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Tsooru piirkonna külade kodukandipäev

Tsooru piirkonna kodukandipäev ja puuskulptuuride avamine toimusid samal päeval. Pildil skulptuurist „Mõtete lend“ paremale 
jäävad skulptorid. Neid ümbritsevad kodukandipäevalised. Fotod: Kalle Nurk

   Tsooru mõis 500 juubelitähe all toimus 4. juunil Tsooru 
piirkonna  kaheksa  küla  kodukandipäev.  Kaheksas  külas 
elab kokku ligikaudu pooltuhat  inimest,  kelledest  pooled 
Tsooru külas. Juubeliüritusel osales ligikaudu 70 inimest. 
Esindatud olid kõik külad. Oli ka neid, kes kolinud kauge-
male elama ning sel päeval segunesid põliselanikega. 
   Kuigi rahvast jagus,  köitis  tähelepanu  auväärne  vanem 
põlvkond. Sellest omakorda saab järeldada, et suurem osa 
noortest lahkub kodukandist ning võõrandub siinse kandi 
tegemistest. 
   Arvuliselt vaadeldes on näiteks viimase 15 aasta jooksul 
Antsla valla elanikkond vähenenud 1200 inimese võrra ehk 
teisisõnu  80  inimest  aastas. Tsooru  elanikkond  kahaneb 
aastas 20 liikme võrra.
   Need,  kes kohale  tulid,  võtsid endaga kaasa  kindlasti 
midagi meeldejäävat, sest päev oli sisutihe. Langes ju sa-
male päevale ka Antsla valla poolt  korraldatud puunädal 
„Pargist  parki“,  mille  raames  avati  Tsoorus  seitse  puu-
skulptuuri.  Arboristide abiga said soovijad köite abil  puu 
otsa ronida. Esinesid rahvamaja lauljad ning nais- ja sega-
rahvatantsurühm.  Kultuuriasutus  jagas  välja  30  Tsooru 
mõisa juubelihõngulist kruusi neile, kes rohkem silma jää-
nud oma panustamisega Tsooru kandi nii kultuurilise- kui 
ka elutegevuse säilitamisele. Meenega peeti meeles ka sel 
päeval  Tsooru  kandi  kõige  vanemat  inimest.  Nimelt  sai 
1923.  aasta  kolmanda  kuu  kolmandal  päeval  sündinud 
Liidia  Samarüütel  tänavu  93.  aastaseks.  Tsooru 
tantsumemme  Koidula  Kuusi  peeti  meeles  temanimelise 
mälestuspingi avamisega.

Tsooru  tantsumemm  Koidula  Kuuse  mälestuspingilt  eemal-
dasid katte Koidula tütar Kaie Herkel (vasakul) ja pingi val-
mistaja skulptor Mari Hiiemäe. 

   Skulptor  Mari Hiiemäe  võttis mälestuspingi avamisel 
lühidalt  kokku selle valmimisloo: „Sain ülesandeks  val-
mistada mälestuspink Koidula Kuusile. Kuna valisin välja 
kaheharulise puu, nägin pikalt vaeva, kuidas sellesse üks 
pink ära mahutada. Ja kui pink välja mõeldud, jäigi üle-
jäänud tööks  see  pink  välja  puhastada.  Rahvatantsuga 
seob seda pinki seljatoel kuue lehega lill. See  kuueharu-
line  lill  on  minu poolt   Koidulale  pühendatud  ja peaks 
olema  kohaliku  rahvatantsu  riiete  motiiv.  Valmis  pinki 
nähes on paljud mulle öelnud, et Koidulale oleks see pink 
meeldinud. Ma loodan, et nii see ka on.“
   Kalle Nurk



Puuskulptuurid 
Tsooru pargis

   30. maist kuni 4. juunini toimus Tsoorus puunädal, 
mille käigus valmis seitse puuskulptuuri. Üks nendest 
paigutati  Tsooru rahvamaja ette, teised kuus  asuvad 
Tsooru mõisapargis.  Igal neist kujust on oma  valmi-
mislugu, mida skulptorid avamispäeval ka tutvustasid.
 

„Tarkusejumalus  Õie“ 
valmistasid  Tartu  kõrgema 
kunstikooli  esimese  kursuse 
tudengid  Aiti  Valk  ja  Keijo 
Västrik.  See on nende esime-
ne omavalmistatud puuskulp-
tuur.  Tarkusejumalus Õie pea 
koos  poolenisti  lõpetamata 
püramiidikujulise  mütsiga 
sümboliseerib  inimese tarkust 
ja mõtlikkust. Skulptuuri keha 
on  justkui  täis  keerde  mis 
kannavad edasi inimese 

keerulist  iseloomu.  Keha  läbiv  auk  aga  näitab,  et 
inimene ei jõua kunagi täiuslikkuseni. Alati on midagi 
õppida. Kõik need peitlitahud kehal on mõtteterad. 
   

