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Tsooru mõisakeskus ootab jaanipäevalisi 

Arnold ja Ülle Jürisoo Savilöövi külast hoolitsesid kõige enam 
selle eest, et enne jaanipäeva Tsooru mõisapark nii korras on.  
Pilt on tehtud  1. juunil 2012 Tsooru kontori taga suure tam-
mepuu all.                                 Foto: Kalle Nurk

   Tsooru mõisapargi eest on hoolt kantud erinevatel 
aegadel isemoodi. Arvestades puude vanuse järgi oli 
mõisa ajal park küllaltki  noor.  Puud alles hakkasid 
elujõudu sisse saama. Tõenäoliselt hoolitses mõisnik 
kõige paremini  oma häärberi ümbruse eest. Temal oli 
selleks ka piisavalt vahendeid.  Pärast Eesti Vabariigi 
tekkimist 1918. aastal jaotati mõisamaad uusmaasaa-
jatele, seega killustus keskuse haljasala. Kuidas suh-
tuti  ümbritsevasse  uue  võimu  algaastatel,  andmed 
puuduvad.  Arvestades  sellega,  et  enamus  inimestest 
mõisnikesse  just  kõige  paremini  ei  suhtunud  ja  ka 
puudusid  vastavad  võimalused,  oli  kindlasti  väike 
tagasilöök. Samamoodi võib oletuste rida jätkata.
   1928. aastal valmis uhke mõisahoonest ümberehi-
tatud Tsooru rahvamaja. Rahvas muutus jõukamaks, 
seega ka Tsooru vald.  Kindlasti hoiti kuulsa pöörd-
lavaga kultuurikeskuse ümbrust korras. 1940. aastatel 
sõda  ja  nõukogude  võim  tegid  omad  korrektuurid, 
kuid  ka  sellest  saadi  tasapisi  üle.  Paljud  vanemad 
tsoorulased  mäletavad  aastaid  kolhoosi  ajastu  lõpu-
kümnetest. Lepistu koolilapsed käisid puude all lehti 
riisumas,  kolhoosi metsamehed aga hooldasid parki, 
et see võssa ei kasvaks. Juurde istutati uusi puid.
   Ajaring sai täis ja ajalugu kordus.  Nagu tassiti ja 
jaotati  laiali  mõisa  vara,  asuti  likvideerima  poole 
sajandi jooksul ülesehitatud kolhoosi. Tekkisid uued 

peremehed.  Teame,  et  paljud  talumetsad  muutusid 
kännumaadeks.  Õnneks säilus  põlispuudega  mõisa-
südamik.  Veel  enamgi.  Paarikümne  aastaga  kasvas 
see  nii  võssa,  et  ilust  ei  saanud  rääkidagi.  Koolis 
vähenes  laste  arv  ja  vähesed  töökad  tsoorulasedki 
väsisid  pargi  hooldamisest.  Viimased  aastad  olid 
õige  kurvad,  sest  saja-aastast  ilu  ei  vajanud  enam 
keegi. 
   Võrreldes viimase aastakümnega ei  tunne tänast 
Tsooru parki  enam äragi.  Muutunud on ka Tsooru 
kandi  rahva  suhtumine.  Inimesed  ei  pidanud  häbi-
väärseks tegevuseks võtta reha või vikat kätte ning 
suunduda parki. Polnud ka näpuga näitajaid, et näe, 
kes töötavad.  Üle hulga aja  sai  kevadel  pargialune 
täies  ulatuses  tunda  hoolitsevat  kätt.  Esmalt  käidi 
kogu pind üle rehaga. Kokku riisuti lehed ja korjati 
maas vedelev puurisu. Ka mahapillatud klaastaaral ja 
pudelikildudel, mida mõnda võis paigutada uunikumi 
riiulisse, on nüüd lõpp. Üks ring peale tehtud, asuti 
kohe vikatiga teisele ringile. Enne jaanipäeva, mis on 
ühtlasi ka meie võidupüha, võib taas jalutada korras 
mõisapargi  põlispuude  all  ning  otsida  sõnajalaõit. 
Pidi ju sõnajalaõis õnne tooma. Vanarahval on siiski 
oma tarkvara - õnn ei tule õuele, see tuleb sinna tuua. 
Hoiame ja austame teiste vaeva ning olemegi sammu 
võrra õnnele lähemal.
   Soovin Tsooru kandi rahvale toredat võidupüha ja 
edukat sõnajalaõie otsimist. 

