
Neljapäev, 13. juuli 2017                     Tsooru kandi rahva teabeleht

         nr 124

  Tsooru mõis, Litsmetsa, Luhametsa, Piisi, Roosiku, Savilöövi, Kikkaoja, Viirapalu

Teeme ära! talgulised Roosiku südames.                                                                                                          Fotod: Kalle Nurk

Talgud Roosikul
   6. mai hommikul hakkas päike juba varakult ilma 
soojendama, mis oli heaks endeks talgulistele. Tsooru 
kandist  registreerus  tänavu  ainult  üks  talgukoht  – 
Roosiku.  See  andis  lootust,  et  Lepistu  kooli  juures 
asuvat parki tuleb korda tegema küllalt palju rahvast. 
Nii ka läks. Roosikulasi oli kohal tosina jagu. Kõige 
kaugemalt saabujad olid Valga linnast. Kõigil oli sil-
me ees üks siht – võimalikult palju jõuda ära teha.

   Seekordne Tsooru kandi talgupäev Roosikul läheb 
ajalukku mitmeti.  Kokk Aivo Alev  oli  suurde  potti 
pannud ohtrasti igasugu taimseid toidu- ja maitseai-
neid.  Ise  jäi  Aivo  tagasihoidlikuks,  kui  selgitas,  et 
tavaliselt  on  tema  valmistatud  suppidel  ikka  kulp 
pajas  püsti  seisnud.  Vaatamata  sellele  pajapõhjast 
paksemat polnud vaja ülespoole segada. Toit oli supi 
ja pudru vahepealne. Väga maitsvad olid ka Merike 
Alevi  omaküpsetatud  leib  ja  võie.  Koolimaja  trepil 
tehti ühispilt talgulistest ning Madis Meister ja Eva-
Lotta Vunder tänasid talgulisi tehtud töö eest lauluga. 
Lähemal elavad talgulised kiirustasid koju, et ka seal 

jõuda midagi korda teha, teised aga suundusid tagasi 
parki, sest tööd seal jätkus. Kui nüüd parki pilk heita, 
ei  tunne  seda  äragi.  Kohalikud  vanemad  inimesed 
ütlevad, et nende silmad pole siinset parki nii korras 
varem näinud. Eks tulge vaatama, sest oma silm on 
kuningas. Kõige sobivam aeg oleks 15. ja 16. juulil, 
kui samas pargis toimub Südamemuusika festival.

Kalle Nurk

Talguliste kokkukutsuja Aivo Alev talgupäeva avamas. 



 Südamemuusika festivali 
ettevalmistustöödest

   Jaanid läbi ja pea see jõuluaegki käes.  Eks need 
kaks  tähtpäeva  ole  aastas  kõige  oodatumad.  Siiski 
mahub  nende  kahe  vahele  veel  väga  palju  uut  ja 
huvitavat.  Üks  põnev  ettevõtmine  saab  kindlasti 
olema 15. ja 16. juulil Roosiku külas toimuv Süda-
memuusika  festival.  Külalehe  toimetus  käiski  kaks 
nädalat enne festivali algust uurimas, kuidas etteval-
mistustööd  edenevad  ja  mis  festivalilisi  ees  ootab. 
Festivali  peakorraldajatega  saadi  kokku  kohas,  kus 
Lepistu koolilapsed  kunagi  lõket tegid ning tasapisi 
kasvas  sellest  kohast  välja  prügimägi.  Nüüdseks  on 
prügi kadunud, maapind tasandatud. 

Südamemuusika  festivali  peakorraldajad  Madis  Meister  
(vasakul),  Eva-Lotta  Vunder,  Merike  Alev  ja  Aivo  Alev  
arutamas, mis festivaliks tehtud ja mis vajab tegemist. Pilt on  
tehtud 27. juunil. Fotod: Kalle Nurk

   Pargi  keskel  saab  olema  6x5meetrine  korraliku 
valgustusega  teisaldatav  lava.  Mõned  ansamblid  on 
seda kohta juba vaatamaski käinud ja kujutanud ette, 
kuidas siin publiku ees esinevad. Välja peab mõtlema, 
kuhu ja mille peale inimesed istuma panna. Õhtul süt-
tib  meeleolu tõstmiseks  põlema umbes 300meetrine 
lampidega varustatud valguskett. 
   Madis  Meister  jutustab,  kuidas  aasta  tagasi  käis 
Kadri  Voorand  temal  Viitinas  külas  ja  nad  pidasid 
plaani  Viitinas festivali korraldada. Sügisel aga kolis 
Madis oma mõtetega Roosikusse. Kui nad koos Eva-
Lotta  Vunderiga  siinset  parki  nägid,  kujutasid  seda 
kohe ette saalina ja olid veendunud, et just siin peab 
midagi  lähiajal  toimuma.  Ka Aivo Alevil  on  olnud 
mõttes  Roosikus  džässifestivali  korraldada.  Ühised 
festivali  mõtted  ühendati  ühisteks  jõududeks. 
Muusika otsustati valida selline, mis tuleks südamest 
ja  jõuaks  südamesse.  Sellest  siis  saigi 
Südamemuusika festival nime.
    Kahtlust, et festival võiks ära jääda, pole korralda-
jatel kordagi tekkinud. Kindlasti on inimesi, kes meie 
festivalile tulla soovivad. Mureks ongi, kuidas kõigi 
nendeni  jõuda.  Seega  peame kõvasti  rõhku panema 
reklaamile. 
   Merike Alevil on kogemusi julgete ettevõtmistega. 
Ta leiab, et julgete pealehakkamistega ei harju kunagi. 

Iga  uus  toob  teele  ootamatusi,  kaasnevad  omad 
hirmud. Samas peidab julge ettevõtmine endas rõõmu 
ja lõbu. Ta on kindel, et Südamemuusika festival saab 
olema imeline üritus. 
   Eva-Lotta Vunderi sõnul toimub teisel päeval laat 
paljude kohalike meistrite osavõtul ja töötoad. Ühes 
töötoas tehakse pillidega tutvust ja helirännak. Smuu-
tide töötoas saab hea ülevaate nende valmistamisest. 
On  ka  kohaloleku  töötuba,  mis  tundub  tänapäeva 
ühiskonnas  olevat  väga  vajalik  ja  kasulik.  Selles 
jagatakse nippe ja tehakse harjutusi, kuidas aidata nii 
lapsi kui ka täiskasvanuid tähelepanu hoidmisega ja 
südamega elamisel.

 28.  juunil  käisid  kaevetööd  parki  elektrikaabli  
paigaldamiseks.

