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Tsooru järve jää oli motosportlaste päralt

Võistluse „Tsooru jäärada 2009“ peakorraldaja 
Lauri Keerov tutvub osavõtjate nimekirjaga.

Võidukihutamine järvejääl 
   24.jaanuaril „Tsooru jäärada 2009“ nime all paisjär-
vel toimunud võistlusel said paljud roolikeerajad näi-
data  jääl  sõitmise  oskust  ja  riskimise  julgust.  Kuigi 
käesolev talv on olnud võrdlemisi soe, võimaldas jää 
paksus, milleks järve suudmes mõõdeti 21 cm, autodel 
veekogule sõitmist. Lauri Keerovi kogemused varase-
matest aastatest sundisid härjal kohe sarvist haarama. 
Seetõttu  suudeti  nädalaga  teha  kõik  ettevalmistus-
tööd.  Vaatamata  sellele,  et  samal  päeval  suusatasid 
Eesti mehed-naised Otepääl maailma karikasarjas, ko-
gunes  Tsooru  ürgorgu  rohkesti  rahvast.  Viiekümne 
sõiduhuvilise vahel peeti eraldi arvestust seitsmes ala-
grupis. Esmalt ületasid stardijoone neli niiöelda rooli-
eelikut, kes aga ei tahtnud jääda oma sõiduoskustega 
suurt alla vilunud kihutajatele. Müts maha ka  vaprate 
naissõitjate ees!  
Ja siis võisid alata kihutamine, mis tõusvas joones küt-
tis  üles  kirgi  nii  sõitjates  endis  kui  pöidlahoidjates. 
Aste astemelt kasvasid ka sõidukite kiirused. Tehnika-
huvilisele on auto sama mis maamehele hobune. Piltli-
kult öeldes peab oskama hoolealust silitada ja kui va-
ja, ka piitsa anda. Tõeliseks traaviks läks lahti, kui ho-
bused rautati  suurte  naeltega  ja  vedama asusid kõik 
rattad. Siis paiskus õhku  märja lumelödi asemel juba 

jääpilv. Peagi oli  stardikohas sees künnivaod. Kuigi 
Zaporošetsi  rooli  keeranud  ja  kaugemalgi  tuntud 
krossimehed Sigmar Tammemägi ja  Erko Sibul pidid 
autode tagavedude klassis autasustamiskohast kaugele 
hoidma, näitasid nad oma sõiduklassi samade autode 
ühisstardi sõidus. Et parimatest parimad välja selgita-
da, sõitsid kõik kaks korda kaks ringi.
Võistlejaid oli kohale tulnud isegi teiseltpoolt Tartut. 
Kõige kaugemad pealtvaatajad tutvustasid ennast pär-
nakatena. Õhtuhämaruses mindi laiali rahulolevatena 
nii pealvaatajad kui sõitjad. Kuigi tänavu ükski tsoo-
rulane  võidukarikat  katsuda  ei  saanud,  jäi  püsima 
soov ka edaspidi näidata külalislahkust ja korraldada 
samalaadne  üritust   järgnevatel  aastatel.  Meie  kanti 
esindas noorte klassis Kevin Keerov, mehi  tagaveos 
Erko  Sibul, mehi  esiveos  Janek  Sisas  ja  meestest 
4WD klassis osales Mario Kroonmäe. 

Sigmar Tammemäge (vasakul) ja Erko Sibulat seob 
ühine hobi- motosport ja eriti autode krossisõit.

Fotod: Kalle Nurk

Paar sõna Tsooru paisjärvest
   Järv tekkis 1971. aastal, kui J. M. Sverdlovi nimeli-
ne kolhoos tellis kohale ekskavaatori ja EPT võimsad 
buldooserid. Enne seda läbis Tsooru ürgorgu oja , mis 
saab alguse Äestajamise soost ja suubub Mustjõkke. 
Tsooru külavanema Arvo Tamme, kes oli samuti tul-
nud jälgima jääpidu, jutulõngakera veeres lahti aega-
desse nelikümmend aastat  tagasi.  Siis  ühendas Too-



