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„Minu arM” laulu- ja tantsupeotuli 

peatus ka tsoorus 

Üldlaulu- ja tantsupeo tule „Minu arm” Võru vallalt Antsla vallale üleandmistseremooniale Tsoorus oli tulnud palju inimesi
erinevatest piirkondadest. Pilt on tehtud 17. juunil 2019.  Fotod: Kalle Nurk

 27. laulupeo ja 20. tantsupeo „Minu arm” tule
peatumist Tsoorus võib lugeda  kohalikus kul-
tuurielus  selle  suve  üheks  ajalooliselt  tähtsa-
maks  sündmuseks.  Antsla  vald  otsustas  Võru
vallalt just Tsooru rahvamaja ees tule üle võtta.
TuleTulemine sai  alguse 1.  juunil  Tartus Eesti
Rahva Muuseumi pargis ning tuli liikus pärast
4200  kilomeetrist  teekonda  4.  juuli  õhtuks
Kalevi  staadionile.  Kogu  33  päeva  kestavast
üle-eestilisest teekonnast peatus tuli 500. tähen-
duslikus paigas. Tsooru peatuskoha tähenduslik-
kust  sümboliseerib  tantsumemm  Koidula
Kuusile  paigaldatud  mälestuspink.  Kuigi  tuli
viibis  kohapeal  kõigest  15  minutit,  alustati
peoga  pool  tundi  varem.  Kohalikud  ise-
tegevuslased  andsid  väikese  kontserdi.  Kohal-
olijatele pakuti kohaliku Järve talu valmistatud
koduõlut  ja  Roosiku  küla  Šokolaadivabriku
toodangut.

                                                                

Tsooru tantsumemm Koidula Kuusile paigaldatud mäles-
tuspink , millelöe asetatud XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Minu arm” latern koos tulega.



   Tule tulemine ehk laulu- ja tantsupeo tuletee-
kond  on  ettevõtmine,  mille  käigus  tuuakse
laulu- ja tantsupeo tuli esimese laulupeo hällist,
Tartust  Tallinnasse.  Tuleteekonda  on  aastate
jooksul korraldatud väga erinevalt – hobustega,
autodega ja ka laevade-paatide-haabjatega möö-
da  vett.  Esimest  korda  toodi  laulupeo  tuli
Tartust  Tallinnasse 1969. aasta juubelilaulupeo
eel.  Esimese  üldlaulupeo  mälestuskivi  juures
süttinud tuli liikus kahe nädala jooksul läbi kõi-
gi  toonaste  rajoonikeskuste  Tallinnasse.  2004.
aastal  24.  üldlaulupeo  tuli  liikus  hobuvooriga
Tartust  Nõo,  Kanepi,  Põlva,  Räpina  ja  Võru
kaudu  Munamäele  ning  läbi  Urvaste  Valka.
Eesti  lõunapiirilt  sõidutati  peotuli  Tallinnasse
autoga. 17. tantsupeo tuli süüdati Helju Mikkeli
taluõues Haldjal,  misjärel  ühineti  Tartus laulu-
peo  tulega.  Tantsupeo  “Las  jääda  ükski  puu”
ajendil toimus ka suur üleriigiline puude istuta-
mise kampaania, mille käigus istutati Eestis mil-
jon puud. 2004. aasta üldlaulu- ja tantsupeo tule
üheks  peatuskohaks  oli  Tsooru  keskuses
Juudipark. Nüüd siis sai taas Tsooru tuleteekond
kaardile märgitud. 

Kalle Nurk

kauniMate aastate
vennaskond esines 

tsooru rahvaMajas

11. mail oli Tsooru rahvamaja saal täidetud 200 too-
liga.  Just  niipalju  mahutab  ruum publikumi  istuma,
kus  toolide  rivid  laduda  seinast  seina.  Ainult  väike
vahekäik eraldas kahte toolidegruppi. Et need toolid
ka  täidetud  saaksid,  polnud  muret,  sest  Kaunimate
Aastate  Vennaskonna  emadepäeva  kontserdiks  olid
kõik piletid juba eelmüügist välja müüdud.

Kaunimate Aastate Vennaskonna (Hannes Kaljujärv,
Andres Dvinjaninov, Jüri Lumiste, Toomas Lunge ja
Indrek Kalda)  liikmed astusid esmakordselt publiku
ette  1993.  aastal  Vanemuise  ovaalsaalis  oma-
algatusliku laulukavaga.

   Kuna taasiiseseisvunud Eesti algusaastatel enam 8.
märtsi, kui naistepäeva, suurejooneliselt ei tähistatud,
otsustas 13 aastat tagasi Kaunimate Aastate Vennas-
kond  naistele hoopis testmoodi tähelepanu suunata.
Nad panid kokku kontsertprogrammi, millega esineti
Eestimaa  paljudes  kohtades.  Külalehe  toimetus  sai
enne emadepäeva kontserti ansambli liikmetega ves-
teldes teada, et nende trupp on siinmaal üks ainulaad-
semaid. Kui tavaliselt suveks kokkupandud kontsert-
tuure  peetakse  üksikutes  suuremates  kohtades,  siis
nemad jõuavad oma programmiga ka väiksematesse
maarahvamajadesse.  Sageli  ruumipuuduse  tõttu  on
neid saanud kuulama tulla korraga  ainult paarsada
inimest.  Publik on nad omaks võtnud ja esinetakse
täissaalidele.  Veelgi  enam,  vennaskonna  liikmetele
on silma jäänud tuttavad näod, kes neid iga-aastaselt
kuulamas  käivad.  Igal  kevadel,  kui  nad  kontserte
andes ringi sõidavad, peetakse plaani, mis lauludega
järgmisel aastal rahva ette tulla. Tänavu aastal euro-
visioonilauludest koosneva programmi õppimine oli
eelnevate  kontsertprogrammidega  võrreldes  kõige
aeganõudvam. Kui varasemal ajal olid laulud rohkem
lauldud ja tuttavad ning tuli vaid meelde tuletada, siis
nüüd vajasid eurolaulud  kõik päheõppimist. Nii käi-
digi koos harjutamas paarikümnel korral.

   „Eurovisiooni kaunimad laulud” kontsertprogram-
mi esitati 28. kohas.  Lisaks lauludele visatakse laval
ka tublisti nalja. Naljamehed on nad kõik. Seda võis
kogeda nendega vesteldes, kus üks nn „parool” ajas
teist taga. Eriti armastavad nad nalja visata endi üle. 

   Kaunimate Aastate Vennaskonna emadepäevakont-
sert Tsoorus oli V-klubi eritellimus mõeldes eeskätt
emadele. Ansambli laulude valik ulatub sadadesse ja
programmi  kokkupanemisega  probleeme  polnud.
Saades teada, et nii mõnigi jätnud sel kevadel Võru
Kandlesse  minemata,  lootuses  kuulda  eurolaule  ka
Tsoorus,  otsustati  veerand  tunnikest  kontserdist  si-
sustada eurovisioonilauludega.