  Mõned päevad pärast vestlust oli korras park just-
kui mutikäikusid täis, sest toimusid kaevetööd, mille 
käigus  veeti  koolimajast   maa-alune  voolukaabel 
elektri väljavõttudeks.
 Täpsemat informatsiooni festivali kohta saab ka in-
terneti vahendusel facebookist „Südamemuusika Fes-
tival”.  Jääme põnevusega ootama juba mõne päeva 
pärast toimuvat Roosiku Südamemuusika festivali.

        Kalle Nurk

Lugu linnupojast
    Mida teha, kui näed maas abitut linnupoega, kes 
on pesast maha kukkunud või välja visatud? Teadjad 
on arvamusel, et see on looduse valik ja loomariigi 
seadus. Linnupoeg peab leppima linnuema valikuga. 
Kas see püüab teda pessa aidata, toidab maas edasi 
või jätab saatuse hooleks. Nii juhtus ka Roosiku par-
gis ühe rästapojaga, kelle Aivo Alev rohu seest leidis. 
Polnud tal suledki õieti välja arenenud. Aivo ei näi-
nud läheduses linnupesa ega kuulnud linnuema abitud 
hädakisa. Selle linnu päästsid esialgu hoolitsevad ini-
mesed. Aivo viis ta koju. Üheskoos perega uuriti kir-
jandust ning leiti, et üheks linnupoja toitmisvõimalu-
seks on leotatud kassitoit. See toimis. Kolme nädala 
pärast olid lennusuled seljas ja võis lennata. Aga ku-
hu? Kes õpetab teda iseseisvalt  toitu otsima? Nüüd 
polnud Aivol ja Merikesel midagi otsustada.  Rästas 
tegi seda ise. Nii nagu neid nägi, ajas noka lahti ja 
muudkui  kisas  –  kasvav  organism  vajas  pidevalt 
toitu. 



Rästapoeg  Merikese  käel  tunneb  ennast  turvaliselt.  Pilt  on  
tehtud perekond Alevite toas 14. juunil.       Fotod: Kalle Nurk

Ta leidis üles ka lahtise ukse või akna ja oli kohe toas 
süüa nõudmas. Kuid see, mis muutus iga päevaga üha 
tüütumaks ja tõi endaga kaasa mitmeid probleeme, oli 
korraga kadunud. Kurbus mattis hinge. Kaotatud oli 
justkui pereliige. Merike lohutab end sellega, et kind-
lasti leidis linnupoeg tee endasuguste hulka ja on ku-
sagil pargis teiste lindudega. Teistsugustest võimalus-
test  ta  kardab  mõeldagi.  Ometi  on  lindudel  palju 
vaenlasi nii õhus kui maapeal. Ainult tugevamad jää-
vad ellu. 

   Kodustatud linnupoegadega on Roosiku külas vare-
matel aegadel mitmed pered kokku puutunud. Nii näi-
teks olen ka mina lapseeas ise kolmel korral hakipo-
jad  üles  kasvatanud  ning  neist  sügisel  linnurännete 
ajal ilma jäänud. Üks hakipoeg tuli siiski kasuvane-
mat  paari  aasta  pärast  vaatama.  Lasi  ilusti  käepeale 
võtta,  kuid  pakutavast  toidust  keeldus.  Hommikuks 
oli ta surnud ning maeti teiste lindude kõrvale linnu-
surnuaeda. Kindlasti on palju peresid maal, kus lap-
sed on teinud väikeste loomade surnuaia.

Sellel  1995.  aastal  tehtud  pildil  on  lapsed  hukka  saanud 
linnupojaga  teel  metsatukas  asuvasse  väikeloomade 
surnuaeda.

Hakipoeg  oli  kodustatud  ka  Aidma  peres.  Sellest 
linnust  on  juttu  isegi  raamatus  „100  aastat  Lepistu 
koolimaja  Võrumaal”.  Harakapoega  aga  toitsid 
Kužmini pere lapsed.

Kalle Nurk

Roosiku südames avati 
okolaaditubaš

   Lepistu  koolimaja on nüüd on perekond Alevite 
koduks. Rahvasuus aga on üha enam levima hakanud 
nimetus „Roosiku südames”, sest seal majas on nüüd 
nii šokolaadivabrik kui ka majutuse võimalus. 1. juu-
nil avati kohvik, mis käivitus täisjõul ja on rohkesti 
huvilisi kohale meelitanud. Siin käiakse kohvi ja teed 
joomas koos sõpradega, perekonniti  ning kohti  bro-
neerivad  töökollektiivid  ja  ekskursioonid.  Võimalus 
on korralikult kõht täis süüa Aivo Alevi valmistatud 
roogadest. 

   Kaie (paremal) ja Andres Herkel Roosiku südames tutvumas  
vastavatava  kohvikuga.  Neid  võtavad  vastu  Aivo  ja  Merike  
Alev ning Madis Meister. Pilt on tehtud 25. mail. 

Fotod: Kalle Nurk

 Enne, kui kohvik oma uksed avadagi jõudis, maitses 
siinset kohvi ja ostis šokolaadi teele kaasa riigikogu-
lane Andres  Herkel  koos  abikaasa Kaiega.  Avamis-
päev oli täis õnnesoove ja lillesülemeid.

Merike Alev kohviku avamispäeval õnnitlusi vastu võtmas.

 Tore,  et  perekond on lühikese ajaga jõudnud enda 
ümber koondada palju sõpru ja pöidlahoidjaid. Paljud 
külastajad on tulnud taas tagasi, jaganud teavet edasi 
siinsest  toredast  vastuvõtust  tuttavatele  ja  oma 
sõpradele.  Aivo  sõnade  kohaselt  ongi  see  olnud 
kohviku  peamiseks  reklaamiks.  Samuti  on  avatud 
facebookis oma lehekülg – Roosiku südames. 

Kalle Nurk



uuselanikud 
Luhametsa külas

   Kuuldused Luhametsa küla „verevahetusest” 
jõudsid Külaleheni ja 27. juunil sai Tsooru kandi 
kaugemasse nurka põigatud. 

