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Selline ilus vaade avaneb Roosiku külas Lepistu talu maadelt  Päka talule. Pilt on tehtud 16. jaanuaril  2010. aastal.
Foto: Kalle Nurk

Talv e m õ t i s k l u s  -  jaan u a ri k u i n e  loo d u s  oli  kui  ka u n i s  piltp o s t k a a r t
   Esimene kuu uuest aastatst on seljataha jäänud. Viibi-
sime  need  31 päeva kui  muinasjutumaal,  mille  pind oli 
kaetud  paksu  pehme  lumevaibaga.  Lumest  väljaulatuvad 
puud ja põõsad olid endale kristalsed kuued selga tõmma-
nud ning taluhooned pähe saanud valged mütsid, elektilii-
nid olid muutunud härmatisest köiejämeduseks ja  tõmbu-
nud pingule kui kandlekeeled, lastes kuuldavale omapärase 
võnkehelina.  Kõik need päevad tegutsesid inimesed ühes 
suunas – kuidas hoida toasooja.  Teadjamad räägivad, et 
viimati olnud selline karge jaanuar 1980-ndate keskpaigas.
   Viimase  aastakümne jooksul  on maaelu  tundmatuseni 
muutunud.  Põllumeeste  tegemisi  on  loodus  testinud  pea 
igal aastal, lükates nad vastamisi igasuguste erinevate loo-
dusjõududega. Käesolev aasta alguses on luubi alla võetud 
ehitusmehed.  Enam kui  kuu aega väldanud karm pakane 
püüab ruumidesse tungida igast võimalikust praost. Tsooru 
kandis  on  vähe  märgata  katuste  servadest  alla  rippuvaid 
jääpurikaid. See annab tunnistust korralikust lagede ja sein-
te  soojustamisest.  Küll  aga  kuuleb  siit-sealt  jututeemana 
kinnikülmunud veetorudest. Kas on siis tehtud mõni ehitus-
viga või pole veel jõutud vundamendi soojustamiseni.
 

   Silma torkab inimeste rahulikkus. Nina näpistava paka-
sepoisi kirumine tundub olevat sama patt kui kirikus kuradi 
mainimine.  Meid  ümbritsev  loodus  on   nõnda  võrratult 
ilus.
   Üha  sagedamini  kalduvad  muremõtted  metsloomade 
peale. Eriti siis, kui märkame koduõuel kitse- või jänese-
jälgi. Ka Tsooru park on justkui loomaaed. Aegajalt on nä-
ha kitsi,  kelle  magamisasemed  on rahvamaja  taga  asuva 
kuuseheki all, pargipuude vahel liikumas. Ühel keskpäeval 
võis saali aknast näha kolme kitse maja taga päikese käes 
jalutamas,  samas  kümmekond  meetrit  eemal  lesis  lumel 
kaskede all  rebane. Siinsest rebasest on räägitud igasugu 
imelugusid. Toitu näib loomadel leiduvat, sest  Asta Kala-
nüpi  poolt  lumehange  pistetud  kaks  saunavihta  seisavad 
puutumatuna. 
   Heaks mälumängu küsimus oleks, kuhu on kadunud lee-
vikesed ja tihased? Punarinnalisi, keda peetakse külma saa-
bumise esimeseks ettekuulutajaks, pole tänavu näha. Kuu 
aega  väldanud  vaikne  talveilm  hakkab  kiskuma  tuisule, 
mis  peaks endaga kaasa tooma ilmamuutuse ning andma 
tööd pikemat aega tegevuseta olnud lumesahkadele.

                                                   Kalle Nurk



Antsla gümnaasium sai ilusa talveaia

   Iga koolipäeva hommikul istub Tsoorus bussi 31 
last, et ühineda Antsla gümnaasiumi 453- liikmelise 
kooliperega. 27. jaanuaril langes õhutemperatuur alla 
30 külmakraadi. Algklassi õpilastel oli seega kooliva-
ba päev. Samal päeval aga  taasavati pidulikult vana 
koolihoone.  Renoveerimistööd  vältasid  terve  aasta 
ning esmaspäeval kirjutati alla tööde vastuvõtuaktile, 
kolmapäeval lõigati lint läbi. 

Vana koolihoone renoveerimistööde lõppemisega kuulutati  
27. jaanuaril vana koolihoone taasavatuks. Lindi lõikasid  
läbi  vallavanem  Tiit  Tõnts  (vasakult),  volikogu  esimees 
Kurmet Müürsepp ja kooli direktor Heinar Kool.

