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Õpetajate streik koolis ja lasteaias

   7. märtsil algas õpetajate streik, mis kestis kolm päeva. 
Taasiseseisvunud Eestis avaldas kooli haritlaskond esma-
kordselt  tööseisakuga meelt 2003. aastal. Nüüd sai nende 
mõõt  järjekordselt  täis.  Juba 2011.  aasta  alguses  alustas 
õpetajate ametiühing valitsusega läbirääkimisi palga tõst-
mise osas. Senini on jäänud kõik lubaduste tasemele. Sa-
mas aga on tõstetud õpetajate töökoormust. 

7.  märtsil  õpetajate  streigipäeval  tuli  Antslas  kooli  seitse  
õpilast. Maris Piigli otsustas sel päeval vastata õppevõlgnevusi.  

Fotod: Kalle Nurk

  Esimese streigipäeva kesklõunal oli Antsla gümnaasium 
üpris vaikne. Direktor Heinar Kool istus kaptenile kohaselt 
oma kabinetis. Mahukale igapäevatööle oli tal nüüd tarvis 
jälgida ka streigi kulgu. Heinar Kooli sõnade kohaselt tuli 
hommikul kooli seitse last. Sellest võis järeldada, et õpeta-
jate nõudmisega olid ühte meelt nii lapsed kui ka lapseva-
nemad. Vestluse käigus saime teada, et Antsla gümnaasiu-
mis on õpetajatel nädalas 53 tundi. Kuu töötasu arvutamise 
aluseks on võetud 35 tundi, seega tuleb 18 tundi töötada 
tasu  saamata.  Kuigi  Antsla  vallavalitsus  on  korralikult 
õpetajatele määratud rahad välja maksnud, jääb kuu töö-
tasu  tunduvalt  väiksemaks  vabariigi  keskmisest.  Palk 
peaks  olema  selline,  et  tekiks  soov valitsust  kiita,  lisab 
koolijuht. 
   Üha kallinev elatustase on viinud paljud inimesed kan-
natuste piirini. Tõenäoliselt on see üheks põhjuseks, miks 
õpetajate  nõudmist  toetasid  ka  teiste  erialade  töötajad  – 
raudteelased, bussijuhid jt.
   Viimasel ajal on sageli olnud päevateemaks lasteaiakas-
vatajate  töö  väärtuse  võrdsustamine  õpetajatega.  Kuna 
neid tasustatakse valla eelarvest, osalesid üle Eesti paljud 
lasteaia kollektiivid toetusstreigiga. Lusti lasteaias  tuli ka 
korra  jutuks  tööseisaku  korraldamine,  kuid  eestvedaja 

puudumise tõttu ettevõtmine jutu tasemele jäigi.  Streigi-
päevadel käis töö Pillerpallis nagu tavaliselt. Tõsi, lapsi oli 
nendel päevadel kohale toodud kolmandiku võrra vähem. 

Antsla  lasteaias  Pillerpall  streikisid  ainult  lapsed.  Lõunasel  
puhkepausil polnud neil plaaniski magama jääda.

Antsla gümnaasiumi ja lasteaeda Pillerpall külastas 
Kalle Nurk 

Ekvaatori joonel     2. 
Tänase Külalehe vestluskaaslaseks on Antsla vallavoliko-
gu liige Üllar Salumets. Üllar on omavalitsuse liige neljan-
dat hooaega – aastast 1999 – kui vald ühines linnaga. Ta 
on  kindel,  et  tookordne  ühinemine  oli  ka  viimane  aeg. 
Nüüd oleks seda väga raske teha.  See tõestab,  et  edasi-
arengu probleemid pole mitte ainult Tsooru kandis. Mõnes 
mõttes  on Tsooru ellujäämine  isegi  eelistatud olukorras. 
Selle tõestuseks toob Üllar mitmeid näiteid.
   Tsooru kant on kui saareke meres, mis seisab monoliit-
sena. Tal on oma kindel kogukond, kes hoiab kokku ning 
keda esindab kolm valitud saadikut volikogus. Tegelikult 
sõltubki  volinike  tegevusest  väga  palju.  Üllar  arvab,  et 
paljude  volikogu  liikmete  silmaring  lõpebki  Mustjõest. 
Kuigi  vestluskaaslase  isa  Toivo  Salumets  töötas  kunagi 
Pikassaare metsavahina ning koolipõlves sai isegi Tsooru 
kandis liigutud, pole hilisem aeg teda siia tagasi toonud. 
Ka tööalane piirkond lõpeb Litsmetsa külaga. Kuigi jah, 
mõni Urvaste kiriku koguduse liige on teiselt poolt Urvas-
te kihelkonna piiri.  Õigeks sammuks  peab ta möödunud 