 Margus ja Krystel Laikask Jänese talu õuel.          Fotod: 
Kalle Nurk

  Esimene kohtumine oli perekond  Laikasega Jänese 
talus. Pereisa Margus (1977)  askeldas õue peal.  Kuu 
aega  uues  kohas  on  kulunud  ümbruse  niitmisele  ja 
edaspidi  mittevajalik  kraam on majast  õuele  hunni-
kusse   toodud. Aidatrepil istudes pajatab Margus lü-
hidalt oma perest. Tema juured on Tsirguliina kandis, 
kuid elab Tallinnas. Lõuna-Eesti on teda alati meeli-
tanud. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli ehituse eri-
alal ning praegu on tal oma arhitektibüroo. Vahepeal 
on  meiega  ühinenud  abikaasa  Krystel  (1987),  kes 
töötab  meditsiini  alal.  Nende  poeg  Reinhold 
(24.07.2015) magab toas lõunauinakut. Kohake, mille 
nad  ostsid,  on  1,8  hektarit suur.  See  on  väljalõige 
Jänese põlistalust, mille neile müüs üks Tsooru kandi 
põllumees. Lisaks õuealale on natuke soist heinamaad 
ja tükike metsa. Pererahvas on ise rahul oma ostuga. 
Mitmeks  aastaks  nad  siin  peatuma  jäävad,  näitab 
tulevik. 

Varese talu.

    Järgmine sissepõige oli Varese tallu, kuhu 2008. 
aastal perekond Ojasoo endale suvekodu soetas ja kes 
aitas  Luhametsa  raamatu  trükivalmis  saamisel. 

Pererahvaga  kokku  ei  saanud.  Ka  see  kohake  oli 
väliselt ilusti  hooldatud ja tundus mõnus puhkepaik 
olevat.  Hiljem  sain  naabrimees  Leonhard  Kasaku 
käest  teada,  et  Ojasood  siiski  Luhametsas  enam ei 
ela. Koht seisnud mitu aastat tühjana ja nüüdne uus 
omanik  Eha Pastik  olevat  eile  sõitnud Tartu.  Seega 
lükkub temaga kohtumine teiseks korraks. 

Uus-Kurgja talu.

   Ebaõnn ootas  ees  ka  Uus-Kurgja  talus,  kus  uks 
lukus  ning  pererahvast  kodus  polnud.  Ka  see 
majapidamine  on  viimastel  aastatel  vahetanud mitu 
peremeest  ning  viimane  neist  sisse  kolinud  mõned 
kuud tagasi.  Kodu siiski päris  tühjana ei  tundunud. 
Elektriposti  otsa  tehtud  pesas  pidas  toonekurg  oma 
poegadega valvet.

    Laane talu õuenurgas oli taas näha elumärki. Sinna 
jõudes tuli mööda sõita kunagisest uhkest Laane talu-
maja asemest. Mahapõlenud  maja asemele oli vahe-
pealne omanik paigaldanud uue maja alusvundamen-
di ning siis asja sinnapaika jätnud. Vundament paistis 
vaevu suure heina seest välja. 

Laane talu uusehitis ja suitsusaun.

   Märgates kutsumata külalist,  tuli  Laane uuspere-
mees  vastu.  Ta  kõigepealt  vabandas,  et  jaanipäeva 
tähistamine koos sõpradega läks sel korral õige pika-
le. Muidu aga valisid nad kauge Luhametsa nurgake-
se  just  vaikuses  loodusrüpes  puhkamiseks. 
Vestluskaaslane  Rain  Ehkinäinen  on  soomepärase 
perekonnanime pärinud vanaema kaudu, kes sõja ajal 



Eestisse sattus ja elas Uue-Saalusel. Rainil on korter 
Võrus, kuid töötab juba kümmekond aastat Soomes. 
Paarihektariline  krunt  on  sõber  Andres  Kimaskiga 
ostetud kahe peale. Kambas on ka kolmas, Aigar, kes 
abiks  nõu  ja  jõuga.  Pensionipõlve  unistab  ta  siiski 
pidada just siinses nurgakeses. Sõber oli üle tuhande 
kilomeetri mööda Eestimaad ringi sõitnud, enne kui 
selle koha leidis. Kohavaliku eeliseks oli krundi nur-
gas asuv suitsusaun. Möödunud sügisel tehti ostute-
hing ning löödi üles väike puidust majake, mis küll 
vajab veel soojustamist. Sisse on veetud vesi ja elek-
tergi.  Kasutuskõlblikuks  kohendati  ka  suitsusaun  ja 
just selle avamispidu sel jaanipäeval peetigi. Krundil 
ringi liikudes jäid silma kuivativaremed ja selle kors-
ten.  Ka  aida  edaspidine  saatus  paistab  kurb  olevat, 
sest  palgid  on niivõrd läbi.  Sama lugu on tagapool 
asuva rehega, mille katus mannetu. Küll aga on pere-
mees rõõmus leiu üle – maa-alune kelder betoneeritud 
laega. Siia on tal plaanis ehitada korralik varjualune 
elamiseks.  

     Uuselanikega kohtumisretkel oli
 Kalle Nurk

Piisi küla elanikud
   Piisi küla jääb Tsooru keskusest kõige kaugemale. 
Piisi küla tekkis nõukogude ajal uute külajoonte tõm-
bamisega  ja  eraldati  Luhametsa  külast. 
Taasiseseisvunud  Eestis  anti  võimalus  külapiiride 
muutmiseks tingimusel, et ükski eelnev küla kaduda 
ei tohiks. Nii saigi Luhametsa küla palju oma talusid 
tagasi.  Piisi  külale  jäeti  5-6  majapidamist,  millest 
elumärke  ainult  kahes  –  Kalda  ja  Padussepa  talus. 
Esimene  majapidamine  piirneb  otse  Tsooru 
-Luhametsa-Sänna riigimaanteega, teine aga asub ko-
he selle vastas  teisel pool teed. Padussepa taluõuele 
jõudmiseks tuleb läbida mõnikümne meetrine jalgtee 
läbi kõrge heinaga kaasiku, kust avaneb kuusehekiga 
piiratud paradiislikult ilus vaade. 

Andrus  Adson  koos  abikaasa  Lilian  Kuusega Padussepa 
taluõuel. Pilt on tehtud 27. juunil 2017.    Foto: Kalle Nurk

 See on  Andrus Adsoni esivanemate kodu. Kui Eha 
Adson veel elas,  otsustas tema ainuke poeg Andrus 
autoostu raha eest  talu  korda teha.  See oli  ka alus-

tamiseks õige otsus. Sellest ajast alates on talus näha 
nii mehe kui ka naise hoolitsevat kätt. Ka autosid on 
nüüdseks  õuel  juba  mitu.  Andrus  oma  perega  elab 
küll linnakorteris, sest töötab vahetustega. Pärast pik-
ki järgemööda kestvaid tööpäevi sõidab ta alati näda-
la teisel poolel maale, et ennast linnaelust välja puha-
ta. Andruse kodu asub küll inimeste silmade eest var-
jatuna, kuid on korrashoitud niivõrd, et vääriks kauni-
ma kodu tiitlit. Võib-olla just see kodu osutub järgmi-
sel aastal väljavalitute hulka, kellele presitent isikli-
kult õnne soovib.             

