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See päev on pisut nagu puhkus  
Ja iga naine päeva uhkus  
On palju lilli, palju sära 
Ja naissoo ümber rõõmsat kära 
kalendris märts ja kaheksas päev

Ehk teisisõnu  - on  

NAISTEPÄEV

Tsoorulased teritasid mälu

Logo autor: Rene Toom

   Käesoleva aasta 24. veebruaril tähistati lisaks ise-
seisvuspäevale ka vastlapäeva ja madisepäeva. Riigi-
püha andis nädala sees täiendava puhkepäeva. Tsoo-
rus korraldati sel päeval mitu üritust. Keskpäeval teh-
ti algust mitmeetapilise mälumänguturniiriga. 
Idee autor on Ene Viimne. Tsoorus on varemgi taolisi 
turniire korraldatud, kuid viimasest on möödunud pea 
mitukümmend aastat. Korraldajate kartus, et uutmoo-
di üritus võib vett vedama minna, oli asjatu. Mäluteri-
tajaid jätkus. Üheteistkümne võistkonna omavahelist 
vägikaikavedu võib isegi nimetada ülevallaliseks, sest 
„12AG“ liikmed Kristi, Triin ja Otto õpivad  Antsla 
gümnaasiumi 12. klassis ning elavad Antsla kandis. 
Kuigi osavõtjaid oli rohkesti, oleks neid võinud roh-
kemgi olla. On teada, et paljud tsoorulased istusid sa-
mal ajal kodus tugitoolis ja lahendasid ristsõnu. Järg-
miseks  ülesandeks  ongi  välja  tuua  võimalikult  roh-
kem koduseinte vahel nuputajad. Kui mõni küsimus 
oligi raske, tuli mängida õnne peale. Kolme variandi 
hulgas peitus alati õige vastus. Võistluspinget küttis 
üles iga viie küsimuse järel tehtud vahearvestus, mis 

ilmus  läbi  projektorivalguse  ka  kinolinal.  Mäng  oli 
tasavägine, iga viie küsimuse järel vahetusid võistkon-
nad edetabelis, võiduvõimalus säilus pooltel kuni män-
gu lõpuni.        
Kolmas koht selgitati kolme võistkonna vahel lisaküsi-
musega.  Kuigi   logoga kruuse  jätkus  ainult  parimale 
võistkonnale,  lahkuti  rahulolevatena.  Tuldi  ju  kokku 
selleks, et kontrollida oma teadmisi ja ka uusi juurde 
saada. Nii ka läks, sest kolmekümnest maksimumpunk-
tist  jäi  võitjatel  vaid  viis  puudu,  teistel  veidi  enam. 
Tei-ne etapp toimub mais, kolmas oktoobris ning finaal 
jõulude ajal. Neli korda selgitatakse välja võistkondade 
hulgast  parim.  Aasta  lõpus  aga  viib  kõige  rohkem 
punkte  kogunud võistleja  koju  karika  „Tsooru  parim 
mälumängur  2009“.  Kas  järgmisel  korral  õnnestub 
„VGT“ võistkonnal  vastu  võtta  ka  teine  samasugune 
kruus, selgub juba 22. mail.  

Kalle Nurk

„VGT“ võistkonnaliikmed (vasakult) Lea Jõevere, Ülle  
Lehtsalu ja Kaire Niilus  pidasid mälumängu huvita-
vaks, kiitsid selle ladusat korraldust ja ütlesid, et kao-
tasid need, kes kohale ei tulnud.
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Tsooru küla vastla- ja talispordi päev

Vastlapäevalised Toomemäe taluõuel.
Foto: Henn Ploom                 

Tänavune vastlapäev langes kokku vabariigi 
aastapäevaga. Tagantjärgi mõeldes tuleb öelda, et ve-
das ilmaga, sest paar päeva hiljem sadas juba vihma. 

