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ülevaade Võrumaa tegusatest küladest 
on kaante vahel

   EAS Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Võru-
maa  Partnerluskogu  toetusel  andis  Kodukant  Võru-
maa  välja  raamatu  „Tegusad  Võrumaa  külad“. 
Raamatu  esitlus  toimus  10.  augustil  Tsolgo  rahva-
majas.  Väljaande  koostaja  Marika  Parv  selgitas,  et 
kaante vahele mahtusid maakonna igast vallast kaks 
aktiivsemat küla või kanti. Tähelepanu pöörati ka te-
gevuste erinäölisusele. Kahekümne kolme tegusa küla 
hulgas on ka Tsooru. Mille poolest erineb Tsooru kant 
teistest?  Kõige parema ülevaate  saab siis,  kui  küla-
lood läbi loetud. Vihiku kujul klambritega kokkuköi-
detud  50  leheküljel  on  tekstile  täienduseks  rohkesti 
pilte.  Raamatut „Tegusad Võrumaa külad“ saab lae-
nutada ka Tsooru raamatukogust.
   Viibides Tsolgos, köitis tähelepanu endine rahva-
maja ja teisel pool teed asuv Tsolgo koolimaja, mis 
on  nüüd  MTÜ  kasutuses.  Selle  esinaine  Anneli 
Viitkin  jutustas,  et  rahvas  justkui  virgus,  kui  2002. 
aastal Lasva vallavalitsus otsustas hooned müüki pan-
na. Vallavalitsuses selgitustöö tegemiseks kulus aasta, 
et rajatisi on kõige rohkem tarvis oma inimestele kü-
laelu säilitamiseks. Kuna piirkonnas puudub ettevõt-
lus, on ülesehitustöödel peamiseks toetajaks vallava-
litsus, kes projektidele kindlustab omaosaluse.
 Möödunud viie aastaga on suudetud juba palju korda 
saata. Rahvamaja saal on korda tehtud, ilmet võtavad 
ka kooliruumid. Lisaks raamatukogule on siin jõusaal, 
käsitöötuba, kööginurk, puhketuba, võimalus duši all 
käia ja pesu pesta. Mõned päevad tagasi avati taas ka 
Tsolgo  kauplus.  Nüüd  on  kõik  käe-jala  ulatuses. 

Hommikul kodunt välja tulles saab kohapeal ka palju 
muid toimingud ära teha, lisaks elavnes küla seltsielu.
   Vaadates ja kuulates tsolgolaste tegemisi, kaldusid 
tahtmatult mõtted Tsooru kandi rahvale. Millist rapu-
tust läheks meil vaja, et hakkaksime mõtlema tulevi-
kule?  Oleme  viimasel  ajal  küll  endast  üha  rohkem 
märku andnud,  kuid see tundub soisel  pinnasel  ühe 
mätta otsat teisele hüppamisena. Aeg-ajal vajub mõni 
sohu, kust väljapääsemiseks otsib poe ukse kõrval või 
kipakal pargipingil istudes pudelist abi. Valame pisa-
raid suletud Lepistu kooli pärast ja hurjutame vallava-
litsust kümmekond aastat meie külakeskust risustava 
endise kolhoosikontori pärast. Teadkem, et mõlemad 
hooned on müügis! 
   Väljapakutud lahendus tühjalt  seisvatesse hoone-
tesse vanadekodu teha  on ainult  üks võimalikke  la-
hendusi.  See on tõsi,  et  vanema põlvkonna arvukus 
maal üha kasvab. Kuid meil, tsoorulastel, on oma ko-
dud  olemas  ja  enamgi  veel.  Suitsuta  talukorstnaid 
võib leida kõikjalt. Seega ehitame kodu teistele, mitte 
otsides lahendusi oma vajaduste rahuldamiseks.  Va-
nuritele peavarju otsides jätame endiselt kõrvale töö-
tava ja kooliharidust omandava noorema põlvkonna. 
Vallavalitsus on abistava käe juba ulatanud Kaika ja 
Kobela  kandile.  Endine  Kaika  koolimaja  anti  MTÜ 
Kaikamäe  meeste  kasutusse,  Linda  rahvamaja  aga 
möödunud aastal MTÜle Boose. Vallavalitsuses töö-
tava projektikirjutaja Einar Ranniti abil on mõlemad 
ehitised saanud ilusa rahalise toetuse ka väljastpoolt. 
Kuigi Tsoorus on rahvamaja olemas,  võib tulevikus 
jääda  siin  hingamisruumi  väheks.  Meil  oleks  tarvis 
lisaruume  väikestele  päevakoduks,  seltsitubadeks, 
juuksurile-kosmeetikule,  jõusaali,  käsitöötubasid, 
edaspidi  ka ruume algkooli  avamiseks,  mõned  toad 
varjupaigaks  ...  Vajadusi  võib  jäädagi  ritta  lugema. 
Homme seda märgates oleme palju maha maganud. 
Viimane  aeg  on  korraldada  mõttetalguid,  et  ühiselt 
kõnesolevatele  rajatistele  leida  otstarve  meie  loode-
tavasti õitsvas tulevikus. 

