas. Olukorra teravus kulmineerus, kui jaanikuul laekus
vallavalitsusse 36 õpetaja allkirjaga teade,  et  nad ei ole
nõus  selle  direktoriga  koos  töötama.  Samuti  edastasid
gümnaasiumi lõpuklassi õpilased ultimaatumi, et ei soovi
lõputunnistust  kätte saada direktori käest.  Mitmed õpeta-
jad on hakanud otsima uut töökohta teises koolis. Ühega
neist on juba Kuldre kool kokkuleppe sõlminud. Ka pal-
jud lapsevanemad on teavitanud mõttest valida lapsele uus
koolitee.
   Vallavanem on mitmel  korral  rõhutanud,  et  tegutseb
volikogu otsuste alusel. Siinjuures peab selgitavalt lisama,
et  enamuse  volikogu  liikmete  otsuste  alusel.  Samas  on
teada,  et  enamus  hääli  volikogus  kuulub  IRL-ile,  mille
liige on ka vallavanem. Aga teiste arvamus. Protokollid ei
kajasta kogu volikogu sisu. Välja tuuakse ainult üksikud
sõnavõtud ja antakse edasi kokkuvõtlik sisu. Aga see on
ju subjektiivne! Vähe  protokollitakse vastuväiteid.  Tead-
mata  jäävad  vastuhäälte  põhjused.  Nii  näiteks  olen  ise
mitmete otsuste vastu hääletanud ning üpris sagedane oma
vaadete väljaütleja. Minu sõnavõtte on volikogu esimees
hakanud pingsalt  arvuliselt  lugemagi. Näeb ju reglement
ette,  et  päevakorra  punkti  osas  võib üks  volinik küsida
ainult  kolm  küsimust.  Palju  neist küsimustest ja
vastuväidetest on jõudnud protokollidesse? 
   Vallavolikogu istungid on avalikud. Seal võib osaleda
igaüks ja kuulata arutelu. Milleks segadused  protokolli-
misel? Teame ju tülisid meedias, kus üks väljanopitud või
ümbersõnastatud lause on muutnud mõtte sisu ning and-
nud hoopis teise väljundi.  Paljudes valdades ongi avali-
kustatud mitte protokollid, vaid istungite salvestised. Ka
meie vallas  võiks demokraatia  liikuda selles suunas. Nii
saavad valijad teada, kuidas nende poolt valitud esindaja
volikogus käitub.
   Peagi on suvi läbi ja algamas uus õppeaasta. Jääb loota,
et 1. septembriks on tehtud õiged otsused, koolis kadunud
pinged ja keegi ei pea muret tundma facebookis ja teistes
infokanalites väljaöeldud mõtteterade pärast.

Kalle Nurk,
vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

   



Hingepagulased Tsoorus

Cyrilli auto on talle ka minihotell, paljud tsoorulased on 
seda poe juures märganud. Auto kannab tema surnud 
abikaasa Claudia nime.

