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  Vaid  vähesed teavad,  mis peitub raamatu „Sada aastat  Luhametsa küla Võrumaal“ käsikirja kaante vahel.  Pilt  on tehtud  
augustis Luhametsa külas Varese talus, kus käsikirja üks autoreist Peeter Lasting (paremal) tutvustab Andres ja Herdis Ojasule  
seni valminud peatükke. Külameestel Peetril ja Kallel on keeruline ise Tallinnas korraldada raamatu trükkimist. Õnneks on neil  
abiks suveluhametsalane Andres, kes juhib pealinnas üht suurt trükiettevõtet. Tema asjatundliku abiga peaks raamat jõuluks  
tellijail käes olema. Paistab, et raamat tuleb tõepoolest huvitav, sest ka muidu elavaloomuline Roberta Ojasu istub vagusi.

Foto: Kalle Nurk

Lõpujoon paistab
Karta  on,  et  Külalehe  alalised  lugejad  on  hakanud juba 
muretsema, sest värsket lehte on tulnud kaua oodata. Ilmus 
ju suvel meie leht pea kord-paar kuus, viimane leht jõudis 
lugejani aga üsna ammu, rohkem kui kuu aega tagasi ehk 
27. augustil. Toimetus tänab lugejaid kannatlikkuse eest ja 
püüab selgitada viivituse põhjusi.
  Teatavasti on veidi rohkem kui nädala pärast kohalikud 
valimised.  Neli  aastat tagasi said Tsoorust valitud saadi-
kud oma mandaadi just kodukandi rahva käest. Ilus ja ka 
soliidne oleks olnud enne valimisi rahvale aru anda, kuidas 
neli  aastat  volikogus möödusid  ja  milliste plaanide ning 
kavadega minnakse uutele valimistele. Üheks teavitamise 
kanaliks oleks väga sobinud ka Külaleht, mis moekat kõ-
nepruuki  kasutades  toimib  rohujuure  tasandil.  Seetõttu 
ootasimegi valla volikogu eelmise koosseisu ja uute kan-
didaatide kirjutisi. Kahjuks jäi meie E-postkast tühjaks, ka 
toimetuse telefon vaikis. Enda lohutuseks võime öelda, et 
ka ametlik Antsla Valla Leht ei ole valimiste eel ilmunud, 
ilmselt  on  Tsooru  rahvast  haaranud  ükskõiksuse  meele-
olud.
   Samas  on  meil  ka  optimistlikke  uudiseid.  Külalehe 
viibimise  peapõhjuseks  on  asjaolu,  et  oleme  Tsooru  ja 

Luhametsa  küla  ajalugu  käsitleva  raamatu  käsikirjaga 
lõpujoonel.  Kogu toimetuse  jõud ja aeg on kulunud raa-
matu  kujundamisele  ja  käsikirja  viimistlemisele.  Nagu 
alati,  ärkavad mõned alles viimasel  minutil.  Nii  olemegi 
juurde saanud uusi talude ja inimeste elulugusid, tuli teha 
kohapeal fotosid ja vestelda inimestega.
   Ühes varasemas lehes edastasime abipalve aidata raama-
tu trükikulude katmisel. Saime annetusi Külalehe lugejailt 
ja  kahelt  poolt  ka  toetuse.  Rõõmuga  võime  teatada,  et 
raamatu paberi ja trükkimise kulude katteks on raha ole-
mas. Meie niiöelda omafinantseerimise alla  jäävad kahe 
mehe kahe aasta töö, sajad tehtud fotod, sõidud intervju-
eeritavate juurde lähedal ja kaugel, ulatuslik kirjavahetus ja 
paljud muud kulud.
   Novembri lõpuks peab raamatu käsikiri trükivalmis ole-
ma. Trükkimine ise käib tänapäeval kiiresti. Kui kõik hästi 
läheb,  võime  jõuluks  raamatu  tellijatele  kätte  toimetada. 
Arusaadavatel põhjustel ei jõua me seetõttu Külalehe väl-
jaandmist  vana  sagedusega  jätkata,  kuid  püüame  uuel 
aastal puudujääva tasa teha.

