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Neljas põlvkond

   Spordist läbiimbunud Tiit Tamm elab Roosiku külas
emapoolsetele vanematele kuulunud Tilga talus. Aas-
taid  võis  teda  suviti  kohata  talu  juures  askeldamas,
aga lõplikult siia kolimise mõte sai teoks pärast abi-
kaasa surma, kui  ta  leidis omale Võrust uue elukaas-
lase.  Viimased kümme aastat  on ta spordi vahetanud
ehitustööde  vastu.  Kuna  talumaadel  asub  kaks  elu-
maja, restaureeris uuema neist oma koduks. Tubades
on tunda ja näha vanaaegset hõngu, sest vanaaegsed
asjad talle meeldivad. Siin, maal elades, tunneb ta en-
nast  vabana.  Vaatamata  pensionäripõlvele  jätkub
Tiidul tegevust kuhjaga. Talu juures on kaks tiiki. Tei-
se tiigi kaevamise ajal kopamehe tööd jälgides köitis
ta pilku läheduses asuv suur mäenõlv. Meenusid hüp-
pemäega seotud ajad, mis viisid mõttele luua Roosiku
külla hüppemägi. Ta lasi kopaga natuke mäge planee-
rida  ja proovis ise hüpata. Viimati oli ta hüppemäest
alla lasknud 1980. jaanuaris, kui tegi lõpparve tegev-
sportlasena. 

Tiit Tamm õpetab kasvandik Kaspar Sultsile hüppeasendit sis-
se võtma. Hüppeks valmistub Kaspar Alev. Pilt on tehtud 22.
oktoobril 2015. Fotod: Kalle Nutk

   Tiit Tamm meenutab: „Kuulusin pikka aega Nõuko-
gude Liidu koondisesse. Ega Nõukogude Liidu koon-
disesse niisama lihtsalt pääsenud. Pidid olema eesku-
julik kommunistlik noor.  Ka mind agiteeriti  komso-
moli ridadesse astuma. Polnud ju mõeldav, et sõidad
ilma selleta mööda maailma ringi. Siiski jäi mul sinna
astumata. Sõitsin edasi.  Esimest korda olid käeulatu-
ses 1972. aasta Sapporos toimunud 11. taliolümpia-
mängud.  Võitsin  suvised  katsevõistlused,  kuid  kah-

juks peeti  mind siis veel liiga nooreks  (21), et esin-
dada  Nõukogude  Liidu  koondist  olümpiamängudel.
Pärast,  kui  koondisekaaslased  olümpiamängudelt
naasesid,  võitsin neid  kõiki.  Ka  1976.  aasta  tali-
olümpiamängudel Innsbruckis jäi mul käimata. Olin
võitnud  kõik  suvised  võistlused,  kuid  talvistel  esi-
mestel hüpetel vigastasin end. 1980. aastal 13. tali-
olümpiamängudel  Lake  Placidis  osalemiseks  peeti
mind aga liiga vanaks (29). Nimelt kehtis Nõukogude
Liidu koondises vanusepiirang. Vanemad kui 28. aas-
tased sportlased saadeti niinimetatult pensionile. Mi-
nu  tegevsportlase  ajal oli  Eestis  tugev  konkurents.
Peamiselt  eestlastest  koosneski  Nõukogude  Liidu
Dünamo  võistkond.  Peale  minu  olid  veel  Tõnu
Haljand, Tiit Talvar ja Asso Jüris. Eesti võistkond tuli
tol korral isegi Nõukogude Liidu meistriks. Eestlastel
oli lihtsam tulla Nõukogude Liidu meistriks kui Eesti
meistriks. 

27. veebruaril 1972 tuli Tiit Tamm Itaalias Tarvisios toimunud
maailmameistrivõistlustel  U20  vanuseklassis  individuaalses
kahevõistluses kuuendaks.

