
Neljapäev, 23. detsember 2010             Tsooru kandi rahva teabeleht

  nr 72

  Tsooru mõis, Litsmetsa, Luhametsa, Piisi, Roosiku, Savilöövi, Kikkaoja, Viirapalu

aastaring on täis saamas
  „..  Süüta  küünal,  siis  valgem  on  toas,  ....“ 
laulusõnade saatel süttisid kuusel tuled. Üle poolesaja 
Tsooru kaubanduskeskuse juurde kogunenud  inimese 
avaldasid aplausiga tänu  jõulukuuse toojatele ja ehti-
jatele.

Tsooru kandi rahvast on nimetatud üksmeelseks pereks,  kus 
igaüks teab ja täidab oma rolli. Ka tänavu kandsid AS AKO 
töötajad hoolt,  et  jõulukuusk õigel  ajal  paigas oleks.  Kuuse  
ehtimise juures jäid pildile Jaan Jalak (vasakult), Oskar Sisas  
ja Krista Puija.

   Külavanem Arvo Tamm tänas rahvast, kes oskavad 
hinnata tegijate pingutusi. Kui ka järgmisel aastal tul-
lakse kuuse juurde jõulukuu algust tähistama, on siin-
ne rahvas ühe traditsiooni võrra rikkam. Oma sõnavõ-
tus märkis ta ära piirkonnas uue kultuurilaine tõusu 
ning  soovis  kõigile  toredaid  jõule,  head  vana-aasta 
lõppu ja õnnelikku uut aastat. Tema sõnade kinnitu-
seks täitus tantsuplats rahvaga. 

  Üheskoos tantsiti padespanni, misjärel käsikäes pika 
„ussina“ liikus rahvakolonn mitu ringi ümber kuuse 
ja lõpetati tihedas kägaras.
    Aastaring on  täis saamas. Tsoorulaste aasta möö-
dus nagu iga teinegi.  Tehti  tööd ja lustiti,  jagus nii 
rõõmu kui kurbust. Igaühe ellu tõi aasta midagi uut ja 
meeldejäävat. 
   2010. aasta talv jääb meelde kui väga lumerohke ja 
tänada tuleb töökaid valla lumetõrjujad, kes  külasta-
sid igaühe taluõue. Meelde jääb ilus kevad, mis mee-
litas  rahva  sipelgapesana  tegutsema.  Uue  ilme  sai 
Tsooru park,  millest  räägitud ja unistatud paarküm-
mend aastat. Suvi oli päikesepaistelne ja meie tublid 
põllumehed tegid usinalt tööd.  Kuigi maaharijate arv 
iga aastaga mõnevõrra väheneb, on ometi meie piir-
konna põllud hooldatud.  Sügis oli  vihmarohke,  mis 
põhjustas mitmel korral  Mustjõe üleujutuse. Vaata-
mata sellele saadi vili salve.
   Majanduskriis hakkab küll tasapisi taanduma, kuid 
püksirihma peame endiselt koomale tõmbama.  Töö-
kohti pole juurde tulnud. Elatisraha hankimiseks lä-
bitakse pikki teekondi. On perekondi, kus mõni liige 
viibib  kodunt  kaugel  kuude  kaupa,  teisel  aga  pole 
põhjust üldse toast välja minna, sest tema jaoks tööd 
ei leidu.
   Töö on üks osa seltsielust. Teise osa täidab vaba 
aeg,  mille  sisustamiseks  on  juurde  tulnud üha  uusi 
võimalusi.  Meeldejäävad  on  nii  seltsingute  sisesed 
kooskäimised kui üheskoos korraldatud suurüritused. 
Iga väiksemgi  tegu võib omada suurt  tähtsust  meie 
eksisteerimise ketilülide kooshoidmisel. 

Soovin  omalt  poolt  kõigile  toredat  aasta  
lõppu  ja  õnnerohket  uut  aastat.  Et  ka  
järgmistesse  aastatesse  jätkuks  meil  
teineteise  mõistmist,  abistavat  kätt  ja  head 
koostööd!

Tekst ja fotod: Kalle Nurk

Vaatamata suurtele külmakraadidele, oli kuuse juurde tulnud 
ka  palju  väikesi  lapsi.   Päkapiku  ülesannetes  Sirle  Nurga 
kommikorvist jätkus maiustusi kõigile.



lepistu kooli meenutades  3. Mart Enneveer
   Lepistusse asus meie perekond elama 1949. aasta su-
vel, kui minu isa Ergav Enneveer määrati Lepistu 7-klas-
silise kooli direktoriks. Kahetoalise korteri saime koolima-
ja vasakpoolse tiiva 1. korrusele. Koolimaja parempoolses 
otsas elas õppealajuhataja Ella Tasso oma kolme lapsega: 
Arvo,  Maia  ja  Tiiuga.  Arvo  käis  tol  ajal  juba  Võrus 
keskkoolis  ja  elas  oma  kooli  internaadis.  Tiiuga  olime 
ühevanused,  Maia  oli  paar  aastat  vanem.  Vasakpoolses 
tiivas  elas  meie  kõrval  paiknevas  ühetoalises  korteris 
kooliteenija Lilli  oma poja Elmariga, kes oli  minust  3-4 
aastat vanem.
   Elmar oli väga musikaalne ja mängis hästi klaverit. Palu-
sin, et ta ka mind mängima õpetaks, aga see ülesanne osu-
tus raskeks, sest kahjuks puudub mul musikaalne kuulmi-
ne.  Õppisin  niiöelda  mehaaniliselt  ära  paar  lihtsat  lugu. 
See käis niimoodi, et Elmar näitas, millistele klahvidele ja 
mitu  korda oli  vaja  vajutada ning mina  püüdsin näidatu 
meelde jätta ja järgi teha. Visa treenimise tulemusena sain-
gi  paar  lugu  (Naabri  Liisi  ja  Sonny  Boy)  selgeks.  Kui 
1981.  aastal  toimusid  kooli  100.  aastapäeva  pidustused, 
istusin koolimaja 2. korrusel sama klaveri taha ja mängisin 
samu lugusid. Ja siis ilmus vaikselt minu selja taha minu 
kunagine  klaveriõpetaja  Elmar  Keps,  keda  ma  vahepeal 
umbes 30 aastat polnud näinud. Ta ütles, et kuulis allkor-
rusel olles minu mängu ja teadis täpselt,  et  see, kes nii-
moodi mängib, saab olla ainult Mart. Taaskohtumine val-
mistas meile mõlemale palju rõõmu.
   1949. aasta septembrist asusin õppima Lepistu kooli IV 
klassis.  Meie klassijuhataja ja ühtlasi  vene keele õpetaja 
oli Marie Rajala. Tema tütar Koidula õpetas meile inglise 
keelt ja hilisem väimees Jaan Kuus bioloogiat. 
   Ühe inglise  keele  tunni  ajal  ajasin  pinginaabri  Endel 
Tuvikesega juttu, segades sellega tundi. Õpetaja Koidula 
(siis  veel  Rajala)  kamandas  mind  püsti  seisma.  Tol  ajal 
olid igal  koolipingil  tindipotid ja sulepead.  Püsti  tõustes 
lõin  käega  kogemata  ilma  korgita  tindipoti  laias  kaares 
maha  nii,  et  see  lendas  õpetaja  jalgadele,  pritsides  tindi 
tema  sukkadele.  Õpetaja  arvas,  et  viskasin  teda  nimelt 
tindipotiga, võttis mul tukast kinni ja viis mind õpetajate 
tuppa, kus andis mu üle direktorile, see on minu isale. Kui 
isa oli süüdistuse minu vastu ära kuulanud, talutas ta mu 
meie korterisse, kuhu viis uks õpetajate toast. Siis võttis 
isa püksirihma ja hakkas mind sellega nüpeldama.  Mina 
karjusin täiest kõrist ja siis tuli mind päästma klassijuha-
taja Marie Rajala.
   Ükskord bioloogia tunni ajal rääkis õpetaja Jaan Kuus 
karusmarjadest  ja  riputas  seinale  karusmarjapõõsa  pildi. 
Seda nähes hüüdsin ma: „Aga need on ju tikrid, mitte ka-
rusmarjad!“, mille peale kogu klass naerma puhkes.
   Minu ema Elsa Enneveer oli kooli internaadi kasvataja, 
aga  ta  aitas  jõudumööda  koolielu  edendada  ka  mitmes 
muus valdkonnas. Näiteks oli ta väga osav kooliruumide 
remontija. Kui suvel oli koolimajas vaja remonti teha, siis 
tegi  kõigis  ruumides  kogu remondi  enamasti  minu  ema 
üksi. Ainult puutöid (nt põrandalaudade vahetamine) aitas 
tal teha kooli remondimees Juhan Raidma, kellel oli tugev 
kõnehäire (ta kokutas).
   Suviti korraldati kooliperele ekskursioone Eestimaa eri-

nevatesse  paikadesse.  Ekskursioonide  korraldamisel  oli 
enamasti eestvedajaks minu ema Elsa Enneveer. Mäletan, 
et  ühel  suvel  saadi  vist  kohalikult  Murrangu  kolhoosilt 
Viljandisse ekskursioonile sõitmiseks  veoauto GAZ-AA. 
Auto  veokasti  pandi  istumiseks  pikad  puupingid.  Auto-
juhiks oli naabrimees Pütsepa Juhan, kes oli endale pika 
habeme kasvatanud.  Kusagil  peatas miilits auto kinni  ja 
Juhan  sai  habeme  pärast  noomida.  Autojuhil  ei  tohtivat 
pikka habet olla, kuna see takistavat auto juhtimist (habe 
võib rooli külge kinni jääda!).
   Aeg-ajalt külastas meie kooli rändav laulumees Adolf 
Kõivupuu ehk Hull  Aadu.  Aadul  ei  olnud „ülakorrusel“ 
kõik korras. Ta käis suvel külast külla ja teenis elatist laul-
misega. Lemmiklauluks oli Aadul „Kerjuse laul“, mida ta 
esitas väga heal tasemel. Tavaliselt Aadule esinemise eest 
raha ei antud. Tasuti natuuras, see on anti koolisööklas kõ-
hutäis süüa ja võimalusel ka toitu teele kaasa.
   Ükskord  pühapäevasel  päeval  sõitis  meie  koolimaja 
hoovi mootorrattaga BMW keegi mees, kelle nime ma ei 
mäleta,  aga  ta  oli  ümbruskonnas  tuntud  inimene.  Kuna 
mootorratas ei olnud tol ajal just igapäevane nähtus, siis 
kogunes  selle  juurde  alati  grupp uudishimulikke  poisse, 
sealhulgas ka mina. Ükskord julgesin omanikult küsida, et 
lubagu ta ka mul oma mootorrattaga sõita. Saingi loa teha 
üks väike tiir. Mootorratas oli aga 6. klassi poisi jaoks lii-
ga raske ning kui ma sellel toe alt olin lükanud, vajus ratas 
külili ning ma ei jõudnud seda enam püsti tõsta. Omanik 
tõstis  siis  mootorratta  üles  ja  ütles  mulle  heatahtlikult: 
„Ega BMW pole poisikeste masin!“
   Meie kehalise kasvatuse õpetaja oli Harald Türk, kelle 
sõber  Herbert  Rand  oli  meistersportlane  ja  Eesti  NSV 
koondise liige jalgrattaspordis. Vahete-vahel käis Herbert 
meie  kooli  hoovis oma võidusõidujalgratast demonstree-
rimas, tehes sellega kõikvõimalikke trikke. Enda jutu järgi 
olevat ta kusagil  rattaga ka kõrgest lossitrepist  alla sõit-
nud.
   Ka meie peres oli jalgratas olemas. Isa oli saanud selle 
sõja ajal  ühelt  saksa sõdurilt.  Ühel  õhtupoolikul  kui  mu 
isa-ema polnud kodus, võtsin kuurist jalgratta ja otsustasin 
sõita Antslasse, kuhu Lepistust oli minu mälu järgi 23 ki-
lomeetrit. Pärast mitmetunnist puhkepausidega sõitu jõud-
singi lõpuks Antslasse. Kõht oli tühi ja jalad väsinud. Pük-
sitaskust leidsin kümme kopikat. Läksin siis sööklasse, is-
tusin lauda, võtsin menüü ja lugesin sealt, mida saab küm-
ne kopika eest. Peedisalat maksis kuus kopikat. Kui ette-
kandja tuli minu soovi küsima, tellisingi peedisalati. Neiu 
küsis, kas ma tõesti muud ei soovi ja ma vastasin eitavalt. 
Toodi alustassil kolm punapeedi viilu äädika ja köömne-
tega. Sõin need ära ja asusin tagasiteele. Kui ma õhtul Le-
pistusse  jõudsin,  sain  isalt  suure  „peapesu“  omavolilise 
kodunt lahkumise eest.
   Talvel kogunesid meie korterisse aeg-ajalt jahimehed, 
kes Lepistu lähedastes metsades jänesejahti pidasid. Nen-
deks jahimeesteks olid meie kooli õpetajad Jaan Kuus ja 
Alo Sepala,  Võru linna haridusosakonna juhataja Albert 
Ivask ning minu isa. 
5. märtsil 1953.aastal suri generalissimus Josif Stalin. Oli 
neljapäev  ja  meie  klassil  oli  parajasti  algamas  laulmise 
tund. Õpetaja Alo Sepala astus klassi, viiul kaenlas ja tea-



tas kurva uudise, paludes kõigil Stalini mälestuseks püsti 
tõusta. Seisime siis kõik haudvaikselt ja järsku katkestas 
vaikuse südantlõhestav nutt. Nii kahju oli Stalinist ühel mu 
klassiõdedest (keda praegu pole enam elavate hulgas)!
   Olin Lepistu koolis käies suur loodushuviline. Eriti huvi-
tasid  mind  linnud,  nende  pesad  ja  munad.  Ühel  päeval 
hakkasin koguma linnumune, pannes aluse hilisemale suu-
rele  kollektsioonile.  Tõelised  loodusteadlased  ei  kiida 
praegu,  ega  kiitnud  ka  tol  ajal  taolist  tegevust  heaks. 
Koolimaja naabruses elasid ema ja poeg - Linda ja Vam-
bola – Maavarad. Nende maja juures oli puu otsas toone-
kure pesa. Ronisin puu otsa, et oma kogusse valge-toone-
kure muna hankida, aga siis jooksid suure kisaga majast 
välja Linda ja Vambola Maavara ning käskisid mul  puu 
otsast  all  tulla.  Vambola,  kes õppis Tartu Riiklikus Üli-
koolis  bioloogiat,  pidas mulle siis loengu, selgitades kui 
palju kahju ma teen loodusele linnumune kogudes.
Vambola Maavarast sai hiljem tuntud teadlane ühes bio-
loogia väga kitsas valdkonnas – ta nimelt uuris sipelgaid. 
Selle teadusharu nimi on mürmekoloogia. Vambola noo-
mimisele  vaatamata  jätkasin  koos  mõnede  sõpradega 
(Aavo  Sepala,  Endel  Tuvikene,  Leonhard  Puksa,  Enno 
Tammemägi) linnumunade kogumist. Samal ajal püüdsin 
vähese saadaoleva kirjanduse põhjal linde tundma õppida. 
Aga head eestikeelset raamatut selleks tol ajal veel polnud. 
Professor Eerik Kumari  „Eesti  lindude välimääraja“ esi-
mene väljaanne ilmus alles 1959. aastal. Ühel päeval ot-
sustasin  mõnede  sellealaste  küsimustega  pöörduda  kirja 
teel otse professor Kumari poole, kellelt sain oma kirjale 
ka ammendava vastuse ja ta andis mulle nõu asuda peale 
keskkooli  lõpetamist  Tartu Riiklikku Ülikooli  bioloogiat 
õppima, mida ma ka 1958. aastal tegin. Kui ülikooli lõpu-
kursusel õppides üks mu kursusekaaslane, praegu tuntud 
linnuteadlane (ornitoloog) Tiit Randla korraldas TRÜ zoo-

loogia  muuseumi  ruumides  zooloogia-teemalise  näituse, 
siis palus ta minult näituse jaoks mu linnumunade kogu, 
milles tol ajal olid juba enam kui 100 Eestis pesitseva lin-
nuliigi munad. Näitusel oli kogu juures silt „Mart Enne-
veeri ooloogiline kollektsioon“. Kui siis professor Kumari 
näitust külastas, olevat ta öelnud Tiit Randlale: „Seda ma 
arvasin juba viiekümnendatel aastatel mulle saadetud kirja 
põhjal, et see poiss tegeleb linnumunade kogumisega“.
   Lõpetasin Lepistu 7-klassilise kooli 1953. aasta suvel. 
1953. aasta sügisel sügisel asusin koos kolme klassikaas-
lasega (Helve Haljaste, Vilmi Reinhold ja Endel Tuvike-
ne) edasi õppima Antsla keskkooli 8. klassis. Paljude mu 
klassikaaslaste  koolitee  aga  lõppeski  Lepistu  kooliga. 
Kuna mu isa määrati samal aastal Kuldre 7-klassilise kooli 
direktoriks, kolis ka mu perekond Lepistu koolimajast ära 
Kuldre  koolimajja  ja  sellega  lõppes  minu  elus  4  aastat 
kestnud Lepistu-periood. 
   Lepistu koolimajja sattusin pärast 7-klassilise kooli lõ-
petamist alles 28 aasta möödudes, kui 1981. aastal tähis-
tati  kooli  100. aastapäeva. Osalesin ka kooli  120. aasta-
päeva tähistamisel 2001. aastal ja kooli 125. aastapäeval 
2006. aastal. Lisaks oleme korraldanud Lepistus oma klas-
si  kokkutulekuid  1998.  aastal  (45  aastat  lõpetamisest), 
2003.  aastal  (50 aastat  lõpetamisest)  ja  2008.  aastal  (55 
aastat lõpetamisest). 
   Kokkutulekust  osavõtjaid  on  viimastel  kordadel  üha 
vähemaks jäänud ning kas ja kus toimub klassikaaslaste 
kokkutulek 2013. aastal,  kui meil  möödub 60 aastat Le-
pistu kooli lõpetamisest, näitab tulevik.
   Tänaseks on teadaolevalt meie hulgast lahkunud kuus 
minu klassikaaslast: Armilda, Lehte, Leili, Aavo, Enno ja 
Ilme. Väino elab juba aastakümneid Soomes. Milvi on ka-
hekordne vana-vanaema ja Ülol on kümme last.

1953. aasta. Esireas vasakult Ilme Väide,  Kaja Väide,  Erna Kamenik, Liidia Rauba, õp. Juta Loos, õp. Elsa Ennever, Laine  
Külaots ja Vilmi Reinhold.
Teises reas Ella Tasso, Leili Prükk, Koidula Rajala, direktor Ergav Ennever, Marie Rajala, Aili Kallei  ja Lehte Kalda.
Kolmandas reas Heli Thealane Mart Ennever, Armilda Kaasik,  Endel Tuvikene, Raja Ilver, Aino Lepikoja, Helbe Ventsel, Helve  
Haljaste, Hilja Mõtus, Milvi Mais ja Helbe Vaab.
Tagareas Enno Tammemägi, Ülo Pill, Alo Sepala, Väino Järna, Heldur Veeväli  ja  Avo Sepala. 



Kaugeid paiku kaardistamas    5        Kõrgõzstan

   Kõrgõzstan on riik Sise-Aasias,  mis  piirneb Ka-
sahstani,  Usbekistani,  Hiina  ja  Tadžikistaniga.  Kõr-
gõztanil puudub merepiir, aga see-eest on kirgiisidel 
imeilus suurjärv Õsõkköl, mis on 182 km pikk ja 60 
km lai. Mahult on see maailma 10. järv ja sügavuselt 
(668 m) maailma 5. järv. Õsõkköl on kergelt soolane 
(6%) ega jäätu talvel, see toitub lumesulamisveest. 
   Kõrgõzstan iseseisvus 31. augustil 1991. President 
Askar Akijevi autoritaarne režiim kukutati tulbirevo-
lutsiooni käigus 2005. aasta märtsis. 2005. aastal toi-
munud presidendivalimised võitis endine peaminister 
Kurmanbek Bakijev. Ta valiti  juulis  2009 toimunud 
presidendivalimistel  tagasi  teiseks  ametiajaks.  2010. 
aasta aprillis toimunud riigipöörde käigus kaotas Ba-
kijev aga kontrolli olukorra üle riigis ja põgenes pea-
linnast. 15. aprillil astus ta presidendi kohalt tagasi.
   Mind ei kutsutud filmima järjekordset riigipööret 
Kõrgõzstanis, vaid paluti osalema Inimõiguste filmi-
festivalile. Terve nädala väldanud festivalil nägin fil-
me nii kodututest lastest, Gruusia sõjast kui ka puue-
tega  inimestest.  Inimõiguste  festivali  kulminatsioo-
niks osutus austraallaste film Rabi Kadeerist, kes on 
Uiguuride  aktivist  ja  istunud  represseerimise  tõttu 
kuus aastat  Hiina vanglas.  Rabi  Kadeer  on uiguuri-
dele sama, mis tiibetlastele Dalai Laama. Pealegi on 
mõlemad  Nobeli  rahupreemia  laureaadid.  Festivali 
kulminatsiooniks kujunes see, kui Kõrgõzstani KGB 
filmi näitamise ära keelas. Kuna Rabi Kadeer on hiin-
laste  poolt  poliitiliselt  tagakiusatu,  mida  hiinlased 
muidugi ei tunnista, siis on hiinlased ka varasematel 
festivalidel  püüdnud  filmi  ära  keelata,  seda  näiteks 
Melbourni filmifestivalil Austraalias.
    Siinsed festivali korraldajad panid keelust hoolima-
ta filmi mängima. Kui vaadatud oli umbes pool, pandi 
saali tuled põlema, misjärel läks suureks vilekooriks 
ja sõimamiseks.  Kõmulist  filmi vaatasid mitmed ui-
guurid. Küll vaieldi ja sõneldi saalis, aga nii lihtsalt 
katkestaski KGB filmi vaatamise. Olgu siiski öeldud, 
et  filmiprogrammi  lõppedes  panid  korraldajad  aus-
traallaste filmi jälle mängima ja vähesed saali jäänud 
nägid filmi lõpuni. Ei teagi nüüd öelda, kas festival 
enam järgmisel  aastal  toimubki,  aga  näib,  et  siinne 
rahvas KGB-d nii väga ei kartnudki. Küllap on tegu 
juba teistsuguse KGB-ga kui meil Eestis mäletatakse.
   Filmifestivalil töötas vabatahtlikuna afgaanitüdruk 
Hasina Hussein, kes oli viie aasta eest Biškeki õigus-
teadust õppima tulnud. Kuigi Hasina oli vahepeal tas-
kusse saanud Kõrgõzstani passi, kavatseb ta kindlasti 
Afganistani tagasi minna. Hoolimata olukorrast kodu-
maale oma inimesi teenima. Hasina vanemad on sa-
muti  Kõrgõzstani  ümber  asunud,  aga  nemad  kavat-
sevad siia jäädagi.

   Pealinn Biškek ei paista silma mitte millegi erili-
sega. Kui kõrvale jätta üüratult suured monumendid 
nii nõukogude kui iseseisvuse ajast, näeb Biškek täp-
selt  samamoodi  välja nagu Alma-Ata või  Dušanbe. 
Kõik need pealinnad on ehitatud õitsval nõukogude 
ajal praktiliselt sama plaani järgi - tohutult laiad teed 
ja hallid neljakandilised majad. Seevastu pole kirgii-
sid kaugeltki hallid, vaid vastupidi väga rõõmsad ja 
nii mõnelgi säravad avalas naeratuses kuldhambad.
   Üks armas komme jäi mul veel kirgiisidest meelde. 
Nimelt on neil kombeks vestluse ajal aeg-ajalt vest-
luskaaslasel kergelt küünarnukist kinni haarata. Sel-
les žestis väljendub mu meelest väga palju hoolivust, 
usalduslikkust ja poolehoidu. Ja just sellisena ma ka 
mäletan neid kirgiise, kellega kohtusin.

Kullar Viimne,
Vahe talu

Tuli hävitas järjekordse 
elumaja

   7. detsembri keskpäeval kihutasid tuletõrjeauto 
ja kiirabi jäbi Tsooru keskuse. Kikkaoja külas põles 
Stanbergite elumaja. Õnneks arstiabi keegi ei vaja-
nud. 
Majas elav Eduard Arro oli ahju tule teinud ja ise 
Kangsti kauplusesse läinud. Küll vajas ta uut pea-
varju.
Valveta jäetud tuli tegi oma tööd. Rahva suus kuul-
dub, et õnnetuse saabumist  võis ette aimata, sest 
juba suvel märkasid möödujad suitsu pööningu 
otsalaudade vahelt tulevat. Ju olid siis korstnas augud 
sees. 

Pildil on Ala-Koska põlenud elumaja kaks nädalat hiljem. 
Mahasadanud valge lumevaip varjab küll osa koledusest, kuid 
tuultevallas kaks taeva poole sirutuvat korstnat annavad 
mõista, et ka selle suure hoone eluring on täis saanud. 

Foto: Kalle Nurk



Sügispeost Jõuludeni
Kahe viimase Külalehe ilmumise vahele jäid mitmed 
huvitavad üritused - sügispidu, isadepäeva tähistami-
ne,  noorte disko,  mälumäng,  väikelaste  – ja Tsooru 
rahva jõulupidu. 

Ellu  püüti  taas  kutsuda  tsoorulaste  sügispidu.  Selleks  kaeti  
peolaud  ja  külla  kutsuti  esinema Värska  laulunaised.  Õpiti  
selgeks nii mõnigi seto tants.

Tsoorulaste  jõulupidu  kujunes  suuremalt  jaolt  taidlejate  
peoks, külarahvast oli peole vähe tulnud. Vaatamata sellele ei  
lastud  tujul  langeda.  Taidlejate  kontserdile  järgnes  filmi  
vaatamine, mis jutustas tsoorulaste tegemistest 2010. aastal.
Külla tulnud jõuluvana jagas  kingitusi  kollektiivi  juhtidele.  
Tantsuks  mängis  noorteansambel  „Priius“.  Oli  meeldejääv  
õhtu.  Pildil  tervisenapsu  rüübates  jagatakse  muljeid 
möödunust aastast.

Igaaastaseks suursündmuseks koolieelsete lastele on  jõulupidu Tsooru rahvamajas. Erandiks ei olnud ka see aasta. 
Fotod: Kalle Nurk 



Õnnitleme  sünnipäevalapsi
79   Elsa Jaarma 25. detsember          Savilöövi  
76   Ilse Kalda   6. detsember          Piisi  
76   Theodor Liibert 10. detsember          Litsmetsa  
70   Jüri Laidver 15. detsembe            Tsooru  
69   Agu Liibert 31. detsember          Litsmetsa  
65   Leo Ilves              5. detsember         Kikkaoja  
61   Ruth Drenkhan 14. detsember           Tsooru  
61   Vladimir Vassiljev 22. detsember            Tsooru  
61   Toivo Lokk 27. detsember         Tsooru  
59   Tõnu Rätsep    6.detsember            Litsmetsa 
59   Rein Veide              23. detsember          Roosiku 
58   Mart Antsov  24. detsember          Tsooru 
54   Aivar Koobakene  18. detsember          Tsooru         
52   Ester Rätsep    8. detsember          Tsooru         
52   Vilja Horg               22. detsember         Savilöövi  
51   Toomas Mõttus    5. detsember         Savilöövi
86   Amanda Rood    3. jaanuar         Tsooru
85   Koidu Bergmann     2. jaanuar             Tsooru
80   Toivo Talja   15. jaanuar         Tsooru

80   Valentina Hannov   29. jaanuar     Roosiku 
78   Leonhard Kasak          5. jaanuar     Luhametsa
78   Väino Värnik             29. jaanuar     Savilöövi
75   Elsa Väits                    7. jaanuar     Tsooru
75  Johanna Thealane     20. jaanuar      Roosiku 
74   Maria Tammemägi      15. jaanuar      Roosiku 
73   Ülo Reiljan                   21. jaanuar      Litsmetsa
72   Heli Palm                     10. jaanuar      Tsooru
71   Anatoli Kuzmin            15. jaanuar      Roosiku 
65   Kalju Tigane                 6. jaanuar      Kikkaoja
64   Valdur Luik                   23. jaanuar       Luhametsa
62   Marje Tarnaste              22. jaanuar       Luhametsa
62   Ainu Kööts                    26. jaanuar       Roosiku 
62   Vello Jürisoo                  28. jaanuar      Tsooru
60   Ene Sõmer                    14. jaanuar     Tsooru
58   Toomas Vellak               26. jaanuar      Luhametsa
53   Heldur Väits                   31. jaanuar      Litsmetsa
52   Urmas Viimne                21. jaanuar       Tsooru

Eluring sai täis
  Viimasel  aastakümnnel  on Tsooru kandi  elanikkond 
vähenenud igal  aastal  paarikümne inimese võrra,  kes on 
läinud  elama  teistesse  paikkondadesse  parimatele  jahi-
maadele. Need on inimesed, keda oodatakse ja kes võib-
olla tulevadki kunagi siia kanti tagasi.
   Lahkujate  hulgas  kahjuks  on ka neid,  keda kantakse 
minema kätel ja kes ei tule meie hulka enam kunagi tagasi. 
Nad elavad edasi ainult meie mälestustes.
   2010. aastal tabas Tsooru kandis leinavalu nelja peret. 
Ühes peres koguni paari kuu vahega kahel korral. 
   Viimasena lahkus meie hulgast jäädavalt 22. novembril 
Roosiku küla Pärna talu peremees Jaan Kööts,  kelle sün-
nikodu asus  Kaika kandis.  Jaan oli oma peres viimane, 
kes kandis edasi pere nimetradtsiooni. Nii vanaisa kui isa 
nimi oli samuti Jaan.
   Raske lapsepõlv õpetas temale töökust ja elus läbi löö-
mist.  Kümneaastaselt  kaotas  ta  ema.  Pool  aastat  hiljem 
kolis isa kõrvale majja kasuema, kelle hoolitsuse all kas-
vasid  üles  nii  Jaan  kui  temast  aasta  noorem õde  Erika 
(Saaron).  Erika iseloomustuse  järgi  sai  vend kõik,  mida 
tahtis.  Sellele  aitas  kaasa  tema  töökus.   Üheteistaastase 
poisina  suvekuudel  müttas  ta  Jõepera  külas  kraave 
puhastada.  Teenitud  raha  eest  ostis  akordeoni,  hiljem 
mootorratta. Haridustee algas Kaika koolimajas ja jätkus 
Helme  kutsekoolis.  Traktoristi  paberid  käes,  asus  Jaan 
tööle  kodukolhoosi,  hiljem  Lepistu  kooli  õpetaja  Ainu 
Alametsaga  abielludes  töötas  aastakümneid  Tsooru  kan-
dis. Korraliku ja abivalmis töömehena peeti temast lugu ja 
jagati  tunnustusi  nii  kolhoosirahva  -,  rajooni-  kui  riigi 
poolt. Jaan ei suutnud rahulikult elada isegi pärast pensio-
nipõlve  väljateenimist.  Nii  jätkas  ta  töö  vastu  austuse 
õpetamist edasi Lepistu koolilastele.

 Jaan Kööts Lepistu kooli õuel õpilastega töötamas.
Foto:  Kalle  Nurk 

Viimased  eluaastad  möödusid  Pärna  talumaadel.  Järk-
järgult  ülesmäge  pürgides  oli  Jaan Kööts  jõudnud unis-
tuste tippharjale – tal oli kokkuhoidev pere ja oma kodu. 
Ainus asi,  millest  Jaan jagu ei saanud, oli  raske haigus, 
mis ta kiiresti  maha murdis.  Sügiskuu ühel esmaspäeval 
jättis ta maha maise vara ja leinava abikaasa Ainu, lapsed 
Priidu ja Raidi peredega ning palju sõpru-tuttavaid.  Tema 
elutöö oli tehtud, ja hästi tehtud. Seda mõistis arvatavasti 
ka  lahkunu,  sest  viimsel  teekonnal  Lüllemäele  võis  õe 
sõnul tema näost välja lugeda rahulolevat olekut. 
2010. aastal läksid manalateele
Maria Kroonmäe            (8. VII 1923 – 15.III 2010)
Amanda-Marie Alamets (26.X 1918 – 13. IX 2010)
Valve Pill                        (14. VI 1926 – 27. IX 2010)
Linda Mõttus                  (26.XII 1937 – 26. X 2010)
Jaan Kööts                       (4.VII 1940 – 22. XI 2010)

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


