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Valimiste üleuputusest
antsla Vallas

Vallavolikogu valis uut esimeest

   Novembrikuu  vallavolikogu  istungil  tegi  voli-
kogu esimees Margus Klaar teatavaks oma ameti
mahapaneku  alates  1.  detsembrist. Pikalt  aru  ei
peetud ning juba järgmisel istungil andsid nõusoleku
Merike  Prätz  ja  Raivo  Vallner,  mõlemad  Valimis-
liidust  Antsla-Urvaste  (VAU),  juhtida volikogu.  See
on  üheks  märguandeks,  et  selles  valimisliidus  on
mõra  sees.  Eks  seda  ole  vallarahvas  tähele  pannud
istungite otseülekanneteski, et elu- ja suurte juhtimis-
kogemustega  Raivo  Vallner  on  rahulolematu  vallas
toimuvaga. Kuna tol korral üks saadik ei osanud kum-
bagi kandidaati eelistada ja jäi erapooletuks, siis kahel
korral  läbiviidud  salajane  hääletamine  ei  andnud
kummalegi  kandidaadile  vajalikke  poolthääli  (9).
Kõiges selles pole midagi halba ja imelikku. Volini-
kud said lihtsalt rohkem järgi mõelda, millise arengu-
suunaga vallas soovitakse edasi minna.

   Jaanuarikuu volikogus aga jätkusid valimispin-
ged.  Kes  toona  arvutite  taga vallavolikogu  istungit
jälgisid,  teavad,  et  juba viis  tundi  väldanud istungil
polnud ikka veel suudetud uut esimeest valida. See-
kord aga oli olukord kriitilisem. Üles olid seatud sa-
mad kandidaadid ja hääletajate hulgas  väikesed muu-
datused. Kui detsembris puudus volikogu esimehe va-
limise ajal VAU liige Kadri Hillak ja hääled jagunesid
8:7 Raivo Vallneri kasuks, siis sel korral lahkus voli-
kogust enne hääletamist Airi Hallik-Konnula valimis-
liidust Me Elame Siin (MES) ning hääled jagunesid
8:8. Tarvis aga oleks olnud volikogu kogu koosseisu
enamushääli  (9).  Valimised olid  küll  salajased,  kuid
pole  tarvis  olla  selgetnägija  teadmaks,  et  Raivo
Vallneri  toetajaskond  väljaspoolt  oma  valimisliitu
koosnes  Keskerakonna  ja  MES  esindajatest  ning
Merike Prätzi toetusjõud peitus valimisliidu Ühisjõud
ridades. Kui ka selle päeva kordushääletus poleks tu-
lemusi  andnud,  oleks  kuulutatud  volikogu  otsustus-

võimetuks  ning  volikogu  koosseis  asendatud  uute
liikmetega.   Kahe  valimise  vaheajal  püüti  leida
mitmeid  kompromisslahendusi,  kuid  tulemusteta.
Lõpp  hea,  kõik  hea.  Volikogu  võis  jätkata  sama
koosseisuga,  see  tähendab,  et  viimases  voorus  tuli
lahendus lõpuks 10:6 Merike Prätzi kasuks.

   Veebruarikuu  istungil  valiti  uueks  aseesimeheks
Margus Klaar. Väliselt toimus väike vangerdus, kus
volikogu esimees ja aseesimees vahetusid, kuid tun-
dub siiski lumelaviin ennast olevat liigutanud. Valla
kodulehel olevas volikogu liikmete nimistus on rah-
vamandaadiga  otse  volikogusse  pääsenud  Raivo
Vallneri VAU liikmeskonda kuulumise asemel „ - ”.

3.  mail  2019  toimusid  XIV  korralised
riigikogu valimised

   Tore on tõdeda, et ka sel korral oli avatud Tsooru
kandis  oma  valimisjaoskond.  See  võimaldab  meil
analüüsida siinse piirkonna inimeste meelsust. Vali-
misnimekirja  Tsoorus  oli  kantud  407  nime,  kellest
käis valimas 239 (58,7 %).

   Kõige enim toetushääli kogus Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond  (EKRE),  kellele  järgnesid  Keskera-
kond  ja  Reformierakond.  Valimistele  järgneva  kuu
jooksul on iga päev meedias lõputult juttu valimis-
tulemustest ning koalitsiooniläbirääkimistest.

   Valimised võitis kindlalt Reformierakond, kellele
anti  28,8  %  häältest  ja  sai  Riigikogus  34  kohta.
Esialgu tundus, et me saame esimese naispresidendi
kõrvale  Eesti  ajaloos  ka  esimese  naispeaministri.
Ometi  peavad  koalitsiooniläbirääkimisi  Keskera-
kond, EKRE ja Isamaa. Veerandsaja aasta jooksul on
meedia  vahendusel  eestlasi  hoiatatud  ja  hirmutatud
tagurliku Keskerakonna eest. Nüüd on orbiidil uueks
patuoinaks EKRE. Tsoorulased ei lasknud ennast se-
gada meedia hirmujuttudest. Üks aga on kindel: aas-
tatega on maaelu tühjaks jooksnud ja inimesed vire-
levad vaesuse piiril. Viie rikkaima riigi hulka jõuda
on sama, kui kunagi „valget laeva” oodates. Eks lähi-
aeg näita, millised tuuled tegelikult eesti elus puhuma
hakkavad. Kas ka tegelikult hakatakse maaelule roh-
kem tähelepanu pöörama?



Riigikogu valimistulemused Tsooru jaoskonnas.

Ukse ees on Euroopa parlamendi valimised,
mis toimuvad 26. mail 2019

 Ka sel korral avatakse Tsooru jaoskond. Leidke oma-
le sobiv erakond ja kandidaat ning tulge valima!

Kalle Nurk

antsla Valla 
teehoiukaVa kinnitamine

   29. jaanuaril toimunud vallavolikogu istungil võeti
vastu  käesoleva  aasta  teehoiukava.  Üldiste  teehool-
dustöödele lisaks tuleb Tsooru piirkonnas mahukama
tööna rahvamajani viiva tee remont koos rahvamaja
esise  parkla  väljaehitamisega.  Aasta  tagasi  nimetas
valla majandusnõunik Rain Ruusa seda teelõiku valla
üheks halvimaks teeks.

Tsooru bussipeatusest rahvamaja juurde viiv asfaltteelõik on 
nii auke täis, et vajab põhjalikumat remonditööd. Pilt on 
tehtud 14. novembril 2018.

Foto: Kalle Nurk

Pole ka ime, sest teel on auk augu kõrval. Vihmade
saabumisel veeloigust läbisõitmise vältimiseks kasu-
tatakse murupeenart. Tee on nii käest läinud, et auku-
de täitmisest lihtsalt ei piisa. Rain Ruusa sõnade ko-
haselt  viiakse  tööd  läbi  kahes  osas.  Esimeses  osas
freesitakse vana asfaltkate ja asendatakse uuega.

