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kes seljatab Tallinna?

   Möödunud aasta lõpus said Tsooru mälumängurid 
kutse  osalemiseks  Tallinna  Televisiooni  saatesarjas 
„Kes seljatab Tallinna?“. Mälumäng on ellu kutsutud 
lähendamaks Tallinna linnaosasid teiste Eestimaa lin-
nade ja valdadega. Kuna turniir koosneb ainult kahek-
sast  saatest,  võistlesid  tsoorulased  ainsatena  Võru-
maalt.
16. jaanuaril suundusid Tsooru parima mälumänguri 
tiitlikandjad  Aivar  Jõevere  ja  Ülle  Lehtsalu  ning 
„Tsooru  mälumängur“  korraldustoimkonna  alustugi 
Ene Viimne pealinna Antsla valda esindama. 

21. jaanuaril  Tallinna Televisiooni saatesarjas „Kes seljatab  
Tallinna?“ kohtusid Pirita linnaosa, Antsla valla ja Kiviõli lin-
na esindajad. Antsla valda esindasid Ene Viimne (pildil kesk-
mise laua taga vasakult), Ülle Lehtsalu ja Aivar Jõevere.

Foto: Kalle Nurk
Sõitsime Lusti lasteaia bussiga, mille roolis omakandi 
mees Peeter Sprenk. Saime sõbraliku vastuvõtu osa-
liseks. Kõigepealt tutvustati meile televisiooni ruume. 

Tassike kohvi ja mõned suupisted vähendasid võist-
luseelset  pinget.  Nimelt  on saate  eesmärgiks  sõbra-
likus õhkkonnas kohtumine, kus leitakse igale küsi-
musele vastus. Omamoodi elamuseks oli näha, kuidas 
ja millistes tingimustes valmib üks saatesaari. Antsla 
võistkond oli paigutatud istuma kesksele kohale, te-
mast paremat kätt Pirita linnaosa ja vasakul Kiviõli 
linn. Mälumängu on võimalik näha Tallinna telekana-
lil  ning samuti  Starmani  ja Elioni  digikanalil.  Kah-
juks  polnud  meist  ükski  esimest  telesaadet  näinud, 
seega  astusime  vastu  niiöelda  pimesilmi,  teadmata, 
mis ees ootab. Märkamatult möödus kolm tundi kest-
nud lindistus. Iga küsimuse järel tehti vahepaus, sel-
gitati, mis ees ootab ning kuidas käituda. Lindistuse 
käiku saatis mõnus huumor.  Vahepeal oli jälle lund 
hakanud sadama ning kiskus tuisule. Peeter pidi ta-
gasiteel hoolas olema rooli keeramisega. Meie koju-
sõit kulges aga märkamatult. Avaldasime muljeid lä-
bielatust ning langetasime mõnegi uue otsuse, kuidas 
Tsoorus  peagi  algavat  „Tsooru  mälumängur  2011“ 
uut  hooaega  teistmoodi  teha.  Tagasi  koju jõudsime 
enne  südaööd.  Meie  kohtumise  Tallinna  Televisi-
oonis jäädvustas allakirjutaja ka filmilindile, mida oli 
Tsooru filmisõpradel põnev vaadata 28. jaanuaril rah-
vamaja kinolinal. Olemas on ka salvestus 21. jaanu-
aril  toimunust  televisioonisaatest,  mis  annab  hea 
võrdluse tegelikkuse ja teleekraani vahendusel nähtu-
ga.  Tänusõnad kuuluvad Antsla  vallavolikogu  hari-
dus- ja kultuurikomisjonile, kes katsid bussisõidu ku-
lud.

Kalle Nurk  

Koolitants 2011
   Janika Tõntsel Antslast püüab Tsooru kandi elu muuta 
mitmekülgsemaks.  Suuremat  tähelepanu  pöörab  ta  just 
noortele,  juhendades  nädalas  kaks  korda  noorte 
showtantsu. Vabadel tundidel istub ta koos koolinoortega 
rahvamaja  kaminasaalis,  pidades  tulevikuplaane.  Üheks 
kindlaks  sihiks  oli  ka  esinemine  maakonna  koolitantsu 
päeval.  29. jaanuaril  esinesidki viis tsoorukandi tüdrukut 
Võrus kultuurimajas Kannel lavalaudadel.  

