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saali
uuendusprojektist

 6.  detsembril  külastasid  Tsooru  rahvamaja  Virje
Pärtin, Reigo Lee ja Vallo Hansen, et heita pilk saa-
lile ning veelkord läbi arutada, milline võiks see ruum
välja näha aastate pärast. Eesmärk on laiendada saali
kasutusotstarvet ja ruum atraktiivsemaks muuta. 

Tsooru rahvamaja saali osa projekteerimisel osaleb sisekujun-
dajana  Virje  Pärtin  (vasakult),  projekteerija  Reigo  Lee  ja
arhitekt  Vallo  Hansen.  Tulevikuvisioonile  annab  omapoolse
hinnangu rahvamaja juhataja Kalle Nurk.

 Foto: Krista Puija

   Põhjalikult tuleb läbi mõelda, mida soovitakse edas-
pidi välja ehitada ja kuidas sisustada, et juhtmestiku
vedamisel oleks hiljem võimalikult vähe parandustöid
vaja teha. Samas peab üks asi sobituma teisega ja või-
malikult  ettenägelikult  arvestama  kiiret  ajastu-  ja
inimsoovide  muutumist.  Selgus,  et  Elva  huviala-  ja
kultuurikeskus Sinilind omab analoogselt samasugust
saali kui Tsooru rahvamaja ja ka seal viiakse läbi pro-
jekteerimistöid. Sealt saab lisaks huvitavaid mõttela-
hendusi.  Püüame projekteerimistööd teha nii,  et  üks
kord ja kaunikesti ning nendega on plaanitud lõpule
jõuda juba selle aasta lõpuks, et volikogu saaks pla-
neerida eelarvesse järgnevateks aastateks uuendusteks
vajamineva raha.

Kalle Nurk
                    Tsooru rahvamaja juhataja 

rahvamaja
küttepuude saatus on

endiselt segane

   Sageli tüütab mõnest asjast pidev rääkimine ära.
Seetõttu on parem, kui probleemile kiiremini lahen-
dus leitakse või kindel otsus vastu võetakse. Ühte sel-
list  juhtumit hoiab üleval Külaleht,  kuni segane asi
on leidnud mingisugusegi lõpplahenduse. Nimelt on
pik-ka aega hõõgunud pinged Tsoorus Aida kinnistul
asu-va  puukuuri  ümber.  Tänaseks  on  see  küsimus
osali-selt  lahendatud.  Ajahambast  räsitud  eter-
niitkatusega  laudehitist  enam pole.  Selle  eest  aitäh
Peeter  Lastingule.  Oma  maal  asuva  puukuuri  lam-
mutamisega  avaneb  nüüd  tunduvalt  avaram vaade
muinsuskaitse all olevale mõisaaidale. 

6.  novembriks  on puukuur lammutatud ning ehitusmaterjal
koos  puudega  minema  veetud.  Lammutusplatsile  jäetud
jäätmeid aga võib sildistada keskkonna reostamisega.

 Foto: Kalle Nurk

    Mõisaait oma olemusega kaunistab ühtlasi ka rah-
vamaja. Seega tegid kaks kinnistu haldajat vastastik-
ku head koostööd.
   Heal asjal on mõnikord ka pahupool. Kuna rahva-
maja ei saa enam hoida oma kaminapuid kuuris, on
kehtetuks muutunud 2010. aastal  sõlmitud koostöö-
leping.  Kas  mõisaaida  esine  maa-ala,  mida  aitasid
korras hoida rahvamaja töötajad,  võsastub ja  kasvab
taas heina, nagu see oli mõned aastad tagasi, või leiab
kinnistu omanik uue abilise. Segased asjaolud on tä-



naseni  puukuuris  olnud  puudega. Kuna  rahvamaja
puude omastamisega seotud kirjavahetus  toimub val-
lavalitsuse  ja  Peeter  Lastingu  vahel,  siis  rahvamaja
perel ei jää üle muud, kui loota kiiret olukorra lahen-
damist. Kõrvaltvaataja pilguga on selleks piisavalt in-
fot, et lugu lõpetada. Kahjuks pole 6. detsembri seisu-
ga kuigi palju edasi jõutud. On ainult teada, et asju ae-
takse, aga puid pole rahvamajale tagasi toodud, nagu
vallavanem lubanud. Võimalus, et rahva poolt rahva-
maja kütteks lõigatud puud tagasi saadakse, kahaneb
iga päevaga. Seda seetõttu, et talvekülmad on kohal ja
puude äravedajaga pole tänaseni jõutud ühendust võt-
ta. Puudub täpne teave, kus need puud asuvad ja mil-
line on olnud nende saatus pärast  puukuurist  äravii-
mist. 
   Loodame, et vallavalitsus jõuab asjaajamisega lõ-
puks ka puudeni ning me saame vähemalt teada, kes
siis  talvesooja  saamiseks  rahvamaja  küttepuud  oma
ahju ajab või ajas. 
                             Murelik rahvamaja pere