             Külalehe toimetus

23.  juunil  kell  20 ootame  Tsooru  kandi  rahvast 
keskuse  lõkkeplatsile.  Kes  süütab  tänavuse 
jaanitule?

Tule jaanitulele
Pärast  tule süütamist  toimuvad mitmed osavus- ja 
jõukatsumised.

Kell 22 aga alustab mänguga ansambel Rosin



Päivake rahvatantsu 
festivalil Pärnus

Päivake tantsutüdrukud Mariann Puija (vasakul), Mariliis  
Luik, Mari Liis Leppoja, Heret Siidra, Annemai Harak,  
Karmen Dräbtsinski, Greta Puija ja Janika Tõntsel Pärnu 
rahvatantsu festivalil.

           Foto: Janika Tõntsel

   Antsla gümnaasiumi õpilastest koosnevas neiduderüh-
mas  Päivake  on  pooled  Tsooru  kandi  tüdrukud.  19.-20. 
mail osalesime kahepäevalisel Pärnu rahvatantsu festivalil. 
Esitada  tuli  üks  autoritants  ja  tantsurühma  oma  loodud 
tants.
   Esimesel  päeval  esitasime  Pärnu  spordihallis  Andre 
Laine tantsu “Tii”. Ööbimine ja toitlustamine toimus ühis-
gümnaasiumis.  Päeva  aitasid  sisustada  erinevad  töötoad. 
Näiteks  kooli  staadionil  võis  osaleda  Zumba  treeningul, 
kus  kõik  said  oma  keha  higiseks  tantsida.  Pärnu  linna 
orienteeriumistuur kulges Pärnu ühisgümnaasiumi  juurest 
mööda linna kuni rannani välja.  Teine päev algas suures 
spordisaalis  virgutusvõimlemisega,  mis  muutis  meele 
rõõmsaks.  Energiat  jagus  terveks  päevaks.  Teisel  päeval 
tantsiti Pärnu Port Arturi vahelisel väljakul Janika Tõntseli 
omaloodud tantsu “Tšastuškad”.
   Pärast esinemisi ei suutnud me vastu panna Pärnu kohal 
kiirgavale päikesele ning otsustasime nautida rannamõnu-
sid. 
   Väga tore oli näha üle Eesti kokku tulnud rahavatantsu-
rühmi. Kuigi mõned kollektiivid polnud täisarvulised, said 
osaleda kõik. Endaga võtsime kaasa toredad mälestused ja 
kogemused. Kindlasti kavatseme osaleda ka järgmisel aas-
tal samalaadsel üritusel Väike-Maarjas.
                                         Janika Tõntsel
                           Tantsurühma Päivake juhendaja

Koidukiir kagu-eesti 
tantsupeol

   Naisrahvatantsurühm  Koidukiir  jätkab  järjekindlalt 
Tsooru kandile reklaami tegemist. 10. juunil marssisid nad 
läbi  Põlva  linna,  hoides  pea kohal  oma  logo.  Kuu aega 
tagasi peeti Tsooru rahvamajas väikest nimepäeva juubeli-
pidu. Lustiti koos sõpradega üle südaöö. 2. juunil toimu-
nud Kubija tantsupeol tantsiti  eemale pea kohal tiirlevad 
vihmapilved ja vihmale ei antud asu ka Kagu-Eesti tantsu-

peol. Tagantjärele on seda hea meenutada, sest järgmise 
päeva hommikul valas vett taevast alla kui ämbrist.
   Seekord olid meie tantsijad Rõuge kandi rahvariietes, 
mida on pildil natuke võõraski vaadata.

