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Tasa ja targu

      Külalehes  nr  117 kirjutasime disainer  Virje 
Pärtinist ja tema nägemusest, milline võiks tulevikus 
Tsooru rahvamaja saaliosa välja näha. Nüüd on tsoo-
rulastele tutvumiseks piltlik ülevaade olemas. 

Vaade Tsooru rahvamaja saali lavapoolsele küljele. Siin tuleb 
tähelepanu  pöörata  kahele  asjale.  Lava  külgseinad  saavad 
olema kaetud mustrilise tapeediga ja laele, mis pildi ülaservas 
on  näha  valge  kolmnurgana.  Valge  laeosa  tuuakse  23  cm 
allapoole,  mille  sisemusse  paigaldatakse  valgustid.  Foto  on  
tehtud  sisekujunduse  arutelu  ajal  ning  seetõttu  on   foto  
paremasse nurka jäänud rahvamaja juhataja Kalle  Nurk ja  
volikogu esimees Kurmet Müürsepp oma mõtteid vahetamas. 

Fotod: Virje Pärtin

   Ainult pildist ei piisa. Töö käigus arutati mitmeid 
ettepanekuid, mis ja kuidas võiks rahvamaja saaliosa 
teistmoodi välja näha. Kindlasti mõtleb lugeja küsi-
musele, kas kõik see ka teoks saab ja millal?

   Volikogu esimees Kurmet Müürsepp, kes on ühtlasi 
otsene kontaktisik Virje Pärtiniga, annab lootusi ena-
maks. 

   Lähiajal hakkab volikogu majanduskomisjon, mida 
juhib volikogu esimees, arutama järgmise aasta valla 
eelarvet,  kus  lepitakse  kokku  järgmiseks  aastaks 
Tsooru rahvamaja saalis ümberkujundustöödeks eral-
datav rahasumma.  Kindlust  ja  lootust  annab juurde 
juuni kuus toimunud Tsooru kandi külade kokkutu-
leku  päeval  vallavanem  Merike  Prätzi  sõnavõtust 
kostunud tõdemus, et Tsooru rahvamajas pole tarvis 
rahasid kokku hoida. Vallal rahadega probleemi pole. 

   Jääb loota, et nii volikogu esimehe kui ka vallava-
nema sõnad peavad paika ja alustatud ettevõtmine ei 
jää venima ning areneb loomulikku rada mööda eda-
si.  Esimest muutust,  mis saali sisekujundusega seo-
tud, saab Tsooru rahvamajas 15. oktoobril toimuval 
hooaja avapeol ka katsuda ja proovida. Nimelt saa-
buvad 7. oktoobril OÜ Pixneri valmistatud 100 tooli, 
mille kattekanga värvid on välja valinud Virje Pärtin.

 

Vaade  saali  rõdupoolsele  osale,  milles  on  näha  tapeediga 
kaetavad seinaosad. Paigas on ka lae ja seinte värv.

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja



Mida arvad sina haldusreformist Tsoorus?

   Juba mitu kuud on omavalitsused üle Eesti aruta-
nud, kellega ja kuidas liituda. Hiljuti märkasin, et 
nüüd on ka Antsla vald avaldanud Urvastega ühi-
nemise plaani. Asusin ühinemislepingu projekti hu-
viga lugema, et saada selgust,  kuidas nähakse siis 
ka Tsooru kandi arengut... ja pidin kurvalt pettuma, 
sest Tsooru kanti ilmselt arendamise vääriliseks ei 
peeta.  Kõige selgema sõnumi Tsooru kandi  unus-
tamisest  juba  enne  valdade  liitmist  annab  ühine-
mislepingu  investeeringute  kava.  Kõik  praegust 
Antsla  valda  puudutavad  investeeringud  lähevad 
Antslasse  ja  Kobelasse.  Samuti  kavatsetakse  olu-
liselt  investeerida  Antsla  ja  Kuldre  „kaksiktähe“ 

sidumiseks  (muu  hulgas  nt  kergliiklusteega). 
Tsoorusse ei kavandata aga isegi seda väikest kerg-
liiklusteed,  mida  oleks  hädasti  vaja  käänulise  ja 
halva nähtavusega bussipeatuse ja  veski vahelise 
tee äärde.

