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„Presidendi” eesti Vabariigi
aastaPäeVakõne kobelas 

   23.  veebruaril  tähistas Antsla vallarahvas Kobela
rahvamajas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Saal oli
ilusti  kaunistatud,  veebruarikuiselt  külm,  aga  vastu-
võtt  oli  soe.  Tunnustati  aasta  silmapaistvamaid  val-
lakodanikke  ja  meelelahutust  jagus  igale  maitsele.
Igati meeldejääv ja ajakohane ettevõtmine. Ei puudu-
nud ka niinimetatud presidendikõne, mille kandis ette
presidendiprouat  mängiv  Hendrik  Normann.  Kuna
sõnavõtt  oli  emotsionaalne,  toome  sõnumi  ka
lugejani.

Eesti Vabariik 100 pidustustel Kobela rahvamajas tegi Antsla 
valla tegemistest kokkuvõtte ka presidendirüüs esinev Hendrik 
Normann. Foto: Kalle Nurk

„Unistada on elul mõtet ka vallas. Olgu siis ujula, korralik
suur toidukauplus või  korras tänavad, kõnniteed. Teil  on
valmis Antsla-Kobela kergliiklustee, mis on väga aktivses
kasutuses.  Hea,  et  te  jäite  väikeseks  vallaks  Võrumaal.
Hea, et teil  on ainulaadne Urvaste kihelkonna pidu, mis
toimub  ka  sel  aastal.  Teie  vallas  on  ka  igavikuline
probleem, lausa naerukoht – bussiliiklus, halb bussiliiklus
(aplaus).  Unistada  võiks  ka  taaskord  rongiliiklusest,  mis
võiks  toimuma hakata.  Aga kui  nii  mugavaks  peaks  elu
muutuma,  siis  tõenäoliselt  ei  saaks  rääkida  teiekandi
spordimeestest: Contra, kui tuntud maratonihai ja ümber
Uhtjärve  jooksu  korraldaja.  Jaanus  Kala,  kellel  on
omanimeline viievõistlus, mis toimub sellel aastal juba 21.
korda,  Margus  Klaar,  tänu  talle  ei  ole  ükski  Kuldre
koolipoiss  korvpallist  puutumata  jäänud.  Teil  on  ju  ka
Andrus Värnik, või vähemalt oli. (naerupahvak)

   Kui lubate, siis ma räägiks täna pikemalt kui teie endine
vallavanem Tiit  Tõnts  (naer),  kelle  haruldased lühikesed
kõned olid napp kaks-kolm lauset, punkt.
   Kas iseseisvus on toonud õnne meie õuele? Jah. Eests on
täna  103  insttutsiooni,  kellel  on  hea  elada.  Need  on
riigikogu, Antsla vallavalitsus (naer) ja mina. (aplaus) 
   Kohalikke elanikke puudutavad ju alat probleemid, mis
on seotud kohaliku elu ja ümbruskonnaga. Kus elad, oled
ja  toimetad.  Kõige  rohkem  on  kütnud  kirgi  teema
psüühiliste  häiretega  inimeste  hoolekande  asutuse
rajamine Antsla linna. Volikogu on hääletanud selle poolt
ja arendaja juba tegutseb. Kogukonna arvamus jaguneb
rajatava „hullumaja” osas kaheks: need kes on tugevalt
vastu  ja  need  kellel  on  ükskõik.  Tugevalt  esilekerkinud
pooldajaid  peale  eelmise  vallavanema  ja  tänase
abivallavanema ei ole. (naer)
   Isiklikult tean, et see aeg, kus me elame, on üpris hull.
Seega hull aeg nõuakski ühte korralikku hullumaja. (naer)
Peaasi, et ta tuleks innovativne ja oleks NATO kaitse all.
(naer) 
   Samas on teie vallal luksust, mida kõik endale lubada ei
saa – Eest õlu ja Lät viin,  see tähendab Ape või Valka
viinapoodides. Lät on lähemal kui kunagi varem. Ja kui
juba  minna,  siis  ostetakse  odav  kütus  või  sõidetakse
erimärgistatud  kütusega.  Kingitus  igapäevaelule
missugune!  Samut ka  vabadus:  tee  siin  vallas,  mida
tahad.  Lähim  politsei  asub  neljakümne  kilomeetri
kaugusel Võrus. (naer, tugev aplaus)
   Kui ma teid detsembris külastasin (20. detsember 2017,
toimetaja märkus), kerkis üles valus teema, mis puudutas
Antsla gümnaasiumi  säilumist.  Nimelt  kohalik  kogukond
on väga huvitatud gümnaasiumi säilumisest. Jään ka täna
oma  seisukoha  juurde,  et  gümnaasiumi  õpilane  võibki
kaugemal koolis käia.
   Vallarahvas on öelnud – raha teha oskab iga loll. Aga
Antsla rahvas ei ole ju loll? (sumin) Olen kindel, et ainult
tark  kogukond  suudab  korraldada  kuulsat  ja  suurimat
Hauka  laata.  Arvan,  et  meie  tänane  taaskohtumine  ei
peaks siin laadaks muutuma. Olen uhke, et olen täna siin
ja  uhke  meie  Eest üle.  Niikaua,  kui  siin  elab  mõnigi
inimene, elab küla ka.”
         

 Kalle Nurk



antsla kaitseliitlased

Antsla  kaitseliitlased  paistsid  silma  juba  Vaba-
dussõja ajal. Pärast 1. detsembri 1924 a. bolshe-
vistlikku mässukatset sai Kaitseliit riikliku toe ja
nii  moodustati  kaitseliitlastest  Antslas  1925  a.
Kaitseliidu Võrumaa Maleva Antsla Malevkond.
Pöördelisel  suvel  1940  saadeti  Kaitseliit  laiali.
Eesti  taasiseseisvumisel  taastati  1995  a.  ka
Antsla Malevkond, mis hiljem liikmete vähesuse
tõttu  Antsla  üksikkompaniiks  ümber  nimetati.
Käesolevaks ajaks on kompanii kosunud ja muu-
tunud  KL  Võrumaa  Maleva  tegusaimaks  üksu-
seks.          
                     Foto ja tekst KL Võrumaa Maleva kodulehelt

   24. veebruari päikesetõusu ajal heisati traditsiooni-
kohaselt Antsla kesklinnas Eesti Vabariigi lipp, asetati
lilled Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile
ning toimus Kaitseliidu paraad. Aivar Kroonmäe sõ-
nade kohaselt  ligikaudu 100liikmelist  paraadi  jälgis
umbes  350 inimest.  Antsla  kaitseliitlased  on  suure-
matel tähtpäevadel alati meeles pidanud ka Vabadus-
sõjas langenud Tsooru valla kodanikke. Nii on Roosi-
kul Vabadussõjas langenute mälestuskivi juures ikka
olnud põlev küünal ja lillekimp. Küll tahaks paika pa-
nemist  mälestuskivi  ümbruse  eest  hooldamine.  Kui
inimene on oma kätega midagi loonud, võiks olla asi
põhjalikumalt  läbi  mõeldud.  Vastasel  korral  täidab
loodus selle koha – hein, puulehed ja lumi.

