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Mine valiMa!
.....    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  elukeskkond  ning
transpordiühendused,  mis  arvestaksid  inimeste  vajadusi.
Loodame  väga,  et  sel  korral  õnnestub  meil  saada  piisavalt
toetust, et oma mõtteid ka reaalselt ellu viima hakata.

Mine valima! Evelyn Tõniste

           Valimisliit „Me elame siin“ liige

   Eelmises vallalehes ilmus Evelyn Tõniste sõnum, et

lähenemas  on  kohalike  omavalitsuste  valimised  ja
meie  vallas  on  registreeritud  kolm  valimisliitu.
Sõnumi lõpus tutvustas ta ennast kui valimisliidu „Me
elame siin” üht liiget ja nende eesmärkide pooldajat.

   Evelyn Tõniste pole mitte ainult valimisliit „Me ela-
me siin” liige, vaid ta võtab ka osa tegemistest, mis
seotud Tsooru kandiga.  Ta lööb kaasa Tsooru mälu-
mängus võistkonna „Me elame siin” ridades. Viimati
aga osales oma väikese sülelapse Kendrikuga tarkuse-
päevajooksul, mis pühendatud suletud maakoolidele.
Evelyn  on  küllaltki  kursis  tsoorulaste  tegemistega
eeskätt just valimisliidu „Me elame siin” kaudu. Ta on
üks liikumise „Maale elama” idee autoritest ning esi-
numbritest  selle  elluviimisel.  Kuigi  Evelyn  elab
Antsla  linnas  ja  peab  seda  kauniks  kodukohaks,
valutab ometi südant maaelu väljasuremise pärast. 

   Oma  Tarkusepäevajooksu  emotsioone  väljendas
Evelyn facebookis alljärgnevalt:

 „  Tahan  lihtsalt  jagada  ühte  ehedat  emotsiooni  :)  Käisime

Kendrikuga taas kõndimas,  seekord võtsime osa tarkusepäeva
jooksust  Tsoorust  Roosikule.  Kõnnin  ja  mõtlen,  kui  äge  see

ikkagi  on,  et  keegi  võtab  sellist  asja  teha  -  juba  kümnendat
korda toimuv jooks kutsub üles mäletama ja toetama väikeseid
maakoole. Eriti hea meel oli selle üle, et jooksust võtsid osa just
kohalikud  noored.  Aitäh,  Kalle  Nurk,  et  sa  seda  jooksu  eest
vead!  Kohtume  1.  septembril  2018,  tulge  ka!
Ja  et  päeva  veel  päikest  tuua,  naeratas  mulle  ootamatult  ka
loosiõnn  -  olen  nüüd  uhke  Lepistu  kooli  ajalugu  tutvustava
raamatu omanik „

Pilt, mille Evelyn Tõniste facebookis püstitas.

   Külalehe toimetus on viimase nelja aasta jooksul
jälginud  Evelyni  tegemisi  ning  leiab,  et  Külalehe
püüdlused langevad Evelyni  omaga kokku.  Nii  lei-
diski Külalehe toimetus, et just tema on kõige sobi-
vam meie lehes teavitama lähenevatest kohaliku oma-
valitsuse  valimistest,  mis  toimuvad  15.  oktoobril.
Selline oli Külalehe toimetaja valik! 

Lugejal  võib tekkida küsimus,  et  miks just  vali-
misliidu „Me elame siin” liige ja mitte teistest vali-
misliitudest? 

   Selleks on lihtne selgitus. Kuulun ka ise samasse
valimisliitu  ning  tunnen  paremini  nende  inimeste
püüdlusi  ja  teadsin  ka,  kes  valimisareenile  astuvad.
Teiste  valimisliitude nimekirjad registreeriti  alles  5.
septembriks. Teiseks põhjuseks on see, et Külaleht on
ilmunud üle kümne aasta ja tundnud omal nahal mitut
valitsemisaega.  Selle aja jooksul on tehtud mitmeid
katseid peatada sõltumatu lehe ilmumine või tahetud
saada seda oma kontrolli alla. Valitsuste esindajad on
pidanud Külalehte vallavaenulikuks leheks.



