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Tsoorulased süütasid oma jõulukuusel tuled

Teisel  advendil  süttisid  „Tulede  tantsuga“  Tsooru  keskuses 
jõulutuled.  Ehitud  kuusk  rõõmustab  tsooru  kandi  rahvast  
kolmekuningapäevani.

Väljakäidud mõte ehtida Tsooru keskuses oma jõulu-
kuusk on inimeste mõtetes mõlkunud mitmeid aastaid. 
Teisel  advendil,  6.  detsembril,  sai  unistusest  tõsiasi. 
Sadakond  inimest  tuli  Tsooru  kaubanduskeskusesse 
jälgima  seda  ülevat  hetke.  Kuusetulede  süttimisele 
järgnes rõõmuhüüatus ning tugev aplaus.  Ilus külm-
valgetes  tuledes  kuusepuu  oli  seda  väärt,  kindlasti 
kuulus osa aplausist ka meeskonnale, kelle hingesoo-
just kiirgas puu ilu.
   Olles  ise telgitaguse  elu keerises,  oskan üht-teist 
jutustada ka jõulupuu saamisloost. 
   Kuu aega tagasi  hilisel  õhtutunnil  kogunes grupp 
aktiivsemaid  inimesi  rahvamaja  kaminasaali,  et 
mõtiskleda  Tsooru  elu  hetkeolukorrast.  Ühel  meelel 
oldi,  et  nutulaulu  lauldes  ja  lahtise  suuga  ülespoole 
vahtides  me  edasi  ei  jõua.  Peame  koonduma  nagu 
„kõik  see  üks  mees“  ühise  mütsi  alla  ja  alustama 
astumist  ühest  jalast.  Esimeseks  proovikiviks  otsus-
tatigi  süüdata  kuu aja  pärast  oma  jõulukuusk.  Peal-
tnäha lihtne ülesanne võis läbi  kukkuda ühe ketilüli 
katkemise korral. Sellel aga sündida ei lasknud tsoo-
rulased. Ülesanded jagatud, hoiti kogu aeg ketil silma 
peal, et see ei katkeks. Alguset tegi Lõuna regionaalne 
Maanteeameti Võru esindus, kes  peitis osaliselt kruu-
sahunniku alla keskuse ristteel lainetanud suure vee-
loigu. Just veeloigu kaldale oli maha märgitud kuuse 
asukoht. 

    Nüüd võisid Jaanus Pihu ja Julius Jõgi asuda pär-
napuude juurestikust  läbi raiuma auku, et  paigutada 
kohale  Jarek  Jõela  kingitud  rauast  kuusejalg.  Kes 
toob  kuuse  ja  paigutab  kohale,  seda  tarvis  kaugelt 
otsida. Alati abivalmis AS AKO seltskonda võis usal-
dada.  Kasvõi  nui  pooleks,  nemad  oma  lubadust  ei 
murra. Nui aga tuligi sel korral pooleks ajada. Suvis-
tele  vihmadele  ei  tulnud ega  tulnud  lõppu.  Vihma-
veest  läbiimbunud  maa  ei  võimaldanud  tehnikaga 
metsailudusele  järgi  minna.  Vahel  öeldakse,  et  kui 
Muhamed ei lähe mäe juurde, peab mägi ise tulema 
Muhamedi juurde. 

Seitsmemeetrine  jõulukuusk  kanti  õlgadel  metsast  välja.  
Pildile jäid kuusetoojad Urmo Pärna (vasakult), Jaan Jalak,  
Aivar Jõevere ja Heldur Mägilainen.



Langetatud  puu  alla  torgati  latid,  mille  abil  kuusk 
tõsteti  õhku. Raskus õlgadel,  vajusid Aivar  Jõevere, 
Heldur Mägilaineni, Urmo Pärna, Mati Veide, Tambet 
Ristisaare,  Toomas  Sule  ja  Jaan  Jalaku  saapad 
sügavale  samblasse  ning  põlved  longu,  aga  alla  ei 
vannutud.  Nii  asus Luhametsa  küla  Kroonsaare talu 
metsahooldustöödele  ette  jäänud  metsakuningas 
viimasele väärilisele teekonnale. Kuuseomanik Jörgen 
Vähi on enamusele tsoorulastest tundmatu.  Siiski on 
ta  varematelgi  aegadel  oma  panuse  siinsele  rahvale 
andnud.   Tema  on  üks  nendest,  kes  1997.  aastal 
koostas  valla  üldplaneeringut  ja  tegi  omapoolseid 
ettepanekuid Tsooru kandi väljaarendamiseks. Temast 
pikemalt  saab  lugeda  peagi  ilmuvast  „Sada  aastat 
Luhametsa küla Võrumaal“ mälestustekogumikust.
 Kõik sujus nagu lepase reega. Täispinge langes keti 
keskosale. Kuuse juurde tuli vedada elekter ja hiiglane 
ära  ehtida.  Eriti  viimasel  ajal  on  tsoorulased  tunda 
saanud vallavalitsuse otsustavust. Nii tabas ka seekord 
haamer otse naelapea pihta.
 Juudipargi  tänavavalgustuse  posti  otsas  süttis  taas 
pirn.  Samast  said  ka  toite  jõulutuled.  Lähenevate 
pidustuste  puhul  saadi  pealekauba  veel  ilus 
jõulukingitus- kuusetuled. Kuna kuusk sai planeeritust 
kõrgem,  toetas  AS  Toomeoru  omalt  poolt  tulede 
juurdepanekuga. 

Kuuse ehtimisel tuli kasutada tõstuki abi, mis samal ajal sättis  
tänavavalgustust korda. 

Kuigi kuusk oli ehitud ja tulede süttimise peaproovgi 
tehtud,  püsisid  pinged  üleval.  Kui  palju  inimesi 
meelitab  soojast  toast  televiisorite  tagant  välja  see 
ülev  hetk?  Vastu  pidasid  ka  keti  teised  lülid. 
Külavanem  Arvo  Tamm  võis  välja  kuulutada 
tsoorulaste jõulurahu.

Jõulukuuse tulede süttimist tuli jälgima sadakond inimest.

Tervitama oli saabunud ka volikogu esimees Kurmet 
Müürsepp  ja  vallavanem  Tiit  Tõnts.  Rahvamaja 
taidlejate poolt ette kantud „Tulede tants“, Aleksandri 
valss ja jõululaulud rõhutasid pidulikkust. Päkapikud 
näitasid lahkust maiustuste jagamisega. 
Oli ilus meeldejääv õhtutund. 

Mari-Liis  Must  (vasakult),  Kerli  Koobak,  Lily  Keerov,  Liia  
Sibul, Sirle Nurk, Mare Mägi, Ly Raudsepp, Kaire Niilus ja 
Vladimir  Vassiljev   Tsooru  ansamblist  lauluga   „Süüta  
küünal“ lisasid sära tuledes jõulukuusele.

Soovin,  et  hea  meeleoluga  mindaks  vastu  ka  uuele 
aastale. Et tsoorulased ei laseks juhtuda sellel,  mida 
oleme  maakonna  häälekandja  Võrumaa  Teatajast 
lugenud mitmel aastal järjest, et Antsla linnas lõhuti 
pärast  kuuse  ehtimist  juba  järgmisel  päeval  tulesid. 
Hoiame oma jõulurahu sümbolit!

Tekst ja fotod
Kalle Nurk



Antsla valla volikokku pääsemiseks lunastasid pileti 13 enim hääli kogunud kandidaati. Vasakult seisavad Kurmet Müürsepp,  
Heinar Kool, Lehar Neve, Üllar Salumets, Merike Prärz, Kalmer Kallion, Lea Jõevere, Jarek Jõela, Ustav Allas, Üllar Ahi, Tiit  
Tõnts, Gert Goršanov ja Jaanus Kala.

