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Kaika Laine - sajandi naine

Kultuuriminister Laine Jänes oli esimene peoline,  
kellele Kaika Laine oma elust pajatava raamatu 
kaanele autogrammi kirjutas.

   Paarkümmend aastat  tagasi  oli tavaline pilt,  kus 
Kaika küla Püssi talu teeäär oli juba varahommiku-
tundidel tihedalt autosid täis. Inimesed tulid abi saa-
ma rahvatohter Laine Rohti käest. Rahvasuus kutsuti 
teda siis ja kutsutakse ka praegu lihtsalt Kaika Lai-
neks.  Nii  nagu nimi,  on ta  ka  väliselt  ja  olemiselt 
lihtne 4. mail  82-aastaseks saanud kaikalane.  Tema 
sisemuses aga peitub suur salapära, mida on looduse 
poolt jagatud vaid vähestele. Pidupäeva eel nägi trü-
kivalgust  Reet  Kudu  raamat  „Kaika  Laine-sajandi 
naine“. Raamat jutustab ühe värvika eesti naise loo, 
kelle elu ja tegevus on olnud õnnistuseks paljudele 

ning rikastanud temaga kohtunute elupäevi. Raamatus 
on püütud lahti mõtestada ja kirjeldada seda ilmaimet, 
kes on ja elab keset Kaika küla. Laine ise ütleb, et elab 
nüüd vanaduse noorusmail  ning räägib ütluse ise ka 
lahti- ta naudib vanadusaja esimesi aastaid. Alles nüüd 
tuli aeg ka endale mõelda ja  puhkust lubada. Röövib 
ju teistele tervise andmine  ravitsejalt endalt rohkem 
energiat ära kui ükski meist arvata oskab. See võib ol-
la ka üheks põhjuseks, miks õppinud tohtrid mitmelgi 
korral pidid võitlema Laine tervise nimel, et ta meie 
keskel edasi oleks. Pühapäeval võis Kaikamäel näha 
palju autosid ning sadu inimesi. Seda nähes tunnistas 
sünnipäevalaps  vahepealsest  kartusest,  et  ta  on  ära 
unustatud. Nii see siiski pole. See selgus ka sõnavõttu-
dest, kui õnnitlusi üle andes jutustasid lähedalt ja kau-
gelt tulnud peolised, kuidas Lainetädi on aidanud  hai-
gustest jagu saada kas neil endil, lastel või lähisugu-
lastel.  Lisaks  Laine  kallistusele  võtsid  paljud  kodu-
teele asudes kaasa ka trükisooja raamatu peategelase 
autogrammiga. 

Arvatavasti on need inimesed õnnelikud, kelle tööd ja 
tegemised talletatakse trükikirjas. Kuigi 4. mail 1927. 
aastal  sündinud Laine Laas on elus kokku puutunud 
paljude suurkujudega ja teinud ka ise ajalugu, tunneb 
temagi siiralt rõõmu raamatust, mis võtab kokku tema 
pika ja tänuväärse elutöö. 

Lainetädi, jätkugu sul tervist veel paljudeks aastateks!

       

Kaika Laine sünnipäevapeo peakorraldaja oli tuntud tele-
täht,  Antslast  pärit  mees  Vahur  Kersna,  kellel  on  ka  
Tsoorus  mitu  sõpra.  Lisaks  õnnitlejatele  oli  Kaikamäel  
kohal ka palju tele- ja lehemehi, rääkimata fotograafidest.  
Fotol annab Vahur Kersna intervjuud Kanal 2le, jutustades  
oma kohtumistest sünnipäevalapsega. Kaamerat hoiab oma 
õlgadel meie Tsooru mees Kullar Viimne, kes on andnud 
nõusoleku kunagi edaspidi kohtuda kodukandi rahvaga, et  
jutustada  oma  tegemistest  kaameramehena  ja  reisidest  
mööda  maailma.  Juba  aasta  aega  käivad  tal  dokumen-
taalfilmi võtted . Kui film valmis, olekski kõige sobivam aeg 
kohtumiseks, arvas Kullar.

