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Mine
valima!

   Juba oktoobri keskel on kõigil Eesti kodanikel, kes
vähemalt 16 aastat vanad, võimalus öelda, millisena
tahetakse oma koduvalda tulevikus näha. Jah, ka si-
nul, armas Tsooru kandi elanik. Ma väga loodan, et
inimesed  seda  võimalust  kasutavad,  sest  siis  saab
hiljem puhta  südamega  ka  rahulolematust  üles  näi-
data, kui seda tarvis peaks olema. 

Hetkeseisuga  on  Antsla  vallas  valimistele  registree-
runud  kolm  valimisliitu  –  „Antsla-Urvaste“,
„Ühisjõud“ ja  „Me elame siin“.  Kuna üks  päev on
veel aega, siis võib nimekiri täieneda. Kõigi valimis-
liitude eestvedajad on näinud vaeva,  et leida mõtte-
kaaslasi,  kes nende nimekirjas kandideeriksid, peagi
hakatakse avalikustama ka nn valimislubadusi. Elu on
näidanud, et eesmärgid võivad kõikidel olla väga sar-
nased, aga tee nende eesmärkideni jõudmiseks vägagi
erinev.  Lugege  siis  neid  lubadusi  hoolega,  küsige
kandidaatidelt lisa ning valige OMA mõttekaaslased.

   Ma teiste eest ei oska kosta, küll aga on valimisliit
„Me elame siin“ väärtused jäänud samaks – meile on
jätkuvalt oluline, et valla juhtimine oleks kaasav ning
eesmärgipärane,  et  märgataks  ja  tunnustataks  kõigi
inimeste panust, et ühtviisi hästi tunneks ennast siin
nii ettevõtjad kui sotsiaalset tuge vajavad inimesed, et
haridus ja kultuur meie piirkonnas oleks mitmekülgne
ja areneks, et meil oleks turvaline ja meeldiv elukesk-
kond ning transpordiühendused, mis arvestaksid ini-
meste vajadusi. Loodame väga, et sel korral õnnestub
meil saada piisavalt toetust, et oma mõtteid ka reaal-
selt ellu viima hakata.

Mine valima!

Evelyn Tõniste

         Valimisliit „Me elame siin“ liige

Henri Otsing -

kas pagulane?

 Henri  Otsing  koos  esimese  tondiga  kirjanik  Juhan  Jaigi
teosest. Pilt on tehtud 24. augustil 2017.      Foto: Kalle Nurk

   Olles  24.  augustil  ringreisil  Luhametsa  külas,
põikasin  sisse  Kurgja  tallu.  Esimesena  peatus  pilk
segumasinal.  Järeldasin,  et  siinsed  asukad  võtavad
majaostu tõsiselt ning käib kõva ehitustöö. Otsauks,
millest  ma  kunagi  aastaid  tagasi  Helmi  Marjakut
külastades  sisse  astusin,  oli  praokil.  Edasi  polnud
mõtet astuda, sest kohe oli aru saada, et pererahvas
seda ust igapäevaselt ei kasuta. Peauksele koputades
avas selle mustavärvi juustega tõmmunahaline noor-
mees. Olin teda korra vilksamisi näinud Roosiku kü-
las Šokolaadikohvikus. Hiljem viskasin kohvikuoma-
nikuga nalja, et näe, sul siin ka pagulased käimas.

   Henri Otsingul, kes lahke naeratusega ukse avas,
jätkus sära ja jututeemat mitmeks tunniks. Selgus, et
tema pagulaseks ristimine pole esmakordne. Selle õn-
ge on külarahvaski läinud.  Henri arvab, et  kui,  siis
ainult nimi võib olla rootsipärane. Tema juured aga
peaksid ulatuma Eestimaa kaugetesse aegadesse. Ema
esivanemate sugupuu juured kinnituvad põhja pool,
isa-isa-isa aga elas Setu-Võrumaa piiril Räpina kan-
dis Meeksi külas. Seal, kus Lämmijärv ja Peipsi saa-
vad  omavahel  kokku.  Sündinud  on  ta  1994.  aastal
Tallinnas. Pärast Vanalinna hariduskolleegiumi güm-
naasiumi lõpetamist õppis Tartu ülikoolis kolm aastat
filosoofiat, millele järgnes aastane töö teatris valgus-
tajana.  



