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Tsooru rahvamaja valmistub uueks hooajaks
   26. augustil külastas Tsooru rahvamaja valla kultuuri- ja 
noorsootöö spetsialist Merle Tombak. Vaatasime üle, kui-
das  kulgevad  rahvamaja  ettevalmistused  uueks  hooajaks 
ning milliseid ülevallalisi ümberkorraldusi oleks vaja sisse 
viia, et kultuurielu saaks ladusamalt edasi areneda. 
   Tsooru  rahvamajas  ollakse  laulu-  ja  näiteringi  ning 
noorte ringi  tegevuse alustamiseks valmis. Küsimärgi all 
on, kes hakkab juhendama naisrahvatantsurühma. Rahva-
tantsulise liikumise jätkamiseks ootame sooviavaldusi, kel-
lega  saaks  sõlmida  töövõtulepingu  uueks  hooajaks. 
Käsitöö  õpitoa  jätkamiseks  on  paigas  aasta  lõpuni  isegi 
tööplaan:
18. september – kitsepiima seebi valmistamine.
Osavõtu-maks 2 €. Endaga on võimalik kaasa võtta val-
mistatud seepi,  mille eest lisandub veel 2 €. Sellel  juhul 
võtta kaasa väike vorm - maksapasteedi või merevaigu tühi 
karp, või muffini kummist vorm.
16. oktoober –  riidejääkidest (pits, kardin, teksa) ja pael-
test väikeste ja suurte lillede tegemine, mida saab kasutada 
riietele,  kottidele,  karpidele,  kingituste   pakkimisel. 
Osavõtumaks 2 €. Kaasa võtta niit, nõel, käärid, paelte ja 
pitspaelte ning pärlite varud.
13.  november  –  teeküünaldega  kaartide  valmistamine. 
Osavõtumaks 5 €. Kaasa võtta joonlaud, pliiats ja käärid.
11. detsember –  jõulukaartide valmistamine. Osavõtumaks 
oleneb materjali kulust. Orienteeruvalt kaardi valmistamise 
hind 1- 1.50 €.
   Kui osalejatel on ettepanekuid paremaks korraldamiseks, 
aja suhtes või ideid, mida võiks õppida, anda teada aadres-
sil  yllefom@gmail.com, facebooki sõnumis Ülle Fomotš-
kina või telefonil 5380 0837. Õpitoa komplekteerimiseks 
on vajalik, et endast teada annaksite kas ringi juhendajale 
Ülle Fomotškinale või Tsooru rahvamaja juhatajale.

Pildil  on  kultuuri-  ja  noorsoospetsialist  Merle  Tombak  ja  
Antsla valda elama asunud helitehnoloog ja kitarrist Sten-Olle  
Moldau.    Fotod: Kalle Nurk 

   20.  septembrile on plaanitud kokkusaamine nendega, 
kes soovivad õppida kitarrimängu või  oma oskusi  edasi 
arendada. Nimelt on Antsla kanti elama asunud Sten-Olle 
Moldau,  kes  on  Viljandi  Kultuuriakadeemias  magistri-
kraadi omandanud helitehnoloog ja kitarrist ning kavatseb 
ha-kata  siinkandis  muusikat  kirjutama.  Ta  on  mänginud 
kitarri 18 aastat ning valdab mitmeid erinevaid stiile, pea-
asjalikult  jazzi  ja  poppi  ning  klassikalist  kitarri.  Samas 
pole  ka  võõrad  folgi  ja  raskema  muusika  spetsiifikad. 
Mõned aastad kooli kõrvalt õpetas ka kitarrimängu. 
   Kuidas õpetamine täpsemalt  välja näeks,  tulebki 
arutusele septembri lõpupäevadel. Kitarrimängus nii 
algajatel kui ka edasijõudnutel palume endast teada 
anda 10. septembriks kas Merle Tombakule või Kalle 
Nurgale. 

   4.  septembril  toimub  vallavanem Merike  Prätzi 
eestvedamisel  allasutuste  juhtide  nõupidamine,  kus 
arutusel mõtted uueks hooajaks ja eelarvelised või-
malused. Juttu tuleb ka ühisüritustest ja saabuvatest 
juubeliaastatest. 

