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Tsooru kandi arengust

    Aasta alguses otsustas vallavolikogu veel kord üle vaa-
data  valla  arengukava.  Värske  info saamiseks  korraldati 
kevadel   vallarahvaga  mitu  arutelu,  kus  selgitati  välja 
kitsaskohad ja probleemid ning kaaluti võimalusi neist üle-
saamiseks.  Suve  teisel  poolel  jõudis  järg  koosolekutega 
Tsooru.  Kolmapäeval,  27.  augustil  kogunesid  siinkandi 
inimesed Tsooru rahvamajja. Saalis oli tavakohasest tun-
duvalt  rohkem huvilisi  kui  varasematel  kordadel.  Kohal 
olid volikogu liikmed Kaia Pruuli ja Kalle Nurk ning val-
laametnikest arenguspetsialist Kalev Joab ja esmaspäevast 
esimest päeva tööle asunud valla kultuuri- ja noorsoojuht 
Merle  Tombak.  Arutelule  oli  tulnud  arvukalt  Tsooru, 
Luhametsa, Savilöövi, Kikkaoja ja Roosiku küla inimesi. 
Valla täiendatud arengukava peaks jõudma arutusele ok-
toobrikuu volikokku.
   Kõige pikemalt ja elavamalt vahetati mõtteid äsja val-
lalehes ilmunud õpilaste bussisõidu võimaluste üle. Lapse-
vanematele teeb muret,  et  õpilaste koolipäev venib väga 
pikaks. Mõne Tsooru keskusest kaugema nurga lapse koo-
lipäev võib venida üle 10 tunni pikkuseks. Mitu sõnavõtjat 
tõi heaks eeskujuks naabervaldade lapsesõbralikud bussi-
ajad, mistõttu on mõnedki Antsla valla lapsed asunud õp-
pima Lüllemäe, Urvaste ja Varstu kooli. 
   Lisaks igapäevastele muredele käidi välja ka paar uut, 
esialgu värskena näivat ideed. Näiteks Tsooru külavanem 
Arvo Tamm tegi ettepaneku, et Mustamäe viimati ehitatud 
ja paremini säilinud korterelamust võiks teha vanadekodu. 
   Valla uus kultuuri- ja noorsoojuht Merle Tombak  süütas 
saalisolijates pisikese lootusesädeme, kui andis mõista, et 
rahval on just viimasel ajal optimismist puudu, sest neid 
on üle külvatud vaid lubadustega. Tombak rõhutas, et vähe 
kasu on rääkimisest, kõige tähtsam on omavaheline koos-
töö. Külarahvas võiks üles näidata rohkem algatusvõimet, 
tema on alati nõus tulema ja omalt poolt nõu ja jõuga kaa-
sa aitama. Ta tõi mitu näidet, mis tal on õnnestunud korda 
saata  eelmises  töökohas  Sangaste  vallas.  Tema  tööd  on 
mitmel korral tunnustatud. Külalehele teadaolevalt  omis-
tati 2013.  aasta  Valgamaa  kultuuripärli  tiitel  Merle 
Tombakule.
    Siiski on valla poolt ka Tsoorus igal aastal midagi sil-
maga nähtavalt ära tehtud. Eriti tänuväärne on vallateede 
korrastamine. Mõned nädalad tagasi sillutati Tsooru kes-
kuses kaupluste juures asuv parkla.  Suuremad kulutused 
tehti ka Savilöövi keskusesse viival teel. Elanikud on teh-
tuga  igati  rahul.  Karta  on,  et  alanud  sügisilmad  teevad 
teedel  järelkontrolli.  Kuidagi  peaks  järeltäitma  poeesise 
parkla ja riigitee vahele jääva suure veeloigu ala. 

KL

 Pildil on näha, et enne Savilöövi ei pääse teeäärne vihmavesi  
kraavi valguma. Pilt on tehtud 26. augustil 2014.  