 „Ikka  veel  elus“ valmistas 
Itaalia  skulptor  Emanuela 
Camacci.  See  on orgaaniline 
töö,  mis  meenutab looduslik-
ke vorme. Vorm on inspireeri-
tud just tärkavast taimest. Ku-
ju  jäljendab elusvormi,  mis 
hakkab  kasvama.  Samas 
meeldib  Emanuelale kasuta-
da sümmeetrilisi vorme, nagu 
näiteks need ringidki kujul.
Tipus  on  näha  tärkava  taime 
lehti  ning allosas  musta  laia-

livalguvat laiku. Viimane on mälestus sõja ajast. Just 
mürsukillu jäljed puus pidid jätma aja jooksul sellised 
armid.  Skulptuuri  valmistamise  juures  pühendas 
skulptor  palju  aega lihvimistööle,  mistõttu see  kuju 
lausa tõmbab ligi käega katsuma ja puud silitama.  

Kanadalane  Volker  Steige-
mann  sai  inspiratsiooni  oma 
tööle  Hawaiil kasvavalt  suu-
relt  sõnajalalt.   See  avas  ta 
pilgu  väikese  sõnajala  suu-
nas.  Nii  tekkiski  mõte  teha 
puust  hiigelsuur  sõnajalg. 
Puit  sobis  ja nii  valmiski 
lehte  puhkevast  sõnajalast 
skulptuur
„Hiigelsuur sõnajalg“. 

   Volker oli liigutatud ülitoreda vastuvõtu ja külalis-
lahkuse eest.   Ta oli isegi  natuke  kurb, et peab siit 
lahkuma. Tema sõnade kohaselt me elame väga ilusas 
kohas  ning  loodab,  et  me naudime  skulptuuridega 
mõisaparki veelgi rohkem kui enne.   Küllakutse Ka-
nadast  Eestisse  sõiduks  sai  Volker  Tartu  kõrgema 
kunstikooli puumeister Lauri Tammelt. Nimelt kohtu-
sid nad eelmisel aastal  Lauriga Soomes,  kus samal 
ajal viibisid  ka Kahrut Vilbaste ja Emanuela Camac-
ci. Väga tihti ei juhtu, et kohtab teisi skulptoreid elus 
kaks korda.  Üks neist vähestest kordadest juhtus tä-
navu Tsoorus. 

.
   Väikese  nurga  all  paigal-
datud  puuskulptuur  „Mõtete 
lend“  on  valminud  Kahrut 
Vilbaste  ideest.  Teda  aitas 
kuju  väljavoolimisel  Anna 
Otsolainen.  Mõlemad  on 
Tartu  kõrgema  kunstikooli 
tudengid.
  Kuna eelnevalt oli ette antud 
teemaks tants, siis nad leidsid, 
et lendav linnuparv ongi just-
kui tants. Kuju koosneb viiest 
linnust  ning  nende  tiivaasen-

did moodustavad  täisliigutuse alt üles kokku. 
  Skulptuur oli juba mõttefaasis õppivatele skulptori-
tele suureks katsumuseks. Tööle asutigi sooviga  en-
nast ületada, mitte jäädes tammuma saavutatu juurde. 
Sellest  tulenevalt  sai  kuju  ristimisel  ka  nimeks 
„Mõtete lend“.  
   Innustagu siis see skulptuur meid kõiki julgelt mõt-
teid lennutama ja neid teoks tegema.

   Skulptuuride päeva peakorraldaja Lauri Tamm tuli 
Tsooru  vastutusega,  et  siit  lahkudes  jääksid  maha 
puuskulptuurid. Aga juba esimesel päeval hakkas tal 
igav. Skulptorid olid asjalikud ja töö kulges ladusalt. 
Nii  tekkis mõte jätta tänutäheks külalislahkuse  eest 
maha ka enda kätetöö. Kuna Mari Hiiemäe juba pinki 
tegi, siis otsustas ta sohva kasuks. Sohva sai parajalt 
nii suur, et kahele lähestikku istuvale inimesele paras. 
Ühel nõul ristitigi istumiskoht „Sohva armunutele“.