   Henri selgitab, et Luhametsa külla kinnisvara soe-
tamist  võib  lugeda  juhuseks.  Algul  koos  elukaasla-
sega otsustasid nad osta korteri Tallinna. Käisid isegi
kümmekonda korterit vaatamas. Iga kord, kui otsus-
tasid korteri lõpuks ära osta, selgus, et just mõni tund
tagasi oli keegi neist ette jõudnud.  Vaatamata sellele,
et  ühetoalise korteri hind küünib keskmiselt  60 000
kanti  (nende ühetoaline korter,  mida üürisid,  kuulus
90 000 klassi).  Niivõrd karm on sealne turg.  Henri
selgitab, et linnas elamine on sotsiaalne normaalsus.
Noor inimene soovib käia kõrtsis, saada kokku sõpra-
dega.  Nemad  on  teisest  puust  ja  see  polnud  nende
prioriteet.  Meie seda ei  teinud, sõnab ta.  Kuna elu-
kaaslane Katrin, kes sündinud 1994. aastal, lõpetanud
Tartu ülikoolis etnoloogia eriala ja saanud nüüd tööd
Parksepa koolis, andis põhjust piiluda Võrumaal müü-
gisolevaid maju. Kord jälle Võrumaal olles, otsustati
neist mõnele pilk peale heita.
   „ Kinnisvaramaakler Unno Niit Kaika külast tut-
vustas üht maja, teine vaadatav oli veelgi parem. Kui-
gi  vihma  sadas,  otsustasime  põigata  läbi  ka  Luha-
metsa külast. Sänna poolt sõites märkas elukaaslane
Katrin  juba  kaugelt  seda  kollast  maja  ja  hõikas.”
Näed, seal on meie kodu”. Unno Niit oskas maja näi-
data õigest küljest ning paarikümne minuti pärast oli
otsus tehtud – ostame ära. Ostu tegemisel mingit rat-
sionaalset  mõtet  polnud.  Kuigi  võrdlusmomendina
saime  maamaja  kätte  linnakorteriga  võrreldes  poole
hinnaga,  polnud  raha  määrava  tähtsusega.  Siin  oli
lihtsalt väga hea olla.” 
   Henri  tänab Luhametsa külast raamatukirjutajaid,
kust sai palju teada selle kandi ajaloost. Räägitakse, et
meie majas olevat mõnda aega elanud Juhan Jaigi va-
nemad, kui omale siiakanti kodu rajasid. Samuti lisab
romantikat, et ühel pool asub kunagine Tsooru- ja tei-
sel pool Sänna mõisakeskus. Peagi kogeti, et siin on
palju nende mõtlemisega sarnaseid inimesi. Kõik see
juhtus  täpselt  õiges  kohas  olema.   Henri  on  tähele
pannud, et lühikest aega siin maal olles on ta rohkem
sõpradega kokku saanud, kui linnas. Näiteks hea sõ-
ber elas linnas kaks kvartalit eemal, aga nad ei koh-
tunud aasta jooksul kordagi.

Henri  Otsing  oli  valgustaja  Villike  Taluteatris  lavastatud
„Õhtu on salameri. Edgar valteri rahutu rahu” suvelavastuses.
Pilt on lavastuse kolmandast osast, mis kajastab Edgar Valteri
noorusaega.                              Kalev Joabi foto internetist

   Teater on Henrile ja Katrinile mõlemale hingelä-
hedane. Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumis
käies  õppis  Henri  ka  teatri  eriklassis,  mida  juhatas
Lembit  Peterson.  Petersoni  juhendamisel  korraldas
Henri  kolm  aastat  stuudiot.  Ta  on  tegelenud  teatri
osaga, mis jääb lava peale. Teatriga tahaksid nad ka
edasi  tegeleda,  kuid eeldavad,  et  selleks  siin  Võru-
maal  niipalju  võimalusi  pole.  Võrumaal  pole  isegi
suuremat teatrit. Aga ometi juhtus nii, et sõber kutsus
Henrit  appi Villike Taluteatri  juurde „Õhtu on sala-
meri.  Edgar  valteri  rahutu  rahu„   suveetenduse
valgustajaks. 
   Henri  Otsing  on Luhametsa  külaga  lühikese  aja
jooksul jõudnud üpris sina peale saada ning kohtunud
paljude külaelanikega. Eriti head suhted on Ivi Kivi-
ga.  Peamiseks  külakogukonna  kohtumispaigaks  on
autokaupluse  peatus.  Henri  on  kindel,  et  kui  uuel
aastal autokauplus enam siiakanti ei sõida, saadakse
ühiselt ka sellest murest üle. Nii näiteks on ta ise nõus
linnas käies inimestele tellimuse järgi kaupa tooma.
Samuti  arvab  ta,  et  kogukonda  tuleks  moodustada
MTÜ, kes aitaks siin elu uuesti sisse puhuda. Alga-
tuseks  võiks  valida  näiteks  külavanema.  Külas  on
alles  veel  palju  maju,  mida  saab  päästa.  Ja  kui  30
aasta pärast saavad inimesed aru, et ka kaugel maa-
kolkas on võimalik internetivahendusel tööd teha, on,
kuhu tulla.
   Henril mõtteid ja teotahet jätkub. Vaevalt saime ühe
teema põgusalt läbi arutatud, kui ta käis välja uue. Ja
kui suudaks need ka ellu rakendada, on lootus Luha-
metsa külal  saavutada samasugune kuulsus kui 100
aastat tagasi. Ajal, mis jääb Juhan Jaigi noorusaega.
Küla  Juhan  Jaigiga  tugevamalt  sidumisel  on  Henri
juba  algust  teinud.  Esimeseks  sammuks  on  Juhan
Jaigi tondikollektsioonide loomine.
   Henri  Otsing  koos  elukaaslase  Katriniga  pole
esimene,  ja  hoiame  pöialt,  et  ka  mitte  viimane
pagulane, kes linnast maale põgeneb.

