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Sinimustvalge lipp koolimaja seinal

Kristjan Prii Vabariigi aastapäeval koolimaja ees. 
                 Fotod: Kalle Nurk

24. veebruaril võis Lepistu koolimajast mööduja märgata
paraadukse kohal lehvimas sini-must-valget lippu. Ajalugu
teeb ringe, sütitades pärast kriisiaega taas inimestes usku
ja  lootust.  See säde on süttinud ka Roosiku külaelanike
silmades.  Kui  kuus  aastat  tagasi  suleti  Lepistu  kool,  ei
tehtud  prognoose ega  mõeldud  Tsooru kandi  tulevikule.
Koolimaja saatuse teema arutelust hoiduti kõrvale. Mõne
aasta  pärast  murdis  niiskus  endistesse  kooliruumidesse.
Valvesüsteemid lakkasid töötamast. Lihtsamaks lahendus-
teeks valiti voolu väljalülitamine, millega loobuti täielikult
valvesüsteemist. Vajalikuks ei peetud ka põhjuse selgita-
mist,  kust sademetevesi siseruumidesse  tungib. Vesi mä-
dandas  seina  ja  vahelage.  Et  pääseda  ajaloohamba  ees
vastutusest, astuti järgmine samm  ja taheti hoone kiiresti
maha müüa. Esialgset müügihinda langetati kahel korral,
kuid tulemuseta. Tsooru kandi elutegevus astus iga aastaga
sammukese kuristikule lähemale,  mistõttu keegi  ei riski-
nud välja käia nõutavat summat. Ostja mõistis, et sellele
oleks järgnenud veel suuremad kulutused koolimaja taas
korda tegemiseks, elu sissepuhumiseks ja selle tegevuses
hoidmiseks.
   Ütleb vanasõnagi, et loodus tühja kohta ei salli. Eestimaa
teises  otsas  –  Muhumaal  –  leidus  siiski  inimene,  kelle
sooviks on Roosiku küla  uuesti  kihama panna. Eelmises
Külalehes  tutvustasime  Kristjan  Priid  kui  suurlinna
kodanikku.  Nüüd  on  tema  kohta  rohkem  teavet.  Kuigi
Kristjan on sündinud Tallinnas, on isa muhulane ja mu-
hulaseks  peab  ta  ennastki.  Päev  enne  Eesti  Vabariigi

aastapäeva kolis  ta uude koju,  tegi  tutvust  naabritega ja
heiskas järgmisel päeval sini-must-valge lipu.

Vana-Antsla mõisakompleksi visioonikonverentsil Uue-Antsla
rahvamajas. Pildil ees keskel Mooste vallavanem Ülo Needo,
tema  selja  taga  vasakul  pool  istub  Kristjan  Prii  ja  pildi
paremas servas Võrumaa Teataja ajakirjanik Inno Tähismaa.

  Mis saab edasi? Kas vallavalitsus võib nüüd rahulikult
hingata,  et  on  vastutusest  vabanenud?  Arvan,  et  nii  ei
tohiks  olla.  See ongi  üheks põhjuseks,  miks  18.  märtsil
toimub vallavolikogu väljasõiduistung Tsooru rahvamajas.
Enne seda külastatakse Lepistu koolimaja,  et tutvuda ta-
gajärgedega, mis juhtus pärast kooli sulgemist. Kuigi vo-
likogu päevakord  veel teada pole, on kõik ümbruskonna
kodanikud  oodatud  kuulama  volikogu  tööd  ja  kindlasti
avaneb ka võimalus oma sõna sekka öelda.
   Savist põletatud punasest kivist ehitatud koolimaja on
päästetud! Tänasest ei ohusta kivimaja enam Vana-Antsla
mõisa saatus. 1. märtsil kogunesid Uue-Antsla rahvamajja
kümned inimesed, et mõtiskleda Vana-Antsla mõisakomp-
leksi rolli üle.  Ilmsiks tuli tõsiasi, et mitte ainult katkine
katus ei  hävita hoonet,  vaid ka aastaid kütmata  ruumid.
Niiskus ja temperatuuride kõikumine  murendavad kivi-
seina. Kas ka sealkandi inimeste silmis võib lähiaegadel
kohata  rõõmusädet,  on  raske  ette  ennustada.  600 aastat
tagasi  aluskivi  pandud  mõisakompleksi  on  liiga  kaua
tegevusetult  vaadeldud.  Jätkuv  majanduskriis  raskendab
olukorda. Roosiku küla uus elanik Kristjan on arhitektuu-
riharidusega ning tal on olnud aega ka selle kompleksiga
tutvuda. Ta on otsustanud  paberile panna oma nägemuse
sellest, milline võiks olla Vana-Antsla mõis tulevikus.
   Musketäride sõjahüüd – üks kõigi,  kõik ühe eest  on
siinkohal  üleskutse  kõigile  külaelanikele.  Ärge  jääge
koduõelt  vaatama,  kui  küla  vajab  abi.  Lähikuudel  on
oodata kunagises  Tsooru valla  kultuurikeskuses mitmeid
suuri tegemisi. 