 Valimisliit  „Me  elame  siin”  aga  on  teist  meelt  ja
kutsub  isegi  kõiki  Külalehte  lugema.  Nii  näiteks
ilmus  facebookis  3.  septembril  valimisliidu  „Me
elame siin” alljärgnev postitus:  „Lugege ja saage teada.

Tsooru  kandi  külaleht  -  tõenäoliselt  parim  külaleht  Lõuna-
Eestis. Aitäh toimetamast, Kalle Nurk.”

   Selline postitus aga mõnele ei  meeldi.  Nii  tuligi
Markus  Meieri  alljärgnev  vastulause:  „Kas  külaleht

pakub  kõigile  poliitilistele  jõududele  ruumi  oma mõtete  aval-
damiseks?  Külaleht,  mis  on  varasemalt  saanud  maksumaksja
toetust, võiks ikkagi olla neutraalne, aus ja läbipaistev.”

   Külalehe toimetus palus Markus Meieril oma välja-
ütlemisi lahti mõtestada, et järgmises Külalehes aval-
dada, mida ikkagi Külalehe lugejad arvavad.

Mida arvavad 

lugejad Külalehest
Markus Meier:

 „Hea  Kalle,  selles  dokumendis
(Millega  määrati  Külalehele  toetus.
Toimetaja märkus) on välja toodud,
et Tsooru Kandi Külaleht on saanud
vähemalt  korra  Antsla  valla  poolt
rahalist  toetust.  See,  kas  tegu  oli

konkreetse  projektiga  või  pika-ajalise  toetusega,  ei
oma tähtsust, sest toetust saades peab Külaleht tootma
lisandväärtust  kõigile,  kes  on  valla  rahakassase  pa-
nustanud. Lisandväärtuseks on see, et Külaleht aitab
nii tsoorulastel kui ka teistel inimestel olla objektiiv-
selt  informeeritud  selle  kandi  tegemistest,  aga  seda
ainult juhul, kui sisu on tasakaalus. Kui sisu pole tasa-
kaalus,  siis  ei  saa  sellest  lisandväärtusest  kõik  osa,
sest osad näevad, et sisu on kallutatud. Pärast toetuse
saamist on raske lisandväärtusest loobuda ehk hiljem
ei ole mõistlik avaldada kallutatud artikleid. Kui aja-
lehetoimetajale saadetakse üks kallutatud artikkel, siis
tal  on  kohustus  leida  inimene,  kes  sellele  avaldaks
omapoolse vastulause. Pigem jätaksin sellise kalluta-
tud teksti avaldamata, kui ma ei leia vastulause koos-
tajat.  Esilehel olevas artiklis "Mine valima!" on tut-
vustatud  ainult  Teie  valimisliidu  väärtusi.
Loodetavasti  pakute  järgmises  Külalehes  ka  teistele
poliitilistele  jõududele  sõna.  Seega mina  kirjutaksin

mõni teine kord, kui on rohkem ruumi.

Leili  Väisa  vastulause  Markus
Meierile: 