                                                            Kalle Nurk



   naistepäevaga 

sotid selgeks
   Kaunimate Aastate Vennaskonna kevadised ring-
reisid on pühendatud eeskätt  naistele.  Ülemaailmset
naistepäeva  tähistatakse  8.  märtsil.  Eesti  praegune
vanem põlvkond  mäletab  seda  kui   „punast”  püha.
Nõukogude Liidus  hakati ajakirjanduse toetusel nais-
tepäeva politiseerima 1930. aastatel. 1936. aastast al-
gas emarolli väärtustamine ja emakangelaste kujunda-
mine.  Venemaal  kujunes  kiiresti  välja  emakultus.
1965. aastal kuulutati rahvusvaheline naistepäev puh-
kepäevaks.  Naistepäev  tähendas  koosviibimisi  töö-
kohtades ja pidu pereringis.  East ja staatusest sõltu-
mata  kingiti  naistele  ja  tüdrukutele  lilli.   Ideaaliks
peeti,  et  naiste töö teevad sel päeval mehed. Eestis
saadeti  1960.–1980.  aastatel  naistepäeval  massiliselt
tervitus- ja õnnitluskaarte, mida oli pühade eel laialt
müügil.  

   Rahvusliku naistepäeva tähistamise algust seosta-
takse USA 1848. aasta reformidega,  kui naised said
mitmeid  õigusi  ja  vabadusi  ning  1908.  aasta  New
Yorgi  tekstiilivabriku  streigist,  kus  naised  nõudsid
endale  paremaid  töötingimusi.  1909.  aastal  tehti
kommunistide  eestvedamisel  mitmel  pool  ettepane-
kuid  neid  sündmusi  arvestades  tähistada  8.  märtsi
rahvusvahelise  naiste  solidaarsuse  päevana.  1911.
aastal  tähistati naistepäeva esmakordselt Saksamaal,
Austrias ja Taanis. 1913. aastal ka Venemaal.

   Eestis oli naistepäev viimati riigipüha 1990. aastal.
2001. aasta sügisel tõstatati riigikogus üles ettepanek
taas 8. märts riiklikuks pühaks kuulutada. Otsust siiski
vastu ei võetud. Kui 1990. aastatel suhtuti naistepäeva
pila ja paroodiatega, siis juba kümnendi lõpul muutus
päev uuesti aktuaalseks. Taas on tavaks viia sõpradele
ja  töökaaslastele  lilli  ja  ühiselt  midagi  pidulikumat
ette võtta. 

   Kuigi naistepäeva tähistamise algatajad on kommu-
nistid ja eestlastele jätnud pool sajandit okupatsiooni-
aega  halbu  mälestusi,  on  vaatamata  eelnimetatule
naistepäeval  lillekauplustes  taas  lillede  järgi   suur
nõudlus. 

                                            Kalle Nurk

tsoorus jagati tunnustusi
lauatennise võistlussarjas

osalejatele

2019. aasta lauatennisevõistluse finaalis osalejad. 

 12.  mail  tõmmati  joon  alla  lauatennise  võistlus-
sarjale  „Tsooru  karikas  2019”.  Kokku  sai  kaheksa
etapi  jooksul  punktid  kirja  24  võistlejat.  Parimad
selgusid  igal  võistluspäeval  kogutud  punktide  kok-
kuliitmisel.  Tsoorulastest  osalejad  Janek  Sisas  ja
Kalle  Nurk  said  vastavalt  teise  ja  kolmanda  koha.
Meeste  arvestuses  anti  karikas  Kevin  Virdile
Põlgastest.  Kuni  16aastaste  üldvõitjaks  kinnitati
Romet  Reest  Põlgastest,  naistest  võttis  võidukarika
vastu Kõrgepalu tüdruk Kristella  Valge.  Uue võist-
lussarjaga  alustatakse  6.  oktoobril.  Siis  lepitakse
kokku ka kokkukäimises ja punktiarvestuses.

                                              Kalle Nurk  

2019 Tsooru karikale lauatennisevõistlustel osalejate 
punktiarvestustabel.

mehed noored
1 Kevin Virt 138 1 Romet Reest 112
2 Janek Sisas 121 2 Sander Koobak 52
3 Kalle Nurk 111 3 Henry Zoludev 40
4 Marko Tiisler 93 4 Kristen Käärmann 40
5 Kaimo Käärmann 64 5 Sander Eelsoo 20
7 Janel Sisas 60 6 Marek Eelsoo 18
6 Kalev Reest 58 7 Karl-Erik Varik 18

8 Blažek 20
9 Argo Zoludev 18 naised

10 Kaido Varik 18 1 Kristella Valge 140
11 Jaanus Kala 16 2 Kersti Roht 36
12 Kaspar Kala 16
13 Lauri Allmann 14
14 Meelis Udras 12
15 Martin Oja 11

Jiŕí



päike paitas tsooru
kevadlaadalisi

   Tänavune Tsooru kevadlaat oli taas päikesepaiste-
line, mida võib lugeda ka kordamineku üheks põhju-
seks. Ilm aga on selline, mida ei saa paremaks ega 
halvemaks teha. Uurides ja analüüsides viimaste aas-
tate Tsooru kevadlaada kulgu saab tõdeda, et suure-
malt osalt kõik on jäänud selle päevaga rahule. Üllata-
valt isegi need, kel pole müük just ootuspäraselt kul-
genud. Kiidetakse nii ilma, asukohta, helitehnikut, 
ettevalmistust kui ka korraldust. Rõõmu teeb seegi, et 
järgmisel aastal lubatakse kindlasti jälle tagasi tulla. 
On ju viimastel aastatel olnud müügikohtade arv 60-
70 vahemail, mis selle kandi laadale täiesti paras arv.

Esmakordselt olid Tsooru laadal lihasuitsetajad Loosi külast. 
Fotod: Sirle Nurk

 Muretult on läinud ka kontsertprogrammi kokkupa-
nemine. Kollektiivid on meelsasti nõus välja tulema. 
Eks selline tulemus innusta korraldustoimkonda mõt-
lema tulevikuplaanidele. Saab ju igat asja veelgi pare-
mini ja teistmoodi teha. Nii ongi igal aastal ikka min-
gi uuendus sisse toodud. Korraldustoimkonna poolt 
suurimad tänud kõigile laadalistele, muusikutele 
Wana Wõromaa Vunkorkestrist, Parksepa, Tsuua 
Sulatsõ ja Mõniste tantsijatele ning kohalikele 
isetegevuslastele. 

