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Noortebänd Priius andis avalöögi

Tsoorus alustas tegevust uus bänd Priius, mille koosseisu kuuluvad Kerli Uibo (vasakult), Marek Pant, Andi Paal, Alvar Paal ja 
Sandra Kroonmäe. Noorteansambli juhendaja ja helitehnik on Väino Tamm. Foto: Kalle Nurk

  Viieliikmeline noortebänd Priius andis 23.  juulil 
Tsooru  rahvamajas  avalöögi.  Kuni  viimase  päevani 
käidi  nädalas  mitmel  korral  koos  harjutamas.  Küla 
peal oli kuulda mitmeidki jutusahinaid. Paljud aval-
dasid arvamust,  et  kui noortekas,  siis  kindlasti  pole 
seal  vanematel  midagi  kuulata.  Nii  see  päris  siiski 
pole.
   Enne lavale minekut oli ootusärevus suur. Meenuta-
ti  esimesi  harjutustunde.  Alvar  õppis  Lepistu  kooli 
kuuendas  klassis,  tänavu  suvel  lõpetas  ta  Antsla 
Gümnaasiumi. Lepistus õppides pöördus ta sõpradega 
Henn Ploomi  poole,  et  see  neile  kitarrimängu  õpe-
taks.  Nendega liitus ka aasta noorem Sandra Kroon-
mäe. Esimest korda esineti  publiku ees 2005. aastal 
Savilöövi külapäeval. Viie aasta jooksul on olnud nii 
juurdetulijaid  kui  minejaid.  Kerli  Uibo  liitus  pilli-
meestega  2007.  aastal,  tänavu  Andi  Paal  ja  Marek 
Pant. 

    Saali olid kogunenud peamiselt fännid ja uudista-
jad, et ilmaimet vaadata-kuulata. Ei juhtu ju iga päev, 
kui maakolkas sünnib tantsuansambel. Esimestena lu-
nastasid pileti kolleegid Eero Ploom ja Toomas Mõt-
tus.  Esimest  tuntakse  ansamblist  Kavalerid  ja  teist 
Sauruse aegadest. Toomas oli omal ajal kõva trummi-
mees, kes tunnistas, et nüüdki tahaks trummipulkasid 
kätte võtta ning maha põristada mõne soolo. Ta kiitis 
noorte pealehakkamist ning head rütmitunnet. Kiidu-
sõnu  jagasid  teisedki  kuulajad.  Kuna  õues  valitses 
suur palavus, mis oli soojaks kütnud siseruumidki, ei 
kiirustatud  tantsupõrandale.  Istuti  ja  kuulati  kuni 
kontserdi lõpuni, olles helde aplausidega. 
   Esimesed tuleristsed seljataga,  jätkatakse harjuta-
misega, et enne suve lõppu veel üks pidu maha pida-
da.  Siis  juba  ootame kohale  ka vanemat  põlvkonda 
innustama noorte mängulusti.

Kalle Nurk



Selgus jõukatsumise „Tsooru rammumees 2010“ võitja

   10. juulil toimus endise kolhoosikontori esisel 
platsil V – klubi eestvedamisel spordipäev.  Tingituna 
mitmetest lähiümbruskonnas samal ajal aset leidnud 
üritustest jäi osalejate arv suhteliselt kesiseks.  See 
aga ei  häirinud neid, kes vaatamata kuumale ilmale 
kohale tulid.
   Jõudu ja osavust prooviti mitmetel aladel. Nii loobi-
ti ja veeretati kive, lennutati autokilpe ja taldrikuid 
ning tõmmati köit. Spordipäeva põhialadeks olid loo-
mulikult „Tsooru rammumees 2010“ väljaselgitamine 
ja traditsiooniline naisekandmisvõistlus. 

 Esmakordselt  toimus naistele  ka mehekärutamise võistlus,  
kus üherattalise käruga tuli läbida takistusrada. Pildil on Liis  
Keerov. Fotod: Reet Riivik

   Mehekärutamise puhul oli nõue, et  mees kärust ära 
ei kaoks. Esimeseks parimaks mehekärutajaks kuu-
lutati  Liis Keerov, seda Lily Keerovi ja  Reet Riiviku 
ees.

   Naisekandmises tulid esikohale võistluspaar Allan 
Kannimäe – Liis Keerov. Järgnesid Kaido Sõmer – 
Ragne Jõela ja Robert Jõela – Reet Riivik.
   Rammumehe võistlusel pisteti omavahel rinda sang-
pommi  rebimises, auto tõmbamises, maakivide tõst-
mises, traktorirehvi kantimises ja kahe 30-liitrise ka-
nistri kandmises. Ülipingsas konkurentsis saavutas 
esikoha Herki Hillak, kes edestas üsna napilt Allan 
Kannimäed ja Kaido Sõmerat.

Tsooru 2010 rammumeheks tunnistati Herki Hillak.

   Kell 17 anti start „Tsooru Ratas 2010“ etapile, mis 
oli teine osavõistlus Antsla valla rattatuuri kolmeeta-
pilisest sarjast. Sarja esimene võistlus oli juba ära pee-
tud Antslas ja kolmas tuleb 14. augustil Kaikal. 
Tsooru etapp toimus siinsetel teedel. Sõideti  8,1 ja 18 
kilomeetriseid distantse. Võistelda tuli erinevates va-
nusegruppides ja meeste, naiste, neidude ning noor-
meeste klassis. Kõige pisemad osavõtjad ei pidanud 
veel selliseid pikki vahemaid läbima ning nemad 
väntasid lühikesel pargiringil.
   Kui võistlus läbi sai nii mõnigi võistleja kaela meda-
li. Eks medali värv tuli ikka sellest, kui kõva väntaja 
olid. Aga karikate jagamiseks läheb alles Kaikas, kui 
on ära peetud viimane etapp. Siinkohal ongi üleskutse 
kõigile, et ärge viimast võimalust maha magage.
Lõpetuseks võiks öelda, et oli tore päev ja kes tahtis ja 
viitsis end liigutada, see sai ka väärilise tasu. Aitäh 
kõigile osavõtjatele!

Jarek Jõela,      
V-klubi    

    

Laupäeval, 31. juulil algusega kell 21 korraldav V-klubi Tsooru 
keskuses Südasuve simmanni. Kohale saabub ansambel Kuldne Trio.



Kaugeid paiku kaardistamas 1. Uganda
  

   Viisteist aastat tagasi lahkusin Tsoorust ja asusin 
rändama, tänaseks olen käinud paljudes kaugetes pai-
kades.  Olen  kogunud  võõraste  rahvaste  tarkusi  ja 
kuulnud nende teadmisi  laiast  ilmast,  sealhulgas  ka 
Eesti kohta. 

Sellel pildil  olen ühes Põhja-Uganda külas. Maarahvas elab 
traditsioonilistes ümarates rookatustega majakestes.  Need on 
kuumas kliimas kõige tervislikumad ja odavamad eluasemed.

 „Aga mille om üldse müüda ilma vaia ringi uidata,  
kas  sõs  uman  kodukotusõn  olõ  õi  hää  olõmino”, 
küsitakse minult  tihti.  Kodus on hea küll,  aga teiste 
elu nägemine, nende käitumise omapära mõistmine ja 
üldse laialdasem arusaamine aitab paremini mõista ka 
ennast. Nii tekibki tänu rohkele reisimisele maakerast 
nagu üks küla, mida on hakatud ka globaalkülaks kut-
suma. Ühe või teise riigi või rahva kultuuri kohta on 
tarvis teada ikka rohkem kui vaid ühte lugu. Eriti käib 
see Aafrika mandri kohta, sealsest elust teab enamik 
meist, et inimesed on seal „mustanahalised, vaesed ja 
näljas”. Nii ka Uganda kohta, kus ma 2007. aasta sü-
gisel  kolm  kuud  tööd  tegin.  Filmisin  seal  kunagisi 
tapjaid-lapssõdureid,  milliseks  kujunes  nende  elu 
täiskasvanuks saades ja rahuaja tingimustes elades. 
Uganda on riik, mis asub Aafrika idaosas kahel pool 
ekvaatorit, kogu territoorium asub sisemaal, merepiiri 
riigil ei ole. Kuid lõunaküljel piirneb ta Victoria jär-
vega, mis on seitse korda suurem kui meie Peipsi järv. 
Aafrika suurimast  järvest  saab alguse ka kontinendi 
pikim Niiluse jõgi.  Pindalalt  on Uganda Eestist  viis 
korda  suurem,  kuid  seal  elab  üle  kahekümne  korra 
rohkem inimesi kui Eestis. Ja kui Eestis korjame me 
kord aastas saaki, siis troopilise kliima ning rohkete 
vihmasadudega Ugandas korjatakse saaki  aasta läbi. 
Samas on  Uganda mägedes ja kõrgetel  vulkaanidel 
igilumi ning ainsa riigina maailmas on vabas looduses 
veel viimased gorillad. Olgu lisatud, et gorilla DNA 
on  98-99%  ulatuses  täpselt  sama  inimese  omaga. 
Uganda  oli  Suurbritannia  asumaa,  mis  iseseisvus 

1962.  aastal.  Iseseisva riigi  areng on olnud rohkete 
tagasilöökidega, eriti aastail 1971-1977, kui riiki va-
litses diktaator Idi Amin. Ta tappis ja  piinas sadu tu-
handeid  inimesi,  tema  külmikust  leiti  inimliha. 
Hirmuvalitseja tegudest on tehtud palju dokumentaal-
filme, see on ka üks põhjusi, miks valged inimesed ei 
taha sellele maale sõita. Isiklikult arvan, et olen üks 
väheseid eestlasi, kes on seal maal pikemalt elanud. 
   Ja nüüd tulebki minu jutustuse iva ehk asja  point, 
nagu  praegu  on  moekas  öelda.  Kolm  aastat  tagasi 
teadsid ugandalased meist eestlastest ka vaid üht lugu.

Bussi aknast: Pildil on buss teinud peatuse, rõõmsad ja hästi  
riietatud kohalikud pakuvad sõitjatele puuvilju. 

  Kord olin pikemal bussisõidul pealinnast Kampalast 
riigi  põhjaossa Gulu linna,  see oli  umbes sama tee, 
mis meil Tallinnast Võrru. 
Pikal bussisõidul vahtisin mina muidugi aknast välja, 
minu  taga  istuvad ugandalastest  sõbrad  aga  lugesid 
lehti. Äkki hakkasid nad naerma ja itsitama, lehes oli 
lugu sellest, et ühes Euroopa väikeriigis nimega Eesti 
kihutab autoga täiesti pime noormees. Olen kindel, et 
see  oli  esimene  uudis,  mis  pärast  Eesti  iseseisvuse 
taastamist  jõudis  Uganda lehtedesse.  Tõepoolest,  ka 
siinsetes  lehtedes  oli  pikalt  juttu  pimedast  noorme-
hest, kes lubatud kiirust ületades kihutas Tartu täna-
vatel, sõites tema kõrval istuva nägija nooruki juhiste 
järgi. Korduva vahelejäämise tõttu pistis kohtunik pi-
meda kihutaja paariks päevaks pokri. 
   Just sellepärast,  et ei oleks „ühe loo maid”,  ongi 
vaja  ringi  liikuda  ja  teiste  maade  ja  rahvaste  eluga 
lähemalt tutvuda. Ja mul on hea meel öelda, et minu 
ugandalastest  sõpradel  on nüüd palju mitmekesisem 
ja  põhjalikum ülevaade  Eesti  elust  kui  ühelgi  teisel 
selle maa kodanikul.

Kullar Viimne,
    Vahe talu



Väiksed lapsed, väiksed mured

Noored emad Kätlin Kask (vasakul) ja Häli Juks on rahul, et  
nende lapsed Kelly Andrea ja Raien saavad üles kasvada 
turvalises keskkonnas. Foto: Kalle Nurk

   Kätlin Kask ja Häli Juks kohtuvad iga päev. Neid 
seob ühine tegevus -  väikese lapse kasvatamine. Häli 
on  sisse  kirjutatud  Antsla  linna,  kuid  elab  juba  üle 
aasta Tsoorus keskuse korterelamus koos Vova Mägi-
laineniga.  Möödunud  aasta  27.  augustil  sündis  neil 
poeg Raien. Ega lapse nimi polegi nende valitud. Kui 
mindi  Raiani  nime  registreerima,  leidis  ametnik,  et 
sellist nime registris pole ning lapsele panna ei tohi. 
Nii pidi seaduses kirjas olema. Raianist sai Raien. Isa 
Vova töötab  Soomes  ja  käib  kodus iga  kahe-kolme 
nädala tagant. Nõnda tuleb noorel emal üksi kuidagi 
hakkama saada.
    Elu muutus kergemaks, kui naabermajas elav Kät-
lin Kask sünnitas sel suvel (26. juunil) tütre. Ka Kelly 
Andrea nimi kontrolliti üle, kuid siin keelatut ei lei-
tud. Kelly on ilus nimi, mis noortel juba varakult val-
mis vaadatud, Andrea aga lisandus hiljem isa Andrese 