Foto: Tiit Tamme erakogu



   Märkimisväärseid võistlustulemusi on mul mitmeid.
1968. NL individuaalne ja meeskondlik noortemeister
1969. NL individuaalne ja meeskondlik noortemeister
1970. NL juunioride kuld
1970. MM-il kahevõistluses 10. ja suusahüpetes 11. 
1971. NL individuaalne ja meeskondlik hõbe 
1971. MM-il kahevõistluses 15. 
1972. MM-il kahevõistluses 6. 
1975. NL  kahevõistlusehõbe ja meeskondlik kuld
Eesti meistrivõistlustelt ajavahemikul 1970-1979 olen
võitnud  suusahüpetes  kaks kulda  ja  kolm hõbedat
ning kahevõistluses kolm kulda, kolm hõbedat ja ühe
pronksi.
   Pärast  TPedI  kehakultuuriteaduskonna lõpetamist
olin nii  Dünamo võistleja kui ENSV Spordikomitee
treener-instruktor,  1978–79 ENSV Kõrgema Spordi-
meisterlikkuse Kooli (KSMK 1946-1988) kahevõist-
lustreener.  1980. aasta alguses tegin tippspordiga lõp-
parve.  Päris  tippu  ma  ei  jõudnudki.  Noorteklassis
küll.  Täiskasvanute  klassis  olen  suviseid  võistlusi
võitnud, aga talvistel võistlustel jäi laeks hõbemedal.
Aastani 1984 olin Dünamo suusakooli vanemtreener-
õpetaja.  Alustasin siis praktiliselt  nullist.  Mulle näi-
dati  ruum kätte ja öeldi,  et  ole  meheks ning treeni.
Lapsi oli palju, aga kõigest 45 suusapaari. Esimesed
lapsed hüppasid ära, siis andsin järgmistele hüppaja-
tele. Tänapäeval tegeleb Eestis suusahüpetega kokku
kõigest ligikaudu 40 sportlast. Viie aasta pärast võit-
sime võistkondlikult juba Venemaad. Meist olid saa-
nud tegijad. Eestlasi austati tõsiselt. Saime venelaste-
ga väga hästi läbi. Kõige toredamad inimesed olid just
Siberis. Kui onu viibis kinnipeetuna Siberis 25+5 aas-
tat, siis mina olin seal vabatahtlikuna. Olin isegi Nõu-
kogude  Liidu  noortekoondise teine treener.  1989–98
olin  Eesti  kahevõistluskoondise  vanemtreener  ja
1998–2005 Nõmme Suusaklubi treener.   Kõige tuge-
vama Eesti  võistkonna  panime  välja  1994.  aastal
olümpiamängudel  Lillehammeris,  kus  Magnar
Freimuth, Allar Levandi ja Ago Markvardt tulid nel-
jandaks. Eriti tugevad olime suusatamises, kus meile
oli raske vastu saada.  Olime maailma karikavõistlus-
tel arvestatavad. Olin siis meeskonna mänedžer, tree-
ner, arst, massöör, määrdemeister ühes isikus.  Norra-
katel oli aga kaheksa meest ja 16 abilist.  Vaatamata
sellele võitsime norrakaid. Norrakad tulid meiega rää-
kima ja nõu küsima. Neid huvitas, kuidas on see või-
malik,  et  „metsast  tulnud”  eestlased  võidavad neid.
Sankt  Moritzi maailmakarikavõistlustel kutsusid nad
mind lausa oma tuppa rääkima. Trondheimi maailma-
meistrivõistlustel oli  ajalooline  hetk  -  peale  esimest
hüppevooru juhtisid kaks Eesti meest- Ago Markvardt
ja Tambet Pikkor. Sellist asja  pole varem ega hiljem
juhtunud. Kolmel olümpial - Albertville'is, Lilleham-
meris ja Naganos olin ma treeneriks. Minust peeti vä-
ga lugu ja isegi praegu mäletatakse veel mind. Paar
aastat  tagasi  toimusid Otepääl  suvised  Venemaa
meistrivõistlused.  Vene  suusaliidu  president  kutsus

mind küllagi. Otepää ongi kuulsaks saanud tänu suu-
satamisele, kahevõistlusele.  Olin  veduriks  Otepää
esimestel maailmakarikavõistlustel.  Tol  korral  olid
paljud selle vastu - milleks siin võistlused? Kui  aga
nähti, et rahva huvi on suur, muudeti meelt. Tollal oli
suur  hüppemägi  Munamäel.  Munamäe  kaitse  alla
võtmisega ehitati uus hüppetorn Tehvandile.  Aastast
2007  olin  Nõmme  Mäesuusaklubi  tegevjuht.  Minu
tuntumad õpilased on Allar Levandi, Ago Markvardt,
Peter  Heli,  Toomas  Tiru,  Magnar  Freimuth,  Ilmar
Aluvee,  Tambet  Pikkor,  Jens  Salumäe,  Kaarel
Nurmsalu, vennad Pihod.” 

Tiit  Tamm  on  tunnistatud  1994.  aastal  Eesti  parimaks
treeneriks  ja  2003.  aastal  sai  Eesti  Kultuurkapitali
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia. Alates 2015.
aasta sügisest valmistab ta Roosiku külas ette spordiks juba
neljandat hüppemäe põlvkonda.  Pildil Aaron Alev (vasakult),
Tiit Tamm, Kaspar Alev ja Kaspar Sults.   

