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Teeme ära! 
talgud

   Tänavu,  7.  mail,  toimusid  Tsooru  piirkonnas 
„Teeme ära!“ talgud kolmes kohas. 

Savilöövi tehase juures tõrvati talgute korras katust. Suvel aga 
võetakse käsile korstnapitsi parandamine.  

  Fotod: Kalle Nurk

    Savilöövi külas jätkati möödunud aastal alustatud 
tehasehoone katuse tõrvamist ja suvel 
plaanitakse korstent remontida. Üle 
saja aasta vana punasest kivist korst-
napitsi üks osa varises talvel maha. 
Et see töö tuleb peagi käsile võtta, 
polnud ootamatu, sest pragu korstnas 
oli juba möödunud suvel märgatud. 
Tehas töötab vaikselt edasi ja igal 
aastal investeeritakse tootmise laien-
damisse. Praegu on valmimisjärgus 
uue kolmest kausist koosneva 
komplekti vormid. 

   Tsooru külas olid kahed talgud samaaegselt kõrvu-
ti. Ühed talgulised alustasid tunni varem ja nad olid 
inimesi kokku kutsunud teede äärest prahti korjama ja 
jaanipäevaks lõket ettevalmistama. See töö on muutu-
nud iga-aastaseks traditsiooniks.

  Teine talguliste  seltskond püüdis Tsooru kolhoosi 
kontorile  paremat  välisilmet  anda.  Paarkümmend 
aastat  on  kohalikud  rahuliku  südamega  vaadanud 
pealt  vandaalide  lammutustööd  arhitektuurilise 
väärtusega  hoone  kallal.  Otsustavaid  samme  selle 
tõkestamiseks pole astunud ka omavalitsus.

 Tsooru kolhoosi kontor enne "Teeme ära!" talgupäeva.

   "Teeme ära!" talgute üks eesmärk oligi piir panna 
vandalismile ning harjutada inimesi mõttega, et võib 
ka teisiti käituda ja suhtuda hoonesse. Teine põhjus 
oli ettevalmistuda kevadel toimuvateks Tsooru mõis 
500 juubelipidustusteks ja puutöönädalaks.

Kontorihoone korrastustalgute ühispildile jäid Merle Tombak 
(vasakult),  Krista Puija,  Kristiina Puija,  Kustas  Puija,  Kelli  
Aia, Mariann Puija, Ferdinand Rauba, Tiiu Vassiljeva, Raul  
Tamm, Heli  Palm, Angela Kroonmäe ja Ene Sõmer. Urmas  
Iin seisab Krista Puija selja taga ning pildistas Kalle Nurk. 



   Kõik  oleks  olnud hea ja  ilus,  kui  poleks  mõned 
päevad  enne  talgute  toimumist  Tsooru  infotahvlile 
kahe  talgukuulutuse  juurde  klammerdatud  kolmas 
teade.  Kuna teate  autor  oma nime ei  avalikustanud, 
jääbki teadmata kirja sisu suunitlus. Jutt käis era- ja 
külatalgutest.  Inimesi kutsuti  üles otsustama, kumba 
nad õigeks peavad. Lugedes seda teksti, jäi tunne, et 
kirja autor elab küll veel nõukogudeajas. Antsla vald 
tähistab  22.  juunil  omavalitsuse  staatuse  saamisest 
veerandsaja  aasta  möödumist.  Nende  aastatega  on 
lahendatud  eraomandus  ning  paika  pandud  pereme-
hed.  Küla  ongi  niinimetatud  eraomanduste  üks  ko-
gum.  Talgutel  püüavad  inimesed  oma  kodukohta 
ilusamaks muuta ja üheskoos kulgeb töö ikka jõud-
samalt.  Kõnesolev  talgute  teade  oli  küll  rohkem 
mõeldud  külakogukonna  lõhkumiseks  kui  selle 
ühtsemaks liitmiseks.

Kalle Nurk 
"Teeme ära!" üks kolmest talgujuhist

Puuskulptuuride 
valmistamise 
nädal

    30. mai hommikul alustavad Tsooru kolhoosi kon-
torihoone  saalis  üheksa  puuskulptorit  voolima  puu-
kujusid  mõisapargist  mahavõetud  saare-  ja  jalaka-
puust. Tööd tehakse kuus päeva ning puuskulptuuride 
pidulik  avamine  toimub  4.  juuni  õhtul  kell  19. 
Ettevalmistustööde  käigus  saabusid  kohale  Jõgeva-
maalt Tabivere valla Sepa külast OÜ TimTam arbo-
ristid,  kes  langetasid  puutöönädalaks  väljavalitud 
pargipuud maha. 
   OÜ TimTam on asutatud 2010. aastal ja tegutseb 
Tauno  Timaku  juhtimisel.  Osaühing  pakub  mitme-
suguseid  teenuseid,  ka  kõrghaljastuse  hooldamist  ja 
ronimisvarustust  kasutades  ohtlike  puude  mahavõt-
mist.  Nüüd on lisandunud veel  kändude freesimine. 
Seepärast pöörataksegi suuremat rõhku just uuele, OÜ 
Kännuhunt  reklaamimisele, mis asutatud 2015. aasta 
viimastel päevadel. 

Kohalik  ettevõtja  Tarmo  Ilves  vedas  mahavõetud  pargipuud 
puuskulptorite  tööpaika.  Milline  neist  palkidest  voolitakse  
puukujuks, selgub juba mõne päeva pärast.  

Foto: Kalle Nurk

 4. juunil kell 17 on aga kõigil võimalus jälgida arbo-
ristide ronimisoskust ning soovi korral ka ise järele 
proovida. Vaatemäng lõpeb puuokstel einestamisega. 
Esimene „Piknik puu otsas“ toimus 2012. aastal, kui 
Tauno  Timak  koos  Luua  metsanduskooli  kursuse-
kaaslastega puu otsas piknikku pidas. Nüüd on plaa-
nis taas koolikaaslased kokku kutsuda ja väike eines-
tamine  kõrguses  korraldada.  Kohale  tuleb  ka  Tiit 
Pajuste, kes tegutseb Virumaal, kuid viib Luua met-
sanduskoolis läbi arboristidele praktikume. 
   Kohtumine arboristidega on kindlasti üks põhjus, 
miks võiks võtta aja maha ning tulla 4. juunil mitme-
külgselt sisustatud Tsooru piirkonna külade kodukan-
dipäevale!  Puutöönädal  lõpeb  puuskulptuuri  põle-
tamisega kell 22. 

Kalle Nurk

Tsooru
isetegevuslaste 
kevadreis

   9. aprillil sõitsid Tsooru rahvamaja isetegevus-
lased  Koigi  kultuuriseltsiga  kohtuma.  Teel  Järva-
maale  peatuti  mitmes   turismimagnetiks  kujunenud 
kohas.
   Põltsamaad  loetakse  Eestimaa  veinipealinnaks. 
Põltsamaa Felix on vanim puuvilja- ja marjaveinide 
tootja  Eestis.  Veinide  valmistamisega  tehti  algust 
1920. aastal ja Esimese Vabariigi lõpuks tunti ja hin-
nati neid jooke kõrgelt nii kodumaal kui ka piiri taga. 
Kõik veinide valmistamiseks vajalik saadakse Eesti-
maa puuvilja- ja marjaaedadest. Veinikeldris asub ka 
toidumuuseum, kust saab ülevaate toidutootmise aja-
loost  Põltsamaal,  alates ETK Põltsamaa Tehaste al-
gusjärgust 1920. aastatel, mil toodeti kohvi, kartuli-
tärklist  ja  veini,  nõukogude  aegsest  perioodist,  mil 
värvikamateks toodeteks olid kosmonautidele suuna-
tud tuubitooted,  kuni tänapäevani.  Põltsamaa linnu-
ses  asuvas  veinikeldris  degusteerisime ka meie viit 
naturaalset  puuvilja-  ja marjaveineveini.  Lisaks sai-
me ülevaate Põltsamaa veinitööstuse ajaloost. 

Põltsamaa veinikeldris.            Fotod: Kalle Nurk

 



  Eestimaa südames, Paides, asub ordulinnus, mille raja-
mist alustati  1265.  aastal.  Esimeseks rajatiseks Vallimäel 
oli kaheksakandiline kaitsetorn Pikk Hermann, mis 1941. 
aastal purustati ning 1993. aastal uuesti üles ehitati. Valli-
tornist  on  saanud  Paide  linna  vapisümbol.  Nüüdseks  on 
vallitorn kohandatud Wittensteini ajakeskuseks, kus külas-
tajad saavad ajamasina rolli täitva lifti abil ülevaate eesti 
ajaloost,  alustades  maa-alusest  muinasajast,  liikudes  läbi 
orduaja, kuningate aja, tsaariaja, eesti aja, okupatsioonide 
aja ning lõpetades ajakeskuse kahel kõrgemal korrusel eks-
poneeritud taasiseseisvumise ning euroajaga. Huumoripris-
mas ajastutes rändamiseks kulus meil 1,5 tundi.

Witrtensteini  ajakeskuses  alustasime  rännakut  maa-alusest  
muinasajast, kus meie üllatuseks vahakuju polnudki vahakuju,  
vaid keskuse töötaja, kes koos abilistega etendas meile mitmeid 
tegelaskujusid.

   Enne kohtumist kultuuriseltsiga külastasime Koigi 
mõisa, kus praegu asub Koigi põhikool ning kokku-
lepitud  kellaajaks  olimegi  lõpp-peatuses  –  Prandi 
külamajas.  Prandi  külamaja  valmis  2011.  aastal  ja 
küla  on  tunnustatud  „Eestimaa  Aasta  Küla  2011“ 
tiitliga.  Meid ootas ees soe vastuvõtt.

 Pakkusime  koigilastele  kultuuriprogrammi,  kus 
esinesid  Tsooru  külateater,  segaansambel  „Volli  ja 
naised“,  naisrahva-tantsurühm  „Koidukiir“  ja  sega-
rahvatantsurühm  „MõHaTso“.  Tantsuks  mängis  an-
sambel  „K.T.K“  Rõugest.  4.  juunil  on  Tsooru  piir-
konna külade kodukandipäevalistel võimalus vaadata 
Koigi  isetegevuslaste  esinemist.  Kell  19.30  alustab 
Koigi  näitering  Aleksander  Speegi  etendusega 
„Naised  kosjas“.  Tantsuks  mängib  ansambel  Marve 
Koigist.
Tantsuvaheaegu täidavad koigilaste laulud ja tantsud. 

Kalle Nurk

Tsooru 
rahvamaja 
saalile uus 
sisekujundus

   Tsooru rahvamajas ja selle ümbruses on igal aastal ikka 
midagi korda- või ümber tehtud. Oleme neist tegemistest 
aeg-ajalt ka Külalehes kirjutanud. Näiteks tänavu kevadel 
korrastati  ja  viidi  nõuetele  vastavusse  piksevardad. 
Kontrolliti ära ka majasisene elektijuhtmestik. On ju lava 
valgustus ligi 60 aastat vana ja vajaks uuendust. 

Antsla valla ettevõtja Marko Hangi brigaad on viimasel ajal  
mitmeid  töid  teinud.  Möödunud  aastal alustati  rahvamaja 
elektrisüsteemi korrastamisega. Tänavu 2. mail käis vilgas töö  
piksevarrastega.   Fotod: Kalle Nurk

   Paaril  viimasel  aastal  on jututeemaks võetud ka 
aknakardinate väljavahetamine. Kõiki töid võib teha 
kas lühema- või pikema aja perspektiiviga. Esimene 
on  rohkem  tegemise  pärast.  Kuid  samas  peame 
valmis  olema  järjepidevaks  arenguks  ning  peab 
olema  läbimõeldud  ja  kaugele  ulatuv  siht,  kuhu 
tahame  jõuda.  Tants  Antsla  kesklinna  planeeringu 
ümber on halvaks näiteks ja sellest peame hoiduma. 
Ka  Antslas  oleks  õigem  kõigepealt  alustada  linna 
planeeringust  ja  alles  siis  ette  võtta  ehitustegevus. 
Ometi  käib vilgas tegevus vastupidisest  otsast  ning 
mõnigi asi  on vaidluste  pärast  jäänud tegemata või 
hoopis saanud kohta, kuhu ei sobi. Üheks põhjuseks 
võib olla ka see, et meil peetakse vähe lugu vastava 
ala spetsialistide nõuannetest. Kiiduväärt pole olnud 
ka  eeltööd  Tsooru  mõisapargi  ja  selle  ümbruse 
sihipäraseks ja otstarbekamaks kujundamisel. 
    Tsooru rahvamaja saaliga paistab esmapilgul teisiti 
minevat. Nimelt külastasid 1. mail volikogu esimees 
Kurmet  Müürsepp  ja  disainer  Virje  Pärtin  Tsooru 
rahvamaja,  et  asjatundliku  pilguga  vaadata,  milline 
võiks  saal  tulevikus  välja  näha.  Vaagiti  muutuste 
sisseviimist erinevast vaatevinklist. Suur abi oli juba 
esmakäigust, sest otsustati ära sel aastal väljavaheta-
tavatele toolidele kanga värvitoonid. Toolide värvus 
hakkab sulanduma kokku järk-järgult saalis edaspidi 
ettevõetava ümberkujundusega.  Kuigi  kõik on alles 
algusjärgus, võib õnnestumise korral muutuda pärast 
tööde  lõppu  saal  hubaseks  ruumiks,  kus  võimalik 
korraldada igasuguseid koosviibimisi.



Pildil  on  Virje  Pärtin  ja  Kurmet  Müürsepp  Tsooru  rahva-
majaga  tutvumas.   Kurmet  Müürsepp  ja  Virje  Pärtin  on  
mõlemad  õppinud  Antsla  gümnaasiumis  ning  elanud  lapse-
põlves Antslas Tuleviku tänaval naabermajades.  

Virje  Pärtin  on elanud Antsla  linnas  ja  haridusteed 
siin  alustanud.  Siiski  enne  gümnaasiumi  lõpetamist 
kolis ta Tartu, kus lõpetas ka kunstikooli. Peamiseks 
tegevuseks on tal siiski maalimine ehk teisisõnu on ta 
tekstiilidisainer.  Silma  on  tal  aga  ka  sisekujunduse 
alal ning sõpradele ja tuttavatele on ta oma abistavat 
kätt  ulatanudki.  22. mail  külastas ta Kurmet Müür-
sepaga juba teist korda rahvamaja, et teha veel mõ-
ningad täpsustusmõõtmisi ja tutvustada töö käiku. 
 Peame  kindlalt  seisma  Tsooru  rahvamaja  püsima 
jäämise eest.  Olid ju tsoorulased väga leplikud, kui 
lasid  ilma  tulemusi  analüüsimata  sulgeda  Lepistu 
kooli. Väga hooletult ja ükskõikselt oleme suhtunud 
ka Tsooru kolhoosi kontori saatusesse. 
  Astume, tsoorulased, siis ühte jalga nii, et saaksime 
tulevikus uhked olla Tsooru rahvamaja üle. Et meie 
puhkemaja sobituks nii seest kui välispidiselt kesk-
konda.

 Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja

Mälumäng 
tsoorus
   
  

 Mälumängude  korraldamine  Tsoorus  on  muutunud 
populaarseks. Selle taga on Ene Viimne, kes on pü-
hendunud oma tegevusele  nagu tippsportlane.  Tava-
inimesele  jääb  märkamatuks  selle  taga  peituv  suur 
töö.  Tore on,  kui me oskame töötegijaid märgata  ja 
tulemusi hinnata.
   Antsla vallas jätkub kindla eesmärgi poole rühki-
jaid.  Nii  näiteks  pingutasid  25 aastat  tagasi   Antsla 
Täitevkomitee  töötajad,  et  külanõukogu  saaks  valla 
staatuse. Tulemusvilju maitsti 20. juunil 1991. Sellest 
päevast on saanud Antsla valla sünnipäev, mida täna-
vu võidupüha eel  22. juunil suure pidustusega tähis-
tatakse . Sünnipäeva meeleolus ollakse aga aasta läbi. 
Valla juubeliaastat tähistati ka 21. aprillil Tsooru rah-
vamajas mälumänguga. Sellest võttis osa 13 kuni nel-
ja  liikmelist  võistkonda.  Mälumäng  oli  samalaadne 
"Tsooru  mälumängur"  võistlustuuriga  ja  paljudele 
esmakordne  kogemus.  Hilisem  tagasiside  näitas,  et 
rahule  jäädi  nii  küsimustega  kui  ka  korraldustoim-

konna  tööga.  Seega  võib  loota,  et  juba  oktoobris 
algaval  uuel  mälumänguhooajal  „Tsooru  mälumän-
gur  2017“  võib  olla  võistkondade  juurdekasvu. 
Antsla vallas paistab selleks ressursse olevat. Kuigi 
kõik võistkonnad hiilgasid oma teadmistega,  jätkus 
sportlikku hasarti lõpuni. 

Võidutses  võistkond  „Mäha  talu“  (pildil)  koosseisus 
Kustas,  Mariann ja Krista Puija.   Viimaste küsimustega 
edestas võistkond „Mälujad“  (Aivo Alev, Irina Horg ja 
Sirle  Nurk)  võistkonda   „Kostilised“.  Aivar  ja  Reiko 
Kroonmäe  ning  Viljar  Libba  kolmandaks  jäämine,  kes 
viimastel  aastatel  on  viinud  koju  mälumängu 
võidukarikad,  näitab  võistkondade  tasavägisust  ning  et 
päevad pole vennad.

Kalle Nurk



Tsooru 
kevadlaada 
populaarsus 
kasvab

   „Antsla vald 25“ juubelipidustused Tsoorus jätkusid 
Tsooru kevadlaadaga.  Laada kontserdiprogrammi si-
sustasid  Antsla  valla  isetegevuslased.  Aasta  jooksul 
õpituga esinesid Tsooru rahvamaja lauljad ja tantsijad, 
naisrühm  Linda,  tantsuselts  Pärliine  ja  kolme  valla 
tantsijatest koosnev Mõniste rahvamaja tiiva all tegut-
sev segarahvatantsurühm. Väga hästi tabas päeva juht 
Merle Tombak isetegevuslaste edu pandi. Et maaelus 
säiluks  eesti  kultuur,  peame ära  kasutama kõik ole-
masolevad  ressursid.  Merle  Tombak  tõstis  esile 
Tsooru  naisrahvatantsurühma  „Koidukiir“  viiendas 
klassis õppiva Laura Liisu Neve tubliduse, kes sulan-
dus ühte ema- ja vanaema staatuses tantsijatega. Tant-
surühmas  „Koidukiir“  tantsivadki  kolme  põlvkonna 
tantsijad.  Teise  rahvatantsu  olelusvõitluse  trumbina 
võib näha valdadevahelist koostööd. Mõniste segarah-
vatantsurühma  liikmed  on  naljatlemisi  ristinud  end 
nimega  „MõHaTso“.  Just  tänu  mõnistelaste,  hargla-
laste ja tsoorulaste jõupingutustel on siinkandis omast 
käest võtta segarahvatantsurühm. Ehkki koos käiakse 
30 kilomeetri raadiusest, valmistub kollektiiv järgmi-
sel aastal oma kümnendat sünnipäeva tähistama. Nii-
sama  lihtsalt  ei  kuku  taevast  ka  tantsuselts  Pärliine 
edu. Nende tantsijate esinemistel silm lausa puhkab. 
Kui enamus tantsukollektiive paneb rõhu just kiirele 
ja tempokale liikumisele, siis Pärliines on iseloomu-
lik  hästi  viimistletud  graatsiline  liikumine.  Tore,  et 
Antsla vallas on liikumisjuhid, kes ise loovad tantse, 

lavastavad  ja  vajadusel  tantsivad  kaasa.  Ka  Linda 
naisrühm  koosneb  staažikatest  tantsijatest.  Linda 
nimi aga pärineb nõukogude ajal Eestis laineid löö-
nud Linda kolhoosi. Kus tants, seal ka laul. Lauljaid 
esindas  kohalik  segaansambel,  kes  on  alati  uhked 
oma ainsa meeshääle Volli (Vladimir) Vassiljevi üle. 
   Tsooru mõis 500 juubeliaasta vääriliseks võib luge-
da ka Tsooru kevadlaata. Viimase kolme aastaga on 
laadal müüjate arv väga tempokalt kasvanud. Tänavu 
lahutas sajast  vaid kümme kohta.  Uustulijad jäävad 
laadaliste ja korraldajatega rahule ja see üha kasvatab 
Tsooru populaarsust laatade nimistus. 

   Heameelt teeb, et korraldajad ja müüjad jagavad 
vastastikku kiidusõnu. Nad on muutunud kui üheks 
pereks, kellel ühine eesmärk – pakkuda rahvale laa-
daelamust. Tsooru laadal nauditakse andmise rõõmu. 
Ja seda nii korraldajate, müüjate kui ka ostjate poolt. 
Just  see  on  laada  kordamineku  mõõdupuuks,  kui 
jagub kauba pakkujaid ja ostjaid. 
   Aga kõike saab teha veelgi paremini ja selle nimel 
juba mõtted liiguvad.

Kalle Nurk
laada korraldustoimkonna liige



Tsooru 
pargilõhmuse 
mõõtmise lugu

   Võrukeelne UMA LEHT kirjutas mitu korda Vana Võru-
maa väga kõrgetest või muidu erilistest puudest. Viimati oli 
juttu  Karula  metsapärnadest,  enne  seda  aga  Põlva kihel-
konnas Tsolgo lähedal Reinu talukohas kasvavast kadakast, 
mis osutus Eesti kõrgeimaks. Mulle tuli kohe meelde, et ka 
mina mõõtsin 20 aastat tagasi Tsooru pargis üht pärna, mis 
minule teada olevatel  andmetel  osutus Eesti  kõrgeimaks. 
Nüüd kirjutasin oma avastusest  Ülle  Harjule, kes  saatis 
mulle abiks ühe noore mehe, kelle kasutada on moodsad 
mõõduriistad. Pärnapuu mõõdud said üle kontrollitud. 

Tsooru pargilõhmuse mõõtmed (meetrites)
      kõrgus        tüve  ümbermõõt 

1996     33,7        2,52
2016         35,4        2,92
 Muutus
 20 aastaga  +1,7         +0,4
Puu on praegu täisjõus ja 
-mõõtmetega, ega ta suurt 
enam kõrgusesse kasva, sest 
20 aastaga on vaid 1,7 
meetrit juurde tulnud. Va-
nad puud kasvatavad   jõud-
salt vaid külgoksi, kuid tüvi 
muutub jämedamaks. Meie 
pärnal oli tüve ümbermõõt 
suurenenud 40 cm võrra. 
See, et vananevad pärnad 
kasvavad külgokstesse, on 
puude õnnetus, sest need 
kipuvad lahti murduma, 
vigastades pahasti tüve. Kel 
silma, võib selliseid puid 
näha ka Tsooru pargis. 

Võrumaa kõrgeim pärn (35,4 m) asub Tsooru pargis.
          Fotod: Kalle Nurk

   Vanad pärnad kipuvad ka alt lõhki minema. Praegu os-
kavad  puudetohtrid  ehk  arboristid  selliseid  puid  päästa, 
nende latvu kõrgelt  nailonsidemetega kokku köites.  Olen 
oma koduväravas sel moel kaks üle 30 m pärna lõhkimur-
dumisest päästnud.
   Ilus  oleks,  kui  ka  Antsla  vallavalitsuse  spetsialist  sel 
moel Tsooru pargi pärnapuid abistaksid. Kui seista pargi-
sillal  seljaga  Maarahva   Kaubamaja  poole,  siis  paremal 
skulptuurideks maharaiutud tühimiku kõrval on väga ilus ja 
suur kaheharuline pargipärn, mis vajab sellist abi. Kas liht-
sam on puu maha lõigata kui varisemiohtlik või päästa so-
liidne vanadaam veel sajaks aastaks möödujaid rõõmusta-
ma.  Arvan,  et  pärnapuud on naissoost  olevused,  tammed 
aga meessoost.

   Tsooru pargis  on teisigi  väga kõrgeid ja  ilusaid puid. 
Rahvamaja  nurga  juures  kasvavad  kaks  väga  sirget  ja 
saledat  Siberi  nulgu (24 m),  need on oma vanuse ülem-
piiril ja hakkavad vaikselt kuivama. Sama sorti puu Maire 
Ploomi  ukse all  on ka 24 m kõrge,  kuid noorem ja  täis 
elujõudu.

 Kui seista pargi sillal 
seljaga Maarahva 
Kaubamaja poole, siis 
vasakul ees ongi 
Tsooru pärn (35,4 m), 
kuid paremal alla 
parki viiva tee alguses 
on teine väga kõrge ja 
ilusa tüvega pärn 
(33,4 m). Samas on 
valus vaadata suurt 
tühja auku pargi 
puudevõras, mis 
tekkis, kui maha saeti 
kaks hiiglaslike 
mõõtmetega 
pargipuud. Kõigil, 
kellega olen rääki-
nud, on tekkinud 
ilusate ja võimsate             See kaheharuline pärn vajab  
puude mahavõt- erakorralist puuabi.
misega  rohkesti küsimusi.
Kas  see  teguviis  oli  barbaarsus?  Võru  linn  oli  aastaid 
ärevuses  Katariina  allee  paari  poolkuivanud  puukese 
pärast. Ka Tsooru inimestel võivad tunded puude suhtes. 
Hea  oleks,  kui  vastava  otsuse  teinud  vallaametnikud 
selgitaksid,  miks  nii  käituti,  kas  kunstikooli  õpilaste 
saeharjutusteks  poleks  saanud  leida  vähemväärtuslikku 
materjali. Hakka juba kartma, et järgmisena võetakse ette 
kõnesoleva pargipärna üle 20 m pikkuse sirge tüvi, millest 
saaks hulganisti mugavalt töödeldavaid puupakke.
   Olen pargisillal vesteldes kuulnud vanematelt inimes-
telt, et kas toorest puidust on üldse võimalik kujusid voo-
lida, puu kuivades ju selle vormid muutuvad? Antsla Valla 
Lehes on ruumi laialt, hea, kui kõik need küsimused saak-
sid ammendava vastuse. Veel ootaks, et ka Tartu Kõrgema 
Kunstikooli õppejõud selgitaks puuskulptuuride valmista-
mise viise ja õpetaks, kuidas neid hiljem hooldada, jääb ju 
osa neist ka Tsooru rahva silma ja ilumeelt rõõmustama.
   Rekordpuude mõõtmine 11. mail oli Nikoni laserkiirega 
seadme abil käkitegu. Tunniga olid kuus puud mõõdetud. 
Seda tegi Antsla metsnik-metsakorraldaja  Toomas Jüris. 
Kakskümmend  aastat  tagasi  mõõtsid  puud  teodoliidi  ja 
mõõdulindiga  maamõõtjad  Heiki  Toming ja  Janno 
Vään. Meil kulus selleks pool päeva, seda muidugi koos 
kohvijoomiste  ja  nurkade  arvestamisega.  See  oli  igati 
meeldiv tegevus, mida veel kakskümmend aastat hiljemgi 
mäletan. Kuid Jürise Toomas pani kohe autole hääled sis-
se ja kadunud ta oligi. Ma oleksin tahtnud veel juttu ajada 
ja võib-olla kohvigi juua. Kuid kes tahab tänapäeval pen-
sionärist vanamehe seltsis olla? Samas ei saa imestamata 
jätta, kui kiireks on läinud meie elu ja kui peeni tehnilisi 
vahendeid  on  meil  igapäevaelus  kasutada,  telefonidest 
rääkimata.
   Tsooru kandi rahvas tänab UMA LEHE toimetajat Vana 
Võrumaa puudele pühendatud kirjutiste avaldamise eest. 
Täname ka asjaliku metsamehe saatmise eest, kelle abiga 
said puud mõõdetud. 
   Kutsun  puudesõpru  Tsooru  parki,  heatahtlikul  ja 
asjatundlikul silmal on, mida näha ja imetleda.

     Peeter Lasting
       Puiestiku talu



10 aastat 
„Külalehte“

 27. mail 2006 ilmus arglike ponnistuste väega tsooru-
lastele  lugeda  Külalehe  esimene  number,  mis  tollal 
kandis  nimetust  „Infoleht“.  Esimesed  laused:  „Teie 
käes on esimene Tsooru kandi infoleht. Piirkonnas on 
infolehti  varemgi välja antud.  15 aastat  tagasi  ilmus 
mitu numbrit  Tsooru kolhoosi  elu  valgustavat  lehte. 
Infolehte annab välja ka Lepistu Põhikool. Mida aga 
kujutab endast Tsooru kant ja tema infoleht?...“
   Tollal ei osanud Infolehe toimetus veel aimata, mil-
leni  võivad viia lehes avaldatud lood ning kuidas sel-
lele reageerib kogukond. Olukord kümme aastat hil-
jem on suures osas samasugune. On inimesi, kes jaga-
vad kiidusõnu artiklite kohta ning teine seltskond, kes 
püüab igati teha keeruliseks ja vaevaliseks lehe toime-
tamist. 
   Üks aga on kindel. Toonane Antsla Valla Leht ei 
täitnud  vajalikul  määral  oma  rolli,  sest  ilmus  vaid 
kaks  korda  aastas.  Tsoorulastele  vajaliku  info  jaga-
miseks tuli leida muid võimalusi. Külalehe hilisemad 
numbrid kajastavadki peamiselt ühe inime-se muljeid 
ja arvamusi Tsooru piirkonna kaheksas kü-las toimuva 
kohta, valgustades selle elu nii häid kui halbu külgi. 
Sõnavabadus on ju kõigil! Seetõttu on Külaleht aval-
danud kõik kirjutised, mis toimetusse saabunud, üh-
tegi  kaastööd pole  tagasi  lükatud.  Keegi  meist  pole 
prohvet  ja  igaüks  näeb  elu  edasikulgu  erinevalt. 
Kümne aasta  jooksul  oleme sageli  kogenud inimes-
tega kohtumisel, et elame küll Eesti Vabariigis, kuid 
inimestes  peitub  hirm.  Inimesed  ei  julge  oma arva-
must  avalikult  välja  öelda.  Ikka  ja  jälle  edastatakse 
kellegi teise tahet, mitte oma soovi. See on tekitanud 
Antsla vallas olukorra, kus valla volinikud tegelikult 
ei tea, mida rahvas soovib. Tekibki küsimus: „Kes ja 
kuidas siis meie valda juhib?“
   25. aasta jooksul igapäevaselt Antsla valla arengut 
analüüsides  jõuab  paratamatult  järelduseni,  et  kui 
oleksime paremini kasutanud oma potentsiaali ja või-
malusi,  ehk oleks Antsla vald praegu palju paremas 
olukorras. Tõsi,  sageli imestatakse, et mida me viri-
seme, mis meie elul viga. Näitena tuuakse vaesust ja 
viletsust Aafrikas või siis palju lähemal mõnes naaber-
vallas. Parem oleks vähem rääkida ja püüda avaldada 
nende inimeste mõtteid ja kogemusi,  kes on osanud 
meist paremini majandada ja mõnusamalt oma vallas 
elu korraldada. Tahtmatult tuleb meelde veerandsada 
aastat tagasi  lõppenud ja pool sajandit kestnud nõu-
kogude aeg, kus me elasime infopimeduses, justnagu 
kott  oleks  olnud peas.  Vaadates tõele  näkku,  peame 
endalt küsima, kui palju me üldse teame sellest, mis 
meie ümber praegu toimub, kott on vist  ikkagi veel 
peas. Just uut ja igale inimesele lähedast infot  püüab-
ki Külaleht võimaluste piires tuua. 

   Tahes-tahtmatult jõuame haldusreformini. Enamus 
on aru saanud, et haldusreformi läbiviimine on para-
tamatu samm. Iga muutus elus tuleb aga hoolikalt lä-
bi kaaluda ja leida parimast parim tee. Näiteks palju 
Antsla  valla  rahvas  teab  aasta  alguses  volikogus 
moodustatud  haldusreformi  läbiviimise  töögrupi 
tööst!  Sellest  vaikivad  nii  töögrupi  liikmed  kui  ka 
Antsla Valla Leht. Suuremates meediakanalites näe-
me aga, et Antsla vald on muutunud halliks hiireke-
seks, kellega ei kiputa ühinema. Mis on selle põhju-
seks? Võrumaa Teataja veerus „Nädal vallas“ saame 
tihti  lugeda,  et  toimus see ja too nõupidamine,  aga 
enamasti lugeja ei saa teada, mida seal sisuliselt aru-
tati või otsustati!
   Viimases  Antsla  Valla  Lehes  ilmunud  artiklis  „Hal-
dusreform – maapiirkonna arenguvedur või  -pidur?“ jääb 
lahtiseks eluline küsimus, kas Antsla vallale on kasulikum 
kellegagi  ühineda või  minna  edasi  nõnda,  nagu praegu. 
Kui ollakse rahul praeguse olukorraga, kas ollakse rahul 
ka  siis,  kui  lähivallad  on  edukalt  ühinenud ja  meist  on 
saanud  pisivald  suurte  keskel?  Uuendustes,  nagu  ka 
malemängus, tuleb mõni käik ette näha.
   Samast artiklist lugedes: „Kõige rohkem rõhutati 
aga seda, et liitumine peab olema loogiline, st tuleb 
vaadata, kuidas paiknevad piirkonnas elavad inime-
sed, kuidas põhimaanteed ja kus on eluliselt vajali-
kud teenused.“ Artikli lõpulauses on avaldatud soovi, 
et  ka  peale  haldusreformi  toimumist  saavad  Antsla 
piirkonna  arengu  üle  otsustada  Antsla  inimesed. 
Seoses sellega  jookseb peast taas läbi ootamatu küsi-
mus: kas Tsooru inimesed on ka Antsla inimesed või 
näiteks  kuidas  lahti  mõtestada  Tsooru  elanike  piir-
konnas paiknemise  võimalikku muutust ja elukesk-
konna  kohandamist   põhimaanteega,  mis  siinsele 
rahvale on ajalooliselt alati olnud Võru-Valga maan-
tee.  Teame ka seda,  et  Antsla vald on jagatud mit-
meks piirkonnaks, millest üks on Tsooru. Loo lõpust 
võib  välja  lugeda,  et  vallavalitsus  huvitub  ainult 
Antsla piirkonnast ja Tsooru kant on kõrvale jäetud. 
Paistab, et selline suhtumine on tekkinud pärast 14. 
aprilli,  mil  Antsla  valla  valimiskomisjoni  otsusega 
arvati volikogust välja ainuke Tsooru piirkonnas elav 
volinik.
   Istudes rahulikult kodus, ei oska me tihti aimatagi, 
milliseid siinset elud puudutavaid otsuseid meie tead-
mata vastu võetakse.  Kuidas ikkagi  jõuaksid otsus-
tajateni  need soovid ja vajadused,  millest  mõtlevad 
Tsooru piirkonna kiiremat edasiarengut ootavad ini-
mesed.
    Külaleht püüabki oma lugudega  päevakorda kergi-
tada meie elu nii head kui halvad küljed, et teaksime 
ja saaksime külakogukondades teemat arutada. Nüüd, 
mil volikogus on liikmed, kes valimiste ajal ei saanud 
Tsooru piirkonna elanikelt ühtegi toetushäält või ai-
nult mõned, peab külavanemate hääl olema kõvem ja 
nõudlikum.

         Külalehe toimetus



Õnnitleme 
sünnipäevalapsi

Õnneks ei ole vist palju vaja,
õnne ei taga meil hiiglaslik maja.
Õnnelik olla ei saa, kui on kole,
kui tervis on nässus, siis õnne ei ole.

Eks nõudmine õnnele ole nii erinev,
minu õnn sulle, tundub ehk kesine.
Õnn on see, kui süda on rahul
hommikul tõustes, ei olegi pahur.

 Laupäeval, 4. juunil 
Tsooru rahvamaja juures

Tsooru piirkonna kaheksa küla 

kodukandipäev
Päevakava
kell 14 sportlikud mängud

 (taldriku golfi 1. etapp, kivi viskamise 
võistlus, munaloopimine jt)

kell 16  Film „Tsoorulaste tegemised 
Antsla vallas“

kell 17  Piknik puu otsas ja maa peal 
(söömine)

kell 18 Kodukandipäeva pidulik avamine
kell 19 Puuskulptuuride avamine ja 

puukunstinädala  lõpetamine
kell 19.30 Koigilaste näitemäng

 „Naised kosjas“
kell 21 Puhkeõhtu algus koos Koigi 

isetegevuslaste ja
 ansambliga MARVE

kell 22 Puuskulptuuri põletamine

Kallis kodukandirahvas 
lähedalt ja kaugelt!

Tuleme kokku ja tähistame Tsooru 
mõis 500 juubeliaastat!

*
18. juunil kell 16

Tsooru rammumees ja
 jaaniõhtu ansambliga ELUMEES

'*
Tsooru kandi rahva teabeleht                

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

77 LAIDVER HELBE 19.06.1939 Tsooru küla
75 KEEM HELJU 30.06.1941 Tsooru küla
73 ŠMEIMAN TIIU 04.06.1943 Roosiku küla
73 TOOM TOIVO 08.06.1943 Savilöövi küla
72 ADAMSON HELVE 30.06.1944 Luhametsa küla
66 SULG MILVI 22.06.1950 Roosiku küla
63 LIPING LEMBIT 09.06.1953 Viirapalu küla
62 SLOOG AIVAR 04.06.1954 Roosiku küla
60 KÜPPAR MARJE 05.06.1956 Tsooru küla
60 MÄGI MARE 16.06.1956 Tsooru küla
59 ILVES TIIU 15.06.1957 Kikkaoja küla
58 SLOOG ESTA 23.06.1958 Roosiku küla
53 PÄRN URMO 12.06.1963 Roosiku küla
52 VIIN SYLVA 28.06.1964 Tsooru küla
51 NIILUS KAIRE 6.06.1965 Tsooru küla

85 PÜTSEP LILLI 30.05.1931 Roosiku küla
83 HORG ERIKA 11.05.1933 Savilöövi küla
77 TALJA ILME 11.05.1939 Tsooru küla
72 BERGMANN VÄINO 15.05.1944 Tsooru küla
69 VÕRO TOIVO 14.05.1947 Kikkaoja küla
69 PÄRNA MALLE 06.05.1947 Savilöövi küla
68 KIKAS HEINO 03.05.1948 Roosiku küla
68 VAAB ELMAR 16.05.1948 Tsooru küla
62 VEIDE MATI 05.05.1954 Tsooru küla
60 JÜRISOO ARNOLD 18.05.1956 Savilöövi küla
59 LUST MAIA 11.05.1957 Tsooru küla
58 ORG SIRJE 31.05.1958 Savilöövi küla
57 SPRENK PEETER 06.05.1959 Tsooru küla
55 MANDEL EHA 20.05.1961 Luhametsa küla
55 VIIMNE ENE 09.05.1961 Tsooru küla
54 NIILUS ANDRUS 31.05.1962 Tsooru küla
54 NIILUS MART 31.05.1962 Tsooru küla
50 NIILUS VIRGE 21.05.1966 Tsooru küla

mailto:kalle@antsla.ee