Foto: Kalle Nurk  

Mõnda Savilöövi 
potitehase minevikust

   Eestis on palju väikseid tühjaks jäävaid ja mahajäetud 
külasid. Peamiseks põhjuseks on, et maapiirkondades kao-
vad ära töökohad ja inimesed kolivad elama linnadesse. 
Linnas on äraelamise võimalused suuremad. Milline tule-
vik ootab ees neid maakohti, kus pool sajandit tagasi käis 
vilgas elu ja kõigil oli olemas töökoht. Minu uurimistöö, 
mis siin on toodud lühendatult,  keskendubki ühele neist. 
   Tsooru kandis Savilöövi külla on jäänud ainult mõned 
püsielanikud. Viisteist aastat tagasi käis siin tegus külaelu. 
Küla keskmeks on sada aastat tagasi rajatud tellisetehas, 
mis omal ajal saavutas kuulsust nii Eestis kui ka piiri taga. 
Viimase paarikümne aastaga on tuntus kadunud ning vä-
hesed teavad, et Võrumaal ühes väikeses külas asub tehas, 
millel pikk savist keraamika valmistamise ajalugu. 
   Savilöövi tellisetehas ehitati 1905. aastal tavalisele tü-
hermaale. Piirkonna savine pinnas oli sobivaks tooraineks 
selle ümbertöötluseks ning toodangu valmistamiseks. Esi-
algu valmistati  käsitsi  kausse,  lillepotte ja  purke,  hiljem 
hakati tootma ka telliseid ja drenaažitorusid.
   Algselt töötas tehases 4-5 inimest,  kes olid peremehe 
sulased. Suvel vormiti savi toortellisteks, mis talvel ahju-
des valmis põletati.
   Riigimaade ja Metsade Valitsuse arhiivifondis säilita-
vasse Tsooru mõisa maa kasutamise ja omandiks andmise 
toimikusse  kogutud  kirjavahetusest  ilmneb,  et  telliskivi-
vabriku  esimeseks  rentnikuks  oli  Gustav  Narusk,  kes 
alates  9.  märtsist  1922  andis  lepingu  üle  Gustav  Jaani 
poeg Hersovile. 29. jaanuaril 1924 hävis tulekahjus tellis-
kivitehase  peahoone hoone puuosad ja  katus.  Tulekahju 



põhjuseks loeti rentnik Hersovi hooletust. 1926. aastal või-
tis Hersov suulisel enampakkumisel tehase rendiõiguse 24 
aastaks tingimusel, et nende aastatega ehitab vabriku lõp-
likult üles.

Pildil on näha toortorude transportimist tehasesse. Pilt on 
repro  raamatust „Ühes rajoonis 1957“.

1940. aastal võõrandas nõukogude võim tehase ning 1956. 
aastal anti tehas üle Antsla Kombinaadile. Tehase hoonele 
tehti juurdeehitis, milles oli savi põletamiseks ringahi. Sel-
les hakati tootma savitorusid, mida kasutati maade kuiven-
damisel drenaažitorudena.
   Tehases  vahetusid  sageli  meistrid.  Olukord  oli  väga 
halb, ladu kõveraid ahjupotte täis, millega ei sobinud la-
duda korralikke pliite ega truupe. Seega ei laekunud teha-
sele ka raha, tööl käisid üksikud, teised ootasid kodudes 
tellimustööd.
   1963. aasta jaanuaris tulid Kiidjärvelt Savilöövi tehases-
se tööle Ivan Svann tsehhi meistriks ja tema elukaaslane 
Heli  Pae tavatööliseks. Ivan Svann nägi Moskvas Põllu-
majandusnäitusel viibides pressiga tehtud savipotte. Algas 
uurimine,  kus asub selline tehas, mis  taolisel viisil  potte 
valmistab. Uurimist toetas igati ka sel ajal Võrukivi tehase 
direktor Valter Palujõe. Esimene press toodi valuuta eest 
Saksamaalt. Hiljem hakati presse valmistama ka Eestis. 
Uurimistöö materjalina kasutasin endise Antsla  keskkooli 
õpilase Enn Kräkeli  1972.  aastal  koostatud uurimislikku 
tööd,  mis  koostatud  oma  kodukohas  asuva  tellisetehase 
„Võrukivi“ Tsooru tsehhi kohta. Selles on täpne kirjeldus 
alustades  pottide  kuivatamise  tehnikast  kuni  lõpetades 
põletusahju temperatuuridega. 
   Taasiseseisvunud Eestis erastati tehas. Äri edenes küm-
mekond  aastat.  Hiilgeaastatel  põletati   poolteist  miljonit 
savipotti  aastas.  Toodangule  turu  leidmine  aga halvenes 
ning  töö  tehases  seiskus  peaaegu  täielikult.  Vahetusid 
omanikud.  Viimasena  võlausaldajate  poolt  müükipandud 
vabriku uueks omanikuks said Kristina ja Toomas Tauts.

