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Haridusminister mailis  reps  antsla vallas

6.veebruaril külastas haridusminister Mailis Reps Antsla valla
haridusasutusi.  Pildil  Antsla  vallavolikogu  liikmed  Antsla
gümnaasiumi saalis haridusministri sõnavõttu kuulamas.

        Fotod: Kalle Nurk

   6.  veebruaril  viibis  haridusminister  Mailis  Reps
Antsla vallas, külastades haridusasutusi. Põgus tunni-
ajane kohtumine toimus Antsla gümnaasiumis ka vo-
likogu liikmetega, kus sai ülevaate päevakorras ole-
vast  hariduspoliitikast.  Volikogu  liikmena  jäi  eriti
meelde arutelu Antsla  gümnaasiumist.  Minister  tun-
nistas,  et  vabariigis  on  viimasel  aastakümnel
Euroopa- ja riigi rahadega ehitatud palju uusi koole
ning vanu koole renoveeritud ilusateks, avarateks ja
kaasaegseteks.  Ta  ütles,  et  Antsla  gümnaasiumihoo-
nesse pole küll niipalju raha paigutatud, kuid see pole
õpilaste arvu vähenemise põhjuseks. Sisemuselt tun-
dub  kool  olevat  lastesõbralik.  Aeg  on  näidanud,  et
vaatamata  ilusatele  kõiki  võimalusi  pakkuvatele
koolihoonetele  jätkub  ka  seal  koolipere  arvukuse
vähenemine ja mõni neist koolidest on isegi suletud.

Mis  saab  edaspidi  Antsla  gümnaasiumist?  Nii  nagu
president  Kersti  Kaljulaidi  külaskäigust  selgus,  kin-
nitas ka haridusminister, et riigi rahakotisuu on ava-
tud eeskätt riigigümnaasiumitele. Küll on arutusel ja
peaks  lähikuudel  kinnitatama  filiaal-gümnaasiumite
nimekiri, mille hulgas on tõenäoliselt ka Antsla güm-
naasium.  Filiaal-gümnaasiumite  ülalpidamiseks  on
ette nähtud ka riigipoolne väike toetusraha, kuid see
on  niivõrd  väike,  et  pole  märkimisväärne.  Mailis

Reps andis mõista, et kui Antsla vald soovib jätkata
kohapeal gümnaasiumihariduse andmist, peab suure-
malt jaolt arvestama oma rahaliste võimalustega. 

Räägiti ka erivajadustega lastest, kellele peab võimal-
dama  hariduse  andmise  seal,  kus
nende  vanemad  seda  soovivad.
Mitte  alati  pole  selleks  just  kõige
sobivam tavakool. Seda nii lapsele
endale,  kui  ka  kaasõpilasi  arves-
tades. Seega peavad riigi ülalpida-
misel  säiluma  erikoolid,  nende
hulgas ka Urvaste kool.                           Mailis Reps

   Üks asi on jutt ja „peab”, teine asi aga tegelik elu.
Et need asjad ikka kulgeksid nagu arenenud ühiskon-
nas peab, lasub suur vastutus omavalitsuse palgal ole-
vatel inimestel ja volikogu liikmetel.

Kalle Nurk        
         Antsla vallavolikogu liige

antsla valla tegu 2017

   Antsla vald on alates 2012. aastast Eesti Vabariigi
aastapäeva  pidulikul  aktusel  välja  kuulutanud  tiitli
„Aasta Tegu”, mis määratakse möödunud aasta põhjal
rahva hääletuse ja selleks määratud komisjoni otsu-
sega. 
Tsooru kandist on tegudest ära märgitud
2011. aastal – „Raamatu „Luhametsa küla 100“ väl-
jaandmine  –  nominent,
2013. aastal – MTÜ-Tsooru V-klubi korraldatud rat-
tasõitude sari  „Antsla  valla  rattatuur 2013” – Aasta
tegu,
2013. aastal – Tsooru Avatud Noortekeskuse noorte-
juht Janika Tõntsel – nominent,
2014. aastal – Kalle Nurk ja Peeter Lasting, raamat
„100  aastat  Lepistu  koolimaja  Võrumaal“  –  nomi-
nent.



V-klubi  korraldatav  jalgrattasõitude  sari  tunnistati  „Aasta
Tegu  2013”  tiitli  vääriliseks.  Pildil,  mis  tehtud  23.  augustil
2014 Tsoorus, jagab Jarek Jõela enne sõidu algust jalgrattu-
ritele viimaseid juhiseid.       Fotod: Kalle Nurk

   Aasta  Tegu 2017“ väljaselgitamiseks  on esitatud
seitse nominenti, millest neli on kodanikualgatusel ja
eestvedamisel teoks saanud, kolm aga puudutab valla
üldisi tegemisi. Kõik teod on märkimisväärsed, kuid
isiklikult pean õigeks siiski tiitli omistamisel arvesta-
da eelkõige kodanikealgatusega.
   Rõõm on tõdeda, et nende nelja hulgas on üles sea-
tud kaks nominenti, mis puudutavad Roosiku külaela-
nikke. Nominendi ülesseadjad on neist tegijatest kir-
jutanud alljärgnevalt: 

1. Südamemuusika festival Roosiku külas.

 Festivali korraldamine ning sellele eelnenud tegevu-
sed (sh suuremahulised Roosiku pargi korrastamis- ja
koristustööd, valdavalt vabatahtliku töö alusel) andsid
justkui suure sõõmu värsket õhku Antsla valla selle
nurga arengule.  Festival oli  korraldatud väga kõrgel
tasemel.  Järeleandmisi  ei  tehtud  üheski  valdkonnas
(heli kvaliteet, turvalisus, toitlustus). Ning lõpetuseks
esinejad - Eesti tipp. Tõestuseks see, et mitmed osa-
lejad olid nomineeritud äsja lõppenud "Eesti Muusi-
kaauhinnad 2018" galal.  Olukorras,  kus  Eesti  suve-
maastik  on  täis  tipitud  erinevaid  muusika-  ja  suve-
etendusi, on igati tänuväärne, et noortest muusikutest
peakorraldajad  Madis  Meister  ja  Eva-Lotta  Vunder
suutsid  ja  oskasid  luua  veel  ühe  pärli,  sel  korral
Antsla valda. Teades kui palju kulutab organiseerijaid
taolise  sündmuse  esmaorganiseerimine,  oleks  igati
asjakohane,  kui  saaksime  korraldajaid  tänada  ning
anda  jõudu  uue  ettevõtmiste  korraldamiseks  läbi
tunnustamise.