    Kalle Nurk

Maaeluminister 
Urmas Kruuse

  peatus Roosiku külas

   Esmaspäeval, 23. novembril viibis maaeluminister
Urmas Kruuse  Võrumaal,  külastades Antsla  vallas
Roosiku  külas  Päka  nr  18  talu  ja  Mõniste  vallas
Metsavenna talu. Ministri visiit Tsooru kanti ajendas
Külalehe  toimetust  läbi  astuma  perekond  Sloogide
juurest,  et  kuulda,  millest  ministriga  räägiti.  Aivar
Sloogiga oli.   Viimati  Külalehe  kaudu juttu  piima-
tootmisest  1997. aastal,  kui realiseeritud piima eest
saadi  tasu  kätte  natuuras  –  juustu  ja  või  näol.  Ka
nüüd  on  piimatootjad  raskustega  silmitsi.  Midagi
peab  ikka  olema  väga  tõsist,  kui  minister  teisest
Eestimaa otsast sõidab Roosikusse.



Maaeluminister Urmas Kruuse külastas Roosiku külas pere-
kond Sloogi Päka talu. Pildil  minister Urmas Kruuse (vasa-
kul) Päka talu peremeest Aivar Sloogi tervitamas.

                           Fotod: internetist videolt

   Perekond Sloog kolis Roosiku külla elama 1988.
aastal. Tasapisi hakati taluhooneid korda tegema ning
alates 1993. aastast alustati endisest vanast maakivist
ehitatud   talulaudast  väljaehitatud  32  lüpsikohaga
keskmikfarmist  piimatootmisega.  Päka  talu  nr  18
maakivist seintega laut on läbi elanud kõik vabariigi
katsumused. Nii näiteks põllumajandusloenduse and-
metel 1939. aastal majandas talu Aleksander Kikkas,
kes 33 hektaril toitis ära 10 lüpsilehma. Kümme aastat
hiljem  (1949)  moodustati  Roosiku  külas  Murrangu
kolhoos, mille esimeheks valiti välismaale põgenenud
ja  tühjaks  jäänud  Kikka  majja  elama  asunud  Karl
Liiv. Kivilauta korjati kolhoosi astunud talumajapida-
mistest  kokku  24  lüpsilehma.  Siia  mahtus  veel  ära
pull ja sündinud vasikad. Lehmad olid jagatud kahte
gruppi. 1951. aastal liideti Murrangu ja J.M. Sverdlo-
vi  nimeline kolhoos.  Kui 1964. aastal  valmis  Pulsti
200  lüpsilehmaga  suurfarm,  korjati  kokku  lehmad
väikestest talulautadest, sealhulgas ka Päka küla ka-
hest laudast. Kolhoosiloomadest tühjaks jäänud lauta
kasutasid kolhoosnike pered kuni 1988. aastal  pere-
kond Sloog kolhoosi käest elumaja ostis. Maksimaal-
selt  32  kohta  on  laudas  täidetud  olnud  vaid  paaril
aastal. Peamiselt on olnud 28 lehma ringis. Tänaseks
on loomade arv kahanenud 24-ni.
  Toimetuse külaskäigu päeval perenaine Esta Sloog,
kes juba üle 20 aasta lüpsab päevast päeva ligi kolme-
kümmet lehma, askeldab köögis, sest tema ülesandeks
on veel ka pererahva kõhumured rahuldada. Perepoeg
Aivo on talus abiks olnud niiöelda kogu elu vastavalt
oma võimetele.  Pisikesest  koolipõnnist  on  sirgunud
tubli  töömees,  kes siiski  suurema osa tööajast  istub
traktorirooli taga. Ta on mõista andnud, et piimatoot-
mine pole tema tulevik. Nii ajamegi neljasilma juttu
pereisa Aivar Sloogiga. Aivar on palju reisinud ning
kursis ka piiritaguse maaeluga. Tal on väljakujunenud
oma arusaam ja nägemus maaelust,  mida ta ei  hoia
enda  teada.  Saame  teada,  et  taasiseseisvunud  vaba-
riigis on veerandsaja aasta jooksul piimakarja kasva-
tajatel  kolmas  suurem  ja  pikaajalisem  kriis.  Kõige
helgemaks ajaks loeb ta  aastat  2007, mil  sai  kerge-

