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 Õiendus
   Detsembrikuu  Külalehes  avaldatud artiklis „Küla-
vanem  ja  tema  roll“  oli  valesti  tõlgendatud  Antsla
vallavolikogu  poolt  vastu  võetud  „Vallasisese  linna
linnapea ning aleviku- ja külavanema statuuti“. Lehes
oli kirjutatud, et Roosiku külavanema valimised toi-
muvad  salajasel  hääletamisel.  Vastavalt  statuudile
otsustatakse aga hääletamise viis vahetult enne küla-
vanema valimist, selleks kokku kutsutud koosolekul. 
Samuti paluti külalehes Roosiku küla elanikel esitada
külavanema kandidaadid  enne  avalikult  välja kuulu  -  
tatud koosolekupäeva.  Vastavalt  statuudile  viiakse
kõik külavanema valimiseks vajalikud tegevused läbi
külavanema valimise koosolekul. Mitte midagi ei saa
toimuda enne, kui seda on ühiselt otsustatud.
   Artiklis oli  ebaõige ka see, et „Valida saavad kõik
18aastased ja vanemad Roosiku külla sissekirjutatud
elanikud“,  sest  statuudi  järgi  saavad  valida  asula
alalised elanikud. 
   Vale on ka artikli viimane lause, et Roosiku küla-
selts otsustas pöörduda Antsla vallavalitsuse  poole, et
saada Lepistu koolimaja juures asuv park oma haldu-
sesse, sest külaseltsi ei ole detsember 2015.a seisuga
veel moodustatud.
   Antsla vallavalitsus loodab, et juba lähiajal valitakse
ka  valla  teistes  piirkondades  külavanemad,  kas  igas
külas või ühine külavanem mitme küla peale.

Antsla vallavalitsus

Külalehes 113 artikkel „Külavanem ja tema roll“ vii-
mases osas kirjeldatakse lühidalt detsembri kuus toi-
munud Roosiku külakoosoleku sisu ja otsuseid. 
Siinjuures toome ära artikli sisu, millele järgnes val-
lavalitsuse õiendus.
Külakoosolekul tutvuti külavanema statuudiga, arutati kü-
la arengukava ja uue külavanema valimise vajalikkust. Sa-
mal  koosolekul moodustati  kümne inimese poolt Roosiku
Küla Selts (Roosiku KS) ja selle esimeseks ülesandeks sai
läbi viia külavanema valimised.  Roosiku külale uue küla-
vanema  valimiste  ajaks  kinnitati  17.  jaanuaril  kell  12.
Valimised toimuvad salajasel hääletamisel ja samal päeval
kuulutab  Roosiku KS välja ka järgnevaks kolmeks aastaks

