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Roosiku aRengukava
vastuvõtmine

    Antsla valla lõunaossa jäävas 60 elanikuga Roosiku
külas  tegutseb  koguni  kolm  mittetulundusühingut.
2014. aasta mai kuus registreeris Tiit Tamm lõbustus-
ja vabaajategevusteks mittetulundusühingu „Rehepapi
Selts”. 2017. aasta jaanuaris registreeriti samas külas
teine mittetulundusühing lõbustus- ja vabaaja läbivii-
misteks „Roosiku Südames”,  mille  juhatusse kuulu-
vad Madis  Meister  ning  Merike  ja  Aivo Alev.  Kuu
hiljem, 2017. aasta veebruaris, rajasid Ruuta Ruttas-
Küttim ja  Kalle  Nurk mittetulundusühingu „Vinger-
puss”, mille eesmärgiks on seista hea kohalike kogu-
kondade arendamise, väärtuste hoidmise, elukeskkon-
na  parandamise  ja  ühistegevuse  edendamise  eest.
Kõik kolm on jõudnud lühikese ajaga Roosiku külla
panustada mõndagi.

 Päka talus Roosiku arengukava ülelugemine ja vastuvõtmine.

Fotod: Kalle Nurk

Samaaegselt Antsla valla uue arengukava tegemisega
alustasid Tsooru kandis Tsooru ja Roosiku küla omale
arengukava  koostamisega.  Antsla  valla  arengukava
kinnitati 23. oktoobri volikogus. Kuu varem, 24. sep-
tembril, kogunesid Roosiku küla elanikud Päka tallu
ja kinnitasid ühehäälselt (16 külaelanikku) oma küla
arengukava. Küla arengukava valmimise projekti viis
läbi ja rahastas MTÜ Vingerpuss. Rahalist abi saadi
ka kohaliku omaalgatuse programmist. Kui hea aren-
gukava sai ja kas sellel ka elujõud sees on, saab hin-
nangu anda aasta-kahe pärast. Aga kasu on sellest et-
tevõtmisest juba tunda küll. Külaelanikud on üksteist
rohkem tundma õppinud. Roosiku küla arengukavaga
on  võimalik  tutvuda  Antsla  valla  kodulehel
http://antsla.kovtp.ee/tsooru-kant . 

Roosiku küla arengukava arutelu Pärna talus. Pilt on tehtud
13. septembril. 

19.  augustil  Tilga-Hindriku  talus  toimunud  Roosiku
külaelanike ühislaulmine on üks arengukava kokkupanemise
tulemusnäitajatest. Pilt on tehtud 19. augustil 2018.

   Külalehe toimetusel puuduvad andmed, kuidas ede-
neb  Tsooru  küla  arengukava  valmimine.  Kindlasti
saab  ka  see  peagi  kaante  vahele,  sest  2004.  aastal
MTÜ Tsooru Maanaiste Seltsi eestvedamisel valmi-
nud Tsooru küla arengukava on oma aja ära elanud
ning  vahepeal  on  ka  külas  toimunud  suured  muu-
tused. Samuti puuduvad andmed, kas ka Luhametsa
küla on mõelnud oma arengukavale. Need kolm  –
Tsooru, Roosiku ja Luhametsa  – on ainukesed külad,
kes haakunud 2016. aastast Antsla valla külavanema
valimise statuudiga ning selle alusel ka külavanema
valinud. Tsooru kant on ka ainuke Antsla valla piir-
kondadest, kus olemas külavanemad juba 1990. algu-
saastatest.  Statuudi  rakendussätete  alusel  saab enne
2016. aastat valitud külavanemate aeg läbi Kikkaoja,
Savilöövi ja Viirapalu külal. 

Kalle Nurk



Roosiku külavanema valimine
   24. septembril  vastuvõetud Roosiku küla arengu-
kava  viie  aasta  tegevuskavas  on  külavanemale  üles
seatud mitmed ootused-ülesanded.  Tuleva aasta  jaa-
nuaris  täitub  kolmas  aasta  praegusel  külavanemal
Aivo Alevil oma tööpostil olemisest.

Roosiku külavanem Aivo Alev (pildil vasakult eespool esimene)
teavitab külaelanikke oma ametiülesannete  mahapanemisest.
Pilt on tehtud 24. septembril 2018. Foto: Kalle Nurk

 Praeguse  külavanema  kõige  suuremaks  panuseks
Roosiku küla arendamisel võib lugeda meie paljude
murelapse  -  Lepistu  koolimaja    elujõus  hoidmise,
Vabaduse  pargi  kordategemise  ning  kahel  aastal
Südamemuusika festivali korraldamise. Eks kõik need
ja veel paljud muud ettevõtmised on nõudnud oma-
jagu energiat. Nii ongi Aivo Alev külarahvale teavi-
tanud, et loobub külaelu juhtimisest. Sellest tingituna
võeti 24. septembri külakoosolekul vastu otsus tulla
uuesti kokku 7. novembril kell 19 Päka talus ja valida
Roosiku külale  järgmine  külavanem.  Küla  eelnevad
vanemad  olid  Viive  Laurand  (1991-2008)  ja  Kalle
Nurk (2008-2016).

            KL

välijõusaalide   Rajamine 

tsooRu Rahvamaja  ja

 uue-antsla  Rahvamaja  juuRde
MTÜ Vingerpuss, Tsooru rahvamaja, MTÜ Kaksküla
ja  Uue-Antsla  rahvamaja  teevad  2019.  aasta  Antsla
valla kaasava eelarve raames ettepaneku rajada Uue-
Antsla ja Tsooru külla välijõusaalid (4 väli-trenažööri,
millest kolm on kahe funktsiooniga) koos 2-kohaliste
rippkiikedega. MTÜ Vingerpuss esitas ka möödunud
aastal kaasava eelarve raames Tsooru rahvamaja juur-
de välijõusaali rajamise ettepaneku ja seda ideed toe-
tas praktiliselt iga viies Tsooru kandi elanik, kuid ra-
hastamise  sai  Kuldre  lastemänguväljak,  mille  toeta-
jaid oli  rohkem. Välijõusaalid saab rajada rahvama-
jade juures asuvatesse parkidesse, kus on lihtsam plat-
se hooldada ning organiseerida järelvalvet.

