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Rehepapi hüppemäe
avavõistlused

   26. septembril toimusid Roosiku külas esimest korda
vabariiklikud võistlused nii suusahüpetes kui kahevõist-
luses. Spordivõistluste algatajaks oli Tiit Tamm, keda toe-
tasid  Suusaspordi  Liit,  sõbrad  ja  abilised.  Kes  on  Tiit
Tamm ja kuidas on ta seotud Roosiku külaga? Seda käis
Külalehe toimetus mõned päevad enne  võistlust  temalt
küsimas. 

Tiit  Tamm  kodus  sauna  eesruumis  kaminatule  soojuses
rääkimas endast ja oma sportlaselust. Pilt on tehtud 
19. septembril 2015.    Foto: Kalle Nurk

   Minu emapoolsete vanemate talu, kus ma praegu
elan, asub Roosiku külas. Ema ja isa tutvus algas ajal,
mil  süvendati Mustjõge. Isa oli kopamees. Sõja ajal
teenisid isa ja onu saksa sõjaväes. Isal oli õnne roh-
kem kui onul. Onu sai haavata. Esmalt arvati, et ta on
surnud ning paigutati laipade vagunisse, kust ta laipa-
de alt uuesti välja ronis. Kui venelased Eestisse tulid,
võeti  ta  kinni  ning  saadeti  Siberisse  25+5.  aastaks.
Onu on rääkinud, et need olid õuduste ajad. Nälja pä-
rast söödi isegi tapetud vange. Tapmine oli aga tava-
line nähtus. Tapmine jäi vähemaks alles siis, kui tapja
teada saadi ning kaaslased selle kohe omakohtu kor-
ras puuoksa külge üles poosid. Kord, kui nende hul-
gast metsatöölisi värvati, andis onu koos naabrimehe
Jaaniga  endast  õigeaegselt  märku.  Nii  pääsesid  nad
sellest tsoonist ja jäid ellu. Tuhanded aga surid taigas-
se. Isa oli venelaste sissetuleku ajal Hiiul. Enne, kui
tulijad  teda  märksid,  jõudis  ta  saksa  mundri  seljast
kiskuda ning solgikanalisse heita. Kuna teda võõrsil
ei  tuntud, ei saanud keegi ka teada tema vastasleeris
sõdimisest.  Isa  sai  tööle  prokuratuuri  autojuhina  ja

tänu sellele nägi ta küüditamise aastal 1949 küüdita-
tavate nimekirja, kus ka minu ema ja vanaema nimed
olid.  Isa  sõitis  öösel  autoga Roosikusse,  võttis  nad
peale ja toimetas Tallinna. Talu jäeti valvama Lehte
Hütt,  kes  elas  ja  hooldas  maja  siin  aastakümneid.
Tallinna põgenes ka naabertalu rahvas. Ainult Agathe
Laurand jäi kodutallu. 
   Mina sündisin 18.  aprillil  1952. aastal  Nõmmel,
niinimetatud Pääsküla raba ääres. Meiega samas ma-
jas  elas  Laurandite  perekond.  Õppisin  Tallinna  10.
keskkoolis. Spordipisikusse nakatusin ajal, mil Mus-
tamäel lasti õhku vana puidust hüppetorni. Nõmmele
kostusid tugevad plahvatused, justkui sõda oleks käi-
nud. Läksime poistega vaatama, mis seal toimub. See
oli  minu esimene kohtumine hüppemäega. Asemele
ehitati suvine hüppetorn. Umbes samasuguse plaanin
ka  Roosikusse  rajada.  Esimest  korda  lasin  hüppe-
mäelt alla istmiku peal. See hakkas meeldima ja nii
käisime neid sõite tegemas mitmel korral, kuni meid
kinni püüti. Saime kõvasti pragada, et käime hüppe-
mäge lõhkumas. Mulle anti suusad kätte ja soovitati
hoopis nendega proovida. Hakkas meeldima. See oli
aastal 1961. Olin siis üheksa-aastane. Alustasin suu-
sahüppe- ja kahevõistlustreeninguid Uno Kajaku ju-
hendamisel, hiljem aastatel 1969–1975 treenis mind
Raimond Mürk. 1968. ja 1969. aastal tulin juba  indi-
viduaalselt ja meeskondlikult Nõukogude Liidu (NL)
noortemeistriks.  Keskkooli  lõpetasin  1970.  aastal.
Kuna  koolis  olin  tugev  matemaatikas  ja  füüsikas,
soovis matemaatikaõpetaja, et asuksin edasi õppima
kosmonautikat. Kui ta hiljem kuulis minu valikut, oli
väga  pettunud.  Nimelt  otsustas  minu  sõber  minna
edasi  õppima  Eesti  Põllumajanduse  Akadeemiasse
metsandust. Minule oli ühiselamu elu vastuvõtmatu
ja  jäin  Tallinna.  Asusin  õppima  Tallinna  Pedagoo-
gilise  Instituudi  kehakultuuriteaduskonnas  (TPedI
KKT).  1970. aastal sain juunioride Euroopa meistri-
võistlustel kahevõistluses 10. ja suusahüpetes 11. ko-
ha, 1971. aastal kahevõistluses 15. ja 1972. aastal 6.
koha.  Nõukogude  liidu  juunioride  mitmevõistlustel
kahevõistluses  1970. aastal  sain individuaalse kulla
ning 1971. aastal individuaalse hõbeda, 1971. aastal
ka  hõbeda  teatevõistluses.  TPedI  KKT-i  lõpetasin
1974. aastal.  
   Kuidas kulges meie kandi sportlase elukäik edasi,
sellest juba järgmises Külalehes.



