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Mesilinnud Sepa talus

 

   Roosiku ja Tsooru küla piirimail  suure tee ääres 
köidab mööduja pilku hästi hooldatud talu. Niidukiga 
pöetud  muruõu  on  ehitud  lillipeenardega.  Tagapool 
märkame  kasvuhooneid  ja  marjapõõsaid.  Elumaja 
asub  mäekallakul,  mille  kõrgemas  osas  asub  väike 
kaasik.  Kaskede  all  ongi  töökate  mesilindude  kodu-
paik.  Talukoha  ostis  möödunud  sajandi  kolmeküm-
nendatel  aastatel  luhametsalane Alfred Tuvikene Za-
enkosoo talust.  Isa  jälgedes  astub nüüd poeg Endel, 
kelle üheks hobiks on mesindus. Teadaolevalt on te-
mal Tsooru kandis tänavu kõige rohkem mesilaspere-
sid. Siinse rahva suvisele meelistegevusele pani kindla 
aluse mesinik Väino Suur, kes kümmekond aastat elas 
Tsooru külas ja kelle valvsa pilgu all sumises üle saja 
mesilaspere.  
Vaatamata tänavusele vihmarohkele suvele, jääb En-
del mesilaste tööga igati rahule. Kevadel väljusid pu-
hastuslennule kaheksa peret, suve jooksul lisandus sü-
lemite arvel veel viis peret. Endel pajatab, et suvisel 
kõrgperioodil  peab iga nädal tarukaant kergitama,  et 
kontrollida mesilasema tegevust. Kui tarus tekib ruu-
mipuuus, väljub emamesilane kobara seltsikaaslastega 
uut  pesapaika  otsima,  jättes  maha  peatselt  kooruva 
laulva noore ema. Tänavu tuli  haudmekärgi  kontrol-
lida isegi vihmavarju all.  
Meevurr Sepa talus pandi tööle juba maikuus, et kätte 
saada 60 kilo võilillemett.  Vihmaste  ilmade tõttu on 
suurem  vurritamine  langenud  siiski  juulikuusse. 

Külalehe  toimetus  põikas  korraks   vihmavabal  22. 
juulipäeval mesiniku valdustele, kuuldes mesiniku ja 
vurri ühtesulavat lauluüminat. Ühtlase nirena langes 
mesi nõusse. Kahe pere kärjed olid juba tühjad, pere 
kohta tuli keskmiselt 55 liitrit mett.  
Nii nagu pole talus puudu mesilastest, jagub ka mee 
ostjaid. Välja on kujunenud kindlad kliendid, kes ma-
gusa leeme suuremate kannudega uuesti laiali veavad. 
Juttude põhjal pidi suurlinnas meekilo maksma  isegi 
100 krooni, Endel Tuvikene jagab lahke naeratusega 
60  krooni  eest.  Elunäind  mees  oskab  sõpru  hoida. 
Mesilasi  ootavad  ees  uued  tööpõllud,  sest  käes  on 
rapsi  ja  pärna   õitsemise  aeg.  Teine  suurem vurri-
tamine on augusti keskel.  
Ilusa  meeaasta  jätku nii  mesilindudele  kui  ka Sepa 
talu peremehele Endel Tuvikesele!

Tekst ja fotod: Kalle Nurk 



Luhametsa ja Savilöövi külarahva ühine jaanituli
   Jaanipäeva  peetakse 
suureks eesti rahva peoks. 
See on suve kõige piduli-
kum päev. Pööripäeval on 
kõige valgem öö, kus koit 
ja  eha  kohtuvad.  Kõikjal 
süüdatakse lõkkeid,  metsa 
all õitseb sõnajalg ja jaani-
ussikesed  valgustavad 
oma  väikeste  laternatega 
metsa-teid.  Kõik  on  nii 
lummav,  kuid  kahjuks  on 
see aeg üürike.

Fotod: Toomas Mandel
   Luhametsa ja Savilöövi külavanem otsustasid täna-
vu  korraldada oma küla rahvale ühise jaanitule. Plaan 
valmis, sai see ka ellu viidud. Rahvast tuli kokku roh-
kem kui lootsime, kõigil kaasas ühise toidulaua kat-
miseks midagi kodupoolist ja rõõmus tuju. Laud sai 
väga rikkalik.
Toimus  ka  väike  etteaste.  Eriti  kiideti  eakate  klubi 
Elulõng lauljaid. Lauludega esinesid veel Alvar Paal 
ja Henn Ploom. Peoliste kõige suuremaks üllatuseks 
oli oma küla kandlemees Heino Post, näpud võlusid 
muusikahelid välja kahel omatehtud kandlel.
Nagu varakult ilmunud reklaamil välja oli kuulutatud, 
ei puudunud ka jaaniõlu. Jaaniõhtutel on ikka olnud 
tavaks ka rammu ja osavuse katsumine. Veeti köit ja 
vägikaigast, pea kohale tõsteti sangpommi. Lastel oli 
võimalus  läbida  paar  neile  sobivat  võistlusrada. 

Istuti sõbralikult ümber laua, visati nalja ja löödi lau-
lu. Ei jäänud ka tants tahaplaanile. Jalga sai keerutada 
südaööni.

Kuid iga hea asi saab kord otsa. Lõke jäi veel hõõgu-
ma kui hea tujuga laiali mindi. Kaasa võeti mõte peat-
selt jälle korraldada uus küladevaheline kokkusaami-
ne, lahkujate silmist võis lugeda, et jaanipeoga jäädi 
rahule.  Toredat  olemist  ei  seganud ka ilmataat,  kes 
hoidis  vihmapilved  peoplatsilt  eemal.  Nõnda lõppes 
meie tore pidu. 
Soovin kõigile  Luhametsa ja naaberküla  sõbralikule 
elanikele rõõmsat meelt, jõudu, jaksu ja tervist.
Tänusõnad tahan öelda Savilöövi külavanemale Aino 
Sarapule, kes aitas korraldada selle toreda peo.
Kohtume veel kord suve lõpul.

      Eha Mandel,
                                               Luhametsa külavanem

Võidupüha ja jaanilaupäev Tsoorus

Foto: Henn Ploom
   Tänaseks hakkavad enamikul inimestel puhkused 
läbi saama, kahjuks seda üsna vihmase ja kehva ilma 
saatel. Kui meenutada võidupüha ja jaanilaupäeva,
siis  võib  öelda  taevataadile  aitäh.  Pikki  aastaid  on 
Tsooru  rahvamaja  just  jaanilaupäeval  korraldanud 
küla  ja  lähiümbruskonnale  mõeldud  spordipäeva  ja 
jaanisimmani. Alustame siis spordipäevaga.  

Põhiteema  oli  selgitada  välja  „Tsooru  rammumees 
2009“. Alguse tegid põhikooliealised minirammume-
hed, kelledest esikoht kuulus Kevin Keerovile, järgne-
sid Taisto Tamm ja Vidrik Joosu. Järgnenud suurema-
te meeste jõu ja osavuse numbritega läbiti takistusri-
ba, lasti optilisest õhupüssist, tõmmati lõuga, veeti au-
tot ja tõsteti sangpommi. Kui kohtunike tandem, ees-
otsas Lauri Keeroviga, punktid kokku lõid, kuulutati 
„Tsooru rammumees 2009“ tiitli ja karika vääriliseks 
Allan Kannimäe. Järgnesid Taijo Joosu ja Aldo Sama-
rüütel. 
Võidupäeva  tule  toimetas  kohale  Antsla  Kaitseliidu 
esindus, millest süüdati ka Tsooru küla jaanituli. Tule 
süütamisega algas jaanisimman, kus mängis pärnakate 
ansambel DeFrage. Eriti läks simman peale noorema-
poolsele publikule. Järgmisel aastal proovime rohkem 
vanemat  seltskonda  meeles  pidada.  Kohtumiseni 
järgmistel üritustel!