   Uuel hooajal lisaks maja sisestele säravatele tuledele on 
külastajatele  valgustatud ka majaesine.  24.  augustil  pai-
galdati  maja  seina  külge  kaks  tänavavalgustuse  lampi. 
Samm-sammult  täituvad  unistused,  millest  aastaid 
räägitud.                                  

  Kalle Nurk, 
Tsooru rahvamaja juhataja

mailto:yllefom@gmail.com


Kes ei mäleta minevikku, 
elab tulevikuta

   Käesoleva aasta 14. juunil tähistas Ilmar Lepp oma 
sünnipäeva, millest edasi sai ühtlasi alguse noore pen-
sionäri elutee. Ometi on aeg mõelda ja pühenduda en-
dale, lastele ja lähedastele!

Ilmar  ja  Riina  Lepp  kodus  Triinu  baari  algusaastaid 
meenutamas. Pilt on tehtud 18. augustil 2015. 

Fotod: Kalle Nurk

   Vähesed vaidlevad vastu väitele, et Antsla vald on 
kuulus Hauka laada ja Triinu baari poolest. Ilmar ja 
Riina Lepp ehitasid üles ja hoidsid Triinu baari kuul-
sust 13 aastat.
   Ilmar ja Riina Lepp meenutasid, et kõik sai alguse 
kolhooside lagunemisest  ja  talude tekkimisest.  Meil 
oli väike talu nelja lüpsilehmga. Tehnika remontimis-
kohaks soetasime endise Antsla kolhoosi autotöökoja, 
kus said oma tehnikat remontida ka teised. Kuna lähe-
dal söögikohta polnud, hakkas Riina töömeestele lõu-
naks toitu valmistama. Mehed soovisid janu kustuta-
miseks õlut ja me muretsesime selle. Et hubasem süüa 
ja  lõunapausi  teha,  ehitasime  töökoja  otsa  väikese 
ruumikese, kuhu mahtus kümmekond inimest. Talude 
tagastamine omakorda vähendas meie kasutuses ole-
vat põllumaad. Olime ju sissekolinud ja maade tagas-
tamistega  kahanes  järk-järgult  ka  meie  territoorium 
kuni jäi järele ainult mõni hektar. Loomapidamine tuli 
lõpetada ning leida uus elatusallikas. Esialgu laienda-
sime söögikoha pinda ja hakkasime sisustama rahva 
õhtutunde. 1995. aasta aprillis sai Triinu baar ametli-
ku tegutsemisloa. Ei olnud me sinasõbrad alkoholiga, 
ei suitsetanud ning isegi polnud varem baaris käinud. 
Ühtäkki puutusime nüüd kokku sellega igapäevaselt. 
Ees ootas uus avastuste ja läbielamiste maailm. Võib-
olla oli just see üheks meie läbilöömise põhjuseks, et 
olime kogenematud ja pidasime baari nõnda, kuidas 
me seda ette kujutasime. Õppisime igast asjast. Une-
ajad olid algusaastatel lühikesed. Rahvast käis palju. 
Lisaks nädalalõppude puhkeõhtutele võitis populaar-
sust kolmapäevane valsiõhtu, kus kõlasid eestikeelsed 
rahvale südamelähedased laulud. Polnud kordagi, kui 
südaööks mõni koht laua taga vaba oleks olnud. Töö-
koja arvelt suurendasime pinda. Palju korraga rahvast 