VÕRUMAA KIRJANIKU
JUHAN JAIGI

MÄLESTUsPÄEV
   26.  novembril  võtsid  Juhan  Jaigi  tütar  Ilo  Jaik-
Riedberg ja tema abikaasa Clauss Riedberg  12. korda
Estonia Talveaias vastu külalisi, nende seas allakirju-
tanut kui saadikut noorpõlvemaadelt.

Ilo Jaik-Riedberg ja Clauss Riedberg Estonia Talveaias külali-
si vastu võtmas. Pilt on tehtud 26. novembril 2016.

       Fotod: Ene Sõmer

   Peale võõrustajate südamlikku tervitust, kus Ilo Jaik
selgitas, et tema isa lemmikloom oli hunt, esines Liivi
Plumer,  Tartu Ülikooli  doktorant.  Noor teadur,  kelle
uurimistööks on metsahunt, selgitas lihtsalt ja arusaa-
davalt kohalolijaile huntide käitumist, sealhulgas ela-
mist karjadena. Väga huvitav elamus oli noorele tea-
durile  elusa  hundi  katsumine.  Osavõtjad  said  teada,
mismoodi hundid annavad sõnumeid edasi.

   Mõnusaid  muusikalisi  vahepalasid  esitas  fagotil
saates  „Klassikatähed“  tuntust  kogunud  Jakob
Peäske.

 
  Päevakavasse on alati kuulunud Juhan Jaigi „Hun-
di“  ettelugemine.  Aastaid  on  kuulatud  Tõnu  Aava
esinemist, aga tänavu nautisime Mart Toome esitust. 
   Külaliste hulgas olid sugulased, sõbrad ja tuttavad,
nende seas Sännast pärit Juhan Jaigi  ristipoeg, kes
elab praegu Tallinnas. Koos Inga Kuljusega on olnud
meil au olla kutsutute hulgas juba  kaheksa korda ja
meid on võõrustajad alati väga südamlikult vastu võt-
nud. Seekord saime ka kingituse – järjehoidjad sõnu-
miga  JOYEUX  NOEL.  Tänutäheks  said  osavõtjad
an-netada  Eesti  Rahvuskultuuri  Fondi   Juhan  Jaigi
mä-lestusfondi.
   Pärast torti ja kohvi jäeti võõrustajatega südamli-
kult hüvasti, lootusega kohtuda aasta pärast.

Ene Sõmer
      Tsooru raamatukogu direktor

Harrastusteatrid
tsoorulastel külas 

   Tänavuse harrastusteatrite külaskäigu  Tsooru  avas
4.  juunil  Koigi  Kultuuriseltsi  näitering  Aleksander
Speeki kirjutatud looga „Naised kosjas“. Küllakutse
anti  neile  üle  vastastikuse kultuuriprogrammi vahe-
tuse  raames  9.  aprillil,  kui  Tsooru  külateater  käis
Koigi kandis Prandi külamajas oma tänavust etendust
„Esmaspäev on halb päev“ mängimas. Lugejale tead-
miseks, et tsoorulased on seda lugu tänavu mänginud
21 korral. Viimast korda on Tsooru külateatri esituses
„Esmaspäev on halb päev“  võimalik vaadata 23. det-
sembril Tsooru rahvamajas. Juba käib aga uue  eten-
duse õppimine, mis peab lavaküpseks saama 3. märt-
siks. 



Tsooru külateater Prandi külamajas etendusega „Esmaspäev 
on halb päev“. Fotod: Kalle Nurk

4. juunil esines Koigi Kultsuuriseltsi näitering Tsoorus 
etendusega „Naised kosjas“. 

 Lasva  taluteatri  näitlejad  Tsooru  rahvamajas  etendusega
„Päev kolhoosis“.

Hargla maarahvamaja näitlejad Inna Naha, Jaan Ojasoo, Piia
Somelar ja Marge Sulev. 

