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Kui elli ma viil Sännä koolimajan // Kon trepi iin ma hoidse 
tädi tsika // Ja sitikpuhman marju otse aian // Nink kana 
mant är aije kurja kikka, // Ke mino arvust liiga tek iks ka-
nal…

Nõnda kirjutas 1917. aastal Artur Adson võttes imeta-
baselt kokku Võrumaa lapsepõlve, Ulli Liisoga, täditütar-
dega, vähipüügi ja ujumisega, mingi kooslusega, mis tegeli-
kult pole ka praegu, pea sada aastat hiljem sugugi nii palju 
muutunud. See ongi meie kultuur, dekoratsioonid võivad 
olla erinevad (neid sigu trepi ees enam nii ei peeta ja väh-
kegi on vähem), kuid seesama hingus jääb, üks ime, mis 
püsib läbi sajandite. Käesolevas külalehes avastamegi seda 
hingust, kõrtsidel ja laatadel, rahvamajadest kõnelemata.

Meie laadad, näiteks Urvaste Urbanipäeva laat ja Tsoo-
ru laat, koos kaubitsemise ja kohaliku veini mekkimisega, 
looside ja lauludega hoiavadki ju seda „meie olemist“ al-
les, mis Antsla valla ja Eesti kagunurga nii omanäoliseks 
teevad ning mida põlvest põlve edasi antakse.  Külalehel 
on hea meel, et Antsla Kultuurikeskus sai Tsooru kevad-
laada korraldamisega hakkama, võttes vanalt meeskonnalt 
üle parima kuid pannes ka omaenda uusi mõtteid sisse. 
Tammsaarelikku laadavaimu hoidis aga üleval abivallava-
nem Kurmet Müürsepp, kes nägi välja nii lõbus nagu oleks 
otse kõrtsist laadaplatsile sattunud. Pärast nähti teda para-
ku ka politseiautos (juttu?) puhumas –  Külaleht loodab, et 
abivallavanem siiski joogise peaga rooli ei istunud. Looda-
me temapoolset selgitust: keegi ei ole puritaan, ikka võib 
napsu võtta, aga autoroolist tuleb eemal hoida, see paneb 
teised inimesed ohtu.

Meie kultuur pole muidugi ainult laadad, vaid ka luu-
letajad, kirjamehed ja muusikud. Vaatame pisut ka tagasi 
Külalehe enda ajaloole: esimene „Külaleht“ ilmus 16 aastat 
tagasi 27. mail! Tookord oli see lihtsalt printeriga prinditud 
üks A4, nimega „Infoleht“. Tänaseks oleme kasvanud tol-
laselt 50 eksemplarilt 750-le ja katame mitte ainult Tsooru 
kandi juhtumisi vaid kogu Antsla valda! Kurvaks teeb vaid 
see, et Lepistu põhikooli sulgemisega kuivas kokku kohalik 
seltsielu, ainult V-Klubi päästis selle täielikust väljasuremi-
sest. Loodame ainult, et rahvamajade ühise juhtimise alla 
viimine õigustab oma lootusi ning ka Tsooru kodukandi-
päevad tulevad uuesti. Kuid uutel tegijatel ootavad ees suu-
red kingad millesse astuda: Kalle Nurk kirjeldab viimast 
aastatosinat kultuurijuhi vaatepunktist.

Kogu valla peale on meil siiski (rahvakultuuri)tegevust 
küllaga, vallas on 30 mittetulundusühingut, külaseltsidest 
veloklubini, lisaks terve parv rahvakultuuriga tegelevaid 
seltskondi. Näiteks Urvaste külakapell, kes tänavu uhkuse-
ga kümnendat tegutsemisaastat tähistas. Mõnikord ei ole 
heaks muusikaks perfektset nooditundmist tarviski: vaja on 
tööd, annet ja rõõmu tehtavast. Külakapelli juhtmõte ongi: 
teha tuleb nii, et valmistad teistele rõõmu, aga endalgi on 
hea tunne sees. Eks see põhimõte sobib tegelikult igasuguse 
töö jaoks. Külaleht arvab, et võiksime valla ühistest vahen-
ditest lasta kõigil kohaliku rahvakultuuri säilitajatel, olgu 
täiskasvanud või lapsed, näitetrupp või külakapell, tasuta 
valla kultuuri- ja seltsimajades toimetada. Siis hoiame oma 
eluviisi paremini alles, kuid „rõõmuga rõõmu“ põhimõte 
teeb ka kogukonna suhted paremaks ja sõbralikumaks.

Sõbralikud ja lahked me ju tegelikult ka oleme: Antsla 
vald pakub peavarju 60 ukrainlasele, kellest 25 on sõjapõ-
genikud ning ülejäänud olid siin varemgi tööl. Nad kiida-
vad väga meie avatud olemist: iga maja juures on aed, mis 
on kõigile näha, me ei tee midagi salaja nurgas varjatult. Ja 
hädasolijale anname käe või ka näiteks auto, kui on tarvis 
kaugemale asju ajama minna. Loodame, et ukrainlastel on 
meie juures hea – ja loodame koos nendega näha seda tu-
levikku, kus kõik põgenikud saavad pöörduda koju tagasi 
oma kodumaad üles ehitama. Loodame, et Antsla vallast 
võetakse toredaid mõtteid kaasa!

Tol ajal oll mull’ kogo maailm Sännä: // Silm Heedu mä-
kist kavvemball’ es küündu // Kõik trepi iin ja lombi veeren 
sündü, // Nink pedäjäss sis nimeti viil männä
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18. aprillil jagas Antsla val-
lavalitsus interneti vahendu-
sel fotot, kus on näha Antsla 
vallavanem Avo Kirsbaum, 
kes on tulnud õnnitlema valla 
vanimat elanikku sünnipäeva 
puhul. Inimestel on ikka ol-
nud kombeks sünnipäevadel 
üksteisele õnne soovida, mis 
siis veel rääkida, kui keegi 
saab saja-aastaseks. Sai ju 
sel päeval Antsla hooldeko-
du asukas Helmine Drogol 
100-aastaseks.

See oli sündmus, mida tu-
leb ette väga harva. Jäin huvi-
ga ootama aprillikuu Antsla 
Valla Lehte, et rohkem teada 
saada juubilari elust. Kuid 
võta näpust – ei midagi ena-
mat, vaid kõigest: Helmine 
Drigol – 100. Kohe pöördusid 
minu kui Külalehe toimetaja 
poole lugejad sooviga saa-
da rohkem teada auväärses-
se ikka jõudnud vanadaami 
elust.

Ega jäänudki muud üle, kui 
tuli asuda asja uurima. Pean 
tunnistama, et ega see nii ker-
gesti poleks läinudki, sest lahti 
harutada tulnuks ju 100-aas-
tane elusündmuste lõngakera, 
mille viimane ots asus hool-
dekodus. Kuid kahjuks lugu 
viimase otsaga piirduski, kui 
Antsla Tervisekeskuse tegev-
juht Maret Hannus teatas, et 
ta ei oska oma soliidses eas 
elanikust midagi rohkem rää-
kida, kui teatada, et juubilar 
elab Antsla hooldekodus 2007. 
aastast ja et Helmine mälu on 
täielikult kustunud.

Antsla vahel maad kuula-
tes sain jutule Imbiga, kellelt 
kuulsin, et Helmine sugulas-
tel pole kunagi olnud lähedasi 
suhteid. Pärast sõda olevat ta 
töötanud Antsla apteegi lä-
hedal ühes sööklas, seejärel 
elanud tükk aega Venemaal 
ja 1970. aastatel tulnud tagasi 
Eestisse Põlva kanti. Tema õde 
elanud Anne külas, kelle selt-
siliseks ta sajandivahetusel ko-
linudki. Helmine olevat oma 

pika elu keskel kokku elanud 
mitme mehega, kuid ühtegi 
last polevat ta sünnitanud. 
Seda kõike teadis rääkida Hel-
mine venna pojanaine Imbi.

Tore, et vallavanem Avo 
Kirsbaum leidis aega läbi as-
tuda hooldekodust ja edasi 
anda head soovid juubilarile 
ja hooldekodu rahvale. Küll 
oleks ilus, kui vallavalitsus 
teeks veel ühe väikese kulutu-
se ning laseks teha fotost paar 
suurendust ja need klaasi alla 
raamiks. Üks foto võiks olla 
hooldekodus kui firmamärk, 
andes tunnistust asutuse heast 
tööst ja teine vallavalitsuses, 
kus pildil oleva vallavanema 
aval nooruslikult lubav naera-
tus tervitaks igat sisseastujat. 
Foto all võiks olla ka lühike 
tekst, millal ja mis puhul pilt 
on tehtud. Nii jäädvustuks üks 
ilus hetk Antsla valla ajaloos.

Radu on käidud ja tammikuid 
tallatud, 
hetki on olnud nii nukraid kui 
vallatuid. 

Aastad aina tulnud ja läinud, 
nõnda on aeg oma käimisi 
käinud.

/Tundmatu autor/

Autori järelsõna
Helmine suur sünnipäev ja 
tema mälukaotus panid mind 
mõtlema elu ja saatuse üle, 
mulle jäi paljugi kurvaks 
mõistatuseks. Samal teemal 
mõtiskles ka kirjanik Kärt 
Hellermaa, kes arvab, et juhtu-
nu on meie elu reaalsus. Soo-
vitan väga lugejail üles otsida 
24. mai Postimees, kus lk 14 
leidub Hellermaa pikem selle-
sisuline kirjutis hooldekodu-
dest ja nende elanikest.

Meie elu on nagu unustuse 
vabrik, aga hooldekodu reaal-
sus raputab korraks unustuse 
maha ja näitab mõlemat, nii 
Elu kui ka Surma nägu.

Kärt Hellermaa

Suur juubelisünnipäev Antsla hooldekodust
Helmine Drogol juubelisünnipäeval.
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Kuidas ukrainlased 
Antsla valda jõudsid
Istet võtsime suures elutoas, 
mis tundus natuke kõle ja tüh-
javõitu: sisustuseks vaid suur 
nurgadiivan ja teler selle vas-
tas. Päriselt koduks on seda 
raske nimetada, õigemini öel-
des on see peatuspaik.

Juri pere päriskodu on 
Ukrainas ühes külas 120 km 
Harkivist. Juri on õppinud 
autolukksepaks, tehnika huvi-
tab teda väga. Kuid Ukrainas 
on maakohas väga raske leida 
erialast tööd inimesel, kel pole 
oma ettevõtet ega talukohta. 
Nii pidi ka Juri töötama ühes 
mööblit tootvas ettevõttes. 
Sealne tööandja teadis Ants-
la lähedal tegutsevat pehmet 
mööblit tootvat As-i Antsla-
Inno ja soovitas Juril Eestis 
töötamist proovida. Kuna mõ-
ned tuttavad olid Eestis juba 
ees, sõitiski Juri kodust kauge-
le „rasket raha” teenima. Võr-
reldes koduste kesiste palka-
dega on Eestis töötasu kõvasti 
suurem. Kui kodumaal saadud 
teenistusega sai Juri osta pe-
rele vaid toitu ja hädapärasid 

riideid, siis Antslas esimesel 
aastal teenitud palkadega ostis 
ta perele jääkapi ja pruugitud 
auto. Raha kokkuhoiu mõttes 
elavad ukrainlased Kobelas 
mitmekesi ühes korteris. Kui 
aga algas sõda ja Juri kutsus 
oma pere lahingute eest Ees-
tisse sõjapakku, andis tööand-
ja neile eraldi korteri. Juri saab 
nüüd elada koos oma perega, 
mille eest on ta väga tänulik 
oma tööandjale. Juri on Eestis 
elanud ja töötanud juba üle 
kahe aasta.

