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Üheskoos tööd tehes
   Tänavune „Teeme ära“  talgupäev toimus 3. mail. 
Üheks  korrastuskohaks  oli  registreeritud  ka Lepistu 
koolimaja juures asuv park. Viimastel aastatel on sel-
lest puudesalust juttu tehtud mitmetel kordadel erine-
vatel tasanditel. Kuna maatükk kuulub Antsla vallale, 
oodati just vallavalitsuse lõplikku seisukohta, kuidas 
edasi toimida. Asjad hakkasid hargnema, kui Lepistu 
koolimaja  kohta  mälestusteraamatu  kokkupanemisel 
tulid päevavalgele huvitavad faktid, millest  kogumi-
kus ka pikalt  juttu.  Ohjad võttis  enda kätte  Lepistu 
kooli  vilistlane  Aivar  Kroonmäe  Kaitseliidu  Antsla 
kompaniist.  Tema  üleskutsel  koguneti  laupäeval 
Roosiku  külla  koristustöödele.  Ise  lootis  ta  endaga 
kaasa tuua rohket abijõudu Antslast. Kuna aga talgud 
toimusid kõikjal, kaasa arvatud igas kodumajapidami-
ses, sõitis  Aivar keskusest  välja üksi.  Kohapeal aga 
ootas teda rõõmus üllatus. Esimesed saabujad askel-
dasid juba töö kallal. Urmas Kiidron oli alguskellaaja 
sassi ajanud ning tund aega varem kohal.  Tema sai 
telefonitsi  korralduse võtta käsile pargis asuv laulu-
kaar. Esimeste hulgas, nagu kooli ajal ikka kombeks 
oli, liikus koolimaja suunas veerand tundi teistest va-
rem viimane  Lepistu  kooli  direktor  Ainu Kööts.  Ja 
siis  hakkas  rahvast  kohale  valguma  mitmelt  poolt. 
Kõige  enam oli  esindatud  Pütsepa  taluõuest:  Hille, 
Kalju,  Heili  ja  Kaius.  Naabemajadest  veel  Urmo 
Pärn, Aivar Sloog traktoriga ja Kalle Nurk mootor-
saega. Diplomitöö kirjutamise kõrvalt leidis aega tal-
gulistega ühinemiseks ka koolimaja peremees Krist-
jan Prii. Nimelt valmistub ta hoolega maikuu viimas-
tel päevadel toimuvaks lõputöö kaitsmiseks. Teistest 
küladest  olid  esindatud  Urmas  Viimne  Tsoorust  ja 
Urmas  Koemets  Kaikalt.  Mainimata  ei  saa  jätta  ka 
endist  vallavanemat  Tiit  Tõntsu,  kes  talgulistele  tõi 
väga maitsvat suppi. Pärast neljatunnist tõhusat tööd 
maitses see ülihästi.  Roosiku külarahva poolt suuri-
mad tänud ka Martin Umblejale, kes mõned päevad 
varem pargis saega askeldas. Tööd tehti küll innuga 
igaüks oma jõu kohaselt, kuid tööpäeva lõpuks jõuti 
siiski ühisele järeldusele – veel kuluks ära paar sellist 
talgupäeva, enne kui park lõplikult korda saaks. 

 3. mail 2014 toimunud talgutel oli üheks objektiks Roosiku 
külas koolimaja vastas asuva pargi korrastamine.