malt hingatud. Näiteks on Eestis selle aasta kevadega
võrreldes  lehmade  arv  vähenenud  8000  pea  võrra.
See teeb küll ainult 4,4% ja on poole väiksem Ru-
meeniast (9%), kuid kõigis teistes ühinenud Euroopa
riikides läheb asi ülesmäge. 21 senti makstava piima-
liitri eest saab küll toidu lauale, kuid mitte enamat. Ja
sedagi tänu sellele, et on hoidutud suurematest pan-
galaenudest. Temast suurema koguse piimatootjatele
makstakse  paar  senti  piimaliitri  eest  rohkem,  aga
need  visklevad  samas  pangalaenude  lõa  otsas,  mis
kulutatud eurolautadele ja seadmetele. 
   Võrreldes kolleegidega pole Päka nr 18 talurahva
elul vigagi. Paari aasta pärast saavad liisingud maks-
tud, pere on toidetud ja tuba soe. Elu nagu hernel!
Tõsi,  selline  arvamus  kuulub  rohkem  linnastunud
rahvale,  kes  maatööst  võõrdunud.  On  ju  põlluma-
jandusministergi  ümbernimetatud  maaeluministriks
ja poliitikutel Eesti maaelust hoopis teine arusaam. 
   Kas tõesti 62aastane oma elu talutöödele pühen-
danud  mees  peab  pensionipõlves  nägema  sellist
kaost? Ta on juba 2-3 korral löönud käega, et nüüd
aitab. Mis edasi? Kogu elutöö on paigutatud kohta,
mille järgi keegi suurt huvi ei tunne. Räägitakse ai-
nult suurfarmidest. Maksumaksja rahaga elatub Ees-
tis ligikaudu 160 000 töölist ja ametnikku ning mate-
maatiliselt arvutatuna Tallinnast vaadates võib tõesti
tunduda tulevik suurfarmidel.  Väikese tööjõukuluga
saadakse kätte suured toodangunäitajad, mis ületavad
isegi 80% Eesti tarbimisvajadusest. Unustatakse aga
ära inimesed, kelle elumõte hakkab üha rohkem ka-
duma. Paari aasta pärast tähistab Eesti Vabariik 100.
sünnipäeva. Just piim on olnud maarahva üheks tugi-
postiks, tänu millele elu siin on säilinud. 
   Kuulates  hingega põllumajandusele  pühendunud
Aivar  Sloogi  analüüsivat  juttu,  hakkasin  üha  enam
uskuma  26.  novembril  Võrumaa  Teatajas  trükitud
umbes tuhandepealise piimakarjaga Kaska-Luiga talu
peremehe Avo Kuusla kokkuvõtvat mõttetera minis-
ter Urmas Kruuse visiidi  tulemusest Võrumaale.  Ta
nimelt ei kuulnud ministrilt ühtegi tulevikku valgus-
tavat sõnumit. Ta pigem väitis, et tegu on nagu tef-
lonministriga, kelle võib küll keset kõnet pukist maha
lüüa,  kuid  mees tõuseb ja  jätkab oma juttu  pooleli
jäänud kohalt, kas või pooleli jäänud sõnalt.

 Päka talu peremees Aivar Sloog (vasakul) ja maaeluminis-
ter Urmas Kruuse ajasid kaks tundi juttu sooja ahju kõrval
seistes.  



 Aivar  Sloog  iseloomustab  küll  maaeluministrit  kui
inimest,  kellega  saab  lihtsas  keeles  rääkida,  kuid
jutust  on  vähe  kasu.  Igatahes  ministri  külaskäik
optimismi juurde ei toonud.  Mis võtab minister ette
Roosikul  nähtu  ja  kuulduga,  pole  teada.   Küll  aga
võib  külakogukond  ja  Päka  talu jäädvustada selle
päeva kohalikku ajalookroonikasse.

Kalle Nurk

Külavanem 
ja tema roll

20. oktoobril võttis volikogu vastu vallasisese linna
linnapea, aleviku- ja külavanema statuudi.
   Määruse eesmärgiks  on  suurendada  elanikkonna
kaasatust  valla  juhtimisse.  Tegusate  külavanemate
näol  loodetakse  saada  külaelanike  soovid,  mured,
rõõmud ja probleemid enam kuuldavaks.  Samuti on
külavanemad need, kes on abiks omavalitsuses otsus-
tatu vahendamisel elanikeni. Et seda saavutada, paneb
statuut  valitsusele  kohustuseks  tagada  külavanemale
tema  tegevuseks  vajalik  teave  kohalikust  omavalit-
susest,  teavitama  volikogu  istungite  toimumisest  ja
edastama asulaga seonduvat informatsiooni. 
   Vastuvõetud määrus reguleerib ka linnapea ja küla-
vanema valimise käigu. Selle algatamiseks piisab kol-
mest  täisealisest elanikust. Valituks osutunu saab vo-
litused kolmeks aastaks, kui varem ei toimu uusi vali-
misi. Määrus jõustub 1. jaanuarist 2016. 
   Eestis tehti algust külavanemate valimisega 1939.
aastal.  Nõukogude  okupatsiooni  ajal  külavanema
mõiste  kadus  ning  taasiseseisvumisega  võeti  uuesti
päevakorda. Ka Antsla vallas vallavalitsuse eestveda-
misel  1990.  aastate  alguses  valiti  külavanemad.  Nii
näiteks olid Tsooru kandis vallale suureks abiks Kik-
kaojas Tiia Tammik, Litsmetsas Õie Hommik, Roosi-
kul Viive Laurand, Luhametsas Ain Samarüütel. Teine
suurem külavanemate valimise laine sai  Tsooru kan-
dis alguse  MTÜ Tsooru  Koidukiired  toetusel alates
2005.  aastast,  mil  valiti  külavanemateks Savilöövis
Aino  Sarapu,  Luhametsas  Eha  Mandel,  Roosikus
Kalle  Nurk,  Tsoorus  Arvo  Tamm,  Viirapalus  Aleks
Lepajõe  ja  Kikkaojas  Toomas  Sild.  Valla  juhtkond
pole aga nendesse külavanematesse tõsiselt suhtunud.
Väide, et nende olemasolust pole ametnikke teavita-
tud,  pole  tõsi.  Määruse eelnõuga volinikele  esitatud
seletuskirjas  on:  „Tänasel  päeval  on vallale  teada-
olevalt  valitud  külavanemad  järgmistes  asulates:
Tsooru,  Roosiku,  Luhametsa,  Kikkaoja,  Viirapalu,
Savilöövi ja Vana-Antsla.“ 
   Nendesse  külavanematesse  vallavalitsusepoolne
suhtumine  peaks  muutuma  alates  1.  jaanuarist,  sest
rakendussättes  seisab:  „Enne  käesoleva  määruse
vastuvõtmist  valitud  vanematele  kehtivad  määruses
sätestatud õigused ja kohustused.“ 