baaris oli, täpselt ei teagi. Mõnel korral õues autosid 
lugedes saime 50-60 ringis.
   Alati pole rahvale kerge meele järgi olla. Liigub 
meie keskel ju igasuguseid inimesi, ka selliseid, kes 
pärast  napsu  saamist  sõjakaks  muutuvad.  See  ongi 
baariomaniku  üheks  raskuseks  – tagada  teistele 
turvalisus ning olla samas kõigi teenistuses. Nii pidi 
Riina sageli leti taga seisma näos lahke naeratus, sa-
mas käed hirmust  värisemas.  Olid segased ajad.  Ja 
nõnda päevast päeva, kuust kuusse ja aastast aastasse. 
See  oligi  üheks  põhjuseks,  miks  otsutasime  Triinu 
baarile uue omaniku leida. Lapsed, kes olid baari pi-
damisel suureks abiks, leidsid samuti, et kas elu on 
ikka selleks, et  õhtul magama heites pead iga kord 
sügavalt  kergendustundega  ohkama  – jälle  päev 
möödas  ilma suuremate äpardusteta.  Omanikuvahe-
tus kulges vaikselt. Veel viimane pidu enne paberite 
vormistamist 25. mail 2008 möödus tavalises rütmis 
rahvast pilgeni täis ruumis. 
   Uuel omanikul kõik nii  libedalt  ei  läinud. Peagi 
tulid  tagasilöögid  ja  sellele  järgnes  pankrot.  Paar 
aastat kaost Triinu baarile tekitas eeskätt omanik ise. 
Pea kõik metall, mis hoones oli, tehti rahaks. Et ku-
nagine Antsla valla kuulsus (Triinu baar) ei muutuks 
loomalaudaks, otsustasime toetada mõtet varem ma-
hamüüdud hoone suguvõsale tagasi osta. Peagi leidus 
huviline,  kes  soovis ruumid välja  rentida ja  jätkata 
Triinu baari pidamist. Nüüdseks on baariuksed ava-
tud ning rahvas selle koha taas leidnud. 
   Selline hetkeolukord andis hea võimaluse Triinu 
baaril  veelkord Antsla valla kuulsust  laiendada. Ni-
melt käisid 12. ja 13 augustil Triinu baaris „Päevad, 
mis ajasid segadusse“ filmivõtted. Nagu lehelugejale 
lubatud, olime meiegi kohal uudistamas. Kohtusime 
ka mitme kõrvalosatäitjaga Antsla vallast. Nii näiteks 
Janika Tõntselit kutsusid kohalikud filmistaariks. Te-
maga pikemalt juttu rääkida ei saanudki. Ta tuli ühelt 
filmivõttelt ja läks kohe tagasi. Ka Gina Mägilainen, 
kes peab praegu Triinu baari ning filmis osaleb baa-
ridaamina,  oli  hõivatud.  Ardo Jõevere  hoidis  meist 
häbelikult kaugemale. Eleri Siidra oli koos õe Hereti 
ja sõbranna Enely Jaaniga ning jagas võrdlusi kahe 
filmivõtte  vahel  –  Rehepapp  ja  Päevad,  mis  ajasid 
segadusse. Mõlemates filmides on tal tulnud osaleda 
öistel  võtetel.  Mari-Liis  Leppojale  oli  huvitavaks 
elamuseks,  kuidas  nägi  baar  ja  selle  elu  välja  20 
aastat  tagasi  tänasega  võrreldes.  On  ju  enamus 
kohalolijad vanuses, kes sündinud möödunud sajandi 
lõpuaastatel. Sandra Zimmermann imestas, et kuidas 
küll tol ajal said noored nii ebamugavates kingades 
tantsida.  Kõik  kõrvalosatäitjad  olid  kohale  tulnud 
omal  algatusel  reklaami  peale.  Samas  Sandra  oli 
üllatunud, et kohtas siin nii vähe Antsla valla rahvast. 
Pakuti ju ikkagi noortele väga head võimalust filmis 
osalemiseks  ja  lähemalt  näha,  kuidas  filmid 
valmivad. Tema sõnul oli meie noori  kümne ringis. 
Kohal oldi Ida-Virumaalt, Haapsalust ja Tartust.



Filmi „Päevad , mis ajasid segadusse“ kõrvalosatäitjad Sandra  
Zimmermann  (vasakul)  ja  Mari-Liis  Leppoja  Triinu  baari  
juures filmivõtetel.

    Sandra  ülesandeks oli tantsupõrandal olla. Nii sai 
ta  kõrvuti  tantsu  vihtuda  peategelastega.  Et  saada 
möllu keskele, pidi ta näiteks loobuma kunstripsme-
test, mis lõigati lühemaks. Kellel juuksed värvitud või 
midagi muud, mis ei klappinud ajastuga, said kohad 
kaugemas baarinurgas.  Ühel  nõul  olid  kõik vestlus-
kaaslased – lahe! Nüüd oodatakse põnevusega, kuidas 
kõik filmilinal välja näeb. 