Henn Ploom,
rahvamaja juhataja 



Tsoorulased saavutusspordis
   Juunikuu esimestel päevadel avati pidulikult Võrus 
tänapäevastele  nõuetele  vastav  staadion.  Staadioni 
valmimisega  mitte  ainult  ei  paranenud  Võrumaa 
sportlaste  treeningtingimused,  vaid  maakonnas  ava-
nes ka tee staadionimuru vajavatele suurvõistlustele. 
20. juunil korraldatigi  uuel staadionimurul Võrumaa 
meistrivõistlused  kergejõustikus,  mis  meelitasid  ko-
hale hulgaliselt võistlejaid. Kohal olid ka meie Tsoo-
ru kandi esindajad. Vaatamata varasematele vigastus-
tele  pole  Janno  Koobak  tükil  ajal  võistelnud,  kuid 
võistlusvorm on  säilinud.  Kõrgushüppes  1.90  tagas 
talle  maakonna  meistritiitli.  Samal  päeval   tõid 
tsoorulased  koju  veel  kaks  meistritiitlit,  mis  läksid 
Roosiku  külla  Lepistu  tallu.  Seoses  poja  Markuse 
kasvatamisega  on  Marje  Nurk  kõrvalvaataja  olnud 
koguni  neli  aastat.  Kuna  suurlinnas  elava 
sporditüdruku maakodus puhkusel olek langes kokku 
võistluste  ajaga,  proovis  temagi  ära  uue  staa-
dioniraja. Tema õhulend kaugushüppes 5.32 jäi teis-
tele  ületamatuks,  seega  järjekordne  meistritiitel. 
100 m jooksurajal olid aga esmakordselt stardijoone 
taga Sirle Nurk koos tütrega, toimus täiskasvanute ja 
veteranide ühisstart. Kuigi Marje oli temast tunduvalt 
kiirem,  pärjati  Võrumaa  meistritiitliga  hoopis  Sirle 
kui veteranide arvestuses oma ala võitja.       

Võidu  tunnet  sai  Marje  tunda  veel  ka  Antsla  staa-
dionil, kus 11. juulil peeti juba 12. korda Jaanus Kala 
mitmevõistlus.  Siin  pakkus  temale  suurt  konkurenti 
meie naaberkandi Kaika küla tüdruk Aliis Laidver.

Marje  Nurga sprindialadele  -  100m ja 200m jooks 
ning tõkkejooks maandub ta tihti ka 5 m kaugusjoone 
taha. Pildil  on hetk Jaanus Kala neljavõistlusest, kus  
ilma naelikuteta hüppe parimaks tulemuseks tuli 5.14
Loodame ja  soovime,  et  tänased  võidud innustavad 
meie  kandi  noori  jätkama  teekonda,  et  jõuda 
tippsporti.     

Tekst ja foto: Kalle Nurk

Elu läheb edasi
   Aasta tagasi lõppes Lepistu kooli vilistalaste nime-
kirja täiendamine. Nüüd peavad seoses Lepistu põhi-
kooli sulgemisega ja uue kooli otsinud õpilased roh-
kem pingutama, et saada vilistlaseks. Nimelt on mõle-
mad lähikoolid Varstu ja Antsla 12-klassilised. 

Tsooru tantsulapsed (vasakult) Jürgen Annus, Devia  
Paap, Helen Paal ja Margus Saavo lõpetasid tänavu  
Antsla Gümnaasiumi 9. klassi.  
Möödunud aasta Lepistu kooli kaheksandikud Jürgen 
Annus,  Kairi  Koobakene,  Devia  Paap,  Helen  Paal, 
Margus  Saavo  ja  Janor  Randii  valisid  kõik  Antsla 
Gümnaasiumi kasuks, mille nad ka edukalt lõpetasid. 
Nemad võivad kooliteed jätkata samas koolis või len-
nata haridusteed jätkama veelgi kaugemale. 

Erko Sibul ja Kati Saavo on oma uue kooli välja vali-
nud. Kas nad seal sügisel õpinguid jätkata  saavad,  
selgub augustikuus.
Inge ja Martin Saavo viibisid tänavu kahel järjestikul 
lõpupeol.  Üheksandike lõpupeo järgmisel  päeval  ja-
gati lõputunnistusi 12. klassi lõpetajatele. Suurte lille-
sülemitega võtsid sel päeval kodutee ette ka Kati Saa-
vo ja  Erko Sibul.  
Soovime, et nad saaksid sisse kooli, mille eriala neile 
meeldib