   Praegustel külavanematel soovitan statuudiga kind-
lasti lähemalt tutvuda. Kuna kõik ametit pidavad kü-
lavanemad on valitud enam kui kolm aastat  tagasi,
tuleb külades läbi viia uued valimised. Määrus küll ei
sätesta, palju selleks aega on, kuid arusaamatuste ära-
hoidmiseks tasub sellega arvestada. 
   Peagi kehtima hakkavast statuudist ajendatuna ko-
gunesid  7.  detsembril  11  Roosiku  külaelanikku,  et
arutada praegust olukorda ning heita pilk tulevikku.
Kuna  külal  puudub  oma  kindel  kooskäimise  koht,
pakkus  Aivo  Alev  välja  võimaluse  kokku  saada
Lepistu koolimajas.

Merike  ja  Aivo  Alev  elavad  Roosiku  külas  alates  maikuust
2015, kuid on jõudnud siinse eluga harjuda ning palju korda
saata. Nad on nõus pühenduma ja panustama küla arengusse.
Nii saabki esialgu olema külarahva üheks kogunemiskohaks
nende külaliste vastuvõtutuba. Pildil on Merike ja Aivo Alev
25. augustil 2015 külalistetoa avamisel.

Foto: Kalle Nurk

Külakoosolekul  tutvuti  külavanema statuudiga,  aru-
tati küla arengukava ja uue külavanema valimise va-
jalikkust.  Samal  koosolekul moodustati  kümne  ini-
mese poolt Roosiku Küla Selts (Roosiku KS) ja selle
esimeseks ülesandeks sai läbi viia külavanema vali-
mised.  Roosiku  külale  uue  külavanema  valimiste
ajaks kinnitati 17. jaanuaril kell 12. Valimised toimu-
vad salajasel hääletamisel ja samal päeval kuulutab
Roosiku KS välja ka järgnevaks kolmeks aastaks kü-
lavanema.  Külaelanikel  tasub järgneva kuu jooksul
silmad  ja  kõrvad  lahti  hoida,  et  õigeaegselt  saaks
kätte  vajalikku  infot.  Külaelanike  esimeseks  sam-
muks ongi leida sobiv kandidaat, saada temalt kirja-
lik nõusolek ja esitada avaldus 10. jaanuariks pere-
kond  Alevi  kätte. 10.  jaanuaril  kell  12  kogunevad
Roosiku Küla Seltsi asutajaliikmed kokku, vaatavad
üle  laekunud  kandidaatide  avaldused  ning  teevad
kõik vajaliku Lepistu koolimajas külaliste vastuvõtu-
toas toimuvaks valimistepäevaks. Valida saavad kõik
18aastased ja vanemad Roosiku külla sissekirjutatud
elanikud või samas külas kinnisvaraomanikud.
   Veel otsustas Roosiku KS külavanema kaudu pöör-
duda  Antsla  vallavalitsuse  poole,  et  saada  Lepistu
koolimaja juures asuv park oma haldusesse.