Rahvamaja esine tee kevadise maasulamise ajal. Pildil porine 
osa on rahvamajja viiv  teeosa. Pilt on tehtud 19. märtsil 2019.

Foto: Kalle Nurk

  Ka valla allasutuste majaesistest on Tsooru rahva-
maja kõige halvemas olukorras. Siia on küll toodud
mõni koorem kruusa ja aastas korra sõidab mööda ka
teehöövel, kuid sügisvihmadega või kevadel maa su-
lamisperioodil on tegu, et kuiva jalaga hoonesse pää-
seda. Kõikjal laiub pori. Tänavu ongi plaanis ka see
probleem lõpuks lahendada. Jääb soovida edu valla-
valitsusele tööde teostamisel, et enne sügispori saa-
bumist jõutaks nende töödega lõpusirgele.

Kalle Nurk

aVati antsla ja
urVaste Valdade

ühinemisleping
    Kultuur on ikka olnud esimene koht, kust rahade
kokkuhoidmiseks  esmajärjekorras  kinni  haaratakse.
Nii läks ka sel korral. Pärast Antsla ja Urvaste valla
ühinemist  tõstatatigi  päevakorda  küsimus,  kas  meil
on vajadus ülal pidada väikeses vallas seitset raama-
tukogu. Igati õigustatud küsimus, sest raamatukogu-
dest on juttu olnud pinnapealselt.  Möödunud aastal
viidigi läbi rahvakoosolekud raamatukogude teenin-
duspiirkondades. Kahes neist (Vaabina ja Haabsaare)
avaldatigi arvamust, et napi lugejaskonna tõttu võiks
seal  olla  kas  laenutuspunkt  või  koguni  sulgeda.  Et
aga viia läbi muudatusi, peab avama ühinemislepin-
gu.

Eesti Konservatiivne erakond Eesti Keskerakond
Uno Kaskpeit 18 Tarmo Tamm 11
Merry Aart 14 Anneli Ott 10
Tiit Kala 8 Heimar Lenk 11
Kokku 58 Kokku 51

Reformierakond Sotsiaaldemokraadid erakond
Liina Kersna 21 Anti Allas 13
Hanno Pevkur 20 Ivari Padar 10

Kalvi Kõva 4
Kokku 49 Kokku 32

Isamaa erakond Elurikkuse erakond
Kurmet Müürsepp 13 Rainer Kuuba 6
Priit Sibul 6 Airi Hallik-Konnula 2
Meelis Mõttus 3
Kokku 25 Kokku 11

Vabaerakond Eesti 200 erakond
Kaul Nurm 3 Igor Taro 2
Tõnis Luukas 1
Urmet Külaots 1
Kokku 5 Kokku 5



   29. jaanuari vallavolikogus võeti vastu protokollili-
ne  otsus  Kuldre  teenuspunkt;  noorsootöö;  raamatu-
kogud; kultuur, sport ja vaba aeg ning Lisa 6. struk-
tuur  avamise  osas.  Sama  päevakorrapunkti  proto-
kollitud  osas  on  veel  kirjas,  et  hakkavad  toimuma
arutelud  ühinemispunktide  osas.  Eelnõu  ühinemis-
lepingu muutmiseks tuleb siis, kui ollakse aruteludega
lõpule jõutud. Järgneb avalikustamine ja alles seejärel
otsuse kinnitamine.  Tegemist  saab olema pika prot-
sessiga.

   Enne ühinemislepingu avamist oli Antsla vallavalit-
sus viinud läbi rahvaga kohtumise raamatukogude va-
jalikkuse  teemal.  Samuti  valmis  2018.  aasta  lõpuks
uurimustöö rahvamajade osas.

Tsooru kandi tegusate kultuurigrupeeringute esindajad Tsooru
rahvamaja Antsla vallavalitsuse tulevikuplaanidele 14. 
veebruaril hinnangut andmas.

14.  veebruaril  toimus  Tsoorus  selle  piirkonna
mittetulundusühingute,  külavanemate  ja  seltsin-
gute ning vallaametnike vaheline kohtumine, mille
algse eesmärgina tuldi rahva arvamust küsima Tsooru
rahvamaja andmisest mittetulundusühingu kasutusse.

 Juba  koosoleku avaminutitel  käisid  vallaametnikud
välja nägemuse, kus Tsooru rahvamaja juhtimine toi-
mub tsentraalselt, mitte kohapeal.

   Toimus üle kahe tunni kestnud asjalik arutelu. Lõp-
pkokkuvõttes  jäi  kõlama  Tsooru  kandi  kogukonna
esindajate  seisukoht,  et  ollakse  rahul  praeguse  süs-
teemiga ning ei pooldata rahvamaja vara üleandmist
ühele  seltsingule.  Samuti  laideti  maha  mõte  viia
Tsooru  rahvamaja  ühtse  juhtimise  alla.  Tsoorus  on
paaril  varasemalgi  rahvakoosolekul  arutatud  Tsooru
rahvamaja tööd ning antud rahuldav hinnang.

Kalle Nurk  

eesti Vabariigi
sünnipäeVapidustused

Antsla Kultuuri- ja spordikeskuses toimus 23. veebruaril  
EV101 sünnipäeva kontsertaktus.  

    Eesti Vabariik (EV) on astunud uude sajandisse.
Aastad mööduvad. Elu läheb vana rada edasi. Nii toi-
mus ka tänavu EV 101 sünnipäeva eelõhtul kontsert-
aktus Antsla kultuuri- ja spordikeskuses.
   Traditsiooniliselt tehti kokkuvõtteid möödunud aas-
tast, tänades ja tunnustades silmapaistvamaid ja tubli-
maid. Eelmises Külalehes kirjutasime, et tegusa küla-
na on nominendiks esitatud ka Roosiku küla. Eks ot-
suste tegemisel ole palju subjektiivsust ja ikka võib
tekkida küsimus: miks tema ja mitte mina? Nii võib
küsida ka Roosiku küla 2018. aasta tegusa küla tiitlist
ilmajätmise kohta. Oli selles külas möödunud aastal
mitmeid suurüritusigi, mis jõudsid suurde meediasse.
Seekord  läks  sedasi.  Tegusaks  külaks  kuulutati
Kaksküla. Kummalisena tundub, et Antsla vallas sel-
list küla polegi. Küll on MTÜ Kaksküla, mis regis-
treeritud Uue-Antsla  külas.  Märtsi  kuu Valla  Lehes
aga kirjutatakse, et tegus küla 2018 tunnistati hoopis
Uhtjärve/Uue-Antsla. Jäägu see kõik otsustajate, rää-
kijate ja kirjutajate südametunnistusele. Roosikulased
ei lase ennast segada. Nende eest räägivad teod.

Mati (paremal) ja Kaimo Koch on sagedased auvalves olijad 
EV sünnipäeval kaitseliidu paraadi ajal Eesti Vabadussõjas 
langenute mälestussamba juures.    

Fotod: Kalle Nurk



Litsmetsalane ÜloPukk (paremal) oli EV 101 sünnipäeval 
toimunud Kaitseliidu paraadil üks lipuheiskajatest.
 
