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  Tsooru mõis, Litsmetsa, Luhametsa, Piisi, Roosiku, Savilöövi, Kikkaoja, Viirapalu

President heitis Tsooru külale vaid põgusa pilgu
   Presidenti  Toomas  Hendrik 
Ilves  sõitis  Võrumaa   külastus-
visiidi  teisel  päeval,  20.  mai 
keskpäeval  Mõniste  koolimajast 
tulles  läbi  ka  Viirapalu,  Tsooru 
ja  Litsmetsa  külast.  Nii  mõnigi 
tsoorulane  märkas  Antsla  poole 
kiirustavat  autokolonni.  Räägi-
takse, et presidenti olevat nähtud 
Tsoorust  läbi  sõitmas   ka  päev 
varem hilisel õhtutunnil suunaga 
Kaika rahvuspargi poole.

Kella kahe ajal oli AS Antsla Inno külaliste vastuvõ-
tuks  valmis.  Kümmekond  aastat  tagasi  asuti  Linda 
kolhoosis Kobela külas asuvaid tühjaksjäänud kana-
laid  ümber  ehitama  mööblitööstuseks.  Tänaseks  on 
viis suurt kanalahoonet omavahel ühendatud ning si-
semuses  käib vilgas pehmemööbli tegemine.  
Valmistoodangust   läheb  95% ekspordiks.  Ettevõte 
valmistab  pooleldi  käsitööna  nahktugitoole,  pildil 
(ülal)  istub  president  toolis,  mis  talle  kingiti. 

Mööblitsehh  on  Antsla  vallas  omavalitsuse  kõrval 
kõige  suurem tööandja,  selles  töötab  ligi  kakssada 
inimest. Oma tootlikkuse poolest on ettevõte üks suu-
remaid isegi Skandinaaviamaade omadega võrreldes. 
Kuna palka makstakse siin üle maakonna keskmise, 
on mitmed tsoorulasedki sealt  leivaisa leidnud.  
Presidendi  Võrumaa  viimases  peatuskohas  oli  mit-
melgi meie kandi mehel oma roll täita. Kohaliku või-
mu  esindajana  oli  vastuvõtjate  hulgas  ka   valla-

volikogu  esimees,  Tsooru  küla  Järve  talu  peremees 
Jarek  Jõela,  kes  pildil  (kõrval)  kätleb  presidendiga. 
Pärast  ettevõtte  tegevjuhi  Ari  Lustila  tutvustavat 

sõnavõttu  suunduti  ringreisile  tootmisliinide  juurde. 
Lisaks tugitoolile kinkis soomlasest  firmajuht Lustila 
presidendile  ka  pastaka.  Pildil  (ülal)  on  tegevjuht 
seljaga,  tema  taga  paremal  on  Külalehe  toimetaja 
kaameraga õiget hetke tabamas.  
Puidupingi juures, mille taga töötab Tsooru Pärli talust 
sirgunud noormees Leo Palm, president korraks pea-
tus, et jälgida töömehe liigutusi. Presidendi tähelepanu 
võttis tõsise töömehe näo naerule (pildil all).

Külalehe toimetajal oli suur au olla meie kohaliku elu 
nii tähelepanuväärse sündmuse tunnistajaks. 

Kalle Nurk
Fotod: Kalle Nurk ja Viktor Vartšun



Tsooru raamatukogu suurjuubel

  Reedel, 22. mail tähistati Tsooru raamatukogu asu-
tamise 100. aastapäeva. Ürituse peakorraldaja oli Ene 
Sõmer.  Ligi  kuus  tundi  kestnud  kava  juhatas  ja 
hoidis raames Jarek Jõela. Rahvast oli kokku tulnud 
lähedalt  ja  kaugelt,  vaatamist-kuulamist  ja  muidu 
tegevust jätkus kõigile.  
Juubelite puhul nii tavakohase ajaloolise ülevaate ja 
tervituste kõrval sisaldas peokava ka mälestuspuu is-
tutamist, ulatusliku taidlejate kontserdi ja väljasõidu 
siitkandist pärit kirjaniku Juhan Jaigi kunagist kodu-
talu tähistava mälestuskivi juurde. Sinna asetati lilli, 
süüdati küünal ja meenutati kirjaniku Lepistu koolis 
õppimise ajal toimunud ärevaid sündmusi.