Filmi  „Päevad,  mis  ajasid  segadusse“  neli  peategelast  Pets  
(Kait Kall), Andrus (Kristjan Lüüs), Toomas (Reimo Sagor) ja  
Allar  (Hendrik  Toompere  jr.).  Veel  olid  Triinu  baaris  kohal  
peaosatäitjatest  Nele  (Jaanika  Arum)  ja  Jaana  (Merlyn 
Uusküla). 

   Produtsent Maie Rosmann-Lill ütles, et pärast filmi-
võtteid Triinu baaris on veel kolmel ööl võtteid Võrus 
ja  kõige  viimased lõpustseenid  filmitakse  Tallinnas. 
Triinu baari tegevus jääb filmi lõpuossa. Praeguseni 
on  kõik  kulgenud  graafiku  järgi  ning  viimane 
võttepäev ongi 28. augustil. Juba järgmise aasta aprilli 
alguseks on kavas esilinastus ning võimalikult kiiresti 
tahetakse  tuua  film  ka  kaugematesse  Eestimaa 
nurkadesse, sealjuures  Valga ja Võru suurde kinno. 
Maie Lill on ise Võruga seotud abikaasast operaator 
Sten-Johan  Lille  kaudu,  kelle  ema  Kaare  Lill  on 
Võru  Kesklinna  kooli  direktor  ning  abikaasa  venna 
ema  Katrin  Martinfeld  endine  Võru  Kreutzwaldi 
gümnaasiumi  direktor.  Temale  oli  sel  päeval  väga 
toredaks uudiseks, et päev enne jutuajamist oli Katrin 
Martinfeld asunud juhtima Antsla gümnaasiumi. Maie 
Lill ütles, et Katrin on juhiks justkui loodud. 

Filmi  „Päevad,  mis  ajasid  segadusse“  produtsent  Maie  
Rosmann-Lill ja turundusspetsialist Kaspar Ainelo. 

 Turundusspetsialist  Kaspar  Ainelo  kinnitas  jutu-
ajamise käigus, et filmile võttekohti otsides oldi kohe 
alguses  kindlad,  et  Triinu  baar  saab  filmis  üheks 
võttekohaks.
   Kui mitte enne, siis loodame filmist „Päevad, mis 
ajasid  segadusse“  taas  Külalehes  kirjutada  pärast 
esilinastust. Lehelugejatele aga soovituseks: haarake 
igast  huvitavast  võimalusest  kinni,  mis  teile 
pakutakse. Magavale kassile hiir suhu ei jookse!

Kalle Nurk

Tsoorus kuulati 
klassikalist muusikat

23. augustil kogunes Tsooru rahvamajja veerandsada inimest  
klassikalist  muusikat  kuulama.  Ansambel  Yheksa  koosneb  
üheksast noorest ja andekast muusikust, kes mängivad kokku  
ilma dirigendita.



Antsla gümnaasiumi 
päästerõngas

Katrin  Martinfeld  Antsla  gümnaasiumis  direktorilaua  taga.  
Pilt on tehtud 18. augustil 2015.                     Foto: Kalle Nurk