   Ühekordne  väiketoetus  on  ühekordne  hea  tahte
märk ning see ei  tasakaalusta  mitte  kuidagi  aastaid
tehtud  ja  ka  praegu  tehtava  külalehe  toimetamise
kulusid.  Ühekordne toetus ei  ole  jätkusuutlik.  Kuid
Tsooru külaleht on olnud jätkusuutlik. Olen nõus tä-
helepanekuga, et artiklile, kus tundub olevat või ongi
"süüdistuslause",  võiks  võimaldada  "kaitselause".
Samas on sellised "kallutatud artikleid" valla lehes ja
suuremates  päevalehtedes  tavalised.  Kui  toimetajad
hakkavad vastulauseid igale artiklile otsima, siis jääk-
sid päevalehed tihti ilmumata või kõhnuksid, kuna ei
pruugi vastulauseid saadagi. Küll on ilmunud vastu-
lauseid  järgmises  numbris  ja  seda  pakub  Sulle  ka
Tsooru  külalehe  toimetaja.  Palun  oma  teadmatuses
mitte  rünnata  väikeküla  patrioodi  kodanikualgatust!
Kes ise pole kokku puutunud piisavalt järjepideva va-
batahtliku tööga, ei tunne vabatahtliku töö valdkonna
keerulisust! Eriti, kui pole vanustki nii palju, et saaks
kaasneda  vabatahtliku  töö  tegemise  kaalukas  koge-
mus. Kusjuures Sina oled teinud vabatahtlikku tööd,
mis on olnud oluline, kuid see pole veel nii kaalukas,
et võtta ette selle valdkonna vanameistrite arvustami-
ne. Vanus siinkohal ei ole etteheide. Lihtsalt nii noor
inimene ei saa omada pikaajalist kogemust vabataht-
likust tööst ning selles valguses on ebaeetiline hakata
õpetama meistrit. Kalle Nurk on kirjutanud vähemalt
kaks küla ajaloolist raamatut. Ja, mis puutub Antsla
valla teiste valimisliitude väärtustesse, siis minu teada
need alles avalikustatakse. Kogu minu lugupidamise
juures Sinusse kui suurepärasesse kooliõpilasse, loo-
dan siiski, et Sinu rünnak toetub vaid teooriale, illu-
sioonile, kogenematusele ja noorusele. Ja need kõik
on mõistetavad ja andestatavad! Häid õpingud ja tere-
tulemast peagi eluülikooli! Siiralt! Vajame arvamus-
julgeid noori! Kuid vahel on hea omada mentorit, kes
tutvuks selliste avaldustega enne avaldamist! 

PS! Usun, et Tsooru külaleht on üks ausamaid välja-
andeid oma otsekohesusega.



10. tarKusepäeva jooKs

10. Tarkusepäeva jooksul osalenud Lepistu koolimaja trepil. 
Fotod: Kalle Nurk

   Kümnendal Tarkusepäeva jooksul osales 20 jooks-
jat,  neist  pooled jooksid esmakordselt.  Kohale tuldi
Antslast,  Kobelast,  Kaikalt, Varstust, Võrust ja mui-
dugi  Tsoorust.  Statistikast  veel  niipalju,  et  seitse
jooksjat  ületasid  oma varasema tulemuse.  Kiiremad
jooksjad olid Ago Urb Kobelast ning Roomet Parv ja
Egert Veinberg Varstust. 

10.  Tarkusepäeva jooksu karika võtab vastu Ago Urb.  Laua
taga istuvad temale järgnenud Roomet Parv (paremal), Egert
Veinberg ja Karl-Erik Keerov.

   Ago Urbi aeg 16,56 on kümne jooksu parimatest
aegadest teine. Kõigi aegade kiireima aja 2014. aastal
jooksnud Väino Villemsoni (Kobela) ülejooksmiseks
jäi  vajaka  kõigest  15  sekundit.  Naistest  oli  kiireim
Egle Veinberg, kes parandas oma aega koguni kolme
minutiga.  Kokku  on  nüüd  kümne  aasta  jooksul
Tarkusepäeva  jooksul  osalenute  nimistu  jõudnud
poolesajani. 
   Jooksjaid  peeti  meeles  tänukirjaga  ja  igaüks  sai
maitsta  koolimajas  perekond  Alevite  valmistatud
jäätist.  Osalenute vahel loositi välja ka raamat „100
aastat Lepistu koolimaja Võrumaal”, mille viis koju
Antslasse Evelyn Tõniste.    

Kalle Nurk

 suvelõpu spordipäev

   Suvelõpu  spordipäev  oli  tänavu  laste  ja  noorte
päralt.   Spordipäevale tulnud jagunesid kahte gruppi.
Kuna  laste  vanusevahe  oli  liiga  erinev,
paremusjärjestust  sel  korral  ei  selgitatud.  Sporditi
lusti  pärast.  Noormehed  aga  näitasid  osavust
taldrikugolfis  ning  nemad  olid  ka  need,  kes  uuel
võrkpalliväljakul  esimese  mängu  maha  pidasid.  Sel
aastal siis sedasi. 