järgi. Kätlinil on mõnes mõttes lihtsam, sest ta elab 
koos ema-isaga ning vajaduse korral saab kasutada ka 
õdede-vendade abi.
   Noortele meeldib Tsoorus elada, sest siin on vaikne 
ja sõbralik keskkond. Lapse võib koridoris või õues 
vankris  rahuliku  südamega  magama  panna.  Linnas 
seda ei julgeks. Kahjuks pole siin sobivaid kohti lap-
sevankriga jalutamiseks. Suur maantee pole just kõige 
õigem koht!  Kasutatud  on  ikka  ringteed  rahvamaja 
eest  läbi,  kuid  pargi  vahel  muutub  tee  auklikuks. 
Vaata, et sõiduk ümber ei lähe. Küll oleks hea, kui 
pargis oleksid vastavad rajad, mille ääres jalgade puh-
kamiseks  pingikesed.  Suvel  saaks  murule  isegi  teki 
laotada ja nõnda lapsega looduse rüpes mõnusalt aega 
veeta. 
   Kuigi lapse kõrvalt jääb vähe aega üle, tunnevad 
mõlemad vajadust seltsielu järele. Kui oleks vaid bee-
bivankreid rohkem! Saaks mõtteid ja kogemusi vahe-
tada.  Häli  on  õhtuti  ikka  võtnud  ka  raamatu  kätte, 
peamiselt  lapse  kasvatamise  uurimiseks.  Ka Tsooru 
rahvamajas võiks tegutseda beebikool, kus õpetataks 
lapsega ringi käima, võimlema jne. Võib-olla tuleksid 
kohale isegi teised Antsla valla beebid.
   Tsoorus on kaks kauplust, kuid vähe on tähelepanu 
pööratud beebivarustusele. Nii tuleb sageli leida aega 
suurlinna  sõiduks,  et  varusid  täiendada.  (Tuleb  aru 
saada ka Tsooru tublidest kaupmeestest.  Kui aastas 
või  üle  aasta sünnib külas  vaid  üks-kaks  last,  pole  
mõtet beebivarustusega kaubelda ega seda lattu mu-
retseda. K.N.)
   Mõlemad noored on rõõmsameelsed, sest väikeste 
lastega on väikesed mured. Kõht ilusti täis, on ka uni 
hea.

Kalle Nurk

Vahepeal unustatud supluskoht taas kasutuses
   Selle  suve  palavad  ilmad lausa  kutsusid  end järvevees 
jahu-tama.  Kuid  Tsooru  paisjärve  pargi  vastas  asuv  hea 
liivapõhjaga  ujumiskoht  oli  heina  sisse  kasvanud  ja  ka 
mudaseks läinud. Vaid mõni üksik riskis sealt vette minna.
   Ühel päeval aga selgus, et ujumiskohas on toimunud suured 
muutused. Kinnikasvanud kallas oli mõlemale poole kõrvale 
tõstetud, nii tekkis lai väljapääs järvele. Ka oli kaldalt puhast 
liiva järve lükatud. Nüüd on ujumiskoha põhi tasane ja puhas, 
jalale väga mõnus. Kuna järvevesi on kõrge, siis juba kümne-
konna sammu järel on vesi nii sügav, et saab ujuda. Lastel on 
aga madalas vees hea sulistada. Kohe oli kohal ka rohkesti 
veerõõmude nautijaid. ranna korrastustööd tehti nii märkama-
tult, et algul ei teatudki, keda selle eest tänada. Nüüd on sel-

gunud, et Tsooru rahvas peab tänulik olema V-klubi meestele 
ja eriti härra Jarek Jõelale, kes kogu ettevõtmise korraldas.
Tsooru küla ujumiskoha korrastamisel ja väljaehitamisel on 
siiski tehtud vaid niiöelda kirvetöö. Viimistlemine seisab aga 
alles ees. Supluskoha väljaehitamiseks ootame külarahva et-
tepanekuid ja ka kaasalöömist.
Vee temperatuurid Tsooru paisjärves juulis
Preilisilla varjukaldal 20 ºC
pargipoolsel kohal 22ºC
ujumiskohas  põlvesügavusel 32ºC
vee pealmine kiht 32 ºC
rinnakõrgusel 28ºC

Peeter Lasting,
Puiestiku talu
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