Kalle Nurk

Wana Wõromaa Vunkorkester

Parksepa segarahvatantsurühm Tsuua Sulatsõ
 

Tsooru naisrahvatantsurühm Koidukiir

euroopa parlaMenti 

valiti saadikuid
 

 

Euroopa parlamendivalimistel oli Tsooru valimiskomisjon 
peaaegu täiesti uues koosseisus.              Foto. Kalle Nurk

   2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised kulmi-
neerusid  26.  mail.  Registreerunud  oli  kaheksa  era-
konda ja viis üksikkandidaati kokku 66 nimega. Nii
nagu varasematelgi aegadel, oli ka sel korral Antsla
vallas  avatud  kolm  jaoskonda.  Antsla  Kultuuri-ja
Spordikeskuses,  Tsooru  rahvamajas  ja  endises



Urvaste  vallamajahoones.  Tsoorus  üheks  suuremaks
erinevuseks  võib  lugeda seda,  et  komisjoni  liikmed
olid  peaaegu kõik  uued (va  Ene Sõmer).  Ega päris
õiget põhjust teagi, miks meile juba harjumuspärane
valimis-komisjoni  koosseis  seekord  loobus  ameti-
postile asumast. Seega juhtis tänavu Tsooru jaoskonda
Roosiku külavanem Ruuta Ruttas-Küttim. 

  Valimistest osavõtt oli etteaimatav. Kui varasematel
valimistel  tsoorulaste  eelistused  valla  terviktulemus-
test mõnevõrra erinesid, siis Euroopa Parlamenti va-
lides astuti kandidaatide osas ühte jalga.  

Enim hääli kogusid 

                                Tsooru   Vald  Erakond

Marina Kaljurand     22         246       SDE

Yana Toom                 12           40        K

Riho Terras                 10         130        IRL

Mart Helme                10           43        EKRE

Andrus Ansip              9         107        RE

Igor Gräzin                   9           65        K

Jaak Madison             8         128        EKRE

Ivari Padar                   6           41        SDE

Urmas Paet                 5           69       RE

Raimond Kaljulaid      1           23   üksikkandidaat

Erakondade eelistused

Sotsiaaldemokraatlik Erakond          30/309

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/228

Keskerakond                                     24/140

Eesti Reformierakond                       20/ 214

Isamaa Erakond                                 18/157

Isamaa Erakonna esinumber Riho Terrase pääsemine
Euroopa Parlamenti sõltub Inglismaast. Antsla vallas
oli Riho Terras Marina Kaljuranna järel teiseks hääl-
temagnetiks,  mille üheks põhjuseks võib lugeda ka
enne valimisi abivallavanema üleskutset vallarahvale
hääletada Isamaa Erakonda esinumbri poolt. Samuti
pole  siinse  maarahva arvamus EKRE-st  muutunud,
kuigi  meedia  vahendusel  on  just  seda  erakonda
meedia vahendusel eriti kritiseeritud. 

                                                           Kalle Nurk

roosiku  külas  elatakse
tänases  päevas  ja
Mõeldakse ka tulevikule

   Tänavu aasta kujunes Tsooru kandis „Teeme ära!”
talgute  korraldamine tagasihoidlikumaks.  Kui  vara-
sematel  aastatel  tehti  Tsooru  kandis  organiseeritult
talguid mitmel pool, siis sel korral ainult Roosiku kü-
las. Ka sel korral võeti ette pargis asuva mälestuskivi
ümbruse sügisel langenud puulehtedest vabastamine.
Suured tänud koolimajas elavale Alevite perele, kes
talgupäeva  eestvedamise  enda  kanda  võtsid  ning
maitsva lõunasöögigi valmistasid. 

Teeme ära! talgulised Roosikul. Pilt on tehtud 4. mail 2019.
Fotod : Kalle Nurk

   Roosiku  küla  ongi  viimastel  aastatel  muutunud
justkui keevaks katlaks. Sagedased on avalikud ette-
võtmised. Eks üheks põhjuseks ole seegi, et roosiku-
lastel on tegus külavanem, kes võtab oma kohustusi
südamega.  Igal  inimesel  on  midagi  südameläheda-
semat. Kui Roosiku küla eelmise külavanema Aivo
Alevi panuseks võib lugeda koolimaja  ja selle ümb-
ruse elu elavnemist, siis praegune  külavanem Ruuta
Ruttas-Küttim on tegevuse viinud suuremale ringile,
mõeldes  rohkem kaugemasse  tulevikku.  Varasemas
Külalehes oli juba juttu külale arenguplaani koosta-
misest ja tuletõrje veevõtukoha rajamise plaanidest.
Sel aastal tegutsetakse küla kriisiplaani väljatöötami-
sega ja tasapisi valmistutakse kriisi läbielamiseks. 
   Juba paar aastat on Eestis tõsisemalt hakatud suh-
tuma kriisiolukorras tegutsemiseks. Selleks on välja
töötatud  mahukas  kriisiplaangi.  Kriisiolukorras  ei
piisa  paberile  pandud  seadustest  ja  kohustustest.

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



Kriisiolukorrast  valutumalt  väljatulemiseks  peavad
valmis olema nii vallad kui ka inimesed ise. Roosiku
külas kriisiplaani koostamise esimesele arutelule kut-
sutud  Võrumaa  naiskodukaitsjate  teadmise  järgi  on
Roosiku  Eestimaal  esimene  küla,  kes  asunud  oma
kriisiplaani  koostama.  Nii  näiteks  on külla  soetatud
oma  elektrigeneraator  ja  küla  erinevates  otstes
esmaabipunktid.  Soetatud  on ka MIDLAND ER300
koos  AM/FM  vastuvõtjaga,  mis  disainitud
hädaabiolukordadeks.

Roosiku  küla  kriisiplaani  väljatöötamiseks  oli  esimese  etapi
arutelule kutsutud Võrumaa naiskodukaitsjad. Pildil Roosiku
külavanem Ruuta Ruttas-Küttim ja naiskodukaitsjad.

Roosiku  külaelanikud  Rehepapi  talus  küla  kriisiplaani
arutamas. 

19. AUGUSTIL KELL 15.00-17.00
TILGA-HINDRIKU REHEALUSES, ROOSIKUL

TULETÕRJE- JA
PÄÄSTEALANE KOOLITUS 

ning
TULEKUSTUTI JA TULETEKI
KASUTAMISE HARJUTAMINE

Läbiviija 
Mati Koch Tsooru vabatahtlikust päästekomandost

Kui soovid loengul osaleda, aga ei ole Roosiku küla
elanik, registreeru hiljemalt 17.augustiks telefonil

5030107, saates sõnumi oma nimega.
Projekti toetatakse Kogukondliku turvalisuse maakondlikust 
toetusvoorust ja Antsla valla poolt, läbiviija MTÜ Vingerpuss 

lapsed koos
vaneMatega lustisid

tsooru jaanitulel
Jaanipäev on üks eestlaste tähtsamaid pühi ning see-
tõttu  on  selle  kohta  ka  palju  põnevaid  ja  müstilisi
uskumusi. See on elurõõmu ja väe kogumise aeg, mil
tasub teha väekaid rituaale ning järgida esivanemate
traditsioone, et kindlustada edu, armastus ja hea ter-
vis. Jaanipäeva traditsioonide järgimist pakuti 
23. juunil Tsooru rahvamaja juures. Kõigepealt alus-
tati sõnajalaõie otsimisega. Jaanipäeval peab ka sau-
nas käima, et pesta keha ja puhastada meel. Seetõttu
said kõik omale valmistada kaseokstest saunavihad.
Toimusid  mitmed  võistlused.  Kuna  seekord  kohal
ühtegi Jaani polnud, süütas lõkke hoopis Janelle. Et
järgnev aasta hea tuleks, käidi Kadri Laube lõõtsa-
muusika saatel kolm korda ümber lõkke nii ühte kui
ka  teist  pidi.  Kadri  koos  Kandle  Ossiga  jätkasidki
lõkkevalgel  pillimänguga  pea  südaööni.  Õhtu  oli
vaikne  ja  soe.  Kohale  oli  tulnud  palju  lapsi  koos
vanematega. 

