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Tsooru külateater
 Kagu-Eesti 

teatrifestivalil Valgas

Kagu-Eesti teatrifestivali tunnustusmeened.

   Pärast 30. märtsil  toimunud näitemängu „Võsa-
vennad“  esietendust  on  Tsooru  näitlejad  asunud 
ringreisile  teistesse  rahvamajadesse.  20.  aprillil  käis 
neid vaatamas Uue-Antsla rahvamajas üle kolmeküm-
ne teatrihuvilise. Järgmisel päeval esineti juba Valga 
kultuurimaja  lavalaudadel,  kus  toimus  Kagu-Eesti 
teatrifestival.  Kohal  olid  kolme maakonna – Valga, 
Põlva ja Võru –  kolm väljavalitud etendust.  Võru-
maad esindasid Krabi, Vastseliina ja Tsooru. Festival 
algas hommikul kella üheksa ajal ning kui tsoorulased 
viimase  etendusena  lõpetasid,  näitasid  kellaosutid 
peagi südaöötundi. Enne uue päeva algust jõudis žürii 
siiski välja öelda oma hinnangud. Tsoorulasi tunnus-
tati eripreemiaga hea ansambli mängu eest mälestus-
eseme ja diplomiga.  Järgmine esinemine  on Tsooru 
külateatril  17.  mail  Antsla kultuuri-  ja spordikesku-
ses.

           Kalle Nurk

Elulõngal täitus viis aastat

   2007. aasta 14. aprilllil tulid Heli Palmi eestveda-
misel  Tsooru raamatukogu puhkeruumi tosin söakat 
pensionieas tsoorulast. Otsustati, et rahvamajas haka-
takse koos  käima korra  kuus,  kolmapäeval.Tullakse 
kokku, et koos aega veeta, uudiseid vahetada ja liht-

salt juttu puhuda ning sünnipäevalapsi õnnitleda.
  Nüüd ongi  sellest  esimesest  korrast  täitunud  viis 
aastat.  Jürikuu  18.  päeval  toimunud  koosviibimine 
oligi  juubelihõnguline  –   pidulaudki  rikkalik  ja 
omaküpsetatud kotletid, šnitslid salatite kõrvale väga 
maitsvad.
  Vaadati  tagasi  eelnenud  aastatele.  Leinaminutiga 
meenutati  mullu lahkunud Tiiu Jänest.  Tore,  et  tul-
lakse lähedalt ja kaugemalt, Savilöövist ning Pulstist. 
Luhametsast  on  aastaid  käinud  Eha  Mandel.  Tema 
oma akordioniga saates on pannud lauluhelid kaunilt 
kajama. 
  Tuletati meelde ka seda, kes seltsingule nime andis. 
Ristiemaks  võib  pidada  Laine  Annust.  Meenutati, 
millistest  üritustest  on  osa  võetud  ja  kuhu  ühiselt 
reisitud.  Üks esimesi  väljasõite oli  Lindora laadale. 
Koos Antsla eakate ühendusega ,,Elame veel” on osa 
võetud reisidest Ida-Virumaale, Narva ja Sillamäele, 
Peipsi  äärde,  Setumaale,  Lahemaale,  Paldiskisse. 
Väga toredad on olnud ka oma valla bussiga sõidetud 
lühemad  ekskursioonid  Pokumaale,  Pühajärvele, 
Sangastesse,  Mõniste  talurahvamuuseumi  ja  mullu 
maanteemuuseumi.  Küllap ei  tulnudki kõik meelde, 
aga koos veedetud aega ei ole küll keegi kahetsenud. 
Elulõnga õied on otsustanud veel jõudsalt edasi õitse-
da ja iga uus õis on teretulnud. 
Jõudu ja tervist neile! 