 Rehepapi hüppemäe esimeste võistlejate pere. Esimeses reas 
paremal on Tiit Tamm rehepapi riietuses. Urve Loit Viljandist 
meenutas võistluspäeva: „Nii võistlejad, lapsevanemad kui ka 
suusatreenerid on tänulikud toreda suusapäeva korraldamise 
eest. Seda saab ainult oma silmaga näha, kui kokkuhoidev on 
suusatajate pere.“ Foto: Priit Talv

  Spordipäev kulges aga edukalt.  Võistlesid Võru ja
Elva spordibaasi kasvandikud. Tiit Tamm on asutanud
Rehepapi MTÜ ning võistluspäeval võistlesid ka tema
kasvandikud. Vaatamata sellele, et tema juhendatavad
nägid hüppesuuski ja mäge alles päev enne võistlust,
olid tulemused paljutõotavad. Eduka esinemise tule-
musena said Lepistu koolimajas elava perekond Alevi
lapsed kaks  paari  Fiberi  suuski  ning  juba järgmisel
päeval nähti neid Tilga talus treeningutel. Kas nende
laste  tutvus  spordiga  oli  nende  sporditee  alguseks?
Jääb ainult  hoida pöialt,  et  neil  huvi  jätkuks ja siis
võib  nende  sportlaskarjäär  kujuneda  sama  edukaks
kui Tiit Tammel. 

Aaron Alev Rehepapi mäel esimesel võistlushüppel.
Foto: Priit Talv

   Rehepapi hüppemäe esimene rekord on kirjas: Tave Täht
hüppas  5,5  meetrit  ja  see  jääb  ootama  järgnevatel
võistlustel  ületamist.  Tiit  Tamme  sõnul  oodatakse
võistlejaid ja publikut juba sel talvel. Tuleks vaid lund!

    Kalle Nurk

Külakiik EESTI
pärandKULTUURIS

 

16.-17.  septembril  toimusid  Mähkli  külas  Veskimäele  kiige
ehitamise õppepäevad. Pildil on vasakult kolmas kiigemeister
Uno Roht.                            Fotod: Kalle Nurk

