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Teejuhiks Imedemaale
   Luhametsa külast on saanud nn maailma naba, mil-
lest viimasel ajal sageli räägitakse ja kuhu nii mõnigi 
uudishimulik esimest korda sammud seab.
   9. septembril olin rajaleidjaks kahele kaasreisijale, 
et külastada „100 aastat Luhametsa küla Võrumaal“ 
mälestuskogumiku sündmuskohti. Mida lähemale kü-
lakeskusele  jõudsime,  kus  veel  üksikud  elumärgid 
säilinud,  seda  elavamaks  muutus  meie  vestlus.  Iga 
vastutulev talu keeras raamatus uue lehekülje. Tühjalt 
seisvad taluhooned, põllud, puud on justkui ellu ärga-
nud ja tahavad endast jutustada üha uusi ja uusi lugu-
sid. Peatusime  Pulli talu maale jääva kolhooside aja-
järgul ehitatud karjalauda ees, mille katus möödunud 
lumerohkel talvel laiali vajus. Vankrirataste omapära-
ne helin andis märku Kirikulaane talu perenaise saa-
bumisest.  Ivi Kivi juhatas meid talumade keskel saa-
rena asuva Saare talu elamisse. Kütmata rõskeks tõm-
bunud ruumid reetsid maja üksindust. Ivi sõnade ko-
haselt pidi järgmisel päeval mööduma üks aasta, kui 
majaperemees viimast korda üle ukseläve astus. Igas 
toas vaatab vastu  suure loodusarmastaja pilt, mis pai-
gutatud lauale või kapile ja toetub poolenisti põlenud 
küünlale. Toast tuppa liikudes jõudsime Olevi mee-
liskohta.  Magamistoas  seisid  kõrvuti  kaks  voodit. 
“Siin meeldis kunagisel kolhoosi metsaülemal lesida 
ja lugada. Teine kõrvalolev voodi oli alati igasugust 
kirjandust täis. Samuti tegi ta kirjutistest palju märk-
meid, mida arvas elus vaja minevat. Olev oli üheks 
küla  hingeks,  kelle  juurde  külarahvas  tihti  abi  või 
nõuannet saama tuli. Suured plaanid Pulli talu korda 
teha  jäid  lõpetamata.  Vanadus  ja  haigus  tegid  oma 
töö. Küll aga on ümber maja istutatud palju eri liiki 
puid, mis töökat peremeest veel aastakümneid mee-
nutama jäävad.“ 
   Justkui suurperemehe arst Feliks Lepa mälestuseks 
on üks tuba maast laeni raamatuid täis riiulitega. Toas 
lauanurgal  on  pakk  Külalehti,  mille  kaudu  hoidis 
Olev kursis Tsooru kandi tegemistega.
   Pikalt peatuda me ei saanud, sest majahoidja  kii-
rustas küla kogunemiskohta. Igal toidupäeval, nõnda 
nimetavad nad autokaupluse päeva, tuleb külarahvas 

tund aega varem kokku uudiseid jagama.  
   Jätkasime sõitu Piisi taluni, kus elas Lepistu valla 
viimane vallavanem karl Loos. Enne tagasiteele asu-
mist  põikasime ka Laane talu õuele. Põlenud maja-
varemetest polnud enam jälgegi. Pinnasesse  kaeva-
tud vundamendikraavid  andsid mõista uue maja val-
mimisest. Kas tõesti on algamas uus ajajärk ning kül-
la kerkivad uued uhked majapidamised! Märkasime 
teisigi elu elavnemise tundemärke. Keegi hea haldjas 
on mälestuskivi püsti ajanud ning tugeva aluse vala-
nud. Paarkümmend aastat tagasi istutatud pargipuude 
kõrvale on istutatud uusi noori puid. Ka mugav pink 
tee  ääres  väsinud rändajale  jalgade puhkamiseks  ei 
jää märkamata. 
     Luhametsa inimeste saatustest loetakse juba palj-
udes kodudes nii siin kui sealpool piiri - USA, Root-
si, Taani. Taani ajalooprofessor Vello Helk kirjutab: 
“...  Selles  on  palju  inimsaatusi,  tegelikult  rohkem 
kurbust kui rõõmu. Tuleb tunda head meelt selle üle,  
et see kõik on nüüd raiutud raamatusse. Ajal, kus on  
veel elus mäletajaid, mõne aja pärast tuleb leppida  
arhiivimaterjalidega...  „(Taani,  22.  august  2010).  
Lugejate arv üha kasvab, sest raamat on kättesaada-
val ka kümmekonnas Võrumaa raamatukogus ja Tar-
tu Ülikooli  ning - Linnaraamatukogu laenutuspunk-
tis.  Küll  peagi  kuulevad  luhametsalastest  suurlinna 
inimesedki. Seniks aga mõtleme sügavalt Haraka talu 
luulemeistri Eveliine Ermi värsiridadele. 

Tahaksin väga olla                 Tahaksin küll,
kellegi vastu hea.                    aga mõistan:
Lihtsalt niisama,                     eales ei usuta mind.
tundes,                                    Arvatakse ju ikka,
et ma võin,                              et kõigel siin ilmas
kuid ei pea.                             on hind.

Lähenevad sügisvihmad ja talvetuisud. Kindlasti on 
maamunal olemas inimene, kes võtab südameasjaks 
Laane talu tee äärde katusega varjualune paigutada. 



Mõelge nendele, kes vapralt valvavad meie esivane-
mate raske tööga rajatud Luhametsa küla  väljasid ja 
metsi! 

  Nii nad rahulolevalt pingil istudes ja oma uudiseid 
jagades meist maha jäid. Nagu ühest suust soovisid 
tänada nende eest hoolitsevaid heategijaid ja inimesi, 
kes andsid oma panuse raamatu kirjutamisse.  Kolka-
küla elanikest on saamud imedemaa kangelased.

Tekst ja foto: Kalle Nurk

Kord nädalas tulevad Luhametsa viimased mohikaanlased 
kokku ilmauudiseid arutama. Pildil Naima Erm (vasakult),  
Susanne (nõnda kutsub külarahvas), Ivi Kivi, Emilie-Anette  
Adson, Helmi Marjak, Katrin Post ja Heino Post.

Kaugeid paiku kaardistamas 4.  Eesti, Ruhnu saar 

  Kui kolmandas reisikirjas tutvustatud Lõuna-Korea 
oli seni kaardistatud paikadest kaugeim, siis Liivi la-
hes asuv Ruhnu saar kuulub koduriigi valdustesse.
   Ruhnu saar asub koos Saaremaaga Saare maakon-
nas  ja  moodustab  paari  väiksema  laiduga  iseseisva 
Ruhnu  valla.  Juba  7200  aastat  tagasi  olevat  saarel 
hooajaliselt peatunud hülgekütid. Esmakordselt  mai-
nitakse Ruhnut kirjalikult 1341. aastal Kuramaa piis-
kopi  vabaduskirjas,  mis  kinnitab,  et  saart  asustavad 
rootslased  võivad  seal  elada  vabade  talupoegadena. 
1934. aastal elas saarel 277 rootslast ja viis eestlast. 
Enamik  neist  lahkus  sõja  ja  nõukogude võimu eest 
Rootsi, saarele jäi vaid kaks peret. Praegu on saarel 
56 elanikku.
    Edasised tähelepanekud tulevad mu reisipäe-
vikust, 2009. aasta kevadest, mil tegin Ruhnu saa-
rel elavast õpetajast Kadrist filmi „Kiri Ruhnust”.
 Et siia, kaugele saarele, vanajumala seljataha saada, 
pidin ma filmimehest kolleegi Üloga minema esmalt 
Pärnu lennujaama.  Kui  me  lennujaama uksest  sisse 
astusime,  siis  avastasime,  et  oleme  ainsad  reisijad 
kogu lennujaamas. Etteruttavalt võin öelda, et ainsa-
teks reisijateks me jäimegi. 
   Olin tavapärast turvakontrolli läbides just ära võt-
nud püksirihma, kui nägin läbi akna midagi üllatavat 
ja lõbusat. Väikesest  angaarist  tõmbasid kaks meest 
nööri otsas lennukit välja.  Pisikese lennuki ees oli ka 
auto, aga ma nägin selgesti, et nöör polnud auto külge 

seotud ja mehed tirisid nöörist  ning lennuk liikus... 
Kui üks pilootidest oli meie pagasi lennukile tõstnud, 
küsis lennujaama naistöötaja, et kas ta võib „rahva” 
lennukile  viia.  Reisijateks  olime vaid mina  ja  Ülo, 
meie  pagas  ning  suur  postikott.  Naine  ütles,  et 
lennukile  oli  rohkem  rahvast  olnud,  aga  viimased 
olid matustele pidanud minema. Elu on ettearvamatu!
   Meie lennuk oli tõesti pisike.  Reisijate tarvis oli 
vaid kaheksa istekohta. Ülo istus päris taha,  viima-
sesse pinki.  Mina aga esimesse,  kohe kahe  piloodi 
selja  taha,  sest  sealt  sai  paremini  filmida.  Ja  hetk 
hiljem olimegi  juba valju müra saatel  Pärnu taeva-
laotuses.
   Lennuk oli tõesti väga tugevat müra teinud, sest 
veel pikka aega pärast maandumist olid mul kõrvad 
lukus.  Ruhnu  lennujaamas  ootas  meid  buss,  mille 
tore juht Mitja sõidutas meid kahte otse Ruhnu kooli 
ette.
   Selle kooli  üheks õpetajaks on Tallinnast  tulnud 
Kadri, kellest peaasjalikult me ka filmi teeme. 
   Kadri  klassiruumis  on  kuus  kahekohalist  pinki. 
Esimeses  koolipingis  istub  Emma,  kes  õpib 
kolmandas  klassis ja kelle  pingi serval on gloobus. 
Kõrvalolevas  pingis  istub  Karl  Caspar,  kes  õpib 
teises  klassis.  Ja  see  ongi  kogu  Kadri  klass, 
tagumised pingid on tühjad. Üldse on koolis kokku 
kaheksa õpilast nagu oli ka istekohti Ruhnu ja Pärnu 
vahet käivas lennukis.



   Kui  algas  vahetund,  mängis  kooli  ees  väikesel 
väljakul palli vaid üks õpilane. Emma ja Karl Caspar 
on teineteisele  parimad sõbrad,  aga nende vanemad 
seevastu ei saa omavahel üldsegi läbi. Ühe isa on en-
dine vallavanem ja teise isa on praegune vallavanem, 
see on nagu Romeo ja Julia lugu Ruhnu moodi. 
   Siinsed  õpilased  ei  tea,  mida  tähendab  spiker-
damine, sest õpetajad tunnevad väga hästi oma õpi-
laste võimeid ja pettus oleks niikuinii tarbetu. 
   Pärast tunde riisuti kogu kooliperega sügisesi lehti. 
Suuremad rehitsesid,  Emma ja Karl  Caspar kandsid 
suure  kilega  vanad  lehed  koolimaja  kõrvale,  süda-
mekujuliste ustega välikemmergu taha.        
   See Eesti kaugeim saar on 5,5 km pikk ja 3,5 km 
lai. Lähimad sadamad Saaremaal, Kihnus või mandril 
on vähemalt 40 km kaugusel. Lõunanaabrid lätlased 
tahaksid  kangesti  seda  saart  omale,  sest  neil  vae-
sekestel pole ühtegi saart. Omal ajal anti saare rahvale 
valida, kumba riiki nad kuuluda tahaksid ja ruhnlased 
olevat  praktiliste  meestena valinud Eesti,  sest  põhja 
pool oli rohkem võimalusi hülgeküttimiseks. 
   On olnud ka aegu, kus Ruhnu saar on hoopis inim-
tühjaks jäänud. 1944. aastal kui saarerahvas koosnes 
peamiselt rootslastest, kutsus Rootsi kuningas nad sõ-
jakoleduste  eest  kodumaale.  Tollased  Ruhnu  roots-
lased lootsid paari  aasta pärast tagasi tulla,  mistõttu 
palkasid  sulasedki  oma  mahajäänud  loomi  pidama. 
Võimalust  tagasi  tulla  neil  siiski  ei  tekkinud. 
Vanemaid inimesi, kes on siin saarel sündinud ja siia 
saarele  ka  elama  jäänud,  on  vaid  kolm  inimhinge. 
Praegused elanikud on kõik sisserändajad, peamiselt 
Kihnust ja Saaremaalt, kohe pärast sõda isegi Vene-
maalt tulnuid.
Igal õhtul, vahetult enne päikese loojumist, tegin ma 
igasse ilmakaarde jalutusretki. Videvikus on looduses 
kõige huvitavam aeg, sest sel ajal on linnud ja teised 
metsaelanikud kõige aktiivsemad. Linde on siin tõesti 
palju. Siin on suured metstuvid, kes mind ehmatasid 
kui kusagilt lähedusest ootamatult oma suure keha ja 
käraga õhku tõusevad. Kõige rohkem näib siin olevat 
linavästrikke,  Läti  rahvuslinde.  Kuna oli  varakevad, 
siis peagi pidi Eestisse ja ka Ruhnu saarele jõudma 
meie  endi  rahvuslind  suitsupääsuke.  Saarel  pesitseb 
ka haruldane merikotkas. 

   Metskitsi on saarel  kole palju. Kuna lehtpuud ja 
põõsad olid veel raagus, siis oli neid väga kerge met-
saservades märgata. Igal jalutuskäigul nägin kümme-
konda väledat loomakest. Teinekord hauguvad sokud 
nagu koerad, neil näib jooksuaeg juba alanud olevat. 
Reeglina  pistavad  kitsed  mind  kuuldes  valgete 
sabatuttide välkudes kõrgete hüppekaartega minema. 
Ühel õhtul saatsid mind kolm kitse, muidugi ohutus 
kauguses, kuni majadeni välja. 
   Majad on siin ehitatud saare keskele,  kus on ka 
Baltimaade  vanim puukirik,  mille  kõrvale  on oma-
korda saja aasta eest ehitatud suur kivikirik. Eesti va-
nim tegutsev pastor peab senini inimtühjas kirikus ju-
malateenistusi. Varem tegi ta seda iga päev, aga prae-
gu on kiriku uksed avatud vaid kord nädalas. Ruhnul, 
nagu ka igal teisel saarel, on tuletorn. Asja teeb erili-
seks  aga  see,  et  tuletorni  projekteerijaks  on kuulus 
prantsuse insener Gustave Eiffel,  temanimeline torn 
on Pariisi sümbol.
    Saarel elab veel ka kodustatud rebane, keda mul ei 
õnnestunud näha. Ja võib-olla veel ka karu, kes kolm 
talve tagasi siia jääpangal olevat triivinud. Karu jälgi 
on  küll  nähtud  ja  lätlased  tegid  siinsest  karujahist 
multifilmigi, aga keegi pole oma silmaga siiski karu 
ennast näinud. Küllap läks järgmine talv tuldud teed 
tagasi.

Meie elamine õhtu paituses kesk purgisuppe ja kirjutamist.

 Minu reisipäeviku  lõpus  on  kirjas  järgmised  read: 
“Olen mõelnud,  et  mis  selle  saare  siis  nii  eriliseks 
teeb,  et  siia  tulles  siit  enam lahkuda  ei  taha.  Olen 
juba kahel korral lendu edasi lükanud... Ma arvan, et 
kuna  saart  on  mitmel  korral  hüljatud,  ilma  jäetud 
lastest,  keda  ta  on  toitnud ja  hoidnud,  siis  võtabki 
saar  iga  tulija  avasüli  vastu  ega  taha  tulnud 
inimhingedest enam loobuda”

Ps. Septembrikuus, selle loo kirjutamise ajal, lugesin 
ajalehest, et keset merd asuval Ruhnu saarel uputab, 
lennuväli on nii vett täis, et lennukid arvatavasti enne 
talve ja kevadet seal maanduda ei saa. Augustis olid 
vihmavalangud niivõrd suured, et saarel sadas maha 
nelja kuunormi jagu vett.

Kullar Viimne, 
  Vahe talu



Lepistu kooli meenutades 1. Ülo Tammemäe
 Ülo Tammemäe sündis 8. novembril 1924. aastal Harju-
maal  Raasiku  vallas  postiametniku  pojana.  Elu  jooksul 
töötas  ta  mitmetel  kõrgetel  ametikohtadel,  üks  nendest 
1959-1961 Lepistu 8-kl kooli direktori ametikohal. 
Lepistu kooli  100nda aastapäeva ettevalmistuste ajast on 
kooli kroonikamaterjalide hulgas ka tema meenutused.
Lepistu kooli direktor aastatel 1959-1961
   Seoses üleminekuga üldisele 8-kl koolikohustusele toi-
mus ka Lepistu 7-kl kooli reorganiseerimine 8-kl kooliks. 
Suurenes õpilaste arv. Tuli juurde üks eesti keele õpetaja - 
H.  Oona,  matemaatikaõpetaja  A.  Puudersell,  algklasside 
õpetaja M. Ümarik (Tammemägi), H. Tammemäe.
   Seoses direktor E. Saariku suunamisega Võrru vastuta-
vale tööle haridusosakonna juhataja ametikohale, määrati 
mind kooli direktoriks.
   Põhiline õpetajate kaader sel perioodil jäi endiseks. Õp-
pealajuhatajana ja eesti keele õpetajana töötas staažikas ja 
suurte  kogemustega  pedagoog  E.  Tasso,  matemaatikat 
õpetasid H. Jõevere, A. Sepala - viimane õpetas ka poiste 
tööõpetust ja kehalise kasvatust, vene keelt õpetas M. Ra-
jala. Bioloogia, geograafia õpetajana ja õppealajuhatajana 
töötas  J.  Kuus.  Algklassidega  õpetajad  J.  Thealane,  M. 
Ümarik,  H.  Tammemäe.  Pioneeritööd  juhtis  A.  Puksa. 
Muusikalist kasvatust õpetas A. Sepala. Tütarlaste kehalist 
kasvatust  käis  õpetamas  Antsla  keskkooli  õpetaja  Heli 
Savi. Ajalugu õpetasin ise.
   Pedagoogilise  personali  hoolsa töö tulemusel  paranes 
õppeedukus järjekindlalt, tõusis õpetajate teadmiste tase.
   Normaalseks tööks vajas kool aga hädasti juurde ruume. 
Kuna juurdeehituseks summasid ega projekti  ei  õnnestu-
nud  saada,  leidsime  Luhamaalt  peremeheta  maja,  mille 
palgid  kooli  majandusjuhataja  Juhan  Raidma  hoolikalt 
nummerdas ja lammutas ja kevad-talvel 1960 aastal mitme 
traktorikoormaga kooli juurde vedas. Maja vundament ja 
ülesehitusega tuli J. Raidma ka toime, kusjuures aktiivselt 
lõid kaasa vanemate klasside poisid. 
   Internaadi ruumide laiendamiseks saime kooli läheduses 
oleva  endise  talumaja,  kus  ajutiselt  elas  vet.  velsker. 
Remontkontori abil toimus majas ulatuslik ümberehitus ja 
kapitaalremont, mille tulemusel said mugavad toad inter-
naadi õpilastele ja korter õpetaja-kasvataja A. Puksale.
   Mõningaid tulemusi oli ka klassi ja koolivälise töö aren-
damisel.  Õnnestus  muretseda  juurde  vajalikku  spordiin-
ventari,  akordeon ja  muud.  Kokkuleppel  Võru muusika-

kooli ja haridusosakonnaga käisid akordeoniste õpetamas 
noored  Võru  muusikakooli  pedagoogid  Heino  Pehk   ja 
Lembit Tammemägi. Kümmekond õpilast õppisid noorte 
energiliste muusikaõpetajate juhtimisel klaverit ja akorde-
onimängu.
   Edukalt esineti Antsla piirkonna õpilaste koolinoorte ise-
tegevuse  ülevaatusel  -festivalil,  tulles  Kurenurme  8-kl 
kooli järel II kohale.
   Sisukaid üritusi pioneeridega viis läbi vanempioneeri-
juht Aino Puksa.  Suurt tähelepanu pöörati  maleva nimi-
kangelase H. Pilli kohta andmete kogumisele, pioneeride, 
kommunistlike noorte kohta andmete kogumine, kes silma 
paistsid suures Isamaasõjas.  Kommunistlike noortega te-
gutses noor pedagoog Hille Oona. 
   Sel ajal toimus Leedu NSV õpetajate delegatsiooni kü-
laskäik Võru rajooni.  Delegaadid olid külalisteks ka Le-
pistu 8-kl koolis.  Õpilased esinesid isetegevusega. Küla-
liste tähelepanu pälvisid heas korras olev õppeaed ja küü-
likukasvatus.
   Õpilasekskursioonid hõlmasid kooliümbruse ajaloolis-
kultuurilise  looduskauneid  paiku.  Vanemate  eesrindlike 
õpilastega käisime Tallinnas.
   Järjekindlalt toimusid igal nädalal koolis pioneeride ki-
noseansid,  kus  vaadati  nii  kunstilisi  kui  ka  kroonika-, 
dokumentaal-  ja  õppefilme.  Ettevalmistuse  said kümme-
kond kinodemontaatorit  õpilast.  Filme laenutasime Tartu 
Filmilaenutus  baasist,  VÕT-st  (filmoteegist).  Valmis  ka 
esimene Lepistu 8-kl kooli  elu käsitlev 8 mm kitsasfilm 
„Meie päev“. Tegutses fotoring.
   Sidemed olid koolil Eesti Raadio koolisaadete toimetu-
sega, kes külastasid sageli kooli ja lindistasid saateid õpi-
lastelt isetegevuslastelt.
   Kool oli ka ümbruskonna kultuurielu keskuseks. Peda-
googid ühenduse „Teadus“ liinis esinesid loengutega las-
tevanematele, elanikkonnale.
   Viidi  läbi  tantsukursused.  Tegutsesid  tantsurühmad  - 
Koidula  Kuuse  juhendamisel.  Lauluansamblid  eespool 
nimetatud Võru noorte muusikapedagoogide H. Pehki, L. 
Tammemägi  juhtimisel.  Korraldati  pidusid  kohapeal  ja 
väljasõite  Tsooru  rahvamajaga,  mille  tööst  pedagoogid 
agaralt osa võtsid...
   Sel ajal lülitati kool ka riiklikku elektrivõrku (esimesena 
sealses piirkonnas).

Ülo Tammemäe
1. juuli 1981 

Õnnitleme sünnipäevalapsi
89  Õie Alasoo  13.oktoober   Kikkaoja 
80  Kalju Jänes 18.oktoober  Savilöövi 
78 Asta Kalanüp 14. oktoober   Tsooru 
77  Endel Niilus   5. oktoober    Tsooru 
76 Arnold Püvi    6. oktoober    Tsooru 
74  Tiiu Jänes      2. oktoober   Savilöövi 
69  Evi Laidver  21. oktoober   Tsooru 

62 Helgi Kikas   21. oktoober  Roosiku 
62  Lehte Tammiksaare 24.oktoober 
61 Aime Pärna  10.oktoober   Luhametsa 
61 Laine Bergmann 25.oktoober Tsooru 
60 Helju Soikka 31.oktoober Viirapalu 
56 Sirje Kruus 28. oktoober     Viirapalu 
55 Liidia Saaremägi 27.oktoober 
54 Kalev Udras 10.oktoober    Kikkaoja 

54 Mati Talja    27.oktoober     Tsooru 
54 Aivar Jõevere  29.oktoober   Tsooru 
53 Esper Horg      30.oktoober Savilöövi 
52 Kersti Kroonmäe 7.oktoober Tsooru 
52 Eduard Harro  26.oktoober Kikkaoja 
51 Rita Koobakene 16.oktoober Tsooru 
51 Kaido Vaab     29.oktoober Savilöövi

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