             Krista Puija

„Elulõng“  5.  aasta  sünnipäevalised.  Esireas  Helgi  Jõgeva  
(vasakult),  Malle  Pärna,  Hilja  Valling,  Laine  Annus,  Asta  
Kalanüp,  Kristiina Puija,  Elfriede  Iin,  Enda Väits  ja  Elmo 
Meier.  Tagareas  Heli  Palm,  Krista  Puija,  Lille  Puija,  Ilme  
Talja, Tiiu Leimann ja Ene Sõmer. 

         Fotod: Kalle Nurk



Mälumängu võitsid kostilised

„Tsooru Mälumängur 2012“ võitjaks tuli võistkond Kostilised 
koosseisus Reiko Kroonmäe (vasakult), Viljar Libba ja Aivar  
Kroonmäe.

   15. aprillil lõppes Tsooru mälumänguritel  järje-
kordne  hooaeg,  mis  koosnes  seitsmest  etapist.  Igal 
viimasel neljal aastal on mängu arvestuses ja korral-
duses  tehtud  väikesi  muudatusi.  2012.  aasta  parima 
mälumänguri  tiitli  selgitamisega  tehti  algust  juba 
möödunud aasta oktoobris, kui võistlustulle astus viis 
võistkonda. Hiljem liitus nendega veel Antsla kandi 
esindus  KOSTILISED koosseisus  Aivar  Kroonmäe, 
Reiko  Kroonmäe  ja  Viljar  Libba.  Nemad  seekord 
juhtohjad oma kätte  haarasidki  ning hoidsid lõpuni. 
Omamoodi  huvitavaks  kujunes  vägikaika  vedamine 
võistkondade 300+ (Aivar Jõevere,  Lauri  Keerov ja 
Andrus Niilus) ning UMAD (Mare Mägi, Krista Puija 
ja Ene Sõmer) vahel. Nende paremuse otsustas alles 
finaal. Tublid olid ka MÄLUJAD (Irina Horg ja Sirle 
Nurk), METSAS (Silver Dräbtsinski, Enely Jaani ja 
Eleri Siidra) ja SEMUD (Janek Sisas ja Jaan Veide). 
Korra  osalesid ka MKJ (Janari Veide, Kairit Ladvig 
ja Armo Arras). Juba teist kevadet järjest tõmmatakse 
lõpujoon  alla  sõpruskohtumisega.  Seekord  liitusid 
meiega PALUPERA ja VÕRU võistkonnad, kes vas-
tavas järjestuses ka võitsid. Lõpp oli pikale marato-
nile vääriline – 50 küsimust ja võrreldes eelmistega, 
ka  tunduvalt  raskemad.  Et  kõik  mööduks  ladusalt, 
kutsus küsimuste  koostaja ja mälumängude pealäbi-
vija Ene Viimne endale appi esimesel sõpruskohtumi-
sel  Võru  võistkonnas  võistelnud  Ülar  Lauki.  Ene 
Viimse väljavalitud huvitavad küsimused ongi üheks 
põhjuseks, miks tullakse ikka ja jälle kokku. Iga kord 
saadakse teada midagi uut, mida varem ei teatud. Pä-
rast võistlejate ühispilti mindi suvepuhkusele ja lepiti 
kokku, et sügisel kohtutakse taas. 

Väikesed tõrvikukandjad

  Pühapäeval, 22. aprillil koguneti Tsooru parki, et 
anda avastart järjekordsele ümber Tsooru järve jook-
sule. Tsooru jüriööjooks on pika traditsiooniga. Pal-
judes kohtades korraldatakse sel  päeval  teatejookse. 
Nõnda oli  see ka mõned aastad tagasi  Tsoorus,  kui 
ajavõtmist  alustati  rahvamaja  juurest.  Võistkond 

jagati  raja peale  laiali  ja joosti  ümber  pargi.  Mõni-
kord mahtus ringi sisse ka Tsooru järv. Kolm viimast 
aastat on joostud taas pargis.

