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Antsla  valla  ainus  kaubamaja  sulges  uksed

Tsooru Maarahva Kaubamaja. Pilt on tehtud juulis 2007.
                                                                            Foto: Kalle Nurk

  13. oktoober 1991 on Tsooru kandi ajalookroonikas 
ära  märgitud  Maarahva  Kaubamaja  avamispäevana. 
See oli suur ja julge väljakutse üle tee asuvale Antsla 
Tarbijate Ühistu kauplusele. Ikkagi ühes väikeses kü-
las kaks kauplust ja veel kõrvuti. Õnneks kulges kõik 
ilusti. Mõlemale kauplusele jagus külastajaid ja nende 
uksed jäid avatuks 26. aastaks. Seda tõestab seegi, et 
Arvo Tamm ei kurda oma varasemate aastate kauplu-
se aasta läbimüügiga. Kaupluse uksed oleksid avatud 
olnud ka Maarahva Kaubamaja 26. aastapäeva tähis-
tamise ajal. Kahjuks Eesti poliitikamaailm ei võimal-
danud seda.  Siin jääb tahtmisest  väheseks! Kui  riik 
lootis alkoholi aktsiisimaksu tõstes suurt tulu lõigata, 
siis vähemalt Võrumaal pani see väikekauplused veel-
gi raskemasse olukorda. Meie naaberlinnad Valka ja 
Ape on saanud eestlaste seas populaarseks sihtpunk-
tiks. Arvo Tamme sõnade kohaselt pole ta ainuke, kes 
kaupluseukse jäädavalt suleb.
   Tõsi, olukord maal muutub iga päevaga üha kurve-
maks. Riigiametnikud liiguvad maarahva keskel ringi 
justkui silmaklappidega, mida on kombeks kasutada 
hobuste juhtimiseks – näed küll otse ja kaugele, kuid 
samal ajal ei tea (või ei taha teada?), mis toimub ligi-
duses. Eks ole eestlane ja maarahvas selles ise ka na-
tuke süüdi. Kõrgete ülemuste saabudes kiirustame ik-
ka näitama seda, mis kõige uhkem ja säravam ning 
hoiame neid eemal olukorrast, millist koormat suurem 
osa Võrumaast oma õlgadel kannab.
 

   Ajal, mil Maarahva Kaubamaja suleb jäädavalt oma 
külastajatele uksed, on õige aeg teha Arvo Tammele 
sügav kummardus. Arvo Tamm on mees, kelle unis-
tustepõld on suur ja rikkalik ja ta ise on suutnud nii 
mitmegi unistuse ise realiseerida. Ka oli Arvo Tamm 
üks nendest, kes ulatas abistava käe Külalehele selle 
ilmumise algusaastatel.  Aitäh,  Arvo meid toetamast! 
Kahju, et sa pole leidnud omale kauplusepidajaks jä-
reltulijat.
   Külalehe toimetus soovib sulle edaspidisteks aasta-
teks tervist ja elurõõmu! 

Külalehe toimetus

Õnnitleme

sünnipäevalapsi 

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



 Mine valima!
Kellele ma ääle annass?

Küll jooseve ja sõidave na ringi
ja kuluteve raha, suud ja kingi.
Ja igaüits püüd puru silma aia,

et muku esi jälle pukki saia!
Kik kiitve ennast, laitve tõisi vahvast,
ja keski see ei hooli maast ja rahvast.
Las minna krooni kurss ka nulli pääle,

kui iki annassime neile ääle!
Mis kasu on nüüd kennigi tost saanu,

et nuu om rahva vastakuti aanu?
Et üits on sots ja tõine enamlane

 ja kolmas - kuri tiid mis nimeline.
Kik nema omma essitiile viitu,

kas lugegu end maa- või taivaliitu.
Ja tüü- ja rahvaerakonnalise

om üttemuudu - lüüdu inimese!
Kes rahva kasust kõneleva, trükva

ja esi muku valitsema tükva?
 Nuu om vaja asjast iimal aia,

siss võiss ehk asjast tsugu asja saia.