Soetatavad seadmed on sobilikud välistingimustesse,
nad on ohutud ja valmistatud nii, et peaksid vastu nii
vahelduva ilmastiku kui vandalismi korral. Seadmed
on äärmiselt vastupidavad ja paariaastase garantiiga.
Usume, et välitrenažööridest ning kiikedest on rõõmu
ja kasu nii noortele kui ka vanadele ning see annab
küladesse uut hingamist.

Kahe kandi ühisel jõul kõlab ka väikeste kantide hääl
tugevamalt ja ehk seekord õnnestub toetus võita!

Ruuta Ruttas,

MTÜ Vingerpuss liige

eesti maakogu asutamine

   „Oma riigi arengus oleme 100. aastapäevaks jõud-
nud sinnamaale, kus suur hulk inimesi ei soovi enam
pealt vaadata kuidas karjääripoliitikud valimistevahe-
lisel ajal rahva tahet ignoreerides võtavad vastu Eesti
kestmajäämisele  kahjulikult  mõjuvaid  otsuseid.”  on
Eesti Maakogu asutamise mõtte alusvundamendiks.

   Laupäeval,  29.  septembril,  kinnitasid Raplamaal
Juuru rahvamajja kogunenud kihelkondade usaldus-
isikud Eesti Maakogu. Maakogu eesmärgiks on aval-
dada survet nii valitsusele kui ka Riigikogule, et roh-
kem arvestataks rahva tahtega ja tekitamaks poliiti-



kutele  isiklikku  vastutust.   Eesti  Maakogu  esindab
Eesti kihelkondade usaldusisikute kaudu põlisrahvas-
te väärtustele ja õigustele toetuvate ning Eesti Põhi-
seaduse vaimust juhinduvate inimeste ühist tahet suu-
nata Eestimaa kestva arengu teele. Eesti Maakogu on
erakondade ülene,  parteideväline kodanike ühistege-
vuse platvorm.

   Asutamiskoosolekul  oli  kohal  ligi  40 kihelkonna
esindajad 113st.  Rõuge kihelkonnakogu eesotsas on
Haanjamaa mehed Alvar Vodi (kes samuti viibis asu-
tamiskoosolekul)  ja  Agu  Hollo.  Kihelkonnakogusse
on leitud ja valitud piirkondadest usaldusisikud, keda
said üles sättida kõik seltsid ja seltsingud, ühistud ja
MTÜ-d,  liidud  ja  muud  huvigrupid.  Rõuge  kihel-
konda  esindas  asutamiskoosolekul  Võru  Instituudi
direktor Rainer Kuuba. 

Kalle Nurk

          

Riigikogu valimisteni
loetud nädalad

   Kõigest aasta on möödas, kui  rahvale jagati igasu-
gu lubadusi, mis kõik ja kuidas saab olema pärast ko-
halike omavalitsuse valimisi. Nüüd on esimesed prää-
nikud söödud ja vitsadki saadud. Taas on käes nelja-
aastase intervalliaeg, kus tullakse uute (loe „ümbers-
õnastatud vanade täitmata jäänud”) lubadustega. Pin-
ged on üleval.  Tavaliseks  nähtuseks  on saanud olu-
kord, kus mõni riigikogulane kolib oma parteiridadest
akna alla istuma. Reitingud on äärmusest äärmuseni.
Eriti tugevalt pigistab köis ümber kaela Isamaa ja Res
Publica  erakonda,  kes  oma  reitingu  tõstmiseks  viis
läbi  nimemuutuse  ja  alates  5.  maist  2018  tegutseb
Isamaa nime all. Eks vahetas Antsla vallaski IRL ko-
halike  valimiste  eel  oma kasukat  valimisliit  Antsla-
Urvaste vastu.  Selles osas võivad küll  mõned vastu
vaielda, aga iga taibukam saab aru, kes enda käes ohje
hoiavad. 

   Eesti Keskerakond on alustanud ringreisidega möö-
da  Eestimaad.  19.  oktoobril  toimus  Antslas  nende
esindajate kohtumine volikogu liikmetega. 

   Volikogu  liikmetest  olid  esindatud  Lea  Jõevere,
Lehar  Neve,  Merike  Prätz,  Raivo  Valner,  Veiko
Haugas  ja  Kalle  Nurk,  vallavalitsusest  Kurmet
Müürsepp. Ega Keskerakond sel korral eriti lubadusi
jaganud,  rohkem  uuriti  ja  sondeeriti  maad,  milliste
trumpidega  siinkandis  tasub  välja  tulla.  Küll  tekkis
olukord,  kus  oma  sõnavõttudega  tekitasid  volikogu
liikmed omavahel vasturääkivaid arvamusi. Siit võib
järeldada ainult ühte – vallal puudub ülevaade rahva
tegelikust  arvamusest  ja paigas  pole ka konkreetsed
prioriteedid  ja  arenemissuund.  Rohkem  kasutatakse
võimupositsiooni  ja  oma  isiklikku  arvamust  valla
juhtimisel. 

 Eesti Keskerakonna esindus Antsla vallavolinikega 
kohtumas. Pilt on tehtud 19. oktoobril.      Foto: Kalle Nurk    

   Olles teadlik olukorrast bussiliiklusega Tsooru kan-
dis, tõstatasin selle teema üles, et kuidas kavatseb riik
edasi minna. Ka siit tuli põiklev vastus. Moodustatud
on Kagu Ühistranspordikeskus, kus sõna saavad kaa-
sa rääkida valdade esindajad. Sellele küsimusele os-
kas abivallavanem vastata, et aastaga pole Antsla val-
las  transpordi  suhtes  mingeid  muutusi  toimunud.
Küll  aga  viidi  muutused  sisse  teistes  piirkondades.
Põlvamaa sai kõige enam oma tahtmisi. Tekkib küsi-
mus,  millised  olid  Antsla  valla  soovid  ja  millistel
alustel need soovid kokku pandi. Igatahes aasta taga-
si  lubatud  transpordialane  erikomisjon  on  tänaseni
komplekteerimata  ning  pole  tööle  asunud.  Milles
küsimus!?