Loodame, et punakate lehtedega väike arukask raamatukogu 
ukse vastas kasvab jõudsalt ja mõõdab järgmise saja aasta  
möödumist Tsooru kultuurielus. Pildil hoiab labidat Ene Sõ-
mer, istutamisel assisteerivad Krista Puija ja Aasa Koobak,  
kaugemalt vaatavad (vasakult) Peeter Lasting, Vello Lust ja  
väike Kristiina Puija. Fotod: Kalle Nurk

Oma  kohalolekuga  austasid  meie  raamatukogu  so-
liidset  juubelit  Antsla  vallavanem Tiit  Tõnts,  Võru 
maakonna kultuuriosakonna juhataja Peeter Laurson, 
Võru keskraamatukogu juhataja Inga Kuljus ja palju-
de naaberraamatukogude esindajad. E-postiga saatis 
juubelitervituse Juhan Jaigi tütar  Ilo Jaik Riedberg, 
kes elab Pariisis. 

Kunagi oli  sel  kohal õitsev talu,  kus suures toas oli  isegi  
klaver.  Praegu  meenutavad  kunagist  elu  vaid  suureks 
kasvanud puud.

Meie raamatukogu kõige kauaaegsemad ja sagedase-
mad lugejad said Ene Sõmerilt tänukirja ja kingituseks 
peamiselt  Välis-Eesti  kirjanike  teoseid.  Esimesena 
hõigati välja siinkirjutaja, sest ilmselt olen ma Tsooru 
raamatukogu kõige kauaaegsem klient. See oli 1949. 
aastal,  kui  mõisahäärber  koos  raamatukoguga  maha 
põles. Taastatav raamatukogu leidis vaba toa minu va-
naisa majas. Kuna ma olin sel ajal just tähed selgeks 
saanud ja lugema õppinud, jäi raamatukogu minu pa-
rimaks sõbraks kogu eluks. Olgu veel öeldud, et minu 
vanaisa maja ja koos sellega ka Tsooru raamatukogu 
hävisid tules 1953. aastal, misjärel algasid meie pere 
ja ka raamatukogu rännuaastad. Kõige pikemalt peatus 
raamatukogu Partsi majas, mis praegu kuulub Jõevere 
perele. Raamatukoguhoidja oli siis Lepistu koolis õpe-
taja  Helgi  Saarman-Teppo,  kes  töötas  aastani  1973. 
Temast on mul jäänud väga soojad mälestused. Elu oli 
tollal raske ja pingerohke, raamatukogu oli ainuke kul-
tuurisaareke külas.  
Järgnevad  35  aastat  on  raamatukogu  hoidnud  Ene 
Sõmer, ilmselt ei ole Tsoorus inimest, kes teda ei tun-
neks,  vähe  on  neid,  kes  pole  kordagi  raamatukogus 
käinud. Ene andis mulle tutvumiseks varasemate raa-
matukoguhoidjate päevikuid ja muid materjale.  Loo-
dan, et saan nende alusel kirja panna ülevaate Tsooru 
raamatukogu saja-aastasest tegevusest.  
Külalised ja ka omainimesed tõid juubilarile rohkesti 
kingitusi. Näiteks kinkis kohalik maanaiste selts deko-
ratiivse  käsitöö-seinavaiba,  vallavanem kõrge põran-
davaasi, keskraamatukogu seinakella ja koopia Juhan 
Jaigi artiklist, mis ilmus Võru Teatajas 4. detsembril 
1933. aastal. Viimane pakub kultuuriloolist huvi, sest 
räägib Tsooru kirjanduslikust ja ajakirjanduslikust mi-
nevikust. Üks Jaigi ennustus on aga väga täppi läinud, 
kui ta kirjutas, et juba tema ristipoeg Endel „virutab 
Tsoorust täis pool lehekülge Võru Teatajale. Tubli al-
gus. Minu oma oli palju nigelam.“ See tubli noor kir-
jamees oli Endel Tuvikene, tänu kelle kirjutistele hili-
semas  rajoonilehes  Töörahva  Elu  teame  üsna  palju 
Luhametsa küla kultuurielust, sealhulgas ka raamatu-
kogu tegevusest.

Kes peo lõpuni vastu pidas, neid kostitati enne koju-
minekut kergete suupistete, kohvi ja tordiga. Olgu öel-
dud, et viimane oli Rõuge pagarite küpsetis ja kaalu-
des tervelt kaheksa kilo.

Põhjalikum ja rohkete fotodega pikem ülevaade raa-
matukogu  sajandi  juubelist  ilmub  mõnes  järgnevas 
Külalehes.

