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   Tsooru rahvamajas 
avatakse Tervisetuba 

   Kohaliku  omaalgatuse  programmi  vahenditest  ja 
Antsla valla toel ning MTÜ Vingerpuss eestvedamisel 
rajatakse Tsooru tervisetuba, kus on võimalik mõõta 
vererõhku,  teha  sõrmeotsa-vere  testid  hemoglobiini, 
veresuhkru ja kolesterooli mõõtmiseks ning kus asub 
ka  AED  elustamisseade,  mida  kasutatakse  südame 
äkkseiskumise korral. 

   Kui Tervisetoa teenused rahvale meeldivad, siis on 
võimalik testide valikut laiendada ja ka uusi teenuseid 
(mis ei nõua arsti väljaõpet) juurde luua. 
   Avamisüritusel augusti  alguses saavad viis esi-
mest saabujat teha tasuta ühe sõrmeotsavere testi – 
kas veresuhkru, hemoglobiini või kolesteroolitaseme 
mõõtmiseks  –  ning  kõik  soovijad  saavad  mõõta  ka 
vererõhku.  Samuti  tutvustatakse  kõigile  AED  elus-
tamisseadet  (ametlik  nimetus  on  automaatne  keha-
väline defibrillaator). 
   Projekti sisse kuulub ka vähemalt 3-4 inimese koo-
litamine AED elustamisseadme kasutamiseks. Kooli-
tusgruppi  mahub  veel  inimesi,  nii  et  soovijatel  on 
juuli  lõpus  (aeg  täpsustamisel)  võimalus  läbida  4-
tunnine elustamiskoolituse koos AED seadmise kasu-
tamise õppimisega. Kuna osalejate arv on piiratud, 
palun huvilistel hiljemalt 23.juuliks registreeruda, 
kirjutades  e-mailile  ruuta@hot.ee  või  helistada 
5030107. 

   Kõik seadmed asuvad Tsooru rahvamajas  raamatu-
kogu ruumes ning vereproove teha ja vererõhku mõõ-
ta saab siis, kui raamatukogu on avatud. Vereproovide 
tegemiseks tuleb maksta umbes üks euro testriba eest, 
vererõhu mõõtmine ja  loomulikult  ka AED seadme 
kasutamine  elustamiseks  on tasuta.  Testide  ja  vere-
rõhu mõõtmistulemusi on võimalik interneti teel saata 
kohe perearstile ja nii saab säästa nii inimeste aega ja 
tervist  kui  ka  sõidukulu.  Oma perearsti  ei  ole  vaja 
kohe tülitadagi, sest  Perearsti nõuandetelefon 1220 
annab võimaluse ka kohe asjatundja nõu küsida,  et 
teha otsus, kas on vaja isiklikult arsti juurde sõita või 
mitte.
   AED elustamisseadmeid on hakatud viimasel ajal 
üha rohkem hindama – möödunud talvel suri suusa-
rajal mitmeid tuntud inimesi, kellest nii mõnegi oleks 
ehk saanud päästa, kui oleks AED elustamisseade ol-
nud  kohe  käepärast.  Kui  kiirabi  saabumisele  kulub 
enam kui pool tundi, siis võib elustamiseks olla loo-
tusetult hilja.  
   Et  Tsooru  Tervisetoa  AED  seadme  kasutamine 
oleks  võimalik  igal  kellaajal,  on  raamatukogu  võti 
vähemalt neljal inimesel ning üks võti asub ka A ja O 
kaupluses. Lähiajal pannakse Tsooru kandi kodulehe-
le üles telefoninumber, mis on mõeldud spetsiaalselt 
selleks, et helistada juhul, kui on tegemist südame äk-
kseiskumisega  ja  on  vaja  kasutada  elustamisseadet. 
AED seadme  toob  abivajaja  juurde  kaasa  inimene, 
kes on läbinud seadme kasutamise koolituse. 
   Kuna  tervishoiuteenustega  seotud  kulutused  on 
suured  ja  riik  viib  teenuseid  järjest  enam suurtesse 
keskustesse,   siis  on  mõistlik  just  praegu  alustada 
lihtsalt käsitsetavate seadmetega varustatud tervisetoa 
rajamist võimalikult elukoha lähedale. Seega ootame 
kõigi  Tsooru  kandi  elanike  ettepanekuid,  miiliseid 
lihtsamaid terviseteenuseid võiks Tsooru Tervisetoas 
veel hakata pakkuma.

