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Jõulukuu

   Eesti  rahvakalendris  olid  jõulud  tähtsaimateks 
pühadeks. Jõulud olid pühad päevad, mil üks aasta oli 
lõppemas ja teine algamas. Maa pööras ennast valgu-
se, soojuse, toidu ja elu poole. Sellest, mida inimene 
jõuluajal tegi, arvati sõltuvat tema ja ta majapidamise 
hea  käekäik  järgmisel  aastal.  Koju  oodati  surnud 
omaste hingi ning neilgi  usuti  olevat elavate  õnnele 
suur mõju. 
   Tsoorulased andsid enda jõulutundest märku 2. det-
sembril kaubanduskeskuse parklas süüdatud kuusetu-
ledega. Südantsoojendav on teadmine, et meie keskel 
on rohkesti inimesi, kes mõtlevad teiste heaolule. Nii 
võttiski Agu Ilves Variku talust südameasjaks otsida 
jõulukuusk  ja  kohale  toimetada.  Esimesel  advendi-
õhtul kuulutas Tsooru külavanem Arvo Tamm välja 
jõulurahu. Ta avaldas heameelt inimeste üle, kes pi-
dasid õigeks seda hetke kohale vaatama tulla. Ja neid 
oli rohkesti. Siit kerkis külavanemal mõte korraldada 
tuleval  aastal  Tsooru  kodukandipäev.  Alates  2005. 
aastast on kodukandipäevade läbiviimist korraldanud 
MTÜ Tsooru Koidukiired. Ring on täis saanud ning 
õigem  olekski  külavanematel  juhtimine  üle  võtta. 
Jääb  vaid  loota,  et  kodukanti  tuleks  palju  endisi 
tsoorulasi.

Roosiku küla metsloomade söötmisplatsile kogunes rohkesti  
Võrumaa Jahimeeste Seltsi liikmeid, et välja kuulutada jõulu-
aegne metsarahu. Pilt on tehtud 21. detsembril Roosiku külas. 
Foto : Kalle Nurk

Tsoorumail kuulutati välja teinegi jõulurahu.
   Eesti jahimehed on jõulupühade ajaks juba kahe-
kümnel korral välja kuulutanud jahirahu Eesti metsa-
des. Võrumaa Jahimeeste Selts, mis loodi 1967. aas-
tal ja milles on üle 700 tegevjahimehe, on nõuks võt-
nud täiendavalt igal aastal eri jahtkonnas välja kuulu-
tada omapoolne jahirahu. Tänavu 21. detsembril võõ-
rustasid ettevõtmist Lepistu jahimehed eesotsas Lauri 
Keeroviga.  Õhtuhämaruses  koguneti  Roosiku  külla 
metsloomade söötmisplatsile, kus seltsi esimees Mati 
Kivistik jõulurahu välja kuulutas. Pühad saavad ole-
ma aeg, kus metsloomad ei pea kartma püssi. Metsa 
minnakse  nautima ümbritsevat  loodust ning looma-
dele süüa viima.
   Külalehe toimetusele on jäänud meie jahimeeste te-
gemised  ja  mõttemaailm  kuidagi  märkamatuks. 
Mitte alati ei pea esikohale tõstma püssi ja kuuli, mis 
rauast välja sööstab, vaid jahimehe metsasanitari rol-
li. 
   Mõned aastad tagasi, kui Tsoorus püüti taaselusta-
da lõikuspeo traditsioone, astusid põllumehed ja jahi-
mehed ühte sammu. Tõenäoliselt korraldajate süül on 
samm lonkama hakanud ning ei ole kultuurirahvaga 
ühte jalga astutud. Lauri Keerov jahimeeste nimel on 
mõista andnud, et  järgmise aasta sügisel peaks vea 
parandama ning pidulauda rikastama ka metsaandi-
dega. 
   Jahimeeste koosviibimisega samale päevale langes 
ka  kultuurilembeliste  tsoorulaste  jõulupidu.  Jõulud 
ongi aeg, kus pere kokku koguneb. Oleme ju meiegi 
üks suur pere oma rõõmude ja muredega, kuhu ooda-
takse  jõuluvana.  Seekord  olid  päkapikud  jõuluvana 
kingikotti pakkinud teiste kingituste kõrvale ka noore 
kuke. Kas see tähendab lähiaastatel  beebide buumi, 
näitab aeg. Tsooru kant vajab aga tublisti noort pul-
bitsevat verd juurde.