Kalle Nurk
               Roosiku külavanem



Liikumisaasta  2–
 Leili Väisa

 Kuigi  Leili  Väisa  elab  alates 1989.  aastast  Kaika
kandis Haabsaare külas, on ta huviga jälginud Tsooru
kandi rahva tegemisi, elanud kaasa nende rõõmudele
ja muredele. Siinne rahvas tunneb teda kui tantsuselts
Pärliine  juhendajat.  On ju tema tantsutüdrukud mit-
mel korral esinenud Tsooru rahvamajaski ja  võitnud
siinse rahva südame tempokate tantsudega.
   Mõeldes  liikumisaastale, on hea Leili Väisa tege-
mised teistele eeskujuks tuua. Külalehe toimetus võt-
tiski ette teekonna tema koju, kus toimus huvitav ju-
tuajamine. Järgnevalt kokkuvõte mitmetunnisest koh-
tumisest.
   Leili kolis Haabsaarde elukaaslase juurde, tundmata
ümbritsevad inimesi. Ta teadis küll Kaika Maanaiste
Seltsi tegevusest, kuid polnud kuulnud, et seal tegut-
sesid ka  aktiivselt mehed.  Aga vaikselt  hakkas selt-
sielu hoog justkui raugema ja uueks  lootuseks koha-
likele  sai uustulnuk,  kes  sel  ajal  õppis  kogukonna
koolitustel. Leili ei öelnud abist ära. Nii kutsuti raa-
matukogu  juhataja  Evi  Mändiku abiga  kokku  küla-
rahvas  ja alustati  arengukava  koostamisega.  Kirja
pandi murekohad ning püüti  leida nendele lahendu-
sed. Töö tehtud, haarati enda mõtete rüppe ka naaber-
külad.  Järjepidev töö  kandis  vilja.  Esile  kerkis  üha
uusi erksate mõtetega inimesi. Soodsa pinnase lõi ka
sel  ajal  kiiresti  arenev Karula rahvuspark oma kes-
kusega Ähijärve külas. Seda perioodi võib nimetada
Kaika kandi ärkamisajaks. Valmis arengukava, mida
võis teistele eeskujuks sättida. Nende liikumisest võt-
sid eeskuju ka tsoorulased, asutades MTÜ Koidukii-
red,  luues internetis oma kodulehe, valides külavane-
maid ja hakates välja andma  Infolehte,  mis  hiljem
nimetati ümber Külaleheks.
   Mis juhtus Kaika kandis, et nende aktiivne algus
seiskus? Päris  põhjust  Leili  Väisa  ei  teagi.  Tema
arvates võis  põhjuseks olla see, et ei tekkinud koos-
tööd vallavalitsusega.  Nemad olid üks esimesi kogu-
kondi, kes asusid ühtselt tegutsema. Vald polnud har-
junud seltsingutega ja vastutuse jagamisega.  Ametni-
kud olid võtnud seisukoha, et nemad ongi riik. Riigi
poliitika  sel  ajal  aga  ei  soosinud  maaelu  arengut.
Eestvedajad  väsisid  ja kapseldusid  väiksemateks
rakukesteks.  Veel  tänaselgi  päeval  otsitakse  projek-
tide  kirjutamiseks  üles  paarkümmend  aastat  tagasi
tehtud töö. Peab ju raha taotlemisel olema piirkonnal
oma arengukava. Milline on aga reaalne elu? Mis on
saanud Kaika kandist? Kas on vallaametnikud muut-
nud meelt ja hakanud arvestama allpool tegutsevate
aktiivsete  seltsingutega?  Mis  on  saanud  külavane-
mate  liikumisest  ja  nende  rollist  piirkonnale?
Küsimusi on palju. Laulusõnade põhjal võib öelda, et
vastust teab vaid tuul! 

