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Tsoorulased poliitilises 
labÜrindis

   Tsooru kandi rahvas on sattunud labürinti, kust on 
tarvis leida õige väljapääsutee. Samas on oht, et me ei 
leiagi seda õiget teed ja oleme sunnitud põrkuma vas-
tu tupikseina.  Ometi  on meie piirkonnal Antsla valla 
teiste kantidega võrreldes  teatud eelised olemas. Juba 
kümmekond aastat on meil kaheksast külast kuuel va-
litud  külavanem.  Tsoorul,  kui  suurema rahvaarvuku-
sega kogukonnal, ka abikülavanem. 2015. aasta lõpus 
jõudis  Antsla  vald  niikaugele,  et  kinnitas  vanemate 
õigused ja kohustused, mis jõustus 1. jaanuaril 2016. 
Antsla  valla  kodulehel  „Selts  ja külaelu“ lahterduses 
on kõigile tutvumiseks ka „Vallasisese linna linnapea 
ning aleviku- ja külavanema statuut“. Ometi võib ühte 
seadust tõlgendada erinevalt. Nii näiteks seisab samas 
lahterduses  kirjas:  „Seisuga  01.09.2016  on  külava-
nem valitud Roosiku külas – Aivo Alev“. 

   Kas tõesti valla ametnikud ei tunnistagi meie teisi 
viie küla vanemaid!?

   Avaldame külavanema õigused ja kohustused ning 
selle osa, mis puudutab ka enne statuudi vastuvõtmist 
valitud külavanemaid. 

§ 4. Vanema õigused
1) esindada küla elanikke Antsla Vallavolikogus (edas-
pidi volikogu) ja vallavalitsuses;
2) kutsuda kokku elanike koosolekuid ja algatada la-
hendamiseks  küsimusi,  mis  ei  ole  vastuolus  seadus-
andluse ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
3) nõuda elanike huve puudutavate küsimuste arutuse-
le võtmist volikogus või vallavalitsuses, avaldada ar-
vamust  asula  probleemide  lahendamiseks,  teavitada 
vallavalitsust  asula  koosolekul  vastuvõetud  otsustest  
ja asula arengukavast;
4)  saada  vallavalitsuselt  oma  tegevuseks  vajalikku  
teavet;
5) teha ettepanekuid valla eelarvesse;
6)  korraldada  asula  ajaloo  kogumist  ja  kroonika 
pidamist;
7) astuda vanema kohalt tagasi;
8) saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 5. Kohaliku omavalitsuse kohustused
1)  tagada  vanemale  tema  tegevuseks  vajalik  teave 
kohalikust  omavalitsusest  (tulenevalt  riigi  ja  koha-
liku omavalitsuse õigusaktidest,  sh valla  arenguka-
vast, eelarvest, asjaajamise korrast jne);
2)  teatada vanemale  õigeaegselt  volikogu istungite  
toimumise ajad;
3) abistada vajadusel vanemat volikogus või valla-
valitsuses arutamisele tulevate küsimuste ettevalmis-
tamisel;
4)  edastada  vanemale  asulaga  seonduvat  infor-
matsiooni;
5)  võimaldada  asulat  puudutava  informatsiooni  
avaldamine  valla  lehes,  kodulehel  ja  teistes  info-
kanalites.

§ 6. Vanema kohustused
1)  edastada  elanike  ühised  soovid  ja  ettepanekud  
kirjalikult vallavalitsusele ning teistele asjakohastele  
institutsioonidele;
2)  edastada  elanike  soovil  neile  infot  volikogus  ja 
vallavalitsuses otsustatust;
3) teavitada volikogu või vallavalitsust asula sotsi-
aalsetest probleemidest;
4) esitada üks kord aastas informatsioon vallavalit-
susele  külavanema  ja  külaelanike  tegevuse  kohta;
5) korraldada vähemalt kord aastas asula koosoleku  
ja esitada elanikele ülevaade oma tegevuse kohta.

§ 9. Rakendussätted
(1)  Enne  käesoleva  määruse  vastuvõtmist  valitud  
vanematele  kehtivad  määruses  sätestatud  õigused  
ja kohustused.
(2)  Käesolev  määrus  ei  kohusta  Antsla  valla  igal  
asulal korraldada vanema valimisi.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Eks  ole  avaldatud  kirjutis  ühtlasi  ka  avalikuks 
pöördumiseks  vallavalitsuse  poole  selguse  saa-
miseks - miks pole kodulehel kirjas kõiki auväärseid 
külavanemaid? On ju külavanematel just  nüüd, kui 
poliitilises  elus  suured  muutused,  kanda  suur  roll. 
Kõige  paremini  saavad  volinikud  külarahva  arva-
muse teada just külavanema kaudu. 

KL



   Tsooru kant suure Võru valla nuka taga või Rõuge külje all?

   Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku ühinemiseks 
Antsla vallale (Antsla ja Urvaste) , Võhandu ehk Võru 
vallale (Sõmerpalu, Võru ja Lasva vald) ja Vastseliina 
vallale (Vastseliina ja Orava vald). Selle loodava valla 
idapoolsest otsast (Orava valla Soe küla) läänepoolse 
otsani (Urvaste valla Piiri talu) on umbes 80 kilomeet-
rit. Nende kahe otsa vahel on üsna sirge tee läbi Võru, 
kuhu mõlemast otsast on umbes 40 kilomeetrit. Tsoo-
ru kant jääb täiesti nuka taha ja ununeb üsna pea aren-
gukavadest ja plaanidest välja. Vastseliina tundub ka 
eralduvat justkui kikilipsu teine ots, kuid kuna sealsel 
kandil on otsetee Võrru, ei mõju see pikas plaanis elu-
olule ja arengule nii halvasti, kui Tsooru kandis. Iga-
üks ju näeb kaardile vaadates, et Mustjõe säng loob 
piiri, mis lükkab Tsooru kandi Rõuge juurde.

Vabariigi  valitsuse soovitusel  loodav suur Võru vald (punase 
joonega piiritletud ala) ja omavalitsut siduv teedevõrk.
  
   Miks on vaja jälle sellel Tsooru kandi Rõuge vallaga 
liitmise teemal kõnelda? Eks ikka sellepärast, et kui 
laseme praegu võimaluse  käest,  ei  ole  hiljem enam 
võimalik  olukorda  parandada.  Vabariigi  Valitsus  on 
määranud kindlaks ka aja, mil vallavalitsus peab läbi 
viima küsitluse  haldusüksuse piiride muutmiseks 
– see on 23. ja 24. aprill 2017. a. Küsitlus toimub nii 
elektrooniliselt  kui  ka  vallavalitsuse  määratud 
küsitluspunktis. Elektrooniline küsitlus peab toimuma 
23.  aprillil  2017.  a  veebilehe  www.volis.ee  kaudu. 
Küsitluspunkti  koht  avalikustatakse  vähemalt  kaks 
nädalat  enne  küsitluse  toimumist  ehk  9.  aprilliks. 
Arvamust küsitakse kõigilt valla territooriumil elavalt 
vähemalt 16aastaselt elanikelt.
   Vabariigi  valitsuse määrus täpsustab,  et  kui piir-
konna  elanikud  on  esitanud  taotluse  territooriu-
miosa  üleandmise  algatamiseks,  korraldatakse 
territooriumiosa  üleandmiseks  küsitlus  asustus-
üksuste või asustusüksuste gruppide kaupa. 
Kuigi  minister  Mihhail  Korb  on  andnud  Antslale 
lootust, et vald saab jätkata ka väiksema rahvaarvuga, 
ei saa sugugi kindel olla, et valitsus jätab Antsla valla 

Võhandu (Võru) ja Vastseliina vallaga liitmata. Kuna 
Võhandu ei ole liitmisest eriti vaimustatud, võib ku-
juneda  iseenesest  mõistlik,  aga  Tsooru  kandi  jaoks 
veelgi  halvem variant,  kus  liidetakse  Antsla  ja  Ka-
nepi, mis mõlemad veidi alla 5000 elaniku piiri jää-
vad. Sellise valla ühest otsast teise (Rimmist Vissini) 
umbes 60 kilomeetrit, mis on tervelt kolmandiku lü-
hem, kui suure Võru valla puhul. Seetõttu tuleks oma 
tuleviku huvides  valmistuda ka  halvimaks  ja  teha 
enne vallavalitsuse küsitluse läbiviimist  Tsooru kan-
di külade elanike poolt taotlus piirkonna üleandmi-
seks  loodava  Haanjamaa  (Rõuge)  valla  koosseisu 
juhul,  kui  Vabariigi  Valitsus  otsustab  oma plaani  
ellu viia ja suure Võru (Võhandu) valla luua. 

   Kui jätta praegu see võimalus kasutamata, ei ole 
meil hiljem midagi teha ja ka valitsusel ei ole mingit 
alust Tsooru kandi jaoks mõistlikku otsust teha. Siis 
ei jää muud üle kui Joel Sanga sõnadega kurvalt nen-
tida, et „ikka ise loll ja ikka ise süüdi...“ Ja sõidavad-
ki kõik Tsooru kandi inimesed bussiga valla kesku-
sesse  Sõmerpalusse  või  Võrru  ja  mitte  30  km läbi 
Rõuge, vaid läbi Antsla. Ja selle asemel, et saada val-
la transpordiga 3 korda päevas mugavalt nii 15 kilo-
meetri  kaugusel  asuvasse  valla  keskusesse  Rõuges 
kui ka sealt sutsti edasi Võrru, loksutavad Tsooru ini-
mesed kenasti Antslasse. 

Lõige Rahandusministeeriumi poolt koostatud haldusreformi  
kaardist  Vabariigi  Valitsuse  ettepanekutega  valdade ühenda-
miseks

   Transport  ei  ole  muidugi  ainuke  põhjus  otsuse 
tegemiseks.  Haanjamaa  (Rõuge)  vallaks  ühinevad 
omavalitsused  on  ühinemislepingut  koostades  kõik 
valdkonnad väga  põhjalikult  läbi  töötanud.  Tooksin 
siinkohal nende ühinemislepingust välja mõned tee-
mad,  mis  võiksid  ka  Tsooru  kandi  tulevikku 
ilusamaks kujundada:  



   *  Vald toetab külaelu arendamist  ja külade iden-
titeedi  hoidmist.  Raamatukogud  kujundatakse  funk-
tsionaalseteks  külakeskusteks,  kus  osutatakse  piir-
konnale olulisi teenuseid (raamatukogu, avalik inter-
netipunkt,  kaugtöökohad,  piirkonna ajaloo talletami-
ne, elukondlikud teenused jms) ning nad on toeks kü-
laelu koordineerimisel. Tsooru kandis võiks selliseks 
keskuseks saada rahvamaja.  Sellised teenuste  osuta-
mise keskused muutuvad väga suure territooriumiga 
omavalitsuses,  nagu  kavandatav  Võru  vald,  palju 
tähtsamaks. 