Kalle Nurk

uus valla aRengukava

visati vastuvõtupäeval poRRi
    Seoses  Riigikogu  valimistega  on  meedias  eriti
luubi alla sattunud „katuserahade” jagamine. Kui va-
rem mõõdeti katuseraha suurust ühele objektile küm-
netes tuhandetes, siis nüüd on need summad paisu-
nud sadadesse tuhandetesse. Iseenesest on tore,  kui
selline toetusraha saadakse ning vald saab korda teha
mõne eelisjärjekorda seatud objekti. Aga kui juhtub
nii,  nagu  sel  korral  Antsla  vallas,  kus  ametnikud
unustasid lahti teha vallaelanike kokkupandud aren-
gukava ja  volikogu  poolt  kinnitatud  järgmise  aasta
eelarvestrateegia,  vaid  vaatasid  lakke  ning  käisid
omalt poolt välja endale meelepärase objekti. Veelgi
enam. Seda ei arutatud ei vallavalitsuses ega teavi-
tatud volikogu liikmeid. Just selline käitumine tõsta-
tas 23. oktoobri  volikogus mitmetunnise arutelu.  Ja
ometi  lubasid  kõik  enne  kohalikke  valimisi  valda
hakata juhtima avatud meetodil.  Pärast pikka mõtte-
vahetust otsustas volikogu 10:6 häältearvuga edasta-
da volikogu ja riigikogu liikme Oudekki Loone kau-
du  valitsusele  edasi  pöördumise  muuta  ametniku
poolt  väljakäidud  objekt  ümber  Linda  rahvamaja
kordategemiseks.



   10 poolthääle andnud liiget ei  näinud põhjust, et
oma otsusega oleks kuidagi vastuollu sattunud Kobela
inimeste sooviga. Olid ju enam kui kolmsada inimest
kirjutanud allkirjad paberile,  millel  seisis:  „Toetame
Suur-Boose  järve  supluskoht-puhkeala  korrastamist.
Palun  ära  võtke  võimalust  rajada  Suur-Boose  järve
kaldale ujumiskoht ning alustada veevoolu taastamist
Boose järvestikus.” Antsla valla volikogu on keskkon-
nasõbralik ning seda kinnitavad nende eelnevad otsu-
sed ja ka vastuvõetudvalla uus arengukava, kus eelni-
metatud rahva soovi  ka arvestatud.  Mis aga puutub
„katuserahasse”,  siis  selgitas  abivallavanem Kurmet
Müürsepp volikogus selgesõnaliselt,  et  katuserahade
jagamise aluseesmärgiks on eelkõige hoonete katuste
parandamine. Samas on teada, et koolimaja ja lasteaia
katused  lasevad  vett  läbi.  Paari  tunni  sisse  mahtus
veel väga palju vastuolulise väiteid, vusserdamist ja
valet.  Seekord võitis volikogus läbikaalutletud kom-
promissiline  otsus.  Küll  peaksid  endasse  vaatama
need kuus volikogu liiget, kes pooldasid mitteavalik-
ku  juhtimist.  Vastuhäälega  viskasid  nad  porri  uue
vastuvõetud Antsla valla arengukava.

Kalle Nurk

kohtumised eakate
inimestega

  Eakateks loetakse pensioni ikka jõudnud üle 65aas-
taseid inimesi. Võib julgelt öelda, et Antsla vallas on
neid veerand rahvaarvust ja neil hoiab silma peal val-
la sotsiaaltööpeaspetsialist Kersti Kõrge. Lisaks vana-
duspensioni  saajatele  on  meie  keskel  palju  inimesi,
keda riik toetab töövõimetuspensioniga. Kuidas kul-
geb vanadusest ja tervisest põhjustatud abivajajate elu
Antsla vallas?  

   EELK Urvaste  Püha Urbanuse kogudus  eesotsas
õpetaja  Üllar  Salumetsaga  ongi  asunud otsima  või-
malusi pastoraadis pakutavate teenuste mitmekesista-
miseks, et kasutada pastoraati paremini abivajajate ja
kogukonna  heaks.  Projekti  rahastab  Kodanikuühis-
konna  Sihtkapital.  Abivajajatele  hoolekandeteenuste
pakkumiseks vajalike teenuste väljaselgitamiseks kü-
sitletakse septembris ja oktoobris Antsla valla eakaid
ja  puudega inimesi.  Küsitlust  aitavad Tsooru kandis
läbi viia Ruuta Ruttas ja Kalle Nurk. Antslas viivad
küsitlusi  läbi  Leelo  Naaber  ja  valla  sotsiaaltöötaja
Malle  Kodu,  Urvaste  kandis  Virve  Ürpus  ja  Marje
Tanilas ning Kaika kandi inimestega kohtub koguduse
õpetaja Üllar Salumets ja Leelo Naaber. 

   Tsooru kandis abivajajate  muredest ja  rõõmudest
hakkab  üldpilt  välja  kooruma.  Vähestel  on  olemas
side vallavalitsusega. Selle peamiseks põhjuseks põh-
jendatakse valla seisukohta, et kui sul on olemas lap-
sed, siis pole mõtet sotsiaaltöötajaid tülitada. Nii kat-
sutaksegi kuidagi ise hakkama saada. Kodust kaugele

üle  Eesti  ja  välismaale  tööle  asunud  lapsedki
püüavad  võimaluste  piires  hetkeolukorrale
leevendust  pak-kuda.  Nii  sõidetakse  näiteks  isegi
nädalavahetusteks Tallinnast Võrumaale, et emal-isal
midagi laual söö-davat oleks. Mõnikord on naabridki
abistava käe and-nud. Samas teame väga hästi,  kui
suur on Eestis nen-de inimeste arv, kelle elatustase on
alla keskmist ja kes peavad selles olukorras hakkama
saama  oma  las-te  ja  pere  ülalpidamisega.  Kuna
keskmine  eluiga  on  tõusnud,  siis  paljud  lapsedki
jõudnud eakate- või  abivajajate nimistusse.