Kalle Nurk,
Lepistu talu



Kaugeid paiku kaardistamas   2.     Indoneesia

Pildil on Kareli koduküla Silalahi, selles elab ligikaudu 2000 inimest. Pildil olevad majad on piirkonnale tüüpilised, tuul käib  
seest hästi läbi. Maja esimene korrus on 1,5 meetri kõrgune varjualune koduloomadele ja -lindudele.

   Nii nagu esimeses reisikirjas tutvustatud Uganda, 
asub ka Indoneesia  oma 17 000 saarega ekvaatoril, 
neist umbes kolm tuhat saart on asustatud. Kui Ugan-
da asub Eestiga samas ajavööndis, siis Indoneesias on 
kell meist 6 tundi ees. Kagu-Aasias asuval Indonee-
sial on nii vulkaanilisi kui igilumega kaetud mägesid. 
Nende seas on ka üks eriline mägi, kus arvatakse pei-
dus olevat umbes kaks miljonit tonni kulda. Tänaseks 
on selle  mäe Indoneesialt  ära  ostnud üks Ameerika 
kompanii.  Indoneesia  ongi  maavarade  poolest  üks 
rikkamaid  riike  maailmas,  seal  on  leitud  ka  naftat. 
Ometi on tegu ühe vaeseima riigiga maailmas, seda 
ennekõike  looduskatastroofide  ja  lokkava  korruptsi-
ooni tõttu. 

 Kaardilt on näha, et suure Indoneesia väikesed naabrid on  
maailma ühed arenenumad ja rikkamad Singapuri linnriik  
ja Brunei sultanaat. Sumatra saar, kus mina elasin ja töö-
tasin,  kulgeb  edelast  kagusse  ja  on ligi  tuhat  kilomeetrit  
pikk. Oma India ookeani poolse küljega varjas ta hiljutise  
maavärina järel  tekkinud hiidlaine eest  Malaisiat,  Singa-
puri  ja  suurt  osa  Indoneesiast.  Saare  põhjatipp  sai  aga 
tsunaamist väga tugevasti kahjustada, sealseid inimesi olid  
abistamas ka Eesti arstid ja päästetöötajad.