Üldse on Antsla vallas 
praegu 60 ukrainlast, kellest 
35 olid siin tööl juba varem, 25 
on nendega liitunud sõjapõge-
nikud, peamiselt pereliikmed. 
AS Antsla-Innos töötab 20 uk-
rainlast, kellega nüüd liitunud 
kaks sõjapõgenikku.

Ukrainlaste  
muljed Eestist
Juri, kes on Eestis elanud kaks 
aastat, on kõige rohkem lii-
gutatud eestlaste kui inimeste 
vastutulelikkusest. Näiteks kui 
tal polnud veel autot, lubas 
ettevõtte juhtkond kasutada 

asutuse autot, et teha vajalik-
ke sõite linna. Ka on ta tähe-
le pannud, et eestlaste elu on 
kõigile näha, midagi ei teh-
ta salaja, varjatult. Iga maja 
juures on ilus aed, ka õue on 
näha. Ukrainas on aga tänava 
ja krundi vahel kõrge plank-
aed, möödakäija võib näha 
vaid maja katust. Ukrainas 
pole hajaasustust vaid külad, 
kus majad on reas tänavate 
ääres. Koos käiakse külaplat-
sil või pargis, teiste kodudesse 
pole asja.

Natalia muljed Eestist on 
värsked. Ta rääkis, et meeldib 
rohkem olla kodune, tema töö 
on hoolitsemine pere eest ja 
kodu korrashoid. Seda kõi-
ke sai ta teha poemüüja töö 
kõrvalt. Üle kõige armastab 
Natalia keeta boršši ja teha va-
reenikuid. Kuid boršši keedab 
ta eesti toorainetest ukraina 
moodi. Tema keedetud supp 
olevat hoopis midagi muud 
kui meie purgisupid.

Ukrainlaste igapäeva- 
elu Antsla vallas
Juri käib päeval tööl, Natalia 

toimetab kodus. Väljas käib ta 
harva, sest ei oska üldse eesti 
keelt, kodus istudes ei õpi ka. 
Pere jälgib pingsalt sündmusi 
kodumaal ja loodab sügisel 
Ukrainasse tagasi minna. Kui 
aga sõda kestab, tuleb Eestis 
edasi elada ja keel ära õppida.

Poeg Kirilo õpib 9. klassis 
ja tütar Valeria 6. klassis. Nen-
de õpingud jätkuvad interneti 
vahendusel, nende õpetajad 
on Ukrainas. Kirilo armastab 
jalgpalli mängida, Valeria joo-
nistada. Värvid ja vahendid tal 
küll on, kuid praegu pole joo-
nistamiseks tuju.

Pärast Juri tööpäeva lõp-
pu sõidab pere autoga ümb-
ruskonnaga tutvuma. Nii on 
juba jõutud külastusreise teha 
Antsla, Valka ja Võrru. Suvel 
on plaanis sõita suvitama Pär-
nu. Neile meeldib Eestimaa 
ilus loodus ja korras teed.

Pere peab kodumaaga si-
det telefoni teel. Peamiseks 
teemaks on ilm ja pereelu, sõ-
jasündmustest ei räägita, sest 
kardetakse, et vaenlane võib 
kõnesid pealt kuulata.

Juri ei suuda arvata, kuidas 
sõda lõpeb. Ta räägib, et uk-

rainlased elavad küll vaeselt, 
kuid majandusliku iseseisvu-
se ja demokraatia tingimus-
tes on neil vähemalt lootust 
paremaks eluks. Venelaste elu 
olevat ukrainlaste omaga üks 
virelemine, ka korruptsioon 
olevat Venemaal üldine, see-
tõttu pidavatki Ukraina sõja 
võitma.

Ta kiidab väga president 
Volodõmõr Zelenski tegevust. 
Just tänu presidendile olevat 
Ukraina elu liikunud paremu-
se poole, on ehitatud ja paran-
datud teid, ka lasteasutusi on 
juurde tulnud.

Juri on uhke, et Ukraina 
armeesse jätkub võitlejaid, üle 
100 000 inimese on end kirja 
pannud vabatahtliku võitleja-
na.

Lõpetuseks
Kui pika ja südamliku vestlu-
se lõpetame, ligineb kellaaeg 
keskööle. Tegime pildi ja lep-
pisime kokku, et kui sügisel on 
perekond veel Eestis, siis koh-
tume uuesti ja räägime eesti 
keeles.

Ukraina sõjapõgenike elust Antsla vallas
Juri koos oma perega. Pilt on tehtud 6. mail 2022. Pildil paremalt Juri, Natalia, Valeria ja Kirillo.          Foto: Kalle Nurk

Kalle Nurk

6. mai hilisõhtul helistasin 
Kobelas ühe Aia tänava pa-
neelmaja kolmandal korrusel 
asuva korteri uksekella. Koh-
tumine seal elava ukrainlase 
Juri Kovachi perekonnaga oli 
varem kokku lepitud. Ukse 
avaski Juri, kuid kohe ruttas 
mulle vastu ka tema abikaasa 
Natalia, kes mind väga soojalt 
teretas. Tema selge ja ilus ees-
ti „Tere” lausa paitas kõrva. 
Hiline aeg ja esialgne kohme-
tus oligi murtud.
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6. mail Uue-Antsla rahvamajas 
toimunud juubeliüritusel, kus 
Uue-Antsla koduloomuuseu-
mi 15. sünnipäeva tähistati, tuli 
ilmsiks, et Doktor kolib ümber 
juubilari koju. Selle tegi teata-
vaks Riina Ermel, kelle kodus 
on suur nukuteatri nukkude 
kollektsioon. Nende hulgas on 
ka Lumivalgeke seitsme pöial-
poisiga, kellest üks on Doktor. 
Riina juures elavatel nukkudel 
napib tegevust ja nad peavad 
ennast näitama suvekuudel 
avatud nukutares. Doktor aval-
danudki soovi edaspidi viibida 
Uue-Antsla koduloomuuseu-
mis, et seal teha reklaami Lind-
ala talus asuvale nukutarele. 
Riina Ermelist ja tema nuku-
tarest on pikemalt Külaleht 
kirjutanud möödunud aasta 

juunikuu numbris.
Eelmises Külalehes ilmus 

kokkuvõtlik lugu Antsla valla 
eri nurgas asuvatest muuseu-
midest. Toona tundsid Ellen 
Varov ja Varje Kukker, mis 
saab muuseumi kõrvalhoone-
ga, mille katus tahab kiiremas 
korras väljavahetamist. Siin-
juures olgu öeldud, et Antsla 
vallavalitsus on asunud ka-
tusevahetajat otsima ja välja 
kuulutanud hanke. Nüüdseks 
on olemas ka tööde teostaja 
ja 1. novembriks käesoleval 
aastal peaks laohoone saa-
ma uue eterniidi ja roovituse 
koos aluskattega. Eterniit on 
punane, paigaldatakse ka vee-
rennid. Ettevõetud ehitustöö 
muudab paremaks museaalide 
hoidmise tingimused ja muu-
dab Uue-Antsla rahvamaja 
ümbritse kaunimaks.Tööd lä-

hevad maksma 20 000 eurot.

Muinasjutudoktor vahetas elukohta

Doktor muinasjutust Lumi-
valgeke ja seitse pöialpoissi 

Fotod: Kalle Nurk

Samal päeval Urvaste külakapelli 10. aastapäevaga võtsid Uue-Antsla rahvamajas õnnitlusi vastu 
ka Ellen Varov (vasakul) ja Varje Kukker. Tähistati nende Uue-Antsla koduloomuuseumi 15. 
sünnipäeva.

Kalle Nurk

Ansambli loomismõte 
sündis ühe mehe peas
6. mail tähistas Urvaste küla-
kapell Uue-Antsla rahvamajas 
kümnendat sünnipäeva. Ka-
pelli asutajaks on muusika-
õpetaja Erma Kallasse. Ta on 
kogu oma elu pilli mänginud. 
Kümme aastat tagasi hakkas ta 
ühtäkki igatsema seltskondlik-
ku koosmängimist ja otsustas 
kokku kutsuda tuttavad pil-
limängijad. Alustati viiekesi. 
Naabrimees Kalev Veesaar 
võttis kaasa kitarri. Osula bän-
dist Tulju Puusepp, kellega 
esmatutvus oli Heimtali kiri-
ku juures, sobitus asutatavasse 
kapelli mitme pilli mänguos-
kusega. Tulju on pillimängu 
armastanud juba koolipõlvest 
saati. Algust tegi ta kohalikus 
Sulbi puhkpilliorkestris, hiljem 
oli Kurenurme koolis muusi-
kaõpetajaks. Maire Raudsepal 
oli olemas kontrabass ja Han-
no Uppinil jauram. Hanno on 
saanud muusikahuvi isalt. Igal 
esinemisel kannab Hanno sel-
jas isalt päranduseks saadud 
rahvariide mustriga vesti.

Urvaste ja noorte 
järelkasv alati meeles
Kuna Erma ise on muusi-
kaõpetaja, kaasati kapelli ka 
Urvaste lapsi. Nii näiteks on 
nendega koos üles kasva-
nud lõõtsamängija Herbert 
Konnula. Samuti Erma tütar 
Marie-Helena Rajatamm, 
kes praegu õpib TÜ Viljandi 
kultuuriakadeemias pärimus-
muusikat.  Kapell peab sünni-
kohaks Urvaste seltsimaja. Seal 
hakati koos käima ja käiakse 
tänaseni. Lisaks Urvaste selt-
simajale on harjutamas käidud 
ka külakorda kapelli liikmete 
kodudes. Nii näiteks Hanno 
Uppini kodus Kraavi külas 
Vabaduse talus ristiti 12. märt-
sil 2012 „Urvaste külakapelli” 
nimi. Nime „Urvaste külaka-
pell” ristiisaks on Tulju Puu-
sepp. Toona, kümme aastat ta-
gasi, pidas Urvaste vald Antsla 
vallaga ühinemisplaani. Karta 

oli, et Urvaste vald võib jääda 
oma nimest ilma. Et seda nime 
säilitada, lülitati see kapelli ni-
messe. Nõnda loodeti kohani-
me „Urvaste” rahvasuus edasi 
kanda.

Paar aastat tagasi liitus nen-
dega Maie Parts. Maie hakkas 
pilli mängima juba 14-aastase-
na Sulbi kooli orkestris kont-
rabassi. Laulmine ja pillimäng 
on talle kogu aeg meeldinud. 
Mänginud on ta ka klaveril, ka-
pellis aga laseb akordioni hääl-
tel kõlada.