2. Kohviku avamine Roosiku külas.

    On juba iseenesest julge samm alustada šokolaadi-
ja jäätise tootmisega kaugel külas asuvas vanas kooli-
majas, aga veel julgem samm on avada kohvik külas,
kust isegi lähedalt ei möödu ühtegi suuremat maan-
teed ja suuremad asustused jäävad mitmekümne kilo-
meetri kaugusele. Antsla valla jaoks on kohviku ava-
mine toonud kuulsust  ja  tähelepanu,  mida on raske
üle  hinnata.  Artiklid,  telesaated,  päevauudised  –
Roosiku Südames firmamärgi all kohviku tegemisi on
kajastatud väga erinevates kanalites. Võrumaa MTÜ-
de tunnustamisüritusel olid kingiks Roosiku Südames
šokolaadikommid. Kui publikult küsiti, kes teab, kus
asub Roosiku küla, tõusis enamik käsi. Kas need käed
oleks  tõusnud  ka  aasta  tagasi,  kui  kohvik  Roosiku
„Šokolaadituba”  oli  alles  sealse  pererahva  unistus?
Õnneks on Aivo ja Merike Alevi unistus täitunud kõi-
ge kaunimal võimalikul viisil - kohvik teeb oma stii-
lipuhtuse ja romantikahõnguga silmad ette ka kõige
nooblimatele  linnakohvikutele.  Lisaks  väärtustab
Roosiku pererahvas taimetoitu ning seeläbi on kohvi-
kul ka väga unikaalne menüü. Lisaks šokolaadivabri-
kule ja kohvikule on vanas Lepistu koolimajas ka kü-
laliskorterid  ning  seal  oma  pesa  leidnud  muusikud
Eva-Lotta Vunder ja Madis Meister, kes korraldasid
suvel  Lepistu  kooli  pargis  Südamemuusikafestivali,
mis oli eriline sündmus nii korraldajatele, publikule,
kui esinejatele ja vääriks eraldi aasta teo tiitlit. Aga
usun, et nii kohvik, festival kui muu Roosiku Süda-
mes toimuv on üks mõnus sünergia ning võib ka ühte
patta  panna.  On tähelepanuväärne,  kuidas  ühe  pere
saabumine piirkonda võib muuta ühe küla elu, aga ka
kaugemate  inimeste  suhtumist,  kombeid  ja  väärtus-
hinnanguidki.

   Kallid lugejad, kes te võtsite vaevaks istuda ar-
vuti taha ja andsite oma hääle valla kaasava eel-
arve  hääletamisel  Tsooru  kanti  välijõusaali  ehi-
tamiseks, on põhjust taas oma hääl anda, seekord
Antsla valla „Aasta tegu 2017” väljaselgitamiseks. 

„ Aasta tegu 2017“ nominentide poolt saab
hääletada kuni 20. veebruarini Antsla valla
kodulehe kaudu.

  Kalle Nurk



Kaasavast eelarvest
5.-15. jaanuarini kestnud valla kaasava eelarve rahva-
hääletuse tulemused on teada. Elluviidav investeering
pidi teenima avalikku hüve, olema avalikus kasutuses,
soosima  kogukonna koostööd  ja  aktiivseid  eluviise.
302  hääletanust  enam  kui  pooled  hääled  kuulusid
Kuldre  kooli  mänguväjaku  taastamise  idee  toetami-
seks, kuhu panustatakse kõik valla kaasava eelarvega
eraldatud 25 000 eurot. Tsooru rahvamaja juurde kahe
kohaga rippkiige ja välijõusaali paigaldamiseks oleks
kulunud sellest summast kõigest viiendik ning jagu-
nud seega teistelegi rahva väljapakutud headele mõte-
tele. Kahjuks läks sel korral sedasi ning kord on kord.
Vaatamata sellele tunneme head meelt rahvalt saadud
82  toetushäälest.  Ainuüksi  need  hääled  annavad
Tsooru  kandi  tegijatele  juurde  indu  ning  energiat.
Toetushääled  näitavad,  et  rahvas  tunneb huvi  siinse
piirkonna tuleviku vastu ja omalt poolt panustab sel-
lega, mis tal anda – toetushäälega. Roosiku külas te-
gutsev MTÜ Vingerpuss, kes veab välijõusaali üles-
seadmise mõtet, otsib nüüd uusi rahasaamise võima-
lusi  ja  toetajaid  Tsooru  kandis,  et  avardada  veelgi
enam sportimise võimalusi.

MTÜ Vingerpuss

antsla vallavoliKogu
väljasõiduistung

tsooru raHvamajas

23. jaanuari vallavolikogu istung Tsooru rahvamajas.  
Fotod: Sirle Nurk

23. jaanuaril  toimus Tsooru rahvamajas vallavoliko-
gu väljasõiduistung. Päevakorras oli 12 punkti. Neist
kõige enam kõneainet tekitas esimene punkt – Antsla
valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmise esimene luge-
mine. Vallavalitsus ning eelarve- ja majanduskomis-
jon  olid  teinud eelnõu,  mille  pearaamatupidaja  kor-
rektselt vormistanud. Ometi ei jäänud sellega rahule
ei opositsioonis olijad ega ka mõned koalitsioonipart-
nerid. Nii näiteks pani Aivo Värton pahaks, et ei kut-
sutud kokku arengu- ja planeerimiskomisjoni eelarve

kokkupanemiseks.  Raivo  Vallner  aga  juhtis  tähele-
panu,  et  arengukomisjon  peaks  võimalikult  kiiresti
valla arengukavaga ühele poole saama. See on õige
tähelepanek, et valla komisjonidest on kõige määra-
vam siiski arengukomisjon, kes peaks paika panema
prioriteedid ja siis alles hakataks rahasid jagama. Se-
nini on eelnevatel  aastatel  sellist  lähenemist eiratud
ning valla arengukava pole võetud just kõige tõsise-
malt.  Nii  kostuski  opositsiooni  ridadest  pahameelt
läbi mõtlemata ja suvaliselt paberile pandud kümne-
tesse tuhandetesse eurodesse planeeritavate kulutuste
osas. Ega eelarve esimene lugemine polegi see kõige
määravam. Seega võeti  14 poolthäälega ja ühe era-
pooletu häälega esimene lugemine vastu. 6. veebru-
ariks oli võimalus teha eelarvesse muudatusettepane-
kuid. Neid kogunes parasjagu. Astutud on ka juhtimi-
ses  samm edasi.  Vahepeal  on jõudnud kahel  korral
koos  istuda  eelarve-  ja  majanduskomisjon  ning
arengu- ja planeerimiskomisjon.