  Järgmisel päeval,  24. veebruari varahommikul, toi-
mus  Antsla  keskväljakul  juba  25.  korda  Kaitseliidu
paraad, kus tsoorulasedgi  märgatavad. Nimelt  seisid
Vabadussõjas langenute mälestussamba juures auval-
ves Savilöövi küla mehed Mati ja Kaimo Koch, üks
lipuheiskajatest  aga  oli  Litsmetsa  külas  elav  kaitse-
liitlane Ülo Pukk.
   Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäeva
tähistamiseks valmis juubeliaastal  soomusrong nr. 7
„Wabadus“. 1918. aasta Vabadussõjas tegutses kuus
laiarööpmelist  ja  viis  kitsarööpmelist  soomusrongi,
kuid soomusrong nr 7 „Wabadus“ ei ole ühegi Vaba-
dussõja-aegse rongi koopia.  Taasloodud soomusrongi
koosseisu  kuuluvad  suurtükivagun,  kuulipildujava-
gun,  dessantvagun,  sanitaarvagun  ja  katteplatvormil
asuv  soomusauto  „Estonia“.  Näidisrongis  on
Vabadussõda ja soomusronge tutvustav näitus.

   Soomusrong nr 7 „Wabadus“ ja sellel asuv näitus
alustas oma teekonda 4. jaanuaril 2019 Kehrast. Sellel
päeval möödus sada aastat otsustavast lahingust, mil-
lega peatati Tallinna poole suunduvad vaenlaste üksu-
sed. Soomusrongi teekond kunagisel rindejoonel lõp-
pes 1. veebruaril 2019 Valgas. Pärast lahingutee mars-
ruudi läbimist  liigub soomusrong mööda olemasole-
vaid raudteid üle terve Eesti kuni 2019. aasta lõpuni.
21.-28.  veebruarini  peatus  soomusrong  nr  7
„Wabadus” Antsla raudteejaamas.

Soomusrong nr 7 „Wabadus” Antsla raudteejaamas. Pilt on 
tehtud 24. veebruaril 2019.

Soomusrongis  on  üles  seatud  näitus,  mida  Antslas
tutvustas endine tsoorulane Aivar Kroonmäe. Ta on
endale selgeks teinud saja aasta taga toimunu ja oma
teadmisi  huvilistele  edasi  andes  tuli  lugusid,  millel
polnud lõppu. Nädala jooksul külastas soomusrongi
ligikaudu 2800 huvilist. Aivar  Kroonmäe ja kaika-
lane  Urmas  Koemetsa  sulest  ilmub Valla  Lehes  ka
järjelugu „Vabadussõda ja Antsla”.
   Aitäh tegusatele inimestele!

Kalle Nurk

lüllemäe- ja tsooru
naisrühma kohtumisõhtu

lüllemäe rahVamajas

Lüllemäe ja Tsooru naisrühm kohtumisõhtul Lüllemäe 
rahvamajas.  Foto: Kalle Nurk

   2018. aastal kahanes Tsooru naisrühm Koidukiir
nii väikeseks, et abi tuli otsida naabervallast  Lülle-
mäelt. See oli ka õige samm, sest aasta kujunes tänu
koostööle esinemisrohkeks. Nii otsustatigi 20. jaanu-
aril  taas  kokku  saada  ja  heita  pilk  möödunule.
Vaadati pilte, filmi ühistantsimisest ja tuletati meelde
ning tantsiti läbi tantsudki. Oli tore õhtupoolik, mille
eest  suurimad  tänud  võõrustajatele.  2018/19  aasta
hooaja alguses sügisel võttis Tsooru naisrühm mõtle-
miseks  aja  maha.  Mõnelgi  on  rahvatantsupisik  nii
sisse juurdunud, et alates aprillist käiakse taas koos.
Tantsijaid napib ning iga huviline on oodatud ja tere-
tulnud.  Tsooru  rahvatantsijate  esinemist  saab  taas
jälgida 19. mail Tsooru kevadlaadal.

Kalle Nurk



roosiku külaelanikud
sooViVad rajada külla
tuletõrje VeeVõtukoha

1. märtsil 2019 otsiti Roosiku külas Mustjõe äärde sobivat koh-
ta tuletõrje veevõtukoha väljaehitamiseks.

Foto: Kalle Nurk

1. märtsil jalutati Roosiku külas Mustjõe ääres ja otsi-
ti kohta, kuhu sobiks kõige paremini tuletõrje veevõtu
koht. Kohal olid nii külainimesed kui ka spetsialistid.
Sobivaid kohti leiti mitmeid ja ka veevõtukoha välja-
ehitusvariante  mitmeid.  Mõeldakse  kasutuse  mitme-
külgsusele  ja  tulevikule.  Määravaks võib saada ehi-
tuseks vajalike vahendite leidmine.

mängufilm   „tõde ja õigus” 
jõudis kinolinale

Filmist „Tõde ja õigus” Vargamäe taluhooned Vastse-Roosa 
külas. Pilt on tehtud 26. aprillil 2019. Fotod: Kalle Nurk

   2017. aastal mai kuus ilmunud Külalehes nr 123 kir-
jutasime filmi „Tõde ja õigus” võtete algusest. Nüüd,
20. veebruaril  esilinastus Eesti  Vabariigi  100. aasta-
päevale  pühendatud  mängufilm  "Tõde  ja  õigus".
Režissöör  Tanel  Toomi  ekraniseering  paneb  ühtlasi
punkti  EV100  filmiprogrammile.  See  Eesti  film on
juba meelitanud vaatama rekordarvu publikut. 

   Andrese ja Krõõda kodu ehk Vargamäed otsiti filmi
jaoks pea pool aastat, lõpuks leiti see Läti piiri äärest
Vastse-Roosa külas.  Anton Hansen Tamsaare sündis
1878.  aastal  Tammsaare-Põhja  talus  Vetepere  külas.
Alates 1978. aastast on Tammsaare sünnikodus taas-
tatud hoonetekompleksis avatud muuseum. 

   Filmimiseks see „päris Vargamäe“ ei sobinud kuna
seal on palju kaasaegseid hooneid, kruusateid ja mets
liiga  ligidal.  Pika  otsingu  tulemusena  leitigi  sobiv
koht Võrumaal.  Ka siin muudetakse hiljem arvuti-
graafika  abil  palju  ümber,  et  luua  ideaalselt  sobiv
maastik.  „Tõde  ja  õigus“  filmi  jaoks  ehitati  üles
seitse  maja,  mis  on  uued,  aga  näevad  välja  nagu
vanad.  Keerulisemaks muudab filmimise ka see,  et
raamatu tegevus toimub 24 aasta jooksul. 

9. aprillil 2017 filmiti Roosiku külas „Tõde ja õigust”. Pildil 
tehakse ettevalmistusi sohu vajunud lehma filmimiseks.

Mustjõe luhale kaevatud auk, kuhu lehm sisse juhatati, et siis 
filmida selle soost väljatirimist. Pilt on tehtud 14. aprillil 2017.