külavanema.  Külaelanikel  tasub  järgneva  kuu  jooksul
silmad ja kõrvad lahti  hoida,  et  õigeaegselt  saaks kätte
vajalikku infot. Külaelanike esimeseks sammuks ongi leida
sobiv kandidaat, saada temalt kirjalik nõusolek ja esitada
avaldus 10. jaanuariks perekond Alevi kätte. 10. jaanuaril
kell 12 kogunevad Roosiku Küla Seltsi asutajaliikmed kok-
ku,  vaatavad üle  laekunud kandidaatide  avaldused  ning
teevad  kõik  vajaliku  Lepistu  koolimajas  külaliste  vastu-
võtutoas toimuvaks valimistepäevaks. Valida saavad kõik
18aastased ja vanemad Roosiku külla sissekirjutatud ela-
nikud või samas külas kinnisvaraomanikud.
   Veel otsustas Roosiku KS külavanema kaudu pöörduda
Antsla  vallavalitsuse  poole,  et  saada  Lepistu  koolimaja
juures asuv park oma haldusesse.
   On  mõistetav, et paljudes väikestes kogukondades
ei oska külainimesed pooleteist leheküljele mahutatud
statuudi ridade  vahelt  välja  lugeda  tekstikoostajate
kõiki  mõtteid.  Seoses  vallavalitsuse tähelepanu juh-
timisele  tekitas mõnigi küsimus pikemat uurimist ja
lahtimõtestamist. Näiteks üks olulisi küsimusi oli, kes
ikkagi on küla alaline elanik. Mitmed küsimused, mi-
da vallavalitsus teisiti tõlgendas, aga jäidki õhku eri-
arvamustena. Seda enam tekitas pahameelt, et valla-
valitsus sekkus nende küsimuste lahendamisse jõuli-
selt ilma eelneva läbirääkimiseta. Kuu aja jooksul tuli
Roosiku külarahvas enne valimisi kokku kahel korral,
arutas tekkinud olukorda ja tegi suuri pingutusi küla-
vanema valimise päevaks,  et  see mööduks võimali-
kult seaduspäraselt ja uus külavanem saaks vallava-
litsuse  kinnituse.  See  oli  ka  üheks põhjuseks,  miks
külavanema valimise koosolek tundus kohati valijate-
le tsirkusena. Lõpp hea, kõik hea. Roosiku uus küla-
vanem sai  valitud ja  mõned päevad hiljem kinnitas
vallavalitsus ka valimised läbiviiduks statuudi järgi.
   Roosiku Küla Seltsi algatajad leidsid vajaliku koos-
tada  külale  pikema  perspektiiviga  arengukava.  Sel-
leks  oli  eelnevalt  pöördutud  juba  vallavalitsusse
arengukava koostamiseks rahalise toetuse  saamiseks.
Vallavalitsus  arutas  6.  jaanuaril  2016  külavanema
pöördumist ning jättis taotluse rahuldamata põhjendu-
sega, et väikeste külakogukondade arengukava koos-
tamise toetamist ei pea nad vajalikuks.
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17. jaanuaril toimusid Roosiku külavanema valimised kus ligi poolesajast külaelanikust oli kohal 20. Roosiku külavanemaks
valiti Aivo Alev. Pildil istub keskel endine külavanem Kalle Nurk ja tema taga seisab uus külavanem Aivo Alev.

Fotod: Kalev Joab

Roosiku külavanema
valimine

   17. jaanuaril valisid Roosiku küla elanikud ja kin-
nisvaraomanikud uue külavanema. Valijaid oli 20 ja
18 neist  toetasid Aivo Alevit,  kes näeb külavanema
rolli küla ühtseks kogukonnaks sidujana. Aivo näge-
muses  ei  pea  pingutama  mitte  selle  nimel,  et  olla
naabrist parem, vaid selleks, et teha kõigi elu koos-
töös paremaks. Et uus külavanem elab endises Lepis-
tu  koolis,  tahab  korda  tehtud  koolimaja  kujundada
kooskäimise  kohaks,  kus  inimesed  saaksid  käia  nii
magusat  söömas  kui  ka  ühiseid  tegemisi  arutamas.
Külarahavas leppis koosolekul kokku ka selles, et en-
dise Lepistu kooli juures asuvale postkastidega teade-
tetahvlile pannakse edaspidi üles Roosiku küla tege-
misi puudutavad teated. Olulised teated saadab küla-
vanem ka nende külaelanike e-mailile, kes oma e-aad-
ressi talle teada on andnud.

Valimiste läbiviimisel järgiti hoolega Antsla vallavoli-
kogu poolt  vastu võetud „Vallasisese linna linnapea
ning aleviku- ja külavanema statuuti“, mis valimiste
korraldamisel väikeses külas tekitab pisut sekeldusi,
aga paarisaja inimesega külas võib valimispäeva üsna
pikakas venitada ja toreda päeva pahuraks muuta. 

Näiteks  oleks  mõistlik  külavanema valimise  algata-
mise koosolekul, millel ju osalevad ka külaelanikud,
ära otsustada hääletamise viis,  sest  salajase hääleta-
mise läbiviimiseks on vaja valmis kirjutada kandidaa-
tide  nimedega valimissedelid.  Siit  loomulikult  tuleb

järgmine mõistlik otsus, et kandidaadid annavad oma
kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks mõned päevad
enne  valimiskoosolekut  valimisi  tehniliselt  etteval-
mistavatele inimestele teada, sest muidu ei ole ju või-
malik valimissedeleid ette valmistada. Kuna Roosiku
külavanemaks  kandideerijaid  oli  3  ja  valijaid  20,
jõudsid kolm inimest valimissedelid sel  ajal  valmis
kirjutada,  kui  külavanema  kandidaadid  tutvustasid
oma nägemust küla arengust. Kui tegemist oleks ol-
nud külaga, kus on 200 inimest, oleks valimissedelite
ettevalmistamiseks  ilmselt  olnud  vaja  pooletunnist
pausi.

Roosiku  külavanema  valimise  koosolekut  juhatas  Ruuta
Ruttas-Küttim (pildil seisab). Külavanemaks jäid kanditeerima
Aivo Alev (vasakul esimene) ja Oliver Šults (vasakult teine).

Kuigi külavanema valimine peaks olema lihtne toi-
ming ilma suurema sekeldamiseta, siis tuleks suure-
mas külas ilmselt mõelda ka selle peale, et kuigi ela-
nikud enamasti tunnevad üksteist ja võivad üksteisele
vastastikku tunnistajaks olla, et tegemist on antud kü-
la  elanikuga,  siis  valimispäeva  kuulutuses  võiks



meelde tuletada ka seda, et kaasa tuleks võtta isiku-
tunnistus ning kinnisvaraomanikul,  kes külas ei  ela,
tuleks  lisaks  võtta  kaasa  kinnistusraamatu  väljavõte
(nö eilse päeva seisuga). Muidugi võib siinkohal kü-
sida, kas külavanema voli on nii suur, et tema vali-
misel on üldse vaja läbi käia sellist ametlikku ja aega-
nõudvat isiku tõendamise protseduuri.  Praeguse sta-
tuudi kohaselt on külavanem rohkem info vahendaja
valla ja külaelanike vahel, mistõttu on olulisem see, et
külaelanikud  vanemat  tunneksid  ja  usaldaksid.  Kui
aga valdade liitmisel küla tähtsus suureneb ja külava-
nema roll  ka  tähtsustub,  siis  võiks  külavanema sta-
tuudi ja ka valimiste korraldamise põhjalikumalt läbi
töötada, et protseduur mõistlik ja inimlik oleks.

Külavanema statuudi ja rolliga seoses tegi külaelanike
koosolek Antsla vallavolikogule kaks ettepanekut:

1.  Külaelanikud  tegid  ühehäälselt  ettepaneku,  et
„Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavane-
ma statuudist“ tuleb välja jätta paragrahv 6 punkt 4
„esitada  üks  kord  aastas  informatsioon  vallavalit-
susele  külavanema  ja  külaelanike  tegevuse  kohta“,
kuna  külaelanike  tegevuse  aastaringne  jälgimine  ei
ole  külavanemale  ilmselt  jõukohane  ja  kõlab  veidi
jälitustegevuse moodi. Vallavalitsusele peaks piisama,
kui külavanem saadab neile sama ülevaate tegevusest,
mille esitab kord aastas ka küla elanikele.

2. Kuna külavanemale on statuudiga pandud kohus-
tused, oleks loomulik, et vald leiaks võimaluse kom-
penseerida nende kohustuste täitmisega tekkivad ku-
lutused, nagu sõitmine Roosiku ja Antsla vahet jmt.
Seega  tegid  külaeanikud  ettepaneku  otsida  vallavo-
likogus käesoleva aasta eelarve arutamisel võimalusi
ja näha eelarves ette vahendid Antsla valla külavane-
matele  nende  statuudist  tulenevate  kohustuste  täit-
misega tekkivate kulude kompenseerimiseks. 

Ruuta Ruttas-Küttim  

Baptism  kui 
evangeelne protestantlik liikumine

Vikipeedia  andmetel  on baptism  evangeelne  protes-
tantlik liikumine,  selle  järgijaid  nimetatakse  baptis-
tideks.  Nimetus  pärineb  kreekakeelsest sõnast,  mis
tähendab  vette  kastmist:  baptismis  ei  ristita mitte
lapsi,  vaid  usku  tunnistanud  täisealisi  üleni  vette
kastmisega. Levinuima seisukoha järgi tekkis baptism
17.  sajandi alguse  Inglismaal  puritaanlaste keskel.