Kalle Nurk

Autokauplus, 
keskustest 

kaugemate külade 
elu tuiksoon

   Kuulujuttudel, et uuest aastast enam  rändkauplus, 
mis teenindab kümne valla elanikke, ringi sõitma ei 
hakka,  tundub  tõsi  taga  olevat.  Seda  kinnitas  ka 
Antsla  Tarbijate  Ühistu  aseesimees  Aigar  Grihin. 
Tema sõnul lõpeb  31.  detsembriga  kolme  aasta  le-
ping,  mis  kohustas  ühistut  osutama  rändkauplemise 
teenust.  Selline teenuse osutamine toodab kahjumit, 
mida ei kompenseeri ka vallalt saadav toetus. Rääki-
mata siis uue autokaupluse soetamisest. Loodetakse, 
et  praegune auto suudab kuidagi  aasta lõpuni  vastu 
pidada. Ühistul pole plaanis uut lepingut sõlmida. 

   Mis arvavad sellest  vallaametnikud? Kas sellega 
juba tegeletakse või on otsustatud  küsimuse lahen-
damine jätta uuele valitsusele? Kui nii,  siis  on küll 
kurjasti! Ühinemissaginas on palju segadust ja tead-
matust ning kindlasti pole siis  aega mõelda kaugete 
külade  vanuritele,  kes  hoiavad  alles veel  üksikuid 
suitsevaid talukorstnaid.

   Külalehe toimetus tegi väikese uuringu, mida ees 
ootavast teavad autokaupluse külastajad. 

  Leonhard Kasak Ala-Kurgja talust.      Fotod: Kalle Nurk



Luhametsa külas Ala-Kurgja talus Leonhard Kasakule 
oli see esimeseks kuulmiseks. Ta muutus natuke mu-
relikuks. Aastaid ikkagi turjal 84. Buss sõidab nädalas 
ainult kahel korral läbi – reede õhtul Võru suunas ja 
pühapäeva õhtul tuleb Võrust tagasi. Vanadus ei või-
malda ka omal autoga sõita. Tütar elab linnas ja käib 
ikka aeg-ajalt neil külas. Kui tekib külaskäigul pikem 
paus, siis on ta ikka oodanud autokauplust oma teeot-
sas. Kaupluse  õigest  peatuskohast on kandamiga ta-
gasi  koju  tulla  raskevõitu.  Kui  arvestada  hooldatud 
koduõue,  siis  selle  pere  soov  on  võimalikult  kaua 
elupäevi ikka oma kodus veeta. Siia õuele ei tasu küll 
vallaametnikel  tulla  jutuga,  et  kas  vanadekodusse 
minna ei soovi.

Uno Kalda Kalda talust.

 Sama lugu on Piisi külas elava Ilse ja Uno Kaldaga. 
Koduümbruses on ilusti muru niidetud ja lillepeenrad-
ki  õitemeres.  Ka nende aiavärava taga peatub auto-
kauplus. Uno leian voodiserval istumas ja aknast välja 
vaatamas. Nii ta elu suuremalt jaolt veerebki. Sügisel 
ootab teda puusaoperatsioon. Kas asja saab, pole tea-
da.  Temal on rääkida teinegi lugu, kuidas vanuritega 
ringi  käiakse.  Nad  on  abikaasaga  mõlemad  eakad 
ning  peamiseks elatusallikaks on pension. Lapsi neil 
pole.  Abikaasa  Ilse  taotluse  sotsiaalamet  rahuldas 
ning temale tuuakse pension  tasuta koju kätte.  Tema 
peab  aga  võtma selleks eratakso, maksma selle eest 
20  eurot  ja  sõitma linna  rahale  järele.  Vanainimese 
mõistusesse ei mahu, mis on takistuseks samas toas 
ka tema pension laua peale lugeda. Eks see probleem 
ole  sarnane, kuidas mõni inimene saab ühe tööaasta 
eest  korraga  mitu  aastat  kirja  ja  teine  peab  tegema 
mitmeid aastaid,  et  üks tööstaažiaasta välja teenida. 
Meie  demokraatlikus  õiglusriigis on vist küll midagi 
väga nihkes?

Perenaine Ilse tuleb just naabrite juurest.  Padussepa 
peremees  Andrus  toob linnast  tulles  ikka ühte  teist, 
aga ega sellele lootma saa jääda. Ikka rohkem auto-
kauplusele.  Ega  ta  kaugele  liikuda  julgegi.  Nimelt 
kurdab  ta  tasakaaluhäirete  üle.  Lihtsalt  ühel  hetkel 
kukub maha, sõltumata kuidas ja kuhu. 

 Ilse Kalda

     Autokaupluse ärajäämine teeb murelikuks Roosiku 
küla  eakad  inimesedki.  Autokaupluse  juht  Heiki 
Sander ja müüja Natalia Aidla kehitavad selle peale 
ainult abitult õlgu. See rohkem ülemuste asi. Neile on 
tõesti teatatud, et peale 31. detsembrit enam väljasõite 
ei  toimu.  Nädalas sõidetakse  erinevaid  marsruute 
mööda. Ostjaid on kuidas kunagi, peamiselt vanurid. 
Pensionipäevadel  ja suvekuudel, kui lapselapsed lin-
nast maal, on rohkem inimesi. Ju on inimestel ka ra-
halised raskused.  Kaupluse kaudu on võimalik teha 
eritellimusi. Näiteks kevadel tellitakse kasvuturvast ja 
väetisi,  sünnipäevadeks  torte  ja  kringleid. Bussiga 
vana inimene neid linnast üksi ära ei too.

   Autokauplus on inimestele ka heaks infovahetuse 
kohaks.  Nemad  saavad  rääkida  oma  rõõmudest  ja 
muredest ning kuulda linnauudiseid.

 Rändkauplust teenindav personal: autojuht Heiki Sander ja  
müüja Natalia Aidla.  Foto: Sirle Nurk

  Jääb loota, et vanainimeste mure jõuab  vallaametni-
keni  ja  see  lahendatakse  õigeaegselt.  See  on  heaks 
proovikiviks praegusele valitsusele enne uusi valimisi 
ja näitab haldusreformi tasuvust suurvaldadena!