    20. veebruaril kell 15 toimub Uue-Antsla rahvama-
jas selle aasta teine volikogu istung, kus päevakorras
eelarve vastuvõtmise teine lugemine.

   Tsoorulastele on heaks uudiseks see, et eelarve esi-
mese lugemise ajal oli sees ka Tsooru rahvamaja la-
vaosa remondiks 40 000 euro eraldamine. Volinikud
kiidavad  heaks  selle  vajalikkust  ning  parandusette-
panekutes  keegi  selle  muutmisettepanekut  ei  esita-
nud.

   Veel oli volikogus kinnitamisel esimese poolaasta
revisjonikomisjoni  tööplaan.  Vähemalt  plaani  alusel
võib öelda, et  selle komisjoni liikmed võtavad oma
tööd tõsiselt. Eks peagi selgu, kuidas nad oma tööga
hakkama saavad ja kas eelmine valitsus on ikka nii
korralikult oma tööd teinud, kui väidavad.

   Volikogus on volinikud mitmel korral  avaldanud
pahameelt ja kutsunud korrale vallaametnikke, kellest
mõned kipuvad volinikesse suhtuma väga üleolevalt. 

   Kokkuvõttes võib öelda, et volinikud võtavad oma
tööd järjest  tõsisemalt  ja  isegi  mitmed koalitsiooni-
liikmed ei tõsta enam üksmeelselt kätt.

Kalle Nurk  
      vallavolikogu liige



arenguKavad luubi all

   6. veebruaril kogunesid Tsooru kandi külavanemad
ja ärksamad kaasamõtlejad raamatukokku, et mõtisk-
leda  tulevikust.  Kokkukutsujaks  oli  Tsooru  külava-
nem Jarek Jõela, kes ühtlasi juhib ka valla arengu- ja
planeerimiskomisjoni. Tema sõnul on seoses valdade
ühinemisega  vaja  koostada  vallale  uus  arengukava.
Jarek Jõela pööras tähelepanu, et külades või kantides
võetaks  samuti  piirkonna  arengusoovid  päevakorda,
mis hõlbustaks valla tervikliku arengukava kokkupa-
nemist.
   Arengukava koostamiseks on mitu teed – kas teha
nimistu, mida peaks vald tegema ja mille elluviimi-
seks  planeeritakse  raha  taotlemiseks  projekte  kirju-
tada.  Selline lähenemine valitigi  esialgu koosolekul.
Otsustati, et iga küla paneb kuu aja jooksul oma soo-
vid ja nägemuse paberile ja pärast seda saadakse taas
uuesti kokku. 
    Tekib küsimus, kas arengukava on tarvis vallale või
kogukonnale.  Omalt  poolt  leian,  et  mida  põhjaliku-
malt  läbimõeldult  suudame  arengukava  teha,  seda
kindlamalt  end  tunneme,  vaatamata  meid  ümbritse-
vale hetkeolukorrale. Eesmärk, milleni tahame jõuda,
peaks olema võimalikult  kauge,  mis tagaks tegutse-
misvõimaluse  suuremale  ringile.  Neile,  keda  veel
meie keskel pole, aga tahaksid olla. Arengukavas ei
peaks  lahendama  elluviijat,  ajagraafikut  ega  teosta-
mise viise vaid seda, millistes tingimustes soovitakse
ja  on  nõus  kogukonna  liikmed  elama.  Arengukava
peab  samamoodi  elama  nagu  inimesedki  ja  olema
omavahel tihedalt seotud ning vastastikku arvestavad.

   Laupäeval, 17. veebruaril kell 12 saavad
Roosiku  Šokolaaditoas  kokku  Roosiku  küla
inimesed,  kus  külavanem  annab  ülevaate
möödunud  aasta  tegemistest  ja  otsustatakse,
kuidas edasi minna. 

   Esmaspäeval,  19.  veebruaril  kell  18
istuvad  Roosiku  Šokolaaditoas  koos  valla
MTÜ-de  esindajad,  kes  seotud  kogukonna
arendamisega.  Päevakorras  on  MTÜde  roll
Antsla  valla  arengus,  kantide  panus  valla
arengukavasse  ning  Ivika  Nõgel  tutvustab
Eesti  külaliikumise  Kodukant  valminud
külavanema statuuti.

Kalle Nurk 

eesti KunstiaKadeemia
 tudengid 

KolHoosi KontoriHoones

Eesti Kunstiakadeemia tudengid koos professor Hannes Praksiga 
Tsooru kolhoosi kontorihoone juures. Pilt on tehtud 5. veebruaril 
2018.            Fotod: Kalle Nurk

   5. veebruaril külastasid Eesti Kunstiakadeemia sise-
arhitektuuri  tudengid Tsoorut,  huviorbiidiks oli  kol-
hoosi  kontorihoone.  Sisearhitektuuri  bakalaureuse
programmi käigus õpitakse ruumi ja inimese suhete
vahelist siduvust. Õppekava on praktilise suunitluse-
ga. Kohale tulnud tudengid on pärit Eestist,  Lõuna-
Ameerikast ja Lähis-Idast. Uuriti kohalikku eluolu, et
siis semestritööna leida omapoolne visioon ja ettepa-
nekud unikaalse hoone sobivuseks inforuumi.