Pillimäng olgu 
lõbu ja mõnu
Erma meenutab, et alguses 
Urvaste valla ajal oli nende 
katusorganisatsiooniks Urvas-
te Külade Selts. Vallavalitsus 
hakanud seltsile ettekirjutusi 
tegema ja millegipärast ei saa-
nud nad enam seltsi nimekirjas 

olla. Tuli leida uus peremees ja 
selleks arvati kõige vastuvõeta-
vam olevat Uue-Antsla rahva-
maja. Siiski peavad kapell liik-
med end isepäiseteks. Igaühel 
on oma pill, mille eest ka hoolt 
kannab. Kui vaja, klapitakse 
üheskoos raha kokku. Vaata-
mata sellele, et endile reklaami 
ei tehta, on väljakutseid paras-
jagu. Mängitakse juubelitel, 
jaanipäevadel, külapäevadel, 
kihelkonnapeol ja alati ollakse 
platsis urbanipäeva laadal. Neil 
on ka omavaheline kokkule-
pe – pillimänguga ei tohi en-
did üle koormata, mängitakse 
nõnda, et ka endal oleks lõbus 
ja mõnus tunne sees. Nõnda 
on kõik need aastad oma tege-
vust ja seltskonda nauditud ja 
praegu küll ei tundu, et sellele 
niipea tahetakse lõppu teha. 
Niikaua mängitakse edasi kui 
kõrvad veel kuulevad ja sõr-
med saavad mängida. Praegu 

keegi tüdimust ei tunne.

Kavas tantsuõhtu 
jagu laule ja lugusid
Kuigi kapelli liikmetel on noo-
di tundmisega raskusi, nii nagu 
paljudel kõvadel pillimeestel 
on omajagu pusimist, võivad 
väikeste pausidega sisustada 
pika tantsuõhtu. Selleks on iga-
ühel paks lauluraamat, kus sees 
üle saja laulu ja sõnade koha-
le märgitud vastavad duurid. 
Proovides mängitakse, mida 
ise soovitakse. Uued loodki 
sünnivad ühisel meelel. Kui 
kellelgi hakkab mingi kuul-
du meeldima, tullakse sellega 
proovis välja. Ja kui teistelegi 
see pala vastuvõetav, hakatak-
se kokkumängu harjutama. 
Meelislugudena nimetavad 
nad „Lainetel”, „Mandoliini 
polka”, „Ukuaru valss”, „Kahe 
mehe tee”, „Džungli serenaa-

did”. „Urvaste valssi” on juba 
nii kaua mängitud, et proovi-
del seda lugu ette ei võeta, ai-
nult esinemistel. Kalmer tun-
nistab, et pole kunagi noodist 
mänginud. Ühest noodiluge-
jast kapellis pidi aitama. Kui 
1970ndatel Tsoorus alguse saa-
nud ja laiale ringkonnale tun-
tud ansambel Melismid Uue-
Antsla rahvamajja üle kolis, 
vahetusid ka mõned liikmed. 
Üks nendest oli bassimängi-
ja Kalmer. Peale ansambli 
laialiminekut jätkab ta nüüd 
pillimängimist kapellis.

Mõnusad tavad 
ja juhtumised
Nagu ikka, on ka Urvaste kü-
lakapellil oma traditsioonid 
ja juhtumused. „Lauake, kata 
end ise!” reegli järgi ehitakse 
peolaud salatite ja näkside-
ga. Vahel võtab Kalmer kaasa 

omatehtud kalja. Naljakatest 
juhtumustest räägitakse kõige-
pealt lugu ühel proovil kont-
rabassi häälestamisest. Nimelt 
läinud kontrabassi keel kat-
ki. Uuega asendamisel aga ei 
saadud kuidagi pilli häälde. 
Kalmeril on kitarri sisse pai-
galdatud häälestaja. Kaks pilli 
paigaldati omavahel kokku, 
kuid ei midagi. Kontrabass ei 
võtnud ka kitarri omaks. Pika 
pusimisega taltsutati lõpuks 
kontrabassi keel ja prooviga 
võis jätkata. On ka juhtunud 
nii, et esinemise ajal läheb keel 
katki. Siis tuleb kuidagi lugu 
ikka lõpuni mängida ja pausi 
ajal kiiresti uus keel panna.

Kui omaette olemise 
eest tuleb maksta
Paar aastat tagasi oleks Ur-
vaste külakapell pidanud taas 
leidma omale uue katusor-
ganisatsiooni. Nimelt leidis 
Antsla vallavalitsus, et küla-
rahvamajades käivatel rahva-
kultuuri harrastajatel puudub 
kohusetunne. Selle tõstmiseks 
leiti lahendus maksustada iga 
huviringis käija kuumaksuga. 
Urvaste külakapellile oli selli-
ne vallavalitsuse käitumine liig 
mis liig. Maksta iga kuu Uue-
Antsla rahvamaja kassase selle 
eest, et kasutavad ainult maja 
nime. Siiski lõppes sel korral 
kõik hästi. Vallavalitsus muutis 
kuu aja pärast oma otsuse ning 
Uue-Antsla- ja Tsooru rah-
vamajas jätkatakse tasuta hu-
viala ringides käimist. Antsla 
kultuurimajas aga maksustati 
nii laste kui ka täiskasvanute 
ringid juba sajandivahetusel. 
Antsla vald on jäänud Eestis 
üheks vähesteks, kus rahvakul-
tuuri säilitajad peavad selle eest 
vallale maksma.

Urvaste külakapelli  
liikmed soovivad juube-
lipäeval endile   
„Palju õnne!”
Aastad on kiiresti ja märka-
matult läinud. Esimene kok-
kusaamine oleks olnud justkui 
eile. „Palju õnne ja pikka iga!” 
soovivad ka Külalehe lugejad.

Isepäine külakapell Urvastes sai kümneaastaseks

Urvaste külakapell 6. mail Uue-Antsla rahvamaja laval. Esireas vasakult Kalev Veesaar, Erma Kallasse ja Maie Parts. Tagareas 
Maire Raudsepp, Marie-Helena Rajatamm, Herbert Konnula, Hanno Uppin ja Tulju Raudsepp.         Foto: Kalle Nurk
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Viimased 12 aastat olen olnud Tsoo-
ru rahvamaja juhataja. Läinud aasta 
lõpus teatati mulle Antsla vallava-
litsusest, et seoses valla kultuuritöö 
ümberkorraldamisega ja kõigi rah-
vamajade ühtse juhtimise alla vii-
misega minu töökoht koondatakse. 
Jäädes mõned kuud enne pensionile 
minekut töötuks, oli mul aega mõel-
da läbikäidud aastate töödele-tege-
mistele.

Kohaliku kultuuriloo tund-
mine lähendab inimesi
Pika traditsiooni kohaselt on Võru-
maa kultuuritööle omane tihe seotus 
koduloolise materjali kogumise ja 
hoidmisega. Olgu selle näiteks kasvõi 
praegune Mõniste muuseumi tegevus, 
elu Metsavenna talus ja püüd teha ku-
nagisest Sänna mõisast kultuurimõi-
sat. Antslast meenuvad aga kõigepealt 
Antsla keskkooli kauaaegse ajaloo-
õpetaja ja direktori Karl Veri nõu-
kaaegsed kirjutised rajoonilehtedes 
Kolhoosi Elu ja Töörahva Elu. Tsooru 
inimesed mäletavad hästi aastaid, mil 
rahvamaja juhataja oli Koidula Kuus, 
kui aktiivselt tegutsesid rahvatant-
suringid, koos käis puhkpilliorkes-
ter, esinesid koorid ja ansamblid, kui 
auasjaks oli laulu- ja tantsupidudel 
käimine. Kõigil neil üritustel oli seos 
siin varasematel aastatel toimunud 
kultuurisündmustega. Koidula Kuu-
si väsimatu töö meenutuseks seisab 
2016. aastast rahvamaja ees temani-
meline mälestuspink. Rõõmustab, et 
seoses Eesti riigi ja Vabadussõja suur-
te juubelitähtpäevadega ilmus Antsla 
Valla Lehes mitu neile tähtpäevadele 
pühendatud kirjutist, autoriteks oma 
valla mehed Urmas Koemets ja  Ai-
var Kroonmäe. Suuremad koduloo-
lised trükised raamatutena jäävad 
poole sajandi taha, neis on tollasele 
ajastule omane ajalookäsitlus. Hoo-
limata öeldust on need senini ja ka 
edaspidi igale koduloohuvilisele väär-
tuslikud infoallikad. Olgu siinkohal 
nimetatud sarjas „Siin- ja sealpool 
maanteed” ilmunud nimetatud Vaino 
Kenki ja Elmo Ploomi „Võru rajoon”  
ning Heino Mägi ja Karl Veri „Valga 
rajoon”. Mõlemast raamatukesest on 
kordustrükid, hea, et mõnes raamatu-
kogus on need veel riiulis.

Kaks meest ja kolm raa-
matut, Külaleht lisaks
Kuid ega Tsooru mehed ka maganud. 
Kahe mehe sulest on viimase küm-
ne aasta jooksul ilmunud lausa kolm 
kapitaalset koduloolist uurimust ja 
mälestustekogumikku. Lisaks kajas-
tab Külaleht jooksvalt kõiki Tsooru 
kultuurisündmusi, mistõttu on see 
edaspidi väärt infoallikas olnu ja oleva 
sidumiseks.

„100 aastat LUHAMETSA KÜLA 
Võrumaal” sisaldab endiste ja prae-
guste külainimeste mälestusi ja fo-
tosid. Lisatud on kommentaare ja 
teemakohaseid kodu-uurimuslikke 
andmeid ning väljavõtteid omaaegse-
test ajalehtedest. Talude majanduslik 
ja kultuuriline iseloomustus põhineb 
1939. aasta põllumajandusküsitluse 
ankeetidel. Eraldi peatükk on eesti 
talude rängast saatusest Nõukogude 
Venemaal Peipsi-tagustes külades ja 
ühe sealse pere õnnelikust jõudmisest 
Luhametsa.

1908. aastal ostis üle poolesaja et-
tevõtliku mehe ja üks naine Tsoorus 
mõisnikult pangalaenu toel maad, 
iga asutatav talu sai 30-60 hektarit. 
Vastsed talud moodustasid loodusli-
ku eraldatuse tõttu omaette külaühis-
konna. 1920. aastaks oli Vabadussõjas 
käidud, suurem pangavõlg tasutud ja 
tähtsamad hooned üles löödud. 1940. 
aastaks oli saavutatud majanduslik 
jõukus, käis vilgas kultuurielu. Nõu-
kogude okupatsioonivõimud ei jõud-
nud ära imestada, et ühes külas on 
ainult kulakud. Praeguseks on Juhan 
Jaigi kodutalu kohal vaid mälestuski-
vi, Artur Adsoni sugulaste talust on 
vähe järel. Luhametsa külast on pärit 
mitu metsavenda, kes hukkusid kuul-
sas Lükka punkris. Punkrist ja ühe 
sellest imelisest pääsenu elukäigust on 
juttu eraldi peatükis.

