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Inimesel peab olema töid ja tegemisi

    Tubli käsitöömeistri Lilli Pütsepa maja on Roosi-
kus tee ääres ja nii ei jää tema tegemised märkama-
tuks.  Päikesepaisteliste ilmadega istub ta majatrepil
ja koob või teeb muud näputööd. Nende perekonda
tunnen aga tunduvalt kauem, sest tema tütre Küllike-
sega õppisin Lepistu koolis ühes klassis ja elan nende
naabruses. 
   Antsla vallas on asutud koondama andmeid inimes-
te  kohta,  kes  tegelevad  pärimuskultuuriga  ja  kuna
tean Lilli armastusest käsitöö vastu, siis ei olnud ras-
ke valikut teha, kellele külla minna. Lilliga oli huvi-
tav vestelda ja aeg möödus kiiresti. Edasi räägib Lilli
ise. 

  Lilli Pütsep istub oma toas. Laua serval on näha Haapsalu
sallide  raamatud,  millest  just  viimasel  ajal  uued  kudumid
ideed saavad. Lilli õlgadel aga on valmis Haapsalu sall. Pilt on
tehtud 11. märtsil 2015.                                   Fotod: Kalle Nurk

   Olen sündinud Venemaal Leningradi oblastis 1931.
aastal. Seega 30. mail saab elatud juba 84 aastat. Mi-
nu vanaisa kodukoht on aga Sännas. Vanaisal oli kaks
venda ja õde. Teistele lastele aitasid vanemad rajada
oma kodu, aga minu vanaisa pidi ise hakkama saama.
Vanaisa kosis  vaesest perest  abikaasa ja neil  sündis
perre palju lapsi. Nii oligi ta sunnitud otsima Vene-
maalt  paremaid  maid,  kus  tuttavad  juba  ees.  Tänu
töökusele  kerkisid  taluhooned  üksteise  järel.  Tööga
vanaisa end ära tappiski ja nii ta minu sündi ei näi-
nudki.  Venemaal  Eesti  külas  elas  meie  pere  üpris
jõukalt.  Eks  sellel  olid  ka  omad  halvad  tagajärjed.

Külas leidus kadetsejaid ja pealekaebajaid.  Nii näi-
teks pandi mu isa kahe vennaga vangi. Isa võttis kii-
resti  süü  omaks,  et  oli  pilli  mängides  eesti  keeles
laulnud  venevastast  laulu.  Tegelikult  ei  osanud  isa
üldse pilli  mängida.  Vennad olid  kangemad ja  see-
tõttu said oma turjal tunda ka peksmist ja piinamist.
Ühel  isa  vennal  löödi  selle  käigus  isegi  kõrv  ära.
Koolis ma siis veel ei käinud. Ema pidi üksi kasva-
tama lapsi. Noorem vend Alfred oli kõigest aastane.
Olime just saunast tulnud, kui kaks sõdurit majja as-
tusid ja käskisid meil kaasa tulla. Mäletan, et üks sõ-
duritest tahtis ema isegi maha lasta, kui see teda lauta
ei lasknud. Laudas olid meil siis lehm, hobune, lam-
bad ja sead. Ega me suurt kaasa võtta saanud. Alfred
mähiti kiiruga teki sisse. Ka minule anti mingi tekk
ümber. Maha jäi ka järgmiseks päevaks leivaküpseta-
miseks  kerkima  pandud  taigen.  Toimus  Venemaa
eestlaste  küüditamine.  Ei  mäleta,  kuidas  me  isaga
uuesti kokku saime. Siberis olles võeti ta sõjaväkke.
Sõtta läksid ka poolvennad Paul ja Volli. Volli sattus
sakslaste kätte vangi, kuid pääses põgenema ja saatus
tõi  ta  tagasi  vanaisa  sünnikoju Sänna.   Siit  hakkas
hargnema ka meie pääsemine Siberist. Viis aastat sai
tuntud  nälga  ja  viletsust,  kuid  tulime  nendest  kat-
sumustest eluga välja. Tänu pererahvale, kelle juures
Volli nüüd elas, hakati meid Siberist välja nõutama.
Pääsesimegi  tulema.  Omal  jõul  jõudsime  kuidagi
Petserisse, kuhu meile siis hobusega vastu tuldi. Oma
sünnikodust  tean  vaid  niipalju,  et  see  lõhuti  maani
maha. Ainult vundamendid olevat järele jäänud. Need
on minu mälestused lapsepõlvest. 
    Siberis sai alguse minu kudumise ja heegeldamise
huvi. Tõenäoliselt on mulle selleks kaasa antud anne,
sest ema käsitööd ei teinud. Sokkide ja kinnaste ku-
dumisega  sai  ta  küll  kuidagi  hakkama.  Mõni  pere-
kond oli taibanud küüditamise ajal kaasa võtta villa-
kraasid,  mis seal nüüd kasutusse läksid.  Sealne vill
oli pikakiuline ja polnud nii pehme kui meil Eestis.
Vill kraasiti ja kedrati lõngaks. Jälgisin huviga seda
tegevust ning peagi oskasin seda tööd isegi teha. Õp-
pisin ära ka kudumise ning hakkasin teistele pearätte
kuduma. See aitas tublisti kaasa meie pere ellujäämi-
sele. Oskused kasvasid. Hobitegevus jätkus ka Sibe-
rist naastes. Loodi kolhoosid. Sännast kolisime edasi