   Lisaks filmi edukäigule paneb uhkust tundma see-
gi, et kahe ja poole tunni jooksul pöördutakse sageli
filmis soomaale, mis aga on üles võetud Roosiku kü-
las  Mustjõe  luhal.  Luhal  ja  jõekaldal  liikudes  võib
ära tunda kohad, kus filmimehed ülesvõtteid on tei-
nud.  Kohe  filmi  alguses  on  episood  sohu  vajunud
lehmast.  Neid  kaadreid  filmitigi  Roosikul  Mustjõe
silla lähistel kaks aastat tagasi. 

   Film „Tõde ja õigus“ on teinud ajalugu ja koos fil-
miga läheb ajalukku Roosiku küla omapärase maasti-
kuga. Meie aga omalt poolt võiksime „Tõde ja õigu-
se“ ning Roosiku küla seosele veelgi rohkem kaasa
aidata,  tehes  uurimustöid,  märgistada  filmimskohti,
kirjutada filmimise käigust jne. 

   Igaüks võiks vähemalt korra oma silmaga üle vaa-
data  filmi  „Tõde  ja  õigus“,  mis  paneb  nii  mõnegi
hoopis teisiti elu üle mõtlema.

Kalle Nurk



   talVised heitlikud ilmad

20. märtsil mõni minut enne uue päeva algust algas
kevad. Seda päeva loetakse ka kevadiseks pööripäe-
vaks,  mil  päev ja  öö sama pikad – 12 tundi.  Päike
asub ekvaatori kohal seniidis ning vahetuvad polaaröö
ja -päev.
   Meenutades möödunut talve, võib sel korral lugeda
seda heitlikuks.  Ebaühtlane oli  ilm ka meie väikese
Eestimaa ulatuses. Raske on sellises midagi õues pi-
kalt  ette  planeerida.  16.  veebruariks  muutus  ilm nii
vesiseks, et Tsooru paisjärvel tuli jäärajasõit ära jätta.
See aga ei takistanud samal õhtul maha pidada rahva-
majas üks korralik sõbrapäeva pidu Paide kandis te-
gutseva ansambliga Tänatehtu. Publikuga aitasid õh-
tut  täita ka kaks sünnipäevalast,  kes just  siin  otsus-
tasid oma sõpradega koos istuda.
   Nüüd, mil rahvamaja saal ja lava remonditöödega
ühel pool, on ruumid kasutamist leidnud ka kinniste
pidude pidamiseks.

  Ansambel Tänatehtu tervitamas Tsooru kandi rahvast 
Külalehe vahendusel. Fotod: Kalle Nurk
 

Väsimatud sünnipäevalised ja ansambel Tänatehtu 
sõbrapäeval.

Ansambel Absolut Lühis 12. aprillil Tsooru rahvamajas 
puhkeõhtut sisustamas. Foto: Kalle Nurk

12.  aprillil  Tsooru rahvamajas  toimunud puhkeõhtu
näitas, et siinse kandi rahvas tantsuõhtutele massili-
selt enam ei torma. Samas teame, et ansamblite hin-
nad on üpris kõrged. Korraldaja peab kogu aeg olema
valmis  omalt  poolt  juurde  maksmisega.  Rahvast  ei
meelita kohale isegi nii hea ansambliga kui Absolut
Lühis. Ka sel korral viskasid päästenööri sünnipäeva-
pidajad.  Siinjuures  suurimad tänud Märt  Karjusele,
kes sai 5. aprillil 55aastaseks ning nädal hiljem tore-
da sünnipäevapeo rahvamajas maha pidas.

    Ansambli Absolut Lühis kaudu tsoorulaste palavad
tervitused meie sõpradele Koigi Kultuuriseltsis, kel-
lega vastastikused külaskäigud jäid aastasse 2017.

Kalle Nurk

tsooru rahVatantsijad
tallinna tantsupeol

osalemisluba taotlemas

Mõniste-Hargla-Tsooru rahvatantsijad Võru Kandle
kontsertsaalis 31. märtsil Tallinna üldtantsupeole saamiseks

viimast ettetantsimist tegemas.                Foto: Kalle Nurk

Mõniste  rahvamaja  katuse  all  tegutsev  segarahva-
tantsurühm  on  täiskoosseisus  Tallinna  tantsupeole
sõiduks  valmis.  Kõik  siiski  tänu  sellele,  et  kokku
käiakse väga laialt territooriumilt. Lisaks kohalikele
on  liikmeid  Harglast,  Võrust,  Antslast,  Tsoorust  ja



Kaikalt.  31.  märtsil  toimus  kultuurimajas  Kannel
viimane  ettetantsimine,  mis  oli  määravaks  Tallinna
tantsupeole  pääsemiseks.  Vastus  peaks  saabuma
aprilli kuu lõpus või mai kuu alguses.

   Tallinna laulu-tantsupeo tuli  läbib juuni kuus
kõiki  maakondi. Võrumaale saabub tuli  16.  juunil.
Sama päeva õhtuks jõuab Kubija  mändide alla,  kus
toimub tänavuse aasta maakonna laulu-tantsupidu. Nii
nagu 2004. aastal, nii ka tänavu, on võimalik tuletee-
konda jälgida 17. juuni keskpäeva ajal Tsoorus.  See-
kord peatub tuli Tsooru rahvamaja ees, kus toimub ka
väike kontsert. Tsoorust liigub Kaika kaudu Antsla ja
lõpp-punkti Lauri tamme juurde. Jälgige reklaami ja
tulge saatma tuld tema teekonnal!

Kalle Nurk

Vastlad rehepapi mäel

   Vastlapäev on liikuv püha, milleks on noorkuu tei-
sipäev  seitse  nädalat  enne  lihavõtteid.  Lõuna-Eestis
on  vastlapäeva  kutsutud  ka  pudrupäevaks.  Paljuski
tänu  lastele  ja  noortele  on  muutumatuna  püsinud
selle päeva kombestik ja vastlatoidud.   Peale soola-
ubade ja hernesupi on vastlapäeva eritoiduks vastla-
kuklid. Kui veel 20. sajandi teisel poolel püüti hobuse
ja saaniga sõita, mäest alla lasta suurte kelkude ja re-
gedega,  siis  nüüd on liulaskmisel  kasutusele võetud
plastikkelgud, liulauad vms.

   Liulaskmise juures on võisteldud ajast aega, vastla-
päeva  juurde  kuuluvad  paratamatult  kummuliläinud
saanid ja kokkupõrked.