Peeter Lasting 
Kalle Nurk



Luigepaar peatus Tsooru Järvel

Paistab,  et  lõunasse  rändel  on  üks  luigepaar  valinud 
üheks  peatuskohaks  Tsooru  paisjärve,  ja  seda  juba  teist 
aastat järjest. Siin puhatakse, neile jätkub siin vist ka toitu, 
sest sel sügisel jäädi pea nädalaks.
   Luiged hoidusid järve madalamasse soostunud taganurka, 
saare ümbruse sügavat vett nad vältisid. Arvata võib, et nad 
kartsid kihutavaid autosid ja ka inimesi. Jalutasin tiiru üm-
ber järve,  kogu selle aja hoidsid vanad luiged mul  silma 
peal, tundsin, et meil oli silmside. Luikedel oli ka põhjust 
olla ettevaatlik, sest neil oli viis poega.
   Õhtuti,  kui päike oli  madalal,  oli  vaatepilt  kahe valge 
luige  ja  viie  halli  pojaga  väga  ilus.  Parim  koht  lindude 
vaatlemiseks  oli  pargipoolsel  küljel  kõvera  kase  juurest. 
Sel päeval, kui kured minema lendasid, lasid nad kuulda-
vale  trompetihelisid  meenutavaid  häälitsusi,  need  kostsid 
bussijaama välja.
   Sel suvel vestlesin mitme noore mehega. Kõik nad olid 
ühel meelel, et Tsooru keskus vajab oma toonekure pesa. 
Kõige parem, ilusam ja kurgedele ohutum oleks panna pesa 
üles paisjärve saarele.

   Pesa oleks seal igast küljest hästi vaadeldav, seal pole 
kõrgeid puid, mis suurte lindude lendu segaksid ja ka kur-
gede söögilaud oleks hästi kaetud.
   Pesapuu tuleks üles panna talvel, sest mööda jääd pääseb 
hõlpsasti saarele. Milline see pesa peaks välja nägema, on 

hea eeskuju olemas. Kui Kõr-
gepalu poolt  Pulsti  külla sisse 
sõita,  siis  vasakul  alajaama 
juures on selline tehispesa üles 
pandud.  Mehed,  kellega  vest-
lesin,  ütlesid,  et  mahajäetuid 
immutatud  elektriposte  vede-
leb  küllalt,  kaks  meest  olid 
nõus  pesakorvi  kokku  keevi-
tama.  Keegi  peaks  aga  kogu 
organiseerimistöö  enda  peale 
võtma.
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Peeter Lasting,
 Puiestiku talu

Huvitavaid objekte tsooru ümbruses
Pärandkultuuri objektid Antsla vallas inventeeritakse 
sel  aastal,  meie vallas on selle töö peal Joel Kuusk. 
Augusti  lõpus  jõudis  ta  oma  uurimisretkel  Tsooru 
raamatukokku  ja  Puiestiku  tallu.  Koos temaga  tegin 
väikese  ringsõidu,  et  üle  vaadata  mõned  seni  teada 
olevad objektid ja leida uusi.
   Teatavasti  nimetatakse  pärandkultuuriks  eelmiste 
põlvkondade tegutsemise jälgi  maastikul.  Kõige tun-
tumad pärandkultuuri mälestusmärgid on vanade talu-
de asukohad, kunagised teed, veskikohad ja pärimus-
tega seotud kivid, puud, allikad ning kohanimed.
   Esimesena peatusime Pulsti külas Ristikiriku talu ja 
vana kivirehe juures. Neist teisel pool teed on rahva-
pärimustest teada hiiekoht, kus kasvavad vanad pühad 
pärnapuud. Umbes 15 aastat  tagasi  käisin külas Tiia 
Tammikul, kes tookord elas Ristikiriku talus. Ta näi-
tas mulle üle tee künkal kasvavaid kõrgeid pärnasid ja 
rääkis Rootsi ajaga seotud legende. 2001. aastal ilmus 
kirjandusmuuseumi  ja  rahvaluule  arhiivi  teadlaste 
ekspeditsiooni käsitlev raamat „Rõuge kihelkond“.