     Kalle Nurk



Mälestuste radadel
20.-28.  mail  1967.  aastal  toimus  Kubijal   spordi-
metoodikute ja kehakultuuri kollektiivi seminar, kus 
osales ligikaudu 60 inimest. Toimus ka kuuepäevane 
jalgsimatk  ööbimisega  telkides.  Kõik  supipotid  ja 
toidud tuli neil seljas kanda. Kubijalt suundus 16liik-
meline seltskond Vagula järve äärde,  kus ka ööbiti. 
Sealt  edasi  Sulbi,  Urvaste,  Uhtjärve.  Uhtjärvel  oli 
teine  ööbimine.  Rännak  jätkus  Uue-Antsla,  Vana-
Antsla, Antsla, Haabsaare, Kaika ja Ähijärve.  See oli 
pikimaid  teekondi  enne  ööbimist.  Algas  tagasitee: 
Kaika, Litsmetsa, Tsooru, Sänna ja Pärlijõgi. Pärlijõel 
ööbiti looduses viimast korda. Viimasele päevale jäi 
Rõuge,  Ööbikuorg,  Kupitsajärv  ja  Võru  Kubija. 
Õhtuti  olid  loengud.  Nende  päevade  jooksul  pidi 
tagasijõudes  olema valmis  ka  oma laul.  Selle  grupi 
laulu  pealkirjaks  sai  „VV”,  mis  tähendas  varbad 
villis. 

  Valmis tehti ka oma lipp, millel matkasaapa ja palja 
jala jälg, kus üks varvas villi tõttu kinni seotud. Oli ju 
katkihõõrutud  villidega  jalgu  mitmel.  Selles  grupis 
kohtusid esmakordselt Helle Joasoo (Tohv, 23a) Sindi 
vabrikust  ja  Elina  Pärn  Estoplastist  (Allas,  22a)  ja 
neist said suured sõbrannad viiekümneks aastaks. 

   Hellel tuli mõte teha autoga see ring uuesti läbi ja 
vaadata,  mis  50  aastaga  on  muutunud.  Alustati 
Ähijärve  äärest,  mis  jättis  väga  positiivse  elamuse. 
Metskond  on  suure  töö  ära  teinud.  Sõit  jätkus  läbi 
Litsmetsa Tsooru, kus keskusest läbi sõites märkasid 
nad pargis algul ühte puukuju, siis ka teist. Otsustati 
teha vahepeatus. Linnuparve juures tehti ka pilt. Selle 
tegevuse juures ma nendega kohtusingi. Selgus, et kui 
nad  poleks  puukujusid  märganud,  oleks  peatuseta 
edasi sõidetud Sänna. 

Helle  Joasoo  ja  Elina  Pärn  puuskulptuuri  „Mõtete 
lend„  taustal. Pilt on tehtud 16. juunil 2017.

   Foto: Kalle Nurk

Helle  Joasoo  elab  Pärnus  ning  töötas  pikka  aega 
sealses  Kalevi  spordikoolis,  hiljem  pangas.  Elina 
Pärn  aga  on  töötanud  Normas,  Kohila  sovhoosis, 
Nurmikos. Praegu elab Ageris. Hellel oli alles hoitud 
märkmik  tolleaegsete märkmetega. Kolmepäevaselt 
reisilt  koju  naastes  saatis  ta  Külalehe  toimetusse 
luuleread. 

Vv 
Kui oled õige spordimees

siis matkamist pea au sees.

Refrään:
Paradiis Võrumaal
rõõmuga ootan ma

millal saan sinu
pinnal jälle rännata.

Meil rühmajuhiks vahva Maks
ja rühmas on üks pikk üks paks.

Peakokk me kange Elina
teeb hirmsat poti kõlinat.

Kui varba kätte saab kord Tom,
siis varvas on kui pindes komm.

Meil kambas on üks kalamees
kel matkates antenn on ees.

Kui selja peal on märg sul särk,
siis selles süüdi on me Märt.

Meil naiste jalges hirmus jõud
kas olgu vihm või olgu põud.

   Igati huvitav lugu 50. aasta tagusest eluhetkest ja 
sellest, millist tähtsat rolli mängivad möödunud aastal 
puuskulptuuride  päeval  valmistatud  puukujud 
Tsoorus. 

   Tänavu valmisid peaaegu samade skulptorite käe 
läbi puukujud Vana-Antsla ujumiskohale tingimusel, 
et nende peal võib ohutult istuda ja ronida. Valmis ka 
nimeline pink Vana-Antsla põllutöökooli kauaaegsele 
direktorile  Arnold  Kasele.  Pink  asub  Vana-Antslas 
muinsuskaitseametniku  poolt  väljavalitud  kohal. 
Kindlasti  püüavad  ka  Vana-Antslas  asuvad  kujud 
möödujate pilke ning nii mõnigi peatub just seetõttu, 
et neid lähemalt silmitseda. Neljas Antsla vallas toi-
muv puunädal  „Pargist  parki”  peaks  toimuma järg-
misel  aastal  Kobelas.  On tehtud  ettepanek,  et  selle 
käigus  valmistada  mälestuspink  kauaaegsele  Linda 
kolhoosi esimehele Arvo Taalile.

Kalle Nurk



   Tsooru kevadlaat 2017
      Tänavune 15. mail toimunud Tsooru kevadlaat 
langes  emadepäevaga  samale  päevale.  Kuna  Varstu 
laat on traditsiooni kohaselt peetud emadepäeva eelsel 
laupäeval, mõjutas see mingil määral laadaliste arvu-
kust.  Vaatamata sellele võib ka tänavust  Tsooru ke-
vadlaata  81.  osavõtnuga lugeda kordaläinuks.  Oma-
poolse hinnangu toimunust andsid 56 müüjat ja ligi 
30  laadalist.  Toimunuga  jäädi  rahule.  Kostus  arva-
musi,  et  laadakorraldus  läheb iga aastaga üha pare-
maks.  Jahedate  kevadilmade tõttu  olid  paljudel  isti-
kud ostmata. Tsoorus oli sel päeval kohad sisse võt-
nud 36 taimemüüjat. Laadaplatsi olid üles leidnud ka 
mitmed Lätimaa kaubapakkujad.

 

  Kahetunnise kontsertprogrammi  sisustasid kohalik 
vokaalansambel  ja  naisrahvatantsurühm,  külalisesi-
nejateks  olid   Mõniste  segarahvatantsurühm  ja 
Vastseliina liikumisrühm „3 pluss 3“. Huviga jälgiti 
kloun  Ummi etteastet.  Päikesepaisteline  ilm  soosis 
laste lustimist batuutidel. 