Tsooru jaanitulele  oli  tulnud palju lapsi  koos vanematega
kes kõik meelsasti ka seal pakutavast osa võtsid. 

Fotod: Kalle Nurk

Kadri  Laube  (pildil)  koos  Kandle  Ossiga  sisustasid  muusi-
kalist poolt.

       Kalle Nurk



antsla vallas 
6. puuskulptuuride

valMistaMise nädal
toiMus roosikul

   Antsla vallas on kevad-suvel puuskulptuuride val-
mistamise nädala korraldamine muutunud traditsioo-
niks. Traditsioon on ka ürituse raames iga kord val-
mistada kellelegi mälestuspink. Sel aastal võeti luubi
alla Juhan Jaik. Kuna Juhan Jaik on vallas kõige enam
seotud  Tsooru  kandiga,  peatusid  puutöömeistrid
Roosikul  Lepistu  koolimajas.  Kui  paar  aastat  tagasi
valmistas  Mari  Hiiemäe  mälestuspingi  Koidula
Kuusile, siis tänavuse Juhan Jaigi mälestuspingi auto-
riks  on  Lauri  Tamm.  Pink on inspiratsiooni  saanud
„Kaarnakivist” (1931) ja peaks jääma Lepistu kooli-
maja juurde. 

Kahrut Silvester Vilbaste valmistatud puuskulptuur 
„Hundipukk”.                                        Foto: Kalle Nurk

   Roosikule  jääb  ka  teine  puuskulptuur  raamatust
„Hundipukk” (1934). Kahrut Silvester Vilbaste võttis
sel korral võrreldes Tsooru pargis oleva puuskulptuu-
riga „Tiivasirutus” veelgi  suurema väljakutse.  Tava-
liselt Juhan Jaik hoidis tagasi oma tonditeostes tege-
laste kirjeldamisest, siis Hundipukki olemust ta natu-

ke selgitab. Hundipukk on suur loom, kult. Rehepapi
juurde sisse astudes ja kuube seljast võttes tuleb välja
kleenuke kogu. Kahrut Silvester Vilbaste puuskulp-
tuur kujutabki endast hundi välimusega tonti, kel kul-
di kihvad ja seljas suur elaja nahk. Sisemuses on nä-
ha kleenukest keha. 
   Kolmanda tondi  voolis  möödunud aastal  Antsla
puuskulptuuride nädala meeskonnaga liitunud  Liivo
Lõoke. Ka tema tõdes, et Jaigi tondijuttudes tuleb te-
gelaskujude väljanägemiseks rohkesti enda ettekuju-
tust kasutada. Tema „Isa surmast” kükitav metsaku-
rat,  kes  viis  ära  isa  hinge,  on  kavas  paigaldada
Lepistu  koolimaja  -  Luhametsa  küla  Juhan  Jaigi
matkaraja äärde. Puuskulptor Shima Yazdanmehr sõi-
tis kohale Iraanist, et puunotist välja voolida oma nä-
gemus tondist. Ta teab, et  Juhan Jaigile meeldis kir-
jutada  tondijutte  kuid  pole  ise  neid  lugenud.  See-
pärast on sündinud tema puuskulptuur naine metsas
Edvard Munci teosest „Karje” (1893).

  Kunstniku  Edvard  Munch
(12.  XII  1863  -  23.I  1944)
lapsepõlv  möödus  Norra
pealinnas  Oslos.  Ta  isa
Christian Munch, tuntud aja-
loolase P. A. Munchi vend, oli
sügavalt  usklik  sõjaväearst,
kes  sisendas  lastele  tugevat
kartust patu ja austust jumala
ees.  Tema  ema  oli  isast  20
aastat  noorem ja  suri  tuber-
kuloosi,  kui  Edvard  oli  alles

5-aastane.  Sama haigus  viis  hauda ka  Edvardi  14
aasta vanuse õe Sophie. Ka tulevane kunstnik ise oli
tihti haige ja ta elu oli varjutatud mitmetest surma-
dest ja üleelamistest. Ta noorem õde tunnistati juba
noorest  east  vaimuhaigeks.  Viiest  lapsest  abiellus
vaid üks, kuid temagi suri peatselt – 5 kuud pärast
abiellumist. Need läbielamised on kunstniku loomin-
gut  suuresti  mõjutanud.  1891.  aastal  korraldas
Edvard  Munch  näituse.  Valmisid  esimesed  šketsid
kuulsast maalist „Karje”. Seda maali peetakse tih-
tipeale  esimeseks  ekspressionistlikuks  teoseks  ja
äärmuslikuks  näiteks  Munchi  fantastilistest  näge-
mustest.  Maalide  "Karje"  ja  "Madonna" kurviline-
aarsed jooned sisendavad rahutust.  "Karje" valmis
lõplikult 1893. aastal. 
   Edvard Munch pärandas kõik oma teosed  (1006
maali,  15  391 trükist,  4443 joonistust  ja  akvarell-
maali ning 6 skulptuuri) Oslo linnale, mis 1963 aas-
tal anti üle Munch muuseumile. 
22. augustil 2004 varastasid kaks relvastatud isikut
paljude turistide silme all Munchi muuseumist kaks
maali ning põgenesid. Varastati "Karje" ja Munchi
teine "Madonna".



  

Eduard Munch 
maal „Karje”.
Pilt on saadud 
internetist

Shima Yazdanmehri puuskulptuur Karje (taga pool) ja Lauri
tamme valmistatud pink Kaarnakivi.

Tuleskulptuuri Põllutont viimased minutid

Tsoorus  Koidula  Kuusile  valmistanud  mälestuspingi
autor  Mari  Hiiemäe koos Silver  Rannakuga ladusid
euroalustest kooliõue tagusele põllumaale tondi, mille
nad nimetasidki Põllutondiks. Juba enne tondi kokku-
panemist oli teada, et nende tont peab maamunalt ka-
duma põrgutules. Nii ka juhtus. Puuskulptuuride nä-
dala  lõputseremoonial  panid  valmistajameistrid  ise
sellele tule otsa.  
   

Kalle Nurk

kaks  juhan  jaigi  120.
sünniaastale  pühendatud
lühilavastust roosikul

   Kahel viimasel aastal tõmbas Roosiku küla suure-
maid inimmasse kokku pargis korraldatava Südame-
muusika festivaliga. Tänavu võõrustas Lepistu kooli-
maja rahvahulkasid 8. kuni 11. augustini, mil MTÜ
Müüdud Naer tõi Roosikule kaks Juhan Jaigist ins-
pireeritud lavastust. Lavastused on ainulaadsed selle
poolest, et need sündisid kohapeal ja mängiti avalik-
kusele ainult kuuel korral.  
   Kahte lugu seovad omavahel  projektijuht  Kätlin
Hoop ja praegu Rakvere teatris töötav ja üks MTÜ
Müüdud  Naer  asutajaliikmetest  lavastaja  Tarmo
Tagamets. 
   Kätlin Hoop mõtestab lahti teatritegijate olemasolu
paari  sõnaga -  peaaegu  kõik on Lõuna-Eesti  taus-
taga. 
   Roosiku koolihoone saalis mängitava „Mis sa tont
vahid!”  autoriks  ja  lavastajaks  on  Võrus  noorusaja
veetnud ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis õppinud
Vootele Ruusmaa, kes parajal määral nii muusik, he-
lilooja, kirjanik kui ka lavastaja. Kaasa teevad veel
Otepäält pärit näitleja ja lavastaja Toomas Suuman,
Lüllemäelt  pärit  näitleja  Imre  Õunapuu ja  Roosiku
koolihoones elav pisike energiline poiss Artur Alev.

Artur Alev lavastuses „Mis sa tont vahid!”   Fotod: Kalle Nurk

Tont  Jutsivurr  (Toomas  Suuman)  ja  Juhan  Jaik  (Imre
Õunapuu).



   Lavastuses  "Mis Sa tont  vahid!"  kohtuvad Juhan
Jaik ja Tont Jutsivurr. Antud lavastuses mõtestatakse
lahti  Jaigi  arusaama  elust,  usust,  uskumisest.  Jaik
arutleb Inimese üle, kes loob enda ümber olevat re-
aalsust.  Tont  Jutsivurr  sümboliseerib  lavastuses  aga
kõike seda, millest Juhan ei soovi veel lahkuda. Ta ei
soovi kinnitada seda reaalsust, mis tegelikult on reali-
seerinud.  Lavastuses  saavad kokku inimlikkus,  sõp-
rus, eneseiroonia, valu ja ilu, lootus ning usk!

Juhan Jaik (Andres Lepik), Ilo (Kadi Leen Lennuk) ja  Sissy 
(Liisa Aibel). 

   Koolimajast suunduti edasi õuel asuvasse puukuuri,
kus  Urmas  Lennuki  kirjutatud  ja  lavastatud  "Jutu-
vestja lahkumine" räägib loo ajast, mil Juhan Jaik on
koos perega põgenenud Eestist. Ta peatub pärast eksi-
rännakuid lõpuks Rootsis - Berga Säteri mõisas. Mees
vajaks  hädasti  ajuoperatsiooni  Stockholmis,  kuid
Jaikide  perel  puudub  selleks  raha.  Ühel  päeval  on
Juhani tütar Ilo läinud metsa koos teiste lastega marju
korjama,  kuid  eksinud.  Juhan  läheb  teda  otsima  ja
satub kummalisse kuuri, kus kohtub veidra sasipäise
naise  Sissyga,  kes  kuulutab,  et  mees  on  ise  kuskil
valele  teeotsale  käänanud  ning  ta  peab  ise  oma
"teekonna" üle vaatama.
   Jutuvestja lahkumise lugu aitasid meieni tuua näit-
leja ja lavastaja Andres Lepik ja näitleja Liisa Aibel.
Mõlemad on mänginud ka mitmetes Eesti mängufil-
mides. Ema Liisa ja isa Urmase kaitsva tiiva all teeb
Ilo rolliga oma esimesi katsetusi teatrimaailmas Kadi
Leen Lennuk.
  Tarmo Tagamets,  kes   õppinud Varstu  keskkoolis
ning on olnud Võru Teatriateljee näitleja ning aastatel
2009-2012 oli Võru Linnateatri kunstiline juht, täien-
dab lavastusi eellooga. 
   Mõte midagi Jaigist lavastada ei sündinud üleöö,
vaid on mõtetes olnud juba aastaid. Otsustava tõuke
andis Juhan Jaigi juubeliaasta lähenemine. Väljakutse
esitati  Vootele  Ruusmaale  ja  Urmas  Lennukile,  kes
möödunud aasta lõpus ka tekstid kirja panid. Mängi-
miskoha otsingul oli kolm valikut - Sänna Kultuuri-
mõis,  Sännas asuv veski ja Lepistu koolimaja.  Soo-
viks oli etendused kindlasti maha mängida erinevates
kohtades ja et hooned oleksid lähestikku. Neist sobi-
vamaks osutus Lepistu.

 Proovidega alustati 15. juulil. Tarmo Tagamets kiitis
koolimaja  omanike  Alevite  pere  külalislahkust  ja
abivalmidust.
   Viibisin mitmeid kordi lavastuste tekke juures, mis
on tavainimese jaoks sama elamusrohke kui etendu-
sedki. Samas kogesin erinevatel aegadel sama eten-
duse mängu võrreldes, et need on üllatuslikult sarna-
sed. Filmi monteerides nägin, et ühest etendusest lõi-
ku välja lõigates ja selle teisel ajal mängitule samasse
kohta asetades  kattusid liigutused ja  tekst  kui  kaks
tilka vett. 
   Teatrivaatajate tagasiside palju ei erinenud. Lavas-
tuse „Tont mis sa vahid!” mõistmiseks ja sisseelami-
seks pidi olema rohkem kursis Jaigi tondilugudega,
et  lavastuses teatud stseenidest  paremini  aru saada.
Ometi  tõid  mõningad  väljaütlemised  esile  naeru  ja
sahina. 
   Teine lavastus „Jutuvestja lahkumine” oli rohkem
lähedane  hingele  ja  emotsionaalne.  Pärast  etendust
pühkis nii mõnigi silmanurka vajunud pisarat. 
  Neljal  päeval  käis  Juhan  Jaigi  lugusid  vaatamas
ligikaudu 350 teatrihuvilist. 
  Aitäh, MTÜ Müüdud Naer ja näitetrupp, kes viisite
meid paariks tunniks Juhan Jaigi maailma.
   
                                                                Kalle Nurk

tsooru pargis 

asub kolM puhkenurka
   Tsooru mõisaparki võib lugeda kõigi võimaluste
maaks. Pargi ühte serva sisustavad mõisaait,  rahva-
maja  ja  2016.  aastal  „Pargist  parki”  puutöönädalal
valminud puukujud. Punasest  tellisest  mõisaait  ehi-
tati   1900. algusaastatel.  Ait on eraomanduses ning
peale  kolhoosiaega  laialdasemat  rakendust  pole
leidnud. 

Fredi-Armand Tomps

Foto internetist

  Praeguse rahvamaja projekteeris 1957. aastal Fredi-
Armand  Tomps.  Samal  aastal  projekteeris  ta  ka
Kuldre  rahvamaja.   Fredi-Armand  Tomps  on  üks
legendaarsemaid  muinsuskaitsjaid,  kes  restaureeri-
misarhitektina  on  juhtinud  enamike  suuremate  mä-
lestiste ülesehitamist nõukogude ajal. Ta oli üks Eesti
Vabaõhumuuseumi ja Lahemaa Rahvuspargi rajajaid,
tegeledes  ka  sõjas  hävinenud  Narva  taastamisega.
Tompsi suurimateks töödeks kauaaegse vabariikliku
kultuurimälestiste kaitseinspektsiooni juhina kujune-
sid Eesti ajalooliste linnasüdamete rekonstrueerimine



ning  mõisakeskuste  elluäratamine  (Sagadi  mõis
Lääne-Virumaal,  Saka  mõis  Ida-Virumaal,  Pädaste
mõis  Muhumaal).  Fredi-Armand  Tomps  on  kokku
panemas  oma  elutööd  raamatukaante  vahele,  kus
peaks  juttu  tulema  ka  Tsooru  rahvamaja  projek-
teerimisest. 

Toomas Rein 

Foto internetist

   Lõunapoolsesse pargiserva jääb ka Toomas Reinu 
projekteeritud J. M. Sverdlovi nim kolhoosi (hiljem 
Tsooru kolhoos) kontorihoone.  

J. M. Sverdlovi nim kolhoosi kontorihoone.    Foto: internetist

   Arhitekt Toomas Rein on meenutanud, et pidi 
Tsooru kolhoosikeskust rajades kokku sulatama kaks 
erinevat maastikku, mille piirile hoone ehitati – ühelt 
poolt vana mõisapark, teisalt lage põllumaa. Nii 
kavandas ta pargipoolse külje põnevama, rombja ja 
romantilise; põllupoolse aga asisemalt täisnurkse. 
Avarast fuajeest avanes vaade mõisaparki. Tolle aja 
kohta haruldased olid katuseaknad. Toomas Reinu 
ligikaudu 120 ehitise ja projekti seast paistavad silma 
modernistlikult skulpturaalsed majandikeskused 
Tsoorus ja Kobelas, KEKi kontorid Paides ja Raplas, 
terrasselamud Vändras ja Pärnus. Tänavu ilmus Karin 
Pauluse  kokkupandud raamat „101 eesti nõukogude 
aja ehitist”, kus on lehekülg pühendatud ka Tsooru 
kolhoosi kontorihoonele. Raamat on olemas nii 
Tsooru raamatukogus kui ka Antslas, Haabsaares ja 
Kuldres.

 Pargi keskel asub veesilmake, mis kolhoosi ajal köitis
pilku betoonsilla ja purskkaevuga. Nüüd kahjuks on 
tiik oma ilu kaotanud. Kevadel lumesulamise ajal 
täitub see veega ning suveks kuivab üpris tühjaks. 
Tiigi kordategemist on Tsoorus aastate jooksul mitmel
korral päevakorda tõstatatud, kuid kahjuks on see 
jäänud ainult unistuseks. Nii on pargi atraktiivsemaks 
muutmise töödki piirdunud kõigest mitmel korral 
läbiviidud projekteerimistöödega. 

Tsooru pargis asub veesilmake, milles 1970. aastate alguses 
oli betoonist sillake ja töötas purskkaev. Foto tehtud 1972. 
aasta laste nimepäeval.

Veesilmake Tsooru pargis. Pilt on tehtud 10. juulil 2019.
Fotod: Kalle Nurk

   Elumärki  pargis  võib  rohkem märgata  paisjärve
äärses servas. Aastaid tagasi pidasid Tsooru ettevõt-
likumad inimesed plaani sinna rajada laululava, püs-
titada kiik ja igal kevadel maitule ääres istuda. Jutud
käisid ka parki jalgteede äärde paigaldatavatest iste-
pinkidest. Reaalsus on midagi muud. Kindlasti jääb
inimeste  parki  meelitamiseks  väheks  aastas  korra
enne jaanipäeva suurema heina mahaniitmisest. See
hoiab ära küll  kümmekond aastat  tagasi  võsast  pu-
hastatud  pargialuse  endisesse  seisu  sattumise,  kuid
mitte enamat. Loodus ei salli tühja kohta! Nii mõnigi
lind  on  siia  oma  pesa  ehitanud.  Samuti  on  varem
Toomeoru kaupluseukse taga jalgu puhanud ja märju-
kest  pruukinud  kliendid  ümber  kolinud  põlispuude
alla. Siia on nad rajanud omale korraliku elamise. On
pink, tulekolle ja vajadusel saab isegi pikutada. Sel-
lest  paarkümmend meetrit  eemal  asub teine puhke-
koht, kus puhkavad Teises maailmasõjas tsoorumail
nõukogude armee langenud sõdurid. 

    Antsla vald on ikka igal aastal Tsooru külas mõne
suurema investeeringu teinud. Viimastel  aastatel  on
olnud rahvamaja siseilme parandamine. Tänavu võeti
päevakorda rahvamaja juurde viiva tee ja majaesise
parkla väljaehitamine. Kindlasti tuleb ka kunagi aeg,
mil Tsooru park, kui üks keskuse vaatamisväärsusi,
tõsisemalt käsile võetakse.



 Tsooru pargi järvepoolses osas asub kaks puhkekohta. Üks 
neist on mõeldud elavatele

 

ja teine lahkunutele. Fotod on tehtud 4. juulil 2019.

Kolmas  puhkenurk  asub  puuskulptuuride  juures,  mis
paistab esmapilgul samuti kasutamist leidvat.

                                                                               Kalle Nurk 

 

tsoorus on oMa MustaMägi

   1970. aastatel hakkas J. M. Sverdlovi nimeline kol-
hoos Tsoorus  Tuuleveski  mäele tööliselamuid  ehita-
ma.  Esimene neist  oligi  mõeldud pärast  Kaunismäe
suurfarmi  valmimist  sealsetele  töölistele  korteriteks.
Esimesele  majale  kerkis  kõrvale  teine  ja  kolmaski.
Rahvasuus hakkas levima uus kohanimi - Mustamägi,

mis on kinnistunud tänapäevani. Kuigi esimeses ehi-
tatud majas  pole enam ühtegi  hingelist  ja  viimases
kortermajas  asustatud  üks  korter,  elab  küla  selles
piirkonnas kõige rohkem inimesi. Harjumuseks muu-
tus  seegi,  et  Mustamäele  teeotsa  kogunesid  kooli-
lapsed ja külaelanikudki bussi ootama. Aeg muutus
ja mitmed bussijuhid ei olnud enam nõus vabataht-
likult  peatuma  reisijate  pealevõtmiseks.  Õnneks  ei
kestnud segadus kaua. Rahva nõudel vaadati olukord
üle ning juulikuu alguses paigaldati Mustamäele bus-
sipeatuse tähis. 