   Veel valmistasid Taru kõrgema kunstikooli tudengid 
Õie  Holm,  Inga  Tomson ja  Emma Tuvik  tuleskulp-
tuuri, mis kujutas kätest kinni hoidvate inimeste ringi. 
Kui aga see aga  kalde all pea peale pöörati, oli ehtne 
rahvariiete juurde kuuluv sõlg.  Kahjuks see meistri-
teos pole säilinud, sest valmistati eesmärgiga „Pargist 
parki“ nädala lõpututseremoonia ajal põlema süüdata. 
Nõnda ka meistrimehed oma töö põlema süütasid.
   Kalle Nurk

möldrimajas käib kibe 
ehitustegevus

   Külalehe toimetus kohtus esimest korda Tuuleveski 
kinnistu  praeguste  omanike Tanel  ja  Malle  Nurgaga 
2012 aasta sügisel, millest ilmus Külalehes nr 89 ka 
lühike tutvustus. Tol korral olid nad Tsoorumail olnud 
neli aastad ning tulevikuplaanid üpris roosilised.
   Vahepeal on neli aastat edasi veerenud ja Taneli sõ-
nul unistustes olnud mõtetel nurgad natuke maha lih-
vitud. Kuigi tuuleveski koos möldrimajaga on Tanel ja 
Malle Nurga omanduses, ei saa nad tunda ennast täie-
like peremeestena. Ehitiste kordategemisel hoiab ran-
gelt pilku peal muinsuskaitse ja plaanitavad tööd pea-
vad  olema  nendega kooskõlastatud.  Mõned  päevad 
tagasi külastas muinsuskaitse inspektor taas Tsoorut. 
Riigipoolsete  nõuete  täitmiseks  eraldatud  rahaliste 
summade kasutamiseks  tuleb  üle  vaadata  ka  natuke 
aegunud ehitusprojekt. 
   Teisalt tunnevad ennast mingil määral tuuleveski ja 
möldrimaja omanikena tsoorulased. Seda eeskätt vä-
lisilme seisukohalt.  Oleme võtnud  maakivist ehitised 
justkui kodukoha sümboliks. Tanel ja Malle Nurk on 
teadlikud tsoorulaste huvist ning seetõttu olnud  alati 
valmis Külalehe toimetusele rääkima oma tegemistest 
ja plaanidest.
4. juulil rääkis Tanel Nurk kohtumisel, et maja juu-res 
tehakse tööd jõudumööda. Kõige enam aega sel-leks 
on  paaril  suvekuul.  Möldrimaja  teisel  korrusel  on 
põrand maha võetud ja osaliselt  tagasigi pandud. Töö 
seiskus  materjali  puuduse  tõttu.  Alumisel  korrusel 
käib vilgas tegevus köögi ja vannitoa väljaehitamisel. 

Vannituba tuleb vana sahvri asemele. Väike tuba ede-
neb samuti üpris jõudsalt.  Nende töödega soovitakse 
lõpule jõuda juba tänavu. Suures toas jääb lagi vanast 
lauast.

Möldrimaja suure saali seinalt värvikihi alt tuli välja osaliselt  
säilinud  lillemuster,  mis  ekspertide  arvates  pärineb 
1930ndatest aastatest. Fotod: Kalle Nurk

   Saali osas on seintel näha veel kohati vana  lille-
mustrit. Ka see tuleks kuidagi restaureerida-renovee-
rida.  Arvatakse,  et  muster  on  pärit  1930. aastatest. 
Nikerdamist  on palju,  sest  tüüplahendamise  peale 
minna ei saa. Rohkem ikka käsitöö.  Peamine lähiaja 
eesmärk on  tsoorumail  viibides  lahti  saada  tolmu 
sees elamise tundest. 
   Tuuleveskiga  on  plaanid suuremad.  Veski ise ka 
majesteetlikum.  Esialgu  tehakse  korda välisilme. 
Tagasi  tuleb  panna väljatulnud kivid  ja  aknad ette. 
Siis saab edasi mõelda sisetöödele. Plaanis on tuule-
veski välja ehitada avalike ürituste korraldamiseks.
   Kuna Tanel  ise  on  läbinisti kultuuriinimene,  on 
temaga  juttu  tulnud Tsoorus  järvemuusika korralda-
misest. Esialgu läheb siiski kogu jõud remondi peale 
ning kahte  asja korraga ei  jõua.  Kui  sel  suvel jõu-
takse niikaugele,  et  saadakse  ka edaspidi  inimesi 
majutada, siis on järgmisel aastal Tsoorus koorilaagri 
korraldamine üpris tõenäoline. 

Möldrimaja teisel korrusel torkab silma justkui viltu vajunud 
korsten. Korstnal pragusid pole. Seega laoti tellised juba alg-
selt ehituse käigus.