„100 aastat LEPISTU KOOLIMA-
JA Võrumaal” on rohkete fotodega ju-
tustus kooli 127-aastasest ajaloost. See 
sisaldab kolme põlvkonna vilistlaste 
ja õpetajate mälestusi ning mõtisklu-
si. Kesksel kohal on Taani kuningliku 
arhivaari, Tartu Ülikooli audoktori 
Vello Helgi sõjaeelse aja meenutu-
sed Lepistu koolist. Kogumik annab 
igakülgse ülevaate ka sõjajärgse Eesti 
kooli- ja külaelust. Lepistu kool suleti 
2008. aastal.

Eraldi peatükk on Lepistu kooli-
maja, vilistlaste ja õpetajate osast Va-
badussõjas, selle sündmustest Antslas, 
Tsoorus, Sännas, Kõrgepalus ja Mõ-
nistes. Lepistu koolijuhataja Heinrich 
Pill ja tema poeg ruttasid 1940. aastal 
punavõimu teenistusse, nende traagi-
line saatus on esmakordselt üksikas-
jalikult käsitletud. Tsoorust pärit Pu-
naarmee politruki, nn parasütisti Paul 
Pelisaare tegevus ja ülesandmine on 
kogumiku põnevuslugu.

Koos annavad kogumikud hea 
ülevaate Rõuge kihelkonna ühe eral-
diseisva osa saja aasta majandus- ja 
kultuurielust ning selle inimestest nii 
rahulikus kui heitlikes aastates. Mõle-
mast raamatust on riiulil veel mõned 
eksemplarid. (Ostusoovist teatada: 
Kalle Nurk tel. 51930084 või e-aadres-
sil kallenurk27@gmail.com). 

16 aastat ja 142+6 
numbrit Külalehte
Hoolimata paarist arusaamatusest 
mõne ametnikuga toetas vallavalitsus 
võimaluste piires rahaliselt  Külalehe 
väljaandmist. Praeguseks ilmunud 
numbrid sisaldavad üsna palju infor-
matsiooni, mis pole kajastamist leid-
nud Antsla Valla Lehes. Teiste sõna-
dega – Külalehel on kultuurilooline 
väärtus. Kavatsen Külalehe aastakäi-
kude kaupa kokku köita, siis on tule-
vastel faktidel ja sündmuste uurijatel 
kergem materjali kasutada. Probleem 
on aga selles, et pärast minu koon-
damist pole neid Külalehti ja selle 
juurde käivaid fotosid kusagil hoida. 
Hea oleks, kui Antsla valla kultuurie-
dendajad leiaksid nurgakese, kus neid 
arhiivimaterjale saaks hoida. 

Külaleht oli algselt mõeldud vaid 
Tsooru kandi rahva elu kajastamiseks, 
kuid kui selle lugejaskond internetis 
kasvas, hakkasin käsitlema ka Antsla 
valla elu ja probleeme, mis muidugi ei 
meeldinud vallajuhtidele. Mul tekkis 
ametnikega arusaamatusi, tuli ette ka 
kõvemaid ütlemisi. Mõned neist on 
sattunud ka Külalehe veergudele.

16. aasta jooksul, mil Külaleht on 
ilmunud, arenes ja täiustus selle sisu, 
leht sai kaasautoreid. Olgu lehe aren-
gu näiteks toodud selle esimene päis 
ja üks viimastest.

Praegusel Külalehel, mida on il-
munud juba kuus numbrit, on uus ku-
jundus, sest seda trükitakse trükiko-
jas, varasemad numbrid valmisid väga 
töömahukalt nii-öelda ühe kaupa põl-
ve otsas printeri ja koopiamasina abil.

Pärast eespool mainitud kahe väga 
mahuka koduloolise ülevaateraamatu 
ja mälestustekogumiku ilmumist läk-
sid selle autorite teed lahku. Jätkasin 
Külalehe toimetamist, Peeter Lasting 
elas rohkem pealinnas, sest sai seal 
paremat arstiabi. Kuid ajapikku sai tal 
kaante vahele kogumik jutustustest, 
mis kajastavad Vabadussõja sündmusi 
Võrumaal. 

Kogumik „Jutustusi Va-
badussõja sündmustest 
minu kodukohas”

Raamatu esikaanel olev tekst peaks 
olema südamelähedane kõigile, kes 
kunagi on õppinud Lepistu koolis.

Pildil olev koolimaja on ehitatud 
1912. aastal. Vabadussõjas tunti seda 

kui Tsooru ministeeriumikooli. Mina 
õppisin selles Roosiku küla Lepistu 
koolis aastail 1948-1955. Alles pen-
sionipõlves sain teada, et 22. märtsil 
1919 toimus siin terve päeva kest-
nud lahing, mille käigus meie mehed 
vabastasid koolimaja ja lõid läti pu-
nased kütid põgenema. Kaanepilt on 
tehtud sada aastat hiljem ehk 2019. 
aasta suvel. 
Raamatu eessõnas kirjutab Peeter 
Lasting väga südamlikud read meie 
ühisest vanast Lepistu koolimajast ja 
viljakaks kujunenud koostöö algu-
sest.

Ühel suvel kohtasin kooliõuel sama 
kooli vilistlast, kes oli täis tahtmist 
kirja panna meie kooli ajalugu. Kooli 
asutamise 100. aastapäeva tähista-
miseks püstitatud mälestuskivi juures 
meenutasime kunagist koolielu ja vanu 
armsaid õpetajaid ning kurvastasime, 
et kool 2008. aastal suleti. Kalle Nurk 
on minust 20 aastat noorem, kahasse 
töötades saimegi 2014. aastal kaante 
vahele kogumiku „100 aastat Lepistu 
koolimaja Võrumaal”. Minu kirjuta-
tud on selles peatükk Lepistu kooli-
maja, vilistlaste ja õpetajate osast Va-
badussõjas. Teema hakkas huvituma, 
mida rohkem uurisin, seda suuremaks 
läks soov minna süvitsi. Ka haare läks 
laiemaks ja nii valmiski jutustuste ko-
gumik Vabadussõja sündmustest minu 
kodukohas Võrumaal.

Peeter Lasting

2021. aasta detsembris ilmuski Peeter 
Lastingu kirjutatud kogumik „Jutus-
tusi Vabadussõja sündmustest minu 
kodukohas”. See sisaldab jutustusi 
Vabadussõja sündmustest ja neis osa-
lenud inimeste saatusest ning hilise-
mast elukäigust kuni meie riigi sajan-
da sünnipäevani. Vahele on põimitud 
koduloolisi kilde paikkonna elust ja 
seostest autori eluga. Tekst on illust-
reeritud rohkete ajalooliste kaartide ja 
fotodega. Peamised tegevuspaigad on 
Valga ja Võru linn ning väiksemad ko-
had, mis jäävad nende vahele: Kaag-
järve, Koikküla, Mõniste, Tsooru, 
Varstu, Vana-Roosa, Matsi, Kangsti, 
Sänna, Rõuge ja Viitina. Seoses pabe-
ri ja trükikulude suure hinnatõusuga 
on see raamat poest ostes üsna kallis. 
Pealegi pole ei Valgas ega Võrus enam 
raamatupoodi, mistõttu peab külasta-
ma mõnd suurema keskuse oma või 
kasutama e-poe teenust.

Autor lubas Külalehes avaldada 
oma raamatust väiksemaid kodulooli-
si kilde ja lugusid. Järgnev vaheluge-
mine ongi võetud kõnesolevast Vaba-
dussõja raamatust.

Koduloolist  
Litsmetsa kõrtsist
Siinkohal tuleb teemast veidi kõrvale 
kalduda ja seoses kõrtsidega öelda, 
et Litsmetsa kõrts oleks võinud olla 
Antsla valla üks kõige tähtsam ehitis-
mälestis ja ka kultuurimälestis. Asi on 
selles, et 1844. aastal elas kõrtsis paar 
päeva Elias Lönnrot, kes kirjutas üles, 
mida eesti talumehed õhtuti kõrtsis 
sõid ja jõid ning mil viisil lõbutsesid. 
Kõrtsis olnud isegi väike harmoo-
nium. Huvituseta ei saa ütlemata jät-
ta, et kui Lennart Meri tegi dokumen-
taalfilmi soome-ugri rahvastest, filmis 
ta ka Litsmetsa kõrtsi. Kuna selle üks 
teepoolne nurk oli veidi murenenud, 
lõigati sinna ette noor kask. Ja hoonele 
pandi ka butafoorne puust mälestus-
tahvel Elias Lönnroti nimega, mida 
minu ema arvas ehtsaks ja mulle sel-
lest uhkusega kirjutas. Kõrtsihoone 
asus otse bussipeatuse juures, ka mina 
olen seda palju kordi bussiaknast sil-
mitsenud. Iseseisvuse taastanud Eestis 

jäi hoone tühjaks, laastukatus hakkas 
läbi jooksma ja edasi on kõik juba tea-
da. Praegu on sel kohal näotu rusu-
hunnik. Olen kindel, et kui Litsmetsa 
kõrtsimaja oleks püsti jäänud, oleks 
ka minu kodukohas olnud paik, kuhu 
soomlastest kultuurituristid oleksid 
lausa palverännakuid korraldanud.

Peeter Lasting

Ma oleksin võinud valida ka mõne 
teise Vabadussõja ja Tsooruga seotud 
lõigu, kuid valitud koht lausa trügis 
vahele. Asi on selles, et minu viima-
seks suureks kultuuriürituseks Tsoo-
ru rahvamajas jäi 2021. aasta suvel 
korraldatud kohtumine fotoajaloo-
lase ja filmioperaatori Ago Ruusiga. 
Paar tundi kestnud kohtumine oli 
täis Võrumaa ja Tsooru ajalugu pildis 
ja sõnas, sest Agol oli just ilmunud 
mahukas fotoraamat „Vana-Võru-
maa päevapiltnikud”. Hea on öelda, 
et Ago Ruus sai oma raamatu eest 
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa eks-
pertgrupi 2021. aasta elutööpreemia. 
Eksperdid tunnustasid Agu Ruusi 
Vana-Võromaa fotograafia ajaloo 
pikaaegse pühendunud uurimise ja 
tutvustamise eest. Siinkohal tuleb 
meelde, et ka minu ja Peetri kahas-
se kirjutatud 300-leheküljeline ko-
gumik Luhametsa küla ajaloost on 
pälvinud kõrge tunnustuse, olles esi-
tatud 2011. aastal Antsla valla Aasta 
Tegu nominendiks. Meie raamatu 
kõrval, mis oli kahe mehe kolme aas-
ta töö tulemus, tunnustas Antsla val-
lavalitsus võitjaks ühe gümnaasiumi 
noormehe töö, kes olevat internetis 
aluse pannud Antsla televisioonile. 
See poiss polnud Vahur Kersna.

Ootamatult saime 11. augustil 2010 
e-postiga kirja Taanist, et ka aja-
loodoktor Vello Helk oli lugenud 
meie Luhametsa-raamatut.