   Nii nagu  Tsooru näitering, on  ka  Koigi näitering
kümnekonna  liikmeline,  kes  tegutseb  lavastaja  Ene
Puhmaste juhtimisel. 
   Kultuurivahetuse kordaminek elavdas mõtet tuua
kodupubliku ette teisigi harrastusnäitlejaid. Nii oligi
tsoorulastel võimalik 13. augustil jälgida Lasva talu-
teatri  esituses näitemängu „Päev kolhoosis ehk mut-
rid ja poldid“. See tõi vanemale põlvkonnale meelde
möödunud ajad, millest veel tänaselgi päeval igasu-
guseid lugusid räägitakse. 
   Hargla maarahvamaja näitemäng sõitis Tsooru 10.
oktoobril etendusega „Palun vaikust!  Mängime pei-
tust?“,  mille on kirjutanud Hargla noormees Rasmus
Onkel ja ise ka lavastanud.  Ka harglalased  on näite-
mängulembelised.  Neist Piia Somelar, Marge Sulev,
Inna Naha, Üllar Kadai ja Jaan Ojasoo on moodus-
tanud  tuumiku.  Kusjuures  Üllar  Kadai  on  Tsoorus
tuttav ja silmapaistev nägu juba varasematest  aega-
dest. Etendus oli naljakas, kuid naermist kostus vähe.
Kas see oli  tingitud siinse rahva tõsimeelsusest või
lihtsalt  jälgiti huviga, kes nüüd siis kelle eest peitu
poeb ja miks? Või said nad hoopis etenduse pealkir-
jast valesti  aru ja seetõttu istusid vaikselt  oma too-
lidel. Igatahes aitäh Margus Onkelile, kellel on käsil
juba  uue  loo  kirjutamine  Hargla  näitetrupile.  Kõik
tema  sulest  ilmunud  etendused on  kolmveerand-
tunnised seetõttu, et just nii pikki etendusi näeb ette
ülevaatuste reglement.

2. detsembril Põlva linna harrastusteatri esituses eten-
duse  „Pärandüs“ on paberile kirja pannud Tiia Allas
ja lavastanud Sirje Vill. Etendusel lõi kaasa tsura rol-
lis ka tema poeg Aadi Parhomenko. Mõlemat nimeta-
tut seostavad tsoorulased Tsooru kolhoosis töötanud
Jaan Allase lapse ja lapselapsega. Etendus oli võru-
keelne. Tegevus viib vaataja Vanale-Võrumaale, kus
talu pärimise mured päevakorda kerkivad. Sel ajal oli
inimesele põllumaa tükike elulise tähtsusega. Seepä-
rast  lootis  igaüks  pärandusest  saada  selle  kõige
magu-sama osa.  Seekord  jäid  kõik  ilma.  Maa  läks
kolhoosi-le.
   Põlva linna harrastusteatris lõi kaasa külalisnäitleja-
na Mooste vallavanem Ülo Needo. Tema tagus suurt
trummi ja laulis lustakaid laule ka Mooste ansamblis
Julgur. Ansambel Julgur tõestas, et rahva tantsutami-



seks  ei  lähegi  alati  vaja  kallist  tehnikat.  Saab palju
lihtsamalt ja odavamalt ansamblit üleval pidada. 

Mooste ansambel Julgur.

   Omamoodi kunst on kokku panna aastast kultuuri-
programmi.  Tsooru  kandis  jääb  inimesi  iga  aastaga
üha vähemaks ja igaühel on omad soovid. Seetõttu on
muutunud korraldajatele iga ettevõtmise algusminutid
õige pingelisteks. Kas ja kui palju meelitab ettevõtmi-
ne huvilisi kohale. Kahju, et kõigi tsoorulasteni pole
suutnud oma kultuuriprogrammiga jõuda. 

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja 

Advendiaeg
   Aeg lendab kiiresti ja seda tagasi kerida ei saa.
Vaatamata kaasaja tehnika võimalustele, ei suuda me
jõuda kõikjale,  kus  sooviksime olla.  Mõni  kord aga
polegi tarvis kiirustada vaid sättida end hubaselt ko-
dus tugitooli ning nautida jõuluaega.  Rohkem endale
mõtlemise  aja  alguseks  on  hakatud  pidama  esimest
adventi.  Seepärast  nimetatakse  aasta  nelja  viimast
nädalat  ka  rahuajaks.  Rahulikke  mõtteid  meelitab
juurde tuli, mida väga hästi asendavad elektrilaternad
akendel, majaseintel ja puudel. Ka Tsoorus süüdati 27.
novembril kuusel advendituled.