    Möldrimajal on ka üks omapära. Teisel korrusel on 
näha justkui viltuvajunud korsten. See siiski nii ei ole. 
Korsten ongi ehitatud väikese lõuna poolse kaldega. 
Eksperdid  on  välja  pakkunud  kaks  põhjust  sellisele 
kivide ladumisele. Üks neist oli algselt ette planeeri-
tud, et kui kunagi hiljem juhtub majas olema tulekah-
ju, kukub korsten ümber ja kindlustusrahad saadakse 
täielikult kätte.  Teise  oletuse  puhul  arvestati  valesti 
katuseharja asukoht ja korstna ladumist alustati valest 
kohast. Tanelile meeldib esimene variantidest rohkem, 
ikkagi müstilisem.
   Hoonetele esialgse väljanägemise andmise juures 
võtab omajagu aega ka vanemaaegse materjali hanki-
mine. Harjumaal on küll vanakraami ladu, kuid sealt 
vedu kulukas. Siin on võimalus oma abivalmidust näi-
data kõigil, kes on teadlikud  kasutuseta  vana tellise 
olemasolust. Vaja läheb ka põrandalaudu. Tanel on tä-
nulik neile,  kes informeerivad sellise ehitusmaterjali 
olemasolust. Soovib  näiteks mõni vanas majas välja 
vahetada põrandat, ei tasu laudu minema visata. Neist 
võib asja saada teises kohas, kus niiöelda euroremondi 
asemel pannakse rõhku vanale ajale. Möldrimaja üle-
mise korruse põranda  lõpetamiseks oleks  tarvis  5.30 
meetri pikkusega laudu.  
   Kalle Nurk

Nüüd paintball 
ka tsoorus

   Tsooru rahvas paistab silma oma mitmekülgse tege-
vusega. Siin on olnud, on ja loodetavasti saab olema 
ka edaspidi inimesi, kes püsimatu hingega. Üks nen-
dest on Lauri Keerov, kes  on toonud Tsooru ka mitu 
ekstreemset  spordiala.  Mõned  aastad  tagasi  lõi  ta 
Tsooru  keskuses  võimaluse igal  soovijal mängida 
taldriku golfi. Tänavu suvel aga ka paintballi.

Esimene paintballi avalik lahing Tsoorus peeti 18. juunil. 
Fotod: Kalle Nurk

Paintball  on spordiala, mis muutunud lemmik meele-
lahutuse  viisiks  paljudele.  Mõnede  jaoks  ka  lihtsalt 
eluks vajalik spordiala. Paintball on väga aktiivne, dü-
naamiline, äge ja kaasahaarav meeskonnamäng, ühte-
viisi huvitav nii täiskasvanutele kui lastele, meestele 

ja naistele. Kasutatakse  pneumaatilist käsirelva, mis 
tulistab värvikapslitega. Pallid lähevad puruks põrga-
tes kokku takistusega ja värvides seda.

   Lauril on pikemat aega olnud mõtetes Tsooru kes-
kuses vana sigala varemetesse rajada vaba aja veet-
miseks  seikluspark.  Kuna  aga  rahvamaja  kinnistu 
taga seisev maatükk on jätkuvalt kasutuseta ning riigi 
omanduses,  on  vallavalitsus  asunud  seda  maa-ala 
munitsipaalomandisse taotlema. Kas Lauri soov täi-
tub,  on praegu veel  selguseta.  Aeg ei  anna oodata. 
Alustuseks püstitati paintball Tsooru rahvamaja kin-
nistule  ning  esimene  avalik  mäng  peeti  18.  juunil 
jaanipäevaeelsel  suveüritusel.  Siit  arenesid  mõtted 
edasi. Pilku köitis maikuus „Teeme ära!“ talgute raa-
mes korda tehtud endine Tsooru kolhoosi kontorihoo-
ne.  Teame varemast  ajast,  et  selles hoones  meeldis 
kuperjanovlastel  käia  harjutamas  linnalahinguid. 
Miks mitte proovida paukpadrunite asemel lahingut 
pidada värvipallidega. Vanasõna ütleb: „Julge hundi 
rind  on  rasvane.“   Kontorihoone  omanikuga  võeti 
ühendust, saadi nõusolek ning juba 2. juulil  kutsuti 
kõiki  talgutele  korda  tegema  ka  hoone  siseruume. 
Välja veeti kõik, mis risustas sisemust. Nüüdseks on 
maha peetud mitmeid lahinguidki ja huvi mängu vas-
tu kasvab. Informatsiooni jagamiseks on facebookis 
avatud ka lehekülg „Tsooru paintball“.

Mitmeaastase  järjepideva  muruniitmisega  on  kadunud 
rahvamaja  ümbrusest  põlvini  ulatuv  hein  ja  selle asemel  
valge ristik.