Tere Taanist!
Minu poja pere tuli tagasi puhkuselt 
Eestis, minia Sille tõi kaasa Luha-
metsa juubeliraamatu. Tema ema 
on Maie Kõiv, kes jutustab perekond 
Loosi kurvast saatusest. Tema tädi 
Tiia Tammiku on minu klassiõde. 
Väga hästi kujundatud ja koostatud 
raamat! Selles on ka juttu Lepistu 
algkoolist. Vaatasin hiljuti Googles 
andmeid minu kohta, sealt leian 
tihti viiteid minu teadusliku panu-
se kohta rahvusvahelistes ajakir-
jades. Seekord oli ka viide Tsooru 
Külalehe Lepistu kooli erinumbrile 
(36), mida lugesin huviga. Olete 
koos Peeter Lastinguga teinud palju 
tõhusat tööd, millele ajaloolasena 
saan ainult anda tunnustust. Sel-
les on ka mainitud, et mul on kirja 
pandud koolimälestused, mis vastab 
tõele. Tegin seda 1991. aastal, 63 lk. 
Võtsin välja ja lugesin üle. Selles on 
võib-olla midagi, mida saaks ka-
sutada kooli ajaloo kirjutamisel? 
Võiksin lasta kopeerida ja saata Tei-
le tutvumiseks.
Head jätkamist – parimate tervitus-
tega

Vello Helk

Maie Kõiv on sõjaeelse Tsooru 
vallavanema Kaarel Loosi tütar. 
Viimase tütar Sille on abielus Vel-
lo Helgi pojaga. Terviklikult on 
perekond Loosi ajalugu sees Pee-
ter Lastingu raamatus „Jutustusi 
Vabadussõja sündmustest minu 
kodukohas” peatükis „ÜHE PE-
REKONNA KODUSÕDA. Kolm 
venda siin- ja sealpool rindejoont”.

(Järg 5. lk)

Tosin aastat kultuuritööd Tsoorus

Raamatus on 300 A4 formaadis le-
hekülge, veerand fotodest on värvi-
trükis (2010).

Raamatus on 530 A4 formaadis le-
hekülge, ligi pool fotodest on värvi-
trükis (2014).

Raamatus on 395 lk, see on kõvade 
kaantega, rohkete fotodega.
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(Algus 4. lk)

Ago Ruus rääkis, kuidas ta Lits-
metsast läbi sõites alati meenutab 
koostööd president Lennart Meriga.

„1985. aastal tegime Litsmetsas 
filmi „Kaleva hääled”. Doktor Elias 
Lönnrot on soome rahvale sama täh-
tis ja tuntud kui eestlastele on doktor 
Fr. R. Kreutzwald. On ju mõlemad 
koostanud oma rahvuseeposte tekstid 
– soomlastele „Kalevala” ja eestlastele 
„Kalevipoja”. 

Elias Lönnrot käis 1844. aastal 

Eestis, kus Tartus kohtus F. R. Faehl-
manni ja Võrus Fr. R. Kreutzwaldiga. 
Eestis liikus Lönnort jalgsi, matkal 
Tartust Võrru peatuski ta Litsmetsa 
kõrtsis. Arvatavasti tuli ta Urvaste 
pastoraadist ning Litsmetsa küla läbi-
des ja kõrtsis paar päeva puhates jõu-
dis Rõuge pastoraati, kust edasi läks 
Võrru.

Olin filmi „Kaleva hääled” operaa-
tor. Litsmetsa kõrtsihoonet filmisime 
Antsla poolt liginedes. Litsmetsa küla 
keskus asub väikesel tõusul, kust pöö-
rab kõrvaltee Karula ja Valga poole. 

Just sellelt teeristi kohalt kõrtsihoo-
ne poole liikudes saime teha vähesed 
vajalikud kaadrid, kolhoosiaja lagas-
tatud ümbrus ei lubanud rohkemat 
filmida. Kahju, et ajaloolisest kõrtsi-
hoonest on alles vaid varemed ja bus-
sipeatuse nimega post.”

Ago Ruus

Litsmetsa kõrtsihoone hävimine ja 
sellega seotud kultuuriloo unustus-
se vajumine on ilmekas ja samas ka 
kurb näide, mis juhtub, kui ei teata 
ega uurita oma kodukandi ajalugu. 

Oleks varem teatud rohkem sel-
le hoone kohta, võib-olla oleks siis 
parandatud katust ja praegu seisaks 
hoone omal kohal. Midagi sellist 
on juhtunud Tsooru naabri Sänna 
kõrts-postijaamaga Kangsti-Tsooru 
teeristi lähedal. Kuuldavasti on see 
lagunenud hoonetekompleks saanud 
uue omaniku, kes püüab taastada sel-
le endisaegset ilu ja leida hoonetele 
ka uus sisu. Kuid sellest juba mõnes 
järgmises Külalehes. 

Selle positiivse noodiga ongi hea 
lõpetada lühike ülevaade minu tosin 

aastat kestnud töödest-tegemistest 
Tsooru rahvamaja juhatajana. Soovin 
minu kohale asunud Krista Puijale 
edu töös, eelkõige aga värskeid mõt-
teid. Tema tore uudne ametinimetus 
– rahvamaja kultuurikorraldaja-ma-
jahoidja – lausa kohustab pingutama. 

Minu tegutsemine aga jätkub 
kodukandi kultuuriloolise materjali 
talletamisel ja korrastamisel, nüüd 
juba vabana ametlikest kohustustest 
ja ettekirjutustest.

Eelmises Külalehe loos „Tsoo-
ru keskuse arendamise eda-
siminekud ja tagasilöögid” 
kerkis üles küsimus, kas 15 
000 euro eest on ikka võimalik 
rajada Tsooru paisjärve äärde 
supluskoht. Ühe takistusena 
toodi välja viimasel ajal lakke 
tõusnud ehitushinnad ja pole 
ka teada, millised probleemid 
ootavad vee all. On ju projekti 
järgi vajalik korrastada (ohu-
tuks muuta) ka supluskohas 
järve põhi.

Vahepeal on vallaametni-
kud teinud tublit tööd. Sup-
luskoht rajatakse plaani järgi 
praeguse ujumiskoha ja Öö-
biksaare talu kinnistu vahele. 
Kavas on ehituse ajaks lange-
tada paisjärve veetaset 80 cm 
võrra, siis paistab järvepõhi 
supluskohal. Ka on kindel see, 
et kaldasse kaevatakse ligi poo-
le meetri sügavune auk, mis 
täidetakse valge liivaga. Sama 
suur süvend (15x15 m) kaeva-
takse järve põhja ja täidetakse 
ka valge liivaga. Mõlemasse sü-
vendisse läheb 100 kantmeetrit 
liiva. Üles mäe peale rajatakse 
parkimiskoht kolmele auto-
le. Mäekülge mööda alla kuni 
veeni tuleb looduslik jalgrada.

Tööd peaksid olema lõpe-
tatud septembrikuu alguseks. 
Hinnapakkumised, mis kehti-
vad kuni kolm kuud, peaksid 
olema laekunud Antsla valla-
valitsusse 3. juuniks. Vallavalit-
suse poolt on määratud tööde 
eest vastutajaks keskkonna-
spetsialist Liana Neve.

Eks peagi ole selgus majas, 
kas ja kui palju ettevõtjaid on 
huvitatud sellise keskkonna-
spetsialisti poolt välja töötatud 

hanke vastu võtma. Esmapil-
gul tundub küll hange olevat 
täis küsimärke. Nimelt on 
selgusetu, kuhu ikkagi raja-
takse parkla, ujumiskoht, kas 

paigutatakse ka ujumiskohale 
nõuetekohased kabiinid, WC? 
Külaleht hoiab lugejaid valla 
tänavuste ehitustega ka edas-
pidi kursis. Kas polnud ikkagi 

ennatlik, kui neli aastat tagasi 
kiitis volikogu vallavalitsuse 
ettepanekul heaks ehitusspet-
sialisti koondamise ja selle töö-
kohustused jagati lihtsalt laiali 

valla ametnike vahel. Nüüd on 
küll vallavanem tehtud veast 
aru saanud ja otsib vallavalit-
susse poole kohaga ehitusspet-
sialisti. Kindlasti oleks tarvis 

ikka spetsialisti, kes seda nime-
tust ka väärib, mitte kohatäit-
jat. Seda enam, kui poole palga 
eest peab vastutama kogu valla 
ehitustegevuse eest.

Aerofotol on keskel näha järves olev poolsaar, millel asub Ööbiksaare talu. Näha on kinnistu piirid ja maja punane katus. Talu ülemine sirge piir kolhoosi kunagise 
kanala tagant jookseb järveni. Vastaskaldal oleva Toomeoru kinnistu piir jookseb üle järve kuni mäe peal kulgeva teeni. Viimase kinnistul asub ka praegune uju-
miskoht (kaardil hele liivane ala). Aerofoto on lisatud vallavalitsuse poolt väljakuulutatud lihthanke „Tsooru järve supluskoha rajamine” juurde. Piirid üle järve on 
seletatavad asjaoluga, et paisjärv on kunstlik moodustis, varem oli sel kohal heinamaa.

Kui unistamine pole keelatud ...

Maikuu Antsla Valla Lehes 
ilmus meeleolukalt kujunda-
tud teade „Koristagem oma 
lemmikute järelt!”, milles val-
lavalitsus püüab lemmikloo-
mapidajaid korrale kutsuda ja 
sundima neid seadusest kinni 
pidama.

Teatavasti on seadus õi-
gusteaduse mõistes üldise 
iseloomuga, üldkohustuslik 
ja formaalselt määratletud 
käitumisreeglite (õigusnor-
mide) kogum ehk õigusakt. 
Seadustega luuakse Eesti elu 
erinevatele valdkondadele 
reeglid – riigi toimimise telg. 
Seadus võetakse vastu Riigi-
kogus. Riigikogus vastuvõe-
tud seadus saadetakse väl-

jakuulutamiseks Vabariigi 
Presidendile ja avaldatakse 
seejärel Riigi Teatajas.  

Meie riigikogu pole koerte 
väljaheidete küsimust aruta-
nud ega president seda kin-
nitanud. Paistab, et Antsla 
vallavalitsus on liiga „raskelt 
tulistanud”, sest piisanuks vaid 
viitamisest valla heakorra ees-
kirjale. Seda eeskirja teavad 
kõik valla elanikud seoses ko-
hustusliku prügiveo eeskirja 
täitmisega. Nüüd tuleb hakata 
täitma ka koerakaka korista-
mise nõudeid. Vallavalitsuse 
teates on öeldud: „Siinkohal 
soovime koeraomanikele 
südamele panna, et oma loo-
ma väljaheite koristamine 

pole mitte lihtsalt viisakas 
ja kaaskodanikega arvestav 
tegu, vaid seadusest tulenev 
kohustus. Hoidkem meie 
vald puhta ja viisakana!”. Nii 
pealkirja kui ka viimane lau-
se tähtsust rõhutatakse hü i o 
märgiga (!).