Kalle Nurk

 „Tõde ja õigus”
filmivõtteid varjab loor

    Filmil ja teatril on palju ühist. Nii näiteks kohtame
filmilinal teatris ennast kuulsaks mänginud näitlejaid.
Kuna filmi „Tõde ja õigus” mõned filmikaadrid võe-
takse  üles  Roosiku  külas,  on  Külalehe  toimetus
püüdnud tungida ka selle telgitagusesse ellu. Kahjuks
tulutult. Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud filmi
valmimist  hoitakse  tulevasest  filmivaatajast  võima-
likult  saladuses.  Nii  näiteks  põiklevad  jututeemast
kõrvale  ka need, kes juhuslikult  sattunud filmitege-
mise keerisesse. Ühte-teist siiski pudeneb. 



   Alles  hiljaaegu  olid  suuremad  filmivõtted  taas
Roosikus  Peesus  Mustjõe  niidul.  Ka  Võrumaa
Teatajas  Liana  Allas  kirjutab,  et  valmistutakse
sügiseseks  rukkikoristuseks  ja  selleks  viidi  läbi
koristustalgu õppepäev. 

„Tõde ja õigus” filmimiseks on Mõniste valas Vastse-Roosa 
külas välja ehitatud terve Vargamäe kompleks. Pildilt on näha,
et elu Vargamäel on edasi läinud. Katustel on korralikud katu-
sed peal ja kerkimas uus laut. Pilt on tehtud 20. augustil 2017.

Foto: Kalle Nurk

 Vargamäele ei pääse ligi ka siis, kui filmivõtteid ei
toimu. Hoonetest parajale kaugusele on üles pandud
hoiatav silt: „Võõrastel territooriumil liikumine kee-
latud!”. Tänapäeva tehnikaajastu võimaldab siiski ka
kaugemalt teha selgeid pilte. Nii võibki pildilt välja
lugeda, et Vargamäel jõukus kasvab. Hoonetel on peal
korralikud katused ja kerkimas uus loomalaut.

   Kohtumisel Henri Otsinguga tuli jutu käigus päeva-
valgele, et tema sõbra pruut mängib ühte peaosatäit-
jat.  Vähe  küll,  aga  rohkem  ikka  kui  mitte  midagi
„Tõde ja õigus” filmimisest. 

Kalle Nurk

Villike Taluteater

      Raske ennustada, mida ütleb tsoorulasele Villike
Taluteater. Olin ka ise pisut üllatunud, kui selgus, et
„Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu” suve-
etendused  toimuvad  just  Villike  Taluteatris.  Oma
maailmatundmises pidin veelgi suurema kahtluse alla
panema, kui tuli  üles otsida Urvaste vallast  Lümatu
küla. Ja ometi on pärast 15. oktoobri kohalikke oma-
valitsuse  valimisi  Urvaste  vald  oma  küladega  üks
suur Antsla vald. Just see teadmine ajendaski rohkem
ennast kurssi viima tulevase suurvalla teise otsa rahva
tegemistega ja muidugi ka Henri Otsingu tööpõlluga
valgustaja rollis. 

 Helger Kavant   Fotod internetist
 
    Hägune pilt muutub selgemaks, kui siduda Villike
Taluteater antslalase Helger Kavanti nimega. Helger
on  Villike  talus  toonud  produtsendina  rahva  ette
nüüdseks juba kaks suveetendust. Teine tema asuta-
tud  teater  on  Vana-Antsla  aidas.  Etenduse  Edgar
Valterist teeb eriliseks ka see, et on loodud ainult seal
mängimiseks. Helger selgitab, et kõik sai alguse möö-
dunud aastal, kui sõber Villikesel külas käis. Tollele
meeldis talu ilus ja kõigi võimalustega loodus ja pak-
kus välja just seal lavastada senini ainult mõtetes ol-
nud idee Edgar Valteri elust ja tema maalidest. Kõik
ülejäänu valmis kohapeal. 

Suvelavastuse „Õhtu on salameri. Edgar valteri rahutu rahu”
esimese osa tegevuskohaks on taluait. Osa on hoogne ja iga
liikumine hästi viimistletud.

Teine  osa  viib  meid  heinamaale,  kus  on  üles  pandud kolm
Edgar Valteri maalitud pilti ja millesse Edgar ka ise sukeldub.