   Miski asi ei tule tühja koha peale. On tegevusi, mille tu-
lemusi märgatakse ja leiavad edasise rakenduse alles aas-
taid hiljem. Üheks püüdluseks nende hulka võib lugeda ka 
Tsooru  keskuse  korrashoidmise  ja  selle  ilu  märkamise. 
2010. aastal tehti algust mõisapargi võsast puhastamisega. 
Sealt on liikunud asi tasapisi edasi. Aastatega rahvamaja 
ümber lokanud põlvini hein ja kontorit varjanud rinnuni 
ohakas on asendunud õitsva valge ristikuga. Nüüd on tar-
vis olla järjepidev ja saavutatud hoida. Väga lihtne on sel-
lest kõigest taas ilma jääda. Üheks valusaks näiteks võib 
tuua Tsooru kaupluse A&O vastas pargis asuvat  väikest 
tiigikest.  Mõned aastad  tagasi  niideti  selle  ümbrust  pea 
igal nädalal ja tulemusedki näha. Mõtted käisid isegi tiik 
puhastada ja selle ümbrus kujundada puhkenurgaks. Kah-
juks võttis asi tagasipöörde.

Kalle Nurk 



Tsooru külateatri 
suvereis Narva

   Tsooru külateater on välja  kasvanud MTÜ Tsooru 
Koidukiired näiteringist, kui 5. aprillil 2008  mängiti 
esmakordselt  rahvamajas Margus Mölli neljavaatuse-
list  naljatükki  „Laip  sahvris“.  Mõned  aastad  hiljem 
hakkas Laine Keerovi juhendamisel näitering tegutse-
ma rahvamaja alluvuses Tsooru külateatrina. Igal aas-
tal on välja tuldud uue etendusega, peamiselt naljalu-
gudega.  Tänavu mängitav  Ardi  Liivese  „Esmaspäev 
on hirmus päev“ on publikuni jõudnud juba 13. korral 
ning ees ootab veel seitse väljasõitu. Järgmiseks hoo-
ajaks  algasid  ettevalmistused  varakult.  Kuna  trupi 
liikmete  arv  on  kasvanud  12-ni  ja  et  kõik  saaksid 
mängida, sõlmiti  kokkulepe  Margus  Mölliga,  et  see 
kirjutaks näitemängu Tsooru külateatrile. Lugu peaks 
valmima  augustis. Tagavaravariandina  on  näitemän-
guagentuuri kaudu välja valitud ka teine näidend.
   Tsooru külateater areneb iga aastaga. Hästi saab asi 
kulgeda,  kui  näitlejatel  on  olemas  toetav  perekond. 
Viimastel aastatel ongi saanud tavaks suvel teha koos 
pereliikmetega mitmepäevane reis Eestimaa kaugema-
tesse  nurkadesse.  Ilusad  mälestused  on  Hiiumaast, 
Saaremaast, Kihnust, Haapsalust ja Peipsi äärest. Juuli 
keskel käidi tutvumas Narva linnaga.

 Narva kesklinnast vaade merele.   Foto: Kalle Nurk

  Küllakutse  Narva  organiseeris seal elav  ja  Narva 
Vanalinna  riigikoolis  eesti  keele  õpetajana  töötav 
Kristiina  Püvi. Narvas  võttis  vastu  250 liikmeskon-
naga Narva  Eesti selts, kes peab ennast 1874. aastal 
sisseõnnistatud Narva Eesti  Seltsi  järeltulijaks.  Selts 
on eesti meele, eesti keele ja eesti kultuuri viljelemise 
paigaks  Narvas.  Ööbiti  seltsi  ruumides,  mis  asuvad 
Aleksandri  kiriku naabruses koguduse majas. Aleks-
andri  kirik  on  juba  pikemat  aega  pankrotis.  Siiski 
peetakse kogudusemaja teisel korrusel asuvas suures 
saalis paaril korral  kuus  jutlusi.  Külalislahkust küla-
teatrile  osutas  ka  Narva  linnasekretär  Ants  Liimets, 
kes  tutvustas  linna  minevikku,  olevikku  ja  arengu-
plaane.  Linnaekskursioonil  nähti Narva linna nii ilu-

said külgi kui ka pahupoolt.  Merevesi oli soe ainult 
lastele, täiskasvanud keeldusid karastuskümblusest.
   Kristiina abikaasa Indrek Püvi on pärit Tsooru kan-
dist. Indrek töötab Ida prefektuuri piirivalvebüroo ju-
hina ning pakkus omalt poolt võimaluse tutvuda pii-
ripunkti  tööga.  Õnnestus  ka  piirivalvekaatril  sõita 
ning heita pilk Narva linnale veepoolsest küljest.
Tänutäheks  Narva Eesti seltsile sooja vastuvõtu eest 
mängiti  umbes 40  seltsi  liikmele  „Esmaspäev  on 
hirmus päev“.
  Koduteel külastati veel Rakvere linnust.  Nii kulges 
tänavune seitsme autoga sõidetud  ja  30 liikme  osa-
võtul Tsooru külateatri suvereis.