Naljaga pooleks võib öel-
da, et teen vallavalitsusele 
liiga, sest ka meie riigikogu 
tegeleb mõnikord „koerteka-
ka probleemiga”. Antsla vallas 
võiks kõnesoleva probleemi 
lahendamine jätta keskkon-
naspetsialisti hooleks. Seo-
ses lapselapse sünniga käisin 
hiljuti pealinnas, kus prob-
leemile on mõistlik lahendus 
leitud: koerte jalutuskohtades 

on väljas hoiatavad plakatid, 
mis kutsuvad koertesõpru 
oma lemmikute tagant koris-
tama, poes on saada väikesed 
tumedad biolagunevast ma-
terjalist kotikesed, millega on 
väga mugav ja ka hügieeniline 
koertest järele jääv üles korja-
ta ning samas erilisse prügi-
kasti poetada. See tähelepanek 
võiks abiks olla ka Antsla valla 
kortermajade piirkonnas vaja-
liku korra loomiseks.

Lõpetuseks on hea tea-
da, et juba Andres ja Pearu 
„maadlesid selle probleemiga”, 
nagu praegu tavatsetakse öel-
da. „Tõde ja õigust” nutitelefo-
nist lugedes ei saa seda kunagi 
teada. 

Mõtisklus koertekaka „seadusest”
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Kalle Nurk

Pole kahtlust, et mittetulunduslik tegevus on üks 
vallaelu edasiviivaid jõude. Vabatahtlik tegevus 
on abistavaks käeks vallavalitsusele. Ütleb vana-
rahva tarkuski: „Kus viga näed laita, seal tule ja 
aita”. 
Tänutäheks aitamisele on volikogu vastu võtnud 
Antsla valla eelarvest mittetulundustegevuseks 
toetuste andmise korra. Ja need eraldatud sum-
mad pole sugugi väikesed.

Kord reguleerib vallas registreeritud või siin 
tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasu-
tustele ja vallas elavatele üksikisikutele (edaspi-
di taotleja) valla eelarvest mittetulunduslikuks 
tegevuseks toetuse taotlemist, taotluse läbivaa-
tamist ja toetuse andmist ning toetuse kasu-
tamise üle järelevalve teostamist.  Elu aga teeb 
oma korrektiive ja viimati muudeti ning täpsus-
tati korda 10. augustil 2020. Kuna tegemist on 
maksumaksja rahaga, kaasneb raha eraldami-
se ja kasutamisega ka kontroll. Nii kontrollibki 
vallavalitsuse spetsialist 10 tööpäeva jooksul 
esitatud taotluste vastavust käesolevale korrale. 
Menetlusse ei võeta taotlusi, mis ei vasta käes-
oleva määrus § 5 lõike 1 punktidele 1, 2, 3, 4 ja 
7. Punkt 4 on üks uuendustest (vallapoolse toe-
tusega ellu viidud tegevusi on aruandeperioodil 
kajastatud valla ajalehes), et muuta Antsla Valla 
Leht sisukamaks ja vallakodanikud saaksid oma 
silmaga teha kontrolli raha kasutamise üle. Toe-
tuse saaja peab kajastama projekti käigus ellu 
viidut valla ajalehes hiljemalt kahe kuu jooksul 
pärast tegevuste toimumist.

Dokumendid üle vaadatud, esitab spetsialist 
taotlused vallavalitsuse poolt kinnitatud komis-
jonile. Komisjoni liikmed hindavad ürituse või 
ürituste sarja projektitaotlusi, lähtudes kinnita-
tud hindamiskriteeriumitest ja tagades võima-
lusel piirkondade tasakaalustatud arengu. Väga 
olulise tähtsusega on see, et hindamisel moodus-
tunud pingerea alusel eraldatakse toetused enim 
punkte saanud taotlejatele. Seega ei näe kord 
ette osalist toetuse saamist, vaid kas saab või 
mitte. Teame, et hindamine sõltub suurel mää-
ral hindaja kompetentsusest  ja hetkemeeleolust. 
Samuti ei näe kord ette hindaja poolt pandud 
punktide avalikustamist. Vallavalitsus otsustab 
toetuste eraldamise oma korraldusega, võttes 
aluseks hindamiskomisjoni protokolli ja arves-
tades eelarves selleks eraldatud vahendeid. Üks 
kindlamaid võimalusi vallavalitsuse tegevuse 
õigsuse kontrollimiseks on valla kodulehel aval-
datu kokkuminek vallas kehtivate õigusaktidega. 
Antsla vallas on 30 registreeritud ja tegutsevat 
mittetulundustegevust.  
1 Antsla Gümnaasiumi vilistlaskogu
2 Antsla Talupidajate Selts
3 MTÜ Antsla Eakate klubi Sügismeloodia
4 Urvaste külade selts
5 Karula Hoiu Ühing
6 Kraavi külaselts
7 MTÜ Kaikamäe
8 MTÜ Vahtra Talu Tegemised
9 MTÜ Tsooru Koidukiired
10 Tantsuselts Pärliine
11 Tsooru V-klubi
12 MTÜ Vana-Antsla noored
13 Elovaimu Seltskund MTÜ
14 Hauka Veloklubi
15 MTÜ Boose selts 
16 MTÜ Antsla Noorteklubi
17 MTÜ Urvaste Villike
18 MTÜ Antsla Jahikeskus
19 MTÜ Looduse Märkajad
20 MTÜ Roosiku Südames
21 MTÜ Hauka Meistrid
22 MTÜ Kaksküla
23 MTÜ Luhametsa
24 Kuldre Tehnikaspordi Klubi
25 Rehepapi Selts
26 SPORDIKLUBI URVASTE
27 MTÜ Vingerpuss 
28 MTÜ Kaarnakivi selts

29 MTÜ On Vaja Teha
30 MTÜ Antsla Riideringlus

27. jaanuaril 2022 andis vallavalitsus välja 
korralduse Antsla valla 2022. aasta eelarvest mit-
tetulundusliku tegevuse toetuse andmisest vas-
tavalt lisale. Korralduses on välja toodud ka see, 
et teave toetuse saajate kohta avaldatakse Antsla 
valla kodulehel ja korraldus jõustub teatavakste-
gemisest. 

1 MTÜ Kaikamäe /arengutoetus 700
2 MTÜ Tantsuselts Pärliine /

arengutoetus 
700

3 MTÜ Antsla Eakate klubi 
„Sügismeloodia” /arengutoetus

700

4 Oliver Kurg /noorsportlase toetus 300
5 Elisabeth Tamm /noorsportlase 

toetus
300

6 MTÜ Tsooru V- klubi /
Puhkeõhtute sari Tsooru 
Rahvamajas

1000

7 MTÜ Tsooru V- klubi /TSOORU 
KÜLATEATRI esietendus: Senta 
Kase „PULMAD LISANDIGA”

600

8 MTÜ Südamesportlased /Veetka 
Ultra

1000

9 Urvaste Külade Selts / 
“Urbanipäeva laat 2022”

1000

10 MTÜ Antsla Eakate klubi 
„Sügismeloodia“ /Tutvume 
Eestimaaga

1000

11 MTÜ Perlep /Vaba aja veetmist 
mitmekesistavad, kultuurilisi 
ja õpetlikke kogemusi jagavad 
üritused eakatele ning teistele 
Kuldre kandi kogukonna 
liikmetele

1000

12 MTÜ On Vaja Teha / „Jaanus 
Kala viievõistlus”

1000

13 MTÜ Vahtra Talu Tegemised /
Meistrite päev 2022

980

14 Erko Sibul /GreenPro Antsla 
Linna Rahvasprint 2022

1000

Lähtuvalt eeltoodust, tekib tähelepanelikul 
vaatlemisel kohe vastuolud vallavalitsuse kin-
nipidamises kokkulepitud reeglite täitmises. 
Nimelt on 14. toetusesaajast valla poolt ülevaa-
te ja arvepidamise nimistusse kantud seitse, mis 
MTÜde nimekirjas tumedamas trükis. Mitmed 
neist on igal aastal olnud toetuse saajate nime-
kirjas, kuid ainult üksikud on kajastanud  pro-
jekti käigus ellu viidut valla ajalehes. Samuti 
pole vallavalitsus jõudnud mai kuu lõpuks valla 
kodulehel teatavaks teha toetuse saajaid, seega 
pole jaanuari kuus vastu võetud otsus jõustu-
nud. Järelikult pole välja makstud ka toetusra-
hasid, aga tegevusaastast pea pool möödas. 

Lugu pole mitte selles, kas raha on õieti saa-
dud, vaid miks esitab vallavalitsus volikogule 
kinnitamiseks eelnõusid, millest ise kinni pi-
dada ei suuda. Samuti võiksid eelnõud sündida 
vallavalitsuse ja MTÜde  koostöö tulemusena. 
Asja lähemalt uurides ei jõudnud selgusele, kes 
vallavalitsuse poolt on määratud MTÜ ja val-
lavalitsuse vahelise suhtluse kordinaatoriks. 
Tema peaks ka jälgima, et kõik oleks õiglane ja 
korrektne. Nii näiteks on Külalehe toimetuse-
ni jõudnud informatsioon, et juba möödunud 
aastal hindamiskomisjon eiras volikogu poolt 
vastuvõetud korda. 

Kui vaadata vallas tegutsevate mittetulun-
dusühingute pikka nimekirja, siis kunagi on 
nad ju asutatud selle nimel, et anda omapoolne 
panus valla ellu. Tore oleks teada, kuidas neil 
nüüd läheb. Kas nad on ikka pidevas tegevuses 
või on selle külmutanud. Tundub, et igaaasta-
selt nad majandusaruandeid esitavad. Vastasel 
juhul oleksid registrist kustutatud ja samuti 
vallas tegutsevate mittetulundusühingute ni-
mekirjast välja arvatud. 

Olgu see kirjutis avalikuks pöördumiseks 
vallavalitsuse poole. Ootame vallavalitsuse 
poolt määratud MTÜdega suhtleva ametniku 
täiendavaid selgitusi Külalehe toimetusse.

Mittetulundustegevusel 
on vallaelus tähtis koht

Laada tekkelugu

Airi Hallik-Konnula (pildil): 
Laada korraldamise mõte tuli 
ammu. Toimumise ajaks va-
liti urbanipäev. Laada kohaks 
sobis kõige paremini Urvaste 
Püha Urbanuse kiriku pargis 
põlispuudega ümbritsetud 
plats. Kõigele sellele oligi 
loogiline jätk kaasata laada 
korraldustoimkonda kiriku 
kogudus. Laada läbiviimi-
seks võeti eeskujuks Heimtali 
käsitöö laat Viljandimaal ja 
Sulbi mihklilaat. Ka Urvastes 
on paljude meelistegevuseks 
käsitöö. Sulbi mihklilaada 
kombel platsimaksuks ühe 
oma toote laadaloteriisse 
andmine tundus ka asjakoha-
ne olevat. Urbanipäev on 25. 
mail, kirikukalendris on see 
päev paavst Urbanus I sur-
mapäev. Vanarahva kombe 
järgi alustati sel päeval lina- 
ja kaerakülviga. Esimesel 
laadal oli müümas vaid 5-6 
kohalikku käsitöömeistrit, 
mistõttu pandi rohkem rõh-
ku kultuuriprogrammile.