J.  M.  Sverdlovi  nim.  kolhoosi  vastlapäev  1980ndate
lõpuaastatel.

   Omal ajal  oli Tsooru kolhoos ja Lepistu kool siinse
kandi  vastlapäevade  läbiviijad.  Kolhoosi  likvideeri-
mise  käigus  anti  kultuurimaja  üle  Antsla  vallavalit-
suse  haldusesse  ja  koos  sellega  tulid  üle  mitmedki
siinsed traditsioonid.  Üks neist  oli  ka vastlapäevade
tähistamine. Traditsioon jätkus, kuni aastani 2015, mil

Tsooru  rahvamaja  viimati  Tsooru  pargis  pikima liu
laskmist läbi viis ja rahamaja ees võistluse meeleolu
tekitas. Kuna rohkem hakati rõhku panema ülevalla-
listeks üritusteks, oli lisaks rahva vähesuse tõttu ka
see üheks põhjuseks, miks vastlasõidud kohapeal soi-
ku jäid. Tagajärjed pole just kõige roosilisemad. Pole
ülevallalised  vastlad  suurt  kõlapinda  kogunud  ja
Tsooruski keeruline pikaajalist traditsiooni uuesti ellu
äratada.  2016.  aastal  pidid  toimuma  valla  vastlad
Roosikul Rehepapi mäel.

   Kuigi tollal olid vastlad juba 9. veebruaril, sadas
taevast lume asemel vihma ning lumi voolas jõkke.
Tiit Tamm vedas küll Võru kaupluste juurde kuhjatud
lume  Roosiku  mäele,  kuid  Antsla  vallast  massilist
osavõttu vastlapäeval ei näidatud. Vaeva kompensee-
risid hoopis Sõmerpalust mitu bussitäit kohaletoodud
koolilast. Tänavu, mil Rehepapimägi mitme seadme
poolest  rikkamaks  saanud,  otsustas  Tiit  Tamm taas
rahvast  mäele  liugu  laskma  meelitada.  Kuna  valla
vastlad  otsustati  seekord  maha  pidada  Nõiariigis,
temale  mittetulundusühingute  ja  seltsingute  toetus-
fondist raha ei eraldatud. Tuli hakkama saada omade
jõududega.  

   Kahjuks ei soosinud ilm ka selle aasta 5. märtsil
toimuvat vastlapäeva. 3. märtsil Nõiariigi vastlapäev
ja kalapüügivõistlus jäeti koguni ära.  Rehepapp aga
vedas taas lume kohale, seekord traktoriga metsa alt.
Tuul ja vihm ei seganud ka sel korral Roosikul vast-
lapäeva tähistamist. Lusti lasteaia seltskond koos las-
te ja lastevanematega nautisid sel päeval täisrinnaga
liulaskmist. Õhtuhämaruses kogunes  paarkümmend
roosikulast vastlapäevale. Tuledesäras mäelt tormasid
alla hõisetega tuubid. Nii mõnigi maabus veeloigus,
mis veelgi lõbu laialt juurde tõi.

 Roosiku külarahvas 5. märtsil Rehepapi talus vastlalaua 
taga. Foto: Kalle Nurk

    Tsooru kandi vastlad  said seekordki peetud. Küll
aga  jäi südamele kripeldama vallapoolne toetusraha-
de jagamine. Siin valitseb justkui süsteemitu tegevus.
Raha on alati raske jagada, eriti kui küsijaid palju ja



raha vähe. Aga mingi ühtne kord raha eraldamiseks ja
äraütlemiseks peaks siiski olema teada juba küsimise
algfaasis ning äraütlemise põhjus rohkem lahti mõtes-
tatud. Siin on, mille üle mõtiskleda.

Kalle Nurk

linetantsijate stiilipidu
tõi tsooru rahVamajja
lõunamaist õhkkonda

2. märtsil toimunud linetatntsijate stiilipeol „Hawaii” osalejad.
                Foto: Kalle Nurk

   Tänu Merle  Kuke  linetantsu õpetamisele  Tsooru
rahvamajas on siin iga aasta alguses korraldatud line-
tantsijate  stiilipidu.  Tsoorus  käiakse  tantse  õppimas
korra nädalas teisipäeviti. Tänavu 2. märtsil toimund
eksootilise  hõnguga  „Hawaii!”  kokkusaamisele  tuli
üle  Eesti  kokku  poolsada  tantsijat.  Seitsme  tunniga
tantsiti 86 tantsu ja õpiti mõned uuedki. Aitäh Merlele
ja tema meeskonnale toreda päeva eest!

Kalle Nurk

selgus „tsooru
mälumängur 2019” Võitja

   Märtsi  kuu on saanud ajaks,  mil  selgub Tsooru
mälu-mängu  järjekordne  üldvõitja.  Tänavu  kirjutati
ajaloo-raamatusse  11. „Tsooru mälumängur” võitja,
kelleks on võistkond „Mäha talu” koosseisus Krista
ja Kustas Puija ning Ene Sõmer. Mäha talu liikmed
on  kõik  Tsooru  küla  kodanikud,  kes  võidutsesid
neljas  voorus,  ühes jäid teiseks ja  ühes neljandaks.
Järgnesid  võistkonnad „Võru”  ja  „Velled”.   Kokku
osales 13 võistkonda.

„Tsooru mälumängur 2019” finaalvõistlusel osalejad.

Fotod: Kalle Nurk

„Tsooru mälumängur 2019” 
kolm parimat võistkonda koos 
küsimuste koostaja Ene 
Viimsega.

oktoober november detsember jaanuar veebruar märts Kokku Võimalik  %
1 MÄHA  TALU 46 40 47 44 41 48 266 400 0,67
2 VÕRU 35 27 40 41 34 67 244 400 0,61
3 VELLED 30 31 34 34 39 51 219 400 0,55
4 MAM 34 24 0 27 44 56 185 340 0,54
5 ROOSIKU 27 0 35 27 29 37 155 340 0,46
6 300+ 29 18 32 23 32 48 182 400 0,46
7 METSAPOOLE 28 16 18 0 42 50 154 340 0,45
8 KRAAVI 24 24 27 30 35 32 172 400 0,43
9 FAASID 18 16 30 28 29 47 168 400 0,42
10 MENDIS 24 20 20 27 26 42 159 400 0,40
11 KOSTILISED 17 30 24 15 31 36 153 400 0,38
12 ABC 26 16 24 22 23 39 150 400 0,38
13 TAKO-TAKO 22 4 20 15 22 0 83 300 0,28

tsooru    mälumängur    2019     statistika



käsitööõpituba lõpetas
Viienda hooaja

Meistrimehed Tsooru käsitöö õpitoas 15. veebruaril lillekesi 
valmistamas. Foto: Kalle Nurk

   2014. aasta oktoobri kuus alustas Tsooru rahvama-
jas  tööd Ülle  Fomotškini  juhendamisel  käsitöö  õpi-
tuba.  15.  märtsil  oli  viienda hooaja viimane kokku-
saamine.  Koos  käidi  kahel  korral  kuus.  Igal  korral
meisterdati  ikka  midagi  uut  ja  huvitavat.  Tore  on
vaadata näputöö huvilisi, kes hetkeks kaotavad ajataju
ja süvenevad oma töösse.

tsooru külateater tuli 
Välja uue etendusega
   9. märtsi õhtul oli Tsooru rahvamaja taas rahvast
täis.  Publikumi võis lugeda tublisti  üle  saja.  Nimelt
tuli  Tsooru  külateater  välja  Virve  Osila  teatritükiga
„Poolikud patud”.  Tsoorus on varemgi välja  valitud
Virve  Osila  lustakaid  näitemänge.  Kuna  näidendis
tegelasi  vähem kui  külateatris  liikmeid,  kasutatakse
sel  korral  kolme  dublanti.  Dublandid  on  vajalikud
eriti  väljasõitudel,  sest  sageli  nii  mõnelegi  ei  sobi
selleks  kokkulepitud  aeg.  Teistes  rahvamajades
mängimisi  aga  jagub.  Eriti  tihedalt  on  ajad  kokku
lepitud aprilli ja mai kuus.