 Tsooru  Koidukiir  rahvatantsijad ..., Eleri Siidra, Angela  
Kroonmäe, Ene Sõmer, Krista Puija, Liia Sibul, Kalle Nurk,  
Sirle Nurk, Tiiu Vassiljeva, Helle Ilves,  Kersti Jõgi, Evelin,  
Veinberg  ja  Tiina  Keerberg  Kagu-Eesti  tantsupeol.  Pilt  on  
tehtud Insikurmus 10. juunil 2012.            Fotod: Kalle Nurk

Oleme  ju  üle  kümne  aasta  tantsinud  ja  harjunud  teist-
suguste rahvariietega. Nii tekkis tantsijatel endilgi ükstei-
se äratundmisega probleeme. See oli aga osavõtjatele peo-
korraldajate üks tingimustest – kui Kagu-Eesti pidu, siis 
ka  selle  kandi  rahvariietes.  Meile  laenasid  rahvariided 
Mõniste rahvatantsijad,  kes olid omale  uued riided õm-
melnud.  Tegelikult  vajavad uusi  rahvariideid ka Tsooru 
tantsijad, eelkõige segarühm. Selleks on ainult raske raha 
leida.
   Meie tantsijatel  on peagi  rõõmusõnumeid.  Enne uue 
hooaja algust on kolme tantsija perre oodata juurdekasvu. 
Üks titadest on ennast tantsijaterivisse sättinud juba ülal-
oleval pildil! Aga kõigest lähemalt järgmistes Külalehte-
des.

Andre Laine (keskel) Kagu-Eesti tantsupeo rongkäigus.

Võõraste sulgedega on tore ennast ehtida. Tsooru kandiga 
on tihedalt seotud noor andekas tantsujuht Andre Laine, 
kes oli Kagu-Eesti tantsupeo üldjuht ja kus olid esitusel 
kõik tema loodud tantsud. Andre on  Ene Sõmera tütre 
abikaasa, kes on ka meid alati meeleldi abistanud.

Kalle Nurk



Ekvaatori joonel      3.

Antsla vallavolikogu liikmed Merike Prätz ja Kalmer Kallion 
väljasõiduistungil Tsooru rahvamajas. Kalmeri näost võib  
välja lugeda mõtlikkust. Pilt on tehtud 2011. aasta aprilli kuus.  

Foto: Kale Nurk

   Tänase Külalehe  vestlusringis „Ekvaatori joonel“ 
on Kalmer Kallion, kes alustas oma poliitilist karjää-
ri  taasiseseisvunud   Eesti  Vabariigi  algusaastatel 
Antsla linnavolikogu liikmena ning on rahva esinda-
jana volikogus tänaseni.  Külalehe  toimetust  huvitas, 
mida teab Antsla linna kodanik Tsooru kandist ning 
millele võivad tema kaudu loota tsoorulased.
   Esimesed asjad, mis Kalmer Kallioni peas sähvata-
vad, kui kuuleb Tsooru nime, on Lepistu koolimaja ja 
Viirapalu küla spordiväljak. Just need kaks on viima-
sel ajal väga tihti volikogus päevakorras olnud. 
   Tsooru kandi rahvast tunneb ta sama palju kui tsoo-
rulased teda. 35 aastat tagasi viibis ta küll suvel Lepis-
tu koolimaja juures õpilasmalevas, aga siis olid teised 
ajad ja ka noorusmõtted peas. Nüüd on elukogemused 
õpetanud  asju  nägema  reaalsemalt.  Tsooru  valimis-
jaoskonnast on ta kogunud ainult mõned hääled, seega 
pole  eriti  ennast  kurssi  viinud selle  piirkonna prob-
leemidega.  Tema  arvates  on  tsoorulastel  nukramad 
ajad  seljataga  ning  elu  läheb  tõusvas  joones  edasi. 
Tegutseb  ju  ettevõtetest  Kaunismäel  sigalakompleks 
ning  AKO puidufirma.  Ka kultuurielus  on  keeratud 
teine lehekülg. Järelikult, kui pole volikogus problee-
mi kergitatud, on kohapealne elu korras.
   Kes on probleemi üleskergitajad?  Eeskätt  voli-
nikud ise, kuid seda on tema ajal ainult mõned korrad 
olnud. Viimane nendest oli umbusalduse avaldamine 
volikogu liikmele,  kelle vastutusel   haridus- ja kul-
tuurikomisjoni  juhtimine.  Umbusalduse  peamiseks 
eesmärgiks  oli  kontrollida,  kuidas  volikogu  liikmed 
suhtuvad valla raha valesti kasutamisse, mis aga kuk-
kus läbi. Sellega on ka kõik öeldud. (Volinike algatu-
sest  ja  lõpptulemusest  oli  pikemalt  juttu  viimastes  
Valla Lehe numbrites.)