Foto: Kalle Nurk

    Meie külla on tulnud elama uus inimene, tema nimi
on Cyrill Gerichhausen. Ta on 47-aastane Hollandist
pärit leskmees. Tema naisel avastati ravimatu pärilik
haigus, tema ema vajas voodihaigena pidevat kõrva-
labi ja põetust, naine suri kuus aastat ja ema kaks aas-
tat tagasi. Kahe raske haige põetamiseks pidi ajakirja-
nikuks  õppinud  Cyrill  loobuma  õpitud  ametist,  õn-
neks maksis Hollandi valitsus talle toetust kahe haige
naise põetamise eest. Cyrill räägib mõningase hinge-
valuga, et nii on ta viimased kümme aastat oma elust
olnud vaid kodune haigepõetaja ja sotsiaaltöötaja. 
   Ta soovib oma elu uuesti alustada, hakates pidama
puhkekodu üksindust,  rahu ja vaikust vajavatele ini-
mestele.  Selleks  ostiski  ta  Savilöövi  külas  asuva
Naska talu.  Selle  müüs talle  Tsooru inimestele  juba
2010. aastast tuttav Belgiast pärit noormees, kes oma-
korda sai selle Kalle Lehtme käest ostes. 
   Naska talu minevikust on pikemalt lugeda raamatus
„100 aastat Luhametsa küla Võrumaal“. Kalle Lehtme
alustas  suurte  plaanidega,  kuid  varsti  tema  hoog
rauges.  Ta  jõudis  küll  katuse  alla  viia  talu  uue,
häärberi  mõõtu  elumaja,  kuid  rohkemaks  jõudu  ei
jätkunud. Varsti tulid võlad ja talukoht pandi kordu-
valt  müüki.  Viimane ostja  oligi  Belgiast  pärit  noor-
mees.  Praegu  elab  ta  Põhja-Soomes  Lapimaal  koos
oma kelgukoertega.  Ta  tunneb  end seal  kõige  pare-
mini, sest talv on pikk ja külm, koerad saavad lumes
möllata ja tal isiklikult on ka kergem olla, sest Lapi-
maal  elades kohtab inimesi  veelgi  vähem kui Eesti-
maa kolkakülas.
   Cyrill  teab  rääkida  belglase  kurvast  minevikust.
Kord  olla  ta  autoga  sõitnud,  kõrval  isa,  tagaistmel
ema. Noormehe süül tekkinud liiklusõnnetus, kus sur-
ma said tema isa ja ema. Pärast õnnetust ütles vend
temast  lahti.  Ränka kaotusvalu  tuligi  ta  välja  elama
Naskale, seltsiks vaid truud koerad. 
   Cyrill, kellel on kümneaastane haigete hooldamise
kogemus,  soovib  Naskal  asutada  turvasaarekese ter-

vetele inimestele, kes on eluraskustes räsida saanud
või vajavad muidu mõneks ajaks üksiolemist.  On ju
Hollandis sellise endaette oleku pakkumine üsna ras-
ke, pea võimatu, sest inimesed elavad seal väga tihe-
dalt koos, üksteisele lähestikku. Näiteks on Holland
territooriumilt  sama suur kui  Eesti,  kuid riigis elab
16 miljonit inimest ehk üle kümne korra rohkem kui
Eestis. 
   Cyrill on oma plaanist kirjutanud Hollandi lehte-
des, ta on esinenud ühe üleriigilise telekanali tõsielu
lühiseriaalis.  Hiljuti  vormistas  ta  end  Antsla  valla-
valitsuses  Eesti  e-residendiks,  tema  auto  on  Eesti
ARKi numbrimärgiga, ta on tasunud liikluskindlus-
tuse maksu. Ta soovib, et kõik, kes temaga kohtuvad,
õpetaksid talle mõne sõna eesti keelt. Väliselt äratab
Cyrill alati tähelepanu, tema miimika on elav ja hol-
landlasele omane põristav rääkimine meeldiv. Cyrill
on vanamoodne suitsetaja, kandes kaasas tubakakotti
ja keerates endale plärusid. Kontrollitud – kotis pole
kanepipuru! Tema ema olevat lugenud palju vene ro-
maane, mistõttu pannud pojale eesnime vene  Kirilli
järgi  Cyrill.  Nime  tuleb  hollandipäraselt  hääldada
„sirill“.
   Naska  talukoht  ja  selle  kuus  hoonet  on  praegu
haletsusväärses olukorras ja räämas, kõik vahepeal-
sed  peremehed  on  oma  sodi  maha  jätnud.  Cyrilli
ootab ees hiigeltöö korra ja puhtuse loomisel ning la-
gunenud hoonete taastamisel. Kõigepealt vajaks aga
Kalle  Lehtme  ehitatud  uus  maja   katust.  Soovime
Cyrillile edu kõigis tema ettevõtmistes, äkki leiab ta
Tsoorust mõne kompanjonigi. Kui  tema plaan teos-
tuks, tooks  see  siiakanti  uusi  töökohti  ja  elavdaks
muidu nii kõrvalist ja unist külaelu. 
You are welcome, dear Cyrill!