   Tsoorust vaadates teeb see kurvaks, aga kui heita 
pilk Lõuna-Eesti kaardi peale, siis on selline asjade 
käik täiesti mõistlik ja pikemas plaanis ka majan-
duslikult efektiivne. Ainult et Tsooru kant, kui ku-
lukas  ja  teiselpool  sood  asuv  „ussjätke“,  tuleks 
Antsla-Kuldre piirkonna arengule keskendumiseks 
loodavast  „Urva-Antsla“  vallast  lahti  lõigata  ja 
Rõugele maha parseldada. 

   Rõhutasin  kaardil  peamisi  ühendusteid,  kuna 
enamuse teenuste kättesaadavuse tagamiseks on vaja 
liigutada  inimesi  –  kas  siis  teenuse  osutajaid  või 
saajaid.  Tehnoloogia küll  areneb tohutu kiirusega ja 
isegi  meditsiini  vallas  pakutakse  (Aafrikas)  juba 
mobiili  abil  ultrahelipiltide  tegemist  ja  diagnoosi-
mist, aga meil on siiski veel üksjagu minna, et päris 
ilma  liikumata  kõik  asjad  aetud  saaks.  Seega 
mängivad  teenuste  osutamise  (sh  kulude)  planeeri-
misel  transport  ja  logistika  olulist  rolli.  Kaarti  vaa-

dates paistab mulle silma see, et Mõniste, Varstu ja 
Rõuge  valla  ühinemisel  jääks  Tsooru  kant  igatpidi 
kenasti  loogilise  liikumise  tee  peale  (Võru-Valga 
maantee).  Samas  oleks  Antsla-Urvaste  kandis 
(Sangaste  ja  Sõmerpalu  vaheline  maantee)  ringe 
tegeval teenuse pakkujal vaja Rimmi ja Tsooru vahel 
jupp  tühja  maad  maha  sõita.  Lisaks  on  ka 
ühistranspordi  mõistlik  korraldamine  nende  kahe 
peamise,  nö  põhja  ja  lõuna  suuna  vahel  üsna 
keeruline. Kui Tsooru kandi inimene võiks Võru tee 



peal Rõugest nagu muuseas läbi astuda, siis bussiga 
Antsla  kaudu  Võrru  minekut  ei  ole  vist  keegi 
proovinudki,  sest  see  võtaks  rohkem  aega  kui  sõit 
Tartust Tallinnasse. 

   Eeltoodud näiteid ei ole vaja võtta etteheidetena, 
vaid  lihtsalt  tähelepanekutena.  Kunagine  Rõuge  ki-

helkond  tekkis  loomuliku  arengu  tulemusena  ja 
loomuliku  arengu  puhul  on  alati  rolli  mänginud 
looduslikud  barjäärid.  Nendega  võiks  arvestada  ka 
nüüd, seda enam, et ka rahvastiku paiknemise kaart 
näitab  kätte  piiri  Antsla-Urvaste  ning  Tsooru  kandi 
vahel  (vt  Statistikaameti  rahvastiku  paiknemise 
kaarti). 

(Statistikakaardil on märgitud „Antsla“ kahel korral. Alumise Antsla asemel peaks olema „Tsooru“  KL)

  Kuna  loodetavasti  kehtivad  uued  piirid  vähemalt 
mõned  aastakümned,  siis  tuleks  need  maha  panna 
läbimõeldult.  Nii,  nagu  peavad  Antsla  vallaga 
liitumist  mõistlikuks  Lusti  küla  inimesed  Karula 
vallast  ja  Liiva  küla  inimesed  Sõmerpalu  vallast, 
võiksid  Tsooru  kandi  inimesed  näha  mõistlikuna 
ühinemist  loodava  vallaga,  mille  keskus  on 
tõenäoliselt  Rõuges.  Juhul,  kui  5000  elaniku  piir 
enam liituvaid omavalitsusi ei kammitse, oleks ilmselt 
ka Antsa valla juhtidel lihtsam teha otsus, et Tsooru 
kant  võiks  oma loomuliku  tõmbe  suunas  liikuda  ja 
Antsla  saaks  rahus  arendada  keskust  ja  parandada 
ühistransporti  Tartu  suunal  (nii  bussiga  läbi  Kanepi 
kui rongiga läbi Tsirguliina). Tsooru kant võiks loota 
parema ühenduse loomisele Valga-Võru suunal, kuhu 
saaks  nooremad  jalgrattaga,  vanemad  ehk  naabri 
autoga Kangstis või Sännas mugavasti ligi. 