Tekst ja fotod: Kalle Nurk



Rahvusvaheline tantsupäev 2009 - „Ühes hingamine“

   29. aprill on kuulutatud ülemaailmseks tantsupäevaks. 
Kuigi tsoorulased tähistasid tänavu seda päeva juba viien-
dat korda, pole see Eestis  eriti  laialt  levinud.   Viimasel 
ajal  aga  on  moodi  läinud  mitmesugused  kampaaniad. 
Tänavune  „Teeme  ära“  mõttetalgud  1.mail  oli  jätkuks 
möödunud aasta koristutalgutele. 16. mail on kavas kor-
raldada  muinsuskaitse  all  olevatel  objektidel  töötalgud. 
29.  aprillil  aga  kutsuti  kampaania  korras  tantsima  üle 
Eesti.  Vikerraadio mängis  kolmel  korral   Kupparimuori 
tantsumuusikat, mille saatel siis tantsu vihuti.  
Tantsukollektiivid  salvestasid  tantsu  filmilindile  ja  see 
riputati teistele vaatamiseks üles Internetti   Kupparimuori 
koondnime all. Tsoorulased sel päeval ei tantsinud, kuna 

pidutsesid järgmise päeva õhtul.  Kuigi pärast kontserti  jäi 
ansambli Rosin tantsumuusika ajaks saali vähe rahvast, oli 
kontserdi osa väga sisukas. Õhtut nautisid mõlemad pooled. 
Tantsuseltsi  Pärliine poolsada tantsijat  kiitsid hubast  õhk-
konda,  mis  kokkuvõttena jättis  Tsooru elust  ja  inimestest 
neile väga hea mälestuse. Tsoorulastele aga meeldis küla-
lisesinejate  särtsakas  tants,  selle  ühtlus  ja  sisseelamine 
tantsusse.  Esimesest  hetkest  oli  aru  saada,  et  Pärliines 
astutakse  ühte  jalga  ja  toimub  ühtne  hingamine. 
Kontserdi  teine  osa  koosneski  suvise  tantsupeo  repertu-
aarist.  Kannab  ju  eelolev  XVIII  tantsupidugi  üldnimetust 
“Ühes Hingamine“.  
Kahju nendest, kel polnud mahti sel õhtul rahvamajja tulla, 
sest  jäid  nad  ju  ilma  millestki  ainulaadsest,  mida  tsoo-
rulastele  sel  korral  pakuti.  Pidu  oli  ilusaks  jätkuks  neli 
aastat  tagasi  tantsupeo  tule  Tsoorust  läbimisele  ja 
tantsimisele  ümber  tantsupeotule  Juudipargis.  Ainulaadne 
oli  ka  sel  õhtul  saali  seinu  ehtinud  Laine  Uibo  aegade 
jooksul kogutud tantsupeo teemaline räti- ja märkide näitus.

Kalle Nurk

Tantsuseltsi Pärliine 10-12 klassi õpilased esitavad grupi-
tööna valminud etteastet „Päevast-päeva“.

Foto: Marje Nurk

Trall ümber koolimaja
   Möödunud talvekuudel veeretasid külmad tuuled juur-
tega maa seest  väljarebitud väikest  puukest  edasi-tagasi 
mööda tühja koolimaja õue. Siis ei osanud üksik mööduja 
veel aimatagi,  et  see pole tavaline vitsake, vaid Lepistu 
kooli  viimase  koolikella  päeval  maasse  istutatud  leina-
paju.  Tundub uskumatuna,  et  kellegi  käsi  tõusis  sellise 
püha asja vastu.  Lähemalt  asja uurides võib aimata  teo 
tegelikku põhjust.  Kas  oli  puu  istutatud lihtsalt  valesse 
kohta või peitub põhjus hoopis rahalaekas? Praegu  tähis-
tab  puu  endist  asukohta  vaid  sügav  auk,  mis  on  täis 
koltunud sügislehti. 