   Antsla valla juhtimine toimub nii – vallavalitsus 
tõstatab probleemi, leiab lahenduse ja volinikud tule-
vad  kokku  ning  käe  tõstmisega  langetatakse  otsus. 
Millised  jõud  liigutavad  volinike  käsi,  sõltub  iga 
hääletaja südametunnistusest. Kalmer leiab, et valla-
valitsus on uinuvas asendis. Iga kord, kui ta ärkab ja 
silmad lahti teeb, on rong juba läinud või lehvitab sa-
ba.  Nii oli  see Lepistu kooliga ja praegu keerlevad 
probleemid Antsla gümnaasiumi ümber. Ta on 95% 
kindel,  et  lähiaastatel  on  vallas  ainult  9.  klassiline 
kool, aga meil ei valmistuta selleks, vaid ehitatakse 
edasi  õhulosse.  Tsoorulased  teavad  seda  olukorda 
omast käest Lepistu kooli näol. Vägisi ei saa midagi 
elus hoida. Lähenema peab reaalselt ja oskama raha 
lugeda  ning  paigutada.  Vähe  oleneb  ka  meie  endi 
tahtmisest, sest sõltume ju riigi poliitikast ning sealt 
saadud rahadest.
   Tsoorulased on endi hulgast  valinud tublid esin-
dajad.  Nad  tunnevad  rohkem  kohalikku  olukorda 
ning peavad näitama aktiivsust, kergitades volikogus 
üles edasiarengut takistavaid probleeme.
   Kalmer Kallioni häirib see, et vallavalitsus on enda 
kätte  haaranud palju  õigusi ning täidab  neid mõni-
kord põhjendamatult eestlastele omaselt –  ülepingu-
tatult.  Üks nendest  näiteks  on rahvale  omaalgatuse 
korras  kultuuri-  ja  spordiüritusteks  raha  eraldamine 
ning  kontrollimine.  Tema  leiab,  et  rahvast  peaks 
rohkem usaldama, saja eurone toetussumma  piirdu-
gugi  toetusena.  Selle  kontroll  võiks  olla  vajaduse 
korral pisteline. Ka võiksid toetusrahade eraldamised 
olla  paindlikumad.  Praegu  nõutakse  tegijatelt  seda, 
millega  võimu kandjad  mõnikord  isegi  hakkama ei 
saa – sündmuste arengut üle aasta ette näha.
   Kalmer Kallion elab Antsla linnas ning töötab ASis 
Taisto garaažide juhatajana. Ta on olnud tegev palju-
des  ühiskondlikes  organisatsioonides:  gümnaasiumi 
vilistlasnõukogus,  spordiklubi  juhatuses  ja   Hauka 
veloklubis.  On  teisigi  tegevusi.  Nii  oli  tema  üks 
nende  hulgas,  kes  konkureeris  Antsla  terviseraja 
ehitusega  tunnustusele  Antsla  tegu  2011  ja  kogus 
rahva käest palju toetushääli. „Aastad on teinud oma 
töö, noored hakkajad tulevad peale ning ennast kim-
butab  väsimus.“  Selle  toob  minu  vestluskaaslane 
põhjuseks, miks üha enam ja enam tõmbub ta tagasi 
töödest,  millest  aastakümneid aktiivselt  osa võetud. 
On see ka nii, või peitub tõde kusagil mujal, jääbki 
tema teada. 

   Tsooru rahvas soovib Kalmerile edu ja jõudu tema 
ettevõtmistes!           

Kalle Nurk



Meie mees Kataris
 

  Sel aastal tähistatakse Eesti filmi 100. aastapäeva. 
Seoses sellega toimub aasta läbi väga mitmesuguseid 
temaatilisi  üritusi,  eesti  filmitegijad  liiguvad  palju 
ringi ja käivad oma loomingut  näitamas sagedamini 
ka välismaal.