   Pean lisaks tunnistama, et Haanja-Misso-Mõniste-
Rõuge-Varstu  ühinemislepingu  projektis  avaldas 
mulle  muljet  tulevikku  suunatud  mõtlemine.  Ei 
keerelda  ainult  rutiinsete  toimetuste  ümber,  vaid 
seatakse  selget  fookusesse  ettevõtluse  arendamine 
ning  valla  kavatsus  tegelda  aktiivselt  piirkonna 
turundamise ja muude toetavate tegevustega. Lisaks 
hindan  valdade  juhtide  ettenägelikkust  energia-  ja 
ressursitõhususe  ning  –  hoopis  teisest  suunast  – 
külaelu  toetamise  rõhutamisel.  See  ühinemisleping 
annab  lootust  uueks  hingamiseks.  Seda  tahaks  ju 
Tsooru kandile ka...

Ruuta Ruttas-Küttim
     Roosiku külast



Tsoorus kontorihoones 
toimus relvastatud 

vastuhakk

ÕPPUSED.   7. septembri pärastlõunal toimus Tsooru 
keskuses tulevahetus.  Nimelt  oli  piiri  ületanud kaks 
kurjategijat,  kes  olid  varjunud vanas  kontorihoones. 
Vabatahtlikult nad alla ei andnud ja kuna pantvange 
polnud, otsustas operatiivüksus siseneda hoonesse.  

Kahe  kuulikindla  kilbiga  kaitstud  operatiivrühm  sisenemas 
Tsooru kolhoosi kontorihoonesse.              Fotod: Kalle Nurk

Üks piiririkkujatest  varjus esimese korruse pimenda-
tud  koridoris.  Varjujale  tuli  kasuks  kevadel  „Teeme 
ära  talgute!“  ajal  laudadega  kinnilöödud  aknad. 
Samas  aga  raskendas  ja  tegi  ohtlikumaks  tekkinud 
olukord operatiivrühmale. Üks nende liikmetest võttis 
valve alla teisele korrusele mineva trepi.

   Valgustades  lampidega  pimedat  koridori  liiguti 
sammhaaval edasi.  Peitu pugeja tundis ennast nurka 
surutuna ja hakkas tulistama. Tulevahetus kestis kuni 
vastuhakkaja sai surmava kuuli.  Teisel korrusel läks 
vaenlase kahjutuks tegemine lihtsamalt. Pargipoolsed 
suured  tühjad  aknaavad  hõlbustasid  oma  eluga 
riskivate  piirivalvurite  ülesande  täitmist.  Ka  teisel 
korrusel  osutati  relvastatud  vastupanu.  Kuulid 
põrkusid vastu teraskilpi. Avati vastutuli, mis lõppes 
samuti kurjategija surmaga.

   Piirivalve  operatiivüksus  on graafikujärgselt  tööl 
pidevalt ja ka siis, kui vahetult suuremaid piirijuhtu-
meid ei esine. Osalevad patrullides ja tagavad piiri-
turvalisust.  Kuigi 7. septembril  toimus lausa tuleva-

hetus, võib lugeda seda päeva neile üheks rahuliku-
maks ja see võimaldaski läbi viia värvikuulidega õp-
pepäeva Tsooru kolhoosi kontoris.

   Miks just Tsoorus? Tänu kontoriomaniku ja Lauri 
Keerovile, on nüüd võimalus pidada paintballi lahin-
guid nö tondilossis. Ruumid on igati sobilikud ka õp-
puste  korraldamiseks.  Kuna  hoone  kordategemise 
korral  tuleb kõik seinad nagunii  üle teha,  pole vaja 
tagasi  hoida  värvikuulidega  laskmist.   Sopiline, 
kohati  pimendatud  ruumid  aga  lisavad  juurde  eks-
treemsust. 