 Eesti  Kunstiakadeemia  professor  Hannes  Praks:
„Tsooru on silma jäänud Kunstiaka-
deemiale ja laiemale ringkonnale uh-
ke ja arhitektuurilise kolhoosi konto-
rihoonega.  Kooli üks eesmärk on ka
tähelepanu pööramine ülemaailmsele
probleemile  –  tühjenevatele  ääre-
maadele.  Eesti  Arhitektuurimuuse-
umis  on  olemas  ka  informatsioon
Tsooru  kontorihoonest.  Nii  ongi  ka
eelnevalt  tehtud  siinsest  hoonest  magistritööid.
Üldiselt on Nõukogudeaegse arhitektuuriga palju te-
geletud ja tegeletakse edaspidigi. Kui me Nõukogu-
deaegse arhitektuuri lihtsalt maha lõhume, teeme nii,
nagu on tehtud Rootsis või Soomes.  Meil on tarvis
leida oma isikupära. Tsooru ehituskompleks on õppe-
materjaliks igati sobiv. Siinsed ruumid on aukartust-
äratavad ja tekitavad tugevat muljet.”
    Ka Tsooru kandi inimesed ja Antsla vald peaksid
rohkem oma meelsust muutma tondilossina seisva
kontorihoone  osas.  Ülemaailmselt  tunnustatud
ehitis  peaks edaspidi leidma oma koha nii  Tsooru
kui ka Antsla valla arengukavas.

Kalle Nurk



tsooru Kauplus -

esimene linnuKe

 Fotod: Kalle Nurk

  Alates 5. veebruarist on Tsooru A&O kaupluse uk-
sed suletud. Seda küll mitte alatiseks ja kaupa saavad
inimesed ikka ostmas käia. Selleks kolis kauplus aju-
tiselt üle sügisel suletud Maarahva kaubamaja rendi-
pinnale. Müüja Liia Sibula sõnutsi on hakatud tasapisi
uue olukorraga harjuma. Ruumi on küll vähe. Ka riiu-
lid on kitsamad ja korraga ei saa kaupa niipalju välja
panna. Aga pole viga. Mõned kuud peab vastu ja siis
saab  tagasi  nö  oma  koju.  Selle  aja  jooksul  peaks
kauplus olema saanud uue ilme, mida on raske ette
kujutada.  Kindlasti  saab  olema  tunduvalt  rohkem
ruumi.

Millised  muutused  ikkagi  Tsooru  kauplust  ees
ootavad? Seda  sai  küsitud  Aigar  Grihinilt.  Ega  te-
magi osanud täpselt öelda, millal kaupluse uksed taas
avatakse,  aga  soov  on  võimalikult  kiiresti.  Kõige
tõenäolisemalt  aprillikuu  teises  pooles.  Teadmatust
pikendab  ette  kerkida  võivad  üllatused,  mis  võivad
oodata põrandat vahetades, seinu lõhkudes või katust
pannes.  Kunagi  oli  plaanis  kaupluse juurde ka oma
parkla ehitada, aga tol korral Maanteeamet seda heaks
ei  kiitnud.  Nii  jääb  ka  edaspidi  sõidukite  parklaks
Juudipark ja mõned saavad peatuda ka kaupluse lä-
histel sõiduteel.

   Edaspidi hakkab Tsooru kauplus kandma ka nime
Coop Tsooru kauplus. Mõnele võib tulla see üllatu-
sena, aga Tsooru kauplus on kandnud seda juba paar
aastat. Uus nimi on küll seinale olnud varemgi väik-
selt kirjutatud. 

 Miks siis Coop Tsooru kauplus? 

1902. aastal tulid Antslas kokku 17 põllumeest, kes
otsustasid võõraste kaupmeeste suure vaheltkasu väl-
timiseks üheskoos vikatid osta. Mõisteti,  et sarnasel
moel on võimalik hankida ka muud kaupa ja müüa
seda  oma  inimestele  võõra  kaupmehega  võrreldes
odavamalt.  Selleks  asutati  Antsla  Tarbijate  Ühistu,
mille loomine pani alguse ühistulisele kaubandusele
Eestis. 1917. aastaks oli Eestis 133 tarbijate ühistut
ning  koostöö  arendamiseks  asutati  katusorganisat-
sioonina Eesti Tarvitajateühisuste Liit, mis sai endale
1919.  aastal  nimeks  Eesti  Tarvitajateühisuste  Kes-
kühisus. Coopi kaubamärk on tuntud ülemaailmselt,
kuna  ühistulised  kaubandusorganisatsioonid  mujal
Euroopas kasutavad samuti Coopi nime, moodustades
üheskoos  Euroopa  suurima  kaubandusvõrgustiku.
2015. aastal   liitus Eesti  Tarbijate Kooperatiiv selle
võrgustikuga  ning  kannab  nüüd  Coop  Eesti  Kesk-
ühistu nime.  Coopi  nimi tuleneb inglisekeelsest  sõ-
nast  cooperative, mis tähendab tõlkes ühistut. Antsla
Tarbijate Ühistul säilub küll oma ärinimi, aga kasu-
tusele võetakse piirkondlik kaubamärk – Coop Ants-
la. 

   Tsooru  on  Antsla  kaubandusvõrgus hetkel  kõige
halvemas seisukorras olev kauplus, mis vajas rekons-
trueerimist. Seoses sellega saab Tsoorus olema Eesti
esimene maakauplus, mis ehitatakse ümber vastavalt
coopis  kokkulepitud  süsteemile.  Eelkõige  puudutab
see sisustust ja väljapanekut.

Milline on Coop Tsooru kaupluse tulevik? 

    Sellele küsimusele oli Aigar Grihinil keeruline vas-
tata. Tema sõnul sõltub see eeskätt kohalikust elanik-
konnast.  Kui  inimesed  sõidavad  kaubajahile  Võrru
või naaberriiki ja astuvad kohalikust kauplusest läbi
vaid  hädapäraste  ostude  tegemiseks,  siis  võib  lõpp
kujuneda  kurvaks.  Mitte  ainult  erakaubandust,  vaid
ka ühistut on majanduslikult mõjutanud Läti ja Eesti
kaupade suur hinnavahe.   Samuti on jätkuvalt  tren-
diks maapiirkonnas nii elanikkonna kui ka ostujõud-
luse vähenemine. Raske on vastu panna paratamatu-
sele. Nii oldi sunnitud lõpetama ka Kauplusauto tee-
nuse pakkumine.

