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Uuel aastal uue hooga
   Kuigi  kaht  aastanumbrit  lahutab  vaid  sekundik 
murdosast,  peavad  inimesed  seda  hetke  elus  väga 
tähtsaks.  Rutatakse üksteisele soovima uut ja head. 
Uue alanud aasta esimestel päevadel tuleb nii mõnelgi 
kindlasti sügavuti järele mõelda. Kas tasus ikka pikale 
veninud pühade ajal nii palju süüa ja juua või heita 
pilk rahakotti ja suunata siis taeva poole. Oleme me 
ikka  nii  rikkad,  et  mõne  minutiga  lasta  õhku  suur 
summa raha? Õnneks on medalil kaks külge. Aasta-
vahetuse  saluutidest  valge  taevas  näitab,  et  Tsooru 
kandis elatakse hästi.  Meie keskel on palju inimesi, 
kes saavad lubada teistele vaatamiseks ilusat tulede-
mängu.  Külalehe  toimetus  soovib  kõigile  lugejatele 
soovide täitumist 2012. aastal.
   Tsooru kandi rahva teabeleht jätkab ka alanud aastal 
uudiste edastamisega, meenutame möödunuid aegu ja 
heidame  pilgu  tulevikku.  Ootame  koostööd  tegema 
mõttekaaslasi  ja  otsima  lahendusi,  kuidas  minna 
edasi...

Pildil  on  Henn Ploom rahvale  uue aasta  esimestel  tundidel  
tantsumuusikat tegemas. Oma muusiku eluteel on ta juhenda-
nud puhkpilliorkestrit, kapelli ja kümmekond tantsuansamblit.
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   Juba uue aasta esimene tund oli paljutõotav. Sada-
kond inimest  kogunes rahvamajja peomeeleolu  teis-
tega jagama. Meeldiv oli näha ka pärast pikka pausi 
kodulaval mängimas ansambel Veli Hennu. 
   Rahul võivad olla ka noored, kes nädal hiljem sa-
mas ruumis  kõrvulukustava muusikarütmis  ja värvi-
tulede keerises omakeskis diskotantsu liigutusi vehki-
sid.  Aimar  Hansman  ja  Ahto  Ilvesele  andsid  sada-

kond  noort  uut  indu  edaspidiseks  tegutsemiseks. 
Jääme lootma, et diskorite järgmist  väljaastumist  ei 
pea aasta aega ootama.
   Omamoodi tänuna võivad tsoorulased võtta meie 
tegemiste  väärtustamist.  Antsla  vallavalitsus  koos 
volikoguga  tegi  möödunud  aastal  suuri  ettevalmis-
tusi, et astuda samm edasi inimeste tunnustamisel.
6.  jaanuaril  ilmusidki  valla  kodulehel  nominendid, 
kelle hulgast valitakse välja möödunud aasta tegija. 
Kuna see toimub esmakordselt, siis läksid arvesse nii 
2011. kui ka 2010. aasta tegu. Kümne esitatu hulgast 
leiame kaks Tsooru ettevõtlikku kollektiivi.   Hetkel 
valla kõrgema tunnustuse ukselävel seisab nii V-Klu-
bi poolt korraldatud mitmeetapiline Antsla valla rat-
tatuur 2011 kui ka 2010. aastal trükivalgust näinud ja 
lugejateni jõudnud raamat „100 aastat Luhametsa kü-
la Võrumaal“. Nüüd on kõigil võimalus jaanuari kuu 
interneti  teel  anda  oma toetav  hääl  ühele  kümnest. 
Pärast seda teeb moodustatud komisjon otsuse ja au-
tasu antkse kätte Eesti Vabariigi aastapäeval.
   Märkimata ei saa ka jätta, et 16. jaanuaril ilmunud 
ajakiri  Kroonika  lehekülgedel  on  juttu  möödunud 
aastal toimunud Viirapalu külapäevast. Seda muidugi 
eeskätt tänu meediatäht Aleks Lepajõele. See on ere 
näide sellest, kui palju erinevaid võimalusi onTsooru 
kandile reklaami tegemiseks. Samuti sõltub iga väik-
semgi pisiasi teisest ning on omavahel tihedalt seo-
tud. 
   Natuke kurvastab valla esindajate suhtumine küla-
rahva pingutustesse. Detsembrikuu Antsla valla lehes 
kirjutab volikogu esimees Kurmet Müürsepp  artikli 
„Volikogu köögipoolelt“. Vanarahva tarkusest „Mis 
meelel, see keelel“ võib järeldada, et volikogu häirib 
valesti  paigutatud raha.  Artikli  lõpuosas ongi näide 
volikogu tehtud suurest veast, mis tuleks parandada. 
Mina näen siin küll ohtu, et vastsündinud laps visa-
takse  koos  pesuveega  välja.  Kas  oleme  veel  vähe 
teinud  valesid  otsuseid  asjade  üle,  millest  puudub 
terviklik ülevaade? Soovitan tsoorulastel selle voolu-
ga mitte kaasa minna, seepärast käin välja oma tead-
miste ja arusaama pagasi. 