   Helger jutustas, kuidas kõigepealt pandi paika la-
vastuse  kohad,  siis  arutati  läbi,  mida  selles  kohas
mängida ja alles siis hakkas lugu ilmet võtma. Ühel
päeval võeti toimuv linti, teisel päeval vaadati filmi-
lejäänu üle  ja tehti  täiendusi.  Siis  jälle  linti  ja jälle
vaadati üle. Nõnda kestis see mitu kuud. Kui esimene
vaatus toimus taluaidas, siis juba teise vaatuse ajal oli
kõigile  selge,  miks  see  etendus  ainult  selles  kohas
toimuda saab. 
   Need, kes suveetendust vaatamas käisid,  jagavad
ainult kiidusõnu.  Kalle Nurk

Tsooru külateatri
tegemistest

Tsooru  külateater  on  Margus  Mölli  näitemängu
„Kullaauk”  mänginud  tosin  korda.  Plaani  kohaselt
saab  etendust  viimast  korda  näha  14.  septembril
Antsla  Kultuuri-  ja  spordikeskuses.  Lavastaja  Laine
Keerov  loeb  käesolevat  hooaega  kordaläinuks.
Kolmel korral mängiti isegi õues: Tsooru-, Kangsti ja
Leevaku külapäevadel.  Võrreldes eelmise aastaga on
väljasõite küll mõnevõrra vähem olnud, aga seda on
tehtud  teadlikult.  Eriti  suvekuudel  on  raske  kokku
saada kümneliikmelist truppi. Siiski on näitlejad igati
mängualdid.  Kui  kuidagi  ei  saa,  siis  kuidagi  ikka
saab!  Väljasõitudel  laekunud  rahaga  toetati  Tsooru
jaanipäeva ja kesksuve pidu. Üks osa rahast paigutati
traditsiooniks  saanud  iga-aastasesse  suvereisi.  Reisi
koosseisus  on  ligikaudu  veerandsada  inimest:
näitlejad  koos  pereliikmetega.  Kui  on  ühtehoidev
pere,  saab  vabal  ajal  ilma  probleemideta  ka  oma
hobiga tegeleda! Tänavune 21.-23. juulini toimunud
suvereis  möödus  Pärnumaa  looduses.  Jahedad
suveilmad ei meelitanud kuidagi Pärnu vette ujuma.
Mõni  siiski  kastis  ennast  märjaks.   Laine  Keerovi
sõnade  kohaselt  jäid  kõige  eredamad  muljed  Tori
põrgust.

 Tsooru külateater suvereisil Pärnumaale. Pilt on tehtud Tori
põrgu juures.                                            Foto: Liis Keerov

  Toris jõe kaldajärsakus asub  salapärase koopasuu,
kust mööda käiku saab minna kaugele maasügavusse.
Seetõttu  hakati  kohta  juba  mitusada  aastat  tagasi
nimetama  Tori põrguks. „Põrguga” on seotud palju
rahvajutte  ja muistendeid.  Koobas ise on Pärnu jõe
devoni  liivakivist  kaldajärsakusse uhutud  sajandite
jooksul  allikavete  poolt.  Tori  põrgu  suue  oli  kuue
meetrise  läbimõõduga  avaus  ning  mõnede  andmete
järgi olnud “põrgukäik” 32 meetrit pikk. Koopa lagi
varises  1908.  aastal  sisse  ning  suue  1974  aastal.
Täna koopasse sisse enam ei pääse, kuid seda kaunist
ja salapärast kohta viivad uudistama trepid kalmistu
värava  eest. Kuidas  minnakse  vastu  uuele  hoo-
ajale?  Tükk on valmis vaadatud ja osad isegi laiali
jagatud.  Lugu  räägib  noortest  ja  linnaelust.  Ka see
näidend  on  kirjutatud  tellimustööna,  arvestades
külateatri koosseisu - viis meest ja viis naist. Millal
õppima  hakatakse,  Laine  Keerov  kindlalt  öelda  ei
osanud.  Eelnevalt  vajavad  mõningad  asjad  selgust.
Laine  ise  on  lavastamiseks  valmis.  Ikkagi  juba
kümnes mäng! Kalle Nurk

Tsooru kandi
kogukonnateenuste küsitluse

tulemustest
   Augusti  lõpus  sai  postkastidesse,  kauplustesse
laiali  jagatud ja  elektrooniliselt  saadetud 150 küsit-
lust, millest tagastati 10% ehk 15 täidetud küsimus-
tikku. See on küll  arvuliselt  vähe,  aga see-eest olid
vastajad  enamasti  asja  väga  tõsiselt  võtnud.  Lisaks
peab märkima, et sellise küsitluse puhul, kus ei käida
ukselt-uksele,  ongi  10%  vastuseid  normaalne  tule-
mus.

   Annan siin  lühikese ülevaate  nendest  teemadest,
mida toetasid enam kui pooled vastanutest ning aren-
dan mõnd teemat ka veidi edasi.

