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Antsla vallas elas 15. augustil 4419 inimest.

Antsla vallavalitsus kutsub kõiki kodanikke
vaktsineerima, et aidata hoida elu Eestis võimalikult
avatuna ning elukorralduse tavalisena
Praegu on vaktsineerimiseks avatud erinevaid võimalusi, muuhulgas vaktsineerimine kodus ja eelneva registreerimiseta. Üldist infot
vaktsineerimise ja vaktsineerimisaegade registreerimise kohta saab
internetist: Lähen vaktsineerima – vaktsineeri.ee.
02.09 kell 9-11 Antsla vallamaja parkla (vaktsiiniks: Pfizer,
Moderna, Janssen)
02.09 kell 12-13.30 Tsooru kaupluse parkla (Vaktsiiniks:
Pfizer, Moderna, Janssen)
Vaktsineeri kodus!

Kaasava eelarvega tegusid tegemas
Juuni alguses valmis kaasava eelarve rahastusega Kobela mänguväljak. Mänguväljaku ehitas KSIL OÜ,
mänguväljak läks maksma ca 20 000
eurot. Väga suure panuse andis ko-

halik elanik Raigo Inno, kes organiseeris platsi ettevalmistustööd. Suur
tänu talle!
Juba septembris – oktoobris saavad kõik hakata hääletama järgmisel

aastal kaasava eelarve vahenditega
elluviidavat investeeringut Antsla
vallas. Sellest aga juba täpsemalt
järgmises vallalehes.
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Suvi hakkab läbi saama

Hea vallarahvas!

Pool aastast on märkamatult möödas
ja suur suvi hakkab tasapisi seljataha
jääma. Juba teist aastat järjest möödub
suvi antslakatele täiesti teistmoodi, ilma
laada ja sellega kaasneva meluta.
Samas pole elu seisma jäänud. Inimesed ajavad ikka omi asju. Toimuda
on saanud väiksemad üritused ja spordivõistlused. Soovin anda ülevaate valla
investeeringute hetkeseisust.
Juba kevadel said valmis uued noortekeskuse ruumid. Pidulikult said ruumid avatud 1. juunil, lastekaitsepäeval.
Nüüd peaks noortel olema piisavalt
ruumi ja puhast õhku, kus häid mõtteid
koguda ja ka need ellu viia.
Enne ametliku suve algust jõuti lõpetada Pika tee rekonstrueerimistööd
Lusti külas. Antud lõik lausa karjus
remondi järgi juba aastaid. Lõpuks sai
lõik korraliku asfaltkatte, paigaldati tänavavalgustus ja rajati jalgtee.
Lõpusirgel ollakse Antsla kultuurija spordikeskuse hoone remonttöödega. Kui sisetööd lõpetati juba kevadel,
siis vundamendi ja fassaadi ehitustöödega ollakse poole peal. Tööd peaksid
lõpp-punkti saama hiljemalt 1. oktoobril.
AS Võru Vesi tellimusel hakkavad
lõppema Antsla linna veetöötlusjaama
rekonstrueerimistööd. Vaja on veel teha
viimased katsetused ja veeproovid. See
võib küll vee tarbijatele põhjustada ebameeldivusi kuid usun, et lõpptulemus
saab hea.
Lehe ilmumise hetkeks on lõpetatud
ka Antsla valla teede ja tänavate pinda-

mistööd. Käesoleval aastal pinnati üle
4 km varasemalt juba mustkatte alla
viidud teid. Lisaks pinnati veel 4 km
kruuskattega teid ja tänavaid Antslas,
Kobelas, Kuldres, Tsoorus ja Uue-Antslas. Kokku pinnati üle 8 kilomeetri teid
ja tänavaid, mis läks maksma ligikaudu
185 000 eurot.
Kaasava eelarve toel rajati Kobelasse mänguväljak kelgumäe vahetuslähedusse. Väljakust tunnevad rõõmu väiksemad ja suuremad lapsed ning nende
vanemad. Tänud kohalikele, kes olid
abiks nii nõu kui ka jõuga.
Lisaks rajatakse mänguväljak Vana-Antslasse ja madalseiklusrada Lusti
külla. Tööd peaksid valmis saama septembri lõpuks.
Tänavavalgustuse kaasajastamise projektist on ka rohkem kui pool
tehtud. Suurem osa töödest on tehtud
Antslas, Kobelas, Vana-Antslas, Kraavil ja Tsoorus. Lähiajal alustatakse
töödega Kuldres. Kokku paigaldatakse
üle 400 energiat säästva LED-valgusti.
Renoveerimisega plaanitakse lõpetada
oktoobris. Töid rahastatakse Euroopa
Liidu “Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” meetmest.
Täiendavalt rajatakse tänavavalgustus
Tsoorus Rahvamaja ja Mustamäe bussipeatuse vahele.
Antsla ja Urvaste valla ühinemisleping nägi ette, et üheks investeeringuks
on Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimine. Katlamaja ehitatakse ümber
täiesti automaatseks, mida hakatakse