Tsooru tantstrupi tüdrukud Mariliis Luik, Heret Siidra, Anete  
Siig, juhendaja Janika Tõntsel, Greta Puija ja Mariann Puija 
ülevas meeleolus pärast publiku ees esinemist. 



lepistu kooli meenutades  5. Helgi Kolk (Kivi)
   Veeretasin peas mitu kuud lubadust  kirjutada Lepistu 
koolist  ja  enda õpinguaastatest,  esimene lause ei  saanud 
kuidagi  paberile.  Mälestustekillud  tundusid  vähetähtsad 
või vahel ka liialt isiklikud.  Käivitajaks said 2011. aasta 
alguses  kaks  sündmust  -  kirjutiste  koguja  Kalle  Nurga 
meeldetuletus ja taas kord nähtud Peeter  Simmi  ja Mati 
Põldre  film „Georg“.  Viimasega  seoses  meenub,  kuidas 
mu vanaema (Meeta Jaik, Lepistu kooli  vilistlane läinud 
sajandi  kahekümnendatest)  Georg  Otsa  laulmist  kuuldes 
raadio valjemaks keeras. Tema vaidlused vanaisaga, kelle 
lemmikute hulka Ots ei kuulunud. Vanaema võinuks nau-
tida Asta Otsa jutustuse järgi tehtud filmi, mis valmis kah-
juks liiga hilja, neli aastat pärast vanaema surma.
   Siinjuures pean kahetsusega märkima, et suures osas jäid 
üles tähendamata ka mu vanavanemate mälestused, vigade 
paranduse aeg on lõplikult  läinud. Laskumata pikemasse 
arutlusse juurtest ja ajaloo järjepidevusest võiks nii juhtu-
da ka nüüdseks ajalukku läinud Lepistu kooliga. Kui meie, 
asjaosalised, õigel ajal oma kooli ajalooraamatusse ei raiu. 
Sarnasust  viimastel  aastatel  ilmunud kergekaaluliste  elu-
looraamatutega pole karta -  meie kool oli  tähtis tervete 
põlvkondade Võrumaa külade inimeste jaoks.
   Lepistu 8-klassilise kooli õpilane sai minust 1970. aastal. 
Alustasime seitsmekesi, kaheksanda klassi lõpetamisel oli 
meid  juba  kuusteist,  põhjuseks  ümberkaudsete  koolide 
(Tsooru,  Reidle,  Kaika)  sulgemine.  Esimeseks  õpetajaks 
Ainu  Kööts,  direktoriks  Aksel  Koppel.  Tundub,  et 
tavalistel  õpilastel  direktoriga  palju  kontakte  polnud. 
Silme  ees  on  kõigi  kolme  seitsmekümnendate  direktori 
(lisaks Koppelile veel Eduard Roos ja Heinar Kool)  all-
kirjad klassitunnistustel õppeaastate lõpus. Suur ja ümmar-
gune „E. Roos“, korrapäraste tähtedega „Kool“. Ega vii-
mast ju teisti kirjutada tohtinudki! .... 
   Heinar  Kooli  kui  noort  aktiivset  direktorit  tutvustava 
saate tegemiseks külastas meid Eesti Televisioon - see oli 
väikese  Võrumaa  kooli  jaoks  1978.  aasta  suursündmus. 
Kuigi kaamerad käisid tunnis ja õues, näidati teleris üksi-
kuid kaadreid. Videokaamerate-eelsel ajastul tuttavate ini-
meste  ekraanil  nägemine  oli  üksjagu erakordne.  Ehk on 
tollased filmirullid kusagil  tallele pandud? Mulle oli  see 
kooli lõpetamise aasta ja Arteki aasta. Arvan, et sain Ar-
tekki eelkõige oma ajalehele „Säde“ ja ajakirjale „Pioneer“ 
saadetud kaastööde tõttu. Kes laste hulgas valiku tegi ja 
mille põhjal, seda ma ei teadnud ja ei tea tänaseni. Lisaks 
headele hinnetele olid laagril nõudmised vanuse osas, ka 
pidi  poisse  ja  tüdrukuid  enam-vähem  võrdselt  olema. 
Eestist oli  minuga koos nelikümmend päeva kestnud va-
hetuses  viienda  kuni  kaheksanda  klassi  õpilasi  kõikjalt 
Eestist.  Olime Artekis jagatud  vanuse järgi  rühmadesse 
nii,  et  igas rühmas oli  2-3 eestlast,  nii  ei  saanudki meie 
kolmekümne liikmeline delegatsioon omavahel eriti tutta-
vaks. Pigem oli laagri korraldajate eesmärk erinevaid rah-
vusi võimalikult „segada“. Korralik vene keele oskus oli 
pooleteise  kuuga  igatahes  garanteeritud.  Veel  mäletan 
Musta  mere  lahesopi  sooja,  subtroopilist  õhku,  palme, 
loorberipõõsaid  ja  rohelust.  Tänapäevased  reisijad  kirt-
sutaksid nina - pole ju veebruaris-märtsis Krimmis ranna-
soojust.  Eestimaa tolleaegsete tõsiste talvedega võrreldes 
oli vahe muidugi suur. Kõigile anti Artekki jõudes ühtne 