Mahalangenud pärnapuu on seest tühi.  Foto: Kalle Nurk 

Selles on ka pilt kõnesolevatest pärnadest. Raagus 
puudega pildilt on selgesti näha kaks väga suurt pär-
napuud. Kuid praegu, kaheksa aastat hiljemtundub 
puudesalu kuidagi palju madalam. Koos Joeliga asja 
uurides selguski, et suurem kahest hiigelpuust on otse 
juure pealt maha murdunud. Mahavarisenud puu on 
aukartustäratavate mõõtmetega, sest tüve läbimõõt on 
üle meetri. Tüvi on seest tühi, lapsed saavad sinna 
vihmavarju pugeda. Teine, allesjäänud pärn paistab 
õnneks tervem ja ka jäme, kuid kõvasti madalam kui 
murdunud puu.
   Käisime  veel  Mustjõe  ääres  vana  matmiskohta 
vaatamas ja leidsime üles Roosikus kunagi töötanud 
vesiveski koha.  Veski on märgitud  ka vanal  Tsooru 
mõisa maaüksuste plaanil. Kuid kõigest sellest kirju-
tab paremini härra Joel Kuusk, kellele nende objektide 
kirjeldamine ja arvelevõtmine on töö. Külaleht pakub 
talle oma veeru. 
   Nädal  tagasi  käisin  koos  Külalehe  toimetaja  Kalle 
Nurgaga Luhametsas seoses selle kandi mälestusteraamatu 
peatse ilmumisega. Leidsime veel hulganisti pärankultuuri 
objekte, sealhulgas vanu talukohti,  vanu jõeületuskohti ja 
üksikuid suuri, keset põlde kasvavaid mände. Neil on ilus 
võrukeelne nimi „nurmõpetäi“. Tegime ka pilte, et mõnes 
järgmises Külalehes neist puudest juttu teha.
    Kui Tsooru   poolt Vana-Roosa poole sõita, siis paarsada 
meetrit Varstu valla piirist edasi on paremat kätt keset põl-
du väga ilus nurmõpetäi. See peaks paljudele Tsooru ini-
mestele tuttav olema. Luhametsa põlispuudest teatakse aga 
vähe, loodame , et varsti trükki minev raamat ka selle lün-
ga kõrvaldab.

Peeter Lasting



2009. aasta tarkusepäeva 4,5 kilomeetri pikkuse raja läbijad Tsooru raamatukogu ees lõpujoone taga.

Enne jookse, siis mõtle !

Avastart tarkusepäeva retkele Lepistu kooli õuelt on kõlanud.  
Rajale sööstab 27 osavõtjat.

E„ nne jookse, siis mõtle!“ pole mitte vanasõna ega 
tsoorulaste väljamõeldud uus tarkus. Tsoorus hakkab 
tavaks saama iga aasta tarkusepäeval läbida 4,5 kilo-
meetri pikkune rada. Et asja võetakse tõsiselt, näitab 
mulluse  aastaga  võrreldes  osavõtjate  arvu  suurene-
mine. Samuti püstitati uus rajaläbimise rekord. Taavi 
Kannimäe (Antsla) aeg 17,28 oli tunduvalt parem se-
nisest Leho Laidverele kuulunud rekordist, kuid säilis 
tema  möödunud  aastal  joostud  kiireim aeg  alagrupi 
arvestuses.  Raja  kõige  raskemaks  lõiguks  peeti  vii-
mast  poolt  kilomeetrit,  kui  läbiti  Tsooru  paisjärve 
äärest  kõvera  kase  juurest  algav  järsk  ja  pikk  tõus. 
Vilunumad  jooksjad  teadsid,  et  selleks  kohaks  pidi 

hoidma viimaseid  jõuvarusid.  Arvestust  peeti  eraldi 
nii vanuse lõikes kui ka meeste ja naiste vahel eraldi. 
Medaleid jagus paljudele, diplomi sai aga igaüks, kus 
peale märgitud tema aeg. Tänavuse osavõtjate vahe-
lise loosiauhinna omanikuks osutus Irina Horg.

Üks  jõuab  rohkem  küsida,  kui  mitu  vastata.  Mälumängu 
küsimuste  koostaja  Ene  Viimne  III  vooru  tarimate  Lauri  
Keerov (vasakul) ja Aivar Jõevere seltsis.

Pärast  jooksu  kehas  veri  peaaegu  et  keemas,  suun-
dusid  paljud  edasi  rahvamaja  saali,  et  testida  mälu 
„Tsooru  mälumängur  2009“  III  etapis.  Ka  seekord 
võitsid eelmise vooru kruusiomanikud.  Otsustati  ära 
ka IV etapi ja ühtlasi ka „Tsooru mälumängur 2009“ 
viimase vooru toimumise aeg, see on detsembris enne 
jõule. Nõnda treeniti Tsooru kandis tarkusepäeval vai-
mu ja keha.  

