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  Tsooru mõis, Litsmetsa, Luhametsa, Piisi, Roosiku, Savilöövi, Kikkaoja, Viirapalu

       Tsooru neiud Mariann Puija (vasakult) Mariliis Luik, Heret Siidra, Keity Vassiljev, Grete Puija ja Mirjam Listak 
   27. veebruaril Kannel Kultuurimajas  „Koolitants 2010“ võistuesinemisel. Nende ees istub juhendaja Janika Tõntsel.  

Pilt on võetud Kuma fotokalendrist.

Tsooru tantsutüdrukud esinesid Võrus suurel laval

   Juba teist aastat tegutseb Tsoorus tüdrukute liiku-
misrühm. Sellel aastal otsustasime osaleda Eesti kõige 
populaarsemal tantsuvõistlusel -  „Koolitants“.  Kuna 
konkurents  on  seal  tugev,  seadsime  peamiseks  ees-
märgiks esinemiskogemuste omandamise.  Tähtis po-
le mitte võit vaid osavõtt. Jäime rahule oma esinemi-
sega ja saime indu juurde. Osalejate hulgas oli palju 
kõrge  tasemega  tantsuklubisid,  kes  tegutsenud  juba 
aastaid. Vaadates nende esinemisi, saime juurde roh-
kesti  uusi  mõtteid.  Kui seada omale  kõrgemad ees-
märgid,  võime  meiegi  jõuada  nii  kaugele,  et  keegi 
tulevikus vaatab alt üles ja naudib meie tulemusi.
Koolitantsu  kava  ülesehitamisel  tuli  valida  Eesti-, 
estraadi-, nalja-, laste-, vaba-, tänava-, ja showtantsu 

vahel. Kuna meie väikeses Tsooru külakeses pole just 
palju ühevanuseid lapsi, esinesime 7-9 klasside show-
tantsu alagrupis. Võistlustules oli 11 erinevat tantsu-
truppi,  peamiselt  tüdrukud.  Lavalaudadel  võis  näha 
väga põnevaid lahendusi.  Lavastuses tantsiti  elektri-
tulede  sisse  keeratud  jõulukuuski,  poliitikute  nägu-
dega baleriine ja palju muud. Päev oli väsitav, kuid 
see-eest  meeleolukas,  mille  lõppedes  valdas  rahul-
olutunne.
   Täname kõiki lapsevanemaid, õdesid, vendi, vana-
vanemaid -  kes toetasid meie esinemist Võru Kandle 
suurel laval.  Tants toob naeru näole!

Janika Tõntsel
 



Ühel nädalavahetusel mitu suurt üritust

  Tsooru jäärada 2010 naisvõistlejad  Anne-Mari Adusson 
(vasakult), Jaana Sisas ja Meidi Kroonmäe võidukarikatega. 

 Laupäeval,  20.  veebruarikuul,  vilisesid  Tsooru  järvel 
taas autokummid.   Külm talv ahvatles paljudes kohtades 
korraldama jäärajasõite, Antsla vallas isegi kolmes külas: 
Kobelas, Rimmis ja Tsoorus. Kindlasti oli see üheks põh-
juseks, miks siinsel jääl  eelmise aastaga võrreldes tundu-
valt vähem pedaalivajutajaid oli. Külm tuul pani ka pealt-
vaatajad proovile, kes käsi-jalgu liigutades püüdsid sooja 
saada. Jarek Jõela hoidis  publiku meeli erksana, kutsudes 
kõiki ostma piletit, mille õnnelik omanik võis saada vardas 
suitsetatud seapõrsa. Teine notsu oli mõeldud võitjale, mil-
lise  masinaklass  kõige  enam esindatud.  Palju  tunnustus-
sõnu  lausuti  ürituse  korraldaja  Lauri  Keerovi  aadressil. 
Tsoorulastest olid tulnud poodiumi kõrvale sätitud ilusad 
auhinnakarikaid  püüdma  Ardi  Jõevere,  Kevin  Keerov, 
Mario Kroonmäe ja Meidi Kroonmäe. 

