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AASTA HARIDUSTEGU 2019
Antsla Gümnaasium Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks

P O K U M A A

P O S T

Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld ja
õppejuht Kaja Simisker.

Meie kool liitus programmiga
"Liikuma kutsuv kool" kolm
aastat tagasi. Programmis
osalemine on elavdanud meie
kooli tegevusi väga paljudes
valdkondades. Olulised positiivsed muutused on: koolikorralduslikud (paaristund,
liikumisvahetunnid, sh õue-,
mängu-, võimla-, tantsuvahetunnid); õpilaste ja õpetajate
kaasamine ja nende tegevuskavad; siseterviserada ja selle
arendamine; aktiivne ainetund
ja lastevanemate koosolek. Sel
õppeaastal tahame pühenduda
teemale õpilase koolitee.
Muutuste toimumist kinnitavad Liikuma Kutsuva Kooli
uuringud, mille põhjal selgub, et
õpet mitmekesistavad ja keskendumisvõimet toetavad
aktiivsed ainetunnid on
kujunenud õppe loomulikuks osaks – II kooliastme
õpilastest leiab 74%, et aktiivsed ainetunnid on nende jaoks
tavapärased. Suhtlust, mängu ja
koostegutsemist pakkuvad

aktiivsed vahetunnid on saanud
osaks koolipäevast – 89% II
kooliastme õpilastest kinnitab,
et nende tavalisse koolipäeva
kuuluvad vahetunnid, kus
saab liikuda, mängida või
tantsida.
Õpikeskkonna muutused
on toetanud õpivõimet läbi
kooliväsimuse vähenemise –
õpilaste osakaal, kelle jaoks
koolipäev on üldse mitte väsitav
või vähe väsitav, on enam kui
kahekordistunud (2016.a 21%,
2018.a. 48%, II kooliaste).
Koolis on kolme aastaga
kujunenud hästi toimiv liikuma kutsuva kooli tiim ning
õpetajate liikuma kutsuv
õpikogukond, kes on aktiivselt
osalenud liikumislabori ja
õpetajate koosloome tegevustes õppemeetodite arendamisel.
Õpetajate õpikogukonna
kõrval on esile kerkinud ka
tugev õpilaste initsiatiiv ja
tegutsemine, mis näitab koolis
aset leidnud arengute süs-

teemsust ja põhjalikkust.
Antsla Gümnaasiumi õpilased on läbinud LKK mängujuhtide koolituse ning koolis
tegutsevad õpilastest mängujuhid, kes juhendavad iseseisvalt õpilasi nii siseruumides
kui hoovil toimuvates vahetundides. Õpitud mänge saavad
õpilased iseseisvalt edasi mängida, soodustades ühiste aktiivsete tegevuste tekkimist nii
koolipäeval kui vabal ajal.
AG mängujuhid on koolis
iseseisvalt läbi viinud uute
mängujuhtide koolitamiseks
laagri, mida hinnati kaasõpilaste
poolt väga positiivselt. Sedasi
korraldatud õpiseminarid

Palju rõõmu on pokuperele toonud nii Edgar Valteri 90.
sünniaastapäeva tähistamine kui ka kõige vanema poku
sünnipäev. Tõsi, väiksemad pokud pole siiani veel päris
täpselt aru saanud, kuidas need kaks Väga Tähtsat
Sündmust samale päevale sattuda said, aga nii just ongi.
Puuko üksnes muheleb uudishimulike pärimiste peale
saladuslikult: „Küllap te kord taipate, kui suure matka lugu
kuulete või ise meie raamatust loete…“ Teda tuleb uskuda.
Isegi kõige väiksem poku teab, et sellisel moel räägib Puuko
„Pokuraamatust“ ja seal on ju tõesti kõik kirjas.
Mida siis veel?
Septembris ja oktoobris on käinud Pokumaal mitusada
last koos õpetajate ja kasvatajatega. Pakutavad neli erinevat
keskkonnahariduslikku programmi on neile õpetanud
omajagu nii pokude, Edgar Valteri, Pokumaa metsade kui
ka traditsioonilise talumajapidamise ja hoonete kohta,
mida Padasoomäel uudistada saab. Oh seda vaikset elevust
pokude hulgas, kui järjekordne buss jõuab! Isegi
kalkunipapa ajab aedikus oma suled uhkelt puhevile, kui
teda vaatama tullakse.

150
Nõnda mööduvad isegi sügiskuud otsekui linnulennul.
Talvevarud on saanud sahvrisse, küttepuud kuuri. Kõik,
kes talveunne plaanivad jääda, on loodetavasti juba pesa
valmis vaadanud. Talv on ikka olnud looduses puhkamise
aeg.
Kes aga talveunne jääda ei plaani, jõuab veel külastada
oktoobris Võru kultuurikeskuses Kannel asuvat puuslike
ning krattide näitust ning kuni 7. detsembrini Võrumaa
keskraamatukogu lasteosakonnas maalinäitust „Raamideta
Edgar Valter“. Näituse lõpetame 7. detsembril Helle
Laanpere ettekandega Edgar Valteri elust ja loomingust.
Kõik huvilised on oodatud!

KATRIN MARTINFELD,
Antsla Gümnaasiumi direktor

Kaasava eelarve vahenditega
rajatakse 2020. aastal
Uue-Antsla parki mänguväljak
ja välijõusaal
Antsla valla kaasava eelarve
2020. aasta ideede hääletamisvoorus andis 4 ideele oma
toetushääle 399 inimest. 51
neist tegi valiku valla raamatukogudes paberkandjal ning
348 hääletas elektrooniliselt.
Enim hääli – 150 kogus idee
"Mänguväljaku ning välijõusaaliga puhkeala loomine UueAntsla parki". Puhkeala rajatakse Uue-Antsla parki koostöös Antsla vallavalitsusega.
Teised hääletusel osalenuid
kaasava eelarve ideed said hääli
järgmiselt: Välijõusaali rajamine
Antsla KSK ja Antsla Gümnaasiumi lähedusse 108. Antsla
kesklinna ringristmiku kujunduse ideekonkurss ning võidutöö elluviimine 105. Roosiku
puhkeala rajamine 36.
Suur aitäh kõigile 399-le
otsustajale! Seda on üle 20 korra
rohkem kui vallavolikogus liik-

Väike tammepuu Pokukoja ees langetab aegamööda
oma lehti. Ta on üks viimaseid, sest nõnda on need
asjad juba kord seatud... Jah, ilusvärviline sügis on
olnud. Loomulikult said pokude suvekuued sügiseste
vastu vahetatud, sest juba 5. oktoobril oli pokukalendris kuuevahetuspäev. Nüüd siis oodatakse
külmakrõpsupäeva. Kes teab, millal see on?

koolikaaslastele võimestavad üha enamate õpilaste
ettevõtlikkust ja loovust oma
koolipäeva liikuvamaks
kujundamisel ja kooliväsimuse vähendamisel.
Eraldi väljatoomist väärib
muutustega kaasnev tulemus,
kus kolme aasta jooksul on
märkimisväärselt suurenenud õpilaste koolirõõm kui 2016.a. oli II kooliastmes
kooliskäimist meeldivaks pidanud õpilaste osakaal 37%, siis
2018.a. oli neid õpilasi lausa
74%!
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meid kes ülejäänud vallaeelarve
piires tulud ja kulud paika panevad. Arvestatuna suhtarvu oli
osalus protsendipunkti jagu
kõrgem kui Tartus kus kaasavat
eelarvet on rakendatud kõige
kauem Eestis.
Kindlasti ei hakata kaasava
eelarve põhimõtete alusel otsustama kogu valla rahavoogude ja investeeringute üle kuid
kaasava eelarve 15 000 eurot
võiks juba järgmisel perioodil
olla suurem. See on aga vallavolikogu otsustada.
Veebruari vallalehes avaldame teate, milles palume valla
elanikelt taas ettepanekuid kaasava eelarve ideevooru, siis aga
juba nende tegevuste osas realiseerumise tähtajaks on 2021.
aasta lõpp.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist
Mänguväljaku ning
välijõusaaliga puhkeala
loomine Uue-Antsla
parki
Roosiku puhkeala
rajamine

Välijõusaali rajamine Antsla KSK ja Antsla
Gümnaasiumi lähedusse
Antsla kesklinna ringristmiku kujunduse ideekonkurss
ning võidutöö elluviimine

Linnalabor kutsub! Antsla Ruumikohvik
POKUPERE TERVITAB
Antsla ja Kanepi valla piiril asub üks maa, mida eraldi maailmakaardilt ei leia. See on päris pisike
maa, kus omad asukad, oma kalender ning veidi eripärane aastaring. Selle paiga nimi on Pokumaa.

Ehk olete isegi Antslas ringi käies mõelnud, et vallavalitsuse hoone taga
võiks olla miskit põnevat? Äkki läheksin täna rattaga tööle, kui oleks korralik
rattatee? 28.okt 13:00-15:30 kutsume kõiki kaasa mõtlema Antsla ruumikohvikusse Veski pubis. Vaatame koos plaane ning arutleme, milline on
Antsla keskusala praegu ja millised on lähiaja võimalikud ruumimuutused.
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Tere, proua president!
koolis töötav õpetaja abi
Veronika Kaseväli. Järgnes
ühispilt presidendiga, see oli
kahtlemata suurhetk meie
kooliperele. Hetk hiljem suundus president oma saatjaskonnaga, kooli direktori Jaanika

TIMO ARBEITER

Tere, proua president! Just
selliste sõnadega tervitas meie
kooli õpilane Raiko 20. septembril Eesti Vabariigi presidenti Urvaste Kooli peauksel ja
ulatas talle väikse sügisese
lillekimbu. Kimbu valmistas

Käst´iga ning õppejuhtide Kaja
Roots´i ja Mai Talu´ga direktori
kabinetti, president soovis teada, kuidas meil Urvaste Koolis
läheb ja kuidas õppe- ja kasvatustööd korraldame. Vestlus oli
soe ja ainulaadne. Kinkisime
presidendile meie koolis valminud keraamika, õpilasi juhendab keraamikaringis õpetaja
Elina Antsi. Peagi suundusime
ümarlauda, kus Kagu-Eestis
töönädalal viibinud president
Kersti Kaljulaid rõhutas, et
HEV-koolid on ühiskonnale
väga väärtuslikud ning neil peab
olema kindlustunne, et nad
saavad toimida, sõltumata sellest, milline on nende halduskuuluvus. Samas pakkus ta
välja, et omavalitsused võiks
HEV-koolide küsimuses seljad
kokku panna.
Seejärel esinesid meie
õpilased presidendile ja külalistele, õpilaste ülesastumine oli
emotsionaalne, siiras ja tuli hästi
välja, aitäh õpilased ja õpetaja
Cathlen Haugas.

Arutelupäev „Kuhu suundud, Kagu-Eesti HEV haridus!“ jätkus presidendi kokkuvõtva teemaarendusega, presidendi igal sõnal, mõttel ja pausilgi oli põhjapanev ja selge sisu.
Jätkusid ettekanded ja paneelvestlused – kuulati, mõeldi
kaasa, vangutati pead ja oldi
valmis teemaga edasi minema.
Kogu päeva modereeris meisterlikult teemat vallates Annely
Võsaste (Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse juht). Ministeerium ja külalised tänasid
Urvaste Kooli, häid sõnu jagati
üksteisele küllaga.
Arutelupäeva korraldas SA
Võrumaa Arenduskeskus, kaasa aitasid Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, Urvaste Kool ja Kagu-Eesti
Rajaleidja keskus. Sündmust
fotografeeris Timo Arbeiter.
JAANIKA KÄST,
direktor
Valga Jaanikese kool/Urvaste
kool

AS Võru Vesi tutvustas omavalitsustele jätkusuutlikkuse
uuringu ja lähiaja tegevusplaane
AS Võru tutvustas 02.10.2019
viiele Võrumaa ja Põlvamaa
omavalitsusele ettevõtte jätkusuutlikkuse uuringut ning lähiaastate investeeringute kava.
Keskkonnalahendused OÜ
poolt koostatud jätkusuutlikkuse uuringus on antud hinnang vee-ettevõtte poolt osutatava ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuste
jätkusuutlikkusele haldusreformijärgsetes oludes ja regionaliseerumisele suunatud veemajanduse tingimustes.
Uuringus selgub, et AS-i
Võru Vesi laienemine osadesse
või kõikidesse analüüsitud
ÜVK tegevuspiirkondadesse
ei tekitaks olulist muutust veeettevõtja poolt pakutava veehinna kujunemisel, kuid laienemine aitaks hoida tariiﬁ
liituvates piirkondades oluliselt
madalamana kui eraldi tegutsedes jätkates. AS-i Võru Vesi
liitumisel väiksemate veeettevõtetega suureneksid müügimahud, kuid samas tegevuskulud märkimisväärselt ei kasvaks. Seega on liitumine oluline
ka AS-ile Võru Vesi.
Teise punktina tutvustas AS
Võru Vesi investeeringute kava
kuni 2022. aastani, mille
kogumaht on 17,3 mln eurot.
Sellest Võru linn 8,9 mln, Võru
vald 3,6 mln, Antsla vald 3,1
mln, Kanepi vald 1,5 mln,
Rõuge vald (Haanja piirkond)
0,2 mln eurot.
Suurimateks investeeringuteks Võru linnas lähiaastatel
on vee- ja kanalisatsioonitor ustike ehitamine Vilja,
Võrusoo ja Kubija piirkondades ning mitmel teisel
tänavatel, Niidu tn reoveepumpla rekonstrueerimine,
Võr u linna reoveepuhasti
mudatöötluse rekonstrueerimine ja reoveepuhasti laiendamine ja kriisiolukorra seadmete soetamine (pumplatesse
elektrigeneraatorid).
Võru vallas on planeeritud
vee- ja kanalisatsioonitorustike

ehitus Võrumõisa küla (s.h
Konnametsa) ja Navi küla
(Ehitajate tee) piirkondades,
Navi küla puurkaevu ja Järvere
hooldekodu piirkonna reoveepuhasti rekonstrueerimine.
Antsla vallas teostatakse Antsla
linna reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimised, Kobela ja Antsla linna
vahelise survekanalisatsioonitor ustiku rajamine, VanaAntsla aleviku ühisveevärgi- ja
ühiskanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimine. Kanepi
vallas on plaanis Valgjärve küla
ü h i s v e e v ä r g i - j a k a n a l isatsioonitorustiku ning reoveepuhasti rekonstrueerimine.
Rõuge vallas on vajalik teostada
Ruusmäe reoveepuhasti
rekonstrueerimine.
AS Võru Vesi on saanud
mitme eelnimetatud projekti
elluviimiseks raha Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist ja
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskusese keskkonnaprogrammist ning järgnevatel
aastatel jätkatakse raha taotlust
eelmainitud programmidest.

AS Võru Vesi on pikaaegse
kogemusega regionaalne vee-ettevõte,
kes alustas tegevust aktsiaseltsina
1995. aastal. AS Võru Vesi
eesmärk on pakkuda klientidele
igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid. AS Võru Vesi on aktiivselt
laienev vee-ettevõte, kes opereerib
tänaseks 5 omavalitsuses kokku
51 teeninduspiirkonnas.
AS VÕRU VESI

Vallavolikogus otsustati:
24. septembri volikogu istungil:
- kiideti heaks AS Võru Vesi aktsionäride leping;
- kiideti heaks AS Võru Vesi investeeringute plaan;
- muudeti Antsla valla arengukava aastateks 2019-2030 lisa 2
„Antsla valla investeeringute kava 2019-2022” ja kinnitati see
uues redaktsioonis Antsla valla investeeringute kava 20202023”;
- nõustuti kaevandamisloa andmisega AS-le TREV-2 Grupp,
Püve liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamiseks;
- võeti vastu Antsla valla jäätmevaldajate registri põhimäärus;
- pearaamatupidaja andis informatsiooni reservfondi suunamisest. 28. augusti vallavalitsuse istungil suunati reservfondist
10 000 eurot jäätmemajandusele täiendavateks kuludeks. Antsla
jäätmejaamas on käesoleval aastal suurenenud erinevat liiki
jäätmete loovutamine elanike poolt, mille tõttu on kulud
jäätmete käitlemisele ning äraveole kasvanud. Lisaks ületas
aprillis 2019 ohtlike jäätmete (eterniit) kogumisringil elanike
poolt loovutatud jäätmete kogus prognoositud koguseid,
mistõttu on vajalik lisaks SA-lt Keskkonnainvesteeringute
Keskus poolt eraldatud rahastusele katta kogumisringi kulud
Antsla valla eelarvest.
HELLE SAVI, volikogu sekretär - registripidaja

Metsavenna talu juustutaburetid.

TSENTER kutsub puidust
tooteid arendama
Metsavenna talu juustutaburetid, Georgi hotelli ukse ornamendid, Pubi17 pinnaprindiga
kaunistatud lauad ja Võru
Maksimarketi võimsate tammepiltidega seinad – need on ainult
väike valik ettevõtjate ja
TSENTRI koostöös tehtud
ilusatest puidust asjadest.
Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses
TSENTER on loodud eelkõige
puidu- ja mööblisektori ettevõtete toetamiseks, aga oma
põnevaid ideesid saavad siin
realiseerida ka teised ettevõtted.
Puit on populaarne ja keskkonda säästev materjal ning
seda kasutavad ära paljud alustavad ettevõtted, näiteks lastele
mõeldud arendavate mänguasjade tootjad ja puidust ehete
valmistajad. TSENTER pakub
lisaks tootearendusele tuge ka
viimistluses. Pinnatrükk, lasergraveerimine ja vanutamine on
võimalused puitu rohkem väärindada, paberkonveieriga viimistlusliinil saab lihtsalt väikepartiisid valmistada.
TSENTRIS toimuvate koolituste valikul on eelkõige lähtutud sektori huvidest, kuid
näiteks turundus, tootmise juh-

timine või robotite kasutamine
on on sooja vastuvõtu saanud
ka teiste piirkonna ettevõtlike
inimeste hulgas. Koolituste
videod on TSENTRI kodulehe
kaudu järele vaadatavad ja seda
võimalust kasutatakse agaralt.
Veel sel aastal on tulemas teine
EPO-vaigu ja puidu koos kasutamise õpituba – eelmine sarnane ettevõtmine oli populaarne ja sooviti jätkukoolitust.
Käimas on aastane arenguprogramm puidusektori töötajatele, kus koolitust saavad
praegused ja tulevased keskastme juhid.
TSENTER kutsub kõiki
ettevõtlikke inimesi, kellel on
mõni puiduga seotud idee kas
peas või paberil, pöörduma keskusesse, kust saab abi joonestamises, kujundamises, prototüübi valmistamises ja tootepiltide tegemises. Oodatud on
ka õpilasﬁrmad, kellel on mõni
puiduga seotud mõte – aitame
valmistada prototüübi ja ei küsi
raha ka esimese partii valmistamiseks.
Kohtume TSENTRIS!
HILLE LILLEMÄGI
TSENTER

Keskkonnaalased teadaanded
Keeritiigi pargis on valminud
teerajad ning paig aldatud
valgustuse maakaablid ning
valgustipostide jalandid. Nendeks ehitustöödeks jagus sel
aastal rahalisi vahendeid. Järgmisel aastal on kavas valgustite
paig aldamine, ka Tamme
tänava ja vallamaja vahelise
teeraja äärde, bussipaviljonvarjualuse ja tarzaniraja ehitamine ning muud tegevused
vastavalt rahalistele võimalustele.
Palju on küsitud pargis
asuva tiigi puhastamise kohta.
Kuna tiigis on väljakujunenud
mitmekesine ökoloogiline
kooslus, siis pole mingit vajadust tiiki puhastada ning tekitada sellega olukord, kus ökoloogiline tasakaal saaks rikutud.
Suurim probleem on, et tiiki
visatakse pudeleid ja igasugust
muud prügi, mida sealt on väga
raske kätte saada.
Hulkuvatest loomadest.
Augustikuus Antslast Põllu
tänavalt loomade varjupaika
toimetatud hulkuvatel kassidel
avastati oktoobris kassikatk.
Kassiomanikel on soovitatav
oma lemmikud kassikatku vastu
vaktsineerida, sest kassipojad
üldiselt ei ela seda haigust üle
ning täiskasvanud kassid

põevad väga raskelt.
Et hulkuvate kasside hulka
vähendada, siis palume kassio m a n i ke l l e i d a v õ i m a l u s
loomad steriliseerida.
Tsooru kaupluse juures
paikneb kaks pakendikonteinerit – esimene neist on pidevalt ületäitunud, kuid teine
seejuures peaaegu tühi. Tegemist on segapakendite konteineritega, mõlemasse võib
pakendeid panna.
Hauka Konsumi hoovist on
pakendikonteiner ümber paigutatud turuplatsi juurde.
Enamus Antsla valla pakendikonteinereid on mõeldud
segapakendite jaoks ehk sinna
võib panna puhtaid klaasist,
paberist, papist, metallist,
plastist pakendeid.
Pakendikonteinerite asukohad on leitavad Antsla valla
kodulehelt aadressil
http://antsla.kovtp.ee/jaatme
majandus.
Antsla valla elanikel on
võimalik oksi ja haljastusjäätmeid viia Antsla jäätmejaama. Oksad tuleb ladustada
eraldi ning haljastusjäätmed
(lehed, taimejäänused jm) eraldi
hunnikutesse. Kogutud oksad
purustatakse hakkuriga ning
seepärast ei tohi okste hulka

muid aiajäätmeid ladustada.
Rääkimata sellest, et kahjuks on
okste hulka sattunud ka raudtorusid, kive jm materjali, mis
võib hakkurisse sattunult põhjustada selle purunemise.
Võimalusel soetage koduaeda komposter, kuhu saab
lisaks aiajäätmetele paigutada
ka biolagunevaid köögijäätmeid. Kompostimisel tekkinud
mulda saab koduaias taaskasutada. Kui on vajadus ikkagi
aiajäätmed jäätmejaama viia
ning selleks endal võimalust
pole, siis pöörduge keskkonnaspetsialisti poole telefonil 5349
2922, kes korraldab aiajäätmete
äraveo. Palun ärge põletage neid
jäätmeid lõkkes!
Kõikvõimalikes muudes
keskkonnaalastes küsimustes
palun samuti pöörduda eelnimetatud telefoninumbril
helistades.
Kaunist sügist!
LIANA NEEVE,
keskkonnaspetsialist
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Peatu, vaata,
veendu!

ANTSLA KULTUURI- JA SPORDIKESKUS KUTSUB

KOLMAPÄEV

18:00

Oh laula ja hõiska ...

Antsla segakoor aastal 1982.
JUHENDAJA CELIA ROOSE

TULE LAULMA ANTSLA KOORI!

Kuldre Kooli V ja VI klass osalesid
sel sügisel aktsioonis „Peatu, vaata,
veendu!“, mida viis läbi Maanteeamet koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga. Tegemist on ettevõtmisega, mille eesmärk on juhtida
õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele. Selle käigus märkisime ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnumi “Peatu,
vaata, veendu!”. Ohtlikud teeületuskohad valisid õpilased eelnevalt
ise välja.
27. september oli ilus sügisilm
ning sobis õues tegutsemiseks väga
hästi. Eelnevalt rääkisime klassis
liiklusohutusest jalakäija pilgu läbi,
lahendasime teemakohaseid ülesandeid ning jagasime erinevaid
auhindu. Pärast seda oligi aeg õues
markeerimine läbi viia.
Oli tore ja kasulik ettevõtmine.
Loodan, et teeületusel on tähelepanelikumad nii asjaosalised ise kui
ka kõik teised liiklejad.
KRISTINA SAAR

Järgmised kohtumised:
Tänavu sügisel võeti ette ning hakati eluvaimu sisse puhuma Antsla piirkonna koorilaulu
23. ja 30. oktoobril
traditsioonidele.
KOLMAPÄEVITI 18.00-20.00
Lehe ilmumise ajaks on juhendaja Celia Roose eestvadamisel, küll väikesearvulise koosseisuga koos
ANTSLA KULTUURI- JA SPORDIKESKUSE
harjutatud kolmel korral. Ja see on tase, päriselt ka. Hääleharjutused millega proovid algavad on
SUURES SAALIS
põnevad ning kogu lähenemine protsessile väga professionaalne. Celia sõnul pole inimest keda ei saaks
AOOD TUD ON LAULUHUVILISED ALATES 15. ELUAASTAST
laulma panna.
Lisainfo tel. 55648348 (Tanel)
Tänavusele laulu- ja tantsupeole kvaliﬁtseerus Celia juhendatav
Kaika kuur ja seda vaevu poolteiseaastase prooviperioodi järel.
Celia on tunnistanud, et pole olnud lust ja lillepidu, nõudliku
repertuaari juures ja nii lühikese aja jooksul selline tulemus
saavutada. Kuid lauljate rõõm suurest ühislaulmisest laulukaare all
Palun too täidetud küsimus k lähimasse Antsla valla rahvamajja või raamatukokku, hiljemalt
on koorijuhile parim tasu.
4.
novembriks 2019. Saab tuua ka vallamajja.
Need vähesed Antsla kooriproovil kohalkäinud pole teab mis
Küsimus kku saab täita ka elektrooniliselt. Jälgi infot valla veebilehel või FB kontol
laululinnud, kuid juba selle vähese ajaga on edusammud
märgatavad. Antslas ja selle lähiümbruses elab rahvast mitme koori
jagu ning omal ajal oli koorilaul Antslas vägagi au sees.
KÜSITLUS – Antsla valla rahvamajad, kellele ja milleks
Laulupidudel käisid nii sega- kui meeskoor.
Tänapäeval on huvisid, millega tegelda väga palju, ometi
kutsume ja palume kõiki julgesti just Antsla kooriga liituma.
Saate teada, mida teie vokaalelundkond tegelikult suudab.
Eestlased pidavat ju laulurahvas olema ?!
Laul teeb renna rõõmsaks !

KALEV JOAB / MERLE TOMBAK

KÜSIMUSED CELIALE
Kes on Celia Roose?
Antsla juurtega kõrgharidusega koorijuht-muusikaõpetaja, kellele
on südamelähedane pärimusmuusika, mis omakorda kätkeb endas
loodusega kooselamise kunsti.
Mis värk selle Antsla kooriga on? Keda sinna laulma ootad,
miks inimesed peaksid tulema, mis see laulmine siis ikkagi
on ja milleks see vajalik/hää on ?
Antsla kandis on palju elurõõmsaid inimesi, kes võiksid oma hääled
ühendada nii oma kui ka teiste rõõmuks. Eelkõige on laulmine igati
tervislik lauljale endale. Näiteks saab läbi laulmise süvendada oma
hingamisoskusi, saab välja elada tundeid, parandada kehahoidu.
USA teadlaste katsete tulemused näitavad, et laulvad inimesed
paranevad kiiremini haigustest ja tunnevad vähem valu. Ekspertide
sõnul avaldab laulmine kehale samasugust mõju nagu treening.
Laulmise ajal saab keha rohkem hapnikku, mis parandab
vereringet, hoiab toonust ning toetab südame ja kopsude tööd.
Teadlased kinnitasid, et spetsiaalsete hääleharjutuste abil on võimalik ravida kogelemist, leevendada stressi ja isegi kaalust alla võtta
(allikas: delﬁ.ee).
Miks ütlevad või arvavad paljud inimesed, et karu neile kõrva
peale on astunud?
Minu küsitluste põhjal on valitsevaks põhjuseks see, et tihtipeale
just algklassides on sellise arvamisega inimesed saanud õpetajalt
tagasiside, et nad ei oska laulda. Mudilaskoori asemel on neile
soovitatud mõne muu hobiga tegelemist. Selline teadmine süveneb
elu jooksul ja julgus laulmist proovida väheneb. Kuid just
algklassides on muusikaõpetaja kõige tähtsam ülesanne lapsed nö
viisi peale saada. Küsimus ei olegi mitte viisipidamises, vaid hääle
juhtimise oskuses, seda on võimalik treenida. Täiskasvanu eas
võtab see rohkem aega, kuid kindlasti hea keskendumise juures on
võimalik oma häält arendada.
Kumb, kas Nublu või Elina Nechayeva?
Kui neid eeskujudena võtta, siis mõlemad :)
Millised on plaanid Antsla kooriga tulevikus?
Esialgu oleks vajalik harjutada lihtsamaid mitmehäälseid laule, et
leida lauljate ühine kõla. Repertuaari valikul saavad sõna sekka
öelda ka lauljad ise. Pikemas perspektiivis, kui lauljad sellest
unistavad, võiks järgmisele laulupeolegi pürgida.

$
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Hea majahaldjas juba 20 aastat
Kui Kobelas, Linda
rahvamajas mõni pidu või
mis iganes üritus toimub,
siis üks inimene, kes alati
majas on ja kellest ei saa
üle ega ümber, on
Eevi Mihhailov – hea
majahaldjas ja seda juba
viimased 20 aastat.

Eevi Mihhailov.

$

Aasta oli siis 1999 kui suvel,
juulikuus, tuli kahe maja –
Antsla ja Linda – kultuuri
juhatama Janek Paeglis. Kuna
Lindas oli maja vahepeal kinni,
ei olnud juhatajat ega
majahoidjat, siis kuulutati välja
konkurss. Õnneks juhtus seda
lugema Eevi ja pakkus ennast
ning alates septembrist 1999
ongi ta majas majahoidjakoristaja ametis. Kohe oli
tulemas mingi pidu ning
esimesed ristsed olidki Eevil
käes. Varasemalt, kolhoosi ajal
oli Eevi majas pidudel käinud
küll ja küll, maja algusaegadest
saadik. Aga siis tuli riigikorra ja
valitsuse muutus, kolhoos läks
laiali ning iseseisvunud Eesti
algusaegadel ei olnud rahadega
priisata. Seetõttu maja vahepeal
kinni oligi.
Eevi ütleb, et Janek Paeglise
ajal algul toimusid peod algul
fuajees, mingi aeg hiljem hakati
kasutama suurt saali. Kuni
aastani 2009, mil üleüldine

majanduslangus ei jätnud
puudutamata kedagi ega ühtegi
omavalitsust ja kulud tuli väga
kriitilise pilguga üle vaadata.
Linda rahvamaja ei olnud erand
– tegevus majas lõppes, tööle jäi
ainult raamatukogu. Küte majas
lülitati välja, raamatukogu sai
külmumise vältimiseks
õhksoojuspumba, maja saatus
tundus troostitu – vesi torudes
ähvardas külmuda pidevalt ja
kui poleks Eevit, oleksid need
torud olnud varsti lõhki. Ei ole
harvad need korrad, kui hea
majahaldjas südamevalus end
öösel soojast voodist üles ajas ja
vaatamas käis, kas on ikka kõik
kor ras, kas puhurid ikka
soojendavad torusid piisavalt.
Õnneks tuli majale appi Boose
selts, kes maja saatuse oma
hingeasjaks võttis ja hullemast
päästis. Ja ikka on olnud Eevi
see, kes hommikuti tuli ja
ehitusmeestele uksed lahti tegi,
kes iga kord on kohal kui miskit
majas toimub. Ja just Eevi on

see, keda isegi noored mehed
peol ei häbene kallistada või
tantsima võtta – sest ta on ju
Eevi. Teda tunnevad kõik Eesti
kuulsamad ansamblid, kes siin
esinemas on käinud. Eevi ise
ütleb, et üks ägedamaid pidusid
oli koos Erich Kriegeriga, kes
siin hommikuni naistele laulis.
Samuti Karl Madis. Ühed
lookas laudadega ja mitu päeva
kestnud mustlasmatused on see
maja üle elanud, samuti mõned
traditsioonilised matused. Ka
Linda kolhoosi esimehe Arvo
Taali matused peeti selles majas,
tõsi küll, siis kui Eevi veel
majahoidja ei olnud. Aga äge on
see aeg olnud, ütleb Eevi. Ja
muretseb, et ei tea kas nüüd on
kindel, et muruniitmist enam
sellel aastal ei tule. Põõsad maja
eest said juba mõni aega tagasi
pügatud, aga valvsa pilguga käib
Eevi nii majas sees kui ümber
maja iga päev. Jaksu ja tervist ka
edaspidiseks!
Kirja pani LIANA ALLAS,
Linda raamatukogu juhataja

Mart Prisko 80
Sügisene tuul kisub maruks, kui
tallu Mardile külla sõidan.
Rõõmsana võtab ta külalise
vastu, juhatab seintel raamitud
Edgar Valteri maalidega tuppa
ja demonstreerib uhkusega uut
sülearvutit, mis juubeliks kingiti. Kaasa Liia arvab end arvutiasjanduses end küll pisut
tagasihoidlikuna tundvat, aga
abipakkumisest keeldub. Õhtuvalguses teeme paar pilti ja asun
siis Marti usutlema.
Sündis ta 4 oktoobril 80
aastat tagasi sellessamas Pundetoku Kasperi talus, kus praegu
elab. Isa Vladimir oli VastseAntsla valla näidistalu peremees
ja seltskonnategelane aga ka
kaitseliitlane ning sportlane.
Veel 1947 aastal jaanipäeval kirjutab toonane ajaleht „Töörahva Elu“, et tublil talupojal
1 ha heina juba niidetud. 1951
aasta märtsis pere arreteeritakse, isa saab 25+5 ja saadetakse Omski oblastisse, ema
Leningradi oblastisse. 11 aastane Mart saab aga põgenema ja
varjab ennast sugulaste, tuttavate ja metsavendade juures
mitu aastat. Ka kooliskäimisele
tuli paus sisse. Isa vabaneb 5
aasta pärast, aga koju neid ei
lubata ja nii leitakse endale tööd
Valgas. Paide põllumajanduse
tööstuskoolist sai Mart ekskavaatormasinisti kutse ja tööle
Rakvere rajooni Sõmerule.
1958 kutsuti kroonusse. Mardist sai lokatsiooniseadmete
radiometrist Balti laevastikus,
teenistuse suurem osa aga tuli
läbida Ruhnu saarel. Ruhnult on
saanud alguse ka jahikirg, kuna
tuli seal hülgeid küttida. Vahepeal olid vanemad saanud tagasi
oma kodu. Armeest naases
Mart 1964 aastal ja sai tööle
Valga EPT Kanepi jaoskonda,
kus teda üllatuseks võttis vastu
juba Sõmerult tuttav juhataja.
1973 aasta tõi muudatuse. Seni
Linda ja Kuldre kolhoosidele
kalatiike ehitanud mehest sai
kalakasvataja. EPA loomakasvatusinstituudi juurest ja
mitmetest Venemaa kalakasvatustest saadud teadmised
tuli nüüd rakendada oma
kodukohas. Eesti taasiseseisvumise ja kollektiivmajandite
lagunemisega tükeldati ka loodud kalatiikide süsteem ja

vinduma jäänud kalakasvatus
hääbus tasapisi. Vana arm ei
roosteta ja kala kasvab Mardil
ka praegu oma kodutiigis.
!992 aastal sai Mardist
kaitseliitlane.Seni hoolikalt varjatud metsavendadega koosviibitud ajast pärit püstol Walter
P-38 sai legaalseks. Huvi relvade vastu ja tööstuskoolist
omandatud lukksepaoskused
tulid kasuks relvuri ametis Kaitseliidus. Mardi aktiivne tegevus
kaitseliitlasena on tunnustatud
paljude Kaitseliidu autasudega.
1973 aastal sai Mardist ühiskondlik autoinspektor. Taasiseseisvunud Eestis jätkus korrakaitse alane vabatahtlik töö juba
abipolitseinikuna. Mart ei ütle
kunagi ära abipalvest, aitab
praegugi veel paigaldada sihikuid relvadele ja nii mõnigi
Mardi leiutis või täiustus võiks
olla patenteeritud. „Uma Leht“
avaldab aeg-ajalt Mardi humoorikaid võrukeelseid kirjatükke ja isegi nüüd palub ta
mind lugeda kalligraaﬁlises
käekirjas kirjutatud vastvalminud lugu. Mõnus naeratus näol
küsib siis: “Tiiä, kas lätt läbi vai
om liiga ropp?“ Lugu mõnus ja
loodan, et Mart selle saadab ja
ka avaldatakse. Jääb küsimata,
kas ta seda om lasteaia “Sipsik“
kõige pisemate õpetajast abikaasa Liiale kah näidanud on. Ei
saa mainimata jätta ka seda, et
Mardi tütar Maarja on mereväe
vanemleitnant. Jutuajamine
venib õhtusse, Mardi pikast
elust võib lugusid võib kuulama
jäädagi. Enne minu lahkumist
tunneb võõrustaja muret hommikuse ilma pärast. Vast tuleb
ikka põdrajahiks kohane ja siis,
oh üllatust, pannakse mulle
kaasa mitu latti põdravorsti.
„Viimätsel jahil sai lastu!“ ütleb
Mart.
Palju õnne, tervist ja ikka
rõõmsat meelt kõigi kaitseliitlaste poolt, hea kamraad!
AIVAR KROONMÄE

Projekti toetab EV Sotsiaalministeerium

ESMAABIKOOLITUS
29.-30. november 2019
Tsooru rahvamajas
16-tunnine esmaabikoolitus

Lõpetajad saavad
tunnistuse
(sobib autojuhilubade
taotlejale)
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Huvitavad kohtumised Lusti lasteaias
Ülevabariikliku spordinädala
(23.09-27.09) "Aeg liikuda"
raames toimus Lusti lasteaia
koolieelikute kohtumine maailmameistriga Andrus Värnik.
Idee spordinädalat mingilgi
moel tähistada tuli lasteaia
direktorilt. Kuna lasteaiasisene
spordinädal oli juba ära toimunud, siis alternatiivsündmuse idee oli kerge tulema just
valdkond Liikumine õppekavast, kus eeldatakse, et koolieelikud tunnevad mõnd tuntumat kohalikku sportlast. Õppekava mõistes on silmas peetud
Eesti tuntumaid sportlasi. Kuid
meil on rõõmu jagada kogu
eesti rahvaga, et ka Lusti Lasteaiast on kasvanud maailmameister.
Kohtumine maailmameistriga oli lastele saladus. Lapsed
kutsuti saali, et tutvustada oda-

viske spordiala. Koos vaadati
videomeenutust maailmameistrivõistlustest 2005 Helsingis,
kus Antsast pärit Andrus Värnik saavutas odaviskes I koha.
Seejärel suleti silmad ning sooviti, et võiks päriselt kohtuda
maailmameistriga ning peale
kolmeni lugemist ja oh imet –
seal ta elutervelt laste ees seisiski särasilmselt, naerusuiselt ja
väga heas sportlikus vormis.
Kohaliku päritoluga maailmameister jagas sportlaseks
pürgimise treenimise tarkusi –
ikka tasa ja targu ning mitte
kiirustades, töökus, järjepidevus, kohusetunne. Ta tõi
positiivseid mälestusi lapsepõlvest, mil ta käis Lusti LasteaedAlgkoolis, kus olulisel kohal oli
korralik käitumine, aktiivne
liikumine ja ka puhkamine,
tervislik söömine jpm.

Nii mõnigi laps usutles ikka
ja jälle: "Kas sa ikka päriselt ka
oled see sama mees, kes äsjavaadatud
videos? Videos olnud mehel olid
juuksed kollasemad!"
Lastega suhtlemises oli Andrus väga tähelepanelik ja sõbralik, mänguline ja avatud ning
pedagoogiliselt oskuslik vestleja, kes märkas kõiki küsijaid
ning oskas kasvatuslikult ja
õpetlikult neile vastata.
Vestluse järel toimus õues
maailmameistri näidisvise MM
võiduodaga. Sama odaga tegi
suurepärase viske ka lasteaia
direktor Jüri, maailmameistri
lühiajaline koolipingikaaslane.
Pajuodadega visketehnikat
harjutasid maailmameistri tähelepanelikul ja sõbralikul juhendamisel kõik kohalolnud koolieelikud. Isegi tüdrukud, kes
esialgu grupeerusid eemale, et

Uute kohtumisteni!
Liikumisõpetaja LEILI VÄISA

Koolieelikute kohtumine maailmameistriga Andrus Värnik.

Kaikas kunstimeelselt
Kaika-Karula piirkonnas
alustas kunstiprojekt, mille
raames viikase läbi mitmeid
huvitavaid kunstimeeli ergutavaid sündmusi. Tunne huvi ja
osale!
Kaikamäel toimuvas kunsti
sügiskoolis saavad lapsed ja
noored tutvuda erinevate kunstitehnikatega ning kujutamisviisidega. Laste (5-10) õppes
ühenduvad lugude kuulamine ja
loovad kunstiülesanded ning
(loodus ja pärandkultuuri) objektide vaatlus ja kujutamine.
Noorte (11-16 aastased) tunnid
keskenduvad peamiselt natuurist kujutamisele. Kasutatakse
erinevaid joonistamis- ja maalimistehnikaid ning materjale.
Õpitakse realistliku kujutamise

nippe. Tutvutakse ka kunstiloo
erinevate aspektidega ja puudutatakse lastele ja noortele arusaadaval viisil kunstis aktuaalseid teemasid, andes taustateadmisi ning julgustades osalejaid
arutlema.
Kursuste juhendaja JANE
REMM on alles hiljuti Kaika
kanti endale koha leidnud suvitaja. Veel üks meie oma "päris"
kunstnik ja kunstiõpetaja. Lõpetanud Tartu Ülikoolis maalikunsti, Eesti Kunstiakadeemias
interdistsiplinaarsete kunstide
eriala ning Tallinna Ülikoolis
andragoogika. Töötab Sally
Stuudios kunstiõpetajana ning
Tallinna Ülikoolis kunstide
didaktika lektorina. Läbi viinud
mitmeid kunstikursusi ja -

nemad ei julge proovida. Aitäh
töömees Kalmer Valnerile, kes
meisterdas hästi lendavad pajuodad.
Koostöös lahendati ära
olümpiasümboolikas värvirõngaste asetus võimlemisrõngaste abil.
Maailmameister jagas autogramme oma MM võidu postkaartidele, mille lapsed said
mälestuseks sellest toredast kohtumisest. Ka Eesti Olümpiakomitee poolt saadetud spordijalanõudekotid andis lastele üle
maailmameister isiklikult.
Kohtumine lõppes 30 m
ühisjooksuga, milleks tegi ettepaneku sportlane Andrus ise,
kuna tema soojades mälestustes
meenus just selle spordiala tihe
sooritamine oma lasteaia- ja
koolipõlves Lustis.
Täname väga meie kodukandi suursportlast Andrust
Värnikut, et ta muutis laste päeva eriliseks ning äratas paljudes
spordipisiku.
Lapsed olid väga rahulolevad ning õnnelikud: "Aitäh!
Ma esialgu kartsin, kuid siis ikka
julgesin oda visata ja see oli nii
lahe!" Õpetajadki nõustusid lastega: "Väga tore kohtumine! Selliseid sündmusi võiks veel olla!"
Ka nädalaid hiljem ütlesid
mitmedki lapsed, et Andrus Värniku nime ei unusta nad kunagi.
See veelkord näitab, kui oluline
on isiklikud kohtumised oma
kodukandi erinevate meistritega.

laagreid lastele, noortele ja
täiskasvanutele.
Kunstnikuna on ta teinud
mitmeid isiknäitusi ning osalenud grupi- ja ühisnäitustel ning
projektides Eestis ja välismaal.
Kuulub Eesti Maalikunstnike
Liitu. Tema töid on Tartu
Kunstimuuseumi kogus.
Sügiskooli oluliseks osaks
on ekskursioonid Tartusse ja
Tallinna. Väljasõidul külastatakse näitusi olulistes galeriides ja muuseumides (KUMU,
Tartus, Tallinna Kunstihoone,
Tartu Kunstimaja), osaletakse
kuraatorituuridel. Tallinnas
külastatakse Eesti Kunstiakadeemiat ning Tartus on
plaanis külastada Kõrgemat
Kunstikool Pallast. Tar tu
ekskursioon toimub 26.
o k t o o b r i l j a Ta l l i n n a
ekskursioon 7-8. detsembril.

Esimene kunstitund on
juba toimunud. Lapsed õppisid,
kuidas kujutada inimest ja
noored said aimu sellest, kuidas
kujundada oma logo või märki.
Lastegrupis vabu kohti rohkem
pole, aga noorte gruppi veel
paar huvilist mahub. Samuti on
vabu kohti veel ekskursioonidele. Ekskursioonidele on
oodatud kõik huvilised sh ka
täiskasvanud. Täpsemat infot
küsi ja registreeri tel 5333 0297
või kaili@karula.com.
Laagrit korraldab MTÜ
Kaikamäe. Rahastab regionaalse kultuuritegevuse toetamise
meede ja toetab Antsla vald.
KAILI PREISMANN

Antsla valla noorsootöö
valdkonna tunnustamine
Antsla valla Noortevolikogu on otsustanud taastada endise Urvaste
valla traditsiooni tunnustada noori ja noorsootöö valdkonna
tegijaid eesmärgiga on tõsta esile meie kogukonnas enim silma
paistnud noori ja valdkonda edendanud inimesi.
Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud,
samuti on võimalik üles seada enda kandidatuur.
Tunnustuse pälvinud tehakse teatavaks ja autasustatakse noorsootöö nädala raames toimuval tunnustusüritusel 18. novembril
algusega kell 18.00 Uue-Antsla Rahvamajas. Kategooriaid,
kuhu on võimalik kandidaate esitada, on kuus:
1. noor muusik on noor, kes on käesoleval aastal silma paistnud
musikaalsete saavutustega ja on seeläbi eeskujuks teistele;
2. noor sportlane on noor, kes on käesoleval aastal silma paistnud
sportlike saavutustega ja on seeläbi eeskujuks teistele;
3. tegus noor on noor, kes on märkamist väärt tegutsemisega
andnud panuse kogukonna hüvanguks käesoleval aastal, kelle
tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks
ning motivatsiooniks;
4. parim ringijuht on inimene, kes on käesoleval aastal oma
valdkonnas enim silma paistnud huvihariduse/ huvitegevuse
pakkumise või noortevaldkonna koolitusega ja kes on
järjepidevalt hõivanud noori tegelema millegi huvitava ja
kasulikuga;
5. hea eeskuju on inimene, kes on noortele sel aastal abiks ja toeks
olnud, kas mõtetega või jõuga, inimene, kes noortele meeldib
ning on eeskujuks;
6. noorte algatus võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus,
rajatis või projekt, mis mõjutas väga positiivselt Antsla valla
noori, lõi uusi võimalusi ja toetas valla jätkusuutlikku arengut.
Kui mõnele kategooriale ei laeku mitte ühtegi kandidaati jääb selles
kategoorias tiitel välja andmata.
Kandidaatide esitamise taotluse leiab lehelt tiny.cc/
AntslaTunnustamine ja Antsla valla Noortevolikogu Facebooki
lehelt (facebook.com/antsla.nvk). Paberkandjal saab kandidaate
esitada Antsla valla raamatukogudes, kus on olemas vajalikud
taotlusvormid.
Kandidaatide esitamine toimub 1. novembrini!
CERDA MÄNNISTE, Antsla valla Noortevolikogu esimees

Kannatlikkus ja järjepidevus
viivad sihile
Alati on hea rääkida ja jagada
positiivseid lugusid ning märgata muutusi meie ümber. Eriti
hea tunde tekitavad juhtumised,
kus teekond positiivse tulemuseni on olnud pikk, aeganõudev ja paljude tagasilöökidaga
kuid ...
2017. aasta septembris, kui
Antsla vallas oli Tugila alles
tööd alustamas, sattus noorsootöötaja kokku noorega, kes oli
lõpetanud erikooli, kuid pärast
seda enam õppima ei läinud.
Madala enesehinnanguga, terviseprobleemidega ning suurte
hirmudega silmitsi seistes jäi
noor koduseinte vahele. Mures
oli nii pere kui lähedased. Väevõimuga ju kedagi kodust välja
ei too. Arusaamiseni, et midagi

Seikluslik ellujäämiskursus looduses
Kuldre Kooli 4. ja 5. klass
osalesid 12. septembril KIK-i
projekti raames „Seikluslikul
ellujäämiskursusel looduses“.
Päev sai alguse bussisõiduga
Kuldrest Siksalisse. Ilmataat
hellitas meid sel päeval kauni
sügispäikese ja õrna tuulega.
Siksalisse jõudes tervitas
meid matkajuht Aigar Liping.
Ta rääkis meile loodusest ja
sellest kuidas looduses hakkama saada. Matkamise juures on
kõige olulisem, et jalanõud
oleks korralikud, sest märja ja
hõõruva jalanõuga on matk
väga vaevaline. Veel lisas Liping, et ellujäämise seisukohalt
on oluline meeskonnatöö ja
reeglitest kinni pidamine.
Õpilased jagati meeskondadeks ja igale meeskonnale anti
oma matkakott, kuid see mis ko-

ti sees oli, jäi hetkel saladuseks.
Kui kokkulepped, kuidas
looduses käituda, said sõlmitud
algas meie neljatunnine matk.
Esimeses peatuskohas rääkis
matkajuht kuidas tuleb teiste ja
enda ajaga arvestada, meie kõigi
aeg on oluline ja eriti mitmepäevastel matkadel, kui kõik on
juba väsinud. Kui peatus on viis
minutit, siis tähendab see seda,
et 5. minuti pärast alustatakse
edasi minemist ja kõik peavad
selleks ajaks valmis olema.
Matka jooksul tehti kokku
neli peatust: teises punktis pidi
iga meeskond valmistama
varjualuse nendest vahenditest,
mis olid matkakotis. Kolmandas peatuses tehti uuesti varjualused, kuid nüüd olid meeskondade kotid vahetuses. Lisaks varjualusele oli vaja teha

lõke. Selleks anti igale meeskonnale luup, aga lõkke tegemise materjal tuli endal leida või
juba eelnevalt matkates tasku
pista. Kogenumad matkalised
võtsid eelnevalt juba põllult
kaasa kuivi kõrsi ja korjasid
oksakesi. Sel korral ei õnnestunud kellelgi lõket põlema
saada, aga suitsema hakkas üks
lõke küll. Veel lasti õpilastel
proovida tulepulkadega tule
tegemist, kuid seegi oskus vajab
veel harjutamist. Neljandas ehk
viimases peatuses jõudsime
ristteele, kus meeskonnal tuli
jõuda kokkuleppele kuhu poole
edasi liikuda, et alguspunkti
tagasi jõuda. Meeskondade juhid läksid matkajuhi juurde ja
andsid edasi meeskonna otsuse.
Liping kasutas kavalaid võtteid ,
et meeskonna juhte eksiteele

peab muutma, peab igaüks ise
jõudma.
Kindlasti pidurdas kogu
tööd ja arenguprotsessi ka
tõsiasi, et noorsootöötajad
vahetusid. Ühest noorsootöötajast sai teine, teisest kolmas.
Algas pikk töö usalduse võitmiseks, et vaikselt liikuda edasi.
2018. aasta sügisel jõudis
noor Töötukassasse. Selge oli
see, et kohe tööle teda suunata
ei saa, kõigepealt peab abi
otsima meditsiinilt. Mida
kauem oled kodus, seda pikem
ja raskem on teekond tagasi
ühiskonnaellu. Iga asi võtab
aega, kuid tegutsema peab
koheselt ja järjepidevalt. Tagasilöögid on kerged tulema,
allaandmised, keeldumised
abist ja koostööst.
Suur ja siiras rõõm on
kogeda, et meil on toredaid
abivalmis toetusgruppe, tänu
kellele on tänaseks see noor
jõudnud oma esimese töökohani. Edu talle uute kogemuste
saamisel ja loodame, et edasi
saab ainult paremini minna!
Kui ka sina tead kedagi, kes
ei õpi ega tööta ning tunned
muret tema tuleviku ja käekäigu
pärast siis võta julgelt ühendust.
Sihile viivad julgustamine,
kannatlikkus ja järjepidevus!

juhtida. Selles punktis hindas
matkajuht Liping meeskonna
juhtide kindlameelsust ja meeskonna otsuse mittemuutmist.
Kes sai paremini hakkama, kellel on vaja veel kindlameelsust
harjutada.
Viimaks jõudsime tagasi

algusesse, kus ootas meid koolist kaasvõetud söök. Lapsed
olid rahul ja rõõmsad. Kui kõht
täis, sai alguse meie tagasitee
kooli.
Matkata on mõnus!
TRIINU TAITS,
4. klassi klassijuhataja

ANNIKA PÕLDSEPP,
Antsla Tugila noorsootöötaja
tugila@antsla.ee
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KULTUURISÜNDMUSED ANTSLA VALLAS
(jooksvalt saad kõige toimuvaga kursis olla www.antsla.ee/kalender)
Elu
16. oktoober 1939
Allikas:
dea.nlib.ee

Mul tekkis lugemisisu
9. oktoobril alustas Kuldre raamatukogu lugemisprogrammiga „Lugemisisu“. Programm
innustab 5–10-aastasi lapsi üle
kogu Eesti raamatuid lugema.
Programmis tutvutakse uudiskirjandusega ja pakutakse mängulist ning loovat lisategevust.
1.- 4. klassi lapsed saavad
raamatukogust valida lugemiseks põnevat uudiskirjandust,
mis on välja toodud lastekirjanduse keskuse soovitus-

nimekirjades. Loetud raamatud
paneb laps kirja spetsiaalsesse
lugemispassi, kus on ka loomingulised lisaülesanded loetu
kinnistamiseks ja oma lugemiskog emuse jag amiseks.
Kooliaasta lõpus premeeritakse
kõiki viis raamatut läbi lugenud ja lugemispassi täitnud
lapsi lugemisdiplomiga. Kuldre
raamatukoguhoidja tutvustas
programmi 1.-4. klassile, lugemispassi saab raamatukogust.
Lapsevanemad võivad igati last
abistada ja huvi tunda, kuidas
läheb. Huvi korral võib ka
lasteaia vanemarühma laps osaleda selles programmis. Lapsevanem võiks sel juhul koos
lapsega raamatukokku tulla.
Kuldre Koolist osalevad
klassid käivad raamatukogu
teematundides, kus mängitakse
lugemismänge või õpitakse
tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile. Kuldres on
nüüd ka huvitav raamatukapp
RAMPSU, mis teeb raamatute

kolm kuud varem ära eksinud ega
olnud ikka veel oma klassi üles
leidnud. Puutööklass nägi välja
nagu saekaater, võimlas mängis
sada õpilast lauatennist ja sööklas
pakuti salasoga. Ja kõigele lisaks
oli seal Eff Üks, poiss, keda keegi
puudutada ei tohtinud, sest ta isa
tahtis temast suure staari teha.
Ilma Marttita oleksid nad hätta
jäänud. Kes see Martti on? Seda
tuleb sul juba ise lugeda (Antslas,

Uued raamatud
Linda Raamatukogu
soovitab:
Ilmunud on meie oma kandi
autorilt Marek Kahrolt „Ta
tuleb läbi seina.” Väga lühike
tutvustus on järgmine: „Pealtnäha
lihtne mõrvalugu toob kaasa keerukaid mõistatusi: tapetud naist ei
tundnud õieti keegi ning tema pereliikmed on jäljetult kadunud. ”
Krimiromaani autor on 32 aastane Antsla mees! (Raamat olemas valla raamatukogudes).
Tõlkekirjandusest on ilmunud Helen Pollardi „Väike
Prantsuse külalismaja.
Suvi,” mis on kolmas ja ühtlasi
viimane osa Inglise kirjaniku
ülimenukas sarjas, mis pakub hea
ajaviitekir janduse austajale
täpselt parajas koguses äratundmist ja kaasaelamist, huumorit,
helgust ja meeleliigutust, taustaks
idülliline Lõuna-Prantsusmaa
miljöö. (Antsla, Kuldre, Linda).
Kuldre Raamatukogu
soovitab:
Kirjutanud Ilmar Tomusk,
pildid joonistanud Heiki Ernits
- „Porgandipirukas” – see on
maitsev ja tervislik ning selle
valmistamine on imelihtne.
Suured inimesed saavad pirukaga
ise hakkama, väikestel tasuks seda
teha koos täiskasvanuga. Selle
raamatu järgi tehtud pirukast
jätkub tervele perele. Enne kui
kö ö g i s t e g u t s e m a h a k k a d ,
võiksid saada tuttavaks kümne
toreda tegelasega (JohannaMargareeta Jahu, Peeter Piim,
Priit Pärm, Sulev Sool jne),
kellest nutika pagari osavate käte

otsimise põnevaks. Need kapid
kingiti eelmisel aastal osalenutele, aga Meremäe raamatukoguhoidja Anni Lahe lubas
RAMPSU maakonda rändama,
et teisedki rõõmu võiksid tunda. Aitäh talle, sest kapi avamise
tseremoonia tõi tõesti AHHAA
elamuse.
Kuldre Kooli lasteaia SIPSIK lapsed osalevad lugemisprogrammis rühmana, kus õpetaja abiga tegutsetakse loetud
raamatuga ühiselt ja külastatakse mitmel korral raamatukogu. „Lugemisisu“ programm kestab 9. oktoobrist kuni
15. maini 2020.
„Lugemisisu“ eeskujuks on
Soome raamatukogude lugemisdiplomi-programm, mis on
meie põhjanaabrite lugemisharjumusi kujundanud alates
aastast 2000.
„Lugemisisu“ programmi
koostajaks on Eesti Lastekirjanduse Keskus, toetavad Soome Instituut ja heategevusfond
Aitan Lapsi.
SAIMA TELL,
Kuldre Raamatukogu

Kuldres, Urvastes).

all ilus ning maitsev pirukas
valmib (raamat olemas Antslas,

Kuldres,Tsoorus, Urvastes,
Võrus).
Autor Priit Põhjala, pildid
joonistas Anni Mäger. „Onu
Mati, loomaarst” – onu Mati ei
ole päris tavaline onu. Ta on
maailma parim loomaarst ja
tunneb ennast kõige mõnusamalt
just nimelt loomade seltsis.
Näiteks äratuskella asemel on tal
kukk. Ja kui teised inimesed
lähevad vanni kummist pardiga,
siis onu Mati võtab vanni kaasa
päris ehtsa hane. Jalutamas käib
ta elevanti ja parkimiskohal hoiab
ehtsat jaaguari. Põnevust jätkub
mitmeks ajaks (Antslas, Kuldres,
Võrus).
Timo Parvela sarja „Ella
ja sõbrad” 8. raamat, illustreerinud Mervi Lindman.
„Ella ja Eff Üks” – Ella käib
teises klassis ja neil on tõesti tore
klass ja kena õpetaja. Või
vähemalt oli, enne kui kool
otsustati sulgeda ja kõik pidid
minema uude hiiglaslikku kooli,
kus on kümme tuhat õpilast.
Uus kool oli päris kummaline.
Ella sai tuttavaks Annaga, kes oli

OKTOOBER
23. Eakate võimlemine ja
vestlusring põlvkondade
vahelistest sidemetest ja
väärikast vananemisest /
Uue-Antsla Rahvamaja
26. Pidu Linda Rahvamajas
Synne Valtri Bandiga
27. Tsooru mälumängur 2020
I etapp / Tsooru Rahvamaja
31. Reisjuttude õhtu - Ibiza /
Antsla KSK
NOVEMBER
2. Tsooru V-Klubi 15. juubel
ansambliga Vanad Sõbrad /
Tsooru Rahvamaja
3. Lauatennise võistluse II
etapp / Tsooru Rahvamaja
7. Eesti Tantsuagentuuri
tantsulavastus "Object.ify"
/ Antsla KSK
8.-11. Animatsioonikursus
noortele ja täiskasvanutele /

Uus rubriik

Antsla KSK
12. Carolin Karo klaverikontsert / Antsla KSK
14. BÖÖ-ÖÖ / Antsla KSK
16. Leedu tsirkus / Tsooru
Rahvamaja
18. Antsla valla noorte tunnustusüritus / Uue-Antsla
Rahvamaja
21. Eesti mänguﬁlm „Kohtunik” / Antsla KSK
22. Lahedalt lõbus tantsuõhtu: Laheda mutid ja
ansambel Lahe Antz / UueAntsla RM
23. 2 Quick Start Linda
Rahvamajas / Linda Rahvamaja
24. Tsooru mälumängur II
etapp / Tsooru Rahvamaja
28. Tsooru külateatri etendus „Poolikud patud” / UueAntsla Rahvamaja
28. Multiﬁlm "Pettson ja

KOBELA KAJA

Hiljaaegu võeti meil siin Kobelas nö nööbist kinni ja küsiti,
et miks me oma kandi tegemisi
nii vähe kajastame. Et inimesed
tahaks lugeda valla lehest, mis
meil siin kohapeal toimub.
Kõigil ei ole Facebooki, pole
isegi arvutit ja internetti. Nii
saidki ühel päeval kodukohvikus Marika Antoni juures kokku Boose seltsi liikmed ning
Linda kultuuri- ja vabaharidusseltsi liikmed. See viimane on
raamatukogu juures tegutsev
mtü, need viimase aja keskpäevakohvikud ja näitused jms
ongi koostöös raamatukoguga
korraldatud.
Millest räägiti ja mida otsustati? Oleme selgeks saanud, et
ega keegi teine meie oma piirkonna eest ei seisa ega kosta,
parem on jõud ühendada. Meie
rahvamaja kui endise Linda kolhoosi maadel asuv arhitektuuripärl ja kultuuripärand, meie
lummav loodus ja liigirikkus,

meie inimesed – veel on neid,
kes mäletavad ja on uusi tulijaid,
kellel ehk samuti on huvitav
lugeda.
Mis tehtud ja mis teoksil?
• Pühapäeval, 13. 10 juhatas
sügisese hooaja raamatukogus
sisse kohtumine meie oma kandi lasteraamatute illustraatori
Jana Valgega. Rahvast oli lõppkokkuvõttes 15 suurt ja 10 väikest, oli väga südamlik vestlusring ümber laua. Lapsed said
meisterdada ja joonistada.
• Et kõik sujuks Linda Rahvamajas ürituste külastajatele
meeldivalt ja turvaliselt ning ka
Päästeameti ettekirjutusel sai
Boose seltsil koostatud tulekahju korral tegutsemise plaan
Linda Rahvamajas. Ilma igasuguse liialduseta kulus selleks
ühest pühapäevast 5h. Kõik
võimalikud nurgad ja nurgatagused majas said mõttes läbi
käidud.

Findus. Findus kolib ära" /
Antsla KSK
DETSEMBER
1. Jõulutulede süütamine
Antsla kesklinnas ja Tsoorus
8. Lauatennise võistluste III
etapp / Tsooru Rahvamaja
9. Koduste laste jõulupidu
Uue-Antsla Rahvamajas
15. Advendilaat Uue-Antsla
Rahvamajas
18. Eakate jõulupidu UueAntsla Rahvamajas. Külas
Rein ja Sirje Kurg
22. Tsooru mälumängur III
etapp / Tsooru Rahvamaja
28. K olm Antsla valla
aastalõpupidu kor ra ga!
Antslas ansambel
Horoskoop, Uue-Antslas
K u l d n e Tr i o , Ts o o r u s
Kalevband. Videolülitused
kõikidesse peopaikadesse.
• 24. 10 kell 17.00 on rahvamajas tuletõrjeõppus, kus mängitakse see kõik ka läbi. Siit meie
üleskutse: Tule aita kaasa ja ole
massiks publikus, kes vajab abi.
• 26. 10 on rahvamajas hooaja
avapidu – Sünne Valtry Bänd!
• 29. 10 teisipäeval toimub
järjekordne keskpäevakohvik
rahvamaja fuajees. Teemaks on:
Antsla kandi imelised hoidised.
Tule kohvikusse, aga käi enne
keldrist läbi ja võta üks äge
hoidis näppu! Ja ole valmis jagama retsepti ja nippe teistega.
• 10.11 Isadepäev raamatukogus
• 23. 11 hullutab rahvast
2 Quick Start
• 01.12 on esimene advent,
süüdatakse jõulutuled ja toimub
traditsiooniline Boose seltsi
korraldatud heategevuskontsert kell 17. Esinevad Uku
Suviste ja Hedvig Hanson, tulu
läheb Urvaste kiriku toetuseks
Boose seltsi, raamatukogu ja
kultuuriseltsi tegemised ja
mõtted pani kirja LIANA
ALLAS

URVASTE KÜLAKINO
Eesti
esimene
õudusﬁlm
12.nov
kell 19.10.
Pilet 5/4€
Alla 16 aasta keelatud

„Pettson ja Findus.
Findus kolib ära"
Lõbus lugu lastele
29.oktoobril kell 19.10
Pilet 4/3€

Väärtﬁlm „Mina Leonardo“
26.novembril
kell 19.10
Pilet 5/4€
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Õnnitleme
juubilare!
85
LIIVAMÄGI MILVI
80
PRISKO MART
RAUDSEPP ANNE
75
PARTS LULLI
ANTON ANNE
70
GLASS AINO
KIIDRON URMAS
HAUGAS MIHHAIL
PÄRNA AIME
KIRSBAUM ARE
BERGMANN LAINE

Õnnitleme uusi
vallakodanikke ja
nende vanemaid!
Oktoobris sündis:

LOORE-LETTY UST

Väga paljud meist on kokku puutunud
mardi- ja kadrisantidega. Kes on ise santi
jooksmas käinud, kellel käivad lapsed või
kellel on sandid külas käinud. Peatselt on
taas saabumas novembrikuu, mil rahvakalendris on kirjas päris mitmeid pühasid,
sealhulgas ka mardipäev (10.11) ja
kadripäev 25.11). Kuigi tänapäeval
käivad santi jooksmas peamiselt lapsed,
siis algselt on põhirõhk olnud just
täiskasvanutel. Olen käinud sel aastal
mitmes õpitoas, kus sanditamise
tavadest juttu on olnud ning täiskasvanute kogemused sandiks käimisest on
eranditult väga lõbusad. Seega kutsun
üles just kõiki täiskasvanuid santi
jooksma minema! Loomulikult ikka koos
lastega! Sest nemad õpivad meid jälgides
ja nii hoiame oma kultuuri elavana.
Väike tavade tutvustus:
Mardid ja kadrid on maskeeritud tegelased, kes käivad perest peresse ja
toovad õnne. Arvatakse, et mardi- ja
kadrisandid on tulnud siia kaugelt
teispoolsusest ja endale maski ette
pannes kehastavad nad meie esivanemate hingi. Mardi- ja kadrisante oodatakse, kuna nendelt saadakse õnnistust ja
väge igapäevasele elule. Vastuvõtjale
toovad sandid õnne, vastu saavad ande.
Mardid ja kadrid käivad ringi peredena,
kus on palju erinevaid tegelasi. Kõige
tähtsam on mardiisa või kadriema, kes
juhib kogu seltskonda ja annab martidelekadridele loa tantsida, laulda, küsida
mõistatusi või mängida pilli. Lisaks sellele
on mardi/ kadriperes veel näiteks: Mardiisa, Kadriema, Pillimees ja pill, Sokud,
Hani, Kadrititt, Hobune jne. Maskeerida
võib vastavalt fantaasiale ükskõik
millisteks tegelasteks. Oluline on, et sellel
tegelasel oleks sandiperes oma roll.
Kasutage loovust!

>

Südamlik
kaastunne lahkunu
lähedastele!
ASTRA PÕDER
(17.09.1926 - 30.09.2019)
ASTA ZAGAJA
(27.10.1928 - 10.10.2019)
ILEANA ISTE
(10.03.1931 - 19.09.2019)
ALLI ANTSOV
(13.10.1938 - 11.10.2019)
MALLE NIKLUS
(05.11.1940 - 19.09.2019)

Valmistan käsitööna jahimatka ja kokanugasid.
Nahast naiste ja meeste
rahataskuid vastavalt
tellimusele. Tel 5666 2591
jaan.punnar@mail.ee
Mardid ja kadrid räägivad sageli mõistukõnes. Näiteks: „Oleme
tulnud üle viie vikerkaare ja üle soode“ – see tähendab, et nad on
tulnud kaugelt ja teistsugusest ilmast. Sellest kombest tuleneb ka
mõistatuste küsimine. Mõistukõnet saab kasutada näiteks andide
küsimisel. Mardi- ja kadrisant on õnne tooja! Pererahva tänamine ja
õnne soovimine on väga oluline osa mardiks/kadriks käimisest. Ilma
tänamiseta ei tohi pere juurest lahkuda. Igat pere liiget võiks tänada
isiklikult, soovides talle just temale vajalike soovide täitumist. Kuid
alati võib soovida ka kõikidele kõikvõimalike mõeldavate soovide
täitumist.
Aga millal joostakse, kas eelneval või samal päeval? Rahvakultuuri uurijad ütlevad, et üldjuhul jooksevad sandid (ka hingesandid, jõulusandid jne) ringi eelneval õhtul, st siis mardid 9. ja
kadrid 24. novembril. Kuid rahva seas on levinud komme, et kadrid
jooksevad samal päeval st 25. novembril. Seega kindlat vastust ei
ole ja kadrisante tasub oodata külla nii eelneval kui samal päeval.
Rohkem infot mardi- ja kadrisantide kohta ning sandis käimise
nippe sh ka õppevideoid leiab aadressilt www. mardipaev.com.
KATI VELNER, Uue-Antsla rahvamaja
„Hakkame santima“ aktsiooni Võrumaa koordinaator

KIRIKUTEATED
EELK URVASTE PÜHA URBANUSE KOGUDUS
31. oktoober
Usupuhastuspüha
Kell 17.00 Urvaste kirikus.
02. november hingedepäev
(laupäev). Kell 15.00 Antsla
surnuaia kabelis. Kell 16.00
Urvaste surnuaia kabelis
3. november
Kell 11.00 Urvaste kirikus.
Kell 16.00 Antsla palvemajas
10. november
Kell 11.00 Urvaste kirikus. Kell
14.00 Heimtali kirikus

17. november
Kell 11.00 Urvaste kirikus. Kell
16.00 Antsla palvemajas
24. november Igavikupühapäev
Kell 11.00 Urvaste kirikus. Kell
16.00 Antsla palvemajas
Kõikidel pühapäevadel kell
9.30 väljub buss Antsla
kesklinnast Urvastesse ja
pärast jumalateenistust
sõidab tagasi.

Kuujuhtsõna: Sest ma tean, et
mu Lunastaja elab, ja tema jääb
viimsena põrmu peale seisma.
Ii.19,25
EELK Urvaste koguduse
õpetaja Üllar Salumets
tel 511 8271
Annetused:
EELK Urvaste kogudus
SEB
EE981010402011463004;
Swedbank
EE062200221010554707
Koduleht:
www.eelk.ee/urvaste
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Antsla turuplatsil

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

9. novembril
kell 9-12
Järgmine turupäev

23. novembril

Antsla Valla Leht
VÄLJAANDJA:
Antsla vallavalitsus,
F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn
66 403 Antsla vald,
tel 785 5164, vald@antsla.ee

TOIMETAJA: Kalev Joab,
kalev@antsla.ee
KÜLJENDUS: Kuhjakurv OÜ,
mall.sermand@gmail.com
TRÜKK: Kroonpress AS, Tartu.
TIRAAŽ: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva

Juunikuu lehe materjalid palume saata kalev@antsla.ee 15. novembriks

