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Tagasivaade aastale 2019
Head lugejad! Detsember on
kummaline aeg, kus ühelt poolt
oodatakse päkapikke, jõule,
jõuluvana ja kingitusi, teisalt aga
on see pimedate ja pikkade
ööde aeg, mil saab natuke hinge
tõmmata ja toimetada tubasemate tegevustega. Jõulupraadi süües võetakse aastat
kokku ja vaikselt hakatakse
mõtlema uue peale.
2018. aastal, mil sai palju
tegeleda haldusreformi tagajärgedega, arvasin, et aasta 2019
tuleb natuke rahulikum, aga
läks teisiti. Oli hoopis väga
toimekas aasta, kus jätkati
osade vanade asjadega, samas
alustati paljude uute ettevõtmiste ja projektidega.
Hea meel on, et tänu Päästeameti koostööprojektile “500
kodu tuleohutuks” sai Antsla
vallas korrastatud kuus tuleohtlikku kodu - uuendati elektrisüsteeme, parandati või ehitati küttekoldeid ning paigaldati
suitsu- ja vinguandureid. Loodame, et uuel aastal saame selle
projektiga edasi minna. Antsla
vald osales ka üleriigilises tugiisikuteenuse projektis, mis oli
tõukeks, et tööle võtta ka päris
omaenda tugiisik Vilve. Ta aitab
täiskasvanuid ja lastega peresid,
kes on mingil põhjusel elu
“hammasrataste” vahele jäänud
- nõustab ja jõustab, aitab korrastada pere eelarvet, leida võlanõustamisabi ning vajadusel
käib kaasas dokumentide tegemisel ning inimeste töövõime
hindamisel ja muudes asjaajamistes. Tänavu kevadel alus-

tasime projektiga “Puuetega
inimeste eluasemete füüsiline
kohandamine Antslas 2019”,
mille raames riigi ja kohaliku
omavalitsuse toetusega planeeritakse parendada vähemalt
10 liikumispuudega inimese
kodu. Selle aasta lõpuks on juba
paigaldatud kaks platvormtõstukit ning kaks kaldteed, mis
lihtsustavad oluliselt ratastoolis
inimeste liikumist. Kohandustööd jätkuvad ka uuel aastal.
Eelarvet vastu võttes planeerisime laenata 1,72 miljonit
eurot investeeringute katteks.
Selgunud on aga, et 2019. aastal
ei pidanud laenu võtma, sest
hanked pole sujunud plaanipäraselt ja ehitustööd on nihkunud edasi. Antsla gümnaasiumi C-korpuse rekonstrueerimise esimene hange nurjus.
Teine hange õnnestus ja lepingu maksumuseks kujunes 1 347
895, 50 eurot, millele lisandub
omanikujärelevalve teenus. Ehitustöödega plaanitakse alustada
uue aasta alguses ning valmimistähtajaks on planeeritud
1. september 2020. Ühtlasi on
pooleli kaks AS Võru Vesi
projekti: “Antsla linna veetöötlusjaama rekonstrueerimine“ ja
„Antsla linna reoveepuhasti
rekonstrueerimine“, mille omaosaluse on Antsla Vald garanteerinud. Kindlasti pole märkamatuks jäänud, et talveunne
on jäänud Antsla linna läbivate
teede ja tänavate ehitus, see
tähendab et Antsla-Kraavi
kergliiklustee valmimine lükkub järgmisesse aastasse.

JANEK JOAB

Kauneid pühi!
Mitte aga kõik ei ole pooleli.
Tänaseks on lõpule jõudnud
Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitus. Hetkel käib veel
vajalike lubade hankimine ja
puuduoleva mööbli soetamine.
Esimesel võimalusel kolivad
sisse perearstid ja loodame, et
Eesti Vabariigi sünnipäevaks on
avamise pidu peetud.
Rõõmu valmistab, et 1,5
kilomeetrit Antsla valla teid ja
tänavaid on saanud tolmuvaba
mustkatte. Väiksemad remonttööd said tehtud Meie valla
lasteaedades Lustis ja Kuldres.
Antsla Gümnaasiumi eestvedamisel on soetatud loodusteaduste koda koos õppevahenditega, mida saavad kasutada
viis piirkonna kooli: Antsla
Gümnaasium, Kuldre Kool,
Osula Põhikool, Tsirguliina
Kool ja Lüllemäe Kool.
Keha on aidanud tervena

hoida Jaanus Kala viievõistlus,
Hauka veloklubi rattatuur,
Kaika rattamaraton ja Ümber
Uhtjärve jooks. Hea tuju eest
on hoolitsenud lisaks meie
kolmele rahvamajale ka Hauka
Meistrite päev, Villike teatritalu
etendused Vana-Antslas, teatrietendused Roosikul ja Pokumaa
Õunaaia kontserdid. Suurimat
rahulolu pakkus minu jaoks
minu elu esimene Eesti üldlaulu- ja tantsupidu “Minu arm”
ja sellele eelnenud tuleteekond
Antsla vallas.
Meie vallas elavad ja toimetavad tunnustust väärivad
inimesed, asutused ja ettevõtted. Aitäh, et olemas olete!
Soovin kõigile rahulikku
jõuluaega ning meeleolukat
aastavahetust!
AVO KIRSBAUM, vallavanem

Jõuluootuses
Taas hakkab aasta lõpule jõudma ja igas tegevuses tehakse
kokkuvõtteid. See on aeg, kus vaadatakse ka rohkem enda sisse,
analüüsitakse oma tegevusi ja antakse neile hinnanguid.
Ma usun, et 2019. aastaga võib igaüks rahul olla. Kindlasti oli
aasta jooksul selliseid päevi ja tegevusi, mis tõid Teile rohkem
rõõmu ja Te olite õnnelikud. Aasta oli ju pikk, lausa 365 päeva.
Kindlasti mahtus sinna sisse ka veidi ebaõnne ja kõik ei läinud nii
nagu oli kavandatud, tuli ette ka ootamatusi, aga see ju käibki kõik
elu juurde. Sellest me õpime ja muutume tugevamateks.
Me oleme õnnelikud inimesed. Me saame jätkuvalt ise oma
tegevuste ja plaanide üle otsustada. Jah, kindlasti peab samal ajal
arvestama ka võimalusi, nii ka valla elus. Aga ega ju oma isiklikus
elus ei saa ka kõike, mida soovitakse. Ja kas kõike üldse peabki
saama? Kuhu siis jäävad unistused? Soovid on alati piiramatud ja
võimalused piiratud ja nii see peabki olema.
Meid on vähe nii meie armsas väikeses vallas kui ka kogu Eestis
tervikuna. Seda enam peame üksteist hoidma. Mulle jäi sellel aastal
ehk liiga palju kõlama ärapanemist, arvustamist ja pigem
mittemõistmist. Ma arvan, et see on koht, kus me peaksime rohkem
pingutama. Me ju kunagi ei tea, milline on meie jaoks järgmine päev.
Tuleb ta särav ja päikseline või pigem mureraasudega. Ei tasu
raisata oma aega ja energiat halbadele mõtetele, teiste
arvustamisele. Paneme parem kõik oma head soovid ja ideed kokku
ning kujundame endale täpselt sellised päevad nagu me tõesti
soovime.
Ma tänan kõiki meie valla inimesi, kes terve pika aasta jooksul
aitasid kaasa meie valla tegevustes. Need, kes igapäevaselt tegelevad
meie laste ja noortega, need, kes tegelevad eakatega, edendavad
kultuuri ja sporti, aitavad kaasa erinevatel üritustel ja osalevad
tegevustes. Seda nimekirja võib väga pikalt jätkata ja ma usun, et
igaüks meist väärib kiitust. Me ise saamegi ju niimoodi panustada.
Me oleme valmis uueks aastaks. Teades juba praegu, et ka uus
aasta toob erinevaid ebamugavusi, nt Antsla tänavate remondi või
ilmataadi viperused. Proovime igas päevas leida vähemalt ühe
meeldiva tegevuse, märkame ja ütleme teistele häid soove, oleme
õnnelikud, mõtleme positiivselt ja leiame aega endale, oma pere ja
sõpradega olemiseks. Armastame üksteist!
Aasta uus – Sa tee ta ise …
Ise oma jõuga, oma käte, oma tahte, südame ja nõuga.
Tee ta selline, mis oleks kõigist läinust parem,
selline, mis mitte iial olnud varem.
Soovin Teile kõigile rahulikku jõuluaega, mõnusat aastavahetust ja
veel toredamat uut aastat!

