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Koidula Kuus 90

2014. aasta Tsooru sügispeol meenutati kodukandi kauaaegset  
kultuuriedendajat  Koidula Kuusi.  Pildil tantsib Tsooru nais-
rahvatantsurühm Koidukiir Mälestuste valssi. 

Foto: Jaana Toomik

8. oktoobril oleks saanud Tsooru kauaaegne kultuuri-
juht Koidula Kuus 90. aastaseks. Paar päeva hiljem 
peeti  Tsooru  rahvamajas  sügispidu,  kus  meenutati 
Tsooru tantsumemme elukäiku.  Võib öelda,  et  Koi-
dula töökus ja visadus on päritud esivanematelt, kes 
elasid  Kangstis.  Tema vanaisa  Karl  Adel  oli  olnud 
algul  kõrtsmik,  hiljem aga  linakaupmees.  Vanaema 
töötas enne abiellumist  mõisas tüdrukute järelvaata-
jana. Seega olid esivanemad haritud ja jõukal järjel. 
Nende perre sündis kolm tütart. Kahjuks üks suri bee-
bina, teine aga põgenes sõja ajal Ameerikasse. Kol-
mas tütar, Marie, lõpetas Võru gümnaasiumi ja asus 
Kõrgepalu  algkoolis  lapsi  õpetama.  Marie  abiellus 
Johan Reedaga, kes oli samas koolis õpetajaks. Marie 
ja Johani perre sündisid kaks tütart: 8. oktoobril 1924. 
aastal  Koidula ja neli  aastata  hiljem Sale.  Nii  nagu 
oskas  Marie  hästi  oma  teadmisi  koolis  edasi  anda, 
said hea kasvatuse osaliseks ka tütred. Kahjuks abielu 
purunes ja 1931. aastal  kolis  Johan Tallinna elama. 
Vaatamata sellele,  et  isa aeg-ajalt  suurlinnast  kodu-
kandis viibides ka tütreid külastas, langes lastekasva-
tuse  koorem  ema  õlgadel.  Kõigele  vaatamata  jõuti 
väikesele talukohale ehitada väike ilus majake. Nime-
de eestistamise ajal muutis Marie Reet perekonnani-
me Rajala vastu.
Pärast Kõrgepalu algkooli lõpetamist suundus Koidu-
la  edasi  õppima  Võru  gümnaasiumi,  mille  lõpetas 

1944.  aastal.  Majanduslikule  raskele  ajale  lisandus 
veel Nõukogude armee saabumise käigus kodu maha-
põlemine.  Kuigi  räägitakse,  et  maja  süttis  lahingu 
käigus,  sosistasid  teadjamad  inimesed,  et  siin  oli 
hoopis kuri käsi mängus. Süütamise üheks põhjuseks 
võis olla kättemaks selle eest, et Rajalad said  hästi 
läbi  Kõrgepalus  peatunud  sakslastega.  Seda  võib 
järeldada ka sellest,  et Rajalate  pere oli  küüditatute 
nimekirjas. Siiski lõppes kõik hästi. Õigeaegne teada 
saamine ja Marie otsustav tegutsemine hoidis ära hal-
vima. Nimelt oli pereema läinud vallamajja ja viinud 
ametnikud fakti ette, et kuidas te küüditate perekon-
na,  kelle  majapidamine  on maha põlenud.  Nii  jäigi 
Rajalate Siberielu läbimata. 
   Koidula töötas 1944. aasta sügisest ühe õppeaasta 
Mõniste  7-klassilises  koolis.  Marie  Rajala  asus  aga 
samal aastal lapsi õpetama Lepistu koolis. Aasta hil-
jem kolis  ka Koidula  ümber  Lepistusse,  kus  töötas 
1953. aastani. Paar aastat enne seda oli jõudnud abi-
elluda sama kooli  õpetaja Jaan Kuusiga. Armastuse 
viljad  ei  jäänud tulemata.  1954.  aastal  sündis  poeg 
Meelis ja viis aastat hiljem tütar Kaie. Kümme aastat 
pühendas Koidula laste kasvatamisele.  Alates 1964. 
aastast,  mil  asus  tööle  Tsooru  kultuurimaja  juhina, 
pühendus  kultuurielu  edendamisele.  Kuigi  Koidula 
oskas hästi laulda ja pidas lugu näitekunstist, rõhuta-
takse tema teeneid rahvatantsu valdkonnas. Esimene 
kokkupuude tantsu õpetamisega algas juba 1944. aas-
tal  ja kestis  1999. aastani.  Tema tantsujuhendamise 
panust on Võrumaal hinnatud 1996. aastal, mil ta tun-
nistati  Kai  Leete  rahvatantsupreemia  vääriliseks. 
2002. aastal aga omistas kodukandirahvas talle Tsoo-
ru tantsumemme aunimetuse. Tsooru rahvatantsukol-
lektiivid kannavad samast  aastast  Koidukiired nime 
ning  2005.  aastal  asutati  kultuurielu  säilitamise  ja 
edendamise  põhisuunitlusega  mittetulundusühing 
Tsooru Koidukiired. Viimased aastad veetis Koidula 
Kuus Tallinnas tütre juures. Kuigi aastaid oli elatud 
parasjagu, tuli siiski 2. juulil 2003. aastal uudis tema 
surmast  ootamatult.  Oli  ta  ju veel  täis  elurõõmu ja 
särtsu ning osales aktiivselt seltskonnaelus. Ehk tei-
sisõnu -  ta nautis auga väljateenitud pensionipõlve. 
Koidula  põrm sängitati  Rõuge  Jaani-Peebu  kalmis-
tule.  Möödunud  reedel  tähistaski  tantsulembeline 
Tsooru rahvas  90. aasta möödumist Koidula Kuusi 
sünnist. 55. tantsuõpetamise aastaga on tantsuoskuse 