Vaade Savilöövi potivabrikule. Pilt on repro raamatust „Ühes 
rajoonis 1957“

Alates 2009. aasta 5. veebruarist kannabki Savilöövi tel-
lisetehas uut nime – Estonian Pottery OÜ. Tootmisel on 
hoopis  uus  suund.  Nimelt  toodetakse  peamiselt  setu-
kausse, hansatopkasi (hansa – setu k. puskar) ja pisikesi 
viinapitse.  Nõusid tehakse kodumaisest  savist,  mis  pärit 
Misso tellisetehasest. Toimuvad katsetused, sest Eesti savi 
on erikihiline siirdesavi ning ei kannata kõrgkuumust.
Kristina Tautsiga tehtud intervjuus selgus, et  neil  on te-
hasega suured plaanid. Tautside suurimaks unistuseks on 
tsaariaegsest  tehasest  luua  TSOORU  SAVIKESKUS-
MUUSEUM.

 
Tsooru savikeskus-muuseumi hoonete eskiis-kavand.

 2010. aastal esitasid nad projekti EASile, millele seekord 
rahastust  ei  saadud.  Tautsid  kinnitavad,  et  proovivad 
teinegi kord ning teevad kõik endast oleneva, et alustatud 
unistusi lõpule viia.
   Olen ise üles kasvanud Savilöövi külas. Põhihariduse 
omandasin Kuldre koolis. Praegu ma seal külas küll enam 
otseselt  ei  ela,  kuid  külastan  isa,  kes  selles  külas  elab, 
väga  tihti.  Õpin  Tallinna  32.  keskkoolis  12.  klassis 
majanduse-keskkonna suunal. Uurimistöö koostasin, kuna 
see on 11. klassis kohustuslik osa, ning ühtlasi on see ka 
üks gümnaasiumi  eksamihinne.  Sajast võimalikust saada 
olevast  punktist  kogusin  uurimustööga  96,5  punkti,  mis 
tagas mulle hindeks „5“.

Kairit Ladvig



Tsooru 
puhkpilliorkestrist

   Märtsis toimunud  raamatu „100 aastat Lepistu koo-
limaja“ esitlusel sai maha öeldud, et plaanis on asuda 
kokku korjama mälestusi, mis kajastavad Tsooru kan-
di kultuurielu. Esimesed läbirääkimisedki tehtud ning 
12. augustil külas käidud Roosiku külas Valev Raid-
mal. Tema on üks väheseid, kelle käest võimalik kü-
sida mälestusi Tsooru viimasest orkestrist.

Valev  Raidma traktori  mootorit  pesemas.  See  pilt  ilmus  ka 
rajoonilehes Töörahva Elu.   

Fotod: Valev Raidma erakogust

 Valev on sündinud  5. septembril 1935. Põhihariduse 
omandas  Lepistu  koolis,  mille  lõpetas  1951.  aastal. 
Kõige tegusamad tööaastad möödusid kodukolhoosis 
traktoristina. Valev pidas tööst lugu, mistõttu sai ta ka 
sageli kõrgemate distantside tähelepanu osaliseks. Te-
mast  kirjutati  rajoonilehes  Töörahva Elu ja  talle  on 
kinnitatud rinda mitmeid tubli töö eest saadud meda-
leid. 
   Külaskäigu peamiseks eesmärgiks oli kuulda lugu-
sid Tsooru puhkpilliorkestrist.  Kuidas pillide muret-
semine alguse sai, on esialgu teadmata. Valev Raid-
ma jutust saame teada, et tollane J. M. Sverdlovi ni-
melise kolhoosi esimees  Ants Raag ostis kolhoosile 
pillid ning sõlmis pillimängu õpetamises kokkuleppe 
Lepistu kooli direktori Aksel Koppeliga. Mehed, kel 
pillimängu vastu huvi, kutsuti kontorisse instrumente 
vaatama, lepiti kokku harjutamise aeg koolimajas. Al-
gul oli pille vähem kui pillimehi. Kohati pidi ühe pil-
liga harjutama kaks inimest. Noodi tundmisega prob-
leeme polnud. Repertuaari ja heliredelid kirjutas or-
kestrijuht, hiljem saadi kasutada juba noote trükitud 
kujul. Noote lugeda oli lihtne. Pasunasse puhumine ja 
kokkumäng nõudis aga rohkem pingutusi. Seda võib 
võrrelda spordiga. Harjutama pidi iga päev. Kes sel-
leks mahti ei leidnud, tasapisi loobus kooskäimisest. 
Nii kujuneski välja lõpuks Tsooru puhkpilliorkester, 
kes käis  mängimas isegi Tallinnas üldlaulupeo 100. 
juubelipidustusel. Selleks puhuks ostis kolhoos juurde 
uusi pille ning lasi meestele õmmelda uhked tumesi-