laagri vorm - vaevalt nõukogudeaegsetel lastel keset talve 
kuueks  nädalaks  kohvris  suveriideid  jätkunuks.  Nagunii 
pidid kaasas olema õpikud, sest veebruaris ja märtsis tuli 
iga päev koolis käia. Veel täitis päevi matkamine ja sport, 
bussisõidud  poolsaarel,  ka  mõned  selgeks  saadud  vene 
laulud on siiani  meeles.  Poliitika  ja  patriootlik kasvatus 
olid  ilmselt  põimitud  igapäevase  elu  sisse,  vähemalt  ei 
mäleta,  et  ideelise  kasvatusega  eraldi  oleks  tegeletud. 
Aastaid hiljem, Ühendriikides õppimas olles,  tuli Eestist 
rääkides  muuhulgas  vastata  erinevate  sõnastuste  ja  var-
junditega küsimusele: kuidas sa ennast tundsid intelligent-
se lapsena Nõukogude Liidus elades? Veidi järele mõeldes 
võisin vastata, et mu lapsepõlv väikeses sõbralikus maa-
koolis (mille saali seinal küll Lenini bareljeef rippus) oli 
igati turvaline. Ei sunnitud kommunismi ehitama. Jõulu-
dest ei räägitud, aga vanaemaga kuulasime Soome raadi-
ost jumalateenistust, keelt oskamata. 

Kooli  saali  seinal  rippus  Lenini  bareljeef,  mis  kutsus  
lapsi õppima, õppima, õppima.