Ruuta Ruttas
MTÜ Vingerpuss juhataja

Tsooru tervisetoa avamine
augusti alguses 



Esmaabi koolitus 
Tsooru rahvamajas 

 Tsooru kevadlaadal koges ligikaudu 30 inimest, kuidas teha  
kunstlikku hingamist. Pildil Võru Punase Risti Seltsi töötaja  
jagab  tsoorulane  Krista  Puijale  õpetussõnu,  kuidas  käituda  
inimese elustamisel. Foto: Kalle Nurk 

  Möödunud kevadel  sai  Antsla  valla  toel  ja  MTÜ 
Vingerpuss eestvedamisel Tsooru laadalistele pakutud 
võimalust proovida Võru Punase Risti Seltsi esmaabi 
koolitajate  käe  all  oma  esmaabi  andmise  oskusi  ja 
küsida nõu, kuidas mingis olukorras tegutseda. Samu-
ti jagati huvilistele esmaabi trükiseid. Esmaabi tutvus-
tamise telgis said huvilised end registreerida ka pike-
male esmaabi  kursusele  ning kirja  pani  end 12 ini-
mest. Artikli  kirjutamise ajaks on esmaabi koolituse 
huvilisi juba 15, mistõttu tegi MTÜ Vingerpuss taot-
luse Hasartmängumaksu nõukogule,  et  saada toetust 
16-tunnise esmaabi põhikoolituse läbiviimiseks grupi-
le suurusega 15-20 inimest.
   Rahastamisotsusest – kas koolitust  toetatakse või 
mitte – antakse teada augusti lõpus ning varsti pärast 
seda oleks võimalik ka koolitus läbi viia.
   Projekti  raames  viivad  Punase  Risti  Võru  Seltsi 
esmaabi  koolitajad  Tsooru  kandis  kahel  päeval  läbi 
16-tunnise  esmaabi  põhikoolituse,  mis  vastab  Sot-
siaalministri 14. detsembri 2000. a. määrusele nr 80 
„Töötervishoiu-  ja  tööohutusalase  väljaõppe  ja 
täiendõppe kord“ lisas 2 toodud kirjeldusele.
   Koolituse  lõpetanud  saavad  testi  eduka  läbimise 
järel ka nn. eurotunnistuse, mis kehtib kolm aastat ja 
sobib esitamiseks ka autojuhi lubade taotlemisel.
Koolitus on kavas viia läbi Tsooru rahvamaja ruumi-
des ja toimuks kahel päeval, nädalase vahega. Mõle-
mal 8-tunnisel koolituspäeval pakutakse osalejatele ka 
kerget einet ja jooke.
   Hetkel ei ole veel kindel, kas koolitus saab rahas-
tuse,  aga kuna grupis  oleks  veel  5  vaba  kohta,  siis 
võivad  huvilised  registreeruda,  kirjutades  e-mailile 
ruuta@hot.ee või helistades telefonil 5030107. Kohad 
antakse põhimõttel – kes ees see saab!