nisest  villasest  riidest  ülikonnad  ja  vormida  valged 
kaabud. Tallinnas käigust veel niipalju, et magamis-
asemed olid parkettpõrandale  puistatud laastupakki-
del.  Tavaliselt  kasutati  laaste  pakkimismaterjalina. 
Laastudele asetati  kodust kaasa võetud lina ja tekk. 
Kuna põrand oli libe, siis vajusid laastud külje alt ära 
ning hommikul leidsid ennast magamas palja põranda 
peal.
   Mängimist oli omajagu. Käidi mängimas kõigi kol-
hoosi surnud liikmete matustel ja kaugemalgi. Kohati 
hakkas sagedane matustel mängimine igapäevast tööd 
segama.  Esineti veel  sünnipäevadel,  kolhoosi  pidu-
del, muusikapäevadel. Valev ise mängis trompetit. 
Muusika ja laul käisid ikka käsikäes. Vanemad ini-
mesed saavad meenutada, kuidas nende  noorusaega-
del  oli  peolauas  laulmine  tavanähtuseks.  Laulmine 
lõppes, kui 1980. aastate keskel alustati karskusliiku-
misega. Laulmist seostati tollal alkoholi joomisega ja 
seepärast peeti targemaks vait olla. 
   Valevile tuleb meelde, et orkestrid olid lisaks Tsoo-
rule veel Varstus, Mõnistes ja Osulas. 

Kõige sagedamini mängiti surnuaial. Kohati hakkas matustel  
käimine põhitöö tegemist segama.  

 
   Nii nagu lõppes Gorbatšovi ajastul laulmine, vaikis 
orkestrimäng Tsoorus pärast  orkestrijuhi Aksel Kop-
peli  lahkumist.  Tsooru pasunapuhumiste  lugusid on 
võimalik täiendavalt  lugeda mõlemast Tsooru kandi 
ajalugu tutvustavast mälestusteraamatust, kust saame 
teada ka orkestrijuhi lahkumise põhjuse. Teades  Ak-
sel Koppeli lahkumise põhjust, kõlavad kuldsete mõt-
teteradena  27. augustil Tsooru rahvamajas toimunud 
Tsooru kandi  arengukava arutelul  valla  kultuuri-  ja 
noorsoojuhi Merle Tombaku öeldud mõtted - igaüks 
meist on isiksus ja meile vajalik inimene.  Enne kui 
hakkame  kedagi  halvustama,  tasub  sügavuti  järele 
mõelda selle tagajärjed.

Septembrikuu sünnipäevalapsega vestles 
Kalle Nurk



Viimase aja moodsaim 
sportlik meelelahutus jõudis 

meie külla

Disc-golfi võistlustel osalejad. Keskel seisab võistluste algataja 
ja läbiviija Lauri Keerov (rohelises särgis).   

Foto: Ly Raudsepp

   Augustikuu teine pool on Tsooru rahvale alati pakkunud 
elamusi spordivallast. 20. augustil anti Tsooru bussijaama 
juurest start valla rattatuuri viimasele etapile. Võistlejatel 
sel korral ei vedanud, sest mõned minutid enne starti hak-
kas  vihma  tibutama,  sadu  läks  peagi  üle  paduvihmaks. 
Antslast  pärit  Janika Tõntsel  ütles,  et  on osalenud sellel 
üritusel  juba neli  aastat,  kuid nii  märga võidukihutamist 
pole tal varem olnud. 
   Hoopis paremates tingimustes kulges järgmisel päeval 
rahvamaja juures peetud suvelõpu spordipäev. Korraldajad 
on pead murdnud, kas selline aastaid korduv võistluspäev 
hakkab end ammendama. Ja ega õige vastuseni pole jõu-
tudki.  Teatevõistlused  annavad  osavõtjatele  võimaluse 
võistkondi kombineerida, et võistelda saaksid nii väikesed 
lapsed kui  ka täiskasvanud.  Samal  päeval  selgus,  et  üks 
võistleja tuli  kohale ainult  talle väga meeldima hakanud 
kiviviskamise  võistluse  pärast.  Lastele  aga  pakub  lõbu 
munaviskamise  võistlus.  Korraldajad  on  püüdnud  leida 
midagi  uudset.  Tänavu  heitis  selleks  uudis-päästerõnga 
Lauri Keerov, kes pakkus välja disc-golfi võistluse.
   Disc-golf  on Eestis vähe tuntud mäng, mistõttu abi tuli 
otsida internetist.  Targemaks saadi  alles pühapäeval,  kui 
Lauri Keerov näitas visketaldrikuid, mis tal Soomest kaasa 
toodud.  Ta  tutvustas  üksikasjalikult  mängu  käiku.  Kohe 
registreerus  kümme  võistlejat,  nende  hulgas  kaks  naist. 
Järgemööda  asuti  taldrikuid  lennutama.  Mängus  on 
maastikule  paigutatud viis  pesa,  kuhu iga  osavõtja  peab 
lennutama oma märgiga taldriku. Tsooru rahvamaja ümber 
väljas olnud pesad on Lauri oma kätetöö ja jäävad sinna 
veel mõneks ajaks. Asi kiskus põnevamaks, kui lendavaid 
taldrikuid asuti viskama pargipuude all. Lisaks osavusele 
pidi olema ka mänguõnne. Pärast pooleteisttunnist  võist-
luspinget olid  kõik osalejad rahul, et Tsooru on jõudnud 
selline seltskondlik mäng nagu seda on  disc-golf.  Veelgi 
enam pakkus rõõmu, et vaevalt jõuti kodudesse, kui hak-
kas taevast vett kallama. Kui keegi soovib uue mänguga 
oma kätt proovida, siis saab ta taldrikud ja õpetust rahva-
majast.