Pärast kevadpühi on Lepistu koolimaja juures uus stend  
ja  postkastide  alus.  Pildi  vasakul   ülanurgas  on  näha 
kooli mälestuskivi, mille kõrvalt kaevati välja leinapaju.  

Foto: Marje Nurk

 Meenub viimane koolipäev, kui mälestuskivi kõrvale 
enne  puu  mulda  istutamist  asetati  augu  põhja  karp 
müntidega  ja  dokument  viimase  lennu  lõpetajate  ni-
mede  ja  mõtetega.  Ju  siis  tuli  mõnel  endisel  kooli 
õpilasel  kommirahast  puudus.  Kommid on  tänaseks 
söödud, kuid kooli vilistlaste pahameelt selle teo eest 
peab  ta  oma  südametunnistusel  kandma  elu  lõpuni. 
Tõenäoliselt ei suuda seda temale keegi andestada.  
Minu kui Roosiku külavanema süda aga valutas pike-
mat  aega ühe teise  asja  pärast.  Läinud sügisel  ilmus 
meie lehes Peeter Lastingu järjelugu postiljoni huvita-
vast  tööst  ja  postkastide  kehvast  olukorrast.  Halvas 
olukorras oli ka kooli juures postkastide alus.  Hiljuti 
võttis ehituskogemustega Lepistu talu väimees Kaido 
Aidamaa asja käsile ning varsti ilutses tema mõtte- ja 
kätetöö  kõigile  vaadata.  Appi  lõid  ka  naabrid,  kes 
riisusid ümbruse koltunud sügislehtedest puhtaks. Töö 
tegemise käigus mõeldi ka kuhu paigutada kuulutusi. 
Nüüdsest  ei  pea  teateid  enam  kinnitama  koolimaja 
seinale.  Tehtud  tööd  on  kiitnud  ka  postiljon  Liidia 
Väits,  kes  on  kurtnud  plekist  käsi  lõhkuvate  post-
kastide  üle.  Ta  tänas  veel  Lilli  Pütsepa  väimeest 
Genard  Nagelit  maitsekalt  tehtud  puidust  postkasti 
eest.

Kalle Nurk         



Guinnessi  rekordiga  pärjatud  imemasinat 
näidati Tsoorus

Pildil  on Kirby Sentria tolmuimeja,  mis  
on sees Guinnessi rekordite raamatus kui  
kõige väiksem ja võimsam masin.
        Fotod: Imre Uibokandi erakogu

   
   7. mai keskpäeval olid Tsooru raamatukogu juha-
taja Ene Sõmer ja rahvamaja töötaja Krista Puija just 
lõpule jõudnud maanaiste saali põranda suure 2 X 3 
meetrise Mistra vaiba puhastamisega,  kui maja ette 
sõitis Tartus asuva Allerberte OÜ tooteesitaja auto. 
Kuna naised kasutasid veidi rohkem kui aasta tagasi 
muretsetud 3000 krooni  maksnud tolmuimejat,  jäid 
nad  oma  tööga  igati  rahule,  sest  maha  pudenenud 
koogipuru ja jalgadega sisse toodud liiv sai põrandalt 
eemaldatud,  vaip nägi igati  puhas ja värske. Oli ju 
eelmisel  päeval  sellel  pidutsenud  16  pensionäri, 
kelledest  neljal  oli  juubelisünnipäev.  Igakuine 
sünnipäevade  koos  tähistamine  on  Tsoorus  vana 
komme, seekord liitus seltskonnaga järjekordne noor 
pensionär Elsa Jaarma.  
Suur  oli  aga  tublide  naiste  üllatus,  kui  Allerberte 
tooteesitleja  Imre  Uibokand  harutas  suurest  kotist 
välja oma nikliselt särava riista ja selle vaibal tööle 
pani. Suure vaiba süvapuhastus võttis päris tükk aega 
hoolimata sellest,  et masin puhastas korraga 38 cm 
riba. Masin töötas nii vaikselt, et puhastamise ajal sai 
Imre rääkida paljudest masina võimalikest funktsioo-
nidest. Tuli välja, et Kirby Sentria tolmuimeja mude-
lil on 64 mitmesugust funktsiooni, milledest Imre de-
monstreeris süvapuhastust ja turboharja.  
Pealtvaatajate imestusel ei olnud piiri, kui imemasin 
tõmbas  vaibast  välja  tervelt  kümmekond  filtritäit 
tolmu ja mustust. Olgu öeldud, et ühe filtripaberi dia-
meeter oli 15 cm ja sellel oli mustuskiht paar milli-
meetrit paks. Ja ometi oli vaipa just eelnevalt tolmu-
imejaga puhastatud!  
Mõned pealtvaatajad panid prillid ette, et uurida, mis 
praht  filtripaberile  oli  jäänud.  Liiva  seal  ei  olnud, 
puudritaolise  tolmu  kiht  kattis  ühtlaselt  filtripaberi, 