 A. Kitzberg

   Paljudel inimestel võib valimisjuttu kuulates kana-
nahk ihule tulla. Alles saavad ühed valimised läbi, kui 
teised juba ukse ees. Ja oh neid pudrumägesid, mida 
kõike kokku lubatakse. Kuidas suhtuda valimisluba-
dustesse? Leian, et valimislubadused ongi sellised, et 
püüda rahvale võimalikult rohkem meeldida. Tegelik 
elu on palju karmim. Seetõttu tasub ikka rohkem toe-
tuda nendele kandidaatidele, kes seisavad rohkem ka-
he jalaga maa peal. Tihti juhtub nii, et alles enne uusi 
valimisi võetakse lubadused uuesti lauale lootuses, et 
rahva mälu on lühike ja lähevad taas tühja õngekonk-
su otsa. Eriti tõsiselt ei tasu võtta ka neid tegemisi, 
mis kiiruga valmivad enne valimisi. Vanasõna ütleb: 
„Rutul on ruga taga.“ Ja kõik need on teoks saanud ju 
ka maksumaksja raha eest! Armastame rusikaga vastu 
rinda tagudes öelda: „Näe, meie tegime seda!”, kuigi 
tööde ettevalmistused on kestnud aastaid ning kunagi 
oli nagunii aeg nende valmimiseks. 

   Siin võib tuua näitena kergliiklustee, millest vali-
misliidud ja erakonnad rääkinud mitmetes oma prog-
rammides. Kurvem näide aga on gümnaasiumihoone 
renoveerimise  ja  Antsla  linna  staadioniga,  mis  ikka 
endiselt lubadustes esikohal.

   Kui kahtledki oma valiku õigsuses, mine ikkagi va-
lima.  Külaleht  soovitab  valiku  tegemisel  arvestada 
vanasõnaga: „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. 
Iga viga annab parandada.  Kui leidsid pärast  mõõt-
mist,  et  eelmisel  korral  astusid  valusalt  reha  peale, 

siis ära teist korda seda viga tee. Nii lihtne see ongi. 
Küll  üheskoos  hääli  andes  saame  lõpuks  kokku  ka 
töö- ja otsustusjõulise volikogu.

   Eriti tsoorulastel tasub kasutada meile nii soodsat 
võimalust ja pole tarvis kaugele sõita – valimisjaos-
kond asub Tsooru rahvamajas.  Eelhääletused kesta-
vad kolmapäeval kella 20ni, e-hääli saab anda sa-
ma päeva  kella  18ni.  Samas  saab  e-hääli  muuta 
niikaua,  kui  pole  möödas  selleks  ettenähtud  aeg 
või  pole  vahepeal  otsustanud  lasta  valimiskasti 
oma paberhäält. 15. oktoober kella 9-20 on nende 
päralt, kes varasematel päevadel pole ühtegi vali-
misvõimalust kasutanud.
   Tsoorus on valimisnimekirja kantud 417 inimest.

       Kalle Nurk  

   
 Kas tead, et ... ?
      Külaleht pakkus kõigile Tsooru piirkonnas voli-
kokku kandideerijatele leheruumi, et aidata valijat va-
liku tegemisel. Üleskutse võtsid vastu neli. Eelmises 
lehes avaldasime Ly Raudsepa ja Lea Jõevere tutvus-
tuse. Selles lehes jätkame pöördumistega.

Hooliva valla poole
           Intervjuu Merle Tuusisega, Eesti Keskerakond

Merit Tuusis, kes te olete?
Olen noor pereema: 34aastane, kasvatame abikaasaga 
kahte  toredat  tüdrukut,  kes  toovad  meie  ellu  ainult 
rõõmu.  Olen  saanud  kutsehariduse  ning  tegutsen 
Antsla EKB koguduses vabatahtlikuna.

