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Juhan Jaigi radadel

   Peagi saab aastaring täis Eesti Vabariik 100 tähis-
tusaastal.  Eeskätt  tsoorulased  saavad  aga  tuleval
aastal  tähistada  Juhan  Jaigi  120.  sünniaastapäeva.
Juhan Jaik sündis  13.  jaanuaril  1899 Sännas.  1908.
aastal ostis tema isa Mihkel Luhametsa Möldreojale
ilma  hooneteta  maatüki.  Esimeseks  peavarjuks  sai
seal kohaleveetud vana rehealune. Pere koos looma-
dega kolis  rehetuppa.  Talv saadeti  mööda uues sau-
nas, kus lapsed magasid saunalaval. 1913. aastal pä-
rast Tsooru Ministeeriumikooli lõpetamist elas Juhan
Jaik Võrus. 1915. aasta 24. veebruaril arreteeriti ta il-
legaalse  noorteringi  organiseerimise  pärast.  Korraks
lasti  ta  küll  heinaajaks  koju,  kuid  kesksuvel  viidi
16aastase poisikesena Esimese Maailmasõja keerises
oleva Venemaa tagala kindlustamiseks asumisele sü-
gavale  Vologda  kubermangu.  1917.  aastal  kukutati
tsaar ja Juhan võttis rongiga kodutee ette. Sügisel aga
läks Eestis võim üle kommunistidele. Uuesti viidi ta
eestimeelse  sõnapruukimise  pärast  Võrru  kinnipida-
miskohta  ning  mõisteti  surma.  Õnneks  enne  kohtu-
otsuse täideviimist võttis Eesti tagavarapataljon Võrus
võimu üle ja Juhan Jaik pääses vabaks. Elutee jätkus
Tallinna ohvitseride koolis ja lipnikuna osales ta Va-
badussõjas. Juhan Jaik töötas ajakirjanikuna mitmete
väljaannete juures. 1944. aastal emigreerus koos pere-
ga Sakasmaa ja Austria kaudu Rootsi St Malmi. Juhan
Jaik suri 70 aastat tagasi 10. detsembril 1948. aastal
Stockholmis.

   Üldsus tunneb Juhan Jaiki läbi luuletuste, novellide
ja juttude ning noorsooraamatute. Tema loomingu pa-
remik on rahvapärimuslikud ja koduainelised „Võru-
maa  jutud”  (1924 I  osa  ja  1933 II  osa).  Trükis  on
ilmunud  luulekogu  „Rõuge  kiriku  kell”  (1924),
novellikogud  „Kaamelid  ja  pasunapuhujad”  (1928)
ning „Kuldne elu” (1946, Vadstena),  noorsooraama-
tud „Uhuu jutustused” (1929) ja „Pombi ja Üdsimärdi
nõiad” (1932). Aeg-ajalt on Juhan Jaigist läbi sajandi
lugejani  jõudnud midagi  uudset.  Nii  ilmus tänavugi
detsembris  trükisoojana  raamat  „Tundmata  palu”,
mille  kokkupanemise  asjaajajaks  on  luhametsalane
Henri Otsing.

   Külalehe  toimetus  käis  Juhan Jaigi  surmapäeva
järgneval päeval, 11. detsemberil, tema noorusaegade
kodukülas Henri Otsingu vahendusel teda meenuta-
mas.

   Juhan Jaigi noorsoo- ja lastejuttudest on esileküün-
divamad „Tondijutud” ja „Kaarnakivi”, kus reaalsus
põimub muinasjutulisega. Inimeste, loomade ja ton-
tide  maailm  moodustab  Jaigil  ühtse  terviku,  mille
omavaheliste suhete reguleerijaks kaarnakivi. 

Henri  Otsing,  „Tundmata  palu”  raamatu  kokkupanemisel
asjaajaja ja kirjastuse Kaarnakivi Selts liige.

Foto: Kalle Nurk

    Ka „Tundmata palu“ välja andnud kirjasuts kannab
nime  Kaarnakivi  Selts.  Kirjastuse esmane  eesmärk
on  leida tundmata pärleid Võru kirjandusloost,  mis
ka teoks saanud. „Tundamata palu” on koostanud ja
järelsõna kirjutanud Lauri  Sommer,  kaane kujunda-
nud  Marja-Liis  Plats  ning  raamatu  kujundaja  Mari
Ainso.  Kaastegevad  veel  keeletoimetajana  Liina
Smolin ja uma kiilt kai Allasõ Tiia.

   Mõte Lauri Sommeriga koostegemiseks sai alguse
möödunud  suvel  Selgus,  et  Lauril  on  olemas  hulk
materjali  Juhan  Jaigi  lugudest,  juttudest  ja
kirjutistest, mis avaldamata või unustustehõlma vaju-
nud. Juhan Jaigi tütre Ilo Jaik-Riedbergi abiga trükiti
ümber  vanas  originaalkirjas  kirjapildid.  Raamatus
„Tundmata palu” õpime Jaiki tundma harjumuspära-
selt teisest küljest - helgema poole pealt, tema suhtu-
misest loodusesse, metsa. Midagi nagu elust enesest
ja  samas ka muinasjutulist.  Raamatus on 342 lehe-
külge ja sisaldab rohkesti dokumentaalset materjali.



Selleks, et lugejaskonnale midagi harjumuspärasemat
ja õhemas trükis pakkuda, ilmub aasta lõpus ka teine,
niinimetatud  raamatu  vend  „Võrumaa  joogi  julgus-
tükid”,  kus  „Tundmata  palust”  väljavalitud  ainult
jutud ja lisatud ka mõni uus tundmata lugu.

   „Tundmata  palu”  raamatuesitlused  toimuvad  18.
detsembril kell 18 Tartus Tampere majas ja 20. det-
sembril kell 16 Võrus Kreutzwaldi muuseumis. Veel
on kavas raamatuesitlus läbi viia Tsoorus 9. jaanuaril
„Juhan Jaik 120 ja Tsooru raamatukogu 110” juubeli-
pidustusel rahvamaja ruumides ning 12. jaanuaril kell
14.30 seekord Estonia Valges saalis, kus Ilo ja tema
abikaasa Clauss kinnises ringis iga-aastast pidulikku
vastuvõttu korraldavad.  Viimaseks kaheks esitluseks
on lugejale kättesaadav ka teine raamat.

Henri  Otsingule  on need raamatud esimesed kirjas-
tada ning võrdlushinnangut ei oska anda. 2019. aasta
on Juhan Jaigi 120. juubeliaasta. Kaarnakivi Seltsil on
soov suveks selle tähistamiseks valmis saada ka mat-
karada, mis tunduvalt erinev teistest radadest. Sellel
paarikilomeetrilisel rajal viibitakse 45 minutit, saades
nii loodus- kui ka kunstielamust. Sellest aga lähemalt
juba siis, kui rada käidav.

   Henri Otsing on tsoorulastele vähetuntud luhamet-
salane, kes Kurgja talus elanud kõigest mõned aastad.
Siiski on ta jõudnud lühikese ajaga väga palju kogu-
konda  panustada  ja  plaane  jagub  veel  pikemakski
ajaks. Kohtumisel tunnistas Henri, et need paar aastat
on ta võõrandunud suurlinnast. Kui varasematel aas-
tatel ta nautis linnaelu luksust ja mõnusid, siis nüüd
natuke kauem Tallinna jäädes tunneb, kuidas ei jõua
ära oodata tagasijõudmist koju Luhametsa külla.

Henri Otsinguga vestles Kalle Nurk

 

KaKs juubelit

9. jaanuaril kell 11 on Tsooru rahvamajja teretulnud
kõik  juubeleid  tähistama.  Külaliste  hulgas  on  ka
Juhan  Jaigi  tütar  Ilo  Jaik-Riedberg,  kes  meenutab
isa, Lauri Sommer tutvustab Juhan Jaigi vähetuntud
ja avaldamata lugudega raamatut „Tundmata palu”,
Ene  Sõmer  teeb  ülevaate  110  aastasest  Tsooru
raamatukogust

                                                                     KL

Kohtumine
maailmaparandaja 

inga raitariga
   Iga kohtumine avardab silmaringi. Just seda kogeti
ka 15. novembril Tsooru raamatukogus Inga Raitari-
ga  kohtumisel.  Inga  Raitarit  võib  kutsuda  kirjani-
kuks,  kirjastajaks  ...  .  Tema eluloost  ja  tegemistest
õhkub ka soov parandada maailma. Inga ennast maa-
ilmaparandajaks ei pea. Ta on öelnud: „Ma usun, et
tõeliselt saame vaid ennast muuta/parandada/trans-
formeerida. Kui  julgeme järgida oma unistusi  ning
elame nii, et hing oleks rahul ja elame oma südame-
tunnistusega  täielikus  kooskõlas.  Ainult  siis  saame
olla  õnnelikud.  Kõik,  mis  loome,  hakkab  ligi  tõm-
bama sarnast - kui seeläbi maailm natuke paremaks
saab, oleme juba palju teinud.”  

Inga Raitar tõi Tsooru raamatukogus kohtumisele kaasa  iga
kuulajale  kingituse  oma  kirjastuse  või  endakirjutatud  raa-
matu,  millesse   lahkesti  jagas  ka  autogramme.  Pildil  Inga
Raitar (vasakult), Ene Sõmer ja Marianne Suurmaa.

 Foto: Kalle Nurk

   Kohtumist  Tsooru  raamatukogus  võib  lugeda
mõlemapoolselt  avastusterohkeks.  Nii  tänas  Inga
Raitar  facebooki kaudu  siinse  piirkonna  inimesi:
„Täna Tsooru raamatukogus oli taas rõõm avastada
põnev kogukond, kel lisaks kahele erilisele külahin-
gele - raamatukogu juhataja Ene ja Sänna joogaõpe-
tajast maailmaparandaja Marianne Suurmaa on ka
lausa  oma kogukonna  ajaleht,  mille  korrespondent
Kalle  Nurk  oli  juba eilsesse  Külalehte  minu kohta
lookese kirjutanud.  Olla oodatud täidetud (omaka-
na)munade ja omaküpsetatud õunakoogiga ning saa-
da kingiks purk kohalikku mett... Lõuna-Eesti ei väsi
mind üllatamast.” 

   Kuidas Inga Raitar siis maailma parandab? See väl-
jendub nii tema artiklites, raamatutes kui ka tegudes.
Alates 1990. aastast on ta aktiivselt tegev olnud selts-
konnas, kes kujundanud taasiseseisvunud Eesti käe-
käiku. Inga tunnistab, et on väsinud suurlinna kiirest
elutempost ning otsib võimalusi võimalikult rohkem
viibida Lõuna-Eestis.             

Kalle Nurk 



     ehh, uhhuduur
lõuna-ameeriKasse 

Sellest  on nüüd kuusteist aastat,  kui Hannes Hanso,
Priit Kuusk, Mart Kuusk, Liivo Niglas, Tanel Rütman
ja Kristjan Prii alustasid Mongoolia pealinnast Ulaan-
baatarist  rattaretke  üle  Himaalaja  India  linna  Kath-
mandusse. Teel Baikali taha käis Hannes Hanso ron-
gis välja idee alustada Ulaanbaatarist ümbermaailma-
reisi jalgratastel. Nii vändataksegi iga nelja aasta ta-
gant üks lõik ümbermaailma marsruudist.

   Tänavu,  22.  juunil,  alustati  teekonda  Lõuna-
Ameerikasse.  Kuna eelmine reis lõppes Aafrika ran-
nikul  Atlandi  voogudes,  siis  nüüd  justkui  vahepeal
ujudes  teisele  poole  Atlandit,  tuldi  välja  Uruguais.
Sealt  alustatigi  kahekuulist  rattaretke  Peruu  poole.
Teekonnal  läbiti  Uruguai,  Aregntiina,  Brasiilia,
Paraguai,  Boliivia  ja  Peruu  ja  jõuti  Vaikse  ookeani
rannikule.  29.augustil  jõudsid  Ehh,  uhhuduuri  rän-
numehed koju tagasi. 

Kristjan Prii reisiraamatud Ehh,Uhhuduurist.

Sellest reisist ootab kirjastus Kristjan Priilt raamatu-
teksti  ja  2019.  aasta  sügiseks  kleebitakse  kokku ka
reisifilm. Niikaua peab leppima teekonna läbinute ja
piltide vahendusel reisimuljetega. 

Kristjan Prii Ehh, uhhuduuri reisist rääkimas. 

Foto: Kalle Nurk

Kristjan Prii on tsoorulastele tuttav mehena, kes alus-
tas Lepistu koolimajale uuesti elu sissepuhumist. 14.
novembril pajatas ta Antslas Veski pubis reisielamusi.