Ruuta Ruttas
MTÜ Vingerpuss juhataja

Roosiku küla
 teeb arengukava

   Roosiku külla on viimastel aastatel kolinud üsna 
palju uusi elanikke, nii et peaaegu igas talus on kas 
püsielanikud või suvel pikemalt kohal viibijad. Kaks 
suvel Roosikul viibivat peret on pärit välismaalt 
(Hollandist ja Saksamaalt). On märgata teatud aktiiv-
sust oma teenuste pakkumiseks või tootmiseks, kuid 
seni on iga pere üsna omaette toimetanud. 2016. aas-
tal valitud külavanem on kutsunud rahvast kaasa mõt-
lema ja ühiselt on leitud, et oleks hea kutsuda arengu-
kava koostamist eest vedama üks oskaja inimene.
   MTÜ Vingerpuss eestvedamisel ja Kohaliku oma-
algatuse programmi rahastamisel on sel suvel asutud 
koostama Roosiku küla arengukava. Arengukava 
koostamine aitab ühiselt kogu küla tegevuse läbi 
mõelda ja leida valdkonnad, mida võiks koos aren-
dada või turustada, et sellest tekiks sarnane võimen-
dus, nagu on näha näiteks Kaika kandis. Arengukava 
ühine koostamine aitab samas ka ennetada pingeid, 
mis võivad vanade olijate ja uute ettevõtlike inimeste 
vahel tekkida. Igaühe panuse ja kasu leidmine kõigi 
külas toimuvate majandustegevuste ja ka kogukonna 
ühistoimetuste puhul aitab siduda ja arendada kogu-
konda.
   Juulikuu jooksul käivad Ruuta Ruttas ja Kalle Nurk 
läbi kõik küla pered ja kaardistavad nii lootused ja 
huvid kui ka probleemid, hirmud ja takistused. See-
järel viiakse konsultant Maila Kuusiku juhtimisel läbi 
arengukava ja tegevuskava koostamise arutelu, kus-
juures kaasatakse ka välismaalased, kelle jaoks tehak-
se ingliskeelne töörühm. Konsultandi olulisimaks 
ülesandeks on ka vastandlike huvide puhul kasu ja 
huvi baasil erinevaid osapooli ühendava arengusuu-
na/lahenduse leidmisele kaasaaitamine. Konsultant 
vormistab eelnimetatu põhjal dokumendi visandi, mis 
taas ühiselt läbi arutatakse, ning vormistab lõpliku 
dokumendi.
  Käesoleva aasta novembriks valmib Roosiku küla 
arengukava koos tegevusplaaniga aastani 2021, mis 
on dokumendina kättesaadav Roosiku külavanema 
juures ning Tsooru kandi kodulehel.

Ruuta Ruttas
MTÜ Vingerpuss juhataja

 Kõik Roosiku küla elanikud ja ka 
Roosiku küla maid kasutavad ettevõtjad 
on oodatud endises Lepistu koolimajja
 6. augustil kell 14.00 algavale 
Roosiku küla arengu arutelule. 
Koosolekul tutvustatakse täpsemalt ka kogu 

arengukava koostamise protsessi.



Antsla noortevolikogus 
pöörati tähelepanu ka 

Tsooru noortele

   Tänavu tuli  Antsla  valda Keskerakonna poolt  nn 
katuseraha  koguni  35  tuhat  eurot.  Sellest  rahast  10 
tuhat oli suunitlusega noortele, kus nad pidid ise ot-
sustama kuhu ja millesse see raha investeerida.  Noor-
tevolikogu leidis, et seekord võiks soetada kiikpinke 
ja  välilauatennise  laudu.  Tänaseks  on  mõtted  teoks 
saanud.  Kaks  kiikpinki  ja  üks  lauatenniselaud  asub 
Antsla linnas Keeri  tiigi  ääres, teine laud paigaldati 
Kuldre noortekeskuse juurde ning kolmanda laua asu-
kohaks valisid noored Tsooru.  Tsooru lauatenniselaua 
paigaldamine ongi noorte algatusel teine samm siinse 
mänguväljaku  rajamiseks.  Esimese  ponnistusena 
alustati möödunud aasta kevadel võrkpalliplatsi raja-
mist.  Mõte  oli  hea,  kuid  samas  oleks  soovinud,  et 
noored näidanuks eeskuju ning maha pidanud mõned 
võrkpallimängud. Need ajad paistavad möödas olevat, 
kus  esimene  kevadpäike  meelitas  noored  Tsooru 
võrkpalliplatsi äärde ning palli taoti siis pimeduseni.