Tänavune  Tsooru  vastlapäev   peeti  järvejääl   ja  selle  
kaldanõlval.
   Järgmise  päeva  hommikuks  oli  tuul  ja  pakane  tagasi 
tõmbunud.  Keskpäevaks  täitus  järve  kallas  vastlapäeva-
listega.  Vahemaasid  läbiti  uiskudel  ja  suuskadel,  sõidu-
oskusi  näidati  lumelaual.  Omal  kohal  oli  ka  kelgusõit. 
Viimasel alal proovisid õnne isegi kogemustega vanaema 
staatuses võistlejad, kuid jäid ikkagi alla nelja-aastase Raul 
Tamme pikimale liusõidule. 
   Kuna samal ajal toimusid Voncouveri olümpiamängud, 
jagati siinmailgi pärast sooja supi söömist välja viis komp-
lekti medaleid. Vastlasära silmades võisid väikesed põnnid 
minna lõunauinakule.

Jarek Jõela oli rakendanud hobuse ree ette ning lapsed  
said saanisõiduga tunda tõelist vastlalõbu.

  Rahvamajja  kohalejäänud  moodustasid  üksteist  võist-
konda.  Algas  Tsooru  Mälumängur  2010  esimese  pähk-
lipuremise etapp. Võistluspingete suurendamiseks oli pea-
korraldaja  Ene  Viimne  lastele  teinud  eraldi  küsimused. 
Projektorivalgus  täitis  pool  saali  seinast  küsimusitega. 
Ajude  ragistamise  tund  möödus  ladusalt,  sest  võrreldes 
möödunud hooajaga oli sisse viidud mitu muudatust. 
   Rahvamajale pöörati selg ja asuti koduteele teadmisega, 
et peagi tuleb tagasi tulla. Tegijate meeskond Tsoorus on 
kasvanud  suureks,  kellest  igaüks  soovib  välja  mõelda 
midagi uut ja huvitavat. Olge ainult varmad lugema meie 
kodulehe - ja teadetetahvli uudiseid.  

   Uus alanud nädal tõi endaga kaasa ilmamuutuse. Võib 
lugeda, et talve selgroog on murtud. Üle kahe kuu välda-
nud  külmakraadid  asendusid  soojalainega.  Kohati  sadas 
isegi vihma. Spordimängud olid ajastatud õigele ajale, sest 
järvejää täitus lumeveega. 

Veega  täitunud  jäärada  jätab  esmapilgul  mulje,  nagu 
oleksid  pakasega  karastunud  tsoorulased  rajanud 
talisuplejate võistlusraja.

Tekst ja fotod: Kalle Nurk 



Tsooru rahvamajas saab taas filmiõhtuid korraldada
Paljud Tsooru rahvamaja külastajad on märganud  saali tagaseinas nelja väikest 
ruudukujulist  avaust.  Vähestele  on silma  jäänud ka lava kohal  lae  all  paiknev 
mootor, mille küljest juhtmeotsad ripuvad. Seal, kus praegu asub WC, asus omal 
ajal kinoaparaadi ruum. Sellest on möödas paarkümmend aastat, kui nädalas kahel 
korral  tungisid  valguskiired  läbi  avause  saali,  kandes  lava  kohal  rippuvale 
ekraanile liikuva pildi.  Eriti läksid rahvale peale India filmid. Siis lahkuti saalist 
seansi  lõppedes  silmist  pisaraid  pühkides.  Nii  hinge  läksid  lõunamaised 
armastusfilmid. 
   Vahepeal  on rahvamaja   ruumid iga 
aastaga  järjest  ilusamaks  muutunud, 
ruumides  püsib  talvekuudel  ühtlane 
soojus.  Kuidas  kasutada  pimedaid  tal-
veõhtuid?  Üheks  võimaluseks  oleksid 
filmiõhtud.
    Sellise mõttega roniski Aivar Jõevere 
mööda redelit  lae alla mootorit  uurima. 
Väimelas  ja  Eesti  Põllumajanduse 
Akadeemias  õpitud  elektriku  oskused 
polnud ununenud.

    Peagi hakkas mootor surisema ja kinolina rullus vaikselt lahti. Aivar on oma 
töö teinud. Rahvamaja kollektiivi poolt temale suurimad tänud! 
    Millal saab tubli mehhaanik tänusõnu kuulda teiste tsoorulaste käest?
 Nii mõnigi mees on käinud kangi üles ja alla liigutamas ning kukalt süganud, et 
rakendust  leida  uuele  võimalusele.  Tsooru mälumängurid  on alustuseks  oma 
küsimusi juba suurelt seinalt lugenud. Ka noortel on huvitavad plaanid kevadi-
seks  koolivaheajaks.  Kas  aga  rahvamajas  hakkavad  õhtuti  filmiseansid 
toimuma, sõltub tsoorulaste soovidest. 

Kalle Nurk

Tsooru kandi arengukava vajab täiendamist

   Viis aastat tagasi pandi Tsooru Maanaiste Seltsi al-
gatusel alus Tsooru kandi 2006-2010 arengukavale. 
Paberil arengukava on vajalik eeskätt piirkonda raha-
liste toetuste taotlemisel. Ühiselt paika pandud tege-
vuskava aitab leida kesktee edasise üksmeelse elu-
keskkonna loomisel.  Kava koostamine sunnib meid 
vaatama tulevikku, mõeldes järeltulevatele põlvkon-
dadele, ning sättima arenguteele verstaposte.  
   Veebruarikuu esimesel päeval istusid naisseltsi liik-
med taas ümber laua, et vaadata üle kirjapandu. 
Viieks aastaks seatud visiooni oleme täitnud plaani-
päraselt. Ainult oma kandi kooli ei suutnud käigus 
hoida. Samas peame tõele otsa vaatama, et Lepistu 
kooli olemaasolu mängis siinkandis suurt rolli. Tarvis 
on kooli asemele leida uued tõmbenumbrid. 
Maanaiste selts on omapoolsed ettepanekud teinud. 
Ka teised kollektiivid peaksid lähiajal võtma päeva-
teemaks külade edasise käekäigu analüüsi, et veel en-
ne sügist kaante vahele saada uus arengukava.
   Tsooru kandi seltsiliikumise kohta võib öelda ainult 
heakskiidusõnu. Tegutsetakse mitmel rindel ning 
omavaheline koostöö on hea. Siiski on tekkinud vaja-
dus veel ühe ühingu järele, milleks sobiks kõige pare-
mini Külaelu edendajate ümarlaud, kus oleksid 

esindatud kõik külad ja seltsingud.  
   Meie arengukava peaks olema nagu kevadel kül-
vatud viljatera - kõrgekvaliteediline seeme, mis on 
õigeaegselt poetatud hästi ettevalmistatud mulda . 
Hilise külvi korral on oht kaotada suur osa saagist.
Rõõmu teeb asjaolu, et Tsoorus jätkub vilja külvajaid 
ja lõikajaid. Tuleb ainult haarata õlekõrrest, et saak-
sime sügisel ühise laua taga head omavalmistatud 
leiba süüa.

Kalle Nurk 

Laste päralt on tulevik!  
Väike Viktoria-Kris jalutab 
ringi oma mõtetes, oodates  
ema Kristinat Voncoueri  
olümpiamängudelt. Pilt on 
tehtud 4. märtsil Otepääl.

Foto: Kalle Nurk



Peoõhtud Tsoorus meelitavad kohale hulgaliselt rahvast
Viimastel  aegadel  on Tsooru peoõhtud meelitanud kohale hulgaliselt 
rahvast, seda eeskätt tänu ansamblipoistele.
 Sõbrapäeva külaliseks  oli  Marco Margna Tallinnast.  Marco on elu-
rõõmus noormees, kes oma muusikastuudio kõrvalt tantsutab peamiselt 
Suurlinna  ümbruskonna  rahvast.  Seetõttu  teavad  tsoorulased  temast 
vähe. 
   Küll  aga  ollakse  sina  peal  Toomas  Anniga,  kes  käis  Tsoorumail 
novembri  kuus.  Tema  muusika  sobib  igale  eale.  Kiiresti  leiti 
vastastikune  kontakt  ja  raske  oli  tantsupõrandal  leida  vaba  kohta. 
Tsoorulaste tantsulusti märkas ka Aasta Meesartist 2009. 
   20. märtsil kell 19,31 algab kevad! Pool tundi hiljem võime seda juba 
tähistada tantsukaarel  Lõuna- ja Kesk-Eesti edukaima laulja Toomas 
Anni muusika saatel. 

