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Andmise rõõm on kõige 
suurem rõõm  

 Tsooru kandis jagub kuldsete kätega mehi ja naisi. 
Üks nendest on ahjumeister  Andrus Paal,  kes aasta 
alguses (6. märtsil) tähistas esimest suuremat juubelit. 
Metsade rüpes elav mees  ei  karda tööd ja teisiti  ei 
saagi,  sest  toita on suur pere ning seitsmele lapsele 
tuleb kindlustada korralik haridustee. 
   Paalide pere kolis Tartumaalt  Antsla valda 1990. 
aastal.  Väliselt  tundub  Andrus  olevat  kannatlik  ja 
vaikne.  Meie  lühikese  vestluse  käigus  avastasin  te-
mas veel palju teisigi iseloomujooni – heasüdamlik, 
lahke,  viisakas,  avameelne.  Küsimuste-vastuste  käi-
gus koorus välja killukesi ahjumeistri eluloost. 
  Andruse lapsepõlv möödus Tartumaal. Viieaastase 
poisina hakkas ta laulma Tartu poistekooris, rännates 
kontsertreisidega  paljudes  liiduvabariikides.  Erksa-
malt  oli  tal  meeles  grusiinlaste  vastuvõtt.  Veiniga 
pokaalid  olid  pandud isegi  lastele.  Õpetajate  valvsa 
pilgu  all  jäid  need  siiski  peaaegu  puutumatuks.  Ja 
milline äike oli mägedes! Kui kärgatas, kajasid mäed 
vastu. Tekkis tunne nagu oleksid põrgu sattunud, aga 
peitu pugeda pole kusagile.
   Ta oli 13 aastat vana, kui ükskord kästi suu kinni 
panna. Panigi ja  pärast seda ta rohkem laulnud pole. 
Nii  palju  võib  maksma  minna  üks  ettevaatamatult 
öeldud sõna lapsele.
   Andrus on olnud ka pillimees. Tartu Kullmani ni-
melises  kutsekoolis  müürsepaks  õppides  mängis  ta 
kooli ansamblis kitarri. Müürseppa temast ei saanud. 
1990. aastal kolis ta elama Antsla valda Ähijärve kül-
la tühja kordonimajja. Vabariigi algusaastad olid ras-

ked.  Pere  toidulauda  katsid  sageli  ainult  kartul  ja 
sool.  1997. aastal  sai  nende uueks koduks metsade 
keskel  asuv  Kautsi  metsavahi  maja.  Aastatega  on 
elamistingimused  paranenud.  Ka tööpuuduse  üle  ei 
saa Andrus kurta.
   „25 aastat tagasi otsustasin proovida ahjusid teha. 
Kuna algteadmised  olid  olemas,  uurisin  täiendavalt 
käsiraamatuid ja kivi-kivi peale ladudes valmiski ko-
dus esimene meistriteos. Ainult ühe väikese viperu-
sega -   kui tule alla tegin, põgenesid kõik suitsu täis 
majast välja, sest olin ahjulõõri ühendanud ventilat-
siooniavaga.  Sain hea õppetunni.  Tasapisi  hakkasid 
tulema ka tellimustööd.
    Kaika koolimajas õnnestus korstnapitsi tegemine 
ja see oli heaks reklaamiks. Tänaseks on tööpõld nii 
lai, et kutsusin appi poeg Markose. Markos on spet-
sialiseerunud maakividest müüritöödele. Tema on ka 
üks nendest, kes parandas Tsoorus Tuuleveski mäel 
sõjakeerises kannatada saanud möldrimaja otsaseina. 
Kahe aastaga  on  õpipoisist  sirgunud meister.  Mina 
tegutsen  Võru-  ja  Valgamaal,  tema  Tartu  kandis,“ 
jutustas Andrus ja jätkas: „Peamiselt tellitakse soome 
tüüpi ahjusid, sest need on väga ökonoomsed. Ahju 
sisse saab ehitada ka kamina, millele ümberlülitami-
ne  toimub  siibri  abil.  Olen  kokku puutunud igasu-
guste  soovidega,  sest  ahi  peab  kokku  sobima  toa 
interjööriga. Näiteks ühes peres tuli ahi teha mustast 
kivist,  mida  toodetakse  ainult  Lätis.  Peremees  tegi 
ostmisel valearvestuse ja pidi naaberriiki tagasi sõit-
ma ühe kivi  pärast.  Vahel  küsitakse ka minu arva-
must ja siis jagan oma kogemusi. Olen kokku puutu-
nud erinevate inimestega. Kodukandirahvas on väga 
mõistev ja  külalislahke. Mõnikord kujunevad minu 
tööpäevad  väga  pikaks.  Pean  ühelt  objektilt  kiirus-
tama teisele ja tihti pole aega süüagi. Väga soe tunne 
on, kui pererahvas sööma kutsub.“ 
  Lugeja soovib kindlasti teada, palju üks ahi mak-
sab? Palju! Olenevalt soovidest tuleb meistrile välja 
käija 12 000 -  17 000 krooni. Andrus täpsustas, et 
tegelik turuhind kõigub üle 20 000 krooni. Tal pole-
vat  südant  inimeste  käest  kõrgemat  hinda  küsida. 
Küsimata summa jääks justkui vastukingiks.
   Andrus Paalis on säilinud andmise rõõm, mis on 
kõige suurem rõõm.

