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Tsooru laat ja Maire Aunaste
  Maikuus oli Tsooru kant ümbritsetud laadamölluga. 
Kõigepealt löödi letid lahti 8. mail Varstus. Nädal hil-
jem sättisid teedele kiirusepiirangud sännalased. Kol-
manda  nädalavahetuse  olid  kinni  pannud  V-klubi 
koos  Tsooru  külavanem  Arvo  Tammega.  Kuigi  sel 
päeval toimus ka Türi lillelaat ja Urvastes urbanipäe-
valaat,  jagus  kauba  pakkujaid  Tsoorugi.  Võrreldes 
möödunud aastaga, isegi poole rohkem. Ilus päikese-
paisteline ilm laadalisi eriti ostma ei meelitanud. Roh-
kem tallati Maarahva kaubamaja esist platsi, kus esi-
nesid taidlejad ja peeti maha nii mõnigi laadale kom-
bekohane  võistlus.  Päeva  tipphetkeks  võib  lugeda 
Maire Aunaste kohalolekut. 
   Tallinlanna kohalejõudmine Tsooru möödus sama 
seiklusrikkalt kui esimesel korral. Võru linnas raudtee 
ülesõidukohta otsides juhatati  ta hoopis tagasi Tartu 
poole  ja  sealt  edasi  Sõmerpalu  kaudu  Tsooru.  Nii 
jõudis  laadajuht  kohale  väikese  hilinemisega.  Tele-
staar oli palutud kohale laadalisi  intervjueerima. Sa-
mas oli ta kodunt kaasa võtnud ostuhulluses ostetud 
kingad  ja  riideesemed,  mida  soovis  nüüd  teistele 
soodsa hinna eest jagada.
   Maire Aunaste ümber keerlesid jutud pärast Tsooru 
laata  edasi.  Pikem kirjutis  ilmus  25.  mai  Võrumaa 
Teatajas  Irja  Tähismaa  pilgu  läbi.  Oma  laada-
mälestusi ise jagas peategelane juunikuu Maalehe esi-
mese telelehe ääreküljel. Kirjutisest selgub, et tagasi-
hoidlikud laadalised jälginud tema kaubaletti rohkem 
kaugemalt.  Kes aga lähemale julges tulla, ei saanud 
isegi „Tere“ suust, rääkimata pikemast vestlusest.
   Vaevalt sai esimene laadalugude laine vaibuda, kui 
kerkis  üheksas  laine.  Nimelt  võib  lugeda  juunikuu 
Kroonikast  nr  22  ülepipardatud  lookese,  kuidas 
kojusõitu  alustav  Maire  Aunaste  tagurdas  kogemata 
otsa teisele autole.
 Uudis  oli  nii  lööv,  et  leidis  koha  ka  2.  juuni 
Õhtulehes. 

Külavanem  Arvo  Tamm  on  tutvumas  laadale  saabunud 
kaubitsejatega. Tsooru Maanaiste Seltsi liikmed  Ülle Lehtsalu 
(vasakul) ja Riina Rohtmets  on oma kaubaletid sättinud üles  
Maarahava  Kaubamaja   lähistele.   Mõni  tund  hiljem  sättis  
nende vastas lauale  külakosti ka Maire Aunaste.

Müksu saanud auto omanik Ülle Lehtsalu  rääkis Kü-
lalehele,  mis tegelikult  juhtus. Laat hakkas läbi saa-
ma. Üksteise järel pakkisid kaubitsejad oma asju kok-
ku, et kodutee jalge alla võtta. Tsooru Maanaiste Selt-
si käsitöölett asus otse Maire Aunaste müügikoha vas-
tas. Istusin autos, kui järsku hakkasid inimesed karju-
ma. Algul ei taibanud, millest see kära. Selgus, et Au-
naste oli oma autot tagurdades vaikselt vajunud vastu 
minu autot ja stangelt natuke tolmu maha pühkinud. 
Ei näinud ma seal mingit vigastust ning sõitsime mõ-
lemad rahulikult oma teed. 
   Ju teadlikumad kõrvalseisjad nägid head teenimis-
võimalust.  Kus  suitsu,  seal  tuld  ning  500  kroonine 

Kroonika  uudis  oligi 
valmis.  Kuidas  mõjub 
selline  reklaam  edaspidi 
tsoorulaste  mainele  ja 
nende  korraldatavale 
laadale, näitab aeg.
   Selline on kord kuulsuste 
elu,  kes  peavad  kogu aeg 
arvestama,  mida  räägivad 
või kuidas sõidavad. 

 
  Tekst ja foto: Kalle Nurk



Uued mõtted, uued teod
  Tsoorulaste mõtted ja soovid ei anna asu ning sun-
nivad tegutsema. Vaevalt said V-klubi liikmed laada-
korralduse saginast natuke kosuda, kui otsustasid kä-
sile  võtta  Tsooru-Antsla  maanteeäärse  maa-ala  kor-
rastamise. Nii koguneski paarikümne liikmeline töö-
grupp 29. mail rahvamaja juurde, et teha tormirünnak 
mänguväljakut ümbritsevale võsale. Saeketile jäid et-
te  ka  pärnaalleed  risustavad  kuusepuud,  mis  pidid 
võtma  teekonna  ette  AS  AKO saekaatri  poole.  On 
palju soove ja mõtteid, mida palgimaterjalist lõigata. 
Vaja  oleks  välilava,  paadisilda,  parki  paviljoni  ja 
palju muud. 
   Nii mõnigi mööduja seisatab ja vangutab pead. Kes 
oleks aasta tagasi osanud arvata, milliste ilumuustus-
tega saadakse 2010. aastal hakkama. Enamus talgulisi 
olid samad, kes 1. mail.  Uutest liitujatest jäid silma 
Mati Talja ja Toomas Mõttus. See näitab, et abiliste 
read järjest täienevad. Kohal oli  ka Tsooru üks spor-
diürituste peakorraldaja Lauri Keerov. Nii ta siis ok-
si kokku tassides samal ajal mõtteid mõlgutas, kuidas 
spordielu aktiivsemaks muuta.  Tore oleks võrkpalli-
platsi  kõrval  näha  jalgpalliväravaid  ja  korvpallirõn-
gadki võiks üles panna. 
   Suvekuudel ootavad ees mitmed üritused.  Esime-
ne  jõukatsumine  saab  olema  jaanipäeval  lõkketule 
juures.  10.  juulil  kogunevad Tsooru keskusesse pe-
daaliväntajad,  et  läbida Antsla rattaralli  teine etapp. 
Samal  päeval  selgitatakse  välja  ka  Tsooru 
rammumees 2010. 
Lisaks sportimisele on Tsoorus võimalik suvekuudel 
läbida mitu tantsumaratoni -  23. juunil tuleb külla

Tsooru rahvamaja juurde on kokku veetud kaks suurt   okte 
kuhilat, mis annavad ülevaate tänavuste talguliste tööst. Üks  
nendest  tehakse  hakkepuiduks,  teine  süüdatakse  jaanipäeva 
õhtul.

ansambel Naabri Valve ja 31. juulil südasuve simman 
koos ansambliga Kuldne Trio.
   Mänguväljak  võib  tulevikus  täita  suuremat  rolli. 
Varakevadel kavandati laadaplatsi ümberkolimist just 
sellele  rahvamaja  kõrvalisele  alale.  Mõte  kustutati 
kiiresti  ära,  kuid  söed  jäid  hõõguma.  Pole  ime,  kui 
paari  aasta pärast on just  see kõige sobivam kevad-
laada  korraldamiseks.  Siia  sobiksid  veel  külakiik  ja 
grillimise  koht.  Hädavajalike  tööde  nimistus  seisab 
endise kolhoosi kontoriesise platsi valgustamine ning 
voolu võtmiseks elektrikapi ülesseadmine. 
   Koos looduse tärkamisega on ärganud ka Tsooru 
rahvas  eeskätt  noortega,  kes  üha  rohkem  kerkivad 
esile töökuse ja ettevõttlikkusega. 

Noored rajavad omale tulevikku. Kui esivanemad ehitasid 50. aastat tagasi rahvamaja, siis nende ülesandeks on hoone ja selle  
ümbruse korrashoidmine. Pilt on tehtud 29. mail pärast järjekordset talgupäeva.

Tekst ja fotod: Kalle Nurk



Tähtpäevadel on kultuurielus oma koht
   Töö ja lõbu käivad ikka käsikäes. Et anda kokku-
käimistele jumet, on välja mõeldud igasuguseid täht-
päevi,  mis  omakorda  jagunevad  vähemtähtsateks  ja 
juubelihõngulisemateks.  Viimaste  aastate  juubeliüri-
tustest meenuvad naisrahvatantsurühma Koidukiir 10, 
Tsooru tantsuansamblid 35, Tsooru rahvamaja 50 ja 
80, Tsooru raamatukogu 100,  Luhametsa küla 100 ja 
Lepistu kool 125.

Emadepäeva  eel  võõrustas  rahvamaja  vanemat  põlvkonda. 
Kohale  tuli  veerandsada  ema.  Pildil  on  esireas  Tiiu  Jänes  
(vasakult),  Enda Väits,  Elsa Jaarma ja Helgi  Jõgeva. Teises  
reas  Evi  Laidver,  Elfriede  Iin,  Erika  Horg  ja  Aleksandra  
Kroonmäe.  Tagareas  Kersti  Kroonmäe,  Ilme  Talja,  Tiiu  
Leimann ja Esta Sisas.

   Lehekuu alguses pöörduvad pilgud emadele. Nii oli 
ka emadepäeva eelsel 8. mail Tsooru rahvamaja pidu-
rüüs.  Päike  soojendas  kevadpäeva,  kui  vanaemad 
seadsid  peosaali  vaatama  Tsooru  külateatri  esituses 
Jaan Viigi naljamängu „Tühjad näpud“. Huviga jälgis 
vanem põlvkond tegevust laval, kus peakangelasteks 
emad. Enne koduteele asumist istuti  teelaua taga ning 
meenutati  möödunud  aegu.  Olid  nemad  ju  oma  aja 
kangelased lavalaudadel ja tantsupõrandal. Paljud jät-
kavad  isetegevust  innuga edasi  ning  ootavad  teisigi 
omaealisi ühinema. Lauluring juba tegutseb ja tantsi-
jadki  esimesed  tantsud  selgeks  saanud.  Miks  mitte 
algust teha ka näitemänguga? 

Andri  Avamere  ja  Marianne  Juhkami  laulud  tungisid  
kuulajate hinge.

   Õhtul  üllatasid  tsoorulasi  oma  lauludega  Andri 
Avamere ja Marianne Juhkam Türilt.  Marianne sün-
nikodu on Antsla vallas Pärsimäel. Mõlemad laulavad 
segakooris Suisapäisa ning on vähem tuntud tantsu-
muusika  tegijatena.  Mariannele  oli  selline  etteastu-
mine esmakordne. Vähetuntus võis olla ka põhjuseks, 
miks  sel  õhtul  saal  jäi  tantsijatest  pooltühjaks.  Kes 
aga tulid, hindasid lauluhelisid üle kõige, mida varem 
Tsooru saalis  kuuldud. Pole ka ime,  sest  Suisapäisa 
on vabariigi  üks  tugevamatest  laulukooridest.  2008. 
aastal  võitsid  nemad  televisiooni  Laululahingu. 
Külalisesinejad jutustasid, et laulu õppimisel tehakse 
väga  mahukat  tööd,  mis  toob  ka  tulemusi.  Nüüd 
valmistutakse  uueks  võistulaulmiseks  Taanis,  kuhu 
valiti välja kaheksa maailma parimat koori. Eriti hästi 
pääseb nende laul mõjule kirikuvõlvide all.  Laupäeva 
õhtul  asendas  Tsooru  rahvamaja  saal  kirikut  ja  tuli 
auga välja. Laulukõla kitarri saatel tungis iga kuulaja 
hinge. 
 
   Tähelepanelik rännumees on märganud suurte teede 
ääres  kihelkonna  piiridele  viitavaid  tähiseid.  Targe-
mad teavad ka seda, et Tsooru kant jääb kahe kihel-
konna piirimaaile, kus Litsmetsa ja Tsooru küla vahe-
line piirikraav eraldab Rõuge Urvastest. Seega oleme 
nagu kits kahe heinakuhja vahel.
22. mail tuli Urvaste kihelkonnarahvas kokku, et jär-
jekordselt  pidutseda.  Pidulisi  võõrustas  Antsla  vald. 
Tantsiti Kai Leete tantse „Võru valss“ ja „Lepalinnu 
tervitus“.  Need  tantsud  tulid  esitusele  ka  5.  juunil 
toimunud  maakondlikul  Kubija  tantsupeol,  mis  oli 
pühendatud  Võrumaa  tantsumemme  Kai  Leete  100. 
sünniaastapäevale.

Tsooru  naisrahvatantsurühm  Koidukiir  on  olnud  esindatud 
Kubija  tantsupeol  alates  2000.  aastast.  Tänavu  tantsiti  
peamiselt Kai Leete loodud tantse. Pilt on tehtud proovipäeval  
„Läki külvama“ tantsu ajal. Pildil  esireas Irina Horg, Maiu 
Osvin, Heret Siidra, Eleri Siidra ja Tiiu Vassiljeva. Tagareas  
Helle Ilves, Ene Sõmer, Sirle Nurk, Krista Puija ja Liia Sibul.
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Luhametsa küla käsitlev
mälestusteraamat

 on trükkimisel
   Kätte  on  jõudmas  kauaoodatud 
aeg.  Kolm  aastat  sisutihedat  kirja-
tööd,  mälestuste  kogumist  ja  pildi-
materjali otsimist on selleks korraks 
läbi. Mõttest jäädvustada Luhametsa 
küla  ajalugu  paberkandjal  koorus 
välja  mahukas  töö,  millele  aitasid 

kaasa  väga  paljud  endised  ja  praegused  luhametsa-
lased.  Kokku kogunes materjali  kirjapaberi  suurusel 
formaadil (A4)  292 lehekülge. Käsikiri on edastatud 
trükikotta,  et  võidupühal  saaksime  käes  hoida  oma 
raamatut.
23.  juunil  kell  12 on  Tsooru  rahvamajja  raamatu 
esitlusele oodatud kõik huvilised, et tähistada mäles-
tusteraamatu „100 aastat Luhametsa küla Võrumaal“ 
ilmumist.  Heidame  väikese  tagasipilgu  filmi  va-
hendusel ka küla 100. juubelipidustusele.

Raamatu koostajad

aastaaruande esitamise 
lõpptähtaeg  läheneb

   30. juunil on viimane päev kõigil MTÜ-del äri-
registrile  esitada  digitaliseeritud  kujul  aastaaruanne. 
Asi oli uudne ja seetõttu viidi läbi mitmeid selle tee-
malisi  õppepäevi.  Teadmiste  edasiandmisele  haka-
takse ka Tsooru kandis rohkem tähelepanu pöörama.

27. mail tegid Tsooru Maanaiste Seltsi liikmed kok-
kuvõtte möödunud 2009. aastast. Otsustati teha seltsi 
juhtimises väikesed muudatused. Nii kaotati ära esi-
mehe  ametikoht.  Neid  kohustusi  oli  Ene  Sõmer 
täitnud  üle  14  aasta.  Igapäevast  tegevust  hakkab 
juhtima  kolmeliikmeline  juhatus,  kuhu  valiti  Ülle 
Lehtsalu,  Ene  Sõmer  ja  Riina  Rohtmets.  Lisaks 
käsitööle  hakatakse  edaspidi  korraldama  laiemale 
ringkonnale õppe- ja kogemustepäevi. Sügisel jätkub 
koos  lektor  Elo  Aasrandiga  tarkuste  omandamise 
viieetapiline  sari  „Miks  meie  rahaline  seis  on 
niisugune  nagu  ta  on?  Kuidas  seisu  parandada? 
Kuidas edasi?“

                 KL
Võidupühal, 23. juunil kell 20 

süüdatakse 
Tsooru keskuses 

jaanituli
Lõkke juures toimuvad mitmed 
õhtule kohased mängud ja 
võistlused. 

Kell 22 kutsub tantsule
 ansambel Naabri Valve.

                    Pääse saali eelmüügist 50 krooni
               õhtul 75 krooni

Tänukiri
27.  mail  2006.  aastal  ilmus  Tsooru  kandi  rahva 
häälekandja „Infoleht“ esimene number. Alates
 19.  juunist  2007  tuntakse  teabelehte  „Külaleht“ 
nime all. 
230. lehekülge täis pilte ja teksti on jõudnud pal-
jude lugejateni.
Külalehe toimetus tänab oma lugejaskonda, kes on 
innustanud kirjutama tsoorulastest ja nende tege-
mistest.
Toimetus tänab ka rahaliselt toetajaid, kellest suu-
remad on Antsla Vallavalitsus, Kohalik Omaalgatuse 
Programm, perekond Ojasu Luhametsa küla Varese 
talust ja Tsooru külavanem Arvo Tamm.

Toredat võidupüha ja jaanipäeva!

Õnnitleme sünnipäevalapsi
84   Valve Pill 14. juuni  Tsooru
82   Õie Tamm 19. juuni    Tsooru  
81   Aleksander Mirka16. juuni  Litsmetsa
71   Helbe Laidver 19. juuni  Tsooru  
69   Helju Keem 30. juuni  Tsooru        
67   Tiiu Šmeiman 4. juuni  Roosiku  
67   Toivo Toom 8. juuni  Savilöövi  
66   Helve Adamson 30. juuni  Luhametsa  

60   Milvi Sulg 22. juuni Roosiku  
57   Lembit Liping 9. juuni Viirapalu  
56   Aivar Sloog 4. juuni Roosiku  
54   Marje Küppar 5. juuni Tsooru  
54   Mare Mägi 16. juuni Tsooru  
53   Heikki Leola 9. juuni Litsmetsa  
53   Tiiu Ilves 15. juuni Kikkaoja  
52   Esta Sloog 23. juuni Roosiku 

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
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