Kalle Nurk 



     Kunstinäitus 
Tsooru rahvamajas

   Tsooru  rahvamajas  on  viimastel  aastatel  mitmel
korral  üles  pandud  kohalike  inimeste  joonistusi  ja
mõte on siinseid seinu ka edaspidi piltidega kaunis-
tada.  Viimane  kunstinäitus  avati  oktoobris  töödest,
mis valmisid  suvel Haabsaare külas toimunud kunst-
nik  Oivi  Tulve  juhendamisel  läbiviidud  nädalases
kunstilaagris.  Laagrist osavõtnud poolsada  inimest
olid  erinevas  vanuses.  Piltide  vaatlemisel  võis mär-
gata andekaid pintsliliigutajaid. Kunstnik Olvi Tulve
kiitis kõiki huvilisi, kuid ometi võis temaga vesteldes
aimata  mõnda  tööd,  mille  varjus  ta  nägi  peituvat
erilist annet. 

Näiteks  väike  kooliikka  jõudev  tüdruk  Kristella.  Ta
joonistab nii peenelt, nii puhta graafikaga. Tüdruk, kes
tegutseb, aga ei suhtle. Kunstnik Tulve on mures, kuidas
saab  tüdrukul  koolis  olema.  Kui  on  targad  õpetajad,
leiavad temaga kontakti ja arendavad annet edasi. 

Fotod: Kalle Nurk

   

Lüllemäe tüdruk Meribell 
Mõttuse kunstihuvid on tundu-
valt mitmekülgsemad. Ta on 
12aastane ja õpib Valga 
põhikooli kuuendas klassis.

 Joonistada meeldis talle juba väiksena.  Möödunud
aastal viibis Lüllemäel kunstnik Gruusiast, kelle juu-
res  õppis  Meribell  maalima  kaks  kuud.
Muusikakoolis  viiulimängu on ta juba õppinud viis
aastat. 
   Näitust saab vaadata rahvamajas aasta lõpuni.
   Järgmisel aastal saab Antsla vald 25. aastaseks. Nii
asub Tsooru rahvamaja koguma fotosid, millele jääd-
vustatud Tsooru kanti,  selle  elu ja inimesi  viimasel
veerandsajandil.  Võib-olla  saab  just  sinu  saadetud
foto näitusel  esindatud.  Kuni  1.  veebruarini  Tsooru
rahvamajja  saadetud  fotodest  pannakse  üles  näitus
„Tsoorulased viimasel veerandsajandil“ 

Kalle  Nurk

Advendituled
   Tänavusel 1. advendipühal, 29. novembril, süüdati 
paljudes kohtades kuusepuudel tulesid. Kuigi Antsla 
linnas tulede süütamise ajaks oli kuulutatud kell 17, 
võis kuuse juures askeldamist näha juba keskpäeval. 
Nimelt oli Roosiku küla elanik Tiit Tamm sinna üles 
sättinud teisaldatava hüppemäe, mis andis võimaluse 
lumeta päeval nautida suusamõnusid. Seda võimalust
kasutasid paljud ja järjekord ei tahtnud kuidagi lõp-
peda. Kella 19 ajal jõudis vallavalitsuse delegatsioon 
Tsooru, kus küla keskuses enne laulu ja tantsuprog-
rammi ka tuled süttisid. Tänavuse Tsooru küla kuuse 
tõi kohale V-klubi Agu Ilvese metsast. Tänud kõigile 
vaevanägijatele, sest nii tuledesäras puud pole vara-
sematel aastatel sellel kohal veel olnud! Ka Tsooru 
rahvamaja juures sai kuus aastat tagasi just selle 
eesmärgiga istutatud puu omale esmakordselt tuled 
külge. 

Advendituledes puud Tsooru küla keskuses (vasakul) ja 
rahvamaja juures. Pilt on tehtud 2. detsembril.

Fotod: Kalle Nurk

 



tsooru külateatri
 „Pühapäev on tore päev“

ringreisist

Tsooru külateatri „Pühapäev on tore päev“ esietendus 21. 
märtsil 2015. Pildil on Annely Vissel (vasakul), Rainer Hillak 
ja Ale Annus. Fotod: Kalle Nurk

   21. märtsil 2015 tuli Tsooru külateater tsoorulaste
ette  Ardi  Liivese  näitemänguga  „Pühapäev  on  tore
päev“. Pool aastat tuuritati Võrumaal ja jõuti kauge-
malegi. 27. novembril mängiti  Haanjas seda etendust
neljateistkümnendat ja ühtlasi viimast korda. 
   Tsooru külateatri  „Pühapäev on tore päev“ eten-
dused toimusid 2015. aastal 

21. märtsil    Esietendus ansambliga MaMa,
2.   aprillil    Puiga rahvamajas,
7.   aprillil    Uue-Antsla rahvamajas,
17. aprillil    Tsirguliina rahvamajas,
2.   mail      Misso rahvamajas,
11. juulil      Lasva rahvamajas,
11. septembril    Puka rahvamajas,
25. septembril    Vastse-Kuuste rahvamajas,
3.   oktoobril      Varstu kultuurikeskuses,
10. oktoobril      Leevi rahvamajas,
21. oktoobril      Antsla KSKs,
31. oktoobril      Lüllemäe rahvamajas,
15. novembril    Ala rahvamajas,
27. novembril    Haanja rahvamajas.