Sama rada edasi mõeldes- ka ülestõusmispühade usulisest 
tähendusest koolis ei räägitud, need polnud kalendris puh-
kepäevad. Koolis tähistati munadepühi. Lisaks traditsioo-
nilisele  munade  värvimisele  toimusid  vähemalt  paaril 
aastal võistlused (kana)pesade valmistamises ...
   Näitusele jõudis tõeliselt  ilusaid, sambla ja sulgedega 
ehitud  pesasid,  mille  valmistamisel  täiskasvanud  abiks 
olid olnud. Minu mõte oli looduslähedasem ja naiivsem, 
vedasin  liinibussiga  koolimajja  paraja  hunniku  nööriga 
kokku  seotud  heina,  muidugi  pakkimata.  Ei  teagi,  kas 
kilekottide puudumise või „pesa“ suurte mõõtmete tõttu. 
Ilmselt leidis mu kätetöö varsti tee prügihunnikusse, kon-
teinerid polnud veel maale jõudnud.
   Seoses  prügi  ja  kogumisega  meenub veel  kaks  ühist 
korjetööd:  vanapaber  ja  ravimtaimed.  Ajakirjandus  oli 
odav, telliti vist peaaegu kõike mis ilmus. Ajalehti jätkus 
nii pliidi alla kui kooli toomiseks. Vanapaberi kogumises 
võisteldi klasside ja koolide vahel,  suures hasardis toodi 
kuuri põrandale ka ajakirju ja raamatuid. Vist sealt sai al-
guse mu harjumus raamatuid makulatuurist  päästa.  Veel 
hiljuti tõin koju utiili saadetud kaheksakümnendate aastate 
Austraalia meditsiinikäsiraamatu - tegemist pole haruldu-
sega,  ka  sisuline  väärtus  on teaduse kiire  arengu juures 



kahtlane, kuid ükskord pensionile jäädes tahan seda põh-
jalikumalt uurida. Nagu tahaks kunagi teada meie korjatud 
pärnaõite  ja  raudrohu  saatust.  Pidime  igal  suvevaheajal 
korjama  kindla  koguse  ravimtaimi.  Sügisel  tõid hoolsad 
õpilased kooli kõikvõimalikke ürte. Kas keegi neid kõiki 
kuivatatuna ülepea tundis? Mida nendega tehti? Kes siis 
seitsmekümnendatel rohutaimi apteegist ostis?! Õpetlik ja 
kasvatav  sisu  oli  sellel   korjel  siiski  olemas,  pidime  ju 
taimi  looduses  otsima,  neid korjama  ja  kuivatama.  Eriti 
kõrges hinnas  oli  teadmine  mõne  kasekäsna asukohast  - 
ühe liigutusega nõutud plaan täidetud. 
   Töökasvatust jagus muulgi moel ...  Minu koolikaasla-
sed  saavad  meenutada  õpetaja  Maie  Palot,  kes  suunas 
meid kõrvu mugulatega kartulikoori  kasvatama.  Kidurad 
varred ja olematu saak hoolimata muldamisest ja kastmi-
sest veensid meid,  et  millegi saamiseks peab olema alg-
aine,  parimgi  hoolitsus ega targemgi  õpetaja ei  saa teha 
olematust suurt ja imetlusväärset. 
   Ajal, mil koolid pidid üle minema ainekabinettide süs-
teemile, elas keemia-bioloogia klassis kilpkonn.  Flegmaa-
tilisusest  ja  pidevast  kappide  alla  peitumisest  hoolimata 
õnnestus eksootilist looma oma käega katsuda. Kes ja mil-
lisest maailmajaost ta toonud oli, ei tea. Ei mäleta, et olek-
sime tema eest kuidagi hoolitsenud, küllap tegi seda õpeta-
ja. Bioloogias ja keemias saime õpetaja Palolt tõsist õpe-
tust, millest vähemalt mul järgnevates õpingutes kasu oli. 
   Kuigi  seitsmekümnendatel  ei  olnud Võrumaal  katseid 
kooli astumisel, olid siiski koolid ja klassid, millistesse oli 
enam pürgijaid. Meie matemaatikaõpetaja, Helbe Jõevere, 
mitte  ainult  ei  õpetanud  programmis  olevaid  peatükke, 
vaid suutis mu panna uskuma, et oskan matemaatikat. Nii 
söandasingi jätkata õpinguid Võru ainsa eestikeelse kesk-
kooli   matemaatika-füüsika  eriklassis.  See  otsus  määras 
mu elus palju, sest meie klassi kogunes vaimuergas selts-
kond mitmetest linna ja maakonna koolidest. Küllap oleks 

