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Killukesi  tsoorulaste  aastavahetusest

Veel enne 2010. aasta lõppu selgus „Tsooru mälumängur 
2010“ üldvõitja. Seekord olid need - Ülle Lehtsalu ja Kaire  
Niilus (Pildil vasakult). Uuele aastale minnakse vastu uute  
plaanidega. 2011. aastal saavad mälumänguhuvilised tihe-
damalt kokku. Aasta alguses esimesel kolmel kuul igal vii-
masel  nädalavahetusel  ja  samamoodi  aasta  lõpus.  Algust  
tehakse ka ristsõnade lahendamise võistlusega. Tsoorulaste  
hulgas on mälumäng üks populaarsemaid ettevõtmisi. Kok-
ku tullakse teadmisi kontrollima vaatamata toimumise päe-
vale ja kellaajale ning sõltumata ilmast. Reedel, 21. jaanu-
aril, ollakse vastamisi Tallinna televisioonis  Kiviõli linna  
ja Tallinna Pirita linnaosa mälumänguritega saates „Kes  
seljatab Tallinna?“ Pöidlad pihku!

2011.  aasta  aga  algas  rõõmsa  jällenägemisega.  Uueks  
Tsooru  kandi  traditsiooniks  võib  lugeda  nüüd  ka  aasta  
alguse  esimestel  tundidel  kokkusaamist  Tsooru  rahva-
majas.  Selle  eestvedamise  rolli  on  enda  kanda  võtnud  
V-klubi liikmed, kes uksel  avasüli   võtsid vastu üle saja  
uusaasta  õnnitluse.  Nende  korraldada  on  tänavu  ka  
Sõbrapäev, Tsooru kevadlaat, Kesksuve pidu, Isadepäev ja  
veel üht-teist. Edu ettevõtmistel!

Aasta  alguses  tuli  Eesti  rahval  hüvasti  jätta  oma  Eesti  
krooniga. Raske on loobuda sellest, mis raskelt kätte võidetud, 
tuntud rõõmu selle olemasolu üle ja siis jälle kaotada. Omad 
kuulsused  rahakupüüridel  kergitasid  meis  eestlustunnet  ja 
näitasid oma kultuuri olemuse tähtsust. Kahjuks leitakse ikka 
ja jälle mõni põhjus või ettekääne, et seda summutada. Liiga 
lühike on Eestimaa suuremate muutuste hüperbool - kõigest  
veerand sajandit.  Kuhu jääb küll muistsete eestlaste kangus -  
„Mats alati on tubli mees, ei kummarda ta sakste ees...“

Tsoorulastes on kangust veel alles. Viimase võimaluseni hoiti  
peos „oma raha“. Alles alanud aasta teisel nädalal hakkasid 
jõutagavarad vähenema ning alla tuli  anda kõrgema võimu 
soovile. 

Tsooru  kandis  püütakse  säilitada  eesti  kultuuri.  
Naisrahvatantsurühma  Koidukiir  read  täienesid  aasta 
alguses.  Südame teeb soojaks, et ühes rühmas tantsivad 
lapsed,  emad  ja  vanaemad.  Puudust  pole  karta  
juurdekasvu pärast, sest kaasa löövad ka need, kes alles 
jõulvana ja päkapikkude muinasmaal elavad. 

Fotod: Kalle Nurk



lepistu kooli meenutades  4. Maia Ets (Tasso)
   M inu vanaisa, Juhan Nadel sündis 1875. aastal 
Lepistu  vallas  Roosiku külas Kuke talumaal  asuvas 
väikeses majakeses. Arvatavasti läks ta kooli kümne- 
aastaselt. Ma ei tea täpselt, kas ta käis ka samas ma-
jas, kus meie ema ja mina koos venna ning õega, aga 
ajaliselt see peaaegu sobiks. Vanaisa rajas omale uue 
kodu Nursi külla Kikkaorule, kus 4. veebruaril 1908. 
aastal sündis minu ema Ella. Kaheksa-aastasena läks 
ema Vastse-Nursi külakooli, kaks aastat hiljem, 1918. 
aastal, jätkas õpinguid Lepistu kihelkonnakoolis, mil-
le lõpetas 1924. aastal. Sama aasta sügisel jätkus tema 
haridustee  Võru  Õpetajate  seminarikoolis,  saades 
1930. aastal  algklasside õpetaja kutsetunnistuse.  Pä-
rast aastast otsingut õnnestus leida töökoht Jaanimõi-
sa algkoolis, hiljem Antslas. Antslas tutvus ema ale-
vivanem Osvald Tassoga, kelle sünnikodu on Lasval 
Loosi  külas,  ning kellest  sai  hiljem esimene Antsla 
linnapea.  1933.  aastal  nad  abiellusid  ning järgmisel 
aastal sündis poeg Arvo, 1936. aastal sündisin mina ja 
kolm aastat hiljem õde Tiiu. Isa otsustas hakata talu-
nikuks  ning  ostis  Vana-Antsla  valla  Matsi   külla 
Tootsi talu.  Poissmehe ajast oli  tal  juba olemas Ur-
vastes Uhtjärve ääres Põhikalda maakoht. Nõukogude 
võimu saabudes kutsusid sõbrad isa tööle Tartu maa-
konna majandusjuhatajaks. Sõja ajal sakslaste saabu-
des Osvald Tasso evakueerus Venemaale, sai Veliki-
je-Luki all haavata ning hiljem hukkus lahingus. Olin 
siis viieaastane.

  Ella  Tasso Antsla koolis  
töötamise päevil.
  

1941. aastal  määrati  Ella Tasso tööle Lepistu kooli, 
asudes koos lastega elama koolimaja keldripoolsesse 
ossa esimesel korrusel. Meil oli kaks tuba ning köök. 
Akendest avanes vaade Roosiku-Kikkaoja teele. Pea 
kohal teisel korrusel elasid õpetajad Marie ja Koidula 
Rajala. 
    Ema oli aktiivne isetegevuses. Ta juhatas näiterin-
ge koolis ja kultuurimajas. Tema pea oli täis luuletusi 
ja kirjanduskatkendeid. Naljatlemisi on ta öelnud, et 
kui saaks need peast ära, võib-olla jääb siis peavalu 
vähemaks.

   Minu õpingud Lepistu koolis algasid 1944. aasta 
oktoobris.  Sõja  ajal  kasutati  koolimaja  haiglana  ja 
staabina. Suur kivihoone ja ümbruskonna sillad olid 
mõlemale sõjajõule üheks pommitamise sihtmärgiks. 
Õnneks jäi koolimaja püsti, küll aga vajas põhjalikku 
remonti  ja  koristamist.  Kõige  armetumas  olukorras 
olid uksed, aknad ja katus. Mäletan, kuidas ühe teise 
tüdrukuga pildusime koolimaja pööningul  liival  ve-
delevaid lõhkemata pomme alla, kust siis teised lap-
sed need minema vedasid tammiku taha Pütsepa ta-
lumaale pommiauku. Tol korral ei osanud kartagi, et 
mõni lõhkekeha plahvatab. Koristustöödele tulid appi 
ka ümbruskonna lapsevanemad ja õpilased. 
   Koolis käisid lapsed kodukootud riietega,  põhili-
seks jalavarjuks pastlad. Koolikotte oli vähestel. Õpi-
kud, vihikud ja toit seoti rätikusse või takust sanga-
dega kotti. Koolis oli lapsi palju. Mäletan, et esime-
ses klassis pandi meid kolmekaupa pinki istuma. Mi-
nu esimeseks õpetajaks sai ema, Ella Tasso.
   Järgmised aastad oli klassijuhatajaks õpetaja Koi-
dula Rajala. Tema eestvedamisel hakkasime viiendas 
klassis eeskavadega pidusid läbi viima. Saadud raha 
eest korraldasime ekskursioone.  Käisime oma klas-
siga läbi Eesti ilusamad ja tähtsamad paigad ja seits-
mendas klassis sõitsime isegi Riiga. 
   Kuna elasin koolimajas, jäid mul kogenemata seik-
lused kooliteel,  kus suuremad poisid mõtlesid välja 
igasugu asju, et kiusata ja hirmutada väiksemaid tüd-
rukuid. Koolis seda teha ei saanud, sest õpetajad olid 
valvsad. Neid austati ja vasturääkimine polnud moes.
   Vahetunnid olid täis  tegevust.  Halbade ilmadega 
mängiti ringmänge. Kui aga ilm võimaldas, mängisid 
poisid õuel jalgpalli ja võrkpalli. Tüdrukute mängud 
piirdusid  peamiselt  mädamuna,  viimane  paar  välja, 
kulli ja rahvastepalliga. 
    Kui ilmad muutusid talvisemaks, jäid kaugemad 
lapsed internaati. Koduseid õpinguid tehti koos ühes 
suures klassis. Õpiti niinimetatud “tattninade” valgel. 
Hiljem  anti  koolile  petrooleumlambid.  Korrapidaja 
hooleks oli lambiklaaside puhastamine ja tee keetmi-
ne kooli köögis. Teeks olid vaarikavarred, mis toodi 
kooliaiast  puukuuri  tagant.  Soe  lõunasöök  oli  siis 
veel ainult unistus.
Suurteks sündmusteks olid koolis aasta lõpus toimu-
nud nääripidu ja enne suvevaheajale minekut kevad-
pidu. Õpilased esinesid  lastevanematele ja ümbrus-
konna külarahvale näidenditega, lauludega, luuletus-
tega,  tantsudega  ja  võimlemistega.  Tantsuringe  ju-
hendas Koidula Rajala, laule Alo Sepala ja luuletusi 
ning näidendeid minu ema. 
   Internaadilapsed  veetsid  talvel  vaheaega Kerneri 
mäel  ja  Tammikus.  Väga populaarne  mäng oli  nii-
nimetatud “Luuremäng”, kus oli vaja nutikust, kiirust 
ja ka kavalust. See oli meil ise kombineeritud ja reeg-



lidki  ise  välja  mõeldud.  Mäest  lasti  alla  kelkude  ja 
suuskadega.  Võisteldi  pikema  liu  ja  hüppe  peale. 
Muidugi juhtus marrastusi, riiete rebenemist ja muh-
ke, aga kõigest hoolimata käidi seal ikka edasi.
   Peale selle korraldati veel internaadis selliseid esi-
nemisi, mida kasvatajad ja õpetaja ei pidanud teadma. 
Selleks enne uuriti, kas täiskasvanud olid majast lah-
kunud. Kui “luuraja” tuli teatega, et õhk  puhas, siis 
alustati. Tüdrukud esinesid korralike kavadega. poiste 
esinemised olid natuke “karusemad”- lorilaulude su-
gemetega, kus “õigel” kohal korrati mõnda sõna, mis 
sobis laulu rütmiga. Eriti hea luulemeister oli Heino 
Post Luhametsast. Tema oskas kõiki laulu sisse panna 
ja tema repertuaar oli külluslik. 

Tasso Maia paks ja madal,
nagu seene metsas muru.

   Elu oli raske. Mäletan ema murelikku nägu, kui  lei-
va küpsetamisel valas taignasse viimase jahunatuke-
se. Kuidas edasi  elada ja lapsi  toita?   Nii  mitmelgi 
korral tuli lahendus peredest, kes tõid hobusega lapsi 
kooli. Kellel oli ree peale pandud mõni sületäis puid 
või vankris teki all kotike jahu. Nõnda püüti tänada 
toredat ja abivalmist õpetajat Ella Tassot.
   Lepistu kooli seitsmenda klassi lõpetasin 1951. aas-
ta kevadel. Õpetajatest mäletan: Alo Sepala - direktor, 
Linda Savi, Harald Türk, Linda Pill, Aleksander Pill, 
Agate Laurand, Linda Kõiv, Lehte Hütt, Aksel Kukk, 

Koidula  Rajala,  Marie  Rajala,  Jaan  Kuus,  Leili 
Prükk,  Elsa  Ennever  ja  uueks  direktoriks  tulnud 
Ergav Enneveeri. 
   Kui Lepistu kool muudeti seitsmeklassiliseks, tehti 
korda Suuresilla ääres asuv talumaja, kuhu paigutati 
õpetajad koolimajast ümber korterisse. Selleks ajaks 
olin ma juba pesast välja ilma peale lennanud.
Ema,  Ella  Tasso,  kolis  1963.  aastal  Kohtla-Järvele 
pensionipõlve pidama, olles Lepistu koolis töötanud 
eesti- ja inglise keele õpetajana 37 aastat. Ta suri 23. 
märtsil 1990. aastal.

Lepistu  kooli  100.  juubeliaasta  1981.  aastal.  Pildil  Ella 
Tasso  sõna  võtmas.  Istuvad  esireas  Lehte  Tammiksaare  
(vasakult). Teises reas Eduard Roos, Ivi Kivi ja Leonhard 
Puksa.  Tagareas  Ella  selja  taga  Marie  Rajala  ja  Aksel  
Koppel.

1951. aastal lõpetas 7. klassi 30 õpilast: Esireas Viire Tigane (vasakult), Heili Thealane, Maia Tasso,  õp.Koidula  
Rajala, Senni Smeiman. Teises reas Elvi Lepp, Linda Kattai, Tiiu Assa (selja taga), õp. Elsa Ennever, õp. Marie  
Rajala, Ergav Ennever, õp. Ella Tasso ja õp. Harald Türk. Kolmas rida Tamara Kuuba, Linda Vaasa, Hilja Väide,  
Aniita Krolikova,  Salme Saare, Ilse Kalda,  Sale Sibul,  Helje Uibo. Neljas rida Leida Jakobson,  Viive  Pill,  Ellen 
Markvardt, Maie Prükk, (ei mäleta), Velda Tuvikene, Hilja Kallei, Senny Rauba, Laine Pähn, Hilja Siirak, õp. Jaan  
Kuus ja õp. Alo Sepala. Viies rida Johannes Linde, Ants Assak, Heino Vaab, Kaarel Lokk, Heino Must, Aleksander  
Schmeiman, Kaupo Deemant ja Ülo Saarna. Puuduvad Valev Raidma, Raja Ilver.



Kas kurvastada või rõõmustada ?

100 kroonisel rahatähel on eestlase silmis suurem tähtsus kui  
tema rahaline väärtus.  Kas ka 100 krooni väärtuses eurosid 
käes hoides tunneme midagi enamat?

On reede, 14. jaanuari varajane hommikutund. Kell näitab 
kuuendat  tundi.  Täna  on  viimane  päev,  kui  kehtib  euro 
kõrval  Eesti  kroon.  Heitsin  pilgu  rahakotti  ning  leidsin 
sealt  veel  kõik  kuus  erinevat  kasutusel  olnud rahatähte. 
Sisestasin need arvutisse - mälestuseks. Ei ole aasta algu-
ses suuremaid kulutusi teinud, mistõttu jagus sisseostude 
tegemiseks kuni viimase võimaluseni peagi ajalukku mi-
nevaid kroone. Kauplustest tagasisaadud väikestest euro-
müntidest on rahakott päris ümmargune ja raske. 
   Kolmapäeval oli Tsooru eakate klubi Elulõng järjekord-
ne kokkusaamine raamatukogus. Peeti meeles oma selts-
konna jaanuarikuu sünnipäevalapsi ning vahetati omavahel 
muljeid. Püüdsin nende olemusest välja lugeda muutuste 
meeleolu. Asjatu vaev. Inimesed, kes on elanud pika elu-
tee, kokku puutunud mitmete rahavahetustega ning eluras-
kustes karastunud, nautisid muretult „tänast“ päeva.  Kui-
das nad hakkama saavad? Pilk peatus laua taga istet võt-
nud Elmo Meieril, kes oli ametis peopesal kokku lugemas 
euromünte.  Ümmargused  rahatähed tundusid olevat  kõik 
ühesugused. Nina vajus peaaegu näppude juurde peopessa, 
et tabada ära otsitav number. Üks käes, asetas selle laua-
servale ja asus järgmist otsima, et kokku saada 1 euro – 

15,6466  krooni.  Suure  töö  on  ära  teinud  A&0  Tsooru 
kaupluse ja Maarahva Kaubamaja müüjad, kes suuremas 
osas on tsoorulastel aidanud rahavahetust sujuvalt läbi viia 
ning kellele on saanud tavapäraseks kirjeldatud vaatepilt.
   Meenub suvine aeg kakskümmend aastat tagasi. Antsla 
vallamaja ja postkontori vaheline sõidutee oli rahvast täis. 
Siiski oli olemas mingi korrapära – seisti mitmes pikas jär-
jekorras, et ümber vahetada kindel kogus nõukogude rub-
lasid  Eesti kroonide vastu. Kui õieti mäletan, vahetati kor-
raga ümber kuni 1500 rubla 150 krooni vastu. Olin ise siis 
ametis Antsla vallas raha ümbervahetuse korraldamisega. 
Pärast südaööd istusime peaaegu hommikutundideni valla 
raamatupidaja Eve Sikuga rahakambris rahahunnikute kes-
kel ja püüdsime ümbervahetatud raha klappima saada. Ik-
ka ja jälle alustasime otsast peale, sest summad ei läinud 
kokku. Koju ei saanud ka need, kes kassades olid tehin-
guid teinud. Valitses ärev pinge. Siiski lõppes kõik hästi, 
sest  selgus,  et  viga oli  tekkinud raha vahetusel  paberile 
märkmeid  tehes.  Polnud  ju  siis  arvuteid  ja  programme, 
mis  tänapäeval  kõik arvutustöö inimese eest  ära  teevad. 
Sama  pingeline  oli  Antslast  rublade  toimetamine  Võru 
panka. Relvastatud valvega auto läbis vahemaa väga kii-
resti – gaasipedaal põhjas ja kurvid sirged. Kardeti raha-
röövleid. 
   Nüüd küll röövleid karta pole, kuid kaupluse töötajad 
peavad  igal  õhtul  kroonid  ja  eurod  omavahel  klappima 
saama.
   Varasemaid rahavahetusi palun meenutada Heli Palmil, 
kes on täis optimismi. Ta ei pane isegi pahaks, kui kauba 
hinda  eurodesse  arvestades  muudetakse  see  kallimaks. 
Kõige traagilisem rahavahetus toimus tema sõnade koha-
selt  esimese  eesti  krooni  üleminekul  vene rublale  1940. 
aastal. Ühe hetkega oli kogu teenitud raha null-väärtusega 
ja tuli alustada otsast peale. Hilisemad rahareformid, kui 
lõpust võeti lihtsalt üks null vähemaks, ei vajanud kohane-
misaega ja polnud nii  raske vanu hindu uutega võrrelda 
kui täna.
   Alanud aasta esimestel  minutitel  nägime teleekraanil, 
kuidas vabariigi peaminister Andrus Ansip võttis panga-
automaadist  välja  pidulikult  esimese  20  eurose  kupüüri 
ning rõõmustas, kui kroonide asemel sai kätte suurte pin-
gutuste vilja. Kas hakkab vastama tõele meedia kaudu rah-
vale süstitud optimism, et uue raha tulek pole seotud uute 
hindade tõusulainega ning meie elu muutub paremaks ja 
lihtsamaks kui möödunud 20 aastat? Aeg toob selguse. 

            Kalle Nurk

Vabandame!  Täname  tähelepanelikke  Küla-
lehe lugejaid tagasiside eest.
   Õnnitluste veerus oli toimetusel kogemata välja jää-
nud üks sünnipäevalaps. 25. detsembril sai Viirapalu 
küla  elanik  Eino  Soikka  68  aastaseks.  Eino  tunneb 
suurt huvi kõige toimuva vastu. Nii on temast saanud 
hoolas Külalehe tellija. Ta ei pidanud kulukaks täien-
dada oma raamatukogu trükisega „100 aastat  Luha-

metsa küla Võrumaal“ ning osaleb parima Tsooru mä-
lumänguri  väljaselgitamise  turniiridel.  Seega  igati 
meie tegevuse toetaja. Palju õnne!
   Vabandame ka 2010. aastal meie keskelt lahkunud 
tsoorulaste  lähedaste  ees.  Kogemata  on manalateele 
läinud inimeste  surmakuupäeva asemel  trükitud sur-
ma registreerimise kuupäev. 
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