   Tihedamalt asustatud külades, kus toimib mingis-
ugunegi bussiliiklus ja olemas kauplus, on eelkirjel-
datud olukord parem. Siin on rohkem tööjõulisi, kel-
lelt abi küsida ja teenuski lähemal. Kurvaks tegi mee-
le Piisi, Luhametsa ja Savilöövi külades ringi sõites.
Sealt  sõidab buss läbi laupäeva hommikul ja püha-
päeva õhtul! Kellele ja milleks? Selle küsimuse esita-
vad kõik sealsed elanikud. Neil kellelgi pole sellisel
ajal vajadust nii pikaks ajaks ja veel nädalavahetusel
kodust välja sõita. Ja selline liin on töös olnud küm-
mekond aastat ja sama palju aega seda juttugi räägi-
tud.  Samas on nendesse küladesse peamiselt  elama
jäänud eakad. Asja teeb veelgi tõsisemaks, et paljud
nendest  ei  ole  võimelised  ise  oma  autot  kasutama
ning ringi liiguvad kas kepiga või rulaatoriga. 

 Antsla vallamajas töötab 18 ametnikku, kellest seitse
spetsialisti ja kaks nõunikku. Lisaks veel vallavanem
ja  abivallavanem.  Meie  vald  on  Eestis  üks  väikse-
maid ja inimeste poolest vähemaarvulisemaid valda-
sid. Tekkib küsimus, mis oli või on selle eeliseks, et
haldusreformiga anti meile eristaatus, kui me ei suu-
da oma inimestele tagada normaalset vanaduspõlve!

            Kalle Nurk

valla jõulukingid eakatele
   Paljudes valdades on aastaid traditsiooniks muutu-
nud aasta  lõpus vallavalitsuse  poolt  eakate  ja  laste
meelespidamine.  Kui  lapsed on niinimetatud jõulu-
kingid kätte saanud lasteaedades või koolis, siis ea-
katele pakijagamine Antsla vallas on omajagu prob-
leemiks. Ligi 1200 eakat peavad leidma võimaluse,
kuidas jõuda vallamajja pakile järgi. On olnud olu-
kordi, kui lõpuks kohale jõudes selgub, et heatahtlik
naaber või sõber on just eelnevalt otsustanud ema või
isa kingipakile järgi tulles kaasa võtta ka tema kingi-
paki. Sekeldusi ja vabandusi kui palju. 

   Segaduste vältimise üheks lahenduseks on eakatele
organiseeritult pakkide kättetoimetamine või siis sel-
le jagamine piirkondades. Nii ongi Tsooru rahvama-
japere sel aastal valla sotsiaaltöötajatega kokku lep-
pinud,  et  Tsooru  kandi  kaheksa  küla  eakate  jõulu-
pakid tuuakse otse Tsooru raamatukokku, kust saab
need kätte raamatukogu lahtioleku päevadel.



   Samas on Tsooru rahvamajas varuks 8. detsembril
jõuluetendus. Oleme nõuks võtnud sel päeval meeles
pidada ka 2018. aastal vanusega -5. ja -0. lõppevaid
eakaid  sünnipäevalapsi.  Kutsumegi  üles  kõiki  lapsi
koos eaka ema-isaga peole tulema. Pärast õnnesoove
ning  tee-  ja  kohvijoomist  tuleb  publiku  ette  Sulbi
külateater etendusega „Kae kos pandse plõnni!”

Lavalugu räägib vanadekodu elust ning kirjutatud  ja
lavastatud  nõnda,  et  nalja  ja  naeru  saab  pisarateni.
Kuigi  Sulbis  Roosu talu  vabaajakeskuses  tegutseval
külateatril  on  selgeks  õpitud  juba  uus  näidend  ja
2017.  aasta  aprillis  esietendunud  „Kae  kos  pandse
plõnni!” esinemiskavast välja arvanud, olid nad nõus
veelkord seda mängima ka Tsooru publikule.

Kalle Nurk

8. detsembril algusega kell 14

Tsooru rahvamajas

 eakate jõulupidu
koos kell 15 algava 

Sulbi külateatri etendusega

kae kos pandse plõnni!
Sissepääs 2 eurot

puRuvana üloga
kohtudes jätkus juttu

kauemaks

   Tsooru kandis elab palju inimesi, kellega kohtudes
saab teada tema elust nii palju huvitavat, et kohe tek-
kib  soov  kuuldu  ka  kirja  panna.  Üks  nendest  on
Litsmatsa külas Ninasaare-Karla talus Ülo Pukk.

   Üloga sai ikka mõned korrad Tsooru keskuses koh-
tutud, kuid viimasel ajal enam mitte. Nii keerasingi
5. oktoobril autonina Ninasaare taluõuele. Vastu tuli
noor koduvalvur, kelle nimi mul jäigi küsimata. Hil-
jem kuulsin Ülo käest, et koer on küll noor, aga korra
juba  mustlased  õue  pealt  minema hirmutanud.  Ülo
aga ise  on ennast  mugavalt  televiisori  ette  sättinud
ning valmistunud vaatama saadet UFOdest.

   Ülo sai 17. augustil 81aastaseks. Kevadel, 28. mail,
lahkus manalateele tema abikaasa Viiu.  Nüüd tuleb
üksi  päevad  mööda  saata.  Siiski  on  olemas  lapsed
Maret, Ülle ja Rene, kes ikka nädalavahetustel leia-
vad aega koju tulla  ja  toidupoolist  tuua ning sõber
Sass käib ka mõnikord juttu puhumas. Kõige raskem
ongi hetk, kui nad lahkuvad ja pead taas jääma üksi
nii armsaks saanud koduseinte vahele.

   Ülo enam suurt kodust kaugemal ei käi. Tihe side
on jahiseltsi ja kaitseliiduga. 16aastase poisina võttis
Ülo püssi kätte ning läks koos isaga jahile. Jahimees
on ta tänase päevani. Jahile minnes nüüd küll enam
püssi käes ei hoia, vaid on etteajaja rollis. Kaitseliitu
aga astus ta kohe, kui Eesti taasiseseisvus. Kriisiolu-
korras lubab Ülo kindlalt minna koos teistega kodu-
maad kaitsma. Püssimeest temast pole, aga supikatla
juures on võimeline abistama küll.