    Kalle Nurk



Kust saab Kauge ääremaa
KülaelaniK toidu lauale ?

   Juba poolteist kuud läbib endist Antsla TÜ kauplus-
auto  ringi  erafirmal  põhinev  autokauplus.  Külalehe
toimetus  tundis  huvi,  kuidas  kaupluse  kasutajad  on
uue  teenusepakkuja  vastu  võtnud.  Luhametsa  küla
inimesed on leppinud olukorraga. Pole neil ju muud
valikut.  Kel võimalus, eelistab siiski ostud teha kas
Võrus või Tsoorus. Nüüdsel kauplusel on kaubavalik
tunduvalt väiksem ja ise valida ei saa. Tänavune ilm
on olnud võrdlemisi pehme. Vaatamata sellele on va-
nematel inimestel  tegu külma käes  seistes arveldusi
teha. Mõned päevad tagasi kurtis üks Savilöövi küla
elanik, et pärast ostu kodus kaupa välja ladudes sel-
gus, et piimapaki realiseerimisaeg oli möödas. Liha-
tükike,  mis  kahe  kilekoti  sisse  pakitud,  aga  libe  ja
halva  lõhnaga.  Roosiku külaelanikuga  aga  kohtusin
bussijaamas. Selgus, et tema pole kordagi uuest au-
tokauplusest ostmas käinud. Sealne kaup pidi kohati
veerandi võrra kallim olema ja lõuna ajal Võrust tulev
liinibuss on heaks võimaluseks Tsooru sõita. Rahuli-
kult jõuab Tsooru poest kauba ära osta ning kiirusta-
mata minna Antslast  tuleva bussi  peale.  Kaubavalik
parem, ostu tegemine mugavam ning autokauplusest
ostu  korral  suurema  vahehinna  asemel  jagub  vahe-
rahast  bussipileti  ostmiseks  ning  jääbveel  ülegi.
Sellist  poeskäimise  võimalust  kasutavad ka  enamus
teiselpool Mustjõge elavad Sänna kandi inimesed.
Ka  Antsla  vallavalitsus  on  püüdnud  jõudumööda
aidata.  Nii  näiteks  sõidab  kord  nädalas  vallabuss
külasid mööda, et toimetada inimesi linna ja tagasi.
Kõik on ilus, kui Antslas oleks bussi ooteaeg kasvõi
poole tunni  võrra pikem. Praeguses  olukorras jõuad
ainult ühest kohast läbi joosta. Bussi liikumise kohta
on  pöördunud  külaelanikud  mitme  ettepanekuga
vallavanema  poole.  Vallavanema  sõnul  asub  19.
veebruarist  tööle  uus  majandusnõunik,  kes  hakkab
seda küsimust üle vaatama ja lahendama. 
  Tõsi, kahte autokauplust omavahel võrrelda ei saagi.
Kui ühel oli taga ühistu, kelle ülesandeks ongi oma
liikmete  heaolu  tagamine  ja  ühistul  oli  ka  mingil
määral  vallapoolne  rahaline  toetus,  siis  praegune
sõidab  ringi  ainult  oma  äri  huvides.  Jääb  loota,  et
riknenud kauba ilmnemine oli  juhuslik  ning polnud
halbade kavatsustega.  Ka ääremaal  elavad inimesed
väärivad inimväärset elu. Siinjuures ei tohi ükskõik-
seks  jääda  ei  volinikud  ega  vallaametnikud.  Eriti
vajalik on, et just nendes külades saaks valitud küla-
vanemad, kes suutelised oma kogukonna heaolu eest
välja astuma.

 Kalle Nurk

valitsejate  Hoolimatusest
väsinud raHvas on asunud looma

parteidevälist eesti maaKogu
   Talve "selgroo murdmise" järgsel laupäeval, 3. veebru-
aril  2018, kogunesid kõikidest Eestimaa nurkadest Raik-
külasse kärajaile enam kui seitsmekümne kodanikuühen-
duse,  koostöövõrgustiku,  organisatsiooni  ja  kogukonna
volitatud esindajad. Arutleti uue Eesti Maapäeva loomise
üle, ulatamaks kodumaale tema sajanda sünnipäeva puhul
abikäsi, et me riik suudaks jätkuvalt püsida Põhiseaduses
paika pandud eesmärkide kursil. Liiga suureks on kasva-
nud  inimeste  rahulolematus  sellega,  mida  praegu  meie
maa  ja  rahvaga  tehakse.  Eesti  kodanikena  lasub  meil
koguni  kohustus  järgida  Eesti  Vabariigi  Põhiseadust  ja
igati  takistada  Põhiseadusevastast  tegevust  -  kõike,  mis
võiks kahjustada meie elukeskkonda ning Eesti  rahvuse,
keele ja kultuuri säilimist läbi aegade.

Ruuta  Ruttas  (paremal)  koos  Kadri  Kõivuga Roosiku  külas
Sepasääre talus maa – ja vallaelu arutamas. Pilt on tehtud 6.
juulil 2017.                                                Foto: Kalle Nurk 

   Maakogu kohalike kogude - kihelkonnakogude loomise
aluseks on Eesti kihelkondlik jaotus. Tsooru kandis aitab
Maakogu algatamise  tegevustele  kaasa  Ruuta Ruttas
Roosikult.  Kui  soovid  samuti  Maakogu  loomisele  ja
tegevustele  käe  alla  panna,  siis  võta  ühendust:
ruuta@hot.ee, tel 5030107. 

Märtsi  esimeses  pooles  on  kavas  ka  Tsooru  kandis
huvilised kokku kutsuda, et koos plaani pidada. Täpsem
aeg ja koht on veel täpsustamisel.

Maakogu mõtte ja ülesehituse kohta saate lähemalt lugeda
veebist: http://www.maakogu.ee/

   Järgnevalt  toome  ära  Maakogu  Asutava  Kogu
pöördumine Eesti rahva poole.