POKUMAA POST

MERIKE PRÄTZ, volikogu esimees
„Köh-köh,“ köhatab Puuko hääle töökorda. „Soojade soovide aeg on
üks väga eriline aeg aastaringis, olgu see kohe alustuseks ära
öeldud.“ Pokud noogutavad. Kõige väiksem poku teeb mõned
tantsusammud sellele lisaks, sest keset soojade soovide aega – 12.
detsembril – tähistati ju tema sünnipäeva. Vanad pokud vaatavad ta
kekslemist heldinud pilgul ning pööravad end siis uuesti Puuko
suunas, kes on hakanud suuri halge ahju valmis panema. Õdusad ja
pikad õhtud meeldivad neile kõigile.
Puuko on lubanud täna rääkida kogu möödunud aastast Pokumaal. Nii
kevadest ja esimesest soojast päikesest, mis neid kõiki äratas, kui ka umbes
samal ajal toimunud Suurest pokurahva üleloendusest. Vanameister Edgar
Valteri 90. sünniaastapäeva tähistamise tuules juhtus muidugi ka omajagu –

pokupere käis isegi kaugel metsa taga
Meistrite päeva rongkäigul! „Antslas,“
täpsustab Puuko. „Ja veel siin-seal mujalgi,“
lisab ta kiirelt ja pilgutab pokudele silma.
Muidugi. Pokud teavad küll, mida Puuko
sellega mõtles. Eks käinud ta ju ainsana
Õunaaiakontserditel. Samuti nägi ta lähedalt
neid raamatukuhilaid, umbes 300 tükki, mis
inimeste ja raamatukogude abiga kokku
koguti ja kus Etsi joonistatud pildid sees.
Neist raamatutest ja kaugemal asuvatest
pokude asualadest said näitused. Puuslikest
ja krattidest ka. Kõik see juhtus siis muidugi
21. septembri paiku, mil Edgar Valteri
sünnipäeva-päev. Kes tahab meenutada ja
pilte vaadata, võib Pokumaa üles otsida
sellisest kohast nagu Facebook.
No vot siis jah. On siililegi selge, et läheb
vaja mitmeid õhtuid, et kõik need jutud saaks
räägitud. Iga looga on seotud ka sõpru, keda
on siis tore hea sõnaga meenutada ja tänumõtted nende poole teele saata.
Pokupere lubab seega endale vaikse aasta
lõpu ning mõnuleb soojade soovide ajas,
hoides teineteise ligi ning soovides kõigile
Pokumaa sõpradele vaid head ja veel
paremat…
Uute toredate kohtumisteni uuel aastal!
POKUPERE

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.

Käes on märkamise aeg!
Hakkame koguma ettepanekuid Antsla valla tunnustuste
jagamiseks!
Antsla vallavalitsus ootab 1. veebruarini 2020. a ettepanekuid
Antsla valla tublimate ja aktiivsemate kodanike tunnustamiseks.
Vabas vormis ettepaneku koos põhjendustega saavad esitada kõik
Antsla valla organisatsioonid, ettevõtted ja üksikisikud. Ettepanekud palume edastada elektrooniliselt vald@antsla.ee või
postiaadressil: Antsla Vallavalitsus F.R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn
66 403 Antsla vald.
Ettepanekute esitamise hõlbustamiseks loome ka Google
vormi. Jälgi valla veebilehte ja sotsiaalmeediat! Ootame ettepanekuid tunnustamiseks järgmistes kategooriates:
1) kohaliku elu edendaja;
2) silmapaistev noor;
3) edukas ettevõtja;
4) parim sportlane või võistkond;
5) aasta hariduselu edendaja;
6) tegus küla;
7) Antsla valla Aasta Tegu.
Valla tunnustusega väärtustame inimesi ning asutusi ja organisatsioone, kes on oma pühendunud töö või tegevusega jäänud
silma ja südamesse, aidanud kaasa oma kodukoha või valla elu
edendamisele, teinud midagi enamat kui peab. Tunnustused
kategooriates 1-7 valib esitatud ettepanekute seast tunnustamise
komisjon. Antsla Valla Aasta tegu nominentidele saavad anda oma
toetushääle kõik huvilised. Aasta teoks saab enim toetushääli
saanud nominent. Eelmiste aastate tunnustusest saab ülevaate lehel
www.antsla.ee/tunnustuse-saajad
KALEV JOAB, arenguspetsialist
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Vallavolikogus otsustati:
19. novembril toimunud
lepinguprojekti
volikogu istungil:
muudatusest. Võeti vastu
• otsustati kaasﬁnantseerida
protokolliline otsus, mille
Puidutöötlemise ja
kohaselt volikogu liikmed
mööblitootmise
aktsepteerisid lepingu
kompetentsikeskuse
muudatust;
TSENTER tegevust 2020. • võeti vastu Antsla valla IV
aastal summas 4385 eurot;
lisaeelarve;
• kuulati ära AS Võru Vesi • anti nõusolek kinnisasja
juhatuse liikme Juri
(„Suuresere tee T8“
Gotmansi ettekanne
katastriüksus nr

14303:001:0011,
sihtotstarve transpordimaa
100%, pindala 3331 m²)
omandamiseks Antsla vallas
Jõepera külas;
• võõrandati otsustuskorras
kinnisasi Antsla linnas;
• muudeti Antsla Kultuurija Spordikeskuse
koosseisu.
HELLE SAVI,
volikogu sekretär registripidaja

Vee-ettevõtted jagasid Võrus kogemusi
kriisiolukordadega toimetulekuks
Eesti Vee-ettevõtete Liit koostöös Võru Vesi AS, Emajõe
Veevärk AS ja Kehtna Vesi OÜ korraldas ümarlaua,
et jagada kogemusi ja anda soovitusi kriisiolukordades
toimetulekul.
Kohtumisel jagas Võru Vesi
AS juht Juri Gotmans oma
kogemusi kriisiga toimetulekul
ja esitles toimepidevuse tagamise plaane tulevikuks.
Emajõe Veevärk AS juhi
Andres Aruhein tutvustas
oma meeskonna poolt koostatud toime pidevusplaani
põhimõtteid.
E n d i n e L ä ä n e p ä ä s t e-

keskuse Raplamaa päästepiirkonna juhataja, praegune
Kehtna Vesi OÜ juht, Raul
Aarma, tõi välja, et kõige
olulisem on teha omavahel
koostööd ja mitte jääda kriisiolukorras üksi.
Vee-ettevõtted tõdesid
kohtumisel, et kui hädaolukord on kogu riigis, siis
ei ole ettevõtetel kriisikavadega

Oleme hoitud
Oleme ütlemata rõõmsad ja tänulikud. Ühisel jõul kogusime
selle aasta heategevuskontserdil Linda rahvamajas Urvaste
kiriku heaks tulu 1108.97 eurot, mis läheb abiks kiriku
fassaadi remondil.
Andsime kogutud annetuse üle 1.advendiaja pühapäeval
Urvaste kiriku advendikontsert-jumalateenistusel, mis on ka
ühtlasi kirikuaasta algus. Koguduse õpetaja Üllar Salumets
nimetas seda kingiks ja oli selle üle väga tänulik. Meil on soe tunne
südames.
Soovime teile kõigile valgust ja kaunist jõuluaega!
Olge hoitud!

palju midagi teha. Kriisikavad
on abivahendiks, kui kriisist on
puudutatud väiksemad piirkonnad.
Kohtumisel osales 24 ettevõtte esindajad.
AS VÕRU VESI

Tee sinagi jõulueel
üks väikene kink
kirikule!
EELK Urvaste
Püha Urbanuse kogudus
Swedbank a/a
EE062200221010554707
EELK Urvaste kogudus
SEB Pank a/a
EE981010402011463004

BOOSE SELTS

Eesti Looduse 2019. aasta fotovõistluse parim käituva looma foto
Tänavu toimus 20ndat korda Eesti Looduse fotovõistlus, mis on üks suuremaid ja ka vanemaid Eesti loodusfotode konkursse. Konkurssi korraldab ajakiri Eesti Loodus.
Parima foto tiitli käituva looma kategoorias sai JANEK JOABI foto „Helmed". Esmapilgul ei paista pildil midagi erilist, kuid järele mõeldes võib aru saada, kui ainulaadse kaadriga on tegemist.
Üldiselt ei ole fotograaﬁ eesmärk pildistada linnu tagumikku ja loota sealt veel lendavat pärliketti. Kõik on puhas juhus ning juhuslikult sai GoPro ﬁlmimise asemel seadistatud fotorežiimile ning õigel
hetkel vajutatud õiget nuppu. Pärast oli vaja muidugi kaamera puhtaks pesta.
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Meil on silmapaistvad ühendused ja ettevõtted
Võr umaa Arenduskeskuse
poolt korraldatud maakonna
kodanikeühenduste ja nende
toetajate tänuüritusel Lüübnitsa
külakeskuses, jagus sel korral
laureaate Antsla valda keskmisest tublisti enam.
Võru maakonna kodanikuühiskonna toetaja 2019 on
Antsla Tarbijate Ühistu.
Tarbijate Ühistu on läbi aastate
toetanud just noortega seotud
ühendusi ja tegemisi: noortekeskust, spordivõistlusi, rattamaratoni, laulu- ja tantsupeo
tänuüritust, jõulukuusel tulede
süütamist. Antsla Tarbijate
Ühistu oli koostööaltis kui valla
noorte algatusel jõudis nendeni
ettepanek lõpetada ühistu
kauplustes energiajookide müü-

mine alla 16 aastastele noortele.
Sel aastal ei saanud ka
tunnustamisel kuidagi mööda
kriisist. Nimelt otsustas komisjon sel aastal välja anda eritunnustuse kogukonna turvalisuse eestvedajale, kelle algatusel on koostatud küla arengukava, läbi viidud esmaabikoolitused, soetatud piirkonnale tervisenäitajate mõõtmise
seadmed, koostati külale kriisiplaan, soetati elektrigeneraator
ja tulekustutid. Kogukonna
turvalisuse eestvedaja on
Ruuta Ruttas-Küttim.
Tegusaimate kodanike kategoorias selgitati internetiküsitluses välja ka rahva lemmik. Rahvahääletusel anti
kokku 578 häält. Seekord

jagunes rahva hääl mitme
kandidaadi vahel üsna võrdselt,
aga hea meel on välja kuulutada
seekordne rahvahääletuse
võitja Evelyn Tõniste. Evelyn
on südame ja teoga Antsla ja
Urvaste kodanikuaktiivsust
toetanud juba õige mitu aastat.
Ta on Meistrite Päeva ja võrgustiku üks eestvedajatest
panustab oma teadmistega
mitmesse MTÜsse ka vabatahtlikuna. Ta on tulihingeline
MTÜde majandustegevuse
eestkõneleja ning arvatavasti
üks aktiivsemaid üritustel
osalejaid.
Võrumaa tegusaim kodanik 2019, kes on Lilian
Freiberg. Lilian on tõeline maa
sool ja väega naine, kes on juba

KALEV JOAB

Fotol vasakult: Piret Haljend, Ruuta Ruttas-Küttim, Evelyn Tõniste ja Lilian Freiberg.

10 aastat Boose karussellil
Kes kunagi on karussellil käinud, see teab, kuidas kõik liigub
– kord aeglaselt, kord kiiremini,
kord tõuseb, siis jälle langeb,
tiirleb, pöörleb, keerleb... ja
poole pealt maha astuda ei saa.
Oleme Boose karussellil
tiirutanud juba 10 aastat. On
see pikk või lühike aeg, on see
pannud pead ringi käima või
lapsemeelselt kilkama? Võime
öelda, et kõike seda.
Leping Linda rahvamaja
kasutamiseks, mis 10 aastat

tagasi sai Boose Seltsil Antsla
vallaga sõlmitud, hakkab lõppema. Tuhin tegutseda on
olnud suur ja need aastad on
läinud märkamatult. Miks seda
kõike oli vaja? Et küla elaks ja
maja oleks valge! Külaelanikena
pole me kordagi oma tegutsemise juures mõelnud, et on
algus ja on lõpp, vaid lihtsalt on.
Sirvisime oma kroonikat ja
tõdesime, et kõike tehtut ei
mäleta enam isegi. Koos meenutades aga sai meil selgeks, et

igal üritusel on algus ja on lõpp.
Algus on siis, kui tekib idee ja
lõpp on seal, kui peale üritust
põrand saab pestud. Sinna vahele jäävad ideed ja nõupidamised, kokkulepped, telefonikõned, kuulutuste kujundamine/ printimine/kohaletoimetamine/tahvlitele vedamine,
niitmine/trimmerdamine/riis u m i n e / l u m e l ü k k a m i n e,
ruumi puhastamine/kaunistamine, laudade-toolide paigutamine, info jagamine ja
vahetamine erinevate infokanalite kaudu, reklaam, broneerin-

mitu aastat Kaika seltsimaja
hing, hoolitseb alati selle eest, et
maja kõikide tegemiste jaoks
oleks soe. Ta lööb ka ise kaasa
laulukooris, valutab südant
kodukandi loodusmaastike ja
metsade säilimise eest. Tegutseb lammaste aretamisega
tegelevas MTÜs Maavillane ja
Karula Hoiu ühingus ning on
pärandkultuuri spetsialist.
Maakonna ettevõtete tunnustamisüritusel Kandle väikeses saalis sai tunnustuse
„ V õ r u m a a ko n n a a a s t a
väikeettevõte“ OÜ Hamery
OÜ Hamery tootmishoone seinad on sama tegevust (rõivaste
tootmine) näinud alates aastast
1971, mil oma tootmisüksuse
avas Tk Marat. Hamery nime
all on ettevõte tegutsenud
aastast 2004. Tänasel päeval
tehakse allhanketöid peamiselt
põhjamaade tuntud ettevõtetele. Peamised tooteartiklid on:
spordiriided, tööriided, lasteriided, trikootooted ja vabaajariided. 2019. aastal töötas
ettevõttes 34 inimest.
Tunnustamist väärib ettevõte põhjusel, et tänaseni on
suudetud edukalt ning majanduslikult tõusvas joones
tegutseda sektoris, milles ettevõtete ja töökohtade arv Eestis
p i g e m v ä h e n e m a k i p u b.
Müügitulu kasv on olnud
viimased 10 aastat stabiilselt
kasvav nagu ka töötajate arv
23-lt 34 ni.
Palju õnne kõigile tunnustuse saajatele ning Antsla valla
kõikidele ettevõtetele ja kodanikeühendustele.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist
gute plaani tegemine, ruumi
kütmine graaﬁku alusel, üritusega seotud isikute toitlustamine/ transport/majutus,
piletimüük, laudadesse juhatamine, järelkaja jne... jne... See
kõik on olnud loendamatud
tunnid põnevust ja palju häid
emotsioone.
Kõige olulisemaks peame
rahvaga suhtlemist. Et püsiks
tunne, et nad on siia oodatud
täna, homme ja edaspidigi.
Boose Seltsi õnn on keti
kuus tugevat lüli ja igal lülil
on taga toetav ja abistav perekond. Meie panus, et karussell
Kobelas keerleks, on tugev
meeskond.
Oleme tänulikud nende
kümne koosveedetud aasta
eest kõigile, kes on mõtetes,
tegudes ja sõnades meiega
olnud. Iga pisemgi tugi ja
soe sõna on jõudnud meie
südametesse ja innustanud
tegutsema.
Aitäh!
EEVI, KADRI, MARIKA,
KRISTI, SIRJE, HELI

Boose Selts
soovib
jõulumuinasjuttu
igasse tuppa!

KOBELA KAJA
Advendiaeg Kobelas
Esimene detsember oli sel aastal pühapäev, see oli ühtlasi ka
esimene advent. Traditsiooniliselt süüdatakse sel päeval kodudes
jõulutuled, samuti kuuskedel linnades ja külakeskustes. Kobelas
läks sel aastal pisut teisti, jõuluaeg algas pool nädalat varem.
Piparkookide küpsetamise ja fuajee kaunistamisega alustati
juba kolmapäeval, 27. novembril, et valmis olla juba viiendat korda
toimuvaks heategevuskontserdiks. Piparkooke küpsetama ja
kaunistama tuli 26 last, neile lisaks täiskasvanud, kokku oli sel õhtul
majas 44 inimest. Ilusast ühisküpsetamise ja ettevalmistuste õhtust
valmis Rain Aunapul meeleolukas video, mida on võimalik näha
Facebookis Boose Seltsi lehel, samuti Kobela muusika- ja ﬁlmiklubi
lehel.
Heategevuskontsert pidi esialgse plaani kohaselt toimuma
õigel ajal, pühapäeval, aga alati ei lähe kõik nii nagu peab ja
kontserdi aega tuli muuta. Reede, 29. novembri õhtuks koguneski
Linda rahvamajja ligi 200 inimest kuulama Hedvig Hansoni ja Uku
Suviste jõulukontserti, mis kandis nime „Oleme hoitud” Kontsert
oli meeleolukas, esinejate omavahelise aasimise, huumori ja
võrukeelsete ütlemistega vürtsitatud – on ju Uku Suviste sündinud
Võrus ja juured Võrumaal. Tähelepanuta ei jäetud ka endist
kolhoosiaega, sõnapaari Linda ja kolhoos kuuldus laulus nii mõnigi
kord. Kõik see kokku moodustas südamliku ja vahetu kontakti
rahvaga, mille tõestuseks oli kontserdijärgne järjekord, et
muusikutega ühele pildile saada. Kontserti olid kuulama tulnud ka
Uku Suviste ema Heli ja kasuisa Viido Polikarpus, kes peale Uku
esinemist kohe minema ei kiirustanud, vaid koos majas pisut ringi
jalutasid ja saali uudistasid - ema Heli oli selles majas omal ajal
varemgi viibinud.
Jõulukohvik Linda rahvamaja fuajees laseb kontserdi ajal
tekkinud heal energial ja mõnusal tundel kesta kuni aasta lõpuni –
raamatukogu lahtioleku ajal võib tulla nautima tassikest kuuma
mahlaglögi, teed või kohvi (tasuta, vaba annetus). Raamatukogu
omalt poolt pakub lugemiseks värskeid ajalehti ja ajakirju, uute
raamatute tutvustust, raamatusoovitusi, juhatust nii eesti kui
maailma kirjanduse ajaloos ning arvuti ja nutiseadmete koolitust.

15 unustamatut minutit
Hugo Hiibus, Piibu ja pliiatsiga
Kurvad uudised tõid minus
esile emotsioonide virvarri...
Väga kurb... Väga kahju...
Väga...
Just tänavu suve lõpul tõi
saatuse tahe ja armsa lapsepõlvest pärit klassiõe visiit
Lõuna-Eestisse armastatud
karikaturisti ning jõudis ta ka
minu käte vahele. Muidugi
eelnevalt muigel sui küsides, et
kas kiviajast pärit inimesi ikka
teenindatakse. Jah, sellesse
väikesesse Antsla Ilusalongi! Ei
mina siis veel saanud aru, kellega tegu! Istus härra Salapärane
tooli ja palus, et tema juuksed
ära onduleeriksin. Ah? No nii,
sõbrad, mis te arvate, kas teadsin, mis mul teha tuleb? Muidugi mitte! Alles siis võtsin teravama pilgu ja puurisin peeglisse.
Ma ju tean teda! Sealt televiisorist! Aga kes? Mõni poliitik?
Kindlasti mitte! Loomulikult
ma tean teda, aga piinlik ju otse
küsida. Nii ma siis uurisin ääriveeri. Ja muidugi oli ta oma isiku
suhtes äärmiselt tagasihoidlik,
mida ei saa öelda aga ülejäänud
vestluse kohta. Füüsiliselt viibisime salongis, aga vaimselt viis
ta mu endaga kaasa ja tundsin,
nagu viibinuks just mina tema
ruumis, mitte vastupidi.
Need olid minu viimase aja
kõige huvitavamad 15 minutit.
Pluss sain vastuse küsimusele jaa, ka minus on karakterit ja
saab küll teha ühe hea karikatuuri. Vehklevate kätega, kamm
ühes, käärid teises, hambad
ettepoole... Jääb mul üle nüüd
vaid ise fantaseerida.
Sain teada, et koos abikaasa
Reedaga käisid nad 70ndate
keskel, kui mina veel väikene
laps olin, ka Linda kultuuri-
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Toomas Erapart,
Virumaa Teataja

majas, kus neid võeti väga
uhkelt vastu ja kus vanameister
koos abikaasaga esimest korda
suitsetatud karpkala sõi. Ei
pidanud nad ka paljuks seekord
Linda rahvamaja juurest läbi
põigata, et näha, milline näeb
maja välja praegu. Rääkisin
sellest ka Boose Seltsi rahvale ja
vargsi fantaseerisime mõttega,
et kutsuks külla... Ta paistis nii
vitaalne, nii elurõõmus ja nii
energiat täis... Nii, et põrutab
sajani välja! Ja seda kõike ainult
mõni kuu tagasi! Aga... Olen
ääretult tänulik, et sain pisikese
tükikese tema elust.
Sain juurde teadmistejanu
ning aimu selle kohta, milline
on olnud ühe suurkuju elu, kelle
teele on kaasa antud see Xfaktor. Sain kogeda seda, et on
keegi, kes palub juuksuritoolis
oma juustele onduleerimist.
Sain selle 15 minutiga nii palju...
Hääd uut teed Sul minna ning
ikka koos piibu ja pliiatsiga,
armastatud vanameister!
Viin raamatu, mille kohe
peale tema visiiti laenutasin,
varsti linnaraamatukokku
tagasi. Minge otsima ja hääd
lugemist!
MARIKA, Antsla Ilusalongist
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Kuldre Kool Digikiirendis
Kuldre Kool tegeles käesoleva
õppeaasta kolm esimest kuud
digikiirendamiseg a. Digikiirendi on HITSA poolt
läbiviidav koolitusprogramm.
Programmi eesmärgiks on
jagada koolide õpetajatele
kogenud haridustehnoloogide
abil infotehnoloogia kasutamise kogemusi ja parimaid
praktikaid. Avaüritusel, 27.
augustil Ruusa Koolis, seadis
iga kool endale eesmärgi.
Kuldre Kool seadis endale eesmärgiks, et: "Õpetajad julgevad
ja kasutavad erinevaid keskkondi ja digivahendeid õppetöö
rikastamiseks".
Digikiirendamise käigus
toimus õpetajatele hulgaliselt
mahukaid koolitusi. Vastavalt
õpetajate kogemusele oli võimalik osaleda baas- ja edasijõudnute tasemete koolitustel.
Mõlemat lausa 4 korda. Haridustehnoloogid Ene Moppel ja
Krista Kõlli-Raud tutvustasid
kooli ja lasteaia õpetajatele uusi
p õ n eva i d v õ i m a l usi n i n g
rakendusi. Kõike seda saavad
õpetajad tundide läbiviimisel

kasutada. Tuli teha ka koduseid
ülesandeid. Kodutööde käigus
proovisid õpetajad koolitustel
õpitut rakendada koolitundides
ja jagasid pärast kogemusi.
Lisaks koolitustele käisime ka
õppekäigul Konguta Koolis.
Eraldi toimusid koolitused
koolijuhtidele Tartus. Neid
viisid läbi haridustehnoloogid
Piret Lehiste ja Airi Aavik,
lisaks veel ka erinevad esinejad.
Juhtide koolitusel keskenduti
digipädevuste arendamisele
laiemalt ja muutuste juhtimisele
koolis üldisemalt. Juhidki pidid
teg ema koduse ülesande.
Selleks tuli läbi viia koolisisene
arendusprojekt.
Kuldre Kooli arendusprojekt oli koostööprojekt lasteaiaga "Tagasi lasteaeda beebotiga". Beebotid on väikesed
mesilaste sarnased robotid, mis
liiguvad õpimatil. Lasteaias
kasutatakse beebotte erinevate
õpitegevuste läbiviimisel. Õpimattide tegemiseks pakkusid
lasteaia õpetajad 7. klassi õpilastele palju erinevaid teemasid.
Õpilased kujundasid teemadele

vastavad matid, printisid
paberile, lõikasid ja kiletasid.
Loomulikult tuli nende
tegevuste käigus lastel kasutada
olemasolevaid digioskuseid ja
õppida juurde uusi. Jõuludeks
olid kõik matid valmis ja
lasteaed sai uusi võimalusi
mesilasrobotite kasutamiseks.
Kindlasti kordame seda beeboti
projekti ka tulevikus.
3. detsembril toimus Kuldre
Koolis Digikiirendi projekti
lõpusündmus. Lisaks Kuldre
Koolile osalesid Johannese kool
ja lasteaed Rosmal, Kambja
Kool, Kuuste Kool, Mooste
Mõisakool, Ruusa Kool ja
Võnnu Keskkool. Alustuseks
vaatasid koolide meeskonnad
ajas tagasi. Meenutati, et mis
seisust ja milliste emotsioonidega avasündmusel Ruusa
Koolis pihta hakati ja kui
lähedale seatud eesmärkidele
nüüd lõpuks on jõutud. Kõik
koolid tutvustasid oma läbiviidud arendusprojekte. Vaatasime ka tulevikku - kuhu ja
kuidas veel edasi areneda?
Otsisime ja ka leidsime põgenemistubadest väljapääsu.
Pääsemiseks tuli lahendada

Kuldre Kooli lastevanemate koosolek
ehk „asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge“
5. novembril toimus Kuldre
Koolis iga-aastane lastevanemate koosolek, mis
sellel korral oli natuke teises
võtmes.
Esiteks, kaasasime sellel
korral ka 8. ja 9. klassi.
Teiseks, andis sellel korral
kolmetunnise loengu teemal
„Asjad, millest täiskasvanud
rääkida ei julge“, Sass Henno.
Sass Henno on kirjanik,
režissöör ning muuhulgas on ta
olnud ka ansambli 5miinust
liige.
Nüüd on ta võtnud südameasjaks käia võimalikult
paljudele noortele rääkimas
asjades, millest kodus ja

ig apäevaelus ilmselt väg a
ei räägita. Loengu põhifookus
oli suunatud inimestevahelistele suhetele nii kodu tasandil
kui ka väljaspool seda.
Loeng oli jaotatud kolmeks
osaks: esiteks, rääkis Henno
enda loo ning kuidas täpselt ta
jõudis selleni, et nüüd koolides
loenguid andmas käib, teiseks,
ärgitas ta noori rääkima oma
muredest ning kolmandaks,
tema nägemus sellest kui
suur jõud võib olla sõnadel
ning mida oleks tema tahtnud,
et talle teismeliseeas keegi
öelnud oleks.
Üleüldiselt oli kogu loeng
ülesehitatud Henno enda

kog emuste põhjal. Kog emustest, mis olid nii tema
lapsevanemaks olemisest ning
samas ka tema enda lapsepõlvest.
Lastevanematele pani ta
südamele seda, et kui lastele
kogu aeg täpselt sama asja
rääkida ning laps ikka kuulda
ei võta, siis pigem ei ole asi
lapses vaid lapsevanema viisis
lapsele asju selgeks teha – seda
tuleb siis muuta!
Samuti tõi ta häid näiteid
selle kohta, kuidas premeerimine võib muutuda sõltuvuseks. See tähendab seda, et
kui last meeletult kogu aeg
kiita, siis lapsed võivad lõpuks
olla ebaadekvaatsed tunnistamaks oma enda vigu, kartes
jääda tunnustamisest ilma.
Lõpetuseks tõi ta välja asjad,
mida ta oleks soovinud, et talle
oleks öeldud. Mõned näited
nendest:
• „Keegi ei ütle kunagi, et tee asju
valesti ja tee end lolliks“
• „Ole enesekindel asemel: mõtle
ümber, kahtle, otsi erinevaid vaatenurki“
• „Tea mida sa tahad asemel, et sa
ei pea teadma mida sa tahad“
• „Spikerda! Sa võid elus asju maha
kirjutada ja nõu küsida“
• „Ole õnnetu sest vahepeal on vaja
õnnetu ka olla, lihtsalt ära endale
haiget tee“
• „Kahtle absoluuttõdedes“
Need kolm tundi möödusid
väga kiiresti, kuna Henno oskas
väga põnevalt ja mahlakalt oma
mõtteid edasi anda. Selline viis
meeldis ka õpilastele ning oli
näha, et ka lapsevanemad
noogutasid kaasa, kuna väga
paljudes asjades samastuti.
Loodame, et antud loengust
sai igaüks mõne uue mõtte
igapäevaellu kaasa.
KAIRIT LADVIG,
Kuldre Kooli huvijuht

Kuldre Kool Digikiirendi lõpetamisel.
mitmeid erinevaid digipädevusi
nõudvaid ülesandeid.
Kuldre Kool saavutas Digikiirendi abil endale seatud
eesmärgi. Paljud õpetajad

koolist ja lasteaiast said hulga
uusi ideid, häid kogemusi ning
mõned ka juurde julgust digivahendite kasutamiseks õppetöös. HITSA läheb Digikiiren-

Aasta 2019 noorsootöös
Aasta on läinud linnulennul,
kuid nüüd võtame hetkeks aega
ja vaatame sellele tagasi.
Juba aasta algul oli teada,
et Antsla valla noored korraldavad sel aastal Võrumaa
noorte suvepäevi ja Võrumaa
noorsootöö valdkonna tunnustusüritust. Sellega hakkasime tegelema juba varakult
ja võime nüüdseks öelda,
et üritus sai edukalt korraldatud.
Samuti taastasime endise
Urvaste valla pikaajalise traditsiooni ja korraldasime Antsla
valla noorsootöö valdkonna
tunnustusürituse. Sündmus
toimus üle-eestilisel noorsootöönädalal, kus tunnustasime
noori ja noorte valdkonna
tegijaid kuues kategoorias noor muusik, noor sportlane,
tegus noor, parim ringijuht, hea
eeskuju ja noorte algatus.
Sel aastal korraldasime teist
korda ka autoorienteerumist.
Autoorienteerumine on üritus,
mis on populaarne täiskas-

vanud noor te seas. Kuna
tegemist on väga populaarse ja
oodatud sündmusega, siis on
kindel, et ka uuel aastal see
kindlasti toimub.
Alates selle aasta jaanuarikuust korraldavad mõlemad
noortekeskused tegevusi omamoodi õppekava alusel nagu
koolidki. Ehk tegevustest, mida
teeme, on noortel alati midagi
õppida ja omandada. Erinevus
on lihtsalt see, et koolis käimine
on kohustuslik, aga noortekeskuste tegevused on kõik
vabatahtlikud. See tähendab
seda, et iga kuu keskendume
mingile kindlale teemale.
Näiteks maikuu oli liikumiskuu. Selle raames rääkisime
noortekeskuses palju liikumisest ja selle vajalikkusest ning
korraldasime mitu matka.
November oli ﬁlmi- ja
teatrikuu. Selle kuu raames
külastasime Vanemuise teatrit,
kus saime tutvuda teatritööga
ning ruumidega.
Ka uuel aastal jätkame
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diga veel edasi, aga nüüd juba
teiste koolidega.
MARGUS NEIDER,
Kuldre Kooli IT tugi
noortekeskustes töötamist
mõtestatud õpitegevusena.
2020.aasta üldteema on
ennetustöö.
Meie valla noorsootöötajad
on Võr umaa noorsootöö
nõukoja liikmed. Võrumaa
noorsootöö nõukoda kuulub
Võrumaa Arenduskeskuse alla
ja oleme tugiandev organisatsioon kõiki noorsootööd
puudutavates teemades Võru
maakonnas.
Selle aasta esimesel poolel
juhtis Võrumaa noorsootöö
nõukoda Eerika Lääts ning
aasta teisel poolel valiti hääletuse teel uueks juhiks MariLiis Pärna.
Mõlemad noorsootöötajad
omandasid sel aastal noorsootöötaja kutsed ja hetkel oleme
Võrumaal ainus omavalitsus,
kus kõik noorsootöötajad on
kutse omandanud.
Ilusat jõuluaega ja kohtume
uute tegemistega uuel aastal!
M A R I - L I I S PÄ R N A j a
EERIKA LÄÄTS,
Antsla valla noorsootöötajad

Aasta Tugilas
Ja ongi jälle üks aasta lõppemas.
Minu jaoks oli see esimene aasta
Tugila noorsootöötajana ning
see on möödunud uskumatult
kiiresti.
Tugila on NEET - noorte
tugiteenus, mille eesmärk on
suunata 15 - 26 aastaseid noori,
kes ei õpi ega tööta. Projektiga
abistatakse kuni 6000 noort
kogu riigis.
Meie valla eesmärk on
aidata kolme aasta jooksul 80
noort. Sel aastal jõudis Tugila
projekti 31 noort.
Enamus nendest on tänaseks asunud tööle, mõned
jätkavad õpinguid ja siis on veel
neid noori, kes pole oma
ko h t a l e i d nu d . N e e d o n
noored, kes vaevlevad motivatsioonipuuduse ja hirmude
käes, see mõjutab nende
õpinguid, tööleidmist ja töötuna arvele võtmist.
Aastaga olen kohanud väga

erineva tausta ja probleemidega
noori. Neid, kellel on õppimise - käitumisega probleeme,
kes seadusega pahuksis ning
neid, kellel kodustega tülid
ja probleemid.
Näen kui raske on noortel,
kes on koolist eemale jäänud
või pikka aega töötud olnud nad ei usu, et asjad võiksid
paremaks minna, probleemid
võiksid lahenduse saada või
keegi üldse saaks aidata.
Kuid koos töötukassa, omavalitsuse sotsialtöötajate ning
teiste koostööpartneritega saame väga erinevate probleemide
korral noori aidata, julgustada,
nõustada ja tuge pakkuda.
Noore heaolu ja tuleviku nimel
me ju töötamegi. Sinu heaks,
kulla noor, kes sa ühiskonnaelust mingil põhjusel oled välja
jäänud!
Iga uus olukord ja samm

on alguses tundmatu, keeruline, ärevusi ja hirme tekitav.
Jätad sa tõesti sellepärast
oma tegevused pooleli, elu
elamata ja oma eesmärgid
püstitamata? Sinu elu on sinu
enda kätes!
Minu soovid sulle uueks
aastaks: ela nii, et rahul ja
õnnelik oleksid! Tee asju, mis
meeldib, otsi uusi võimalusi, ole
avatud! Julge abi küsida ja abi
vastu võtta! Kõik hea juhtub,
kui sa vaid ise soovid ja tahad!
Ikka julgust, eneseteostust ja
elurõõmu!
ANNIKA PÕLDSEPP,
Antsla Tugila noorsootöötaja
tugila@antsla.ee

ANTSLA VALLA LEHT • DETSEMBER 2019 • 5
Igal aastal valib just Eesti 10 kuuks oma uueks koduks ligi 50 õpilast üle maailma. Ka
Antsla gümnaasiumis pole vahetusõpilased uus nähtus. Läbi aastate on neid siin
käinud meeldivalt palju. See näitab, et siinsed pered ja inimesed on vastuvõtlikud uuele
ja huvitavale. Nagu ütleb YFU - üks õpilasi vahendava ülamaailmse organisatsiooni missioon nad aitavad „muuta maailma oma koduks“
Täpselt 10 aastata tagasi oli Antslas samuti vahetusõpilane Tai Kuningriigist ning sellestki oli väike
jutuke meie ajalehes. Tänaseni pole see, nüüd juba 25 noor naine unustanud äraõpitud Eesti keelt ning
on korra ka oma vahetusperel külas käinud.
Nii mitmedki on küsinud ning veel rohkem inimesi tunneb arvatavasti huvi, mida saab selle eest
vastuvõttev Eesti pere? Kas ja kuidas neile midagi kompenseeritakse. Võib öelda, et uued teadmised,
kogemused, elamused, maitseid on juba iseenesest hindamatu väärtusega. Otsi netist YFU Eesti ning
pea plaani omagi perre vahetusõpilane võtta! Alates uuest aastast saab vahetusse tulevaid õpilasi
valima hakata.

KÕIKE, sest ma pole kunagi
teadnud midagi Eestist, eesti
keelest, Eesti ilmast ja Eesti
inimestest.
Räägi palun ka oma pereliikmetest, asendusperega,
sõpradega ette võetud tegevustest, emotsioonidest.
Mu pere on suurepärane, mul
on üks väike õde. Nad saatsid
mind siia, et ma õpiksin uusi
kogemusi.
Mu asenduspere on väga
hea pere. Nad on lahked ja toredad. Me reisime Eestis koos
ringi, küpsetame koos. Ma küpsetan siin rohkem Tai toite
kui Tais, teeme palju asju koos.
Mu Tai sõbrad on väga jutukad
ja nendega on väga lõbus. Eesti

Intervjuu Antsla Gümnaasiumi vahetusõpilase
Piengpien Niyataga
Kuidas oled harjunud väikelinna Antsla eluga?
Siin Antslas on palju kergem elu
kui Tais, sest Antslast saab bussiga tasuta sõita sinna, kuhu
iganes tahad, aga Tais sellist
võimalust ei ole.
Kirjelda Tai haridussüsteemi. Missuguseid valikuid
eelistavad teha sealsed koolinoor ed peale põhikooli
lõppu?
Tai haridussüsteem on päris
erinev Eesti omast. Näiteks aja-

kava: Tai koolis on päev palju
pikem. Kool algab kell 8.00 ja
lõpeb 16.30.Kõikidel õpilastel
on kolm valikut: teha trenni,
õppida või midagi muud.
Minu valik on õppimine
P.S! Mu pikapäevarühm lõpeb
kell 19.00.
Millega Tai noored tegelevad vabal ajal? Millest Sina
kodulinnas elades huvitusid?
Rääkides noortest, siis räägime minu Tai sõpradest. 65%

nad õpivad vabal ajal. Mõned
teevad sporti, teised teevad
midagi, mida saab kutsuda
vabaks ajaks ehk siis vaatavad
ﬁlme, mängivad mänge, lähevad kuskile.
Mulle meeldib laulda, kuulata muusikat, mõnikord ka
küpsetada midagi ja magada.
Koolipäevade oluline osa on
lõunasöök. Missugused koolitoidud Sulle meeldivad või
ei meeldi? Mismoodi on Sinu
kodumaal õpilaste kooli-

fotod KALEV JOAB

lõuna korraldatud? Mida
meeleldi sööd.
Mulle meeldib lõhe ja piim.
Mulle ei meeldi selline toit, kus
on tomat sees.
Meil on Tai koolis pisike
restoran. Söön meeleldi lasanjet.
Tulemas on jõulud. Mida
hinges tunned advendiajal.
Jutusta muudest jõulukommetest, millega Sinu senised
jõulud on meelde jäänud.
Ma kusjuures ei teagi miks,
aga ma väga ootan jõule. See
aasta on minu esimesed jõulud,
sest Tais ei peeta jõule. Ma
arvan, et minu senine meelde
jäänud tegevus on piparkookide tegemine.
Praegu on meil päevavalgust
väga vähe. Kuidas pikk pime
sügis on möödunud? Kas
tõelise paksu suusalume
korral tahaksid talispordiga
tegeleda? Mida õppida?

Minu reaktsioon sellele on
,,Oh-oh? Pime jälle?''. Natukene on igav, aga ma pigem
eelistaks seda kui Tai ilma.
Ma tahaks õppida suusatama.
Mida uut oled Eestis olles
õppinud, teada saanud?

sõbrad on väga head ja toredad
mu vastu, nad on muidugi nii
uued mulle.
SANNA SÖÖT,
Antsla Gümnaasiumi 10. klassi
õpilane

Armastuse aastaring
Juunikuine meistrite päev Antslas.

Kuipalju on palju või vähe kultuuris?
2 0 1 8 . a . ko r r a l d a s A n t s l a
Kultuuri- ja Spordikeskus 78
üritust (aastas on 52 nädalat),
Uue-Antsla rahvamaja 23 ja
Tsooru rahvamaja 16. MTÜ-d
ja eraisikud, raamatukogud
korraldasid 56 üritust. Näiteks
MTÜ Urvaste Külade Selts 19,
kes on prioriteediks võtnud
ﬁlmide näitamise, MTÜ Boose
Selts 10, MTÜ Tsooru V-Klubi
ja MTÜ Kaikamäe 6 sündmust.
Tublid korraldajad on MTÜ
Hauka Veloklubi, Pokumaa,
MTÜ Urvaste Villike, MTÜ
Roosiku, Karula Rahvuspark,
Kuldre ja Linda raamatukogu
jt. Allikas Antsla valla kodulehe

kultuurikalender. Kokku 173
eriilmelist sündmust valla
erinevais paigus. Kas seda on
vähe või palju?
A r va mu s e d j a g u n e va d
üldiselt kahes suuremas leeris:
kes ütlevad, et sündmusi on liiga
palju, sest ei jõua valikuid teha ja
hakkab rahakotile mõjuma.
Ning arvamus, et midagi ei
tehta ja midagi ei toimu.
Julgen siinkohal väita, et
viimase arvamuse esindajaid ei
ole meie, kultuurijuhid
kohanud mitte väg a tihti
kultuuriasutustes toimuvatel
sündmustel. Kas on põhjus
selles, et siiski ei ole sobivat

programmi ja valikut? Me väga
loodame ja ootame, et valla
elanikud annaksid sellekohast
tagasisidet, et valla
kultuurijuhid teaksid
elanikkonna soovidega veel
rohkem arvestada.
Mina, Veiko Veski, Kalle
Nurk ja Kati Velner jääme
ootama ettepanekuid, kuidas
saavutada see, et kultuuris oleks
palju mitte vähe. Või vähemalt
piisavalt.
MERLE TOMBAK,
k u l t u u r i - j a n o o r s o o t ö öspetsialist

Lusti lasteaiapere tänu 2019
Täname Antsla Vallavalitsust! Vaatamata looduslikele
vingerpussidele lõpetati 22.novembril tähtajaliselt lasteaia
tühjana seisva majaosa katuse renoveerimine. Esimene samm
kogu maja kasutusele võtmiseks on valla poolt astutud.
Lasteaiapere tänab kõiki häid inimesi, kes möödunud
aastal jõu ja nõuga lasteaia tegemistele kaasa aitasid.
Täname koostööpartnereid: Antsla Gümnaasium,
Kuldre Lasteaed Sipsik, Antsla Muusikakool, Polüpakend
OÜ, Antsla TÜ, Antsla-Inno AS, Sän&Män OÜ, Antsla
KSK, Puka talu, Marko Hank ja Risto Tõniste.
Kõiki lapsevanemaid, kes on usaldanud oma lapsed
meie töötajate hoolde.
LUSTI LASTEAED

Detsembrikuu pimedal ja
vihmasel õhtul esitles Ursula
Zimmermann oma raamatut
„Armastuse aastaring” Antsla
Linnaraamatukogus. Ursula on
hingelt looduslaps, verelt
võruke, kes sirutab end ikka
päikese suunas.
„Ar mastuse aastaring”
räägib armastuse jõust läbi
naise siseilma. Ühtaegu tugev ja
habras, ilus ja valus.
Ursula enda sõnade järgi on
raamat pühendatud kõigile,

kes usuvad armastuse imelisse
jõusse. Ja ka kõigile neile,
kes veel ei usu, aga hinges
aimavad.
Tema esimene luulekogu
„Kiripuu”, mis ilmus 2015.
aastal, on looduslähedane, ürgselt pärimuslik ja elujaatav.
Ursula Zimmermann on
mitme raamatu tõlkija, koostaja, toimetaja, kaasautor ja
giid. Ar mastav ema oma
pojale.
Siiras ja avameelne kohtu-

mine andis kuulajatele pimedasse sügisõhtusse kaasa helgust ja soojust. Kindlasti ka
julgust vaadata oma sisemaailma ja usaldama rohkem
ennast.
Soovime kõigile ilusat
jõuluaega ja head aasta
lõppu!
MALL HÜVENEN ja
CLAIRE PIIGLI
Antsla Linnaraamatukogust
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KULTUURISÜNDMUSED ANTSLA
VALLAS
Vaabinas

Võru Teataja 7. detsember 1929

Vaabinas Utsali koorejaama lähedal asub Vaabina Monte-Karlo, kus tihtipeale ööd läbi kahtekümmend
ühte lüüakse. Mängivad küla nooremehed, kelle ninaalust veel piimahabe ehib. Kui raha pole, lüüakse
kompvekkide ja suitsute peale. Pea igal õhtul lüüakse mäng lahti ja see kastub üle poole öö.

Kiri Moskvast

EMALIK TÄNU

Töörahva Elu 16. detsember 1969

1944. a. augustil hukkus Eesti NSV vabastamislahingutes mu poeg, kahurväelane kapten Tšernitski.
Tema kalm asub Urvaste külanõukogu territooriumil Võru rajoonis, kohaliku 8-klassilise kooli lähedal.
Juba 24 aastat järjest külastan ma igal aastal minule kallist kalmu. Nende pikkade aastate jooksul ma
veendusin, et see kalm pole kallis ainult mulle, vaid ka paljudele kohalikele elanikele, kes pidevalt ja
armastusega hoolitsevad nõukogude sõjameeste haudade eest, austavad nende mälestust.
Kooli direktor A. Murel, „Siiriuse” kolhoosi esimees V. Konksi, külanõukogu esimehe asetäitja M.
Pirnbaum ja teised seltsimehed teevad palju noorte kasvatamiseks kodumaale ustavuse ja kodumaa
vabaduse eest langenud sõjameeste austamise vaimus. Eriti peab ära märkima Eesti vabastamise 25
aasta juubelipidustusi. Nende läbiviimise eest tahaksin tänada EKP Võru rajoonikomiteed ja rajooni
sõjakomissariaati.
Möödunud 25 aasta jooksul on elu Urvastes palju muutunud ja on meeldiv tunnistada, et meie
rahva ohvrid ei olnud asjatud.
Saadan sügava tänu kõigile Urvaste elanikele, kes hoiavad mälestust meie lähedastest, meie õnne
eest langenutest.
M. I. TŠERNITSKAJA
(Ajalehest „Sovetskaja Estonia” nr 286)

Raamatusoovitus
Haabsaare raamatukogu
soovitab
Ilmus Artur I. Erich romaan
„Saladuste varjud!” Romaani
tegevus toimub paralleelselt
Berliinis, kus elab neljast õest
veel ainsana elus olev Alla ja
Eestis. Alla tunneb ennast suguvõsa tõelise matriarhina ning
käitub ka sellele vastavalt. See
romaan on kaheksas raamat
sarjas „Äikese varjud”.

Varasemalt on ilmunud: „Enne
äikest” (2007), „Äike” (2008),
„Pärast äikest” (2008), „Välgust
tabatud” (2009), „Varjud”
(2009), „Varjude allee” (2010) ja
„Äikese varjud” (2012).
Autor on kirjutanud, et see
on nüüd tõesti viimane osa, aga
eks näis. Seoses autoriga üks
küsimus suurele ringile ehk
lugejaile: kes peitub varjunime
taha Artur I. Erich? Vihjeks
niipalju, et tegemist on Eestiga.

pannud Piret Kooli. Järvit
aitas meenutada poeg RichardErik, kelle sõnul said lähedased raamatus suud puhtaks
rääkida. Tema jutupliiatsite ja
kaubamärgina mõjuva naeratuse seltsis on üles kasvanud
mitu põlvkonda lapsi. Raivo
Jär vi pildid elavad kõigile
vaatamata edasi.
Sellel sügisel on kirjastuse
Varrak loodusraamatute sarjas
"Roheline raamat" ilmunud
kaks Eesti veekogusid käsitlevat
raamatut: "Eesti järved" ja
"Eesti jõed".
Raamatus „Eesti jõed”on
ülevaade Eesti jõgedest, nende
toimimisest, taimedest ja loomastikust – mis on jõgi ja miks
nad on sellised, nagu nad on.
Autorid tutvustavad 64 suuremat, erilisemat või piirkondlikult olulisemat jõge. Raamat
on illustreeritud rohkete fotodega.

läheb Paulil hästi, tal on sõbrad, nii
et paari kiusupunni pärast poiss eriti
pead ei vaeva. Eriti köidab poissi
matemaatika.
Poisi esmaseks naisekujuks
on abitu ja nunnutav ema, kes
poja puudumisi põhjendadeski
iseseisvaid otsuseid vastu ei
oska võtta. Kauget ja kaunist
naiseideaali kehastab Jekaterina, imekaunis kingapoe müüja, kellesse poiss silmapilkselt
armub, kuigi tal endal puuduvad veel sõnad olukorra kirjeldamiseks. Tüdruk kui võrdväärne sõber, vahva semu ja
tugiisik ilmub Paulile aga Minna
kujul. Peamine, mis aga raamatus kannab, on põnevusliin
– miks ostab üks mees kingapoest iga päev samasugused
pruunid kingad number 39,
mida ta nendega teeb? Oskuslikult kruvib Vaiksoo tasahaaval
pinget, mis laheneb alles raamatu viimastel lehekülgedel”.
(Antsla, Kuldre, Linda,
Urvaste)

Lastekirjanduse uurija Jaanika
Palmi arvamusest lühike kokkuvõte:
„Raamatu „King nr 39“ peategelane
on Paul Viies, kes käib ühe Tallinna kooli viiendas klassis. Poisil on
edukas pere, emal ja isal on kenad
töökohad, suhted pereliikmete vahel
sõbralikud. Tõsi, aega ühisteks
ettevõtmisteks napib, kuid hoolitsusest poisil puudust pole. Kooliski

Antsla ja Kuldre raamatukogus
on „Suur lauamängude
raamat”, mis viib mängijad
fantastilisse muinasjutumaailma, kus elavad nõiad, džinnid,
seiklushimulised lapsed ja
inimkõnet mõistvad loomad.
Kaheksa armastatud lauamängu pakuvad põnevaid
elamusi. Mängimist ootavad:
„Hanemäng Mowgli ja džungliloomadega“, „Hansukese ja
Gretekese trips-traps-trull“,
„Madude ja redelite mäng
Alice'ga Imedemaal“, „Võlur
Oz ja teekond Smaragdlinna“
jne.

5. Kolmekuningapäeva
kontsert "Ajatud lood kahel
tšellol. Peale kontserti
süütame õues jõulukuuskedest lõkke. /Uue-Antsla RM
7. Urvaste Külakinos
populaarne
dokumentaalﬁlm „Elu täis
draamat”/ Urvaste Seltsimaja
14. Taliharjapäeva kontsert /
Antsla KSK
15. Džässmuusik ja
multiultitalent Lembe Lokk
/ Antsla KSK
15. Urvaste Külakinos
mänguﬁlm „Perekonnata” /
Urvaste Seltsimaja
23. Alle-Saija Teatristuudio
etendus "Rekvisiitori
tähetund" / Uue-Antsla RM
26. Mälumängu turniir /
Tsooru Rahvamaja
30. Mart Sanderi ﬁlm
"Kõhedad muinaslood" /
Antsla KSK

VEEBRUAR
2. Lauatennise turniir
Tsooru karikale / Tsooru
Rahvamaja
7. Naisansambel Helise 20 /
Antsla KSK
8.-9. Tantsutsoon / Antsla
KSK
13. etendus "Head tüdrukud
nii ei tee" / Antsla KSK
22. Ühiskülastus
Rahvusooper Estoniasse,
etendus "Pipi Pikksukk" /
Uue-Antsla Rahvamaja
23. Eesti Vabariik 102,
Antsla valla tunnustuste
pidulik üleandmine / Antsla
KSK
24. Kaitseliidu Antsla
maleva pidulik rivistus /
Antsla kesklinn
28. Konverents „Antsla vald
prügivabaks” / Antsla KSK

Fotol Ago Ruus ja Kalle Nurk fotonäitust üles panemas.

KRISTA PUIJA

Tsoorus avati külafotograaﬁ töödenäitus
Alates 16. detsembrist on
Tsooru rahvamajas avatud
fotonäitus „Tsooru kandi
elu Aleksander Schmidti
klaasidel”.
Luhametsa külas VastseLahu talus elas ja töötas aastatel
1920-1947. aastal päevapiltnik
Aleksander Schmidt. Ta oli eeskujulik külafotograaf, kes jääd-

Kuldre raamatukogu
soovitab
Eesti Lastekirjanduse Keskuse
novembrikuu soovituslik raamat oli Jaanus Vaiksoo „King
nr 39”.

„Raivo Järvi. Kõike muud
kui KUKUPAI” on valusalt
aus sissevaade kunstniku ellu.
Selle raamatu on kaante vahele

DETSEMBER
16. Alates 16. detsembrist
avatud näitus „Tsooru
kandi elu päevapiltnik
Aleksander Schmidti
klaasidel” / Tsooru
Rahvamaja
22. Tsooru mälumängur
III etapp / Tsooru
Rahvamaja
26. Hauka Veloklubi
jõulumatk / Antsla vald
28. Kolm Antsla valla
aastalõpupidu korraga!
Antslas ansambel
Horoskoop, Uue-Antsla
Kuldne Trio, Tsoorus
Kalevband.
Videolülitused kõikidesse
peopaikadesse /Antsla, UueAntsla, Tsooru
JAANUAR
5. Lauatennise turniir
Tsooru karikale / Tsooru
Rahvamaja

(jooksvalt saad kõige toimuvaga
kursis olla www.antsla.ee/kalender)

vustas agaralt oma küla, aga ka
ümberkaudsete paikade inimesi
nende igapäevases elus ja
toimetamistes.
Tänu Mati Kochi perele ja
Võru muuseumi kogudele, on
Aleksander Schmidti fotopärandist säilinud sadu klaasnegatiive. Nendel on jäädvustatud lisaks Luhametsa küla

inimeste tähtsündmustele (talutööd, perepildid, pulmad,
matused) ka Lepistu kooli
õpilasi, Tsooru rahvamaja ja
kohaliku Kaitseliidu tegemisi;
Kikkaoja uue meierei ehitamist,
Mustjõe süvendustöid jne.
Selleks, et tutvustada külafotograaﬁ pärandit laiemale
vaatajaskonnale, on tehtud
valik tema säilinud klaasnegatiividest.
Näituse ideeautor ning
looduse- ja ﬁlmimees Ago Ruus
ütles pärast fotode ülespanemist: „Esimene pilk on näitusel
peal. See, et on ainult ühe
fotograaﬁ näitus, on juba vahva.
Soovitan kõigile, kes tunnevad
huvi vana foto ajaloo vastu, siia
vaatama tulla.”
KALLE NURK
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Õnnitleme juubilare!
80
ANATOLY BARONETSKIY
ENDEL SIIL
MAIRE ARRO
VALVE STEINERS

101
ARNOLD MEIER
95
BERTA MALLEUS
85
LEILI LOHUVÄLI
ILSE KALDA
THEODOR LIEBERT

Õnnitleme
uut vallakodanikku
ja tema vanemaid!

75
HELE POTTER
RAIVO RAAM
TIIU JOAB
KALEV MANDEL
HELGI PANTALON
70
LUULE VOITKA
MADIS VANNIK
VLADIMIR VASSILJEV
TOIVO LOKK

Novembris
sündis:

ROBIN KREEVALD

Vana aasta lõppemas,
uus kohe algamas
Vana aasta viimane päev
viib me peost
kolmsada kuuskümmend viis
küpset tera
igavikuveskisse

KIRIKUTEATED
EELK URVASTE
PÜHA URBANUSE
KOGUDUS
www.eelk.ee/urvaste

Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele!
VALDUR SAAR
22.12.1936 - 20.11.2019
KALJU LEPIK
27.06.1946 - 20.11.2019
KALEV SERMAN
25.06.1953 - 25.11.2019
HARRI VIIBERG
13.08.1953 - 25.11.2019
TIIU KOCH
05.03.1947 - 27.11.2019

22. detsember. Advendiaja 4. pühapäev.
Kell 11.00 Urvaste kirikus. 16.00 Antsla palvemajas
24. detsember- Jõuluõhtu ehk jõululaupäev. Kell 17.00
Urvaste kirikus. Buss väljub Antsla kesklinnast kell 16.00.
25. detsember. Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha.
Kell 11.00 Urvaste kirikus, 14.00 Heimtali kirikus. Mängib
orkester „Kungla“
26. detsember 2. jõulupüha. Kell 11.00 Urvaste pastoraadis
kaunimate jõululaulude laulmine. Buss kesklinnast kell 10.00
29. detsember. Jõuluaja 1. pühapäev.
Kell 11.00 Urvaste kirikus, 16.00 Antsla palvemajas
31. detsember. Vana-aasta. Kell 17.00 Urvaste kirikus, 23.40
Urvaste kirikus kesköine aastavahetuspalvus
1. Jaanuar Jeesuse nimepäev. Kell 11.00 Urvaste kirikus
5. jaanuar. Kell 11.00 Urvaste pastoraadis, 16.00 Antsla
palvemajas
6. jaanuar Kolmekuningapäev. Kell 17.00 Urvaste pastoraadis
12. jaanuar. Kell 11.00 Urvaste pastoraadis, 14.00 Heimtali
kirikus

Aeg istuda maha ja mõelda
kuis igaüks kasvatas
oma saagid ise...
(Larissa Aaman)

Kuldre kandi prouad pidasid oma terade kokkulugemise kohviku
jõulukuu alguses. Lõppev aasta on olnud natuke tegusam
eelmistest. Tegevused on saanud veidi suurema hoo ja haarde.
Õnnestumise eest tuleb tänada iga osavõtja panust, sest koostegemistes sünnivad kõige paremad asjad. Samuti on olnud ka
väljastpoolt mõistvaid ja abivalmeid toetajaid.
Igaüks meist vajab aegajalt inimesi enda ümber, kellega jagada
oma mõtteid, rõõme ja muresid. Hea, kui kuskil on süüdatud
tuluke ja Sa tead, et oled oodatud. Ehk selles ongi peidus killuke
puhtinimlikust õnnest.
Käime koos 1-2 korda kuus. Suurematest ettevõtmistest
anname teada vallalehes, väiksemate puhul levitame suusõnalist
infot. Olge julged kaasa lööma ja naabrinaistki (miks mitte ka
naabrimeest) kaasa kutsuma. Meiega võivad julgelt kampa lüüa 50+
inimesed – huvid ja tegevused peaksid klappima küll.
Kutsume igas vanuses juba oskajaid ja või alles õpihuvilisi
vaipasid kuduma. Vallavolikogu abiga saime juurde mõnusa sooja
ruumi Kuldres vallamajas, kus üleval kolmed kudumisteljed. Võtke
ühendust Ene (tel 55604094) või Anniga (tel 58048428) või tulge
ise vaatama. Edendame taaskasutust ja koome oma armsad kleididpluusid, tekikotid, väikseks jäänud lasteriided vaipadeks. Saame
vahva põrandakatte, mille sees omad lood ja mälestused.
Kauneid jõule kõigile. Igaühe peale sel ajal mõtleb keegi...
Kuldre kandi prouade nimel
ENE KLAAR

ÄRA TEE PAUKU, HOIA LOODUST JA LEMMIKLOOMI!

VAIKUS ON MAAVARA!
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Head kohalejõudmist!

Antsla turuplatsil

4. jaanuaril
kell 9-12

Kaunist jõuluaega ja
kõike head uueks aastaks!

Järgmine turupäev

18. jaanuaril

Tervitus kõigile, kellega aaastaid koostööd tegime! /küljenduse-mall/

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

Müüa söögikartulit.
Võimalusel transport.
Tel 513 1969

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
Järgmise lehe materjalid palume saata
kalev@antsla.ee 17. jaanuariks