   Piirivalve  operatiivrühma  võib  võrrelda  kõigile 
hästi teada Zorroga, kelle nägu oli rahvale appi tulles 
varjatud.  Ka  operatiivüksus  tegutseb  kogu  aeg 
maskides.  See  on  vajalik  enda  ja  oma  lähedaste 
turvalisuse pärast. Nii ei saagi me neid eluohtliku töö 
eest tänada nimepidi.

   Rakvere linnas asub politseimuuseum, mis jagab 
tavakodanikele teavet politseitöö nii ajaloost kui an-
nab võimaluse kogeda nende töö vajalikkusest. Muu-
seumi  külastuse  ringkäik  lõpeb  seinal  asuva  kivi-
tahvliga,  millel  pikk  politseinike  nimekiri,  kes  on 
viimase kahekümne viie aasta jooksul oma tööüles-
andeid  täites  elu  andnud.  Viimati  toimus  selline 
juhtum tänavu  Haapsalu  lähistel,  kus  hukkus  kaks 
teenistuskohustusi täitnud piirivalvurit.

Kalle Nurk

 piirivalve 
operatiivteenistusest     

   Piirivalve  operatiivteenistuse  põhiülesandeks  on 
reageerida kõrgendatud ohuga piiriintsidentidele, mis 
nõuavad kiiret  sekkumist,  eriettevalmistust  ja eriva-
rustust.  Muuhulgas kuulub selle hulka ka erioperat-
sioonidel  ja  varitsustes  osalemine  lähtuvalt  ohuhin-
nangutest,  lisaks  haarangud,  isikute  kinnipidamised 
ning seda valmisolekus 24/7.

   Üksuse komplekteerimisel pööratakse suurt rõhku 
kvantiteedi asemel kvaliteedile: kiirreageerimisüksu-
se liige on suure stressitaluvuse, iseseisva otsustus- ja 
kiire kohanemisvõimega, et kriitilistele olukorda-dele 
konstruktiivselt  läheneda.  Pidevad  koostöötree-
ningud  omakorda  tagavad,  et  üksuse  liikmed  mitte 
ainult ei tegutse üheskoos, vaid on ka vaikimisi mõt-
tekaaslased.

   Lisaks püstolitele ja teistele erivahenditele on ope-
ratiivteenistuse varustuses muuhulgas ka tugirelvad, 
kilbid, teised tehnilised valve- ja seireseadmed, mida 
kasutatakse  nii  piiri  valvamisel  kui  piiririkkumiste 
avastamisel.  

 Kerly Virk      
pressiesindaja



2016. aasta 13. augustil Lepistu kooli kokkutulekul osalejad . Foto: Krista Puija

Lepistu kooli vilistlaste kokkutulek
   13. augustil toimus Lepistu vilistlaste järjekordne 
kokkutulek, kuhu registreerus 53 inimest. Kõige enam 
oli esindatud 1950. aastal kooli lõpetanud lend. Kahe-
kümnest lõpetajast oli kohal kuus: Linda Tammemägi, 
Valli Aim, Elfriide Iin, Silvia Reinhold, Hilja Märdin 
ja Kalju Jänes. Alates 1981. aastal traditsiooniks saa-
nud iga viie aasta järel toimuva kokkutuleku üks kor-
raldajatest  on  olnud  kooli  viimane  direktor  Ainu 
Kööts,  kes oli kohal ka tänavu. Ainu Köötsi avasõna 
alguslaused võtsid kokku selle, millised tunded valit-
sevad  vilistlaste  südames:  „Kui  Lepistu  koolipoiss 
isaga koolimajja jõudis, oli  kool juba kinni pandud. 
Ikka jääb meile mulje, et tuleme kalmistule. Kool on, 
sammas kui on, aga rahvast, kes kihas ümber siin ja 
seal,  neid  enam  ei  ole.  See  kalmistu  tunne  räägib 
igaühes erinevat keelt”.

Tsooru  naisrahvatantsurühm  Lepistu  kooli  kokkutulekul  
tantsimas.           Fotod: Kalle Nurk

   Ka ilmataat andis vihmapiiskadega mõista, et pole 
rahul maaelus toimuvaga, kus üks kool teise järel su-
letakse. Vihmasadu ei takistanud küünlaid asetamast 
kahe  mälestuskivi  jalamile.  Mälestati  õpetajaid  ja 
vilistlasi,  keda  meie  hulgas  enam pole  ja  neid,  kes 
andsid oma elu Vabadussõjas. Tsooru naisrahvatantsu-
rühma  tantsud  olid  pühendatud  kauaaegsele  tantsu-
õpetajale Koidula Kuusile ja mereaastale. 