Alates  juuni  kuu  algusest  ootab  Tsoorus  parkimisplatsil  
betoonist  lauatenniselaud  mängijaid.  Pildil  Rahvamaja  
juhataja Kalle Nurk koos autojuhiga lauatenniselauda kohale 
paigutamas. Foto: Krista Puija

Betoonist  lauatenniselaud,  miskaalub  ligikaudi  1,2  tonni,  
Tsooru keskuse parklas.       Foto: Kalle Nurk

    7. juunil saabus kohale ka lauatennise laud, mis 
kaalub ligikaudu 1,2 tonni. Kuna Antsla valla arengu-
kava on üldsõnaline ja vajaka jääb ka ideede kavan-
ditest,  pole kindel,  kui kauaks soetatud esemed esi-
algsesse valitud kohta jäävad. Vähemalt Tsooru osas 
puudub vallal selge pilt, kus ja mismoodi peaks välja 
nägema ühe suurema keskuse mänguväljak.  Esialgu 
on  peatunud  ka  Tsooru  küla  arengukava  tegemine, 
sest kohalikul elanikkonnal puudub  selleks soov ja 
tulevikunägemus. Seda võis välja lugeda külavanem 
Jarek  Jõela  eestvedamisel  läbiviidud  arengukoos-
olekutest. 
   Mänguväljakute küsimus on päevakorras olnud aga 
juba aastaid. Tõestuseks seegi, et MTÜ Vingerpussi 
algatatud  mõte  kaasava  eelarve  kaudu  Tsooru  väli-
jõusaali  väljaehitamine kogus ligikaudu 100 toetus-
häält. Seekord läks 25 tuhat eurot kaasavast eelarvest 
Kuldresse mänguväljaku ehitamiseks. 
   Kurb on see, et viimasel volikogu istungil vähendati 
järgmise aasta  kaasava  eelarve mahtu  25.  tuhandelt 
10.  tuhandele.  Eelarvekomisjon põhjendas ettepane-
kut sellega, et teistes valdades on see summa tundu-
valt väiksem. Volinike hulgas oli arvamusi, et vald ei 
tohiks siiski olla nii hüplik oma otsustes ja ka põh-
jendus polevat ammendav. Iga vald peaks ikka elama 
oma  vajaduste  ja  eesmärkide  järgi.  Siiski  sai 
ettepanek poolthäälte toetuse ja summat vähendati 2,5 
korda. 

Kalle Nurk

 Päikeseline 
Tsooru kevadlaat 
sobiva laadamuusikaga

   Tänavune, 10. Tsooru kevadlaat, toimus 20. mail. 
Iga  neist  laatadest  on  olnud  omanäoline.  Esimesed 
aastad kulusid laadale sobiva koha otsimisele ja elu 
sissepuhumisele.  Selle  töö  tegi  ära  laadatoimkond, 
kes tegutses V-klubi juhtimisel viis aastat. Teine viis 
aastat laatade õnnestumisest on enda kanda hoidnud 
külavanemad ja tublid külaelanikud. Kümne aastaga 
on nii mõnigi asi oma kindla koha leidnud, kuid igal 
laadal on olnud ka väike uuendusproov. Üheks neist 
on laadakontserdi toimumise kohta otsingud. Tänavu-
ne  asukoht  sai  paljude  heakskiidu  ja  peaks  jääma 
samale kohale ka järgmiseks aastaks.  Igati  õnnestu-
nuks  loeti  möödunud  aastal  helitehnika  paigutust. 
Kuigi üldpildis on jäänud nii müüjad, ostjad kui ka 
korraldajad  Tsooru  kevadlaadaga  rahule,  annab  iga 
asi veelgi paremini teha. Nii tehakse juba mitmendat 
aastat  küsitlusi.  Sel  korral  huvitas  korraldajaid,  mis 
müüjatele selles päevas kõige meeldejäävamat oli. 63. 
väljajagatud küsitluslehest tagastati pooled. 



Juba mitmendat  aastat  on Tsooru kevadlaadal helitehnikuks  
Ahto  Ilves.  Tänavu  kiitsid  laadalised  tema  head  muusika-
valikut.  Helipuldile on leitud ka igati  sobiv koht – kolhoosi-
kontori otsas teisel korrusel . 