  Eakamatel  inimestel  on  noorusaegadest  kindlasti
meeles külakiigega seotud lugusid. Eestis on aegade
jooksul  ehitatud erinevat  tüüpi  kiikesid.  Etnoloogid
on kiikesid rühmitanud kiige liikumissuuna ja -ula-
tuse järgi rõht-, püst- ning pöörkiikedeks. 19.–20. sa-
jandil oli Eestis kõige tavalisem kahe posti ehk sam-
ba või kasvava puu vahele ehitatud aiskiik.  Lõuna-
Eesti  kiik  oli  lihtne  kerge  ehitis,  mis  kandis  kõige
rohkem kahte-kolme inimest ja pidas enamasti vastu
ainult ühe hooaja. Kiikumine piirdus lihavõtteajaga.
Kiiged ehitati pühadeks valmis, kiikumine algas esi-
mesel lihavõttepühal.  Lõuna-Eestis kiiguti  ka jaani-
päeval. Esimese maailmasõja järel saabunud muutus-
tega külaühiskonnas muutus  kiikumine noorte  üldi-
seks  meelelahutuseks.  Kiiged  püstitati  kooskäimis-
kohale küla ühismaale: vainule, aasale, külakoplisse,
metsaservale, mäekünkale või mõnda teise käidavas-
se  kohta.  Eelistati  looduslikult  kauneid  kõrgemaid
paiku, kust avanes avar vaade kogu ümbruskonnale,
sageli veekogule. 
   Omaette  kiikudes  on poisid  võistelnud üle  võlli
ajamises, ükskõik, kas mindi siis kiigele üksinda või
kahekesi. Õnnetust toonud kiik võeti tavaliselt maha
ja kindlasti ehitati kiik uude kohta kui ühe ja sama
kiige juures mitu õnnetust juhtus.
   Peale kiikumise ja laulmise kuuluvad kiigekultuuri
juurde mitmesugused mängud ja tantsud. Kiigeplats
oli oluline uute tantsude õppimise koht. Poisid, kes
olid kaugemal pidudel käinud ja ise natuke rohkem
tantsida  oskasid,  õpetasid  tüdrukutele  kiige  juures
uusi tantsusamme.
   Eestis algas uus külakiikede ehitamisbuum peale
taasiseseisvumist.   Antsla  vallas  püstitati  esimene
kiik  1990.  aastate  alguses  Andy  Karjuse  eestveda-
misel Mähkli külla. Kiigeehituse juures viibis ka Uno
Roht Kaika külast.



   Uno Roht meenutab, et järgmist kiike mindi üles
panema juba Soome. Kahjuks saadi sellel kiikuda kõi-
gest  tunnikese.  Kui  kiige  eest  vastutajad  märkasid,
kuidas üks täiskasvanutest näitas lastele liikuva kiige
pealt  maha  hüppamist,  lukustati  kiik.  Eesti  külades
aga jätkati projektirahade eest kiikede ehitamist. Mõ-
ned aastad hiljem olid enamikul juhtudel teed kiikede
juurde rohtu kasvanud ja kiiged mahajäetud. Külakiik
ehitati ka Ähijärvele Karula rahvuspargi keskuse juur-
de suurele mäele. Ka seal olevat see kiigutanud möö-
dujaid  mõned  aastad  kuni  muutus  ohtlikuks  ning
nüüdseks on see ära koristatud. Uno Roht on olnud
kiigemeistriks kümnekonna kiige juures. Uno on õp-
pinud rauatööd, kuid teeb ka puidutööd. Viimati ehi-
tas ta kiige 2007. aastal,  kuid ega ta sellest tööst ei
unista.  Tegemist  ja  vastutust  on  palju  ning  hilisem
vähene kasutamine ei tasu neid pingutusi. 
   Külakiik on üks pärimuskultuuri osa. Karula rah-
vuspargis korraldatakse aastas paar korda õppepäevi
just vanema aja tegemiste ja tarkuste edasiandmiseks. 

Külakiigele  toepuu  kohalepanemisel  oli  kasutusel  viis  paari
käsi. 

   Nii toimus 16. ja 17. septembril külakiige ehitamine
Mähkli külas Veskimäel. Miks just Veskimäel? Üritu-
se eestvedaja Liina Laanemets rääkis, et Riigi Metsa-
majandi juhtkond ei olnud nõus näidiskiige püstitami-
sega  riigi  maale.  See  oleks  toonud  kaasa  täiendava
vastutuse.  Seega  valiti  eramaa.  Kiigemeister  Rohti
sõnade kohaselt  sobibki  kiik  rohkem vaiksematesse
kohtadesse,  eemale  suuremast  peokärast.  Ülemeeli-
kud ja alkoholijoobes peolised unustavad sageli ohu-
tunde.  Samuti  rääkis  kiigemeister,  et  tema juhenda-
misel ehitatud kiikedest on kõige suurem ja muinsus-
pärasem just see viimane, Veskimäele ehitatud küla-
kiik. 