Juba kuu aega õpitakse uut näidendit „Esmaspäev on halb 
päev“, mis on ühtlasi eelneva järg ja esietendub 5. märtsil 
2016.  

Õnnitleme
sünnipäevalapsi

Olgu sõnad lihtsad ja soojad, 
sulle tänase õnne toojad. 

Olgu sul alati tugevat närvi, 
silmade soojust ja rõõmude värvi. 
Südamel jõudu ja mõtetel lendu, 

eluteel astudes hoogu ja indu!
88 ADSON EMILIE-ANNETTE 05.11.1927 Luhametsa küla

82 VAAB LINDA 17.11.1933 Savilöövi küla

81 LIIDER VIIVE 24.11.1934 Viirapalu küla

77 LINDSALU MILVI 10.11.1938 Roosiku küla

68 ANNUS LAINE 25.11.1947 Kikkaoja küla
65 SÕMER VALTER 08.11.1950
64 LEIMANN PEEP 28.11.1951
58 VALLING HELVE 27.10.1957
57 HARRO EDUARD 26.10.1958 Kikkaoja küla

53 PETERS RAIVO 30.11.1962 Kikkaoja küla

53 VALLING EILI 23.11.1962
50 ADAMSON AARE 24.11.1965 Luhametsa küla

Tsooru küla

Tsooru küla

Tsooru küla

Tsooru küla

84 JAARMA ELSA 25.12.1931 Savilöövi küla

81 LIEBERT THEODOR 10.12.1934 Litsmetsa küla

81 KALDA ILSE 06.12.1934 Piisi küla

75 LAIDVER JÜRI 15.12.1940 Tsooru küla

74 LIIBERT AGU 31.12.1941 Litsmetsa küla

72 SOIKKA EINO 25.12.1943 Viirapalu küla
70 ILVES LEO 05.12.1945 Kikkaoja küla

66 LOKK TOIVO 27.12.1949 Tsooru küla

66 VASSILJEV VLADIMIR 22.12.1949 Tsooru küla

64 VEIDE REIN 23.12.1951 Roosiku küla

63 ANTSOV MART 24.12.1952 Tsooru küla

59 VANKASTEEL JAN EDWARD 27.12.1956 Roosiku küla

59 KOOBAKENE AIVAR 18.12.1956 Tsooru küla

59 SISASK TIINA 30.12.1956 Tsooru küla

57 HORG VILJA 22.12.1958 Savilöövi küla

57 RÄTSEP ESTER 08.12.1958 Tsooru küla

56 MÕTTUS TOOMAS 05.12.1959 Savilöövi küla

54 PALM ÜLLAR 17.12.1961 Tsooru küla

54 SAAVO MARTIN 31.12.1961 Tsooru küla
50 PÄRN TIINA 8.12.1965 Roosiku küla



Kaheksa aastaga 
aastaring täis

   31.  oktoobril  toimus  Tsooru  rahvamajas  hooaja
avapidu,  mille  võib  omamoodi  ajalukku  kirjutada.
Kindlasti  on  paljud  peolised  viimastel  aastatel
märganud alati stiilset tantsupaari.

Eve  ja  Tõnu  Jurask  Tsoorus  hooaja  avapeol  ansambel
Singapur saatel valssi tantsimas. Foto: Kalle Nurk