   Katrin  Martinfeld  nimetab  ennast  põliseks  Võru 
linnatüdrukuks.  Tema esivanemate  juured  pärinevad 
Vastseliina  ja  Ruusmäe  kandist.  Esimese  koolihari-
duse sai ta Viitina koolist, kuigi haridustee algas hoo-
pis Reidle koolis. Sel ajal kui teised käisid lasteaias, 
viibis ta ema hea sõbranna Helju Kõivu juures Reid-
les  ja  õppis  suuremate  laste  kõrvalt  koolitarkust. 
Eluks  vajaliku  põhihariduse  omandas  ta  Võru linna 
kooli-des.  Võru  Kreutzwaldi  gümnaasiumi  naases 
1985. aastal matemaatika õpetajana. 1994. aastal sai 
Martinfeldist  kooli  õppealajuhataja ning 2002. aasta 
aprillis asus kooli juhtkonna etteotsa (faktiliselt siiski 
juba 2001. aasta suvest direktori kohusetäitjana).
   Aasta alguses otsustas Võru linnavalitsus vabastada 
ametist Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi direktori seo-
ses  97.  aastase  ajalooga  kooli  sulgemisega.  Katrin 
Martinfeldi  14  aasta  pikkuse  kooli  direktorikarjääri 
ületab  vaid  legendaarne  Ilmar  Reiman  (33  aastat). 
Katrin Martinfeldi viimane tööpäev Võru Kreutzwaldi 
gümnaasiumis oli 30. juunil ning 11. augustil võttis ta 
direktori  kohusetäitjana  üle  Antsla  gümnaasiumi 
juhtimise.
   18. augusti pärastlõunal külastas Külalehe toimetus 
direktori kabinetti, et uurida, kuidas kulgeb uueks õp-
peaastaks ettevalmistus. Direktor Martinfeld oli para-
jasti ametis enda  paberimajanduses kurssi viimisega. 
Tema sõnade kohaselt on hetkel iga minut kallis. See-
tõttu saigi esitatud ainult üks küsimus: „Kuidas tema 
silmis  näeb  välja  Antsla  gümnaasiumi  päästmine“. 
Direktor  Katrin  Martinfeldi  arvates  saavad  Antsla 
gümnaasiumi päästa ainult lapsevanemad ise. Eeskätt 
need, kes on otsustanud oma lastele gümnaasiumiha-
riduse teistes koolides anda. Kui pole lapsi, ei saa vä-
gisi  gümnaasiumi alles hoida.  Samas leiab ta ka,  et 
niisama, olles kodule lähemal, pole mõtet gümnaasiu-
mis  käia.  Elame ju  ainult  üks  kord,  ning  see  oleks 
mõttetu ajaraiskamine. Emana saab ta aru teiste laste 
emade murest, kelle sooviks on võimalikult kaua oma 
võsukest kodu läheduses hoida. Ja just see ongi üheks 
põhjuseks, miks peame püüdma gümnaasiumi säilita-

da. Lapsed, kes lahkuvad varakult kodust, pole kõik 
veel eluküpsed ning võivad kergesti komistada. See-
tõttu  peab  ta  mõistetavaks  ainult  nende  kaugemal 
gümnaasiumis  õpingute  jätkamise  sammu,  kes 
asuvad õppima Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis. 
Peame  looma  usu,  et  ka  Antsla  gümnaasiumi 
lõpetades  on  võimalik  jätkata  õpinguid  kõrg-
haridusteel. Just usk ja tahe on see, mis aitavad kõige 
enam  eluteel.  Nii  on  tal  tuua  mitu  näidet  oma 
tublidest  õpilastest,  kes  pärast  kodugümnaasiumi 
lõpetamist on väga kaugele edasi jõudnud.  
   Külalehe toimetus soovib Katrin Martinfeldile oma 
uskumiste  täitumist  ja  edu  töös.  Siin  tulevad  talle 
kindlasti abiks Võru linna suurima kooli pikaajalise 
juhtimise kogemused.

Kalle Nurk

Õnnitleme 
sünnipäevalapsi

Me soovime teil jõudu, jaksu, 
et tervis püsiks ikka hea 
ja elu keerulistel teedel 

ka süda kindlalt vastu peaks. 
Et mõistus iialgi ei väsiks, 
et rõõmu kingiks iga tund, 
et saatus armutult ei räsiks 
ja ööd tooks rahulikku und. 

Me soovime teil kogu hingest, 
kuid ometi teame omastki käest, 
õnn nõuab põlemist ja pinget, 

sest muidu kergelt läeb ta käest! 