   Kuna vererõhu mõõtmine, massöör ja loomulikult
ka  perearst  said  kõik  üsna  suure  toetuse  osaliseks,
võiks tervise teemat veidi edasi arendada. Arvestades
ka  kiirabi  kohalejõudmise  aega,  mis  võib  olla  üle
poole tunni, siis võiks Tsooru rahvamajas olla väike
tervisepunkt, kus oleks lisaks vererõhu aparaadile ka
elustamisvahendid, mis võivad nii mõnegi elu päästa.
Tänapäeval on paljudes spordikeskustes olemas pool-
automaatsed  elustamisaparaadid,  mille  käsitsemine
on võimalik peaaegu igaühel ära õppida. MTÜ Vin-
gerpuss võtab enda ülesandeks konsulteerida kiirabi
asjatundjatega ja leida võimalus samasuguse komp-
lekti muretsemiseks ka Tsooru rahvamajja, et  koha-
likel  oleks  kiire  abi  tõesti  käepärast.  Kutsume üles
vapraid  kohalikke,  kes  oleks  nõus  läbima  esmaabi
kursused.  Selleks  tuleks  leida  3-4  inimest,  kes  on
kriisiolukorras kõva närviga ja oleks valmis vajadusel
kogukonna inimesi hädas aitama.



   Tervise hoidmisega on seotud ka rõõmsam pool –
nimelt  on  mitmed  inimesed  avaldanud  soovi  väli-
trenažööride  paigutamiseks  rahvamaja  juurde.
Tallinnas  on  selliseid  toredaid  vahendeid  juba  pea
igas pargis ja kasutajaid jagub lastest vanadeni. Ka ei
teeks  paha  kena  ujumiskoha  rajamine  koos  riietus-
kabiiniga. Kuna Tsooru keskusesse juhtub aina enam
matkaselle,  kes  otsivad  telkimiskohta,  võiks  sellise
kena kohakese valla abiga välja valida ja valmis teha.
Muidugi  võiks telkijale  platsi  ning pesemis-  ja  ker-
gendamisvõimalust pakkuda ka eraisikud. Kohalikku
giiditeenuse pakkumist ei peetud küll hädavajalikuks,
kuid 70% vastanutest arvas, et seda võiks keegi pak-
kuda küll.

   Kõige enam tuntakse vajadust vajaduspõhise trans-
pordi ning oskustega töömeeste ja spetsiaalsete masi-
nate või seadmetega tehtavate tööde järele. Ka kuld-
sete kätega töömees on väga nõutud. Ohtliku puu lan-
getamine on ilmselt selline teenus, mida nii mõnelgi
võib vahel vaja minna ja kui Tsooru kandis arboriste
ei  ole,  siis  saab  ehk mõne Harvesteriga metsamehe
nõusse meelitada.

  

 MTÜ Vingerpuss tahaks selliste teenuste jm infor-
matsiooni jagamiseks ühe telefoninumbri peale tööle
panna küla teadjad.  Seni,  kuni küla teadjad veel  ei
ole,  võiks enda valmisolekust ühe või teise teenuse
pakkumiseks anda teada näiteks külavanematele.

   Kogu küsitluse kokkuvõttega saab alates septembri
keskpaigast  tutvuda  Tsooru  kandi  kodulehel.  Siin
märgiksin veel ära ühe teema, mis üsna suurt toetust
sai. 

   Nimelt  pidas  elektri,  sooja  tootmise  võimalust
kohapeal  (päikesepaneelid  jmt)  elektrikatkestuste
mõju  vähendamiseks  vajalikuks  pea  kolmveerand
vastanutest,  sealjuures  36% pidas  teemat  väga  olu-
liseks. Küllap on enamusel veel meeles eelmise aasta
tormid, mis jätsid nii mõnegi elaniku kui mitte näda-
lateks, siis ööpäevaks ilma elektrita. Siin oleks vallal
kindlasti  vaja teha korralikud plaanid,  et  ei  juhtuks
selliseid rumalaid asju nagu hiljuti Ambla vallas, kus
terve  küla  jäi  elektrikatkestuse  tõttu  ilma  veeta  ja
vallavanem teatas uhkelt, et nad hakkavad nüüd olu-
korda analüüsima. Oma energiaallikas on üks kindla-
maid asju, mis aitab paremini vastu panna nii tormile
kui ka energia hinna kõikumisele.

   MTÜ Vingerpuss tahab kogukonnateenuste pakku-
misega edasi minna ja kutsub endiselt endast märku
andma  neid,  kel  midagi  üle  või  midagi  puudu  või
oleks valmis koos Tsooru kandi elu paremaks tegema.
Kirjuta  meile  vingerpusmmtu@online.ee või  räägi
Kalle Nurgaga!

Ruuta Ruttas

MTÜ Vingerpuss juhataja

mailto:vingerpusmmtu@online.ee


Lepistu kooli 1962. aasta
lennu kokkutulek

Lepistu kooli lõpetajad 1962. aastal. 

