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VÕIDUSAMMUD: Pärliine, metsadetagusest Antslast
kargas end 4.-6. klassi vanuserühmas Eesti-teemaliste
tantsude kategoorias laureaadiks. (Mati Hiis/Õhtuleht 23.04.12)
Keskpäeval algab laste-,
vaba- ja Eesti tantsude finaal,
kus 4.–6. klassi vanuserühmas astub kodumaale
pühendatud seadega lavale ka
Antslast pärit tantsuselts Pärliine. Võrreldes konkurentidega on Pärliine iga väike
tantsija nagu vana rahu ise –
ei mingit rahmeldamist ega
jooksmist. Tüdrukud lasevad
juhendajal patse punuda,
saatjatel kostüüme selga sättida ja rahvariidevööd ümber
kerida. Poisidki eelistavad
müramise asemel muretseda,
kas kaelarätid ikka õigesti
kaelas. Nagu päris professionaalid kohe!
Pärliine tüdrukutel on aga
seljas lihtsad kostüümid.
Kostüümide autor, aastaid
Pärliinele esinemisriideid
õmmelnud Kaia Pruuli tunnistab, et tegelikult on seekordne esinemisvarustus
kombineeritud ja taaskasutuses, mitte ekstra selleks
võistluseks meisterdatud.
"Hõlstid õmblesin eelmisel aastal teisele grupile
teiseks tantsuks, ja poiste
püksid on samuti tehtud teise
tantsu peale mõeldes. Pärliinega käib meil taaskasutamine kogu aeg," ütleb Kaia
Pruuli. "Meil maakohas on
oluline, et kostüüm oleks
lihtsalt teostatav, taaskasu-
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tatav ja soodsatest materjalidest."
Nii kirjutas ajakirjanik
Katharina Toomemets Õhtulehest, kes juhuse tahtel
kuulis Antsla tantsuseltsist
Pärliine oma treeningkaaslase, Pärliine vilistlase Grethel Rätsepa kaudu. Täispikk
artikkel asub: http://www.
ohtuleht.ee/473947
„Võiduga kodus tagasi :)
Antsla lapsed on lihtsalt
suurepärased ja Pärliine on
parim!!!“ Nii võidutses sotsiaalvõrgustikus rahulolev ja
õnnelik lapsevanem Evelyn
Tõniste.
Tõepoolest selgusid
21.04 Tallinnas Nokia Kontserdimajas „Koolitants
2012“ finalistid. 18. Kooli-

tantsu tunnuslause oli „Tants
fookuses“, millega festival
tegi omalt poolt kummarduse
Eesti Filmi 100. juubelile.
Eesti Tantsuagentuuri poolt
korraldatav “Koolitants” on
Eesti populaarseim ja suurima osalejate arvuga üritus
tantsu harrastavatele lastele
ja noortele. 1995. aastal alguse saanud loometantsufestival on avatud kõikide
tantsustiilide harrastajatele ja
erineva tasemega tantsurühmadele. Festivali korraldab
Eesti Tantsuagentuur.
4.-6.kl. vanusrühmas,
kategoorias eesti-teemalised
tantsud omistati KOOLITANTS LAUREAAT tiitel
Antsla Tantsuseltsile Pärliine, Leili Väisa tantsuga

"Kus on minu marjametsas
magajad?". Laureaadid on:
Aisling Antsi, Annabel
Täär, Ants Põder, Germo
Mets, Helys-Anette Piiritalo, Karl-Jürgen Piiritalo,
Kertu Niit, Kevin Jallai,
Laura Lääts, Tanel Juhanson, Teele-Mai Pild, Arvi
Uibu, Trine Tõniste.
Poolfinaali jõudsid omaloominguliste tantsudega ka
Pärliine lasterühm tantsuga
„Hirm, kao eemale“ ja neiduderühm vabatantsuga
„Tantsib klaveril“. Viimane
valiti TV3 TOPP tantsude
hulka.
Koolitants kodulehte,
Õhtulehte, Facebooki sirvis
rõõmsa meenutusega juhendaja LEILI VÄISA

Kaunimaid elami(u)si Antsla vallas
Kodu loomine – maailma
loomine, elamise mäng ja
rõõm ja vajadus.
Eelkõige vajadus – et katus pea kohal oleks ja ilm
külma ei teeks; et oleks koht,
kus turvaline tunne ja võimalus lõõgastuda maailmas
ringi käimisest ja asjade asjatamisest. Vajadus korra loomise järele – välise paika saades sisemises ilmas paljugi
paika loksub iseenesest.
Majad väljendavad inimese vajadusi enam, aias aga
algab loomise rõõm, sestap ei
peegelda eestlase aed mitte
kuigivõrd praktilist vajadust,
vaid vastandub tööelu tõsidusele. Uhkelt looklevad kirevad peenrad, kus segatud
eklektilise elegantsiga erinevaid taimi, kive ja kände,
maksimalistlikud murupinnad ning kohustuslik grillikoht, vastavalt võimalustele
alates paarist puupakust ning
lõkkeasemest uhkete grillikodade ning väliköökideni.
Inimene teeb seda enese
jaoks ja rõõmuks. Niipea aga
kui korda ja ilu hakkab palju
saama, ilmuvad välja piilujad
ja imetlejad, üldse mitte
kadetsevad, haaravad pilguga
emotsioone ja elu ning kannavad nähtu edasi.
Nüüd ilmub kohale komisjon „Tunne koduvalda“
(tegelikult jah „Kaunis kodu“), ülesandeks vaadata ja
vaagida, kelle loodud ilu