õpetaja  Jõeveregi  meie  õpetamist  nautinud,  mõtlesin. 
Lõpuklassis käisin Helbet Tartu haiglas külastamas. Kui-
võrd haiguse lõplikkus sel hetkel ta teadvusse jõudnud oli, 
ei  tea. Võisin vaid ta väsinud ilme järgi kõige halvemat 
karta. Esmakordselt olime ületanud õpilase ja õpetaja alt 
üles vaatamise piiri, rääkisime palju, lubasin uuesti tulla. 
Tulingi, kuid õpetaja oli siis juba aparaadihingamisel ...
  Kirjatööd plaanides tegin endale väikese testi, kirjutasin 
kõige kiiremini meenuvaid märksõnu seoses vana kooliga. 
Punane kivimaja ei vaja kommentaare. Nagu ka vana puu-
sild, mis veidi kiiremini bussipeatusse viis ja mille all ki-
videl turnides võis riskida vette kukkumisega. Ahjude küt-
mine õhtuti ... 
    Sel aastal võiksin tähistada tartlaseks olemise kolme-
kümnendat  aastapäeva.  Neisse  aastaisse  on  mahtunud 
õpingud  Tartu  Ülikooli  arstiteaduskonnas  ning  sellele 
järgnenud doktorantuur, töö õppejõuna ülikoolis ja arstina 
kliinikutes. Viimase kümnendi jooksul olen ennast pühen-
danud  geriaatria  (eakate  meditsiin)  arendamisele  Eestis. 
Kui kodus ehk siseriiklikult on poliitilised otsused vana-
inimeste  terviseabis  rasked  tulema,  siis  rahvusvaheliselt 
oleme olnud edukad. Osaleme maailma ja Euroopa täht-
samate geriaatria organisatsioonide töös, olen valitud Eu-
roopa Geriaatrilise Meditsiini Ühingu (EUGMS) juhatus-
se,  esindan  Eestit  Euroopa  Meditsiinierialade  Ühingu 
Geriaatria Sektsioonis (GMS UEMS). ...
   Kirjutamata jäid sada koolikaaslast igal aastal, mitmed 
toredad õpetajad, internaat ja pikapäevarühm, kunstilaager 
kus Tallinna tüdrukud sööklasse seinamaali tegid (ei tea, 
kas on säilinud?), rohtu kasvanud staadion Pulsti tee ääres, 
(kooli)peod  Tsooru  kultuurimajas,  näidendid,  akordioni-
õpingud, mille kandvam osa oli raske pillikasti tassimine. 
Ootan huviga võimalust teiste kaastöid lugeda.

Jaanuar  2011

Aasta 1978. Lepistu kooli lõpetab järjekordne lend. Esireas Anneli Raidma (vasakult), Evi Mürk, Liili Koobak, Liiv Merike, Helgi  
Kivi, Siiri Sisas ja Anu Mõttus. Teises reas õpetajad Ainu Kööts, Maie Palo, Hele Aidma, Helbe Jõevere, Tiia Kala ja Katrin  
Kutsar. Tagareas Kalju Zoludev, Sild Toomas, Arvo Pettai, Mati Liider, Madis Ladvig, Are Hollo, õp. Väino Meltsar, Aigar 
Hansman, õp Jaan Kuus dir. Heinar Kool  ja  Raam Meelis.