Peeter Lasting 



Kaia Raidma endast ja kestvussõidust
     Olen Kaia Raidma, sündinud Roosikus teiselpool
Mustjõge  Maasiku  perekonnas.  Kooliteed  alustasin
Lepistu  koolis  ja  käisin  seal  kuni  viienda  klassini.
Ema  käis  Varstu  vallamajas  tööl.  Nii  otsustasime
kooli  vahetada,  sest  eks  tuli  ju  hiljem  hakata ka
Varstus keskkoolis käima. 
Hobuseid olen ma  alati armastanud. Kuna aga Võru
jäi liiga kaugele, et seal treeningutel käia, jäi ratsuta-
mine pikaks ajaks minu kaugeks unistuseks. Unistu-
sed  hakkasid  täituma,  kui  kohtusin  oma  abikaasa
Rainiga. Kolisin Võrule lähemale ja Rain kinkis mul-
le 2007. aastal treeningud Väimela tallis. Algul käisin
kaks korda nädalas trennis, siis kolm korda ja lõpuks
juba viis  korda.  Aasta  hiljem ostsin  endale hobuse.
Peagi tuli paus,  sest hobune  sõitis tugevalt takistus-
tesse  ja  tegi  mulle  haiget.  Sõita  enam ei  saanud ja
pidin  hobuse  ära  müüma.  Siiamaani  kahetsen  seda
tegu,  sest  sellest  hobusest  sai Eesti  üks  paremaid
hobuseid ja nüüd on ta edasi müüdud Dubaisse päris
korraliku summa eest.
   Kestvusratsutamise juurde  sattusin kuidagi juhus-
likult. Kuna ma enam takistustest üle hüpata ei julge-
nud, soovitatigi kestvusratsutamist, mis on hea ja ker-
ge ala, mis pole ratsutajale ohtlik ning kus pole vaja
kõrgest takistusest üle hüppamist. Seetõttu ei pea ka
hobune olema nii kuulekas nagu koolisõidus. Ala pole
ka kallis, sest treener ei pea kogu aeg kõrval olema ja
igal nädalavahetusel ei  pea  kaugemal  võistlemas
käima. Ei kujuta ettegi, et peaksin praegu hobusega
igal nädalavahetusel Tallinna sõitma, et seal võistelda.
   Väimelast  sain endale osta  uue hobuse ja nõnda
hobuseid ostes ja müües  olen  neid vahetanud. Kest-
vussõidu hobused on väiksemad, vastupidavamad  ja
nendega on kergem majandada. Nad ei nõua nii palju
hoolt  kui  takistussõidu  omad.  Praegust ratsutamist
saan  harjutada  kodukandi  metsades  ja põldudel.
Võistlused on ka enamasti Lõuna-Eesti maastikel.
   Nii ongi minu hobi muutunud üheks minu sisse-
tuleku allikaks. Kokku on mul minu käest praeguseks
läbi käinud kaheksa hobust. Asi käib nii: ostan hobu-
se, treenin teda, näitan võistlustel ja müün jälle edasi.
See  on  mulle  üsna  väike  teenimise  võimalus  kuid
samas lubab valida endale kõige sobivama võistlus-
hobuse.  Hobuse edasimüük teatava vaheltkasuga te-
kib siis, kui hobune esineb hästi võistlustel. Inimesed
näevad hobust ning tema võimeid ja soovivadki teda
osta.  Kui  pakutakse  head  hinda,  siis  igal  juhul  ma
müün  hobuse.  Pole  ju  kunagi  teada,  mis  järgmine
päev toob. Hobuse üks vale astumine võib teda muuta
eluks  ajaks  lombakaks,  mistõttu  loom ei  ole  enam
võistluskõlbulik.  Kui  hobusega  juhtub  õnnetus,  siis
oled nii hobusest kui ka rahast ilma.
   Mul on selle kohta üks hea näide. Neljas hobune,
Traavel,  oli  hea  võistlushobune.  Leedus  võisteldes