peal oli rohkesti peenikesi lühikesi karvu. Ilmselt päri-
nesid need karvad kassidelt ning koertelt, mis sattusid 
vaibale pensionäride riietelt.  
Imre  selgitas,  et  demonstreeritav  tolmuimeja  seisab 
Guinnessi rekordite raamatus kui maailma kõige väik-
sem, kuid samas kõige võimsam kuivpuhastussüsteem. 
Allerberte  OÜ  pakub  koduhooldussüsteemide  kodu-
esitlusega müüki.  See tähendab, et neid seadmeid ise 
kusagilt  osta ei saa, ost toimub alles pärast koduesit-
lust. Süsteemi hind oleneb tellitavate lisaseadmete hul-
gast ja algab 38 000 kroonist, täiskomplekt maksab ligi 
55 000 krooni.  
Kellelgi  ei  tekkinud  kahtlustki,  et  tegemist  on  igati 
väärt koduse abimehega. Toote hind võttis aga hinge 
kinni. Pealegi pole siinsel rahval kellelgi  nii  suurt  ja 
uhket elamist, kus nii võimas masin rakendust leiaks.

Paar viimast aastat töötas Imre Soomes, kus tal olid  
väga  head  võimalused  sportimiseks  ja  matkamiseks.  
Kodus tahab ta tervisliku eluviisi joonel jätkata.
Kui Imre oli minema sõitnud, vahetati nähtu üle mul-
jeid, leiti, et esitluse suurim vaatamisväärsus oli toote-
esitleja Imre ise. Kohalike noormeeste lõdva olemise ja 
halbade elukommete foonil oli Imre sportlik olek, vii-
sakas ja vaba suhtlemine väga meeldiv, lisaks kõigele 
ta ei joo ega suitseta. Teda oodatakse Tsoorus edaspi-
digi, kuid siis juba taskukohasemate toodetega.  
Süvapuhtaks  saanud  vaip  aga  jääb  kaheks  nädalaks 
ootama Tsooru raamatukogu 100. sünnipäeva külalisi.

Peeter Lasting

Õnnitleme lehekuu sünnipäevalapsi
88  Meranda Võro    15. mai 
78   Lilli Pütsep   30. mai 
76  Erika Horg   11. mai 
70  Ilme Talja   11. mai 
68  Eha Uibo    13. mai 
65  Väino Bergmann  15. mai

62  Malle Pärna  6. mai
62  Toivo Võro 14. mai
61  Heino Kikas  3. mai
61  Elmar Vaab 16. mai
60  Aasa Koobak  5. mai
58  Mati Veide  5. mai

53  Arnold Jürisoo 18. mai
52  Maia Lust 11. mai
52  Jaan Veide 25. mai
51  Sirje Org 31. mai
50  Peeter Sprenk 6. mai



Tsooru raamatukogu juubelisünnipäevast

Teatavasti asutati Tsooru raamatukogu 1909. aasta keva-
del. Tänavu möödub sellest sada aastat. Soliidse tähtpäeva 
puhul  korraldatakse 22.  mail  raamatukogu ja  rahvamaja 
ruumides  mitmesuguseid  üritusi  ja  kohtumisi,  mille 
orienteeruv ajakava on allpool toodud. Oodatud on kõik 
raamatusõbrad.  