Peeter Lasting



Tsooru laada taassünd
   Siinkandi rahvale on teada ja tuntud suurte traditsiooni-
dega Hauka laat. Selle toimumist ei väära miski, ei nõu-
kogude okupatsioon ega sellekevadine Antsla kesklinna 
tänavate üleskaevamine. Veidi kahju vaid, et Hauka laat 
on kaotamas oma algset funktsiooni – äri ehk müümist ja 
ostmist. Kodumaist ja kohalikku põllumajanduslikku ning 
käsitöökaupa  on  vähemaks  jäänud,  asemele  on  tulnud 
Türgi ja Hiina odav tööstuskaup.  
Tühiku  täidab  võimas  meelelahutusprogramm  ja  selts-
kondlik suhtlemine. Just viimaste tõttu pole küll ette nä-
ha, et Hauka laat võiks kunagi hääbuda. Selle kinnituseks 
olgu Hauka laadal nii sageli kuuldavad sõnad:“Saame jäl-
le kokku tuleval aastal ja ikka Hauka laadal.“  
Võib-olla just Hauka laada ülisuureks ja niiöelda üleriigi-
liseks  paisumisele  on  viimasel  ajal  meie  lähiümbruses 
vastukaaluks korraldatud terve rida väiksemaid ja kodu-
semaid laatu. Olgu nimetatud Roosiku, Sänna ja Varstu 
laat. Esimene kadus küll koos kooliga, kuid kaks viimati-
nimetatut  arenevad  jõudsalt  tänu  kohalikule  kaubale. 
Nüüd astub ka Tsooru kevadlaat nende rivvi. Vaevalt, et 
Tsoorus leidub mõni vanem inimene, kes mäletaks Tsoo-
rus toimunud viimast laata. Mina siiski üht-teist  tean ja 

teiste abiga isegi mäletan.  Ligi 100 aastat  tagasi ilmunud 
mõisate teatmikus on öeldud, et Tsooru mõisa aastalaat toi-
mub igal jüripäeval Savikõrtsi juures. See oli mõisa kõrts ja 
arvatavasti asus kohal, kui minna praeguse bussijaama juu-
rest  Antsla poole kuni puiestee lõpuni ja veel  üle Tsooru 
oja.  Seal  mäenõlval  asunudki  Savikõrts  ja  kord aastas ka 
laadaplats.  
Mul on hea meel, et saan Külalehe lugejaile vahendada ka 
elavaid mälestusi Tsooru laadast. Paar aastat tagasi suri ees-
tiaegse  Lepistu  vallasekretäri  tütar  Lille  Kalamees.  Ta 
jutustas mulle, et enne sõda oli Tsooru laat väga populaarne 
lammastega kauplemise koht. Laadaplats ise asus praeguse 
bussijaama kohal mõlemal  pool Vana-Roosa teed. Tal oli 
ka pilte laadast, mis on tema pärijate käes hoiul.  
Tänu tänavusele laadale sai kaupluste esine plats ja pargi-
nurk  puhtama  ning  korralikuma  väljanägemise.  Korral-
dajate  mõningaseks  üllatuseks  oli  rahva  huvi  laada vastu 
suur, kauplema tuli ligi poolsada inimest, ostjaid mitu korda 
rohkem. Kuid pildid räägivad rohkem kui jutt. Kalle Nurgal 
oli,  mida  pildistada.  Kohtumiseni  tuleval  aastal  jällegi 
Tsooru laadal!

Peeter Lasting

Üldvaade varahommikusele laadaplatsile. Hea, et oli võimalus ka jalgu puhata.

Kommentaare pole vaja – kõik on näha! Papa Agu Ilves kalavarustust ostmas.



Nursis avati mälestuskivi Luhasoos tapetud 
metsavendadele

   On  1945.  aasta  juunikuu. 
Kristjan  Tuvikene  on  koos  sõ-
ber  Kalju Rebasega Luhametsa 
laantes  sokujahil.  Ootamatult 
jääb  nende  teele  ette  võõras 
mees.  Sellest  hetkest  algab 
noortel uus eluetapp- metsaven-
na elu. Kuus kuud elatakse ko-
dutalust mitte kaugel üle Must-
jõe  Lükka  küla  lähedal  asuval 
Luhasoo  kõrgendikul,  kus  hei-
naküün  kohendatakse  ümber 