Miks olete valinud kiriku juures tegutsemise?
   Mina usun, sest Jumal on minusse uskunud ja mind 
ka päästnud. Olen tänulik tema töö eest ja püüan seda 
tänu ka ise edasi anda, töötades ja teistele abiks olles. 
Antsla EKB ongi minu jaoks lähim kogudus, kus ma 
saan aidata neid, kes seda vajavad. Näiteks neljapäe-
viti  on  meil  „sõbralt  sõbrale“  hommik,  kus  jagame 
üksteisega head sõnumit ja head suppi. Inimeste abis-
tamine on võimalus jagada armastust ja muuta meie 
ümbrust koos paremaks. Ka mulle endale annab see 
rahu ja tegutsemisvõimalust, teadmist, et ma olen ka-
sulik.

Kas abistamissoov pani ka volikokku kandidee-
rima?
   Jah: soovin ka ilmalikult kaasa lüüa selles, et vallas 
saaks elu paremaks. Kuna just Tsooru elanikud on mu 
südames tähtsal kohal, siis näen ennast just meie esin-
dajana. Ma ei tahaks, et Tsooru kant jääks ühinenud 
vallas ääremaaks, mis jääb tähelepanust kõrvale. Näen 
igapäevaselt, kuidas transport on inimestele problee-



miks,  inimesed  vajavad  mugavat  otseühendust  nii 
Antsla  kui  Võruga.  Töötades  igapäevaselt  laste  ja 
noortega,  tean,  et  tasuta lasteaiatoit  on väga vajalik 
paljudele  peredele.  See  on  võrdsuse  küsimus,  laste 
söögiraha  pärast  ei  peaks  perekonnad  igapäevaselt 
muretsema.  Samuti  tahan  jälgida,  et  noortel  oleks 
ikka valida huviringe ja seda mitte ainult vallakesku-
ses,  vaid ka  Tsoorus  endas.  Meil  on palju  vahvaid, 
tublisid noori, nende võimeid ei tohi vaka alla jätta.

Mida just pereemana Tsoorus muuta tahaksite?
   Kas just muuta, aga edasi arendada. Näiteks peaks 
Tsoorus olema mänguväljak, sest lapsed peavad saa-
ma turvaliselt ka õues mängida, olenemata sellest, kus 
nad elavad.

Milline on teie lemmikraamat?
   Tegelikult on suureks lemmikuks üks lasteraamat, 
„Pipi Pikksukk“. See on huvitav värvikas lastelugu, 
mis  tuletab meelde,  milline on lapsepõlv ilma nuti-
seadmeteta. Seda soovitan oma lastele, on hea kui just 
niisugusest  mõttemaailmast võetakse eeskuju ja ela-
takse päris sõpradega. Loomulikult on minu elus olu-
lisel kohal Piibel, mis on mind kujundanud inimeseks, 
kes märkab teisi,  kes on nõus oma ligimest aitama. 
Hoolivus ja armastus, need on minu jaoks väga oluli-
sed väärtused.

Küsitles Markus Meier

Merit Tuusis oma tütardega Tsooru rahvamajas 2016. aastal  
toimunud jõulumaal. Fotod: Krista Puija

Kas Antsla vallale antud eristaatus  
on rist või õnnistus?
    Leian, et suudame, nüüd juba ühes Eesti väiksei-
mas  vallas,  meile  antud  eristaatust  õigustada  ainult 
sellisel juhul, mida rohkem pöörame tähelepanu ko-
gukondade  tugevamaks  muutmisele  ja  vabaneme 
keskjuhtimise  rollist.  Seetõttu  tuleb  enam rahakoti-
suud avada panustamiseks küla- ja linnaelu  heaolu 
võimalikult  võrdväärsele  tasandile  viimiseks.  Ehk 