Foto: Kalle Nurk

Volinikud, kelle kätes on valla juhtimine

18. oktoobril toimunud kohaliku vallavolikogu vali-
mistest on peagi kaks kuud möödas. 53,77% hääleõi-
guslikku  tsoorulast  lasi  valimiskasti  oma  otsuse. 
Tulemused  annavad  meile  võimaluse  järelduste 
tegemiseks.
   Kuna valimised on salajased, jääb meile teadmata, 
kui suurt rolli mängis volikokku pürgijatele valimis-
liitu  või  erakonda  kuulumine.  Tõenäöliselt  valimis-
sedelile risti tehes mõeldi eeskätt inimesele, kelle kät-
te võib usaldada valla juhtimise. Võttes abiks kolme 
viimase  Antsla  valla  volikogu  valimistulemused 
(2002., 2005. ja 2009. aastal), on  tsoorulased eelis-
tanud  järgmisi  volikokku  pürgijaid:  kõigel  kolmel 
korral kandideerijatest  Tiit  Tõnts (71; 62; 31 häält), 
Aivar  Sloog  (26;17;  20),  Lehar  Neve  (5;  26;  25), 
Kurmet Müürsepp (3; 5; 3) ja Heinar Kool (6; 11; 8). 
Kahjuks on Eesti  Vabariigi  kõige staažikama valla-
vanema  Tiit  Tõntsule  tsoorulaste  toetus  igal  korral 
vähenenud.  Samas  on  enda  vajalikkuse  osatähtsust 
suutnud hoida Rimmi külas elav talunik Lehar Neve, 
kes  on  ületanud  meie  oma  talumeeste  liidri  Aivar 
Sloogi  tulemused.  Tunduvalt  rohkem  oleks  võinud 
koguda siinseid hääli aga Antsla Gümnaasiumi direk-
tor  Heinar  Kool,  kelle  edasiviivaid  ümberkorraldusi 
Lepistu koolis peaks vanem generatsioon hästi mäle-
tama. Enda tutvustamisega on tagasihoidlikult esine-
nud tänavu vallavolikogu esimeheks valitud Kurmet 
Müürsepp. Heameel  aga on meie kandist  volikokku 
pääsenud Jarek Jõela üle,  kes kogus mullusest  pea-
aegu poole rohkem toetushääli (-; 23; 43). Ka  nime-
kirjas uustulnuk Lea Jõevere annab lootust siinse elu 
edasiarendamise  hoogustumisele  ja  mitmekesistami-
sele.

   Muret tekitab asjaolu, et järjest kahanenud on nii 
Tsooru  kandi  valijate  arv  (668;  642;  463)  kui  ka 
esindatus volikogus (4; 3; 3). Jäädes  otsustamisel 13 
voliniku  hulgas  tublisti  vähemusse,  peavad  Jarek 
Jõela, Lea Jõevere ja asenduslikmena volikokku  ar-
vatud Aivar  Sloog tublit  tööd tegema,  et  hea seista 
siinse kandi vajaduste eest. Vesteldes mitme volikogu 
liikmega, selgus, et kuigi nad on põlised Antsla valla 
elanikud ja olnud mitme volikogu koosseisus, teavad 
nad väga vähe Tsooru  kandist. Palju oleneb ka meist 
endist, tsoorulasetest, kuidas kaasa aitame. Oma tegu-
dega peame tõestama, et soovime ellu jääda ning välja 
rabeleda vireleva ääremaa staatusest. 
   Väljakäidud  ettepanek,  et  vähemalt  korra  aastas 
võiks volikogu oma istungit pidada Tsooru rahvama-
jas,  on mitmete  liikmete  poolt  juba heakskiitu  leid-
nud.  See  annaks  võimaluse  volikogulastel  lähemat 
tutvust  teha  Mustjõe  paremkalda  inimestega  ning 
siinsed külaelanikud saaksid jälgida, kuidas võetakse 
omavalitsuses vastu otsuseid.
    Raske majandusaasta hakkab läbi saama. Karta on, 
et veelgi raskem aga ootab ees.

 

Soovin  vallavolikogu  uuele 
koosseisule  ja  volikogu 
komisjonidele  terast  mõistust 
otsuste tegemisel, tsoorulased 
loodavad  teie  tarkusele  ja 
kogemusele.  