Viirapalu  küla  spordiväljaku  ehitustööd  2011  aasta 
suvel.  Külaelanikud  Andi  Paal  (kükitab)  ja  Aleks 
Lepajõe korvpallilauda paigaldamas.
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   Aleks  Lepajõe on otsustanud omale  kodu rajada 
ühte Antsla valla väljasurevasse ääremaa külakesse – 
Viirapallu. Vähe sellest, et  on ilusti korda teinud va-
nad taluhooned, otsustas ta anda omapoolse panuse ka 
küla  päästmiseks.  Selleks  esitas  projekti,  mis  sai 
PRIA heakskiidu ja peale Euroopa rahad. Täitma pidi 

ka vald oma ettenähtud kohustused, toetama projekti 
omaosaluse ulatuses,  seega kogumaksumusest 10%. 
Siia see koer maetud ongi! Tänaseks on külal valmis 
uhke spordiväljak,  mille  sarnast pole  üheski Antsla 
valla külas. Esimene samm helgesse tulevikku on as-
tutud.  Või  soovitakse  tõesti  selle  kandi  maamunalt 
kadumist?  Samuti  on väga üldistavalt  öeldud, nagu 
oleks ehitajad olnud Tsooru kandi rahvas. Kes meist 
ei tahaks oma küla päästa, nii olid töötegijateks hoo-
pis Viirapalu külaelanikud ise. Et neid on järgi jää-
nud nii vähe, pole süüdi viimased mohikaanlased. 
   Tsooru kandi teabeleht toetab igati külarahva ette-
võtmisi ja püüab omalt poolt kaasa aidata. Nii hoia-
me lugejaid edaspidi kursis, kuidas edenevad Tsooru 
külal vana kontoriesise platsi korrastustööd, Roosiku 
külarahval kooli pargi päästmine jne.
   Kesksuvel oleks tore koos näha ka Kikkaoja küla 
endisi ja praegusi elanikke sama rohkearvuliselt, kui 
Savilöövi-, Roosiku-, Luhametsa-, Tsooru- ja Viira-
palu külapäeval. Vaatamata sellele, kas vald suudab 
kokku panna külavanemate valimise korra, tuleks lä-
bi viia ka Kikkaoja külarahva esindaja valimine.

Kalle Nurk

Harald Mõttus - justkui ajalooraamat              3.