  Korruptsioon on kõiges ja kõikjal. Nii müüakse hiin-
lastele praktilisele taskuraha eest palmimetsade lõika-
mislubasid,  Indoneesia  vetes  olevad Ameerika  kala-
laevad maksavad merepolitseile samuti vaid peenraha, 
et rahus tonne kalu välja püüda. Rääkimata ülikooli 
õppejõududest,  kes tudengitelt  altkäemaksu võtavad, 
et  viimased lõputöö kaitsmisele  pääseksid.  Kui rah-
vusvahelise vaesuspiiri määraks on kaks eurot inime-
se  kohta  päevas,  siis  Indoneesia  inimeste  sissetulek 
võib olla  isegi  alla  ühe euro päeva kohta.  Kõik see 
aitab kaasa ka kõrgele korruptsioonile.
   230 miljoni  elanikuga  Indoneesia  on rahvaarvult 
neljas riik maailmas, mis asub 1,9 miljonil ruutkilo-
meetril,  olles  seega ligi  50 korda suurem kui  Eesti. 
Indoneesia saartel asub ka maailma suurim moslemite 
kogukond:  95  protsenti  elanikkonnast  on  moslemid, 
ülejäänud on kristlased ning muude uskude esindajad. 
Näiteks 250 000 elanikuga „gängsterite“  linnas,  kus 
ma pikemalt  viibisin,  ja  mis  ongi hüüdnime saanud 
kõrge kuritegevuse tõttu, kõrgusid nii kristlikud kiri-
kud,  mošeed  kui  ka  suure  Buddha  kujuga  tempel. 
Riigi pealinn on Jaava saarel asuv Jakarta. Indoneesia 
iseseisvus Teise maailmasõja lõpul augustis 1945, ol-
les varem pikka aega Hollandi  asumaa.  Kuna Indo-
neesia asub paljudel saartel, siis koosneb riigi elanik-
kond  paljudest  etnilistest  gruppidest,  mistõttu  ongi 
riigi  juhtlauseks  „Ühtsus  mitmekesisuses”  ja  ka 
„Palju, siiski üks”.



   Edasised tähelepanekud tulevad mu reisipäevi-
kust, ajast, mil tegin 2006. aasta augustis ja sep-
tembris Sumatra saarel filmi.
   Minu  peatuspaigaks  oli  riigi  suuruselt  teine  - 
Sumatra saar. See on umbes Saksamaa suurune maa-
tükk, millel  asub ka kaardistamata džungel, sest va-
litsus ei pea otstarbekaks selle uurimiseks ja kaardis-
tamiseks  kulutusi  teha.  Elasin perekonnas, kus kõik 
viis  last  on lõpetanud kõrgkooli,  mis  on sealkandis 
väga erandlik nähe. Kuna tegu oli aateliste inimeste-
ga, siis ikka veel vanemate majas elavad kaks poega 
on  korruptantidega  konfliktis  ja  loobunud  suuresti 
„tulusast” riigitööst. Nii käibki 32-aastane Karel, kes 
on  muusikateaduste  magister,  maksujõuliste  perede 
võsudele klaverit õpetamas ning tõlgib ja komponee-
rib  liturgilist  muusikat  luteri  kirikule.  Kareli  üheks 
iidoliks on meie Eesti helilooja Arvo Pärt. Karel unis-
tab isiklikust klaverist, mis läheks talle praegu maks-
ma  kättesaamatud  2000  dollarit.  Karel  on  viimane 
noor inimene kogu naabruskonnas, kes on lõpetanud 
kõrgkooli.

 Minu sõber Karel riisipõllu taustal, kus on näha kraavid ja  
veega üle ujutatud riisiväljad.  

   Külastasimse Kareliga - täisnimega Karel Tunggul 
Henry Gunawan SILALAHI Pintubatu Sigiro  -  Sila-
lahi küla. Karel teab oma sugupuud rohkem kui 500 
aasta  taha  ja  on  kuninga  järeltulija,  täpsemini  22. 
põlvkond. Esimesel kuningal oli kaheksa poega, kel-
ledest said omakorda kuningad. Ja nüüd, 21 põlve hil-
jem, on Karelil keelatud abielluda nende kaheksa poja 
järeltulijatega.  Kogu  see  kuninga  liin  on  siin  väga 
keerukas, näiteks olen ma kuulnud, et ühed nimetavad 
vallalist Karelit vanaisaks, teistele on ta aga kuningas 
ja kolmandad on tema kuningad.
   Sumatra saare keskel asub väga eriline Toba järv. 
Selle keskel asub vulkaanilise plahvatuse tagajärjel – 
umbes 75 000 aastat tagasi -  tekkinud saar, mille kes-
kel on omakorda järv, milles omakorda saar. Viie aas-