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja



Tsooru noored tahavad moodustada oma klubi

Tsooru noored otsustasid  asutada oma klubi. Laua taga on 
istet võtnud asutajaliikmed Ahto Ilves (vasakult), Mario 
kroonmäe, Keijo Pettai, Vidrik Joosu, Taisto Tamm, Kevin 
Keerov, Andre Luik ja Rauno Niilus. Seljaga istub 
rahvamajapoolne noorte kordinaator Maiu Osvin oma 
pisitütrega.
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Esmaspäeva, 7. detsembril, pärast kooli kogunes ka-
heksaliikmeline noortegrupp Tsooru rahvamaja kami-
nasaali. Viisteist aastat kolikambrina kasutuses olnud 
endist raamatukogu ruumi ei tunne äragi. Antsla val-
lavalitsus kirjutas projekti rahalise toetuse saamiseks 
ja see kiideti heaks Leaderi- (täpsustan toetajat) poolt, 
mõeldes eeskätt noorte vabaaja veetmise parendami-
sele. Suvekuudel askeldasid ehitusmehed rahvamajas, 
pühkides  septembri  lõpus  põrandalt  ehitustolmu. 
Tööde käigus vahetati välja maja välisuksed, korras-

tati kontorisse viiv koridor, ümber ehitati rõdupoolne 
teisele korrusele viiv trepp, uue ilme sai lükandustega 
rõdu  ja  tundmatuseni  muutus  niiöelda  kolikamber. 
Noortekeskuse nime kandev majaosa on leidnud laie-
ma  rakenduse.  Kuu  aega  on  maja  sumisenud  nagu 
mesilastaru.  Allkorruse fuajees on üles sätitud laua-
tennise- ja koroonalaud, ülakorrusel aga heidab õhtu-
tundidel kaminatuli valgust ning sooja. Kaminaruumi 
on omaks võtnud juba eakate seltsing Elulõng, laulu-
ansambel, koolieelikud ja mitu koosolekutki on seal 
maha peetud. 
   Esmaspäeval  võtsid  Lepistu koolist toodud ümar-
laua taga istet noored, et pidada sõjaplaani. Varase-
mad noorte ülesastumistest on laiema ringkonna poolt 
tunnustust  toonud  diskoõhtud.  28.  ja  29  detsembril 
aga on kavas korraldada suur „Tsooru Cuber Games 
2009“  (Tsooru  kübermängud  2009.  Toimetaja  
märkus). Selle uudse ürituse korraldamise ümber pea-
miselt  jutt  keerleski.  Järgmisel  kokkusaamise  ajaks 
aga otsustati rohkem teavet koguda teiste noortekes-
kusete tegevuse kohta, eeskätt Rõuges ja Võrus. Ants-
la tegevust peeti väheseks, see piirduvat ainult televii-
sori vaatamisega. Teisel koosolekul peaks paika saa-
ma täpsem klubi nimetus ja ka juhatus.
   Külaleht püüab silma peal hoida noorte tegevusel ja 
kirjutada ka edaspidi nende ettevõtmistest.  

Kalle Nurk

Õnnitleme sünnipäevalapsi
Novembris
82  Emilie-Annette Adson 
76  Linda Vaab           
75  Viive Liider  
62   Laine Annus  
59  Valter Sõmer  
58   Peep Leimann  
51   Heli Mõttus                

Detsembris
78 Elsa Jaarma  
75 Ilse Kalda 
75 Theodor Lieber 
72 Linda Mõttus  
69 Jüri Laidver  
68 Agu Liibert  
66 Eino Soikka  
64 Leo Ilves  

60 Ruth Drenkhan  
60 Vladimir Vassiljev  
60 Toivo Lokk  
58 Rein Veide 
57 Mart Antsov  
53 Aivar Koobakene  
51 Ester Rätsep  
51 Vilja Horg

Aastalõpu üritused tsooru rahvamajas

20. detsember kell 11   Väikelaste jõulupidu
20. detsember kell 19    Jõulueelne teeõhtu – „Tänuõhtu“ 
27. detsember kell 15   „Tsooru mälumängur 2009“ finaal
28. ja 29. detsember   Tsooru kübermängud 2009
1. jaanuar kell 01    Uusaasta pidu
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 Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired 
Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084 
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Trükiarv : 43  
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