Tsooru külateater Võrumaa 16. maateatripäeval. Pildil 
„Poolikud patud” tegelased, lavastaja ja žürii liikmed.

            Foto: Kalle Nurk

   Tsooru  külateatri  esituses  „Poolikud  patud”  on
kirjapandust  mõnevõrra  kärbitud.  Vaatamata  sellele
kestab etendus koos vaheajaga pea kaks tundi. Aitäh
Tsooru  külateatri  näitlejatele  ja  lavastaja  Laine
Keerovile, kel ikka jagub aega ja tahtmist igal keva-
del välja tulla uue etendusega.

   Pärast näitemängu esietendust võis mõnusalt aega
edasi veeta, sest tantsuks oli mängima kutsutud an-
sambel „Viiser”.

   Vaevalt ollakse näitemängu õppimisega ühele poole
saadud, kui juba otsitakse sügiseks uut.  Edu Tsoorus
koos  käivatele  näitlejatele  nii  väljasõitudel  kui  ka
uueks hooajaks ettevalmistamisel!

Kalle Nurk

16. Võrumaa
maateatripäeV toimus

tsooru rahVamajas
  Viimasel ajal on Võrumaa maateatripäevi korralda-
tud  rahvamajades  külakorda.  Tänavu  jõudis  järg
Tsooru rahvamaja kätte.  Võrumaal  jagub harrastus-
näitlejaid  ja  näitetruppe.  Vaatamata  sellele  oli  tegu
üheks  päevaks  kõik  need  kokku  kutsuda.  Paljud
näitlejad on sunnitud tööl käima kaugetes kohtades,
mõned isegi  välismaal.  See pikendab uue lavastuse
valmimise  aega  ja  mängimiseks  sobiva  päeva  leid-
mine  on samuti  omaette  küsimus.  Siiski  11.  teada-
olevast näiteringist said maateatripäevale tulla kuus:
Loosi Kandi Seltsi näitering, Lasva „Häänali”, Lasva
„Näitelust”, Puiga rahvamaja näitering ning Sulbi- ja
Tsooru külateater. Kohal oli ka kolmeliikmeline žürii.
Juba mitmendat aastat žürii valib välja ainult parimad
näitlejad. Näitemänge omavahel ei võrrelda. Tsooru
külateatri  lavastusest  „Poolikud  patud”  parimaks
näitlejaks tunnistati vanainimest Olgat mängiv Marge
Annus.  Veel  lõid  sel  päeval  näitemängus  kaasa
Rainer Hillak, Liis Keerov, Lily Keerov, Jarek Jõela,
Ragne Jõela ja Ale Annus.

Tsooru külateatri näitleja Marge Annus näitemängust 
„Poolikud patud” žüriiliikmelt Inga Lungelt parima näitleja 
tunnustust vastu võtmas.  Foto: Kalle Nurk



Žürii liikmed Helger Kavant (paremalt), Inga Lunge ja Helje 
Põvvat rahvamaja juhataja Kalle Nurgaga näitemängupäeva 
analüüsimas. Foto: Sirle Nurk

   Žürii  liikmetena  olid  nõusoleku  andnud  kaasa-
löömiseks  Helger  Kavant,  Inga  Lunge  ja  Helje
Põvvat.  Helger Kavant  juhtis  ka päeva,  Inga Lunge
aga  jagas  põhjalikult  omapoolseid  näpunäiteid  ja
tähelepanekuid  nii  lavastuse veelgi  paremaks muut-
misel kui ka näitlejatele esinemisnippe.

Publikut jagus ja päev läks igati korda.

Kalle Nurk

tsooru kandi noortel

tegeVust jätkub

  Tsooru kandi noored paistavad silma oma tööku-
sega. Kui linna lähistel lapsed veel magavad sügavat 
und, kiirustavad siinsed lapsed bussi peale. Siia ju 
õpilaste kooliveo ring ei ulatu. Kaugematest küladest 
peavad nad kodunt välja astuma kella seitsme paiku, 
et jõuda õigeks ajaks Tsooru keskusesse, kust väljub 
liinibuss. Pärast kooli saadakse koju kas ühistrans-
pordiga või koolimaja juurest väljuva lastebussiga. 
Need on juba harjumuseks muutunud käimised. 
Keerulisemaks muutub aga olukord, kui soovid osa 
võtta huviringidest või siis koolivälistest üritustest. 
Siis on vanematel peamurdmist, kuidas laps saaks 
kohale toimetatud ja pärast ka ära toodud. Selles osas 
on küll Tsooru kandi noortel elu teinud taandarengu.

   Antsla gümnaasiumi 6. klassis õppiv Kristiina 
Puija Tsooru külast puutus kultuuriga kokku juba 
mõne kuu vanusena, kui koos ema Kristaga rahva-
tantsutrennis ja esinemistel kaasas oli. Tsooru rahva-
majaga ongi tema edasine elu tihedalt seotud. 
Kristiinat jätkub kõikjale. Praegu on ta Tsooru rahva-
majas tegev mälumängu läbiviimisel.

Alates teisest klassist hakkas Kristiina Antsla muusi-
kakoolis õppima flööti. Vahepeal tekkis huvi ka ker-
gejõustiku vastu, kuid võimalused ei soosinud mõtete 
täitumist.

Kristiina Puija Tsooru raamatukogu 110 juubelipidustustel 
flööti mängimas. Pilt on tehtud 9. jaanuaril 2019

 Foto: Kalle Nurk

Aasta  tagasi  ühines  Kristiina  Puija  Liivimaa
Noorteorkestriga (LNO),  mis  asutati  2014.  aastal.
Mittetulundusühingu  LNO  eesmärgiks  on  orkestri-
muusika  edendamine,  harrastamine  ja  propageeri-
mine  eelkõige  laste  ja  noorte  hulgas  ning  Lõuna-
Eesti ja Põhja–Läti regiooni muusikaelu rikastamine.
Antsla  muusikakoolist  on  selles  orkestris  13  liiget.
LNO ühendab  Valga, Valka,  Otepää, Tõrva, Antsla,
Nõo, Karksi-Nuia,  Abja muusikakoole.  Kui alguses
saadi kokku pühapäeviti, siis alates möödunud sügi-
sest  on  aastas  kolm  kolmepäevast  laagrit.  Laagris
õpitakse uusi lugusid ja laager lõpeb selle toimumis-
kohas kontserdiga. 26.-28. aprillini oli laager Sangas-
tes. Just nendest laagritest räägib Kristiina suure vai-
mustusega.