ta eest leidis sellelt saarelt Saksamaal elav Detlef en-
dale indoneeslannast naise. Kuna me külastasime Ka-
reli koduküla, siis oli meil õnne ka nende  pulmapeol 
osaleda.  Pulmad on siin õige tõsise tooniga,  suudle-
mine  ning  kibe  karjumine  on  tabude  tabu.  Muide, 
Detlef  pidi vastavalt  kohalikule traditsioonile pruudi 
vanematelt  välja lunastama,  mis  võis talle   maksma 
minna kuni 4000 eurot, lisaks korraldama pulmapeo. 
   Kui pulmad on siin tõsised, siis matusetalitus osutus 
ütlemata ilusaks rõõmupeoks, mida ratsionaalse mõt-
lemisega sotsioloogid küll pahaks paneksid, sest ala-
tes 35 eurot kuus teenivatele lastele ja lastelastele lä-
heb  kaks  päeva  kestev  ning  tuhandele(!)  külalisele 
korraldatud toretsev matusepidu maksma 2000 eurot. 
Õnneks oli kadunukesel 71 järeltulijat.  Matustele oli 
traditsiooniliste  tantsude  tarvis  palgatud  üheksaliik-
meline bänd ja ruupor külalistega suhtlemiseks.  Kui 
surnul on käed kõrvale asetatud, siis tähendab see, et 
tema lapsed ja lapselapsed on abielus ja siin ilmas on 
tal asjad kõik kenasti aetud. Lahkunul olidki käed kõr-
val, mistõttu kaks päeva kestnud matusetalitus möö-
dus rohke palmiveini ja riisiga. 
   Riisi kasvatatakse vees. Kui kohalikud on riisisaagi 
põllult  korjanud,  siis  lasevad  nad  põlluvette  umbes 
seitsme sentimeetri pikkused kuldkalad, et neid kaks 
kuud hiljem kolm korda suurematena välja püüda. Ka 
mina püüdsin oma kuldkala.

Olen kinni püüdnud oma elu suurima kuldkala ! Seljas on mul  
kuulsa Toba järve suveniirsärk.

Sinnakanti  reisija  peaks  veel  kõrva taha panema,  et 
kohalikud söövad käega ja eranditult  parema käega. 
Käimlates neil paberit pole, vaid on anum veega. Nii 
et üks käsi ühe, teine käsi teise tähtsa toimingu tarvis. 
Kuna  mina olen vasakukäeline, siis tuli mul esialgu 
kohalike tavade vähesest tundmisest taluda mõningast 
võõristamist ja arusaamatusi.