Tõde otsides
   Külalehes nr 72 oli juttu tulekahjust Kikkaoja kü-
las.  Mõned lehelugejad leidsid,  et  sellisele sündmu-
sele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. Sai ju kooliski 
mängitud „telefoni“ ja kogetud, kuidas pikas lasteri-
vis ühes otsas kõrva sosistatud sõna teise otsa jõudes 
valjusti öeldes hoopis teise tähendusega oli. Eks asu 
Kikkaoja  külagi  Tsooru  keskusest  omajagu  kaugel, 
kust toimetus kurva uudise kinni püüdis. Iga viga an-
nab parandada.  Vestlesime täiendavalt  ka sündmus-
kohal viibinutega. Kas saame juhtunust tervikliku tõe, 
jääb lehelugeja otsustada. 
  Eduard Harro, üks maja omanikest, rääkis, et hom-
mikul tegi ta küll pliidi alla tule, kuid ahju küdema ei 
pannud. Lõuna ajal otsustas käia kaupluses kauba jä-
rel.  Nii  võttiski  suuna  Tsooru  poole,  sest  Kangsti 
kauplus on juba mitu aastat suletud. Kuidas tuli katu-
seharja pääses, ei kujuta ta ette. Kodust lahkudes oli 
pliidi alt tuli juba kustunud. Sama nõutult lahkusid ka 
päästeteenistuse  töötajad,  kes  tegid kohapeal  põhja-
liku ekspertiisi.  Eduardi sõnul  kinnitasid päästetee-
nistuse töötajad, et korsten on terve ja sealt küll säde 
pööningule  pääseda  ei  saanud.  Eduard Arro sõnade 
kohaselt võib ainult oletada, et korstnast välja lenna-
nud säde sattus katuse alla, kus siis tuule käes pike-
mat aega hõõgus, kuni leegi välja lõi.  

Päästeteenistuse  töötaja,  kes  käis  pärast  tulekahju 
kohapeal  asja  uurimas,  andis  täiendavat  informatsi-
ooni. Tema sõnul olid küttekolded elumajas silmator-
kavalt omapäraselt  omavahel ühendatud. Lõõr look-
les nii ülevalt kui mööda põrandat, ühesõnaga öeldes 
väljanägemuselt – „mingi monstrum“. Kuidas selline 
soojuse  tekitaja  üldse  korralikult  suitsu  läbi  laskis? 
Ka omanik oli neile kinnitanud, et suitsukäigud olid 
pikemat aega hooldamata. Mingit põhjalikku eksper-
tiisi läbi ei viidud. Välisel vaatlusel jõuti selgusele, et 
tuli on alguse saanud pööningult. Kust kuumusealli-
kas sinna sai ja kui kaua hõõgus, on raske öelda. Vä-
lisel vaatlusel polnud ka korstna seis kiita olnud. Sel-
leks, et selgust saada, kas korstnas ka augud on, tuleb 
kohale  kutsuda korstnapühkija,  kes oskab täpsemalt 
korstna seisundile hinnangu anda.
   Siinkohal lõpetab toimetus tõe otsingud. Eduardil 
on soov kevade saabudes tagasi koju pöörduda ja elu-
ase uuesti üles ehitada. Kellele meist ei ole oma kodu 
kõige kallim ja hingelähedasem. Soovime temale edu 
mõtete elluviimisel.

Külalehe toimetus 

Õnnitleme sünnipäevalapsi
87   Hilda Must  4. veebruar Savilöövi
80   Ilse Perli   5. veebruar Viirapalu
74   Milvi Koobakene  4. veebruar Kikkaoja  
72   Hili Raidma  8. veebruar Tsooru      
69   Kalju Mändla  4. veebrua Litsmetsa  
67   Hilli Pütsep 19. veebruar Roosiku  
66   Kalju Pütsep 19. veebruar Roosiku  
66   Are Saia 22. veebruar Luhametsa  
65   Aili Tamm  6. veebruar  Tsooru  
65   Tõnu Pärna 10. veebruar  Kikkaoja 
63   Uno Kalda 11. veebruar  Piisi  

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

Kustus elu, vaikis valu, 
puhkama jäid töökad käed.

Südamlik kaastunne Kaljule, Aimele ja Aigarile
kalli abikaasa, õe ja ema

 Tiiu Jänese
2.X 1936 - 27.I 2011

surma puhul.
Külalehe toimetus

Veebruarikuu üritused Tsooru 
rahvamajas

12. veebruar  Sõbrapäeva pidu
18. veebruar  Noorte disko
20. veebruar Perehommik, 

lauamängude võistlused.
27. veebruar  Mälumängu II voor

Tsooru kandi rahva teabeleht
Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired      Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd : kalle@antsla.ee  Trükiarv : 40                                         
Külaleht Internetis:tsoorukant.planet.ee