       Kalle Nurk

Jalgratturite 
sprindisõit Tsoorus

10. juunil sättisid Romet Niilus ja Ardo Jõevere taas 
Tsooru  keskusesse  maha  jalgratturitele  sprindiraja 
ning  sama  päeva  õhtul  toimus  Hauka  Veloklubi 
korraldatud  Antsla rattaralli teine etapp. Sõitjaid oli 
50  ringis,  pooled  nendest  lapsed.  Pärast  võistlusi 
Hauka  Veloklubi  eestvedaja  Ülar  Morel  sõnas,  et 
neid võistlusi ei saa kuidagi ära jätta, sest lapsed tun-
nevad võistlemisest nii suurt rõõmu.

P14 vanusekassis läks sprindisõidule kuuest poisist neli tsoo-
rulast. Sõidu võitis Karl-Erik Keerov.           Foto: Kalle Nurk

 Tsooru on igati sobiv koht rattasprindi korraldami-
seks.  Siin  on  välistatud sõidutee  kasutamine  parki-
misel  ja  võistlemisel.  Just  sõidutee  on  olnud  kor-
raldajatele üheks suuremaks ohutuse tagamise mure-
allikaks. Samuti on vastavalt eale  võimalus kasutada 
erineva raskusastmega radasid. Kiidusõnu lausus ka 
rajameister  Romet  Niilus.  Teise  aasta  kogemused 
ning  hooldatud muru tagasid lühikese ajakulu raja 
ettevalmistamiseks. 

Kalle Nurk

 



Tsooru rammumees 2016

     Henn Ploomi poolt algatatud Tsooru rammumehe 
väljaselgitamine  jäi  pärast  tema  rahvamaja  juhataja 
koha  mahapanemist  unarusse.  Vahepeal  püüdis  seda 
elule turgutada V-klubi. Möödunud aastal võttis asja 
eestvedamise enda kanda Tsooru näitering. 18. juunil 
selguski 2016. aasta Tsooru rammumees. Et tegu on 
tõelise  rammukatsumisega,  näitas  selgelt  tänavuse 
aasta  võistluste  kulg.  Registreerus  üheksa meest. 
Mõne  mehe  musklitest  võis  välja  lugeda  pikaajalist 
ettevalmistust.  Kuna võistlus ei  käinud  mõisa peale, 
pakkus see elamust kõigile. Tsooru rammumees 2016 
karika viis koju Sergo Belov. 

 Tsooru rammumees 2016 võidukarika annab Lauri Keerov üle 
Sergo Belovile.             Foto: Sirle Nurk 

   Võistluselamust  pakuti  ka  lastele.  Kuna  Tsoorus 
veel  kurnirada  pole,  veeretati  kontoriesisel  teel 
topispalliga veega täidetud plastikpudeleid pikali.

Tsooru jaanituli ja Marta Toom. Foto: Kalle Nurk

   Tänavune võidupüha ja jaanipäev langesid neljapäe-
vasele ja  reedesele  päevale.  Seega  järjestikku  neli 
puhkepäeva.  Vaatamata  sellele  süütasid  tsoorulased 
jaanitule  juba  18.  juunil.  Tuli  oli  võimas.  Leegid 
kerkisid  üpris  kõrgele.  Tantsuks  mängis  ansambel 
Elumees.  Oli  tore  võistlusterohke  päev.  Aitäh 
korraldajatele!

Kalle Nurk 

Võidupühaeelne 
orienteerumismäng

   Pärast Tsooru Maanaiste Seltsi tegevuse tõmbumist 
kitsamale  ringile  on  tsoorumail  ürituste  läbiviimise 
peavastutus lasunud meestel. 
   Antsla naiskodukaitsjad leiavad,  et võistlused on 
suuremal  osal  korraldatud  suunitlusega  lastele  ja 
meestele.  Nii  otsustas  naiskodukaitsja Eleri  Siidra 
koos kolleegidega 18. juunil korraldada Tsooru ümb-
ruses orienteerumismängu. Esimese korra kohta võib 
osavõtjate  arvuga  rahule  jääda.  Neljast  kuni 
neljaliikmelise  võistkonna  kaptenist olid  kolm 
naised.
    Läbida tuli kaheksa kontrollpunkti. Arvestati 
ülesannete täitmise edukust. Seega oli orienteerumine 
jõukohane ka lastele.

Orienteerumise üks kontrollpunktidest asus Preilisilla juures.  
Seal tuli 10 sekundi jooksul meelde jätta riidele sätitud ese-
med ning hiljem võimalikult palju neist püüda paberile mär-
kida. Pildi keskel on orienteerujad Herki Hillak, Oliver Jõela  
ja Karl-Erik Keerov. Neile kuulus ka üldvõit. 

Fotod: Kalle Nurk

Antsla  naiskodukaitsjad korraldasid Tsoorus  orienteerumis-
mängu ja  pidasid osalejaid  meeles  tänukirjade  ning  auhin-
dadega. Pildil tänukirjade kirjutamine.  

   
    Võistlusega jäädi rahule mõlemapoolselt. Naisko-
dukaitsjad lubasid teinegi kord samalaadse võistluse-
ga välja tulla ning pakkuda veel tegevusi, mis mõel-
dud eeskätt naistele.

Kalle Nurk



Lepistu kooli 
vilistlaste kokkutulek

   Peagi möödub kümme aastat,  mil lõpetati  Lepistu 
koolis hariduse andmine. Aeg lendab, kuid mälestused 
jäävad. 2011. aastal tõestasime, et koolimaja ja kooli-
kaaslased on meile endiselt kallid. Neid tahame näha 
ning meenutada ühiselt möödasaadetud aegu. Sellest 
on viis aastat möödas. Taas on aeg kokku saada! 13. 
augustil toimubki Lepistu kooli vilistlaste kokkutulek.

2011. aasta Lepistu kooli kokkutulek.      Foto: Kalju Kuusik

   Korraldustoimkond on teinud väikesi ettevalmistusi, 
et peale jällenägemiserõõmu oleks veel midagi uut ja 
meelepärast. 
   Kuna samal päeval on Hauka laadapäev, siis külas-
tage kindlasti laadapealinna Antslat. Antsla vallavalit-
sus on selleks Tsoorust Antsla ja tagasisõiduks telli-
nud  bussi,  mis  väljub  Tsoorust  kell  9.  Tagasituleku 
aeg  lepitakse  kokku  juba  bussis.  Sama  buss,  mille 
rooli  keerab  Alar  Antsov  Vana-Roosast,  võtab  kell 
15.30  Tsoorust  peale ka  rahva,  kes  soovivad  sõita 
Roosikusse kooli kokkutulekule. 

Kell 15.30 algab Lepistu koolimaja juures  kohale-
saabunute registreerimine. 
Kell 16 avame kokkutuleku, lühikesed sõnavõtud ja 
kontsert rahvamaja isetegevuslastelt. 
    Koolimaja peremees ja perenaine võimaldavad or-
ganiseeritult  heita  pilgu  mõningatesse  hoone  sise-
ruumidesse.

   Oli aegu, kui Lepistu kooli jõudmiseks tuli hommi-
kuti käia jalgsi mitmeid kilomeetreid ja peale tunde 
taas kodutee jalgealla võtta. Alles see oli, kui bussiga 
hakati  koolilapsi  kokku  ja  laiali  vedama.  Ka  need 
olid unustamatud ajad, mida on meenutada ja teistele 
rääkida.  Taas  on  võimalus  kogeda  nelja  kilomeetri 
pikkust matka Lepistu koolimaja juurest Tsooru rah-
vamaja juurde. Sellist rännakut on korraldatud juba 
kaheksal  korral  Tarkusepäeva jooksu nime all.  Kii-
remaid kohalejõudjaid premeeritakse karikate ja me-
dalitega,  teiste  osavõtjate  vahel  loositakse  välja 
Lepistu kooliga seotud meeneid. Peavõiduks raamat 
„100 aastat Lepistu koolimaja Võrumaal“. Kes aga ei 
soovi  või  ei  jõua  nii  pikka  teed  jalgsi  liikuda,  siis 
saab bussiga ka tagasi Tsooru sõita.
Kell 17 antakse stardipauk Tarkusepäeva ränna-
kule.

Koosviibimine jätkub Tsooru rahvamajas. 
Kell  19 esineb  saalilaval  Lasva  taluteater  näite-
mänguga „Päev kolhoosis ehk mutrid ja poldid“
Kell 20 kutsub tantsule ja pakub muusikalist mee-
leolu Arnu Meltes Tõrva kandist.
   Päeva edukas ja meeldejääv kulgemine on aga, kal-
lis vilistlane, sinu enda teha. Tsooru rahvamajas ja-
gub laudu ja toole ning ruumigi, et saaksite väikeses 
ringis päeva lõpule veeretada. Kel aga soovi, võib en-
nast mugavalt rahvamaja tagusele murule sisse seada. 
Selleks avame rahvamaja külguksed. Kel kodus kok-
kupandav varjualune, võib sellegi üles lüüa.
   Eks iga organiseeritud asi too endaga kaasa ka ku-
lutusi.  Kokkutulekule saabuja, kui ei  põlga paljuks, 
siis võta kaasa ka  5 eurot päeva korralduskulude 
katteks.
   Lisainformatsiooni ja  täpsustusi küsi  telefonil 
51930084 (Kalle  Nurk).  Samuti  on  olemas  face-
bookis „Lepistu kool“ infonurgake.

   Taaskohtumiseni 13. augustil 
kell 16 Lepistu koolimaja juures

 ja
 kell 19 Tsooru rahvamajas.

                 
       Korraldustoimkonna nimel Kalle Nurk



Antsla gümnaasiumi 
lõpupidu

21. juunil lõpetas Antsla gümnaasiumi 17 noort.  Kolm neist :  
Karmen Dräbtsinski (esireas vasakul), Greta Puija (esireas pa-
remal) ja Ardo Jõevere (tagareas paremalt  teine) on tidedalt  
seotud Tsooruga.  Foto: Kalle Nurk

   21. juunil lõpetas järjekordne lend Antsla gümnaa-
siumi 12. klassi. Lõpetajate hulgas oli ka kaks tsooru-
last, kelle haridustee algas Lepistu põhikoolist. Mõle-
mad on silma paistnud nii õpingutes kui ka ühiskond-
likus tegevuses. Greta Puija lõpetas kooli väga heade 
hinnetega. Greta  lööb kaasa  aktiivselt kultuurielus ja 
kahel  viimasel  aastal  töötas  rahvamajas  noorteringi 
juhina. Õpinguid jätkab ta Tartu ülikoolis.
   Ardo Jõevere  on abimees spordivõistluste läbivii-
misel kui ka ise võistlustel osalemas. Tema õpingud 
jätkuvad Maaülikoolis.
    Tsooruga on tihedalt seotud kolmaski gümnaasiu-
mi lõpetaja. Jõepera küla tüdruk Karmen Dräbtsinski 
on tantsutüdruk,  kes kuulub Päivakese ja naisrahva-
tantsurühma Koidukiir ridadesse ning on tantsinud ka 
Tsooru segarahvatantsurühmas. Ka tema õpingud jät-
kuvad  Maaülikoolis.  Edu  neile  edasiõpingutes  ja  et 
nad  leiaksid aega ka oma meelistegevustega tegele-
miseks.

Kalle Nurk

Juuli kuu alguses läbis Võrumaad keeristorm. Tsooru mõisa-
park pääses seekord väikeste kahjustustega, küll aga oli mit-
meid päevi ära elekter. Suured tuulemurrud olid aga Mõniste  
ja  Vana-Antsla  parkides.  Pildil  Agu  Ilves  ja  Mati  Veide 
tormikahjustusi likvideerimas.    Foto Kalle Nurk

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

84 RAIDMA JOHANNA 13.08.1932 Roosiku küla
79 PUKK ÜLO 17.08.1937 Litsmetsa küla
78 VÄITS ENDA 24.08.1938 Kikkaoja küla
77 HOLLO TIIU 13.08.1939 Kikkaoja küla
77 PUKK VIIU 25.08.1939 Litsmetsa küla
73 HÄRMALA ELLE 03.08.1943 Litsmetsa küla
73 KOCH MATI 17.08.1943 Luhametsa küla
72 ROOD ENN 28.08.1944 Tsooru küla
64 GEIER HELI 01.08.1952 Tsooru küla
63 ILVES AGU 12.08.1953 Savilöövi küla
60 OJA KÜLLI 03.08.1956 Viirapalu küla
59 SISAS LIIDIA 05.08.1957 Tsooru küla
58 RISTISAAR SIRJE 06.08.1958 Tsooru küla
57 JÕGI JULIUS 18.08.1959 Luhametsa küla
56 KIKAS EDA 14.08.1960 Tsooru küla
53 JOOSU EEVI 10.08.1963 Tsooru küla

85 POPKO EFROSIINE 24.07.1931
84 HAAK HELGI 25.07.1932
80 SILD LIDIA 18.07.1936 Kikkaoja küla
75 SARAPU AINO 14.07.1941 Savilöövi küla
74 VAAB HEILI 17.07.1942
64 SAAREMÄGI TOIVO 20.07.1952 Kikkaoja küla
64 HELSTEIN TULJU 31.07.1952 Savilöövi küla
62 HANSMAN HEINAR 04.07.1954 Savilöövi küla
60 HILLAK TIINA 30.07.1956
60 TAMMIKSAAR TIINA 30.07.1956 Kikkaoja küla
59 HELSTEIN RUTH 21.07.1957 Savilöövi küla
58 PÕLDRA TOIVO 15.07.1958 Roosiku küla
55 SAAVO INGE 25.07.1961
54 LADVIG MADIS 02.07.1962 Savilöövi küla
53 KOHA AIGAR 10.07.1963 Viirapalu küla

Tsooru küla
Tsooru küla

Tsooru küla

Tsooru küla

Tsooru küla
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