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Aasta 2014
   Sellest  aastast  on  juba  kuu  aega  möödas.  Nii 
mõnigi ohkab sügavalt, et kuu möödas, pea siis aas-
tagi läinud. Ometi võib aastasse suhtuda peale kuude 
loendamise ka teisiti. 
   Näiteks on aasta 2014 kuulutatud liikumisaastaks. 
Mida see endast kujutab?
Liikumisaasta 2014 on Kultuuriministeeriumi teema-
aastate  programmi  raames  läbiviidav  projekt,  mille 
viib  ellu  Eesti  Olümpiakomitee.  Liikumisaasta  ees-
märk  on  suurendada  liikumisharrastusega  tegelejate 
osakaalu,  tõsta liikumise  ja sportimise alast  teadlik-
kust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja 
liikumisharrastusi.  Iga inimene peaks  liikuma vähe-
malt 30 minutit järjest kaks korda nädalas. Uuringud 
näitavad,  et  liikumisharrastusega  tegeleb  piisavalt 
vaid kuni 39 protsenti Eesti elanikest. Liikumisaasta 
soovib seda muuta.

  Jäälind                                      Foto: Jaak Sarv

 Üheks võimaluseks liikumisaastaga haakuda on min-
na  loodust  nautima.  Eesti  Ornitoloogiaühing  valib 
alates aastast  1995 aasta linnu.  Arvuliselt  kaheküm-
nes, 2014 aasta lind, on jäälind. Rahvapäraselt kutsu-
takse  teda  ka:  sinilind,  jäärähn,  vahajalg,  põhjamaa 
kalliskivi,  jõgede pärl.  Maailmas  on umbes  90 liiki 
jäälinde.  Osa neist  elab veekogude ääres nagu meie 
jäälindki, osa hoopis metsas või rohumaadel. Euroo-
pas elab neist vaid üks liik, keda tunnemegi jäälinnu 
nime all. Eestis ei ole ühtegi jäälinnule sarnast elus-
olendit.  Ainulaadsed on nii tema sulestiku värvid ja 
kehakuju kui ka eluviis ja käitumine. Jäälind on um-
bes varblase suurune, väga lühikese sabaga ja pika 
terava nokaga. Ta on hõlpsalt äratuntav isegi silueti 

järgi.  Kõige  kindlamalt  võib  Eestis  jäälinde  kohata 
Kagu-Eesti  jt  jõgede  liivakivipaljanditega  lõikudel. 
Kõige kuulsam neist on Taevaskoja Ahja jõel.
   Arvatakse, et praegu pesitseb Eestis 50-300 paari 
jäälinde. Nii suur arvukuse vahemik tuleb sellest, et 
külmad  talved  talvitusaladel  on  jäälinnule  hukatus-
likud.  Seetõttu  on  sellised  talved  muutnud  jäälinnu 
Eestis  tõeliseks harulduseks ja palutakse kõigil,  kes 
seda lindu näevad, sellest teada anda.

 Järve talu hobune                                      Foto Kalle Nurk

  Hiina  horoskoobi  järgi  algab  31.  jaanuaril  2014 
Hobuseaasta  ja  see  lõpeb 18.  veebruaril  2015.  See 
saab olema Sinise Puuhobuse või Rohelise  Hobuse 
aasta.  Hiina kultuuris  sümboliseerib  hobune õilsust, 
kiirust  ja  visadust.  Sinine  ja  roheline  värv  süm-
boliseerivad dünaamilisust, tarmukust ja kirge.
   Hobuseaaastal  (2002,  1990,  1978,  1966,  1954, 
1942, 1930 jne) sündinud inimesed on arukad, head 
oraatorid, neile on antud võime saavutada kõik, mida 
nad soovivad. Nende elueesmärgiks on isikliku vaba-
duse saavutamine, ainult siis tunnevad nad end õnne-
likuna. Saabuv aasta on täis meeldejäävaid sündmu-
si.  Hobune  ei  lase  kellelgi  igavleda  ega  pärivoolu 
ujuda, end lõdvaks lasta ega muretult tunda. 
   Lisaks eelnimetatutele võib loetluste rida jätkata. 
Kuid mitte  sellele  ei  pea tähelepanu pöörama,  vaid 
iseendale. Jälgede otsimise ja jäädvustamisega jätkab 
ka Külaleht. Meeldivat koostööd, kallis lugeja!  

                            Külalehe toimetus   



Lepistu 
koolil uus 
peremees

 

Kristjan Prii
              Foto: internetist

   21. jaanuaril otsustas Antsla vallavolikogu Lepistu 
koolimaja  krundi  25  000  euro  eest  müüa  Kristjan 
Priile.  Kristjan  Prii  on  sündinud  Tallinnas  ning 
õppinud  Tallinna  Tehnikakõrgkoolis.  Nüüd  aga 
otsustanud elukohta muuta ning kolida teise Eestimaa 
otsa – Võrumaale Antsla valda Roosiku külla.
   Aasta  alguses  käis  Kristjan kohapeal ning pärast 
koolimaja  ülevaatamist on  idanenud mõnedki  tegut-
semissuunad.  Soovides mitte enneaegselt loopida lu-
badusi,  paotas koolimaja  tulevane  omanik  Külalehe 
toimetusele siiski mõned mõtteread. 
  Niinimetatud  õuemaja  soovib  ta  jätta  privaatseks 
eluruumiks,  kuid kivimaja ja  hoov saavad kõikidele 
huvilistele avatud külakeskuseks.
   Enne,  kui  ta  plaanib  midagi  konkreetselt  tegema 
hakata, soovib nõu pidada kohaliku kogukonna esin-
dajatega, millised võiksid olla need mõtted, mida ellu 
kutsuda.
   Ise ta on mõelnud koolimajas kõigepealt avada kooli 
muuseumi  koos  audentselt  sisustatud  klassiruumiga, 
kohendada  ruumid  ürituste  korraldamiseks  ja 
huviringidele  aastaringseks  kasutamiseks.  Suvel  on 
hea võimalus siin korraldada laagreid.
   Alates kooli sulgemise aasta sügisest on igal aastal 
toimunud  esimesel  koolipäeval  tarkusepäeva  jooks. 
Nüüd lisanduks sellele ka valdadevaheline võrkpalli-
turniir Lepistu kooli rändkarikale.
   Kuna koolimaja on suur ning ruume palju, võiks 
alustada  suveniiride  või  mõne  muu  väiksemahulise 
tootmisega,  pakkumaks  tööd  kohalikele  huvitatud 
inimestele. Suur köök aga võimaldab pakkuda maju-
tus- ja toitlustusteenuseid. 
 Kristjan  Prii  lõpetab  oma ülevaate  mõtete  suundu-
musest: „Peamiseks eesmärgiks ongi ajaloolisse hoo-
nesse elu tagasi tuua, et ka pimedal ajal oleks akendes 
valgus ja korstnast tõuseks suitsu. Kõlab poeetiliselt, 
kuid see teebki elu ilusaks.“
   Aasta alguses on see Tsooru kandi rahvale ilus sõ-
num. Jääb vaid loota kõige paremat ja oodata  asjade 
edasist käiku. Kõigepealt  on vaja vallal  ja Kristjanil 
võtta jalge alla teekond notari juurde. Aastaid kooli-
majja sisse voolav sademetevesi ei luba kauem tege-
vusetult istuda.

Kalle Nurk
    Roosiku külavanem  

Talvised tegemised

Märgistatud puu Tsooru pargis.               Fotod: Kalle Nurk

   Detsembrikuu ja  uue aasta alguse soojad ilmad ei 
võimaldanud alustada Tsooru ja Roosiku küla parki-
des  risustavate  puude mahavõtmist.  Nüüd aga paar 
nädalat väldanud käre külm lumevaesel maal on pin-
nase külmetanud ja kõige sobivam aeg hooldustööde 
alustamiseks.  Puude  arvukuse  vähendamisega  saab 
pargialune valgust juurde. Mahavõetud jämedamatest 
pargipuudest tehakse istepingid. 
  Tsooru pargist üks osa kuulub vallale ning on rah-
vamaja halduses. Valla omanduses on ja jääb ka Le-
pistu kooli park. Loodame, et kevadeks jõutakse sel-
gusele, kes hakkab kooli pargi eest aastaringselt hoolt 
kandma.  Mõlemad  haljastusalad  on  ajaloolise 
väärtusega  ning  kohalik  elanikkond  on  huvitatud 
nende  kordategemisest  ja  suurema  kasutusotstarbe 
leidmisest. 

Endisele  Tsooru  kolhoosi  kontorihoonele  rakenduse  leidmi-
sest  on palju  räägitud.  Aastas  paaril  korral  kasutavad seda 
Kuperjanovi noorsõdurid.  Nii ka jaanuarikuu viimastel  päe-
vadel võis neid hoone ümbruses ja sisemuses märgata. 
   Hoone sopilisus ja akende rohkus  on just see, mis annab 
hea  võimaluse läbi  viia  tiheasustuspiirkonnas  linnalahingu 
õppusi.  Pildil  on  lumega  ühte  värvi  maskeerunud  sõdurid 
liikumas kontorihoone suunas. 

Kalle Nurk
     vallavolikogu liige



Alanud  aasta  väljakuulutamine  liikumisaastaks  paneb 
teistsuguse  pilguga  jälgima  meid  ümbritsevaid  inimesi.  
Külaleht  püüabki  lugejale  rubriigis  „Liikumisaasta“ 
tutvustada inimesi, kes on liikuva iseloomuga ja eeskujuks  
teistele.

  Liikumisaasta  1.–  
         Liia Sibul

Liia  Sibul  kaupluse 
„A&O“ leti  taga. Pilt  
on tehtud 2014. aasta 
jaanuaris.  
Foto: Kalle Nurk

Tsooru  kandi  rahvale  on  tõenäoliselt  üks  tuntumaid 
inimesi Liia Sibul. Eeskätt just seetõttu, et külastame 
regulaarselt  toidupoodi.  Antsla  Tarbijate  Ühistu 
Tsooru „A & O“ kaupluse leti taga seismas teda koh-
tamegi alati rõõmsameelse ja sõbraliku pilguga. Vaa-
tamata tööpäevadele, mis mööduvad peamiselt jalga-
de  peal  seistes  ja  riiulite  vahel  liikudes,  jätkub  tal 
energiat ka päeva ülejäänud tundidesse. 
   Hobuseaastal sündinud lõvitüdruk on üles kasvanud 
Antsla linnas ja kohalikus koolis saanud põhiharidu-
se. Juba lapseohtu tütarlapsena avastati temas spordi-
anded,  eeskätt  kergejõustikus.  Eriti  õnnestusid  pika-
maajooksud ja hoota kolmikhüpe. Võõrad pole tema-
le ka sprindidistantsid, tõkkejooks, kõrgushüpe.
   Liiale meenub algklassis õppides suvevaheajal vee-
detud spordilaager Elvas. Seal polnud temale vastast. 
Teda  püüti  veenda,  et  ta  jätkaks  õpinguid  spordi-
koolis. Pere ainukese lapsena kodunt nädalate kaupa 
eemalviibimine tundus hirmutekitavana. Nii piirduski 
tema  sporditee  vaid  Võru  rajooni  esindusvõistkonda 
kuulumisega.
   Antsla  keskkoolile  järgnes  kaheaastane  juuksuri-
ameti õppimine Tartus Leen Kullmanni nimelises 16. 
kutsekeskkoolis.  Arvestades  Liia  pikka  kasvu  ja 
sportlikke  võimeid,  värvati  ta  koheselt  kooli  korv-
pallivõistkonna  ridadesse.  Õpinguaastad  langesid 
nõukogude  aja  lõpuaastatesse,  kui  kolhoosid  olid 
õitsval  järjel.  Kuldre  kolhoosis  komplekteeriti  võrk-
pallinaiskonda.  Ka siin vajati  kutsekooli  õpilase abi. 
Harjutamas käidi  nädalavahetustel.  Nendest võrkpal-
limängu aegadest on eredalt  meeles reis Soome rah-
vusvahelistele võistlustele, kus ta tunnistati parimaks 
mängijaks. Kutsekooli lõputunnistus käes, jätkus õpitu 
rakendamine Antslas.

   Juuksuriametist on nüüdseks saanud lisateenistus. 
1990.  aastal  tutvus  ta  Tsooru  poisi  Priiduga.  Peagi 
alustasid  nad  ühist  eluteed  ja  uueks  koduks  sai 
Tsooru  mõisapargi  põlispuude  all  väike  sajandi-
vanune palkmaja. Veel sama, ka hobuseaasta sügisel, 
sündis poeg Erko. Paar aastat veetis Liia koduseinte 
vahel. 
   Pärast seda algasid lähemad tutvused Tsooru rah-
vaga. Esimeseks uueks töökohaks sai AS Toomeoru 
vastavatud  kauplus.  Piltlikult  öeldes  leivaraha  tuli 
teenida leiva müümisega. Siiski on selles kaupluses 
müügil muudki, millest tulenevalt ka nimetus „Maa-
rahva  kaubamaja“.  Peagi  poeomanik  Arvo  Tamm 
avas  autokaupluse  ringi.  Meenuvad  sõidud  lumme-
tuisanud  Luhametsa  teel  ning  arvelaual  külmunud 
näppudega  hindade  kokkulöömine.  Vana  soetatud 
kauplusauto  sõitis  niikaua  kuni  vastu  pidas.  
   Antsla TÜ Tsooru kaupluses vahetus kaader ning 
otsiti  uusi  kogemustega  töötajaid.  Oli  aasta  2001.
   Neil aastatel vaatasid tsoorulased lootusrikkalt hel-
ge  tuleviku  poole.  Loodi  Tsooru  Maanaiste  Selts, 
mille ridadesse ka Liia algusaastatel  kuulus. Hiljem 
veetis  ta vaba aega rahvamajas.  Enam kui  kümme-
kond aastat on ta laulnud seltskonnaansamblis, tant-
sinud nais- ja segarahvatantsurühmas. Viimati pärjati 
teda  2013.  aastal  Tsooru  lauatennisevõistlustel 
meistritiitliga.  Kollektiivides  peetakse  Liia  Sibulat 
seltskonnahingeks. 
     Liia Sibulat küsitles Tsooru rahvamaja juhataja 

Kalle Nurk 



Kuigi inimese elus iga elatud aasta on oluline, paneb pal-
jusid  mõtlema  poolesajandi  künnise  ületamine.  See  on  
hetk, kui pööratakse pilk tagasi ning analüüsitakse tehtut.  
Tsooru on väike üksmeelne kogukond, kus inimesed tunne-
vad üksteist,  elavad kaasa teiste muredele ja rõõmudele.  
Seepärast on aastaid olnud Külalehes oodatud just õnnit-
luste  veerg.  Jätkame oma leheveergudel  sünnipäevalaste  
õnnitlustega alates viiekümnendast eluaastast. 
    Mitte kõik meie keskel ei soovi avalikkuse tähelepanu.  
Ebameeldivuste  ärahoidmiseks  palume neil  endast  vara-
kult Külalehe toimetusele märku anda. 

2.  veebruaril  viibisid  Tsooru  rahvatantsijad  Võrus  kultuuri-
majas  Kannel  XIX  üldtantsupeo  esimesel  ülevaatusel.  Sega-
rahvatantsu tantsivad koos Mõniste rühmaga. Pildil on nais-
rühm ettetantsimas tantsu „Upa-upa“. 

Foto: Kalle Nurk

Õnnitleme 
sünnipäevalapsi

Kui kümnene on plikatirts,
siis on ta ninakas pirts.

Kui kahekümneseks ta saab,
maailma nabaks ennast peab.

Ja naine neljakümnene
on parasjagu mürgine.

Kuid õrn ja tark ning lembene
on naine üle viiekümne.

Laupäeval, 15 veebruaril algusega kell 20
Tsooru rahvamajas

Sõbrapäeva  õhtu  
koos  ansambliga  

KONDOR

Toredat tantsumuusikat igale eale!

                                                       Sissepääs 5.-

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

90 MUST HILDA 04.02.1924 Savilöövi küla
89 VALLING ÕIE 05.02.1925 Kikkaoja küla
83 PERLI ILSE 15.02.1931 Viirapalu küla
77 KOOBAKENE MILVI 04.02.1937 Kikkaoja küla
75 RAIDMA HILI 08.02.1939 Tsooru küla
70 PÜTSEP HILLI 19.02.1944 Roosiku küla
69 PÜTSEP KALJU 19.02.1945 Roosiku küla
68 PÄRNA TÕNU 10.02.1946 Kikkaoja küla
68 TAMM AILI 06.02.1946 Tsooru küla
66 KALDA UNO 11.02.1948 Piisi küla
66 SISAS ESTA 15.02.1948 Tsooru küla
62 SAAREMÄGI HELGE 12.02.1952 Savilöövi küla
61 KEEROV LAINE 02.02.1953 Savilöövi küla
61 PÄRN TAIVO 17.02.1953 Tsooru küla
59 VALLING TÕNU 18.02.1955 Kikkaoja küla
58 ILVES MATI 22.02.1956 Kikkaoja küla
58 JALAK JAAN 20.02.1956 Roosiku küla
56 KROONMÄE HEINO 21.02.1958 Tsooru küla
55 PALM HERENE 24.02.1959 Tsooru küla
55 TALJA MART 04.02.1959 Tsooru küla
50 JÄRVPÕLD ANDRES 17.02.1964 Roosiku küla

89 ROOD AMANDA 03.01.1925 Tsooru küla
88 BERGMANN KOIDU 02.01.1926 Tsooru küla
81 KASAK LEONHARD 05.01.1933 Luhametsa küla
81 VÄRNIK VÄINO 29.01.1933 Savilöövi küla
78 THEALANE JOHANNA 20.01.1936 Roosiku küla
78 VÄITS ELSA 07.01.1936 Tsooru küla
77 TAMMEMÄGI MARIA 15.01.1937 Roosiku küla
76 REILJAN ÜLO 21.01.1938 Litsmetsa küla
75 PALM HELI 10.01.1939 Tsooru küla
74 KUZMIN ANATOLI 15.01.1940 Roosiku küla
68 TIGANE KALJU 06.01.1946 Kikkaoja küla
67 LUIK VALDUR 23.01.1947 Luhametsa küla
65 JÜRISOO VELLO 28.01.1949 Savilöövi küla
65 KÖÖTS AINU 26.01.1949 Roosiku küla
65 TARNASTE MARJE 22.01.1949 Luhametsa küla
63 SÕMER ENE 14.01.1951 Tsooru küla
61 VELLAK TOOMAS 26.01.1953 Luhametsa küla
56 VÄITS HELDUR 31.01.1958 Kikkaoja küla
55 VIIMNE URMAS 21.01.1959 Tsooru küla
52 HORG URMAS 06.01.1962 Tsooru küla
51 NEEDO ANU 13.01.1963 Roosiku küla
50 VÄITS HEINAR 26.01.1964 Tsooru küla