Edaspidi jälgiti laada kul-
gemist ja sisse viidi uuendusi. 
Esimese „Teeme ära!” koris-
tustalgu ajal jagati talguliste-
le välja kohalik raha – urban. 
Urbanit sai kasutada nii ur-
banipäeva laadal kui ka Uue-
Antsla vanaaja jaanipäeval. 
Rahaühiku suuruse võrdlu-

sena võib tuua: üks laada-
päeva pannkook võrdub ühe 
urbaniga või siis loteriipileti 
eest tuli välja käia kaks ur-
banit. Raha on veel praegugi 
käibel, aga selle reklaamimi-
sele pööratakse vähem tähe-
lepanu. Laada korraldusse 
panustavad veel Antsla vald 
ja Eesti Kultuurkapital.

Jüri: 
Ur b a n i -

päeva laadal 
olen käinud 
igal aastal. 
Siit saab osta 
k o h a l i k e 
meistrite pu-
nutud korve 
ja savikausse. Eriti maitsvad 
on pirukad, mida omalegi 
ostsin. Tänane ilm on jaheda-
võitu. Laada alguses tundus, 
et müüjaid on rohkem kui 
ostjaid. Päeva peale läheb ilm 
järjest soojemaks ja rahvastki 
paistab kogu aeg juurde voo-
lavat.

Peeter:
Ei tea, 

mis täna lah-
ti on, et rah-
vast on algu-
ses nii vähe. 
Olen kõigil 
urbanipäeva 
laatadel osa-
lenud ja aidanud korraldada 
veini degusteerimist. Koha-
likud veinimeistrid toovad 
oma kauba mekkimiseks ja 
rahvas järjestab joogid oma 
maitse järgi. Hiljem loetak-
se tulemused kokku ja kõi-
ge enim hääli kogunud vein 
võidab. Auhinnad on kolme-
le esimesele. Iga tunnustatud 
veinimeister saab ise omale 
auhinna valida müüjatelt an-
netatud kohamaksu hulgast. 
(Lugejale meenutuseks: laa-
dal on müüjatele platsimak-
suks üks müüdav toode. K.N.)

Üllar:
O l e n 

kõigil urba-
nipäeva laa-
tadel kohal 
olnud ja selle 
korraldusse 
oma panu-
segi andnud. 
Laat on üks kogukonna kok-
kusaamise koht. Nii nagu ki-
rik on keset küla, nii on see 
päev ka meil organiseeritud 
kogukonna liitmiseks. Paavst 
Urbanus on meie kiriku kait-
sepühak. Kogudus valmistab 
ette laadaplatsi, teeb sildid, 
kiriku poolt on elektergi. 

Möödunud aasal piimapu-
ki asemele omaalgatuse prog-
rammi toel ehitatud laadalava 
pakub selgi korral muusiku-
tele vihmavarju. Esimene laat 
oli siiski kõige meeldejäävam. 
Paljud selle päeva laadalised 
pole enam elavate kirjas. Meil 
on kirikus oma koguduse 
kroonikaraamat, milles ka 
mõned laadapildid ja kirjas 
laada toimumise päev. Pike-
mat lugu laadapäevadest pole 
veel kirjutatud, loodan, et Kü-
lalehe kirjutis saab selleks. 

A i v a r : 
Mulle meel-
dib sünd-
musi pildile 
jäädvustada. 
Kroonikuks 
ma ennast ei 
pea, kuid ko-
halikku aja-
lugu uurin küll tasapisi. Kõige 
enam pakub huvi vanem ajas-
tu. Minu tehtud pilte on ka-
sutanud laada korraldajad ja 
Lõuna-Eesti Postimeeski on 
tellimuse sisse andnud. Tä-
nane laat on müüjate poolest 
rikkalikum. Kui varematel 
kordadel olid müüjad paigu-
tatud ümber platsi, siis nüüd 
jagub neid ka keskplatsile.

Laadal käis Kalle Nurk

Tänavu toimus urbani-
päeva laat 16. korda
Laada korraldasid Urvaste seltsimaja ja  
Urvaste kogudus

Maarahva laat korraldati kirikupargi servas, see on üks ilusamaid laadaplatse Eestis.
Fotod: Kalle Nurk
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2021. aasta Tsooru  
kevadlaat pani  
laadalised proovile
Pärast aastast pausi, mis seotud 
koroonaga, kuulutas laadaka-
lender taas Tsooru kevadlaada 
toimumist. Ega toona saanud 
kindel veel milleski olla. Ko-
roona hoidis ohje endiselt enda 
käes, kuigi lõdvemalt. Kuida-
gi ei taha veel meelest minna 
möödunud aastane kevadlaat. 
Hakkas ju siis öösel vihma 
sadama ja sadu lõppes alles 
järgmise päeva õhtuks. Vara-
hommikul tulid kõik eelne-
vad ettevalmistustööd kiiruga 
ümber korraldada. Muruplats 
oli nii vett täis, et jalagi ei saa-
nud peale minna, rääkimata 
autodest. Olukorda leevendas 
see, et paljud kauplejad jätsid 
tulemata ja nõnda mahtusid 
enamik kas teele või siis suur-
de asfalteeritud kontoriesisele 
parklale. Need kes tulid, olid 
paljud sunnitud askeldama 
veeloigus või siis laada lõpus 
kasutama igasugu meetmeid, 
et auto muru pealt sügavaid 
rattarööpmeid tehes tagasi tee-
le saada. Tolle päeva laadaga 
seotuid inimesi võib nimetada 
kangelasteks. Põlised kaubitse-
jad meenutasid, et nii koledat 
laadailma pole nad veel üle 
elanud. On küll vihma saanud, 
kuid vahelduva eduga. 

Et müüjad järgmisel aas-
talgi siia tagasi tuleksid, kor-
raldajad sel korral nendelt 
platsimaksu ei võtnud. Igati 
ilus tegu, kuid kõik kulud tuli 
kanda korraldajate kahjumisse, 
et ikka lootuses tuleval aastal 
laata edasi korraldada. Eks kõi-
ge suuremat kahju kandis töö 
ja vaev, mis luhta läinud. Kor-
raldajad oli hakkama saanud 
isegi kaasnenud rahamurede-
ga. Mitte kõik eelnev toimunu 
polnud korraldajatele põhju-
seks pillide kokkupanemiseks 
enne seekordset laata. Isegi 
natuke kahju oli, sest aastate-
ga oldi nii lähedaseks saadud 
kõigi laadalistega. Nagu ütleb 
laulusalmgi – iga asi saab kord 
otsa – otsustati teatepulk üle 
anda vallavalitsusele.

Mõnda Antsla  
vallavalitsuse  
soovist ise korraldada 
Tsooru kevadlaata
Alates ajast, mil Tsooru kandi 
külavanemad koos seltsingute 
ja rahvamajaga hakkasid Tsoo-
ru kevadlaata korraldama, tõs-
tatasid mitmed vallaametni-
kud päevakorda küsimuse, kes 
ikkagi siis laata korraldab. Tõe-
näoliselt ei küündinud nende 
mõistuseni, et Tsoorus on ole-
mas ühtehoidev ja tegutsev ko-
gukond. Veelgi enam. Nad said 
ise hakkama ja ei küsinud val-
lalt toetust. Nii kasutatigi valla 
poolt mitmeid võtteid, et ko-

gukonda kiilu lüüa. Kõige suu-
remaks nn rünnakuks Tsooru 
kogukonna laadakorraldusse 
võib lugeda vallavanem Merike 
Prätzu ajastut. Tollased voliko-
gu liikmed peaksid väga hästi 
mäletama, kui vallavalitsus esi-
tas volikogule eelnõu Tsooru 
kevadlaada kohamaksu kinni-
tamiseks ja mille nad siis ra-
huliku südamega vastu võtsid. 
Neid ei huvitanud see, et hind 
oli tunduvalt väiksem kui vara-
sematel aastatel. Samuti see, et 
uue platsimaksu kehtestamine 
oli korraldajatega kooskõlas-
tamata. Võib julgelt küsida, 
palju nendest volinikest üldse 
Tsooru laadal või Tsooru kan-
diski käinud oli ja huvi tundis, 

mitu senti vald omalt poolt 
panustab. Toona oli vallava-
nem Merike Prätz täis kindlat 
usku ja teadmist, et laadaplatsi 
maksu ei tohigi ilma volikogu 
kinnituseta võtta. Vaat sellised 
seadused ja otsuste tegemised 
kirjutati sel ajajärgul ajalukku.

Võib öelda, et vallavalitsus 
ja volikogu olid oma võimu-
piire ületanud. Seda võib järel-
dada sellestki, et tsoorulased 
viisid laada läbi ikkagi nii nagu 
nemad õigeks pidasid ja min-
geid karistusi ega sanktsioone 
ei järgnenud. Küll oli kuulda 
vallaametnike suust paha-
meelt, et kuidas ikkagi julgeti 
eirata volikogu otsust.

Selle asemel, et Tsooru 

laada korralduses omapoolset 
vastutulelikkust näidata, kerkis 
korra isegi päevakorda panna 
laadalistele peale rahvamajas 
asuva WC kasutamise maks. 
Õnneks see mõte kadus eos, 
sest Tsooru rahvamaja teeb 
alati ja igale inimesele uksed 
lahti kehahäda rahuldamiseks. 
Kõrvalpõikena võib siinjuures 
tähelepanu juhtida Antsla lin-
na avalikule WCle, kus iga selle 
kasutaja peab enne valla kassa-
automaati  maksma.

Tänavu lõpuks täitus val-
lavalitsuse kauane unistus ja 
Tsooru laada korraldusega 
tegeles vallavalitsusele alluv 
Antsla Kultuurikeskus.

Tänavune uueilmeline  
Tsooru kevadlaat 
õnnestus igati
15. mail toimunud Tsooru ke-
vadlaat võis laadalistele tun-
duda nagu laat ikka. Jagus 
müüjaid ja ostjaid. Kes aga 
selle laadaga kauem seotud ja 
tähelepanelikum, märkas kor-
raldustoimkonna vahetust. 
Suuremaks muudatuseks võib 
lugeda seda, et vahepeal park-
la hõivanud müügikohad olid 
selle keskelt jälle eemale tõrju-
tud. Rohkem avarust ja tähe-
lepanu osutati laadalistele, kes 
soovisid laua taga istuda. Plats 
oli nende päralt. Uus asukoht 
oli leitud ka taidlejatele. Va-
rasematest laatadest jäeti alles 
toimumise aeg – pühapäev -  ja 
ka koha kasutamise võimalus 
ning selle maksumus.

Nii nagu laatade puhul 
ikka, pakkus nüüdgi pinget, 
kui palju tuleb müüjaid ja kas 
neile jagub ka ostjaid. Siiski oli 
nii ühte kui teist. Kohamaksu 
tasus 40 kaubitsejat. Korralda-
jate poolt võis järelkaja lugeda 
internetist Tsooru rahvamaja 
vahendusel: „Eile toimus Tsoo-

ru rahvamaja ümbruses tra-
ditsiooniline Tsooru kevadlaat. 
Ilusa ja meeleoluka sündmuse 
eest soovime eraldi tänada kõiki 
müüjaid, ostlejaid, Anni-Manni 
Mängumaa tantsurühma ning 
nende juhendajat Egely Sarve, 
Antsla ansamblit ning nende 
juhendajat Cathlen Haugast, 
line-tantsijaid ning juhendajat 
Merle Kukke ning suurepärast 
lõõtsamuusikat mänginud Mal-
le Visselit.