aasta  vallavolikogu  väljasõiduistungit  Tsooru.  See  andis 
väga paljudele otsustajatele võimaluse hingata kohalikku 
hõngu, mis oli igati meeldiv ja meeldejääv. Samalaadseid 
võimalusi tuleks edaspidigi pakkuda.
   Tsoorus on alati olnud oma keskus. Omal ajal asus siin 
mõis.  Hiljem ehitati  välja ka suur kolhoosikeskus. Nüüd 
aga tegutsevad mitmed ühingud, mis hoiavad kogukonda 
koos ning tegevuses. Kahju, et sealse Lepistu kooliga nii 
läks.  Selles  on  suures  osas  süüdi  meie  hariduspoliitika. 
Kuigi  oli  kooli  sulgemine  juba  ammu  ette  aimatav,  tuli 
selle kiire lõpp ka Üllarile üllatusena. Ta on kokku puu-
tunud nii Vana-Antsla kui ka Lusti algkooli sulgemisega. 
Siis püüti ikka kooli vajadust tõestada ning lasti nutulaulu. 
Lepistu kooli sulgemise käis välja vallavolikogus eelarve-
majanduskomisjon  ning istungil  kiitsid ettepaneku heaks 
kõik Tsooru kandi volinikud. Mis siis enam teistelgi üle jäi 
kui otsusega nõustuda.
   Tsooru kandi rahvas peaks välja töötama oma arengu-
kava,  kuidas edasi minna ja mida tulevikult  oodata. See 
aitaks palju kaasa volikogus poliitiliste otsuste tegemisel. 
Hetkel nii mitmedki langetavad otsuse just Tsooru saadi-
kute  arvamuse  järgi,  teadmata,  millele  nende  seisukoht 
tugineb. 
   Üllar on kümne aasta jooksul kogenud, et mõned voli-
kokku pääsenud inimesed on ennast hakanud tundma kui 
vallana  ja  kasutavad  kätteantud  võimu  nagu  oma  raha. 
Tema nii ei arva. Vald koosneb siiski selle elanikkonnast 
ja tsentris jagatakse ümber rahva raha. Seega peaksid ini-
mesed väga sügavuti mõtlema, kelle kätesse nad usaldavad 
oma rahakoti, kui valimiskasti juurde lähevad.
   Suureks Tsooru rahva trumbiks peab Üllar ka Külalehte. 
Ta on selle lehe ilmumisest teadlik, kuid sisuga vähe tut-
tav. Sellise lehega võivad vähesed piirkonnad uhkustada, 
ning leht võiks isegi mõnel korral ilmuda Valla Lehe lisa-
lehena, et ka teised vallaelanikud tunnetaksid, mida naab-
rid teevad. Kuigi Külaleht on kättesaadav ka internetis, on 
Antsla vallas väga palju inimesi,  eeskätt vanureid, kellel 
puudub see teenus. Miks aga otsustas ühtäkki vallavoliko-
gu haridus-  ja  kultuurikomisjon  ning vallavalitsus  omalt 
poolt mitte Külalehe ilmumist toetada, tuleb küsida asja-
osalistelt. Võib-olla ei lähe kogukonnale seda lehte enam 
vaja? On ju selle kandi esindajad nii komisjoni- kui ka va-
litsuse koosseisus. Siin peaks kogukond ise jõudma selgu-
sele, kas ikka Külalehe elus hoidmine on vajalik ja kuidas 
seda omalt poolt toetada. Samuti tuleb oma seisukohtades 
olla järjekindlamad ning rauda taguda niikaua, kui see on 
kuum.  Mõnikord piirkonnale väga vajalik asi  ei  tundugi 
kaugel volikogus nii  põlev küsimus olevat  ja  võib jääda 
märkamatuks. Nüüd ongi vaja endast uuesti märku anda. 
See käib ka Roosiku küla kooli pargi oma haldusesse võt-
mise kohta. Kuigi novembrikuu vallavolikogus külarahva 
soovist teavitati, jooksis see samuti Üllari kõrvust mööda 
ning tema arvas, et küsimus on lahendatud. Samas oli ta 
sellest heast mõttest kuulnud juba varem Kaikal toimunud 
õppepäeval  ning mõelnud,  miks  seda ellu ei  viida.  Selle 
küsimusega oleks kohe leitud vanarahva ütluse järgi lahen-
dus – hundid söönud ja lambad terved. 
   On küsimusi, mille ümber võib jäädagi arutama. Teine-
kord aga aeg sunnib otsuseid vastu võtma. Alati polegi aeg 

