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Tsooru raamatukogu juubeliaasta üritused 
jätkuvad

   Juubeliaasta paraadpilt on tehtud pärast mälestuspuu istutamist, keskel on peoperenaine Ene Sõmer, tema kõrval  
vallavanem Tiit Tõnts. Igaühel, kes peol osales, on meeldiv end pildilt üles otsida ja teada, et koos olid raamatusõbrad  
ja laiemalt võttes kõik kultuurihuvilised külainimesed.

   Teatavasti  tähistati  22. mail  Tsooru raamatukogu 
asutamise  100.aastapäeva.  Ligi  kuus  tundi  kestnud 
juubeliürituse kava sisaldas väga mitmesuguseid ette-
asteid, kõige visamad jõudsid vastu õhtut osaleda veel 
ka  Tsooru  mälumängu  2.  voorus,  millest  ülevaadet 
saab lugeda meie lehe viimasel leheküljel.  
Kuid ega suure peoga meie raamatukogu sajanda aas-
tapäeva  ettevõtmised  veel  lõpe.  Neid  jätkub terveks 
aastaks. Igaüks, kes raamatukokku sisse astub, märkab 
kindlasti maanaiste seltsi kingitud seinavaipa, süvene-
nult  tasub  uurida  kingitusi,  eelkõige  trükiseid,  sest 
peomelus polnud selleks mahti. Tasub uurida ka siin-
kirjutaja  kingitud  Olev  Soansi  kujundatud  kaarti 

„Roheline  Eesti“,  mis  on  klaasi  all  ja  raamitud. 
Näitus  Tsoorust  pärit  kirjanike teostest  ja trükistest 
on  läbi,  ruumi  tuleb  teha  uutele  väljapanekutele. 
Kavas on käima panna vastastikune tasuta raamatu-
loovutus,  kus  peamine  loovutaja  on  raamatukogu, 
sest riiulitel on tihti ühest raamatust mitu trükki. Ka 
vanad ajakirjad, eriti  kokandusest ja kodukultuurist, 
võiksid rännata kodudesse.

Kuid  ega  suvel  tohi  lugemist  unarusse  jätta, 
raamatukogu on ikka avatud viis korda nädalas, juulis 
vaid kord nädalas kolmapäeviti.

Peeter Lasting



Eestlastele on jaanikuu ka rahvuskuu

  Rahvuse üheks  tunnuseks on rahvariided. Kui saarte inimesed käivad tänaseni pea iga päev  rahvuslikes mustrites see-
likutega, siis suurel maal on need kasutuses enamasti peoriietena. Viimati tantsis Kalevi staadionil Tsooru rahvamaja  
täiskasvanute segarahvatantsurühm 1990.  aastal.  Praeguseks juba 11 aastat  koos käinud naisrühm pole nii  kõrgele  
jõudmise sihti endale seadnudki. Küll aga lööb laineid nende tarm ja ind oma kodusel Võrumaal. Pildil on MTÜ Tsooru  
Koidukiir tantsijad 6. juunil Kubijal toimunud Võrumaa  90. laulu- ja tantsupeol „Ühes hingamine“ (vasakult) Irina  
Horg, Eleri Siidra, Heret Siidra, Kalle Nurk, Ene Sõmer, Krista Puija, Sirle Nurk, Tiiu Vassiljeva ja Helle Ilves.
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   Juunikuusse jäävad mitmed eesti  rahva saatusega 
seotud ajaloolise tähtsusega sündmused, mis kannavad 
endas nii rõõmu kui kurbust. Samuti kirjutatakse neid 
üha juurde. Erandiks pole ka tänavune aasta. 
   4. juuni on uue riikliku tähtpäevana Eesti lipu päev. 
29. septembril 1881. aastal määrati üliõpilaskorporatsiooni 
Vironia asutamiskoosolekul korporatsiooni värvid:
sinine - Eestimaa taevas, järvede ja merede peegeldus, tõe 