   Antsla muusikakool on kolmel korral osalenud
muusikakoolide  vahelisel  puhkpilliorkestri
Livonia  iga-aastases  pillilaagris.  Livoniale  pandi
alus kuus aastat tagasi ja see koosneb orkestris män-
gijatest, keda veavad eest Tõrva ja Võhma muusika-
kooli õpetajad. Tänavune laager tipnes 24. veebruaril
kontserdiga Eesti Rahva Muuseumis (ERM). Antsla
muusikakoolist esines enam kui 70liikmelises orkest-
ris  viis  noormuusikut:  Kaisa  Kell,  Kristiina  Puija,
Kärt Verš, Aleks Antsi ja Hans Erik Joab. Õpetajatest
juhendasid, saatsid ja dirigeerisid Jaan Tamm, Riina
Reismaa, Ene Jõgi.



Antsla muusikud orkestris Livonia ERM-is esinemispäeval.  
Pildil Kristiina Puija vasakult kolmas.

Foto: Kalev Joab

   28. aprillil külastas Külalehe toimetus Antsla güm-
naasiumi 9. klassi õpilase Heikko-Hardi Reinholdi
kodu. Kohtumist Heikko-Hardiga ajendas Haridus- ja
teadusministeeriumi ning Eesti teadusagentuuri poolt
välja kuulutatud 2019. aasta õpilaste teadustööde riik-
likul  konkursil  võitmine.  Nimelt  pälvis  Luhametsa
külas  elav  koolipoiss üle-eestilisel  õpilaste  teadus-
tööde konkursil põhikooliastmes teise preemia tööga
«Metsavendlus Eestis: metsavenna punkri ehitamine»,
juhendajaks Eve Kubi. Mõlemad said ka kaitseminis-
teeriumi eriauhinna. Konkursile esitatud 180 tööst va-
lis  teadlastest  koosnev hindamiskomisjon lõppvooru
100  uurimistööd.  Välja  anti  12  riiklikku  preemiat
põhikooli- ja gümnaasiumiastmes.

Heikko-Hardi  teadustööst  ja  selle  valmimiskäigust
kirjutab Sten Sang pikema loo Võrumaa Teataja 13.
aprilli  leheveergudel  „Võrumaa  õpilased  on  riigi
tublimate  uurimistöö  tegijate  seas  punkriehituse  ja
raamatuarmastusega”. 

Heikko-Hardi Reinholdi koduõuel Haridus- ja teadusminis-
teeriumi ning Eesti teadusagentuuri poolt välja antud 
tänukirjadega.

Fotod: Kalle Nurk
 

Koos Haridus- ja teadusministeeriumi tänukirja ja 
Kaitseministeeriumi eripreemia tänukirjaga anti Heikko-
Hardi Reinholdile üle ka märgid.

Õpilaste Teadusliku Ühingu 
hõbemärk, mis anti 
17. aprillil 2019 Heikko-Hardi
Reinholdile.

   Teises  klassis  õppides  astus Heikko-Hardi  noor-
kotkaste ridadesse. Iga-aastased  noorkotkaste  koos-
viibimised,  võistlused,  rännakud,  väljasõidud  said
tema hobiks.  Kõige enam meeldivad temale  ränna-
kud,  mis  aitavad  hoida  ka  sportlikku  vormi.
„Eelmisel aastal näiteks toimus köiekoolitus, kus õp-
pisime köiega laskumist,  tänavu on tulemas kanuu-
matk.“ tutvustab noorkotkas oma tegemisi. 

Heikko-Hardi Reinholdile tunnustust toonud metsavenna 
punkri lähistele on valmimas uus, seekord palkidest punker. 
Pilt on tehtud 28. aprillil 2019. 

Vabal ajal rajab ta aga kodulähistele metsa metsaven-
na punkreid. Esimesega tehti algust mõned aastad ta-
gasi talu vana sisse langenud katusega keldri aseme-
le. Töödega alustatud,  sai indu ja kogemusi juurde,
kui  käis  Lüllemäe  poiste  eestvedamisel  Ähijärvel
varjanud  Alfred  Käärmanni  punkrit  taastamas.
Noormehele saigi punkriehitus esimeseks suuremaks
uurimustööks,  mille  eest  teda  tänavu  ka  vääriliselt
tunnustati.  Kui esimene punker on kiviseintega, siis
selle  lähistele  möödunud  aastal  kaevamistöödega
alustatud punker saab olema palju suurem ning palk-
seintega. 



Külalehe  külastuspäevaks  oli  Heikko-Hardil  varuks
teinegi üllatus. Nimelt toimus  26.-27. aprillil  Võru-
maa  noorkotkaste  ja  kodutütarde  luurevõistlus
„Rene Retk 2019“.  Võistlustules oli alates 13. elu-
aastast 16 kodutütarde ja noorkotkaste neljaliikmelist
võistkonda. 

Rene  Rätsep  sündis  8.  aprillil
1982. aastal Võrus. Kooliteed alus-
tas Võru Kesklinna Gümnaasiumis.
1995.  aastal  astus  Rene  Rätsep
Noorte Kotkaste ridadesse. Omades
häid meeskonnatöö kogemusi, läbis
Rene 1998. aastal kotkajuhtide kur-
suse.  Samal  aastal  viis  ta  noorkot-
kaste  võistkonna  kaptenina  oma
rühma järjekordsel Mini-Erna raskel

rajal võiduni ja esindas Eestit järgmise aasta kevadel
Rootsi  Kuningriigis  põhjamaade  sõjalisel  mitme-
võistlusel.  Alates  2000.a.  kuulus  Rene  Rätsep
Kaitseliidu ridadesse, osaledes aktiivselt noorte sõja-
lises  kasvatuses  ning Kaitseliidu  õppustel  ja  võist-
lustel.  Palju matkanud inimesena jagas ta oma tead-
misi  meeleldi  ka  teistega,  tegutsedes  vabal  ajal
grupijuhina  mägimatkadel,  kuni  19.  märtsil  2012
ootamatu haigushoog teda tabas.

    Rene Rätsepa mälestuseks  korraldataksegi  nüüd
igal aastal „Rene retk“, mille eesmärgiks  kontrollida
võistkondade  võimet  täita  neile  antud ülesandeid  ja
testida  võistlejate  füüsilist  vastupidavust,  selgitada
välja parimad meeskonnad. 

Rene Retk 2019 
võidukarikas.

„Rene Retk 2019“ aasta 
võitjana väljus nelik 
koosseisus: Trond Bjorte 
Tagamets ja Heikko-Hardi 
Reinhold Antsla koolist 
ning Hanno-Laur Kunnus 
ja Kevyn Marcus Räst.