VAIKSET
ADVENDIAEGA,

SULLE, 
KALLIS LUGEJA !

Külalehe 
toimetus

Kas tunned hirmu
enda arvamust
väljendades?

   2012. aasta oktoobris-novembris korraldati Antsla
vallas rahuloluküsitlus, kus osales 330 inimest. Küsit-
lus  sai  teoks  vallavolikogu  arengu-  ja  planeerimis-
komisjoni töö tulemusena, mida tol korral juhtis IRL.
Antsla vallas on IRL ja valimisliit Ühisjõud pikka ae-
ga võidelnud juhtpositsiooni pärast. Nii näiteks tõsta-
tas Merike Prätz sama aasta aprillikuu Antsla Valla
Lehes üles küsimuse: Kui palju saab Antsla vallavoli-
kogu liige ISE otsustada? Selles loos valgustati märt-
sikuu volikogu istungil umbusalduse avaldamist hari-
dus-ja kultuurikomisjoni esimehele Gert Goršanovile,
kes  oli  seotud  jõusaali  seadmete  ümber  toimunud
mahhinatsioonidega. Kuna IRL oli volikogus oposit-
sioonis,  umbusalduse  avaldamine  läbi  ei  läinud.
Merike Prätz väljendaski pahameelt volikogu liikme-
te üle, kes omavahel asja arutades olid veendunud, et
Gerdi selline käitumine on vale, ei olnud seda meelt
enam volikogus. Samuti väljendas ta imestust voliko-
gus  toimuva  kohta.  Kui  volikogu  liige  ütleb  peale
koosolekut,  et  ta ei  saanud teisiti  hääletada,  sest  ta
tahab siin vallas edasi tegutseda, siis kes teda takis-
tab? Kui suur on volikogu liikme „hääle“ hind? On
see  kuu või  kvartali  preemia?  Või  jätkuv  koostöö-
leping vallaga? Merike Prätz avaldas lootust, et kuna-
gi hakkab volikogu liige hääletama südametunnistuse
järgi. Merike Prätz opositsiooni pingil istuva voliko-
gu liikmena väljendas mitmetel kordadel oma sõna-
võttudes rahulolematust vallavalitsuses ja -volikogus
toimuva üle. 2012. aastal toimunud rahuloluküsitlusel
andis põhimõtteliselt rahvas oma hinnangu tollasele
vallavalitsusele. Kokkuvõttes selgus, et vallavalitsu-
sest sõltuvalt olid kõige enam probleemseks kohaks
teed,  vallatöötajatega  seonduv  ja  sotsiaalvaldkond.
Hästi  toimivateks  hinnati  ülekaalukalt
raamatukogude ja hariduse valdkonnas tehtavat tööd.
   2013. aasta omavalitsuste valimiste ajal panustas
rahvas seekord IRL-ile. Nüüd, neli aastat hiljem on
vallarahval võimalus hinnata muutusi vallas ning on,
millega võrrelda rahulolu või rahulolematust. Tollane
rahulolu  ei  pea  veel  väljendama  rahulolemist.  Me
lihtsalt oleme harjunud vähesega ning ei kujuta ette,
mida tähendab tõeline heaolu. 
   Oman võrdlemisi rahuldavat ülevaadet vallavalitsu-
se ja volikogu tegemistest, kuid kas Antsla vallavalit-
suse koostatud ankeet-küsitlusel on ka praktiline va-
jadus.  On  teatud  punkte,  mis  pole  vallavalitsuse
muutmise  võimuses.  Samuti  on  raske  hinnata  val-
lavalitsuse ja volikogu tööd, kui infot jagatakse ainult
selles ulatuses, kus käidi, aga mitte seda, kuidas näh-
tut ja kuuldut oma vallas rakendati. 
  