ning rahvuslikele aadetele ustavuse sümbol;
must - kodumaa mulla ja rahvuskuue värv;
valge - rahva püüd õnne ja valguse poole. 
   Kolm aastat hiljem õmmeldi kolmest eri värvi kangast 
kokku lipp, mis õnnistati 4. juunil 1884. aastal Otepää ki-
rikla  saalis.  Tänavu  möödus  sellest  päevast  125  aastat. 
Tähtpäeva märgiti 5. juunil suure peoga Otepääl, kus pre-
sident Toomas Hendrik Ilvese kinkis  kõigile  üldlaulu- ja 
tantsupeole  sõitvatele  kollektiividele  sinimustvalge  lipu. 
Lipu sünnipäevaks püstitasid  otepäälased uhke 20 meetri 
kõrguse lipumasti. 
   Oma lipumast võiks olla ka tsoorulastel, et pidulik-
kudel  hetkedel  saaks  sinimustvalge  taevalaotuses 
uhkelt lehvida.

Võrumaalt  sõidab  suurlinna  peole  1660  inimest,  kelle  
hulgas  on  ka  mitmete  kollektiivide  ridades  tsoorulasi. 
Tsoorulane Kalle Nurk (paremal) viib presidendi kingitud 
lipu edasi Mõniste segarahvatantsurühmale.
   
   Juba pikemat aega on võrukestel tavaks juunikuu 
esimesel  nädalavahetusel  pidada  maha  maakondlik 
laulu-  ja  tantsupäev.  Seekordne  6.  juunil  toimunud 
pidu  oli  juubelihõnguline,  sest   möödus  90  aastat 
Võrumaa esimesest üldlaulu- ja -tantsupeost. 



Rahva  kokkukutsumiseks  süüdati  peotuli  juba  nelja-
päeva,  4.  juuni  keskpäeval  Suure  Munamäe  tornis, 
kust ta asus pikale teekonnale, läbides Võrumaa kõiki 
valdu. Sama päeva õhtutundidel ületas tuli  Viirapalu 
külas  Antsla  valla  piiri.  Mõniste  vallavanem   Tõnu 
Lindberg ulatas tõrviku edasi Antsla vallavanem Tiit 
Tõntsule.  Enne kui  leek  edasi  Antsla  poole  liikuma 
hakkas,  andsid  Tsooru  taidlejad  väikese  kontserdi. 
Esmakordselt laulis Tsooru uus ühendkoor, kes  koos-
neb  MTÜ Tsooru Koidukiired,  seltsingu Elulõng ja 
Tsooru  rahvamaja  kitarristide  ansambli  lauljatest. 
Tuules ja vihmas lauldud „Mere pidu“ saatel joonistas 
tantsumustreid Koidukiire naisrahvatantsurühm. 

Koos  Eestimaa kõrgeimal tipul süüdatud tulega mars-
sisid Tsooru tantsijad ka laupäeval Kubija laululavale, 
hoides pea kohal oma ilusat logot. 
    14. juuni kannab riiklikus tähtpäevade nimistus lei-
napäeva  nime.  See  päev  sai  1941.  aastal  paljudele 
eestlastele  saatuslikuks.  Raske katsumuste  raja  tegid 
läbi ka paljud Tsooru kandi  pered. Mitte kõik ei jõud-
nud oma kodukohta tagasi. 
Esimene Nõukogude massiküüditamine Eestist peami-
selt Kirovi ja Novosibirski oblastisse toimus 14.- 16. 
juunil 1941. Kokku küüditati 10 861 inimest, ligi 80% 
neist  olid  naised,  lapsed  ja  vanurid.  Väljasaadetuna 
hukkusid neist enam kui pooled. 
Teine massiküüditamine oli 25.- 30. märtsil 1949, kui 
Siberisse saadeti 20 702 inimest, kellest umbes 3 000 
suri. 
1988. aastal kuulutas Eesti NSV Ülemnõukogu küüdi-
tamise  seaduse-  ja  inimsusevastaseks  kuriteoks.  Esi-
mese küüditamise päeva järgi märgitaksegi tähtpäeva-
de kalendris 14. juunit kui rahvuslikku leinapäeva.
1941. aasta 14. juuni küüditamine viis teiste hulgas ka 
Lepistu vallavanema Kaarel Loosi. Kuna tema Piisi ta-
lus Luhametsas oli 125 ha maad, oli ta okupatsiooni-
võimude arvates mõisnik ja kuna ta  oli  Kaitseliidus, 
sai  ta  süüdistuse  kui  aktiivne  kontrrevolutsionäär. 
Küüditati  ka  tema  abikaasa  ja  kolm alaealist  tütart. 
Kaarel  lahutati  kohe  perest  ja  lasti  maha.  Pere  elas 
Siberi koledused üle ja jõudis Eestisse tagasi.  