sain temaga hea koha. Tuli teine võistlus, kus ilmnes
kerge lonkamine -  ja oligi kõik. Minul kodus kodus
suurt talli ja lahedaid võimalusi pole, et niinimetatud
pensionär-hobuseid  pidada.  Praeguse  hobuse  ostsin
möödunud suvel Tallinnast. See hobune teeb nii ta-
kistussõitu, koolisõitu, kui ka hüppab üle takistuste ja
temaga saab sõita ka rännakut, mis on minu põhiala.
Näis, mis suunas minu hobune edasi areneb. 
   Kasulikke nõuandeid olen saanud treenerite käest,
kes minu sõitu ja võistlemist on vaadanud. Eestis te-
geleb kestvusratsutamisega peamiselt Õnne Allik. Te-
ma jagab kõigile nõuandeid ja koostab ka  treening-
päevikuid. 
    Esimesed stardid olid  mul 2009. aastal. Takistus-
sõidus antakse ette distants. Näiteks kõige lühem sõit
on 45 kilomeetrit. See on jagatud kaheks osaks – 30
ja  15  kilomeetrit.  Kõik  sõitjad  lähevad koos  starti.
Esimene osa sõidetakse ära. Siis toimub hobuse vahe-
hooldus.  Kontrollitakse  tema  vererõhku,  taastuvust,
vigastuste olemasolu. Kui kõik on korras, saab pool
tundi  puhata ja siis  tuleb läbida  ülejäänud 15 kilo-
meetrit.  Takistussõidus  ei  jälgita  hobuse  tervislikku
olukorda nii  rangelt  kui  kestvussõidus,  sest  siin  on
hobuse heaolu kõige tähtsam. On olnud olukordi, kus
võistleja on läbi sõitnud 120 kilomeetrit ning viima-
ses kontrollpunktis avastatakse hobuse lonkamine ja
ongi kõik – ees ootab distantsilt eemaldamine.

   Rännakvõistlustel peab hobune läbima raskusast-
med järjest.  Alustatakse 45 kilomeetriga,  siis  2x50,
2x80, 80 pluss rahvusvaheline ja alles siis 200 kilo-
meetrit. See kõik peab olema jagatud kahe aasta peale
ja nõuded on päris karmid. Ratsaniku kohta need tin-
gimused ei kehti.  Tema võib võistelda iga päev kui
suudab. Selleks laenutatakse vastava klassi läbisõit-
nud  hobuseid.  Korraliku  hobuse  üleskasvatamine
võtabki 3-4 aastat. Et läbida kõige pikem ala – 160
kilomeetrit, on neid hobuseid treenitud 5-6 aastat.
 Minu kõige pikem distants on olnud 80 pluss rah-
vusvaheline. Järgmist selle ala distantsi lähen sõitma
septembris Leetu. Ennast peab vormis hoidma ka il-
ma ratsutamiseta. Selleks käin jooksmas ja kõndimas.
Väga häid tulemusi annab jooga. On vaja õppida või-
malikult palju oma keha tundma, et selle kaudu tun-
netada ka hobuse liikumist. Peab ära tundma, kas ho-



busel on tekkinud mõni lihasekramp. Ratsutaja käed
ja jalad peavad olema tugevad, et ratsutamise ajal ta
suudaks end hobusega ühes rütmis liikuda ja niiviisi
end hobusele võimalikult kergeks teha.
    Rännakuvõistlus on Eestis iga aastaga üha popu-
laarsemaks  muutunud.  Algul  oli  raske  leida  kolme
startijat. Viimasel võistlusel läks 45 kilomeetrile juba
45 startijat. Sellel aastal toimub juulis Ubajärvel sõit,
kuhu  ootame  60-70  võistlejat.  Võistlusmeeleolu  on
raske edasi anda. Seda peab igaüks ise kohale tulles
tundma. Mida rohkem käid vaatamas ja juures oled,
seda enam hakkad taipama, mis toimub. Raskussõit
on  rohkem noortele,  see  on väga   seiklusrikas  ala.
Rajad on mööda  maailma laiali,  mistõttu  saab võis-
telda paljudes riikides ja erinevatel maastikel. 
   Alaga  tegelemise  alustamiseks  on  kõige  parem
esialgu  olla  võistleja  hobuse hooldaja  ja  nii  mööda
maailma  ringi  käia.  Hobuse  hooldajatest  on  alati
puudus. Nõnda seigeldes saab teada, kas ratsutamine
hakkab meeldima ja koos sellega saab ka esimesed
teadmised  ning  kogemused.  Sel  viisil  olen  ratsuta-
mise  juurde  meelitanud  ligikaudu kümmekond  ini-
mest. 