Fotod: Krista Puija

30. septembril kell 20 Tsooru
rahvamaja 

hooaja avapidu

Peole lükkavad hoo sisse kutselised lauljad
ja muusikud Meremäelt ning Roosikult. 

Tantsumuusikat mängib
 ansambel C-duur. 

Sissepääs on viis eurot ning selle eest saab
ka kohvi või teed.     
                                                   Lauake kata ise!

Võimalus ka kohtade broneerimine tel 5193 0084.



FilMiFestival
„Kino  Maale”
Ka tsoorus

   Esmakordselt  toimuv filmifestival  „Kino maale” teeb
kummarduse Nukufilmi loomingule. 
Priit  Pärna  animafilmifestivalist  välja  kasvanud
filmifestival „Kino maale” toob oktoobris vaatajateni kolm
värviküllast nädalat, keskendudes animatsioonile ja eeskätt
Nukufilmi loomingule läbi kuue aastakümne.
   „Eelmiste  aastate  kogemus  näitas,  et  Priit  Pärna
Animafilmifestivali  alafestivali  „Kino maale” saatis  suur
edu ning soe vastuvõtt. Sellest innustatuna leidsime, et on
aeg  korraldada  uus  filmifestival,  mis  oleks  suunatud
kultuuri-  ja  haridusasutustele  Eesti  maapiirkondades,”
kommenteeris  uue  festivali  sündi  peakorraldaja  Indrek
Jurtšenko.
   „Kino maale” filmifestivaliga on registreerunud üle Eesti
ligi 100 raamatukogu, kultuuri- ja rahvamaja ning kooli ja
lasteaia,  näidates  9.–29.  oktoobrini  festivali  erinevaid
programme. 
   „See  on  ilusaks  sümboolseks  kingituseks  nii  laste  ja
noorte  kultuuriaastale  kui  ka  Eesti  Vabariigile  100.
sünnipäevaks,” lisab Jurtšenko rõõmustades.
   Filmifestivali  „Kino  maale”  fookus  on  tänavu
animatsioonižanril  ning  suuresti  Nukufilmi  60.
sünnipäeval.  Nii  ongi  vanim  animatsioon  1957.  ning
värskeim 2017. aastast. 
   „Koostöös  Nukufilmiga  oleme  kokku  pannud
nostalgiahõngulise  koondprogrammi,  kus  väikestel
animasõpradel  on  avastamisrõõmu  ning  suurtel  ära-
tundmisrõõmu.  Kaks  programmi  on  pühendatud  ka
tänavustele  juubilaridele  –  animaator  Mati  Kütt  tähistab
70. ning režissöör Hardi Volmer 60. sünnipäeva,” märgib
Jurtšenko.
   „Kino maale” jõuab tänavu peaaegu kõikidesse  Eesti
maakondadesse.  Võrumaal  avavad  kinosaalid  Rõuge
avatud  noortekeskus,  Urvaste  seltsimaja  ja  Tsooru
rahvamaja. 
   Tsooru rahvamajas teeme filmifestivaliga algust juba 30.
septembril hooaja avapeol.
Järgnevad filmivaatamised on planeeritud 
2. oktoobril kell 12,
9. oktoobril kell 14,
10. oktoobril kell 17,
11. oktoobril kell 18,
15. oktoobril kell 12 lastele,
15. oktoobril kell 14 täiskasvanutele,
27. oktoobril kell 18 täispikk film.

   Filmivaatamine kestab umbes ühe tunni, millele järgneb
arutelu ja piltide joonistamine. Filmide näitamispäevades
ja kellaaegades võib tulla muutusi. Seega jälgige reklaami
nii  Tsooru  kandi  kodulehel  kui  ka  facebookis  Tsooru
rahvamaja lehel. Kindlasti saab info üleval olema Tsooru
kaupluse  juures  asuval  infostendil.  Helistada  võib  alati
telefonil 5193 0084.