Ka  Lepistu  valla  konstaabel  Johannes  Mõrd  võeti 
kinni ja lasti maha, tema abikaasa ja väike tütar saa-
deti Siberisse, kus nad samas muldonnis jagasid ras-
keid aegu koos Kaarel Loosi naise ja lastega. Kõigest 
sellest on juttu valmivas Luhametsa talude saatusest 
käsitlevas mälestusteraamatus.

Piisi talu elumaja seisab veel tänagi vanade põlispajude 
all  tühjana.  68  aastat  pole  suutnud  küüditamisjärgseid 
haavu  ravida. 

  Võidupühal  ja  jaanipäeval   lööb meis  rahvustunne 
eriti  lõkkele.  Hoogu annavad juurde  töövabad päe-
vad.  Luhametsa  ja  Savilöövi  küla  süütab  jaanitule 
Tellisetehase õuel 22. juunil. Võidupäevale kohaselt 
toimub  23.  juunil  järjekordne  Tsooru  rammumehe 
väljaselgitamine. Kes Jaanidest tänavu süütab Tsooru 
rahvamaja  juures  asuva  jaanitule,  selgub  õhtutun-
didel.  Hilisõhtusel  simmanil  on  võimalus  ennast 
tantsida jaanipäeva. 

  Juuni  alguses  käis  kibe  askeldamine  viikingipaadi  
ümber. Anti viimast lihvi ja nimigi veel välja mõtlemata. 

    Lodi oli spetsiaalselt Peipsi ja Emajõe piirkonna 
madalale  veele  kohandatud kaubalaevatüüp.  Viima-
sed ilma purjedeta ja mastideta aurumootoriga lodjad 
liikusid Emajõel veel pärast viimast sõda. Nüüd pä-
rast  poolesajandist  pausi lasti  hiljuti  Emajõkke lodi 
Turm. See liigub edasi kümne mehe aerudega ja selle 
ülesandeks  on  viia  13.  juunil  toimuvalt  Tartu 
laulupeolt  tuli  mööda  jõgesid,  kohati  ka   maismaa 
teedel  ja  alates   Pärnust   merelainetel  loksudes  2. 
juuliks pealinna suurele peole.                             

Tekst ja fotod:  Kalle Nurk



 Mälumängu 2. voor oli pingeline

 Mälumängu  2.  vooru  võitjad  said  igaüks  mälumängu  
suveniirkruusi. Pildil on võidukas meeskond  
(vasakult) Alar Ilumets, Esper Horg  ja Aivar Jõevere.