55. aastat pärast Lepistu kooli lõpetamist

5. augustil said Tsooru raamatukogus kokku kümme
1962.  aastal  Lepistu  kooli  lõpetanud  vilistlast.  Tol
korral  lõpetas  seitsmenda  klassi  25  õpilast.  See  oli
aasta,  kus  põhihariduse  omandamist  edaspidi  hakati
arvestama  8  klassili  lõpetamise  järel.  Noortele  anti
veel valida, kas käivad ühe aasta veel koolis või lähe-
vad  edasi  õppima  teise  kooli.  Kokkutuleku  päeval
loeti kokku kümme manalateele läinud klassikaaslast,
keda mälestati vaikusseisakuga. Kahjuks tuleb nüüd,
Külalehe  ilmumise  ajal,  kokkulugejate  hulgast  teise
nimekirja arvata Julius Bergmann. Mõni päev tagasi
saime teada  tema ootamatust  lahkumisest  siitilmast.
Külalehe  poolt  kaastunne  nii  klassikaaslastele  kui
Juliuse  lähedastele.  Kokkutuleku  päeval  jäi  alla-
kirjutajale kõige enam oma jutukusega silma Julius.

 Kokkutulekul osalejad mõistatamas - kes on kes? 
Pildi vasakul serval Julius Bergmann.       Fotod: Kalle Nurk

 Samas aga oli põhjaliku kodutöö teinud Heli Madar
(Meltsar),  kes  pidas  maha  mitu  kõnet,  millest
Külaleht allpool mõne ka avaldab.

VT

Heli Madar kõnet pidamas.

Mis on see inimese elu?

 Täna on meil eriline päev. kõlab kui sotsialism, mis
polnud jääv. Täitub 55 aastat Lepistu kooli lõpetami-
sest. Kui sageli me üldse mõtleme: „Mis on see ini-
mese elu?”
   Me elame juba praegu tunnist tundi, päevast päeva
ja aastast aastasse. Nüüd ikka mõtleme tihti möödu-
nule,  aga aega pole ikka enda jaoks võtta.  Ikka on
neid toimetusi ja nii muutuvad meie elud sageli argi-
päevasteks ja tavalisteks. Jah, meile kõigile olid ava-
tud uksed maailma ja igaüks meist leidis selle oma
ukse ise. Oleme kõik kudunud omale kauni elukanga
ja koome seda veel edaspidi ka. Kõigest sellest siin
elus jääb jälg järeltulevatele põlvedele. Nüüd saame
juba elule tagasi vaadata erineval tasandil. Me püüa-
me juba  enda kõrval  mõista  inimesi  sellisena  nagu
igaüks neist  on. Keegi meist  ei  taha vananeda,  sest
aastatega  lisandub palju  muresid,  mida  nooruses  ei
osanud kartagi.
   Nüüd on selline tunne nagu oleks see lõpetamine
praegu. Muidugi pidime lahkuma sealt, sest andsime
ruumi uutele õpilastele. Sellel päeval ei osanud ette
kujutada,  mis  meid ees  ootab.  Teadsime,  et  läheme
vastu oma kutsumusele ja õnnele. Me kõik andsime
Lepistu koolile oma näo. Meil kõigil oli väga kahju
lahkuda, sest  olime tore klass.  Igaühel oli  oma ise-
loom ja kõigega püüdsime harjuda. 
   Mul on meeles, kui lõpuaktusel õpetaja Thealane
tuli mind õnnitlema ja mul oli pisar silmanurgas. Ta
ütles:  „Aeg kõik haavad kinni  katab,  kuivatab kõik
pisarad.” Me kõik jätsime kooli  tarkusepuule märgi
mida meenutame nüüd. Koolis päevast päeva hõikeid
kajas,  voolas  nagu  kevadvett.  Mälestused  on  kui
sõbrad  meiega.  Need  on  varandused,  mida  keegi
kaotada ei saa.

 



  Kallid tüdrukud ja poisid!
   Mitu sõna on vaja öelda, kui tahad öelda midagi
tähtsat  sinu  jaoks  kõige  armsamale  inimesele?  Ei
ühtegi - kallista parem, tunneta kuidas elulõng tärkab
sinus  õitsele.  Elu  on tõesti  imeline and,  kuimoskad
sellest  välja  pigistada  kõige  magusama  mahla.  Ja
elumahl  on  seda  väärt,  et  seda  täiel  rinnal  ahmida.
Inimene tunneb ennast täpselt  nii  vanana kui ta on.
„Mantel” võib küll kulunud olla, aga kui hingelt oled
noor ja suudad ajaga kaasas käia, püsid ikka elus. Kui
on raske, ka siis naerata läbi pisarate, elame veel. 

Klassi lõpupilti vaadates
imetlus oli mul suur.
Seisime kõik igaüks isemoodi,
igaüks meist vaatas kuhugile, igaüks meist nägi seda isemoodi.

Aeg on nüüd käes, olime valmis
minema koos igaüks oma elupallis.
Me nägime tulevikku
ja kõigil meil oli lootus.
Kõik oli selge, kõik oli ilus.
Nii me astusime kergel sammul
elu poole mida ise püüdsime luua.

Mahedad valguse kiired
kaugele teed on meid viinud.
Ootusärevus kõigis meis särab, 
äegu ta iial meist kustugu ära.

Läbi pikkade aastate 
meil meeles need rajad,
mille jätsime sinna
me armas Lepistu koolimaja.
Seal olime kõik nagu päikesed
varjugi neelamata.
Õpsidel valutas süda
me kõikide pärast
Meil kõigil on meeles need sõnad,
mis päevade pingest meil hinge jäid.
Neist saanud meile südamehääled
küll oli raske see algus.