            Foto: Kalle Nurk

   Kui juba koolimaja juures ollakse, siis võib kindel 
olla,  et jutuks tulevad ka mälestused kooliajast.  Nii 
meenutaski Ainu Kööts, kuidas ta 1979. aastal oma 
klassiga  kordasaanud  pargiossa  puid  istutas.  Jutu 
kinnituseks olid asjatundjad just lugenud mahavõetud 
puukännult 35 aastaringi. Ainu teadis ka rääkida, et 
1971.  aastal  valmis  kooliümbruse  haljastusprojekt. 
Aastal,  mil  koolimajast  kolis  välja  Koppelite  pere. 
Endla  Koppelil  olevatki  kõige  kurvem meel  olnud 
selle üle, et ei saanud ise osaleda uue kooliümbruse 
rajamisel. Hilisem ajalugu näitas, et need tööd kulge-
sid aeglaselt ja lõpuks jäidki lõpuni viimata. Istutati 
ju pargipuudki alles 1979. aastal. Taimed pandi kas-
vama natuke tihedamalt. Arvestusega, et ehk mõni ei 
lähe kasvama. Siit ka selgus, miks mõned puud teine-
teisele nii ligistikku kasvavad. 
   Mis tehtud sai ja kuidas, on kõigil võimalus oma 
silmaga tulla  üle  vaatama 1.  juunil,  kui  südapäeval 
just  siin  avatakse  Vabadussõjas  langenud  Tsooru 
vallakodanike  auks  mälestuskivi.  Kas  me  oskame 
vabadust  samamoodi  hinnata  kui  aastakümneid  ta-
gasi. Tsooru vallamajas avati 1929. aastal mälestus-
tahvel ligikaudu 1500 inimese pilgu all ja 1937. aas-
tal koolimaja juurde Vabaduspargi istutamisel osales 
ligikaudu 250 inimest. Millise uhkusega saavad järel-
tulevad põlvkonnad rääkida mälestuskivi avamisest?

Kalle Nurk,
         Roosiku külavanem



vabadussõjas langenud

   Eesti Vabadussõda (28.11.1918-3.01.1920) oli Eesti 
Vabariigi iseseisvuse kaitseks ja kindlustamiseks pee-
tud sõda Nõukogude Venemaa ja Landeswehri vastu. 
Eesti meestele, kes hukkusid Vabadussõjas, ei ole mi-
dagi ette heita. Nende eesmärgiks oli võitlus vaba ja 
iseseisva riigi eest. Ja selles  riigis elame me praegugi 
järjepidevuse alusel.
   Eesti rahvas avaldas austust  neile, kes aitasid kätte 
võita riikliku sõltumatuse tihtipeale üsna lihtsate sam-
maste  ja  mälestusmärkidega.  Need  kujunesid  meie 
vabaduse sümboliteks. Mati Straussi raamatu „Vaba-
dussõja mälestusmärgid“ andmetel avati esimese ise-
seisvusperioodi ajal üle kogu maa 170 mälestusmärki. 
Nõukogude  okupatsiooni  ajal  suurem  osa  vabadus-
sambaid lõhuti, rikuti või peideti, kuid mälestus mo-
numentidest püsis. Niipea, kui olud võimaldasid, al-
gas  sammaste  hoogne  taastamine,  kas  endisel  või 
mõningal  määral  muudetud  ning  täiendatud  kujul. 
Aastaks 2002 oli taaspüstitamata veel vaid 30 (neist 
seitse kontrolljoone taga) esimesel iseseisvusperioodil 
püstitatud  mälestusmärki.  Lisaks  neile  on  rajatud 
nüüd ka 11 täiesti uut sammast ning 23 tähist Vaba-
dusristi kavaleride mälestuseks. 
   1929  aasta 26. mail avati suurejooneliselt kuuele 
Vabadussõjas  langenutele  marmorist  mälestustahvel 
ka tolleaegse Tsooru (1939 Lepistu) valla vallamajas. 
Lahingutegevuses  hukkusid:  Paul  Maasing 
(17.07.1919)  Vastse-Roosa  vallast,   Peeter  Rutnik 
(28.04.1919),  Eduard  Sprenk  (20.04.1919),  Peeter 
Rutnik  ja  Jaan  Sandt  (3.05.1919)  Tsooru  vallast. 
Sõjategevuse  käigus  hukkusid  1919.  aastal  Jaan 
Markvardt ja Eduard Poots.
   Tänu Elmar ja Alfred Tuvikesele, kes mälestustahv-
li punavõimude eest peitsid vallamaja pööningule, on 
tahvel säilinud. 1998 aastal, Tsooru rahvamaja juha-
taja Henn Ploomi  eestvõtmisel,  paigaldati  mälestus-
tahvel  Tsooru  raamatukokku.  Kaitseliidu  Võrumaa 
maleva Antsla üksikkompanii ettepanekul hakkasime 
uurima, kuidas oleks võimalik see mälestusväärne ja 
nüüdseks ka omapärase ajalooga tahvel rohkem ava-
likkuse  ette  tuua.  Mõtteid  oli  mitmeid,  kuni  Kalle 
Nurk Lepistu koolimaja ajalugu uurides leidis ajalehe 
“Elu”  (nr.  56,  23.  mai  1938,  lk  3)  artikli,  kus 
kirjutatakse: 