   Aastaid on elatud juba parasjagu. Pärast südame-
stimulaatori  paigaldamist  ta  nii  väga  tervise  üle  ei
kurda.  Ainult  need  seljahädad,  mis  ikka  just  eriti
pikakasvulisi kimbutavad. Ülo ütleb, et ta on elatuga

väga  rahul.  Palju  on
tehtud, läbi elatud ning
neist midagi ei kahetse.
Seitse aastat isegi merd
sõidetud.  Palusin  Ülol
endast  mõne  lookese
rääkida. Ülo võtab kätte
laual seisva karika, mi-
da peab kõige hinnatu-
maks autasuks.

Ülo  Pukk  oma
võidukarikaga.
Foto: Kalle Nurk

„Valvasin 17 aastat Sännas kaitseliidu ladusid. Kord
toimusid seal kaitseliitlaste laskevõistlused. Kohal oli
ligikaudu poolsada meest, üks parem kui teine. Seisin
just valvepostil, kui mind ka laskma kutsuti. Kõik tei-
sed olevat juba lasknud. Tarvis oli teha viis lasku la-
mades,  põlvelt  ja  püsti.  Käisin  siis  postilt  kiiruga
paugutamas. Olin vaevalt jõudnud postile tagasi, kui
tuldi uuesti mulle järele. Mõtlesin, et mis siis nüüd
vaja on. Selgus, et olin selle päeva kõige parem las-
kur ning mulle suruti karikas pihku. Enam kui 70aas-
tase  mehena  olin  veel  väga  heas  vormis.  Laskma
õpetas mind isa. 



Ega palju kunsti selles pole, on vaid kindlad reeglid,
mida peab järgima. Hea laskjana paistsin silma juba
nõukogude  sõjaväes.  Olime  täpsust  laskmas.  Kui
ohvitser pärast meie märklehed üle vaatas, selgus, et
minu  lehel  on  kõik  augud  keskpunktis.  Asja  kont-
rollimise  mõttes  pandi  mind  uuesti  laskma,  et
välistada  juhuslikkus.  Ja  jälle  kõik  kümnes.  Nõnda
veel  mitmel  korral.  Pärast  patsutas  ülemus  minule
õlale ja lubas hakata minu treeneriks. Nii vabastatigi
mind kõigist  sõjaväelistest  tegemistest  ja  kaks kuud
sai inglise vintpüssist täpsust lastud. Kui õlg jäi püssi
tagasilöökidest nii valusaks, et enam polnud võimalik
lasta,  õmbles  treeneri  abikaasa  õla  kaitseks  pehme
padja.  Kord  võttis  minu  treeneriks  hakanu  minu  ja
minu  märklehed  endaga  kaasa  ja  suundusime
rooduülema  juurde.  Rooduülem  oli  samuti  pärit
Eestist, kuid ei sallinud eestlasi. Jäin ukse taha ning
kuulsin tema ja treeneri vestlust, kes näitas kõiki minu
märklehti  ja  püüdis  tõestada  minu  andekust.  Seest
kostus vali hääl, kus treenerit kutsuti korrale. „Mida
ta mõtlevat? Õpetab eestlast laskma!” Pärast seda ma
enam laskmas ei käinud. Kes teab, mis minust oleks
saanud. Võib-olla isegi hästi, et nõnda läks. Ehk peeti
plaani minust teha snaiper. Hiljem elu mitmel korral
näitas,  kuidas  snaiperid  pidid  inimeste  pihta
tulistama.”                                                           

   Ülo on avatud iseloomuga ja temaga võib jääda lõp-
matuseni rääkima. Siiski on mul aeg lahkuda ning jät-
ta majaperemees taas üksi televiisori ette istuma. Pea-
le  televiisorivaatamist  loeb  Ülo  ka  palju  ajalehti  ja
ajakirju. Juturaamatutest suurt ei hooli. Ka Vallalehte
viskab  pilgu.  Mõnel  lool,  kus  tuttavad  või  Tsooru
elust kirjutatakse, peatub pikemalt.

  Natuke kurvana ja mõtlikuna istun autorooli teadmi-
sega, et Ülo peab jääma taas üksi. Millal tuleb siia 
järgmine vestluskaaslane? Tõenäoliselt pole see val-
laametnik, sest senini pole neist ükski veel huvi üles 
näidanud, kuidas 80aastane inimene pärast abikaasa 
kaotamist edasi elab. Ja ega Ülo oska vallast mingit 
abi paludagi. Ta on üles kasvatanud viis last, kel oma-
korda 11 lapselast ja neil veel omakorda kaks lapse-
lapselast. Nende viimaste jaoks on Ülo Puruvana. 
Omalt poolt on ta riigi ja valla hüvanguks piisavalt 
panustatud. Kas ei ole juba käes ilma küsimatagi tasu-
mise aeg?

      Kalle Nurk

mis saab antsla valla
Raamatukogudest?

   Pärast aasta tagasi omavalitsuste ühinemist soovis
uus  Antsla  vallavolikogu  koosseis  saada  ülevaadet
valla  raamatukogude  tööst  ja  nende  vajalikkusest.
Nüüd  on   sellest  ajast  aastaring  täis  saamas  ning
vallavalitsusel  valmimas  aruandlus.  Selleks  viidi
interneti vaheldusel läbi elanikkonna küsitlus ja raa-
matukogudes  toimusid  ka  lugejatega  kohtumised.
Viimane sellelaadne kohtumine toimus 17. oktoobril
Tsooru raamatukogus. Volikogu liikmetest olid kohal
tsoorulased  Lea  Jõevere  ja  Kalle  Nurk  ning  valla-
ametnikest  Merle  Tombak  ja  Kersti  Kõrge.  Tsooru
kandi  raamatukogu  külastajaid  esindas  eakate  selt-
sing Elulõng,  kes  samal  päeval  pidas  oma igakuist
kokkusaamist.  Vallaametnike  lühikesest  sissejuhata-
vast  kokkuvõttest  saadi  teada,  et  küsitlusele  vastas
natuke  enam kui  200 inimest  ning  raamatukogusid
soovitakse  säilitada.  Sama  meelt  on  ka  vallaamet-
nikud. Seega esimene pinge on justkui maha võetud.
Küll  aga  jääb  õhku  teema,  kuidas  raamatukogudel
oleks lisaks raamatute laenutamisele rohkem raken-
dust. Ettepanekuid on piirist piirini,  alustades pesu-
pesemise teenuse osutamisest ja lõpetades kirjanike-
ga  kohtumistega.  Allakirjutanu  seisukohalt  kuulub
esimene rohkem sotsiaalvaldkonda ning haakub vähe
raamatukogu  rolli  eesmärgiga.  Küll  aga  on  täiesti
mõistetav viimane väljakäidud mõte. Eks kohtumisi
kirjanikega on varemgi korraldatud ja seda tehakse
kindlasti edaspidigi. Kui ainult tuleks kohale ka kuu-
lajaskonda!  Tihti  sõidab kirjanik kaugelt  kohale ai-
nult paari inimesega vestlema. Linnuke on küll kir-
jas, kuid kasutegur väike ja oleme kuritarvitanud  ka
külalise kallist aega. Mõnikord ongi aeg kallim vara
kui selleks kulutatud raha.