Roosikul Vabadussõjas langenute mälestuskivi  jalamile Eesti
Vabariik 100. sünnipäeval asetatud pärjad ja küünal.  Nüüd-
seks on sulanud lume alt välja tulnud ka sügisel puudelt lan-
genud lehed. Pilt on tehtud 9. aprillil 2018. 

 Foto: Kalle Nurk
 

  Üks  Antsla  üksikkompanii  aktiivne  liige  Aivar
Kroonmäe on sündinud 1956. aastal  ja  alghariduse,
esimesed neli klassi, saanud Tsooru algkoolist ja 5.-8.
klassini õppis Lepistu koolis. Aivari tugevaks küljeks
on matemaatika. See oli ka põhjuseks, miks ta suun-
dus edasi õppima Võru Kreutzwaldi kooli matemaa-
tika-füüsika eriklassi.  Tartu Ülikoolis rakendusmate-
maatika õppimine jäi siiski pooleli. Kooli poolelijät-
mise põhjuseks peab ta tülliminekut vene riigiga, mil-
le tulemusena pidi minema teenima sõjaväeaega põh-
jalaevastikus. Sõdurpoisi kohustuslik aeg teenitud, oli
ta mõnda aega Võhmas matemaatika õpetaja.
   Kolhoosniku leiba asus teenima Viljandimaal Paala
kolhoosis,  kuid  Võrumaa  tõmbejõud  oli  tugevam.
Aivari  sooviks  oli  töötada  kodukohas  traktoristina.
Siiski tollane J. M. Sverdlovi nim kolhoosi juhtkond
polnud seda meelt.  Nii  pidi ta  leppima Kuldre kol-
hoosi töödega. Rännutee lõppes Linda kolhoosis, kust
pakuti  nii  korterit,  traktorit  kui ka tööd nii  Aivarile
kui ka tema abikaasale. Ka lastele olid kohad Piller-
palli lasteaias olemas. Aivaril on viis last ning prae-
guseks seitse lapselast. 
   Oma hobidest pajatab Aivar:
„Ega ma algkoolis matemaatikast midagi aru saanud.
See õppeaine oli  lihtsalt  lihtne ja  kerge.  Aga mate-
maatikaõpetaja Helbe Jõevere leidis minus midagi. Ta
üldse pani kõiki mõistma matemaatikat. Mõned kooli
ajal kirusid küll kõvasti õpetaja Jõeveret, kuid hiljem
ei  jõudnud ära kiita.  Käisin isegi  kuus aastat  mate-
maatika olümpiaadidel. Vabariigis jõudsin välja kol-
manda kohani. Koolis oli minust matemaatikas tuge-
vam Kulboki  nimeline õpilane,  aga see-eest  võitsin
teda olümpiaadidel. 
   Lepistu kooli aegadest meeldis mulle veel joonis-
tamine ja puhkpilli mängimine orkestris ja spordigagi
puutusin kokku.  Ka igasugu krutskeid tuli  koolijüt-
sina ette. Need polnud küll halvapoolsed, aga siiski.
Kõige suurem huvi on mul siiski tehnika vastu, mis
päritud isalt.  Isa August ehitas juba poisikesena en-
dale  tuule  jõul  töötava elektrijaama.  Nii  näiteks  on
hästi palju tööd teinud relvakonstruktorid ja -meistrid.
Minu jaoks pole nii väga tähtis relvast paugu tegemi-
ne, vaid see kuidas konstruktorid ja meistrid on liht-
salt  ja  samas  keeruliselt  lahendanud  relvast  paugu
kättesaamise.  Ülikooli  ajal  oli  minu  lasketreeneriks
Johannes  Võrno.  Mulle  ei  sobinud rasked üldfüüsi-
lised treeningud ja nii saigi valitud laskmine. Hiljem
mõistsin oma vale arusaamist. Ka edukad laskjad ei
saa läbi ilma raskete treeninguteta! Pärast neid tree-
ninguid  ma  vene  ajal  rohkem laskmisega  kokku ei
puutunud. 1991. aastal astusin Kaitseliitu ning läbisin
lasketreenerite ja instruktori koolituse. 
   Avastasin Antsla gümnaasiumis vana lasketiiru, mi-
da  kasutati  kolikambrina.  Tegime  selle  korda  ning
nüüd on juba 13 aastat saanud lapsed seal iga päev
laskmist  harjutada ja antud laskmise algõpet. Iseene-
sest  relv mulle kui tapjana huvi ei  paku, vaid need

http://www.antslayk.ee/wp-content/uploads/2015/06/IMG_0215.jpg


tehnilised  võimalused.  Huvi  teadmiste  osas  on  aja-
lugu. Kohalik ja kodukandi ajalugu. Ega see teadmine
kusagilt  mujalt  tule  kui  lugemisest.  Võib  öelda,  et
loen väga palju. Ka vaatan omajagu, eriti youtube’ist.
Hästi  huvitavaid kokkusattumisi  on elus  olnud.  Eks
teenistusega saadud medaleid on pikk rida, uhkemad
on  tunnustus  naiste  naiskodukaitse  ja  noorkotkaste
teenete märk. 

Aivar  Kroonmäe  (paremal)  koos  tütar  Karmeni  ja  poeg
Reikoga. Foto internetist

Auastmelt olen vanemseersant, mis on nooremalloh-
vitseri kõrgem aste. Abipolitseinik pole enam kümme-
kond aastat. 
   Kaitseliitlaste  ridadesse  kuuluvad  ka  lapsed.  Nii
näiteks oli 24. veebruari hommikul rivis 68 noorkot-
kast- kodutütart, kõik oma valla lapsed. Võrumaal on
kokku kaitseliitlasi rohkem kui Tallinna linnas.
Noorte eesotsas on palgalised instruktorid, kuid väga
palju  on  ka  vabatahtlikke,  kes  väga  hästi  hakkama
saavad. Nimetada võiks Agu Raju, Piia Mandel, Heli
Kuulmets. Kuldre kadus vahepeal täitsa pildilt ära, sai
togitud uuesti pildile ja nüüd on esirinnas. 