omandanud  üle  500  tantsija.  Lavalaudadel  tantsisid 
peale Tsooru tantsijate veel tantsuseltsi Pärliine nais-
rühm ja Mõniste segarühm ning Parksepa Tsuua Su-
latsõ. Kontserdi esimene osa oli põimitud meenutuste 
ja tantsudega ning teise osa täitis laulu ja pillimängu-
ga Parksepa ansambel ja kapell Vannamuudu.
   Peoliste keskel viibis ka Koidula tütar Kaie Herkel 
koos abikaasa Andresega. Kaie tänas tsoorulasi,  kes 
pole ema, Koidula Kuusi, unustanud. 
   Peo   kordamineku  eest  suurimad  tänud  Tsooru 
naisrühmale, nende abilistele, Kerli Koobakule, Ahto 
Ilvesele  ja Lepistu jahiseltsile. Jääb loota, et kultuuri-
huvi tsoorulaste seas püsib ning rahvas leiab aega pi-
medatel sügis-talvekuudel külastada ka rahvamaja. 

Kalle Nurk,
rahvamaja juhataja 

Erakondade 
esinumbrid Tsoorus

18.  mail  toimunud  Tsooru  kevadlaadal  võis  kohata 
rahva  hulgas  Kristiina  Ojulandi.  Tema  oli  viimaste 
hulgas,  kes lahkus laadaplatsilt.  Euroopa Parlamenti 
pürgis  Ojuland  üksikkandidaadina,  kuid  Riigikogu 
valimistele läheb vastu 4. septembril 2014 registree-
ritud  Rahva  Ühtsuse  Erakonna  (RÜE)  esinaisena. 
Erakonna  põhimõtteks  on,  et  riigisüsteem funktsio-
neeriks inimeste heaolu tagamiseks, mitte vastupidi.

2014.  aasta  Tsooru  kevadlaata  külastas  ka  Eurosaadik 
Kristiina Ojuland. 

Fotod: Kalle Nurk

20. septembril moodustati uus erakond – Eesti Vaba-
erakond (EVA), mille etteotsa valiti  Andres Herkel. 
Oma põhikirja kohaselt soovib Vabaerakond olla ko-
danikuühendustele  ja  aktiivsetele  inimestele  avatud 
platvorm. Kohalikel valimistel eelistab erakond koos-
tööd valimisliitudega. Kuidas see toimib, saame näha 
kolme aasta pärast, kui toimuvad uued kohalikud va-
limised.  On ju Antsla  vallavolikogu esindatud kahe 
valimisliiduga:  Ühisjõud ja  Me Elame Siin  (MES). 
Kui  Ühisjõu  selja  taga  seisab  Reformierakond,  on 
MES poliitiliselt sõltumatu. 

   Erakonnad  RÜE ja  EVA pingutavad  tublisti,  et 
ületada  märtsis  toimuvatel  Riigikogu valimistel  5% 
künnist ja pääseda Toompeale. 