Foto: Kalle Nurk

   Kõige enam vastustest torkas silma rahulolu ilusa ilma ja 
hea muusikavaliku üle. Enamused neist olid ära märkinud 
ka selle, et mõnus laadaseltskond, laada hea korraldus ja 
soovivad kindlasti tagasi tulla järgmisel aastal. Märgati ka 
hästi  niidetud  muru.  Rahvamaja  ümbruse  sagedane  niit-
mine on tõesti  kandnud vilja,  põlluhein asendub tasapisi 
valge ristikuga. Oldi selles osas mõned aastad tagasi lahk-
arvamusel, kas on ikka vajadust nii sageli niita. 
Laada korraldamise kohta oli ka ettpanekuid, mille korral-
dustiim peab läbi analüüsima, kuidas neid lahendada. 
   Tsooru  kevadlaadale  pakub  konkurentsi  Antsla  linna 
taluturg. Mitmedki laadal müüjad märkisid ära just turgu, 
kus nad on enne laata saanud eelnevalt rohkesti oma too-
dangut  realiseerida.  Vabavooluna  tegutsenud  taluturg  sai 
2015.  aasta  sügisel  justkui  uue  elujõu.  Olukord  muutus 
kontrastselt. See on ka üheks põhjuseks, miks tänavu ke-
vadel  tuli  Antsla valda 25 tuhat  eurot  Keskerakonna ka-
tuseraha  turu väljaarendamiseks.  Arenguspetsialist  Kalev 
Joabi  sõnade kohaselt  kulub sellest  paar tuhat   ideekon-
kursile  ning  allesjäänud  rahast  suurem  osa  tööprojekti 
koostamiseks.  Volikogu liikmena pakub heameelt  see,  et 
turu arendamist ja väljaehitamist alustatakse ometi õigest 
otsast – kõigepealt ideede konkurss, projektid jne. Teiste 
objektidega  linnas  nagu sedasi  ei  paista  minevat!  On ju 
aastaid räägitud kesklinna planeeringust, milleni kuidagi ei 
jõuta, aga ehitustegevus ometi käib!

Kalle Nurk

7. juuniks oli Antsla valla ja Antsla TÜ ühiste jõududega 
Tsooru paisjärve äärne veevõtukoht välja ehitatud. 

Tsooru Coop kauplus avas oma uksed

   28. mail saabus lõpuks kätte see hetk, mil Antsla 
Tarbijate  Ühistu  oli  Tsooru  kaupluse  ehitustöödega 
jõudnud niikaugele, et sai ajutiselt Maarahva kauba-
maja rendipinnalt tagasi oma kauplusesse. Kella 10. 
ajal keeraski Tsooru kaupluse juhataja Herene Palm 
pärast paari kuust vaheaega taas Tsooru kaupluseukse 
lukust lahti ning esimesed külastajad sisenesid ruumi.

Avanispäeval  Coop  Tsooru  kaupluse  esimeste  külastavate 
hulgas oli ka eksjuhataja Tiiu Leimann, kes kinkis oma järel-
tulijale Herene Palmile kimbukese piibelehti. 

Fotod: Kalle Nurk

   Kaupluses oli  mida vaadata ja imestada.  Müügi-
ruum ikkagi tunduvalt suurem ja rohkesti nii riiuleid 
kui ka kaupa.

Coop Tsooru kaupluse müügiriiulid avamispäeval. 

  Kaupluse avamine kuupäeva oli mitmel korral edasi 
lükatud.  Ega  kõike  jõutudki  veel  selleks  päevaks 
valmis.  Nii  näiteks  tõdes  avamispäeval  ka  TÜ esi-
mees Roman Provotorov, et tööd veel jagub. Seoses 
uue kaupluse ehitamisega Tsooru oli üheks tingimu-
seks  ka  Tsooru  paisjärve  äärde  korraliku  tuletõrje 
veevõtukoha  väljaehitamine.  See  töö  tehti  mõned 
päevad pärast avamist ära kahasse Antsla vallaga. 