Aivar Kroonmäega vestles
Kalle Nurk

antsla Vallas 
tuli ilmsiks 

meediaVabaduse Piiramine

   Me  elame  vabas  demokraatlikus  riigis.  Tekib
küsimus,  kas  Antsla  vald  on  riik  riigis?  Praegune
volikogu koosseis on tunduvalt töisem varasematest
koos-seisudest.  Kui  soovime  tõestada  meile  antud
eristaatust  eksisteerida  väikevallana,  ei  tohi  jääda
loorberitele  lesima.  See  oli  üks  põhjustest,  miks
leppisin  Valla  Lehe  toimetajaga  kokku  artikli
kirjutamise osas. Üllatus oli  suur, kui sain teada, et
alloleva  loo  äratrükkimiseks  vallalehes  pani
vallaametnik keelu, kuna talle ei meeldinud see toon. 

Vallavolikogu tööst voliniku silma läbi
Mind on eriti  kummitama jäänud Eesti Vabariik 100
peol  Kobelas Hendrik  Normanni  sõnavõtus väljaöel-
dud fraas: „Pooled on vastu, pooled on ükskõiksed ja
ainult kaks on need, kes väga tahavad”. See oli väga
sügavamõtteline  väljaütlemine.   Eriti  kui  need  kaks
saavad oma tahtmise tänu nendele, kes on ükskõik-
sed.  Hendrik  Normann  oma  sõnavõtus  pööras  neid
sõnu  öeldes  tähelepanu  Antsla  linna  erihooldekodu
ehitamisega seotule.  Mäletame,  kuidas  esmakordselt
hakkasid  linna  suured  rahvahulgad selle  vastu.  Tol-
lane vallavalitsus sai oma tahtmise ja volikogu enam-
häältega kiideti heaks erihooldekodu ehitamine Posti
13 krundile. Veelgi enam. Vald paigutas 35 000 eurot
kahe  Posti  tänavalõigu  ühendustee  ehitamisse  läbi
soise maa-ala. 
  Vallavolikogu protokolle lugedes paistab kõik justkui
hästi ja korrektne olevat, kui mitte pöörata tähelepanu
viimastes vallavolikogu istungite protokollides mitte-
märgitud erimeelsustele ja sõnavõttudele. 2018. aasta
eelarve vastuvõtmise juures avaldati suurt pahameelt,
et tol korral lähtuti eelarve paikapanemisel vallavalit-
suse ning majandus- ja eelarvekomisjoni seisukohast.
Puudusid teiste komisjonide arvamused. Esimese luge-
mise on läbinud ka uue valla põhimääruse vastuvõt-
mine. Nüüdki pole vallavalitsus eelnõusse sisse kirju-
tanud ühe osa volikogu liikmete juba neli aastat väl-
danud taotlust  avalikustada istungite  salvestused,  et
inimesed saaksid kodudes jälgida, mis ikkagi tegelikult
volikogus toimub ja kuidas käituvad nende hääle saa-
nud saadikud. Olen sellel teemal paljude vallakodani-
kega vestelnud. Ühed ootavad pikisilmi videosalvestist,
teised ei leia mingit põhjust, miks see on halb ja seda
püütakse ära hoida. Ja ometi on mingid võimsad hoo-
vad, mis kallutavad vaekaussi sinna poole, et rahvas ei
saaks videoülekannet otse ega järelvaadata.
   



Nüüd on märtsikuu volikoguks vallavalitsus ette val-
mistanud uue teehoiukava aastateks 2018-2020 voli-
kogule kinnitamiseks. Eelarvekomisjon on selle heaks
kiitnud, vaatamata sellele, et komisjoni istungil selgus,
et vallavalitsus oli lihtsalt osa investeerimisjärjekorras
olnud teelõikusid unustanud sisse panna. Ühe amet-
niku hooletuse tõttu on nende teelõikude remont tead-
matusse kaugusesse lükatud. Samas on teehoiukavas
70 000 euroga erihooldekodu ümbritseva tee korraliku
asfaldi ja valgustuse alla viimiseks. Kas need kulutused
kaaluvad  tõesti  üle  teiste  teede  olukorra.  Hendrik
Normann pööras oma sõnavõtus tähelepanu ka valla
teede halvale olukorrale ja meie bussiliiklusele, mis sai
kuulajate suure toetusaplausi.  Artikli kirjutamise ajaks
on veel märtsikuu volikogu toimumata, kuid teada on,
et arengu- ja planeerimiskomisjoni omapoolne arva-
mus  puudub  järjekordselt  nii  põhimäärusesse  viida-
vate muudatusettepanekute kui ka kolme aasta tee-
hoiukava  osas.  Volinikuna  pole  mul  terviklikku  pilti
teede olukorrast, mis on nimistus ja mis välja jäänud.
See vastutus lasub ametnikel ja volinikel, kes mingis
piirkonnas  elab  ja  kõige  paremini  olukorda  teab.
Tsooru  kandi  elanikuna  olen  nördinud,  et  volikogus
sageli räägitud Tsooru keskust läbiva ohtliku teelõigu
kordategemine pole mahtunud kolme järgneva aasta
teehoiukava investeeringute sisse. 

Igatalvine liiklusohtlik olukord, kui suurema kandejõuga auto
pole saanud Tsooru keskuses mäest üles. Pole teada, kas sel
korral oli ka põhjuseks teeääres kõndiv inimene. Pilt on tehtud
23. veebruar 2018. Foto: Krista Puija

    Investeeringud toovad endaga kaasa suuri kulusid
ja  samas  on  lihtne  ja  märkamatult  raha  tuulde
loopida. Nende tööde korraldamisel ja järelvaatamisel
peaks  olema  kogemustega  ja  tasemel  ametnikud.
Ometi  otsustas  vallavalitsus  juhtimisstruktuuris  sisse
viia  muudatuse  ehitusspetsialisti  koondamise  osas,
mille järjekordselt  vallavolikogu enamhäältega heaks
kiitis. 

   Iga läbielatud volikogu istung süvendab minus küsi-
must:  „Kas  tõesti  tahtis  vallarahvas  sellist  Urvaste-
Antsla ühendvalda?”

