
Esmaspäev, 7. märts 2011             Tsooru kandi rahva teabeleht

  nr 75
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Tsoorulased eelistavad Sotsiaaldemokraatlikku 
Erakonda

   6. märtsil kell 20 pandi punkt uue Riigikogu koos-
seisu valimisele. Tsooru valimisringkonnas loeti hää-
led kokku viieteistkümne minutiga.

Tsooru valimisjaoskonna liikmetel on pikaajalised kogemused.  
Nii said hääled kiiresti kokku loetud. Valimissedeleid loevad  
Kaire Niilus (vasakult), Eleri Siidra, Tiina Hillak, Aivar Jõe-
vere,  Kristi Kask, Leho Laidvere ja komisjoni esimees Esper  
Horg. Fotod: Kalle Nurk

   Iga valimisperioodiga on Tsoorus valijate nimekiri 
jäänud järjest lühemaks.  Suurem langus toimus pä-
rast Kaika kandi rahva üleminekut Antsla jaoskonna 
alla. Kiire häältelugemise üheks põhjuseks on ka ko-
misjoni liikmete pikaajalised kogemused. Neid võib 
lugeda juba elukutselisteks.  Komisjoni esimees Es-
per Horg püüab küll meelde tuletada oma liikmelisuse 
algusaastat, kuid lõpuks loobub. Une pealt võib ta aga 
öelda,  et kakskümmend aastat  tagasi,  aastatel  1985-
1990,  oli  viimases  Eesti  Ülemnõukugu  koosseisus 
285  liiget  ja  tema  saadikutunnistusel  seisis  see 
viimane number. Võru rajoonil oli sel korral 8 man-
daati. Siis olid valimised palju lihtsamad. Täpselt oli 
paika  pandud,  mitu  naist,  meest,  noort,  traktoristi, 
lüpsjat jne peab olema ülemnõukogus. Ära jäid kulu-
kad  valimiskampaaniad.  Ka  valimas  käis  (õigemini 
veeti)  99% valijaskonnast.  Vähemalt  nii näitasid lõ-
puprotokollid. 
   Nüüd on olukord teine. Valimispinged on kõrged 
viimase minutini. Iga kord tehakse üha rohkem kulu-
tusi  valijahääle  püüdmiseks.  Vahendeid  on  mitme-

suguseid.  Näiteks  mõnedel  valimistel  käisid  agitaa-
torid  kokku korjamas  kojukutse avaldusi.  Oli  aegu, 
kus valimiskast kutsuti koju 60. korral. Tänavu  püü-
dis tähelepanu truu parteisõdur,  kes veel pool tundi 
enne  valimiste  lõppu  neljanda  inimesteveo  ringiga 
kohale  jõudis.  Oleks  teinud viiendagi,  kuid aeg sai 
otsa. 
   Selleks korraks on Tsooru kandi rahvas oma koda-
nikukohuse  täitnud.  Kui  hästi,  näitab  allolev  tabel 
eelmiste valimiste võrdlusega.

Tsoorulaste  poolt  valimissedelitele  kantud  hääled 
jagunesid SDE 71, RE 46, IRL 44, KE 42, ERL 9 ja 
EER 8.

Tsooru kandi viieteistkümnest noorest esmakordsest  valimis-
õiguslikust kodanikust käis jaoskonnas kümme. Kertu Niilus  
oli üks nendest. Ta tuli koos isa Andrusega, kes seisab taga-
plaanil.   Komisjoni  liige  Aivar  Jõevere  kontrollib  isikuand-
mete õigsust. Ahju juures on istet võtnud komisjoni esimees  
Esper Horg.

Kalle Nurk

2011 2007
Valijaid nimekirjas 453 490
Eelhääletusel käis 52 63
sh elektrooniliselt 36 4
väljaspool elukohta 11 18
Kojukutseid 2 11
Esmakordseid valijaid 15
neis hääletamas käis 10
Kokku hääletanuid 261 297
% 57,61 60,61



lepistu kooli meenutades  6.    Leida Ploom  (Pajumäe)

   Aja kulg on peatamatu. Igal inimesel on oma mä-
lestused, igal külal, vallal või riigil oma ajalugu. An-
tud  ajahetkel  ilmestavad  seda  teatud  tegelased  ja 
sündmused.  Hea  on,  kui  keegi  kõike  ajas  toimuvat 
jäädvustab. Ka mina püüan oma kodukoolist mõnin-
gaid kujutluspilte taastada. Ajaloost võib lugeda õpi-
kutest  ja  teatmeteostest.  Need  meenutused  on  läbi 
õpilase isiklikult  kogetu minevikupildid minu kodu-
koolist,  sellest  missugused  õppimisvõimalused  olid 
siis.  Milline  olustik  ja  õhkkond valitses  tolleaegses 
koolis see on aastatel 1942-1948.
   Asusin Lepistu kooli õppima teise klassi. See oli 
1941. aasta sügisel. Sellest ma ei mäleta eriti midagi. 
Küll aga mäletan kolmanda klassi saksa keele tunde. 
Õppisin seal üsna korralikult lugema.
   Meie põlvkond kasvas karmides tingimustes, pol-
nud siis autosid ega busse meid teenindamas, telerist 
ega arvutist ei osanud unistada. Telerist räägiti kesk-
kooli füüsikatundides, see oli pigem ulme.
   Oli väga vaene aeg, teise maailmasõja mõju andis 
igal elualal tunda. Toidulaual olid saadused oma aiast 
ja põllult. Ka kehakatted polnud kiita. Kõike oli või-
maluste piires. Eks siis olid samuti vaesed ja rikkad. 
Mina olin vaesemate killast. 
   Tollal  olime üldiselt suured käsitöömeistrid, kõik 
võimalikud esemed sai kududes-heegeldades valmis-
tatud.  Jalatsiteks  olid  pastlad,  autokummist  kalossid 
(rikastel),  sussid õmmeldi  riidest.  Peoriided sõltusid 
endistest tagavaradest.
   Meenub kolmanda klassi jõulupidu. Pidu algas ik-
ka päeval ja pidi valges lõppema. Ilm oli tuisune ja 
hanged kaelani. Enne pidu enam koju minna ei jõud-
nud. Kõikidel olid peoriided seljas, kuid mina hilpa-
sin  ringi  katkistes  sokkides.  Olin  väga  närvis,  sest 
ema polnud riietega kohale jõudnud. Lõpuks ometi! 
Minu üllatus  oli  suur, kui lisaks tumepunasele  siid-
kleidile (ema kleidist tehtud) oli pakis läikiva pandla-
ga hele vöö, uhiuued mustad kingad (talongiga saa-
dud) ja roosad siidsukad (ema omad). See oli mu pa-
rim jõulukink. Sain kibekähku riidesse. Olin maailma 
õnnelikum inimene ja tänapäeva mõttes MISS. Kõik 
ohhetasid.  Laulumängus,  kus peremees  võttis  naise, 
olin ikka ringluses. Ütle siis veel, et riie ei riku meest. 
Mees  jääb  endiseks,  kuid  teiste  arvamust  mõjutab 
küll, eriti lapseeas, kahjuks!
   Ema pidi  kähku koju tööle  minema.  Ja seesama 
MISS ei raatsinud peo lõpul siidisukkadest loobuda. 
Kahlasin kaelani lumes, praktiliselt  paljaste säärtega 
pimedas hullus tuisus seitse kilomeetrit ihuüksi. Teed 
polnud,  oli  ainult  lumemöll.  Kogu alakeha  oli  kül-
mast tuim. Eks põdemist oli, olime raudsed lapsed...
   Talved olid tollal lumerohked ja külmad. Õpilased 
elasid kaugel ning talvine koolitee oli lausa katsumus. 

Luhametsa lapsed: Jänesed, Jaikid, Evi Adson, Mõtu-
sed, Ojad, Milvi Kriving, Jaan Melts, Silvi Leinus jt 
olid  kõige  külmemal  ajal  internaadis.  Mõned  olid 
kauem, teised lühemalt. Minu koolitee oli 7 kilomeet-
rit.  Tsooru  lastel  nelja  kilomeetri  ringis.  Kaugetest 
taludest organiseeriti ka hobuküüti, kuid lähemad, see 
on  7  kilomeetri  raadiuses,  tuli  omal  jõul  hakkama 
saada. Nii vantsisin vapralt iga päev 14 kilomeetrit. 
Tavaliselt  käisin  üksinda.  Hommikul  oli  seltsi 
Turbasoo äärsest talust Nelli Pill ja naabertalust Irene 
Taal.  Üks  oli  vanem  ja  teine  noorem.  Tunnid 
lõppesid  eri  ajal.  Pärast  tunde  me  ei  logelenud, 
ruttasime kohe koju. Talvel käisin koolis suuskadega. 
Mõnel talvel olid hangedel nii tugevad koorikud, et 
võis Punakust otse minna Lepistu koolini. 
   Internaadielu oli omaette põnev. Kuigi viibisin seal 
vähem, sain sellest üsna huvitava elamuse...
   Internaadielu  lõbusa  lehekülje  moodustas  posti-
mäng.  Poiste  magala  asus  alumisel  korrusel  välis-
uksest vasakul, selle taga oli panipaik ja väike köök. 
Tüdrukute  magala  asus  üle  koridori  paremal  WC 
kõrval.  Meie toast  sai  otse WC-sse ja teisele  poole 
väikesesse ruumi. 
   Söömas käisime poiste toa taga kütmata ruumis. 
Talvel külmus leib ka ära. Sõime seda, mida kodust 
parajasti  kotti  panna  oli.  Sooja  teed  saime.  Pärast 
õhtust söömaaega läbi poiste toa marssides käisid ka 
läbirääkimised õhtuse postimängu osas. Määrati kir-
jakandjad. Ootus algas.
   Laual  valgustas  petrooleumlamp,  ainus  valgus-
allikas.  Ülejäänud  ruumid  olid  kottpimedad.  Olime 
nagu  ööliblikad  puntras  ning  sepitsesime  oma  vai-
mukusi väikestele paberitele (seda oli vähe), aadres-
siks ikka igaühel oma või omad. Postiljonid saalisid 
läbi  pimeda  koridori,  tüdrukud  paariti,  poisid  üksi. 
Kõik pidi toimuma vaikselt,  et  ülakorrusele ei  kos-
tuks. See oli ju salaüritus. Elus juhtub sageli, et mõ-
nel puudub mõõdutunne. Nii ka meie mehehakatised 
ei saanud tavaliselt pidama. Siis läksid detsibellid lu-
batust suuremaks. Tüdrukute toa uks käis haaki. Ava-
sime selle ainult soovi korral.
    Kord juhtus nii, et sellest jahmerdamisest sai tüd-
rukutel  ammu isu täis,  kuid  poisid  prõmmisid  ikka 
ukse  taga.  Otsustasime  neid  õpetada.  Järjekordne 
koputaja pidi saama teenitud tasu. Mina võtsin põran-
daharja, teine tüdruk veenõu ja kolmas pidi ukse ava-
ma. Ülejäänud moodustasid ergutuskoori. Uks kähku 
lahti, vops harjaga ja vesi kaela. Seda ma ei mäleta, 
kes oli veeviskaja. Enamus vett läks mööda, kuid har-
jamats oli asjalik. Oh sa issand, mis nüüd järgnes. Ust 
me sulgeda ei saanud, sest ukse taga oli õpetaja, jalg 
ukse  vahel.  Ikka Allu.  Oli  hiilinud  alla  ja  jälginud 
meie  tegemisi  tükk  aega.  Mis  edasi  juhtus,  sellest 
ajalugu vaikib...



1948. Linda ja Aleksander Pill. Taustal Tsooru koorejaam.

   Minu kodutalu naabruses elas õpetajatest abielupaar 
Linda ja Aleksander Pill (Allu). Neil oli ka koolima-
jas korter. Linda ööbis talvel koolimajas. Hiljem oli 
seal  ka  pisipoeg.  Allu  käis  hobusega  kodus.  Saan, 
millega ta sõitis, oli väga kerge ning läks kiiresti üm-
ber. Allu viis mind tihti koju. Ta oli igavene vembu-
mees,  kallutas  saani  korduvalt  kummuli.  Ikka minu 
poole, sest ma olevat raske. Suusaretkedel üle põldu-
de oli ta püüdmatu. Vähemalt ühe suusapaari murdsin 
tema pärast,  sest tahtsin olla võrdväärne partner.  Ei 
märganud kivi ja õnnetus oligi käes. Allu aga lehvis 
edasi...
   Natuke meditsiinist. Koolis kirjutasime tindi ja hari-
liku sulepeaga. Tindipotid läksid alailma ümber, sest 
pingid  olid  kulunud ja  logisesid.  Sule  ja  sulepeaga 
juhtus sageli suuri äpardusi. Elasin isiklikult trauma 
üle. Eesistuv õpilane torkas kogemata minu paremas-
se kätte pöidla juures. Sellest sain veremürgituse. Õh-
tul  viidi  hobusega Varstusse (vist)  arsti  juurde,  kus 

tehti süst. Põdesin üsna kaua, arm on siiani.
   Veel üks värvikas jama. Kord mänguhoos läks mul 
läbi tuhvli piki jalatalda suur (üle 10 cm) „palk“ sis-
se.  See  oli  osa  saali  põrandast.  No  oli  õudus! 
Operatsioonilauaks  oli  allkorrusel  olev  õpetajalaud. 
Sinna pandi mind kõhuli. Mehed Pill, Sepala jt hoid-
sid mind kinni ja keegi püüdis puutükki välja tõm-
mata. See polnud eriti lihtne, kuna pind oli kidaline. 
Lõpuks operatsioon õnnestus, kisast hoolimata. Isegi 
veremürgitust ei tulnud. 
   Mu mälestused on põimunud selletõttu, et käisin 7. 
klassis kaks aastat. Lõpetasime 1947. aasta kevadel. 
Edasi  minna  polnud kuhugi.  Talvel  kauplesime en-
nast  uuesti  kooli:  mina,  (Leida  Pajumäe),  Nelli 
Kroonmäe, Õie Oja. Mõni oli veel. Olime täiesti väl-
jakasvanud inimesed. Õpitahe viis meid uue lõputun-
nistuseni.  Lõpetasime  1948.  aasta  kevadel.  Paljud 
Tsooru lapsed jätkasid sügisel Antsla keskkoolis...
   Need mälestuspildid on kirjutatud 2005. aasta lap-
selapse soovil. Kahjuks on see armas kool juba läi-
nud hingusele. Tahaks loota, et kohalikest sädeinime-
sed hoiavad alles killukesi haridussöest, mida hiljem 
ärkvele puhuda. Hoidke majas eluhõng! Edu teile ko-
dukandi  hoidmisel  ja  hooldamisel.  Maa ärkab  ellu, 
uskuge mind!

*   *   *
Leida Ploomi kirkaid killukesi kodukoolist on tundu-
valt rohkem. Ruumi nappuse tõttu on Külalehes aval-
datud ainult mõningad. Terviklik lugu ilmub Lepistu 
kooli mälestusteraamatus. 
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Pea kaob koolipäeva naer ning nutt ja Lepistu MTK-st räägib veel vaid muinasjutt. maipäevil 1948.
Esireas Leo Jaarma (vasakult), Helga Kalda, Asta Jaik ja Loreida Mändmets. Teises reas Aare Pähn, Valli Salumaa, Johanna 
Lokk, Eha Oja, õpetaja Koidi Rajala, Evi Parts ja Hilje Reinhold.  Kolmandas reas Õie Oja, õpetaja Linda Pill, Nelli Kroonmäe,  
õpetaja Ella Tasso, õpetaja Linda Kõiv ja Leida Pajumäe. Neljandas reas Ilmar Pihu, Heini Põldmaa, Elmar Kuus, õpetaja Alo  
Sepala, õpetaja Aksel Kukk, õpetaja Harald Türk ja Enno Kärner.

Fotod: Leida Pajumäe



vastlapäev Tsooru pargis  
    Tänavune vastlapäev langeb kokku naistepäevaga. 
Vastlasõitude tegemine on tsoorulastel juba pikaaja-
line  traditsioon  ja  selle  läbiviimiseks  on  kasutatud 
erinevaid kohtasid. Nii näiteks anti tänavu, 5. märtsil, 
avastart  Tsooru pargis. Esialgu kahtlasena tundunud 
kohavalik  õigustas  ennast.  Pargipuud  pidasid  kinni 
öösel  puhuma  hakanud  tuulepoisid.  Samuti  avanes 
künkalt avar vaade ümberringi toimuvale. Nii oli hea 
jälgida  suusatajaid  võistlusrajal,  lumelaudurite  sõitu 
teiselpool  järvekaldal  ja  ka  teatevõistluses  osalejate 
karmi katsumuste rada.

Teatevõistkondade üheks jõukatsumiseks  oli  köievedu.  Pildil  
on köie otsas võistkond koosseisus ankrumehena Üllar Meit-
sar, pootsmaid  Kadri Listak, Keitlin Meitsar ja Annika Tamm.  
Tüürpoordis aga jagab käsklusi Karel Meitsar. 
   Kaasalööjate arvukus teeb ainult heameelt. Regis-
treerus viis viieliikmelist võistkonda, kuhu mahtusid 
nii  väikesed alla  kümne aastased lapsed,  kui emad-
isad.  Tunnustussõnad  kuuluvad  tublidele  suusataja-
tele Janika Tõntselile ja Lauri Keerovile. Teist aastat 
järjest näitasid oma sõiduoskust lumelaudurid Taisto 
Tamm ja Kevin Keerov. Pikima linakasvu õnne viisid 
koju väikesed lapsed Maria Aher, Emili Eisenberg ja 
Kertty Keerov.

Vastlapäeva tipphetkeks on pikima liulaskja väljaselgitamine. 
Fotod ja tekst: Kalle Nurk

Tsooru näitering uue 
etendusega lavalaudadel

Reedel, 4. märtsil, tõi näitering kulissid lavale ja harjutamine  
võttis  tõsisema  pöörde.  Lavastaja  Laine  Keerov  jälgib  näit-
lejate Ale Annuse (vasakult), Herki Hillaku ja Allan Kanni-
mäe igat liigutust.                     Foto: Kalle Nurk

   Tsooru näitlejad on jõudnud harjutamisega lavalauda-
dele. Laupäeval, 26 märtsil, tullakse rahva ette  üle kahe 
tunni  kestva  kahevaatuselise  tragi-komöödiaga  „Kolmas 
noorus“. Tsooru rahvale on alati meeldinud omade mängu 
vaadata. Sel aastal on selleks enam põhjust, sest laval saab 
näha  uute  näitlejate  esinemisoskust.  Avaetenduse  õhtu 
lõpetab ansambel „Rosin“ tantsumuusikaga.
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Õnnitleme sünnipäevalapsi
88   Liidia Samarüütel                3. märts       Tsooru
86   Aleksandra Kroonmäe 24. märts      Savilöövi
82   Elmi Marjak 31. märts      Luhametsa 
78   Andrei Talja 17. märts      Tsooru  
78   Benita Merirand 24. märts      Roosiku 
76   Elfriide Iin              28. märts      Tsooru 
73   Helgi Jõgeva 3. märts         Tsooru 
72   Leonhard Puksa 8. märts         Tsooru 
70   Tiiu Leimann 15. märts      Tsooru
70   Vaino Annus 22. märts       Kikkaoja 
69   Aavo Leimann 16. märts        Tsooru 
69   Maidu Meltsar              29. märts        Tsooru 
68   Madis Drenkhan              26. märts        Tsooru 
66   Aarne Leiman              30. märts        Tsooru 
65   Tuudo Hommik             10. märts      Litsmetsa 
64   Arvo Tamm              14. märts      Tsooru 
63   Heino Saaremägi              28. märts       Savilöövi
56   Bille Jürisoo              24. märts       Savilöövi
56   Aili Sprenk                          31. märts       Tsooru  
55   Heldur Mägilainen            25. märts      Tsooru  
55   Mati Lindpere              27. märts      Tsooru 
54   Sirje Tarassova                     15. märts       Tsooru 
53   Helle Ilves                            15. märts      Savilöövi  
53   Ülle Jürisoo                          22. märts      Savilöövi
52   Aare Kask                             23. märts      Tsooru
51   Andrus Paal                            6. märts      Viirapalu
50   Aare Kroonmäe                  26. märts     Savilöövi

Tsooru kandi rahva teabeleht
Väljaandja:  MTÜ Tsooru Koidukiired       Toimetaja Kalle Nurk  tel: 5193  0084
Kuulutused ja kaastööd : kalle@antsla.ee    
Külaleht Internetis:tsoorukant.planet.ee