teisisõnu, maa tuleb taas täita lastega. Üheks teeks on 
esmajoones keskusest kaugematesse kogukondadesse 
luua  lastehoiu  kohad ja  kuni  kolmeklassilised  maa-
koolid. Ühtse perena peame rohkem toetama nii koha-
like kui ka äsja siia saabunud noorperede sisseelamist 
uude  keskkonda  ja  eluetappi.  Jagama nende  perede 
muresid ja rõõme. Samas me ei tohi hakata eelistama 
ainult noori, jättes silmapiiri taha vananeva põlvkonna 
ning veeretama selle laste  õlgadele.  Eakad väärivad 
vanadekodu seinte  vahele  paigutamise  asemel  pare-
mat kohtlemist.
   Kui me suudame tähele panna meie ümber elavaid 
inimesi ning nende muresid ja rõõme, hakkavad ise-
enesest  lahenema teised,  vähemtähtsamad   problee-
mid, mis hetkel on justkui eluküsimused. Meie viga 
on selles, et me püüame kogu aeg ravida haigeid koh-
ti,  kuid ei  pööra tähelepanu haiguskollete  tekitajale. 
Just eelnimetatu päevakorras hoidmises näen ma enda 
kõige suuremat rolli ühiskonnas, mida ma olen püüd-
nud ka igati täita.

Kalle Nurk
              Valimisliit Me Elame Siin

Kalle Nurk jõuluvana rollis 2016. aastal Tsooru rahvamajas 
jõulumaal.

kaasavõetud mõtted 
Pärast Kohtumist 

valijatega
   1. oktoobril tehti Antsla Kulturi- ja Spordikeskuses 
algust Antsla vallavolikokku pürgijate ja valijate va-
helise kohtumissarjaga, mis kulmineerus 8. oktoobril 
Uue-Antsla rahvamajas. Kuigi valijaid oli vähe, võt-
sid kandideerijad asja tõsiselt. Rahva küsimused olid 
suuremalt jaolt seotud mureprobleemidega. Viibisin 
neist neljal koosolemisel ning soovin lugejaga jagada 
oma tähelepanekuid.

Haabsaare raamatukogus vältas vestlus kaks tundi. 
Valimisliidu Antsla-Urvaste esindaja kibeles kohe sis-
sejuhatavas kõnes oma tulevasest vallavanema kandi-
daadist rääkima. Selgus, et valimisliit Antsla-Urvaste 
ei panustagi sel korral nende nimekirjas ja eelmistel 



valimistel IRLi esindanud ning praeguse vallavanema 
Merike  Prätzi  jätkamisele  vallavanemana.  Nemad 
sooviksid hoopis näha tulevase vallavanemana valla 
majandusspetsialisti Avo Kirsbaumi. Miks just teda ja 
mitte Merikest, jäigi lahti seletamata. Teised valimis-
liidud ja Eesti  Keskerakond ei  läinud selle  vooluga 
kaasa. Leiti, et õigem on siiski enne edukalt volikok-
ku pääseda ja alles  siis  rääkida vallavanema kandi-
daatidest. 
Haabsaare kandi rahva kõige suuremaks mureks sel 
päeval tundus olevat teede olukord ja ka see, mis saab 
peale  31.  detsembrit  neid  toiduga  varustanud  auto-
kauplusest.

   Mind isiklikult üllatas sel päeval Ühisjõu esindaja 
ja kauaaegse vallavanema väljaütlemine, justkui valla 
arengukomisjon oleks teinud minu juhtimise ajal tüh-
ja tööd. Tal ei jätkunud lugupidamist inimeste vastu, 
kes istusid tol korral kuus mitu tundi koos ning aruta-
sid läbi põhjalikult valla arengukava. Samas tõi  ees-
kujuks selle, et  tema  poolt hiljem juhitud sama ko-
misjon tuli  kokku ainult  vajaduse  korral  lühikeseks 
ajaks, peamiselt tehti asjad selgeks telefonitsi. Nii see 
tõesti oli. Selline pealiskaudne suhtumine tõi varsti ka 
tagajärje - nii läbis  vallavalitsuse esitatud ettepanek 
erihooldekodude ehitamise  osas Antsla linna mitmed 
komisjonid ilma tõrgeteta ja jõudis volikokku. Nagu 
teame, tõi see otsus endaga kaasa võib-olla linnarahva 
kõigi aegade suurima rahulolematus ja sadadesse ula-
tuva allkirjade korjamise.