        Kullar Viimne,      
Vahe talu          



Kes kannatab, see kaua elab
   2008. aasta aprillis kolisid Luhametsa küla Za-
renkosoo tallu  uued omanikud.  See on ainuke  talu, 
mis on säilinud küla põhjapoolses osas Mustjõe kal-
dal.  Ümberringi  kasvab mets  ja  laiuvad  põllumaad. 
Tsooru-Luhametsa  teelt  pöörab  kõrvale  maaparan-
duse  käigus  ehitatud  ringtee,  mille  alguses  juhatab 
teeviit  Juhan Jaigi  lapsepõlvekoju.  Möldreoja  naab-
ruses  elabki  külavanem Eha  Mandel.  Taluperemees 
Tõnu  Mandeli  meenutuste  kohaselt  langetati  otsus 
uue kodu valimisel just ilusa vaikne kohakese pärast, 
hoolimata sellest,  et  juurdepääsutee oli  metsa välja-
veost porimülkaks muudetud. Suvekuudel polnud vi-
gagi, siis pääses autoga ilusti aiaväravani. Väljakan-
natamatuks  muutus  olukord  lumesulamise  ja  sügis-
vihmade ajal, kui tuli transpordivahend jätta suurele 
maanteele.
   Pöördusime abipalvega vallavalitsuse poole, seletas 
Tõnu. Meie muret mõisteti, kuid sellest oli vähe kasu. 
Omavalitsusel on ka palju teisi külateid, mis vajavad 
korrastamist. Korda püütakse teha eeskätt need teed, 
mille äärde jääb rohkem majapidamisi. Meie aga ole-
me   Luhasoos  ainukesed.  Kohta  kutsuti  Luhasooks 
sada aastat tagasi, kui ümberringi laiusid veel metsad 
ja maa oli kruntideks välja jagamata. Lõpuks tuli tee 
näol õnn ka meie koju! 
   Abivallavanem Ustav Allas selgitab, et vallale on 
iga inimene tähtis.  Seepärast otsustati korda teha ka 
Möldreoja tee kõige lõhutum osa. Lisaks Mandeli ko-
ju viivale teele algasid Tsooru kandis tööd ka Sadula-
metsas. Mõlemad teetööd läksid  maksma kokku
200 000 krooni. See on suur raha, eriti nii raskel ma-
janduslikul ajal ja pärast lumerohket talve, mis puis-
tas valla rahakassat päris kõvasti. Millal võetakse ette 

Tsooru kandis järgmine teelõik,  on raske ennustada, 
sest  Antsla linna tänavate  kordategemine võtab oma 
osa. 
   Pärast suurt vihmasadu tegi Külalehe toimetus väi-
kesel  sõiduautol  ringreisi  Luhametsa  teedele.  Põika-
sime ka Möldreoja teele, mille teeservad olid ilusti võ-
sast  puhastatud ning teele veetud purustatud kruusa-
kate. Pääsesime niiöelda kuiva jalaga läbi. Kaua püsib 
see tee  nii  ilus? Suuresti  sõltub see metsmeestest  ja 
põlluharijatest,  kes kasutavad tööde tegemisel raske-
tehnikat ja peaksid liikuma võimalikult teed säästvalt.

   Jonni ei jäta ka loodus. Pildil näeme Möldreoja tee-
lõiku,  mis  on enim ohustatud.  Paremalt  surub peale 
kokku  lohku  kogunenud  sadevesi,  mis  otsib  välja-
pääsu teiselpool  teed asuvasse kuivenduskraavi.  Va-
sakul pool aga kasvab lopsakalt uus noor võsa. Praegu 
on Zarenkosoo pererahvas rahul. Kannatusi ja närvi-
kulu on päris rohkesti selja taha jäetud. Kas see aga ka 
eluiga pikendas, on väheusutav.

Kalle Nurk,
     Külalehe toimetaja  

Pühapäeval, 29. augustil, algusega kell 14 toimub 
Tsooru keskuses

Viskevõistluse päev 
Ootame spordihuvilist rahvast kätt proovima erinevatel  
viskealadel.Ületamist ootavad ka möödunud aasta kivi-  

ja munaviske rekordid.

Kolmapäeval, 1. septembril, algusega kell 17.30 algab 
Tarkusepäeva jooks 

Lepistu kool - Tsooru
Kõigile osalejatele on mälestusmedal ja diplom.

                                                      Osalustasu 15 krooni

Kolmapäeval, 1. septembril, algusega kell 19 
Tsooru mälumängur 2010 

III etapp
Osalustasu lastele 5 krooni, täiskasvanutele 10 krooni

Laupäeval, 4. septembril, algusega kell 21 
kutsub Tsooru rahvamajas

tantsupõrandale
 ansambel Priius

                                                        Pääse 35 krooni

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

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