Kalle Nurk

KunKsMoor ja Kapten truMM 
tulevad  29. oKtoobril tsooru

 29. oktoobril kell 12 saab etendust „Kunksmoor ja
kapten  Trumm”  vaadata  ka  Tsooru  rahvamajas.
Hoiame pöialt, et nii see saab ka olema, sest veel on
lahtine, millal lõpuks läheb rahvamaja saal remonti.
Ja  kui  sel  ajal  remonditööd  käivadki,  siis  loodame
ehitusbrigaadiga  jõuda  kokkuleppele  ja  kohendada
saali publikule kasutamiseks. On ju ka 28. oktoobril
kell  14 välja  kuulutatud  2018.  aasta  Tsooru
mälumängu avavoor.

   Kunksmoor on heasüdamlik nõid, kes elab keset merd
tillukesel  saarel,  mis on ümbritsetud salakaridest.  Temas
on peidus kogu maailma tarkus, aga ka plikatirts, kes ar-
mastab tuulistel öödel oma kollase õhupalliga ringi lennata
ja lorilaule jorutada. Ühel maruööl leiab Kunksmoor karile
jooksnud laeva ja laintest meremehe, kellele moor eluvai-
mu uuesti sisse puhub. Mõne aja pärast tuleb saarele välja-
väänatud jalaga Kapten Trumm, kes elu jooksul on põhja
ajanud  seitseteist  laeva,  kaheksateistkümnendat  talle  ei
antud. 
 Etendus, mis kestab  umbes ühe tunni,  on soovituslik
5  kuni  12  aastastele,  kuid  sobilik  vaatamiseks  ka
täiskasvanutele.
Viljandi Laste-ja Noorteteater REKY uuslavastus „Kunks-
moor ja kapten Trumm” esilinastus 18. augustil 2017.

Kalle Nurk



15. oKtoobril
KohaliKe oMavalitsuste

valiMised

   Veel pool kuud ja meil on teada, kes hakkavad meie
uues volikogus vallarahvast esindama. 17. liikmelisse
volikokku kandideerimiseks on nõusoleku andnud 97
inimest,  kes  koondunud  kolme  valimisliidu  ja  ühe
erakonna ridadesse. Sel korral on kaardid üpris segi
segatud, mida tavavallakodanikul esialgu kohati raske
taibata – kes, kus millal, mida?

   Püüan omalt poolt natuke nn mängukaarte süs-
tematiseerida. Ehk on abiks valijale. 

   Kõige staažikam on valimisliit Ühisjõud, kelle ees-
otsas teatakse olevat eksvallavanem Tiit Tõntsu. Ne-
mad on oma nimekirja  saanud ka praeguse Urvaste
valla  valitsemiskahurväe,  kus  kandideerivad  nii
Urvaste volikogu esimees kui ka vallavanem. Selles
nimekirjas  on  ka  kahe  valimisperioodi  kogemusega
tsoorulane  Jarek Jõela, kes koos Tiit Tõntsuga vali-
misnimekirja  registreerimiseks  esitasidki.  Tsooru-
lastest on selles nimekirjas veel  Enely Jaani, Lauri
Keerov ja Kristjan Sibul. 

Ka teise valimisliidu Antsla-Urvaste põhituumikuks
võib lugeda mitut hooaega IRL-i nimekirjaga välja-
tulnud parteiline erakond. Silmates nende nimekirja,
kohtab seal  just  enamuse praegust  Antsla  valda va-
litsevat jõudu. Nii on nende nimekirjas praegune vo-
likogu esimees ja vallavanem. Tsoorulasi esindab Lea
Jõevere.

Kolmas  valimisliit Me Elame Siin tuleb oma nime-
kirjaga  välja  teist  valimisperioodi.  Neile  pole  veel
võimalust  antud valitsemisleiba  maitsta.  Tõsi,  niini-
metatud lõhna on siiski tunda saanud, sest alustati ju
käimasolevat valitsemisaega koalisatsioonipartnerina.
Poole aastaga aga oli selge, et IRL-i valimisprogram-
miga oli küll palju ühist, kuid teine pool unustas ära
rahvale antud lubadused, millele Me Elame Siin just
kõige  suuremat  rõhku  püüdis  panna.  Nii  tuligi  siis
volikogus istuda teiselpool lauda ja ainult muretund-
ega jälgida,  kuidas  võimulolijatest  suurem osa voli-
kogus istusid ainult käe tõstmise pärast. Kaasarääki-
misega nad ei hiilanud ning opositsiooni argumendid
olid neile kui hane selga vesi. Nüüd on valimisliidul
soov rahva toetusel peksupoisi staatusest edasi saada.
Nende trumbiks on tugev nõustajatest koosnev selja-
tagune.  Samuti  on  mitmed  kandidaadid  üle  tulnud
eelnimetatud  valimisliitudest  ja  eelistanud  just  seda
rahvast esindavat jõudu. Tsoorulastest on selles nimis-
tus Ly Raudsepp ja Kalle Nurk.