              Foto: Kalev Joab
    Lisaks õppekorpuses asuvale kuuele I astme klas-
sile (1. - 3. kl), paikneb seal õppeauditoorium, raama-
tukogu  ja  arvutiklassid.  Katusealusesse  aga  ehitati 
välja kolmas korrus, kus on õpetajate tuba ja abiruu-
mid.  Vana- ja uut koolimaja ühendab klaasseinte  ja 
-katusega  puhkeruum.  Puhkeruumi  kutsutakse  ka 
talveaiaks, sest selle aknast avaneb ilus vaade Antsla 
linnale.  Aianurka on paigutatud kasvama kaks suurt 
palmi.  
   Kuigi pidulik avamine toimus jaanuarikuu lõpus, 
võtsid õpilased klassiruumides kohad sisse juba õppe-
veerandi alguses. Huvipakkuvad on kriidivabad tahv-
lid. 
    Peaaegu seitse miljonit krooni maksma läinud ehi-
tustööde üle tunnevad tsoorulastest kõige enam  
rõõmu algklasside õpetajad Ly, Kaire ja Eve, „puhtu-
sekuninganna“ Virge ning neli meie I astme õpilast - 
Karl-Erik, Kadri,  Keitlin  ja Aigar.  Nende koolipäev 
möödub just selles maja osas.

Talveaias palmi all on kohad sisse võtnud  esireas vasakult  
vaadates  Karl-Erik  Keerov  (Ia  kl),  Kadri  Listak  (IIIb),  
Keitlin Meitsar (IIIb) ja Aigar Paal (Ib). Tagareas õpetaja  
Ly  Raudsepp,  koristaja  Virge  Niilus   ja  õpetajad  Kaire  
Niilus ning Eve Sarapuu. 

Fotod: Kalle Nurk
    Rõõmujooni võib märgata ka kooli direktori Heinar 
Kooli  näos.  Ettevalmistustööd  algasid  juba  kümme 
aastat tagasi, kuid kaua ei leitud rahastamisvõimalusi. 
Esialgsest planeeritud 15 miljoni suurusest projektist 
saadi kate poole väiksemale summale. Loobuda otsus-
tati ruumide sisustusest. Nii ehivadki klassiruumi va-
nad päevi näinud Rootsi sõprusvallast saadud kooli-
pingid.  Direktori  sõnade  kohaselt  on  mõnes  mõttes 
isegi parem, et tööd alles nüüd lõpule jõudsid. Vahe-
peal jõuti mitmes naaberkoolis sealseid renoveerimis-
töid vaatamas käija ning leida uusi ideid. Soovidel ja 
töödel  ei  paista  lõppu  tulevat.  Järgmiseks  suureks 
tööks on maja veesüsteemi väljavahetamine,  spordi-
sõbrad ei jõua ära oodata, millal võetakse käsile staa-
dion.  Meie  spordiväljak  on  ümbruskonna  koolide 
omaga  võrreldes  kõige  halvemas  olukorras.  Heinar 
Kool ei usu ka, et lähiajal Antsla Gümnaasiumist saab 
põhikool.
   Praegu on  laste  tööpäev üsna  pikk.  Väsitavatele 
koolipäevadele  lisandub ju  koduste  tööde  tegemine. 
Väga paljud õpilased osalevad ka huviringides. Mõel-
damatu  on lisada juurde veel  pikad sõidud kooli  ja 
tagasi.  Kahjuks  saavad  Tsooru  kandi  lapsed  pikki 
bussisõite omal nahal tunda. Hommikul väljub Tsoo-
rust kaks õpilasringi bussi - üks suundub Varstu, teine 
Antsla. Õhtul poole viie paiku kohtuvad bussid taas.
    Tsooru kandi lastest õpib Antsla gümnaasiumis:

1. kuni 3. klassis 4 last
4. kuni 6. klassis 5 last
7. kuni 9. klassis 12 last
10. kuni 12. klassis 10 last.

Kalle Nurk



P u n a n e  ku k k  hä v i t a s  Laa n e  tal u  hä ä r b e r i
  

   Laane talu suur elumaja 2008. aasta      
suvel.  
Maja on Laane talus teine elumaja ja 
valminud 1936. aastal  sama kohal asunud 
suure rehetoa asemele.