Tsoorus  sügispeol,  kus  meenutati  Koidula  Kuusi,  
viibisid  ka  tema tütar  Kaie  Herkel  (pildil  keskel)  
koos abikaasa Andresega. 

  Kindlasti  on  paljud  tsoorulased  jälginud  Andres 
Herkeli tegemisi. Ulatuvad ju uue erakonna esimehe 
narmasjuured  Tsoorugi.  Vaatamata  valu  tekitavale 
jalale keerutas Andres 10. oktoobril toimunud sügis-
peol Tsooru rahvamaja saalipõrandal valsiringe koos 
abikaasa  Kaiega.  Kuigi  väikeses  ringis  juttu  ajades 
libises poliitiline teema üle riivamisi,  võis siiski ai-
mata, et Eesti Vabaerakond soovib poliitikaelus sisse 
viia tõsisemaid muudatusi. Astus ju taasiseseisvunud 
Eesti  algaastatest  poliitikas  olnud  Andres  Herkel 
Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) erakonnast välja, ei 
valinud  uut  parteid  ning  istub  nüüd  Riigikogus  nn 
akna all.
          Kalle Nurk,

valimisliit MES liige



Tsooru varemetest
   Viimastes Külalehtedes on sageli juttu tulnud endisest 
Tsooru kolhoosi kontorihoonest, mis on risustanud möö-
dujate  silmailu.  Tänavu kevadkuudel  teavitasid  avalikult 
vallaametnikud,  et  hoone  on  justkui  peremehetu  valdus. 
Mis saab hoonest  edasi,  pole vallavalitsus ega vallavoli-
kogu veel päevakorda võtnud. Ometigi on hoone ajaloolise 
väärtusega ja meelitab enda juurde huvilisi. Kindlasti on 
paljud  juhtunud teleekraanil  nägema  kahe  ajastu  samast 
kohast pildistatud ehitisi ning tundnud ära ka Tsooru kes-
kuses  noorte  poolt  hõivatud  kontorihoone.  Suve  alguses 
käis varemeid vaatamas ka Laura Ingerpuu,  kes kirjutab 
Brüsselis uurimustööd Kolhooside Ehituskontori ehitatud 
hoonetest ja nende praegusest seisukorrast.

Endine J.M.Sverdlovi nim. kolhoosi sigalahoone ilma katuseta 
ja  sisselangenud  lagedega  risustab  Tsooru  keskust.  Pilt  on 
tehtud 7. oktoobril 2014.

Foto: Kalle Nurk   

  Eelnimetatud  betoonehitisest  paarsada  meetrit  Antsla 
poole riivavad valusalt pilku veel kaks sissevarisenud ka-
tuste  ja  lagedega  kiviehitist.  Need  on  esimesed  sigalad, 
mille  ehitas  1948.  loodud  J.M.  Sverdlovi  nimeline  kol-
hoos.  Punastest  tellistest  laotud  suurhoone  valmis  1957. 
aastal. Enne seda hoiti loomi praeguses Tsooru rahvamaja 
saalis. Tõsi, sel korral räägiti endisest Tsooru mõisa sõidu-
hobuste tallist, millest on juttu ka mõlemas Tsooru kanti 
puudutavas mälestusteraamatus. Praegustes raamatukogu-
ruumides asus sigala köök ja hoone otsmistes kahekorruse-
lises  osas  asusid  kolhoosnike  korterid.  Näiteks  maantee 
poolses korteris elas perekond Talja.  Vanemad inimesed 
on meenutanud,  et  saali  osa oli  jaotatud suurteks sulgu-
deks.  Algul  veeti  sõnnik  välja  tagumisest  keskuksest 
kärudega, kuid hiljem ehitati raudteerelssidel liikuv kon-
teiner. Sõnnik lasti maha hunnikusse, kust sademete taga-
järjel muutus lägaks ning valgus tasapisi Tsooru oja suu-
nas. Oli vaene aeg. Mälestuste kogumisel  tuli  ka jutuks, 
kuidas talitajad käisid kolhoosi põllult kartuleid korjamas 
ja igapäevase töö hulka kuulus samuti teedelt hobupabu-
late korjamine. Neist keedeti sigadele süüa, sest muud liht-
salt polnud vee sisse segada. Vesi toimetati hoonesse prae-
gu perekond Ploomi omanduses oleva elumaja kõrval asu-
vast  kaevust.  Selleks  paigaldati  puurennid,  mida  mööda 
vesi söödakööki voolas.
   Sigala kõrvale ehitati ka teine, valgest silikaadist, mada-
lam hoone, mida kasutati suvekuudel väliaedikuna. Suure-