   Lepistu algkooli juures olevasse Tsooru v. Vaba-
dustammikusse  istutati  22.  mail  tammed presidendi  
K. Pätsi ja ülemjuhataja kindral lnt. J. Laidoneri ni-
mele. Istutajaiks olid Lepistu algkooli õpilased suure  
rahvahulga osavõtul.  Nimetatud  tammik on rajatud  
vabadussõjaaegsele Roosiku lahinguväljale.  Tammi-
kusse on istutatud hulga puid,  mida on õpilased ja  
ümbruskonna elanikud võtnud oma hooldada. Samuti  
püstitatakse sinna võidumonument.  Vallal  tuleks ai-
nult koristada sellelt maa-alalt lagunenud hooned.

Aivar  Kroonmäe jutustab  pargikorrastuse  talgulistele  mäes-
tuskivi  püstitamise  mõttest.  Pildil  näitab  ta  käte  abil  kivi  
mõõtmeid.
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   Artikli ajendil idanes idee panna kokku meie esiva-
nemate soov ja tehtu. Kuna 1939. aasta haldusreformi 
järgi kuulus ka Kõrgepalu piirkond Lepistu valla alla, 
siis on Lepistu park mälestusmärgile sobivaim koht. 
Ka sai tehtud ettepanek nimetada park ümber Lepistu 
Vabaduspargiks.  Sel  aastal  möödub  mälestustahvli 
avamisest 85 aastat. Mitu aastat virelenud mõte taas-
avada tahvel  suurele  avalikkusele  on saamas teoks. 
Kaitseliidu  Antsla  üksikkompanii  ja  Antsla  valla, 
kelle omandis park on, koostööna on planeeritud see 
sündmus 1. juunile 2014. Ootame rohket osavõttu!

  Kaitseliitlane Aivar Kroonmäe
        

Tsooru raamatukogu 105

   Alles  see oli,  kui tähistasime meie raamatukogu 
asutamise  sajandat  aastapäeva,  see  toimus  22.  mail 
2009. aastal. Sellest päevast jäi mälestuseks ilus vär-
viline  piduliste  grupipilt.  Pildil  olijate  ees  on  näha 
suure juubeli auks istutatud punaseleheline kasepuu. 
Kuid  nii  nagu  noor  puuke  jäi  virelema,  nii  on  ka 
raamatukogu  juubelijärgsed  aastad  olnud  rasked. 
Puukesel murdus üks oks. Umbes samalaadsed kao-
tused  on  tabanud  ka  raamatukogu,  sest  raamatuid 
saab  vähem  tellida,  kuna  nende  hind  on  viimastel 
aastatel  tunduvalt  kallinenud.   Eelmise  kultuurimi-
nistri Rein Langi korraldus tegi küll lõpu välismaiste 
haltuurajuttude ostmisele,  kuid ega sellevõrra väärt-
kirjanduse  ostmiseks  raha  juurde  tulnud.  Ministri 
korraldusel  pidime  hakkama  tellima  ajalehte  Sirp, 
kuid kuna keegi seda ei lugenud, siis loobusime tel-
limisest. Asemele tellisime ajalooajakirja Tuna, mil-
lel on kindel ja tänuväärne lugejaskond. Hea, et raa-
matukogus käivad suuremad lehed ja tähtsamad aja-
kirjad, neid loetakse kohapeal ja laenutatakse ka koju. 
Tsooru raamatukogu on praegu ümbruskonna ainuke 
kultuurikolle, kuhu iga päev võib sisse astuda ja kust 
võib eest leida vaimsete huvidega inimesi. Ka avalik 
infopunkt leiab just suvekuudel rohket kasutamist.