   Teine koosistumine valijatega Tsoorus  kestis ka-
he tunni ringis.   

Volikokku kanditeeriad Tsooru rahvaga kohtumas.

  Tsoorus peatuti pikalt  transpordi küsimuse juures. 
On see just keskusest kaugemate külade, lisaks tee-
oludele, üheks valusamaks teemaks. Kuigi raudtee on 
Tsoorust kaugel, kergitati just siin üles raudteetrans-
pordi teema. Kuigi mõni arvas, et Võru-Valga vahe-
lisel  raudteel  reisijatevedu  on  möödanik,  rõhutasid 
paljud selle vajalikkusele ja leidsid, et kui ikkagi tahta 
ja  riigile  järeleandmatult  survet  avaldada,  võib  see 
teoks saada juba „meie ajaarvamisel“.
  Et vald külades teeremondi töid läbi viib, keegi selles ei  
kahtle. Muret teeb aga asjaolu, kas piisavalt ja kui kaua 
peavad ootama need, kes pole mahtunud teehoiukavasse.  
Maarahvast see ei lohuta, et kõik Antsla linna tänavad on  
jõutud panna kõvakatte alla. Enamus külade inimestest ei  
teagi, et vallavalitsus on alustanud Antsla linna soomaale  
täiesti uue tee ehitamist! (KL)

   Arvestades sellega, et  MTÜ V-klubi näeb Tsooru 
edaspidise arengu ainukese võimalusena Tsooru rah-
vamaja valla allasutusena tegevuse lõpetamist ja piir-
konna kultuuriedendamise üleandmist just neile, on 
suur mõtlemise koht. Selline otsus ei tohiks piirduda 
mõne telefonikõnega ega kusagil tagatoas arutamise-
ga. Seda teemat siiski keegi sel korral päevakorda ei 
tõstatanud. Oli ju eelnevalt vallavalitsuses, komisjo-
nides ja volikoguski jõutud seisukohale, et ühinenud 
vallas jätkatakse samal suunal, mis praegu toimib. 
Eks aeg näita, kuidas suudetakse kinni pidada ühine-
mislepingust. Esimesed ühinemislepingu muudatus-
ettepanekud on tulnud siiski juba enne uusi valimisi. 
Nimelt sooviti valla sümboolikat kinnitada ilma eel-
neva konkursi, nagu näeb ette ühinemisleping. Mil-
leks selline kiirustamine? Võrumaa Teatajast lugesin-
gi, et volikogu viimasel  istungil lükati tagasi esitatud 
vastuargumendid, mis minu nägemist mööda olid 
igati põhjendatud siiski  konkursi korraldamiseks.

   Kolmas koosviibimine toimus Kobelas  ja kestis 
natukene  üle  tunni.  Ka  seal  läks  jutt  teede  peale. 
Urvaste vallavanem käis välja mõtte, et vallavalitsus 
suudab tagada teede õigeaegse hööveldamise siis, kui 
vallal on oma teehöövel.

   Neljandal  kohtumisel  Uue-Antslas tundus  oma 
nahale ja Tsooru rahvale olevat kõige olulisem kultuu-
ri  edaspidine  juhtimine  ja  valla  lehe  väljaandmine. 
Kõige suurema muutusena kultuurivaldkonnas tundub 
valimisliidu Antsla-Urvaste esindajate väljaütlemine, 
et täiesti mõistetav oleks kuulutada raamatukogude ja 
rahvamajade haldamiseks välja konkurss. Kas sellega 
tunnistab praegune vallavalitsus, et ei saa ise hakkama 
riigi poolt temale pandud kohustusega? Samas ma ei 
kujuta  ette,  kuidas  peaks  selle  ülesandega  hakkama 
saama üks MTÜ, kui projektide kaudu toetuse saami-
ne muutub iga päevaga üha raskemaks.