Kalle Nurk



Teeme Ära! Talgulised 5. mail 2018 Roosikul Vabaduspargis Vabadussõjas langenute mälestustahvli juures. 
Foto: Kalle Nurk 

Rahvusvahelised 
„Teeme Ära!“ 

talgud Roosikus
   Tänavused „Teeme ära!“ talgud Roosikul kujunesid 
rahvusvahelisteks.  Nimelt  otsustasid  5.  mai  talgutel 
oma panuse  panna  Roosikul  Vabaduspargi  korrasta-
misele  4.  mail  alanud  suurõppuste  „Siil“    grupp 
sõdurpoisse.  Tegelikult  seda  sõdurpoistega  ei  aruta-
tudki.  Nimelt  otsus  langetati  mõned  päevad  enne 
talguid  korraldaja  Aivo  Alevi  ja  õppustega  seotud 
ohvitseride omavahelise kokkuleppega. 

Suurõppuste  „Siil“  CIMIC  üksus  liikmed  Urmas  Glase  
(vasakul), lipnik Marko Mihkelson, Tõnis Tamme ja Mart Saar  
(ees  paremal)  Roosikul Šokolaadikohvikus.  Pilt  on tehtud 4.  
mail 2018

 Foto: Marko Mihkelsoni erakogu.

   Kuna paar nädalat kestvad suurõppused hõlmavad 
nii Tsooru kanti kui ka Roosiku küla, otsustatigi õp-
puste  alguses  sulanduda  kogukonda  just  pargi  kor-
rastamisega.  Sõdurpoisid  olid  sellise  otsusega  igati 
rahul ja nautisid töö tegemist. Paljuks ei pidanud reha 
kätte  haarama  ka  Ameerikast  saabunud  õppuste 
vaatlejad.

Suurõppuste „Siil“ USA 
vaatleja  Roosikul 
„Teeme Ära!“ talgutel.

Nii  kujuneski  täna-
vune  talgupäev 
Roosikus  rahvusva-
heliseks. Koos koha-
like  jõududega  oli 
tööga  hõivatud  ligi 
poolsada  inimest. 
Kohal  olid  ka  mit-
med  meediaesin-

dajad.  Talguid  näidati  nii  teleekraanil  kui  tehti  ka 
otseülekannet  raadios.  Keskpäevaks  oli  park  lehte-
dest puhtaks riisutud. Päeva lõpetas perekond Alevite 
valmistatud maitsev talgusöök.

Roosiku pargi korrastamine oli üheks ettevalmistus-
tööks lähenevale Südamemuusika festivalile.

Kalle Nurk



SÜDAMEMUUSIKA 
FESTIVAL 

14. - 15. juulil 2018 Roosiku külas, 
Võrumaal

Ainulaadne muusika- ja maitseelamuste 
festival kogu perele!

   Tippmuusikud Eestist ja valismaalt, ponevad mait-
sed  Louna-Eesti  kokkadelt,  inspireerivad  tootoad, 
kohalike meistrite laat  "Sudamest sudamesse", puhas 
loodus ja monus alkoholivaba keskkond.

Esinevad:

LENNA
CURLY STRINGS

ANDRE MAAKER, ADEELE SEPP 
HAJIME SAKITA (Jaapan)

LAULUPESA LAPSED 
EVA-LOTTA VUNDER & MADIS 

MEISTER

Ansambel „CURLY STRINGS“      Foto: Krõõt Tarkmeel

Kohalike meistrite laadal "Südamest südamesse" 
pakuvad umberkaudsed meistrid omatehtud haad ja 
paremat: kauneid kasitooesemeid, sudamega valmis-
tatud ehted, riided, tarbeesemed, keraamika, iluasjad, 
tervisetooted, aiasaadused, hoidised ja palju muud.
   Laadameeleolu loob vaikese lava programm, kus 
oma loomingut jagavad agedad noored muusikud, sh 
ka Sudamelaul 2018 konkursi voitja Kairi Sosi.

Laada kulastamine on koigile TASUTA!
   Lapsi  ootab joonistustelk, meisterdamise tootuba, 
pillituba ja manguvaljak.
   Toitlustajad pakuvad  vegansobralikku  menuud 
ning austusest esinejate, looduse ja uksteise vastu on 
uritus alkoholivaba.