  Siinkohal  tahan  tänada  Antsla  vallavalitsust,  kes 
pingsa  eelarve  kiuste  on  siiski  raamatukogu  mured 
ära kuulanud ja ka abi leidnud. Nii  ka seekord, kui 
raamatukogu  105.  aastapäeva  tähistamiseks  eraldati 
väike rahaline abi. 
   28. mail kell 12.30 tulevad Tsooru raamatukokku 
külla Võrumaa raamatukogude töötajad. Oodatud on 
ka kõik Tsooru raamatukogu lugejad, eriti  aga noo-
red, sest Rõuge raamatukogu direktor Ülle Siska an-
nab oma uurimustöö põhjal ülevaate Tsooru raamatu-
kogu  ajaloost.  Meie  Tsooru  kandi  oma  kirjanik  on 
Juhan Jaik. Viis aastat tagasi käisime juubelirahvaga 
tema kodutalu kohale püstitatud mälestuskivi juures. 
Ka sel päeval sõidame Luhametsa külla, et viia lilled 
kohta, kus kirjanik veetnud oma noorusaastad.

Mälestuskivi püstitatakse neile,  keda me ei taha ja ei tohiks  
unustada. See on sidemeks kahe ajastu vahel – minevik ja ole-
vik. Pildil on „Tsooru raamatukogu 100“ pidulised 2009. aas-
tal Möldreojas Juhan Jaigile püstitatud mälestuskivi juures.
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   Soovin, et Tsooru rahva tee raamatukokku ei roh-
tuks. Lugejad on oodatud igal esmaspäeval  ja teisi-
päeval kella 11-18 ning kolmapäeval, neljapäeval ja 
reedel kella 9-16.
Parimate tervitustega

Ene Sõmer,
juhataja aastast 1973 

Tsooru rahvamajas jätkuvad kohtumised 
mälestusraamatu „100 aastat Lepistu koolimaja 
Võrumaal“ koostajate Peeter Lastingu ja Kalle 
Nurgaga 

   18. mail kell 13 
 mälestusraamatu lugejate konverentsil

   28. mail 
Tsooru raamatukogu 105 juubeliüritusel.

lauljad pärnumaal

Tsooru segaansambel viibis 4. mail külas Paikuse ansamblil  
Lustilik. Pildil on nad ühislaulu esitamas.
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   Möödunud aasta  augustikuul  võõrustasid Tsooru 
lauljad  Paikuse  rahvast  ning  said  vastuküllakutse. 
Paikuse vallas toimub iga kuu esimese  nädala püha-
päeval eakate koosviibimine, kus astub üles ka mõni 
esineja.  Maikuu  saigi  tsoorulaste  sisustada.  Olime 
väljasõitu  planeerinud mitmel  korral,  kuid ikka tuli 
kellelgi midagi ette ja sõit lükkus edasi. Lõpuks lan-
getati  ühine otsus,  et  4.  mail  sõidetakse.  Kõigil  oli 
hea tuju ja meeleolu tõstis veelgi naljasoonega bus-
sijuht Merlis. Omamoodi traditsiooniks kujunes reisil 
ringteel sõites sellele mitme tiiru pealetegemine. 
   Paikuse rahvamaja on ühes hoones vallamajaga. 
1976. aastal ehitati see kolhoosi kontoriks mis hiljem 
leidis  praeguse  rakenduse.  Trepist  üles,  välisuksest 
sisse ning otse koridori vastasseinas avanesidki väi-
kese saali uksed. Meid võeti soojalt vastu. Rikkalikult 
kaetud laua vastasnaabriks oli ansambel Lustilik liik-
med,  kellega tuttavad möödunud aastast.   Kui CD-
mängija rikki läks, siis hakkas Ive Ruusamäe klaveril 
lugusid mängima ja järjest telliti temalt armsaks saa-
nud laule. Hakkajamad naispaarid keerutasid mõned 
tantsuringidki.  Nii  nagu  meilgi,  kurdetakse  ka  seal 
meeste  tagasihoidlikkuse  üle,  kellele  ei  paku  lõbu 
sellised  kooskäimised.  Eelistatakse  rohkem  kodus 
istumist või otsitakse teistsuguseid seltskondi. 
   Mõnusalt möödusid meie tunnid ka veekeskuses ja 
enne sama päeva lõppu olime kodus tagasi.  Jahe ja 
vihmane  ilm  tõmbas  kriipsu  peale  jalutuskäigule 
Pärnu  rannapromenaadil.  Küll  aga  olid  pärnakatele 
jäänud head mälestused meie möödunud aasta ilusast 
päikesepaistelisest ilmast ning kibelevad uuele ring-
reisile Võrumaa ilusa suvise looduse rüppe. Veelkord 
suur tänu ansambel Lustilik liikmetele ja tema juhe-
ndajale Kristi Rukkile sooja vastuvõtu eest!