Elulõng oma hinnangut andmas Tsooru raamatukogu tööle. 
Foto: Kalle Nurk

 
  Ringkäigu kohtumisel jäi ka mulje, et tsoorulased
on  praeguse  raamatukogu  tööga  igati  rahul.  Neid
vaevavad hoopis teised mured. Nii mööduski enamus
ajast  vallakeskusest  kaugemal  asuvate  külade
sotsiaalsete  probleemide  arutelule.  Seda  teemat
jätkatakse  31.  oktoobril  kell  13  Tsooru  rahvamajas
palju laiemale ringkonnale mõeldud seltskonnas.



Antsla valla sotsiaaltööpeaspetsialist Kersti Kõrge (vasakul) 
ning kultuuri- ja noorsootööspetsialist Merle Tombak. Pilt on
tehtud 17. oktoobril 2018. Foto: Kalle Nurk

     31. oktoobril kell 13
ootame Tsooru rahvamajja kõiki

 vanadus-  ja töövõimetuspensioni saajad 

kohtuma
 Antsla valla sotsiaaltöö-

peaspetsialist Kersti Kõrge

  ning 

kultuuri- ja noorsootööspetsialist
Merle Tombakuga.

Tee-  ja  kohvilaua  taga  püüame  üheskoos
arutada,  mida  oodatakse  vallalt  ja  vastu-
pidi.

   Tsooru raamatukogu aga pakub järjekordset võima-
lust kirjanikuga kohtumiseks. Seekordseks külaliseks
15. novembril kell 15 on eesti ajakirjanik, kirjanik ja
kirjastaja  Inga Raitar,  kes 1966. aastal  alustas oma
eluteed Väimelast. 

  Inga Raitar õppis 1985-1990
Tartu Riikliku Ülikooli ajakir-
jandusosakonnas  ning  oman-
das seal magistrikraadi.  2000-
2001 jätkas ta Tartu Ülikoolis
meedia  ja  kommunikatsiooni
õpinguid ning võttis suhtekor-
ralduse  ja  imagoloogia  lisa-

eriala.  1996.  aastal  ilmus  tema esimene põnevusro-
maan „ Meie keda polnud” ja 2013. aastal  viimane
romaan „Karmavõlad”. 2014. aastal täiendas ta oma
kirjutistekogu  eneseabiraamatuga  „Suhtesõlmed”.
Raamatusõpradel  on  taas  võimalus  tõestada  oma
kohalolekuga,  et  kohtumised pole mitte  ainult  meie
väljakäidud soovid, vaid ka reaalne vajadus.

Kalle Nurk

kahe kuuga 
 kakskümmend matkaRada

Ainar Peit. 
Foto: Kalle Nurk

   Ainar Peit elab Varstus, kuid on peaaegu igapäeva-
ne  külaline  Tsooru  raamatukogus.  Sagedast  Tsooru
raamatukogu  külastamist  põhjendab  ta  siinse  hea
teenindamisega ja kiidab ka head ja lahket raamatu-
koguhoidjat Ene Sõmerat.

   10.  septembril  rääkis  Ainar,  et  tema  peamiseks
liiklusvahendiks on jalgratas ja talle meeldib matka-
ta. Matkamistega tegi ta algust Kiviõlis elades,  kus
sõitis  mööda  Virumaad  ja  pankrannikut.  Hiljem
Mõisakülas elades rändas ringi ka Mulgimaa teedel.
Samadel põhjustel sai Paide kantki tuttavaks. Peami-
seks  reisiettevalmistuseks  oli  kaart,  millele  märkis
marsruudi  peale  ja  tähtis  oli  jälgida  ka  ilmateadet.
Vihmase ilma korral kasutas ta bussiteenust. Jalgrat-
taga sõitis 25 kilomeetrit, siis puhkas ja jälle 25 kilo-
meetrit.
Olles rattasõiduga harjunud, polnud Ainaril problee-
miks iga päev sõita Varstust Tsooru (15 km) või olu-
de sunnil siis Antsla. Muret tegid külmad ja lumised
talvekuud, kui tuli jalgratas koju jätta. Selleks ajaks
tuli hakata varakult raha kokku hoidma, et saaks bus-
siga  sõita.  Oli  ka  teine  mure.  Varstust  väljus  buss
hommikul  kell  7.15.  Tsooru  raamatukogu  uksed
avatakse kell 9. Oodata pole kusagil. Kui Toomeoru
Maakaubamaja  veel  töötas,  sai  seal  soojas  oldud.
Soojasaamiseks tulin Viirapalu peatuses maha ja te-
gin siis jalutamisega sooja või siis jalutasin mööda
Tsoorut,  nautides  selle  ilusat  loodust.  Sama  lugu
valitseb  Antsla  linnas,  kus  pole  hommikul  bussist
väljudes  kusagil  peavarju  ega  sooja  saada.  Võru
linnas on õnneks bussijaam olemas.