Ahjumeistriga vestles Kalle Nurk



Lepistu kooli meenutades 2. Ergav Ennever
   Sündisin 17. juulil 1915. aastal praeguses Võru 
rajooni  Tsolli  talus.   Mul  oli  2  venda  ja  üks  õde. 
Vennad  langesid  sõjas,  õde  põgenes  sõja  alguses 
Rootsi.
   1934. aastal astusin Tartu Ülikooli majandusteadus-
konda, mille lõpetasin 1939. aastal.1949. aastal asusin 
Lepistu 7a kooli direktoriks. 1953. aastal viidi mind 
üle Kuldre 7a kooli direktoriks ja 1954. aastal Varstu 
keskkooli direktoriks.

Lepistu kooli tegevus aastatel 1949-1953

 Eesti NSV Võrumaa TRSN Täitevkomitee Haridusosakond on  
2.  veebruaril  1950  välja  andnud  tõendi,  et  selle  ettenäitaja  
Ergav Ennever on Lepistu valla Lepistu kooli direktor.
                                                
   Saanud haridusosakonnalt tõendi, et olen määratud 
Lepistu  7a kooli  direktori  kohale,  sõitsin Lepistusse 
kooliga tutvuma. Kuna ühtegi inimest ma koolimajas 
esialgu  ei  leidnud,  uksed  aga  olid  lahti,  käisin  läbi 
kõik ruumid.  Alles siis  ilmus kohale kooli  õppeala-
juhataja  Ella  Tasso,  väga viisaka käitumisega  kesk-
ealine naine, kes rääkis mulle kõigest, mis mind kooli 
ja selle kaadri kohta huvitas ning julgustas mind koh-
ta vastu võtma.
   Alo Sepala, Ella Tasso ja Marie Rajala olid põlised 
erihariduse saanud väga tublid õpetajad, kes suurepä-
raselt said hakkama oma õppeainete õpetamisega õpi-
lastele. Heatahtlike inimestena andsid oma rikkalikke 
kogemusi  edasi  noorematele  õpetajatele  ja ka koge-
musteta uuele direktorile.

   Internaat oli koolis ruumide puudusel üsna väike. 
Toitlustamist  korraldas  õpilaste  poolt  toodud  toor-
ainete baasil Salme Raidma, keda mäletan kui hästi 
energilist ja hoolsat töötajat.
    Eriliselt tahan ära märkida Raidma Juhani kohuse-
tunnet, töökust ja tööoskust. See mees oli võimeline 
tegema peaaegu kõiki kooli juures vajalikke meistri-
töid ja tegigi neid, nurisemata ja enamasti omal alga-
tusel.  Kui  ma näiteks  avaldasin  arvamust,  et  talvel 
võiks  internaati  ööbima  võtta  kaks  korda  rohkem 
kaugelt käivaid õpilasi, siis asus Juhan sõnalausuma-
ta tööle ja lühikese aja jooksul olid narid valmis. 
   Kui palju siis koolis õpilasi oli, seda ma ei mäleta, 
kuid mäletan, et maakonnas oli kool seitsme aastas-
test  koolidest  suuruselt  teisel  kohal ja millegipärast 
on ühe aasta õpilaste arvuna meelde jäänud 218. Ar-
vatavasti  oligi  see 1949/50.  õppeaastal.  Hiljem, pä-
rast  Kõrgepalu  7a  kooli  muutmist  algkooliks,  selle 
arvel õpilaste arv Lepistus suurenes.
    Esimeseks hiina mõistatuseks pedagoogilise töö 
alal oli mulle tundide jaotus õpetajate vahel ja tun-
niplaani koostamine,  kuid Alo Sepala ja Ella Tasso 
tegid mulle asja ruttu selgeks ning kõik sai õigeaeg-
selt valmis. Ka Sepala erisoov, et temale jäetaks 2 ja 
õpetaja  Kuusele  1  vaba  päev  jahilkäimiseks,  sai 
täidetud.  Hiljem  käisin  puhkepäeviti,  kui  polnud 
ametialast  tegemist,  ka  ise  nendega  koos  jahil  ja 
toredad mälestused  neist  päevist  ei  unune vist  küll 
kunagi. 
    Külastasin sageli teiste õpetajate tunde ja seda mit-
te  niipalju  kontrollimise,  kui  õppimise  eesmärgil. 
Peagi leidsin, et koolis oli olemas üsna raske tõke õp-
peedukuse  ja  distsipliini  parandamise  ees  7-8 
niinimetatud  ülekasvanud  õpilase  näol,  kes  14-15 
aastastena  olid  juba  algklassides  õppimisele  käega 
löönud. Oma halva eeskujuga ahvatlesid nad teisigi 
õpilasi koolidistsipliini rikkumisele. Kuna ükski neist 
polnud veel 16 aastat vanaks saanud, sundis kooliko-
hustus neid ikka iga päev koolimajja.
   Südamepoolest  ei  olnud neist ilmselt  ükski päris 
halb  poiss,  kuid  nagu  üks  neist  mulle  ütles: 
„Direktor, õppimine on mulle nagu verine liha, mida 
mind sunnitakse sööma“, nii oli vist õppimine vastu-
meelne ka tema kambameestele. Paar poissi kinnita-
sid mulle, et nad võiksid kõik muud halvad kombed 
maha jätta, kuid suitsetamisest ja võib olla joomisest 
enam lahti ei saa. Ei jäänud muud üle, kui taotleda 
nende  koolikohustusest  vabastamist  enne  16  aasta 
vanuseks  saamist.  Siitpeale  algas  pidev  tõus  õppe-
edukuses, kui ka klassivälises töös.
Pildil  esimeses  reas  Alma  Puksa  (vasakult),  Elsa  Ennever,  
Ergav Ennever, Koidula Rajala ja Marie Rajala . Teises reas  
Lilli Šmeimann,  ... ,  Salme Raidma, Ella Tasso, .... ,  ja Heli  
Thealane. Kolmandas reas Jaan Kuus, Alo Sepala ja Juhan 
Raidma. 



   Koos  kehalise  kasvatuse  õpetaja,  spordientusiast 
Harald Türgiga  pidasime plaani,  kuidas  kiiresti  viia 
kooli  sporditase  ühelt  viimastest  kohtadest  rajooni 
esimeste hulka. Arvasin, et kõige kiiremini saavuta-
me  selle,  kui  õpilaste  sportliku  tegevusega  löövad 
kaasa ka kõik selleks võimelised õpetajad. Ei olnud 
vaja selleks kulutada pikka juttu, et peaaegu iga ke-
halise kasvatuse tunni käigus või selle lõpul hakkasid 
toimuma  klassisisesed  võistlused  mingil  kergejõus-
tiku alal. Tundidest vabal ajal korraldati klassidevahe-
lised  võistlused,  kusjuures  reeglina  pidid  viimaste 
juures viibima ka klassijuhatajad. Selgitasime välja, et 
suurem osa koole, sealhulgas ka Lepistu, ei ole seni 
suutnud välja  panna  täit  võistkonda kõigil  spartaki-
aadi  aladel,  mille  tõttu  nad paremusjärjestuses taha-
poole jäid. Kõige raskem oli võistkonda kokku saada 
ujumises ja tüdrukute laskmises. Ujumise õppimiseks 
polnud kooli läheduses vähegi sobivat veekogu, las-
ketreeningul  hakkasid  tüdrukud juba püssi  puuduta-
misel värisema, lasu päästmisel aga sulgesid silmad.
   Ujumiskandidaadid said ülesande ise leida veekogu, 
kus harjutada ükskõik millisel  viisil  veepinnal  püsi-
mist, kuni ettenähtud distantsi läbimiseni. Lasketree-
ningu võtsin isiklikult  enda peale.  Võrkpalli  peami-
seks lüliks olid igal suurel vahetunnil ja tihti ka pärast 
tunde kooli saalis  mängud, kus ühel pool olid kooli 
võistkond, teisel pool aga seda mängu tundvad õpeta-
jad (Türk, Sepala, Kuus, Savi, K.Rajala, Loos ja En-
never). Kui alul olid õpetajad õpilastest kindlalt tuge-
vamad,  siis  õppeaasta  lõpupoolel  otsustas  tulemuse 
enamasti õpilaste nooruslik energia ja võidutahe.
    Vahepeal Võru maakond lahutati mitmeks rajoo-
niks ja Lepistu kool jäi Antsla rajooni koosseisu. Järg-
misel rajooni suvespartakiaadil oli meie kool kindlalt 
parim teistel aladel, võrkpallis aga kaotasime Antsla 
keskkoolile, olgugi et tasavägises heitluses. Võitmine 
tunduski võimatuna, kuna keskkooli võistkond koos-
nes enamvähem täiskasvanud 11. klassi poistest. Meie 
võistkonna  tuumiku  aga  moodustasid  6.-7.  klassi 
poisid. Selles aga peitus ka meie tulevikulootus, kuna 
võistkond püsis tervikuna koos veel paar aastat, kesk-

kooli oma aga läks igal aastal laiali. Uuel õppeaastal 
hoogustasime  veelgi  treeningut  ja  lõpuks  saabuski 
kauaoodatud triumf -  võitsime Antsla keskkooli 3:2, 
kusjuures viimase geimi 21:19. Muidugi saavutasime 
ka spartakiaadi üldvõidu kõigi alade kokkuvõttes.
   Oleks väär jätta märkimata ka mõningat muud ma-
jandusalast  edu,  mida  kool  neil  aastail  saavutas  ja 
mis kaudselt soodustas ka õppekasvatustööd koolis. 
Õpetajate korterikitsikusest saime üle suurel määral 
sellega, et „Murrangu“ kolhoos andis kooli kasutusse 
Roosiku silla juures asuva suure tühjalt seisva eluma-
ja. Hoone remondi käigus tegime ka väikesed ümber-
ehitused. Nii saime sinna paigutada mitu õpetajat ja 
ka ühe kooliteenija perekonna. 
   Läbisaamine  kohaliku  kolhoosi  juhtkonnaga  oli 
koolil  hea,  eriti  kui selleks  oli  väikene „Murrang“. 
Toimetasime kolhoosi seinalehte „Mustjõe“, võtsime 
osa isetegevuslikust tööst ja abistasime kolhoosi põl-
lutöödel.  Õpetajad  pidasid  elanikkonnale  loenguid 
ülevaltpoolt antud teemadel ja vahel ka omal algatu-
sel. Hiljem, kui „Murrang“ liideti Sverdlovi-nimelise 
kolhoosiga, vahekord veidi jahenes. Kolhoosi mõned 
uued juhid  hakkasid  õpetajaid  üleolevalt  käsutama, 
kuid sellestki saime üle, vahel küll alles rajooni par-
teikomitee abiga.
   Kokkuvõttes võin öelda, et nendest aastatest, mil 
töötasin Lepistus, on mul jäänud mälestus, kui minu 
elu kõige meeldivamast ajajärgust. Mul on kahju, et 
andsin nõusoleku enda üleviimiseks teise kooli.
   Nende ilusate  mälestuste  eest  avaldan  siinkohal 
kõige  südamlikumat  tänu  tookordseile  õpetajaile  ja 
teistele kooli töötajaile, samuti lastevanematele, kel-
lega  ma väga hästi  läbi  sain.  Tänuga meenutan  ka 
kõiki  tookordseid  õpilasi,  kes  peaaegu  eranditult 
suurepäraselt  kuuletusid  õpetajaile  ja  eriti  minule. 
Ma ei mäleta halvaga ka neid õpilasi, keda tuli minu 
esimesel  pedagoogitööaastal  õpilaste  nimistust  kus-
tutada. Nad leidsid endile peagi sobiva eriala ja asu-
sid tublide töötajatena tootvale tööle.
  Ergav Ennever
24. juuli 1981 

Õnnitleme 
sünnipäevalapsi

83    Emilie-Annette Adson  5. november      Luhametsa 
77    Linda Vaab       17. november     Savilöövi 
76    Viive Liider       24. november     Viirapalu 
72    Milvi Lindsalu             10. november     Roosiku 
63    Laine Annus                25. november     Kikkaoja 
60    Valter Sõmer               8. november     Tsooru 
59    Peep Leimann             28. november      Tsooru 
52    Heli Mõttus                14. november       Savilöövi

Mõtted tegudeks
   Kolmapäeval,  13.  oktoobril  kogunes grupp aktiivseid 
tsoorulasi raamatukokku, et vahetada mõtteid elust Tsooru 
kandis. Tehti ettepanekuid ja arutati selle üle,  kas Tsooru 
oleks  vaja  ehitada  laululava  vabaõhu  ürituste 
läbiviimiseks.  Moodustati  ka  tsoorulaste  sügisõhtu 
korraldustoimkond. 
   Koos  otsustati  hakata  käima  iga  kuu  esimesel 
esmaspäeval  kell 17.30. 
Oodatud  on  kõik  külavanemad,  Tsooru  kandis  elavad 
vallavolikogu  liikmed,  seltside  ja  MTÜ-de  esindajad. 
Samuti  need,  kellel  varuks  hea  mõte  või  soov  kaasa 
rääkida  Tsooru kandi maine kujundamisel.  
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Nädal puhkust

   Aeg lendab linnutiivul. Juba ongi käes õppeaasta esi-
mene  koolivaheaeg.  Tänavu  ei  tulnud  see  tsoorulastele 
ootamatult. Rahvamaja kaminaruumis on noored sageda-
sed külalised. Siin sünnivad uued mõtted ja teod.
   Vaevalt sai koolikell vaheaega kuulutada, kui rahvamaja 
rõdu  täitus  reede  õhtul,  (22.oktoobril)  arvutihuvilistega. 
Siin  nad siis  istusid omas  maailmas.  Kangemad  pidasid 
vastu hommikutundideni.

   Vanemad õed-vennad kodus, on omajagu rõõmu noore-
matelgi. Nüüd pole tarvis vara tõusta ega lasteaeda rutata. 
Kuigi paljud neist tunnevad juba tähti ja mõned oskavad 
sõnugi kokku veerida, jääb paljugi raamatus mõistatuseks. 
Siin on tarvis vanemate abi. Tsooru raamatukogus toimus 
kolmapäeval (27. oktoobril) ettelugemine, kus Ene Sõmeri 
ja  Krista  Puija  abiga  said  lapsed  teada,  mis  peidetud 
täheridade sügavusse.

    Tekst ja fotod Kalle Nurk

Ameerika Ühendriikide riided nüüd ka Võrumaal!

    Kasutatud riiete klientuur ei ole aastatega vähene-
nud, pigem on inimesed muutunud tarbimisel tähele-
panelikumaks ja ostud tehakse läbimõeldumalt. 
   Tallinnas tegutseb US Style Group ettevõte, kelle 
eestvedaja ameeriklane Aaron F. Robbins on suutnud 
rajada hetkel Tallinnasse viis edukalt tegutsevat kaup-
lust.  Kõige  pikema  staažiga  on  Juurdeveo  tänaval 
asuv USA Today kauplus, millel täitub peagi kaheksa 
tegutsemise aastat. 
   Mainekas ettevõte on aastate jooksul endale võitnud 
rohkearvulise  külastajate  püsiklientuuri.  US  Style 
Group kauplustes  võib  kohata  mehi  ja  naisi,  nende 
hulgas ka avaliku elu tegelasi, kes on tulnud otsima 
ameerikalikku kaupa. Korraliku kasutatud kauba hul-
gas võib kohata ka kasutamata riideid, mis Ameerika 
supermarketitest  ära  saadetud.  Soodsate  hindadega 
saab osta tuntud kaubamärkidega firmariideid.
   Lõpetasin Lepistu kooli 2000. aastal ning jätkasin 
haridusteed Tallinnas. Õpingute käigus töötasin vaba-
del aegadel mitmetel töökohtadel, peamiselt turundu-
ses ja kaubanduses. Suurlinna kiire elutempo on mär-
kamatult selja taha jätnud kümme aastat, mis on minu 
eluteed mitmeti mõjutanud. Tutvusin elukaaslase Re-
ne Toomiga, mille tulemusena kinnitasin kanda  põh-
jarannikul.  Rene kunstilist  annet näevad tsoorulased 
„100 aastat Luhametsa küla Võrumaal“ raamatut sir-
vides. Tööotsing viis mind kokku Aaron F. Robbin-
siga, kelle juures nüüd juba pikemat aega töötan. 

   Sagedased külaskäigud vanemate juurde Roosiku 
hoiavad mind kursis Võrumaa eluga. Mõeldes kodu-
kandi rahvale, kes on kaugel pealinna hüvedest, tek-
kis soov korraldada Võrus Pensionäride Päevakesku-
ses (Jüri 19a) 12. ja 13. novembril ameerikapäraselt 
öeldes „weekend sale`ks“ toodete müük. Võtan enda-
ga kaasa  mitmekülgse kauba sortimendi, sealhulgas 
uued naiste ja meeste riided, soojad fliisid, spordirii-
ded,  naiste/meeste  mantlid,  mütsid,  sallid,  kindad, 
saapad, sussid, joped.
   Loodan, et meil saavad novembris olema vastastik-
ku toredad kohtumised, mis ei jää viimasteks.

Marje Nurk USA Today kaupluses ostjaid ootamas.
Foto: Rene Toom

      Marje Nurk 

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