Väikesed  jüriööjooksjad  stardijoonel:  Raul  Tamm 
(vasakult), Janette Sisas, Kristiina Puija, Maarja Annus,  
Karl-Erik Keerov, Oliver Jõela, Kertty Keerov ja Sandra 
Jõela.
   Viis  aastat  tagasi  Lepistu kooli  üheks sulgemise 
põhjuseks oli, et lapsi ei olnud juurde tulemas. Nüüd 
paistab Tsooru sellest murest  hakkavat lahti  saama. 
Just  alla  kümneaastased  jooksulapsed  jäid  jüriöö-
jooksul kõige enam silma. Nemad küll veel sõidutee-
le ei pääsenud, kuid jälgides nende võistlustahet, on 
nende päralt peagi ka jooks ümber Tsooru järve. 
   Rahvast kogunes lähenevas  õhtuhämaruses parki 
palju,  kuid  tõrvikuläitjaid  ümber  järve  jooksuks 
registreerus  ainult  kuus.  See  aasta  läheb  ajalukku 
sellepoolest,  et  esmakordselt  jäid pikema maa läbi-
misel kõrvale naised.

Noored nautisid kevadet
   Tsooru noorte aktiivsus teeb ainult rõõmu. Neile 
meeldib rahvamajas käia ning selle ümber tegutseda. 
Veel  polnud  kevad  õieti  jõudnud  alatagi,  kui  nad 
avaldasid  soovi  rahvamaja  juures  koristustalguid 
korraldada.  Seekord  otsustati  käsile  võtta  hoone 
tagune külg. Rimmi talu oli lahkesti nõus appi tulema 
oma  tehnikaga.  Niisiis  tehtigi  28.  aprillil  Tsoorus 
„Teeme ära!“  loosungi  all  suur koristuspäev.  Kuigi 
tööd jäi ka järgmiseks aastaks, oli tehtu silmaga mär-
gatav.

Koristustalgulised Urmas Viimne (vasakult), Julius Jõgi, Mati  
Veide,  Janek  Sisas,  Lille  Puija,  Jaan Veide,  Taisto  Tamm, 
Sander Sibul, Krista Puija, Ene Sõmer, Janika Tõntsel, Alvar  
Paal ja väikesed Gregor Kuusik ja Emily Eisenberg. Pildil on 
puudu Vidrik Joosu, Kristjan Sibul ja Kalle Nurk.

Fotod: Kalle Nurk



Mõned päevad hiljem süüdati koristatud puidumater-
jal põlema. Tsooru noored kutsusid  volbriööks (30. 
aprill)  kõiki  nõidasid  Sänna-Tsooru-Matsi-Antsla 
teederistmikule kokku. Rahvamaja ette  toodi kohale 
tehnika,  mis  tekitas  võimast  diskolärmi.  Enne  tule 
süütamist peeti maha jõukatsumise võistlused. Päeva-
le  kohaselt  lennutati  luuda,  püüti  edasi  jõuda  kotis 
jooksuga ning õhus püsida hüppenööril hüpates. Kõi-
ge enam soovisid oma võimeid näidata just  noore-
mad,  kes  olid  kohale  talutanud  ka  endast  vanemad 
õed-vennad  ja  emad-isad.  Nii  et  lisaks  võistlejatele 
jagus ka pealtvaatajaid.

Greta Puija on luuda lendu saatmas.

Pärast volbritule süütamist maandus luua seljas kohale kaks 
nõida, kaasas Red Bulli purk.

Tsooru park 
jälle uuringu all

   Vaatamata sellele, et Tsooru pargis käivad pidevad 
hooldustööd, on ometi teatud ettevõtmised küsimärgi 
all. Mõisapark on muinsuskaitse all ja suuremad ette-
võtmised on lubatud alles pärast muinsuskaitse eritin-
gimuste väljaselgitamist. 12. aprillil käis parki vaata-
mas maastikukujundaja Kati Niibo osaühingust Hüüp, 
kellega  Antsla  vallavalitsusel  on  sõlmitud  leping 
Tsooru pargi muinsuskaitse  eritingimuste  väljaselgi-
tamiseks.  On  kuulda,  et  vallavolikogu  on  leidnud 
täiendavaid  summasid  samaaegselt  valmis  teha  ka 
pargi edasise kasutamise planeering. See tõstab usku 

lähenevatele suurematele töödele. Seda on tsoorula-
sed oodanud juba mitmed aastad. Paar aastat pideva 
hoolduse all olnud  keskuse haljasala on köitnud pal-
jude möödujate tähelepanu. Kiidusõnu lausus ka Kati 
Niibo. Kuigi taimeliikide poolest on park vaene, an-
nab  palju  ära  teha  väikesele  territooriumile  jääva 
omapärase maastikuga.  Hoiame Külalehe kaudu lu-
gejaid asjade edasise kulgemisega kursis.

Osaühingu  Hüüp  maastikukujundaja  Kati  Niibo  (vasakul)  
koos valla haljastusspetsialisti Liana Lutsariga Tsooru pargis  
ringkäigul.

         Tekst ja fotod: Kalle Nurk

Koidukiir saab kümne 
aastaseks

   Mais täitub kümme aastat päevast, kui Tsooru rah-
vatantsijad  kandsid  pärast  kevadkontserdi  lõppu 
pidulikult lavale oma embleemi ning koondusid ühise 
nime Koidukiir alla. Ühtlasi oli see nimi  tunnustus 
pool sajandit Tsoorus rahvatantsu õpetanud Koidula 
Kuusele.  Sellega  sooviti  mõista  anda,  et  Koidula 
energiakiired valgustavad Tsooru kultuurielu ka pä-
rast teda. Kümme aastat on seda suudetud täita. Üks-
ki  Tsoorus  toimunud  kontsert  pole  möödunud ilma 
rahvatantsijateta. Oma tegevusse on kaasatud ka sõp-
ru teistest piirkondadest. Nii on ka tänavu, kui juube-
lihõngulisel kevadkontserdil on võimalus näha  tant-
sijaid Kobelast, Urvastest ja Mõnistest. Lisaks tantsi-
jatele on laulmas Tsooru segaansambel ja Nursi trio - 
Milvi  Alvela,  Maimu  Maran  ja  Aime  Uibu.  Õhtu 
lõpus  saavad  kõik  tantsu  keerutada  Viljandimaa 
ansambli Store Band saatel.



Savilöövi tehase ümber käis 
vilgas tegevus

   „Teeme ära!“ nimetuse all toimuvad juba mitmen-
dat aastat kevadised koristustalgud. Kui varasematel 
aastatel oli selleks määratud üks kindel päev, siis tä-
navu on teisiti.  Registreeruda võis ükskõik milliseks 
päevaks. Töögruppidele oli riigi poolt ette nähtud ka 
väike  pakike,  mis  sisaldas  töökindaid,  esmaabitar-
beid,  viis  Snickersi  šokolaadi  ja reklaamilehti.  Töö-
hõives  arvel  olnud  isikutele  kompenseeriti  jalavaev 
tööpiirkonda. 
   5.  mail  käis  vilgas  tegevus  ka  Savilöövi  külas. 
Kümmekond talgulist koristasid ja sorteerisid tehase 
ümber vedelevat prahti. Selleks päevaks olid Tallin-
nast kohale sõitnud potitehase uued omanikud Kristi-
na  Tauts,  Toomas  Tauts  ja  Tarmo  Laanetu.  Neljas 
peremees – Valjo Liivamägi – ei saanud Võrumaale 
tulla.

 Savilöövi  potitehase uued omanikud Tarmo Laanetu (pare-
malt), Kristina Tauts, Toomas Tauts ja nende tubli koostöö-
partner,  pakendiringluse  juhatuse  esimees,  Aivo  Kangus  
Savilöövis „Teeme ära!“ talgupäeval.