Maakogu Asutava Kogu pöördumine Eesti rahva poole
3. veebruaril 2018

   Eesti  Vabariik  100 vaimus,  on 03.02.2018 Raikkülas
loodud Asutav Kogu otsustanud kokku kutsuda parteide-
välise  Eesti  Maakogu,  mille  peamiseks  ülesandeks  on
rahva  tahte  selge  teadvustamine,  välja  ütlemine  ja  selle
tahte  eest  kindlameelselt  seismine,  tuginedes  EV Põhi-
seadusele. 

   Eestis on täna suurim mure valitsejate võõrandumine
oma rahvast – meie poliitilise juhtkonna soovimatus kuul-
da meie häält ja arvestada sellega küsimuste puhul, mille
otsustamiseks rahvas pole valimistel  oma mandaati  and-

mailto:ruuta@hot.ee
http://www.maakogu.ee/


nud. Kodanike, haritlaste ja teadlaste hääle järjekindel ei-
ramine lõhestab riiki  ja on tekitanud suureneva usaldus-
kriisi. Asutav Kogu tunneb, et riigiaparaat lähtub oma toi-
metustes  mõne  kitsa  poliit-  ja  ärigrupeeringu  või  välise
survegrupi huvides tehtavatest otsustest, mitte Eesti Põhi-
seadusest. Meie elukeskkonna ja kogukondade hävitamine
on saanud nähtavaks üle maa ja nüüd on aeg seista meie
laste ja lastelaste tuleviku eest.

   Eesti Põhiseadus sätestab: „Eesti on iseseisev ja sõltu-
matu  demokraatlik  vabariik,  kus  kõrgeima  riigivõimu
kandja on rahvas“. Ning et meie riigi ülesandeks on olla:
„…pandiks  praegustele  ja  tulevastele  põlvedele  nende
ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti
rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade…“. On sel-
ge, et kõik see pole kuidagi võimalik, kui meie riiklikud
institutsioonid ei suuda või ei taha oma tegemistes arves-
tada  kodumaa  looduskeskkonna  halvenemisega  ja  põlis-
rahva enese tahtega. 

   Eesti  Maakogust saab ühendus taastamaks usaldust ja
kaitsmaks meie rahva põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi.
Maakogu seab eesmärgiks  põlisrahvastele  omaste,  jätku-
suutlikkust  tagavate väärtuste säilimise.  Maakogule asub
keerukates küsimustes oma nõuga toeks haritlastest, tead-
lastest  ja  praktikutest  loodav  priitahtlik  Nõukoda.  Olgu
Maakogu  algatus  kingituseks  meie  vabale  riigile  tema
sajandal sünnipäeval.                                                 

Asutav  Kogu  asub  Maakogu  kokkukutsumiseks  etteval-
mistusi  tegema  üle  Eestimaa  ning  annab  sellest  avalik-
kusele teada.

   

sõbrapäev
1980. aastate lõpupoole levis Eestisse Soome kaudu
14.  veebruaril  tähistada  sõbrapäeva.  Sõbrapäeva  si-
suks on kallima inimese meelespidamine. Sõprus on
armastuse kõrval üks ilusamaid tundeid, mis võib ini-
mesi  ühendada.  Kui  sind  ümbritsevad  head  sõbrad,
siis on sinu elu täidetud rõõmu, seikluste ja õnnehet-
kedega. Arvo Valton on öelnud: „Me kanname oma
sõpru südames ja nad ei ole kordagi öelnud, et neil on
seal kitsas." 

Kuidas  Tsooru  kultuurielus  sõbrapäeva  meeles
peetakse?

Tsooru isetegevuslased Karksi ordulinnuses. 

Fotod: Kalle Nurk

10. veebruaril võtsid veerandsada Tsooru rahvamaja
isetegevuslast  ette  kultuurireisi  Karksi-Nuia.  Päev
kujunes  õpetlikuks  ja  töiseks.  Esimene  peatus  tehti
Viljandimaal Saarepeedi rahvamajas,  kus peeti  line-
tantsupäeva. Sel korral oli kohale tulnud üle Eesti 152
linetantsijat. Saadi väike ettekujutus üritusest, mille-
sarnane saab 24. märtsil  toimuma ka Tsooru rahva-
majas.

Ugala teater.

Huvitavaks  ja  õpetlikuks  kujunes  ringkäik  mööda
Ugala teatrit. Nii saime teada, et Ugalas sai teatritege-
vus alguse 1920. aastal.  Samal aastal etendasid nad
ka Eestis esimese välilavastuse. 1967. aastal üleliidu-
lisel teatrite ülevaatusel saavutasid ugalalased suurte
teatrite kõrval teise koha, mis andis tõuke Viljandisse
uue  teatrihoone  ehitamiseks.  Praegune  teatrihoone
valmis 1981. aastal ja alates 18. märtsist 2017 tegut-
seb  teater  täielikult  renoveeritud  ajaloolises  teatri-
hoones. Õhtuhämaruse varjus jõudsime Karksi ordu-
linnusesse. Linnusevaremetes asuvast kirikust välju-
des, kus saime ülevaate selle kiriku ajaloost ja teada,
et  kirikutorn  on  vajunud  telgjoonest  kõrvale  2,05
meetrit, oli maad võtnud pimedus. Karksi külamajas
kostitati meid sooja tee ja pirukatega. Külamaja elab
tänu ennastsalgavalt  seltsielule  pühendunud inimes-
tele.  Oli  nii  mõndagi,  millest  eeskuju  võtta.  Üheks
näiteks võib tuua nende kohaliku ajaloo talletamise. 

   Karksi-Nuia Kultuurikeskuses sisustasid meie ise-
tegevuslased  sealse  sõbrapeo  tantsuploki  vaheaegu
laulu, rahvatantsu ning line-tantsuga. Südaööl asusi-
me rahuloleva tundega tagasiteele. 

   Kultuurireis Karksi-Nuia sai teoks tänu valla toetu-
sele ja ühtlasi on tänukummardus kõigile Tsooru kul-
tuuri  elushoidjatele.  Tähistame ju 28. aprillil  rahva-
maja 90 aastapäeva.

Kalle Nurk

   Sel laupäeval, 17. veebruaril kell 20,
on  kõik  oodatud  Tsooru  rahvamajja
sõbrapäeva peole. Esimese puhkeõhtu
korraldajaks vastremonditud saalis on
V-klubi. Head peotuju!



