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Naistepäev oli  tänavu jällegi pidupäev

Naistepäeval kostitati Tsooru rahvamajas  kohaloli-
jaid  kommidega.   Magusakandiku  kohale  on  kum-
mardunud  Krista  Puija,  üks  tublima  naise  lilleõie  
saajatest. 

Fotod: Kalle Nurk

    Veel kakskümmend aastat tagasi võis aastavahe-
tuse tähistamise järel pidada naistepäeva teiseks  aas-
ta  suursündmuseks.  Usupühadest  räägiti  toona  vähe 
ning ega neid avalikult tähistada lubatudki, seda tehti 
vaikselt pere ringis. Kuna naistepäev oli Nõukogude 
Liidus kuulutatud riigipühaks, sattus omal ajal suure-
jooneliselt tähistatud pidupäev taasvabas Eestis põlu 
alla. Selle asemel hakati suuremat tähelepanu pööra-
ma emadepäevale.  Unustati ära, et mitte kõik õrnema 
soo esindajad ei ole veel jõudnud  emaks saada, hal-
vemal  juhul  seda ei  juhtugi  ja nii  lükati  nurka ilus 
traditsioon. Vanasõna ütleb, et aeg parandab haavad. 
Aastate möödudes on üha rohkem asjalikke mehi ta-
gasi pöördunud naistepäeval lillide kinkimise kombe 
juurde. Tänavune 8. märts  on kalendris trükitud üle 
hulga aja  jälle punaselt, mis küll ei tähista riigipüha, 
vaid  pühapäeva. Puhkepäev pani aga omakorda me-
hepoegi rohkem naissoole mõtlema.
Tsooru kandis tähistati sel aastal naistepäeva avaliku 
üritusena  koguni  kahel  korral.  7.  märtsil  korraldas 
Tsooru rahvamaja puhkeõhtu, kus kohaliku ansambli 
Veli Henn muusikahelide saatel oli võimalus tantsu-
samme seada. Eelsoojenduseks esines rahvamaja peo-
tantsuring.  Ka  Henn  Ploomi  juhendamisel  tegutsev 

noorte  muusikute bänd mängis tantsuks innuga.
Rahvamaja uksed olid avatud ka 8. märtsi keskpäeval. 
MTÜ  Tsooru  Koidukiirte  poolt  kokku  seatud  tunni 
pikkune kontsert andis võimaluse kohalikel taidlejatel 
oma kunsti näidata. Eeltööd  selleks hakkasid juba va-
rakult.Väikest  närvipinget  külvas  korraldajatele   hai-
guslaine,  mis  külastas  Tsooru  kandi  kodusid.  Nii 
mõnigi  esineja  astus  lavalaudadele  pooltõbisena. 
Kiidusõnu ei saa jagada koju jäänud publiku kohta. Oli 
siis põhjuseseks haigus, naissoo vähene lugupidamine 
enda  suhtes  või  huvi  puudumine  kohalike  taidlejate 
vastu- see jääbki kojujäänute teada.  Üritusel lilledega 
ei  liialdatud.  Pidulikkust  püüti  suurendada  hoopis 
kommidega,  mida  Kaika talumees  ja  telestaar  Silver 
Dräbtsinski lahkelt jagas. Ainsad viis lilleõit olid  sel 
korral Kalle Nurga poolt tublimatele ja aktiivsematele: 
Ive Ruusamäele,  Laine Keerovile,  Krista Puijale,  Ly 
Raudsepale ja Eha Mandelile. Vaheldusrikas kontsert 
pakkus inimestele esinemisvõimaluse ja tekitas ühtse 
peretunde. 

Ühe  meeskonnana 
oldigi väljas alates las-
test kuni eakamate ini-
mesteni.  Kui  enamik 
esinejatest oli juba va-
rasematest aegadest  
tuntud-nähtud,  siis  es-
makordselt esines tsoo-
rulaste ees ladusa toru-
pillimänguga Anete  
Siig  Luhametsast.  Oli 
ilus pühapäeva-
8. märts.

 
Anete  Siig  tutvustas  tsoorulastele  uudset   torupilli-
mängu. Loodame tema esinemist  ja siinkandi noorte  
elus kaasalöömist edaspidigi näha.

Kalle Nurk 



Kihnu Virve testis Tsooru rahvamaja mahutavust

Kihnu  Virve  pereansamblit  on  saalis  vaatama seadnud 
kakssada inimest.  Sellega  on  testitud   rahvamaja  saali  
põranda istekohtade arv, ehk üle 200 tooli saali ei mahu.

Fotod: Kalle Nurk

   Tänavune märtsikuu on Tsooru rahvamajale olnud 
üritusterohke. Nelja nädalaga  viis peoõhtut- see viib 
mõtted  tahtmatult  tagasi  kuldsetesse  seitsmeküm-
nendatesse. Külalehes nr 41 meenutab Väino Tamm, 
et pidusid peeti tol korral lisaks nädalavahetustele ka 
kolmapäeviti.            
Nii  palju inimesi,  kui  laupäeval  21. märtsil  rahva-
maja saalis istus, pole tõenäoliselt kunagi varem ko-
hal olnud. V-klubi, kes seda õhtut tagant lükkas, olid 
ritta  sättinud  kakssada  istekohta.  Kuna  pileteid  oli 
eelmüügist  tunduvalt  rohkem müüdud, pidi osa ini-
mesi etendust rõdult jälgima. Nagu aasta tagasi nais-
rahvatantsu juubelikontserdil, pidid ka sel korral õh-
tujuhid paluma vabandust rõdulolijatelt, sest sealsed 
tingimused  just kõige paremad pole.  See on järe-
kordne märguanne, et rõdu on rahvamajale vajalik ja 
see tuleb lõpuni välja ehitada.  
Laupäevasel õhtutunnil tõestasid neli lustakat kihnu-
last,  kui väike ja kirju meie Eesti  ikkagi on. Külg-
külje  kõrval  oli  koos  Eestimaa  kaugemate  nurkade 
esindajad- saarlased ja võrukad. Kaks tundi nautisid 
võrukesed nelja kihnu naise laulu vaheldumisi saar-
laste eluseiklustega. Vürtsi lisas kihnu murre. Kohati 
jäi kuulajale mõni sõna küll arusaamatuks, mis oma-
korda tõstis publiku huvi. Tsoorulased on sama liht-
sad ja tagasihoidlik rahvas kui Virve Köster oma jä-
relpõlvkonnaga.  
Kohe esimesest  silmapilgust  tekkis tunne,  et  kokku 
on saanud vanad head tuttavad.  Ühed polnud kitsid 
lauludega, teised aplausiga. Kihnu naised näitasid ka 
oma kangust ja lugupidamist. Näiteks tekkis täiskii-
lutud  saalis  peagi  hapnikunappus.  Iga  nõrgem ini-
mene oleks tuge otsinud toolilt. Kakssada istuvat sil-
mapaari toetas oma mõtetes laval nende ees   seisvat 
kaheksakümneaastast  külalisesinejat  Virvet,  kes 
päästis küll rätipaelad hingamise hõlbustamiseks lah-
ti,  kuid keeldus istumast. Nõnda ta meie ees seisis, 

Eestimaa  uhkus,  lüües  laulu  ja  pajatades  oma 
elujuhtumitest. Lauldi peamiselt merest ja armastusest.

Tsoorus inimesed eelistasid laupäevase sauna asemel  
kuulata   Järsumäe talu  pereansambli  kihnu murdes 
esitatud saarerahva seiklusjutte ja merelaule.
Kihnu naised kiitsid Tsooru publiku soojust ja  Võru-
maa ilusat loodust. Viimase ilu õnnestus neil lähemalt 
näha, kui kuu aega tagasi teel Rõuge rahvamaja poole 
eksiti siinsete metsade ja mägede vahele. Et edaspidi 
Võrumaa teed sõbralikumad oleksid ja tagasitee otsem 
ning  ohutum,  kingiti  neile  Lõuna-Eesti  maanteede 
kaart. Rõuges pandigi mulda mõte nelja laulunaise kut-
sumiseks Tsooru. See oli väärt mõte. Paljud vanemad 
kohalolijad  võrrdlesid  kihnu  laulunaiste  õhtut  kuna-
giste kolhoosiaegsete pidudega. Viimati nähti nii palju 
inimesi rahvamajas just kaugetel kolhoosiaegadel.

Mälestuseks külalistest jäi paljudele maha CD ja DVD 
plaat  Virve  pereansambli  lauludega,  millele  alati  
rõõmsad külalised lahkelt ka autogramme kirjutasid.
Eks ole merelaulud väikeseks sissejuhatuseks tänavu-
sele  2- 5. juulini toimuvale üldlaulu- ja tantsupeole, 
mille peateemaks on samuti meri. Tantsupeo meele-
olude lainele saavad tsoorulased jälle aprillikuu viima-
sel päeval, kui tähistatakse järjekordset ülemaailmset 
tantsupäeva.          

Kalle Nurk 



Tsooru park- tsoorulaste huviobjekt nr 1 
    Polegi kaua aega möödas, kui Antsla vallavalitsu-
sele  esitati  tsoorulaste  mitmesaja  allkirjaga  pöördu-
mine  Tsooru  pargi  korrastamise  sooviga.  Vahepeal 
on vastu võetud juba mitu väga tähtsad mõisapargi 
saatust  reguleerivat  otsust.  Näiteks  andis  Vabariigi 
Valitsus lisaks Tsooru rahvamajale eraldatud 1,63 ha 
teenindusmaale  veel  eravaldustest  väljajäänud pargi 
ja  parki  ümbritsenud  vaba  maa  munitsipaaloman-
dusse. Sellest tulenevalt suurenes valla maaomandus 
Tsooru keskuses veel 5,9 hektari võrra. Kohe asuti ka 
leidma  lahendusi  pargi  korrastamiseks.  Möödunud 
aastal  Külalehes  nr  30 teavitatud  ettevõtmise  plaan 
jooksis paraku vett vedama.  
Et  asjaga  edasi  tegeletakse,  viitavad  järjest  uued 
täpsustavad  otsused  -  möödunud  aasta  detsembris 
kinnitati 7,53 hektari maa valitsejaks Tsooru rahva-
maja.

 Reti Randoja-Muts on kindel, et kui tsoorulased asja 
tõsiselt võtavad, siis mõne aasta pärast ei tunne nad  
oma keskust äragi. 

Fotod: Kalle Nurk
  Veebruarikuu  alguses  külastas  Tsoorut  Räpina 
Aianduskoolis õppejõuna töötav ja osaühingu Taxus 
Baccata  juhatuse  esimees  Reti  Randoja-Muts,  kelle 
ülesandeks  on  projekteerida  pargi  ja  selle  ümbruse 
tulevikuvaated.  Lisaks  aianduskoolis  aiakujunduse, 
haljasalade  rajamise  ja  hooldamise  ning  haljastus-
projektide koostamise oskuste õpetamisele,  on tema 

käe ja  kujunduse läbi  uue ilme saanud juba mitmed 
endised  mõisapargid. Tema töönäiteid võib nautida nii 
Mõniste kui ka Sõmerpalu pargis.  
Jalutades pargikujundajaga iidsete puude all  ja vahe-
tades  mõtteid  pargi  otstarbeka  kujundamise  kohta, 
haaras vestluskaslane innukalt  igat  nägemusest kinni. 
Tema  sooviks  oli  saada  võmalikult  palju  teavet  ja 
materjali kohalike inimeste pargikasutuse plaanidest et 
need ühtseks tervikuks kokku sobitada.  
Tööde  käigus  teostatakse  kogu  territooriumi  täpne 
kaardistamine,  millelt  on võimalik  välja lugeda isegi 
kasvama  jäävate  puude  tüve  ja  võre  läbimõõt. 
Dendroloogiga  määratakse  kindlaks  puude  liigid  ja 
vanus.

Osaühing  WeWi  maamõõtjatele  Valdur  Metsallik  ja  
Arvo Vään tunnevad Tsooru ümbrust sama hästi kui  
oma viit sõrme.
Märtsikuu teise nädala lõpus võiski märgata rahvamaja 
ümber  liikumas  aparaadiga  ja  latiga  maamõõtjaid. 
Osaühing  WeW  pole  tsoorulastele  tundmatu  firma. 
Juba 15 aastat  on nende abiga tsoorulastele  mõõdis-
tatud   tagastamisele  ja  ostueesõigusega  erastatavaid 
talumaid.

   Aprillikuu lõpuks peaks valmima eelprojekt Tsooru 
pargi ja selle ümbruse projekteerimise kohta. Külaleht 
püüab tsoorulasi ka edaspidi nende tööde kulgemisega 
kursis hoida.

KL

Õnnitleme  jürikuu sünnipäevalapsi 

87 Õie-marionilda Reiljan  4. aprill 
83 Kristjan Kroonmäe        2. aprill  
82 Harald Mõttus         9. aprill 
82 Lehte Puura        14. aprill 
80 Karl Jänes        19.aprill 
78 Aksel Uibo        21. aprill 
73 Koidula Mõttus        20. aprill 
73 Ants Laurand                21. aprill 

73 Heino Post             30. aprill 
69 Anni Liibert             8. aprill 
69 Eha Kuzmina         11. aprill 
67 Leida Kasak            2. aprill 
67 Anne Puksa             8. aprill 
66 Leili Must     15. aprill 
64 Viivi-Aili Koidusaar 4. aprill 
61 Vello Lust  18. aprill 

56 Ilme Võro     13. aprill 
55 Raivo Nummert       6. aprill 
54  Aleksander Hillak     29. aprill 
53 Oskar Sisas       1. aprill 
51 Hetti Lindpere           12. aprill 
51 Kalle Nurk                 27. aprill 
50 Sulev Mõttus            26. aprill



Tsooru tuuleveskiga seondub rohkesti mälestusi        
3. osa

   Tähelepanelik lugeja võib vaimusilmas ette kuju-
tada Tsooru mõisa suuremate hoonete  kolme  ehitu-
sjärku. Miks mitte teha ka suvel ilusal ajal mõni jalu-
tuskäik,  et  kõik kohapeal  oma silmaga üle vaadata. 
Tsooru mõisa vanemad hooned on üsna ühte moodi, 
välise sarnasuse ja ehitusstiili järgi võib neid ära tun-
da ja  liigitada.  Kõige rohkem on alles  teise  ehitus-
etapi hooneid. Nendega tutvumist tuleks alustada va-
nas mõisapargis asuvast kahekorruselisest häärberist, 
see on väliskujult ja ka sisemuselt ruumide jaotuselt 
üldjoontes  säilinud.  Hoone  on  paksude  krohvitud 
müüridega ja täisvõlvkeldriga. See on Tsooru mõisa 
peahoone  kõige  vanem osa,  hiljem juurde  ehitatud 
palju suurem puitosa hävis tules 1949. aastal.

Tsooru mõisa peahoone vanem osa.
Joonistanud: Viive Kuks 

Ka praegune rahvamaja,  mille  väliskuju  on ümber-
ehituse  käigus  tundmatuseni  muutunud,  oli  algselt 
paksude krohvitud kiviseintega.  
Alles  on mõisa  sepa paksude valgete  krohvitud  ki-
viseinte ja võlvkeldriga elumaja otse paisjärve kaldal. 
Maja  ees  oli  kõrgete  paksude  kiviseintega  sepikoja 
hoone, mis paarkümmend aastat tagasi lammutati ja 
mille  kohale  ehitati  suurpaneelidest  barakitaoline 
baa-rihoone.  Sepikoja  jäänused  lükati  paisjärve  ja 
tekitati poolsaare kujuline maanukk. Võib arvata, et 
kunagi kaevatakse need kivid järvemudast välja, sest 
maksab  ju  praegu  üks  ajalooline  tellis  oma  paar-
kümmend krooni, vanade hoonete restaureerimisel on 
need väga otsitud. Kuidagi ei saa siinkohal ütlemata 
jätta,  et  kui  Tsooru  mõisa  pasunakoor  1869.  aastal 

Eesti esimesel laulupeol käis, siis harjutati sepa juures, 
võib-olla just järvelükatud sepikojas. Kuid see asjaolu 
tahab veel täpsustamist.     
Järve teisel kaldal on endise meierei hoone, millel on 
ka paksud krohvitud kivimüürid. Meierei kõrge korsten 
on maha lõhutud. Tsooru mõisa rikkus tuli piimakar-
jast, kuid see on juba omaette teema.                
Samasse  ehitusjärku  peaksid  kuuluma  veel  Tsooru 
vana kivirehi Tsooru-Kõrgepalu tee ääres ja Pulsti kar-
jamõisa massiivne kivihoone paar kilomeetrit edasi. Ja 
muidugi  Tsooru  tuuleveski, mis  on  meie  selle  loo 
peategelane  ja  on  ilus  näide  mõisahoonete  ehitamise 
teisest etapist.  
Tsooru mõisa hiilgeajal oli 19. sajandi teine pool ja 20. 
sajandi  algus.  Pärast  tellisetehase  töölehakkamist  tuli 
ridamisi punasest tellisest uhkeid hooneid, sealhul-gas 
ka  viinavabrik-veski,  mis  esindavad  mõisahoonete 
ehitamise viimast ehk kolmandat etappi . 
Kuid siinkohal pikemalt loetletud masiivsete kivisein-
tega  ehitistele  eelnesid  ilmselt  puithooned,  mis  olid 
esimesena ehitatud mõisahooned.  Mõned neist on al-
les.  
Valitsejamaja, mis võis olla ka esimene häärber, põles 
maha 1953. aastal, praegu on selle vundamendil Peeter 
Lastingu väike majake. Selle naabriks on eramu, mis 
peaks olema vanim Tsooru elumaja. Läinud suvel see 
renoveeriti väljast.             

Räägitakse, et selles majas olnud kunagi Tsooru esi-
mene koolimaja. Hoone ise olnud poole suurem, pildil  
olev vasakpoolne tühi koht on hävinud osa.    

Foto: Kalle Nurk  
Selle taga oli veel üks vana kõrge keldriga puithoone, 
mille kohale ehitatakse uut stiilset palkhoonet. Ja siis 
on juba otse järve kaldal lugejale tuttav paksude kivi-
müüridega mõisa sepa maja, mis esindab mõisahoonete 
ehitamise teist etappi. 

Peeter Lasting
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