Ilus ilm oli suurepärane ja rahvast piisavalt. Samal päe-
val toimunud mälumängust osavõtjad jõudsid ka kena-
kesti  Sibula mäele  vastlasõidust osa saama.  Aladeks 
olid kelgutamine, reesõit, teatevõistlus, suusatamine ja 
vanniralli.  Viimane oli kõige populaarsem ala. Kõige 
väiksemad said kelgurajale emme või issiga koos. Igal 
tandemil oli oma stiil. Suusatamisest võttis osa kahjuks 
ainult  neli  võistlejat,  probleem  oli  selles,  et  polnud 
suuski. Teatevõistluses hiilgas üks noorhärra lausa ran-
nariietes, mis pakkus pealtvaatajatele palju lõbu. Võib 
kindlalt öelda, et üritus läks kenasti korda. Lõpuks ta-
haks tänada kõigi meie võistluste alatist peakohtunikku 
Lauri  Keerovit,  kõiki  võistlejaid  ja  pealtvaatajaid. 
Kohtume jürijooksul ümber Tsooru järve.

Henn Ploom

Kahetähenduslik uutmine

   Samal ajal, kui Tsooru keskuses teritati mälu ja 
lasti  Toomemäe  talumäest  pikemat  liugu,  suitsetas 
küla teises servas Mati Lindpere (snd.1956) liha ja 
mõtiskles  maamehe elust.  1986 aastal  valmis  J.M. 
Sverdlovi  nimelisel  kolhoosil  järjekordne  ühepere-
elamu.  Samal  aastal  vahetus  ka  kolhoosi  esimees. 
Mati  oli  just  läbinud  kolhoosiesimeeste  koolituse 
ning võttis vastu pakkumise uuele töökohale.  
Mõniste juurtega tsoorulaste uus juht kolis vastval-
minud majja.  Nendel aegadel  hiljem ümbernimeta-
tud Tsooru kolhoos rühkis tööde-tegemistega rajoo-
nis  teistel  ühismajandidel  sabas.  Mati  komplektee-
rides  noortest  spetsialistidest  tugeva  meeskonna. 
Töötulemused  hakkasid  paranema  ja  peagi  tõusti 
Võrumaal  tootmisnäitajate  edetabelis  järk-järgult 
ülespoole.  Tabeleid  kasutati  sotsialistliku  võistluse 
arvestamisel.  Kolhoos  oli  välja  rabelenud  kriisist 
ning just saadi hakata nautima paremat elu, kui algas 
uutmine.  
1989.  aastal  tekkisid  esimesed  talumajapidamised, 
kellele eraldati maad põliseks kasutamiseks. Vastu-
olud uusmaasaajate ja kolhoosnike vahel lõhestasid 
suurt ühisperet. Kui 1948-49 aastal maksustati kol-
hoosielust kõrvalehoidjaid suurte maksudega ja ka-
sutati  teisi  tagakiusamise  võtteid,  olid  seekord esi-
mesed uue tee rajajad  eelistatumad kolhoosnikest. 
Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist algas massi-
line maade tagastamine ning kolhoosivara laialijaga-
mine. Tuli valida tee, mida mööda minna . 
Tsoorulased otsustasid valida pikaajalise vintsutuste 
tee,  mis  pidi  kestma  kümme aastat.  Mõned aastad 
tagasi kolhoosi tõusuteele aidanud spetsialiseerunud 
töökollektiivid  jagasid omavahel  enamiku kolhoosi 
varast ja eraldusid omaette  ühistuteks.

Lepistu kooli 110. aasta pidustused 1991. aastal. Laua 
taga istub kooli endine teeneline õpetaja Marie Rajala,  
sõnavõtuks  valmistub  Võru  rajooni  haridusjuht  Arvi  
Leosk.  Tagareas  (vasakult)  on  aukohad  sisse  võtnud  
Tsooru kolhoosi parteisekretär Heino Rood, kolhoosi  
esimees  Mati  Lindpere,  peaenergeetik  Agu  Ilves,  
Antsla  külanõukogu  esimees  Tiit  Tõnts,  kolhoosi  
automajandi juhataja Edmond Horg ja endine Lepistu 
kooli  ,  tolleaegne  Antsla  keskkooli  direktor  Heinar 
Kool.  Foto vasakpoolses servas on osaliselt  näha ka 
kooli direktor Aini Järvpõld.

Foto: Kalle Nurga erakogu            

Mati  jätkas  tööd  Tsooru  Piimaühistu  eesotsas,  mis 
moodustati suuremast osast nii kolhoosi varast kui en-
distest  liikmetest.  Noor  taasiseseisvunud  Eesti  riik 
tagastas  heldelt  maid  ja  jagas   kompensatsioone,  ei 
soosinud poliitika põllusaaduste tootjaid. Kuigi väikse-
mad ühistud olid  kadumisele  määratud,  oli  see siiski 
võimalus  inimestel  uutmisega  harjuda  ja  rahulikult 
omale kohta otsida uues ühiskonnas. Mati õlgadel lasus 
ka kolhoosi  reformi  lõpuleviimine.  Kas kõik läks  nii 
nagu pidi? Sõnavõtjaid ja arvustajaid on palju.  
Vanasõna  ütleb:“Kõike  mida  teed,  teed  endale“. 
Enamus tsoorulastest on valitud teega rahul ja Mati on 



endiselt siinkandis lugupeetud mees. Mitmel korral 
oli  ta  isegi  vallavolikogusse  rahva  esindajaks 
valitud. 
Kümmekond aastat  väldanud ühismajandite  reform 
tõi  Matile palju uneta öid ja röövis tervist. Need olid 
aastad,  mida  õppinud  kõrgharidusega  põllumees 
oleks oma elust vahele tahtnud jätta.
Pärast Euroopa Liiduga ühinemist algas põllumehel 
uus ärkamisaeg.  Senised napid toetused suurenesid 
tunduvalt, mis võimaldasid taas kasutusele võtta võ-
sastunud põlde ja soetada uut moodsamat tehnikat. 
Viimased paar saagirikast suve lasid   põllumajandu-
sega tegeleval maamehel korraks rahulikumalt  hin-
gata ja isegi natuke püksirihma järgi lasta, teiste sõ-
nadega- elada pingevabalt. 
Möödunud  aasta  raskele  saagikoristusperioodile 
järgnes praegune suur majanduskriis, mis raputab ka 
Tsooru elu. Kuidas sellest välja tulla? Võib arvata, et 
ees on veel üks  uutmise aeg. Kevad on peagi ukse 
ees. Kaks kuud on küll lühike aeg, kuid uutjale ehk 
teisisõnu öeldes - ootajale, väga pikk. Eriti siis, kui 
kriisilaine iga päevaga üha rohkem toppamajäänuid 
hävitab.
Pealtnäha  on  Mati  rahuliku  loomuga  inimene.  Ka 
töötegemist ta ei karda. Üle kümne aasta  FIEna te-
gutsedes ja peamiselt  teraviljakasvatusele  spetsiali-
seerudes on ka tema laup murest kortsu tõmbunud. 
Sügisel  ülesküntud  240  hektarit  põllumaad  ootab 
seemet. Toas aknalaual märja riidelapi vahele aseta-
tud idanenud terade järgi määratakse,  kui suure nor-
miga  peab  sügisel  rasketes  tingimustes  koristatud 
viljaseemne  külvama.  Ja  kui  peabgi  seda  tegema 
topeltnormiga, oled ikkagi võidumees, silmas pida-
des  tänaseid  ostuhindu.  Suurem hinnatõus  on  küll 
peatunud,  kuid   lämmastikväetise  tonni  kahesaja 
kroonine tõus paneb pead sügama. Kui väetisetoot-
jatega on varasematel aasatatel saadud ikka kaubale, 
tasudes ostu eest pärast saagikoristust, ei pea see ree-
gel enam paika. Lõppenud on ka esimene viieaasta-
ne  toetusperiood. Milline süsteem hakkab kehtima 
järgmisel viiel aastal, pole teada. Igatages Eesti riik 
on oma rahakotisuu tunduvalt  koomale tõmmanud. 
Laekumata on isegi osa möödunud aasta toetusraha-
dest.

Kütuse hindade langemise rõõm ei lohuta rapsi kasva-
tajad, sest mullusega võrreldes sealt enam nii suurt tulu 
loota pole.
Veiste kasvatamine ja loomade realiseerimine rahakotti 
paksemaks ei tee, eriti siis, kui peab sööta sisse ostma. 
Ja ega eestlane väga veiselihast hooligi, valdav osa lä-
heb ekspordiks. Suuremad lihatööstusedki Eestis on ju 
välismaalaste valitseda. Põhjamaiste tingimustega võr-
reldes tuleb soojema kliimaga maades veiseliha  oma-
hind tunduvalt odavam, turg aga üks ja sama.
 Selle tootmisharu lõpetamisele panevad talumehi mõt-
lema  karmistunud  keskkonna  nõued  kallite  sõnniku-
hoidlate  väljaehitamiseks.  Kes hakkab suuri  investee-
ringuid tegema ajal, kui tulevik on tume.
Vanasõna  ütleb,  et  tibusid  loetakse  sügisel,  see  käib 
just  põllumeeste  kohta.  Tehakse  ju  kevadel  suuri 
kulutusi,  mattes  raha  mulda.  Kas  sellest  sügiseks  ka 
rahapuu  kasvab,  seda  saab  teada  alles  poole  aasta 
pärast.  Igatahes  kitsid  pangaisad  küll  ei  usu  enam 
rahapuu juttudesse. Nende arvates on parem varblane 
peos kui vares katusel.
Ega  piimatootjate  käsigi  paremini  käi.  Nende  sisse-
tulek  on küll  jagatud  kaheteistkümne kuu peale.  Kui 
on!! Samas peavad nad mitme mehe eest iga päev väl-
jas  olema,  mõtlemiseks  ja  targutamiseks  suurt  aega 
pole. 
Mati  ise  tegi  2001.  aastal   piimatootmise  ja  sellega 
seotud  probleemidega  lõpparve,  kui  Tsooru  Piima-
ühistust viimane lüpsilehm kokkuostu saadeti. 

Kalle Nurk

Mati  Lindpere  on  Tsoorus  elanud  ja  töötanud  juba  
kakskümmend kaks aastat.

Foto: Kalle Nurk
Õnnitleme  sünnipäevalapsi    
86 Liidia Samarüütel         3. märts 
84  Aleksandra Kroonmäe 24.märts 
80  Elmi Marjak        31. märts  
77  Evald Sarapu         9. märts 
76  Andrei Talja       17. märts 
76  Benita Merirand       24. märts 
74  Elfriide Iin       28. märts  
71  Helgi Jõgeva        3. märts  
70  Leonhard Puksa        8. märts  

68  Tiiu Leimann 15. märts 
68  Vaino Annus         22. märts 
67  Aavo Leimann  16. märts 
67  Maidu Meltsar  29. märts 
66  Madis Drenkhan  26. märts  
64  Aarne Leiman  30. märts  
63  Tuudo Hommik  10. märts  
62  Arvo Tamm   14. märts  
61  Heino Saaremägi  28. märts  

54  Bille Jürisoo       24. märts  
54  Aili Sprenk      31. märts  
53  Heldur Mägilainen     25. märts  
53 Mati Lindpere       27. märts  
52  Sirje Tarassov       15. märts  
51  Helle Ilves       15. märts  
51  Ülle Jürisoo        22. märts 
50  Aare Kask        23. märts 



Tsooru tuuleveski 2.osa 

 Peeter Lasting ;   Heino Lillemets 
   Tuule heitlikule jõule ei söandatud enam elujärge 
rajada, sest tuul oli muutlik.  Tsooru mõisa ehitati ka 
teine  veski.  See  asetses  mõisa  viinavabriku  teisel 
korrusel.  
Peeter  Lasting: Veel  kolhoosiaja  algusaastatel  olid 
mõisa  viinavabriku  varemed  alles.  Need  asetsesid  
praeguse AS AKO peahoone kohal ja olid igast kül-
jest vaadeldavad. Kui järve poolt mäest üles Tsooru 
keskuse poole tulla, siis need varemed olid just tõusu 
kohal vasakul pool kõrgel mäeveerel.  Varemed olid  
punasest  tellisest  müürijupid  suurte  aknaavadega,  
püsti  oli  ka kõrge punasest  tellisest  korsten.  Kõige-
pealt veeti maha korsten ja aegamööda tasandati ka  
müürid.  
Varemete ja praeguse Maarahva kaubamaja vahel oli  
suur õunaaed vanade puudega, mis hästi kandsid. Va-
remete  eest  läks  mööda  tee  mõisa  moonakamajade 
juurde.  Need  kaks  punast  tellisest  uhket  hoonet  on 
praegugi alles ja kasutusel. Esimene on Jarek Jõela  
eravalduses,  teine  Margus  Ojaotsa  omand  (kellele  
kuulub ka endise Tsooru kolhoosi kontorihoone). Sel-
les teises majas asus kunagi Tsooru algkool,  milles  
sai õppida 1-4 klassini.  Oli ainult kaks klassiruumi,  
seega õpiti kahes liitklassis.  
Tänu just kooliteele on need varemed meelde jäänud.  
Varemed olid tugevad müürijupid, ei olnud varisemis-
ohtlikud, mistõttu oli poisikestel seal väga mõnus ro-
nida. Viinavabriku krundi piiril olid kaks üsna kõrget  
punasest tellisest väravaposti, edasi oli juba moona-
kamajade ala. Mäletan veel, et kooliteel tuli neist pos-
tidest kiiresti mööda minna, sest ühe posti ümber oli  
poisikesele üle pea kõrgune sipelgapesa. Alati sattus  
mõni sipelgas jala peale kõrvetama, käidi ju siis soo-
jal ajal paljajalu. Mäletan veel, et see sipelgapesa oli  
ühe asja poolest eriline – kui kusagil rästik maha löö-
di, siis pidi see alati viidama sipelga pessa. Ussist pi-
di pesas järele jääma vaid luukere. Olin väga pettu-
nud,  kui  minu  visatud  rästik  oli  varsti  pessa  sisse 
maetud ja nii silma alt kadunud.  
Mis jõul viinavabrik ja veski töötas, ei tea. Korstna  
järgi otsustades võis sees olla aurumasin. Olen kuul-
nud, et 1944. aasta suve lõpul, kui sakslased  põgene-
sid, pommitati puruks kõik kõrge korstnaga hooned.  
Tsooru viinavabriku puhul võib siis  öelda,  et  saksa  
lendurid tegid eriti täpset tööd, sest vabrik sai otseta-
bamuse.  

Võib juhtuda, et Tsoorus elab veel inimesi, kes teavad 
viinavabrikust  enam,  siis  oleks  hea,  kui  nad  endast 
Külalehele teada annaksid.             

1895.  aastal  koostatud  mõisaplaanil  pole  näha 
eespool kirjeldatud viinavabrikut ega moonakamaju. 

Foto: Ajalooarjiivi kodulehelt

Külalehes nr 29 avaldatud 1912-13 aastal  maamõõtja 
Otto Grünbergi poolt Tsooru mõisa südamiku kaardile 
on  kantud  moonakamajad.  Siit  võime  järeldada,  et 
suurte punasest telliskividest mõisahoonete ehitamine 
algas XX sajandi algul.
Nagu  juba  öeldud,  oli  Tsooru  mõisas  olemas 
tuuleveski.  Esmajoones  jahvatati  muidugi  Tsooru 
mõisa  vilja,  kuid  veskilisi  oli  ka  kaugemalt,  isegi 
Vana-Antslast.  Ka  kohalikud  mõisast  lahku  löönud 
talumehed kasutasid mõisa veski teenuseid.

Heino  Lilemets:  Kust  me  kõigest  sellest  teame? 
Arhiivis on säilinud vallakohtu raamatud, ka mõisa-
ajal  armastati  kohtus  käia  umbes  samamoodi  kui  
praegugi. Nii on vallakohtu raamatus nr 11 all aastail  
1881-82 veninud kohtuasi,  kus minu vanaema vend,  
Litsmetsa kõrtsimees Karl Rätsepal  oli  äge tüli  juut  
Lövinsteiniga.  Täpselt  ei  saagi  vanadest  ülestähen-
dustest aru, mille pärast kohtus käidi. Tuleb välja, et  
Lövinstein osutas väga mitmesugust teenust.  Näiteks  
lõi ta sindlikatust oma laastudega 1 rubla 35 kopikat  
ruutsülla eest, Rätsepa laastudega lüües võttis ta 55  
kopikat sülla eest. Kõnesolev ärimees müüs ja nuumas  
hanesid  ja  osutas  jahvatamisteenust,  kui  praegust  
moekat terminit kasutada. Kuid ilmselt võttis ta jah-
vatamise eest liiga suurt matti.  
Tunnistaja Teodori sõnade järgi toimus jahvatamine  
Tsooru viinavabriku peal. 

Järgneb

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

Trükiarv : 50                                      
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