   Üle 25 aasta on Leili aktiivselt tegutsenud.  Tema
tantsijad  on  leidnud  tunnustamist  erinevatel  tantsu-
võistlustel nii Eestis kui väljaspool Eestit.  Vabariigi
aastapäeval tunnustas Võrumaa  maavanem  Andres
Kõiv kultuurimajas Kannel  Leili  Väisa  tööd,  andes
üle Võrumaa 2013 parima kultuuriedendaja tunnus-
meene.  Nädal hiljem sai Koolitantsul  2014  autori-
tantsu eripreemia tantsuselts Pärliine eestvedaja Leili
Väisa, keda tänati  kultuuriväärtuste hoidmise ja eda-
siandmise eest lastele.  Leiti, et tema tantsud on  ter-
viklikud, võluvad ja väega.
   Kas  see  on  kõrgeim tunnustus,  mis  Leili  Väisa
saanud? Vastus oli mõtlemapanev. Sellest aga kirju-
tame juba järgmises Külalehe numbris.

                 Järgneb

100 aastat Lepistu 
koolimaja Võrumaal

   5. märtsil jõudis mälestusteraamat Võrumaale ning
pühapäeval, 16 märtsil kell 11 toimub Tsooru rahva-
majas raamatu esitlus. Oodatud on kõik huvilised, et
enne lugema asumist meenutada filmilindilt Lepistu
kooli, kuulata lugusid raamatu valmimisest ning koh-
tuda  koostajate  ja  kaasautoritega.  Mõned  on  juba
raamatu  kätte  saanud  ning  lugema  asunud.  Oleks
rõõm ka neid näha, et kuulda esmamuljeid. Raamatu
koostajatel ongi palve, et te ei jätaks emotsioone en-
dale, vaid annaksite tagasisidet loetu kohta. Juba mai
kuusse  on  plaanitud  raamatukonverents,  kus  saab
kohtuda Peeter Lastinguga  ning analüüsida laekunud
mõtteid ja arvamusi. Raamat poeletile ei jõua ja seda
jagab üks raamatu koostajatest Kalle Nurk.



 Roosiku küla ilust 
ja hEAdusest

Ruuta ja Aivar Küttim Sepasääre taluõuel Roosiku külas. Pilt 
on tehtud 2014. aasta märtsikuus.          Foto: Kalle Nurk