   Viimases  Külalehes  jõudsime  Harriga  Viirapalu 
külla Pöönile Tsooru mõisavalitseja Jaani maja juur-
de. Enne, kui teeme majas ringreisi, anname väikese 
ülevaate peremehe sugulastest ning nende elukäigust.
   Jaani vanaisa, Märt Mõttus, elas Lalli karjamõisas 
moonakate majas, mis asus tänapäeva Liidia Väitse ja 
perekond  Annuse  talupidamise  vahelisel  maa-alal 
künka otsas.  Märdil  oli  kuus poega – Henu, Kusta, 
Kaarel,  Peeter,  Jaan  ja  kuuenda  nime  Harri  ei  tea. 
Tema jäljed kauvadki Venemaa avarustesse. Ka Võru 
kandis  Jubamõisa  läinud Peetrist  saame vähe teada. 
Neli  poega  ajasid  juured mulda  kodukandis.  Kaarel 
oli  üks  Luhametsa  küla  rajajatest.  Parmu  talust  on 
natuke juttu ka raamatus ,,100 aastat Luhametsa küla 
Võrumaal“.  Talu  jagati  kahe  lapse  vahel  (Bruno  ja 
Minna) osadeks.  Omal ajal  oli  see koht tuntud kol-
hoosi suurfarmi poolest, mida rahvasuus kutsuti Mõt-
tuse laudaks. 
   Kõige vanemat  poegadest  kutsuti  kohanime järgi 
Pööni  Henuks.  Pööni  Henu  pojast  sirguski  Tsooru 
mõisavalitseja. Viienda poja, Kusta, juured hakkavad 
hargnema  Roosiku  külas  Lepistu  kooli  naabruses 
Kama talu maadel. Kuuenda (kõige noorem poeg Jaan 
ja ühtlasi  Harri  vanaisa) võttis  mõisnik enda juurde 
toapoisiks. Kui toapoisist oli sirgunud kena noormees, 
sokutas mõisahärra  Punaku tallu  koduväiks.  Punaku 
talu  peremees  oli  Matsi  mõisnik  Horni  vend,  kelle 
tütar  (Jaani  esimene  abikaasa)  Harrile  teadmata 

põhjustel  koos  nelja  lapsega  suri.  Mõisnik  suunas 
lesestunud  Jaani  tööle  Roosiku  tühjalt  seisvasse 
vesiveskisse  kõrtsmikuks.  Nimelt  oli  igas  mõisas 
oma  viinavabrik,  mille  valmistoodangut  müüdi  ka 
kohalikus  kõrtsis.  Algul  asus  Tsooru  mõisa  kõrts 
Antsla tee ääres pärnaallee lõpus (tänapäeval tuntakse 
seda kohta Savikõrtsina ja talu majandab Ülle Leht-
salu). Sealt kostev lärm häiris mõisarahva tegemisi. 
Nii  otsustati  joomakoht  üle  viia  vesiveskisse.  Jaani 
teine naine oli pärit Kaika kandist - Mähkli Keremi 
õde, kes tõi ilmale viis last.
   Enam kui poolteist sajandit tagasi paisutati Tsooru 
oja enne Mustjõkke suubumist üles ja paisu taha pai-
galdati suur vesiratas, mis pani tööle veskikivid. Aas-
tal  1880,  kui  valmis  mõisa  keskuses  viimaseaja 
moodsaima  tehnikaga  maakivist  laotud  tuuleveski, 
vähenes vesiveski kasutamise järele vajadus. Nii jäid 
hooned kasutult tühjana seisma. Kuna inimesed olid 
harjunud seal käima, otsustatigi kõrts Tsoorust ümber 
kolida. Roosiku kõrts suleti koos mõisaajastu lõppe-
misega.  Sinna kolis  sisse külapood,  mida majandas 
uus omanik Raag. Mõisa ajal sai külarahvas vajaliku 
toidukraami ja muu kauba väikesest otsatoa kauplu-
sest, mis asus praeguses perekond Pütsepale kuuluvas 
majas. Veski nimeline poodnik ise elas samas majas 
tagatoas. 



Tsooru  mõisa  maavalduste  kaardil  aastaist1865-1895  on  
näha Roosiku vesiveski asukoht, kus hiljem asus Roosiku 
kõrts ja samuti Raagi kauplus.

   Roosiku külla viis saatus ka Henu järglase elutee. 
Mõisavalitseja abiellus Viljandimaalt pärit noorikuga. 
Neil sündis kaks last, kes saatsid esimesed eluaastad 
mööda  mõisa  keskuses.  Eesti  Vabariigi  loomisega 
algasid mõisa vara laialijagamised. Valitsejamaja sai 
uue omaniku ja Jaan kolis perega elama Pöönile. Ta-
lupidajat nendest ei saanud ning maad kasutasid rent-
nikud. Pereisa suri huulevähki. Tütar Loore abiellus 
pärast Võru gümnaasiumi lõpetamist Päka talu Kikka 
perepojaga ning kolis abikaasa vanematega ühe katu-
se alla (nüüd elab seal perekond Sloog). Pärast tütre 
kodunt lahkumist viibis ema sageli Viljandimaal esi-
vanemate kodukohas. Seal oli ta ka siis, kui sõja ajal 
venelased sundisid sakslasi taganema ja jõudsid otsa-
ga  Võrumaale.  Uues  küüditamise  ja  tagakiusamise 
hirmus valmistusid Vabariigi meelsed eestlased maha 
jätma kodusid. Nii pandi lahkumiseks kindel kellaaeg 

paika ka Roosiku külas.  Väga pikaks põgenike rivi 
siiski ei veninud. Tundmatusse reisimisest loobus nii 
valla  käskjalg  Eedu  Tammemägi,  kes  elas  Lepistu 
koolimaja naabruses, kui ka Kikka peresõber Punaku 
Jaani poeg Valter oma perega.  Meretaha reis väikes-
te  lastega  tundus  hirmsam  kui  kohapeal  saatusele 
vastu astuda.  Kolme vankri  ette  rakendati  hobused, 
vedades endaga kaasa koolidirektori Kokka, valitse-
jatütre  Loore  ning  Mustjõe  silla  juures  praeguses 
niinimetatud  õpetajate  majas  elanud  politseiniku 
Pulga.  Kuidas  kulges  põgenike  teekond,  Harri 
jutustada ei tea.
  Kuna Märdi sugupuu tegelastega puutume ka Harri 
mälestustes  edaspidi  kokku,  lisame  juurde  lugejale 
paremaks arusaamiseks piltliku skeemi.

Tsooru  oja  ületav  sild  ligikaudu  viiskümmend aastat  tagasi.  Selle 
koha peal võis asuda ka pais, mis aitas tööle panna vesiratta,  sest  
selles kohas on jõesängis palju maakive alles. Tagaplaanil on näha 
Lepistu  koolimaja  ja  perekond  Pütsepadele  kuuluvad  taluhooned. 
Pildil kõige parempoolses hoones asuski mõisa ajal kauplus.

Tsooru mõisavalitseja Jaan Mõttuse sugupuu.
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Õnnitleme   jaanuarikuu 
sünnipäevalapsi

Õnnitleme 2011. aastal  
sündinud Tsooru kandi lapsi

Andri Tamm             13. jaanuar
Anna-Grete Hillak      4. mai
Robin Paal                  5. mai

Igale meist on antud aeg,
aeg tulla, olla ja minna.

Mälestame 2011. aastal lahkunud tsoorulasi

    Eha Luik      6.VII.1941 -18.I.2011
   Tiiu Jänes    2.X.1936    -27.I.2011
   Aivis Jaani   2.III.1988 -3.IV.2011
   Õie Alasoo   13.X.1921   -15.V.2011

Head und sul viimses unes,
head teed sul viimsel teel.

Avaldame siirast kaastunnet Maiale ja teistele 
lähedastele

KRISTJAN  KROONMÄE
2.IV.1926-15.I.2012

kaotuse puhul.
Külalehe toimetus

Tao rauda kuni see tuline

   Vanarahva tarkus „Tao rauda kuni see on tuline“ sunnib 
ikka ja jälle meelde tuletama, et käib vilgas Lepistu kooli 
puudutavate mälestuste kogumine. 
   Ettevalmistused on jõudnud niikaugele, et hulga mater-
jali on süstematiseeritud ja digitaliseeritud. Tasapisi hak-
kab komplekteeruma meeskond, kes asuvad olemasolevat 
viimistlema trükikõlbulikuks. Nõusoleku õla allapanekuks 
on andnud  „100 aasta Luhametsa küla Võrumaal“ raama-
tu  koostaja  ja  toimetaja  Peeter  Lasting  ning  küljendaja 
Rene Toom. 
   Meeldiv  kohtumine  oli  laupäeval,  14.  jaanuaril,  Tiia 
Allasega, kes lõpetas 1988. aastal Lepistu kooli. Ta võttis 
osa 2000. aastal toimunud võistlusest „Mina ja minu pere 
Eesti NSV-s ja Eesti  Vabariigis“. Tema jutustus, kus on 
peatatud ka õpinguaastatel Lepistu koolis, hinnati 330 töö 
hulgast teise koha vääriliseks ja on trükitud 2003. aastal 
ilmunud raamatus „Eesti rahva lood“ III osa. Tiia mäles-
tused  Lepistu  koolist  külvasid  omal  ajal  Tsooru  kandis 
suurt kõmu. Vestluse käigus peatusime sellel teemal. Osav 
kirjamees oskas vastuses ühte lausesse mahutada mõttete-
ra, mida saab pikalt lahti harutada. Inimeste vaated ja aru-
saamad  muutuvad  vananedes.  Samas  kahaneb  ta  julgus 
väljaütlemiseks. Nüüd, kümme aastat hiljem, kirjutaks ta 
teisiti. Koju naastes otsisin selle raamatu Tsooru raamatu-
kogust üles ja lugesin läbi. Kui mul oli Tiiast jäänud pärast 
tunni ajast vestlust hea mulje, siis nüüd kerkis see tundu-
valt kõrgemale. Julgust kirjutada nii endast, oma vanema-
test kui ka tuttavatest, võib imetleda. Tiia kiitis heaks koo-
liõdede-vendade  ettevõtmist  mälestuste  kirjapanemisel 
ning lubas omalt poolt kaasa aidata niipalju, kui võimalik.
   Meile, Lepistu kooli vilistlastele, võiks olla mõtlemiseks 
ka selle raamatu sissejuhatuse lõpusõnad:
„Elulootekstide  puhul  on  olulise  tähtsusega  kirjutamise 
aeg. Seda, millest ühel ajal vaikitakse, võib hiljem uhku-
sega välja kraamida ja vastupidi. Mälul on tavaliselt  ees 
arvukalt filtreid: aeg ja unustamine ning eelnevaist koge-
mustest pärinevad tabud. Rahvuslik vabanemine on mälu 
vabastanud  kollektiivsetest  keeldudest  teatud  teemade 
käsitlemisel,  kuid  individuaalsed  piirangud  on  enamasti 
jäänud.  Ometi  võime tõdeda:  kui  paljud inimesed mäle-
tavad samu sündmusi  üsna sarnaselt,  siis  pidi  kirjeldatu 
olema  ajalooline  reaalsus  või  vähemalt  reaalsusele  väga 
lähedal.“
    Kutsun  üles  kõiki  endisi  Lepistu  kooli  õpetajaid  ja 
õpilasi  kirjutama oma mälestustest.  Siis  saaksime pärast 
raamatu ilmumist julgelt öelda, et selline meie kool reaal-
selt oligi.
   Samuti  ootan  Külalehe  lugejatelt  rohkem tagasisidet 
meie  teabekandja kohta. See annaks ülevaate teie soovi-
dest  ja  mõtetest.  Saaksime  teada,  millest  edaspidi  kirju-
tada. Lehe lõpust leiate kontaktandmed.

       Kalle Nurk 

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

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