Kümnes line-tantsu
stiilipäev tsoorus

Line-tants,  mis  sai  alguse  Teise  maailmasõja  ajal
Ameerikas, on kindlate  põhisammudega tants,  mida
tantsitakse partnerita. Hoolimata sõjast, tulid mehi ja
poegi ootavad naised kokku, et mure viivuks unusta-
da, tantsida ja elust rõõmu tunda. Algul tantsiti kantri-
muusika  saatel.  Ladina-Ameerika  tantsude  ja  disko
ajastul hakati tantse tegema igasuguse muusika järgi.
Eesti  rivitantsu sünnipäevaks peetakse 27.  oktoobrit
1997, mil  line-tantsu maaletooja  Kaie Seger korral-
das esimese avaliku line-tantsu õpetuse. 

   Rivitants on maakohtades populaarne, kuna ei vaja
partnerit.  Tantsivaid mehi  on ju vähe,  eriti  külades.
Küll annab tants hea tuju ja mõnusa enesetunde. Prae-
gu tegeleb Eestis sellega regulaarselt üle tuhande ini-
mese. Esimene Eesti line-tantsu festival toimus 1999.
aastal Pärnu südalinnas Rüütli tänaval, kus ühekord-
ses  tantsurivis  osales  183  tantsijat.  Tänavu,  14.-15.
aprillil toimub Uulu kultuuri- ja spordikeskuses Eesti
teised lahtised meistrivõistlused line- ja paaristantsus.

   2006.  aastal  kanti  Guinnessi  rekordite  tabelisse
Kanada tantsijate 1681 inimesest koosnev line-tantsi-
jate rivi. 2008. aastal aga püstitati uus rekord. Kuigi
ilm oli suve kohta vastik, sättis Eestimaa pinnal end
ühte ritta tantsima 2354 inimest. Seega ületati kehti-
vat rekordit 673 tantsijaga. Rivi pikkus oli 3,7 kilo-
meetrit. Rekord on siiani ületamata. 

Tsooru line-tantsijad. Fotod: Kalle Nurk

     Alates möödunud aasta novembrist saavad kord
nädalas  igal  teisipäeval  kell  19  Tsooru  rahvamajas
kokku line-tantsijad, keda juhendab rõõmsameelne ja
energiline Merle Kukk. Mõne kuuga on Merle suut-
nud sulanduda Tsooru kultuuriellu. Vaevalt oli mõned
korrad koos käidud, kui esimesel advendil esineti juba
publiku ees.  Sellele järgnes 8. detsembril  esinemine
valla  jõulupeol  Kobela  rahvamajas.  10.  veebruaril
võeti  neid  soojalt  vastu  Viljandimaal  Karksi-Nuia
kultuurikeskuses. 

Kes on see tsoorulastele salapärane Merle Kukk? 

Merle Kukk on kolme lapse ema,
sündinud  Tartus  ja  seal  koolis
käinud.  Elutee  viis  ta  Sangaste
valda,  kus  leidis  omale  hobi.
Nimelt  2000.  aastal  soovis  kesk-
mine tütardest koos emaga minna
line-tantsu  trenni.  Koos  käidi
kaheks tunniks kaks korda nädalas

Kui-gatsi  külamajas.  Merlele  hakkas  line-tants
niivõrd meeldima, et asus täiendavalt juurde õppima,
ennast koolitama.  Nüüd on ta jõudnud niikaugele, et
käib  juba  rahvusvahelistel  üritustel  (Inglismaal,
Rootsis). 
Merle ise ütleb tantsimise kohta: „Kui tantsin, siis
elan.  Olen  16  aastat  line-tantsu  õpetaja  olnud.
Alustasin Palupera noortekesku-ses, sealt edasi Nõuni
rahvamajas. Õpetasin vastvalminud Navi seltsimajas
ja  kümme  aastat  Parksepa  rahvamajas.  Ka  Võru
Kandles  on  rühm koos  käinud  juba  kümme aastat.
Praegu  õpetangi  Nõunis,  Võru  Kandles  ja  Tsoorus.
Teised rühmad on nii tublid, et saavad ise hakkama.
Mõned on ka ära langenud. Kõige suurem grupp on
mul  olnud  algus-aastalel  Võrus  50  tantsijaga.  See
pole  nagu  aeroobika,  kus  saab  käia  vahedega.  Iga
kord õpime uue tantsu ja kordame õpitud tantse. Kui
aga  mõnel  korral  puudu-da,  jääb  uus  õpitu
omandamata ja järgmisel korral tunned end halvasti
ning lõpuks tekib loobumise mõ-te. Hetkel on grupid
kuni kümneliikmelised. 
   Kümme aastat tagasi ostsin Antslasse maja. Siis sai
ka Antslas  line-tansuhuvilised kokku kutsutud. Kah-
juks oli huvilisi vähe ja inimesed ise pidid treeningud
kinni maksma. Paljusid huvilisi majanduslik olukord
ei võimaldanud kohale tulla ja nii  jäidki  line-tantsu
treeningud Antslas  ära.  Uus võimalus  Antsla  vallas
line-tantsustiili  arendada avanes  2017.  aasta  sügisel
Tsoorus. Tsoorus käivad tublid naised koos. Igas tun-
nis õpime uue tantsu ja kordame vanu. 
    Olen  neli  aastat  Eesti  koreograafide  võistlustel
osalenud  ja  iga  kord  saanud  oma kategoorias  teise
koha. Olen õnnelik, et ühte tantsu tantsivad nii eest-
lased kui lätlased. Neljast minu loodud tantsust tant-
sitakse Eestis  kolme.   10.  veebruaril  toimus Saare-
peedi  rahvamajas  kaheksas  Viljandimaa  line-tantsu-
päev, kuhu nüüd juba üle Eesti kokku mindi. Seekord
oli kavas üheskoos tantsida 60 tantsu. 3. märtsil on
Paides samalaadne tantsupäev. Alati õpitakse ka mõni
uus tants selgeks. 24. märtsil aga toimub Tsooru rah-
vamajas minu eestvedamisel juba kümnes line-tantsu
stiilipäev - „Kelmid ja pühakud”. Kel huvi, võib tulla
vaatama  või  kaasa  tantsima.  Sel  päeval  on  oodata
Tsooru  ligikaudu  100  line-tantsijat.  Tean,  et  Võru-
maal  harrastatakse  line-tantsu  Parksepas,  Missos,
Mõnistes, Võru Kandles ja Tsoorus”. 