Ajakava:

14. juuli:
14:00 Avatakse festivaliala
16:00 Laulupesa lapsed & band (Airi 
Liiva juhendamisel)
17:30 Andre Maaker „Minu laulu 
pidu“
19:15 Hajime Sakita (muusikaline 
saag, Jaapan)
21:00 LENNA

15. juuli:
11:00 – 15:00 Kohalike meistrite laat 
„Südamest südamesse“, tootoad ja 
tegevused lastele
15:00 Eva-Lotta Vunder & Madis 
Meister (plaadiesitlus „The Heart 
Way“)
16:45 Adeele Sepp
18:30 CURLY STRINGS
Korraldaja jatab endale oiguse teha 
kavas muudatusi.

LISAINFO: 
facebook.com/sudamemuusika
KONKTAKT: festival@roosiku.ee

mailto:festival@roosiku.ee


Õnnitleme sünnipäevalapsi !

Südamlik kaastunne lähedastele!

* * *

* * *

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

79 LAIDVER HELBE 19.06.1939 Tsooru küla
77 KEEM HELJU 30.06.1941 Tsooru küla
75 ŠMEIMAN TIIU 04.06.1943 Roosiku küla
75 TOOM TOIVO 08.06.1943 Savilöövi küla
74 ADAMSON HELVE 30.06.1944 Luhametsa küla
68 SULG MILVI 22.06.1950 Roosiku küla
64 SLOOG AIVAR 04.06.1954 Roosiku küla
62 KÜPPAR MARJE 05.06.1956 Tsooru küla
62 MÄGI MARE 16.06.1956 Tsooru küla
61 ILVES TIIU 15.06.1957 Kikkaoja küla
60 SLOOG ESTA 23.06.1958 Roosiku küla
55 PÄRN URMO 12.06.1963 Roosiku küla
54 VIIN SYLVA 28.06.1964 Tsooru küla
53 NIILUS KAIRE 6.06.1965 Tsooru küla

87 POPKO EFROSIINE 24.07.1931
86 HAAK HELGI 25.07.1932
82 SILD LIDIA 18.07.1936
77 SARAPU AINO 14.07.1941
76 VAAB HEILI 17.07.1942
66 SAAREMÄGI TOIVO 20.07.1952
66 HELSTEIN TULJU 31.07.1952
62 HILLAK TIINA 30.07.1956
62 TAMMIKSAAR TIINA 30.07.1956
61 HELSTEIN RUTH 21.07.1957
60 PÕLDRA TOIVO 15.07.1958
57 SAAVO INGE 25.07.1961
56 LADVIG MADIS 02.07.1962
55 KOHA AIGAR 10.07.1963

86 RAIDMA JOHANNA 13.08.1932 Roosiku küla
81 PUKK ÜLO 17.08.1937 Litsmetsa küla
80 VÄITS ENDA 24.08.1938 Kikkaoja küla
79 HOLLO TIIU 13.08.1939 Kikkaoja küla
75 HÄRMALA ELLE 03.08.1943 Litsmetsa küla
75 KOCH MATI 17.08.1943 Luhametsa küla
74 ROOD ENN 28.08.1944 Tsooru küla
66 GEIER HELI 01.08.1952 Tsooru küla
65 ILVES AGU 12.08.1953 Savilöövi küla
62 OJA KÜLLI 03.08.1956 Viirapalu küla
61 SISAS LIIDIA 05.08.1957 Tsooru küla
60 RISTISAAR SIRJE 06.08.1958 Tsooru küla
59 JÕGI JULIUS 18.08.1959 Luhametsa küla
58 KIKAS EDA 14.08.1960 Tsooru küla
55 JOOSU EEVI 10.08.1963 Tsooru küla
52 SIBUL LIIA 12.08.1966 Tsooru küla

VIIU PUKK
25.VIII 1939  - 28.V 2018

LEHTE PUURA
14.IV 1927  - 29.V 2018

ÕIE  KOEMETS
23.IX 1928  - 31.V 2018