   * Vald pöörab suurt tähelepanu ettevõtluskeskkonna 
arendamisele, millest rõhutaksin  piirkonna maineku-
junduse ning turunduse eestvedamist ning energia- ja 
ressursitõhusa ettevõtluse toetamist. Ka muud selged 
tegevused nagu vabade munitsipaalpindade kohanda-
mine ettevõtluseks,  programm „Tule maale!“  jmt. on 
ettevõtluse edendamisel ilmselt mõjusamad kui ümar-
lauad  ettevõtjatega.  Tsooru  kandist  võiks  kujuneda 
üks arenevaid keskusi ja siin võiks kasulikuks muu-
tuda  ka  Tsooru  seni  tühjalt  seisvad  korterid,  mis 
noortele  esialgu  üüripindadena  võiksid  päris  hästi 
sobida.

    Niisiis kutsun Tsooru kandi elanikke lootma pare-
mat, aga valmistuma ka halvemaks. Taotlus Haanja-
maa (Rõuge) vallaga liitmiseks tuleks sõnastada just 
nii, nagu eespool kirjutatud ja siis ei juhtu midagi hal-
ba, kui Antsla valda ei liideta. Aga kui vald liidetakse 
Vabariigi  Valitsuse  käsul  suuremaks  ja  külad  ei  ole 
oma soovidest enne märku andnud, siis ei ole hiljem 
enam midagi võimalik teha.  Tsooru kant ei pea kõik 
üheskoos  otsustama,  külad  võivad  igaüks  omaette 
allkirju  koguda ja  need  vallale  esitada.  Peamine  on 
näidata üles huvi oma tuleviku vastu ja hoida uks lahti 
ka sellele võimalusele, mis praegu eriti tõenäoline ei 
paista.

  Ruuta Ruttas
       Vabakutseline konsultant

H e a  T s o o r u  k a n d i  i n i m e n e !  

Tule avalda aravmust Tsooru 
piirkonna kultuurielu kohta. 

*
Mida Sina tahad, oluliseks pead

 ja millest puudust tunned? 

Avalik aruetelu 22. märtsil kell 17
 Tsooru rahvamajas 

        Arutelu juhivad Margus Timmo ja Ivika Nõgel 

Oleme teadmatuses, kas ikka sügisel toimuvatel ko-
halike omavalitsuste valimisel saame saadikuid vali-
da Antsla-Urvaste ühinendvalla volikokku või liidab 
riik meid Sõmerpalu-Võru-Lasva vallaga. Välistatud 
pole ka võimalus, et tsoorulased valivad hoopis kol-
manda tee, millest küll vähe avalikult räägitud. Ometi 
leiab vabakutseline konsultant Ruuta Ruttas oma kir-
jutises “Tsooru kant suure Võru valla nuka taga või 
Rõuge külje all?“, et tsoorulastel tasub ka selle või-
maluse üle tõsisemalt kaaluda.
   Selliste  segaduste  virr-varris  on grupp tsoorulasi 
avaldanud  umbusaldust  vallavalitsusele,  kes  ei  saa 
hakkama  Tsooru  kultuurielu  juhtimisega.  Nende 
sooviks  on  Tsooru  rahvamaja  sulgemine  ja  hoone 
üleandmine V-klubi pikaajalisele rendile.  See ajen-
daski vallavalitsust Tsooru rahvast kokku kutsuma ja 
mõtisklema siinse kultuurielu üle. Samas on tsooru-
lastel  hea  võimalus  kohtuda  kohapeal  vallaametni-
kega  ning  kuulda,  millega  seisavad  silmitsi  Antsla 
valla  seltsimajad  ja  millist  abi  saavad  nad  vallalt. 
Heaks  võrdluseks  on  endine  Kaika  koolimaja,  mis 
olnud juba kümmekond aastat MTÜ Kaikamäe pika-
ajalisel rendil. 
   Eelmises  Külalehes  selgitasid  V-klubi  liikmed 
Rainer Hillak ja Jarek Jõela peatükis „Parem õudne 
lõpp, kui lõputa õudus“, miks ja kust nad said mõtte 
Tsooru rahvamaja sulgemise algatamiseks. Lugu  te-
kitas inimestes mitmeti arvamusi ja arutelusid.   Nii 
näiteks pole sellise käiguga nõus neli aastat valimis-
liitu „Me Elame Siin“ koondunud liikmed ja nende 
saadikud volikogus  tegid  volikogu  esimees  Kurmet 
Müürsepale alljärgneva pöördumise:

Kurmet Müürsepp 
Antsla Vallavolikogu esimees 10. märts 2017

   MTÜ V-Klubi on esitanud Antsla Vallavalitsusele taot-
luse, milles soovitakse, et neile antaks pikaajalisele tasuta  
rendile Tsooru Rahvamaja ja selle ümbrus koos pargiga.  
Soovime, et  nimetatud pöördumine võetaks kas volikogu 
istungi või volikogu  komisjonide päevakorda.
    Täna, mil meil pole lõplikult teada, millised saavad ole-
ma  arengud  haldusreformi  kulgemisel  meie  piirkonnas,  
oleks ennatlik arutada Tsooru rahvamaja, kui allasutuse  
likvideerimist.  Antsla  piirkonna  kultuurielu  (sh  rahva-
majad ja raamatukogud) vajab korrastamist ja selle juu-
res terviklikku lähenemist. Ülevaatamist vajab valdkonna  
struktuur ja juhtimispõhimõtted. 
   Teeme ettepaneku arutada kultuurielu Antsla piirkonnas  
tervikuna,  selgitades välja erinevad vajadused, tänased  
probleemid aga ka tugevused.  Võimalusel kaasata  arute-
ludesse ka Urvaste valla ametnikud, volikogu liikmed ja  
kultuurivaldkonna töötajad.

Kaia Pruuli,  Jaanus Kala,
 Rando Treumuth, Kristina Kreevald 



Kohtumine 
Kalevipojaga

   Kes meist pole kuulnud ja lugenud Kalevipoja kan-
gelastegudest.  Kalevipojast  kumab  meile  nii  tutav-
likku eestlust. 
   17. märtsil on Tsooru rahvamajas võimalik vaada-
ta Lutsu Teatri näitemängu „Kalevipoeg ehk Kroo-
nikad kuninga elust”. Aidi Valliku kirjapandu vara-
sematele kroonikate-le tuginedes toob meieni kogu 
tõe  Kalevipoja  elust  ja  surmast.  Lisaks  sellele  on 
etendus seotud tuntud ja lugupeetud inimestega.
   1970. aastate alguses juhendas Tsooru puhkpillior-
kestrit  Karl  Lembit  Sibul (9.01.1916-22.04.1997). 
Tänavu möödub tema surmast 20 aastat.  Paar aastat 
tagasi  asetati  Antsla  kultuuri-  ja  spordikeskuse  ette 
tema nimeline mälestuspink. Eesti muusik, rahvalau-
lude koguja, pedagoog, dirigent ja orkestrijuht sündis 
Võrumaal Viluste külas. Seal sai ta ka alghariduse. 

Õpingud  jätkusid  Petseri  ühis-
gümnaasiumis ja Kõrgemas sõja-
koolis.  1941.  aastal  alanud  sõja-
keeris  viis  ta  endaga  kaasa,  mil-
lega  kaasnesid  vangistused  ja 
haavatasaamine.  1955.  aastal  va-
banes  ta  ja  1956.  aastal  sündis 
Sverdlovski  oblastis  Verhoturjes 
poeg Jaan Willem. 

   Perekond naases Eestisse 1961. aastal. Karl Lembit 
Sibul lõpetas Tartu muusikakooli ja Tallinna Eduard 
Vilde nimelise Pedagoogilise Instituudi orkestrijuhti-
mise ja dirigeerimise erialal. 1973. aastal asutas Ants-
la muusikakooli. 1987. aastal emigreerus Saksamaale. 
Suri Saksamaal Hagenis ja on maetud Räpina Risti-
palo kalmistule. 

   Jaan Willem Sibul lõpetas Antsla keskkooli ja - 
lastemuusikakooli.  1978.  aastal  lõpetas  Tallinna 
Eduard  Vilde  nimelise  Pedagoogilise  Instituudi  or-
kestrijuhtimise eriala.  Alates 1992.  aastast  on Vane-
muise teatri ooperisolist. 

   2013. aastal Ruusa Näitemängu Seltsingu suvela-
vastusel „Suveöö ilmsi” mängis  Jaan Willem Sibul 
koos Janno Rüütlega. 

„Suveöö  ilmsi“  lavastuses  Jaan  Willem  Sibul  (paremalt)  
kolmas ja Janno Rüütle viies.