elama  Luhametsa  arst  Lepale  kuulunud  Pulli  tallu
ning pärast  abiellumist  kolisin  Roosiku külla  kooli-
maja naabrusesse. Teisele poole koolimaja sai kodu-
väiks ka vend Johanes Schmeiman. Saksa nimi päri-
neb vanaisa vanaisalt, kes oli sakslane. Selle nime pä-
rast oleks meie pere Siberis peaaegu tapetud. Kui ema
läks  sisseregistreerima,  arvati,  et  oleme  sakslased.
Õnneks uuriti järele, et oleme ikkagi eestlased.
   Muresid, mille pärast süda valutab, on olnud igal
ajal.  Omad mured olid  kolhoosi  ajal  ja viimase aja
mured  puudutavad  rohkem  lapsi  ja  lapselapsi,  sest
Võrumaal on palgad väikesed ning inimväärselt ela-
miseks  ja  hariduse  omandamiseks  peavad  noored
kõvasti  pingutama.  Oma  praeguse  eluga  ise  olen
rahul,  sest  pensionist  elab  ära,  kuigi  viimasel  ajal
suurem osa sellest kulub rohtudele. Käsitööga suudan
rõõmu  valmistada  ka  teistele,  sest  kudumisvardad,
heegelnõel  ja  õmblusnõel  on  olnud  kogu  elu  minu
lahutamatud kaaslased. Sõprade ja tuttavate kaudu on
kudumid  leidnud  kasutuse  isegi  Ameerikas  ja  Soo-
mes. Loetelu, mida teinud olen, on pikk: sokid, kin-
dad, sallid,  mütsid,  kampsunid, padjad, seinavaibad.
Isegi linasest lõngast kardinad olen heegeldanud. Al-
guses oli raskusi sobivate lõngade leidmisega. Polnud
sobivaid värve. Kõik tuli ise teha ja ka see töö mulle
meeldis. Segasin värve ning värvisin lõngu nii endale
kui ka teistele. Ainult põrandavaipade tegemiseks po-
le kangaspuude jaoks ruumi leidnud. Seega seda tööd
olen saanud ainult proovida.

Haapsalu sall, mille Lilli Pütsep on otsustanud endale jätta.

   Viimasel ajal on uuesti moodi läinud Haapsalu sal-
lid. Nende sallide kohta on välja antud isegi mitu pak-
su raamatut. Suurem osa raamatus olevatest sallidest
on mul kootud. Ikka ilusamad ja keerulisemad on hu-
vi  pakkunud.  Minu  kätetööd  on  paljudes  peredes,
omale pole suurt midagi jätnud. Ikka kõik teistele ära
jaganud. 
   Mõned aastad tagasi, kui tervis järsku halvenes, jäi
pooleli ühe suure vaiba tegemine.  Nüüd olen mõel-
nud, et peaks ka selle ära lõpetama. See on vaip, mil-
lel ärklimaja, lilleaed ja hobused. Hobused ongi minu
lemmikloomad.  Neid võin lõputult  vaadata.  Olin ju
kolhoosi ajal Roosiku külas Päkal kuue hobuse talli-
mees.  Viimaseks  hobuseks  jäi  Ulla,  kes  jäeti  tänu-
täheks minule ja kes suri vanadussurma. Loomad on
meil laudas alati olnud (välja arvatud Siberis). Loomi
on kasvatanud nii minu esivanemad kui ka meie pere,
ainult  vanus seab loomapidamisele piirid. Praegu on

minu hoolealusteks 15 kana, keda käin päevas mitu
korda vaatamas ja toitmas. 

Seinavaip, mis on lõpetamist oodanud juba mitu aastat.

   Lõpetuseks ütles Lilli, et inimesel peab olema töid
ja tegemisi, siis on elu elamist väärt. 

Lilli Pütsepaga vestles Kalle Nurk

Riigikogu valimistest Tsoorus

   Tsooru valimisjaoskonna nimekirjas oli 433 valijat, kel-
lest oma valiku tegi 255. Seega osales 58,9% Tsooru kandi
valijaskonnast. Kõige enim hääli kogus Eesti Keskerakond
–  66  häält,  (Heimar  Lenk  35),  järgnesid  Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond – 58 (Ivari Padar 26), Eesti Reformiera-
kond – 45 (Hanno Pevkur  22),  Erakond Isamaa  ja  Res
Publica Liit – 34 (Kurmet Müürsepp 15), Eesti Vabaera-
kond – 28 (Kaie Herkel 23), Eesti Konservatiivne Rahva-
erakond – 18 (Arno Sild 12), Erakond Eestimaa Rohelised
– 3 (Ago Samason 3) ja Eesti Iseseisvuspartei – 2 (Argo
Mõttus 2). Üle 10. hääle kogusid veel REFist Liina Kersna
(17), SDEst Sirje Tobreluts (12) ja Kalvi Kõva (17).

Eesti  Vabaerakonna nimekirjas  riigikokku kandideeriv  Kaie
Herkel   (vasakul)  külastas  enne  valimisi  oma  kodukandi
rahvast. Oma veenva jutuga võitis ta 23 inimese poolehoiu.

    Foto: Kalle Nurk

   Kagu-Eesti  valimisringkonnas  võib  kõige  suuremaks
üllatuspõrujaks  lugeda  IRLi  esinumbrit  Maire  Aunastet,
kes sai ka tsoorulaste käest kokku kõigest kaks häält.
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Parunessi matustel

   2004. aasta kevadel tuli uudis, et mängufilmi „Re-
hepapp“ stsenaariumi loob Eesti kino uue põlvkonna
üks andekamaid tegijaid Rainer Sarnet. Filmi eelarve
pidi olema ligi 10 miljonit krooni ning film pidi jõud-
ma ekraanile kõige varem kui kahe aasta pärast. Möö-
dus kümme aastat, enne kui jõuti tegudeni.
 15. novembril 2014 algasid Andrus Kivirähki romaa-
nil „Rehepapp“ põhineva filmi võtted, mille stsenaris-
tiks  ja režissööriks on Rainer  Sarnet,  produtsendiks
Katrin  Kissa  ja  operaatoriks  Mait  Mäekivi.  Filmis
osalevad  ehedad  Eesti  inimesed  läbisegi  professio-
naalsete näitlejatega. 
   Esimest korda tegime Külalehes nr 103  juttu „Re-
hepapi“  filmivõtetest  kui  Roosiku  külas  elav  Liina
Jaska  kutsus  inimesi  kandideerima  episoodidesse.
Sellest artiklist saame teada, et filmi tegevus toimub
paganlikus  Eesti  külas.  Ringi  liiguvad  libahundid,
katk ja vaimud. Külainimeste peamiseks mureks on,
kuidas elada üle külm ja pime talv. Varastatakse üks-
teise, Saksa mõisnike, vaimude, kuradi ja Kristuse ta-
gant. Et elu sees hoida, antakse hing kratile, kes aitab
rohkem varastada.
 Must-valge  filmi  peategelane  on  noor  talutüdruk
Liina (Rea Lest), kes on õnnetult armunud külapoiss
Hansu (Jörgen Liik). Filmis segunevad must huumor,
romantiline armastuslugu, õudus ja maagia. 
   Suurem osa materjalist filmitakse selle aasta veeb-
ruarist maini. Lumenapi talve tõttu lükkub osa võtteid
ka tulevasse novembrisse. Seega on ees ootamas palju
tööd. Kuid 12. märtsil  filmiti Karulas Nakatu puhke-
talu teel filmi lõpukaadreid. 
   Filmiti lõiku, kui hobu koos vankril istuva Hansuga
sõidab  mööda  teed.  Järgnevas  episoodis  jätkab
hobune  jooksu,  kuid  juba  ilma  juhita.  Enne  kui
võttegrupp lõunasöögile pääseb, võetakse linti stseen,
kus Liina jookseb juhita jäänud hobusele järele. 

Lavastaja  Rainer  Sarnet  (keskel)  näitab  Liinale  (vasakul),
kuidas peab liikuma.                                  Fotod: Kalle Nurk

   Pärast  lõunapausi  jätkub filmimine.  Kaks valget
hobust  rakendatakse  kaariku  ette,  millel  valgetest
roosidest pärgadega kaetud valge kirst. Kaariku taha
rivistuvad viis mõisnikusoost saatjat. Taevas paistab
küll päike, kuid puhub kevadine salakaval tuul. Kol-
mel korral läbitakse küngaste taustal poolesaja meet-
rine teelõik, enne kui kuuldub käsklus: „Korras, lähe-
me järgmise  võtte  juurde“.  Kolmel  korral  võetakse
üles ka stseen, kus parunessi matuserongkäigust möö-
dub  peremehetuks  jäänud  hobune  vankriga.  Päev
hakkabki õhtule jõudma. Veel enne kostüümide sel-
jast  võtmist  jäädvustavad  selle  päeva  näitlejad  end
ühisele pildile. Matuselistest Kalle Nurk, Tiit Tamm
elavad Roosiku külas, Angela Kroonmäe ja Sirje Org
Tsoorus ning Ain Hannus Lüllemäel.
   Homme jätkatakse filmimist treseeritud huntidega.
Pühapäeval aga toimub Karulas alepõletuse filmimi-
ne. Tööpäevad on tihedad ja pikad. Samas esmaosale-
jatele huvitav elamus. Kuidas kõik filmis välja näeb,
on võimalik vaadata alles järgmise aasta sügisel.

Rehepapp  filmimise juures viibis Kalle Nurk

      Parunessi matuse filmimise päev on lõpule jõudmas. Matuselised koos filmi Rehepapp peategelaste Hansu ja Liinaga.
Vasakult Kalle Nurk, Jörgen Liik, Rea Lest, Tiit Tamm, Angela Kroonmäe, Ain Hannus ja Sirje Org.



Lauatennise
võistlused Tsooru

karikale

15.  märtsil  osalesid
lauatennise võistlustel
 Laura  Baranov  (vasakult),
Karin  Kender,  Sirle  Nurk,
Kristiina  Demant,  Kristella
Valge, Kati Rästa, Janel Sisas,
Küllo  Kender,  Janek  Sisas,
Rando  Vent,  Marek
Raudsepp, Kalle Nurk,
 Andre  Luik  ja  Mati  Veide.  

Foto: Kalle Nurk

   Pühapäeval,  15.  märtsil,  toimunud  lauatennise
võistlused kujunesid Tsooru ja Kõrgepalu kandi vahe-
liseks duelliks. Viimasel ajal on kõrgepalulased oma
seltsielu  hoogustanud.  Neil  on  oma seltsimaja,  kus
korraldatakse  igasuguseid  ettevõtmisi.  Omavahel
peeti maha isegi lauatennise võistlused.
 Pühapäeval läkski kolmel laual tõeliseks andmiseks.
  Naised ja mehed eraldi said omavahel kõik mängida
ning  võitude  järgi  selgitati  paremusjärjestus.  Kui
meestest kaheksa võistleja hulgas oli kuus tsoorulast,
siis naiste rivistuses oli kõrgepalulasi koguni viis ühe
vastu. 

Laupäeval, 21. märtsil kell 19

Tsooru külateatri esietendus

Pühapäev on tore päev

tantsuks mängib ansambel MaMa

Pühapäeval, 29. märtsil kell 14

Tsooru mälumängur 2015

                          finaalkohtumine

Naised Kati Rästa (I), Kristella Valge (II) ja Kristiina
Demant (III)   viisidki  kolmikvõidu Kõrgepallu.  Ai-
nuke tsoorulane Sirle Nurk Roosiku külast sai neljan-
da koha. Meeste karika võitis Võrus elav Tsooru juur-
tega Janel Sisas. Tema vend Janek Sisas sai kolmanda
koha  ning  Küllo  Kender  Kõrgepalust  teise  koha.
Kahe kandi lauatennise huvi on piisavalt suur ja sel-
lepärast  otsustati  taas  kohtuda  oktoobris  koolivahe-
ajal. KL

Õnnitleme sünnipäevalaps
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92 SAMARÜÜTEL LIIDIA 03.03.1923 Tsooru küla

83 SARAPU EVALD 09.03.1932 Savilöövi küla

82 MERIRAND BENITA 24.03.1933 Roosiku küla
80 IIN ELFRIIDE 28.03.1935 Tsooru küla

77 JÕGEVA HELGI 03.03.1938 Tsooru küla

76 PUKSA LEONHARD 08.03.1939 Tsooru küla

74 ANNUS VAINO 22.03.1941 Kikkaoja küla

74 LEIMANN TIIU 15.03.1941 Tsooru küla

73 LEIMANN AAVO 16.03.1942 Tsooru küla

73 MELTSAR MAIDU 29.03.1942 Tsooru küla

71 PUIJA LILLE 24.03.1944 Tsooru küla
70 LEIMAN AARNE 30.03.1945 Tsooru küla

69 HOMMIK TUUDO 10.03.1946 Litsmetsa küla

68 KOCH TIIU 05.03.1947 Luhametsa küla

68 TAMM ARVO 14.03.1947 Tsooru küla

67 SAAREMÄGI HEINO 28.03.1948 Savilöövi küla
60 JÜRISOO BILLE 24.03.1955 Savilöövi küla
60 SPRENK AILI 31.03.1955 Tsooru küla

59 LINDPERE MATI 27.03.1956 Tsooru küla

57 ILVES HELLE 15.03.1958 Savilöövi küla

57 JÜRISOO ÜLLE 22.03.1958 Savilöövi küla
55 PAAL ANDRUS 06.03.1960 Viirapalu küla

54 KROONMÄE AARE 26.03.1961 Savilöövi küla

52 NURK SIRLE 26.03.1963 Roosiku küla

52 HANSMAN AIGAR 18.03.1963 Tsooru küla

50 KASAK TÕNIS 26.03.1965 Luhametsa küla
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