Kalle Nurk

Tsooru kontorihoone
 uues valguses

      Viimastel  aastatel  on tsoorulased sageli  tõstatanud
küsimuse:  „Kes  on  Tsooru  kolhoosi  kontorihoone  prae-
gune omanik?“ Valla arenguspetsialist Kalev Joabilt saadi

info,  et   kontorihoone  omanik  on  Inglismaal  registrisse
kantud  Flexcom  Systems  Limited.  Veelgi  enam.  Joab
selgitas välja ka inimese, kes on omaniku esindaja Eestis,
sai tema kontaktandmed ja 18. septembril võis teda näha
Tsoorus.

Aleksei  Hvingija  viibis  Tsoorus  18.  septembril,  pani
kontorihoone ümber eramaale viitavad sildid, leppis kohalike
noortega kokku, et nad hoones enam ei viibiks ja ümbrust ei
risustaks  ning  sõlmis  Tsooru  rahvamaja  juhatajaga
koostöölepingu.                                                 Foto: Kalle Nurk

   Aleksei Hvingija on sündinud 1983. aastal Vastse-
Kuustes ja on rahvuselt grusiinlane. Ema (rahvuselt
valgevenelanna) ja isa (grusiinlane) kolisid Eestisse
elama 1970. aastatel. Isal olevat olnud Antslas ja Võ-
rus  kingsepa  töökoda.  Aleksei  on  lõpetanud  Põlva
ühisgümnaasiumi. Kooliajal osales ta näitetrupis ning
on  tunnistatud  Tallinna  kooliteatrite  festivalil  pari-
maks  meesnäitlejaks,  neli  aastat  pärjatud  parimaks
näidendikirjutajaks. 2005. aastal  viibis  Soomes üle-
maailmsel kooliteatrite festivalil, kus oli üks kümnest
Eesti esindajast. Ka väravpalli on ta mänginud, sest
nagu Aleksei lisas, et kes pole mänginud väravpalli,
pole  õige  põlvalane.  Talle  meeldis  tsoorulaste  huvi
taldrikugolfi  vastu,  lisades,  et  jooksuvõistlustel  ei
suuda kõik osaleda, aga golf on jõukohane igaühele.
Mida pikem ja keerulisem rada, seda rohkem hasarti
tekitab. Temal olid taldrikud autos ka Tsoorut külas-
tades.  Eestis  muutub see  spordiala  üha populaarse-
maks. Tema sooviks on see spordiala viia  ka Valge-
venesse. 
   Aleksei Hvingija räägib, et mitmeid aastaid nad ei
teadnud, kas õnnestub ametlikult ümber vormistada
kontorihoone  omandisuhted.  Seetõttu  valitses  nii
kaua  teadmatus.  Lähiajal  on plaanis  hoone ümbrus
korda  teha,  aknad  ja  uksed  kinni  katta  ning  katus
vettpidavaks muuta. Tõenäoliselt kulub kümmekond
aastat,  enne  kui  asutakse  ellu  viima  Tsooru  hosteli
ehitamise plaani. Ta soovib heades suhetes olla koha-
liku  rahvaga  ning  võimaluste  piires  ka  kogukonda
toetada. Aleksei on viimased 17 aastat reisinud möö-
da maailma. Aasta lõpus sõidab ta Inglismaale, saab
kokku kontorihoone omanikuga, et rääkida selle olu-
korrast ning edaspidisest rahastamisest. Tema sooviks
oli, et hoonet enam edasi ei rüüstataks. 

Tsooru kontorihoone täieõigusliku volinikuga kohtus 
Kalle Nurk



Ajalehest „Kolhoosi Elu“ 

  Lepistu  7-a.  Kooli  õpetaja,
laskesport-lane  Johanna
Thealane.
 Pilt  on  võetud  ajalehest
„Kolhoosi  ELU“  1.  jaanuar
1958.