 Viienda küsimuse asemel - Kas Teil on piisavalt
võimalusi  kaasa  rääkida  valla  elu  korraldamisel?  -
oleks võinud esitada hoopis küsimuse – Kas Teil on
nüüd, neli aastat hiljem, julgus väljendada oma arva-
must vallas toimuva kohta, kartmata sellele järgnevaid
tulemusi?  
   Kas oleme hirmust vabad, et rahulolematust väljen-
dades hakatakse selle küsimusega tegelema, või sead
hoopis oma pea pakule. Tõsi, küsitlus on anonüümne,
kuid  ikkagi  kuipalju.  Külades  elab  võrdlemisi  vähe
inimesi. Ja kui näiteks väljendades rahulolematust nii
vallavalitsuse, volikogu kui ka ametnike suhtes ning
täites lahtrid 7. punktis  alljärgnevalt:  kõrgharidusega
meesterahvas  vanuses  46-60  ja  elab  Roosiku  külas,
tõenäoliselt tänama ei tulda ja pai ei tehta. Selle valla-
vaenuliku  inimese  avastamiseks  ei  pea  eriti  pingu-
tama. Olen arvamisel, et ankeedi lõpptulemused ei too
praktilisi tulemusi. Seetõttu jääb sel korral minu poolt
ankeet-küsitlus täitmata ja oma arvamusi avaldan ava-
likult oma nime all Külalehes ilmuvates artiklites, kus
saan ka ära põhjendada, miks ma nii arvan. 
   Kes siiski on küsitluslehe täitnud, annab see mingil
määral  hinnangu,  kas rahva arvates vahetunud võim
on  ja  kuivõrd  parem  eelmisest.  Eks  see  saa  olema
hüppelauaks  juba  aasta  pärast  toimuvatel  kohalikel
valimistel.  Küsitlusleht  peaks  panema  mõtlema,  kas
möödunud  valimistel  astusid  sina,  ankeedi  täitja,
rehale.  Kui  astusid,  siis  kas  tahad seda  aasta  pärast
korrata.
 Kalle Nurk

  Rahvahääletus
9.  detsembrist  kuni  11.  detsembrini  toimub  rahva-
küsitlus ühinemislepingu ja valla nime asjus. Rahvas
võib  küll  oma  arvamuse  öelda,  kuid  lõpliku  otsuse
teeb ikkagi  vallavolikogu.  Antsla  vald on olukorras,
kus paraku ei pea jääma viimaseks ka vallavolikogu
otsus.  Kas  õnnestub  Antsla  vallal  ja  Urvaste  vallal
liitudes kokku moodustada vähemalt 5000 elanikuga
uus vald. Aasta alguses toimus Uue-Antsla rahvama-
jas  tõsine  arutelu,  millise  vallaga  ühineda.  Siis  oli
Antsla  valla  juhtkond  üpris  kindlameelne,  et  just
nende vald on selle piirkonna tõmbekeskuseks. Voli-
kogu esimees  loetles  üles  ka  hulgaliselt  naabervalla
külasid, kes kõik meiega tahavad ühineda.
   Tõenäoliselt nii kindel usk Antsla valla juhtrollis sai
meile saatuslikuks. Peagi olime silmitsi tõega, et naa-
bervaldadest  oli  meiega  nõus   läbirääkimisi pidama
ainult  Urvaste  vald.  Kevadel Urvaste  väljakäidud
nõusolekust  me koheselt  kinni  ei  haaranud,  vaid la-
sime mööda kõik parimad ajad. Enne sügist algas kõik
justkui otsast peale. Kiiruga tehti ühinemisleping, mis
piltlikult  öeldes koosnes kahe valla arengukava üks-
üheselt kokku liitmisest. Seda võis järeldada väljaüt-
lemistest,  et  pärast  ühinemist midagi ei  muutu,  kõik

jääb samaks. 
   Kas võib rahuliku südamega jääda uskuma nende
lubaduste väljaütlejaid. 

   Oma arvamus on välja kujunenud Roosiku küla-
elanikul Ruuta Ruttas-Küttimil. Tema leiab, et rahva
uinutamisega  kaugele  edasi  ei  jõua.  Asjad  vajavad
tõsisemat läbiarutamist.  Nii  kutsuski ta  8. oktoobril
Tsooru kandi rahvast kokku mõtisklema, kas on või-
malik, et Antsla-Urvaste valla ühinemisega jääb meie
elu  muutumatuks.  Ruuta  Ruttas-Küttim püüdis  ini-
mestele selgitada, et vallaelaniku peamiseks mureks
ei pea mitte olema, kus asub vallakeskus. Vallamaja
külastamist vajavad vähesed. Tähelepanu peab pööra-
ma hoopis sellele, millises suunas tsoorulased peami-
selt liiguvad. Ja seda ikka Võru-Valga maanteel. Selle
maantee äärde jäävad aga ka Rõuge valla liitumiset-
tepaneku vastu võtnud omavalitsused. Rahva kohale-
kutsujal oli sooviks veel paljusid valdkondi analüüsi-
da, mis kaugemalt vaadates näevad hoopis teistmoodi
välja kui rahvale tundub. Kahjuks andsid mõned saa-
lisolijad selleks vähe võimalust, püüdes ise tõestada,
kui  rahul  tsoorulased  praeguse  eluga  on  ja  kuidas
usaldavad kuuldud jutte. Tundub, et rahvas on hirmul
muutuste ees. Ruuta Ruttas-Küttim leppis olukorraga.
Ei saa ju vägisi jagada oma teadmisi, kui seda ei soo-
vita. On kahju, et  tsoorulased ei lasknud Ruutal roh-
kem rääkida. Tema mõtetes on ju iva sees. Iga väik-
semgi muudatus paneb osakesed liikuma, mis võivad
tekitada suure laviini. Peame endale sellest selgemalt
aru andma. Ma ei usu, et valdade liitumisega kulgeb
meie elu edasi nii nagu praegu. 

7.  novembril kutsuti tsoorulased taas kokku haldus-
reformist  rääkima.  Seekord  tutvustas  vallavanem
Urvaste ja Antsla valla esindajate koostatud haldusre-
formi  eelnõud. Kohal olid viie pere liikmed ja üles
kerkis ainult  mõni  küsimus.  Siit  võib teha mitmeid
järeldusi:
* kas ühinemisleping on hästi koostatud;
*  kaasarääkimisel  pole  mingit  mõtet,  juhtidel on



nagunii kõik juba paika pandud;
*  rahvas  on  alandlikult  leppinud  kõigega,  mis
ümberringi toimub.
   Järgmises  Külalehes  püüame  teha  kokkuvõtte,
kuidas rahvas suhtus hääletusse ja  mis hakkab edasi
toimuma.

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

Laupäeval, 17. detsembril kell 12
Tsooru rahvamajas

Laste jõulupidu

Teekond jõuluvana
juurde

*   *   *   *   *   *   *
Pühapäeval, 18. detsembril kell 13

Tsooru rahvamajas

Tsooru mälumängur
2017

III voor

* * * * * * *

+ + + + + + +

85 JAARMA ELSA 25.12.1931 Savilöövi küla

82 LIEBERT THEODOR 10.12.1934 Litsmetsa küla

82 KALDA ILSE 06.12.1934 Piisi küla

76 LAIDVER JÜRI 15.12.1940 Tsooru küla

75 LIIBERT AGU 31.12.1941 Litsmetsa küla

73 SOIKKA EINO 25.12.1943 Viirapalu küla

71 ILVES LEO 05.12.1945 Kikkaoja küla

67 LOKK TOIVO 27.12.1949 Tsooru küla

67 VASSILJEV VLADIMIR 22.12.1949 Tsooru küla

65 VEIDE REIN 23.12.1951 Roosiku küla

64 ANTSOV MART 24.12.1952 Tsooru küla

60 VANKASTEEL JAN EDWARD 27.12.1956 Roosiku küla

60 KOOBAKENE AIVAR 18.12.1956 Tsooru küla

60 SISASK TIINA 30.12.1956 Tsooru küla

58 HORG VILJA 22.12.1958 Savilöövi küla

58 RÄTSEP ESTER 08.12.1958 Tsooru küla

57 MÕTTUS TOOMAS 05.12.1959 Savilöövi küla

55 PALM ÜLLAR 17.12.1961 Tsooru küla

55 SAAVO MARTIN 31.12.1961 Tsooru küla

51 PÄRN TIINA 8.12.1965 Roosiku küla

89 ADSON EMILIE-ANNETTE05.11.1927 Luhametsa küla

83 VAAB LINDA 17.11.1933 Savilöövi küla

82 LIIDER VIIVE 24.11.1934 Viirapalu küla

78 LINDSALU MILVI 10.11.1938 Roosiku küla

69 ANNUS LAINE 25.11.1947 Kikkaoja küla

66 SÕMER VALTER 08.11.1950 Tsooru küla

65 LEIMANN PEEP 28.11.1951 Tsooru küla

54 PETERS RAIVO 30.11.1962 Kikkaoja küla

54 VALLING EILI 23.11.1962 Tsooru küla

51 ADAMSON AARE 24.11.1965 Luhametsa küla

mailto:kalle@antsla.ee