   Igast päevast saab ajalugu ja nii on ajalooks saanud 
ka tänavune kevadlaat. 

Tsooru kevadlaada korraldustoimkond. Foto: Sirle Nurk

 

  Millised  järeldused  tegi  tänavune  korraldus-
toimkond:
*   korraldajate,  kaubitsejate  ja  laadaliste  vahel  on 
välja kujunenud südantsoojendav koostöö ja üksteise 
mõistmine, mis tagab Tsooru kevadlaada toimumise 
ka 2018. aasta 20. mail.

*   Üksmeelselt lubasid korraldustoimkonna liikmed 
samas koosseisus ka tuleval aastal käed külge panna. 

*   Kokkulepe on juba sõlmitud batuudifirmaga Celia 
ja  ka järgmisel  aastal  saavad lapsed batuudil tasuta 
hüpata. 

          Korraldustoimkonna nimel Kalle Nurk 

Rattasprint Tsoorus 
toimus siiski

16. juunil toimunud rattasprindi rada kulges mööda Tsooru 
mõisapargi künklikku ja keerulist rada.

              Fotod: Kalle Nurk
  Antsla rattatuur  on tugevalt  kinnistunud Võrumaa 
spordiürituste kalendrisse. Et see nii jääks, tegi Hauka 
Veloklubi juhatuses muudatusi, suurendades liikmete 
arvu. Hooaja alguses aga kerkis küsimärgi alla Antsla 
rattatuuri Tsooru sprindisõidu toimumine. Nimelt üks 
maaomanik, kelle valdusi rada läbib, oli tülli läinud 
vallaametnikega ja otsustas seeläbi karistada spordi-
lembelist rahvast. Olukorrast leiti väljapääs ja nii ko-
litigi rajaga Tsooru pargi teise serva. 
   16. juunil toimuski Tsoorus ligi poolesaja võistle-
jaga kolmas jalgratta sprindisõit. Registreerunute hul-
gas oli nii tsoorulasi kui ka Tsooruga seotud võistle-
jaid. Võidutunnet sai maitsta Maiken Ristisaar (T6), 
teise  koha  sai  Andri  Tamm (P6).  Hea  sõiduga  tuli 
kolmandaks  Kristiina  Puija  (T14)  ning  tänusõnad 
kuuluvad ka  Raul  Tammele  (P14).   Eks  ole  nii,  et 
spordis pole kaotajaid ja osavõtt on juba suur võit.
    Alates  18.  eluaastast  võetakse  etappidelt  kaasa 
punktid, mis siis hooaja lõpus summeeritakse.
   Punktiarvestuses osalesid tsoorulastele tuntumatest 
nimedest Karl-Erik Keerov (18 punkti), Romet Niilus 
(14p),  Leho  Laidver  (25p),  Anne  Kannimäe  (25p), 
Aive Laidver (25p) ja Irina Horg (14p).



  

 

Sprindiraja meister ja
 peavastutaja Romet Niilus: 

   „Iga  etapi  läbiviijaks  on  määratud  kindel 
rajameister. Tsooru rada ongi minu vastutusel. Juha-
tuse liikmed kannavad hoolt paberimajanduse, lastele 
diplomite ja auhindade eest. 
   Tänavuse võistlusraja mahamärkimisel tuli mitmel 
korral  arvestada ümberviimistega.  Üheks suuremaks 
pähkliks olid läbirääkimised ühe kinnistuomanikuga. 
Rajale tuli leida uus koht. Mõnes mõttes tuli see isegi 
kasuks, sest tänavune kuni kilomeetrine lõik tõi meie-
ni  nüüd  mitmed  Tsooru  pargi  vaatamisvääsused: 
puukujud,  ühishaua  mälestuskiviga  ja  Tsooru  pais-
järve. Kohati tundub, et raja läbimine on ohtlik, kuid 
siiski nii see pole. Järsud langused ja pöörded võtavad 
hoo maha ning rajal on ikkagi kogenud sõitjad. Uued 
tuuled on ka laste rajal. Nimelt sõidetakse ümber rah-
vamaja ja lintide vahel. See tekitab lastes rohkem põ-
nevust.  Kui  täiskasvanute  paremusjärjestus  selgub 
hooaja  lõpus etappidel  kokkukogutud punkte järjes-
tades, siis lapsed on rajale minnes alati võitnud.
   Tulevikus on plaanis võistluspäeval lastele korralda-
da ka vigursõite. Arenguruumi jagub. Valmis tuleb ol-
la ootamatusteks. Nii näiteks tuli sel korral viimasel 
päeval rada muuta.  Võistlejate teenindamiseks läheb 
tarvis omajagu abijõude.  Selleks olen kaasanud pere, 
lähisugulased, sõbrad, tuttavad ja juhatuse liikmed.“

Kalle Nurk

Naiskodukaitse 

Tsooru 
kodukandipäeval

    Naiskodukaitse Antsla jaoskond korraldas jaani-
päeval Tsoorus teist korda orienteerumisvõistlust. Kui 
eelmisel  aastal  oli  osalemas  ainult  neli  võistkonda, 
siis sel aastal oli soovijaid rohkem kui suudeti vastu 
võtta. Inimressurssi ja auhindu jagus sel korral küm-
nele võistkonnale. 

   Kümne  esimese  registreerunu  hulgas  oli  kolm 
võistkonda Võrust, üks Tartust, kaks Mõnistest ja viis 
kohalikku.  Nii  nagu  möödunud  aastal,  tuli  ka  sel 
korral  läbida  kümme  punkti  umbes  nelja 

kilomeetrilisel  rajal.  Kontrollpunktis  tuli  täita  üles-
andeid. Vaja oli abistada rästikult salvata saanud hä-
dalist, viia kokku kümne taime nimetused ja kirjeld-
used,  panna  aja  peale  kokku bibi  ehk  üksikvõitleja 
varjualune magamiseks, aja peale tuli täita kurnu, jupi 
kile ja käteräti abil kolmeliitrine nõu, vedada kümne-
kilost suurt seljakotti, otsida üles peidetud asjad, aja-
da sabaks seotud pliiats pudelisse, lahendada kaks ti-
kumõistatust,  visata nooltega,  täita ristsõna ning la-
hendada kuuldekoodide ülesanne. Raja läbimisaega ei 
võetud, küll aga lülitus stopper käima ülesande täit-
mise  ajaks.  Kõige  kiiremini  kontrollpunkti  läbinud 
võistkond  sai  maksimumpunktid,  järgmise  ajaga 
võistkond  punkti  võrra  vähem  ja  nõnda  vähemuse 
poole. Kus punktis aega ei võetud, kasutati teisi mee-
todeid võistkondade paremusjärjestamiseks.