2016.  aasta  tarkusepäeva  jooksul  osalesid  Sirle  Nurk  
(vasakult), Erle Veinberg ja Karl-Erik Keerov.

   Tagasihoidlikuks  jäi  ka  tänavune  tarkusepäeva 
jooks, mis oli 1. septembrilt üle toodud kokkutuleku 
päevale. Jooks Roosikust Tsooru ühendas  koolimaja 
juures  toimuvat  ja  sellele järgnevat Tsooru  rahva-
majas. Pidu kestis südaööni. Vaadati Lasva näiteringi 
etendust kolhoosielust, jagati mälestusi ja kes soovis, 
sai ka tantsida.

Vilistlased  Ene Sõmer,  Nelli Pius,  Anita Ploom, Jaan Pettai,  
Ilme Võro ja Laine Keerov kooli kokkutulekul.

Kalle Nurk



Urvaste 
kihelkonnapäevad

   Kihelkond on kiriklik haldusüksus, millel on oma 
vaimulik  ja  kirik.  Alates  1860.  aastatest  kihelkonna 
tähtsus  haldusüksusena  järk-järgult  vähenes.  1866. 
aastal alustati  kihelkondades  valdade  moodusta-
misega. Igas mõisas moodustati omaette vald, mis al-
gul hõlmas ainult talumaid, kuid 1917. aastal  liideti 
ka mõisamaad. Sellest ajast peale saidki kihelkondade 
asemel peamisteks haldusüksusteks vallad. Kihelkon-
na mõiste jäi paralleelselt kasutusse kuni 1925. aas-
tani. Tänapäeval omavalitsuste piirid kihelkondlikku 
jaotust  ei  järgi  ja  kihelkonna  mõiste  on  muutunud 
pelgalt ajaloolis-kultuuriliseks mõisteks. 
   Urvaste kihelkonna laulupäevadega tehti algust 85 
aastat tagasi 1931. aastal Uhtjärve ääres. Hiljem kaa-
sati kirikukooride juurde ka tantsijad. 
  1996.  aastal  korraldasid   Antsla,  Sõmerpalu  ja 
Urvaste vald Urvaste kihelkonna laulu- ja tantsupäeva 
mida viimasel ajal korraldatakse üle aasta. 
   Tänavu  20  augustil  alguse  saanud  Urvaste 
kihelkonnapäevade korraldajaks oli Antsla vald. Vaa-
tamata sellele, et Võrumaal puudub merepiir, pöörati 
pidustustel kahel päeval pilgud mere poole. Oleme ju 
ikkagi mereriik. Meie ojad ja jõedki voolavad merre. 
Enam kui  kaks  tundi  kestnud  õhtusel kontserteten-
dusel „Meri siin seisma jäi?“ astus Antsla laululaval 
publiku ette ligi 400 lauljat-tantsijat. 

Tsooru kanti  esindas Urvaste kihelkonnapäeval  Tsooru nais-
rahvatantsurühm  (fotol  esireas)  ja  Tsooru-Mõniste-Hargla 
segarahvatantsurühm.

   Tsooru kant on Antsla vallast see osa, mis kuulub 
Rõuge kihelkonna alla. Urvaste kihelkonnapeol astu-
sid  publiku  ette  Tsooru  naisrahvatantsurühm 
Koidukiir  ja  Tsooru-Mõniste-Hargla  segarahva-
tantsurühm tantsuga „Ära tule“. 
     