Eestis loodi  esimesed baptistikogudused  1880.  aas-
tatel.  1945 liitsid ametivõimud Eesti Baptisti Liidu,
Eesti  Evangeeliumi  Kristlaste  Vabakoguduste  Liidu
ja Eesti Jeesuse Kristuse Evangeeliumi Usuühingute
Liidu  üheks  –  Eesti  Evangeelsete  Kristlaste-
Baptistide  Koguduste  Liiduks.  2005 aasta  seisuga
kuulus 83 kogudusse kokku umbes 6000 liiget. 1987.
aastal  valiti  Võru Baptisti  koguduse karjaseks vend
Toivo Teekel.

Võru Baptisti Koguduse pastor Toivo Teekel 
      Foto: Toivo Teekeli erakogu

Toivo Teekel kirjutab:  „Viimastel  aastatel  tekkisid
meil kontaktid mõnede Tsooru kandi inimetega, kes
hakkasid külastama meie koguduse jumalateenistusi
Võrus.  Novembris 2013 külastas  Võru linna pastor
Dmitry Makarenko Ukrainast ning toimus evangeel-
ne  tervenduskoosolek  kultuurimajas  Kannel.  Selle
ürituse  järeltööna  korraldasime  Alfa  kursuse  ka
Tsooru rahvamajas. Oktoobrist 2015 otsustasime ha-
kata  pidama  jumalateenistusi  Tsoorus,  et  pakkuda
seda võimalust ümbruskonna inimestele kohapeal.
Jumalateenistusel laulame kiitust  Jumalale, kuuluta-
me Jumala sõna, palvetame koos meie maa ja inimes-
te vajatuste pärast. Jagame isiklikke tunnistusi, mida
Jumal teinud või kuidas meid aidanud. Aastate jook-
sul olen näinud palju Jumala imelist abi inimeste elu-
des – tervenemised,  olukordade imelised lahenemi-
sed. 
   Suur ime on, kui inimesed saavad jumala lasteks,
saavad päästetud. See seisus sisaldab pattude andes-
tust,  nime  kirjapanekut  taevasesse  eluraamatusse,
rõõmu,  rahu,  tevist,  vabanemist  needustest  ja  palju
muud.
   Evangeelium on ilmutuslik asi. Jeesus vastas talle:
«Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole
sulle ilmutanud liha ja veri,  vaid minu Isa,  kes on
taevas. (Mt 16:17)
Armasad Tsooru kandi inimesed, kutsun teid osalema
jumalateenistustel.  Jumalalt  saab igaüks,  mida vaja.
Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait, sest temalt
tuleb, mida ma ootan! (Ps 62:6)
 Kohtumiseni 14. ja 28. veebruaril, 13. ja 27. märtsil -
kell 16.

https://et.wikipedia.org/wiki/Protestantism
https://et.wikipedia.org/wiki/Ristimine
https://et.wikipedia.org/wiki/Kreeka_keel


Jumalateenistused Tsoorus
Jumalateenistused Tsooru Rahvamajas toimuvad 
kaks korda kuus - igal teisel ja neljandal 
pühapäeval algusega kell 16. Korraldajaks on 
pastor Toivo Teekel ja Võru Baptisti Kogudus. 
(Koduleht internetis vorubaptisti.ee)

Tsooru jää 2016
   Tänu  kärmetele  korraldajatele  Lauri  ja  Kevin
Keerovile, Erko Sibulale ja Helen Laidmale ning V-
klubile õnnestus 24.  jaanuaril  „Tsooru  jää  2016“
võistluspäev.  Ega pikalt mõelda saanud. Soojale det-
sembri  kuule  järgnenud  käre  pakane  tegi  oma  töö.
Vahepealse paari nädalaga pidi kõik  korraldatud ole-
ma, sest  juba 26. jaanuaril kallas taevast vihma ning
järvejää kattus veega. Registreerunud 66 sõitja hulgas
olid  ka  tsoorulased  Martin  Niilus  ja  Ardo  Jõevere.
Võisteldi viide gruppi, neist parimad:

Noored:
I Kristofer Lupp
II Robin Altosaar
III Andre Altosaar

2WD taga
I Rainer Umbleja
II Meelis Värva
III Erki Teemant
IV Ardo Jõevere

Naised:
I Liisbet Vaher
II Liis Talivere
III Maria Roop
2WD esi
I Dauri Demant
II Rivo Vähi
III Margo Kamla
4WD
I Andre Kurg
II Alar Rosenberg
III Lauri Soots

Möödunud aasta oli  Tsooru veoautode kros-sisõidus edukas.
30.  novembril  toi-munud  Autosportlaste  Galal  2015  tunnus-
tuste saa-jate hulgas oli  Erko Sibul.  