Kalle Nurk



18. veebruaril kell 11
Tsooru rahvamajas

lauatennisevõistlustsooru
KariKale

 valla aasta sportlane
nominent erKo sibul 

Erko Sibula krossifännid on ta  üles seadnud Antsla
valla 2017. aasta sportlane nominendiks.

Erko Sibul Tsooru jäärajal võistlusjärjekorras. Pilt on tehtud
24. jaanuaril 2009. Foto: Kalle Nurk

   “Erko alustas sõitmist 16 aastaselt ning see pikk ja
järjepidev töö sai väärika tasu möödunud aastal, mil
ta  võitis  Eesti  Meistritiitli  veoautokrossis.  Lisaks
sellele sai ta tiitli Parim Veoautosportlane 2017. 

Erko  näol  on  tegemist  väga  visa  ja  sihikindla
autosportlasega,  kes on näinud vaeva ja  pingutanud
saavutatud tulemuse nimel kümme aastat. Eelnevatel
aastatel on saavutatud kaks kolmandat kohta (2011 a.
ja 2014 a.) ning kaks teist kohta (2015 a. ja 2016 a.)
Eesti Meistrivõistlustel Veoautokrossis. “

Reedel, 23. veebruaril toimub Tsoorus
tänavuse  aasta  jääraja  võistlus,  kus
võisteldakse  kaheksas  erinevas  võist-
lusklassis.
 Üks võistluste korraldajatest on Erko
Sibul.

22. veebruaril kell 16 avatakse Tsooru 
rahvamajas

Eesti Vabariik 100   
pühendatud näitus

Näitus, mis kajastab
siinse piirkonna elu
läbi 100 aasta.

 Sellele järgnevalt saavad
kokku käsitööhuvilised, kus
õpitaks rahakohvri
valmistamist.

25. veebruaril kell 14

tsooru mälumängur
2017

   
viies voor

18. märtsil  kell 14

tsooru mälumängur 2017
finaal 

&
iii võrumaa

mälumängurite päev
tsooru raHvamajas

18. märtsil Tsooru rahvamajas toimuvale Võrumaa 
kolmandale mälumängurite päevale on teretulnud 
kõik. Võistkonnas kuni kolm liiget. Võistkondade 
registreerimine kalle@antsla või 51930084  toimub 
niikaua, kui ruum mahutab. Tsooru mälumängur 2017
osalejad ei pea eelnevalt registreeruma, nad on 
automaatselt arvestatud ka mälumängurite päeval 
osalejate nimekirja.

mailto:kalle@antsla


õnnitleme
sünnipäevalapsi

9. veebruar 2018 Kaia ja Raini Raidma
pisitütre sünni puhul

23. veebruaril kell 18         
 Linda   rahvamajas           
Eesti Vabariik 10                
                                          
 sünnipäevale pühendatud
 kontsert ja tunnustamine

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

94 MUST HILDA 04.02.1924 Savilöövi küla

81 KOOBAKENE MILVI 04.02.1937 Kikkaoja küla

79 RAIDMA HILI 08.02.1939 Tsooru küla

74 PÜTSEP HILLI 19.02.1944 Roosiku küla

73 PÜTSEP KALJU 19.02.1945 Roosiku küla

72 TAMM AILI 06.02.1946 Tsooru küla

70 KALDA UNO 11.02.1948 Piisi küla

70 SISAS ESTA 15.02.1948 Tsooru küla

66 SAAREMÄGI HELGE 12.02.1952 Savilöövi küla

65 KEEROV LAINE 02.02.1953 Savilöövi küla

65 PÄRN TAIVO 17.02.1953 Tsooru küla

62 ILVES MATI 22.02.1956 Kikkaoja küla

62 JALAK JAAN 20.02.1956 Roosiku küla

60 KROONMÄE HEINO 21.02.1958 Tsooru küla

59 PALM HERENE 24.02.1959 Tsooru küla

59 TALJA MART 04.02.1959 Tsooru küla

54 JÄRVPÕLD ANDRES 17.02.1964 Roosiku küla

95 SAMARÜÜTEL LIIDIA 03.03.1923 Tsooru küla

86 SARAPU EVALD 09.03.1932 Savilöövi küla

85 MERIRAND BENITA 24.03.1933 Roosiku küla

83 IIN ELFRIIDE 28.03.1935 Tsooru küla

80 JÕGEVA HELGI 03.03.1938 Tsooru küla

79 PUKSA LEONHARD 08.03.1939 Tsooru küla

77 ANNUS VAINO 22.03.1941 Kikkaoja küla

77 LEIMANN TIIU 15.03.1941 Tsooru küla

76 LEIMANN AAVO 16.03.1942 Tsooru küla

76 MELTSAR MAIDU 29.03.1942 Tsooru küla

74 PUIJA LILLE 24.03.1944 Tsooru küla

73 LEIMAN AARNE 30.03.1945 Tsooru küla

72 HOMMIK TUUDO 10.03.1946 Litsmetsa küla

71 KOCH TIIU 05.03.1947 Luhametsa küla

71 TAMM ARVO 14.03.1947 Tsooru küla

70 SAAREMÄGI HEINO 28.03.1948 Savilöövi küla

63 JÜRISOO BILLE 24.03.1955 Savilöövi küla

63 SPRENK AILI 31.03.1955 Tsooru küla

62 LINDPERE MATI 27.03.1956 Tsooru küla

60 ILVES HELLE 15.03.1958 Savilöövi küla

60 JÜRISOO ÜLLE 22.03.1958 Savilöövi küla

58 PAAL ANDRUS 06.03.1960 Viirapalu küla

57 KROONMÄE AARE 26.03.1961 Savilöövi küla

55 NURK SIRLE 26.03.1963 Roosiku küla

55 HANSMAN AIGAR 18.03.1963 Tsooru küla

53 KASAK TÕNIS 26.03.1965 Luhametsa küla