 Teine huvitav nägemus ja rõhuasetus sama valimis-
liidu  poolt  oli  tulevasele  valla  lehele  -  välistada 
„kollast  kirjandust”  ja  leht  peaks  hästi  pliidi  all 
põlema.  Seega  välistub  ka  värvitrüki  küsimus  ja 
milleks  tehagi  neid  täiendavaid  kulutusi,  kui  lehes 
lühiajaline  informatsioon  ja  see  nagunii  visatakse 
minema.

    Tõsi, Külaleht ja Valla Leht on ellu kutsutud täiesti 
erinevatel põhjustel ja neid on omavahel raske võrrel-
da. Siiski ei pea õigeks seisukohta, et valla lehe välja-
andmisel tuleks eelkõige arvestada just  nende tingi-
mustega.  Võib-olla  juhtorganite  selline  suhtumine 
sunnib lugejaid  sirvima ka Külalehte.  Leian,  et  üks 
leht täiendab teist ja siin peaks olema rohkem vastas-
tikust sallivust.

   Niipalju siis valimiseelsetest kohtumistest. Kindlasti 
viis iga kohalolija koju kaasa oma mõtted ja arusaa-
mad. Minu omad olid sel korral sellised.               

Kalle Nurk



sotsiaalmeedia- 
avalik või eraruum

   Tegelikult  käib  kogu 
maailmas arutelu, kas sotsiaal-
meedia  on  avalik  ruum  või 
eraruum,  kuhu  on  kutsutud 
lihtsalt külalised ja sellele head 
vastust  polegi.  Eks  ta  on 
mõlemat – kuigi seadusandjale 
valmistab niisugune olek päris 
palju peavalu.

   Facebookil on selle probleemi ületamiseks privaat-
sussätted. Kui postitus on märgitud „avalik“ ehk seda 
on jagatud kogu maailmaga, siis on see sama hea, na-
gu lauset oleks üteldud linnaväljakul või televisioo-
nis. Iga asi, mis on avalike sätetega üteldud, võib olla 
järgmisel  päeval  suvalise  ajalehe  esilehel  –  sellega 
tuleks  kirjutamisel  arvestada.  Mulle  see  tegelikult 
meeldib,  Facebooki kaudu olen saanud palju lihtsa-
malt oma sõnumit edasi anda või avalikke arutelusid 
tekitada, kui lihtsalt pressiteateid saates.

   Kui postitus on märgitud privaatseks või ainult sõp-
radega jagamiseks, siis oleks ilus selle postituse eda-
sijagamiseks  väljaspoole  kirjutaja  sõprade  ringi  te-
malt luba küsida. See kehtib nii tavameedia puhul kui 
ka Facebooki enda sees jagamise puhul. Võib-olla ini-
mene tahtis lihtsalt sõpradega rääkida, aga ei tahtnud-
ki avalikku diskussiooni, selliseid soove tuleb austa-
da.

   Seega, kokkuvõttes: kui inimene postitab Facebooki 
avalikku sissekande, siis see ongi juba luba ajakirjani-
kele neid mõtteid kasutada. Kui sissekanne on „sõp-
radele“, siis on tal õigus oodata, et ajakirjanikud te-
malt luba küsivad. Muidugi, kui inimene on avaliku 
elu tegelane, siis ta peab arvestama, et ka tema pri-
vaatsfääris, sotsiaalmeedias või mitte, lausutud sõnad 
leiavad  tee  ajakirjandusse,  seega  tasub  sotsiaalmee-
dias ikka väljendada neid mõtteid, mida sa hea mee-
lega oled nõus ka ajalehest lugema.