   Tsoorulased võivad uhkust tunda oma noorte üle.
Kuigi  meie keskel nende arv aastatega kahaneb, on
nad tublid ja teotahtelised. 
   Külalehe toimetus soovib neile indu õpingutes ja
hobidega tegelemisel.

Kalle Nurk

antsla VallaValitsus
korraldas esimese
ohtlike jäätmete

kogumisringi

Ohtlike jäätmete vastuvõtt Tsooru kontoriesisel platsil.

 Foto: Liana Neeve

   27. aprillil kell 10 alustas Epler& Lorenz AS oht-
like jäätmete kogumisringiga Tsoorust. See oli Antsla
vallavalitsusele  esimest  korda  kogeda  sellist  ette-
võtmist. Hommikul oli Tsoorus vana kolhoosikontori
esine autosid ja inimesi täis. Mõned olid toonud oma
ohtlikud  jäätmed  kohale  juba  eelmise  päeva  õhtul.
Vaatamata  inimmassile  ja  üleantavale  jäätmekogu-
sele, sujus kõik ladusalt ja poole tunniga oli kraam
peale laaditud ning sõit võis alata järgmisse punkti.
Vallapoolse organisaatori keskkonnaspetsialist Liana
Neeve sõnade kohaselt  Tsoorus oligi  kõige rohkem
inimesi. Siin sooviti suurtes kogustes üle anda ka va-
na eterniiti. Liana selgitas, et eterniiti võetakse kastu
ka Võrus, kuid tasu eest. Samuti märkis ta ära ka sel-
le,  et  Tsoorus  toodi  suurem kogus  aegunud  mürk-
kemikaale.  Tõenäoliselt  korratakse sama ringi aasta
pärast  uuesti.  Siis  arvatavasti  on  mõnede  jäätmete
osas, näiteks eterniit, vaja teha ka eelregistreerimine.
Valla jäätmete kogumisringi toetas Keskkonnainves-
teeringute keskus.

  

 Aitäh vallavalitsusele sellise toreda aktsiooni eest! 

Kalle Nurk 



õnnitleme
sünnipäeValapsi 

Las puhkeb roos ja särab päike
on elu nii muretu 

kui oled veel väike.

ROSANNA  ALEV
8. aprill 2019

Seltsing Elulõng 20. märtsil 2019. Foto Kalle Nurk

   Seltsing Elulõng liikmed käivad kord kuus paar-
kolm tundi koos. Õnnitletakse kuu sünnipäevalapsi ja
vahetatakse  muljeid.  Märtsi  kuu  on  kõige  rikkam
sünnipäevalaste  poolest.  Siis  tehakse  igal  aastal  ka
ühispilt.

96 SAMARÜÜTEL LIIDIA 03.03.1923 Tsooru
86 MERIRAND BENITA 24.03.1933 Roosiku
84 IIN ELFRIIDE 28.03.1935 Tsooru
81 JÕGEVA HELGI 03.03.1938 Tsooru
80 PUKSA LEONHARD 08.03.1939 Tsooru
78 LEIMANN TIIU 15.03.1941 Tsooru
78 ANNUS VAINO 22.03.1941 Kikkaoja
75 PUIJA LILLE 24.03.1944 Tsooru
74 LEIMAN AARNE 30.03.1945 Tsooru
73 HOMMIK TUUDO 10.03.1946 Litsmetsa
72 KOCH TIIU 05.03.1947 Luhametsa
72 TAMM ARVO 14.03.1947 Tsooru
71 SAAREMÄGI HEINO 28.03.1948 Savilöövi
71 LEIMANN AAVO 16.03.1942 Tsooru
71 MELTSAR MAIDU 29.03.1942 Tsooru
64 JÜRISOO BILLE 24.03.1955 Savilöövi
64 SPRENK AILI 31.03.1955 Tsooru
63 LINDPERE MATI 27.03.1956 Tsooru
61 ILVES HELLE 15.03.1958 Savilöövi
61 JÜRISOO ÜLLE 22.03.1958 Savilöövi
59 PAAL ANDRUS 06.03.1960 Viirapalu
56 NURK SIRLE 26.03.1963 Roosiku
56 HANSMAN AIGAR 18.03.1963 Tsooru
54 KASAK TÕNIS 26.03.1965 Luhametsa
52 KROONMÄE MÄRT 02.03.1967 Savilöövi

92 MÕTTUS HARALD 09.04.1927 Luhametsa
83 MÕTUS KOIDULA 20.04.1936 Tsooru
77 KASAK LEIDA 02.04.1942 Luhametsa
77 PUKSA ANNE 08.04.1942 Tsooru
74 KOIDUSAAR VIIVI-AILI 04.04.1945 Tsooru
66 VÕRO ILME 13.04.1953 Viirapalu
65 NUMMERT RAIVO 06.04.1954 Litsmetsa
64 HILLAK ALEKSANDER 29.04.1955 Tsooru
63 SISAS OSKAR 01.04.1956 Tsooru
61 NURK KALLE 27.04.1958 Roosiku
61 LINDPERE HETTI 12.04.1958 Tsooru
60 MÕTTUS SULEV 26.04.1959 Luhametsa
59 SILD TOOMAS 29.04.1960 Kikkaoja
55 KARJUS MÄRT 05.04.1964 Tsooru
53 HANSMAN ANNELY 07.04.1966 Tsooru

88 PÜTSEP LILLI 30.05.1931 Roosiku
86 HORG ERIKA 11.05.1933 Savilöövi
80 TALJA ILME 11.05.1939 Tsooru
75 BERGMANN VÄINO 15.05.1944 Tsooru
72 VÕRO TOIVO 14.05.1947 Kikkaoja
72 PÄRNA MALLE 06.05.1947 Savilöövi
71 KIKAS HEINO 03.05.1948 Roosiku
71 VAAB ELMAR 16.05.1948 Tsooru
65 VEIDE MATI 05.05.1954 Tsooru
63 JÜRISOO ARNOLD 18.05.1956 Savilöövi
62 LUST MAIA 11.05.1957 Tsooru
60 SPRENK PEETER 06.05.1959 Tsooru
58 MANDEL EHA 20.05.1961 Luhametsa
58 VIIMNE ENE 09.05.1961 Tsooru
57 NIILUS ANDRUS 31.05.1962 Tsooru
57 NIILUS MART 31.05.1962 Tsooru
53 NIILUS VIRGE 21.05.1966 Tsooru



Külalehe ilmumise ajaks on registreeritud Antsla 
vallas „Teeme ära!” talgud 12. kohas. Tsooru kandis 
oodatakse koristama Roosiku külas asuvat parki 
vanadest lehtedest ja risust. Selles pargis asub ka 
meie Vabadussõja mälestusmärk. 4. mail  kell 10 
kogunetakse Lepistu koolimaja ette. Toimub ka uute 
postkastide paigaldamine. Talguid juhib Aivo Alev 
(tel 513 7663).

Pühapäeval, 12. mail kell 14

Tsooru rahvamajas

lauatennise meister
2019 

võistlussarja finaalmängud
Tsooru karikale.

Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd: nurgake@hot.ee

Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee


