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Antsla ruumikava
Eelmise aasta lõpus valmis Antsla Vallavalitsuse tellimusel ning
Linnalabor MTÜ eestvedamisel Antsla ruumikava. Valminud
ruumikava koondab Linnalabori kogutud olemasoleva teadmise
Antsla linnast ja selle mõjualast, liites elanike igapäevase kohtumis- ja tegevusruumi eripärad, et luua võimalus ilma erialase
eelteadmiseta ruumiotsuste tegemisel osaleda.
Valminud visioonidokument on kodanike ja vallaametnike
ühine tööriist, mille juurde ruumiliste otsuste tegemisel tagasi
pöörduda.
Ruumikava annab ülevaate Antsla ruumilistest väljakutsetest, kohalike elanike tajutud ruumist ja ruumikava koostamise
töö käigust.
Illustreeritud on ettepanekud, mida ruumis võiks muuta.
Samuti on dokumendis kajastatud juhtnöörid elanike paremaks
osalemiseks nende otsuste tegemisel.
Kõik ruumikava koostamise käigus esitatud ideed ja ettepanekud seob kokku tegevuskava aastani 2030.
Ruumikava võiks olla vallakodanikule kohutuslikuks lugemiseks nagu ka teised meie elukeskkonda kujundavad arengudokumendid. Ruumikava üheks ettepanekuks oli, et edaspidi
tehtavad projekteerimistööd, mille eesmärgiks on avaliku ruumi
kujundamine ja muutmine, saaksid toimuma läbi ideekonkurssi.
Avalik ruum on keskkond mille kujundamisel on sõna- ja arvamuse avaldamise õigus igal kodanikul. Avalik ruum peaks olema
nauditav võimalikult paljudele. Valminud ruumikavaga saab
täpsemalt tutvuda valla veebilehel htt ps://antsla.kovtp.ee/et/
arengudokumendid.
Kirjutame ka edaspidi ruumikavas kavandatust. Eriti olukorras kus juba õige pea – käesoleva aasta lõpus on Antsla linnaruum
kui mitte tundmatuseni muutunud, siis märkimisväärselt ümber
kujundatud.

“Keskuses võiks olla
mingisugune väga ilus
monument. Mingi kuju
või vaatamisväärsus,
mille taustal teeksin
pidupäeval pildi.”

“Antsla on turvaline väikelinn. See võiks ent väljenduda ka välisruumis nt kõnniteed ja
tänavavalgustus.”

“Antslal peaks olema
esindusala - aktratiivne
koht, kujundatud,
visiitkaart
Antslale!”

“Postimaja
on lahe maja
– mis sellest
saab?”

“Keeritiigipark võiks
laieneda KSK ja
vallamaja poole!”

“Välisruumi arendamise puhul on
kõige tähsam
läbimõeldud tervik ja
hästi kasutatav
linnaruum kõigile!”

“Kõrghaljastus kesklinnas on suur väärtus, koheselt on
tunne teine, kui on
mõni suur puu.”

“Vähe
istumiskohti on!”

“Nässmõisa peab
saama suuremat
kasutust.”

“Palju rohkem peaks
olema jalakäijate ala.
Vallamajast koolimajani,
kultuurikeskusest
tervisekeskuseni ainult
jalakäijate ala!”

“Trenni pole
väga kuskil
teha!”

“Kesklinna pargis
võiks olla veeala,
kohvik ja mänguväljak!”

“Suvilalinn!
Oled linnas, aga
elad maal!”

“Et oleks noortel
rohkem
tegevusi!”

“Turvalisus ja teekatted
– hästi oluline.
Väikelinna puhul on
ligipääsetavus
kohutavalt tähtis.”

Endomondo
väljakutse

K J
arenguspetsialist

Ruumikava koostamisel kaardistatud elanike arvamused
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Aeg taas vunki mano anda!
Kohtume 12.–14. märtsil Kuldres
12.–14. märtsini saab taas kaasa lüüa
Võrumaa elu parandavate nutikate lahenduste loomisel – Kuldre koolis toimuvad
järjekorras juba neljandad Vunki mano!
loometalgud.
Kuldre loometalgud erinevad eelmistest selle poolest, et teemade esitlemine
ja meeskondade moodustamine toimub
juba enne üritust. Vunki mano! kodulehel
on avatud vorm oma teema esitamiseks:
htt ps://vunkimano.vorumaa.ee/
Vunki mano! loometalgud on häkatoni
stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate
lahendusteni jõudmises. Meie ülim ees-

“Antslas
võiks olla
muuseum!”

märk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse
kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi
mõeldud. Toome loometalgutele kokku
kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike
vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist
tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka
nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused
jne.
Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis
pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on
oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kel-

legi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda.
Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid
on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu
väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame
kestvate tulemusteni.
Sina ja mina – koos loome homse
Võrumaa!
Loometalgud on osalejatele tasuta. Talguid rahastab SA Võrumaa Arenduskeskuse projekt “Vunki mano! loometalgud”
(Võrumaa Partnerluskogu LEADERi programmi meede 1.2 – Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö). eskorte latin 9
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Vunki mano! projektijuht

Kõige raskem treeningu osa on panna trenniriided selga ja liikuda diivanilt ukseni- sealt edasi on juba puhas rõõm!
Oled tundnud sama? Meie, Hauka Veloklubi liikmed, on küll
ja küll tundnud nii aga kui sa selle esimese raskuse ületad, siis
oled enda üle uhke ning sinu keha ja meel on tänulik sinu saavutuse üle!
Sel aastal on Hauka Veloklubil eesmärk innustada inimesi
aktiivsemalt VÄLJAS liikuma! Selleks oleme loonud väljakutse
treeningkeskonnas Endomondo ja kutsunud inimesi liikuma
sel aastal vähemalt 2020km värskes õhus. Liikumisvõimalusteks on kõnd, jooks, suusatamine, jalgrattasõit ja orienteerumine.
Tänaseks on väljakutsega liitunuid juba 94 inimest. Kui sinulgi
on soov väljakutsega ühineda, siis liitumiseks lae oma telefoni
endomondo äpp ja otsi 2020a. Endomondo keskkonda saad sisse
logida ka arvutis.
Kui tundub, et ei taha liituda meie väljakutsega, võid ka endale
ise väljakutse esitada. Lihtsalt annad endale lubaduse, et sel aastal,
kuul, nädalal ma liigun väljas igal vabal momendil. Ole aktiivne
ja aja end diivanilt üles!
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Vallavolikogus otsustati:
17. detsembril toimunud volikogu istungil:
- kinnitati Antsla valla 2019.
aasta V lisaeelarve. V lisaeelarve koostamise vajadus tekkis seoses vallale kuuluva
eluruumi remondikulude
suurenemisega;
- kehtestat i Antsla valla
2020. aasta maamaksumäär.
Elamumaa, metsamaa ja
muu maa maamaksumääraks kehtestati 2,2 % maa
maksustamishinnast aastas
ning põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks
kehtestati 2,0 % maa maksustamishinnast aastas;
- Antsla Vallavalitsust volitati asutama Antsla valla
ametiasutuste ja hallatavate
asutuste ülesannete täitmisega seotud andmekogusid

ja kinnitama andmekogude
põhimääruseid;
- otsustati kaasfinantseerida
MTÜ Kaksküla projekti „UueAntsla rahvamaja keldrikorruse rekonstrueerimine II
etapp” 4 760 euroga;
- otsustati kaasfinantseerida
EELK Urvaste Püha Urbanuse
koguduse projekti „Urvaste
kiriku I korruse akende restaureerimine ja välisfassaadi
värvimine” kuni 6 800 euroga. Valla poolne toetus eraldatakse siis, kui on saadud
Muinsuskaitseameti poolt
positiivne projekti rahastamise otsus;
- otsustati omandada Antsla
vallale Uue-Antsla kergliiklustee rajamiseks vajaminev
maatükk pindalaga ~47 m²
Ilumäe kinnisasjast.

Antsla Gümnaasiumi C-korpuse
rekonstrueerimine
Kui lapsed peale koolivaheaega Antsla
Gümnaasiumisse saabusid olid C-korpuse
rekonstrueerimistööd juba alanud.
Niimoodi klassikat tõlgendades võib öelda,
et nüüd on kauaoodatud tööd C-korpuses
alanud.
Ehitustööde peatöövõttu teostab AS
Tartu Ehitus, projekteerimisega tegeleb
Sirkel&Mall OÜ ja omanikujärelevalvet
teostab Inseneribüroo Telora OÜ. Antsla
valla poolt hoiavad kätt pulsil majandusnõunik Rain Ruusa ja kooli majandusjuhataja Talvo Kont. Lisaks on meeskonda

kaasatud vastavad ametnikud ja koolipere
esindajad.
Rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse hoonest seest kogu korpuse sisu
ja antakse sellele uus välimus. Täielikult
uuendatakse aula, võimla koos abiruumidega, tüdrukute ja poiste käsitöö klassid,
riigikaitseklass koos lasketiiruga. Vallarahva kasutusse tulevad uuenenud saunad ja jõusaal.
Parema tulemuse saavutamiseks vahetatakse täielikult välja hoonesisene

taristu- vee-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni- ja elektrisüsteemid.
Lisaks remonttöödele saavad ruumid ka
osaliselt uue sisustuse - seadmed tüdrukute ja poiste käsitööklassidesse, aulasse
ja võimlasse.
Tööde kogumaksumuseks on ca 1,4
miljonit eurot. Hankelepingu kohaselt
on tööde lõpptähtajaks september 2020.a.
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majandusnõunik
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volikogu sekretär-asjaaja

Märka hea sõnaga !
Veel mõned päevad, 1. veebruarini saavad kõik esitada ettepaneku või mitu, kes just tema arvates oli see inimene, ettevõte, organisatsioon või tegu mis vääriks esiletõstmist. Peatu,
vaata aastasse 2019 ning meenuta kes või mis tekitas tunde:
„vaat see juba oli ...!“ Meie seas on palju neid kes lisaks igapäevatööle panustavad vabatahtlikena. Või on mõni sportlane
või meeskond saavutanud tulemuse mis on väärt tunnustamist ka valla poolt.
Ettepanekuid saab esitada kirjalikult vallavalitsuse aadressil: F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald või elektrooniliselt: www.antsla.ee

Vaade Antsla Gümnaasiumi aulale

KALEV JOAB
arenguspetsialist

Antsla saun suletud
septembri lõpuni
Seoses Antsla gümnaasiumis toimuvate ehitustöödega on
Antsla saun suletud alates 5. jaanuarist kuni septembrini 2020.

Saunas saab käia Kuldre kooli võimla osas
LAUPÄEVITI
kell 11.00-14.00 naised
kell 14.00 - 17.00 mehed
Transporti Antsla Vallavalitsus ei korralda.
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Tegevustoetused
Antsla vallas
toimetavatele
kodanikeühendustele
Igal aastal eraldab Antsla Vallavalitsus vallas tegutsevatele kodanikeühendustele erinevaid toetusi kogusummas 23 000 eurot.
Allloetletud toetuste eraldamisel on aluseks
volikogu poolt kehtestatud kord. Toetuse
eraldamise otsustab Antsla Vallavalitsus,
võttes aluseks volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanekud. Kuna tänaseks pole
2020. a vallaeelarve veel vastu võetud, võivad summad mõnevõrra muutuda.

K J
arenguspetsialist
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Toetuse saaja

Eraldatud
toetus

MTÜ Tehnikaspordiklubi

Kobela jää 2020

MTÜ Antsla Eakate Selts
Sügismeloodia

Jaanipäev Kobelas

1000

Tegevustoetus 2020

1000

MTÜ Hauka Veloklubi

Ratta- ja suusatuur

Kaika rattamaraton

1000

Tegevustoetus 2020

1000

MTÜ Boose Selts

MTÜ Hauka Veloklubi
MTÜ Hauka Veloklubi
MTÜ Hauka Veloklubi
MTÜ Kaikamäe

Eesti Meistrivõistlused maastikuratta
teatekrossis
Tegevustoetus 2020

1000

1000
1000
1000

MTÜ Kaikamäe

Kultuuriõhtud Kaikamäel

1000

MTÜ Kaksküla

Vana aja jaanipäev

950

MTÜ Kaikamäe

Jaanipäev Kaikamäel

1000

MTÜ Kaksküla

käsitöö õpituba ja kevadnäitus

150

MTÜ On Vaja Teha

Jaanus Kala viievõistlus

1000

SK Antsla

Osalemine Võru-Põlva liigas (korvpall)

MTÜ PerLep

SK Antsla

Eakate tegevused

Osalemine Eesti võistlustel (korvpall)

800

1000

600

Tegevustoetus (spordivõistlustel
osalemine ja võistluste korraldamine)

1900

Urvaste Külade Selts

XIV Urbanipäeva laat

1000

MTÜ Urvaste Villike

Tegevustoetus

1000

MTÜ Vahtra Talu
tegemised

Meistrite päev 2020

1000

Roosiku külapäev

345

Tsooru külateatri juhendaja töötasu

660

SK Urvaste
Tantsuselts Pärliine

Urvaste Külade Selts
MTÜ Urvaste Villike
MTÜ Vingerpuss

MTÜ Tsooru V-Klubi
MTÜ Tsooru V-Klubi

Saun Esna allikjärve ääres

Elluviidav tegevus

Tegevustoetus (arendustegevused)

1000

Luuleõhtu

200

Uuslavastus Villikesel

Tegevustoetus (üritused aasta jooksul)

1000

1000
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Ühe kooli lõputööks kirikuvaip,
teise kooli lõpusirgel koolitööks isikunäitus
Ei juhtu just iga päev, et
Võrumaa kangakuduja-käsitööline Tallinnas oma töid
näitusel eksponeerib. Urvaste
kandis elava kolme lapse ema
Karmen Kroonmäega just nii
juhtus – kuni 20. jaanuarini
oli Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis võimalus näha
tema kangastelgedel kootud
salle. Isikunäituse „UduleeUduree. 3x Eesti oma sall”
avamine toimus 3. jaanuaril,
avamisele oli tulnud 16 inimest. See on Karmeni sõnul
on täiesti piisav esimeseks
korraks. Rahvakunstigaleriist
soovitati avamise puhuks ka
tervituslaud teha, see olevat
kombeks. „Tervituslaua katsin kohaliku hea ja paremaga
- Anti kama- jõhvika trühvlid, Heleni leivapallid suitsulihaga, Kiira-Aliina imelised
trühvlid, Viigi ja Kalevi õunamahl ja Annika kaseteemaline
keraamika. Plakatid aitas kujundada Kaili ja väsimatult oli
abis Külli.” Karmen ütleb veel,

et algul oli plaan võtta avamisele kaasa rohkem kohalikku
kraami, aga kuna toidukaup
projektikõlblik kulu ei olnud,
siis kattis ta laua oma vahenditest. Näituse juhatas sisse Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
juhatuse esimees.

Teekond näituseni
Ükski saavutus ei tule kergelt. Karmen Kroonmäe alustas
sügisel viimast aastat kooliteed
Viljandi Kultuuriakadeemias
rahvusliku tekstiili erialal,
kevadel terendab eest lõpetamine. Õppinud on tragi naine
varem sama asja ka Olustveres, enne seda sai läbi käidud
veel ka Räpina aianduskool ja
õpitud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses raamatupidamise
erialal. Viimased paar aastat on
käsitööettevõtja iseendale tööandja oma mikroettevõttes.
Kroonmäe sõnas, et kui ta
juulikuus näituse korraldamise
asjus galeriisse päringu saatis,

Autor oma töid üles panemas.
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siis sai ta vastuseks, et aasta
lõpuni vabu pindu ei ole, alles
jaanuaris. Karmenile see sobis,
sest sallide jaoks on talv hea
aeg. „Juunis ei tahakski salle
eksponeerida,” ütleb Kroonmäe. Näituse korraldamisel
oli ka praktiline põhjus – kultuuriakadeemias õppimise ajal
tuli läbida esitluspraktika- näituste/väljapanekute korraldamise, abistamise, külastamise
praktika. Nii suurelt – oma
näituse avamisena – seda vaja
teha ei oleks olnud, aga eks ole
ju Karmen ennegi suuri asju
ette võtnud - Olustvere kooli
lõputööna valmis tal kangastelgedel kootud vaip, mis siiani
ehib Urvaste kiriku põrandat ja
tervitab igat sisseastujat. Nüüd
siis näitus, sellega saab praktika ära kaitsta.

Tooraine valik
Näituse kuulutusel on kirjas
3x Eesti oma sall – see tähendab Eesti oma tooraine, Eesti
oma villakojad ja Eesti oma
disain. Sallide valmistamisel on kasutatud ainult Eestis
kasutatud lammaste villa, mis
on naturaalne ja inimesesõbralik toormaterjal. Vill on pärit
Lõuna-Eesti – Võrumaa, Viljandimaa ja Tartumaa – neljast
erinevast lambakarjast. Sallide
kudumisel kasutatud rikkalik naturaalne villane värvivalik pärineb lambatõugudelt
Wendleydale, Teksel, Dorset, Rootsi peenvillane, Kihnu
maalammas ja Eesti valgepealine maalammas.

Näituse avamine. Keskel Karmen Kroonmäe.
Kohalik lambavill on kedratud lõngaks Eesti villavabrikutes – Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia Vilma villakojas ja Muru villavabrikus
Rõngus. Villakoja seadmed on
valmistanud Itaalia perefirma
Pietro Ramella&Co, tegemist
on villa töötlemise masinatega, mis võimaldavad teha
poolkammtüüpi lõnga. See on
käsiketrusele kõige ligilähedasem villa töötlemise viis, selline lõng on siledam, siidisem
ja läikivam, ka vähem karune.
Kõik mõjutab villa kvaliteeti –
isegi kui on üks ja sama kari,
ei pruugi tulla iga aasta üks ja
sama vill. Isegi ilm mõjutab.
Kuiv suvi või vihmane periood
- kõik tuleb lamba villast välja.
Samuti pügamine, kas pügad

ühe või kaks korda aastas,
samuti sorteerimine. Kohalikust lambavillast kangastelgedel kootud sallid ja pleedid
disainis Karmen Kroonmäe ise.

Udulee ja Uduree
„Nimed on uduga seotud,
need sallid tulid kevadel koolitööna. Tegelikult mõlkus mõte
juba ammu peas, aga iga asi
tuleb siis kui ta tulema peab,”
ütleb Karmen Kroonmäe. „Koolis tuli tootearenduse tund ja
seal sain rakendada seda ideed,
see tundus nii õige asi. Kui ma
neid salle tegin, siis vaatasin aknast välja, oli parajasti
udune, samas olid seal udus ka
mingid värvid. Udu tundub esialgu selline tavaline, hall mass,

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...

Palju õnne, Täheke!

Tundsime täna tugevat toetust oma tegevusele
erinevate inimeste poolt Antsla valla komisjonide ühiskoosolekul, mis annab meile teatava
julguse, mitte katkestada üles ehitatut.
Ansamblitel on omad graafikud ja selleks, et
neid esinema kutsuda, on vaja teha pikki plaane,
nii ei teki tühimikku.
Seniks, kuni otsustajad teevad oma otsuseid,
anname endast parima, et Linda Rahvamaja
akendes paistaksid tuled ja selle säras tantsiksid rõõmsad inimesed.
Kuna suuremaid üritusi ei saa korraldad üle
öö ja meid pidevalt “pommitatakse” küsimustega millal? ja mis toimub?, siis ...
Kuupäevad kalendrisse:
22.veebruar ans TOPELTMÄNG
14. märts ans TERMINAATOR
4. aprill ans MEIE MEES
2. mai ANNE VESKI
23. juuni JAANIPÄEV - Urod Stewart 10 ja
külalisansamlid Boose Suurjärve puhkealal.
NB! Hoia ennast kursis, hooaja graafik ei ole
lõplik!

Eest i va n i m lasteajakiri tähistab jaanuaris 60.
sünnipäeva.

Suitsuandurid
Meele teeb rõõmsaks, et suitsuandurid on leidnud nii suurt poolehoidu. Suur hulk on leidnud
juba tee oma kodudesse, aga veel on hulk, mis on
oma kodude ootel. Et neil ei tuleks kaua oodata,
siis võid julgelt pöörduda kõigi Boose Seltsi liikmete poole sooviga see saada.

Ise saad suitsuandurile järgi tulla lisaks Linda
Raamatukogule ka Antsla Linnaraamatukokku.
Küsi julgelt!

KUNI ME KÜLA VEEL ELAB,
ELAME MEIE KA ...
B

Ajakiri Täheke on laste ajakiri, mis on ilmunud järjepidevalt 1960.aastast alates. Seega
on tegu vanima järjepidevalt

F 
aga kui sa lähemalt vaatad, siis
tulevad välja värvid ja salapära.
Udulee on selline naiselikum,
õrnem, pitsilisema koega. Uduree on jõulisem, tugevam, näeb
välja moderne,” selgitab Karmen Kroonmäe oma sallide olemust. Lisab veel, et tegi sallid
sellise väikese vimkaga – suvel
on udus ühed värviviirud, talvel teised. Sallidesse on need
sisse kootud, lõng sai värvitud
taimevärvidega. Peale näituse
lõppu Tallinnas saab sallide
näitust näha oma vallas –
Kobelas, Linda rahvamajas.
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ilmuva lasteajakirjaga Eestis. Tähekest on lugenud pea
kõik tänased isad-emad, nüüd
juba isegi nooremat sorti vanaisad-vanaemad. Neist paljud on
ajakirjale saatnud oma jutte ja
luuletusi, lahendanud ristsõnu,
meisterdanud erinevaid tegelasi käsitööküljelt. Selle kõrvalt
on ajakiri olnud kasvavale põlvkonnale esimeseks kokkupuuteks ajakirjandusega, meediaga
üldisemas plaanis. Võib liialdamata öelda, et Täheke on elu
esimene ajakiri mitmetele eestlaste põlvkondadele.
Tähekeses on üles astunud
näiteks Jaak Mae, Sven Mikser, Signe Kivi, Rein Raud, Kärt
Toomingas jpt. oma juttude,
luuletuste ja piltidega.
Eestikeelsele Tähekesele
lisaks on ilmunud erinumbreid võru, vene, setu, kihnu ja
mulgi keeles.
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Aasta 2020 plaanid
noorsootöös
Selle aasta plaanid noorsootöös. Pöörame rohkem tähelepanu ennetustööle ja
on plaanis noortega külastada selliseid kohti ja asutusi
Antsla vallas kuhu noored ei
pääse. Esimene noorte soov
oli näha millised on poodide
laod vaatame kas saame neid
näha läbirääkimised on juba
tehtud.
Ennetustöö on jaotatud
kuude kaupa VEEBRUARperevägivald, MÄRTS- liikumine, toitumine
M A I- n a rk o o t i k u m id ,
OKTOOBER- haiguste enne-

tamine, NOVEMBER- erinevad sõltuvused.
Märtsis on tulekul „Antsla
Vald Prügivabaks” keskonnateemaline konverents.
Mais juba kolmandat aastat Autoorienteerumine, juuni
alguses on Noortepäev ja uus
asi sellel aastal tähistame
koos kooli algust suuremalt
kui tavaliselt.
Jälgi meie tegemisi FB lehel
Antsla Valla Noored.

E  M-L
noortejuhid

AN T S L A VALD PRÜGIVABAKS
KUTSUB TEID

6. MÄRTSIL

A NTSLA SPORDI-JA
K U L TUURIKESKUSESSE

KESKKONNATEEMALINE
KONVERENTS
ROHKEM INFOT JÄRGMISES LEHES

4010 eurot heategevuseks
Antsla Gümnaasiumi traditsiooniks saanud heategevusliku oksjoni ja jõululaada
korraldamise au sai sellel aastal endale kooli 73. lend. Kuna
eelmisel aastal olid laat ja oksjon väga edukad, pidime meie
ületama üpriski kõrge lati.
Laat ja oksjon täitsid oma
eesmärgi, kogusime kohalikule elanikule Ahti Zoludevile
jalaproteesi soetamiseks vajaliku summa - 1835 eurot. Ülejäänud 2175 eurot annetasime
vähiravifondile Kingitud Elu.
11. klass meeskonnana on
toimekas ja koostöö on meil
hea. Hakkasime laada korraldamisega pihta oktoobris. Töö
algas tegevuse koordineerimisega. Kõige tähtsam ülesanne
oli sponsorite leidmine ja nendega suhtlemine. Sponsoreid
saime kokku üle saja, kelle seas
oli nii firmasid kodukandist
kui ka Eestimaa erinevatest
paikadest. Erilised tänusõnad toetajatele Antsla vallast:
Werrowool, Antsla Tarbijate
Ühistu, Kitoon, Antsla Inno,
Antsla Ilusalong, Boose Selts,
Urvaste Külade Selts, Veski
Pubi, OÜ Werton, Taarapõllu
Talu, Mare Massaaźisalong,
Vahtrasalu Kohvik, Kindel

Antsla Gümnaasiumi jõululaat
Koht, Haugas Transport, AnniManni Mängumaa, Hauka
Veloklubi, Vesiroos, Antsla
Gümnaasium jt. Lisaks nendele sponsoreerisid meid ka
väga paljud eraisikud: Jaanus Kala, Kaia Pruuli, Annika
Kõrvoja, Karille Bergmann jt.
Oksjonil oli pakkumisel üle
160 toote, mis kõik said tänu

F A G
agaratele osjatele omaniku.
Korraldajad tänavad kõiki jõululaada müüjaid ning tublisid
lapsevanemaid, kes panustasid
küpsetiste, käsitööga ja laadal
osalemisega.
Korraldajatena jäime Antsla
Gümnaasiumi heategevusliku
jõululaada ja- oksjoni tulemusega väga rahule. Kogutud 4010

eurot suunasime abivajajatele.
Organiseerimise käigus saime
uusi kogemusi. Tänusõnad 11.
klassi ühtsele meeskonnale ja
kooliperele.

L S
Antsla Gümnaasiumi
11. klassi nimel

Sügisel avarate mõtetega kooli!
Õppepäevad hakkavad toimuma
esmaspäeviti kell 13.00-14.30
Täpsem info on Antsla Gümnaasiumi kodulehel.

Ü R I T U S ON TASUTA!!!

F K P

Kultuurikohtumised
Antsla vallas
Mõnda aega tagasi tegi Antsla Vallavolikogu ettepaneku viia
käbi küsitlused ja kohtumised valla raamatukogudes ja rahvamajades. Raamatukogude küsitlused ja kohtumised sai läbi
viidud juba eelmisel aastal, Nüüd on järjekord rahvamajade
käes. Rahvamajade küsitlus on läbiviidud (vastas 82 inimest),
nüüd on järjekord kohtumiste käes.

30. jaanuar kell 17 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus
4. veebruarkell 18 Uue-Antsla Rahvamaja
6. veebruar kell 18 Tsooru Rahvamaja
10. veebruar kell 18 Kaika Seltsimaja
11. veebruar kell 18 Urvaste Seltsimaja
12. veebruar kell 18 Linda Rahvamaja
•Tutvustame Antsla valla rahvamajade küsitluse kokkuvõtet
•Maja juhid/eestvedajad tutvustavad järgmise viie aasta
plaane-tegevusi
•Arutelu
Hea kogukond, olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema.

M T
kultuuri- ja noorsootööspetsialist
Antsla Vallavalitsus
56472632

Kooliaeg jõudis kätte Antsla Gümnaasiumi eelkooli lastele
13.jaanuaril. Esimesele kokkusaamisele saabusid särasilmsed
lapsed 11.klassi õpilaste saatel.

Üheskoos:
• avastame, et õppimine on tore ja huvitav;
• mõistame, et liikumine ja mäng on hea tervise võti;
• muudame silla lasteaia ja kooli vahel sujuvamaks ja
stressivabamaks;
• tutvume õppeainete ja aineõpetajatega läbi erinevate tegevuste;
• õpime täiskasvanutega ja teiste lastega arvestamist;
• arendame kuulamisoskust, kannatlikkust, tähelepanu ja
püsivust;
• kujundame arusaama, et igaühel peab olema võimalus
õnnestumiseks.
Rõõmsa kohtumiseni!

K K  H K
eelkooli õpetajad

Uus mürgistusinfo leht 16662.ee aitab mürgistusi ennetada ja
esmaabivõtteid õppida
Mürgistusteabekeskuse uuelt
veebilehelt www.16662.ee leiab
info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest
kui ka valdkonna koolitustest.
Samuti leiab lehelt kasulikud
näpunäited, kuidas mürgistusi
vältida ja kodu ohutuks muuta.
Mü r g ist usteabekeskuse
juht Mare Oder ütleb, et kõik
mürgistused on ennetatavad.
„Uue veebilehe lõime selleks,
et kogu mürgistustega seotud
info oleks Eesti inimeste jaoks
mugavalt ühte kohta koondatud,“ selgitas Oder, kelle sõnul
on uuendatud veebileht väga
hea võimalus end mürgistustega seotud küsimustes kurssi
viia ja seeläbi ka mürgistusi
ennetada.
Kas teadsid, et umbes 90%
mürgistusi juhtub kodus? Ligi

pooltel juhtudel pöördutakse
Mürgistusteabekeskuse poole
seoses alla 3 aastaste laste mürgistustega. Iga teine mürgistusinfoliinile 16662 tehtud kõne
puudutab kemikaale ja iga kolmas ravimeid. “Lastel puudub
ohtude mõistmiseks vajalik
elukogemus. Näiteks tunduvad
neile vanavanemate ravimid
mõnusate kommidena. Seega
tasub ravimid hoida alati laste
käeulatusest väljaspool ning
ohtudest lastega ka rääkida.
Kuna lapsed õpivad jäljendades, tasuks täiskasvanutel
läbi mõelda – kas ravimite võtmine, kemikaalide turvakorkide avamine laste silme ees on
ikka kõige mõistlikum,” selgitab Mare Oder.
Paljud mürgistused on hooajalised, näiteks on seenehoo-

ajal levinud nendega seotud
küsimused ja kevade saabudes
tuleb rohenäppudel ette mürgistusi aiakemikaalidega. Mürgistusteabe kodulehelt saab
uue lahendusena tellida uudiskirja, kus antakse ülevaade
eeloleva perioodi võimalikest
mürgistusohtudest. “Uudiskiri on hea võimalus näiteks
väikelaste (vana)vanematele,
kes saavad end kursis hoida
aktuaalsete mürgistusohtudega ja nende ennetamise võimalustega,“ ütles Oder.

Mü r g ist usteabekeskuse
infoliinile 16662 saab helistada ööpäevaringselt mistahes
äsja juhtunud mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral. Kõne on tavatariifiga ning
anonüümne. Infoliinil töötavad pikaajalise erakorralise
meditsiini kogemusega spetsialistid, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti kõige
sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee
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Noor pere annetas 380 suitsuandurit
On juba kombeks saanud, et
aasta lõpus tehakse palju annetusi. Tavaliselt on need
suured ja üle-eestilised kampaaniad, aga juhtub ka nii, et
annetatakse oma külale, oma
kogukonnale.
Mõni päev enne jõule pöördus
Antsla vallas tegutseva Boose
seltsi poole anonüümseks jääda
sooviv noor perekond, et toimetada heategevuskorras valla
elanikeni 380 suitsuandurit. Tõuke selliseks heateoks
andis aasta lõpus Tartumaal
viie pereliikme hukuga lõppenud tuleõnnetus - seal majas
puudus suitsuandur. Soovides
pöörata tähelepanu sellele, et
suitsuandur võib päästa elusid,
otsustaski noor pere hoolitseda
oma kodukoha inimeste turvalisuse eest.
Kuna suitsuandurid olid
pakendites ilma patareideta,
siis osteti need juurde (poole
sellest summast võttis enda
kanda Boose selts) ja lisati
pakenditesse - et patarei puudumise tõttu vajalik seadeldis
kapi nurgale vedelema ei jääks,

et ikka kõik need kingitud 380
suitsuandurit leiaksid tee lagedesse ja päästaksid elusid.
Paljud ilmselt ei tea, et ligi
10 aastat kodudes kohustuslik
olnud suitsuandur vananeb
ajapikku. Suitsuandurite eluiga on väga erinev, umbes 3-10
aastat, sõltuvalt tootjast. Suitsuandur muutus Eestis kohustuslikuks pea 10 aastat tagasi
ning käes on viimane aeg vahetada oma vanad andurid uute
vastu. “Eestis võib olla tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid majapidamisi, kus andur
ei pruugi õnnetusest teada
anda, sest anduri sensori eluiga on läbi,” antakse teada ka
suitsuandur.ee kodulehel.
Annetuse teinud noore pere
jaoks ei olnud see aga sugugi
mitte esimene heategu. Annetatud on ka varasematel aastatel,
näiteks sai üks pere endale MTÜ
Naerata Ometi kaudu hädasti
vajamineva pesumasina.
Koostöös Boose seltsiga on
esimesed suitsuandurid juba
leidnud tee kodudesse, kus
need ka kohe lakke kruviti.
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Tänulik pere suitsuanduritega.
Peale seda, kui Boose selts oma
sotsiaalmeedia kontole info
suitsuandurite kohta postitas,
on valla elanike huvi olnud
suur. On küsitud ja on käidud
järel Linda raamatukogus ja
rahvamajas, et üks või lausa
mitu suitsuandurit endale koju
viia. Igal juhul on annetusaktsioon täitnud oma eesmärgi
- lisaks suitsuanduri praktilisele eesmärgile on see olnud ka

(Jõulu)peod
valla erinevates
rahvamajades

tõhus meeldetuletus ja teavitustöö. Aitäh noorele ja hoolivale perele!
Suitsuandureid võib küsida
Boose seltsi käest või siis
otsima minna Linda ja Antsla
raamatukokku.

L A

Vahetusõpilased elavad Eesti peredes
nagu omad lapsed
Miks hakata vahetuspereks?
Vahetusõpilase võtmise põhjuseks võib olla huvi teiste kultuuride vastu, soov avardada
enda ja oma laste maailmapilti
või lisada vürtsi oma pere argipäeva. Kindlasti annab vahetusõpilase võtmine võimaluse
praktiseerida ka võõrkeelt.
Vahetusperena muutuvad
pere traditsioonid ja pühad
tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha
nii oma pere kui kogu Eestimaad läbi kellegi teise silmade.
Iga pere saab ise valida omale
sobiva vahetuslapse.
Kes sobib vahetuspereks?
Vahetuspereks hakkamise
tingimuseks on teie pere motivatsioon – sisuliselt on see teisest kultuuriruumist pärit
teismelise kasvatamine, kes
alguses ei oska keelt ega tunne
Eesti kombeid. Siiski muudab see kooskasvamise kogemus terve pere ühtsemaks ja
avatumaks ning need toredad
mälestused ja argipäeva naljakad juhtumised jäävad meelde
kogu eluks.
Vahetuspere ei koosne vaid
emast-isast-pojast-tütrest, vaid
vahetusõpilasele võib kodu
pakkuda ka üksikvanem või
näiteks vanemad, kel omad
lapsed on juba suureks kasvanud ja välja kolinud. Saabuvale õpilasele on vaja tagada soe
toit ja head tingimused koolitööde tegemiseks. Keeleoskus
ei ole oluline, sest vahetusõpilased hakkavad Eesti keeles vabalt suhtlema tavaliselt

umbes poole aastaga, mõned
ka varem. Nii vahetusperel kui
vahetusõpilasel on YFU poolt ka
oma tugiisik, kes on alati nõu ja
jõuga toeks.

Kultuurikorraldajateni on jõudnud mitmeid küsimusi vallas
toimuvate (jõulu)pidude kohta. Püüame natuke teemasse selgust luua.
Üheskoos otsustasime, et nii Antsla valla koduste laste kui
eakate jõulupidu hakkab liikuma külakorda valla erinevate kultuurimajade vahel. 2018 korraldas mõlemad peod Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus, 2019.a. Uue-Antsla Rahvamaja ja 2020 on
järg Tsooru Rahvamaja käes.
Edasi jaotame nii, et ühele majale ei jääks kahe sündmuse korraldamise koormust, ehk siis jõulupeod toimuvad erinevates valla
kultuurimajades. Vajadusel aitame transpordiga, et kõik soovijad
peole saaksid ja jõuaksid. Kui palju muidu ikka Uue-Antsla kandi
inimene Tsooru rahvamajja satub ja vastupidi. Taoliselt korraldatud peod loovad selleks aga suurepärase võimaluse. Usun, et
päris tore on sattuda valla erinevatesse kantidesse, sest meil on
igal pool ilusad rahvamajad.
Valla jõulupeost sai esmakordselt aastalõpupidu, mis toimus
samal päeval ja kellaajal Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses,
Tsooru ja Uue-Antsla rahvamajas. Selleks oli oma põhjus.
Viimastel aastatel toimus valla jõulupidu Linda rahvamajas
ja sündmus on olnud meeldivalt rahvarohke. Kõige rohkem on
olnud nurinat külmade ruumide pärast. Et nii esinejaid kui peolisi lõdisemast säästa, võtsime vastu otsuse korraldada peod ühel
ja samal ajal kolmes rahvamajas, et vallarahvas ikka pidutsema
ära mahuks.
Uue lahendusena proovisime käepäraste vahenditega teha
otselülitusi rahvamajade vahel. Siinkohal suur tänu Meelis Kuusele, kes oli valmis appi tulema ja igati aitama. Paraku saime aru,
et peame palju veel vaeva nägema ja ka investeerima, kui soovime
kvaliteeti, mis rahuldaks nii korraldajaid kui peolisi. Igal juhul
oleme rõõmsad selle üle, et kõik majad olid rahvast täis.
Aasta on alanud ja uus kultuuriaasta juba kenasti hoo sisse saanud. Jälgige kultuurisündmuste kalendrit Antsla valla kodulehel,
valla lehes ja majade FB-lehel, et te ikka jõuaksite meie kultuuriasustustes pakutavat programmi nautima.
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Mida vahetuspereks olemine
annab?

Enamikule peredest annab
vahetuslapse kasvatamine
täiesti uue hingamise, laiendab silmaringi ja avardab
maailmavaadet. Tihti kasvavad pered oma vahetuslastega
väga kokku ja lähedaseks jäädakse ka vahetusaasta lõppedes. Iga aasta otsustab paar
õpilast peale vahetusaastat Eestisse tagasi tulla, et siin edasi
õppida.
Kindlasti annab vahetuspereks olemine julgust juurde
neile peredele, kelle endagi
laps soovib välismaale õppima
minna. Aasta vältel nähakse
kogu YFU süsteemi toimimist
nii lähedalt kui võimalik, mis
annab suurepärase ülevaate,
mida üks vahetusaasta endaga
kaasa toob.
Kui tunned, et soovid olla
noorele inimesele just see, kes
annab talle kodust kaugel olles
turvatunde, kes avab talle oma
kodu ja südame, kes aitab tal
hakkama saada täiesti uues
kultuuris ja keeles ning kes
võtab ta oma pere liikmeks,
siis võta ühendust YFU sissetulevate õpilaste programmijuhiga diina@yfu.ee.
Rohkem infot vahetuspereks
hakkamise ja vahetusõpilaseks
minemise kohta loe kodulehelt
www.yfu.ee

F YFU

Antsla vahetusperede
kogemused.
Kellel kogemused juba kümnekonna aasta tagused, kellel
möödunudaastased.
… Meie peres on olnud
kolm vahetusõpilast: Taist,
Austraaliast ja Mehhikost.
Kõik nad on jätnud meie mällu
kustumatu mälestuse.
Näiteks situatsioon Tai
tüdrukuga tema lahkumisel
lennujaamas. Kohver oli
ülekaalus, kästi kaalu
vähendada. Võtsime osa asju
välja, saime kohvri enamvähem lubatud kaalu piiridesse.
Seisime registreerimise
järjekorras ja korraga ta ütles:
„Ma loodan, et mu kohver on

ikka ülekaalus ja mind ei lasta
Eestist minema.“ Nii väga oli ta
hakanud Eestit armastama.
Või kuidas Austraalia poiss
õpetas meile juba oktoobris
lindude eestikeelseid nimesid
ja suvel enne kojuminekut tegi
eesti keele tasemeeksami B2
peale ära, st. oleks võinud
riigiametisse tööle või ülikooli
õppima minna.
Või kui erinev on Mehhiko
ja Eesti elu: ühes kohas on
7 teenijat majas ja teises
kohas pead oma toa ise ära
koristama. Ning rabamatk
peaks olema ekraanil lihtsalt
vaadatav, mitte hirmväsitav

kõndimine mööda laudteed.
Väga mõnus mõte on aastaid
hiljem minna kuhugi X riiki
oma vahetuslapse 40-ndale
juubelile.
Kui nüüd mõni mõtleb, et
võtaks küll vahetusõpilase, aga
millalgi kaugemas tulevikus,
sest me pole veel valmis selleks,
siis 95% olete te valmis küll,
kuid ise veel seda ei tea. See
teadmine ja arusaamine tuleb
koos uue lapsega.
Vahetuspereks olemine:
- see on saada palju
emotsioone uuest kultuurist
oma kodunt väljumata,
- see on anda palju emotsioone
oma perest, kultuurist,
„suurest“ väikesest Eestist
teisest kultuurist inimesele,
- see on rikastav kogemus,
mida ei saa osta ühestki
turismibüroost.
Ülle ja Aigar Grihin
… Meie pere lugu sai alguse
juunis 2018, kui meie teed
ristusid ASSEga. Jah,
just ASSEga, sest õpilasi
vahendavaid organisatsioone
on Eestis kaks.
Algselt võttis seest värisema
küll, kas me ikka saame
hakkama?! See on vaid hirm,

kõik sujub iseenesest ja meil
läks igati hästi. Neid hetki jääd
isegi taga igatsema.
Kuidas kaks noort mööda maja
ringi jooksevad ja müravad
nii, et maja väriseb. Kuidas neil
koolipäevadel uneaeg paika oli
pandud. Kuidas me smssidega
suhtlesime, kui koolist vaja
koju saada, sest mina(ema)
inglise keelt ei räägi ja kuidas
ta püüdlikult proovis siis eesti
keeles kirjutada ja pidin siiski
saatma sõnumi, et palun
inglise keeles :)Ja kuidas nad
metsas paduvihmaga kolasid
nii, et saapad olid läbimärjad
ja järgmine päev kooli paljajalu
hiilis :) See on vaid väike osa
seiklustest. Ei vaja ta oma tuba
ega midagi muud luksusliku.
Ta vajab vaid kohta sinu kodus,
sinu peres. Algusest peale tuleb
suhtuda kui oma lapsesse,
reeglid on kõigil samad.
Kõige selle aja jooksul on
organisatsioon sulle toeks, kui
vaja saab kohe helistada. Meil
probleeme polnud :)
Kõige raskem hetk on teda
tagasi koju saata…
Liana ja Karmo Põder
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Kultuurisündmused Antsla vallas

Uudised aastate tagant
Võru Teataja 18. jaanuar 1930

Omapärane metsamüümine Urvastes
Vana Jaan müüs noore Jaani metsa
kolmekordselt maha.
Urvaste Havandu-Peetril elutsevad kaks Jaan
Kerget, isa ja poeg. Vanal Kergel oli võlgadega
tegemist ja ta andis talu pojale, noorele Jaanile, üle.
Kuid vist läks senisel peremehel meelest ära,
et talu enam tema oma pole ja ta müüs talu
metsa Samarüütlile ära, võttis sellelt käsirahagi
vastu ja Samarüütel asus juba metsa raiuma.
Kuna vana Kerge väga kerge mäluga näib olevat, läks tal ka see meelest ära, et ta poja metsa
juba kord oli müünud ja müüs selle veel teistkordselt ühele teisele mehele, ka käsiraha vastu
võttes. Vähe aja pärast müüdi sama mets veel
kolmandat korda maha.
Kui Samarüütel 300-400 puud juba maha
oli raiunud, pandi tal metsaraiumine seisma
ja praegu on see mitmekordselt võõra metsa
müümine kohtus.

Elu 19. jaanuar 1940
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Antslas külmas tornikell
Viimaste külmade tagajärjel jäi seisma Antsla
raatuse tornikell. Juba paaril hommikul ei
näita enam aega. Mõned kes just harjunud tornikella järele oma elu seadma, imestasid näo
pikaks kui suur valge väljas ja tornikell veel
näitab hommikutundi 7.

30. Mart Sanderi
mängufilm „Kõhedad
muinaslood”
Antsla KSK

VEEBRUAR
1.-02. Portselanipäevad
7. Naisansambel Helise 20

Antsla on kassidega hädas.

Antsla KSK

Külma tagasitulekuga on Antsla majaperemehed kassidega hädas. Kuna ümbruskonnas
vett vähe, ei saa talupidajad kasse uputada. Ka
teist surmamisvahendit pole leiutatud. Nii leitakse paras vahend nende lahtisaamiseks. Pistetakse kotti ja tuuakse turule tulles ühes, kus
nad lahti lastakse. Viimasel ajal ongi Antslasse
kasse siginenud palju. Nii et tõsiseks nuhtluseks
on Antsla majaelanikkudele kassid.

9. Lauatennise turniir
Tsooru karikale

7. jaan 1935

Tsooru Rahvamaja

13. Vestlusõhtu „Head
tüdrukud nii ei tee”

Pühapäeval awati Antsla alewis uus pagarikondiitriäri kohvik, mille omanikuks on hr.
P. Albrecht. Wastawatud äri asub Jaani tn 6,
hiljuti valminud uues kahekordses kivimajas.
Uue äri ruumid wastawad kõigile terwishoiu ja
tööstusruumide kohta käiwatele määrustele.
Eriti pagari- ja kondiitrisaaduste valmistamiseks ehitatud töötuba on awar, puhas ja walgusrohke, Kohviku ruum on sisustatud Wõru
kohwik „Jaaska“ eeskujul, klaaskates laudadega
ja kolmnurksete taburettidega. Aknakated on
koopia „Jaaska“ omandest. Töötuba juhatab
vilunud meister Wõrust. Hr. P.Albrecht ’i ettevõtte vastutavaks müüjaks on tema väimees hr.
Aksel Kripson.

etenduse “Pipi Pikksukk”
ühiskülastus

Antsla KSK

Uue-Antsla Rahvamaja

7. Tsooru Külateatri

22. Ansambel Topeltmäng

näidendi “OI KALA
KALAKE” esietendus,
tantsuks ansambel REHI ja
KALM

23. Eesti Vabariik 102,

14. MTÜ V-Klubi kutsub:
Sõbrapäeva pidu ans.
DOLORES
Tsooru Rahvamaja
Uue-Antsla Rahvamaja

21. veebruar Vabariigi
aastapäeva tähisamine
Kaikamäel

prügivabaks”

Antsla valla tunnustuste
pidulik üleandmine

Tsooru Rahvamaja

Antsla KSK

12. Helin-Mari Arder Trio

23. Tsooru
mälumänguturniir

14. Ansambel Terminaator

Tsooru Rahvamaja

Linda Rahvamaja

24. Kaitseliidu Antsla
maleva pidulik rivistus

15. Lendteatri
kogupereetendus
“Teofrastus”

Antsla kesklinn

MÄRTS

Antsla KSK

20. Väärikate Kokakool

Uus kohwik Antslas 7. jaan 1935

7. Konverents „Antsla vald

Linda Rahvamaja

Uue-Antsla Rahvamaja

Elu 22. jaanuar 1940

22. Estonia teatri

Antsla KSK

Uue-Antsla Rahvamaja

22. Tsooru

1. Lauatennise turniir

mälumänguturniiri finaal

Tsooru karikale

Tsooru Rahvamaja

Tsooru Rahvamaja

etendus „Röövsaak”

24. Eesti Tantsuagentuuri
tantsuetendus „ A Good
Run”

Antsla KSK

Antsla KSK

3. Kuressaare Teatri
4. Kuressaare Teatri
etendus „Naksitrallid”
Antsla KSK

6. Naistepäeva

Jooksvalt saad kõige toimuvaga kursis olla:
www.antsla.ee/kalender

salongiõhtu. Külas Maia
Vahtramäe
Uue-Antsla Rahvamaja

Vanu uudiseid vahendavad Margu Konnula ja
Kalev Joab

Mida lugeda veebruaris?
Mitmel nimekal kirjanikul
on juubel, raamatukogud
soovitavad lugeda nende autorite teoseid, raamatukogudes on raamatutest näitused
või lihtsalt väljapanekud. 29.
jaanuaril saab FRED JÜSSI
85, samal päeval on ANTON
TŠEHHOVI 160. sünniaastapäev. Ameerika krimikirjanik JOHN GRISHAM saab
8.veebruaril 65, 17. veebruaril on inglise krimikirjaniku
RUTH RENDELLI 90. sünniaastapäev. Paar päeva hiljem, 19.02 on JAAN KROSSI
100. sünniaastapäev – tema
romaanid ja mälestusteraamatud ootavad raamatukogudes lugejaid: „Wikmani poisid,”
„Kallid kaasteelised,” „Keisri
hull,” „Mesmeri ring,” „Kolme
katku vahel,” jne.

Kuldre raamatukogu
soovitab:
Juubelid on ka raamatutel. 100 aastat on lapsi rõõmustanud Oskar Lutsu kõige
populaarsem ja lastekirjanduse klassikasse kuuluv lastejutt „Nukitsamees“. See on
lugu Kustist ja Itist, kes metsas marjul olles ära eksivad
ja nõiamoor nad leiab ning

endale koju viib. Nõiamoori
juures peavad Kusti ja Iti sigu
toitma, peenraid rohima, hagu
ja vett tassima ning väikest
Nukitsameest hoidma. Metsamoori majakeses elavad veel
ta pojad Mõhk ja Tölpa ning
vanaätt. Lõpuks õnnestub lastel koos Nukitsamehega vanamoori juurest põgeneda. Kusti
ja Iti vanemad võtavad Nukitsamehe enese juurde elama.
Väike metsaelanik harjub
uue eluga, saab nimeks Ants
ja läheb koos teiste lastega
kooli. „Nukitsamehe” ainetel on lavastatud kaks filmi ja
mitmeid teatritükke.
Meisterdamisraamat „IGAV USE PELETAMISE RAAMAT“ aitab lastega tundide
viisi toredasti koos aega veeta.

Raamatu lihtsad juhendid ja
samm sammulised illustratsioonid õpetavad loovalt kingitusi pakkima, ise mänguasju
meisterdama ja kaunistusi valmistama. Mängeldes valmivad
templid, maskid, võtmehoidjad ja mõned lauamängudki.
Vajaminevad töövahendid on
igati käepärased ning pudelikorkide ja tualettpaberirullide
kõrval leiavad taaskasutust
veel muudki kodused esemed.
Raamat pakub palju lõbu pikkadeks päevadeks! (Antsla,
Kuldre, Urvaste)

L A

Rakvere Teater “Made in China”

F A P

Mis juhtub, kui unustame
armastada?
Rakvere Teatri „Kuldse liilia saladus” on seikluslik ja
hoogne lastelugu, mis viib vaatajad koos peategelaste Arturi
ja Sannaga võlumaailma seiklema. Sanna ja Artur on lastekodulapsed, kes igatsevad väga
oma pere järele. Südikas tüdruk võtab vastu otsuse minna
otsima oma ema ning nii satutakse Kuldse Liilia kuningriiki. Lapsed asuvad ohtlikule
teekonnale, et päästa nõiutud maa ja tuua sinna tagasi
rõõm. Lavastust, mis sobilik
alates 6. eluaastat, saab Võru
Kultuurimajas Kannel näha
kolmapäeval, 29. jaanuaril
kell 12.
Samal õhtul kell 19 jõuab
publiku ette Urmas Lennuki
uuslavastus „Made in China”.

See on kokkuvõtlikult lugu inimestest, kes unustavad ära,
et jumal palus neil üksteist
armastada. Targikoomilises
loos võetakse omal moel läbi
sadu aastaid inimkonna ajaloost, näidates publikule pildikesi maailma loomisest.
Lavastus algab sellega, kui
Surm annab Jumalale veel 30
aastat maa peal. Ta elab rahulikult oma elu, kõrvuti Maarja ja
Joosepiga. Kuid päevadel, mil
Joosep läheb tööle, jääb Maarja
üksi koju, suhted naabrite
vahel soojenevad ning sünnib
poeg Paulo.
Piiblist tuttavates lugudes põimuvad igavik ja tänapäev, moodustades stseenid
ühe perekonna elust – veidi
kummastavad, otseütlevad,

isegi naiivsed pildid jumalast, mehest ja naisest ning
armastusest. Ja sellest, kuidas
tarbimismaailm armastust
varjutama kipub. Publikule
öeldakse lihtsalt välja puhas
tõde – nii siiralt, et see otsekohesus võib hetketi mõjuda
isegi ehmatavalt.
Lavastaja Lennuk leiab, et
suurtest ja tõsistest asjadest ei
pea alati rääkima surmtõsisel
toonil. Seetõttu tekib lavastuses tragikoomiline moment,
kus kurbus mõjub naljakalt ja
vastupidi.
Osades Liisa Aibel, Margus Grosnõi, Anneli Rahkema, Peeter Rästas ja Imre
Õunapuu.

Jaanuar 2020

|| Antsla valla leht || 7

Eestimaa Looduse Fond ootab inimeste abi
Eestis 2020 Aasta Loom on nahkhiir. Suviste nahkhiirekolooniate kohta on meil vähe infot, aga selleks, et nahkhiirte olukorda
paremini mõista, on vaja teada, kus asuvad eri liikide kolooniate
varjepaigad. Eriti oodatakse teateid nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes. „Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta
ainult koos tegutsedes ja omavahel suheldes,“ kommenteerib
nahkhiireuurija Lauri Lutsar. „Nahkhiireuurijad saavad nõu
anda kõige paremini siis, kui inimesed ise ühendust võtavad ja
küsivad. Selleks võib pöörduda Eestimaa Looduse Fondi või Keskkonnaameti poole.“
Kuidas kindlaks teha, kas kodu lähedal tegutseb nahkhiirte
koloonia? Kui näete tegutsemas korraga juba mitut nahkhiirt,
siis on kindlasti soovitav sellest nahkhiireuurijatele teada anda.
Ekspertidega saate kontakti nii Eestimaa Looduse Fondi, Facebooki nahkhiiresõprade grupi kui ka Keskkonnaameti või eposti
nahkhiir@elfond.ee kaudu.
Soovi korral annab lisainfot ELFi nahkhiire-ekspert Lauri
Lutsar e-posti lauri.lutsar@elfond.ee vahendusel või telefonil
551 7237.

Õnnitleme juubilare!
95
Hilda Tamm

85
Veelendlane

F R K

Urvaste külakino

Juta Jeedas
Aado Soom
Henn Joakit

80
Enno Kamel
Maie Noorkõiv
Raivo Mõts

75
Kalju Pütsep

70
Vambula Raag
Marve Tammet
Elve Kolumbus
Malle Nugin
Kalev Voitka
Mart Mets
Kui keegi ei soovi, et tema sünnipäev avaldatakse
vallalehes, siis palume sellest teavitada valla
sotsiaaltöötajaid.

Oskar Lutsu Palamuse tegelased tegutsevad jälle!
12.02 kell 19.10. Pilet. 5/4€
Film jälgib rühma täiskasvanuid
ja nende lapsi,kes 2014 aastal otsustasid loobuda harjumuspärasest elukorraldusest ning asutavad
Eesti esimese ökokogukonna. Nad
panid oma säästud kokku ja ostsid
vana mõisakompleksi 33ha põllumaa ja 3750 ruutmeetrise poollagunenud hoonetega...
Film on vaadatav 4.02 kell 19.10
Pilet 5/4€

20. veebruaril kell 12
Uue-Antsla rahvamajas

e
t
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i
r
Vää kool
koka
(sisenemine muuseumipoolsest uksest)

Õnnitleme uusi vallakodanikke
ja nende vanemaid!
detsembris-jaanuaris sündisid

Theodor Zoludev
Stefan Uibo
Arthur Põder

Valmistame põnevaid toite
Anti Värtoni juhendamisel

Südamlik kaastunne lahkunu
lähedastele!
Taivo Salumets 21.03.1940 - 15.12.2019
Miralda Liibert 21.03.1930 - 25.12.2019
Eino Kubi 08.01.1939 - 16.01.2020
Lionard Juhanson 18.05.1941 - 12.01.2020
Helgi Jõgeva 03.03.1938 - 20.01.2020
Pille Kaseorg 30.04.1950 - 01.01.2020

Osalustasu 2eur
Toorainete paremaks planeerimiseks palume
registreeruda tel. 56686466
või uueantsla@antsla.ee

Teade
Head inimesed, kelle seinal on Antsla valla kalender,
palun kontrollige, et 1. veebruar on laupäev. Kellel on 1. veebruar reede, saab soovi korral uue kalendri sotsiaaltöötajatelt.
Ja need, eakad , kes ei ole veel oma kalendrit kätte saanud võivad sellel julgelt järgi tulla.
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Oled
oodatud!

01. ja 02. veebruaril kell 11-14
Uue-Antsla rahvamajas

PORTSELANIPÄEVAD
Maalime lilli
lüster- ja pulbervärvidega.
Osalustasu: 8eur
Sisaldab 2 maalitavat eset, värve jm vahendeid,
põletust. Juhendavad Kati Velner ja Evi Zirk
Grupi suurus maksimaalselt 10in.

Eesti
Vabariik
102
23.02/18:00/AKSK
Antsla valla tunnustuste üleandmine

» Info ja registreerimine: 56686466, Kati «
SA Põlvamaa Arenduskeskus võtab tööle

KAGU-EESTI
KAUGTÖÖKESKUSTE
PROJEKTIJUHI
Projektijuhi töö sisuks on luua Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustik
eesmärgiga suurendada Põlva, Võru, Valga maakonnas töötamise ja
ettevõtlusega tegelemise võimalusi, edendada kaugtööalast
teadlikkust ning kujundada Kagu-Eesti kui kaugtööparadiisi tuntust.
Ootame Sind kandideerima kui:
oled Lõuna-Eestist pärit või siinse elu-oluga tuttav;
Sulle meeldib inimestega suhelda ja ehitada usaldust (oskad tuua
erinevad osapooled ühise laua taha, delegeerida ja motiveerida);
Sa näed suurt pilti, kuid vajadusel armastad lihvida detaile;
usud tuleviku töökohtade edukusse;
näed koostöös parimat tegutsemisvormi;
valdad väga heal tasemel inglise keelt;
Sul on soov ja võimalus reisida (sh õhtusel ajal või nädalavahetustel);
oskad turundada või oled valmis seda õppima;
Sa ei karda tegeleda praktiliste pisiasjadega ega kohtuda mõjukate
inimestega;
Sul on tahe arendada uudset võrgustikku ja protsessis ise areneda.
Kandideerimiseks saada CV ja kirjelda (vabalt valitud vormis) Kagu-Eesti
kaugtöökeskuste projektijuhiks saamise motivatsiooni hiljemalt
06.02.2020 aadressil kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Lisainfo: Kuldar Leis, tel. 504 8123

NAISANSAMBEL HELISE

VESTLUSÕHTU

NAISANSAMBEL HELISE
20. sünnipäeva

KONTSERT
7. 02
19:00

Antsla Kultuurija Spordikeskuses

HEAD TÜDRUKUD
NII EI TEE
#lavatäht Kethi Uibomägi
#skandaalitar Anu Saagim
#aastaema Liina Pulges

13. VEEBRUAR 19:00

ANTSLA KULTUURI- JA SPORDIKESKUSES
Piletid ticketer.ee

Pilet 18€/22€, etenduse päeval 25€

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

Metsakeskus ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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: Kaili Kalle, kaili@antsla.ee
Trükk: Kroonpress AS, Tartu.
Turaaž: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva

ELUNDIDOONORLUS
INFOPÄEV 29.01.2020
kell 11
Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas(Lembitu tn.2)
Lektoriks Tartu Ülikooli Kliinikumi
Transplantatsioonikeskuse direktor Virge Pall
Räägime elundidoonorlusest, siirdamisest ja
sellele järgnevast elust.
Kõik on oodatud(olenemata vanusest), info
tel.56661650