 Gaz 53-ga krossisõidus olid  temast eespool Andres
Allik  ja  Sigmar  Tammemägi.  Varstu  kandi  mees
Sigmar  Tammemägi  pärjati  ühtlasi  tiitliga  –  aasta
veoautosportlane.
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Tsooru kandi rahva teabeleht                
Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee 
 Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

õnnitleme sünnipäevalapsi

Aastaring täis ja Külalehe toimetus jätkab leheveer-
gudel  oma  sünnipäevalaste  meelespidamisega.
Siinjuures üks palve – oodatud on teated teie sõprade
ja tuttavate kohta, kel saab tänavu elatud pool sajan-
dit  või  kes  ületanud  selle  piiri  ning  alles  kolinud
Tsooru kanti elama, et saaksime need nimekirja lisa-
da. Teretulnud on ka individuaalsed õnnesoovikuulu-
tused. Nende puhul pole vanus määrav.

90 BERGMANN KOIDU 02.01.1926 Tsooru küla

83 KASAK LEONHARD 05.01.1933 Luhametsa küla

83 VÄRNIK VÄINO 29.01.1933 Savilöövi küla

80 THEALANE JOHANNA 20.01.1936 Roosiku küla

80 VÄITS ELSA 07.01.1936 Tsooru küla

79 TAMMEMÄGI MARIA 15.01.1937 Roosiku küla

78 REILJAN ÜLO 21.01.1938 Litsmetsa küla

77 PALM HELI 10.01.1939 Tsooru küla

76 KUZMIN ANATOLI 15.01.1940 Roosiku küla

70 TIGANE KALJU 06.01.1946 Kikkaoja küla

69 LUIK VALDUR 23.01.1947 Luhametsa küla

67 JÜRISOO VELLO 28.01.1949 Savilöövi küla

67 KÖÖTS AINU 26.01.1949 Roosiku küla

67 TARNASTE MARJE 22.01.1949 Luhametsa küla

65 SÕMER ENE 14.01.1951 Tsooru küla

63 VELLAK TOOMAS 26.01.1953 Luhametsa küla

58 VÄITS HELDUR 31.01.1958 Kikkaoja küla

57 VIIMNE URMAS 21.01.1959 Tsooru küla

56 SISASK ALBERT 12.01.1960 Tsooru küla

54 HORG URMAS 06.01.1962 Tsooru küla

53 NEEDO ANU 13.01.1963 Roosiku küla

52 VÄITS HEINAR 26.01.1964 Tsooru küla

51 SIBUL PRIIT  11.01.1965 Tsooru küla

92 MUST HILDA 04.02.1924 Savilöövi küla

91 VALLING ÕIE 05.02.1925 Kikkaoja küla

79 KOOBAKENE MILVI 04.02.1937 Kikkaoja küla

77 RAIDMA HILI 08.02.1939 Tsooru küla

72 PÜTSEP HILLI 19.02.1944 Roosiku küla

71 PÜTSEP KALJU 19.02.1945 Roosiku küla

70 PÄRNA TÕNU 10.02.1946 Kikkaoja küla

70 TAMM AILI 06.02.1946 Tsooru küla

68 KALDA UNO 11.02.1948 Piisi küla

68 SISAS ESTA 15.02.1948 Tsooru küla

64 SAAREMÄGI HELGE 12.02.1952 Savilöövi küla

63 KEEROV LAINE 02.02.1953 Savilöövi küla

63 PÄRN TAIVO 17.02.1953 Tsooru küla

60 ILVES MATI 22.02.1956 Kikkaoja küla

60 JALAK JAAN 20.02.1956 Roosiku küla

58 KROONMÄE HEINO 21.02.1958 Tsooru küla

57 PALM HERENE 24.02.1959 Tsooru küla

57 TALJA MART 04.02.1959 Tsooru küla

52 JÄRVPÕLD ANDRES 17.02.1964 Roosiku küla
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