Kalle Nurk

Õnnitleme 
sünnipäevalapsi

86 JÄNES KALJU 18.10.1930 Savilöövi küla
84 KALANÜP ASTA 14.10.1932 Tsooru küla
83 NIILUS ENDEL 05.10.1933 Tsooru küla
75 LAIDVER EVI 21.10.1941 Tsooru küla
68 KIKAS HELGI 21.10.1948 Roosiku küla
68 TAMMIKSAARE LEHTE 24.10.1948 Tsooru küla
67 PÄRNA AIME 10.10.1949 Luhametsa küla
67 BERGMANN LAINE 25.10.1949 Tsooru küla
66 SOIKKA HELJU 31.10.1950 Viirapalu küla
62 KRUUS SIRJE 28.10.1954 Viirapalu küla
61 SAAREMÄGI LIIDIA 27.10.1955 Tsooru küla
60 UDRAS KALEV 10.10.1956 Kikkaoja küla
60 JÕEVERE AIVAR 29.10.1956 Tsooru küla
60 TALJA MATI 27.10.1956 Tsooru küla
59 HORG ESPER 30.10.1957 Savilöövi küla
58 KROONMÄE KERSTI 07.10.1958 Tsooru küla
57 VAAB KAIDO 29.10.1959 Savilöövi küla
57 KOOBAKENE RITA 16.10.1959 Tsooru küla
53 PUIESTEE LUULE 10.10.1963 Tsooru küla

88 KOEMETS ÕIE 23.09.1928 Savilöövi küla
87 KALJUVEE ENDLA 13.09.1929 Tsooru küla
81 RAIDMA VALEV 05.09.1935 Roosiku küla
81 SISAS ILME 07.09.1935 Tsooru küla
79 VALLING HILJA 26.09.1937 Kikkaoja küla
78 ŠMEIMAN JUGANIS 20.09.1938 Roosiku küla
75 KIVI IVI 15.09.1941 Luhametsa küla
75 PIHU ENDEL 01.09.1941 Savilöövi küla
74 TEDER MAIE 10.09.1941 Tsooru küla
72 MAIS VIRVE 01.09.1944 Roosiku küla
72 REILJAN MAIE 06.09.1944 Viirapalu küla
62 VASSILJEVA TIIU 28.09.1954 Tsooru küla
59 VÄITS LIIDIA 03.09.1957 Tsooru küla
58 PLOOM MAIRE 30.09.1958 Tsooru küla
54 KOOBAK LIILI 28.09.1962 Kikkaoja küla
54 REHEMETS RIINA 25.09.1962 Tsooru küla
53 PUKK LUULE 24.09.1963 Litsmetsa küla
53 SIBUL TIIT 02.09.1963 Tsooru küla
53 TALJA AAVO 28.09.1963 Tsooru küla
51 PÜTSEP HEILI 25.09.1965 Roosiku küla



 rahvamaja kaminaruumi 
kütmiseks varutud kuivad 

puud veeti minema 

   22. septembril algas sügis. Ilmad lähevad jaheda-
maks  ja  õhk niiskemaks  ning  rõskus  tungib  ruumi-
desse.  Sügise algus annab märku ka kütmisperioodi 
algusest. 
   Tsooru rahvamaja on küll vedelküttel, kuid parem-
poolses tiivas teisel  korrusel  asub  kaminaruum, mis 
vajab  kütmist.  Kaminaruum on  kujunenud  meelis-
kohaks,  kus  tegutseb enamus  rahvamaja  ringidest. 
Hubaseks teevad olemise põlevad puud kaminas, mis 
kütavad paarikümne minutiga ka ruumi soojaks. Kuni 
tänaseni  polnud  kuivade  kaminapuudega  probleemi. 
2010. aastal korrastasid tsoorulased mõisaparki ning 
lõigatud  puumaterjal läks  kaminaruumi  kütmiseks. 
Kuus aastat hoiti puid Peeter Lastingu ja Kalle Nurga 
vahel sõlmitud ühiskasutuse lepingu alusel Aida kin-
nistul asuvas kuuris.  Mõned nädalad tagasi pani aga 
Peeter Lasting kuuriuksele  luku ette ja keelas sinna 
sisenemast. Ta asus otsima inimest, kes vastuteenena 
viiks need puud endale.

Ansambel Melismid tantsuõhtu eel. Pildi paremal servas istub 
trummide taga Kalev Tammoja.