   Mälumängu  seekordsel  voorul  oli  rohkesti  pealtvaa-
tajaid  ja  kaasaelajaid,  sest  paljud  raamatukogu  juubelil 
osalenud  jäid  saali.  Mälumängus  lõi  kaasa  kuus  võist-
konda.  Ene  Viimne  oli  koostanud  üsna  huvitavad  ja 
parajalt jõukohased küsimused, nii 5B klassi tasemel.  
Üllatas esmakordselt osalenud Vello Lust, kes üksikesine-
jana sai teise koha. Tema tugev külg oli suur lugemus, kir-
janduse küsimustele vastas ta eksimatult. Ega ta ilmaas-
jata saanud raamatukogu juhatajalt tänukirja kui aktiivne 
lugeja. Võitjaks tuli jahimeeste trio, kes rohketele loodus-
küsimustele andis kõige õigemad vastused. Esimese mälu-
mängu  vooru  võitjad  pidid  seekord  leppima  kolmanda 
kohaga.    
Suvel  mälumäng  puhkab ja  kogub jõudu.  Kolmas  voor 
toimub  sügisel  esimesel  koolipäeval  kohe  pärast 
Tarkusepäeva jooksu, neljas aasta lõpul.

Peeter Lasting

Saadame toimetusele oma 
fotosid

   Toimetus kutsub lugejaid saatma meile fotosid vabal teemal. 
Hea  oleks  igale  pildile  lisada  paar  lauset,  miks  just  see  pilt 
autorile meeldib. Oodatud on pildid igapäevategevusest, mõnest 
lähiümbruse ilusast paigast, huvitava kujuga taimest, sõpradest, 
peresündmustest, kõigest, mis võiks ka teistele huvi pakkuda. Sel 
moel loodame Külalehte mitmekesisemaks teha nii pildiliselt kui 
sisuliselt. Pilte võib anda Külalehe toimetaja kätte või saata ka 
e-postiga aadressil kalle@antsla.ee

Tsooru pargis kasvab huvitav kuusk, mille okstel võib märgata 
jõulupärga meenutavat kuhilikku. Seda nimetatakse nõialuuaks,  
mille pistikutest võib kasvatada uus omapärane kuusk.
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Muudame Eestimaa 
Võidupühal sinimustvalgeks!

   Käesolev  aasta  on  kuulutatud 
Eesti  lipu  aastaks.  Selle  Eesti  lipu 
aasta  tähistamiseks  trükitud 
margiga  võib  kirja  saata  igasse 
maailma nurka. 

President Ilves kutsus rahvast üles muutma Võidupühal 
kogu  Eestimaa  sinimustvalgeks.  Teadmiseks  veel,  et 
Võidupüha õhtul ehk jaanilaupäeval võib ainsa korrana 
aastas jätta sinimustvalge ka ööseks välja. On ju jaaniöö 
aasta  kõige  lühem  ja  valgem  öö,  looduses  on  kõige 
ilusam aeg.         

Head Võidupüha ja ilusat jaanipäeva!  
Külalehe toimetus

Andres ja Herdis Ojasu Luhametsa Varese talust  
on abistanud ja toetanud Külalehe värvitrükis  
pidunumbri ilmumist. Tuhat tänu neile!

Õnnitleme heinakuu sünnipäevalapsi
86   Maria Kroonmäe         8.juuli 
78   Raivo Raidma         19. juuli 
78   Efrosiine Popko         24. juuli 
76   Kunilda Luik         14. juuli 
73   Lidia Sild         18. juuli 
69   Jaan Kööts           4. juuli 
68   Eha Luik           6. juuli 
68   Aino Sarapu          14. juuli 
67   Heili Vaab       17. juuli 

57   Toivo Saaremägi      20. juuli 
57   Tulju Helstein        31. juuli 
55   Heinar Hansman       4. juuli 
53   Tiina Hillak       30. juuli 
53   Tiina Tammiksaar   30. juuli 
52   Ruth Helstein        21. juuli 
51   Toivo Põldra        15. juuli

Tsooru kandi rahva teabeleht
Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired 

Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084 
Kuulutused ja kaastööd : kalle@antsla.ee  

Trükiarv : 50  
Külaleht Internetis:www.antsla.ee/tsoorukant
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