meoru  ja  Ööbiksaare  majapidamist  jalgtee,  mis  oli 
kohati oli kaetud kividega. Oja ületati mööda purret.
   Kaevetööde  käigus  tõugati  soomuld  kokku,  veeti 
kaldale ja aunastati. Veel mitmel järgneval aastal ka-
sutati  aunastatud  mustmulda  kolhoosipõldudel  huu-
muskihi parendamiseks. Org süvendatud, ehitati Luha-
metsa tee äärde tamm ja vesi paisutati üles. Liigirikas 
ja suur kogus kalu toodi uude keskkonda Ähijärvest. 
Arvo, vana kalamees ja tunnustatud uhhaa valmistaja, 
teab rääkida, et võrguga ning kahvaga püüdmine pole-
gi halb asi, vaid teeb veekogule isegi head. Järve ela-
nike  arvukuse  vähenemisele  panid  aluse meie  omad 
tsoorulased,  kes  harrastasid  püügivahendina  elektrit, 
hävitades emakaladel paljunemisvõime. 
Möödunud sajandi kaheksakümnendate aastate keskel 
lasti järv korraks tühjaks ja süvendati ujumiskohta lii-
varanna juures. Suvepäevade meeliskohaks see siiski 
ei saanud, sest halvasti räägiti ülal mäel asuvast siga-
lakompleksist,  kui  keskkonna  reostajast.  Külavanem 
ei  pea  süüdistusi  põhjendatuks,  sest  pruunivärvine 
soovesi  ja  mudane  järvepõhi  viis  inimesed  lihtsalt 
eksiteele.
1977. aasta käredatel talvekuudel tuli seltskond tehni-
kahuvilisi mõttele korraldada järvejääl autode võistu-
sõitmine. Mõte sai teoks ja veoautode talveparaad õn-
nestus. Kolhoos korraldas jääraja sõite veel 3-4 korral. 
Kahjuks pole nendest sõitudest ja ettevõtmistest säili-
nud jäljed ainult mälestustes.
Aeg-ajalt, kui talv on võimaldanud, lükkavad külame-

hed  ikka  ja jälle  järvele  raja sisse.  Viimaste  nelja 
võistusõidu  eestvedaja  on  olnud  Lauri  Keerov  oma 
meeskonnaga.
Kogemuste kasvades kasvab soov kõike teha veel pa-
remini. Kuigi kõik laupäevalised ütlesid ainult kiidu-
sõnu,  ei  jäänud korraldaja  ise  päris  rahule.  Saab  ju 
igat asja veel paremini teha ja vana krossisõitja veres 
on selle soovi pisik olemas.

Laupäevane jäärajasõit viis Tsooru külavanema Arvo 
Tamme mõttes noorusaegadesse. Noorus on ka ta sü-
dames. Näeb ju tema kõige rohkem küla keskuses asu-
va kaupluse aknast päevast- päeva tegevusetult ringi  
hulkuvaid noori. Millal küll saabub aeg, kui luuakse  
Tsooru  noorte  mõni  mõistlik  ja  arendav  vaba  aja  
veetmise võimalus.

Kalle Nurk

Tsoorut on tabanud  hea nakkushaigus -  mälumäng

Ene Viimne võidetud auhindadega.
Foto: Kalle Nurk

Huvi ristsõnade lahendamise vastu tekkis mul 13 aas-
tat tagasi, siis,  kui kauplustesse tulid müügile ristsõ-
nade raamatud. Esimene, mille ostsin, oli  „Kuma“.  
Hakkasin lihtsamatest pähklitest pihta ja katsusin üha 
raskemaid mõistatusi katki hammustada. Aastas korra 
võitsin ikka ka mõne väiksema auhinna. Aegade jook-
sul kujunes uuest harrastusest omamoodi haigus.  
Mamma, nõnda kutsusime pereringis ema Maret Mür-
ki, põdes sama haigust. Temal oli hea analüüsimisvõi-
me. Mõne küsimuse  juures juurdles ta niikaua, kuni 

lõpuks vastus käes. Neli aastat tagasi otsustasin ka ise 
proovida ristsõnu koostada. Kõige paremini sobis sel-
leks  „Print-besti“  poolt  koostatud  laste  ristsõnastik 
„Nupu“,  kus  lapsed  ja  algajad  saavad oma võimeid 
proovile  panna.  Huvitavamad tööd näevad ka trüki-
valgust.  Varjunimeks oli  mul  oma tütre  nimi.  Peagi 
pakkus toimetaja juba alalist  leheveergu.  Saatsin iga 
kuu mõne töö. Honorari küll ei saanud, kuid hea meel 
oli sellegi üle, kui kaante avamisel vaatas vastu oma 
töövaev. 
Vahel öeldakse, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka 
tasu! Aasta lõpus saingi esimese auhinna- minu tööd 
peeti „Guiness World Records 2005“ raamatu vääri-
liseks.  Aeg oli  astuda  samm edasi.  „Nupu“ vahetus 
„Nuti“ vastu ning minuga sõlmiti leping. Iga kuu 10. 
kuupäeval  saatsin  toimetusse  kuni  kaheksa  ristsõna. 
Hulk olenes sellest, kuidas vaim peal käis. Vastavalt 
avaldatud tööle sain ka honorari. 
Olen osalenud ristsõna koostamise võistlusel. Nimelt 
on  „  Kuma  kange“  raamatus  üks  leht  võistlustööde 
jaoks.  Sinna  valitakse  välja  kõige  huvitavam  töö. 
Paar-kolm korda olen  sealt tasku pistnud 500 krooni-
se autasu.
Olen  üks  paljudest  raadiokuulajatest,  kes  iga  püha-
päev  tund  enne  lõunat  püüab  ära  arvata  mnemo-



turniirile saadetud küsimuste  vastuseid.  Aasta tagasi 
innustas poeg Kullar mind ise küsimusi saatma. Miks 
ka  mitte!  Nii  tegingi.  Põksuva  südamega  kuulasin, 
kuidas järg-mises saates minu küsimus ette loeti. Asi 
läks  veel  põ-nevamaks,  kui saate  lõpus hakati  välja 
valima  parima küsimuse  esitajat.  Süda jättis  mõned 
löögid vahele, kui raadio pasundas üle Eesti: „Parima 
küsimuse  esitas  Ene  Viimne,  uustulnuk  Võrumaalt 
Tsooru  kandist  “,  kes  küsis,  et  mille  mõtlesid 
1959.aastal  Moskva rongis välja Jüri-Hain Kaljusto, 
Tõnu Luik ja Herbert Abel? (Tartu maraton)
Auhinnaks  oli  tol  korral  raamat   „Seitsekümmend 
suurt  muistset  leiutist“.  Aastaga  olen  võitnud  veel 
kaks parima küsimuse esitaja auhinda ja saanud au-
hinnaks  raamatuid  „Maailma  ajalugu“  ja  „Mnemo- 
turniiri 3000 küsimust ja vastust“. Oma palgast poleks 
ma ealeski suutnud neid kalleid raamatuid osta. 
Vaim ei küsi ei kohta ega aega. Keha töötab ühel lii-
nil,  vaim teisel.  Tihti  ärkan öösel üles ning mõtlen, 
kas hea idee ka hommikul veel meeles on. On olnud 
päevi, kus tööpäeva lõpus tunnen kahekordset rõõmu- 
luud-liikmed on puidutöökoja konveierliinil töötades 
terveks jäänud ja ka ristsõna on peakolus valmis!
Arvutis on mul olemas isegi vastav programm ristsõ-
nade koostamiseks. Nüüd on veel tarvis selgeks õp-
pida selle kasutamine, pärast mida on minu töid loo-
detavasti võimalik näha just „Ristiku“ veergudel. See 

ristsõnade kogumik on tase kõrgemal ja seal  kehtib 
reegel- kui annad näpu, oled käest ilma ehk teisisõnu- 
kaastoimetajad ei  tohi  mujal  oma töid avaldada.  Ise 
ma enne ristsõnade lahendamist vaatan kõigepealt, kes 
on  selle  autor.  Mõistatused  ja  selle  väljamõtlejad 
moodustavad  täiesti  omaette  maailma.  Nüüd kuulun 
ka mina sinna. 

Tsooru tagasihoidliku, kuid andeka mälumänguri Ene 
Viimsega vestles taliharjapäeval Külalehe toimetaja 

Kalle Nurk

   Meie ümber elab mehi-naisi,  noori-vanu, rohkem 
koolis käinud ja vähem koolis käinuid, rikkamaid ja  
vaesemaid, kuid tihti ühendab neid kõiki üks harras-
tus – ristsõnade lahendamine.Tsoorus korraldatakse  
sel  aastal  neli  mälumängurite  jõuproovi,  esimene 
juba  Tsooru  rahvamajas  24.  veebruaril,  algusega 
kell 12. Igasse võistkonda kuulub kuni kolm inimest,  
parematele on auhinnad. Aasta lõpuks liidetakse nel-
ja  võistluse  punktid  ning  selgitatakse  Tsooru  kõige  
nutikam  mälumängur.  Lahendamine  on  veidi  oma-
pärane, sest õige vastus tuleb valida kolme etteantud  
võimaluse  hulgast.  Ürituse  korraldab  MTÜ  Tsooru  
Koidukiired, küsimused koostab Tsooru kandi tuntud  
mälumängur ja ristsõnade koostaja Ene Viimne.

KL

Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline
   Iga koolilaps teab, et see on sibul. Nii mõnigi tsoo-
rulane näeb sibulas piltlikku seost oma rahvamajaga. 
Kui siiruviiruline ta seest ikkagi on? Seda küsimust 
arutasid MTÜ Tsooru Koidukiired liikmed 19. jaanu-
ari  õhtutundidel  oma  üldkoosolekul.  Jah,  kohati  ta-
haks tõesti nutta ja karjuda. Ühing  veab juba viiendat 
aastat  rasket  vankrit  mäest  üles,  noppides  aeg-ajalt 
mõne kodaratesse heidetud kaika. Iga päevaga võtab 
kuumaks taotud raud üha paremat kuju. Armu ei anta 
endale ega teistele. Sel korral oli arutusteemaks 2009. 
aasta  tegevuskava.   Esimene  pool  läks  nagu lepase 
reega, välja on kujunenud oma traditsioonid. Muidugi 
on  tarvis  on  neid  lihvida  ja  ka  midagi  uut  lisada. 
Hääled aga valjenesid, kui hakati arutama noorte vaba 
aja sisustamise küsimust. Tsoorus jääb noori üha vä-

hemaks,  juurdesünd  on  muutunud  peaaegu  olema-
tuks. Kus on meie väärtushinnangud! Igapäevane jutt 
on söönud läbi kõrvatrummid ja lubaduste tuul puhub 
ühest  kõrvast  sisse-  teisest  välja.  Kas  MTÜ Tsooru 
Koidukiired  võiks võtta oma reele ka noored? Kaua 
suudavad vastu pidada vankri vedajad?  Miks on suvel 
suletud  Lepistu  koolimajast  veel  ära  toomata  rahva-
maja kasutusse jäetud koroona ja tenniselauad? Lap-
sed oleksid saanud õhtuti rahvamajas mängimas käija. 
Ühele miks küsimusele järgnes kohe uus miks. Süda-
metunnistus ei lubanud ilma lahenduseta laiali minna. 
Nii langetati otsus sisustada omalt poolt ka laste suvist 
ja sügiskoolivaheaega mitme spordivõistlusega.

KL

Õnnitleme küünlakuu sünnipäevalapsi
85  Hilda Must           4. veebruar 
84  Milli Loos              4. veebruar  
78  Ilse Perli              15. veebruar 
72  Milvi Koobakene  4. veebruar 
70  Hili Raidma         8. veebruar 
67 Kalju Mändla  4. veebruar 
65 Hilli Pütsep         19. veebruar 
64  Kalju Pütsep        19. veebruar 

64  Are Saia            22. veebruar 
63   Aili Tamm            6. veebruar 
63  Tõnu Pärna          10. veebruar 
61  Uno Kalda           11. veebruar 
61  Esta Sisas            15. veebruar 
57  Helge Saaremägi 12. veebruar 
56  Laine Keerov 2. veebruar 
56  Taivo Pärn          17. veebruar 

54  Tõnu Valling      18. veebruar 
53  Jaan Jalak           20. veebruar 
53  Mati Ilves           22. veebruar 
51  Heino Kroonmäe 21. veebruar 
50  Mart Talja            4. veebruar 
50  Herene Palm      24. veebruar  



Külalehel uus püsiautor
Heino-  Kristjaan  Lillemets 
(25.  juuni  1942)  on  kasvanud 
Tsoorus  Lohu  talus  ja  lõpeta-
nud Lepistu kooli. Edasi õppis 
ta  Eesti  NSV  Vabariikliku 
Kaugõppe  Keskkooli  Antsla 
konsultatsioonipunktis. Kui see 
suleti,  jätkas  ta  visa  õppurina 
hariduse  omandamist  Tartu 
Kaugõppe  Keskkoolis,  mille 
lõpetas 1961. aastal.

Edasi järgnes tema elus viis aastat töötamist koduko-
ha  J.M.  Sverdlovi  nimelise  kolhoosi  Litsmetsa  bri-
gaadis. Olgugi, et kolhoos oli omataoliste hulgas edu-
kas,  isegi  miljonärkolhooside  hulgas,  ei  pakkunud 
siinne elu Heinole piisavalt väljakutseid, nagu tavat-
setakse praegu öelda. Ta siirdus pealinna, kus oman-
das uue ameti ja töötas samal kohal kogu elu. Hiljuti 
jäi ta pensionile kui kauaaegne eesti Energia töötaja.

Heino on üks vähestest tsoorulastest, kes tunneb huvi 

oma kodukoha tänase ja eilse elu seoste vastu. Ta on 
juba aastaid innukalt käinud arhiivides ja teinud märk-
meid siinsete inimeste elu ja sündmuste kohta. Ta oli 
meeleldi nõus toimetuse ettepanekuga hakata avalda-
ma oma materjale Külalehe veergudel, sest puudub ju 
enamikul küla inimestest võimalus pääseda arhiivi ja 
ka oskus sealt midagi leida. Paljud said Heinoga tutta-
vaks  läinud  suvel  Luhametsa  küla  100.  aastapäeva 
peol, kus tema Tsooru kandi ajalugu täpsustavad mär-
kused läksid asja ette.  
Toimetuse  palvel  kirjutab  Heino  esimesena  Tsooru 
tuuleveskist. Selle maakividest müürid kõrguvad mäe-
künkal paisjärve lähedal ja on kujunenud Tsooru kõi-
ge  tuntumaks  vaatamisväärsuseks.  Tuuleveski  jutu 
juures on väga haruldased fotod, mis pärinevad Urve 
Deemanti  erakogust  ja  mille  päevavalgele  toomise 
juures oli tähtis roll Malle Niilusel (neiuna Hermlin), 
kelle  sünnikohaks  on  Antsla  tee  ääres  Rimmi  külas 
Hansi talu.

            Peeter Lasting
      Kalle Nurk

Tsooru tuuleveskiga seondub rohkesti mälestusi 
Heino-Kristjaan Lillemets 1. osa 
Peeter Lasting

Tsooru tuuleveski on rohkem kui 
sada aastat vana

Enne  sõda  (1930)  
tehtud pildil on sel-
gesti näha, et tuule-
veski  müüride  üm-
ber oli teise korruse 
kõrgusel  puust  ga-
lerii.  Sealt  oli  hea 
vaade  ümbrusele,  
polnud  ju  sel  ajal  
maastik  võsastunud 
nagu praegu.  
Muidugi polnud see 
laudpõrand  tehtud 
ilusa  vaate  nauti-
miseks,  vaid  vilja-
kottide  mugava-

maks veskisse toimetamiseks. Kui suurendusklaasiga 
pilti uurida, võib rõdul märgata kahte meest ja veski  
ees veel paari inimest.

Tsooru tuuleveski parimad aastad olid siis, kui möld-
riametit  pidas  Constantin  Rudolf-Villem  Adson,  kes  
oli kirjanik Artur Adsoni onu.
Tsaariajal kuulus Tsooru mõis ja selle ümbrus admi-
nistratiivselt  Rõuge  valda  ja  Võru  maakonda,  mis 
omakorda oli osa Liivimaa kubermangust.  
Asjaajamine  käis  kahes keeles-  vene ja eesti  keeles. 
Sakslastest  mõisnikud suhtlesid omavahel saksa kee-
les. Praegu tuntud kohanime „Tsooru“ asemel kasutati 
eestikeelsetes dokumentides nimekuju „Zooru“ ja sel-
lega enamasti paralleelselt ka Tsooru mõisa saksakeel-
set nimetust  „Firenhof“. Kõik dokumendid olid vene 
ja eesti keeles, venekeelses osas on enamasti ära too-
dud ka Tsooru saksapärane nimetus. Järgnevas ülevaa-
tes pole teksti koormatud endisaegsete nimedega vaid 
on kasutatud ainult tänapäevast „Tsooru“ nime.  
1851. aastal sai Tsooru mõisa omanikuks parun Cons-
tantin  von Bedberg.  Just  tema valitsemisajal,  arvata-
vasti 1880. aastal ehitati ka Tsooru tuuleveski.

                            järgneb

Tsooru kandi rahva teabeleht
 Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired 
Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084 
Kuulutused ja kaastööd : kalle@antsla.ee  

Trükiarv : 40                                      
Külaleht Internetis:www.antsla.ee/tsoorukant
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