 Kaia Raidma näitab rosette, mis tema hobused on võistlustel
saanud. Foto: Kalle Nurk

  Võistlustel  jagatakse  auhindu  ka  hobustele.  Siin
kehtib reegel, et kaotajaid pole. Nii näiteks saab igal
võistlusel hobune roseti, mis muidugi jääb ratsaniku
hoida. Mul on kodus 28 rosetti, mis ühtlasi tähendab,
et olen kuue aasta jooksul osalenud 28 võistlusel.
   Noored, kel on huvi hobuste vastu, võtke julgelt
minuga  ühendust!  Elan  peaaegu  Tsooru  keskuses,
talus, mis varem kuulus Õie Tammele. Olen 
rõõmuga  nõus  kõigi  huvilistega koostööd  tegema.
Seltsis on ikka toredam ja huvitavam tegutseda!

Kaia Raidmaga vestles Kalle Nurk

Meie mees sai auhinna

   Kuigi Pärnu 29. rahvusvaheline dokfilmide festival
kestab veel 19. juulini, anti juba välja võistlusprog-
rammis olnud filmide auhinnad. Järjekordselt on au-
hinnasaajate hulgas ka meie küla mees Kullar Viim-
ne. Eesti dokfilmide kategoorias anti välja kaks au-
hind, ühe sai Kullar Viimne, teise Arbo Tammiksaar
ja  Jaak  Kilmi.  Viimasena  mainitute  filmi  „Kristus
elab  Siberis“  on  näidatud  Eesti  TV-s.  Kullari  film
„Kuidas  ma  Aafrikat  päästsin“  jooksis  aasta  algul
Tallinnas väärtfilmide kinos Artis. 
   Käisin teisel esilinastusel, esimene oli filmikriitiku-
tele. Rahvale määratud seansil olid kõik kohad hõiva-
tud, järgnenud arutelu oli üsna elav, mõned küsimu-
sed väga  ootamatud.  Kullar  pidi  isegi  autogramme
jagama. Olin üllatunud,  et  Kullari  filme teatakse ja
mäletatakse, et tal on oma fänklubi. 
   Kullari  film räägib  Eestist  pärit  neiust,  kes  läks
vabatahtlikuna  Aafrika  südamesse  Uganda  riiki
sealseid  noori  õpetama  ja  läänelikku  teeninduskul-
tuuri tutvustama. Tegevus toimub eestlaste annetuste
eest avatud kohvikus. Neiul jäi Eestisse maha tore n
oormees. Mulle jäi mulje, et ta vahetas selle öömus-ta
kohaliku  poisi  vastu.  Loodame,  et  sügisel  saab  ka
Tsoorus seda filmi vaadata, sest Kullar lubas selleks
oma DVD anda.

Peeter Lasting
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84 POPKO EFROSIINE 24.07.1931 Tsooru küla

83 HAAK HELGI 25.07.1932 Tsooru küla

82 LUIK KUNILDA 14.07.1933 Luhametsa küla

79 SILD LIDIA 18.07.1936 Kikkaoja küla

74 SARAPU AINO 14.07.1941 Savilöövi küla

73 VAAB HEILI 17.07.1942 Tsooru küla

63 HELSTEIN TULJU 31.07.1952 Savilöövi küla

61 HANSMAN HEINAR 04.07.1954 Savilöövi küla

59 HILLAK TIINA 30.07.1956 Tsooru küla

59 TAMMIKSAAR TIINA 30.07.1956 Kikkaoja küla

58 HELSTEIN RUTH 21.07.1957 Savilöövi küla

57 PÕLDRA TOIVO 15.07.1958 Roosiku küla

54 SAAVO INGE 25.07.1961 Tsooru küla

53 LADVIG MADIS 02.07.1962 Savilöövi küla

52 KOHA AIGAR 10.07.1963 Viirapalu küla
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