Kalle Nurk

Mis tulekul

Tarkusepäeva jooks 1. septembril kell 18
Tänavune aasta on kuulutatud liikumisaastaks. Kõik-
jal  Eestis  korraldatakse  mitmesuguseid  liikumisega 
seotud üritusi. See annab ka suuremat lootust, et see-
kordsel  1.  septembri  Tarkusepäeva jooksul,  Lepistu 
koolimaja  ja  Tsooru  rahvamaja  vahel,  on  osalejaid 
rohkem.  Võib  arvata,  et  liikumisaasta  üheksandal 
kuul on treenitus parem, mistõttu 4,5 kilomeetri pik-
kuse  distantsi  läbimine  peaks  olema  paljudele  jõu-
kohane.  Lisaks  võidukarikatele  ja  -medalitele  läheb 
osavõtjate  vahel  loosimisele  mälestusteraamat  „100 
aastat Lepistu koolimaja Võrumaal“.

Sügispidu 10. oktoobril kell 19
   8. oktoobril täitub 90 aastat Tsooru kauaaegse kul-
tuuri- ja tantsujuhi Koidula Kuusi sünnist. Tänavusel 
sügispeol pööramegi suuremat tähelepanu tema elu-
töö meenutamisele. Külla on oodata paljusid ümbrus-
konna taidluskollektiive.  Peolisi  oodatakse nii  lähe-
malt kui kaugemalt, põllult ja metsast –  kõiki, kes on 
huvitatud  laulust  ja  tantsust,  ühesõnaga  kohalikust 
kultuurielust. 
Tere tulemast sügispeole!

Tsooru rahvamaja

õnnitleme 
sünnipäevalapsi

Tsooru kandi rahva teabeleht        Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired      Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084
 Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

86 KOEMETS ÕIE 23.09.1928 Savilöövi küla
85 KALJUVEE ENDLA 13.09.1929 Tsooru küla
79 RAIDMA VALEV 05.09.1935 Roosiku küla
79 SISAS ILME 07.09.1935 Tsooru küla
78 SILD TOIVO 26.09.1936 Kikkaoja küla
77 VALLING HILJA 26.09.1937 Kikkaoja küla
76 ŠMEIMAN JUGANIS 20.09.1938 Roosiku küla
73 PIHU ENDEL 01.09.1941 Savilöövi küla
73 TEDER MAIE 10.09.1941 Tsooru küla
73 KIVI IVI 15.09.1941 Luhametsa küla
70 MAIS VIRVE 01.09.1944 Roosiku küla
70 REILJAN MAIE 06.09.1944 Viirapalu küla
60 VASSILJEVA TIIU 28.09.1954 Tsooru küla
57 VÄITS LIIDIA 03.09.1957 Tsooru küla
56 PLOOM MAIRE 30.09.1958 Tsooru küla
52 REHEMETS RIINA 25.09.1962 Tsooru küla
52 KOOBAK LIILI 28.09.1962 Kikkaoja küla
51 SIBUL TIIT 02.09.1963 Tsooru küla
51 PUKK LUULE 24.09.1963 Litsmetsa küla
51 TALJA AAVO 28.09.1963 Tsooru küla
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