Kõigepealt  istutatakse raamatukogu lähedale parki dekora-
tiivne puukene, märkimaks Tsooru küla ja selle lähiümbruse 
tähtsaima kultuuriasutuse sajandat sünnipäeva.

Kell 14 algab külaliste tutvustamine ja pakutakse tervitus-
kohvi ning snäkke.  
Kell 15 räägib Ene Sõmer lühidalt raamatukogu ajaloost ja 
senisest tegevusest.  
Kell 15.15 on aeg tervitusteks ja õnnesoovideks.  
Kell 16 esinevad Tsooru isetegevuslased.  
Kell  16.45  sõidetakse  Luhametsa  Möldreoja  talukohta,  et 
viia  lilli  kirjanik  Juhan  Jaigi  sünnikohta  tähistava  mäles-
tuskivi juurde.  
Kell 17.30 on pidulik koosviibimine raamatukogus.  
Kell 19 algab rahvamajas Tsooru mälumängu teine voor .

Avatud on Tsooruga seotud kirjanike ja Tsoorut oma loo-
mingus  maininud  kirjanike  ning  sulemeeste  teoste 
väljapanek. Praegu on Tsooru raamatukogus 11483 teavikut, 
neist 11478 raamatut ja 28 ajakirja-ajalehte.

Ene Sõmer ,        
Tsooru raamatukogu juhataja

Lühidalt jüripäeva jooksust ümber Tsooru järve

   Tänavune Tsooru jüripäeva jooks oli juba kolmeteist-
kümnes. Aastaid tagasi, kui üle Tsooru oja kulgenud Prei-
lisild oli lagunenud, joosti vaid pargiringi. Mõned aastad 
tagasi sild taastati, mis võimaldab jällegi teha tiiru ümber 

järve.  Teatevõistkonnas  on  neli  jooksjat.  Nii  nagu  läinud 
aastal,  tuli  ka  sel  aastal  esimeseks  võistkond,  kus jooksid 
Anne  Kannimäe,  Erko  Sibul,  Romet  Niilus  ja Ülari 
Palm.  Rohkesti oli osavõtjaid just nooremate laste hulgas. 
Koolieelikutest  võitis  Karl-Eerik  Keerov.  Kuni  viienda 
klassi  vanustest  lastest  sai  esikoha võistkond,  kus jooksid 
Taisto  Tamm,  Robi  Niit,  Are-Jaagup Tammiksaare  ja 
Rauno  Niilus. Kuna ilm oli ilus ja jooksulusti jagus kõigile, 
oli rõõm kordaläinud päevast mõistetav. Seekordse spordi-
päeva korraldas Tsooru rahvamaja, tänusõnad siinkohal ka 
võistluse peakohtunikule Lauri Keerovile asjaliku ja rahu-
liku tegutsemise eest. Järgmine Tsooru spordiüritus korral-
datakse jaanipäeval, kui mõõtu võtavad kohalikud rammu-
mehed. Seniks ilusat sooja kevadet ja head treenimist!

Henn Ploom,
Tsooru rahvamaja juhataja

Reedel, 22. mail, kell 19 Tsooru rahvamajas

Neljajaolise 
mälumängu 

turniiri II etapp

Korraldaja: MTÜ Tsooru Koidukiired 
tel. 5193 0084

 Laupäeval, 30. mail algusega kell 8   Tsooru keskuses  

 Tsooru kevadlaat 

Müügil kevadised istikud, käsitöö, koduloomad- ja  
linnud, riideesemed, kalastustarbed j.m.

Õhtul simman ansambliga Weekend
Eest veab      AS Toomeoru (504 2451) 
tagant aitab V- Klubi          (527 8240)

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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