Kalle Nurk 

aastalõpupidu eaKatele
  Tsooru rahvamajas on traditsiooniks olnud jõulukuu
keskel teha jõuluetendus kodustele lastele ja siis on
ka jõuluvana külas käinud. Möödunud aastal otsustas
jõuluvana laste pakid rahvamajast ise kodudesse toi-
metada.  Sel  aastal  aga  rändasid  vallapoolsed  pakid
neile lastele otse koju, ilma vahepeatuseta rahvama-
jas.  Tsooru piirkonnas on laste sünd muutunud pea
olematuks. Nii näiteks puuduvad Külalehel andmed
2018. aastal ühegi siinse lapse sünni kohta. Tublisti
kahaneb  ka  eakate  rivi.  Lisaks  Külalehes  ilmunud
kaastundeavaldustele, on meie nimekirjast kustutatud
veel mitmed inimesed, kes viimaseid elupäevi mööda
saatnud hooldekodudes. Esmakordselt alustati 8. det-
sembril  Tsooru rahvamajas  jõulukuud eakate  aasta-
lõpupeoga. Oli muusikat ja näitemängu, lilleõied anti
üle  peole  tulnud  tänavu  aasta  juubilaridele  ja  det-
sembrikuu sünnipäevalastele. 

Eakate aastalõpupidu Tsooru rahvamajas. 

Fotod: Kalle Nurk

Aastalõpupeol õnnitleti 2018. aasta eakaid juubilare.

   Algus on tehtud. 2019. aastal on Tsooru rahvamajas
veel mitmed ettevõtmised, mille korraldamisel mõel-
dud eeskätt eakatele.  Nii näiteks organiseeris V-klubi
12. jaanuariks siia esinema Voldemar Kuslapi.

Kalle Nurk



  12. jaanuaril kell 15 
Tsooru rahvamajas

Voldemar
Kuslap 

   

   Voldemar Kuslap

 on sündinud

 24. septembril 1937. 

   Abikaasa Kaie (Hirjel) juured pärinevad Mõniste
kandist.  Nende  tütar  Marin  on  Mõniste  põhikooli
inglisekeele ja käsitööõpetaja. Eesti laulja ja näitleja
Voldemar Kuslap on ammustel aegadel oma laulu-
dega juba rahvast Tsooru rahvamajja meelitanud. Ka
sel korral on tal pakkuda huvitav lauludevalik ning
vürtsiks juurde naljakaid juhtumusi elust enesest.

                   KL

tsooru rahvamaja
lavaremont üle Kivide ja

Kändude

  Aasta tagasi 20. detsembril kirjutati alla Tsooru rah-
vamaja  saali  remonditööde  vastuvõtu  aktile.  Tollal
polnud  veel  selge,  kas  vald  jätkab  remonditöödega
ning valmis tehakse ka lava osa.  Tsooru kandi rahval
vedas. Volikogu otsustas 2019. aasta eelarves Tsooru
rahvamajja  paigutada  veel  40  000 eurot.  Kõik  teed
olid  avatud ja  kuna tööde  mahud tunduvalt  väikse-
mad,  loodeti  remonditöödega juba mai  kuuks ühele
poole saada.  Maikuus aga selgus, et tööde tegemiseks
väljakuulutatud hange nurjus. Järgmised sammud olid
visad  tulema.  Põhjusi  ja  takistusi  oli  mitmeid.  Nii
möödus  tegevusetult  suvi  ja  osa  sügisestki.  Kohati
tekkis juba tunne, et vallaametnike jaoks osutub see
pähkel  õige  tugevaks  ning  tööd  jäävadki  tegemata.
Siiski jõuti 15. oktoobril niikaugele, et töödega tehti
algust ja kuu ajaga pidi ka ühele poole jõutama. Pettu-
muste saaga jätkus. Asi liikus teosammul. Ainukeseks
lohutuseks oli see, et mis valmis sai, see oli ootuspä-
raselt  tehtud. Rõõmu valmistas seegi, et eraldatud ra-
hasid  kasutati  niivõrd  otstarbekalt,  et  õnnestus  teha
lisaleping ja välja vahetada ka lavavalgustid. Seni olid
lavavalgustite väljavahetamine lükatud teadmata kau-
gusesse. 

23.  novembri  varahommikul  kell  3  sai  Silver  Simmer  koos
abilisega  osaühingust  DSS  Estonia  kaks  pöialt  ülespoole
tõsta.  Lavaremonditöödega  oli  jõutud  niikaugele,  et  uued
kardinad üles riputatud.

Fotod: Kalle Nurk

12. detsembril paigaldas Silver Simmer uued lavavalgustid.

  Viimane töö, mis tehti, oli lava tahakülge seinasuu-
ruse kinoekraani paigaldamine. Nii nagu möödunud
aastal, jõuti ka tänavu 20. detsembriks töödega ühele
poole. Jääb vaid tänada kõiki vaevanägijaid. Tsooru
rahvamaja on valmis uuteks väljakutseteks, pakkudes
oma hubasust  ja  tunduvalt  rohkemaid  rakendusvõi-
malusi. Nii inimestel,  ettevõtetel kui ka seltsingutel
on võimalus ruume rentida oma üritusteks.

Kalle Nurk

uus lava õnnistati sisse
aastalõpupeoga

   2017. aastal jäi seoses saali remondiga Tsooru rah-
vamajas  aastalõpupidu  ära.  Kui  tollal  saali  pidulik
avamishetk lükkus 2018. aasta algusesse, siis vastre-
monditud lava õnnistati  sisse 29. detsembril  toimu-
nud  aastalõpupeoga.  Selleks  oli  tantsuks  mängima
kutsutud Rakvere ansambel LiMit. Peo aga juhatasid
sisse Andre Laine tantsijad Meie Stuudiost.



 Aastalõpupeo  juhatas  sisse  Meie  Stuudio  tantsijad.  Pildil
Andre  Laine  (keskel)  koos  tantsijatega  tantsuetendusest
Tuhkatriinu.                                      Foto: Kalle Nurk

 Rahvast oli parasjagu. Kõigile jagus istekohti ja tant-
supõrandki  oli  parasjagu  täis.  Järgmine  puhkeõhtu
saab  toimuma  V-klubi  15.  juubeliaasta  raames
16. veebruaril ansambliga Tänatehtud.

KL

mälumänguga uude aastasse

 „Mälumäng” on saanud justkui üheks Tsooru kandi
tunnussõnaks  tänu  küsimuste  otsijale  Ene  Viimsele.
Rõõm on ka tõdeda, et  üha rohkem ja rohkem piir-
kon-di  laiendab  seda  liikumist.  Nii  võttis  näiteks
Võrumaa  arenduskeskus  nõuks  novembrikuus  toi-
munud Ühisnädalal korraldada ka omalt poolt Võru-
maa mälumäng. Sinna küsimuste otsimiseks pöörduti
abi  saamiseks  ka  Ene  poole.  Tol  päeval  osales  13
võistkonda.  Nende  hulgas  ka  Tsooru  esindusvõist-
kond, kes saavutas kolmanda koha.

Tsooru esindusvõistkond 28. novembril Ühisnädala raames  
toimunud mälumänguturniiril. Pildil Aivar Jõevere (vasakult), 
Krista Puija ja Kustas Puija.            Fotod: Kalle Nurk

 Rõõmu teeb seegi, et paljud võistlejad on omavahel
niinimetatud vanad tuttavad, sest kohtutakse teistelgi
võistlussarjadel.   Eks ole  mõni tagasilöökki.  Nimelt

võttis Rõuge võistluste korraldamise vaheaja. Rõuge
oli aga ka üks neist veduritest, kes koos Tsooruga on
mitmel aastal juba korraldanud kevadel maakondlik-
ku mälumängu. 

„Tsooru mälumängur 2019” osalejad enne aastavahetust 
toimunud III voorus.

Tsooru  mälumängu  populaarsuse  üheks  tõestuseks
ole seegi, et otsustati isegi 30. detsembril kokku tulla
ja  võistlus  maha  pidada.  Sellega  sai  pool  „Tsooru
mälumängur 2019”  ühele poole. Võistlussarja neljas
etapp toimub 27. jaanuaril kell 14.

Kalle Nurk

lauatennise  harrastajate
ring laieneb

Kanepi valla aastalõputurniiril lauatennises osales kaks 
naisvõistlejat: Kristella Valge Kõrgepalust (vasakul) ja Sirle 
Nurk Roosikult. Fotod: Kalle Nurk

   Oktoobri kuus Tsoorus alustatud lauatennise võist-
lussari on siia meelitanud inimesi, kes sellest kandist
varem ainult kuulnud. Kui esimesel korral üllatasid
oma kohalolekuga võrulased,  siis  teisel  korral  Põl-
gaste  rahvas  ja  9.  detsembril  toimunud  mängudel
Kooraste  mängijad.  Nii  mõneski  kohas  on  loodud
oma  lauatennise  klubi  ja  harjutamas  käiakse  isegi
mitmel korral nädalas.  On teada, et enamustes koo-
lides saadakse mängupisik küll kätte, aga pärast kooli



lõpetamist  sellele  uut  väljundit  ei  leita.  Erinevates
kohtades  võistluste  korraldamine  aitab  kaasa  selle
mängu   huviliste  kasvule.  Nii  näiteks  olid  Tsoorus
mängijad kutsutud 28. detsembril Koorastesse Kanepi
valla  aastalõpuvõistlusele  lauatennises,  mis  kujunes
isegi rahvusvahelisteks. Kokku osales seal 24 võist-
lejat, nende hulgas lisaks eestlastele sakslane, tšehh ja
venelane. Kuigi olid Kanepi valla võistlused, oldi ko-
hale tuldud Moostest,  Võrust,  Antslast,  Kõrgepalust.
Võistlustelt  mõned kohavõidud tulid  Tsoorugi:  Sirle
Nurk sai naiste arvestuses 2. koha ja Kalle Nurk 60+
arvestuses esikoha. 

Tsoorus  toimuvad  lauatennisevõistlused  seovad  endaga  igal
korral  järjest  uusi  tulijaid.  Pildil  Võistlussarja  3.  etapil
osalejad.

13.  jaanuaril  2019  jätkatakse  Tsooru  karikasarja
neljanda etapiga.

Kalle Nurk

seltsitegevusest  tsooru Kandis
 Antsla  vallas  pole  tõenäoliselt  teist  seltsitegevuse
poolest  nii  aktiivset  piirkonda  kui  Tsooru.  Igaühel
neist  on  oma siht  ja  eesmärk  panustada  kogukonna
arengusse. Tänu sellele suudetakse ülejäänud vallast
metsa ja jõega eraldatud piirkonna elu hoida mitme-
külgsena. Töiseks kujuneb ka uus algav aasta. Nii näi-
teks  on  Tsooru  külas  tegutsev  V-klubi  kavandanud
oma 15. tegutsemisaastat tähistada kümnekonna üri-
tusega.  Luhametsa külas tegutseva Kaarnakivi seltsi
suurimaks väljakutseks tänavu saab omapärase mat-
karaja rajamine. 

Roosiku külas Rehepapi selts aga on valmis saanud
tuubirajaga  rehepapi  mäel,  mille  avamine toimus 4.
jaanuaril,  kus  kümmekond  last  koos  külaelanikega
liumäe libedaks sõitsid. Mägi on avatud kõigile, kel
soovi.  Selleks  tarvis  Rehepapiga  telefoni  teel  (508
2841) kokku leppida ning siis kohale sõita. Kelgud on
kohapeal  ootevalmis.  Kasutame   ära  soodsad  või-

malused – mägine Võrumaa ilusa lumise talveilmaga.
Lisaks eelnimetatule on veel mitmed seltsingud, kel-
lest varemates külalehtedes sagedasti juttu tehtud. 

4.  jaanuaril  avas  Roosiku  Rehepapp  Tiit  Tamm  mäest
allasõiduga  oma  talumaal  asuva  tuubiraja.  Tuubiraja
avamispäeval  oli  kohal   külavanem  Ruuta Ruttas  koos 15
liikmelise  seltskonnaga  –  naabertalude  elanikud  ja  nende
lapselapsed. 

Head uut aastat kogu

 Tsooru kandi perele!
Külalehe toimetus

         KALJU   JÄNES

  18. X 1930  -  01. I  2019

Tsooru kandi rahva teabeleht                
 

Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd: nurgake@hot.ee

Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.e
Kalle Nurga filmimaterjal youtube`s: Tsooru Kant+
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