Juulist alates on mustamäelaste rõõmuks neil olemas oma 
bussipeatus. Pilt on tehtud 18. juulil 2019.

Fotod: Kalle Nurk

   Suuri ümberkorraldusi maaelus on tehtud ka posti-
teenustes. Vähenenud on kirjakastide arv ning nende
tühjendamiste korrad. Siiski liigub veel postiljon rin-
gi. Veelgi enam teeb rõõmu see, et mõni aeg tagasi
alustas postiljon oma pikka ringi just Tsooru kandist.
Nii ongi siinse kandi inimestel päevapost hommikul
värskete  uudistega  õige  varakult  käes.  Teistsuguse
pilguga on hakanud vaatama postkastide olukorrale
nii  inimesed  kui  ka  postifirma.  Siin-seal  paigalda-
takse uusi postkaste või siis kohendatakse vanu üm-
ber. Selle heateoga saadi hakkama mai kuu alguses
Mustamäe teeristmiku lähistel. 

Mai alguses võis mööduja märgata Mustamäe tee ääres lööpa
vajunud  postkastide  aluse  asemel  uut  ilusat  alust  koos
postkastidega. Pilt on tehtud 2. mail. 

                                                                     Kalle Nurk



tsooru rahvaMaja tee sai
peale kõvakatte

   Plaanikohaselt alustati 5. juulil Tsooru rahvamaja 
juurde viiva tee kõvakatte alla viimisega. Kõigepealt 
freesiti vana asfaltkate ning veeti peale uus kruusa-
kiht. Järgnesid rullimised, hööveldamised, tõrvasegu-
ga killustiku laotamine jne. 

Rahvamaja juurde viiv tee kordategemine ootas pikki aastaid. 
Takistuseks oli vajamineva raha leidmine. Tänavu sai see 
lõpuks teoks kopsaka raha eest kahe nädalaga. Pildil on tööde 
teostamise eest vastutajad teepikkust mõõtmas ja tööde kulgu 
arutamas. Pilt on tehtud 8. juulil 2019.        Foto. Kalle Nurk

Rahvamaja juurde viiva tee kõvakatte alla panemine.

   25. juulil olid taas vallaametnikud ja töödejuhatajad
kohal tehtut üle vaatamas. Tavainimesele on kõik ilus
ja korralikult tehtud. Jääb loota, et nii see ongi. Tege-
mist vajavad teeservad,  sest  mõnes kohas vihmavee
ärajuhtimiseks  kergitati  teepinda  kõrgemaks.  Kavas
on need kohad täita mullaga, mis hoiab ära edaspidise
teeservade  lõhkumise  ja  ka  hooldustöid  on  parem
teha. Teeservade lõhkumine mahasõitmiseks kaob, kui
sügiseks saab valmis majaesine parkla. Praegune kor-
ralik parkla asub vana kolhoosikontori ees, kuid seda
kasutatakse ainult äärmistel juhtudel. 

Kalle Nurk 

eestiMaa  15.  suveMängud
kaasasid ka tsoorulasi

   Eestimaa suvemängud toimuvad iga nelja aasta jä-
rel.  Tänavused  mängud  toimusid  Tartus  12.-14.
juulil,  millega  tähistati  Eesti  Vabariigi  101.  sünni-
päeva 100. võistlusklassiga 25. spordialal. Eestimaa
suvemängud on Baltimaade suurimad spordimängud,
kus on ligikaudu 4000 osalejat. Suvemängudel osale-
vad Eesti maakondade, linnade ja valdade võistkon-
nad.  Kesksuveks  võistkonna  kokkupanemine  oli
Jaanus Kalale parajaks pähkliks, sest puhkuste aeg ja
inimestel  tehtud  igasuguseid  plaane.  Ometi  sai  ta
kokku ligi poolsada inimest, kelle hulgas ka Tsooru
kandi esindajad mälumängus ja kergejõustikus. Tänu
aastaid  Tsoorus  toimunud  mälumängu  sarjale  on
silma  jäänud  Tsoorust  perekond  Puija  teadmised.
Antsla  valla  viieliikmeline  mälumängu  võistkond
platseerus 41 võistkonna hulgas kesksele 23.-24. ko-
hale. Roosiku küla juurtega Marje Nurga 100 meetri
jooksus  vastast  polnud  ja  kirja  läksid  maksimum-
punktid. See jooks oli Marje Nurgale esimene Vete-
ran  I  arvestuses.  Kokku  võistles  70  omavalitsuse
võistkonda kolmes grupis. Antsla vald tuli üldarves-
tuses 29. ja oma alagrupis 29 võistkonna hulgas 11.
kohale. 

Marje Nurk (keskel) Eestimaa 15. pärast 100 meetri jooksu.  
                                                                       Foto: Sirle Nurk

15. Eestimaa suvemängudel Antsla valda esinadav 
mälumänguvõistkond. Pildil Väino Villemson (vasakult), 
Viljar Libba, Margus Konnula, Krista Puija ja Kustas Puija.
                                                   Foto: Krista Puija erakogu



MälestaMe

Asta Kalanüp. Pilt on tehtud 17. oktoobril 2018.

Foto: Kalle Nurk

Asta Kalanüp 
14.10.1932-7.06.2019

   Mai lõpus tabas Asta Kalanüppi ootamatult tervise-
häire,  mille  tagajärjel  ta  7.  juunil  meie  keskelt  jää-
davalt lahkus. 
   Asta  Kalanüp  sündis  14.  oktoobril  1932.  aastal
Vana-Roosas Mäeküla talus. Tema noorusaastate pari-
maks mängukaaslaseks oli õde Aino. Juba enne kooli-
minekut koges ta talus karjusepõlve ja sai tunda sõja-
koledusi.  Saksa ajal 1942. aasta sügisel alustas koo-
liteed Varstu algkoolis,  mille 7. klassi lõpetas 1949.
aastal. Õpingud jätkusid Võru I keskkoolis, elades isa
õe Anna juures. Keskkooli diplom anti üle 1953. aas-
tal. Elades vanematekodus, töötas algul Varstu Masin-
traktori jaamas ajalehe toimetajana, hiljem Varstu sov-
hoosi  Matsi  osakonnas  arvepidajana.  Ema-isa  olid
suureks toeks 1958. aastal sündinud tütar Maire üles-
kasvatamisel. Kui 1969. aastal ema suri, koliti elama
Tsooru Haavikolgale. Samal aastal jätkas Asta kaug-
õppes  õpinguid  Kehtna  parteikoolis.  Aasta  hiljem
röövis surm temalt ka isa. Kehtnale järgnes Moskva
kõrgem parteikool, mille lõpetas 1974. aastal. 
 Kõrghariduse rakendamist alustas Asta Sõpruse kol-
hoosis Tsolgol, kuid peagi juba J. M. Sverdlovi nime-
lises  kolhoosis  kuni  pensionile  jäämiseni,  elades
1971. aastast kolhoosi kortermajas. Oma loomu poo-
lest  oli  Asta  aktiivne.  Varstus  lõi  kaasa  segarahva-
tantsurühmas  ja  näitemängus,  Tsoorus  aga  nais-
ansamblis.  Koos kooriga osales ta ka Tallinnas üld-
laulupeol. Kuigi Eesti  taasiseseisvumise ajal  tõmbus
Asta iseendasse,  võis teda sageli  kohata seltskonda-
des, olles kõik need aastad seltsing Elulõng liige. Tal
oli  suur  lugemus.  Raadio,  televiisori  ja  ajalehtede
vahendusel  hoidis end hästi  kursis  nii  kodu-  kui  ka
välismaise  eluga.  Asta  oli  Tsooru  raamatukogu  iga-