  Ühel 1998. aasta soojal ja vihmasel maipäeval sõit-
sime  ringi  mööda  Lõuna-Eestit  ja  otsisime  toredat
tarekest maakoduks. Kui olime näinud kipakaid ma-
jakesi ja mahavõetud metsaga metsamaid,  jõudsime
lõpuks Roosikule. Tulime Kikkaoja poolt mäest alla
ja mulje oli võimas – pärast metsatukkasid kahel pool
teed avanes vasakul vaade rohumaale, mille taga oli
suur  vana  talumaja.  Maja  kõrval  õitsesid  täies  ilus
õunapuud, keset õue suur tamm ja kooguga kaev. Tee
läks  edasi  ilusa  männimetsa  ja  uhke  kuusemetsaga
kaetud künka vahelt. Ja seal see tareke oligi – uksed
lahti  ja ootamas. Tore tareke, mis 19. sajandi lõpus
oli  sepikojaks ehitatud ja seda hõngu endiselt  edasi
kandis. Meil polnud hetkekski kahtlust, et see on just
see koht, kuhu me tahame maakodu! Siis saabus suvi
oma  maasikate  ja  sügis  seentega,  öökull  tuli  õuele
oma poegi treenima, rähnid puid toksimas ja ööbikud
nii kõvasti kisamas, et magada ei saanud. Ja augusti-
öödel võib seliti tee peale heita ja tähti vaadata. Mida
veel võiks ühelt maakodult tahta!
   Hääd inimesed on siin Roosiku külas ka! Et maa oli
vaja  välja  mõõta,  saime  kiiresti  tuttavaks  Kalle  ja
Sirlega. Oli kohe, kelle käest piima ja mune ja vaja-
dusel hääd nõu saada. Aivar ja Esta on ka alati nõu ja
jõuga toeks. Teistega teretad tee peal või maasikala-
gendikul ja puhud paar sõna juttu. Igatahes on väga
kindel tunne, et hädasse ei jää siin külas kunagi.
  Kord  aastas  kees  alguses  elu  me  tarekese  ümber
hoogsalt  –  krossisõidu ajal  oli  tee  nagu Viru tänav
Tallinnas  ja  kui  see  üritus  oleks  veel  pikki  aastaid
kestnud,  oleksime  ilmselt  WC-teenuse  osutamisega
rikkaks saanud. Sellist suurüritust küll enam oma õue
peale ei tahaks, aga hea meel on sellest, et endiselt on
Tsoorus alles kaks poodi ja oma küla elanikud peavad
loomi ja harivad põldu.
  Nii  siis  möödusid  aastad  ja  kõik  oli  üsna  ühte
moodi. Siis pandi teele kõvakate ja siis kool kinni. Ja
jälle läks elu vaikselt samamoodi edasi. Paaril viima-

sel aastal on aga äkitselt uued tulijad tekkinud. Algul
ostsid sakslased esivanemate maja, siis tulid holland-
lased, kes panid kiiresti uue elamu püsti ja nüüd on
ka koolimajal uus omanik. 

Tsooru kolhoosi lõpuaastatel rajati Roosiku külla Tilga 
talumaadele veoautode krossirada. Pilt on tehtud 1994. 
aastal.

   Mis tulevik toob ei  tea,  aga et  meie armastame
Roosikul korilusega tegelda - kogume vabalt hõlju-
vat  energiat,  maasikaid,  seeni  ja  ravimtaimi  –  siis
väga  suuri  muudatusi  ei  tahaks.  Vahest  võikski
Roosikust  saada  roosiline  energiakorilusküla?
Väikese  piimafarmi  kõrvale  võiks  külaelanike
koostöös  tekkida  ka  väike  tuule-  ja  päikesefarm.
Koolimajast  võiks näiteks kujuneda loodust armas-
tavate  jalgrattamatkajate-linnuvaatlejate-moosikeet-
jate vmt majutuskoht. Külalistele võiks pakkuda ko-
rilusteenust  ning  moosi  ja  seened  võiksid  nad  ise
sisse teha ja kaasa võtta Savilöövi potivabrikus ise
tehtud  ilusates  pottides.  Pärast  moosikeetmist  või
pottide valmistamist võiks rehepapp või mõni muu
hirmus habemik rääkida muistendeid ja hulle jutte ja
kui on ilus selge augustiöö, võivad kõik järjest päe-
val päikesest soojaks köetud teele selili heita ja lan-
gevaid tähti vaadata...

            Ruuta ja Aivar
              Sepasääre talust

Kui nüüd ka mehele ei 
saa, siis ei saa saamagi
   Sellist  alapealkirja  kandis Tsooru külateatri  uus
etendus  Kraavihallid.  Näitekirjanik  Enn  Vaigur
sobitas  kokku  külatüdrukuid  tööd  otsivate  kraavi-
hallidega.
8.  märtsil  toimunud  esietendus  meelitas  kohale
saalitäie  rahvast,  mis  on  suureks  tunnustuseks  ja
hinnanguks varasematele  esinemistele.  Publik  ei
pidanud ka seekord pettuma, sest ikka ja jälle turt-
satas  keegi  naerma.  Tugev  lõpuaplaus  näitas,  et
pealtvaatajatele  näidend väga meeldis.  Kindlasti  ei
lepi  näitlejad  ainult  ühe  etendusega,  sest  etenduse
valmimisega nähti  tublisti  vaeva.  Ikka  on  lahkelt
vastu võetud küllakutseid ka teistele lavalaudadele.
Pikk hooaeg ju alles alguses.