Oudekki Loone,
Riigikogu liige

   Külalehte  ajendas  riigikogulase  Oudekki  Loone 
poole pöörduma asjaolu, et pärast eelmise Külalehe 
ilmumist  tõusis  küsimus,  kas  facebookis  avaldatud 
kommentaari  kasutamine  Külalehes  on  seadusvas-
tane. Eeltoodud selgitus peaks andma südamerahu ka 
vallaametnikule, kes asja pärast muret tundis.

KT

Hirmul on suured 
silmad

   Külalehes ilmunud väljaütlemised on mõnikord 
tõesti suuremad, kui selle tagapõhi. Samas pole elu 
sisemine ja väline külg alatihti sarnased. Ikka üllata-
takse millegagi, mida ei osanud arvata ega karta. See-
tõttu leiame vanarahva tarkuseterade hulgast üteluse-
gi: „Parem karta kui kahetseda”.  
   Nii on teatud pinge all hoitud ka Tsooru rahvamaja 
saali remondi küsimust. Selle alustamine on põhjen-
datud asjaoludel lükkunud kevadest sügisesse. Saali 
remondi hanketulemused näitavad suuremaid raha-
summasid, kui vald selleks valmis oli. Kõik otsad olid 
veel mõned päevad lahti. Kuigi teosammul, liigutakse 
siiski edasi. Nii andis volikogu 6. oktoobril vallava-
litsusele volitused sõlmida leping Tsooru rahvamaja 
saali remonditööde alustamiseks. Võrumaa Teataja 
viimast volikogu istungit kokkuvõtvast artiklist saame 
veel teada, et täiendavad vajaminevad summad tuleb 
leida eelarve ridades summade ümberpaigutamisega 
ja ülejäänud vajaminev raha võtta reservfondist. 
Millal algavad remonditööd, on hetkel teadmata. 
Kõige paremal juhul novembrikuu esimestel päeva-
del. 

KL

Hooajapidu ja 
sellele järgnevast

Ansambel C-DUUR ja tantsupaarid, kes tegid kaasa hooaja 
avapeo viimase tantsu. Pilt on tehtud 1. oktoobril 2017.

Foto: Kalle Nurk

   Tsooru rahvamaja avas uue hooaja 30. septembril 
toimunud peoga. Enne tantsupõrandale pääsemist oli 
kontsert täis laulu ja muusikat. Meie muusikud Eva-
Lotta Vunder ja Madis Meister Roosikult ning an-
sambel „Valdur ja Mahedad” said tugeva aplausi 
osalisteks. Kiidusõnu neile jagus nii saalist kui ka 
tantsuks mängima tulnud ansamblilt „C-duur”. Pidu 
läks igati korda eriti just tantsijatele, sest keerlevaid 
tantsupaare oli põrand täis. Ansambel omalt poolt 
pakkus mitmekülgset tantsumuusikat. 



Tantsuvaheaegadel jälgiti huviga filmifestivali Kino 
Maale raames näidatavaid nukufilme. Aitäh peolis-
tele, kes aitasid avada uut hooaega.

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja

Huviringide tegevused 
uuel hooajal

   Uus algav hooaeg toob endaga kaasa nii uut kui 
ka vana.

Linetants on üks uutest tegevustest, millele soovime 
tuule tiibadesse saada. Meile on nõus tulema õpetama 
linetantse Merle Kukk Antslast. Tantsima ootame nii 
mehi kui naisi,  tsoorulasi ja ka kaugemaltki. Kui tuli-
jaid  on,  jaguneme isegi  gruppidesse,  kus   ühel  ajal 
tantsime aeglasemaid tantse, teine aeg rohkem neile 
mõeldud,  kes  temperamentsemad.  Merlel  on  välja 
pakkuda  sadadesse  ulatuvaid  tantse.  Esimest  korda 
saame  kokku  24.  oktoobril  kell  19.  Rahvamaja 
juhataja on juba alustanud huviliste registreerimisega. 