mat  rõhku  pandi  tootmisele,  mitte  keskkonna  säilitami-
sele.  Nii  hakkas  peagi  ka  siin  ümbruskonda  reostama 
laialivalguv  seasõnnik,  mis  hävitas  põlispuid  ja  muutis 
ebamugavaks  läheduses  asuvates  elumajades  elamise. 
Sellisest  olukorrast  olevat  isegi  Töörahva  Elus  artikkel 
ilmunud.  Kui  valmis  viimane  kolhoosi  poolt  ehitatud 
sigala teisel pool Tsooru paisjärve, pääses keskus sigala-
haisust,  kuid  keskkonna  reostusest  räägiti  edasi.  Nüüd 
juba kaugemal liivakünka otsas. Kindlasti  võib sellel  ka 
tõepõhi taga olla, sest sageli ei veetud läga põldudele, vaid 
pumbati  samasse  kohta  mõnikümmend  meetrit  eemale 
maapinnale.
   Teeäärsed sigalahooned jäid tühjaks, hiljem kasutas kol-
hoos neid laoruumina ja punasesse hoonesse ehitati välja 
ka puidutöökoda. Kolhoosi vara jagamise käigus sai puna-
se hoone koos seal asuva varaga oma valdusesse AS Too-
meoru. Kahjuks pole ta esitanud hoone omandit tõestavaid 
dokumente,  mistõttu on ka maale eraomandus vormista-
mata.  Endised maaomanikud olid Puiestiku talu pärijad, 
kellele omandireformi käigus see maa-ala kompenseeriti. 
Seega on Tsoorus veel üks maatükk, millega keegi ei te-
gele ja tulemused on näha – suvekuudel on hoone varjatud 
metsistunud looduslikult kasvualguse saanud puude lehte-
dega.  Talveks aga lehed langevad,  ja siis  on ilusti  näha 
peidetud peremehetu vara.

Mälestusteradadel seikles Kalle Nurk

23.  augustil  toimus  Tsooru  teedel  rattaralli,  kus 
pilku püüdis väikesel rattal väike poiss. Uudishimu 
sundis küsima: kes, kus, millal? Selgus, et Mairon 
Niilus on meie oma laps. Tema ema Anne Kanni-
mäe  ja  isa  Romet  Niilus  on  tsoorulastele  tuntud 
sportlased, kes nüüd oma last ka sporditeele juhi-
vad.  Mairon  on  1,5  aastane,  kuid  juba  osalenud 
„Filter“  maanteesarja  Võru  rattarallil,  startinud 
Väimela  staadionijooksul  ja  mitmest  Antsla  ratta-
tuuristki  osa  võtnud.  Loodame,  et  tema  sportlas-
karjäärist  saame  edaspidigi  kirjutada.  Edu  sulle,  
Mairon!

Foto: Kalle Nurk
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 Naiskodukaitse 
kudumisprojekt

Naiskodukaitse Võrumaa ringkond kutsub üles kudu-
ma sokke ja sõrmkindaid Ukraina abistamiseks. Alates 
2010. aastast on välismissioonidel viibivatele Eesti kaitse-
väelastele saadetud jõuludeks isetehtud sõrmikuid ja soki-
paare.  Sel  aastal  suuremahulist  välismissiooni  ei  toimu. 
Seega kutsus Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili 
naiskodukaitsjaid üles kuduma kindaid ja sokke Ukrainas-
se. 
   Naiskodukaitsjate eesmärgiks on kokku koguda võima-
likult suur hulk Ukraina-Eesti värvides isetehtud villaseid 
sokke ja sõrmkindaid. Kui eelnevatel aastatel on naiskodu-
kaitse kudumisprojekte korraldanud rohkem organisatsioo-
nisiseselt,  siis  seekord on soov kutsuda üles  kõiki  Eesti 
käsitsi  kudujaid  projekti  panustama.  Üheskoos  suudame 
rohkem ja saame näidata üles omapoolset toetust  Ukrai-
nale. 
   MTÜ Vaba Ukraina esindaja Lauri Lemmingu sõnul on 
meestel külmade ilmade saabudes puudu peamiselt villas-
test sokkidest, aga üksused võtavad hea meelega vastu ka 
sõrmkindaid. „Naiskodukaitse abiga kokku kogutud sokid 
ja  kindad  saadetakse  pataljonidele  Aidar  ja  Kievskaja 
Russ-11,“ ütles Lemming.