Kalle Nurk
      vallavolikogu liige

   Väljendasin oma nördimust ka facebook’is, järgides
vallaametniku väidet, et selline artikkel on avaldami-
seks mujal, mitte Valla Lehes. Taas asusid kommen-
teerima  üksikud  vallakodanikud,  et  meie  vallas  on
vaba mõtlemine ning mingit tsensuuri meedia suhtes
pole. Vanasõna ütleb, et valel on lühikesed jalad.
   Tõstatasin 20. märtsi volikogus üles teema - Valla
Lehe  toimetamise  vabadus.  Eelkirjutatud  intsidenti
kuuldes  haaras  sõnasabast  kinni  volikogu  liige  ja
riigikogulane Kerstin-Oudekki Loone ning ei jätnud
enne järgi,  kui vallavanem tunnistas üles - ta tõesti
keelas ära selle artikli Valla Lehes avaldamise. Teise-
le küsimusele, miks ametnik kuritarvitas oma võimu
ning  ületas  volitusi,  jäigi  Oudekkil  vastus  saamata.
Oli näha, et ametnik sisemuses kahetses tehtut ning
edaspidi püüab vältida sellisesid juhtumusi. Kurvaks
teeb loo juures see, et süü võttis omaks vale inimene
ning  tegelik  süüdlane  jälgis  vaikides  pealt,  kuidas
kolleegi hukka mõisteti.
   Huviga ootasin, kuidas kajastub volikogus eelnime-
tatud arutelu protokollis. Olin üllatunud, et just selli-
sena näeb vallakodanik ülestõstatatud probleemi!

 Väljavõte volikogu protokollist
„8.3 Antsla valla lehe toimetamisest
Kalle  Nurk:  Mul  oli  Antsla  valla  lehe  toimetajaga
kokku  lepitud,  et  kirjutan  lehte  artikli.  Vastuseks
teatati  mulle,  et  volikogu  liikme  artikkel  ei  kõlba
valla lehes avaldamiseks.
Avo  Kirsbaum:  Kuna  artikkel,  mis  esitati  viimasel
hetkel  oli  esitatud  puudulike  faktidega  ja  nende
kooskõlastamiseks  enam aega ei  olnud,  jäi  artikkel
valla lehes avaldamata. 
K.-Oudekki  Loone:  Kas  valla  lehe  toimetus  ei  ole
iseseisev? 
Avo Kirsbaum: Valla lehe toimetamise eest vastutab
Kalev Joab.
K.Oudekki  Loone:  Mis  alusel  siis  keelati  artikli
avaldamine? 
Avo  Kirsbaum:  Artiklis  ei  olnud  kasutatud  head
ajakirjanduslikku tava.
Lehar  Neve:  Valla  leht  ei  ole  isiklike  arvamuste
avaldamise koht, vaid informatiivne leht.”

   Eelnev lugu on üks väike seigake meie vallaelust.
Tore  on  istuda  volikogus  kolleegide  kõrval,  kes
astuvad  julgelt  välja  vallarahva  huvide  eest  ning
näevad ette kaugemat sihti, mille poole püüelda. 10.
märtsi  vallavolikogus  võetigi  vastu  Antsla  valla
põhimäärus, mis kohustab volikogu istungeid otse üle



kandma  videopildis.  Kuna  ettevalmistustööd  käivad
ning  selle  töösse  rakendamine  pole  kulukas  ega
keeruline, jääb loota, et inimesed saavad juba 20. mai
interneti  levipiirkonnas  jälgida  arvutite  vahendusel
volikogu  istungit  ja  hiljemalt  kümne  päeva  pärast
istungit järelvaadata Antsla valla kodulehelt.

Kalle Nurk

maakogu tegemisest
 rõuge kihelkonnas

   Eelmises Külalehes tutvustas Ruuta Ruttas Maako-
gu loomise mõtet. Üks mõtetest on ka valla- ja riigi-
juhtimisel toeks olla, tõstatades päevakorda teemasid,
mis vaja teha oleks ja mis ikkagi veel tegemata. 23.
märtsil istusidki teema jätkuks Tsoorus koos üheksa
inimest  ning  arutasid  mitmeid  tunde,  kuidas  peaks
välja  nägema  kihelkonnakogu  loomine  ja  millised
oleksid  Eesti jaoks olulised küsimused. Üritust vedas
Ruuta Ruttas.

Ruuta  Ruttas  on  Tsooru  kandi  esindaja  Maakogu  loomisel.
Pildil Ruuta juhib 23. märtsi koosviibimist. 

Fotod: Kalle Nurk

 Kihelkonnakogu loomise põhimõtetest. 

*Kihelkonnakogu  moodustada  kantide/vakuste
kaupa  kõigist  huvitatud  inimestest.  Kandid/vakused
on  läbi  ajaloo  säilinud  oma  identiteediga  terri-
tooriumid  (jäänud  samaks  sõltumata  kolhooside  ja
valdade liitmistest ja lahutamistest) 

*Kuna  Rõuge  kihelkonnas  on  mitu  piirkonda,  mis
üsna  oma  identideedi  ja  suhtlusvõrguga,  siis  võiks
valida 3 esindajat igast vakusest.

*Rõuge kultuuripiirkonna ja Maakogu tegemisi võiks
võimaluste  piires  ühendada.  Maakogu  puhul  tuleb
lihtsalt uusasukaid ka kaasa kutsuda.

*Samas peab tähtsate kihelkonna elu-olu mõjutavate
otsuste  tegemisel  olema  kõige  kaalukam  sõna
põliselanikel. Hea uustulnukas on see, kes arvestab ja
arutab asju vanade olijatega.

*Kihelkonnakogusse võivad kuuluda nii südame kui
kehaga seotud. Kes ühes kohas valijana kirjas, ei tohi
teises kohas valida/otsuseid teha.  Samas võib mujal
kuulamas-rääkimas ja kogemusi vahetamas ikka käia.

Maakogusse  kihelkonna  usaldusisiku  valimise
korraldamisest.

* Valimine võiks toimuda väiksemate ringide kaupa,
kus infovahetus valitu ja valijate vahel oleks kiire ja
vahetu. 

*Demokraatia  (st  51% poolt)  ei  toimi,  tuleb  püüda
olulistes  küsimustes  üksmeelele  jõuda.  Leida  ka
erimeelsuste  puhul  selline  ühisnimetaja,  kus  huvid
ühes suunas lähevad.

3) Millised Eesti elu mõjutavad teemad on Sinu jaoks
olulised  ja  kuidas  võiks  olla  asjad  korraldatud?
Millistele  küsimustele  tahaksid  poliitikutelt
Riigikogu valimiste eel vastuseid saada?

* Metsade raiumisel peab olema kogukonnal suurem
sõnaõigus. 
* Mets kui põlisrahva elupaik.
*  Iga  inimese  märkamine  ja  tema  potentsiaali
kasutamiseks võimaluste loomine. 