Tekst ja fotod: Kalle Nurk



Tule ja aita!
   Külalehe toimetuse poole on mitmel korral pöördu-
tud informatsiooni saamiseks, et mis järgus on Luha-
metsa külale pühendatud ajalooraamatu väljaandmine. 
Nimelt  käis  toimetus  möödunud  aasta  küla  juubeli-
üritusel  välja  veksli  erilehe  asemel  anda  välja  anda 
hoopis  küla  puudutav  mahukas  ajalooraamat.  Olles 
vaimustuses toredast üritusest ja headest mälestustest 
möödunud aegadest, registreeris üle 40 inimese ennast 
raamatu saajate nimekirja ja isegi käsiraha maksti sis-
se. Aasta on möödas ja kõik on justkui unustuse hõl-
ma vajunud. Asjast huvitatuile võime öelda, et siiski 
nii see pole. Kogutud materjalide hunnik aina paisub, 
praegu käib  kogutud materjalide  läbitöötamine  ning 
viimistlemine.  Aeg-ajalt  tekib  vajadus  andmete  täp-
sustamiseks või täiendamiseks. Ühe jalaga oleme küll 
jäänud juurimata kännu taha. Kaks aastat tagasi hak-
kasime otsima võimalusi trükikulude katmiseks. Kah-
juks oleme igalt poolt saanud eitava vastuse. Äraütle-
mise  tõenäosust  on  suurendanud  alanud  majandus-
kriis.  Varasema planeeritud  50-lehekülje  asemel  arv 
võib tulla isegi 150-leheküljeline trükis. Teades suurt 
nõudlust raamatule, suurendasime raamatu tiraaži ka-
hesajale. Kes on varem kokku puutunud nende tööde-
ga, oskavad aimata, ega see känd nii väike polegi. Et 
raamat  aasta  lõpuks  ikka  trükivalgust  näeks,  oleme 
sunnitud Külalehe kaudu appihüüdu välja kuulutama. 
Külalehe toimetusel on soojad mälestused möödunust 
suvest, kui palusime abi „Luhametsa 100“ juubeliüri-
tuse korraldamisel. 

Lugupeetud endine ja praegune luha-
metsalane, teie põlvkondade esindajad,  
armas Tsooru kandi rahvas. Heida pilk  
korraks rahakotti ja vaata, kas on kui-
dagi veel võimalik püksirihma koomale 
tõmmata  ja  annetada  raha  raamatu 
trükkimiseks. Elu on näidanud, et siin-
se elu ajaloo talletamisega oleme juba 
hakanud hiljaks jääma. Siiski pole veel 
päris hilja. Teeme ära, mõeldes esiva-
nemate  läbielamistele  ja   mälestuste  
edasiandmisele  tulevastele  põlvkonda-
dele.
Kõik raha ülekanded ja annetused on 
dokumenteeritud,  neid  kasutatakse 
vaid  raamatu  väljaandmisega  seotud 
kulude katteks.
Meie  arveldusarve  nr  10220079123018  asub  SEB-
pangas MTÜ Tsooru Koidukiired nimel.  
Märgusõnaks lisage „Luhametsa küla raamat“.

Raamatu toimkonna nimel 
Kalle Nurk

Õnnitleme lõikuskuu sünnipäevalapsi

Aastad ei püsi,  
nad tulevad,  
lähevad.

Tühjalt ei tule nad,  
tühjalt ei lähe nad.

Hoia, mis leitud ja 
otsi ka tuleval aastal  
uusi avastamata 
tõdesid.

77  Johanna Raidma 13. august 
72  Ülo Pukk 17. august 
71  Enda Väits 24. august 
70  Tiiu Hollo 13. august 
70  Elmo Meier 15. august 
70  Viiu Pukk 25. august 
66  Elle Härma 3. august 
66  Mati Koch 17. august 
65  Enn Rood 28. august 
64  Viive Laurand 22. august 
57  Heli Geier 1. august 
56  Agu Ilves 12. august 
54  Henn Ploom 27. august 
53  Külli Oja 3. august 
52  Liidia Sisas 5. august 
51  Sirje Ristisaar 6. august 
50  Julius Jõgi 18. august

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

Trükiarv : 40  
Külaleht Internetis:www.antsla.ee/tsoorukant
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