Külalehe toimetus soovibki oma lugejatele

HEAD JA EDUKAT UUT AASTAT !
Jätame mõneks ajaks oma lugejatega hüvasti, et võtta 
aeg maha, heita pilk tagasi ning mõtiskleda,  kuidas 
edasi minna.

Külalehe toimetus



Tsooru köidab oma loodusliku iluga

Kristina (vasakult), Linnart-Majjai ja Sylva Viin oma uues  
kodus Ööbiksaare talus. Pilt on tehtud 20. detsembril 2012.  
aastal.                                               Foto: Kalle Nurk

 Sylva  (1964)  sünnikodu  on  Valgamaal  Sangaste 
kihelkonnas. Lapsepõlveaegadest on tal unustamatud 
mälestused vanaisa talukohakesest, kus järve ääres oli 
suur tamm. Vanaema armastas vaipu tikkida. Kui ta 
nägi mõnda ilusat pilti,  siis tõmbas piirjooned käsi-
tööriidele  ning lasi  näppudel  käia.  Tema töid  käidi 
imetlemas ning tublimad joonistasid omakorda kan-
galt endale pildi maha. Pärast abiellumist elas Sylva 
Põlva  kihelkonnas  Võrumaal,  kus  sündisid  poeg 
Tanel ja tütred Kristina ning Merilyn. Nende sugupuu 
juured ulatuvad isa kaudu isegi Tsooru. Vanemad ini-
mesed teavad ja mäletavad Lalli külas elanud Aksel 
Johansoni kui andekat pintsliliigutajat. Kristina isa oli 
lapsena suviti ta juures sage külaline. Omal ajal kor-
raldas Aksel Lepistu koolis kunstilaagreid ning maa-
lis söökla seinale ilusa pildi. Võib-olla on mõnel ko-
dus sellest fotogi olemas? Kristina lõpetas 2010. aas-
tal Tartu Kõrgema Kunstikooli. Edasi jätkusid õpin-
gud Eesti Kunstiakadeemia magistratuuris. Juba lap-
sena meeldis talle joonistada inimesi,  eelkõige port-
reesid, hiljem lisandusid karikatuurid. Ta on osalenud 
oma maalide ja joonistustega näitustel Eestis ja Soo-
mes,  illustreerinud kümmekond raamatut,  teinud la-
vakujundusi  Tartu  üliõpilasteatrile.  Kuigi  hariduse 
poolest on ta skulptor, liigub ringi  rohkem luuletajate 
ja kirjanike ringis. Luuletusi on tal kogunenud paras-
jagu, nii et lähiajal on tal plaanis välja anda oma luu-
lekogu.  Siis  võime  uhkeldada  järjekordse  luuleraa-
matuga, mille autoriks omakandi inimene.  Kindlasti 
on paljud lugenud luhametsalase Eveliine Ermi luule-
tusi. Kui mitte mujalt, siis mälestusteraamatust „100 
aastat  Luhametsa  küla  Võrumaal“.  Kuna  Kristina 
kuulub Noorte Autorite Koondisse (NAK), on luule-
sõbrad plaaninud korraldada juulikuu keskel Tsoorus 
Ööbiksaare talus NAK-i  kirjanduslikud suvepäevad, 
mis  lõpevad  luuletuste  ettelugemisega.  Võib-olla 
saame kuulda ka luuleridu Tsoorust.

Toetan selja vastu puud,
mu selgroog hingus ja luud
on temale meediumiks.
Olen metsausku.
Ta tuules äiutav lööv
on minule kloostriks.
Las jäägu ükski mets,
kasvõi Litsmetsa mets
ka lindude jaoks alles.