kütma pelletitega. Leping on ettevõtjaga sõlmitud ning tööd peavad valmis
olema kütteperioodi alguseks.
Valmis on saanud Vana- Antsla aleviku Tammiku tn J1rekonstrueerimise
ehitusprojekt. Kuna projekteeritavale
alale jäävad ka vee- ja kanalisatsioonitorustikud, mille rekonstrueerimiseks
on AS Võru Vesi kaks korda toetust
küsinud, kuid seni on jäädud toetusest
napilt ilma. Koostöös vee-ettevõtjaga
täiendame projekti vee-ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise osaga.
See tähendab mõnda lisakuud, enne kui
saab riigihanke ehitustöödeks välja kuulutada.
Vallavalitsus on ette valmistamas
hanget „Antsla Gümnaasiumi renoveerimise projekteerimine ja ehitamine”.
Projekti eesmärk on rekonstrueerida
Antsla Gümnaasiumi hoone A ja B-korpus. Kokku annab säästupakett ligikaudu 333 000 kWh/a soojusenergia säästu. Koolihoone rekonstrueerimine võib
maksma minna üle 2,5 miljoni euro,
millest 700 000 eurot soovime saada riigipoolset toetust.
Usun, et pooleli olevad tööd saavad
tähtaegselt valmis ning ettevalmistamisel olevad hanked sujuvad suuremate
tõrgeteta.
Suve lõpp hakkab paistma ja sügis
hiilib tasahilju tuppa. Võtke suvest viimast ning tehke vajalikud ettevalmistused sügishooajaks.
Avo Kirsbaum
vallavanem

Antsla valla elanikud, kes soovivad lasta ennast COVID-19 vastu
vaktsineerida kodus, saavad selle soovi korral tellida. Selleks palume oma soovist teavitada valla sotsiaaltöö spetsialisti (Malle Kodu
- 785 5378; 5342 1577, malle@antsla.ee). Registreerimisel on vajalik inimese isikukood.
Kodus vaktsineeritakse neid, kellel puudub võimekus ise vaktsineerima minna. Vaktsineeritakse ka nende inimeste hooldajaid ja/või
pereliikmeid. Vaktsineerimine toimub Jansseni vaktsiiniga ühekordselt kliendi omas kodus. Vaktsineerimist teostab koduõde Riia Palm.
Lõuna-Eesti Haiglas on avatud COVID-19 vastu vaktsineerimise kabinet on avatud viiel päeval nädalas P-N: kell 08.00−16.00,
sealhulgas üks nädalavahetuse päev. Hommikupoolikul vaktsineeritakse digiregistratuuri kaudu registreeritud inimesi ning kell
13.00−16.00 on võimalik vaktsineerima tulla etteregistreerimiseta.
Lõuna-Eesti Haigla vaktsiinid augustis ja septembris on järgmised: 23.08.2021 Pfizer, 24.08.2021 Moderna, 25.08.2021 Moderna, 26.08.2021 Pfizer, 29.08.2021 Pfizer, 30.08.2021 Moderna,
31.08.2021 Moderna, 01.09.2021 Pfizer, 02.09.2021 Moderna,
05.09.2021 Moderna, 06.09.2021 Moderna, 07.09.2021 Pfizer,
08.09.2021 Moderna, 09.09.2021 Pfizer, 12.09.2021 Moderna, 13.09.2021 Moderna, 14.09.2021 Pfizer, 15.09.2021 Pfizer,
16.09.2021 Pfizer, 19.09.2021 Moderna, 01.09.2021 Moderna, 21.09.2021 Pfizer, 22.09.2021 Pfizer, 23.09.2021 Moderna,
26.09.2021 Moderna, 27.09.2021 Moderna, 28.09.2021 Moderna,
29.09.2021 Pfizer, 30.09.2021 Pfizer. Jälgige vaktsineerimise infot
haigla kodulehel www.leh.ee.
Vaktsineerida saab ka apteekides – Võru Kagukeskuse Südameapteegis eelnevalt registreerides. Lisainfo ja aegade broneerimine
nende kodulehel: UUS! Covid-19 vastane vaktsineerimine (sudameapteek.ee).
Vaktsineerimise aja saab broneerida telefonil 1247 (iga päev kell
8-20) või digiregistratuuri kaudu, samuti helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri.
https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/
Rohkem infot vaktsineerimise kohta saab telefonil 5309 1046
(Merilyn Viin, Võru maakonna vaktsineerimise koordinaator)
Antsla Vallavalitsus

8 põhjust, miks vaktsineerida ennast COVID-19 vastu
• Haiguse kulg on ettearvamatu ning see võib kahjustada nii noore
kui ka vanema inimese tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks.
• Kõik Eestis saada olevad vaktsiinid vähendavad rasket haigestumist ja haiglasse jõudmist. Eestis on praeguseks vaktsineeritud
tervishoiutöötajate haigestumine juba langenud. Iisraeli ja Ühendkuningriikide kogemus näitab, et raske haigestumine väheneb enam
kui 80%.
• See on tõenäoliselt ainus reaalne lahendus normaalse elukorralduse juurde tagasi pöördumiseks.
• Vaktsineeritud inimestel on Eesti riiki sisenemisel või nakatunu lähikontaktseks osutumisel võimalik saada vabastus eneseisolatsiooni kohustusest ühe aasta jooksul alates vaktsiinikuuri läbimisest.
COVID-19 haiguse läbipõdenute isolatsioonivabastus kehtib kuus
kuud alates tervenemisest.
• Vaktsineerimine lubab taastada haiglates plaanilise ravi mahu.
Teised tervisehädad pole maailmast kadunud. Inimesed saavad kiiremini ravi, mida nad vajavad.
• Iga vaktsineeritu loeb – nii kaitseme kõige nõrgemaid, kes terviseseisundi tõttu ennast vaktsineerida ei saa. Nemad võivad olla meie
vanemad, lapsed, sõbrad, tuttavad või lihtsalt tänaval möödujad.
• Saad endale vähemalt 6-kuulise, kuid tõenäoliselt palju pikema
kaitse raske COVID-19 haiguse vastu.
• Pärsid viiruse edasi kandumist – kui tõhusalt vaktsiinid seda teevad saame teada küll aja jooksul, sest uuringud jätkuvad.
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Hea Eeskuju
konkurss kutsub
tunnustama
silmapaistvaid noori
7. augustist kuni 31. augustini saab esitada
kandidaate Hea Eeskuju on tunnustuskonkursile, millega tunnustatakse neid üld- või
kutsehariduskoolis õppivaid koolinoori,
kes on oma vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sellist, mis väärib kogu Eesti tähelepanu.
Hea Eeskuju konkurss toimub sel aastal neljateistkümnendat korda. Konkursile
saab esitada noori, kes on teistele mingil
viisil eeskujuks, olgu see siis kas kohaliku
kogukonna tasandil või üleriigiliselt. Tänavusel aastal on võimalus esitada ka kuni
10-liikmelisi gruppe.
Oluline ei ole teo suurus, vaid see,
missugust mõju see teistele ühiskonna
liikmetele avaldab.
Hea Eeskuju konkursi eesmärgiks on näidata et noored ei ole mitte ainult meie tulevik, vaid nad loovad tulevikku juba tänasel
päeval.
Möödunud aastal pälvis Hea Eeskuju
tiitli Narva Vanalinna Riigikooli abiturient
Vladislav Virtonen, kes on sotsiaalse ettevõtte Edukoht kaasasutaja, ta on osalenud
Erasmus+ noortevahetustes ja treeningutes
Eestis ja välismaal. Ta oli Sillamäe Noortenõukogu loomisel selle esimene projektijuht ja aseesimees. Viimased 2 aastat on
ta õpetanud juhtimisoskust ja inglise keelt
programmis ACCESS. Vladislav on osalenud vahetusõpilasena ka FLEX programmis, kus ta esindab praegu Ida-Virumaad.
Vladislav on tegev ka Ida Prefektuuri abipolitseinike ridades. “Ma tahaksin noortele
rääkida ja näidata, et kui sa tahad midagi
saavutada, siis kõik on võimalik. Sõltumata sellest, kas sa kasvasid üles vanematega
või ilma, kas sinu perel on suur sissetulek
või väike. Kõik on võimalik, kui piisavalt
palju tegutseda,” kirjeldab Vladislav Hea
Eeskuju 2020 tiitli olulisust.
Esitatud taotluste seast valib žürii välja
15 finalisti, kelle hulgast selgub laureaat,
ning välja antakse ka Suurima Julguse
tiitel. Konkursi patroon on riigikogu liige
Kristina Šmigun-Vähi. Hea Eeskuju tiitli pälviv noor saab konkursi peatoetajalt
Swedbankilt preemiaks 1700 eurot, Suurimale Julgusele on preemia välja pannud
Telia. Konkursi finaliste tänatakse Laheda
Koolipäeva noortekonverentsil toimuval
tänugalal 7. oktoobril. Oma kandidaadi
saab esitada juba täna aadressil heaeeskuju.ee/avaldus. Esitajaks võib olla nii eraisik
kui ka asutus.
Lisainfo: Heleri Tähtre, Hea Eeskuju
2021 projektijuht, e-mail: heleri@noortekonverents.ee.
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Veloplus 7. Kaika rattamaraton
Taaskord on ajalooks saanud Veloplus 7. Kaika rattamaraton. Tundub uskumatuna, et Eesti ühte väikesesse, kuid imeilusasse ja palju
võimalusi pakkuvasse väikekülasse
jõuab niipalju rattamaastikul tuntud
sõitjaid!
Ei saa nimetamata jätta äsja
Tokyost saabunud Janika Lõiv´u,
kes ettearvatult võitis ka Kaika maratoni naiste arvestuses, kuid temale pakkusid tugevat konkurentsi Janelle Uibokand, Mari Kruuser, Age
Jaanimets, Merilin Metsalu ning
meie oma Hauka Veloklubi tubli
rattur Anne Niilus! Rõõmsas tujus
ja rahulolevana finišeerus 10nda
naisena ka meie president Kersti
Kaljulaid.
No ja mehed….. Esikuuik koosnes küll väga tuntud nimedest,
Josten Vaidem, Peeter Tarvis, Viljar Kannimäe, Taavi Kannimäe,
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Mihkel Kannimäe ja Priit Tuisk ja
ka sealt edasi olid ikka väga kõvad
mehed nimekirjas. Siinkohal meenub 7 aastat tagasi toimunud Kaika
rattamaratonil tugeva noore jalgrattasõitja kommentaar pärast võist-

lust “ Tulen mingile külavõistlusele
ja isegi 20 hulka ei pääsenud”.
Kõige suurem tänu läheb ilmataadile, kes võistluse ajaks lubatud
vihma kraanid kinni keeras ja meile
ainult päikest näitas. Muidugi tegi
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gusega lainetest ja kurvidest.
Pumptrack´il sõitmise eesmärk
on läbida rada võimalikult vähese
väntamisega. Tehniliselt õige sõidu puhul on võimalik suurendada
kiirust iga laine ületamisel. Kiiruse
suurendamiseks on vaja muuta sõitja koos sõiduvahendiga tõusudel
võimalikult kergeks ning laskumisel ennast alla suruda.
Rada on mõeldud kõigile, kes
soovivad arendada rattavalitsemis-

Pumptrack Antslas

Üks pikk projekt on saanud valmis.
Tähelepanelikud linnakodanikud
on kindlasti märganud, et Antsla Kasumetsa kõrvale on aastaga
maasse kaevatud puupakke ning rajatud üks künklik rada. Antsla vallalt kasutuseks saadud maa alale on
valminud pumptrack ning erinevad
elemendid, kus saab harjutada rattavalitsemisoskust.
Mis on pumptrack? Pumptrack
on rada, mis koosneb erineva kõr-

Tänavakorvpall oli edukas
7. augustil toimunud Antsla tänavakorvpalli turniiril osales 16
võistkonda, mis on viimaste aastate
rekord. Korvpall on lahe ja annab
osalejatele toreda elamuse. Pildil noorema astme kolm paremat
võistkonda, keskel võitjad, omad
Antsla poisid Magnus Lillmann,
Maanus Lillmann, Sten Vassiljev,
Robin Haugas.
Tänud kõikidele osavõtjatele ja
kohtumiseni turniiril augustis 2022.
Kurmet Müürsepp
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Tunnustus

V

õrumaa Arenduskeskus
tunnustas augusti teisel
kolmapäeval Kääpal,
Võhandu Puhkekeskuses toimuvatel noorte suvepäevadel Võru maakonna noortevaldkonna tublimaid.
Antsla valda tuli lausa kaks
tunnustust. Aasta tegu noorsootöös
2021 on Urvaste Kooli korraldatud
erivajadustega noorte töömalev ja
Võrumaa Aasta noor 2021 on Triine Beate Tagamets. Triine tegevus
Antsla ja Võrumaa kodutütarde
ridades on hindamatu! Palju õnne
ja rõõmustame koos meie inimeste
üle!
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öösel sadanud vihm raja libedaks
ning oli ka kergemaid kukkumisi,
mis natuke ehk ajasid sassi arvatava finišeerumise järjekorra aga seda
põnevam oli pealtvaatajatel.
Maratoni distantsil said aja protokolli kirja 72, poolmaratoni 20
ning lastesõitudel 22 ratturit.
Esmakordselt ajaloos jagati
välja ka Võrumaa meistrivõistluste
medalid maastikurattamaratonis.
Võrumaa meistrivõistluste arvestus
toimus vaid Võrukatele.
Korraldusmeeskond nägi palju
vaeva, et Kaika maraton õnnestuks
ja loodame, et osalejad jäid rahule!
Suur, tänu kõikidele osalejatele,
toetajatele, abilistele- ilma teieta
pole võimalik Kaika rattamaratoni
korraldada!
Hauka Veloklubi

oskust. Rajal liikumiseks ei ole
kindlat suunda, kuid mitmekesi
rajal olles soovitame see eelnevalt
omavahel kokku leppida, et ei tekiks kokkupõrkeid.
Rada on valminud tänu kahele
aktiivsele Hauka Veloklubi liikmele. Ehitamisele aitasid kaasa Sihtasutus Eesti terviserajad ning Taristu Grupp OÜ.
Hauka Veloklubi
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Ess-soos pulbitseb elu
10. augustil kutsus RMK kõiki huvilisi
kaema, kuidas edendevad taastamistööd
Ess-soo vanal kaevandusalal, mis on tänu
kaitseala moodustamisele edasisest kaevandamisest pääsenud.
Rabaretke viis läbi töörühma juht
Ain Kull, kes geograafina uurib muuhulgas kliimamõjusid aineringetele ja sotsiaal-majanduslikele protsessidele. Infot
ja põnevaid näiteid puistas ta lausa varrukast ja nii juhtuski, et planeeritud kolmest
tunnist sai peaaegu neli, kuid kõnnitud
samme vaevu 3000.
Kaevandusalale on rajatud arvukalt
katselappe, mõõdetakse CO2, metaani
ja naerugaasi emissiooni nii mustavatelt
turbatootmisaladelt, taastaimestunud lapikestelt kui ka looduslikust soost. Nimelt
põhjustavad turbakaevandused, sealhulgas juba mitukümmend aastat tagasi maha
jäetud turbakaevandused, turba mineraliseerumisel tekkivate heitgaasidega üüratut keskkonnakahju.
Natuke heidutav oli näha kaevandus-