Tsooru  kodukandipäeval  toimunud  orienteerumisvõistlusele 
oli  tulnud  hulgaliselt  osalemissoovijaid.  Rajale  pääses  neist  
kümme kolmeliikmelist võistkonda. Foto: Kalle Nurk   

   Kolmikvõidu võtsid võrulased (punktid vastavalt  
103, 101,5 ja 99,5), järgnes Mõniste (91,5) ja kohalik 
võistkond  Banaan  (Irina  Horg,  Ragnar  Mõts  ja  
Kristel-Elis  Siidra)  90,5 punktiga.  Tagasiside  võist-
lejatelt oli  super ja enamus võistkondi lubasid järg-
misel aastal jälle tulla. See motiveerib ja annab jõudu 
korraldajatele  uuteks  väljakutseteks.  Naiskodukaitse 
oli ametis ka tänavusel Tsooru kevadlaadal, kus pari--
ma koduperenaise tiitliga pärjati Heret Siidra. Temale 
kuklasse hingas Irina Horg. 

   Orienteerumisvõistluste  korraldustiimi  (Eleri  
Siidra,  Enely  Jaani   ja  Helga  Dräbtšinski)  nimel 
soovin  tänada  ürituse  toetajaid:  kohvikut  Kindel 
Koht, Antsla Tarbijate Ühistut, Jana Kupitsat, Antsla 
Ilusalongi,  Võrumaa  malevat,  Võrumaa  Naiskodu-
kaitse  ringkonda,  Antsla  Innot,  Nopri  talumeiereid, 
AS  AKO  ja  Mare  Kuljuse  massaažisalongi  ning 
kohtunikke.  Suur  tänukummardus  teile  kõigile! 
Samuti neile, kes poolteist tundi koos meiega mõnu-
salt aega veetsid.

Eleri Dräbtsinski



Kogukonnateenused – 
mis need on ja kas Tsooru 

kandis neid ka vaja 
läheb

  

 Maapiirkondadest  kaovad  järjest  teenusepakkujad, 
sest  vähese  nõudluse  tõttu  ei  ole  nende  pakkumine 
eraettevõtjatele kasulik. Kui ka avalik sektor ei taga 
kvaliteetset teenust või kui teenus üldse puudub, on 
MTÜd inimestele appi tulnud ja hakanud mitmel pool 
Eestis oma kogukonna liikmetele soodsama hinnaga 
teenuseid pakkuma. Teenuste pakkumist kogukonna-
siseselt  ja kogukonna vajadustest  lähtuvalt  on haka-
tud nimetama kogukonnateenuseks.

   Kogukonnateenus on ainult  see,  mida osutatakse 
kogukonna liikmelt liikmele. Teenust võib osutada ka 
kogukonnast väljaspool elavate inimeste jaoks, tehes 
seda kõrgema hinnaga,  et  hoida kogukondade poolt 
pakutavaid teenuseid käigus, majandada selleks vaja-
likke kogukonnale  kuuluvaid  hooneid,  muretseda  ja 
remontida seadmeid jmt. 

   Lähim koht, kus kogukonnateenuseid pakutakse, on 
Sänna kultuurimõis. Nende teenuste hulka kuuluvad 
lastehoid, raamatukogu, lugemissaal, mõisapood, ko-
danikukino, kaugtöökeskus, külaliskorter, duši  kasu-
tamine, selvepesula, ruumide rent, trühvlikohvik. 

   Kogukonnateenuste  osutamiseks  on  tihti  olemas 
inimesed, kes pakuksid teenust ja inimesed, kes neid 
teenuseid vajaksid, kuid puudub info selle kohta, kes 
mida  pakub ja  kes  mida  vajab.  Kogukonnateenuste 
pakkumise alustamiseks pakub riik ka toetusi,  mille 
abil on võimalik kas ruume korrastada või seadmeid 
soetada.  Toetuse  taotlemiseks  saab  aga  targa  otsuse 
teha siis, kui on kõigepealt kohapeal välja selgitatud, 
millised on just meie kandile vajalikud teenused. 

   Selleks,  et  selgitada  välja,  milliseid  kogukonna-
teenuseid läheb vaja Tsooru kandi külade inimestel, 
viib  MTÜ  Vingerpuss  juuli  teises  pooles  läbi 
küsitluse.  Küsitluse abil uurime välja:

- milliseid teenuseid on Tsooru kandi inimestele vaja;

- milliste teenuste pakkumiseks on Tsooru kandi ini-
mesed  valmis  ning  millised  seadmed  ja  ruumid  on 
olemas ja milliseid oleks vaja juurde.

   Küsimustikus on üles loetud sadakond erinevat tee-
nust, mille hulgas on näiteks sellised nagu puulõhku-
mise teenus, oskaja töömees (juhutöödeks), vajadus-
põhine  transport,  kalmuhooldusteenus,  trimmerda-
mine,  lastehoid  jne  jne.  Küsimustikud  pistetakse 
Tsooru  kandi  elanikele  postkastidesse,  neid  saab 
Tsooru  raamatukogust  ja  kauplustest. 
Külavanematele,  raamatukogus  ja  kauplustes  saate 

täidetud  küsitluse  ka  tagastada  ja  selleks  mõeldud 
kasti  panna.  Küsitlust  on  võimalik  täita  ka 
elektrooniliselt aadressil:

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?
id=3db77a10-158e-433c-a4b8-6088fd906bb8...... 
Täidetud küsimustikke ootame kuni 1. augustini. 
   Uuringu tulemusel koostatakse Tsooru kandi kogu-
konnateenuste  vajaduste  ja  pakkumiste  and-
mebaas, mida hakatakse Tsooru kandi kodulehel töös 
hoidma. Selleks,  et  teenuste  pakkujad  ja  teenuste 
vajajad kokku viia, tuleb tööle panna ka Küla Teadja 
– see on kohalikke inimesi ja olusid hästi tundev dis-
petšeri moodi inimene, kellele poole saab oma vaja-
duste ja pakkumistega pöörduda see, kellel ei ole ar-
vuti kasutamise oskust või kellel on tavalisest erineva 
teenuse  vajadus.  Küsimustikus  palume Küla  Teadja 
leidmiseks Tsooru kandi inimestelt ettepanekuid.

   Kui uuring näitab, et Tsooru kandi rahval on vaja-
dus mõne teenuse järele  ja on ka neid,  kes oleksid 
huvitatud teenuse pakkumisest, siis saaks juba sügisel 
paari-kolme  kõige  vajalikuma  teenuse  käivitamise 
kallale  asuda.