Antsla valla tulevik sõltub
Antsla valla elanikest
Antsla vallavolikogu
Arengu- ja planeerimiskomisjoni algatusel toimus
17. mail 2012. a Antsla valla
arengukava tegevuste avalik
arutelu. Kutsutud olid vallavalitsuse ja vallavolikogu
liikmed, valla allasutuste,
ettevõtjate ja MTÜ-de esindajad ning kõik huvilised.
Osalejaid oli 18, sh vaid 2
vallavolikogu liiget.
Antsla valla arengukavas
kirjeldatud paljudest tegevustest valiti osalejate poolt
aruteluks välja neli osalejate
hinnangul kõige olulisemat
valdkonda, millega on vaja
lähitulevikus tegeleda.
· Antsla elanikkond on
ühiskondlikult aktiivne –
omaalgatus, koostöö ja vabatahtlik töö on arenenud ning
hinnatud. Arutelu tulemusena
jõuti arvamusele, et rohkem
on vaja tegeleda info levitamisega erinevate ürituste
huvigruppidele. Üritusi korraldatakse, aga nendest osavõtt on vähene, kuigi aktiivsus võrreldes varasemate aastatega on tõusnud. Rohkem
on vaja koostööd MTÜ-de ja
valla vahel. Valla arenguks on
vaja, et vallavalitsus teab,
mida soovib valla elanik.
· Antsla vallas on ettevõtlikkust väärtustav keskkond.
Vajalik on ettevõtjate reklaamimine, et kohalik elanik
teab, milliseid kaupu ja teenuseid oma piirkonnast osta
saab. Vajalik on suurem koostöö valla ja ettevõtjate vahel
(korraldatavad hanked, infopäevad, tunnustamine jm).
· Valla territooriumil osutatavad elukondlikud teenused
on mitmekesised ja kvaliteetsed ning kättesaadavad
sõltumata inimese elukohast.

Vajalik on arendada konkurentsi kaubanduses ja saada toimima taluturg. Probleeme on jätkuvalt transpordi
korraldamisega valla erinevate piirkondade vahel,
eriti suvel ja koolivaheaegadel. Kultuuriüritusi korraldatakse, vajalik omavaheline koostöö ja osalejate
aktiivsem kaasamine. Haridus on kättesaadav ja heal
tasemel.
· Noortekeskuste (klubi)
töö on noortele huvipakkuv ja
pidevalt arenev. See on
valdkond, kus on veel väga
palju teha. Paljudel noortel
on kadunud huvi midagi ise
teha. Neid on vaja suunata,
nendega tegeleda (õhtune
aeg, suvi, koolivaheajad).
Noorsootööd on vaja valla
tasemel koordineerida.
Arutelu lõpetuseks. Erinevate töögruppide ning
eesmärkide juures oli kaks
sõna, mis kordusid: koostöö
ja arutelu. Nende saavutamiseks on vajalik, et iga
inimene mõistab, kui oluline
on tema osa valla arengus.
Vajadus teha info paremini kättesaadavaks tuli välja
ka sama päeva õhtul, kui
Antsla KSK-s esines Tsooru
näitering. Suurepärane etendus, hästi mängitud rollid,
laval 9 näitlejat, nendele lisaks veel abilised ja saalis
vaatajaid 12. Keegi ei saa end
vabandada ka sellega, et oli
kevadtööde aeg, sest väljas
sadas korralikult vihma.
Ma loodan, et me tahame
ise jätkuvalt oma elu siin
vallas arendada. Edukat
koostööd!
MERIKE PRÄTZ,
Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

Kas sina tead, kes sa oled ja
mida sa elult ootad
Ja ilu ei ole mitte vajadus, vaid vaimustus.
Mitte janune suu ega väljasirutatud käsi,
vaid pigem leekvele puhkenud süda ja
rõõmus ülenenud hing.
(Kahlil Gibran)

kõlbab konkursipatta panna
ja ilmarahvale teada anda.
Sel aastal leidis komisjon
teiste kaunite kodude hulgast
Antslas pargiveerest mõne
aastaga korrastatud võluvalt
lakoonilise koduõue, mille
omanikud Merike ja Andres
Aruväli.
Linnaservas hakkas silma
lopsakate värvikirevate lillepeenardega ümbritsetud elamu, omanikuks Pille Reino.
Roosiku külas avastati
õitsvate sirelipõõsaste varjust

rootsipunane hoonetekompleks, kõik ühtses stiilis väikeste lõbusate vahepaladega.
Omanikud sel Maarika Ermel
ja Andres Põdder.
Tõelise rahu ja harmoonia
tunne valdas komisjoniliikmeid, kui jõuti Kobelasse
Taiga Taali ja Kurmet Müürsepa koduõue. Iga detail
viimseni viimistletud, kokku
kõlades nii omavahel kui ka
maastikuga taustal.
Kõik eelnimetatud otsustas komisjon esitada Antsla

valla kandidaatideks maakondlikule „Eesti kaunis
kodu 2012“ konkursile ning
autasustada Antsla vallavalitsuse poolt väikese preemiaga.
Tunnustust väärivaid leidus teisigi, kus aga näha, et
tõsine töine protsess pooleli
veel. Kauneimaid kodusid
kaunimaks muudab aina nii
aeg kui ka inimkäsi.
LIANA LUTSAR,
haljastusmeister

Mul jäi kool omal ajal
pooleli, olen mõelnud, et võiks
ikka tagasi minna, aga ma ei
tea, kas see ala ikka päriselt
mulle sobib...
On üks ala, mis mind tõesti
huvitab, aga mina olen nüüd
küll juba nii vana, et minu
õppimised on kahjuks juba
kõik õpitud...
Need on vaid mõned näited
enesearenguga seotud mõtetest,
mis paljusid täisealisi inimesi
aeg-ajalt külastavavad. Sageli
tõrjuvad igapäevatoimingud
need meie meeltest kõrvale või
lihtsalt otsustatakse, et praegu ei
ole selleks õige aeg. Aga miskit
jääb kripeldama ja siis korraga,
kui näiteks saadakse kokku
mõne ammuse tuttavaga, kes
räägib, et on viinud ellu mõne
oma ammuse unistuse ja asunud
näiteks õppima, tulevad ka enda
igatsused meelde.
Et pakkuda tuge täiskasvanud, kogemustega inimestele
oma elu-, töö- ja õppimisvalikute langetamisel on 6 LõunaEesti Kutseõppeasutust, sh
Vana-Antsla Kutsekeskkool kutsunud ellu projekti, mis pakub
täiskasvanud inimestele tasuta karjäärinõustamist, konsultatsioone ja koolitusi enesearendamise alal. Tegevused toimuvad Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud projekti
„Täiskasvanud elanikkonna

karjääri- ja õpinõustamine
Liivimaa kutseõppeasutuste
baasil“ raames.
Projekti koordineerib Ena
Drenkhan, nõustamisi viib läbi
Kadri Kõiv. Nõustamise aja
kokkuleppimiseks võta palun
julgesti ühendust: e-posti
aadressil: kadri. koiv@vanaantsla.edu.ee või mobiil 5348
6443.
Oled oodatud karjäärinõustamisele kui tahad leida
vastust järgmistele küsimustele:
• Mida ma tahan oma elus
korda saata? Mis on mulle
tegelikult tähtis? Kuidas leida
enda kutsumus ja seda järgida?
• Millised on minu tugevad
küljed, minu võimed ja anded?
Milleks ma veel olen suuteline, milline on minu potentsiaal?
• Mis alal peaksin ennast
täiendama? Kuidas arendada
enda oskusi ja teadmisi?
• Millised on mulle sobivad
õppimisvõimalused? Kuidas
alustada või jätkata õpinguid?
Millised õppevormid mulle
sobivad?
• Millised on minu väljavaated tööturul? Kuidas valmistuda ja edukalt kandideerida töökonkursil?

KADRI KÕIV,
karjäärikoordinaator-nõustaja

juuni 2012

Antsla valla jalgrattamatk
Idee korraldada jalgrattamatka tuli kuskil aasta tagasi,
kui ühtäkki hakkas Antsla
tänavapilti ilmuma üha enam
rattureid, lisaks toimusid
Tsooru V-klubi ja Hauka
Veloklubi rattaüritused ning
reisimuljed Lõuna-Ameerikas käinud ratturitelt andsid
üha enam innustust, et inimesed, kes rattasõidust lugu
peavad, on olemas. Kuna
olen ka ise rattamatkadel
osalenud, näiteks Roheliste
Rattaretkel “Kuidas elad,
Lahemaa?” ning meeldib
nädalavahetustel väntamas
käia, siis motivatsioonipuudust polnud. Nii võtsingi
ühendust Jarek Jõela ja Ülar
Moreliga, et paika panna matka marsruut ja mõelda sündmusega kaasnevatele vajalikele tegevustele.
Kuna Antsla vald asub
looduslikult kaunis piirkonnas, tuli otsus: matka suund
võtta Karula poole, üsna ühemeelselt, sealjuures pidasime
oluliseks, et matka läbijal
oleks aega tutvuda ka oma
valla huvitavate paikadega,
mistarvis koostasime infovoldiku. Selles oli lühidalt
kirjas tutvustus siin sündinud
kunstnik Karl Pärsimäest,
kirjanik ja luuletaja Bernhard
Kangrost, Leese ojast, Ärnu
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jõest, Soome, Kaika ja Oe
külast, Kaika kirikust, mis
küll on lagunev, aga armas
puitehitis, RMK Antsla kontorist, kollastest kaskedest,
Metsamoori perepargist ja
Karula vallast. Kas sina teadsid, et 2005. aastal sai Antsla
metskonnamaja nii presidendi tunnustuse kui ka regiooni kaunima metskonna
tiitli? Või oled sa kuulnud
“Sika talu kunstnikust” ja
tutvunud tema töödega? Just
sellist huvi tahtsime äratada
inimestes, kes matkale sõitma tulid, et rohkem oma
kodukohta väärtustada ja
tundma õppida.
Nii kogunesimegi emadepäeval, 13. mail Antsla staadionile koos vabatahtlikega
Kaitseliidu Võrumaa Antsla
Üksikkompaniist, Tsooru Vklubist ja Hauka Veloklubist,

kes aitasid rajal orienteeruda.
Umbes 30-ne ratturiga sõideti
mööda metsavaheteid Kaikamäele, kus oli kosutav vahepeatus - joodi teed ja söödi
maitsvaid pirukaid. Mart
Kallas andis võimaluse tutvuda Kaikamäe külakeskusega,
aega oli vaatamas käia kirikut, surnuaeda ning nautida
vaadet kuppelmaastikule.
Mööda asfalti tagasi
sõites ei väsinud ka väiksemad ja vanemad osalejad
ning tund aega planeeritust
varem olid kõik finišis.
Kõikidele osalejatele riputati
kaela medalid ning kupongide, mida matka jooksul
kontrollpunktides tuli augustada, vahel loositi välja peaauhind - rattakiiver ja Hawaii
Expressi 50-ne eurone kinkekaart.
Kui suutsime natukenegi
huvi äratada jalgrattasõidu ja
kodukandi väärtuste vastu,
siis soovitame võtta oma
pere, sõbrad või tuttavad ja
minge loodust nautima.
Kevadtööde ja muruniitmise
kõrvalt on see hea võimalus
veeta aega heas seltskonnas
ja tunda mõnu spordist.
Tänan veelkord kõiki
osalejaid ja ürituse toetajaid!
KERTU REVA,
Antsla KSK noorsootöötaja

Informatsiooni raske tee sihtgrupini
Elame juba mõnda aega
infoühiskonnas (ruumis ja
ajas, kus info on A ja O).
Püüan järgnevalt teavitada
Antsla valla elanikke sellest,
millised on nende võimalused saada informatsiooni
keskkonna kohta,
kus ena-mus oma
ajast veedetakse.
Tahaks loota, et
eksin, kuid suure
tõenäosusega teavad Antsla inimesed rohkem sellest,
millised sündmused
toimuvad Eestis või
Tallinnas, kui seda,
et kohalikus rahvamajas toimub tore
ning hinnatud esineja kontsert. Samuti ollakse enam
kursis sellega, et mõni poliitik või politseinik võttis
kelleltki headmeelt kuskil
kaugel ja kõrgel kui sellega,
et Antsla vallavalitsus või
vallavolikogu kehtestas määruse mis mõjutab just teid,
Antsla valla elanikud, järgmised 5 aastat. Sarnaseid
näiteid võiks tuua veelgi.
Millised siis on need kanalid, mille kaudu Antsla inimene leiab informatsiooni
kodukohas toimuvast.
Ametlikum ning tänasel
päeval ka infomahukam on
Antsla valla koduleht:
www.antsla.ee. Toon mõned
näited, millist infot sealt
leiab. Eelinfo vallavolikogu
istungitest ning seal aruteldavatest eelnõudest, volikogu istungite protokollid,
kõik olulisemad seadusandlikud aktid, link dokumendiregistrile Amhora, kus
on olemas kõik vallavalitsuse
ja volikogu otsused ning
määrused, vallaametnike ja
volikoguliikmete ning allasutuste juhtide palgaandmed, informatsioon
detailplaneeringutest ning
lähiajal kehtestatavast Antsla
valla ülplaneeringust, ülevaade vallaeelarvest, erinevatest hangetest ja vallavara

müügist jne. jne. Kodulehel
on foorum kus inimesed
saavad artutleda erinevatel
teemadel. Teine ja vähem
ametlikuma tooniga infokanal on Antsla valla

Facebooki leht: http://
www.facebook.com/Antsla
vald Lehelt leiab jooksvat
informatsiooni vallas toimuvast koos mõningase
fotomaterialiga. Üsna sageli
laekub vallavalitsusele informatsiooni erinevatest projektikonkursitest ja teistest elanikke huvitavatest sündmustest. FB leht on taolise
info levitamiseks parim koht.
FB leht on interaktiivne
sotsiaalvõrgustik, mis sisuliselt tähendab, et huvilised
saavad anda lehele oma näo.
Kõik saavad postitusi teha
ning arvamusi avaldada.
Oma FB leht on ka Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskusel,
http://www.facebook.com/
antslaksk
Parandamaks info levikut
veelgi sai mais 2012 tekitatud
veel üks FB leht: http://
www.facebook.com/Antsla
TeenusteKaupadeTurg Seal
saavad kõik piirkonna elanikud vahendada oma isiklikke ostu- ja müügisoove.
Oodatud on vallas tegutsevate ettevõtete kuulutused
pakutavate teenuste ja kaupade kohta. Esimese nädala
jooksul kasutas võimalust 6
inimest ning tänaseks kümmekond. Kes müüb puid,
kes soovib osta saunavihtasid. Samuti otsitakse
kohe algavaks hooajaks

maasika- ja kurgikorjajaid
jne.
Inimestele, kes kaasaegseid meediakanaleid veel ei
kasuta on lahenduseks korra
kahe
k u u
tagant
ilmuv
Antsla
Va l l a
Leht.
Kahjuks
s a a b
sellest
teavet
tagantjärgi.
L i g i
80% lehe mahust
moodustab info selle kohta
mis on juba toimunud. Kuid
selline on elu. Samas on
selline, pisut enam süvitsi
minev infokanal ainus võimalus valla eakamale elanikkonnale, kes kaasaegseid
infokanaleid veel ei kasuta.
Antsla valla leht on kogu
valla leht, kuigi päises väidetavalt ainult vallavalitsuse
ja volikogu leht. Seega on
sinna oodatud ka kõikide
vallaelanike arvamuslood
ning teated ja kuulutused.
Arve ja fakte
Antsla Valla Leht: jõuab
kõikide vallaelanike postkasti (tiraaž 1620, levi Antsla vald, valla kulutused lehe
ilmumiseks 3000€ aastas
Antsla valla koduleht: levi
kogu maailm (külastajaid
keskmiselt 80 inimest päevas
sh. 5% väljastpoolt Eestit,
valla kulutused kodulehele
385 € aastas )
Valla FB lehekülg: levi kogu
maailm, lugejaid ~450 inimest päevas, (nt. eelmise
nädala jooksul: Tallinnast
750 Antsla vallast 242 Soomest 159), valla kulutused
ülalpidamiseks 0 €/aastas
Suuremat osalust !
KALEV JOAB,
arenguspetsialist

Loodusfoto konkursil 2012
II koht

Muusikakoolis algas suvevaheaeg
Kõige ilusamal kevadkuu lõpul said lõputunnistused Antsla Muusikakooli
39. lennu lõpetajad: Elis Kannimäe - klaver (õp. Olesja
Voronjuk), Cätlin Salmus viiul, Relle Undrus - viiul ja
Eia Vänzel - viiul, lõpetas kiitusega. Sander Kurg - kitarr,
peab ootama oma lõputunnistust veel mõne kuu, kuni saab
sooritatud pillieksam. Eksamikavad muusikakooli lõpetamiseks on küllalt nõudlikud
nii tehniliselt kui muusikaliselt. Selle aasta lõpetajaid
oli nauditav kuulata, sest niisugust kontsentreerumisvõimet ei näe iga päev ja
enamus tegi oma elu parima
soorituse. See oli tõeliselt
muljetavaldav! Viiuldajate
õpetaja Virge Ventselil on
olnud erakordselt pingeline
aasta - valmistada ette 3 õpilast Lõuna-Eesti regiooni
viiuliõpilaste konkursiks
(Emma Emilie Saavel,
Lianna Põder, Eia Vänzel) ja
töötada maksimumil lõpetajatega. Sügav kummardus ja
tunnustus tehtud töö eest,
kindlameelsuse eest ja suurepäraste kontsertide eest!
Aitäh õpetaja Mart Margus, Cathlen Aidla ja Toomas
Ojasaar õpilaste asjatundliku
juhendamise eest. Järgmisel
aastal on konkursid klaverija puhkpilliõpilastele ning
löökpillimängijatele. Väga
tublilt on esinenud pärimusmuusikud õp. Kadri Lepassoni juhendamisel. Sügisel

ootame pärimusmuusikutele
tagasi oma õpetajat Katrin
Soont.
Kiituskirja väga heade
õpitulemuste eest sai 14
õpilast (koolis sel õppeaastal
55 õpilast).
Puhkpilliõpetaja ja dirigendi Toomas Kaljuveri
tänusõnad kuuluvad kõikidele puhkpillorkestri mängijatele ja kooli vilistlastele,
kes on osalenud orkestriklassi proovides ja olulistel
orkestriesinemistel Antsla
vallas ja teistes maakondades.
Suur kiitus ja pikk pai
Leili Väisale ja tantsuselts
Pärliinele, kellega koostöös
valmis sel hooajal suurepärane, emotsionaalselt meeldejääv ühiskontsert emakeelepäeval. Koostöö jätkub.
Sel aastal on palju kontsertesinemisi toimunud väljaspool meie kooli. Eriti silmapaistvalt ja meeldejäävalt
on esinenud meie suured ja
väikesed viiuldajad ja erinevad pilliansamblid.
Väga toredaid lootustandvaid väikeseid klaveriõpilasi on nii õpetaja Annely
Kaaslal kui Olesja Voronjukil. Õpetajad on tublid Anneli koostas suurepärase
klaveriansambli õpiku ja
Olesja imepärast bakalauruse - kontserdi koos oma
EMTA õpetaja
Lembit
Orgsega võis iga soovija oma
kõrvaga kuulata ja silmaga
vaadata.

Antsla Muusikakooli
Rivitrummarite Ansambel on
järjest kuulsust kogunud ja
tunnustust pälvinud ning
augustis ootab neid ees VIII
rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill“
Tartus.
Koolipere sai maikuu
lõpus veidi täiendust - I klassi
võeti vastu kaheksa õpilast,
ettevalmistusklassi oli soovijaid kahjuks vaid kolm.
Sinna mahuks veel 9-10 last.
I klassi lisavastuvõtt toimub
eelistatuna keelpillidele,
puhkpillidele, akordionile
(pillid kooli poolt). Huvitatutel pöörduda info saamiseks: muusikakool@antsla.
ee või mob 5329 2690.
Kurvaks teeb see, et muusikakooli õpilased ja lapsevanemad ei külasta professionaalsete muusikute kontserte, mis on korraldatud
Eesti Kontserdi, Antsla valla
ja Eesti Kultuurkapitali poolt.
Tunnistused on käes ja
suvi uksele koputamas. Ilusat
koolivaheaega, kallid õpilased, õpetajad!
Aitäh lapsevanemad, heasoovliku suhtumise eest meie
kooli tegemistesse ja olemast
lapsele kodutugi pillimängu
õppimisel. Koolipere tänab
kõiki, kes on meid nõu ja
jõuga aidanud, eriti Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskuse
töötajaid!
Kaunist suve!
ENE JÕGI, direktor

Mis Vana-Antslas teoksil
Suve hakul on õige aeg
jagada tegemisrõõmu ja see
tuleb praegu MTÜ VanaAntsla Noored poolt. Me
oleme tänulikud koostöö eest
Töötukassaga, kelle toel ja
suunamisel oleme saanud
juba kahe aasta jooksul aktiivsesse tegevusse kaasata
vabatahtlikke, et noortel
oleks enam võimalusi. Nii
saab Tallimajas poole suveni

õppida kitarrimängu, harjutada ilukirja, joonistamist,
graveerimist jpm. Samas saab
Tallimaja noorte käe läbi
kenama välisilme, mille
teostumist toetas Kohaliku
Omaalgatuse Programm.
Veel plaanivad noored taaskord kokku klopsida järve
äärde riiete vahetuseks kabiini, mis eelmisel suvel
kahjuks kurjamite käe läbi
lõkkematerjaliks
kasutati. Loodetavasti ei pea me
enam pahatahtlikkusega kokku
puutuma.
Juba terve aasta oleme koostöös
Võrumaa Partnerluskogu ja Pria
Leaderiga soetanud puidutöövahendeid, mis võimaldavad meil
läbi viia erinevaid
õpipäevi puidu-

tööst huvitatutele. Augusti
alul on Vana-Antsla puidukojas õpipäevad noortele, kus
meister Martin Geieri (fotol)
juhendamisel saab osa hobusevankri valmistamisest.
Kindlasti on palju kõneainet pakkunud Vana-Antsla
Kutsekeskkooliga toimuv ja
seoses sellega on praegu veel
teadmatus ka Tallimaja saatuses, milles tegutsevad aktiivsed noored. Õnneks elab
siin ka teisi aktiivseid inimesi, kes tunnevad muret
Vana-Antsla aleviku tuleviku
suhtes ning soovivad kaasa
lüüa kogukonna arengu
heaks. MTÜ nimel on
avaldus Tallimaja ülevõtmise
osas valla omandisse esitatud. Nüüd jääb uskuda ja
loota selle heakskiidule.
Sooja suve ja rahulikku
meelt soovides
ELIN KROON

Tagasivaade Antsla EKB Koguduse tööle
Antsla EKB Koguduse
pere on tänulik kogukonna
rahvale ühiste tegemiste ja
ühisürituste korraldamiste
eest! Siinkohal püüame heita
pilku ka eelneva aasta tegemistele. Kindlasti on olnud
eelneval aastal meeldejääv
Antsla valla 20 juubeli
tähistamine 19. juunil.2011
Antsla laululaval. EELK
Urvaste- ja Antsla EKB Koguduste vaimulikud asetasid
Vabadussõja monumendile
vabadussõjas langenutele
mälestusküünla ning pärja.
Mälestuspalve viis läbi
EELK Tartu Pauluse Koguduse õpetaja ja Tartu praost
Joel Luhamets. Järgnes Antsla Muusikakooli trummarite E. Jõgi juhendamisel ja
Kaitseliidu Antsla Maleva
saatel ühine rongkäik Antsla
laululavale. Kaunid muusikahelid kõlasid ansamblilt "Robirohi". Pidupäevatervitused
andsid edasi Antsla vallavanem T. Tõnts, volikogu
esimees K. Müürsepp, Eesti
Kirkikute Nõukogu esindaja
R. Leinus, EELK Urvaste
Kiriku õpetaja Ü. Salumets,
Antsla EKB Koguduse pastor
P. Lemats, Antsla Täisevangeelse Koguduse pastor T.
Hendrikson ja Antsla Muusikakooli puhkpilli orkester P.
Iheri juhendamisel. Pidu-

päevasõnumi jagas J. Luhamets. Lastel oli võimalus osa
võtta atraktsioonidest ning
osaleda meisterduskojas.
Pärast jumalateenistust
jätkus ühine valla juubelitordiga maiustamine, jagati
infot ja tunti ühisest osadusest rõõmu. EELK Urvaste ja
Antsla EKB Kogudused tänavad kõiki kaaspalvetajaid ja
abilisi. Ürituse jäädvustasid
Raadio 7 esindaja H. Leinus
ja fotograaf K. Zimmermann.
Antsla muusikakooli õpilased on aidanud ühiselt
korraldada jõulu- ja emadepäevakontserte. 13. mail
2012 aastal võisid Antsla
piirkonna pered koguneda
kuulama muusikakooli õpilaste ja õpetajate emadepäevakontserti. Samuti on
olnud advendiaja- ning uusaastakontserdid, mida on
aidanud läbiviia ja korraldada
Antsla lauluansambel „Sügismeloodia“ lauljad ning
ansambli juht Linda Kapp.
Südantsoojendavaks ja meeldejäävaks on jäänud 11.
detsembril 2011 Läti Cesise
kellade ansambli jõulukontsert. Jõuluervituse jagas
Cesise Koguduse diakon. Pärast jumalateenistust jätkus
osadus ühises kohvilauas.
10. detsembril 2011 toimus koguduses eakate jõulu-

Preester Johannes Kraav
sündis 21.03.1914 Saaremaal
Pärsama koguduse Ratla külas talupidaja Mihkli (Mihaili) ja tema naise Miina (Akiliina) peres.
Peale kohaliku külakooli
lõpetamist läks Johannes
õppima 1928 Saaremaa Ühisgümnaasiumi, mille reaalharu lõpetas 1933.a. (SÜG
15. lend). Juba koolis huvitasid noormeest vaimsed
asjad, pärast gümnaasiumi
õppis ta 1933-36.a. Petseri
vaimulikus seminaris.
Abiellus 1.05.1936 Obinitsast pärit Aleksandraga

(Alli), neile sündis 18.10.
1938 tütar Viivi-Hilja.
Diakoniks pühitseti ta
9.05.1936 Tailovo kirikus ja
preestriks 10.05.1936 Petseri
Varvara kirikus Petseri peapiiskop Nikolai (Leisman)
poolt.
Isa Johannes teenis lühiajaliselt Pootsi-Kõpu kogudust Pärnumaal.
15.10.1936 määrati ta teenima EAÕK Antsla-Kraavi
püha prohvet Eelia kogudust.
Kiriklikest autasudest omas
puusaehet 22.06.1937 ja
skuufia kandmise õigust

Isa Johannes Kraav mõni kuu enne arreteerimist.

Ühest mõttest kasvab välja teine
2004. aasta sügisel tulid
kokku ettevõtlikud tsoorulased, kes soovisid Tsooru
kandi elu tegusamaks muuta.
Üks mõtetest oli korraldada
erinevates külades kodukandipäevi. Nii toimuski järgmisel aastal esimene kokkusaamine Savilöövi külas,
järgnesid Roosiku, Tsooru,
Luhametsa ja Viirapalu kodukandipäevad.
Järg on jõudnud Kikkaojja. 15. juulil kell 12 ongi
kõik oodatud Janno kinnistu parkimisplatsile, mis
asub Kikkaoja küla keskuses
Liili Koobakule kuuluval

talumaal. Vanematel aegadel
Kikkaoja küla ei eksisteerinud. Pigem on rahvasuus ikka veel keelel Lalli ja Pulsti.
Möödunud sajandi 70-aastate
alguses liideti kahe karjamõisa maad ühte ning ristiti
Kikkaoja võitööstuse järgi
uue nimega. Lisaks jällenägemisrõõmule saame nautida isetegevuslaste esinemist
ning kaasa lüüa osavusmängudes. Eestlastel on
olemas tore komme - külla
minnes kaasa võtta külakosti
piknikulauale. Päev lõpeb
Kikkaoja külavanema väljakuulutamisega. Valimine on

hommik, mille aitasid läbi
viia ja korraldada koguduse
pühapäevakooli lapsed ja
noored.
Kolmandat aastat järjest
on laste- ja noortetöö sügistalvise tööperioodi alguses
kogutud vahendeid lastele
koolitarvete soetamiseks, et
selle kaudu toetada kogukonna peresid. Antsla EKB
Koguduse laste ja noortetöö
2011/2012 aasta avapäev
algas 04. septembril 2011
lastevanemate ja lastepere
rõõmsa laulu ja tänuga.
Pühapäevakooli töötegijatena võisid juhid rõõmustada
2010/2011 õppeaasta kordaläinud tööperioodi eest. Päev
lõppes rõõmsas lauluhoos,
pidupäeva koogi maiustamise ja 70 rõõmupaki jagamisega. Antsla EKB Koguduse
pere tänab kõiki lapsevanemaid, toetajaid - OÜ
Veeringud, EEKBK Liidu
Sihtasutus Sotsiaaltöö Keskust "Sõbra Käsi"ja kõiki
rõõmuabilisi.
Antsla EKB Kogudus on
korraldanud piirkonna lastele
ja noortele linnalaagreid ja nii
toimus see ka 2011 aastal.
Laagripäevadesse mahtusid
põnevad meeskonnamängud,
erinevad õpikojad, sport ja
rühmamängud.
Lõuna-Eesti päästekeskus
13.06.1938.
Isa Johannes oli tegev
kohaliku Laulu-Mängu
Ühingus, osales Antsla alevi
vabatahtlikus tuletõrjeühingus ja oli tegev Kaitseliidus.
Kohalike sõnul oli ta alati
„muhe ja kena“, kellest oli
rääkida vaid head. Isa Johannes oli suurepärane suhtleja,
tal oli iga asja kohta oma
arvamus ja seda avaldas ta
valjuhäälselt. Armastatud ja
lugupeetud hingekarjane,
kelle teenimise ajal liitusid
paljud õigeusu kogudusega.
KGB märkis üles 1940-41
need inimesed Eestis, kes
olid tuntud ühiskonnategelased. Nemad tuli esmajärjekorras arreteerida kui uue
nõukogude korra vastased.
Ka isa Johannes kui armastatud ja lugupeetud hingekarjane oli likvideeritavate nimekirjas…
22.06.1941 kuulutas hitlerlik Saksamaa stalinlikule
Venemaale sõja. 1941.a. juuli
alguses esines raadios Nõukogude Liidu juht Stalin,
milles kutsus tööliste ja talupoegade maakaitseväge
(hävituspataljoni) järgima
kogu maal põletatud maa
taktikat. Kõik sõjategevuse
piirkonnas olevad tsiviilisikud võis selle järgi kohtu-

Antsla Komando korraldas
lastele ja noortele tuleohutustutvustuse. Laagripäeva
lõunaks ja õhtuks olid laagrikokad valmistanud meeldiva
lõunatoidu. Rühmatunde viisid läbi E. Lemats, M. Hellamaa, V. Filing, M. Kolk ja P.
Lemats. Sõltuvustest ja mõnuainetest aitasid rääkida
Lõuna Politseiprefektuuri
politseinikud ja laagri lõkkeõhtu sisustas muusiakliselt T.
Lige. Antsla laste ja noorte
linnalaagrisse registreerus ja
võttis osa 116 last ja noort.
Linnalaagri jäädvustas fotodena fotograaf K. Zimmermann.
Ka sellel aastal toimub
25.-28. juuli 2012 Antsla
laste ja noorte linnalaager,
kus on sportimist, ujumist,
võimalus osaleda atraktsioonides, rühmatunnid,
meisterdus- ja muusikakojad
- ootame osalema lapsi ja
noori.
Antsla EKB Koguduse
pere tänab Antsla Vallavalitsust, EELK Urvaste Kogudust, piirkonna ettevõtteid,
peresid, lapsevanemaid, koguduse kaastöölisi ja palvetajaid ning kõiki vabatahtlike ja abilisi.
Antsla EKB Koguduse perepastor PEETER LEMATS

otsuseta salakuulaja või
diversandi pähe kohapeal
maha lasta. KGB ja hävituspataljoni koostöös hävitati
Eestis tol ajal hulk süütuid
tsiviilisikuid…
Isa Johannes arreteeriti
7.07.41 varahommikul punaste hävitussalga varitsuse
poolt kirikumaja juures. Mis
toimus järgnevalt, on täpselt
teadmata…Külanaised leidsid mõni aeg hiljem külatee
lähedalt isa Johannese purustatud keha. Vaprad naised
sidusid surnukeha linadega
kokku ja viisid Kraavi kirikusse ärasaatmist ootama.
Kiriku juhtkond saatis neile
julgetele naistele selle teo
eest hiljem tänukirja, et nad
tapetud vaimuliku keha sõjaoludes segasel ajal põllule
vedelema ei jätnud ja austasid
tema väärikust.
Isa Johannes hukati 7.07.
1941 punaväelase relva läbi
Kraavi küla Jurgu mäel, ta oli
siis 27-aastane. Maetud on ta
Antsla-Kraavi kalmistule.
Tema haud on AINUKE
teadaolev 1940-41 hukatud
õigeusu kirikutegelaste viimane puhkepaik, ülejäänud
usukannatajate hauakohti ei
ole teada.
ANDREAS PÕLD

foto: Kaili Kalle
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Antsla laululapsed 2012
12. mail toimus Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses traditsiooniline Antsla valla solistide konkurss “Antsla laululaps
2012”.
Osalejaid oli sel aastal 45. Ka žürii, koosseisus Signe
Rõõmus, Maie Kala ja Kertu Rõõmus, oli taas üllatunud, et
siinkandis ikka nii palju häid lauljaid leidub. Sel aastal ei
saatnud lauljaid mitte saateansambel, vaid piirduti klaverisaatega. Ühe solisti taustamuusika kõlas aga hoopis lõõtsal.
Oma parimad lauljad olid konkursile toonud juhendajad
Eda Hirson, Erma Kallasse, Linda Kapp, Sirli Hellamaa,
Cathlen Aidla ja Tiit Raud. Lisaks toetasid lauljaid Kerli
Hellamaa klaveril ja Heiti Hellamaa lõõtsal. Žürii liige Signe
Rõõmus märkis oma sõnavõtus, et on tore, kui aastaid tagasi
ise lauluvõistlusel osalejaks olnud noored on jäänud kodukanti ja tegutsevad praegu juba juhendajatena.
Žürii valis sel aastal parimateks: 2-6-aastastest lauljatest:
I koht Triine Beate Tagamets; II koht Karl-Valter Saavel, III
koht Kristlin Jaanimägi; 7-9-aastastest: I koht Laura Liisu
Neve, II koht Liis Tõntsel, III koht Laura Stella Soe; 10-12aastastest: I koht Emma Emilie Saavel, II koht Kadi Jõela, III
koht Lianna Põder, Trine Tõniste; 13-15-aastastest: I koht Elis
Kannimäe, II koht Maria Hommik, III koht Herki Hellamaa;
16-18-aastastest: I koht Annika Pant.
Publiku jaoks osutusid sel korral lemmikuteks Emil Saaroja noorematest lauljatest ja Annika Pant vanemate lauljate
seast.
Suur aitäh kõigile osalenud solistidele ja kohtumiseni
järgmisel aastal!
KAIRIT THEALANE, Antsla KSK kunstiline juht

Kunstiringi hooaeg
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses on juba 2 aastat taas
tegutsenud kunstiring, mis sellel aastal toimus neljapäeviti
kella 14-17. Noorte ja täiskasvanute kunstiring on mõeldud
kõigile, kellele meeldib joonistada ja erinevate materjalide
abil ennast väljendada ning kes tahavad sellega rohkem tegeleda. See on võimalus ennast paariks tunniks unustada
loometegevusse, nautida koostegemise rõõmu ja ennast
arendada.
Sellel hooajal olid teemadeks vaikelu, rütm, kalad,
kompositsioon ja vaba teema. Tööd valmisid harilike, markerite, värvipliiatsite ja guaššidega. Peamisteks osalejateks on
ringitegevuses olnud koolilapsed, aga ootame ka vanemaid
kunstihuvilisi.
Meie töödest
koostatud näitus,
mida saab kuni
septembrini näha Antsla KSK
fuajees.
Kõik huvilised on oodatud
näitusele ja sügisel kunstiringi.
Loomingulist
suve!
KERTU REVA,
noorte ja täiskasvanute kunstiringi juhendaja

salajane, kus igaüks võib
valimislehele kirjutada omale
sobiva kandidaadi ja kõige
rohkem hääli kogunud nime
omanik tiitliga pärjataksegi.
Ootame kohale kõiki, kes
vähemalgi määral piirkonnaga seotud.
Kodukandipäevad on endaga kaasa toonud uusi ja
huvitavaid mõtteid. Paljud on
hakanud tundma huvi oma
„Tsooru kandi külapäevad on
alati olnud rahvarohked. Pilt
on tehtud 2011. aastal
Roosiku külas Lepistu kooli
kokku-tulekust. Vilistlased on
võtnud nõuks kokku panna
oma mälestusteraamatu".

esivanemate ja küla ajaloo
kohta. Selle tulemusena valmis 2010. aastal mahukas
mälestustekogumik “100
aastat Luhametsa küla Võrumaal”, ning valmimisjärgus
mälestustekogumik Lepistu
koolist ja seda ümbritsenud
elukeerisest. Seoses viimasega ootavad Peeter Lasting
ja Kalle Nurk augustikuuni
kaasabi. Iga väiksemgi mälestus, pildike, dokument või
vihje on vürtsiks vastvalmivale raamatule. Milliseid
uusi mõtteid sünnib Kikkaoja
kodukandipäeval, näitab juba
lähitulevik.
KALLE NURK
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Kuupäevad võivad üritustel muutuda. Täpsem info www.antsla.ee/kalender

Vabandame eelmises vallalehe numbris sisaldunud ebatäpsuste
pärast ürituste toimumise kuupäevade osas.

Vaba aja veetmisest
Antsla Gümnaasiumi 10. B klassi õpilased küsitlesid ühel
kenal kevadpäeval Antsla linnatänavatel inimesi, et teada
saada, missuguseid üritusi võiks Antsla vallas korraldada ja
millistel ettevõtmistel viimati osaleti. Küsimustele vastanuid
oli ligi poolsada ja siinkohal väike kokkuvõte arvamustest ning
eelistustest.
Missugustel Antsla vallas toimunud üritustel viimati
osalenud olete? Rohkem kui korra nimetati MTÜ Antsla
Noorteklubi korraldatud tervisepäeva, Antsla laululaps 2012,
Hauka Laata, KSK korraldatud erinevaid üritusi (nt kultuurimaja juubel, teatrietendused), spordiüritusi (suusa- ja jalgrattavõistlused, Jüriööjooks), jaanituld, Boose Seltsi korraldatud
üritusi (emadepäevakontsert jm); nimetati ka Tsooru pidusid,
Tsooru Koidukiire sünnipäeva. Kümmekond küsitletutest polnud vallas korraldatud üritustel osalenud - ühel juhul peeti
takistuseks piisavalt soliidset vanust, paaril korral huvipuudust

ja elukoha kaugust Antslast.
Missuguseid üritusi võiks Antsla vallas korraldada? Külla
võiksid tulla erinevad suveteatrid. Arvati, et võiks rohkem
ettevõtmisi olla seoses rahvakalendri tähtpäevadega. Mitmel
korral toodi välja spordiüritused (sh eakate inimeste spordiüritused ja muud tervist edendavad ettevõtmised), peod ja
kontserdid erinevate esinejatega, lasteüritused (eelkõige
koolieelikutele), pereüritused, noorteüritused, eakate inimeste
kohtumisõhtud (salongiõhtud, kohtumised tervisespetsialistidega ja teiste huvitavate isikutega), mitmesugused
harivad üritused, vabaõhupeod, tantsupeod. Nimetati ka
talguid ja noortelaagreid. Mõnel juhul arvati ka, et vallas
korraldatakse juba piisavalt huvitavaid üritusi ja millekski
enamaks vajadust pole.
Aitäh vastajatele ja küsitlejatele!
Teksti seadis kokku ANU SILM.

JAANITULED
Antsla vallas
Antsla laululava
22. juuni kell 20.00
tantsuks ansamblid
SöBeRiD ja Cosmo
Kobelas
Boose Suurjärve ääres
23 juuni kell 17.00 sportja murumängud
Tsooru jaanituli
23 juuni kell 21.00

Antsla tüdrukud Pärnus
Antsla Gümnaasiumi ja
Tsooru neiduderühm “Päivake” osales kahepäevasel
rahvatantsu festivalil Pärnus,
mis toimus 19.-20. mail. Esitada tuli meil üks autoritants
ja tantsurühma oma loodud
tants.
Esimesel päeval toimus
Pärnu spordihallis autoritantsude esitamine, meie
tantsurühm esitas Andre
Laine tantsu “Tii”
Ööbimine ja toitlustamine toimus Pärnu Ühis-

gümnaasiumis. Toimusid erinevad töötoad. Ühisgümnaasiumi staadionil toimus Zumba treening. Veel korraldati
meile Pärnu linna orienteerumistuur, mis kulges Pärnu
Ühisgümnaasiumi juurest
mööda linna kuni rannani
välja. Teisel päeval äratati
meid hommikuvõimlemisega
suures spordisaalis. See kõik
tegi rõõmsaks ning energiat
jagus terveks päevaks. Omaloominguliste tantsude esitamine toimus Pärnu Port Ar-

turi vahelisel väljakul. Seal
esitasime juhendaja Janika
Tõntseli omaloodud tantsu
“Tsastuskad”
Kuna olime Pärnus, tuli
kindlasti nautida ka Pärnu
liivaranda.
Väga tore oli näha üle
Eesti kokku tulnud rahvatantsurühmi. Kindlasti kavatseme osaleda ka järgmisel
aastal, siis toimub see üritus
Väike-Maarjas.
JANIKA TÕNTSEL

TÄNUAVALDUS.
Soovin tänada oma väga
häid ja hoolitsevaid
naabreid. Kes on pikkade aastate jooksul
hoolitsenud minu lapsepõlvekodu eest. Õie
Käärmann ja Merike Kiilu perega leiavad alati
aega selleks, et tuba
oleks köetud ja piim
toodud. Hea kui kõikidel
oleks sama hoolivad ja
armastavad naabrid.
URVE
Sellel suvel on saun avatud
igal laupäeval kella 12-20.
Antsla Vallavalitsus
NB! Artikleid ja teateid
augustikuu numbrisse
ootame 10. augustiks
meilile: info@ antsla.ee