Kalle Nurk,
 Tsooru rahvamaja juhataja



Tsooru kevadlaat
 ja laulu-tantsupäev

   Veel mõni nädal tagasi oli küsimärgi all traditsioo-
niks muutunud Tsooru kevadlaada toimumine. See 
sundis piirkonna külavanemaid ja seltsingute eest-
vedajaid kogunema Tsooru raamatukokku ümarlaua 
taha. Arutati ühistegemisi. Päevakorda kerkis ka küla-
vanemate olemasolu vajadus. Tõsisemalt peatuti aga 
tänavuse Tsooru kevadlaada korraldamise arutamisel 
kuna lahkarvamused olid peatanud laada ettevalmis-
tustööd. Leiti, et vaatamata tekkinud olukorrale peab 
rahvas siiski saama tulla Tsooru kevadlaadale. 
   7. mail koguneski taas ühte jalga astuv toimkond 
kokku ning pandi paika pühapäeval, 18. mail  toimu-
va kevadlaada tegevuskava. Võrreldes varasemate 
aastatega tehakse sel korral mitmeid ümberkorraldusi. 
Nihkunud on laada asukoht, millest tulenevalt ka 
transpordivahendite parkimine. Lisaks kauba müü-
misele ja ostmisele on suur roll täita kultuuriprogram-
mil. Tantsu, laulu ja puhkpillimuusika programm 
algab kell 9 ja seda  peaks jaguma neljaks tunniks.

   Püüame avastada Tsooru ilu ja võlu teisest vaate-
vinklist, pöörates pilgud endisele Tsooru kolhoosi 
kontorihoonele ja Tsooru mõisapargile.
   Kuna üritust korraldab Tsooru kogukond, siis 
ootame kauplema kõiki, kel midagi pakkuda. Kõigile 
etteregistreerunutele leiame müügikohad. Kogukonna 
liikmed peavad müümiseks katma ainult enda kohale-
tuleku kulud, kaugema kandi kauplejad aga annetama 
täiendavalt iga koha eest ka 10 eurot organiseerimis-
fondi. 
   Jääb vaid soovida ettevalmistustööde ladusat kul-
gemist, laadapäevaks päikesepaistelist ilma ja rohket 
kauba omaniku vahetumist. 

   Tulge laadale! Just teie kohalolek saab 
määravaks, kas ka 2015. aastal toimub 
Tsooru kevadlaat.

Laada korraldustoimkonna nimel
Kalle Nurk

Õnnitleme 
sünnipäevalapsi

Tulgu õnn sul igal ajal, 
öösel, päeval, lõuna ajal, 

ole rõõmus alati, 
sünnipäeval eriti. 

Tsooru kandi rahva teabeleht        Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired      Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084
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83 PÜTSEP LILLI 30.05.1931 Roosiku küla
81 HORG ERIKA 11.05.1933 Savilöövi küla
75 TALJA ILME 11.05.1939 Tsooru küla
70 BERGMANN VÄINO 15.05.1944 Tsooru küla
67 PÄRNA MALLE 06.05.1947 Savilöövi küla
67 VÕRO TOIVO 14.05.1947 Kikkaoja küla
66 KIKAS HEINO 03.05.1948 Roosiku küla
66 VAAB ELMAR 16.05.1948 Tsooru küla
60 VEIDE MATI 05.05.1954 Tsooru küla
58 JÜRISOO ARNOLD 18.05.1956 Savilöövi küla
57 LUST MAIA 11.05.1957 Tsooru küla
57 VEIDE JAAN 25.05.1957 Roosiku küla
56 ORG SIRJE 31.05.1958 Savilöövi küla
55 SPRENK PEETER 06.05.1959 Tsooru küla
53 MANDEL EHA 20.05.1961 Luhametsa küla
53 VIIMNE ENE 09.05.1961 Tsooru küla
52 NIILUS ANDRUS 31.05.1962 Tsooru küla
52 NIILUS MART 31.05.1962 Tsooru küla
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