Nii hea kui halva poole kaldumiseks on vaja kolme
elementi: potentsiaaliga inimest, toetavat ring inimesi
ja tehnilist baasi.
* Haridus peab olema tasemel, et lapse potentsiaal ei
jääks kasutamata. Suur kool ei pruugi anda paremat
haridust. Väiksemas koolis on õpetajal aega igaühega
tegelda. Oluline on hea õpetaja. 
*  Kõrgharidus  peab  olema  kõrgharidus,  mitte
keskkooli pikendus.
*Saaste/mürgitamine toidu tootmisel;  Hajutatud/
mahe põllumajandus;  Põllumajandustoetused siduda
energiatarbe, mürgitamise  jmt;  Väike-ettevõtete
toetamine; Toidu tootmisele kuluv energia.

Haanja  kandi  kärajad  Alvar  Vodi  (vasakul)  ja  Agu  Hollo
Tsooru kandi  koosolekul.



Teistele maakogulastele arutamiseks

 *Maakogu  korraldusest  ja  teemadest  paremaks
arusaamiseks  korraldada  suvel  piirkonniti  paari-
päevaseid töö- ja mõttetalguid. 
*Lisaks kihelkondlikele töörühmadele võiks kutsuda
üles  looma  ka  teemapõhiseid  töörühmi,  jagades
teistega  erinevatest  kihelkondadest  tulnud  mõtteid.
*Vaja  on  liikmete  andmebaasi,  kust  eestvedajad
saavad kontrollida, et valijad ei korduks. 

*Olulised kuupäevad  kokku leppida:

- Maakogu toimub mihklipäeval 2018.

           Koosoleku protokollist väljavõtteid tegi

Kalle Nurk

antsla Valla
 uuest arengukaVast

    Antsla valla uus arengukava peaks sügiseks kaante
vahel  olema.  19.  veebruaril  kutsus  Airi  Hallik-
Konnula Roosiku küla šokolaadituppa kokku ettevõt-
lusega tegelevad Antsla valla MTÜ-d ja külalisi teis-
test MTÜ-dest 

MTÜ-de ümarlaud Roosiku külas Šokolaaditoas. 
Fotod: Kalle Nurk

   Arutleti kolmanda sektori panust ja võimalusi meie
vallas. Kuigi teiste valdade esindajad leidsid, et võr-
reldes  nendega  on  Antsla  vallas  siinsetesse  mitte-
tulundusühingutesse suhtumine päris hea, olid koha-
pealsed siiski natuke teisel arvamusel. Eks ole tuntud
tõde, et kaugelt vaadates paistab ikka tegelik olukord
parem ja  ilusam olevat.  Siiski  tõdeti,  et  meie  alus-
platvorm on küllaltki hea. Rohkem tuleks endast mär-
ku anda ja selgemalt välja tuua soovid ja vajadused.
Järgmisel korral  peaksid ümarlaua taga istuma koos
nii  kultuuri-  kui  ka  väike-ettevõtlusega  tegelevad
MTÜ-d, et valla uues arengukavas oleks nende aren-
gsuunad veelgi põhjalikumalt välja toodud.
   Nii nagu MTÜ-d, peaksid ka külade esindajad tõsi-
semalt  suhtuma  oma  kogukonna  arengusse.  Siin  ei

tohiks küll läheneda põhimõttega - kuni veel suitseb
üks korsten, elab küla ka. Juba niigi kuuleb väljaüt-
lemisi, et sellesse külla pole mõtet investeerida, kuna
see on hääbuv küla või siis ühe inimese kohta tuleb
liiga suur kulu võrreldes tihedalt asustatud keskusega.

Roosiku  külakoosolekul oli  arenguplaani  pidama
tulnud  tegus  seltskond.  Kõlama  jäi,  et  eraldi  tuleb
kaante vahele saada oma arengukava, milles vaadel-
dakse arengut  kümnete aastate  võrra  ettepoole ning
arvestatakse ümbritsevate külade arenemissoovidega. 

Järgmine  külarahva  suurem  kokkusaa-
mine on juba 5. mail Teeme ära! talgutel,
kus peatähelepanu all pargi ja Roosiku bussipeatuse
ümbruse korrastamine.

   Ka  Tsooru  külas  toimus  arengukava  arutelu,
kuhu tuli kohale ainult kolm inimest. Nii ei jäänudki
külavanemal muud üle, kui käsi laiutada. Küla omalt
poolt justkui ei soovikski arengusse panustada ja loo-
dab rohkem vallavalitsusele. Nii polnud näiteks küla-
vanem Jarek Jõelal  ülevaadet,  kas sel  aastal  Tsooru
külas üldse Teeme Ära! talguid tehaksegi, sest  vald
omalt poolt seda ei pidavat korraldama. Kurb kuulda.
Näitas ju varasematel aastatel Tsooru küla aktiiv en-
nast hoopis teisest küljest. Kas ollakse veel nn talve-
unes või ilmnevad esimesed märgid läbipõlemisest?

21. märtsil toimus Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse
ruumides  valla  arengukava  koostamise  juhtgrupi
koosolek, kus pandi paika kava pidepunktid.
13. aprillil toimus Urvaste seltsimajas arenguseminar.
Allakirjutanu kogemused on näidanud, et ka varase-
matel  aastatel  on  toimunud  väga  häid  arengusemi-
nare. Kohati on lahendused olnud lihtsad ja vähe raha
nõudvad. Ometi on ikka ja jälle taas need küsimused
päevakorras. Me küll arutame ja istume koos, kuid el-
lu viia ei taha või ei suuda. Võib olla on see ka üheks
põhjuseks, miks vallakodanike aktiivsus arengusemi-
naridel kaasarääkimiseks nõnda madal on. Ju on sel
ajal muud kasulikumat teha!?

 Asutused, mis tegutsevad valla omanduses olevates majades ja
määravad olulist rolli valla arengus.



Arenguseminaril valla arenguspetsialist Kalev Joab (vasakul),
maakorraldaja Ester Hommik, kellel nüüd töökohustuste hul-
gas üks osa koondatud ehitusspetsialisti ülesannetest ja aren-
gukomisjoni aseesimees Airi Hallik-Konnula.