Foto: Aivo Parmson 
   Neil tekkis mõte, et võiks ka ise midagi ära teha.  Ja 
kui Jaan Willem Sibul nägi Janno kodukülas, Põlva-
maal  Lutsu  külas  külakeskuseks  kujunenud Prantso 
talu,  siis  vaimustus  ta  sellest  sedavõrd,  et  just  seal 
otsustatigi midagi väga vinget ära teha. Jaanus Tordik 
kirjutas  käsikirja,  kus  tõi  legendaarse  Rummu  Jüri 
1948.  aastasse,  lavastajaks  oli  Jaan  Willem  Sibul. 
Etenduses lõid lisaks harrastusnäitlejatele ning Lutsu 
küla  rahvale  kaasa  ka  Madis  Milling  ning  Merle 
Jääger.  Profid  kutsuti  mängima,  et  ka  harrastajad 
näeksid  lähedalt,  kuidas  nad  töötavad  ja  samuti  on 
paljudel hiljem uhke rääkida, et said koos Millinguga 
koos esineda. „Rummu Jüri ehk tamasseri rauad" oli 
Janno  Rüütle  tuleproov  teatriprodutsendina,  sest 
lisaks näitlemisele vastutas ta ka etenduse korraldus-
liku  poole  eest.  Lavastusel  läks  sedavõrd  hästi,  et 
Tarbija 24 lugejad valisid etenduse 2014. aasta pari-
maks suvelavastuseks. 
   Janno  Rüütle  pole  Põlvamaal  sugugi  tundmatu 
nimi. Eelmisel kümnendil juhtis ta pikka aega koha-
likku  taluliitu  ja  peab  teraviljakasvatustalu.  Praegu 
kasvatab ta enam kui paarisajal hektaril tera- ja kaun-
vilju. Nüüd mahub tema suviselt kibekiiretesse töö-
päevadesse veel üks amet – teatriprodutsent.
   Produtsenditöö tähendab Janno jaoks ka seda,  et 
kogu vaba aja neelab teater.  Ta on leidnud uue välja-
kutse ning ei tee saladust, et tema eesmärgiks on töö-
tada Lutsu Teatri kaubamärk sedavõrd üles, et inime-
sed ostaksid selle etendustele piltlikult öeldes pimesi 
pileteid.  Nagu öeldud,  ei  tee  Lutsu  Teater  etendusi 
juba mitte ainult Lutsu külas, kuid siiski jääb teater 
truuks  ka  oma  kodukülale.  Lavastaja  Jaan  Willem 
Sibula  sõnul  on  Janno  Rüütle  justkui  renessansiaja 
inimene, kes oskab kõike, alates põlluharimisest kuni 
produtsendi ametini. Sibula sõnul Jannole ei meeldi, 
kui  asjad  on  ülepeakaela  tehtud.  Janno  tahab,  et 
inimestel on mugav ning seetõttu ta muretseb alates 
sellest,  kuidas  publiku  autod saaksid pargitud,  kuni 
selleni, et näitlejatel oleks kõik korras. 



   Janno Rüütle  (Kalevipoeg)  kaasosatäitjaks on 
Aveli Asber.  

Aveli  Asber  on  eesti 
rahvatantsujuht  ja  koreograaf. 
Ta  on  lõpetanud  Viljandi  Kul-
tuuriakadeemia  bakalauruse-
õppe  tantsuõpetaja  ja  koreo-
graafi  erialal.  Aveli  on  Tartu 
Ülikooli  Rahvatantsuansambli 
kunstiline  juht  ja  Põlvamaa 
segarühma Kagu Kabujalakõsõ 
juhendaja.
 

  Janno Rüütlega kohtusid tsoorulased  esmakordselt 
2. detsembril, kui ta mängis Tsooru rahvamaja laval 
külalisesinejana Põlva näitetrupis.
   Pärast  Kalevipoja  etendust  on  võimalus  paar 
tundi  nautida  Kadri  Laube  pillimängu  ja  soovi 
korral ka tantsu lüüa. 

 Kadri Laube (paremal) koos Muusikapesa õpilastega.

    Kadri  Laube isapoolsed  juured ulatuvad Ingeri-
Soomemaale. Emapoolsed juured on aga Mehkamaal. 
Kadri  on  saanud  tunda  elu  väga  paljudes  kohtades, 
elades  ja  reisides  mööda ilma.  Elu  esimesed aastad 
möödusid Varstus, sellele järgnes paariaastane tutvus 
Raplamaaga kust peagi naases tagasi Võrumaale. Ta 
on kokku lugenud, et kuni keskkooli lõpuni on koli-
nud 13 korda. Lapsele oli see keeruline aeg, mis  jättis 
oma  jäljed.  Pärast  seda  on  ta  ka  ise  palju  kolinud. 
Kokkuvõtlikult öeldes Hiinast kuni Ameerikani välja. 
Seepärast on ta otsustanud, et lastel peab olema kindel 
kodu. Tema lapsed on kindlalt  seotud Mehkamaaga. 
Kaks neist õpivad Mõniste koolis, üks käib lasteaias 
ja  neljas,  kaheksakuune  on  kodus.  Selle  kohaga  on 
lastele kinnistunud kodukoht, sõbrad, klassikaaslased. 
   Pillimängupisik  pärineb  Kadril  vanematelt,  kes 
mängisid Mõniste kapellis. Nii oli loogiline jätk, et ka 
tütar  pandi  muusikakooli.  Vahepeal  muutus  temale 
pillimäng vastumeelseks, kuid uue hoo sai sisse  põhi-
kooli lõpus 1997. aastal pärimuusika laagris, kus oli 
võimalus õppida lõõtspilli mängima. Viljandi Kultuu-
riakadeemias  jätkas  ta  lõõtspillimängu  õpinguid 

Margus  Põldsepa  juhendamisel.  Seal  oli  võimalus 
õppida ka teisi pille. 
   Nüüd on Kadri Laube mööda ilma kolimistele va-
hepausi  teinud  ja  avanud  Mõniste  koolis  Muusika-
pesa, kus pillivalik väga suur. Ta leiab, et õige aeg on 
midagi suurt korda saata ka kogukonna heaks. Muusi-
kapesa on avatud 2016. aasta oktoobrist ja seal õpib 
36 õpilast. 
   Kui 1999. aastal Kadri lõpetas Võru keskkooli, kor-
raldas  ta  ka  Ruusmäel  esimest  korda  36  osalejaga 
rahvapillipäeva,  millest  on  kujunenud  iga-aastane 
rahvapillilaager. Rahvapillilaager on teda kodukoha-
ga sidunud juba 19 aastat. Isegi siis, kui ta elas Kree-
kas  või  Islandil,  tuli  Eestisse  laagrit  korraldama. 
Laagrid  on  toimunud  Ruusmäel,  Puigal,  Rõuges, 
Pikakannul,  Varstu  koolimajas  ja  kümme  korda 
Mõniste koolis. Siin on ideaalne koht, kus nädalaks 
saavad  kokku  100  muusikut  ja  pühenduvad  ainult 
muusikale.  Inimesed  on  erinevas  vanuses,  alates 
kuueaastasest. On isegi nooremaid, sest ka kõik tema 
lapsed on laagris üles kasvanud. Kõige vanem pilli-
huviline on olnud 80aastane.  
   17. detsembril ongi tsoorulastel võimalus kohtuda 
inimestega,  kes  pühendunud  oma  kogukonnale  ja 
lahkesti jagavad oma andeid ka teistele.