elamiskõlbulikuks  onniks.  Alalisteks  elanikeks  on 
neid  neli-viis  meest,  samapalju  muidu  redutajatest 
vahetuvad päris  tihti.  Peamiselt  kogutakse andmeid 
okupantide kohta,  et olla abiks Eesti Vabariigi või-
malikul  taaskehtestamisel.  Neid  seob verevanne,  et 
sissekukkumise  korral  loobutakse ennem oma elust 
kui reedetakse kaaslasi. Kasutatakse varjunimesid, et 
mitte ohtu seada oma sugulasi.  Kuna liigutakse va-
balt  ringi,  on peagi  ümbruskonna elanikel  teada,  et 
kusagil lähikonnas asub metsavendade punker. Vaja 
oli muuta oma asukohta. Nii otsustatigi 28. detsemb-
ril minna laiali, et igaüks otsiks omale uue varjupai-
ga.          
Kuid varahommikul kella viie paiku toimus rünnak 
punkrile. Taevas oli lauspilves, sünget pimedust lee-
vendas vaid maad kattev lumi. Metsavennad magasid 
punkris rahulikult kui aknast visati sisse granaat ning 
kohe avati väljast punkri pihta ka tuli. Punkris sai ko-
he kolm meest surma. Teised haarasid relvad ja tor-
masid  uksest  välja.  Haarangulised  olid  paigutatud 
poolkaares  punkri  uksepoolsele  küljele  ja  võtsid 
punkrist väljujaid vastu tiheda tulega. Granaadiplah-
vatuse  tagajärjel  süttis  punker.  Kristjanil  vedas.  Ta 
sai küll haavata,  kuid suutis liikuda.  Saatus oli  just 
tema välja valinud, kes räägiks elust tulevastele põl-
vedele  Lükka  metsavendade  elust  ja  saatusest. 

Verisena  jõudis  ta   oma  kodutallu  Luhametsa  külla 
Nakrikoobale, kus talle anti kiiresti esmaabi ja toime-
tati mujale. Kolm kuud elas ta Endel Tuvikese kodus 
Luhametsas põranda all kuni haavad paranesid. Samal 
ajal  aeti  tema  dokumente  korda.  Kuna  metsavennad 
tundsid üksteist ainult hüüdnime järgi ja kõik peale ühe 
võitluskaaslase  hukkusid,  puudusid  tõendusmaterjalid 
Kristjani elamise kohta Luhasoos Lükka punkris. See-
tõttu ta võis julgelt tavaellu välja tulla.  
Laupäeval,  30.  mail  avati  Nursi  külas  Võru-Valga 
maantee  ääres  Luhasoos  hukkunud  üheksale  metsa-
vennale mälestuskivi.  Kivisse  raiutud mehed Arnold 
Kuus ja Kalju Rebane on luhametsalased. Kohal oli ka 
Kristjan Tuvikene,  et  asetada  lillekimp kivi  jalamile. 
Siin  kohtus  Rein  Rebane  Kolga  talust  esmakordselt 
onu  Kalju  hea  sõbra  Kristjaniga.  Kuigi  mälestused 
traagilisest ööst pole ununenud, ei kipu endine metsa-
vend nendest rääkima. Siiski saab vestluses temaga nii 
mõnigi asi rahvasuus liikuvatele juttudele uue varjundi, 
mis on suureks abiks meie Luhametsa mälestusraamatu 
kokkupanemisel. Aitäh sulle, Kristjan Tuvikene!   

Rein  Rebane  (vasakul)  kuulab  huviga  Kristjan  Tuvikese  
meenutusi oma onust Kalju Rebasest.

Tekst ja fotod: Kalle Nurk

Õnnitleme jaanikuu sünnipäevalapsi
83   Valve Pill     14. juuni  
81   Õie Tamm     19. juuni  
80   Aleksander Mirka  16. juuni 
70   Helbe Laidver    19. juuni  
66   Tiiu Šmeiman      4. juuni  
66   Toivo Toom     8. juuni  

65   Helve, Adamson   30. juuni  
59   Milvi Sulg   22. juuni  
59   Ants Tarnaste   27. juuni  
56   Lembit Liping     9. juuni  
55   Aivar Sloog     4. juuni  
53   Ülle Ploom     3. juuni  

53   Marje Küppar      5. juuni  
53   Mare Mägi    16. juuni  
52   Leola Heikki      9. juuni  
52   Tiiu Ilves    15. juuni  
51   Esta Sloog     23. juuni

T E A D E !  
Külalehe lugeja, viimane aeg on  märku anda teise poolaasta lehe kojutellimise soovist. 

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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