Õnnitleme sünnipäevalapsi

Tsooru mälumängurite
juubelihooaeg
Pühapäeval, 16. märtsil kell 14 kogunevad 
mälumängurid taas Tsooru rahvamajja hooaja 
lõpuüritusele. Viis aastat on Ene Viimne leidnud sadu
huvitavaid küsimusi, millele alati polegi lihtne 
vastust  leida. Finaalmäng on alati kujunenud ühtlasi 
sõpruskohtumiseks, kuhu saabub mälumängureid ka 
kaugemalt. Tänaseks on viimasele etapile 
registreerunud juba 16 võistkonda. Kuigi saalis läheb 
kitsaks, on pealtvaatajatel võimalus mälumängu 
rõdult jälgida.

Tsooru külateatri näitetrupi liikmed ees külili Ale Annus, 
tema kõrval Marge Annus. Keskmises reas Rainer Hillak 
(vasa-kult), lavastaja Laine Keerov, Liis Keerov ja Jarek 
Jõela. Taga seisavad Herki Hillak, Ly Raudsepp, Lily Keerov,
Allan Kannimäe, Tiit Lannajärv ja Janek Sisas. Pilt on 
tehtud mõned nädalad enne esietendust.

Veebruaris viiendal mälumängu etapil  registreerusid 
võistkonnad Ruuda ja Kats Mutti. 

Tsooru mälumängur 2014 võistlustabel enne finaali.

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

91 SAMARÜÜTEL LIIDIA 03.03.1923 Tsooru küla

82 SARAPU EVALD 09.03.1932 Savilöövi küla

81 MERIRAND BENITA 24.03.1933 Roosiku küla

79 IIN ELFRIIDE 28.03.1935 Tsooru küla

76 JÕGEVA HELGI 03.03.1938 Tsooru küla

75 PUKSA LEONHARD 08.03.1939 Tsooru küla

73 ANNUS VAINO 22.03.1941 Kikkaoja küla

73 LEIMANN TIIU 15.03.1941 Tsooru küla

72 LEIMANN AAVO 16.03.1942 Tsooru küla

72 MELTSAR MAIDU 29.03.1942 Tsooru küla

69 LEIMAN AARNE 30.03.1945 Tsooru küla

68 HOMMIK TUUDO 10.03.1946 Litsmetsa küla

67 KOCH TIIU 05.03.1947 Luhametsa küla

67 TAMM ARVO 14.03.1947 Tsooru küla

66 SAAREMÄGI HEINO 28.03.1948 Savilöövi küla

59 JÜRISOO BILLE 24.03.1955 Savilöövi küla

59 SPRENK AILI 31.03.1955 Tsooru küla

58 LINDPERE MATI 27.03.1956 Tsooru küla

56 ILVES HELLE 15.03.1958 Savilöövi küla

56 JÜRISOO ÜLLE 22.03.1958 Savilöövi küla

54 PAAL ANDRUS 06.03.1960 Viirapalu küla

53 KROONMÄE AARE 26.03.1961 Savilöövi küla

51 HANSMAN AIGAR 18.03.1963 Tsooru küla

51 NURK SIRLE 26.03.1963 Roosiku küla

Koht voorus
27.10.13 24.11.13 29.12.13 26.1.14 23.2.14 Punkte

KOSTILISED 1 1 4 1 5 36
KARAMBA 2 2 – 4 7 2 3 – 4 30,5
MÄLUJAD 3 – 4 5 6 3 2 28,5
ME ELAME SIIN 7 2 – 4 2 – 3 6 – 8 1 27,5
300+ 3 – 4 2 – 4 1 6 – 8 6 27,5
UMAD 6 6 5 4 9 – 10 17,5
ANTSLA 3  -  - 2 – 3 9 8 12,5
METSAPOOLE 5  -  - 5 11 10
RUUDA  -  -  -  - 3 – 4 8,5
RÕUGE  -  -  - 6 – 8 9 – 10 5,5
KATS MUTTI  -  -  -  - 7 5
SEMUD 8  - 8  -  - 2


