
Teisipäev, 19. aprill 2011             Tsooru kandi rahva teabeleht

  nr 77

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

Tsooru noored näitavad ettevõtlikkust

15 tsoorulast tegid otsa lahti kevadisteks hoogtöödeks. Pildile jäid esireas Retty Reinson ( vasakult), Irina Horg ja Julius  
Jõgi.  Keskel seisavad Tõnis Tuusis, Liia Zagaja, Devia Paap, Veiko Vent, Janika Tõntsel, Ahto Ilves ja Kevin Keerov.  
Tagareas Toomas Mõttus, Janek Sisas, Erich Sügis ja Toomas Horg. Talgulistest puudub pildilt Kuido Treimuth.  

Foto: Kalle Nurk

   Kevadised koristuspäevad näitavad inimese armas-
tust looduse, päikese ja puhtuse vastu. Viimane neist 
aga on üheks kultuuritunnuseks. Tsoorulastel on kõik 
need kolm tegurit olemas ning meelitavad inimesi te-
gutsema. Noorte kärsitust oli juba varem tunda. Vae-
valt  oli  päike lume alt  esimesed mutimullahunnikud 
välja sulatanud, kui Tsooru noortejuht Janika Tõntsel 
alustas rahvamaja juhatajat kimbutama koristusplaani-
dega. Antsla valla lehes kirjutatakse 7. mail toimuva-
test Teeme Ära talgutest. See üleskutse puudutab just-
kui  linnarahvast.  Maainimene ei  läbe nii  kaua prügi 
sees  olemist.  Kiirustab  tagant  ka  eestlastele  omane 
instinkt,  mille  kahjuks  Eesti  tänapäeva  poliitika  on 
tõrjunud tahaplaanile, armastuse põllutööde vastu.
   Veel aasta tagasi varjutas rahvamaja (Tsooru bussi-
jaama poolt vaadates) vana rääbakil päevinäinud paju. 
Möödunud aasta kevadel tulid saemehed ja lõpetasid 
puul aastaringide kasvatamise. Alles jäi  jututeema – 
miks pole pajule leitud sobivat otstarvet?  

   Tsooru  noored  leidsid  probleemile  lahenduse. 
17. aprillil  löödigi käed külge ning koos abilistega 
veeti  vana paju  lähedal asuvale lõkkeasemele. Suuri 
lõkketulesid on tänavu Tsoorus oodata mitmeid. Esi-
mene neist süüdatakse Suure reede õhtul, 22. aprillil, 
Tsooru pargis, kus antakse avastart tõrvikutega  üm-
ber Tsooru järve jüriööjooksule.  Lähenev volbriöö, 
29.  aprill,  meelitab  Tsoorus  nelja  tee  ristumikule 
kokku nõiad, kes siis süütavad vana paju ning alusta-
vad tule ümber  tantsumaratoniga.  Süütamata ei  jää 
ka  23.  juunil  jaanituli,  kui  toimuvad  päevale  tava-
kohased  võistlused ning külasimmann.
   Loodame, et  lõkketulede süütamine kinnitab tsoo-
rulaste  ühtehoidmistunnet  nagu see on olnud kom-
beks aastasadu tagasi ka muistsetel eestlastel. 

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja



Lepistu kooli meenutades 8. Eve Mägi
Tere, Kalle!
Kuulsin ema kaudu, et oled koondamas Lepistu memuaare. 
Suurepärane mõte ja initsiatiiv! Meie mõne vana 
klassikaaslasega panime samuti ühtteist kirja. ...  Millal  
raamat ilmub?
Tervitades
Eve Mägi 
14. aprill 2011

Tere Eve ja Lepistu kooli vilistlased! 
Tänan teid kõiki, kes on juba jõudnud oma memuaarid 
paberile panna ja mulle ära saata. Kahjuks ei sõltu raamatu 
ilmumise aeg minust vaid Teist. Eesmärgiks on seatud saada 
igast lennust kasvõi mõni mälestusterida. Kiirustage! Sajad 
inimesed ootavad raamatu valmimist.

Lugupidamisega
Kalle Nurk
18. aprill 2011

   Mälestuste jagajad on lõpetanud Lepistu Põhikoo-
äli  õppenõukogu  otsusel  10.juunil  1994.a.: Taimi 
Grauberg  (end  Pärna),  Egle  Lipp  (end  Sloog),  Eve 
Mägi, Märt Piirsalu, Sille Samm, Meelis Udras.
Punased  tellised  püsivad  väärikalt  Öökulli  terase 
pilgu all. Viimasel ajal on nende päevi täitnud pigem 
meenutused  koolielu  kirevatest  päevadest  kui  uued 
sündmused. Sellest hoolimata keerlevad siin savipät-
sidest  ümbritsetud  õhkkonnas  meeleolukad mälestu-
sed sama elavalt kui need kord aset leidsid. 
Eve  meenutab  esimest  tutvust  koolimajaga  nii.  
Koolimaja mürakat ust lahti lükates sattusin koheselt 
äreva melu keskele. Tuli  ennast teiste jütside vahelt 
läbi pressida, et teisele korrusele ritta jõuda. Ega päris 
täpselt teadnudki, mis ees ootab. Igatahes tundus hoo-
ne suur ja täis tuubitud võõraid inimesi. Mõne hetke 
pärast  võttis  üks  suur ja  pikk poiss  pisikesest  käest 
kinni.  Oleksin eelistanud tüdrukut. Näe, mõned seal 
ees olidki suurte tüdrukutega. Olin liialt kohmetu, et 
küsimusi esitada ja protesteerida.  Ega polekski aega 
olnud, sest kaunilt säetud lokkidega blond pea andis 
kindlal toonil korraldusi reastuda ja saali astumiseks 
valmis olla. Mõne aja pärast selgus, et see oli Esime-
ne  Õpetaja  Lehte  Tammiksaare,  kelle  punast  kaela-
rätti valge pluus eriti kontrastselt rõhutas. Järsku saa-
bus vaikus. Kõrvulukustavamalt kõlas esimene kooli-
kell. Valged uksed avanesid ning klaverihelidega se-
gatud aplausi saatel sisenesime saali. 
Märdi  esimene  mälestus  Lepistu  Põhikoolist  on 
see, kui sai hakatud käima selle kooli esimeses klas-
sis.  Siiani  mäletan  veel,  et  õppeklassiks  oli  inglise 
keele klass ja minu esimeseks klassijuhatajaks Lehte 
Tammiksaare. Selleaegse koolieelse ja esimeses klas-
sis käimise eripäraks võrreldes praeguse ajaga oli, et 
koolieelikuid  hariti  elust  enesest  tulenevatest  vaja-

dustest. Mitte nagu tänapäeval, nii kui laps jalad alla 
saab, nii hakatakse õpetama talle korrutustabelit ning 
hiina ja inglise keelt.  Null-klassis käimise eripäraks 
oli õppetöö toimumine vaid üks kord nädalas reedeti 
ja tavaliselt koos vanematega. ....
   Algklassides oli  meie klassijuhatajaks, nagu ees-
pool öeldud,  Lehte Tammiksaare. Ta õpetas koolis 
inglise keelt. Sille meenutab, et ei tea küll kuidas, aga 
ühel päeval 2. klassi jutsina õnnestus tal inglise keele 
tund läbi viia 9.klassi õpilastele. Selleks oli õpetaja 
Lehte andnud täpselt 10 minutit. Sille oli pähe õppi-
nud ingliskeelse luuletuse ja üritas seda lõpuklassile 
selgeks teha. Tänaseni mõtleb ta, kuidas mul õnnes-
tus õpetaja nõusse rääkida. Sille on tänulik, kuna oma 
töös on tal vaja palju suhelda ja väiksemate auditoo-
riumite ees esineda. ...
   Õpetaja  Külli Roodil oli meiega ikka väga raske, 
sest me põhjustasime talle palju muret ja peavalu. Tal 
oli meiega väga keeruline. Ime, et ta siis Elinale pas-
takaga vastu pead ei andnud. Muidugi pastakas läks 
katki  ja  Elina  ei  öelnud muud kui aiaaa,  valus  oli. 
Kuid õpetajana oli ta üks parimaid, kui ta suutis rahu-
likuks jääda.  Tema „korjas meid üles“ ning hakkas 
meie klassijuhatajaks, kuna Lehte loobus. Selle eest 
õpetaja  Küllile  austus.  Õpetaja  Roodil  oli  huvitav 
taktika,  kuidas meie päevikuid kätte saada, et sinna 
märkus kirjutada: lahendasime tunnis ülesandeid, kui 
ta  tuli  kontrollima  meie  vastuseid.  Vaatas-vaatas 
meie lahendusi. Selgitas, kus vaja ja siis järsku sala-
misi sobras meie õpikut kuniks leidis päeviku. Võttis 
selle siis sõnagi lausumata endaga kaasa ja oligi mär-
kus jälle kirjas. Järgmine kord peitsime päeviku suure 
kapi  alla.  Matemaatika  ehk  meie  klassis  oli  kooli 
kõige uuem ja parem tahvel......
   Eriti sooviksin esile tõsta muusikaõpetuse õpetajat 
Kaja Lipingut. Seda põhjusel, et tal oli tahtmist ja 
järjepidevust kooridega tegeleda. Siis see väga tänu-
väärse tegevusena ei tundunud – kes vähegi viisi pi-
das,  pidi  laulma algul  mudilaskooris  ja  suuremasse 
klassi jõudes lastekooris. Siis näis see üsna tüütu te-
gevusena – pidi ju pärast tunde väljas mängimise või 
kojumineku  asemel  muusikaklassi  laulma  minema. 
Tegelikult  tuleb aga õpetaja Kaja tema sihikindluse 
eest tänada, sest see on andnud hindamatu kogemuse 
kogu  eluks.  Eriti  suureks  sündmuseks  oli  Lepistu 
Põhikooli  lastekoori  pääsemine  noorte  laulupeole 
1993. aastal. Õpetaja Lipingu dirigeerimise järgi said 
koorimuusikat  praktiseerida  needki,  kes  tegelikult 
viisi ei pidanud. Laulukoori kohta meenutab Sille, et 
tal oli suur unistus sinna pääseda. Teatati, et ta võib 
sinna saada küll, aga peab laulma kolmandas hääle-
rühmas.  Aega läks ning Sille  „võitles“ ennast  teise 
häälerühma. Kord esinedes tal enam nii hästi ei läi-
nud, sest  minirahvariideseelikuga keeldus ta esiritta 



laulma  minemast,  kuid  lavale  „sundisid“  õpetajad 
teda siiski minema.  
   Huvitavaks  ja  elevust  tekitavaks  sündmuseks  oli 
uute  noorte  õpetajate  tulek  meie  kooli.  Näiteks  kui 
meile hakkas bioloogiat andma Ly Raudsepp või kui 
kunstiõpetuse  õpetajaks  tuli  Merit  Kokk.  Nad olid 
kui  värskete  tuulte  toojaid,  kes  lisasid  õpingutesse 
oma entusiasmiga põnevust. Olid enamus teised õpe-
tajad ju  suhteliselt  vanema õppemetoodikaga  õpeta-
jad.
   Legendaarseks õpetajaks, kelle käe all omandasid 
teadmisi  ajaloost  ja  maateadusest  mitmed  põlvkon-
nad,  oli  Jaan Kuus.  Ta  oli  väga  range  ja  nõudlik, 
mistõttu tema tunde sageli kardeti. „Headel päevadel“ 
aga oli Jaan Kuus lõbusas meeleolus. Lastena tunne-
tasime selle kohe ära ja julgemad meist hakkasid talle 
kõikvõimalikke  küsimusi  esitama,  mis  võimaldasid 
õpetajal  pikalt  jutustama jääda.  Lemmikteemad said 
üsna kiiresti  selgeks ja kui oli  näha,  et  täna on üks 
„sellistest päevadest“, polnud kuigi keeruline õpetaja 
tähelepanu  tunni  teemadelt  mälestusteradadele  juha-
tada.  Nii sai  teinekord terve tund meeldivalt  mööda 
saadetud. Tuli aga ette sedagi, et taktika vedas alt ja 
küsimuse  esitaja  sattus  hoopiski  ise  küsimusterahe 
alla.  Ainult  selle  vahega,  et  temalt  ei  küsitud  mitte 
mälestusi,  vaid  eelmisel  korral  üles  antud  õppetük-
ke… 
   Formaalselt oli meie klass eriline selle poolest, et 
“hüppasime“ teisest klassist neljandasse.

 Haridusreformi tõttu muutus 8-klassiline põhikool 9-
klassiliseks, mistõttu me kolmanda klassi „konnapes-
sa“ ei sattunudki. Ehk siis meie klass ei ole kunagi 
käinud 3. klassis. 
   Näitekunstiga tegelemine oli Lepistus aukohal. Igal 
aastal  toimus  teatrifestival,  mille  kulminatsioonina 
esitas iga klass näidendi. Meie klassi jaoks on eriline 
mälestus sellest ajast seotud Silvia Rannamaa "Kadri 
kasuemaga". Eve ja Elina panid paaril eriliselt lõbu-
sal ja nalja täis päeval raamatu ainetel kokku näiden-
di, mille meie klass 8.klassis esitas. Igaühel oli eten-
duses osa ning proovid ja etendus kulgesid väga põ-
nevalt.  Peaosa mängis Sille ning ühe huvitava seiga-
na  õnnestus  kirglikus  stseenis  Raimaril  Sille  valge 
pluusi tasku laval lõhki tõmmata.  
Peaosaline Sille meenutab, et algselt pidi Eve Kadrit 
mängima, aga jäi haigeks. Niisiis tuli mul see peaosa 
mõne päevaga selgeks saada. Proovid olid iga päev. 
Kõik oli korras, kuni tuli see “kirglik” stseen. Elina 
itsitas  nii,  et  pisarad silmis.  Ja kuidas ma siis  saan 
nukrat Kadrit mängida, kui teised on naerust kõveras 
ja ainus mida nad ootavad on see koht,  kus Raimar 
pidi  erilist  kirglikkust  ilmutama.   Aga tõdeda tuleb 
seda, et mis meie klass ette võttis, see õnnestus alati 
100%. Meelis meenutab oma rolli näidendis sedavii-
si,  et roll nõudis temalt  klaverimängimist,  aga ta ei 
osanud seda. Lahendus tuli nii, et kui Meelis teeskles 
laval klaveri mängimist, mängis  Eve samal ajal kõr-
valkassis klaverit ja publikul oli lõbu laialt....

Lepistu kooli 1994. aasta lend koos õpetajatega. Pildil esireas Taimi Pärna (vasakult), Egle Sloog, Sille Samm, Ave Needo, Eve 
Mägi ja Elina Ploom. Teises reas Kaja Liping, Mare Mägi, Hele Aidma, Lehte Tammiksaare, Marie Tammemägi, Ainu Kööts,  
Kaire Niilus, Ly Raudsepp ja Külli Rood. Kolmandas reas Meelis Udras, Tauno Aidma, Märt Piirsalu, Meelis Omler, Aaret  
Hillak ja Raimar Udras. Tagareas Merit Kokk, Madis Järvpõld, Aini Järvpõld, Andres Järvpõld ja Raili Raidma.



Onu Uno külastas Tsooru rahvamaja
   Tsooru rahvamaja võib oma nime uhkusega kanda. Siia 
tahetakse tulla ja siin käiakse. Ja mitte ainult tsoorulased. 
Külalislahkust jagub ka kaugema kandi rahvale. Elus hoi-
takse  vanu  traditsioone  ja  üllatatakse  uute  tegemistega. 
Südames on soe tunne, kui kuuled siinse rahva kohta kii-
dusõnu. 
   Meeldivad mälestused Tsoorust võttis endaga kaasa ka 
Onu Uno. Huvitava mõtte peale, külla kutsuda Uno Vii-
gand, tuli Ene Viimne. Juba pikemat aega on ta plaani pi-
danud  kaasa  lüüa  ka  ristsõnade  lahendamise  võistlustel. 
Olles lugenud, et Onu Uno on viibinud erinevates kohta-
des väljasõitudel, otsustasime ka meie teda külla kutsuda. 
Lõpptulemus kulmineerus pühapäeval, 17. aprillil, kui ka-
heteistkümnele ristsõnade lahendajale anti stardikäsk. Aeg 
hakkas tiksuma. Kahekümne minutiga tuli täita kõik ruu-
dud ning leida võtmesõna. Punktiarvestuse reeglid on liht-
sad.  Kokku  võib  saada  1000 punkti,  millest  lahutatakse 
maha  iga  vale  tähe eest  kaks  punkti  ning tühjaksjäänud 
ruut võrdub ühe miinuspunktiga. Kolm lisapunkti aga toob 
iga minut, mis on jäänud pärast võistlustöö esitamist kont-
rollajani.  Esimesena  tõusiski  püsti  Milja Heljula  Võrust, 
saades kümne allesjäänud minuti  eest tublisti  lisapunkte. 
Üle 1000 punkti korjasid veel Aivar Jõevere ja Ene Viim-
ne, kellele vastavalt teine ja kolmas koht. Tublid aga olid 
kõik osalejad, kes auhindade asemel said tunda võistlus-
pinget  ning  ettekujutuse  ristsõnade  lahendamise  võistlu-
sest. Eriti tore oli vaadata nelja kooliõpilast Puiga koolist. 
Rosemary ja Rodney Laur ning Andri Pähn õpivad teises 
klassis,  Janari  Pähn aga neljandas.  Puiga koolis  on rist-
sõnade lahendamine väga populaarne. Eriti paistab silma 
just teine klass.
   Võistlustuhin möödas, võttis Onu Uno üles teise teema - 
kuulsate inimeste käest autogrammide korjamise. Aktiiv-
selt tegutses ta ise 1960-1970 aastatel, kui oli veel kooli-
laps.  Tema  jutust  koorusid  välja  huvitavad  seigad  auto-
grammide  saamislugudest.  Paljud  kuulsused  on  läinud 

manalateele  ja  nende käejäljendeid pole  võimalik  kogu-
jatel hankida. Siiski on erandeid. Nii on Uno Viigandi ko-
gus  Juri  Gagarini  autogramm,  mis  on  saadud kuu aega 
peale maailma esimese kosmonaudi hukkumist. Kirja, pal-
vega autogrammi saada, lasi ta postkasti samal päeval, kui 
õhtul kuulis õnnetusest. Siiski saabus mõni nädal hiljem 
vastus koos pildi ja autogrammiga. Ju oli Gagarinil fänni-
de  jaoks  autogrammid  valmis  kirjutatud.  Kogus  on  ka 
Kuule astunud esimese astronaudi Neil Armstrongi pilt ja 
autogramm.

Ka Tsooru rahvamaja külalisteraamat täitus sel päeval ühe 
uue autogrammiga koos täiendava tekstiga:
Tore,  et  seltsielu  on  elav  ka  väikestes  armsates  
maakohtades!
Ristsõnade  koostaja  ONU  UNO  (Uno  Viigand)  ja  
ristsõnade  koostaja  Tereesa  Tuvike  (Liivia  
Tohvelmann).
(Tsoorus  toimunud  ristsõnade  lahendamisest  on  võimalik 
täiendavalt lugeda ja pilte vaadata ka ONU UNO 3. numbris, 
mis  jõuab peagi müügile.)

Tekst ja fotod: Kalle Nurk

Ristsõnade  lahendamise  päeval  osalesid:  
lastest Rodney Laur (vasakult), Andri Pähn,  
Janari  Pähn,  Rosemary  Pähn  ja  Janete  
Sisas.  Keskel  seisavad  ONU  UNO  (Uno 
Viigand),  Tereesa  Tuvike  (Liivia  Tohvel-
mann),  Milja  Heljula,  Heli  Palm,  Kaire  
Niilus,  Laine  Keerov  ja  Helgi  Jõgeva.  
Tagareas  Ene  Viimne,  Sirle  Nurk,  Janek 
Sisas ja Aivar Jõevere.

Foto: Kalle Nurk
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