  Hiljuti  käis  Kataris  dokumentaalfilmide  festivalil 
Tsoorust pärit filmimees Kullar Viimne. Ta on lõpe-
tanud  Lepistu  põhikooli  ja  Balti  Filmi-  ja  Meedia-
kooli. 
   Katar  on maailma  üks  rikkamaid  riike.  see asub 
Pärsia  lahes  kitsal  poolsaarel,  selle  pindala  on vaid 
neljandik Eesti  omast,  kuid seal  elab ligi  kaks  mil-

jonit inimest. Vaid iga viies elanik on põliselanik ehk 
kohalik araablane, ülejäänud on sissesõitnud töölised 
ja teenistujad, enamasti on nad Indiast või Nepalist. 
Seega tuleb ühe põliselaniku kohta neli võõrtöölist.
   Suured maagaasi- ja naftavarud on Katarist teinud 
maailma ühe rikkaima riigi. Kullar Viimne, kui festi-
vali kutsutud külaline, tundis seda igal sammul: fes-
tivali  auhinnafond oli  üüratu.  Külalised elasid viie-
tärnihotellis, kus näiteks söögisaali lühter oli pinda-
lalt suurem kui Kullari korter Tallinnas. 
   Kohalikud elanikud on majandusliku õitsengu tõttu 
nagu  ogaraks  läinud:  keegi  jala  ei  käi,  sõidetakse 
vaid luksusautode ja maasturitega, iga nurga peal on 
käsil mõne uue pilvelõhkuja ehitamine.
   Festivalil auhindu saanud filmid käsitlesid peami-
selt usuprobleeme, muhameedlaste ja kristlaste koos-
elu raskusi.
   Loodame, et Kullar jõuab suvel ka oma kodukülla 
ja leida aega raamatukogus kohtuda Tsooru filmisõp-
radega.

Ajalehe Sirp 18. maikirjutise ainetel

           Peeter Lasting

   Puiestiku talu

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Kikkaoja kodukandipäev tulekul
   Üks üritus innustab tegema teist. Seda tunnet nau-
divad paljud Tsooru elanikud. Kindlasti on see üheks 
põhjuseks, miks meil toimub tihedalt igasugu ettevõt-
misi, alustades väikesest pereüritusest ning lõpetades 
suure külapäevaga. 
   Kikkaoja külarahvas (endised lallilased ja pulsti-
lased)  ootab  pühapäeval,  15.  juulil  kell  12 Janno 

kinnistu parkimisplatsile kõiki lähedalt ja kaugelt, et 
korraldada  Liili  Koobakule  kuuluval  talumaal 
Kikkaoja küla kodukandipäev. 
   Lisaks  taaskohtumisele  jätkub  tegevust  tükiks 
ajaks, alustades kontserdiga ning lõpetades külavane-
ma valimisega. Et nälg kojuminekut tagant ei kiirus-
taks, võib igaüks aidata piknikulauda katta. 
   Päeva kordaminek on osalejate enda teha! 

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

84 Õ IE TAM M 19.06.1928 Tsooru
83 ALEK SAN DER M IRK A 16.06.1929 Litsmetsa
73 HELBE LAIDVER 19.06.1939 Tsooru
71 HELJU K EEM 30.06.1941 Tsooru
69 TIIU ŠM EIM AN 04.06.1943 Roos ik u
69 TO IVO TO O M 08.06.1943 Savilöövi
68 HELVE ADAM SO N 30.06.1944 Luhametsa
62 M ILVI SULG 22.06.1950 Roos ik u
59 LEM BIT LIPIN G 09.06.1953 Viirapalu
58 AIVAR SLO O G 04.06.1954 Roos ik u
56 M ARJE K ÜPP AR 05.06.1956 Tsooru
56 M ARE M ÄGI 16.06.1956 Tsooru
55 TIIU ILVES 15.06.1957 Kikk aoja
54 ESTA SLO O G 23.06.1958 Roos ik u

81 EFROSIINE POPKO 24.07.1931 Tsooru
81 RAIVO RAIDMA 19.07.1931 Tsooru
79 KUNILDA LUIK 14.07.1933 Luhametsa
76 LIDIA SILD 18.07.1936 Kik k aoja
71 AINO SARAPU 14.07.1941 Savilöövi
70 HEILI VAAB 17.07.1942 Tsooru
60 TOIVO SAAREM ÄGI 20.07.1952 Kikkaoja
60 TULJU HELSTEIN 31.07.1952 Savilöövi
58 HEINAR HANSMAN 04.07.1954 Savilöövi
56 TIINA HILLAK 30.07.1956 Tsooru
56 TIINA TAMMIKSAAR 30.07.1956 Kik k aoja
55 RUTH HELSTEIN 21.07.1957 Savilöövi
54 TOIVO PÕLDRA 15.07.1958 Roosik u
51 INGE SAAVO 25.07.1961 Tsooru


