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Lepistu kooliruumidest õhkub vana aja hõngu. Tarkusepäeva jooksjad on kohad sisse võtnud muusikaklassis, et 
vanarahva kombe kohaselt enne teeleasumist korraks istuda. Foto: Kalle Nurk

sügise alguse esmesed tunnusmärgid 
   Päikeseküllane  suvi  hakkab selja  taha jääma. 
Sügise lähenemise esimeseks  tunnusmärgiks on uue 
kooliaasta  algus.  Vana traditsiooni  kohaselt  siseneti 
ka  tänavu  1.  septembril  Maarahva  Kaubamaja  ees 
kollasesse bussi,  et  võtta  suund Roosiku külla.  Kui 
varasematel aastatel tõi hea bussionu Toivo Võro rei-
sijad ka tagasi, siis juba kolmandat aastat tuli kodutee 
ise leida. Kindel lõppsiht silme ees - Tsooru raamatu-
kogu -, võttis Lepistu kooliõuelt rännaku ette 24 jala-
paari, kelle hulgas ka taksikoerad Dixi ja Šarik.  Enne 
seda tehti väike kõrvale põige koolihoonesse. Nii mõ-
nigi sisenes kõhedustundega, kartes kaasa saada 
kurba avanevat  vaatepilti.
    Klassiruumid kiirgavad endiselt vana aja hõngu, 
sest nendes ei jõutud läbi viia tänapäevale kohast nn 
euroremonti.  Alles on  kõrged laed, vanad pragune-
nud potikivist ahjud ja värvitud paneelseinad. Mitmes 
klassi  ruumis on rõskuse tagajärjel  lubjasele seinale 
võõbatud emulsioonvärvikiht maha koorumas. Möö-
dunud kooliaastaid meeltes mõlgutades möödus 4,5-
kilomeetrine rännutee märkamatult.
   Kalle Nurk

Tarkusepäeva jooksu paremusjärjestus

Koht Nimi Vanus Aeg Koht Nimi Vanus Aeg
1 Jürgen Annus 17 18,51 12 Liis Keerov 20 28,44
2 Raiko Annus 16 18,58 13 Elisabeth Keerov 12 35,4
3 Romet Niilus 22 20,34 14 Keitlin Meitsar 10 36,11
4 Allan Kannimäe 21 21,18 15 Marilin Niilus 17 38,59
5 Kullar Viimne 30 21,22 16 Šarik Niilus 2 39,53
6 Kevin Keerov 15 23,10 17 Virge Niilus 44 39,53
7 Rauno Niilus 14 23,55 18 Dixi Niilus 4 40,05
8 Martin Niilus 19 25,25 19 Irina Horg 42 40,55
9 Eleri Siidra 23 26,20 20 Eve Sarapu 45 40,55
10 Kertu Niilus 18 28,30 21 Kaire Niilus 46,35
11 Ardo Jõevere 13 28,42 22 Lea Jõevere 46,35



Kaugeid paiku kaardistamas  3. Lõuna-Korea

   Kolmandas reisikirjas tutvustatav Korea Vabariik 
on minu senini käidud paikadest kaugeim, samas on 
sel riigil Eestiga sarnasusi rohkem kui maadel, millest 
eelmistes reisikirjades kõnelesin. Näiteks jätavad mõ-
lemad  rahvad  tuppa  sisenedes  jalavarjud  eesruumi. 
Samuti  on  Lõuna-Korea  olnud  okupeeritud  mitme 
suurriigi poolt. Kindlasti on üheks suurimaks lähedu-
seks korea keele kuulumine uurali-altai keelegruppi, 
kuhu kuulub ka eesti keel. 

   Lõuna-Korea  asub  Korea  poolsaarel.  Sealsamas 
asub ka Korea Rahvademokraatlik Vabariik, millega 
neil on sama rahvus ja keel ning maismaapiir.  Kuni 
1948.  aastani  moodustasid  Põhja-  ja  Lõuna-Korea 
ühtse  riigi,  kuid  Teise  maailmasõja  järel  puhkenud 
kodusõja tulemusena jagunes riik kaheks. 1953. aastal 
lõppenud  sõja  järel  jäi  Põhja-Korea  kommunistliku 
Nõukogude  Liidu  meelevalda  ja  Lõuna-Koreast  sai 
USA mõjusfääri kuuluv läänemeelne riik. 
   Tänapäeval on Põhja-Korea suletud riik, mille eel-
arvest  läheb  30 protsenti  riigikaitsele.  Tegu on nii-
võrd kinnise riigiga,  et  lõuna-korealased pole alates 
1953.  aastast  teisel  pool  riigipiiri  elavaid  sugulasi 
näinud. 
   Lõuna-Korea territoorium on tuhat kilomeetrit pikk 
ja kitsaimas kohas vaid 175 km lai. Eestist ligi kaks 
korda suuremal pindalal elab pea viiskümmend miljo-
nit inimest. Riigi pindalast 70 protsenti katab mäestik, 
mis  teeb Lõuna-Korea üheks kõige mägisemaks rii-
giks maailmas. Praegu on Lõuna-Koreas usuvabadus, 
varem olid ja ka praegu on  traditsioonilisteks usun-
diteks šamanism ja budism. 18. sajandil tekkis misjo-
näride tubli  töö tulemusena kristlaste  ülekaal,  nii  et 
tänapäeval on elanikkonnas kristlasi 49 ja budiste 47 
protsenti. Lõuna-Korea on üherahvuseline riik. Peale 
korealaste  elab  seal  vaid  20 000 hiinlast.  Korealase 
keskmine eluiga on 77 aastat. 

   Riigi pealinn on Seoul, mille kaugus Tallinnast on 
linnulennul üle 7000 km. Et vältida praeguse pealinna 
ülerahvastatust ja majanduse liigset koondumist ühte 
piirkonda,  ehitatakse  Lõuna-Koreasse  uus  pealinn, 
mis peaks valmima 2030. aastaks. Nagu Eestiski, on 
Lõuna-Koreas neli aastaaega, milledest suvi on sade-
meterohke. Lõuna-Korea impordib toornaftat ja eks-
pordib naftasaadusi ning autosid ja laevu,  olles ma-
janduslikult väga heal järjel.  

   Edasised tähelepanekud tulevad mu reisipäevi-
kust,  kui  tegin  2006.  a  mais  Lõuna-Koreas  filmi 
seal külas viibivatest kihnulastest.
   Kui pealinn Seoul asub poolsaare läänekaldal, siis 
meie  elasime  riigi  idarannikul,  Tartu  mõõtu  linnas. 
Sooja on 28 kraadi ja kell on 6 tundi Eesti ajast ees. 
Rahaühik won on Eesti kroonist sada korda odavam, 
aga hinnasuhe praktiliselt sama, siiski leidub ka oda-
vamaid  asju nagu küüslaugupuhastaja.  Kuna ma ise 
olen suur küüslauguaustaja,  siis  jäi  see seade mulle 
silma.

Kohalik kokk valmistab välikohvikus nuudlirooga.

   Korea söögist ega köögist ei saa siin üle ega ümber. 
Kõik, mis kätte ulatati, sai ka prooviks suhu pistetud, 
nende seas nii kaheksajalgu kui ka kartulimardika sar-
naseid tõuke. Koreas süüakse suvel korra ka koeri, et 
mäletada minevikus olnud näguripäevi. Hea, et suvi 
polnud veel alanud! Kõik mereannid on siin äärmiselt 
vürtsikad, mistõttu meie Kihnu mererahvas hakkas ju-
ba  kolmandal  päeval  McDonaldsis  suupärasemaid 
burgereid sööma. Ja süüakse siin vaid söögipulkade-
ga. Muide, jaapanlaste söögipulgad on puust, hiinlaste 
omad  plastikust  ja  korealaste  söögipulgad  metallist. 
Ei saa ka lisamata jätta, et kõige viisakamates resto-
ranides õpetatakse külastajat rahvustoite õigesti söö-
ma.



 Rikkalik  toidulaud  restoranis.  Oleks  vaid  söögipulkadega 
söömine lihtsam!  

 UNESCO  pärandisse  kantud  folkloorifestival,  kus 
meie kihnulased paistsid kohalikele väga eksootilised, 
on  meie  Viljandi  folgiga  ühte  mõõtu  üritus. 
Kihnulased on siin ajakirjanikele „tavalised jumalad”, 
sest erine-vaid intervjuusid tuli iga päeva kohta viie 
jagu,  või  siis  võtab  külalisi  vastu  linnapea,  või 
tahavad kohali-kud kooliplikad ühispilti teha. Muide, 
koolis käiakse siin aastaläbi ja ka laupäeviti, kuu aega 
kestev puhkus on nii suvel kui talvel. Nii et tegu on 
üsna  haritud  rah-vaga,  kes  on  väga  aktiivsed  ka 
poliitikas,  protestides  kõige  enam  riigis  viibivate 
USA vägede vastu.

   Abielu on korealastele tähtsaim eluperiood. Kui abi-
ellunud peaksid lahutama, siis pole see häbiplekk mit-
te ainult kahele inimesele, vaid kahele suguvõsale. Ja 
lõpetuseks veel üks eripära. Korealased võivad sündi-
da kaheaastasena. See tähendab, et kui laps eostatak-
se, saab ta automaatselt üheaastaseks ja kui eostamise 
ning sünni vahel algab uus kalendriaasta, sünnib laps 
kaheaastasena. Lihtne, kas pole?   

Sellel pildil ma filmin kihnulannat Katrin Kumpanit Kollases  
meres.

Kullar Viimne,
  Vahe talu

Oda pooleks !
   Vihmapilved kallavad vahetpidamata vett  tae-
vast nagu ämbrist. See on sügise lähenemise kindlaks 
tunnusmärgiks. Eriti ohtlikud on piksenooled, millele 
alati järgneb kurjakuulutav kärgatus. Äikselöök põle-
tas  läbi  raamatukogus  internetiühenduse  ruuteri  ja 
lauatelefoni.  Mõne päevaga oli oodatud vihmast isu 
täis. Iga asi on aga mööduv ning elu läheb endist rada 
edasi. 

   Pühapäeval, 29. augustil tervitas päike Tsooru kes-
kuses  kogunenud  spordisõpru.  Tihedas  neli  tundi 
kestnud heitjate  jõukatsumises  püstitati  Tsoorus uus 
rekord - Kevin Keerov viskas kanamuna 32,14 meetri 
kaugusele, kusjuures tema isa Lauri püüdis selle ter-
vena kinni! Tänavusel kombineeritud kiviviskamisel 
jäädi  47  meetriga  möödunud  aastale  1,57  meetriga 
alla.  Veel  näidati  oskusi  palli  korvirõngasse  viska-
misel, odaviskes ja noole lennutamises. Oda visati nii 
tugevalt, et see lennul pooleks murdus! Kuigi võistel-
di medalite värvi peale, oli õhus tunda sõbralikkust. 
Rõõmu tunti iga võistleja kordaminekust. Tsoorulaste 
peretunnet võis märgata teatevõistluses, kus allameet-
ri tüdrukud-poisid võistlesid kõrvuti vanematega. 

Teatevõistluses oli üheks alaks ujulestadega jooksmine. Liis  
Keerov kasutab edasijõudmiseks konna kombel hüppetehnikat.

      Tekst ja foto: Kalle Nurk

Nimi korv oda nool kivi
Allan Kannimäe 4 23,79 24 39,01
Anne kannimäe 3 20,38 1 30
Ardo Jõevere 0 4,3 4 17,02
Eero Ploom 2 21,71 30 28,63
Elisabeth Keerov
Jüri Drenkhan 3 20,66 15 33,2
Kalle Nurk 1 14,19 29 38,29
Karl Erik Keerov
Kerty Keerov
Kevin Keerov 4 12,75 19 30,4
Krista Puija 3 10,18 19 23,74
Lauri Keerov 5 25,06 24 47
Liis Keerov 6 17,08 6 23,05
Lily Keerov 2 12,14 16 25,48
Piret Palm 4 9,85 1 17,03
Rauno Niilus 1 20,8 23 33,39
Retty reinson 3 10,15 10 19,22
Romet Niilus 2 21,06 10 45,69
Sirle Nurk 4 12,34 19 26,85
Vidrik Joosu 4 18,4 22 35,18



pilkupüüdev talusilt

  Foto: Kalle Nurk

    Kanarbiku talu rahvas on oma teeotsa üles pannud 
pilkupüüdva talusildi, paljud Kõrgepalu teed liikunud 
inimesed  on  seda  imetlenud.  Tihti  küsitakse,  mida 
võiks kujutada talusilti  kandev helepruun puuskulp-
tuur.  Minu  silmis  on  see  nümf,  kes  pea  kohale 
tõstetud kätega supleb soojas suvevihmas ja selle rin-
nale  kinnitatud  sildiga  kutsub  möödijat  talu  poole 
vaatama. Selleks on ka põhjust, sest Kanarbiku talu 
hooned näevad head välja,  teeäärne  maasikaväli  on 
eeskujulikult korras.

   Kui teada, et nümf on kas neitsi,  mõrsja, noorik, 
haldja või loodusvaim, siis võib kaunis puukujus hea 
tahtmise korral tõepoolest  neid jooni näha. Kuju on 
aga veidi üksi ja alasti, tal on umbes sama häda, mis 
Eesti Ema kujul Rõuges. Mis oleks, kui kuju varvaste 
vahele  istutada  üks  metsviinapuuväät.  Paari  aasta 
pärast oleks kujul igaks aastaajaks sobiv kate: kevadel 
hiirekõrvus heleroheline rüü, suvel lopsakas lehtedest 
kleit, sügisel säravpunasest lehtedest kostüüm ja tal-
vel härmatunud lõngadest kampsun. 
   Kanarbiku talu peavad Liidia ja Heinar Väits, eks 
nad ise tea kõige paremini, kuidas talusildi ansambli 
kujundus lõpuni viia. Igatahes külarahvas jääb põne-
vusega kevadet ootama.
   Olgu veel öeldud, et Liidia on siinkandi kõige tun-
tum ja oodatum inimene, sest ta on meie kirjakandja. 
Kuna tal oli eile sünnipäev, siis saadame talle ja tema 
Kanarbiku talule Külalehe kaudu parimad tervitused 
ja edusoovid.

Peeter Lasting,
Puiestiku talu

   1931. aastal tähistati Lepistu kooli asutamise 50. sünnipäeva. 
Alates 1981. aastast on vilistlased koos käinud iga viie aasta 
tagant. Kool on küll suletud, kuid niikaua, kui elab viimane 
vilistlane, elab mälestustes ka vana kool. 
  Alustatud on ettevalmistustega 2011. aasta augustis koolipere 
vastuvõtmiseks.  Külalehe  toimetus  ootab  mälestusi  ja  pilte 
koolielust, et neid koos teistega jagada.
. 

Õnnitleme augustikuu  ja septembrikuu  sünnipäevalapsi
78   Johanna Raidma  Roosiku küla           13. august 
73   Ülo Pukk  Litsmetsa küla           17. august 
72   Enda Väits  Kikkaoja küla           24. august 
71   Tiiu Hollo   Kikkaoja küla             13. august 
71   Elmo Meier  Tsooru küla            15. august 
71   Viiu Pukk  Litsmetsa küla             25. august 
67   Helle Härmala  Litsmetsa küla              3. august 
67   Mati Koch              Luhametsa küla           17. august 
66   Enn Rood              Tsooru küla            28. august 
58   Heli Geier              Tsooru küla              1. august 
57  Agu Ilves Savilöövi küla              12. august 
55   Henn Ploom  Tsooru küla            27. august 
54   Külli Oja Viirapalu küla                3. august 
53   Liidia Sisas  Tsooru küla              5. august 
52   Sirje Ristisaar Tsooru küla              6. august 
51   Julius Jõgi  Luhametsa küla            18. august 
50   Eda Kikas Tsooru küla            14. august 

82   Õie Koemets Savilöövi küla         23. september 
81   Endla Kaljuvee       Tsooru küla             13. september 
75   Valev Raidma       Roosiku küla           5. september 
75   Ilme Sisas              Tsooru küla             7. september 
74   Toivo Sild              Kikkaoja küla         26. september 
73   Aavo Thealane      Roosiku küla             2. september 
73   Hilja Valling          Kikkaoja küla         26. september 
72   Juganis Šmeiman   Roosiku küla           20. september 
69   Endel Pihu              Savilöövi küla           1. september 
69   Maie Teder             Tsooru küla            10. september 
69   Ivi Kivi                   Luhametsa küla      15. september 
66   Maie Reiljan           Viirapalu küla          6. september 
56   Tiiu Vassiljeva        Tsooru küla            28. september 
53   Liidia Väits             Tsooru küla               3. september 
52   Maire Ploom           Tsooru küla             30. september

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

mailto:kalle@antsla.ee
http://www.antsla.ee/tsoorukant