  Kogudes materjali Tsooru
kandi  ajaloo  kohta,  sain
Võru  Keskraa-matukogust
kõvade  kaante  vahele
köidetud  Antsla  rajooni
häälekandja  „Kolhoosi
ELU“ 1958. aastakäigu.

    1. jaanuari 4. leheküljel oli ära toodud ringküsitluse
tulemused  rajooni  parima  sportlase  selgitamiseks.
Ringküsitlusele  andsid  vastuse  91  spordisõpra.  62
vastajat tunnistas rajooni populaarsemaks sportlaseks
1957.a. Lembit Otsa. Edasi said rohkem hääli Aksel
Kersna  ja  Aksel  Kommer.  Neile  järgnesid  Johanna
Thealane, Kalev Pukk ja Malle Karolin. 

Kalle Nurk

12.  oktoobri  õhtutundidel  tegi  sügisesel  Tsooru  paisjärvel
vahepeatuse 54 luike. Foto: Kalle Nurk

õnnitleme
sünnipäevalapsi

Kaminaruum muutumas
Meeliskohaks

   Tsooru rahvamaja kaminaruum leiab üha rohkem
kasutamist. Siin viiakse läbi mitmeid rahvamaja hu-
viringe. Ruum on hubane ja võimaldab pidada  õppe-
päevi, klassi kokkutulekuid, väiksemas ringis sünni-
päevi ja palju muud. 

25. septembril korraldasid kaminaruumis vallaelu  edendajad
meediakoolituse, kus oma kogemusi ja näpunäiteid jagas rii-
gikogu liige  Liina Kersna.  Pildil  Kaili  Preisman (vasakult),
Merle  Tombak,  Kelli  Aia,  Kadri  Kõiv,  Jaanus  Kala,  Kaia
Pruuli,  Rando  Treimuth,  Kalev  Joab,  Liana  Allas,  Evelyn
Tõniste ja Liina Kersna. Foto:Kalle Nurk

Tule ja osale !
24. oktoobril  kell 10

 toimub Tsooru rahvamajas
tsoorulaste ja kõrgepalulaste

vaheline sõpruskohtumine lauatennises.
Võisteldakse nii individuaalselt kui ka paarismängus.

* * *

25. oktoobril kell 15
algab kuue-etapiline

mälumäng 
„Tsooru mälumängur 2016“
Võistkonnas kuni kolm liiget.

* * *

30. oktoobril kell 21
olete oodatud 

Tsooru rahvamajja
tantsuõhtule, 
kus mängib

ansambel Singapur.

Tsooru kandi rahva teabeleht                
Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee 
 Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

85 JÄNES KALJU 18.10.1930 Savilöövi küla

83 KALANÜP ASTA 14.10.1932 Tsooru küla

82 NIILUS ENDEL 05.10.1933 Tsooru küla

74 LAIDVER EVI 21.10.1941 Tsooru küla

67 KIKAS HELGI 21.10.1948 Roosiku küla

67 TAMMIKSAARE LEHTE 24.10.1948 Tsooru küla

66 PÄRNA AIME 10.10.1949 Luhametsa küla

66 BERGMANN LAINE 25.10.1949 Tsooru küla

65 SOIKKA HELJU 31.10.1950 Viirapalu küla

61 KRUUS SIRJE 28.10.1954 Viirapalu küla

60 SAAREMÄGI LIIDIA 27.10.1955 Tsooru küla

59 UDRAS KALEV 10.10.1956 Kikkaoja küla

59 JÕEVERE AIVAR 29.10.1956 Tsooru küla

59 TALJA MATI 27.10.1956 Tsooru küla

58 HORG ESPER 30.10.1957 Savilöövi küla

57 KROONMÄE KERSTI 07.10.1958 Tsooru küla

56 VAAB KAIDO 29.10.1959 Savilöövi küla

56 KOOBAKENE RITA 16.10.1959 Tsooru küla

52 PUIESTEE LUULE 10.10.1963 Tsooru küla

mailto:kalle@antsla.ee