Eraldi tahame välja tuua 
MTÜ V-klubi: teie abi laada 
korraldusse oli hindamatu, ai-
täh! Kohumiseni juba aasta 
pärast järgmisel Tsooru kevad-
laadal!”

Laadal juhtub ...
Kuna Tsooru kevadlaada kor-
raldas sel korral Antsla valla-
valitsus ja selle kultuurikeskus, 
oli laadal palju tähtsaid amet-
nikke. Laadalised panid tähele, 
et juba laada avamisel oli abi-
vallavanem Kurmet Müürsepp 
väga heatujuline, ta liikus ringi 
ja rääkis paljude laadalistega. 

Mitu laadale hilinejat mär-
kas, et enne Antslat on väljas 
meie tublid politseinikud ja 
käis operatsioon „Kõik puhu-
vad“. Antslast Tsooru poole 
suundujad pidid puhuma ja 
said teada oma promillid, kui 
neid oli. Puhumiseks kinnipee-
tud juhid märkasid, et abivalla-
vanem Kurmet Müürsepp, kes 
oli Tsoorust kodu poole teel, is-
tub politseiautos. Ilmselt jagas 
ta laadamuljeid või oli tal muid 
tähtsaid asju arutada. 

Kui aga laadale hiline-
jad Tsoorust Antslasse tagasi 
sõitsid, oli reid lõppenud, aga 
abivallavanem istus puhumise 
kohas üksi oma autos. LAA-
DAKÕLAKAS: Mis tegelikult 
tegelikult juhtus?

Tsooru kevadlaadal oli uus korraldaja – Antsla Kultuurikeskus

2021. aastal trotsisid Tsooru kevadlaadalised vihma. Foto: Kalle Nurk

15. mail 2022 Tsooru kevadlaadalisi võõrustas sel korral Antsla Kultuurikeskus. Foto: Krista Puija
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23. juuni 2006 Tsooru kodukandipäeva 
ajakava

11.30 avamine

12.00 spordivõistlused, 
„Tsooru rammumees 2006“ naisekandmise 
võistlus

15.00 lõuna

16.00 autasustamine

16.15 kultuuriprogramm

21.00 jaanisimman ansambel „Pärten Band“ 
Tartust

22.00 jaanitule süütamine

Tsooru kandi II poolaasta üritused

22. juuli Spordipäev ja südasuve välipidu Mait 
Maltisega

13. august Rattamatk külarahvale

19. august Tantsuõhtu

16. september Suvelõpu pidu

14. oktoober Nunnu konkurss ja hooaja avapi-
du

9. november Mardikommete õhtu

11.november Isadepäeva pidu

17. detsember Mudilaste jõulupidu

29. detsember Aastalõpu pidu

Mittetulundusühing „V-klubi“
Seltsing on välja kasvanud Lepistu kooli vilistlas-
test, kes üritavad kaasata enda tegevusse kõiki 
ümbruskonna inimesi. „V-klubi“ alustas oma 
tegevust juba 1999. aastal. Peale 2. novemb-
rit aastal 2004 oleme oma tegevust aktivisee-

rinud ja see ongi „V-klubi“ ametlik sünnipäev. 
Meie eelmise aasta peasündmuseks oli „Südasuve 
tantsuõhtu“, kui meid külastas Karl Madis.

Selle aasta naelaks on 21. juulil toimuv pisike-
ne spordipäev koos õhtuse simmaniga, kus astub 
üles Mait Maltis. Ootame teid kõiki oma üritustes 
kaasa lööma!

V-klubi liikmed: Urmo Annus, Rainer Hillak, 
Jarek Jõela

Mõeldes läbikäidud teele
Kuusteist aastat on päris pikk periood ühe küla 
elus ja arengus. Praeguse ja aastataguse võrd-
lus, mis oligi selle nostalgialehekülje avaldamise 
mõte, tõi välja, et Tsooru kandi rahva omavahe-
line suhtlemine ja seltsielu on vaesustunud. Olgu 
selle kinnituseks faktid, et Lepistu põhikool on 
suletud, selle õpetajad on mujale lahkunud. Ka 
rahvamajas korraldatakse kohalikke üritusi ha-
ruharva, nende kava on lihtsakoeline, sageli väl-
jast sisse ostetud.

Hea, et vähemalt V-klubi on kõik need aas-
tad vastu pidanud, selle näitemäng ja peod 
hoiavad mingitki taset. Ka Külaleht on püsima 
jäänud, kuid peab kurvastusega teatama, et häid 
uudiseid jääb järjest vähemaks, ikka ja jälle tu-
leb kirjutada lahkumistest ja raskustest kohali-
ku kultuurielu edendamisel. Praegu on suured 
lootused valla kultuurielu ümberkorraldamisel, 
mille järgi ka Tsooru kandi üritusi hakatakse 
planeerima valla kultuuritöötajate poolt.

Õnnitleme Lepistu kooli 
ja tema kollektiivi 

125. aasta juubelipäeva puhul!

Enda Väits, Viivi Liider ja Lille Puija teel kooli 
kokkutulekule.

Tsooru kandi rahvale täiesti ootamatult Lepistu 
kool suleti 2008. aastal. Külalehe fotod on aga va-
hepeal värviliseks läinud. Hea seegi.

Roosiku külapäevad 22. 
maist 27. maini 2006
Lepistu põhikool täidab Roosiku külas ühte kand-
vamat rolli. Selle tõttu on ilma kooli kollektiivita 
piirkonna edasiarendamine mõeldamatu. Tänu 
nendele läheb ajalukku mööduv nädal - 22. mai 
kuni 27. maini 2006.a..

Kokku kutsudes oma endisi kolleege, ei unus-
tatud ära külarahvast. Esmaspäeval tutvustas 
koolipere külarahvale oma tegemisi. Kolmapäeval 
sportisid koolimaja õuel nii noored kui vanad. 
Kooli kaasabil saab teoks Roosiku külale oma 
liidri (külavanema) valimine. Täna kuulutatakse 
välja uus Roosiku külavanem.

Ligikaudu 15 aastat on seda koormat kand-
nud Viive Laurand. Aitäh tema poolt tehtud töö 
eest.

Kalle Nurk 
Roosiku küla elanik

OÜ Põlva Peekon sponsoreerib šašlõkiga Roosiku 
külanädalast osavõtjaid. Külavanem Viive Lau-
rand spordipäevalistele šašlõkki küpsetamas.

Tsooru IX kodukandipäev 23. juunil 2006
Kodukandipäev on Tsooru ja selle ümbruskonna 
rahva jaoks iga-aastane suurüritus. Kodukan-
dipäevast võtavad osa ka need inimesed, keda 
elu on siit kandist kaugemale viinud. Teadagi 
on paljude lapsed leidnud endale uue elukoha 
ja töö, aga vanematele tullakse ikka külla. Sel-
leks sobivam aeg on ikkagi kodukandipäev. Päev 
koosneb kolmest osast. Ennelõunane aeg on spordi 
päralt. Omavahel saavad rinda pista nii noored 
kui vanad. Päeva nael on „Tsooru rammumehe“ 
valimine. Eesmärk pole leida ainult mehisemat 
musklimeest, vaid samal ajal ka kiiret ja osavat 
võistlejat. Rohket osavõttu on alati pälvinud ta-
kistusribal naisekandmise võistlus. Pealelõunane 
aeg on tavaliselt isetegevuse päralt. Oma aasta 
tegevusest annavad aru tantsijad, lauljad, pil-
limehed ja näitlejad. Õhtul aga saadakse kokku 
selleks, et lüüa tantsu jaanisimmanil. Jaanitule 
süütavad meie kohalikud Jaanid.

Tervet seda päeva veavad rahvamaja ja aga-
rad MTÜ-d koos Tsooru Maanaiste Seltsiga. Koh-
tumiseni 23. juunil Tsoorus!

Henn Ploom 
Tsooru rahvamaja juhataja

Väljaandja:  
MTÜ Tsooru Koidukiired 
Toimetaja: Kalle Nurk
e-post: antsla.kulaleht@gmail.com
Järgmine Külaleht ilmub kahe kuu jooksul.

Kalle Nurk

16 aastat Külalehte
27. mail möödus 16 aastat KÜLALEHE esimese numbri ilmumisest. Esimene leht kandis tagasi-
hoidlikku Infolehe nime, seda trükiti käsitsi printeriga ühel lehel A4 formaadis. Lehte sai vabalt 
võtta Tsooru poest kassa juurest iga soovija. Infolehe toimkonnale oli mõneti üllatuseks, et leht 
kadus letilt paari tunniga, viiekümnest eksemplarist jäi väheks. Külaleht on aastatega läbi teinud 
suure arengu: 2006. aastast on saanud 2022. aasta, vahepealse 16 aastaga on lehe tiraaž kasvanud 
50 lehelt praeguse 750 leheni. Lehte ei tehta enam käsitsi nii-öelda põlve otsas, vaid trükitakse 
trükikojas, see annab ka kujunduses ja trükikvaliteedis uue taseme. Kuid mis kõige tähtsam: 
Külaleht pole ainult Tsooru kandi rahva teabeleht, see on võtnud luubi alla elu terves Antsla 
vallas. Järgnevas on toodud tagasivaade Külalehe esimene number annab lugejale hea võimaluse 
võrrelda elu siis ja praegu, mõtiskleda, mis suunas külaelu on läinud ja võiks minna.

Raamis on Külalehe esimene numbri päis. Nii mõnigi lugeja on alles hoidnud kõik lehenumbrid, see päis 
on lehepakis esimene.

Infolehe toimkonna juhtkiri
Juhtkiri on kollektiivne looming, pole öeldud, kes on kirjutajad. Edaspidi toimetus loobus sellest 
praktikast, iga loo all peab olema selle autori nimi. Esimesest juhtkirjast saame teada, et kohalikke 
infolehti on Tsoorus varemgi välja antud. Näiteks Tsoorus tegutsenud J.M. Sverdlovi nimeline (hili-
sem Tsooru) kolhoos on välja andnud mitu kolhoosi elu valgustavat lehte. Ka Lepistu põhikool on 
välja andnud oma lehte, see andis noortele hea kirjutamiskogemuse. Juhtub, et mõni Lepistu kooli 
vilistlane loeb neid ridu, andku toimetusele endast teada.

Meil maal on praegu territoorium jagunenud nii: maakond, vald, küla, talu. Kuid üha enam on 
hakanud arenema jaotus kantideks. Nii ka Tsooru kant või piirkond, mis koosneb kaheksast külast: 
Kikkaoja, Litsmetsa, Luhametsa, Piisi, Roosiku, Savilöövi, Viirapalu ja Tsooru. Linnades nimetatakse 
piirkonda (kanti) asumiks. Juhtkirjas kutsutakse nende külade elanikke Infolehele koostööd tegema.

Külalehe nostalgialaks