Soovin teile kõike head, 
õnne, tervist, armastust, 
et elus vastu peame.
 Ja veel palju palju muud
rohkem ma ei pruugi suud.

Heli Madar (Meltsar)

10. tarkusepäevajooks
   Võib öelda,  et  Lepistu koolimaja kuulub parema
edasiste saatustega tühjaksjäänud majade hulka. Taas
on hoones kuulda lastekilkeid. Vallakooli asemel on
siin nüüd kodukool. Viie lapsega Alevite pere on lan-
getanud otsuse, et saavad ise laste koolitamisega hak-
kama.  Ega ta  kerge pole.  Kerge  pole  ka  valla-  ega
riigikooliski. Ja miks peakski tarkus kergelt tulema. 

  Kui  varasematel  aastatel  said  Lepistu  koolilapsed
jäätist  osta  nädalas kahel  korral  autokauplusest,  siis

nüüd on hoones lausa šokolaadikohvik, kus ka jäätis
müügil.  Kõigest  sellest  tulenevalt  tähistab  10.  Tar-
kusepäevajooks justkui uue ajajärgu algust. Nüüdsest
liigume 1. septembril tervendavas stiilis (joostes või
kõndides)  Tsoorust  Roosiku.  Igat  osalejat  ootab  sel
korral mahe jäätis ja tänukiri. 

Koguneme  kella
17-ks  Tsooru  rah-
vamaja  juurde,  et
siis  täistunnil  alus-
tada  endale  sobiva
tempoga  Roosiku
poole  liikumist.
Marsruut  on  sama,
mis  eelnevatel  kor-
dadel, ainult vastas-
suunaline.        

Tule 10. Tarkusepäevajooksule!

Suvelõpu  spordipäevast
   Tsooru kandis leidub rohkesti noori, kelle hobiks on
sport. Mitmed neist aga püüavad sportlikku tegevust
korraldada ka teistele. Lähiajaloost võib tuua V-klubi
korraldatud  Tsooru  rammumehe  võistluse  jaanipäe-
val, Eleri Dräbtsinski ja tema meeskonna üha popu-
laarsust võitva orienteerumise, Romet Niiluse eestve-
damisel  rattasprindi  Tsoorus,  Erko  Sibula  ja  Lauri
Keerovi oodatud jäärajasõidu Tsooru paisjärvel.

   Tänavu kevadel kerkis esile uus teotahteline noor-
mees – Taisto Tamm. Esimene mõte – rajada Tsooru
korralik  taldrikugolfi  rada  ja  hakata  siin  võistlusi
korraldama, jäi küll  sel aastal teoks tegemata. Selle
mõtte lükkas ta edasi juba algfaasis. Teine, võrkpalli-
platsile  uus  ilme,  on saamas  lõppfaasi.  Enne jaani-
päeva alustati pinnase koorimisega ning kohale toodi
liivakate,  mille alla  laotati  rohu kasvamise ärahoid-
miseks  kangas.  Laupäeval,  2.  septembril  toimub
võrkpalliplatsi  taasavamine.  Selleks  kutsume  kõiki
mängima pimevõrkpalli.  Teiseks selle päeva tõmbe-
numbriks  on  vigursõidud  jalgrattaga  ja  murutrak-
toriga.  Murutraktor  on  rahvamaja  poolt,  jalgratas
tuleb  aga  sõidusoovijatel  ise  muretseda.  Lähemalt
tutvume taldrikugolfi mänguga ja kõigil on võimalus
proovida oma viskekätt. Uuema sportliku alana too-
me sel korral sisse petangi mängu. 

Mõisad  on  võistlusmängude  auhinnast  välja  jäetud
ning eesmärgiks seatud tervesse kehasse terve vaim.
Rahvamaja  kannab  hoolt,  et  tühjade  kätega  keegi
pärast võistluspäeva koju ei läheks.



Petank  ehk  petanque  on  Prantsusmaalt  pärit  kuulimäng.
Mänguvahenditeks on metallkuulid ja puidudt märkekuul snadi.
Petanki mängitakse kahe 1–3-liikmelise võistkonna vahel. Neid
mänguviise nimetatakse vastavalt üksik- ja paarismänguks ning
trioks. Üksik- ja paarismängus on igal mängijal 3 kuuli, trios 2
kuuli.

Tule 2. septembril kell 12 algavale 
Tsooru rahvamaja juures toimuvale 
suvelõpu spordipäevale! 

Tsooru rahvamaja
alustab uut hooaega

   2007. aasta lõpp oli Tsooru kandi elus suurimaid
mõõnaaegu.  Lapsed  olid  jõudnud  mõne  kuu  koolis
käia,  kui  vallavolikogu tuli  ootamatult  välja  rabava
uudisega – alustada ettevalmistustega järgmisel aastal
Lepistu kooli sulgemisega. Ega Tsooru rahvamajaski
polnud  elu  kõige  lillelisem.  Huviringid  olid  kokku
kuivanud või oma tegevuse ajutiselt üldse peatanud.
Kooli küll ei suudetud päästa, aga MTÜ Koidukiired
ulatas kultuurivaldkonnas abistava käe. Juba järgmise
aasta alguses tegutsesid rahvamaja ruumides taas näi-
tering, lauluring ja tantsuring. Mõne aasta pärast an-
dis MTÜ oma poolt käivitatud ringid rahvamaja allu-
vusse  ja  nii  on  nad  järjepidevalt  tegutsenud  kuni
tänase  päevani.  Seega  kevadel  on  oodata  ringide
kümnenda tegevusaasta  juubelite  tähistamist.  Sellest
tulenevalt kutsumegi kõiki huvilisi veetma jahedaid ja
pimedaid sügis-talvekuid Tsooru rahvamajas. Kuu aja
pärast algab seal uus tegevushooaeg, millele anname
avapaugu  30.  septembril  toimuva  puhkeõhtuga.

Tantsuks tuleb män-
gima  C-duur.  Enne
tantsu  aga  köitev
kontsert,  mille-
laadset  seni  Tsooru
rahvamajas  pole
nähtud-kuuldud. 

30.  septembril  avab
ansambel  C-duur  Tsooru
rahvamajas  uue  hooaja.
Pildil  ansambli  liikmed
Endel,  Heiki  ja  Aivar.

Foto internetist

   Avaõhtul teeme algust ka programmiga „Kino maa-
le”, millele lisaks näitame oktoobri kuu vältel anima-
filme nii lastele kui suurtele. Oktoobri viimasel püha-
päeval  toimub  kuueetapilise  mälumängu  esimene
kokkusaamine. Mitmekülgset tegevust pakume edasi
ka käsitöölistele. 
   Rõõmustav on teada, et vallaametnikud on lubanud
kindlasti ajavahemikus oktoobrist-detsembrini ära ka-
sutada tänavu aasta rahvamaja remondiks kavandatud
summad. Saali remont ei tohi saada takistuseks huvi-
ringide tegevusele. Küll aga järgmine tantsuõhtu saab
olema aastalõpupidu. Tule ja tunne ennast Tsooru rah-
vamajas koduselt.

Kalle Nurk
                  Tsooru rahvamaja juhataja

Õnnitleme sünnipäevalapsi

 

Tsooru kandi rahva teabeleht                
 

 
Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd: nurgake@hot.ee
Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.e
Kalle Nurga filmimaterjal youtube`s: Tsooru Kant

85 RAIDMA JOHANNA 13.08.1932 Roosiku küla

80 PUKK ÜLO 17.08.1937 Litsmetsa küla

79 VÄITS ENDA 24.08.1938 Kikkaoja küla

78 HOLLO TIIU 13.08.1939 Kikkaoja küla

78 PUKK VIIU 25.08.1939 Litsmetsa küla

74 HÄRMALA ELLE 03.08.1943 Litsmetsa küla

74 KOCH MATI 17.08.1943 Luhametsa küla

73 ROOD ENN 28.08.1944 Tsooru küla

65 GEIER HELI 01.08.1952 Tsooru küla

64 ILVES AGU 12.08.1953 Savilöövi küla

61 OJA KÜLLI 03.08.1956 Viirapalu küla

60 SISAS LIIDIA 05.08.1957 Tsooru küla

59 RISTISAAR SIRJE 06.08.1958 Tsooru küla

58 JÕGI JULIUS 18.08.1959 Luhametsa küla

57 KIKAS EDA 14.08.1960 Tsooru küla

54 JOOSU EEVI 10.08.1963 Tsooru küla

51 SIBUL LIIA 12.08.1966 Tsooru küla

89 KOEMETS ÕIE 23.09.1928 Savilöövi küla

88 KALJUVEE ENDLA 13.09.1929 Tsooru küla

82 RAIDMA VALEV 05.09.1935 Roosiku küla

82 SISAS ILME 07.09.1935 Tsooru küla

80 VALLING HILJA 26.09.1937 Kikkaoja küla

76 KIVI IVI 15.09.1941 Luhametsa küla

76 PIHU ENDEL 01.09.1941 Savilöövi küla

73 MAIS VIRVE 01.09.1944 Roosiku küla

73 REILJAN MAIE 06.09.1944 Viirapalu küla

63 VASSILJEVA TIIU 28.09.1954 Tsooru küla

60 VÄITS LIIDIA 03.09.1957 Tsooru küla

59 PLOOM MAIRE 30.09.1958 Tsooru küla

55 KOOBAK LIILI 28.09.1962 Kikkaoja küla

55 REHEMETS RIINA 25.09.1962 Tsooru küla

54 PUKK LUULE 24.09.1963 Litsmetsa küla

54 SIBUL TIIT 02.09.1963 Tsooru küla

54 TALJA AAVO 28.09.1963 Tsooru küla

52 PÜTSEP HEILI 25.09.1965 Roosiku küla