   Võib öelda, et nemad on abielupaaridest tõenäoliselt
kõige enam kulutanud rahvamaja tantsupõrandat. See
päev  oli  neile  ühtlasi  tähtsündmuseks  –  täis  sai
omamoodi aastaring. Kes nad on ja millist tähtpäeva
tähistasid, selgus samal õhtul kohvilauas jutuajamise
käigus.  Tõnu  Jurask  on  sündinud  1958.  aastal  ja
lõpetanud  Nursi  8-klassilise kooli.  Lõpuklassis  sai
alguse  ka  side  tsoorulastega,  kui  toimusid
klassidevahelised  kohtumisõhtud  Nursi  ja  Lepistu
kooli  vahel.  Tõnu vanaisa on pärit  Vana  -  Antslast.
1979.  aastal  kohtus  ta  peoõhtul  Vastseliina  tüdruku
Evega.  Eve  tunnistab,  et  sel  ajal  oli  tema  mõistus
jalgades. Ta kiindus poissi,  kes oskas hästi tantsida.
Algul  ei  jäänud  talle  kuidagi  Tõnu  perekonnanimi
meelde,  aga seda aitas meelde tuletada Vastseliinast
Võru poole sõites esimene bussipeatus, mis on Jurask.
Seega ühist  kui palju. Nüüd nad elavad Võrus ja ei
möödu  nädalavahetust,  mil  neid  ei  nähta  kusagil
tantsupeol tantsimas. Tõnu rääkis, et tantsimas käivad
nad  rahvamajades,  mis  on  Võrust  100  kilomeetri
raadiuses. 2007. aasta oktoobris Tsooru peol viibides
tuli  neile  mõte  hakata  üles  märkima  pidude  kohta
märkmeid.  31.  oktoobril  sai  kaheksa  aastat  täis  ja
nende  aastate  sisse  mahub  365  pidu.  Tänu
märkmetele  on  nüüd  iga  pidu  meeles  ja  on,  mida
meenutada.  Nad  on  välistanud  restoranid  ja  teised
samalaadsed vaba aja veetmise kohad ning külastavad
ainult kultuurikeskusi. Nimistus on 40 rahvamaja ligi
200 ansambliga. Ansambli kohta on välja kujunenud
hindamisskaala: hea, väga hea, rahuldav, vähe valssi,
palju polkat, palju popurriisid. 
Vaatamata juurdetulevale vanusele, huvi pidude vastu
pole  kadunud.  Küll  aga  kurvastab  neid  see,  et

omaealisi tuttavaid ei tõmba enam peol käigud ning
nad vajuvad üha enam kodudes tugitooli. Nemad aga
hangivad kogu aeg infot pidude toimumise kohta ja
leiavad  seda  eelkõige  Võrumaa  Teataja  kultuu-
rinädala veerult, samuti Maksimarketi infotahvlilt.
   Esimese märkmena on kirjas, et Tsoorus mängis
tantsuks  ansambel  Veli  Henn  ja  esines  ka
meesansambel Hauka Vägevad. Henn Ploomiga olid
neil  väga  head  suhted.  Henn  on  isegi  mänginud
nende mõlema lapse pulmas. 

Ansambli  Singapur liikmed Urmas Aruoja ja Toomas Krall,
paljudele  tuntud tantsupaar  Eve ja  Tõnu Jurask  ning rah-
vamaja juhataja Kalle Nurk. Pilt on tehtud 31. oktoobril2015.

Foto: Sirle Nurk 

   Huvitav  oli  kuulda  lähemalt  ansambli  Singapur
liikmetest,  kes  koos  mänginud  3-4 aastat.  Mõlema
mehe  ansamblitee  algas  keskkooli  ajal.  Toomas
Krallil  keskkooli  ansamblit  TAAT  ootas  ees  suur
kuulsus, aga kahjuks jäi see nendesse aegadesse, mil
pidi Vene sõjaväkke minema ja see tõmbas kõigele
kriipsu peale. Neil oli isegi oma mänedžer. Toomas
nimetab veel mitut ansamblit (Pasadena, Valuveljed),
kus mänginud. Ka pillimehed on vaheldunud. Urmas
Aruoja  on  ansamblis  mees,  kes  sisustab  tantsude
vaheaega  humoorika  jutuga.  Ta  on  mänginud  ka
kuuemehe  ansamblis  Picnic.  Sellega  on  meeles
huvitav  lugu  reklaamplakatilt,  kus  ansambliks  oli
märgitud Pikk Nikk. 
    Järgmine pidu rahvamajas toimub 25. detsembril,
kus  tantsuks  mängib  ansambel  Tuulest  Viidud.  Ka
sellest ansamblist on palju head ja huvitavat räägitud.
Võib-olla saame järgmises Külalehes ka temast mõne
loo  kirjutada,  kuid  oma  silm  on  kuningas!  Kõige
kindlam on siiski  ise  kohale  tulla,  näha  ja  kuulda.
Lisaks  ansamblile  on  sisustatud  ka  kõik
tantsuplokkide vaheajad ja publik on oodatud peole
karnevalikostüümis  või  maskides.  Jagatakse  ka
kingitusi  ja  preemiaid.  Kohtumiseni  25.  detsembril
kell 20 Tsooru rahvamajas!



Pühapäeval, 
27. detsembril kell 14

Tsooru mälumängur 2016
kolmas voor

TEADE

Lastel on viimane aeg 
oma kingisoovid postkasti lasta, 

sest esimesed jõuluvanad asuvad peagi
kinke jagama. 

Nii jõuab ka kingitooja
 20.detsembril kell 12 
Tsooru rahvamajas 

algavale 
väikeste laste jõulupeole.

rahulikke jõule!

Toredat vana
aasta lõppu ja

head uut aastat!

Kohtumiseni uuel
aastal!

          Külaleht

Tsooru kandi rahva teabeleht                
Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee 
 Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

mailto:kalle@antsla.ee