Vokaalansambli esimeseks  kokkusaamise  päevaks 
on  teisipäev,  17.  oktoober  kell  19.  Ive  Ruusamäe 
ootab sel  päeval  nii  uusi  kui  ka juba „vanu sõpru” 
lauluproovi. Tähistame ju kevadel ansambli asutamise 
kümnendat aastapäeva ja kavas on ära käia Uma Peo 
laulukaare all.

Naisrahvatantsu  rühm tuleb  kokku  16.  oktoobril 
kell 19. Ka naisrahvatantsijatel on kevadel kavas tä-
histada  kooskäimise  20.  aastapäeva.  Samuti  oleme 
registreerunud nii Kubija- kui ka Kagu-Eesti tantsu-
peole.

Käsitöö  õpituba jätkab  tegevust  kord  kuus. 
Neljapäeval,  19.  oktoobril  kell  14  õpetab  Ülle 
Fomotškina meid valmistama unenäopüüdjaid.

Tsooru külateater oma endises  koosseisus  on juba 
alustanud  uue  näidendi  õppimisega.  Nemad 
kasutavad  Tsooru  rahvamaja  ruume  kolmapäeva 
õhtuti. Tsooru külateatri katusorganisatsiooniks uuest 
hooajast  on  nüüd  V-klubi.  Tuult  tiibadesse  teile, 
näitlejad!

Näitemängu soovime  endiselt  pakkuda  ka  Tsooru 
rahvamaja  poolt.  Läbirääkimisi  uue  juhendajaga  on 
alustatud.  Kui  leping  sõlmitud  ja  tegevusplaanidki 
tehtud, kuulutame välja tegelaste otsingud.

Tsooru mälumängur 2018 jätkab oma traditsiooni-
kohase kuue vooruga. Esimest korda saadakse kokku 
29. oktoobril kell 14. Tingimused on endised – võist-
konnas  kuni  kolm liiget  ja  parim  võistkond  selgub 
märtsi kuus viie parima punktisumma arvestuses.

  Need on esialgsed kindlad tegevused uuel hooajal. 
Kuid pakume ka ühekordseid väljakutseid.

Filmifestivalist  Kino Maale on võimalik osa saada 
11., 15. ja 27. oktoobril.

Viljandi noorsoo- ja Lasteteater REKY 
tuleb 29. oktoobril kell 12 külla etendusega „Kunks-
moor ja Kapten Trumm”. See on üks väheseid eten-
dusi,  mis sobib vaatamiseks igale eale. Nii,  et kogu 
pere üritus. 

Tulge vaatama! Etendus kestab umbes ühe tunni.

Fotonäitus Antsla 
Kultuuri- ja spordikeskuses
   Naiskodukaitse tähistab sel aastal oma 90 aasta 
juubelit ning on selle raames korraldanud rändava 
fotonäituse. Kõik Naiskoduakaitse ringkonnad 
said valida enda nägemuse järgi välja kuni 15 pil-
ti, mis iseloomustaksid nende ringkonna tegemisi. 
Seega on igas ringkonnas erinevad pildid. Näitus 
on rändava iseloomuga ja kord kuus vahetab oma 
asukohta, tulles niimoodi rahvale lähemale. Tartu 
rahu aastapäeval, 2. veebruaril avas Võrumaa 
ringkond juubelinäituse Kagukeskuse II korrusel. 
Oktoobrikuus on pildid hõivanud Antsla Kultuuri- 
ja Spordikeskuse I korruse seinad. Oma muljed 
näitusest saab talletada mälestusteraamatusse, mis 
on koos näitusega ringi rännanud. Külastaja saab 
soovikorral kaasa võtta ajakirju Kaitse kodu ja 
Naiskodukaitse liikmeks astumise avalduse. 

Tule tähista koos meiega!

Enely Jaani

Naiskodukaitse Antsla jaoskonna esinaine

                                                                             
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