päevane lugeja. Tänu kõrgele elueale ja pikka aega
Tsooru kandis  elatule  oli  ta  üheks siinseks raudva-
raks, kelle abil sai piirkonna ajalugu mitmeski osas
täiustatud.  Asta on endast jätnud Tsoorumaile jälje.
Kõige  lähedastematest  jäävad teda  mälestama tütar
Maire koos kahe lapse ja viie lapselapsega. 
                                           Külalehe toimetus

õnnitleMe sünnipäevalapsi
78 KEEM HELJU 30.06.1941 Tsooru
76 ŠMEIMAN TIIU 04.06.1943 Roosiku
76 TOOM TOIVO 8.06.1943 Savilöövi
75 ADAMSON HELVE 30.06.1944 Luhametsa
69 SULG MILVI 22.06.1950 Roosiku
65 SLOOG AIVAR 04.06.1954 Roosiku
63 KÜPPAR MARJE 05.06.1956 Tsooru
63 MÄGI MARE 16.06.1956 Tsooru
62 ILVES TIIU 15.06.1957 Kikkaoja
61 SLOOG ESTA 23.06.1958 Roosiku
56 PÄRN URMO 12.06.1963 Roosiku
55 JAANI EVE 02.06.1964 Litsmetsa
55 VIIN SYLVA 28.06.1964 Tsooru
54 NIILUS KAIRE 06.06.1965 Tsooru

83 SILD LIDIA 18.07.1936 Kikkaoja
78 SARAPU AINO 14.07.1941 Savilöövi
77 VAAB HEILI 17.07.1942 Tsooru
67 SAAREMÄGI TOIVO 20.07.1952 Kikkaoja
67 HELSTEIN TULJU 31.07.1952 Savilöövi
63 TAMMIKSAAR TIINA 30.07.1956 Kikkaoja
63 HILLAK TIINA 30.07.1956 Tsooru
62 HELSTEIN RUTH 21.07.1957 Savilöövi
61 PÕLDRA TOIVO 15.07.1958 Roosiku
58 SAAVO INGE 25.07.1961 Tsooru
57 LADVIG MADIS 2.07.1962 Savilöövi
56 KOHA AIGAR 10.07.1963 Viirapalu

82 PUKK ÜLO 17.08.1937 Litsmetsa
81 VÄITS ENDA 24.08.1938 Kikkaoja
80 HOLLO TIIU 13.08.1939 Kikkaoja
76 KOCH MATI 17.08.1943 Luhametsa
75 ROOD ENN 28.08.1944 Tsooru
67 GEIER HELI 01.08.1952 Tsooru
66 ILVES AGU 12.08.1953 Savilöövi
63 OJA KÜLLI 03.08.1956 Viirapalu
62 SISAS LIIDIA 05.08.1957 Tsooru
61 RISTISAAR SIRJE 06.08.1958 Tsooru
60 JÕGI JULIUS 18.08.1959 Luhametsa
56 JOOSU EEVI 10.08.1963 Tsooru

87 RAIDMA JOHANNA 13.08.1932 Roosiku
84 SISAS ILME 07.09.1935 Tsooru
82 VALLING HILJA 26.09.1937 Kikkaoja
78 KIVI IVI 15.09.1941 Luhametsa
78 PIHU ENDEL 1.09.1941 Savilöövi
75 REILJAN MAIE 06.09.1944 Viirapalu
65 VASSILJEVA TIIU 28.09.1954 Tsooru
62 VÄITS LIIDIA 03.09.1957 Tsooru
61 PLOOM MAIRE 30.09.1958 Tsooru
57 KOOBAK LIILI 28.09.1962 Kikkaoja
57 REHEMETS RIINA 25.09.1962 Tsooru
56 SIBUL TIIT 02.09.1963 Tsooru
56 TALJA AAVO 28.09.1963 Tsooru
54 PÜTSEP HEILI 25.09.1965 Roosiku



tõde ja õigus

taas raaMatuna

Pildil on raamatu esikaan filmi „Tõde ja õigus” tehtud 
kaadritest.  

   Pöörleb maakera ja elugi teeb ringkäike. Siis pole
midagi  imestada  kui  raamatust  saab  film  ja  filmist
raamat. Nii on sündinud ka A. H. Tammsaare jutus-
tusega tõest ja õigusest. Alles see oli, kui vaatasime
kinos filmi „Tõde ja õigus”, kus juba esimesed kaad-
rid tulevad tuttavad ette. Justkui Andrese võlgu oste-
tud  soine  talukoht  oleks  asunud  hoopis  Võrumaal.
Filmi   „Tõde  ja  õigus”  võttekohtade  valik   paneb
mõtlema, kas Võrumaa on tõesti kõige enam võrrel-
dav koht 100 aasta taguse Eestimaaga. Või tahetakse
filmis tähelepanu pöörata hoopis selle kandi ilusale ja
puutumata loodusele.  On kuidas ta on, aga Roosiku
küla oma soise pinnase ja Mustjõe luhaga on filmis
igatahes esikohal. 

   Nüüd on filmist saanud  raamat „Tõde ja õigus”, kus
taas  esikaanel  pilt  Roosiku  küla  Mustjõe  ilusast
luhast.  Raamat  toob  kokku  tsitaadid  Anton  Hansen
Tammsaare romaani „Tõde ja õigus” esimesest osast
ning  kaadrid  režissöör  Tanel  Toomi  samanimelisest
filmist. Raamatusse on mahtunud teinegi pilt Roosiku
soisest heinamaast 20. ja 28 leheküljel. 

   Raamat on olemas ka Tsooru raamatukogus.

                                                        Kalle Nurk

Tsooru kandi rahva teabeleht  

31. augustil Tsooru rahvamajas

puhkeõhtu ansambliga

 Kruiis ja Ervin Lillepea 

Pidu korraldab MTÜ V-klubi

1. septembril algusega kell 17.00

tarkusepäeva
jooks

Start antakse Lepistu koolimaja juurest ning
lõpujoon asub Tsooru rahvamaja ees. 
Teekonna pikkus ligikaudu 4 kilomeetrit.

Täpsem info: Kalle Nurk, 51930084

              
 

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

Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee


