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Tsooru näitering tõi lavale uue tüki armastusest

Näitemäng „Tühjad näpud“ tsoorulaste esituses. Esi-
reas näitlejad (vasakult) Marge Annus, Ale Annus, Ly 
Keerov  ja  näitejuht  Laine  Keerov.  Tagareas  Allan 
Kannimäe,  Liis  Keerov,  grimeerija  Maarika Ermel,  
Evi Joosu, Eleri Siidra, Ly Raudsepp ja Herki Hillak.

Fotod: Kalle Nurk

   Märtsikuu viimasel laupäeval tuli Tsooru näitering 
välja järjekordse uue kahevaatuselise  naljatükiga 
„Tühjad näpud“. Seekordne ettevõtmine oli omamoo-
di  proovikivi,  kuna tarvis  oli  mängu panna rohkem 
näitlejaid ning ka mitmel osatäitjal tuli pähe õppida 
üsna  pikad  tekstid.  Tagantjärgi  mõeldes  oli  hirm 
põhjendamatu. Tsoorus elab palju harrastusnäitlejaid 
ja mis kõige tähtsam, neile meeldib koos käia ja mi-
dagi ilusat korda saata. Poolpäeva õhtutundidel võttis 
ligi  poolsada inimest kohad sisse, et anda oma hin-
nang lavastaja Laine Keerovi tööle. Hea on tõdeda, et 
õpetaja koos õpilastega liigub tõusuteel. Omapäraselt 
oli lahendatud lavakujundus, mis tekitas hubase tunde 
ja tõi laval olijad saalile lähemale. Esinejate riietuses 
oli kasutusele võetud rahvariideid, mis omakorda rõ-
hutas tegevuse toimumise aega. Maarika Ermeli teh-
tud  näomeik  ja  parukad  andsid  üldpildis  rohkesti 
juurde ning olid põnevad vaadata. 
Tund  ja  natuke  pealegi  möödus  märkamatult.  Jaan 
Viigi  kirjatükk tõestas  veel  kord,  et  suur tükk võib 
suu lõhki  ajada  ja  armastusel  on inimese  elus  ikka 

tähtis koht küll. 
Traditsiooniks  hakkab  saama  ka  see,  et  teatrikuu 
Tsoorus lõpetatakse suure peoga. KTK ansambli poi-
sid Sännast lasid pilli- ja lauluhelidel kõlada, ja seda 
isegi  mitu tundi pärast südaööd. 

KTK  ansambli  esinemist  nautiseid  eelkõige  noored,  
keda oli rohkesti kohale tulnud. 

Jaan Viigi  (6. III 1934)  on harras-
tuskirjanik, kes elab Tormas ja  ena-
muse  aja  töömehe  elust  on  seotud 
ookeani kalurite tegemistega. 

Meie esinemisest sai MTÜ Tsooru Koidukiired kodu-
lehe vahendusel teada ka näidendi autor Jaan Viigi. Ta 
võttis kohe telefoni teel ühendust tüki lavastaja Laine 
Keeroviga.  Jaan Viigi  rääkis,  et  ta  on näitemängude 
kirjutamisega tegelenud üle kolmekümne aasta,  tema 
peamine hobi on siiski luuletamine. Näidendit „Tühjad 
näpud“  on  ta  mängimiseks  soovitanud  nii  mõnelegi 
trupile,  kuid tüki  keerukuse tõttu  on tema  ettepanek 
tagasi lükatud. Alles tsoorulastest harrastusnäitlejatele 
oli tükk jõukohane, millest  selle autoril  oli väga hea 
meel.  Sama tükiga tahavad meie tublid näitlejad esi-
neda 29. aprillil Antslas, 2. mail Uue-Antslas, 9. mail 
Harglas ja 20. juunil renoveeritud Mõniste pargi ava-
mispeol.

Kalle Nurk



Tervitusi ja häid soove Raasikult 

Kristiina Pikavere Põhikooli  2008. aasta  9. klassi  
lõpupäeval koos vanematega. 

Fotod: perekond Kroonmäe erakogu

   Kolmkümmend viis aastat tagasi asus Lepistu 8-
klassilisse kooli tööle Harjumaalt pärit uus kehalise 
kasvatuse õpetaja Tiia Kala. Pakatades noorusest ja 
särtsust, liitus ta kergesti siinse kollektiiviga. Tiia ei 
jäänud  kõrvale  ka  kohalikust  seltsielust,  tantsides 
Tsooru  segarahvatantsurühmas.  Sealt  saigi  alguse 
tutvus Antsuga. Peagi pandi leivad ühte kappi ja Kala 
nimi vahetati ümber  Kroonmäeks.  
Pikka aega töötas endine pedagoog J. M. Sverdlovi 
nimelises kolhoosis kaadriinspektorina. Tema oli ka 
üks nendest,  kes aitas korraldada kolhoosnike vaba 
aja  veetmist.  Ta  õppis  kiiresti  tundma siinseid  ini-
mesi,  teades  peast  kõigi  tsoorulaste  sünnipäevi  ja 
sugulussuhteid.  Sõnni  tähtkujus  sündinud  Tiia 
Kroonmäe  tähistab  29.  aprillil  53.  sünnipäeva. 
Kuusteist  aastat  tagasi,  1993.  aastal,  kolis  Tiia 
Kroonmäe koos perega tagasi kodukohta Raasikule.

Möödunud kuul avastas Tiia Internetist Tsooru kandi 
häälekandja ning 1. aprillil võttis ühendust lehe toi-
metusega. Tiia kirjast Külalehe toimetajale.

„Avastasin Internetist teie suurepärase Tsooru kandi  
teabelehe.  Leidsin enda jaoks üsnagi palju huvitavat  
ja  rohkesti  äratundmisrõõmu.  Veetsin  ju  oma  elu 
parimad ja ilusamad aastad just selles kandis“.
Külalehe  palvel  oli  ta  meelsasti  nõus  tsoorulastele 
jutustama lähemalt enda edasisest elust.

Tiia Kroonmäe (esires keskel) koos oma kasvandikega.
Tiia: “ Töötan Alavere ja Pikavere põhikoolis kehalise  
õpetajana. Väikesed koolid mõlemad- alla 100 lapse.  
Tööl läheb hästi, sest teen seda, mida olen õppinud ja  
mis mul kõige paremini välja tuleb. Mõni aeg töötasin  
ka erikoolis, aga see mulle ei sobinud. Abikaasa Ants  
on AS Tootsi Turbas traktorist juba 15 aastat. Varsti  
hakkab seal jälle suvine turbakogumise aeg. 
Tütar Kristiina lõpetas eelmisel kevadel kenasti Pika-
vere  põhikooli  ja  õpib nüüd Tallinna Sikupilli  kesk-
kooli 10. klassis. Tema koolitee on olnud üpris vahel-
dusrikas,  sest  tal  on üpris  palju  huvisid.  Üsna kaua 
tantsis ta tantsutrupis CARISMA, siis avastasime, et ta  
on  spordis  üle  keskmise  andekas.  Nimelt  hakkas  ta 
võitma maakonna kergejõustiku võistlusi. Arvasime, et  
ehk  ongi  sportlane,  Kristiina  võeti  vastu  Audentese  
spordikooli treener Nazarovi juurde. Kuna aga tüüpi-
line vundament puudus, ei pidanud ta koormusele vas-
tu ja tal tuli taas kooli vaehetada. Tean, et ka samas  
koolis õppisid Marje ja Marika Nurk. Kõigele lisaks  
laulab Kristiina päris korralikult. Nii et nurisemiseks 
pole põhjust.  
Võrumaalt  on küll  igasuguseid mälestusi,  noorus ju!  
Sinna  tagasi  aga  ma  kohe  kindlasti  minna  ei  taha.  
Olen siin ja praegu õnnelik,  loodan, et  ka edaspidi.  
Ilusat kevadet tsoorulastele!“
  Kindlasti on maailmas ka teisi lugejaid, kes on kui-
dagi  seotud  Tsooru  kandiga  ja  kasutavad  Külalehte 
end siinse eluga  kursis  hoidmiseks.  Tsoorulastel  aga 
oleks  tore  lugeda nende tegemistest  ja  teiste  kantide 
elust-olust. Tiia Kroonmäe on meeldiva alguse teinud. 
Jääme ootama uusi kirjutajaid.

Kalle Nurk



Antsla valla seltsingute juhid said kokku Tsoorus

Antsla valla MTÜde 25. märtsi nõupäeva ümarlauavest-
lus Tsoorus. Keskel istub vallavanem Tiit Tõnts.

Foto: Kalle Nurk

  Juba üle aasta on Antsla valla MTÜd aeg-ajalt kok-
ku saanud, et omavahel mõtteid vahetada. Arutatakse 
jooksva  tegevuse  kitsaskohti  ning  otsitakse   lahen-
dusi koostöö laiendamiseks. Iga kord saadakse kokku 
uues  kohas.  Lisaks  senistele  kohtumistele  Vana-
Antslas ja Antsla KSKs jõudis 25. märtsil järg Tsoo-
ru.  Varem on nõupäevale  kutsutud ka väliskülalisi. 
Viimasel mõttetalgul  viibis  vallavanem Tiit  Tõnts, 
kes  peatus  pikemalt  parasjagu  teravalt  jututeemaks 

olnud valdade ühinemise 15+5 reformikaval.  
Ta hoiatas, et ühinemise korral võib siinne rahvas sat-
tuda maaelust kaugel olevate linnaametnike võimu alla 
ning et kogu aktiivsem elutegevus koondatakse suur-
valdade keskustesse. Ohtu võivad sattuda Antsla güm-
naasiumi  edasine  olemasolu,  sest  kool  võidakse  üle 
viia  Võrru.  Ka tuleks  ühinemise  korral  kinni  maksta 
suured  võlakohustused,  mida  on  võtnud  Võru  linn. 
Tõnts  rõhutas,  et  me  peame igati  võitlema  on  kandi 
kultuuri ja hariduse säilitamise ning edendamise eest. 
Veel räägiti 1. mail korraldatavast üleriigilisest mõtte-
talgust „Minu Eesti“ ja vajadusest välja töötada MTÜ-
dele valla poolt antavate toetuste põhimõtted.  
Pärast  külaliste  lahkumist  leidsid  Tsooru  seltsingute 
esindajad, et tuleb  taastada igakuine aktiivi kooskäi-
mine.  
8. aprilli õhtutundidel istuski grupp tsoorulasi jälle üm-
ber laua. Puudust tunti Lepistu kooli ja Tsooru rahva-
maja toest. Nende kohta saab kasutada poliitikas kasu-
tatavat käibelauset- üks ei saa ja teine ei taha.  
Peateemaks oli- kuidas tähistada Tsooru raamatukogu 
asutamise  100  aastapäeva  küsimus.  Paika  pandi  22. 
mail toimuva juubelipidustuse kondikava.

KL

Tsooru  park-  tsoorulaste 
huviobjekt nr 1  2.  osa 

Dendroloog Urmas Roht (paremal) ja projekteerija Reti  
Randoja-Muts  (keskel)  hindavad rahvamaja taguse heki  
hetkeseisu.  Arutelu  juures  viibivad  maamõõtja  Valdur 
Metsallik ja rahvamaja juhataja Henn Ploom.

Foto: Kalle Nurk

 8.  aprillil  jälgisid paljud  tsoorulased poeesiselt  platsilt 
huviga  pargis  toimuvat.  Terve  päeva  liikus  puude  all 
grupp tähtsa  näoga  inimesi  ja  pidas  mingit  plaani.  Mis 
toimus?  
Hinnati  pargipuude  väärtust.  Dendroloog  Urmas  Roht 
määras ära iga puu liigi ja tema elujõulisuse, projekteerija 
Reti Randoja-Muts otsustas, milline puu või põõsas jääb 
alles ja hakkab edaspidi ehtima Tsooru parki. Märgistatud 
puud kuuluvad edasiste tööde käigus mahavõtmisele. 

KL

Tulekul on järjekordne 
rahvusvaheline  tantsupäev
   30. aprill  on korraga nii naljapäev, tuuleristipäeva 
kui ka volbriöö.  MTÜ Tsooru Koidukiired  eestveda-
misel  tähistavad  tsoorulased  seda  päeva  aga  ka  kui 
järjekordset  ülemaailmset  tantsupäeva.   Tänavu  on 
kohalikud taidlejad endale appi kutsunud suurt kont-
sertprogrammi  sisustama  tantsuseltsi  Pärliine. 
Tantsuselts  Pärliine asutati  1985. aastal.  1996. aastal 
loodi  kuue  Antsla  ümbruse  tantsuringi  baasil  MTÜ 
Tantsuselts  Pärliine.  Seltsi  eesmärgiks  on  tantsulise 
tegevuse ja traditsioonide säilitamine, väärtustamine ja 
arendamine. Pärliine tantsijad on mitmel korral jõud-
nud  Koolitantsu  üleriigilisele  lõppvõistlustele.  Lindy 
hopi MMil on saavutatud koguni 4. koht. Pärliine eest-
vedaja ja niiöelda hing on Haabsaare külas elav tant-
suentusiast Leili Väisa.

 Kuna tänavu on ka järjekordne üldtantsupeo aasta, on 
rahvamajas üleval endise luhametsalase ja tantsuõpeta-
ja  Laine  Uibo poolt  aegade  jooksul  kogutud tantsu- 
ning  laulupeo  rättidest  ja  märkidest  koosnev  näitus. 
Pärast kontserti on lava ansambli Rosin päralt, nii lä-
hemegi tantsides vastu lehekuule ja lootusrikkale keva-
dele.

KL
       



Tsooru tuuleveskiga seondub rohkesti mälestusi

4. osa
   Tsooru tuuleveskiga ja üldse veskilkäimisega seo-
tud mälestused ei taha kuidagi lõppeda. Meie kodu-
küla Tsooru asub maastikuliselt veidi igavas piirkon-
nas- siin pole kõrgeid künkaid ega kiirevoolulisi jõ-
gesid.  Mägede  otsa  sai  ehitada  tuuleveskid,  jõgede 
vett paisutades käima panna vesiveskid. Meile lähi-
mad  vesiveskid  asuvad  Sännas.  Mina  mäletan  veel 
aega, kui nii 1949. aasta paiku vanaisa pani hommi-
kul vara hobuse ette ja läks Sännasse veskile. Õhtul 
lambivalgel oli tal palju juttu sellest, mida teised ves-
kilised rääkisid ja vanaema sai jälle mannaputru kee-
ta ning saia küpsetada.  
Sel ajal kui Tsoorus tuuleveski töötas, käis siin palju 
veskilisi  just Antsla kandist.  Kuna tee oli hobusega 
sõites päris pikk, tehti peatusi kõrtsides. Kõige kuul-
sam oli Litsmetsa kõrts. Mälestused Litsmetsa kõrt-
sist ja elust seal on praegugi veel värsked. Külalehe 
üle-eelmises  numbris  kirjutas  Heino Lillemets,  kui-
das tema vanaema vend Karl Rätsep pidas Litsmetsas 
kõrtsimehe ametit. Jätkuks eelmine kord vaatluse all 
olnud Tsooru mõisa uuematele ja vanematele hoone-
tele võtame seekord jutuks Litsmetsa kõrtsimaja.

Litsmetsa kõrtsimaja viimased päevad. Pilt on tehtud 
9. aprillil 2009. Foto: Kalle Nurk
Praeguses Antsla  vallas  ei  ole teist  kultuurilooliselt 
nii tähtsat objekti kui seda oli Litsmetsa kõrts. Veel 
kümme  aastat  tagasi  seisis  see  püsti,  katus  jooksis 
küll läbi, kuid seinad olid püsti. Nüüd turritab rusude 
kohal vaid korsten. Paljudele on kindlasti üllatuseks, 
et Litsmetsa kõrts oli siinkandi arvatavasti vanim ja 
ka ainus rahvusvahelise tähtsusega hoone, selle säili-
tamisel tulevastele põlvedele oleks olnud nii kultuuri-
liselt  kui  majanduslikult  tohutult  oluline.  Kui  nüüd 
ometi leiduks üks noor mees, kes uue kõrtsi rohkem 
kui 200 aastat vanale vundamendile üles lööks, oleks 
see  ka  äriliselt  väga  kasulik  projekt  nagu  praegu 
tavatsetakse öelda.  

Kuid nüüd kõigest lähemalt. Teatavasti on doktor F. R. 
Kreutzwald kõige kuulsam ja tuntum Võrumaal elanud 
eestlane,  meie   rahvuseepose  „Kalevipoeg“  koostaja. 
Ka soomlaste rahvuseepose „Kalevala“ koostas arst 

Elias  Lönnrot (1802-1884), 
see ilmus 1849. aastal.  
Kreutzwaldile  oli  soomlaste 
eepos  mõneti  eeskujuks,  meie 
eepose  rahvaväljaanne  trükiti 
Soomes  Kuopio  linnas  1862. 
aastal.  Mõlemad  arstid  ja  ee-
poste  koostajad  olid  sõbrad, 
nende kirjavahetus on säilinud. 
Ja nüüd jõuamegi kõige tähtsa-
mani-  1844.  aastal  käis  Elias 
Lönnrot  Eestis,  kohtus  Tartus 
F. R. Faehlmanni ja Võrus F.R. 

Kreutzwaldiga. Kuna Lönnrot liikus jalgsi, siis viis te-
ma tee ühest kiriklast teise, antud juhul Kambja, Kane-
pi, Urvaste ja Rõuge kaudu Võrru. Urvastest Rõugesse 
matkates  oli  eriti  pikk teelõik,  mistõttu  Lönnrot  pidi 
vahepeal puhkama. Ja teele jäi selleks väga sobiv koht- 
Litsmetsa kõrts.  
1844. aasta suvel elas Lönnrot Litsmetsa kõrtsis tervelt 
neli päeva. Kuna ta pidas reisipäevikut, siis teame, kui-
das kõrtsis elati ja mida söödi. Õhtuti käinud külanoo-
red  kõrtsis  tantsimas,  mängitud  ka  harmoonikumil. 
Litsmetsa kõrtsihoone viimane suurpäev oli veidi roh-
kem kui 20 aastat tagasi, kui siiakanti jõudis Lennart 
Meri, kes tegi dokumentaalfilmi „Kaleva hääled“. Ta 
käis  Lönnroti  radadel,  mistõttu  jõudis  ka  Litsmetsa 
kõrtsini. Tollal juba osaliselt varemetes hoonet sai veel 
filmida. Selles 1986. aastal valminud filmis on ka la-
vastuslikke elemente. Nii näiteks oli hoone ukse kõr-
vale paigaldatud ajutine mälestustahvel Lönnroti siin-
viibimise kohta, lagunenud majanurka varjutati metsast 
raiutud noore kasega. Kõrtsi ees oli bussipeatus, mis-
tõttu butafoorset mälestustahvlit nägid paljud ja pida-
sid seda ehtsaks. Sealhulgas ka minu ema, kellele see 
mälestustahvel väga meeldis.  
Mul  on hulk  tuttavaid  soomlasi,  kes  oleksid  tahtnud 
jalgsi  rattal  või  mõnel  muul  moel  korrata  Lönnroti 
matka.  Küll  neil  oleks  olnud  põnev  puhata  imeliku 
nimega kõrtsis, kui me poleks olnud rumalalt hoolima-
tud oma ainsa rahvusvaheliselt tuntud hoone suhtes.

Peeter Lasting

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

Trükiarv : 45                                      
Külaleht Internetis:www.antsla.ee/tsoorukant
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