   Nii näiteks oli vallavolikogu arengu- ja planeerimis-
komisjoni üheksast liikmest kohal ainult kaks – ase-
esimees  Airi  Hallik-Konnula ja  tsoorulane  Lea  Jõe-
vere.  Lootus  kustub  viimasena.  Ehk  järgmistel
aastatel  jagub  rohkem  tahet  ka  heade  mõtete  ellu-
viimiseks!
                                                        Kalle Nurk

lauatennise Võistlused
tsooru karikale

2018. aastal taotles 21 lauatennisemängijat Tsooru karikat. 
                      Tekst ja foto: Kalle Nurk

   18. veebruaril mängiti lauatennist Tsooru karikale.
Kohaletulnud 21 võistlejat näitab, et inimesed vajavad
ka selle spordiala  arendamist.  Nii  ongi kavas alates
oktoobrist  iga kuu teisel  laupäeval  korraldada seits-
meetapiline lauatennise võistlussari, mis lõpeb 2019.
aasta aprillis Tsooru karika võitja selgumisega. 
   2018. kolm parimat aga olid:
meeste arvestuses Randy Nagel, Indrek Penk ja Tyson
Nagel.
naiste  arvestuses Kristella  Valge,  Sirle  Nurk  ja
Meelike Nagel
kuni 16. aastaste arvestuses Kaspar Avo Šults, Sander
Koobak ja Kaspar Alev.

tsooru mälumäng 2018
jõudis lõPule

Võrumaa  kolmanda  mälumängurite  päeva  osavõtjad
Tsoorus. Fotod: Kalle Nurk

   18.  märtsil  pandi  punkt  Tsooru  mälumäng 2018
hooajale.  Samas  toimus  ka  kolmas  Võrumaa
mälumängurite päev.

Võrumaa  kolmanda  mälumängurite  päeva  võitjavõistkond
Mäha talu koosseisus Krista ja Kustas Puija.

Maakondlikus  arvestuses  võitsid  tsoorulased   võist-
kond  Mäha  talu  koosseisus  Krista  ja  Kustas  Puija,
teiseks tuli Võru võistkond ja kolmandaks võistkond
Hõbenöps.

Tsooru  mälumängur  2018  võitjavõistkond  Velled  koosseisus
Kuido ja Gunnar Kerge.



 Tsooru mälumäng 2018  lõpparvestuses,  kus maha
arvestatud  etapi  kõige  väiksem punktiskoor,  võidut-
sesid  sõmerpalulased  võistkonnast  Velled  (Kuido ja
Gunnar Kerge) ning teist ja kolmandat kohta jagasid
Mäha talu ja Võru (Peeter Kiudmaa, Rein Rusch ja
Peep Kesler).  Oktoobrikuu viimasel pühapäeval aga
alustatakse uue hooajaga Tsooru mälumängur 2019.

Tsooru mälumängur 2018 võistlustabel.

. Kalle Nurk

kelmid ja Pühakud
  24. märtsil toimus Tsooru rahvamajas Merle Kuke
korraldatud kümnes  line-tantsijate stiilipäev „Kelmid
ja  pühakud”.  Registreerimisraamatu  alusel  on  stiili-
päevad toimunud: 

2009 Navil  „Pipi ja sõbrad“ ?osalejat
2010.02.23 Navil  „Kolhoos“            41
2011.03.25 Navil „Doktorid, med.õed, patsiendid“ 37
2012.02.23 Uue-Antslas „Militaarpidu“          30
2013.02.16 Uue-Antslas „Merepidu“            33
2014 Uue-Antslas „Punk on lahe“         38
2015.02.28 Uue-Antslas „Seitsmekümnendad“   50
2016.03.12 Uue-Antslas „Lasteaed“            77
2017.03.25 Antsla KSK-s „Oktoberfest“            87
2018.03.24 Tsoorus „Kelmid ja pühakud“44

Line-tantsu stiilipeol osalejad koos juubelitordiga. 
Fotod: Kalle Nurk

Saku line-tantsijad saabusid pühakutena nunnarüüs.

Tsooru line-tantsijad olid stiilipeol igati kelmikad.

    Tantsumaraton kestis kaheksa tundi, mille jooksul
tantsiti 80 tantsu ja õpetati selgeks kolm uut.
 Kümme aastat tagasi ostis Merle Antslasse maja ning
alates sellest on korraldanud ka line-tantsu stiilipäevi,
mis on Võrumaal üks suuremaid  line-tantsijate kok-
kusaamise päevi aastas. 
   Kairit Linnaste, kes koos ema Merle Kukega endale
line-tantsu  avastas,  tegutseb  Pärnumaal  ja  aitas
Tsoorus  stiilipäeva  läbi  viia.  Kairit  on  loonud  neli
tantsu, millest ühe õpetas selgeks ka laupäeval kohal-
olijatele.  Tema  deviisiks  on,  et  tants  olgu  kuitahes
lihtne,  tuleb  endast  anda  kõik  ja  teha  võimalikult
ilusti. 



   Line-tantsuõpetajatest  Valgamaal  tegutsev  Eve
Lahesoo  alustas  tantsimisega  2005.  aastal,  alates
2008. aastast tegutseb juhendajana nii Valga linnas
kui Lüllemäel.  Praegu tantsivad tema käe all  Lülle-
mäel 11 täiskasvanut ja 18 last. Valgas 8 edasjõudnut
ja 12 algajat. Kummaski grupis lööb kaasa üks mees-
tantsija.  Eve ise on kokku pannud kaks  line-tantsu,
millest 2015. aasta võistlustel tantsuga „On the flour”
võitis kolm auhinda.
   Tantsuõpetaja Merju Hiir oli kohal Saku tantsijate-
ga.  Tantsimisega  on  tegelenud  alates  aastast  2001
ning ise õpetanud 10-11 aastat.   Rühmas tantsib 15
tantsijat.  Koos käiakse  2,5 tunniks  kahel  korral  nä-
dalas. Abiks on ka teine tantsuõpetaja Tõnu Koidla.
Uusi  tulijaid  on  vähe.  Näiteks  tänavu  haakus  line-
tantsijatega ainult kaks inimest.  Merju tantsude loo-
misele pole pühendunud, vaid põhirõhk on rühmaka-
vade  kokkupanemisel  igasugustele  üritustele.  Välja-
sõidud ja ürituste korraldamine ongi see, mis nende
kollektiivi kõige enam ühendab ja koos hoiab.
   Stiilipäev õnnestus igati. Vaatamata sellele, et paar
tundi enne juubelitordi söömist ja ühispildi tegemist
olid küll mõned jõudnud lahkuda, jagus lõputantsuks
parasjagu tantsijaid. 
   Tsooru  line-tantsijad on pooleaastase kooskäimise
jooksul  õppinud  selgeks  üle  kümmekonna  tantsu.
Stiilipäeval helitehniku rollis olnud Leho Otsma vai-
mustus  toimunust  sedavõrd,  et  liitus  tsoorulastega.
Tsooru  line-tantsijaid on lähiajal  võimalus esinemas
näha  nii  28.  aprillil  rahvamaja  juubelipeol,  Tsooru
kevadlaadal  kui  ka  augusti  kuus  toimuval  Urvaste
kihelkonnapeol.   

