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Tsooru noored külas Rõuge noortekeskuses
   2009.  aasta  sügisel  valmis  Tsooru  rahvamajas 
asunud  endise  raamatukogu  ruumidest,  mida  pikka 
aega  kasutati  panipaigana,  kohalikele  noortele  oma 
keskus. Tsooru noortele ruumide eraldamine ja sisus-
tamine mööbliga oli vallavalitsuse poolt suur  kingi-
tus.  Paari  aastaga on noored jõudnud niikaugele,  et 
asutasid oma klubi. Et mitte ise „jalgratast“ leiutada, 
otsustati  külla sõita Rõuge noortekeskusesse. Antsla 
vallavalitsuselt  saadi  toetust  transpordi  ja  kingituse 
kulude katteks. Kingiks valisime Antsla linnas Anni-
ka käsitöö poest puidust kalendri. Aprillis võtsimegi 
suuna Rõuge poole. 

Rõuge  noortekeskuses  käis  külas  kaksteist  Tsooru  kandi 
noort.  Ees  lamab  Ahto  Ilves.  Istuvad  Janika  Tõntsel 
(vasakult), Toomas Horg, Kristjan Sibul, Andi Paal ja Taisto 
Tamm. Tagareas Devia Paap,  Jaanus Pärna, Siim Aarmaa 
ja Andre Luik.                                           Foto: Janika Tõntsel

Meid võttis vastu Rõuge noorteklubi töötaja. 
Klubile  kuuluv suur kahekordne maja asub  künka-
harjal,  kust  avaneb  ilus  vaade  Rõuge  Ratasjärvele. 
Suures hoones on kõik ruumid leidnud rakenduse - 
puhketuba,  internetituba,  köök, televisoonituba  (neil 
on  oma  televisioon,  mida  saab  vaadata  Youtubes), 
pilliruum  trummide  ja  kitarridega,  kangasteljed. 
Olemas on ka oma kontor, kus töötab valla palgal 11 
inimest.  Noorsootöötajad ja projektijuhid on pühen-
dunud  noortele  ja  nende  vaba  aja  sisustamisele. 
Saime teada aastate  jooksul kogunenud huvitavatest 
kogemustest. Meile räägiti, kui aktiivselt sealsed noo-
red kõiges kaasa löövad.

Rõuge noortekeskuse tegevust korraldab Rõuge noor-
teklubi. Kõige enam on neile kuulsust toonud käesole-
val aastal 11. korda toimuv Rõuge paadiralli. Võistle-
ma tullakse üle Eesti  ja ka piiri  tagant - Lätist,  Soo-
mest,  Ameerikast.  Tegutseb  noortebörs  ja  maanoorte 
infovõrk.  Rõuge  noorteklubi  eestvedamisel  toimuvad 
volbriöö-, Rõuge talipäeva, Noorte jääpargi ja - kultuu-
ripargi üritused. 
   Rõuge noorteklubi on pälvinud tiitli "Edukaim mitte-
tulundusühing  Võrumaal  2001"  ja  "Parim Kodaniku-
ühendus Võrumaal 2008".
   Meie sealviibimise ajal oli noortekeskuses umbes 10 
noort, kes leidsid igaüks endale tegemist.
   Meie noortele väga meeldis Rõuge noorteklubis ja nii 
unistavad  meie  nooredki,  et  Tsooruski  võiksid  olla 
sama head vaba aja sisustamise võimalused.  Mõistsi-
me, et Rõuge vallas tehakse suuri kulutusi selleks, et 
noor sinna elama jääks või siis peale õpinguid tagasi 
oma kodukohta tuleks. Niisiis olime oma külastusega 
Rõuge  väga rahul. Otsustasime omalt poolt aktiivselt 
kaasa lüüa Tsooru noorte  elu  arendamisele  ja tõsise-
malt suhtuda Tsooru noorteklubi väljaarendamisse.
                                                   Janika Tõntsel,
                                                 Tsooru noortejuht

9.  mail  toimus Tsooru  rahvamajas  emadepäevale  pühendatud 
kevadkontsert.  Suure tunnustuse osaliseks said Ive Ruusamäe 
(vasakult), Janika Tõntsel ja Laine Keerov, kes on end pühen-
danud tsoorulaste vaba aja sisustamisele.
                                                           Foto:  Kalle Nurk 



