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Veel üks samm

Tsooru  mõisapargi  ja  rahvamaja  ümbruse  kujundamise  
avalikule  arutelule  olid  kohale  tulnud  tsoorulastest  Elmo 
Meier (vasakult), Henn Ploom, Ene Sõmer, Heli Palm, Jarek  
Jõela,  Arvo  Tamm ja  foto  autor  Kalle  Nurk.  Pildi  paremas 
servas kuulab maastikukujundaja Kati Niibo kohalike inimeste 
arvamust.

 
Viimasel ajal on Külaleht mitmel korral tähelepanu juhti-
nud tegemistele Tsooru mõisapargis. Septembrikuu viima-
se nädala esmaspäeval astuti veel üks samm edasi. Nimelt 
kogunes 24. septembril pärast lõunat Toomeoru baari ruu-
midesse seltskond, et anda omapoolne hinnang maastiku-
kujundja  Kati  Niibo  tööle.  Arvestades  tema  varasemaid 
visandeid Tsooru pargi  ja  seda ümbritseva tulevikunäge-
musest, oli arutusel juba kolmas variant.  Siiski pargi osa 
on  algsete  joonistega  võrreldes  püsinud  muutumatuna. 
Kirgi  on  üles  kütnud just  rahvamaja  ümbritsev  maa-ala. 
Üllatusega  märkasin,  et  eskiisjooniselt  olid  välja  jäetud 
peaaegu kõik erimeelsusi tekitanud objektid. Hääletoonid 
tõusid mõnevõrra, kui  arutama asuti  välilava vajalikkust, 
selle asukohta ja mõõtmeid.  Ega lõpuks täit  selgust  saa-
dudki. See küsimus pidi lahendatama järgmiste tööde käi-
gus. Oli ju praeguse uuringu peaeesmärgiks välja selgitada 
muinsuskaitse alla jääva mõisapargi   eritingimuste välja-
selgitamine. Just selle kinnitamine annab võimaluse asuda 
järgmiste tõsisemate tööde kallale. Vallas projektide kirju-
taja Einar Rannitile ongi antud ülesandeks alustada paberi-
töödega Tsooru pargi hooldustööde tarvis rahaliste vahen-
dite leidmiseks. Millised tööd on plaanis esmajärjekorras 
teha ning kas projekt leiab rahastamist, näitab lähitulevik. 
Kuna  koosviibimisele  oli  kohale  tulnud ainult  väike  osa 
tsoorulasi, annan teistele edasi omapoolse selgituse. 
Tsooru  pargi  ja  Antsla-Sänna  maanteega  kõrvuti  hakkab 
bussijaamast  kuni  paisjärveni  puude  vahel  kulgema  val-
gustatud ja  asfalteeritud jalgtee.  Lisaks peajalgteele  saab 
pargis  olema  veel  mitmeid  teisejärgulisi  jalgteid.  Pargi 

järvepoolsesse  ossa  tuleb  kaks  puhkenurka,  kus  on  nii 
istepingid  kui  ka  lillepeenrad.  Pargi  kahe mäe  vaheline 
vesine ala on plaanis süvendada ning sellesse suunata ke-
vadiste suurvete ajal nirisev ojake.  Rahvamaja juures on 
tähelepanu pööratud autode parkimisele, ümbruse valgus-
tatusele ja võimalusele külastajatel pääseda kuiva jalaga 
majja. Ka maja tagune rohumaa korrastatakse, et soodus-
tada seal vabaõhu ürituste korraldamist.
   Lõpetuseks jääb vaid soovida, et vallavalitsusel jätkuks 
tahet alustatu lõpule viia ning tsoorulased võiksid pärast 
sajandipikkust pausi taas jalutada pargialleel ning nautida 
meie ilusat loodust.

Kalle Nurk,
     Tsooru kandi elanik   

Tsooru maailmakaardil
   Oleme oma mõtetes ja soovides ikka unistanud, et kan-
da Tsooru nimi maailmakaardile. Nüüd lõpuks on see hetk 
käes,  kuigi  negatiivsest  küljest.  Nimelt  toimus  augusti 
kuus  Helsingis  Moodsa  arhitektuuri  kaitseühingu 
DOKOMOMO Põhja-Balti maailmakongress. Selleks val-
mistati ette  artiklitekogumik, millesse andis oma panuse 
ka akadeemik Mart Kalm. Tema kirjutises eesti kolhoosi-
arhitektuurist  on  ära  märgitud  Tsooru  kolhoosi  kontori 
käekäik. 

Tsooru  kolhoosi  uhke  kontor  valmis  1981.  aastal,  leidis  
kasutamist  ainult  kümmekond  aastat  ning  on  praegu 
tsoorulastele häbiplekiks.

   Kontorihoone on tõesti kahetsusväärselt halvas seisus. 
Kahjuks valmis hoone valel ajajärgul, mil oli raske han-
kida  vajalikke  ehitusmaterjale.  Nii  selgusid  ehitusvead 
juba  avamise  algusaastatel.  Tsooru  kolhoos  püüdis  küll 
vigasid parandada, kuid tulemusteta. Vigade parandamist 
aga ei jätkatud taasiseseisvunud Eestis ja hoonet on taba-
nud  sajand  tagasi  enamuste  mõisahoonete  saatus  - 
kasutusotstarbe  puudumine  ja  ilmastikutingimustes 



lagunemine. Viimasele on kõvasti kaasa aidanud kohalikud 
noored,  kellele  müürivaremed  on  saanud  aja  surnuks-
löömise lemmikkohaks.  Selles,  et  see hoone selliseks on 
muutunud,  ei  ole  süüdi  mitte  kolhoosiajastu,  kes  on 
risustanud ära meie Tsooru keskuse, vaid inimesed, kelle 
võimuses  oleks  olnud  selle  praeguse  hetkeseisu 
ärahoidmine.  Iseloomustab  ju  ümbritsev  olukord  meie 
kultuuritust ja suhtumist ellu. 

          Kalle Nurk,
                                              Tsooru rahvamaja juhataja

Tsooru Tuuleveski eile, 
täna ja homme

   Neli aastat tagasi heitsid Tanel Nurk koos ema Mallega 
Tallinnast pilgu Lõuna-Eesti poole, et siitkandist omale su-
vekodu leida. Otsitav pidi endas peitma ajaloolist hõngu. 
Internetis müügiks olevaid  kinnisvarasid vaadates torkas 
teiste hulgast enam silma Võrumaal Tsooru külas maaki-
vist tuuleveski ja möldrimaja. Ju mängis saatus oma rolli. 
Just  sel aastal otsustas Arvo Tamm,  kes oli  kümmekond 
aastat tagasi perekond Rimmide käest Tuuleveski maaük-
suse ostnud, oma valdusi vähendada. Nii saidki tsoorulased 
omale  uued  elanikud.  Tõsi,  esialgu  ainult  suviti.  Malle 
Nurk on sündinud Türi kandis, kus asub tema isatalu. Ta 
töötab  Tallinna  päevakeskuses  Käo  sotsiaalpedagoogina. 
Tanel aga on aasta aega Rahumäe põhikoolis olnud muusi-
kaõpetajaks.  Ta on teine dirigent  Revalia poistekooris  ja 
Runo meeskooris. 

Tanel ja Malle Nurk on istet võtnud Tsooru möldrimaja lõuna-
poolsel küljel, et tsoorulastele tutvustada end ja oma tuleviku-
plaane. Pilt on tehtud 19. septembril 2012.    

Viimaste aastatega on Tsooru tuuleveski ja möldrimaja vä-
lisilme märgatavalt muutunud. Mõlemad majad on saanud 
uued katused, ka fassaadiparandusi on tehtud. Kuna objekt 
on muinsuskaitse all, tuleb tööde käigus järgida ettekirju-
tatud eritingimusi. See ettevõtlikku perekonda ei häiri. Tä-
navu suvel tehti ära suur töö möldrimaja sisemuses. 
   Sellest  kõigest  sai  Külalehe  toimetus  teada  viimasel 
pooltunnil,  enne  Taneli  ja  Malle  tagasisõitu  Tallinna. 
Päikesepaistelisel  möldrimaja  lõunapoolsel  küljel  istudes 
peeti maha ka mõningad tulevase aasta plaanid. Malle ja 
Tanel kiitsid lahket ja abivalmis Tsooru rahvast  –   pere-
kond Leimannid varustavad neid piimaga, nõu ja jõuga on 
abiks olnud naabripered Rood ja Puksa paneelmajast. Kuna 
järgmine aasta on kuulutatud pärimuskultuuri aastaks, on 

Tanel  nõuks  võtnud  koos  sõpradega  tuleval  aastal 
Võrumaa rahvast Tuuleveski jalamil  muusikalise õhtuga 
tänada. Enne seda on tarvis jõuda vastuvõtuks korda teha 
taluõu. Nende töödega  kavatsetakse algust teha maikuus, 
kui  üle  Eesti  otsivad  inimesed  kohti,  kus  „Teeme  ära“ 
talgutel osaleda saaks. 
   Külalehe toimetus soovib Tanelile ja Mallele mõnusat 
talve, et mõtted jõuaksid kinnistuda ja teguderohket järg-
mise aasta suve!

  Kalle Nurk,
        Külalehe toimetaja

Juured Roosiku külas

   Igal kandil, talul, kodul ja inimpõlvkonnal on oma aja-
lugu ja mälestused. Väheseid neist on uuritud ja kirja pan-
dud. Siiski on paljud mõelnud tulevastele põlvkondadele 
ja talletanud paberile lugusid endast ja ümbritsevast, mil-
lest nüüd nii mõnigi ka rahva kasutusse jõudnud. Uurides 
ja kogudes andmeid Lepistu kooli kohta, on niidiotsad vii-
nud kokku väga huvitavate inimestega.
   Me teame Roosiku külas paiknevast Heedo metsast ja 
oleme kuulnud kunagistest  Klawani nimelisest  perekon-
nast. Vähem teame Puusepa ja Sillaotsa talust. Kõik need 
maavaldused ostis 1867. aastal Tsooru mõisa käest tollane 
mõisavalitseja  Otto  Klawan.  Heedo  maa  peal  oli  palju 
metsa, mis külgnesid hilisema Luhametsa küla talumaa-
dega. Otto oli kirglik jahimees. Ühel jahikäigul ta külme-
tas,  haigestus  kopsupõletikku  ning  1878.  aasta  aprillis 
46aastane mõisavalitseja suri. Maha jäi neli last – pojad 
Paul,  Konrad  ja  Leonhard  ning  tütar  Elly.  Leonhard 
Klawan, kellele oli isa ehitanud maja Mustjõe silla lähis-
tele  (praegu elab seal  Maria  Tammemägi)  ostis  pärijate 
käest kogu maavalduse ja asus maad harima. Selles majas 
saatsid Leonhardi  lapsed Wally,  Thea ja Nicolai  mööda 
oma lapsepõlveaastad.  Kahjuks  oli  nende ema harjunud 
rohkem linnaeluga ja 1905. aastal jäeti kodukoht rentni-
kele.
    Siin haakub meie lugu perekond Kuusikuga, kelle hool-
dada maad jäid.  Eesti  Vabariigi  tekkimine ja läbiviidud 
maareform muutis  kohapealset  elu.  Kuusikud ostsid en-
dale Savimäe talumaad, millele hiljem kolhoos ehitas ka 
Kaunismäe  suurfarmikompleksi.  Perekond  Klawaniga 
katkevad tsoorulaste sidemed 1939. aastal, kui kodumaale 
kutsuti tagasi kõik baltisakslased. Nii sai Heedo, Sillaotsa 
ja  Puusepa  talumaade  omanikuks  Eesti  Vabariik. 
Perekond  Kuusik  aga  sattus  nõukogude  võimukandjate 
poolt tagakiusatavate hulka ja ellujäämise nimel pidi ko-
dunt põgenema.
   Mõlemal suguvõsal on palju elu keerdkäikudest rääkida 
ja seda nad ongi asunud tegema. Möödunud sajandi algu-
ses sündinud 80aastane Nicolai Klawan on kirja pannud 
mälestused, mis puudutavad tema lapsepõlve ja nooruse-
aastaid (1901-1919) Balti riikides, 18aastase noormehena 
võitlust Vabadussõjas, põllumeheelu Heedo talus, ümber-
asumist 1939. aastal Saksamaale, osalusest Teises Maail-
masõjas ja sõjavangi elu kuni 1950. aastani.  Tänu tema 
633  leheküljelisele  mälestusteraamatule  hakkasid 
lapselapsed huvi tundma Eesti vastu. 24. septembril 2012. 
aastal sõlmisidki Võru notaribüroos Antsla vallavalitsus ja 
Kuy  Nicolaus  ostu-müügilepingu  osakese  Heedu 



talumaast –  Puusepa kinnistu –  äraostmiseks.
     Pensionipõlve pidav ja Põlvamaal elav Kalju Kuusik on 
asunud samuti uurima oma esivanemate ajalugu, mille juu-
red ka Roosiku külla ulatuvad.
    Sajand hiljem, 2012. aasta juulikuisel päeval ristusid ka-
he suguvõsa – Klawan ja Kuusik – teed taas Roosiku külas 
Lepistu talus perekond Nurga kodus. Sõideti ka ühiste mä-
lestuste ristumiskohta, Heedo talu elumaja juurde.

Mälestuste  jäljekütid  Lea  Nicolaus  (vasakult),  Kay 
Nicolaus, Beate Nicolaus,  Kalle Nurk,  Kalju Kuusik ja  
Aanar Kuusik Heedo talu elumaja õuel.  Pilt  on tehtud  
2012. aasta juulis.
 
Ülalkirjutatud loost saame teha järeldused, et kunagi pole 
hilja asuda mälestusi kirja panema ja nendel on suur jõud 
ning väärtus. See on ka üheks põhjuseks, miks Luhametsa 
külarahvas on jutustanud oma loo ning praegu teevad seda 
Lepistu kooli vilistlased.
   Kindlasti mahub mõni peatükk kooli mälestusteraama-
tusse ka perekond Klawnist ja Kuusikust. Ootame endiselt 
mälestusi ja pildimaterjali Lepistu kooli kohta, et ükskord 
saaks rahuloleva tundega ka sellele loole punkti panna.

Kalle Nurk,
                 Roosiku külavanem,
  Lepistu kooli mälestusteraamatu koostaja 

Ekvaatori joonel   4.
   Külalehe  lugejate  kohtumine  Antsla  vallavolikogu 
liikmetega „Ekvaatori joonel“ sai alguse siis, kui pool aega 
olid volikogu liikmed tööd teinud. Tahtsime tsoorulastele 
teada  anda,  kui  tuttav  on  vallavolikogu  liige  Tsooru 
kandiga  ning  millist  tuge  oma  arengule  temalt  oodata 
võime.  Märkamatult  on  aeg  jõudnud  sügisesse  ja  neil 
jäänud vaid aasta valla elu korraldada. Tavainimesele võib 
tunduda  asi  kummalisena,  kuid  poliitikud  mõtlevad  juba 
aasta pärast toimuvatele kohalike omavalitsuse valimistele. 
Eks  seda  pea  tegema  valijadki,  kes  võtavad  tõsiselt 
kodanikukohuse täitmist.
   Merike  Prätz  juhib  Antsla  vallas  arengu-  ja  planee-
rimiskomisjoni. Võib julgelt öelda, et  tema käes on võti, 
mis avab ukse meie ootustele ja lootustele. Merikese tutvus 
vallarahvaga  algas  paarkümmend  aastat  tagasi,  kui   ta 
lahkus  Sürgavere  külast  Suure-Jaani  vallas  Viljandimaal 
ning  asus  elama  Kobelasse,  alates  1999.  aastast  aga 
Antslasse.  Uude  kohta  sisseelamisele  aitas  kaasa  tege-
lemine rahvatantsuga, silmaringi laiendas töö Antsla Tar-

bijate Ühistus. Mõlema maakonna kohakesed on olemu-
selt  päris  sarnased  ning  omavahel  võrreldavad.  Nii  jäl-
gibki ta huviga eri piirkondade arengut. Kohalikus polii-
tikas on ta kaasa löönud kümmekond aastat ja kandidee-
rinud ka varasematel  aastatel.  Kuid viimastel  valimistel 
sai ta rahvalt suuruselt teise häältesumma ja temast sai vo-
likogu liige. Kogutud hääled olid naiskandidaatide hulgas 
märkimisväärsed isegi vabariigi valimistulemusi vaadates. 
Tol  korral  räägiti  temast  kui  uuest  vallavanemast. 
Tegelikult aga nii ei läinud. Esimene aasta volikogus ku-
lus õppimisele. Nüüdseks on ta ennast väga hästi  kurssi 
viinud valla juhtimisega. 

Merike Prätz (paremal) valla arengu- ja planeerimiskomisjoni  
koosolekut  läbi  viimas.  Tema  kõrval  istub  vallavolikogu 
sekretär Helle Savi. Pilt on tehtud 18. septembril 2012.

Meie  vestlus  toimuski  pärast  järjekordset  arengu-  ja 
planeerimiskomisjoni  koosviibimist,  kus  arutati  2012. 
aasta  tegevusplaani  täitmist.  Tema  sõnade  kohaselt  on 
vallas  esmakordselt  hakatud  tegevusplaani  suhtuma 
tõsiselt ja tulemused on kohe märgatavad. Merike tunneb 
rõõmu,  et  VallaLeht  on  hakanud  aastas  kuus  korda 
ilmuma.  Komisjoni  esimehena  leiab  ta,  et  valla  elu 
trumbiks on suurettevõtjad ja noored. Kahjuks esimesi on 
meil  vähe  ning  teised  kipuvad  ära  minema.  Kiiremas 
korras tuleb korda saada noorsootöö korraldus ja toetada 
jätkusuutlikku  kodanikualgatust  ja  ettevõtlikke  inimesi. 
Igapäevane õpetajatöö noortega sisendab optimismi. Meie 
hulgas on väga palju õpilasi,  keda võime usaldada ning 
juhtimispulga edasi anda. Valla elu edendamine ja tööde 
korraldamine on vallaametnike õlgadel. Rahvale meeldib 
vallavalitsusele  näpuga  näidata  ja  avaldada  oma  arva-
must  töötajate  arvukuse  üle.  Lähemal  tutvumisel  aga 
selgub,  et  kõike  on  parasjagu  ning  kaader  tasemel  ja 
kogenud.  Tarvis  oleks  ainult  suurendada hoolivust  ning 
juhtimisstruktuur üle vaadata. 
   Kuigi tsoorulased tunnevad teda vähe, on Merike Prätz 
piisavalt  kursis  Tsooru  elu  ja  probleemidega.  Temale 
meeldib  see,  et  siin  korraldatakse  palju  üritusi  külaelu 
aktiviseerimiseks.  Väikeste  vahendite  ja  kuludega  suu-
detakse  inimesed  haarata  tegevusse.  Tsoorus  oktoobri 
kuus neljandat  hooaega alustavat  mälumängu võrdles ta 
Sürgaveres  toimuva  kaardimängu  harrastajate  turniiriga. 
Sürgaveres kasvas see kooskäimine välja kolmest paarist 
kaardimänguharrastajast. Inimestele peab pakkuma erine-
vaid seltskonnas viibimise võimalusi. Tema ei jagaks rah-
vast  piirkondadesse  ehk  kantidesse.  Vald  peaks  olema 
ühtne  tervik,  kus  on  välja  arendatud  elujõuline  keskus. 



Küll  tuleks  aga  anda  igakülgne  toetus  nendele,  kus 
kohapeal omaalgatuse korras püütakse elu edasi viia. Nii 
ongi hetkel teistest ennast märgatavalt nähtavamale tõstnud 
Tsooru ja Kobela. Tugevaid jõupingutusi teeb Kraavi küla. 
Raskesse  olukorda  on  langenud  Vana-Antsla  kutsekooli 
ümber koondunud rahvas. Kuplilise maastikuga Kaika on 
meile näiteks, mis juhtub siis, kui eestvedajad väsivad või 
kõrvale astuvad.
   Aga lootus kustub viimasena. Iga vestlus on meeldiv, kui 
sellest  õhkub uusi  mõtteid,  energiat  ja  teotahet.  Kui  me 
enda järel  pärast  vestlust  vallamaja  ukse sulgesime,  olid 
selle  töötajad  ammu  kodudesse  puhkama  läinud,  et 
järgmisel päeval värskena uut tööpäeva alustada.

Kalle Nurk

19. oktoobril algusega kell 20
Tsooru rahvamajas 

lõikuspidu

Esineb tantsuselts Pärliine
Tantsuks mängib Toomas Jalajas 

Õnnitleme oktoobrikuu 
sünnipäevalapsi

kaljola Pal0
2.IV 1927-26.IX 2012

  Ma kodupaika tagasi nüüd tahan minna
Mind kutsub Väimela, mu kodu, sünnipaik
Siin ootavad mind koolitee ja karjarajad
Ja nüüdki kõrvu kostev laste häälekaik.

Häid sõpru palju eluteel on olnud,
kes toetand mind mu eluraskustes
kolmkümmend kaks on aastaid olla tulnud
vet.töötajana Tsooru rahva seas.

Nüüd tänutundes meenutan neid aegu,
neid aegu häid ja raskeid eluteel.
Mu silme ees on möödunu...
Kui praegu seisaks ma sünnikodu lilleõites teel. 

   Need värsiread kirjutas Kaljola Palo 1987. aastal, kui tä-
histas oma 60. sünnipäeva tsoorulaste keskel. 32 töörohket 
ja mälestusterikast aastat tuli jätta selja taha. Tsooru kandis 
on väheseid taluuksi, mida tema käsi pole avanud.
   Poisikesena isa järel  Väimela kandis silgates õppis ta 
austama ja armastama maatööd. Talust kasvas välja soov 
õppida veterinaararstiks, mis täitus pärast Kuremaa tehni-
kumi  lõpetamist.  Võru rajooni  peaveterinaararst  N.Truija 
on öelnud: „Meil on palju koolitatud loomaarste, aga see 
mees on sündinud selleks.“  Kaljola armastas lapsi. Ta on 
öelnud: „ Kui on peres väike laps, siis nende lehm peab 
olema terve!“ Tsooru rahvas mäletab teda kui väga ener-
gilist,  ülitöökat  ja  lapsi-,  lilli  ning loomi  armastavat  ini-
mest. 
  Kaljola jättis tsoorulastesse endast maha toredad mäles-
tused ja pärast elas ta veel 25 aastat Väimelas. 

Kaljola Palo koos lastega Vello Lust (kõige ees), Mart  
Antsov (küljega),  keaskel  Karl  Puija (vasakult)  ja  Aili  
Puija.  Tagumises  reas  Urve  Rimm,  Mare  Pääslane,  
Aado Antsov ja Kalev Prii. Pilt on tehtud 1955. aastal.

Oma  mälestustes  on  ta  meenutanud  töökaaslasi  Jaan 
Velterit, Linda Sood, Tiina Türki, Peeter Millerit, Martin 
Saavot,  Toivo  Hirset,  Inge  Hirset,  Jaan  Treimutit  ja 
Aleksander  Toomjõed  ning  Võrust  Kalju  Jalast,  Romeo 
Treijarit  ja  N.  Truijat.  Majandijuhtidest  Edgar Kallionit, 
Jüri Moppelit, Ants Raagi, Arno Laulu, Heino Hanimäge 
ja  Mati  Lindperet.  Tema  südamesse  jätsid  jälje  Elsa 
Jaarma,  Helle  Ilves,  Erika  Horg,  Aili  Tamm  ja  Helgi 
Jõgeva. Armastust jagus tal ka oma perekonnale. 
Eriti suurt rõõmu tundis lastelaste (kolm poissi) üle, keda 
õnnestus näha enne viimsele teekonnale asumist.
Olgu muld Sulle kerge, Kaljola!
                                                Tsooru kandi rahvas

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

82 KALJU JÄNES 18.10.1930 Savilöövi
80 ASTA KALANÜP 14.10.1932 Tsoor u
79 ENDEL NIILUS 05.10.1933 Ts ooru
78 ARNOLD PÜVI 06.10.1934 Ts ooru
71 EVI LAIDVER 21.10.1941 Ts ooru
64 HELGI KIKAS 21.10.1948 Roos ik u
64 LEHTE TAMMIKSAARE 24.10.1948 Ts ooru
63 AIME PÄRNA 10.10.1949 Luhamets a
63 LAINE BERGMANN 25.10.1949 Ts ooru
62 HELJU SOIKKA 31.10.1950 Vi irapalu
58 SIRJE KRUUS 28.10.1954 Vi irapalu
57 LIIDIA SAAREMÄGI 27.10.1955 Ts ooru
56 AIVAR JÕEVERE 29.10.1956 Ts ooru
56 KALEV UDRAS 10.10.1956 Kik kaoja
56 MATI TALJA 27.10.1956 Ts ooru
55 ESPER HORG 30.10.1957 Sa vi l öövi
55 HELVE VALLING 27.10.1957 Ts ooru
54 EDUARD HARRO 26.10.1958 Kik kaoja
54 KERSTI KROONMÄE 07.10.1958 Ts ooru
53 KAIDO VAAB 29.10.1959 Savilöövi
53 RITA KOOBAKENE 16.10.1959 Ts ooru