    Kalev Tammoja  käest saime teada,  et puid olevat 
temalegi  pakutud. Kalev Tammoja on  aastakümneid 
tagasi kogenud,  mis  tähendab  viibida  külmades 
Tsooru  rahvamaja  ruumides.  Ta  oli  1970.  aastatel 
kuulsas ansamblis „Melismid“ trummariks.   
   Kahjuks leidub Tsooru kandis inimesi, kes mõtlevad 
ainult enda heaolule. Külma rahuga laadis „uus puude 
omanik“ koos  abilistega  rahva  poolt  lõigatud  puud 
autokärusse  ja  vedas  minema,  alustades  lõhutud  ja 
virnastatud mitmeid aastaid kuivanud kaminapuudest. 
Külmadel talvekuudel saab ta nüüd tuld oma kaminas 
teha, aga kas need leegid ka tema südametunnistust 
soojendavad, on küsitav.

Kuigi  teades,  et  kuuris  asuvad  rahvamaja  kaminaruumi 
kütmiseks mõeldud puud, veeti need rahuliku südamega päise  
päeva ajal minema.

   Peeter Lasting aga selgitab oma käitumist kevadel 
vallavalitsusega  alustatud  kirjavahetusega,  mis  kul-
mineerus mõned nädalad tagasi.  Antsla vallavalitsust 
on informeeritud minemaveetud puudest. Vallavanem 
Merike Prätz lubab tekkinud olukorras selgust saada 
ja leiab, et need puud peaksid leidma tagasitee kami-
naruumi kütmiseks. 
   Vallavanem Merike Prätz on mitmel korral innus-
tanud  rahvast  panustama  rahvamaja  ülalpidamisele. 
Ta on toonud näiteid, kuidas vanasti külarahvas tuli 
kokku ning ehitas omale rahvamaja. Ühiselt varuti ka 
küttepuud. Tol korral ehitati rahvamajasid rahva raha-
dega  seetõttu,  et  vallal  olid  teistsugused  ülesanded. 
Tänapäeva  valdadel  aga  lasub  kohustus  laekunud 
maksudega edendada ka kohalikku kultuurielu. 
   Jääb soovida, et puud peagi tagasi tuuakse ja saame 
öelda: „ Lõpp hea, kõik hea”, unustame toimunu ning 
läheme rahulikult  kultuurieluga  edasi.  Niikaua  aga 
tuleb leida ajutine lahendus kaminaruumi kütmiseks, 
sest juba sel nädalal alustavad esimesed ringid oma 
uut hooaega.

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja

    

mälestame



Mida rahvas arvab?

8. oktoobril algusega kell 14 Tsooru rahvamajas

Arutame,  kus  oleks  meil  paremad 
arenguvõimalused ja ühendusteed.

Kui  kohale  ei  saa  tulla,  aga  tahad  anda 
teada, kas sooviksid jääda Antsla valda või  
liituda  Rõuge  vallaga,  siis  teavita  sellest  
oma külavanemat enne 8. oktoobrit.

Tegemist  ei  ole  ametliku  hääletamisega,  lihtsalt 
soovime teada saada  inimeste eelistusi.

Hooaja  avapidu

15. oktoobril algusega kell 19.30
Tsooru rahvamajas

Hargla näiteringi etendus

kell 21 jätkame tantsuga

mängib  

ansambel mg
                        

                                Sissepääs 5 eurot

Käsitööring
 Tsooru rahvamaja 

kaminaruumis

14. oktoobril kell 18

Trikoopaelast ümmarguste 
vaipade ja korvide 

heegeldamine

Selleks on vaja nr. 10 heegelnõela, mida 
saab ka kohapeal osta (4 eurot). Töövõtteid 
proovime juhendaja trikoopaelast. Kellel on 
soovi teha suur ümmargune vaip või korv, 
saab osta trikoopaela 6 eurot kilogramm ja 
arvestama peaks vähemalt kahe kilogrammi 

paelaga ühe meetri vaiba heegeldamisel.
                              Osavõtt tasuta

Tsooru mälumängur 
2017

30. oktoobril kell 15  Tsooru rahvamajas

* kuueetapiline mälumängu turniir 
* võistkonnas kuni kolm liiget

* lõpparvestuses lähevad arvesse viie etapi 
parimad punktid

             Osalustasu iga liikme kohta 1 euro

Tsooru kandi rahva teabeleht 
  

Väljaandja ja toimetaja:
  Kalle Nurk  tel: 5193  0084

Kuulutused ja kaastööd: 
kalle@antsla.ee 

 Külaleht Internetis: 
http:/tsoorukant.planet.ee

mailto:kalle@antsla.ee