Kalle Nurk

mis teil Viga on?
   10.  märtsil  esietendus Ragne Jõela  Tsooru  küla-
teatrile  kirjutatud näitemäng „Mis teil viga on?”. Ka
sel  korral  tõestas  siinne  publik,  et  omade  mängu
oodatakse pikisilmi ning tullakse vaatama.

Tsooru külateatri esietendusel „Mis teil viga on?” olid 
kasutusel kõik 100 uut tooli.       Foto: Kalle Nurk 

  Väljakuulutatud alguse kellaajaks olid kõik 100 rah-
vamaja  uut  tooli  hõivatud  ning  mõned  toolid  tuli
juurdegi tuua. Külateater on Laine Keerovi juhenda-
misel koos käinud üle kümne aasta. Suurt rõhku pan-
nakse lava kujundamisele. Nii tehti ka selleks korraks
uued kulissid. Kohati tundub neid liigagi palju, sest
kümnel näitlejal on tegu enda mahutamisega väikesel
maarahvamaja laval.  Kuigi kavalehel polnud märgi-
tud, kas lugu tuleb võtta tõsisena või komöödiana, sai
publik parasjagu naerda.
   Pärast etendust pajatas loo autor Ragne Jõela, kes
mängib kaasa ka pearollis meditsiiniõde Laurat,  kui-
das tuli kirjutamise mõte. 
   Kirjutamiskogemusi on tal vähe.  Viimati  sai kätt
proovitud kooli ajal. Kui aga õpiti möödunud aastal
„Kullaauku”, mis samuti Tsooru külateatri tellimusel
kirjutatud, otsustas ta ka ise sulest midagi välja pigis-
tada. Tundes hästi näitlejate karaktereid ja väljamän-
gimise võimeid, saigi mõte teoks. Ta andis lavastaja
Laine Keerovile teksti tutvumiseks ning sügisel asuti
õppima. Küsimusele, kas plaanis veel mõni lugu kir-
jutada, Ragne jaatavalt vastama ei kiirustanud. Kõige-
pealt mängime hooaja läbi ja vaatame, kuidas publik
vastu võtab. Aga mine tea!
   Tsooru külateatri esinemiste kava on tihe. Tsoorule
on järgnenud esinemised:
16. märtsil Misso rahvamajas,
1. aprillil Uue-Antslas Maateatrite päeval,
13. aprillil Ala rahvamajas ja
27. aprillil mängitakse Vastse-Kuuste rahvamajas.

Kalle Nurk

15.
Võrumaa

maateatriPäeV
   Viimastel  aastatel  on  Võrumaa  maateatripäevad
käinud külakorda. Tänavu, 1. aprillil, oli võõrustajaks
Uue-Antsla  rahvamaja.  Rahvamaja  juhataja  Kati
Velner koos maja näitetrupiga sai  päeva ettevalmis-
tusega toredasti  hakkama. Ka publikut tuli  oodatust
tunduvalt rohkem kohale ja toole tuli juurdegi tuua.
Avalöögiga kell 11 naerutas Tsooru külateater publi-
kut tublisti. Veelgi enam tõmbles kõht naerukrampi-
des  Airika  Saamo  vanuritest  kirjutatud  „Kae  kos
pandse  plõnni!”  näitemängu  sulbilaste  esituses  jäl-
gides. Mõlemaid etendusi on olnud võimalus vaadata
ka  Tsoorus.  Erki  Aule  kirjapandu  „Astuge  edasi!”
oskasid  rõugelased  väga  hästi  välja  mängida.  Kui
kõik plaanikohaselt läheb, saame Riina Köötsi lavas-
tust sügisel Tsoorus näha. 
  



 Teised  kolm esitusele  tulnud  lugu  –  Lasva  rahva-
maja „Suur juhus” ja „Tähtis kutse” ning Uue-Antsla
„Waene Paul” olid natuke tõsisema sisuga. 
   Nõukoja liikmed Marje Metsur, Aire Pajur ja Heino
Pall  kiitsid  kõikide  näitlejate  kooskäimise  ja  oma
maateatri elushoidmise tahet. Omalt poolt jagasid nad
näpunäiteid, kuidas hästi tehtu veelgi paremaks saaks
muuta. Nende üheks ülesandeks oli esile tuua ka trupi
parim, kelleks Tsooru näitlejatest sel korral valiti välja
Liis Keerov.

Võrumaa maateatripäeval Urvaste rahvamajas sai Liis Keerov
(vasakul)  näitemängus „Mis  teil  viga on?” parima osatäitja
preemia. Tema kõrval loo autor ja Laura rollis Ragne Jõela.

                 
Foto: Kalle Nurk

   Tore oli terve pika päeva jooksul näha publiku ri-
dades mitmeid Tsooru juurtega teatrihuvilisi. Nendest
Toivo Võrole naeratas teatrikülastuse loosiõnn. 
   Oli tore ja töine päev, mida rikastasid veelgi päeva-
juht  Siiri  Põldsaar  ning valgustus-  ja  helipuldi  taga
luhametsalane  Henri  Otsing.  Maateatripäevast  saab
pilte vaadata Tsooru kandi kodulehe pildigaleriist.

Kalle Nurk 

Vanast tsooru
kauPlusehoonest 
jääb Vähe järele

   Antsla Tarbijate Ühistule kuuluv Tsooru kaupluse-
hoone remonditööd on täies hoos. Algustööd venisid
ehitustööliste otsingute tõttu. Nüüd on ehitustegevus
käivitunud. Esialgu oli peamiseks tegevuseks lammu-
tamine. Ega vanast hoonest vist muud suuremat alles
jäägi,  kui  suurem osa välisseinast.  Põrand on siiski
täies  ulatuses  ära  vahetud.  Ka  katuse  panekuks  on
ettevalmistused tehtud. Sel nädalal peaks valmis saa-
ma ka välisfassaad. Nädala alguses hommikul Antsla
TÜ aseesimees Aigar Grihin kaupluse avamisepäeva
kohta veksleid välja ei käinud. Ta ütles, et iga möödu-
ja  näeb,  palju  tehtud ja  oi  kui  palju  veel  teha.  Kui
suuremaid tõrkeid ei tule, soovitakse maikuu jooksul

siiski kaupluseuksed ostjatele avada. Aga ustki, mida
tahetakse  avada,  pole  veel  olemas.  Aigar  Grihin
selgitab,  et  kauplusesse  hakatakse  sisenema  küll
vanast kohast, kuid uks tuleb kahe seina nurka serviti
varikatusega.  Tsoorulased peavad leidma teise  koha
ka  infostendile,  mis  sellisel  juhul  enam  ei  sobi
praegusele kohale. 