         Foto: Kalle Nurk
   Vesteldes Kristina ja Toomas Tautsiga selgus, et 
tehase taaskäivitamiseks on kirjutatud kaks projekti, 
kuid  mõlemal  korral  on  saadud  eitav  vastus.  Üks 
plaan oli rajada tehase juurde õppeklass, kus inimesed 
saaksid oma käega valmistada savist esemeid. Samuti 
on  soov  klaastaara  segu  baasil  valmistama  hakata 
ehituskive.  Nii  saaks  sorteerimata  jahvatatud  klaasi 
segamisel saviga (suhtarvuga 6:4) vastupidava tellis-
kivi. Niikaua, kui plaanid pole teoks saanud, käiakse 
aeg-ajalt  suurlinnast  Savilöövi  potitehases  valmista-
mas kuumuskindlaid glasuuritud savikausse.  Kausse 
müüakse laatadel.  Vastseliina maarahva laada tarvis 
tulebki välja hooaja esimene ahjutäis. Veel on käidud 
Lindora, Lüübnitsa ja Setu laadal. Tänavu proovitak-
se õnne ka Hauka laadal. 

Kalle Nurk

Õnnitleme sünnipäevalapsi

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

9 1 M E RA N D A V Õ RO 1 5 .0 5 .1 92 1 K ik k aoja
8 1 LIL LI P Ü TS E P  3 0 .0 5 .1 93 1 Roos ik u
7 5 ER IK A H O R G 1 1 .0 5 .1 93 3 Savilöövi
7 3 ILM E TA LJA 1 1 .0 5 .1 93 9 Tsooru
6 8 V Ä IN O BERG M A N N 1 5 .0 5 .1 94 4 Tsooru
6 5 M A LL E PÄ R N A  0 6 .0 5 .1 94 7 Savilöövi
6 5 TO IV O V Õ R O 1 4 .0 5 .1 94 7 K ik k aoja
6 4 H E IN O K IK A S 0 3 .0 5 .1 94 8 Roos ik u
6 3 A A S A K O O BA K 0 5 .0 5 .1 94 9 Tsooru
5 8 M A TI V EID E 0 5 .0 5 .1 95 4 Tsooru
5 6 A R N O LD JÜ R IS O O  1 8 .0 5 .1 95 6 Savilöövi
5 5 M A IA LU S T 1 1 .0 5 .1 95 7 Tsooru
5 5 J A A N V E ID E 2 5 .0 5 .1 95 7 Roos ik u
5 4 S IR JE O RG 3 1 .0 5 .1 95 8 Savilöövi
5 3 P EETER S P REN K 0 6 .0 5 .1 95 9 Tsooru
5 1 EN E V IIM N E 0 9 .0 5 .1 96 1 Tsooru
5 1 EH A M A N D EL 2 0 .0 5 .1 96 1 Luham ets a

Jüriööjooks
22 . aprill 2 012

Jrk Nim i V anus P arg is Üm ber jä rve
1 K arl-E rik K eerov 10 33.12
2 K ertty K eerov 8 35.01
3 S andra  Jõe la 7 35.64
4 Oliver Jõe la 7 37.26
5 Raul Tam m 7 38.61
6 K risti ina  P uija 6 43.78
7 M aarja  A nnus 6 48.82
8 Janette  S isas 5 49.45
1 V id rik  Joosu 16 7 ,46.00
2 A le A nnus 41 8 ,00.00
3 K aido S õmer 32 8 ,08.00
4 S ander B ogdanov 11 9 ,13.00
5 K arl-E rik K eerov 10 9 ,48.00
6 Ragnar A nnus 12 10 ,05 .00

On elu lühike, on ainult viiv.
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib.

HELDUR MÄGILAINEN
25.III.1956     - 20.IV.2012