   L aane talukoht on üks Luhametsa kandi vanimaid 
koos Kurgja, Pulli,  Hirremetsa, Padusepa ja Piisi ta-
ludega. Aegade jooksul on talust kujunenud küla süda. 
Asub ju ta kõige sügavamal Mustjõe loogas ja kõige 
kaugemal lähematest keskustest Tsoorust ja Sännast. 
Sellest  annab  tunnistust  taluõuele  ehitatud  kohalik 
koorejaam, kuhu 1930-ndatel igal hommikul piim ta-
ludest kokku veeti ja kus inimesed kokku said. Samas 
asus ka postipunkt. Talu teeotsas on Luhametsa bussi-
peatus.  Õue ümbritsesid majandushooned. Nii oli hea 
majast  minna  aita,  lauta,  küüni  või  veidi  kaugemal 
asuvasse sauna. Teelt viib tallu puuderida, hooned on 
paigutatud laiali üsna suurel alal. Laane talu meenutab 
seetõttu rohkem mõnda mõisasüdant, kus on park, sel-
les  häärber  ja  veidi  eemal  mitmesugused majandus-
hooned.  Kõik kolm Luhametsa  küla  kokkutulekut  – 
asutamisest  25,  80  ja  100 –  on korraldatud  Laanel. 
Praeguseks on suur Luhametsa hajaküla  kadunud, va-
nema rahva meeles püsib see aga edasi. 
   Laane talu eluhoonet võis nimetada taluhäärberiks, 
toad selles olid väga avarad ja kõrged, ka teine korrus 
oli ruumikas.Viimastel aastatel seisis maja tühi. Oma-
nikud  olid  selle  müünud,  vahepeal  vahetusid  uued 
omanikud. Kinnisvaraarendajate meelevalda sattunud 
pika ajalooga talukoht ootas noort peremeest. Hea oli, 
et vähemalt elumaja katus vastu pidas, kõrevalhooned 

hävinevad iga aastaga üha enam ja enam.
    Kahju, et ükski omanikest ei ole leidnud võimalusi 
kunagise koorejaama majakese katuse parandamiseks. 
Koorejaama lagi on kokku varisenud ja kogu hoone 
parandamatult  rikutud.   Selles  majakeses  on  pärast 
sõda  isegi  elatud.  Luhametsa  küla  asutamise  100. 
aastapäeva  kokkutulekul  käisid  paljud  koorejaama 
majakest vaatamas, tuletati meelde, kuidas siia piima 
kokku veeti  ja  kes koore edasi  Kikkaoja meiereisse 
vedas. 
  Aasta   alguses  võimu  võtnud  pakane  on  korraks 
tagasi tõmbunud.  Esmaspäeva ööl vastu 2. veebruari 
oli  vaikne.  Üksikud  lumehelbed  liuglesid  taevast. 
Luhametsa küla oli vajunud sügavasse unne. See on 
kõige magusam aeg pahatahtlikel inimestel tegutsemi-
seks. Nii hiiliski samal ajal must kogu üle aasa Laane 
taluõue, poetas end tühjalt seisvasse elumajja ja tegi 
kahe toa põrandale  lõkke. Askeldused tehtud, kadus 
tuldud teed pidi tagasi.
    Lõmmusoo taluperemees Mati Adson  märkas kella 
kolme paiku Punast kukke tiibu lehvitamas Laane talu 
häärberi katuseharjal. Kiiresti edastas ta SOS appikut-
se. Esimesena jõudis kohale kohalik kustutusbrigaad 
Vastse-Lahu talust. Paar tundi hiljem oli Laane taluõu 
täis autosid ning täisleekides maja ümber askeldavaid 
tuletõrjujaid. 

75 aastat tagasi puidust ehitatud uut 
eluaset ei suudetud päästa. Katus varises 
kokku, peagi ka vahelagi. Luhametsa 
küla üks sümbolitest on hävinud.

Endisest küla uhkusest on järgi ainult seinad 
ja pilvede poole sirutuv korsten. Pilt on tehtud  
järgmisel päeval peale põlengut. 

Tekst ja fotod: Kalle Nurk



Uu e l  aa s t a l  uu e  h o o g a

Lille  Puija  (vasakult),  Aime  Pärna  ja  Enda  Väits  on  
raamatukogu  sagedased  külalised.  Siin  käiakse  ka   Eha 
Mandeli (seljaga) akordioni muusika saatel laulmas. 