87 KOEMETS ÕIE 23.09.1928 Savilöövi küla
86 KALJUVEE ENDLA 13.09.1929 Tsooru küla
80 RAIDMA VALEV 05.09.1935 Roosiku küla
80 SISAS ILME 07.09.1935 Tsooru küla
78 VALLING HILJA 26.09.1937 Kikkaoja küla
77 ŠMEIMAN JUGANIS 20.09.1938 Roosiku küla
74 KIVI IVI 15.09.1941 Luhametsa küla
74 PIHU ENDEL 01.09.1941 Savilöövi küla
74 TEDER MAIE 10.09.1941 Tsooru küla
71 MAIS VIRVE 01.09.1944 Roosiku küla
71 REILJAN MAIE 06.09.1944 Viirapalu küla
61 VASSILJEVA TIIU 28.09.1954 Tsooru küla
58 VÄITS LIIDIA 03.09.1957 Tsooru küla
57 PLOOM MAIRE 30.09.1958 Tsooru küla
53 KOOBAK LIILI 28.09.1962 Kikkaoja küla
53 REHEMETS RIINA 25.09.1962 Tsooru küla
52 PUKK LUULE 24.09.1963 Litsmetsa küla
52 SIBUL TIIT 02.09.1963 Tsooru küla
52 TALJA AAVO 28.09.1963 Tsooru küla
50 PÜTSEP HEILI 25.09.1965 Roosiku küla



Sport

Pildil  on  taldrikugolfi  neljandal  etapil  osalenud  Irina  Horg 
(vasakult),  Kalle  Nurk,  Vidrik  Joosu,  Ragnar  Annus,  Sirle  
Nurk ja Ale Annus.  Fotod: Kalle Nurk

   Augusti kuu neljas pühapäev (23.08) kujunes Tsoo-
rus spordipäevaks. Tõsi, viimastel aastatel on Tsoorus 
võistluspinged kõvasti kahanenud, sest napib osavõt-
jaid. Eestimaa suvi on võimaluste maa, kus pidevalt 
midagi toimub. Seega tunneme rõõmu nende üle, kes 
otsustavad osaleda just Tsoorus toimuvatel üritustel ja 
saavad tunnustatud Tsooru meistri tiitliga. Nii võitis 
neljaetapilises  taldrikugolfis  meeste  arvestuses  tiitli 
Jürgen Annus. Temale järgnesid Ale ja Ragnar Annus. 
Naiste  arvestuses  oli  Sirle  Nurk  parim nii  taldriku- 
kui kivi viskamises. Naistest saab kiidusõnu lausuda 
ka Irina Horgi kohta, kes osaleb sageli seltskondlikel 
jõukatsumistel. Meestest heitis kivi kõige kaugemale 
Vidrik Joosu, järgnesid Kalle Nurk ja Ale Annus. 
   Järgmine sportlik jõukatsumine on juba 1. septemb-
ril, kui kell 18 Lepistu koolimaja juurest antakse start 
4,5 kilomeetri pikkusele Tarkusepäeva jooksule.
   Koolivaheajal oktoobris aga toimub sõpruskohtumi-
ne lauatennises. Siis on oodatud kõikide piirkondade 
esindajad mängima nii individuaalselt kui ka paaris-
mängus.  

Vidrik  Joosu  lennutas  kivi  kõige  kaugemale  ja  viis  koju  
„Tsooru meister 2015 kiviviskamises“ tiitli ja karika.

Kultuuri- ja külaelu 
Koigi vallas

   Juulis külastas Koigi Kultuuriseltsi reisiseltskond 
Lõuna-Eestit. Muuhulgas saime väga meeldiva vastu-
võtu osaliseks Tsooru rahvamajas, kus veetsime ilusa 
õhtu ja öö. Saime ise teada, kuidas, kaugel Tallinnast, 
sealne  kultuurirahvas  elab.  Suur  tänu  kõigile,  kes 
selle meile võimalikuks tegid!

21. juulil ööbisid Koigi kultuuritegelased Tsooru rahvamajas.  
Loodi sõprussidemed ning lähiajal oodatakse neid juba tagasi  
koos kultuuriprogrammiga.  Pildil  koigilased Tsooru rahva-
maja ukse ees. Foto: Kalle Nurk