Tekst ja fotod: Kalle Nurk



Tsoorus mängiti toiduga
T„ oiduga ei mängita!“. Kes meist ei oleks seda lauset kuul-

nud. Eriti pühaks on eestlased pidanud leiba. Omal ajal 
korjati kokku lauale pudenenud leivapuru ja söödi ära. 
Teati, kui rasket ja keerulist teed pidi jõuab leib lauale. 
Austus toidu vastu vähenes nõukogude korra ajal, kui loo-
madele hakati jõusööda asemel pätside  kaupa leiba sööt-
ma. Ennekuulmatu tegu oli toiduga loopimine. Tänaseks 
on ajad muutunud. Kuigi toit inimesele endiselt esmatähtis, 
ei peeta kinni enam vanarahva õpetussõnadest.
   Augustikuu viimastel päevadel ärkasid tsoorulased just-
kui talveunest. Korraldati ühtjärge mitu spordiüritust. Su-
velõpu spordipäev meelitas kohale parasjagu huvilisi. 
Üheks põhjuseks  arvatavasti oli siinsele rahvale uudsed 
võistlusalad. Lisaks teatevõistlusele ja pallimängule toimu-
sid kiviheite ja munaviskamise võistlused.

Kolm kangemat kiviheitjat: Kalle Nurk (vasakul)-43, Romet 
Niilus- 48 ja Lauri Keerov- 45 meetrit.
   Kivi heitmisel summeeriti viis heidet: parema- ja 
vasku käega, jalge vahelt selja taha, üle pea selja taha 

ja eest kahe käega. Kuna kivi oli valitud paraja rasku-
sega, said oma võimeid näidata nii lapsed kui ka 
naised. 

Munaviskajate paremad: Erko Sibul (vasakul) -Lauri Keerov 
(22) , Kevin Keerov-Kristjan Sibul (17) ja Kristjan Sibul-Vidrik  
Joosu (11 meetrit).
   Väga omapärane ja kirgiköitev oli munaviske võistlus. 
Selgus, et alati ei lähegi maha pillatud muna katki, isegi 
mitte siis, kui seda visata mitmekümne meetri taha. Teise 
õnnetus on vaatajale kohati üpris naljakas. Aplausi said nii 
need, kelle muna püüdmise ajal käte vahel purunes ja sisu 
vastu nägu laiali lendas või siis kaelusest särgi alla voolas. 
   Mõlemad viskevõistlused olid Tsoorus esmakordsed, 
seega võitjad fikseeriti  ka rekordiomanikeks. Jõuti üks-
meelsele otsusele korraldada  järgmisel aastal  samalaadne 
suvelõpu spordipäev. Munad tuleb küll uued osta, kivi aga 
viis Lauri Keerov koju hoiule, et anda tuleval aastal 
samadel tingimustel uute rekordite püstitamise võimalus. 

                 Tekst ja fotod: Kalle Nurk

oktoobrikuu 

sünnipäevalapsed 
91 Amanda-Marie Alamets  26.10 
88  Õie Alasoo 13. oktoober 
79 Kalju Jänes 18. oktoober 
77 Asta Kalanüp 14. oktoober 
77 Aino Niilus 21. oktoober 
76 Endel Niilus  5. oktoober 
75 Arnold Püvi  6. oktoober 
73 Tiiu Jänes 2. oktoober 
68 Evi Laidver 21. oktoober 
61 Helgi Kikas 21. oktoober 
61.Lehte Tammiksaare 24. okt. 

60 Aime Pärna 10. oktoober 
60 Laine Bergmann  25. oktoober 
59 Helju Soikka 31. oktoober 
55 Sirje Kruus 28. oktoober 
54 Liidia Saaremägi   27. oktoober 
53 Kalev Udras 10. oktoober 
53 Mati Talja 27. oktoober 
53 Aivar Jõevere 29. oktoober 
52 Esper Horg 30. oktoober 
51 Kersti Kroonmäe  7. oktoober 
51 Eduard Harro 26. oktoober 
50 Rita Koobakene 16. oktoober 
50 Kaido Vaab 29. oktoober 
 

Reedel, 16. oktoobril väljakuulutatud 
pidu  ja Tsooru näiteringi etendus

Tühjad näpud

            
                  JÄÄB ARA !

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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