tähtis, vaid asjaolu, kuidas otsustajad on endale asja sel-
geks teinud. Üllar võrdleb omavahel nelja hooaja volikogu 
istungeid. Esimest kahte võis võrrelda püssipauguna. Ot-
suste haamer  töötas  nii  kiiresti,  et  mõnikord  ei  jõudnud 
käega märkugi anda. 3-5 minuti  pärast mindi juba laiali. 
Kolmanda valitsemise ajal olukord natuke paranes ning nii 
mõnigi toimuv asi jõudis pärale. Kuna aga oli koalitsiooni 
pool  rohkearvuline,  jäid  otsused  ühepoolseks.  Nüüd  on 
olukord hoopis teine. Võimusuhted on peaaegu tasakaalus 
ning  enne  otsuste  tegemist  saavad  sõna  kõik  arvamuse 
avaldamiseks.  Koosolemised  kestavad  keskeltläbi  tund 
aega.
   Üllar hakkab isegi kahtlema oma esialgses ettepanekus, 
et rahvas võiks kutsuda oma üritusele ka võimuladvikust 
esindajaid. Kas on ikka veel nõukogude aeg, kui ülemus-
tele  kaeti  punase  linaga  rikkalik  söögi-joogilaud,  et  siis 
midagi vastu saada? Volikogu ja vallavalitsus peaksid ole-
ma ise aktiivsemad ning tundma huvi, mis nende ümber 
toimub.
    Meil on juurdunud lühikese ajaga kapitalism tugevamalt 
kui teistes kapitalistlikes riikides. Tihti ei tunne enam ven-
na armu. Ringreisil  Itaaliasse koges Üllar,  et  seal toetab 
riik  tublisti  kooperatiive,  kes  omakorda  kogukondades 
seltsitegevust elus hoiavad. Üllar ei pea õigeks meil vallas 
üha suurenevat bürokraatiat kohalike väikeste seltsingute 
tegevuse kontrollimise suhtes. See on alguse saanud Sõ-
merpalu vallast, kust edasi liikus Urvastesse ning on meil 
juba teist aastat. Ta tunnetab, et külade sädeinimesed on 
väsinud ning kustumas. Ühel hetkel võib tekkida olukord, 
et pole enam tegijaid, kellele raha jagada. Ometi jäi temal 
väga hea tunne viimasest ümarlaua taga istumisest MTÜ-
de  esindajatega.  Sellised  kohtumised  on  tervendavad  ja 
peaksid ka edaspidi toimuma. 