   Minu jaoks muutus olukord oluliselt pärast 1. juu-
lit,  kui  tuli  tasuta  bussisõit.  Ainar  meenutab  bussi-
sõitu Valka. Piletiraha oli ilusti taskus olemas, aga oh
imet, piletit polnudki vaja osta. Selline õilis tunne tuli
sisse,  see  oli  justkui  taevaõnnistus.  Pingil  istudes
kukkus laest pähe veel üks veepiisake, mis seda tun-
net  veelgi  suurendas.  Justkui  kirikus  ja  täitsa  nagu



heategevus. Seda Ainar teab, et elu on palju karmim
ning tasuta  lõunaid pole.  Kõik pöörleb ümber raha.
Bussis istudes hakkasid peas keerlema mõtted, kuidas
seda kõike enda hüvanguks ära kasutada. Nii ongi ta
alates augusti kuust kahe kuuga läbinud 20 matkarada
ja  külastanud  paljusid  vaatamisväärsusi.  Interneti-
portaalist  saab  teada  busside  liikumise  graafiku.
Arvutist  saab  teada  ka  informatsiooni,  kus  mida
vaadata on. Ta sõidab bussiga kohale, tutvub kohapeal
pakutavaga niikaua,  kuini  tuleb uus  buss.  Võimalus
on  ka  bussiekskursioone  teha,  sest  mõned  neist
sõidavad läbi kõik maakolkad. Muudkui istu ja vaata
aknast  välja  mööduvat  loodust  ja  maju.  Enam pole
tülikas  Varstust  Võru  kaudu  Antslassegi  sõita.  Ja
bussijuhidki  on  palju  sõbralikumad  ja  lahked.
Muudkui  aga  tule  peale.  Varasematel  aegadel  ikka
jälgisid  kurjalt,  et  kaugemale  ei  sõidaks  kui  pilet
ostetud.  Muretsesin  endale  ka  kahe  eurose  kaardi,
mida bussi sisenedes piiksutan.

   Ainar räägib, et bussijuht Aivo soovitanud tal osta
omale arvuti. Siis pole vaja raamatukogus käia. Olen
näinud, kuidas mõned bussis sõites tahvelarvutit kasu-
tavad. Eks see jää minu üheks täitumata unistuseks.
Ma  ei  käi  raamatukogudes  mitte  ainult  arvuti  taga
istumas.  Mulle  meeldib  ka  raamatuid  lugeda.  Olen
teinud endale  raamatutest  nimekirjagi,  mida lugeda.
Meeldib  ilukirjandus  ja  nõukogudeaegne  ajalugu.
Ajalooraamatutes on pildid, mis aitavad tublisti raa-
matu sisusse tungida ja annavad parema ettekujutuse
möödunust.  Viimati  laenutasin  raamatud  „Nastja.
Selgeltnägija” ja „Valged varesed”.

Ainariga vestles Kalle Nurk

su nägu kõlab tuttavalt

   29. septembril toimus Tsooru rahvamajas playback-
show   „Su  nägu  kõlab  tuttavalt".  Viimasel  ajal  on
playback  noorte  hulgas  üha  rohkem  populaarsust
kogumas.  Nii  tuligi  mõte  korraldada  laulushow  ka
Tsoorus. Koostasin projekti  ja esitasin kevadel selle
Antsla  valda  ning  sain  sealt  ürituse  läbiviimiseks
raha.  Peamiseks  sihtgrupiks  olid  lapsed,  kelle  üles-
andeks  esitada  publikule  kaasahaarav ja  meeldejääv
show,  matkides  enda  poolt  valitud  laulu  esitajaid.
Lisaks  kohalikele  oli  esindatud  nii  Mõniste  kui  ka
Kääpa piirkond.
   Kohtunikud Janika Tõntsel, Egle Veinberg, Mari-
Liis Pärna ja Erika Lääts andsid esinejatele omapool-
se hinnangu. Auhindadeks oli välja pandud mikrofo-
nist  karikas,  kuhu peale  graveeritud  koht  ja  ürituse
nimi.  Samuti  said  kõik  võistkonnad  kinkekaardid
(Värska,  Otepää  seiklusparki  ja  põgenemistuppa
Tartus)  ning  tänukirjad.  Publikule  meeldis  kõige
rohkem meie omade (Heret, Helga, Karmen, Kristel-
Elis  ja  Janete)  esituses  Meie  Mehe  repertuaarist
„ Settekaevu sultan”.

29. septembri Playbackshow Tsoorus.   Foto: Krista Puija
 
  Kõik jäid päevaga rahule. Enne koduteele asumist
söödi saiakestest kõht täis ning kaasa võeti emotsio-
naalsed mälestused ja korraldajate poolt kingitud tas-
kupeegel tekstiga „Playback Show Tsoorus 29.09.18”
   Aitäh kõigile osalejatele, juhendajatele, kohtunikele
ja publikule. 

Eleri Dräbtsinski

tsooRu Rahvamaja 
lava Remondis

   Möödunud aasta jõuludeks jõuti ühele poole Tsooru
rahvamaja  saaliosa  remondiga.  Vallavolikogu  kiitis
heaks jätkata saali  remontimist  ning eraldas tänavu
aasta eelarvesse selleks 40 000 eurot. See raha paigu
tataksegi  lava  remondiks.  Lava remonditööd plaani
takse lõpetada 15. novembriks. 

21. oktoobril alustati Tsooru rahvamaja lava remonditöödega.
Pilt on tehtud samal päeval. Foto: Kalle Nurk

Pühapäeval,  21.  oktoobril,  olidki  mehed  Tallinnast
kohal, maha võeti lavakardinate stanged ja välja va-
hetatakse  stangede  liigutamise  mehhanismid.  Tuleb
uus eesriie ja uued kardinad nii saali kui lavale, sa-
muti  kinoekraan.  Lava pidulik avamine toimub 22.
novembril  Rõuge  rahvamaja  näiterini  etendusega
„Astuge edasi”. 
Ootame kõiki kultuurisõpru avaüritusele!

Kalle Nurk



 Rõuge näiteRing tsooRus

   Rõuge rahvamaja näitering on välja tulnud järge-
mööda  uute  ja  naljakate  lavastustega.  Mõned  neist
jõudnud ka Tsooru rahvamaja lavalaudadele. Taas on
see võimalus 22. novembril kell 19, kui saame tutvust
teha näitekirjanik Erki Aule lavalooga. Tegevus annab
aimu sellest, mis juhtub, kui malbe maapoiss sõidab
Tallinna, et veidi pappi teenida, aga ühtlasi ka kõiki
pealinnas  pakutavaid  hüvesid  proovida.  Kuidas  see
karussell  pöörlema hakkab ja kas maakas ikka saab
kõike, mille eest kallist raha maksab?

taRkusepäeva jooks
   1. septembril algas uus kooliaasta. Tsooru kandist
läks  Antsla  kooli  esimesse  klassi  üks  laps  –  Andri
Tamm.  Üha  vähemaks  jääb  neid  õpilasi,  kes  hom-
mikul  Tsoorus  bussi  istuvad  ja  kooli  sõidavad.  Eks
see ole paljude maapiirkondade murelapseks ja möö-
dapääsmatule  olukorrale  andis  veelgi  suurema  hoo
sisse,  kui  2008.  aastal  Lepistu  kool  suleti.  Ainult
ajahammas  saab  kustutada  mälestused  kohapealsest
koolielust.  Möödunud  aegade  värskendamiseks
korraldatakse  klassikokkutulekuid  ja  eks  Roosiku-
Tsooru  vaheline  Tarkusepäeva  jookski  täida  selles
oma rolli. 

2018. aasta Tarkusepäeva jooksul osalejad Allar Raamat 
(vasakult), Casandra Raamat, Marika Nurk, Janelle Pärna, 
Karl-Erik Keerov, Virge Niilus ja Martin Niilus. 

Fotod: Kalle Nurk
   Ikka  ja  jälle  leidub  neid,  kes  soovivad  sellesse
jooksusarja panustada. Tänavu oli neid seitse. Kõige
noorem  26.  septembril  aastaseks  saav  Casandra
Raamat.  Tema  küll  veel  kõndida  ei  osanud,  kuid
vaatamata sellele edestas ema Marikat ja isa Allarit,
kes vankrit  lükkasid. Kui 1. septembril  jagati seits-
meaastastele  kooliaabitsaid,  siis  Casandra  on  juba
pea aasta kandnud endaga kaasas raamatut, olgugi et
nimena. 

Tarkusepäeva jooksjate vahel väljaloositud raamatu „100 
aastat Lepistu koolimaja Võrumaal” sai Karl-Erik Keerov.

Aitäh jooksumaa läbijatele!
Kalle Nurk

lauatennise
võistlussaRi tsooRu

kaRikale

   Soov Tsooru kandis lauatennist propageerida pole
raugenud. Nüüd on nõuks võetud lükata sellele veelgi
suurem hoog sisse. Nii alustati 14. oktoobril võistlus-
sarja esimese etapiga. Võistelda Tsoorus saab iga kuu
teisel  nädalavahetusel.  Praegu  mängitakse  korraga
kolmel laual ja kõik mängivad omavahel läbi. 



Kogutud võitude  alusel  jagatakse  päeva  lõpus välja
punktid,  mis  mai  kuus  summeeritakse  ja  saavad fi-
naalvõistlusel määravaks Tsooru karikas lauatennises
2019 väljakuulutamisel.  Esimesel hooajal  osalustasu
ei võeta. 

Lauatennisevõistlused Tsooru karikale esimesel etapil
osavõtjad Jaanus Kala (vasakult), Janek Sisas, Kristella Valge,

Marek Eelsoo, Kaspar Kala, Sander Eelsoo ja Kalle Nurk.
Foto: Rando Vendt

Mängima võivad tulla kõik nii lähedalt kui kaugelt, 
noored, naised ja mehed. Võistlused algavad kell 14 
ja paigas on ka selle aasta võistluspäevad: 10. novem-
ber ja 9. detsember.  Varasemate kogemuste alusel on 
lauatennisemängude päev Tsoorus olnud sama kaasa-
haarav kui siinsed mälumänguturniirid. Tule Tsooru 
lauatennist mängima!

      Kalle Nurk

õnnitleme sünnipäevalapsi
88 Kalju Jänes 18.10.1930
86 Asta Kalanüp 14.10.1932
85 Endel Niilus 5.10.1933
77 Evi Laidver 21.10.1941
70 Helgi Kikas 21.10.1948
70 Lehte Tammiksaare 24.10.1948
69 Aime Pärna 10.10.1949
69 Laine Bergmann 25.10.1949
68 Helju Soikka 31.10.1950
64 Sirje Kruus 28.10.1954
63 Liidia Saaremägi 27.10.1955
62 Kalev Udras 10.10.1956
62 Aivar Jõevere 29.10.1956
62 Mati Talja 27.10.1956
61 Esper Horg 30.10.1957
60 Kersti Kroonmäe 7.10.1958
59 Kaido Vaab 29.10.1959
59 Rita Koobakene 16.10.1959
55 Luule Puiestee 10.10.1963

tsooRu mälumängu 
uus hooaeg

   Tsooru mälumängud on niivõrd kanda kinnitanud,
et  huvi  selle  toimumise  kohta  on  üles  näidatud
mitmelt  poolt.  Aastatega  on  välja  kujunenud
võistkonnad, kes esindavad piirkonda, sõpruskonda,
perekonda,  poliitilist  valimisliitu,  küla  jne.  Nii
näiteks  on  ka  Roosiku külarahvas  otsustanud  välja
panna  oma  võistkonna  ja  heita  väljakutsekinnas
Kraavi ja Tsooru külaesindustele.  On võistkondi, mis
koosnevad  ainult  meestest  või  naistest  ja  ka  kõiki
korraga. Vahet pole, palju sul teadmisi. Üks on selge,
mängupäeva  lõpus  oled  kindlasti  30  fakti  osas
teadlikum.  Jätkuvalt  on  küsimused  koostanud
väsimatu küsimuste otsija tsoorulane Ene Viimne. 
Esimene  teadmiste  proovilepanemine  toimub  28.
oktoobril kell 14 Tsooru rahvamajas.
Tule mälumängule!

Kalle Nurk

91 Emilie-Anette Adson 5.11.1927
85 Linda Vaab 17.11.1933
84 Viive Liider 24.11.1934
71 Laine Annus 25.11.1947
68 Valter Sõmer 8.11.1950
67 Peep Leimann 28.11.1951
56 Eili Valling 23.11.1962
53 Aare Adamson 24.11.1965

 

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