Lepistu kooli meenutades 9. Henrich Pill
   Henrich Pill töötas Lepistu 
koolis  direktorina  aastatel 
1920-1941.  Kodanliku  korra 
algaastate  keeruline  siseolu-
kord  ja  pahempoolsete  vaa-
detega koolijuhataja  Hendrik 
Pilli  tegevus  avaldasid  mõju 
ka laste käitumisele.
  Kaebusi tuli vaesemate laste 
peale.  Üks  suurtalunik  kae-
bas,  et  hõigatakse:“Maha 

buršuid“. Ja kui noomima hakata, siis sõimatakse kõi-
ge ropumal kombel ning lendavad kivid või jäätükid. 
Koolijuhataja Hendrik Pillil tekkisid sageli lahkhelid 
vallavalitsusega.  Ta  tahtis,  et  vald  pööraks  koolile 
suuremat tähelepanu ja rohkem materiaalselt abistaks. 
Vald oli aga rahadega kitsikuses.  
   1940ndad aastad oli Eestis keeruline aeg. Lühikeste 
ajavahemikega  vahetus  riigivõim  mitmel  korral. 
Eesti rahvas lõhestus. Iga uus alanud riigikord tõi en-
daga kaasa arvete klaarimise vastaspoole toetajatega. 
Veskikivide vahele sattus ka kauaaegne Lepistu kooli 
juht Hendrik Pill, kes 1940. aastal nõukogude võimu 
kehtestamise  ajal  Eestis  oli  astunud  kommunistliku 
partei ridadesse ning kelle pojast  Heinost oli saanud 
Lepistu valla esimene kommunistlik noor. 1941. aas-
tal saksa väegede saabumisega Eestisse tõi kaasa uue 
arreteerimiste  laine.  Esimeste  hulgas  võeti  kinni  ka 
1941. aasta suvel Hendrik Pill ning saadeti Võrru töö-
laagrisse. Ta interneeriti kolmeks aastaks. Kuid 1944. 
aasta  märtsis  viidi  üle  Tallinna  keskvanglasse,  sealt 
Ellamaa turbarappa. Teekond lõppes Klooga tuleriidal 
mõni päev enne Nõukogude armee saabumist. 
   Hendrik Pilli vanem poeg Aleksander Pill, kes töö-
tas Antsla Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu esimehena 
ja  komandoülemana,  viis  korra  kuus  vangis  olevale 
isale  pakke,  kes  algul  töötas  metsatööl  ja  Judeikini 
saeveskis, hiljem sakslaste komandatuuris. Tänu nen-
dele kohtumistele õnnestus tal välja toimetada Hend-
rik  Pilli  käeolevad  kirjapanekud,  mis  nüüd  asuvad 
Võrumaa muuseumis. 

„ 17. juulil 1943. aastal. 
Täna  möödub  kaks  aastat,  kui  meie  Heinokesega  
alustasime kodukülast  surmasõitu.  Aimdus oli  kõige  
halvem, sest kuuldu-nähtu ei ennustanud head.
17. juuli 1941. aasta. Hommik oli ilus: vaikne, päike-
sepaiseteline. Heino magas öö rahulikult, kuid minul  
küll ei tulnud sõba silmale. Kirjutasin ühe kirja Edu-
lale (Endine Ed. Eisler, „omakaitse“ ülem Tsoorus.  
KL). Vist selgitasin oma seisukohta, aga see oli üks 
asjatu tegu, sest liisk oli meie kahe kohta langetatud.  
Heinole anti lubadus, et teda kuulatakse veel üle ja  

sellepärast lubas Edula ise samal päeval Võrru sõita.  
Aga valetas puha. Heinot ei kuulatud enne surma üle  
ja Edula ei sõitnud ka Võrru.
   Viimaseks  vahtkonna  vanemaks  oli  Kirikulaane 
Valter (Valter Jaek. KL), vana kuldne poiss. Temale 
tuli vahetus Aleksa Leimuse näol, kuid Valter ei läi-
nud koju, vaid jäi meid ära saatma. Lahkumisel olid  
mehel silmad vett täis ja sõnad ei tulnud enam suust.
   Ema oli  Heinole  puhta pesu toonud ja värvilise  
kampsuni. 
„Pane need selga, pojakene ...Viimast korda riietan 
ma sind ...“, nii ta rääkis lõhestavalt nuttes.  „Anna 
peakene siia ... ma võtsin käärid ka kaasa ...“ ja ta  
lõikas Heino lokkidest ühe tükikese, pani need kaa-
savõetud .....medaljoni.
„Mamma, ära nuta,“ vastas Heino, „küll  ma tulen  
tagasi. Ega asi nii hull ei ole.“
„Ei, pojakene, sa ei tule enam ... Ma ei näe sind ku-
nagi ... Ma tean kõik.“
„Kust sa tead? Püüdsin küsida.
„Siin  on  teadja,“  koputas  ta  rinnale.  „Jumalaga,  
jumalaga ... pojakene!“
Ma ei suutnud enam pisaraid hoida. Ka Heino nuttis  
ja pisarais Valter läks vallamaja esikust ära kantse-
leisse.
   Siis istus ema toolile, ohkas sügavalt ja kukkus mi-
nestunult põrandale.
   ... Viisime Heinoga ta vallakäskjala tuppa ja sinna  
ta jäi, kui meie lahkusime. Ta ei jõudnud veel jalul  
seista. Meil aga oli käsk lahkuda. Jätsime emaga ju-
malaga.  Ta  kaisutas  Heinot  kaua,  ei  tahtnud  oma 
poega embusest vabastada. Siis laskus äkki põlvili ja  
nii ta jäigi palvetama vallakäskjala tuppa. Inimene,  
kes kaheksa ööpäeva, mis meie seal kinni istusime, ei  
saanud uneraasu silmale ja peale selle tegi mitu vä-
sitavat sõitu, et meie elu päästa!
   Minejaid oli kaks. Isa ja poeg. Ka Ed. Edula oli  
trepile ilmunud, ilmselt Pilaatuse (kes piibli legendi  
kohaselt Kristuse ristile saatis) näoga: ma laseks teid 
küll vabaks, aga ei saa, sest „rahvas“ väga kaebab  
teie peale. Samas tuli vallamajast pooljoostes kons-
taabel Pulk, läikiv metallese peos. 
   Meid pandi raudu. Kahekesi kokku. Heino parem  
ja minu vasak käsi. See oli viimane käepigistus isa ja  
poja vahel, aga ka pikk – Antslani. Teel olime kolm 
tundi.
   Taevas oli vahepeal pilve läinud ja puhus põhja-
tuul. Jõudes Tsooru mõisa, oma kodu kohale, silma-
sin lokkavat põldu. Seda märkas ka Heino:
„Näe, isa, kui ilus segavili meil on!“
   Küüdimees peatas hobuse. Meid oli hüvasti jätma 
tulnud piiriperenaine, kes sirutas käe. 
„Ela hästi! Aga kätt ma sulle ei anna, sest meie kätel  
on ... surnu lõhn man,“ ütlesin.



   Ta imestas selle üle, vaatas mulle otsa, kattis näo  
põllesse ja hakkas suure häälega nuttes kodu poole  
minema.
   Eks vaadanud ka Heino viimast korda tagasi oma  
noorusmaale, mida ta õieti veel tundmagi ei saanud 
õppida. Vaevalt ulatas pilgu üle aia heita, väljapoole  
kodukoplit, kui tuli jäädavalt jumalaga jätta ...
   Antsla politseijaoskonnas vabastati meid raudadest.  
Korraga pandi mulle käsi õlale:
„Tere!“
„Tere“ See oli endine Lepistu valla konstaabel Maa-
rits.
„Noh, kas must juba musta ametit ei jäta? Küsis ta  
noomivalt Ma ei vastanud. Parajasti astus uksest sis-
se kolleeg Novek heleroosas meeleolus. Ta oli Antsla 
Õpetajate Ühingu esimees ja võinuks minu kasuks mi-
dagi öelda, kuid ... Ei, ta läks kiiresti Maaritsaga tä-
navale.
   Kaks ruumis viibivat konstaablit lõid plaksti kannad  
kokku. Tuppa oli ilmunud komandant Püvi:
„Kas Lepistu vangid on kohale jõudnud?“
„Just nii, härra komandant!“
„Viige  nad  kohe  Varstu  valla  vahialuste  juurde.  
Varsti  on  sõit.“  Keeras  ümber  ja  väljus,  jättes  toa  
viinahaisu  täis.  Õues  toimus  omakaitsemeeste  joo-
ming.  Joodi  Tamulasse  lastud  piiritust  20liitrisest  
piimanõust.
   Kui  meid edasi  Võrru viidi,  võeti  tühi  piimanõu 
kaasa,  et  Võrust  „julgustusrohtu“  tuua.  Varstust  
toodud  vange  oli  viis.  Nelja  meest  ma  ei  tundnud.  
Viies  oli  naine  –  Hilda  Sööde,  kes  lakkamatult  ja  
meeleheitlikult nuttis.
   Meid laaditi  Antsla Majanduseühisuse veoautole.  
Ümber auto seisis suur hulk relvastatud mehi, püssid 
laskevalmis. Vange oli nüüd seitse. Sama palju mää-
rati neile konvoisid. Lõpuks toodi veel kusagilt juurde  
kaheksas  vang  –  Antsla  valla  täitevkomitee  aseesi-
mees Juhan Mürk. 
Vahialused paigutati auto keskele pingile, seljad kok-
ku.
„Nööriga paari siduda!“ karjus üks omakaitselane...
„Pole tarvis,“ arvas Püvi „Igaüks võtab oma valve  
alla ühe vangi, ja kui ta selle laseb eluga ära põge-
neda, siis ei ole ta ise muud enam väärt kui kuuli!“
   ... Lõpuks hakkas paistma Võru kiriku torn ja tel-
lisevabriku  korsten.  Kui  auto  turuplatsil  peatus,  et  
kaasasõitnud eraisikuid maha panna, küsis Heino:
„Mis sa arvad, kas mamma jääb ellu?“
„Ei tea. Aga milleks sa seda küsid?“
„Niisama ... tuli meelde.“
Turuplatsilt  sõitis  auto vangla ette.  Kirikutornis  lõi  
kell 11. Otsisin taskust paberossi, kuid neid enam ei  
olnud. Avasin portfelli, et sealt suitsupoolist leida.
„Isa, pane portfell ilusasti kinni,“ ütles Heino, „seal  
on purgiga moos.“
Need olid viimased sõnad, mis ta mulle ütles, sest äk-

ki hõigati alt.
„Heino Pill! Mürk! Tulge maha! Ruttu! Mis te venite  
seal nagu härja ila!“
Heino hüppas minu kõrvalt  üle auto ääre ja ruttas  
avatud vangla uksest sisse. Ta ei vaadanud hetkekski  
tagasi. Vangla uks vajus kinni. Silmadesse jäi armsa 
poisi  kuju pruunis palitus,  millest  ta oli  juba välja 
kasvamas ...
„Peale istuda!“ anti käsklus konvoile ja auto veeres 
prefektuuri õuele.
Kui  ma  seal  omakaitsemeest  palusin,  et  kas  ta  ei  
saaks vanglasse toimetada Heinole portfelli moona-
ga, mis minu kätte oli jäänud, lõikas too:
„Ja pole vajagi ... Küll ta paigutatakse varsti mulla 
toidule!“
Ei saanud alul sellest allegoorilisest ütlusest aru. Nii  
tuimaks olin muutunud.
Mulla toit? Mulla toit? Ah soo! Selge, mida see pidi  
tähendama ...
  .... Vanglas on Heino paigutatud kambrisse 21. Seal  
olnud sees Rõugest pärit Julius Sädeme. Ta istub ka 
praegu veel vanglas. Sellele on ta seletanud, et isa on 
viidud politseisse, aga tema on toodud siia. Suurema 
osa aega on vaikselt nurgas istunud ja olnud üldse  
vaikne armas poiss. Siis viidud ta mõne päeva pärast  
sellest kongist ära, arvatavasti alumisele korrusele...
   Kui nii on, et ta 23. juulil hukati, siis viidi ta kahek-
sandast kongist, kus ma juba  detsembrikuust saadik 
istun.
 ... Kongikaaslased rääkisid, et 23. juulil viidud kolm 
korda kahe autoga.
Sellest  viimisest  ja  mahalaskmisest  pääses  ära  üks 
kommunistlik  noor  Kõlleste  kandist,  nimega  Oina.  
Vangid seotud viie kaupa kokku, asetatud keset autot  
istuma ja  laskevalmis  valve  ümber.  Nii  viidud nad 
viiekaupa ka autolt haua juurde mahalaskmisele.
   Suvine öö olnud küllalt pime, lasud ei olnud taba-
vad. Nii kiskunud ka tapetud haavatud endaga hau-
da. Tehtud nii,  et  noile,  kes veel  liigutanud,  lastud 
revolvrist  pauk pähe.  Kergelt  oimukohalt  haavatud 
Oinale langenud ta naaber peale ja ta jäi ellu. Nende  
järele pidi tapetama naisi. Need viskunud maha, ha-
kanud  karjuma.  Valve  läinud  naisi  tapmiskohale 
tirima. Seni närinud Oinas käenööri katki,  roninud 
hauast välja ja pannud jooksu. Keegi hüüdnud küll:  
„Üks põgenes ära!“ seda aga nähtavasti ei usutud.  
Kodust saadi ta kätte ja lasti maha 6. augustil.
   Alles siis, kui tutvusin valvur Rohtlaga, sain teada,  
mida kuidagi ei tahtnud teada saada (et poeg Heino 
on mõrvatud 23. juulil). Mis ma siis läbi elasin, seda  
teab ainult Taevane Isa ... 
(Hendrik Pilli päevikus on osa teksti kulunud ja sisu raske 
aru  saada.  Samuti  on  Külalehes   ruumi  vähesuse  tõttu 
jäetud  osa  kirjapandust  välja.  Hendrik  Pilli  viiekümne 
aasta tagust läbielamist saab lugeda edaspidi Lepistu kooli 
mälestuste kogumikus. KL) 



Piirkonna areng algab igast külast
   Antsla vallavolikogu aprillikuu koosolek toimus Tsoo-
rus.  Külastasime  Tsooru  rahvamaja  ja  kuulasime  selle 
väikese armsa maja juhi Kalle Nurga kokkuvõtet, sellest 
mis tehtud ja mis lähiaegadel plaanis. 

Merike Prätz ja Kalmer Kallion vallavolikogu istungil Tsooru  
rahvamajas. Merike Prätz kogus viimasel vallavolikogu vali-
misel kõige rohkem toetushääli ning tema sõnade kohaselt on  
ta juba pikemat aega huviga jälginud Tsooru kandi arengut.

Foto: Kalle Nurk 
   Mulle meeldivad sellised maakohad,  nendes on tunda 
inimeste  sõbralikkust  ja  hoolivust.  Kui  vaid inimesi  jät-
kuks ja noored kõik kuhugi kaugele ära ei tikuks... Või kui 
lähevadki linnadesse õppima, siis peab lootma, et kodutun-
ne ja – igatsus nad ikka Tsooru tagasi toovad.
   Tsooru on elamiseks ilus koht. Maaelu eeldab aga tublit 
ja aktiivset elanikku, sest kõik, mis koha ilusaks teeb, on 
vaja  endal  teha.  Tänu  Kalle  aktiivsusele  ilmub  Tsoorus 
regulaarselt  oma leht ja nii  lähemal  kui  kaugemal  olijad 
saavad igapäevaeluga kursis olla. Mulle tundub, et Tsoo-
rus  on  elu,  tänu  tublidele  eestvedajatele,  aktiivsemaks 
muutunud. Kindlasti on ka kaasatulijaid iga üritusega jär-
jest rohkem, olgu need siis vastlapäev, kevadlaat, jaanituli, 
erinevad kultuuriüritused või talgud, et kodukohta kauni-

maks muuta. Siit algabki iga inimese hoolivus – mis ise 
tehtud,  see  läheb rohkem südamesse.  Ka noore  inimese 
töökasvatus peab algama kodust ja kodukohast. 
   Mida vald saab teha, et piirkonna areng Tsoorus jätkub? 
Toetada  rahaliselt,  et  rahvamaja  korras  hoida,  ehitada 
mänguväljakud, toetada ettevõtlust, hoida korras vallateed 
jm. Seda küll, aga iga valla inimene peab mõtlema ka sel-
lest vaatenurgast, et mina ise olengi vald. Valla „rahakoti 
paksus“ sõltub suures osas sellest, kui palju on meil ette-
võtlust  ja  kui  paljudel  inimestel  on tööd.  Olulisem selle 
juures on see, kui palju käiakse ametlikult tööl ja kui palju 
makstakse makse. Suur osa inimeste tulumaksust laekub 
valla eelarvesse ja see ongi just see raha, mille eest vald 
oma rahalist toetust saab anda. Ettevõtlusega on meil nii 
nagu on. Vähe ettevõtteid, madalad palgad, seega ka vähe 
makse.
   Mis siis ikkagi võimaldab arengut, kui raha on vähe? 
INIMESED ise. Kui on tublisid eestvedajaid ja nendega 
kaasatulijaid, siis saab ka väga väikeste rahaliste vahen-
ditega palju tehtud. Küll tuleb ka rahaliselt paremaid aegu. 
Praegusel ajal on kõige olulisem see, kuidas inimene ko-
dust välja saada. Mitte midagi ei juhtu, kui üks igapäevane 
seriaal vaatamata jääb. Koosolemise rõõm ja tegutsemis-
lust on nakkav, mis  loob uuesti  kogukonna tunnet,  toob 
uusi mõtteid ja indu eluga edasi minna. Tunnustage üks-
teist, seda on vaja. Maale on inimesi vaja, sest ikka inime-
ne hoiab maad korras.
   Tsooru on viimaste aastatega palju edasi liikunud. Rah-
vamajas on hakanud rohkem ringe tegutsema, korraldatud 
on ühisüritusi. Eelmise aasta kevadlaadal oli arvukalt osa-
lejaid ja sealt ostetud maasikad andsid mulle juba esimese 
saagigi. 
   Ma arvan, et iga Tsooru kandi elanik saab tõdeda – elu 
maal on ikkagi võimalik. Ma olen täiesti kindel – piirkon-
na areng algab igast külast... 

Merike Prätz,
Antsla vallavolikogu liige

Õnnitleme   sünnipäevalapsi
90   Meranda Võro          15. mai Kikkaoja 
80   Lilli Pütsep          30. mai Roosiku 
78   Erika Horg                  11. mai Savilöövi  
72   Ilme Talja          11. mai Tsooru 
70   Eha Uibo          13. mai Tsooru 
67   Väino Bergmann          15. mai Tsooru 
64   Malle Pärna            6. mai Savilöövi  
64   Toivo Võro                       14. mai Kikkaoja 
63   Heino Kikas            3. mai Roosiku 
63   Elmar Vaab          16. mai Tsooru 
62   Aasa Koobak           5. mai Tsooru 
57   Mati Veide            5. mai Tsooru 
55   Arnold Jürisoo        18. mai Savilöövi 
54   Maia Lust         11. mai Tsooru 
54   Jaan Veide                      25. mai Roosiku 
53   Sirje Org         31. mai Savilöövi 

52   Peeter Sprenk                   6. mai Tsooru 
50   Ene Viimne           9. mai Tsooru 
50   Eha Mandel         20. mai                Luhametsa
83   Õie Tamm                        19. juuni             Tsooru
82   Aleksander Mirka            16. juuni              Litsmetsa
72   Helbe Laidver          19. juuni             Tsooru
70   Helju Keem          30. juuni Tsooru
68   Tiiu Šhmeiman            4. juuni             Roosiku
68   Toivo Toom                        6. juuni              Savilöövi
67   Helve Adamson                30. juuni              Luhametsa
61   Milvi Sulg                        22. juuni               Roosiku
58   Lembit Liping                    9. juuni               Viirapalu
57   Aivar Sloog                        4. juuni               Roosiku
55   Marje Küppar                    5. juuni              Tsooru
54   Heikki Leola                      9. juuni               Litsmetsa
54   Tiiu Ilves                          15. juuni              Kikkaoja
53   Esta Sloog                        23. juuni              Roosiku

Tsooru kandi rahva teabeleht
 Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired      Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084

Kuulutused ja kaastööd : kalle@antsla.ee  Külaleht Internetis:tsoorukant.planet.ee