  Erakondadest on sel aastal tunduvalt pikema nime-
kirjaga,  võrreldes  möödunud  hooajaga,  esindatud
Eesti Keskerakond. Kui valimisliitude nimekirjast ei
selgu nende vaadete edasikandjate tuumik, sest nime-
kirjades on nimed ritta seatud tähestikulises järjestu-
ses, siis Eesti Keskerakond mängib lahtiste kaartide-
ga. Nii võtabki seal peamise löögijõu enda kanda rii-
gikogulane  Kerstin-Oudekki  Loone.  Nimekirja  vii-
maste hulgast leiame ka tsoorulased Tõnis Tuusise ja
Merit Tuusise.

   Kes saab volikokku ja kas volikogu saab olema
vääriline, sõltub juba valija tarkusest. 
   Eks igal valijal ole oma eelistus. Kes valib sugulast,
sõpra,  tuttavat,  mõttekaaslast,  otsustusvõimelist  ...  .
Leidub  isegi  neid,  kes  annavad  käe  kuradile  ning
müüvad viinapudeli eest oma hääle. Nii on valimas
käidud kogu aeg ja eks minnakse seekordki. 
   Ühte aga tahaks küll tsoorulastele südamele panna.
Meid on uues ühinenud vallas ainult umbes 10%. Ja
kui  me valima ei  lähe,  siis  ei  saa volikogus olema
meie kandi esindajat. Endistel aegadel on meil olnud
isegi kolm-neli volinikku. Sel perioodil osutusin mina
üksi tsoorulastest valituks volikokku. Püüdsin endast
anda maksimumi, kuid tagajärgedeta. Rahvas oli soo-
vinud võimuvahetust  ning kukutades  võimult  Ühis-
jõu, andis ohjad IRL-i kätte. Nemad aga endast voli-
kogus kaugemale ei näinud. Oli ju nende käes ena-
mus häältest ja võisid teha kõike, mida süda soovis.
Nii  murduski  lõpuks  minu  tervis  ja  tahtejõud  ning
loobusin volikogutööst. Küll aga olen nõus uuesti vo-
likogus kaasa lööma, kui suurem osa rahvast pöörab
pilgud valimisliidu Me Elame Siin poole.  Usun sii-
ralt, et valijad on märganud minu püüdlusi, pingutusi,
teotahet,  otsustusvõimet,  müüdamatust,  oskust  näha
kaugemale tulevikku kui aasta-paar jpm. Proovige sel
korral valima minnes unustada sugulased, sõbrad, tut-
tavad, viinapudelid ja valima minnes mõelge tugevale
otsustusvõimelisele volikogule. Just nii saame lõpuks
ajada  pea  uhkelt  püsti,  tulla  kännu  tagant  välja  ja
sammuda  ühtse  kogukonna  ning  tervikliku  valla
poole.
   Eks ole selles ütluses – Üks kõigi, kõik ühe eest –
suur mõttetera sees. 
   Tsoorulased ja kogu valla rahvas, tõestame sel kor-
ral, et mitte ainult okupatsiooni ajal ei tormanud me
valimiskastide poole, vaid soovime seda teha ka va-
bas Eestis. Ainult nii me selekteerime välja need kõi-
ge õigemad volikogu liikmed, kes hakkavad kujun-
dama meie tulevikku.

                 Kalle Nurk



hooliMe oMa KoduKohast!

   Möödub ajahetk ja me
elame ühinenud suurvalla
ääremaal. Muidugi on elu
maal mõnus ja keskkond,
milles elame, on meie en-
da teha.
Kaunis loodus pakub või-
malusi tervislikuks ja ak-
tiivseks  vaba  aja  veetmi-
seks, looduses liikumiseks
ja sportimiseks.
   Vaatamata puhtale õhule
ja kaunile loodusele tahab

küla elukeskkond samuti arendamist.
   Iga kant võiks saada oma arengukava. Kui eri-
nevatel küladel on oma arengukava, on oluliselt
lihtsam korrastada valla arengukava.
   Meie kant vajaks kergliiklustee ehitust ja tä-
navavalgustust  elukeskkonna  turvalisuse  suu-
rendamiseks. Transport vajaks uuendust, et saak-
sid lapsed kooli ja külaelanikud liikuma. Nii ars-
tile, poodi, teatrisse, kinno, huviringi jne. Küla-
desse peaks jätkuvalt sõitma autokauplus. Vallas
pakutavaid  teenuseid peavad saama tarbida ka
kaugemate  külade  elanikud.  Raamatukogust
võiks arendada külakeskuse,  kus peale seltsite-
gevuse saaks nii ennast kui pesu pesta, kohtuda
erinevate valdkondade esindajate  ja  valla  spet-
sialistidega.  Ühtehoidvas  külas  peaks  olema
koostöömeel,  koostegemise rõõm, heanaaberlik-
kus ja traditsioonide jätkusuutlikkus.
   Siiski tunneb rahulolev ja informeeritum küla-
elanik end turvalisemalt. Vajalik on tugev küla-
liikumine ja külavanemate kaasatus valla valit-
semisse. Oma sõnumi peaks saama saata valda,
läbi  külavanema või  valituks  osutunud voliko-
guliikme, nii noor kui juba eakas külaelanik.
Iga päevaga läheb elu kiiremaks, kõik möödub
välgukiirusel.  Tuleb  läbida  juba  sisse  tallatud
radu ja jätta endast maha midagi, mis meid ikka
meelde tuletab.

Lea Jõevere 
Valimisliit Antsla-Urvaste
      kandidaat nr. 158

Tsooru kandi rahva teabeleht                

 

Me elaMe siin
   Eelseisvatel kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistel  kandideerin  valimisliidu  Me  Elame
Siin  nimekirjas.  Nelja  koostegutsetud  aasta
jooksul on see valimisliit näidanud üles hooli-
vust ning töötab jätkuvalt usinasti selle nimel, et
muuta vald edumeelseks ja meeldivaks elukesk-
konnaks. See on põhjus, miks kandideerin just
selles valimisliidus. Minu eesmärgiks on kaasa
aidata Antsla Gümnaasiumi ning koduküla kul-
tuuri arengule. 

   Olen 47-aastane, vabaabielus, kahe täiskasva-
nud  lapse  ema.  Õpetajatööd  alustasin  Lepistu
Põhikoolis, hetkel töötan Antsla Gümnaasiumis
algklasside õpetajana. Erialase hariduse oman-
dasin Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris õppi-
des.  Antsla  Gümnaasium on avarate  mõtetega
ettevõtlik kool, kus on paaril viimasel aastal el-
lu viidud palju toredaid uuendusi. Hoolin väga
oma koolist, õpilastest, kolleegidest. Püüan iga-
päevatööd  teha  nii,  et  lastel  oleks  huvitav  ja
vahva  õppida.  Võtan  aktiivselt  osa  erinevate
projektide meeskonnatööst. Eesmärgiks on iga-
külgselt kaasa aidata Antsla Gümnaasiumi mit-
mekülgsele arengule, sest kaasaegne ja konku-
rentsivõimelist  haridust pakkuv kool on kogu-
konna alustala. 
 Vaba aega veedan mulle  armsate  inimestega.
Löön kaasa Tsooru külateatri näiteringis, laulan
segaansamblis ning aitan kaasa nõu ja jõuga kü-
la ürituste organiseerimisel - seega on minu ees-
märgiks igati kaasa aidata Tsooru külakogukon-
na kultuuri arengule. Iga väike aktiivne küla on
valla uhkuseks. 

              Ly Raudsepp
            Valimisliit Me Elame Siin

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