                                             Ruuta Ruttas
                                     MTÜ Vingerpuss juhataja
                                           Roosiku külast

Viimased Lepistu kooli 
kasvandikud said 
tuule tiibadesse

    12. klassi lõpetaja on justkui linnupojake, kes siru-
tab tiivad välja ja tõuseb taevalaotusse.  Oleme Küla-
lehe  vahendusel  tsoorulaste  hariduslendu   jälginud. 
Eelistuses  olnud  ikka  need,  kelle  koolitee  algas 
Lepistu  koolist.  Tänavused  lapsed  on  viimased 
Lepistu kooliga seotud, kes  nüüd juba täiskasvanuna 
peavad  kooli  lõpetamise  korral  astuma  otsustava 
sammu. Varstu keskkooli lõpetasid Evert Veinberg ja 
Kevin  Koha,  Antsla  gümnaasiumi  aga  Elisabeth 
Keerov ja Mariann Puija. Kõik nad astusid 2005. aas-
tal Lepistu kooli esimesse klassi. Aasta hiljem suun-
dus Evert õppima Varstu kooli ja 2007. aastal sügisel 
jätkas Elisabeth kooliteed Antslas. Mariann Puijat ja 
Kevin Koha võibki lugeda Lepistu kooli viimasteks 
õpilasteks,  kes olid sunnitud kodukooli  maha jätma 
kooli sulgemise tõttu, et otsida väljapääsu haridusjanu 
rahuldamiseks. Ka siin ei lasknud saatus klassikaas-
lastel koos kooliteed jätkata.  

 



  Selline koolijütside paigutamine erinevatesse kooli-
desse näitab veelkord, et meie piirkonnal puudub tea-
tud määral ühine silmapiir. Oleme sunnitud vaatama 
ümberringi ja leidma oma tee. Kurb, et need noored 
pidid nii varakult oma armsa kooli ja klassikaaslased 
maha jätma ja võõras keskkonnas elukarastust saama. 
Kindlasti tekitas see haava, mis kasvas küll kinni, 
kuid jätab armi.

    Võime uhkust tunda nende nelja üle, kes läksid 
vapralt lõpuni ning omandasid keskhariduse. Eriti 
tubli on Mariann Puija, kes lõpetas Antsla gümnaa-
siumi hõbemedaliga. 

 Antsla gümnaasiumi lõpetajad Mariann Puija ja Elisabeth 
Keerov. Fotod: Kalle Nurk

  Oliver Pärna, kes jäi 2006. aasta sügisel viimaseks 
Lepistu kooli esimesse klassi astujaks, on sirgunud 
noormeheks. Tema haridustee keerdkäigud lõppesid 
täisikka jõudmisega ning jätkab elukooliga tootmis-
tööl.

   Kindlasti kuuleme ja saame lugeda ka edaspidi 
Lepistu kooli kasvandike tegemistest ja edusammu-
dest. Nii näiteks oli meeldiv üllatus näha tütar Marika 
Estonian Business School lõpuaktusel kõnepulti astu-
mas kooli vilistlaste nõukogu liiget Tanel Sammu, kes 
õppis Lepistu koolis aastatel 1993-1999. 

   Soovime kõigile koolilõpetajatele edu edaspidises 
elus ja õpingute jätkamisel.

    Külalehe toimetuse nimel 
Kalle Nurk

õnnitleme 
sünnipäevalapsi

Raskused kõik oled võitnud,
seljataha jätnud need.

Uued rõõmud, hingerahu
naeratanud Sinule.

Tervist, jõudu, tööd ja raha,
et Sind õnn ei jätaks maha.

Olgu pikk see õnnerada,
eluaastaid saagu sada! 

78 LAIDVER HELBE 19.06.1939 Tsooru küla
76 KEEM HELJU 30.06.1941 Tsooru küla
74 ŠMEIMAN TIIU 04.06.1943 Roosiku küla
74 TOOM TOIVO 08.06.1943 Savilöövi küla
73 ADAMSON HELVE 30.06.1944 Luhametsa küla
67 SULG MILVI 22.06.1950 Roosiku küla
63 SLOOG AIVAR 04.06.1954 Roosiku küla
61 KÜPPAR MARJE 05.06.1956 Tsooru küla
61 MÄGI MARE 16.06.1956 Tsooru küla
60 ILVES TIIU 15.06.1957 Kikkaoja küla
59 SLOOG ESTA 23.06.1958 Roosiku küla
54 PÄRN URMO 12.06.1963 Roosiku küla
53 VIIN SYLVA 28.06.1964 Tsooru küla
52 NIILUS KAIRE 6.06.1965 Tsooru küla

86 POPKO EFROSIINE 24.07.1931 Tsooru küla
85 HAAK HELGI 25.07.1932 Tsooru küla
81 SILD LIDIA 18.07.1936 Kikkaoja küla
76 SARAPU AINO 14.07.1941 Savilöövi küla
75 VAAB HEILI 17.07.1942 Tsooru küla
65 SAAREMÄGI TOIVO 20.07.1952 Kikkaoja küla
65 HELSTEIN TULJU 31.07.1952 Savilöövi küla
61 HILLAK TIINA 30.07.1956 Tsooru küla
61 TAMMIKSAAR TIINA 30.07.1956 Kikkaoja küla
60 HELSTEIN RUTH 21.07.1957 Savilöövi küla
59 PÕLDRA TOIVO 15.07.1958 Roosiku küla
56 SAAVO INGE 25.07.1961 Tsooru küla
55 LADVIG MADIS 02.07.1962 Savilöövi küla
54 KOHA AIGAR 10.07.1963 Viirapalu küla



Festivali ajakava:

15. JUULI

15:00 Sissepääs festivalialale ja kohvikusse

17:00   GRETAGRUND  
18:30   MICK PEDAJA & ANGEELIA  
20:00   RÄNDAJA  
21:30   NDIOBA (Senegal-Soome)  
23:00 ÖÖ-kino

16. JUULI

11:00-15:00   Kohalike meistrite laat “Südamest südamesse”  
13:00   Erinevad töötoad  
15:00   MARI KALKUN  
16:30   ANNA PÕLDVEE & ERKI PÄRNOJA  
18:00   ESTONIAN VOICES  

Tsooru kandi rahva teabeleht                
 

 
Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084

Kuulutused ja kaastööd: nurgake@hot.ee
Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.e

Kalle Nurga filmimaterjal youtube`s: Tsooru Kant
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