   Koigi Kultuuriselts oli sel aastal 39. korda Eestis 
ringreisil. Varasemal ajal kultuurimaja eestvedamisel, 
nüüd juba 15 aastat seltsina. Seltsis tegutsevad laste-, 
noorte-  ja  igas  vanuses  lauluansamblid,  näitering, 
estraadinäitlejad ja tantsuansambel MERVE.
   Koigi  asub Tallinnast  100 km kaugusel  Tallinn-
Taru-Luhamaa  maantee  vahetus  läheduses  Lõuna-
Järvamaal. Meil on keskasulas mõisakool koos kaas-
aegse lasteaiaga. Kooli tuleb sel aastal ligi 90 last ja 
lasteaed mahutab kahe rühmaga 42 last. Koigi vallas 
on kokku 32 MTÜd, nendest Koigi Kultuuriselts, 2 
spordiklubi, 5 aktiivselt tegutsevat külaseltsi, 15 kor-
teriühistut,  maaparandusühistu,  2  jahiseltsi,  loodus-
matkade  korraldaja,  pargi  hooldus,  rahvusvahelisi 
projekte ellu viiv selts, langevarjuklubi ja muusika-
kollektiiv.
   Igal  seltsil on täita omapärane roll  piirkonnas ja 
vallas. Külaseltsid on üldjuhul multifunktsionaalsed, 
lisaks  külaelu  korraldamisele  tegeldakse  veel  käsi-
tööga,  spordiga,  koolituste  korraldamisega,  allikate-
äärse ala hooldamisega ja päästekomando toetamise-
ga.
   Meie vallas on kolm niinimetatud külamaja, millest 
üks kannab küll rahvamaja nime. Koigis (keskasulas) 
kultuurimaja ei ole. Kultuur, sport ja huvitegevused 
kõik toimuvad läbi mittetulundusühenduste. Vald ra-
hastab  osaliselt  majade  halduskulusid  ja  ringijuhti-
mist, kuid kõik muu on seltside otsustada. Vald annab 
seltsidele taotluste alusel tegevustoetust ja projektide 
toetust.  Selleks  kuulutab  vallavalitsus  välja  tähtaja 
taotluste esitamiseks ja kõik avalikes huvides tegut-
sevad seltsid saavad vastavalt oma tegevustele raha 
taotleda. 



   Vallas on kaks raamatukogu: Koigis ja Päinurmes. 
Mõlemas raamatukogus on suur hulk lugejaid,  kuid 
internetiajastu  pealetungiga  väheneb  internetipunkti 
roll  raamatukogus.  Seega  peab  raamatukogu  saama 
uusi  funktsioone.  Koigis  alustab  1.septembril  tööd 
postipunkt ja tuleviku arenduses näeme raamatukogu 
ühendamist päevakeskusega. Päinurmes raamatukogu 
juba  toimib  päevakeskusena.  Seal  on  veel  avalik 
duširuum, toimib taaskasutusse toodud riiete vahetus-
punkt.  Lisaks  on  Koigis  kooli  juures  renoveeritud 
mõis, kus toimuvad kontserdid. Muusikakooli kahjuks 
meil  ei  ole.  Muusikakoolis  käimist  rahastab  vald 
kohamaksu toetusega Paide muusikakoolis.
Koigi on hea paik elamiseks,  liiklemiseks ja aktiiv-
seks kultuurieluks. Uudiseid saab lugeda Koigi valla 
lehelt: http://koigi.kovtp.ee/uldinfo

Tulge meile külla!

Ene Puhmaste, Kaie Altmets,
Koigi Kultuuriseltsi juht Koigi valla keskkonna-  

ja arendusspetsialist 

Ajakiri  „Vahitorn“

13.  augustil  külastasid  Jehoova  tunnistajad  Tsooru  rahva-
maja. Pildil on kogudusevanem Tanel Kaljulaid ja kuulutaja  
Madis Rammul.           Foto:  Kalle  Nurk

    Vikipeedia andmetel Jehoova tunnistajad on 19. 
sajandil Ameerika Ühendriikidest alguse saanud üle-
maailmne  kristlik  organisatsioon,  millel  2014.  aasta 
seisuga oli maailmas üle 8,2 miljoni aktiivse liikme. 
Alates 1990. aastast ilmuv ajakiri "Vahitorn" on väga 
populaarne.  See  on  kogu  maailmas  kõige  suurema 
tiraažiga ilmuv perioodiline ajakiri.  Iga numbrit trü-
kitakse 52 946 000 eksemplari 243 keeles ja selle eest 
ei küsita lugejatelt ühtegi senti. Olenemata sellest, et 
ajakirja pole võimalik tellida ja seda ei müüda üheski 
lehemüügipunktis, ei saa peaaegu keegi väita, et pole 
mõnda eksemplari käes hoidnud või näinud.