 Kirikuõpetaja  Üllar  Salumets  Eesti  Vabariigi  aastapäeval  
jumalasõna lausumas.            Foto: Kalle Nurk

   Nii nagu esimene kohtumine vallavolikogu liikme Aivar 
Sloogaga, nii toimus ka see kohtumine Urvaste kirikuõpe-
taja  Üllar  Salumetsaga  meeldivas  ja  töises  seltskonnas. 
Temas  oli  tunda  kirikuõpetajale  kohast  rahulikkust,  kes 
peab üheaegselt teenima nii riiki kui ka rahvast. Ta ei läi-
nud kaasa halba varju heitvate küsimustega ning rõhus ra-
hulikule ja järelemõeldud tegutsemisele. Järgmises Küla-
lehes  teeme  tutvust  volikogu liikme  Kalmer  Kallioniga, 
kes  omal  ajal  oli  seltsielus  leegitsev  täht.  Saame  teada, 
kuidas tema suhtub tsoorulastesse ning mida oskab omalt 
poolt edasi anda.

Kalle Nurk



Kuidas lõppes Riigikogu 
spiikeri kohtumine rahvaga

Riigikogu  esimees  Ene  Ergma  Kobela  rahvaga  kohtumas.  
Teda  saatis  Antsla  vallas  ringreisil  vallavolikogu  esimees 
Kurmet Müürsepp.      Foto: Kalle Nurk

    Reedel, 23 märtsil tegi riigikogu esimees Ene Erg-
ma ringreisi mööda Antsla valda. Pärast kahetunnist 
kohtumist Antsla gümnaasiumi õpilastega suundus ta 
ettevõttesse Inno. Külalise vastuvõtuks oli valmis ka 
kümmekond  Boose  külaseltsi  majja  kogunenud  ini-
mest. Ene Ergma saabus kohtumisele väikese hiline-
misega.  Lühikese  sissejuhatava  osana  astroloogiast, 
mis on tema õpitud kutsumus,  asuti küsimusi esita-
ma. Tõenäoliselt loodeti vastustes kuulda lubadusi ja 
paremat maa-elusse suhtumist.  Vähemalt  allakirjuta-
nu lahkus kohtumiselt pettunud meeleoluga. Juba esi-
mene küsimus,  miks paljud väiksemapalgalised töö-
lised peavad töötama isegi neli  aastat,  et  saada üks 
pensioniaasta kirja, andis üllatava vastuse. Selles on 
süüdi Eiki Nestor! See olevat tema väljatöötatud sea-
dus! Siin oskab küll ainult korrata peaminister Ansipi 
lauset „Tule taevas appi!“ Kas tõesti on riigikogu või-
metu  muutma  seadust,  mille  üks  inimene  on  välja 
töötanud? Tekib küsimus – milleks on meile siis vaja 
riigikokku 101 inimest? Samuti jäi mulje, et maakoo-
lide sulgemine on loomulik, sest maal väheneb laste 
arv ning riigil  pole raha nende koolide toetamiseks. 
Millest aga tuleneb  inimeste maalt väljavool? Kelle 
käsi  siin  mängus  on?  Eestlaste  arv  järjest  väheneb. 
Selleks, et meie arvukus suureneks, peab perekonnas 
üles kasvama vähemalt kolm last. Väitega, et maal on 
enam  levinud  paljulapselised  perekonnad  võrreldes 
linna väikekorterites elavate peredega, ei olnud küla-
line  nõus.  Siin  tõi  ta  näite  Oskar  Lutsu  raamatust 
Kevade, kus tegelaste peredes oli kuni kaks last. Kui-
das näeb Ene Ergma Eesti  maaelu tulevikus selliste 
seadustega edasi minnes? Nimetades seda heaks küsi-
museks, oli vastus lühike - „Ei tea.“  Ka korterelamu-
te probleem, et  küttehinnad on kõrged ning väikese 
sissetulekuga  ei  jõu  sooja  kinni  maksta,  oli  vastus 
lihtne.  Hinnad polegi meil kõige kõrgemad. Nõuko-
gude  ajal  ehitatud  paneelmajad  tuleb  lihtsalt  korra-
likult ära soojustada. 

   Ega palju rohkem küsida ei jõutudki. Kohtumisele 
pani punkti hilinemisega kohale saabunud Paul. Nõn-
da kutsusid teda nimepidi kohalolijad. Mees oli en-
nast parajalt kodus üles ärritanud ja asus kohe ründa-
ma sõnavõtuga, mis oli täis süüdistusi riigikogu vas-
tu, keda tema on valinud. Helgest kolhoosielust pole 
enam midagi  järgi  ming  maal  valitseb  kaos.  Kuna 
Paul vahepeal hingepausi ei teinud, polnud võimalik 
ka küsimustele vastata. Teda püüti maha rahustada, 
aga  tulemuseta.  Ene  Ergma  üritas  kasutusele  võtta 
riigikogu juhtimismeetodit. Vaikuse saamiseks lõi ta 
puuhaamri asemel lahtise käega tugevalt vastu lauda. 
Võrumaa väikesesse maakohta tema võim ei ulatu-
nud. Paul jätkas rünnakut. Ei jäänudki muud üle, kui 
Riigikogu spiiker tõusis laua tagant püsti ja lahkus.
   Kahju, et ei osatud ära kasutada Vabariigis võimu-
tasandil kõige tähtsama inimesega kohtumist.  Õhku 
jäi tunne, et maainimestele on selg pööratud. Uppuja 
päästmine on uppuja enda asi!

Kalle Nurk

Selgus Tsooru meister 
lauatennises

Lauatennise võitlustel osalesid Kalle Nurk (vasakult), Toomas  
Mõttus, Jaan Veide, Eero Ploom ja Janek Sisas.

   Märtsi  kuusse  jääb  kolmas  laste  koolivaheaeg. 
Selle  sisustamiseks  otsustati  vaheaja  lõpus  korral-
dada lauatennise võistlused. Nädal aega anti võima-
lus tutvuda reketi ning palliga. Keda ei tulnud, olid 
õpilased.  Küll  aga  tuletas  oma  noorusaega  meelde 
vanem põlvkond.  1970.  aastatel  sai  Lepistu  koolis 
alguse  huvi  lauatennise  mängu  vastu.  See  kestis 
kooli lõpuaastateni. Alati tuldi maakonna lauatennise 
võistlustelt  tagasi medalitega. Nii koguneski reedel, 
20. märtsil rahvamaja saali kuus mängijat eri aegade 
kooli paremikust,  et omavahel mõõtu võtta.  Pärast 
tasavägiseid mänge kuulutati tänavuse aasta Tsooru 
meistriks lauatennises Eero Ploom, temale järgnesid 
Janek Sisas ja Kalle Nurk. Et lauatennis on tsooru-
lastes jälle aukohale kerkinud, tõestavad pärast võist-
lusi järgnenud päevadel sagedased rahvamaja külas-
tused. Alanud on uus ettevalmistusperiood järgmise 
aasta meistrivõistluseks.

       Kalle Nurk



Märtsikuu lõpp tõi kaasa mitmeid tunnustusi

   Kultuurielus loetakse tibusid kevadel. See on aeg, kus 
kollektiivid astuvad rahva ette, et anda ülevaade hooajal 
õpitust. 
   Esimesena andis endast märku Tsooru külateater, kes 
osales 24. märtsil Antsla kultuuri- ja spordikeskuses toi-
munud Võrumaa maateatripäeval Tõnis Braksi neljavaatu-
selise külakomöödia „Võsavennad“ esimese vaatusega.

  Näitlejad esireas Marge Annus (vasakult), Liis Keerov, Tiit  
Lannajärv ja Kevin Keerov. Tagareas Ale Annus, Ly Raud-
sepp, Jarek Jõela, Lily Keerov, Herki Hillak ja lavastaja Laine 
Keerov hetk enne näitemängu „Võsavennad“ esietendust.  

Fotod: Kalle Nurk

   Tõenäoliselt võib olla tänavu õpitud näidend tsoorulaste 
kõige pikem mängitud etendus. Peaaegu kolm tundi kestev 
näitemäng viib meid järjekordselt tagasi esimesse Eesti 
aega. Tähtsal kohal on taluelu ning armastus ligimese ja 
maa vastu.
   Armastus oma külateatri vastu on ka tsoorulastel. Nii 
täitus 30. märtsi õhtul saal enne etendust kiiresti. Ligi 80 
pealtvaataja hulgas oli nii väikesi lapsi kui eakamaid. Kõi-
ge enam lagistasid valjusti naerda just lapsed. Tänu lavas-
taja Laine Keerovi pikaajalisele kogemusele tundsid näit-
lejad laval ennast hästi.

   Lustakale etendusele järgnes tants ansambel OnuPoeg 
saatel. Pillihelid vaibusid alles vastu hommikutundi. 
   Ees ootavad väljasõidud teistesse piirkondadesse. Edu 
neile!

Tsooru segaansamblis laulavad Kerli Koobak (vasakult), Liis  
Keerov, Ly Raudsepp, Liia Sibul, juhendaja Ive Ruusamäe, 
Vladimir Vassiljev, Lily Keerov, Sirle Nurk, Mare Mägi, Kaire 
Niilus ja Laine Keerov.

   Järgmisel päeval, 31. märtsil sõitis Tsooru segaansambel 
Misso, kus toimus 15. Võrumaa vokaalansamblite päev. 
Paremate väljaselgitamisel peeti eraldi arvestust eakate-, 
sega-, nais- ja meesansamblite vahel. Kuigi segaansamb-
leid oli võistlustules ainult üks – tsoorulased, jagus neile 
tunnustussõnu ohtrasti. Žürii peakohtunik Thea Paluoja 
Raplamaalt kuulutas tsoorulaste laulu „Päev valgust täis“ 
kõige ilusamaks päevakohaseks lauluks. Pärast laulu lõp-
pu pühkis ta silmanurgast pisarat.
   Parimad alaliikide vokaalansamblid läksid järgmisel 
päeval Võrumaad esindama Värskasse Lõuna-Eesti vo-
kaalansamblite päevale. Tsooru lauljad sellest osa ei 
võtnud. 

Kalle Nurk

Õnnitleme sünnipäevalapsi Lähenevad üritused Tsoorus
15. aprill Tsooru Mälumängur 2012 finaal
22. aprill Jüriööjooks
28. aprill Koristustalgud
30. aprill Volbriöö pidu noortele
12. mai   Kevadkontsert ja puhkeõhtu

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

85 HARALD MÕTTUS 09.04.1927 Luhametsa
85 LEHTE PUURA 14.04.1927 Litsmetsa
83 KARL JÄNES 19.04.1929 Piisi
78 HEINO POST 30.04.1936 Luhametsa
76 KOIDULA MÕTTUS 20.04.1936 Tsooru
72 ANNI LIIBERT 08.04.1940 Litsmetsa
72 EHA KUZMINA 11.04.1940 Roosiku
70 ANNE PUKSA 08.04.1942 Tsooru
70 LEIDA KASAK 02.04.1942 Piisi
69 LEILI MUST 15.04.1943 Tsooru
67 VIIVI-AILI KOIDUSAAR 04.04.1945 Tsooru
59 ILME VÕRO 13.04.1953 Viirapalu
58 RAIVO NUMMERT 06.04.1954 Litsmetsa
57 ALEKSANDER HILLAK 29.04.1955 Tsooru
56 OSKAR SISAS 01.04.1956 Tsooru
54 HETTI LINDPERE 12.04.1958 Tsooru
54 KALLE NURK 27.04.1958 Roosiku
53 SULEV MÕTTUS 26.04.1959 Luhametsa
52 TOOMAS SILD 29.04.1960 Kikkaoja

Ei tulek ega minek ole meie endi teha
vaid see, mis sinna vahele jääb.
Ja see on elavate mälestada.

RIHO   TAMMIKSAAR
28.I.1948  - 15.III. 2012