Endisest Tsooru kauplusest jääb vähe alles. Välispilt on  
tehtud 27. märtsil 2018.      Fotod: Kalle Nurk

Kaupluse sisemuses on kõik välja lõhutud ning tänaseks on 
tsemendist põrand valatud. Pilt on tehtud 16. aprillil 2018.

Esmaspäevane töönõupidamine. Pilt on tehtud 16. aprill 2018

Tsooru kaupluse tööde kulgu käis kohapeal 
uudistamas Kalle Nurk



Vabatahtlikust
tuletõrjest tsoorus

  Lepistu valla esimene tuletõrjeauto. 
Foto: Mati Kochi erakogu

 1.  jaanuaril  1946.  aastal  moodustati  Võrumaal
Lepistu  vallas  vabatahtlik  tuletõrje  lendsalk.  Lend-
salka  hakkas  juhtima  sideülem  Voldemar  Tiits.
Autojuhiks  Aleksander  Koch  ning  liikmed  Kaarel
Lust,  Voldemar  Pintman  jt.  Sakslaste  poolt  maha-
jäetud neljarattaveoga autost tehti pritsimeestele auto.
Autol oli peal pump ja voolikud. Pidevalt oli koman-
doga seotud kuni kaheksa meest. 
   Hiljem majandas kohapealse tulekustutamisega J.M.
Sverdlovi nimeline kolhoos, hiljem Antsla vallavalit-
sus. 

Mati ja Kaimo Koch on tuletõrjevalves olnud nii ööd kui 
päevad juba kakskümmend aastat. Nüüd on neil oma 
mittetulundusühing „Tsooru vabatahtlike päästekomando”. 
Pilt on tehtud 2. aprillil 2008. 

Foto: Kalle Nurk

   Alates 1997. aastast on Antsla vallavalitsuse arvel
olev uhke punane tuletõrjeauto jälle Vastse-lahu talu
õuel. Kochide pere traditsioonid lähevad edasi. Veelgi
enam.  30.  jaanuaril  2018.  registreeriti  MTÜ Tsooru
vabatahtlike päästekomando, mille liikmeteks on Mati
ja  Kaimo  Koch.  Märtsikuu  vallavolikogu  otsusega
anti MTÜ-le valla arvel olevad autod ja kogu sinna
kuuluv  inventar.  Mida  soovida  pritsimeestele?  Et
oleks vähe tööd!

Kalle Nurk

   õnnitleme !
Aastad tulevad ja lähevad. Tunneme rõõmu ja nau-
dime igat meile antut päeva ja aastat. 

Elulõng märtsikuu sünnipäevalastega 14. märtsil 2018. 
Foto: Krista Puija

Soovime su ellu
kevadist värskust,

suvist soojust
ja südamesse õnnehetki ilusaid

91 PUURA LEHTE 14.04.1927 Litsmetsa küla

91 MÕTTUS HARALD 09.04.1927 Luhametsa küla

82 MÕTUS KOIDULA 20.04.1936 Tsooru küla

76 KASAK LEIDA 02.04.1942 Luhametsa küla

76 PUKSA ANNE 08.04.1942 Tsooru küla

73 KOIDUSAAR VIIVI-AILI 04.04.1945 Tsooru küla

65 VÕRO ILME 13.04.1953 Viirapalu küla

64 NUMMERT RAIVO 06.04.1954 Litsmetsa küla

63 HILLAK ALEKSANDER 29.04.1955 Tsooru küla

62 SISAS OSKAR 01.04.1956 Tsooru küla

60 NURK KALLE 27.04.1958 Roosiku küla

60 LINDPERE HETTI 12.04.1958 Tsooru küla

59 MÕTTUS SULEV 26.04.1959 Luhametsa küla

58 SILD TOOMAS 29.04.1960 Kikkaoja küla

54 KARJUS MÄRT 05.04.1964 Tsooru küla

52 ANNELY HANSMAN 07.04.1966 Tsooru küla

87 PÜTSEP LILLI 30.05.1931 Roosiku küla
85 HORG ERIKA 11.05.1933 Savilöövi küla
79 TALJA ILME 11.05.1939 Tsooru küla
74 BERGMANN VÄINO 15.05.1944 Tsooru küla
71 VÕRO TOIVO 14.05.1947 Kikkaoja küla
71 PÄRNA MALLE 06.05.1947 Savilöövi küla
70 KIKAS HEINO 03.05.1948 Roosiku küla
70 VAAB ELMAR 16.05.1948 Tsooru küla
64 VEIDE MATI 05.05.1954 Tsooru küla
62 JÜRISOO ARNOLD 18.05.1956 Savilöövi küla
61 LUST MAIA 11.05.1957 Tsooru küla
60 ORG SIRJE 31.05.1958 Savilöövi küla
59 SPRENK PEETER 06.05.1959 Tsooru küla
57 MANDEL EHA 20.05.1961 Luhametsa küla
57 VIIMNE ENE 09.05.1961 Tsooru küla
56 NIILUS ANDRUS 31.05.1962 Tsooru küla
56 NIILUS MART 31.05.1962 Tsooru küla
52 NIILUS VIRGE 21.05.1966 Tsooru küla



mälestame

* * *

* * *

kutse

Meil kõigil on elu ja aeg ja lugu,
sellest elu jooksul saab ajalugu:
inimelu jaoks vaja on elumaja,

rahvamelu jaoks vaja on Rahvamaja -
ka see pole elu ja ajaloota

ja aega uskudes tulebki loota,
et ikka ja alati läbi aja

kooskäimise kohta on tõepoolest vaja -
see peab olema soe ja sõbralik maja -

rahvale rajatud Rahvamaja.
Kuni veel kestab külakultuur,

seni väikese rahva vaim püsib suur.

28. aprillil  on kõik oodatud Tsooru
rahvamajja  juubelipidustustele.
Kontserdi  osas  esinevad  kümme
kohalikku ja külaliskollektiivi. Kuna
kohtade arv on piiratud, palume juba
varakult  alustada  kohtade  broneeri-
misega
 (kalle@antsla.ee või  tel 53472806).
 Suupisted  võtke  kodunt  kaasa.
Rahvamaja poolt on tort, kohv ja tee.

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

EEVI HARAK
27. III 1958  - 27. III 2018

VLADIMIR MÄGILAINEN
19. IX 1982  - 2. IV 2018

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.
On kuskil ülim otsustaja,
ta märguandel lõpetame rea.

EHA KUZMINA
11. IV 1940  - 23. III 2018

mailto:kalle@antsla.ee

