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Kevadpühal mürisesid Tsooru pargis saed

1. mail kogunes Tsooru rahvamaja juurde  üle poolesaja talgulise, et korrastada hoone tagust hekki ja mõisaparki. Samal päeval  
istutati mulda kaks okkalist puud. Uue kodu leidnud puukese taga on  end ritta seadnud talgulised.

   Maikuu esimesel  päeval  kirjutati  Tsooru ajaloos 
uus   lehekülg.  Algasid  Tsooru  pargi  ja  rahvamaja 
ümbruse  suuremahulised  korrastustööd.  Seda  päeva 
on  tsooru-lased  kaua  oodanud.  Paarkümmend  aastat 
hooldamata pargialune oli jõudnud võssa kasvada. Ka 
rahvamaja tagune hekk, mis istutati möödunud sajandi 
70ndate  lõpupoole varjamaks kolhoosi sigalat,  vajas 
kohenda-mist.  Mõned päevad varem langetasid Jaan 
Jalak ja Urmo Pärn ettevalmistustööde käigus mõisa-
aegse hobusetalli  taga kümmekond täisikka jõudnud 
paplit. Sama saatus tabas ka lähedal kasvanud hiigel-
paju. 
   Kevadpüha  hommikutundidel  tibutas  vihma. 
Vaatamata  sellele  kogunesid  kell  üheksa  saemehed 
rahvamaja juurde.  Pikalt  juttu  ei  räägitud.  Paar  sae-
meest  asusid kohe hoone taguse heki kallale,  teised 
aga suundusid parki.

Talgute  käigus  puhastati  võsast  Tsooru  järve  ja  mõisapargi  
vaheline kallas.
 Peagi  täitus Tsooru keskus  kümnekonna töötava sae 
mürast. Plaani kohaselt pidid tunni aja pärast kohale 
saabuma  okste  kokkutassijad.  Ja  neid  tuli  igast 
ilmakaarest. 



   Siinkandis on korrastustalguid varemgi tehtud, kuid 
tõenäoliselt nii hoogsalt mitte kunagi. Igaüks püüdis 
endast anda parima. 

Võsast  sai puhtaks ka pargi  järvepoolsem mäeküngas. pildil  
on Rainer Hillak  vigast puud langetamas.

Üle poolesaja mehe-naise rassisid neli tundi tööd teha. 
Seisatati ainult hetkeks, et juua lonks vett või siis sae-
le kütet lisada ning ketti teritada. Teadjamad mehed 
oskavad hinnata kahekümne liitri läbipõletatud bensii-
ni järgi tehtud tööde mahtu. Teistel aga on hinnangu 
andmiseks  võimalus  ronida   mõisapargi  mäenõlvale 
ning heita pilk Tsooru ürgorgu.

 Talgud toimusid kahes grupis.  Pargis  oli  talgujuhiks Jarek 
Jõela  (jalgrattal),  kelle   ümber  oli  koondunud  35  talgulist,  
neist kaheksa saemeest ja kolm  võsalõikurit.

 Uudishimulik  oli  ka  päike,  kes  lõpuks  keskpäeval 
pilve tagant välja piilus. Tasapisi hakkas vaikus või-
mu võtma. Üheskoos suunduti  järve kaldale,  et teha 
ühispilt. Teine suurem grupipilt tehti rahvamaja taus-
tal koos sealsete talgulistega. 

Rahvamaja  juures  askeldasid  saagedega  Rein  Annus  ja  
Tambet Ristissaar.
 

  Aasta tagasi  istutati  maikuus Tsooru raamatukogu 
100. juubeliaastal rahvamaja ette arukask. Nüüd leid-
sid sama rea peal omale uue kodu kaks okaspuud – 
palsami nulg ja  torkav kuusk, mis jäävad tähistama 
tsoorulaste  viimase  aja  suurimat  korrastustalgut 
„Teeme ära !“. Pärast Antsla Kaitseliidu suures katlas 
keedetud supi maitsmist valgusid talgulised laiali, ve-
dades endaga kaasa kontidesse pugenud väsimuse.
Algus on tehtud. Kindlasti kulub veel mitu aastat, en-
ne kui osatakse hindama  hakata 2010 aasta 1. mai 
tähtsust tsoorulaste elumuutuses.
   Aastakümneid tagasi panid talumehed õlad alla ning 
asusid  ehitama  omale  seltsimaju.  Ajalugu  kordub. 
Tsoorulaste  rivid täienevad üha rohkem inimestega, 
kes soovivad anda oma panust, et võiksime jälle uh-
kust tunda  oma kultuuritempli ja selle ümbruse üle. 

Krista ja Kustas Puija istutasid rahvamaja ette palsami nulu.  
Ema-isa tegevust jälgivad tütred Greta ja Mariann.

Allan ja Anneli Siig tõid kodunt kaasa torkava kuuse, 
mis  istutati  samuti  koos  laste  Armin  ja  Anetega 
rahvamaja ette.

Tekst ja fotod Kalle Nurk
„Teeme ära! „ talgujuht 



Tsoorus  „Teeme ära!“  Talgutel osalejad

Tsooru kandil on arenguruumi

   Antsla vald on asunud koostama uut üldplanee-
ringut. Selleks kutsuti appi OÜ Alkraneli Tartust.
12. aprillil kohtusid osaühingu spetsialistid tsoorulas-
tega, et välja selgitada kandi arenguvõimalused. Kas 
jäi reklaam tagasihoidlikuks või murrab inimeste ak-
tiivsust minnalaskmise meeleolu? Igatahes koos küla-
listega võtsid Tsooru  raamatukogus ümber laua istet 
kümmekond inimest.
   Heal järjel ollakse Tsooru kandis põllumajanduse-
ga. See on olnud ja tõenäoliselt jääb ka edaspidi siin-
sele rahvale üheks elatusallikaks. Kuigi enamus põl-
lumaadest on hooldatud, teevad selle töö ära väikse-
arvuline  seltskond  oma  võimsa  tehnikaga.  Paljudes 
majapidamistes on  labidas nurka roostetama visatud, 
rääkimata loomapidamisest.  Külades võime ühe käe 
peal üles lugeda pered, kus jätkatakse vanu traditsi-
oone.
   Endises Tsooru  kolhoosikeskuses kanda kinnitanud 
saekaatris askeldas hiilgeaegadel mitukümmend töö-
list. Puidu ümbertöötlemisele aga suuri tulevikulootu-
si  seada  ei  saa.  Ümbruskonna metsades  napib  raie-
küpset toormaterjali, mille konkurendid iga hinna eest 
püüavad oma valdusesse hõivata.
    Suuremat muret tekitab ka iga aastaga vähenev kü-
laelanike arv. Nooremad ja tööjõulisemad suunduvad 

kaugematele  jahimaadele  elatusraha  teenima,  jättes 
kodutee rohtuma ja põletades enda taga sillad. Üheks 
päästesillaks oli Lepistu kool, mis hoidis vaimu erksa-
na ja meelitas ligi nooremat põlvkonda.
   Kuidas  peatada hetkeline  langus? Kus on peidus 
meie trumbid? 
   Otsides lahendusi uutele arengusuundadele, kooru-
sid ümarlauavestluses välja mitmed huvitavad võima-
lused.
   Kasutamata on Kikkaoja külas kõrge järsu kalda-
nõlvaga mägi, mida saaks rakendada turistide kohale-
meelitamiseks.  Samas külas  on alustatud Ristikiriku 
talumaja korrastamist, mille ümber võib tulevikus ko-
hata  kunstnikke.  Muusikute  pärusmaaks  võib  saada 
Tsooru   tuuleveski möldrimajaga. Kuulda on unistusi 
järvemuusika  korraldamiseks.  Mõisapargi  korrasta-
mise käigus tuleks lahendus leida endise kontorihoo-
nele. Tühjalt seisvasse hoonesse võiks paigutada las-
tele päevahoiu, taastada algkool jne.  Ruumidele ra-
kenduse  leidmiseks  pakuti  palju  erinevaid  võimalu-
si.Üksmeelselt arvati, et ohjad peab enda kätte haara-
ma  vallavalitsus,  munitsipaliseerides  hoone.  Liiga 
kaua eravalduses olnud betoonseinad risustavad meie 
ümbrust. 

JRK Perekonnanimi Eesnimi Vanus JRK Perekonnanimi Eesnimi Vanus
1 Anderson Algi 28 31 Nurk Marje 25
2 Annus Rein 38 32 Osvin Maiu 22
3 Belov Deilis 3 33 Paap Devia 16
4 Hillak Aive 32 34 Ploom Eero 28
5 Hillak Herki 26 35 Puija Greta 13
6 Hillak Rainer 33 36 Puija Krista 39
7 Hillak Raivet 22 37 Puija Kustas 37
8 Hillak Riivo 30 38 Puija Mariann 11
9 Horg Irina 42 39 Pärn Urmo 47
10 Jalak Jaan 54 40 Ristisaar Tambet 32
11 Joosu Vidrik 14 41 Sibul Liia 43
12 Jõela Jarek 33 42 Sibul Priit 45
13 Jõela Ragne 32 43 Sibul Sander 21
14 Jõela Robert 23 44 Siidra Eleri 23
15 Jõevere Aivar 54 45 Siidra Heret 13
16 Jõevere Ardo 13 46 Siig Allan 36
17 Jõevere Lea 48 47 Siig Anete 13
18 Jõgi Julius 56 48 Siig Anneli 36
19 Jürisoo Arnold 53 49 Siig Armin 8
20 Jürisoo Ülle 52 50 Sõmer Ene 59
21 Kalda Kristel 12 51 Sõmer Kaido 30
22 Kannimäe Allan 20 52 Tamm Taisto 14
23 Keerov Liis 20 53 Tamm Tanel 35
24 Keerov Lily 32 54 Toom Kristi 13
25 Kroonmäe Mario 17 55 Treumuth Kuido 29
26 Kroonmäe Sandra 18 56 Vassiljev Keity 12
27 Ladvik Madis 47 57 Vassiljev Tiiu 55
28 Lasting Peeter 69 58 Veide Jaan 52
29 Nurk Kalle 52 59 Veide Mati 55
30 Nurk Marika 21 60 Viimne Urmas 51



   Kas tabab teist kivimaja samasugune saatus, mida 
valla esindus on alustanud kiirustades maha müüma? 
Elu on näidanud, et kergelt saadud raha kulub kiiresti, 
eriti  praegusel  raskel  ajal.  Senini  on  aga  avalikkus 
teadmatuses,  millist  tulemit  loodetakse  saada  kooli-
maja müües.
   Paikneme ilusas maastikulises kohas. Meid ümbrit-
seb puhas loodus ja vaikus. See on üks rikkuse alli-
kaid,  mis  õige kasutamise korral  tõmbab magnetina 
endale tähelepanu. Tsooru asub korralike teede ristu-
miskohas,  kus paikneb mitu  kauplust.  Juurde peaks 

tekkima  peatuskohti,  kus  väsinud rändurmees  saaks 
pea padjale panna. 
Nõnda mõtiskledes  veeresid tunnid.  Materjali  kogu-
nes  tublisti,  mille  üle  edasi  juurelda.  Niikaua,  kui 
spetsialistid viivad läbi keskkonnauuringu ja vallava-
litsus oma otsused teeb, ei tohi tsoorulased käed rüpes 
istuda. Mõtete lõngakera tuleb edasi kerida. Ütleb ju 
vanarahva tarkuski, et võim vahetub, meie aga jääme 
ning peame edasi elama. 

Kalle Nurk

õnnitleme lehekuu sünnipäevalapsi

89   Meranda Võro 15. mai Kikkaoja
79   Lilli Pütsep 30. mai Roosiku
77   Erika Horg 11. mai Savilöövi
71   Ilme Talja 11. mai Tsooru
69   Eha Uibo 13. mai Tsooru
66   Väino Bergmann 15. mai Tsooru
63   Malle Pärna  6. mai Savilöövi
63   Toivo Võro 14. mai Kikkaoja
62   Heino Kikas 3. mai Roosiku

62   Elmar Vaab 16. mai Tsooru
61   Aasa Koobak 5. mai Tsooru
56   Mati Veide 5. mai Tsooru
54   Arnold Jürisoo 18. mai Savilöövi
53   Maia Lust 11. mai Tsooru
53   Jaan Veide 25. mai Roosiku
52   Sirje Org 31. mai Savilöövi
51   Peeter Sprenk 6. mai Tsooru

Laupäeval, 8. mail algusega kell 14 
Tsooru rahvamajas 

kohaliku külateatri esituses näitemäng

 „Tühjad näpud“ 

Ootame kõiki emadepäevaeelsele pidulikule 
koosviibimisele. Pärast etendust võimalus teelauas 

mõtteid vahetada.
                                              Üritus tasuta.

Laupäeval, 8. mail algusega kell 20 
Tsooru rahvamajas 

emadepäevale pühendatud 

puhkeõhtu 

Õhtut sisustavad Marianne Juhkam ja 
Andris Avamere ansamblist Suisapäisa. 

Pärast kontserti tants.  

Pääse eelmüügist 35 krooni, puhkeõhtul 50 krooni. 
1. mail osalenud talgulistel sissepääs tasuta.      

Laupäeval, 22. mail algusega kell 8 
Tsooru keskuses 

kevadlaat

Kell 9 alustavad esinemist taidlejad.

Toredat laadameeleolu

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

  Kuulutused ja kaastööd : kalle@antsla.ee 
Trükiarv : 40  
Külaleht Internetis:tsoorukant.planet.ee

mailto:kalle@antsla.ee
http://www.antsla.ee/tsoorukant