 Eestis  levib  mitmesuguseid  arvamusi  ajakirja 
„Vahitorn“  jagavate  Jehoova tunnistajate  kohta.  13. 
augustil  olid  nad  taas  Tsooru  kandis  liikvel  ning 
astusid  läbi  ka  Tsooru  rahvamajast.  Kasutasin 
võimalust endale natuke teadmisi juurde saada ja siis 
kuuldut ka Külalehe lugejatega jagada. 
   Eestis on Jehoova tunnistajad jagatud maakondade 
järgi kogudustesse, mille eesotsas on koguduse vane-
mad. Võru koguduses on neli vanemat. 
Tanel Kaljulaid oli varem Võru vanem, nüüd aga elab 
Tartus  ning  tema  on  niinimetatud  ringkonna-
ülevaataja  kogudusevanema  rollis.  Madis  Rammul 
aga lihtsalt kuulutaja, kes külastab kodusid ja jagab 
„Vahitorni“.  Jehoova  tunnistajate  viimaseks  suuri-
maks kokkusaamiseks oli Eesti Jehoova Tunnistajate 
Koguduste Liidu poolt 24. - 26. juulil Lilleküla jalg-
pallistaadionil  korraldatud  usutunnistajate  rahvus-
vaheline kokkutulek. Kolm päeva kuulati Piiblist ins-
pireeritud kõnesid. Nii näiteks pühapäeval, 26. juulil 
oli  7675  kuulajat.  Välisdelegaatidest  oli  kutsutud 
esindajaid  Skandinaaviast,  Ameerikast  ja  ka  Vene-
maalt.  Kokkutulekuga  seoses  tutvustati  Jehoova 
tunnistajate  poolset  Eesti  ajalugu,  kuidas  on  töö 
alguse saanud, arenenud ja kuhu on välja jõutud. Nii 
näiteks  toimus  siin  ööl  vastu  1.  aprilli  1951  eri-
küüditamine,  kui  korjati  kokku,  pandi  rongile  ja 
saadeti Siberisse kõik Jehoova tunnistajad ja nendega 
seotud inimesed. Praegu on Eestis üle 4000 liikme. 
Tanel Kaljulaid selgitas, et nende külastuste eesmärk 
pole inimesi usku pöörata või usku muutma panna. 
“Soovime  jäljendada  Jeesuse  eeskuju  ning  anda 
inimestele edasi teadmisi Pühakirjast. Kui keegi loeb 
"Vahitorni"  või  tuleb  Võrru  meie  koosolekule,  siis 
see  ei  tähenda,  et  ta  peab  hakkama  Jehoova  tun-
nistajaks. Me viime läbi ka tasuta piibliuurimisi ini-
meste kodudes ja ka sellega ei kaasne inimestel min-
gisugust  kohustust.  Iga  inimene  saab  ise  otsustada 
kas  ja  mida  ta  usub.  Tore  on  inimestega  vestelda 
vaimsetel  teemadel  ning  kuulata  ka  nende 
elukogemusi ning tarkust.” 
   Nädal pärast ringreisi lõppu sai Külalehe toimetus 
Tanel Kaljulaidilt tagasiside, milles ta kirjutab:
„Käisime  Piiblist  rääkimas  inimestega  Litsmetsa, 
Rimmi ja Soome kandis ning Antsla lõunaosas.
Kuulutajad ütlesid, et neis majades, kus elatakse, on 
hoovid ja hooned enamjaolt heas korras. Inimesed on 
lahked ja sõbralikud. Kohtusime nii luteri- kui õige-
usu  kiriku  liikmetega,  aga  ka  nendega,  kes  Jumala 
olemasollu ei usu. Paljud neist olid heameelega val-
mis  Piiblist  rääkima ning  oma arvamust  avaldama. 
Mitmed soovisid saada kirjandust, mis aitaks Piiblit 
paremini mõista.“

Jehoova tunnistajatega vestles
Kalle Nurk   

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

                  Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee
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