KL
Toomas Anni Tsoorus. 
Foto Kalle Nurk

märtsikuu  sünnipäevalapsed
Liidia Samarüütel 
(Mägi) on sündinud 
3. märtsil 1923.  
aastal Lohusuul  
Peipsi ääres.

 1939. aastal kolis ta 
koos õega Varstu   
 Tedremäe tallu  
vanaema juurde. 

Siin kohtus Liidia 
Luhametsa külas 
Piisi talu rentniku 

poja Richard 
Samarüütliga.

 Kooselu sõlmiti 1940 aastal ja asuti elama Luhamet-
sa  külla,  rentides  Kroonsaare  talumaad.  Tagasitee 
sünnikohta  lõigati  ära  1941.  aastal,  kui  sõjakeerise 
eest koduküla evakueeriti Venemaale ning talud põle-
tati maha. Tsooru külas on Liidia elanud alates 1954. 
aastast,  kui  Savikõrtsi  naabruses  põles  maha  pere-
kond Toomiste  elumaja.  Abikaasa  Richard  oli  tubli 
ehitusmees.  Ostnud  ära  allesjäänud  kõrvalhooned, 
ehitas  uue  elumaja.  Töised  aastad  möödusid  Liidia 
Samarüütlil kolhoosis põllutöölisena ja tallimehena. 
Päev  enne  sünnipäeva  külastas  Külalehe  toimetus 
Tsooru küla vanimat elanikku. Liidia näoilmest pole 
kadunud rõõmsameelsus.  Tervis  pole  teda  alt  veda-
nud  ning  suuremat  arstiabi  pole  seega  vajanud. 
Möödunud  aegadest  meenuvad  eeskätt  manalateele 
läinud  sõbrad  naabertaludest  (Linda  Sööde,  Õie 

Hansman, Kiisela Pintman), kellega sai koos mööda 
saadetud toredaid aegu. Aeg-ajalt jalutab vanamemm 
suure tee äärde posti järgi. Ajalehtede kaudu hoiab ta 
end  kursis  maailma  sündmustega,  sest  halvenenud 
kuulmise tõttu on vähe kasu raadiost. 

Soovime märsikuu sünnipäevalistele õnne ja 
tervist!
87  Liidia Samarüütel 3. märts Tsooru
85  Aleksandra Kroonmäe 24. märts Savilöövi
81  Elmi Marjak 31. märts Luhametsa
77  Andrei Talja 17. märt Tsooru
77  Benita Merirand 24. märts Roosiku
75  Elfriide Iin 28. märts Tsooru
72  Helgi Jõgeva 3. märts Tsooru
71  Leonhard Puksa 8. märts Tsooru
69  Tiiu Leimann 15. märts Tsooru
68  Aavo Leimann 16. märts Tsooru
68  Maidu Meltsar 29. märts Tsooru
67  Madis Drenkhan 26. märts Tsooru
66  Lille Puija 24. märts Tsooru
65  Aarne Leiman 30. märts Tsooru
64  Tuudo Hommik 10. märts Litsmetsa
63  Arvo Tamm 14. märts Tsooru
62  Heino Saaremägi 28. märts Savilöövi
55  Bille Jürisoo 24. märts Savilöövi
55  Aili Sprenk 31. märts Tsooru
54  Heldur Mägilainen 25. märts Tsooru
54  Mati Lindpere 27. märts Tsooru
53  Sirje Tarassova 15. märts Tsooru
52  Helle Ilves 15. märts Savilöövi
52  Ülle Jürisoo 22. märts Savilöövi
51  Aare Kask 23. märts Tsooru
50  Andrus Paal 6. märts Viirapalu

Tsooru kandi rahva teabeleht Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired 
Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084
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