Võrumaa ringkonna eelmise aasta kindad.
Foto: Enely Jaani

   MTÜ Eesti Pagulasabi kaudu on naiskodukaitsel olene-
valt kudumite kogusest võimalik saata üks osa sokkidest ja 
sõrmkinnastest  Zaporižžja  oblastisse,  kuhu on  septembri 
lõpu seisuga ametlikult registreeritud 27 779 sisepagulast. 
MTÜ Eesti Pagulasabi esindaja Eero Jansoni sõnul moo-
dustavad valdava enamuse  (89%) sisepagulastest  naised, 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed. „Kuigi kohalik oma-
valitsus koostöös ettevõtjate ja kohalikest elanikest vaba-
tahtlikega on teinud ära suure töö sisepagulaste abistami-
seks, on jätkuvalt puudu kõige esmavajalikumast, ka soo-
jadest riietest. Naiskodukaitse kogutud kudumid annaksid 
panuse sisepagulaste talveriiete osa koguvajadusest, “ sõ-
nas Janson.
   Kõik soovijad saavad kuni 8. detsembrini tuua isetehtud 
sokid ja sõrmkindad Tsooru - või Antsla raamatukokku, 
kust  naiskodukaitse  need  kokku  kogub,  vastavalt  vaja-

dusele komplekteerib ning Ukrainasse toimetab.

Võrumaa malevasse (Karja 22, Võru) saab kudumeid tuua 
kuni 10. detsembrini.
Lisa  informatsiooni  saab  küsida  e-postiaadressil 
enely.jaani@eesti.ee 

Enely Jaani,
Naiskodukaitse Antsla jaoskonna aseesinaine

õnnitleme 
sünnipäevalapsi

26.  oktoobril  kell  15 alustab  „Tsooru mälumängur 
2015“  kuuest  etapist  koosnevat  sarja.  Võistkonnas 
võib  olla  kuni  kolm  liiget.  Etappide  punktid 
liidetakse  kokku  ning  märtsis  selgub  parim 
võistkond.  Osalustasu on võistleja kohta 1 euro. Et 
turniir saaks alata õigeaegselt, palume võistkondadel 
registreeruda  24.  oktoobrini  e-postiaadressil 
kalle@antsla.ee või telefonil 53472806.
26. oktoobril algusega 14.30 on pooltund ristsõnade 
lahendajatele.  Pakume  võistlusmomenti  ja  kui 
võistlusmängu  kohta  on  huvi,  jätkame 
võistlussarjaga.  Ka  ristsõnade  lahendamise 
võistlusele palume eelnevalt registreeruda.

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

84 JÄNES KALJU 18.10.1930 Savilöövi küla
82 KALANÜP ASTA 14.10.1932 Tsooru küla
81 NIILUS ENDEL 05.10.1933 Tsooru küla
73 LAIDVER EVI 21.10.1941 Tsooru küla
66 KIKAS HELGI 21.10.1948 Roosiku küla
66 TAMMIKSAARE LEHTE 24.10.1948 Tsooru küla
65 PÄRNA AIME 10.10.1949 Luhametsa küla
65 BERGMANN LAINE 25.10.1949 Tsooru küla
64 SOIKKA HELJU 31.10.1950 Viirapalu küla
60 KRUUS SIRJE 28.10.1954 Viirapalu küla
59 SAAREMÄGI LIIDIA 27.10.1955 Tsooru küla
58 UDRAS KALEV 10.10.1956 Kikkaoja küla
58 TALJA MATI 27.10.1956 Tsooru küla
58 JÕEVERE AIVAR 29.10.1956 Tsooru küla
57 VALLING HELVE 27.10.1957 Tsooru küla
57 HORG ESPER 30.10.1957 Savilöövi küla
56 KROONMÄE KERSTI 07.10.1958 Tsooru küla
56 HARRO EDUARD 26.10.1958 Kikkaoja küla
55 KOOBAKENE RITA 16.10.1959 Tsooru küla
55 VAAB KAIDO 29.10.1959 Savilöövi küla
51 PUIESTEE LUULE 10.10.1963 Tsooru küla
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