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Puuskulptuurid 
ka Tsooru

   Pühapäeval, 3. aprillil, viibisid Antsla valla kultuu-
ri-  ja  noorsootööspetsialist  Merle  Tombak  ja  Tartu
Kõrgema  Kunstikooli  (TKK)  skulptuuriosakonna
meister Lauri Tamm Tsoorus, et koos vaadata koha-
peal  üle 30.  maist  kuni  4.  juunini  puuskulptuuride
valmistamise "Pargist  parki" tingimused. Möödunud
aastal  olid  TKK skulptuuriosakonna  tudengid  koos
juhendaja Lauri Tammega Antslas. Viie päeva jooksul
valmistati  kolm  muusikateemalist puukuju.  Lisaks
TKK tudengitele võtsid neist päevadest osa veel kolm
professionaalset kunstnikku. Kaks skulptorit  oli Lee-
dust ja Eestit esindas professionaalne skulptor, TKK
skulptuuriosakonna vilistlane Karl Purga, kes valmis-
tas  mälestuspingi  Antsla  muusikakooli  rajajale  Karl
Lembit Sibulale. 

2015. aastal valmistas Antsla muusikakooli rajajale Karl 
Lembit Sibulale mälestuspingi skulptor Karl Purga. 

Fotod: Kalle Nurk

 

  Tänavu  toimub  samalaadne  ettevõtmine  Tsooru
rahvamaja  juures.  Külalisskulptorid  saabuvad
Itaaliast ja Kanadast. Mis teemal puukujud valmivad,
on  veel  lahtine.  Teada  on,  et  Eesti  professionaalse
skulptori käe all valmib mälestuspink Tsooru tantsu-
memm Koidula Kuusile.
Meister  Lauri  Tamm  on  mõned  korrad  varem
külastanud Tsoorut ja talle on silma jäänud Toomas
Reinu  projekteeritud  kolhoosi  kontorihoone.  Ta  on
hinnanud selle kõrget kunstilist väärtust ning leidnud,
et just selles hoones olekski kõige sobivam üles sät-
tida  puuskulptuuride  valmistamise  koda.   Kontori-
hoones viibides kinnistus tema otsus veelgi. Nii lepi-
tigi kokku,  millised ettevalmistustööd tuleks selleks
päevaks  ära  teha. Esimest  korda  tehti  maja  juures
suurem koristustöö  paar aastat tagasi  enne  Võru se-
gakoor  Hilaro  saabumist,  kelle  sooviks  oli  nautida
just sama ruumi akustikat. Nüüd on tsoorulaste üles-
anne taas kontorihoone sisemus ja ümbrus korda te-
ha.  Vaatamata hoiatavatele plakatitele  on siiski meie
kohalikud jõudnud kontorihoone kallal parajalt van-
daalitseda. 

Antsla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Merle Tombak 
ja Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakonna meister 
Lauri Tamm puuskulptuuride valmistamise kohta üle 
vaatamas. 

   Kōik valmivad kujud jäävad ilmestama Tsooru kes-
kust. 5. juunil 2015 avati  Antslas skulptuurid ja mä-
lestuspink Kahrut-Silvester Vilbaste valmistatud tule-
skulptuuriga.  Samalaadne tseremoonia  saab  Tsoorus
toimuma 4. juuni õhtutundidel. 

 Kalle Nurk



Võrumaa esimesel mälumängurite päeval Tsoorus osales 16 võistkonda 47 võistlejaga.      Fotod: Kalle Nurk

Võrumaa esimene
mälumängurite päev

Tsoorus

   20. märtsil  toimus Tsooru mälumängur 2016 kari-
kale kuues ja ühtlasi otsustav mäng.  Hooaja  jooksul
lõi  kaasa  12  võistkonda  ning punktiarvestusse  läks
viis edukamat mängu.

   Ka sel aastal tunnistati võistkond Kostilised pare-
must.  Võistkonnad  on  üpris  võrdsete mängijatega
komplekteeritud  ning kolm mälumänguhuvilist  suu-
davad sageli leida just selle õige vastuse. Juhtub ka
vastupidi,  mil  pika arutelu käigus jäetakse just õige
vastus välja. Selliseid olukordi reedavad emotsioonid,
mis kostuvad pärast viiele küsimusele vastamist vas-
tuste  ettelugemisel.  Võitmine  polegi  just  mängijatel
esikohale seatud. Neid meelitavad kohale tsoorulase
Ene Viimse koostatud huvitavad küsimused. Kes kord
oma näpu annab, on  aimatav, et  tuleb ka järgmistel
kordadel kohale.
   Kui tavakohaselt on Tsoorus peetud märtsis finaa-
liga samal ajal  mälumängurite  sõpruskohtumist,  siis
tänavu  oli  sellel  teine  eesmärk.  Võrumaa  paljudes
kohtades  on  üha  hoogustumas  mälumänguturniirid.
Nii kooruski välja mõte hakata Võrumaal pidama ka
mälumängurite  päeva.  Saades  maavalitsusest  ideele
toetust, kantigi märtsikuine Tsooru mälumänguturniir
Võrumaa  suurürituste  nimistusse.  Eesmärk oli

võimalikult  paljudest  valdadest  kohale  meelitada
võistkondi. Võrumaa esimesel mälumängurite päeval
olid  esindatud  Antsla,  Mõniste,  Võru,  Vastseliina,
Misso, Sõmerpalu, Rõuge vald ja Võru linn.  Kõige
tugevama võistkonna pani sel korral välja Sõmerpalu
võistkonna Üts Punt.
   Taas on Tsooru rahvamajja oodatud mälumängurid
kolmapäeval,  21.  aprillil  kell  18,  kui  toimub  kuni
kolmeliikmelistele  võistkondadele  mälumäng,  mis
pühendatud Antsla valla 25. juubeliaastale.

Kalle Nurk

Tsooru mälumängur 2016 võitjad Aivar Kroonmäe (vasa-
kult), Reiko Kroonmäe ja Viljar Libba.

Võrumaa esimese mälumängurite päeva võitjad Gunnar 
(vasakult) ja Kuido Udsali külast ning Toomas Lokk Leiso 
külast.

Foto: Peep Kesler

I II III IV V VI Kokku Koht

KOSTILISED 10 12 10 12 13 57 1
VÕRU 10 12 10 8 14 54 2
RUUDA 4 13 12 5 15 49 3
METSAPOOLE 9 9 3 12 11 44 4
300+ 1 12 7 9 12 41 5
MÄHA  TALU 5 6 12 8 10 41 5
HAUKA SERVITI 4 8 8 12 8 40 7
MÄLUJAD 8 6 12 4 8 38 8
RÕUGE 6 7 6 8 5 32 9
ME ELAME SIIN 3 4 8 7 4 26 10
ÜTS PUNT 16 16 11
MENDIS 2 1 1 2 8 14 12
FAASID 2 7 1 4 14 12
INNO 5 9 14 12
MISSO 3 3 15
MÕNISTE 1 1 16



Misjonärist evangelist
Dmitry Makarenko

Tsoorus
   13.  märtsi  pärastlõunal viibis  misjonärist  evangelist
Dmitry Makarenko Eestis.  Ringkäigu ajal Võrru külastas
ta ka mitmeid Võrumaa piirkondi, sealhulgas ka Tsoorut.
Tema kõne- ja ravitsemisoskused olid selleks Tsooru rah-
vamajja  kohale  toonud ligikaudu  60  inimest  lähedalt  ja
kaugelt.

Dmitry  Makarenkot  oli  tulnud  kuulama Trooru  rahvamajja
saalitäis  rahvast.  Pildil  jutustab  Toivo  Teekel  kohalolijatele,
kuidas ta seda päeva Tsoorus reklaamimas käis.

Fotod: Kalle Nurk

   Vikipeediast  saame  teada,  et  Dmitry  Makarenko  on
Ukrainast  pärit  misjonär ja evangelist,  kelle teenistus on
võtnud rahvusvahelised mõõtmed. Dmitry Makarenko viib
sõnumit Jeesusest Kristusest erinevatesse riikidesse (seal-
hulgas  ka  Hiinasse  ja  moslemiriiki  Pakistani)  juba  üle
kümne aasta. Ta on aidanud kümnetel tuhandetel inimestel
kohtuda Jumalaga, palub nende tervenemise eest, ajab väl-
ja kurje vaime, tühistab needusi. Ta on rahvusvahelise lii-
kumise „Uus Põlvkond” evangelisatsiooni juht ja Ukraina
Uue  Põlvkonna  koguduse  pastor  Novomoskovskis.  Ta
kuulutab evangeeliumi vanglates, tegeleb heategevuslike ja
sotsiaalsete  aktsioonidega.  Tal  on  rehabilitatsioonikeskus
alkoholi- ja  narkootikumisõltlastele  ning  adaptsiooni-
keskus endistele vangidele.  

 Dmitry  Makarenko  (paremal)  Tsooru  rahvamajas  jutlust
pidamas.  Tema  kõne  tõlkis  vene  keelest  eesti  keelde  Toivo
Teekel.

    Dmitry Makarenko on jutlusi pidanud korraga tuhan-
detele  inimestele.  Kuid  mõistvalt  suhtub  ta  ka  kümneid
kordi  väiksemasse publikusse.  Nii  jutustas  ta  Tsoorus
piiblile viidates juurte vajalikkusest. Just puu see osa, mis
mulla all peidus, on eluks kõige vajalikum osa. Kõike üle-

jäänut  tuleb  võtta  kui  tulemit,  mille  eesmärk on  saada
võimalikult  palju  vilju.  Tema  sõnavõtt  pöörles  küll  puu
näitel,  kuid  mõte  oli  tunduvalt  sügavamõttelisem.  Elu
jooksul saame tunda palju rõõmu, mida sageli varjutavad
rasked katsumused.  Vaatamata  kannatustele,  peame  ole-
ma õnnelikud, et oleme väheste väljavalitute hulgas maa-
peal elamiseks.
   Järgmisel päeval sõitis Dmitry Makarenko tagasi Ukrai-
nasse, et seal toeks olla sõjajalus olevale rahvale.

    Kalle Nurk

Lauatennise
võidukarikad läksid

Kõrgepallu

2016. aastal osalesid lauatennise võistlustel Tsooru karikale 
esimeses reas Kati Baranov, Karin Kender, Kristella Valge, 
Ave Uibu, Sirle Nurk ja Laura Baranov. Teises reas Jarek 
Jõela, Krista Puija, Erki Hillak, Rainer Hillak, Rando Vent, 
Egert Veinberg, Janek Sisas ja Peeter Veedler. Pildilt puudub 
Enar Kolats. Foto: Kalle Nurk

   2009.  aastal  alguse  saanud lauatennise  võistlusi
Tsoorus peeti tänavu 2. aprillil juba kaheksandat kor-
da.  Tsooru karikale  on  mängitud  neljal  korral  ning
peavõitude omanikud pole kordunud. Viimastel aas-
tatel on lauatennises tõusvas joones arenenud kõrge-
palulased.  Pingutused  kannavad  vilja.  Tänavused
Tsooru  karikad  nad  Kõrgepallu  viisidki.   Meeste
arvestuses  esikolmikusse  kuulusid  Rando  Vent
(Kõrgepalu),  Peeter  Veedler  (Liiva)  ja  Janek  Sisas
(Tsooru).  Naistest  kolm  parimat  Kristella  Valge,
Karin  Kender  ja  Kati  Baranov  kõik  on  Kõrgepalu
külast.  Tänud  Krista  Puijale,  Jarek  Jõelale  ning
Rainer  ja  Erki  Hillakule,  kes  aitasid  võistluspäeva
korraldada.  Tore  on  tõdeda,  et  lauatennise  mängu
vastu on huvi kasvamas ka teistes Võrumaa piirkon-
dades.  Järgmist  lauatennise  võistlust  Tsoorus  on
oodata oktoobri kuus.
   Mais  alustatakse  Tsoorus  Tsoorus  taldriku  golfi
sarjaga.  Esimese  võistlusetapi  toimumise  päev  on
küll  veel  täpsustamisel,  kuid  huvilised võivad juba
endast Tsooru rahvamaja juhatajale märku anda.

Kalle Nurk



   8. aprillil kell 18
Tsooru rahvamaja kaminaruumis

ÕPITUBA
Märkmiku valmistamine

16. aprillil kell 20.03
 Tsooru rahvamajas

Naljakas tantsuõhtu

Tantsuks mängib Arne& Meelisbänd
vahepalad Ruusalt  Nõtked ja karvased

5. märtsil toimus Tsooru rahvamajas Tsooru 
külateatri esietendus koos ansambliga Veskikivi. 
Nüüd aga tuuritatakse uue õpituga mööda Eestimaad 
ja esinemisgraafik on väga tihe. Saadud tulu on 
otsustanud näitlejad panustada Tsoorus tantsuõhtute 
korraldamisele. „Naljakas tantsuõhtu“ toimubki 
Tsooru külateatri eestvedamisel.

21. aprillil kell 18
Tsooru rahvamajas 

Mälumäng

Võistkonnas kuni kolm inimest. Registreerimine 
toimub kuni 19. aprillini merle@antsla.ee

7. mail kell 10 Tsooru endise kolhoosikontori juures
TEEME ÄRA!  talgud. Ootame kõiki kaasa lööma 
koristustalgutel. Teeme korda kontori ümbruse, 
sulgeme laudadega hoone aknad ja uksed. See kõik 
on vajalik selleks, et lähiajal on tulemas Tsooru 
keskuses alljärgnevad üritused

* 15. mai  kell 8  Tsooru kevadlaat, mis 
pühendatud Antsla valla 25. juubeliaastale.

* 30. mai kuni 4. juuni  puutöömeistrite 
nädal „Pargist parki“, mille käigus valmib 
ka mälestuspink Tsooru tantsumemm Koidula 
Kuusile.

* 4. juunil  kell 10 Tsooru piirkonna külade 
päev, mis pühendatud 500 aasta möödumisele 
Tsooru mõisa esmamainimisest.

* 18. juuni  l     Tsooru rammumees 
             ja jaanipäevaeelne pidu vabas õhus.

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

89PUURA LEHTE 14.04.1927 Litsmetsa küla

89MÕTTUS HARALD 09.04.1927 Luhametsa küla

87JÄNES KARL 19.04.1929 Piisi küla

80 MÕTUS KOIDULA 20.04.1936 Tsooru küla

76KUZMINA EHA 11.04.1940 Roosiku küla

74KASAK LEIDA 02.04.1942 Luhametsa küla

74PUKSA ANNE 08.04.1942 Tsooru küla

71KOIDUSAAR VIIVI-AILI 04.04.1945 Tsooru küla

63VÕRO ILME 13.04.1953 Viirapalu küla

62NUMMERT RAIVO 06.04.1954 Litsmetsa küla

61HILLAK ALEKSANDER 29.04.1955 Tsooru küla

60 SISAS OSKAR 01.04.1956 Tsooru küla

58NURK KALLE 27.04.1958 Roosiku küla

58LINDPERE HETTI 12.04.1958 Tsooru küla

57MÕTTUS SULEV 26.04.1959 Luhametsa küla

56SILD TOOMAS 29.04.1960 Kikkaoja küla

52KARJUS MÄRT 05.04.1964 Tsooru küla

50ANNELY HANSMAN 07.04.1966 Tsooru küla
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