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja 

Kes on oma 
ja kes võõras

   Lust on kirjutada inimestest, kes saadavad korda 
midagi suurt ja üllast. Süda hõiskab rõõmust ja kla-
viatuur laulab näppude all. Hoopis teine on lugu, kui 
pead  kirjutama  sellest,  mis  põhjustab  südamevalu. 
Kuid mis teha, ei saa mitte vaiki olla! Viimase paari 
päevaga on minu poole pöördunud mitu inimest, kelle 
räägitud lood lausa panevad pead raputama. Kas tões-
ti meie vallas inimestesse nii suhtutakse!?
     Pole saladus, et tsoorulastel on bussiga linnas käi-
mine  keeruline.  Hommikul  saad  linna,  asjad  aetud, 
pead kusagil  leidma ootekoha,  et  pealelõunase bus-
siga tagasi saada. Nii on näiteks ka Antsla linnaraa-
matukogu külastades. Hommikune buss jõuab kohale 
kaheksa paiku. Raamatukogu uksed tehakse lahti kell 
11. Ei jäänudki inimesel muud üle, kui oodata valla-
majas koridoris kellaaja saabumist. Aga oh häda. Ko-
ridorist aeti ta välja, kuna polevat Antsla valla koda-
nik. Ei jäänud õnnetul mehikesel muud üle, kui otsis 
sooja Antsla kultuuri- ja spordikeskuse eesruumis. Ka 
sealt aeti ta minema. Siiski õnnestus tal leida koht ka-
tuse  all,  kus  saatis  mööda  tunnikesed  enne  raama-



tukogu avamist. Selleks  oli perearsti ukse taga olev 
vaba toolike.
   Samas rääkis 80. aastates mammike, kuidas ta oli 
vallamaja koridoris kaks ja pool tundi oodanud bussi 
väljumisaega. Vallaametnikke sõelus temast päris roh-
kesti mööda. Keegi aga ei tundnud huvi, miks ta seal 
istub ja veel nii kaua. Samas jutustab ta, kuidas mõni 
aasta  tagasi  pärast  abikaasa  surma  pöördus  valla-
ametniku  poole,  et  kas  vald ei  saaks  kuidagi  kütte-
puudega aidata. Lapsi tal  pole ja samas ka invaliid-
suspuue.  Selgus,  et  vallal  polevat  tema  jaoks  raha. 
Nüüd  ta  siis  abikärukesega  mööda  Tsoorut  jalutab. 
Head  inimesed  on  aidanud  ka  puude  probleemi  la-
hendada. 
   Või siis  lugu kahest  samuti  80.ndates eluaastates 
mammist-taadist, kes hoiavad valla kaugemas nurgas 
Piisi  külas ainukest maja valgena ja soojana. Teised 
on  ammu  külast  lahkunud  ning  enamus  majadestki 
elamiskõlbmatuks  muutunud.   Kord  trehvanud  naa-
berküla mees sealt läbi astuma ja teda ehmatas sealne 
olukord.  Oli näha, et  aeg on inimestega teinud oma 
töö ja ka neil pole lapsi, kellele loota. Eks siis möö-
duja  pöördunudki  vallaametnike  poole.  Selgus,  et 
vallaametnikud  polnud  üldse  teadlikud  sellest  olu-
korrast.  Veelgi  enam,  nad  ei  kujutanud  ettegi,  kus 
selline vanapaar oma elupäevi mööda saadab. Selgus 
ka  tõsiasi,  et  vallas  puudub info,  kelle  poole  saaks 
inimene  pöörduda  ahju  või  pliidiparanduse  asjus  ja 
kes tuleks ning korstna ära pühiks. 
    Külaleht  ei  ole  küll  see kõige  õigem koht,  kus 
sellistest lugudest kirjutada. Kuid ju pole meid ümb-
ritsevasse heasse elusse usu kaotanud inimestel teist 
valikut järele jäänud. Külaleht aga on just selline ko-
gukonna infoleht, kes kiidab ja toob välja ka vajaka-
jäämisi.  Kui  selle  informatsiooni  laekumine  poleks 
langenud  ühte  päeva,  poleks  tõenäoliselt  ka  lugu 
ilmunud.  Võib-olla  on  need  ka  ainukesed  sarnased 
juhtumused  Antsla  vallas.  Vaatamata  sellele  on 
kindlasti  loos  mõndagi,  mille  üle  tasub  pikemalt 
mõtiskleda. 

Kalle Nurk
Külalehe toimetaja   

   

Kellele on mõeldud 
Tsooru  järvel 
jäärajasõit?

   Talve haripunkti jõudes ollakse harjunud mõttega, et 
grupp  tsoorulasi  hakkab  kibekiiresti  tegutsema,  kui 
külmakraadid  Tsooru  jääle  paraja  kaane  tekitavad. 
Eriti kärmed peavad nad olema viimastel aastatel, kus 
ilmad nii muutlikud ja õiget talve polegi. Ega täpset 
arvestust pole peetudki, mitmendat korda juba Tsooru 
järvejääl  sõiduautodega  aja  peale  võidu  sõidetakse. 

Nii mõnelgi võib tekkida küsimus, miks korraldajad 
seda  teevad?  Kahtlen,  kas  need  tublid  tsoorulased 
isegi  on  sellele  mõelnud.  Tõenäoliselt  on  mängus 
mõlemapoolsed huvid. Ühed lihtsalt tahavad midagi, 
mida  nad  ise  hästi  oskavad  teha,  ka  teistele  omalt 
poolt pakkuda. Teised aga tulevad jääle ekstreemsusi 
otsima. Nii oli ka tänavu.

Tsooru  jäärajasõidu  läbiviijate  meeskond  onrohkearvuline.  
Vastutusrikkam  roll  neist  lasub  Lauri  Keerovil   ja  Erko  
Sibulal. Fotod: Kalle Nurk

   Veebruari kuu alguses oli Tsooru järvejää parajalt 
tugev. Möödujate pilgud otsisid märke jääraja etteval-
mistustöödest. Seda polnud kaua oodata. Teisel näda-
lavahetusel  oligi  rada  piiritletud  ja  sisse  sõidetud. 
Jäärajasõit pidi toimuma 19. veebruaril. Võistluspäe-
va hommikul  oli  asi  selge,  et  ilmataat  ei  teinud ka 
tänavu  korraldajate  elu  kergeks.  Sadas  vihma  ja 
järvejää oli justkui bassein. See aga polnud motohu-
vilistele maailma lõpuks. Jäädi ootevalmis, mida toob 
järgmine nädalavahetus. Seekord läks täkkesse. Kuigi 
korraldajad  olid  arvestanud 60  sõiduhuvilisega,  tuli 
neid kohale 86.  Autod jagati  vastavalt  ehitustüübile 
klassidesse  ja  igaüks  sai  võistlusraja  läbida  kolmel 
korral. Tsooru kohal oli autohelisid kuulda varahom-
mikust  kuni  päikese  loojumiseni.  Ka  pealtvaatajaid 
jagus, sest teine pikk autoderivi lookles mööda järve-
kallast. Tsooru kaameramees Aare Kroonmäe oli vali-



nud  filmimiseks  sobiva  koha  –  järvekaldal  kasvava 
puukese, mille lähedalt rada mööda lookles ja mis oli 
kaitstud suure heinapalliga. Ka tema luges päeva kor-
daläinuks,  sest  kümmekond  möödavuhisevat  autot 
rammisid heinapalli või siis sõitsid rajalt välja vastu 
kallast. Enamus ringe läbiti siiski oskuslikult ja oma 
autot säästes. 
   Julgelt võib öelda, et  26. veebruaril Tsooru järve 
ääres ja järvejääl olijad lugesid päeva igati kordaläi-
nuks. Korraldajad tänasid osalejaid rikkaliku karikate, 
medalite ja auhindade kogusega.

Medaleid,  karikaid  ja  auhindu  jagus  paljudele,  sest  eraldi  
arvestust peeti vastavalt auto tüübile ja soole.
 
Osalejad aga korraldajaid rahuloleva pilgu ja tänusõ-
nadega. Ka ilmataadiga võis rahul olla, sest taas hak-
kas vihma sadama siis,  kui kõik olid koju läinud ja 
järvelt rajatähised koristatud. 
   Tore, et Tsoorus jagub inimesi, kes ennast säästmata 
hoiavad  elus  siinseid  traditsioone.  Iga  aastaga  jääb 
üha vähemaks tsoorulasi,  kes võistlusrajale  lähevad. 
Samas on Tsooru järverajale leidnud tee juba  pärna-
kad, tartlased ja veel kaugemaltki. Jääb loota, et koos-
töö ilmataadiga võimaldab ka tuleval aastal korralda-
da järjekordse Tsooru järvejää sõidu. 

             Kalle Nurk
   

Tsooru külateateri 
näitlejad mängivad 

tõepäraselt
   Kui Tsooru jäärajasõidu korraldajad võivad jääda 
ootama uut talve, siis Tsooru külateater hakkab alles 
oma töövilju maitsma. Neli kuud väldanud proovide 
tulemus jõudis täissaali  ette 3.  märtsil,  kui neid tuli 
vaatama 100 teatrihuvilist.  Kuigi  näitemängu kestus 
oli mõnikümned minutid lühem, kui eelnevad etendu-
sed, peavad näitlejad ise lavatüki õppimist raskemaks, 
sest  laval  toimub  väga  palju  liikumist.  Seega  peab 
tekst  korrektselt  meeles olema, et  lavale tulija teaks 
õigel ajal välja astuda. Ka ootajal pole aega kulisside 
taga oma tekstile pikalt  pilku heita,  sest  ooteaeg on 
üürike. See kõik jääb vaatajale märkamatuks. 

Tsooru  külateatri  näitlejad  pärast  „Kullaauk“  esietendust  
publiku tänu vastu võtmas- Fotod: Kalle Nurk

   Laine  Keerovile  on  Margus  Mölli  kirjutatud 
„Kullaauk“ üheksas lavastus. Kuigi Laine on ka ise 
hea näitleja,  näeb teda seekord ainult  lõpukummar-
duse  ajal.  Aplaus  oli  tugev ja  pikk  ning  publik  jäi 
etendusega rahule. Seda võis järeldada ka naerupah-
vakatest, mis kogu etenduse aja ikka aeg-ajalt kostu-
sid. Kuigi „Kullaauk“ on sügavamõtteline ja tõsisema 
loomuga,  tekkiski  õppimise  algul   küsimus,  kuidas 
vaatajaskond  selle  vastu  võtab.  Tsooru  külateatri 
praegune koosseis on juba aastaid koos mänginud ja 
kavas  on  olnud  peamiselt  naljakad  lood.  Seega  on 
neil  kogemusi,  kuidas  ka  tõsisemate  lugude  puhul 
rahvast naerutada. Aga eks elu selline olegi. Nii mõ-
nigi asi tundub algul tõsine olevat, aga aja möödudes 
ja tagantjärele mõeldes tundub möödunu olevat nalja-
kas ning naerma ajav. 
   Pärast mõningat vahepausi osales Tsooru külateater 
taas ka 12. märtsil Võrumaa maateatrite päeval, mida 
seekord korraldas Lasva rahvamaja. Seal tuli esituse-
le seitse etendust.  Kohal oli  auhinnakomisjon, kelle 
koosseisus ka Tsooru näitemängu autor Margus Möll.
 

Võrumaa  maateatrite  päeval  Lasvas  said  Herki  Hillak   ja  
Annely Vissel publikupreemia kui eesti iibe tõstjad. Herki sai  
ka lisaks auhinnakomisjoni tunnustuse tõetruu esinemise eest.

Margus Möll nägi oma kirjutist lavastusena esimest 
korda ja jäi tsoorulaste mänguga igati rahule. Komis-
jon tunnustas „Kullaaugu“ tegelastest tõetruu mängu 
eest Herki Hillakut. Samuti tunnustati Ale Annust al-
koholilembelise  taluperemehe  väljamängimise  eest. 



Üks raskemaid rolle ongi just purjus inimese mängi-
mine.  Et  näitemäng  tundus  vaatajatele  tõepärasena, 
võib järeldada ka publiku preemia saajate  järgi.  Ni-
melt  anti  sel  korral  võimalus publikul igast  lavastu-
sest valida meeldiv näitleja. Tsooru külateatri näitle-
jatest  said  publikupreemia  Annely  Vissel  ja  Herki 
Hillak. Publikupreemia ülessättijad põhjendasid seda 
sellega, et üks neist ootas last (kui eesti iibe tõstja) ja 
teine,  kui  lapse valmismeisterdaja.  Seega  sai  publik 
tsoorulasi naerda isegi pärast etenduse lõppu. 
   Tsooru külateatrit aga ootavad uued esinemised, sest 
sooviavaldusi  nende  etendust  näha  on  laekunud 
parasjagu. Edu ja mängulusti!

Kalle Nurk

Teise Võrumaa  mälumängurite päeva korraldavad 9. aprillil  
MTÜ Revolutsioon ja Rõuge rahvamaja.    Foto: Kalle Nurk

Tsooru mälumäng 2017 
lõppfaasis

19. märtsil selgub Tsooru mälumängur 2017. võitja. Hooaja 
vältel osales 16 võistkonda. Fotod Kalle Nurk

   Märts paneb punkti ka „Tsooru mälumängur 2017“ 
etappidesarjale.  19.  märtsil  kell  14  kogunevad  16 
võistkonda taas kokku, et selgitada välja järjekordne 
aasta  parim  mälumänguvõistkond.  Lõplikult  kindel 
pole veel miski, sest rebimine tiitlikohale on tihe. 

Tsoorulastest  koosnev  Mäha  talu  võistkond  on  paremus-
arvestuses kogu hooaja vältel hoidnud esirivistuses.

Kuigi  tsoorulastest  Krista  Puijast,  Kustas  Puijast  ja 
Mariann Puijast  koosnev Mäha võistkond on rebinud 
Võru võistkonnast ette viie punktiga ja mõlematel on 
12  punktiline  mahaarvamisele  minev  etapp,  ei  ole 
päevad vennad. Samas on ka teisi edukalt mänginud 
võistkondi, kel lõpparvestuses punkte maha ei arvata. 
Nii  nagu  mälumängus  ikka,  on  võit  teisejärguline. 
Inimesed  tulevad  kord  kuus  pühapäeviti  Tsooru 
rahvamajja,  et  kontrollida  oma  teadmisi  ja  saada 
teada midagi uut. Tsooru mälumängusari on üks neist 
kauakestnud  traditsioonidest,  mis  mitmekesistavad 
siinset elu ja hoiavad Tsooru kanti pildis.  

Tsooru kandi rahva teabeleht 
  
Väljaandja ja toimetaja:
  Kalle Nurk  tel: 5193  0084

Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee 
 Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee
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