                                                              Kristina Viin

    Hetkel  on  Kristinal  õpingutes  väike  paus,  sest 
käesoleva  aasta  mais  sündis  poeg  Linnart  Majjai. 
Huvitav on poisslapse nimesaamise lugu. Nimelt sün-
nitusmajja sõites istus kobras keset teed ja ei mõel-
nudki kõrvale astuda. Vana Võrumaal kutsuti kobrast 
„majjai“ või „majajaks“. Vahepeal oli Eestis kobras 
haruldane loom, kuid nüüd annab ta oma tegevusega 
jälle kõikjal märku. Võttes tütrest eeskuju, lõpetas ka 
Sylva  Tallinna  Ülikooli  kunstiteraapia  eriala  ning 
töötab  Võru  Järve  koolis  kunstiõpetajana.  Mõned 
tunnid  nädalas  töötab  ta  Võru  haigla  juures,  tehes 
kunstiteraapilist ravi. Võrumaa on koht, kust ta lah-
kuda ei taha. Tal oli salajane soov leida endale päris 
oma looduskaunis koht, kus maja oleks järve ääres. 
Nii asutigi otsima uut eluaset, mis sarnaneks vanava-
nemate talukohaga. Nad meenutavad suvelõpu päeva, 
kui  sõitsid  mööda  Tsooru  paisjärvest  ning  peatusid 
küla kaubanduskeskuse juures. Kaugemalt nad enam 
otsinud ei olekski, sest töölkäimine oleks muutunud 
liiga  kulukaks  ja  aeganõudvaks.  Sylva  ei  teadnud 
müügil olevatest majadest midagi, aga viskas niisama 
nalja,  et  siinkandis  olevat  maja müüa.  Ja selgus,  et 
järve ääres elav Aasa Koobak otsib juba pikemat aega 
oma kodule uut pererahvast. 
   3. septembril oligi see päev, kui üle Ööbiksaare talu 
ukseläve astus perekond Viin. 
   Mitte  ainult  maja,  mida  ähvardas tühjaksjäämise 
oht, ei rõõmustanud uute elanike üle. Ka tsoorulased 
on endale  saanud andeka ja  teotahtelise  perekonna. 
Kristina ja Sylva on alalised külalised Tsooru rahva-
majas, lüües ise kaasa huviringides ning andes oma 
oskusi edasi kunstiringis. Kristina Viinist võib pike-
malt lugeda ka 3. jaanuari Eesti Ekspressist.

Külarahva uudishimu käis 
Ööbiksaare talus leevendamas 

Kalle Nurk



Inimesed otsivad seltsi.  Üheks selliseks kohaks on lapsed kuni eaka põlvkonnani valinud Tsooru rahvamaja. Tuleval  aastal  
sügisel tähistab rahvamaja oma 55. sünnipäeva. Pildltidel on põlvkonnad jõulueelses meeleolus. Ülapildil Tsooru rahvamaja  
tantsulapsed koos jõuluvanaga ja all Tsooru eakate seltsing „Elulõng“ Fotod: Kalle Nurk

tasuta riiete turg 
Tsoorus

Kristi Kask (vasakul) ja Aigi Adamson Tasuta riiete turul. Pilt  
on tehtud november 2012.                             Foto: Kalle Nurk

   Septembrikuu vihmastel  päevadel toas istudes ja 
riidekappi  korrastades  avastasin,  et  kogunenud  on 
palju riideid, mida pole hulk aega kasutanud. Mõned 
neist  olid  peaaegu  uued.  Olin  kuulnud,  et  selliseid 
kasutuna seisvaid riideid on teistelgi. Tekkiski mõte 

riided kokku koguda ja pakkuda teistele. Nii koorus 
väikesest  koristuspäevast  välja  suur  ettevõtmine  - 
tasuta riiete jagamise turu läbiviimine. Peagi selgus, 
et ühinejaid jätkub. Oktoobrikuu alguses toimus esi-
mene kauba väljapanek. Tsooru rahvamaja saalis kau-
pa välja ladudes kripeldas sisemuses väike hirm, kas 
inimesi ikka tuleb. Esimene turg juba üllatas rahva-
rohkusega. Oli uudistajaid ja ka neid, kes leidsid en-
dale midagi sobivat. Positiivne oli ka tagasiside. Sain 
uut hoogu ning novembri kuuks kasvas kauba valik 
mitmekordseks. Teisel  korral oli kauba pakkujaid ja 
otsijaid  veelgi  rohkem.  Silma  torkas  omakandi  ini-
meste tagasihoidlik esindatus. Sellist turgu külastades 
tuleks mõelda kauba taaskasutusele, mida on viimasel 
ajal üha rohkem propageerima hakatud. Sellega sääs-
tame tublisti loodust. 
   Minu suurimad tänud kõigile neile, kes aitasid üri-
tust  korraldada.  Eriline  tänu  aga  Aigi  Adamsonile, 
kes oli mõlemal korral suureks abiks. Kolmas välja-
panek toimub juba kevadel. 
   Ilusat vana-aasta lõppu ja toredat uut aastat!

Kristi Kask



Õnnitleme sünnipäevalapsi

Õnnitleme 2012 aastal 
sündinud pisilapsi

Sületäis lilli emale,
kotitäis kohustusi isale,
säravaid silmi titadele!

Ketly Meitsar           15.03. 2012   Tsooru küla
Maiken Ristisaar     31.05. 2012   Tsooru küla
Keven Pärna            07.07. 2012   Litsmetsa küla
Kristel Kristella       27.06. 2012   Viirapalu küla
Kristjan Dräbtsinski 20.09.2012  Litsmetsa küla
Karoliina Lemmats 02.10. 2012   Savilöövi küla  
Rosanna Lemmats  02. 10. 2012   Savilöövi küla

2012. aastal 
läksid 

manalateele

Elust jäljetult ükski ei lähe,
ikka midagi järele jääb.
sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi ta näeb ...
(V. Osila)

Kristjan Kroonmäe   02.04. 1926 - 15.01. 2012
Madis Drenkhan        26.03. 1943 - 31.01. 2012
Õie-Marionilda Reiljan   04.04. 1922 - 26.01. 2012
Heldur Mägilainen    25.03. 1956 - 20.04. 2012
Are Saia                      22.02. 1945 - 06.08. 2012
Aare Kask                  23.03. 1959 - 24.11. 2012
Meranda Võro           15.05. 1921 - 20.11. 2012 
Kalju Mändla            04.02. 1942 - 15.12. 2012

14. oktoobril viibis Kaikamäel ETV saatesarjaga „Iga pink  
räägib loo“. Pildile on jäädvustatud tugev kolmnurk – Eesti  
Õigeusu Apostlik kirik, tammepuu ja Laine Roht ning Vahur  
Kersna tammepuust pingil istumas.                          
                                                                   Foto: Kalle Nurk
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85 EMILIE-ANNETTE ADSON 05.11.1927 Luhametsa
79 LINDA VAAB 17.11.1933 Savilöövi
78 VIIVE LIIDER 24.11.1934 Viirapalu
74 MILVI LINDSALU 10.11.1938 Roosiku
65 LAINE ANNUS 25.11.1947 Kikkaoja
62 VALTER SÕMER 08.11.1950 Tsooru
61 PEEP LEIMANN 28.11.1951 Tsooru
54 SIRJE TOOM 13.11.1958 Luhametsa

81 ELSA JAARMA 25.12.1931 Savilöövi
78 ILSE KALDA 06.12.1934 Piisi
78 THEODOR LIEBERT 10.12.1934 Litsmetsa
72 JÜRI LAIDVER 15.12.1940 Tsooru
71 AGU LIIBERT 31.12.1941 Litsmetsa
69 EINO SOIKKA 25.12.1943 Viirapalu
67 LEO ILVES 05.12.1945 Kikkaoja
63 RUTH DRENKHAN 14.12.1949 Tsooru
63 TOIVO LOKK 27.12.1949 Tsooru
63 VLADIMIR VASSILJEV 22.12.1949 Tsooru
61 REIN VEIDE 23.12.1951 Roosiku
60 MART ANTSOV 24.12.1952 Tsooru
56 AIVAR KOOBAKENE 18.12.1956 Tsooru
54 ESTER RÄTSEP 08.12.1958 Tsooru
53 GENNADI DIMITRIJEV 13.12.1959 Tsooru
51 MARTIN SAAVO 31.12.1961 Tsooru
51 ÜLLAR PALM 17.12.1961 Tsooru