   K uigi kaht  aastat  lahutab ainult  murdosa,  mille 
jooksul lennutatakse taeva poole  hulgaliselt ilutules-
tiku, saavad inimesed justkui energiasüsti. Soovitakse 
alustada millegi uuega. Nii otsustasid laululembelised 
pensionärid koguneda iga teisipäev raamatukogu ruu-
midesse ja laulda vanu noorusaja laule.  Repertuaari 
valitakse ka lugusid, mis sobiksid  esitamiseks täht-
sündmuste puhul. Laul ja tants on alati käsikäes käi-
nud. Pärast  laulutundi  suundutakse rahvamaja saali, 
et tuletada meelde seltskonnatantse ja õppida selgeks 
ka mõni rahvatants. 
   Eakate  tegevus  on  pannud Tsooru  kandi  justkui 
uuesti kihama. Kohale tullakse ka kaugematest küla-
dest.  Raamatukogu  ja  rahvamaja  ruumid  hakkavad 
tasapisi  asendama kunagisi  piimapuki-  ja autokaup-
luse kogunemiskohti. 
   Antsla vallas on loodud mitu vanema põlvkonna 
seltsingut.  3. märtsil saavad nad kõik Toomeoru baa-
ris kokku. Koosviibimise organiseerimine lasub see-
kord  Elulõng õlgadel.  Nüüd on hea võimalus  üles 
astuda  õpitud laulude ja tantsudega.
   Oma kohta otsivad ka kohalikud muusikud. Tsooru 
keskuses Pargi talu peremees Henn Ploom on aasta-
kümneid pühendunud muusikale.  Tema taktikepi all 

on kümnekonnale ansamblile elu sisse puhutud. Pärast 
rahvamaja juhataja ametikohalt  lahkumist  tegi  Henn 
oma koju  stuudio, et õpipoisid saaksid edasi harju-
tada.
   Teame palju lugusid, kus kuulsate bändide esime-
seks peatuskohaks ongi olnud just kellegi korter.  Hil-
jem aga olid nad sunnitud leidma uue koha, sest pidev 
muusikamüra ajas majaelanike karvad turri.

  Tsooru noored  muusikud  on vajunud  mõttesse.  Seistes  
teelahkmel peavad nad valima õige suuna. Pildil  on Andi  
Paal  (vasakult),  Väino  Tamm, Alvar  Paal,  Kerli  Uibo  ja  
Sandra Kroonmäe. 
 Kodurahu huvides piilusid Tsooru noored muusikud 
aasta alguses rahvamaja ukse vahelt sisse, et kas pil-
limeeste ruum ikka alles. Kuigi korralik stuudio tuleb 
välja vahetada tühja ruumi vastu, kus üksik  muusika-
riist  nurgas tolmu kogumas,  tõmmati  uks enda järel 
kinni.  Kahju,  et  Tsooru  ansamblite  isa  on  leidnud 
omale uue tegevuse. Kuna teist  sama andekat meest 
siinkandis pole, tuleb abi otsida kaugemalt.
 3. veebruaril helisesid taas rahvamajas kitarrikeeled. 
Kas täitub ka nende unistus mängida kitsukesest ruu-
mist  end lavalaudadele,  näitab aeg. Tegelikkuses la-
hutab kahte ruumi ainult vaheuks, sest rahvamaja pil-
limeeste tuba asub otse lava taga.

Tekst ja fotod:
Kalle Nurk

    

Õ n n i t l e m e   v e e b r u a r i k u u   s ü n n i p ä e v a l a p s i

86 Hilda Must 4.veebruar Savilöövi
79 Ilse Perli 15. veebruar Viirapalu
73 Milvi Koobakene 4. veebruar Kikkaoja
71 Hili Raidma 8. veebruar Tsooru
68 Kalju Mändla 4. veebruar Litsmetsa
66 Hilli Pütsep 19. veebruar Roosiku
65 Kalju Pütsep 19. veebruar Roosiku
65 Are Saia 22. veebruar Luhametsa
64 Aili Tamm 6. veebruar Tsooru
64 Tõnu Pärna 10. veebruar Kikkaoja
62 Uno Kalda 11. veebruar Piisi

62 Esta Sisas 15. veebruar Tsooru
58 Helge Saaremägi 12. veebruar Savilöövi
57 Laine Keerov 2. veebruar Savilöövi
57 Taivo Pärn 17. veebruar Tsooru
55 Tõnu Valling 18. veebruar Kikkaoja
54 Jaan Jalak 20. veebruar Roosiku
54 Mati Ilves 22. veebruar Kikkaoja
52 Heino Kroonmäe 21. veebruar Tsooru
51 Mart Talja 4. veebruar Tsooru
51 Herene Palm 24. veebruar Tsooru
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