ala läbiva asfaldi äärde kasvanud puurinde virnastamist ja kuulda, et kujundusraiega jätkatakse ka soo äärealadel – ikka
selleks, et taastuks tüüpiline lageraba.
Kohe-kohe algab Ess-soos mineraliseerunud pinnase osaline eemaldamine,
turbasambla külv ja kuivenduskraavide
sulgemine pinnaspaisudega. Paisutustöödeks kasutatakse lagedal alal hübriidkoppa, mis liigub ühtviisi hästi nii maismaal kui vees. Turbasambla fragmentide
külviks peaks sohu tulema laiade roomikutega lumeraja traktor. Külv kaetakse
põhuga, et tagada samblahakatistele võimalikult niiske keskkond. See on kõige
kriitilisem koht – kui nüüd sügise poole
on pikalt kuiv, kuivab ka sammal ära, kui
on liigselt sademeid, võib lahtine materjal
lihtsalt minema voolata.
Ideaalsete olude korral peaks samblakülviga ala taastuma 5 aastaga. Seal, kus
kuivenduskraavidele ainult paisud ette
pannakse, võib taimestik taastuda 10-15
aastaga. Ilus oli näha, et Ess-soo on oma

haavu ka ise ravitsema hakanud: vana
kaevanduse edelaosas roosatavad juba
jõhvikavaibad, roomavad kukemarjad ja
sinikad (siin sinikad tõesti roomavad, mitte ei kasva tavapärase kõrge puhmana),
kuivenduskraavides rohetab nokkhein.
Kõige paremini taastunud ala peakski sellisena alles jääma ja ise oma taimestikku
edasi kasvatama. Võrdlusmaterjalina jäetakse puutumata ka kõige halvemini taastunud kaevandusplats. Kõige madalamasse ossa paisutatakse järvesilm, et rikastada
Ess-soo linnustikku ja loomastikku.
Veel huvitavaid fakte, mis retkelt üles
nopitud said:
• Raba koosneb 90-95% ulatuses
veest
• Kooritud turbapinnasest lendub aastas 3,5-5 tonni süsinikku hektari kohta
• Kunagiste turbakaevanduste taimestiku taastumist takistab lisaks kuivendamisele ka kuumus – jaanipäeva paiku
võib maapinna temperatuur olla siin kuni
60 kraadi
• Ess-soo on tekkinud mitme tuhande
aasta eest umbes sama suure madalaveelise järvekese kinnikasvamise tulemusena
• Esimesed andmed Ess-soo kuivendamisest on 1890ndatest aastatest, kui talupoegadel oli vaja karjamaid suurendada.
Hiljem on turvast kasutatud palkide tihendamiseks, loomade allapanuks, aga näiteks ka Urvastemõisa meiereis jahutusjää
hoiustamiseks. Seda meenutavad soo kaevandamata osas kandilise kujuga süvised,
mis veerežiimi tegelikult ei mõjuta.
• Turbasammalt on kasutatud ka haavade ravimisel, sest ta on kasvanud steriilses keskkonnas, on pika kiuga ja omajagu
antibakteriaalne. Turbasammal imeb sisse
muidu halvaks minevad haavavedelikud,
aga samal ajal eritab ka ise niiskust, takistades haavaservade katkikuivamist ja seal
põletiku teket.
Airi Hallik-Konnula

Kuhu pöörduda abi saamiseks?
Pea aasta kestnud koroonapandeemias on
pinged ja stress igapäevaelus kiired tulema töökollektiivis ja inimeste igapäevaelus.
Meie väljakutsed võivad olla erinevad: tõusnud töökoormus, vähenenud
töökoormus või töökaotus, lähedaste hai-

gestumine ja surm, raskused töö- ja pereelu ühildamisel, sotsiaalne isolatsioon,
ebakindlus tuleviku suhtes jpm. Abisaamise võimalusi on palju ja erinevaid, kuid
aeg-ajalt võib puududa teadlikkus kuhu
võiksime konkreetsete teemadega pöörduda või oma klienti suunata.

Sotsiaalkindlustusamet on koondanud enda pakutavad erinevad abitelefonid
ning koostanud vastava infolehe, mis aitab selgust tuua olemasolevatest abiliinidest ja toest.
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Urvaste Külade
Seltsi tegus suvi
Kui igal kevadel on mul lootus, et pärast Urbanipäeva laata algab aia- ja metsaelu, siis tänavu on küll olnud liiga vähe aega
seda nautida. Õnneks ei nõudnud põuapeenrad ülearu palju
rohimist ega muru niitmist.
Osa meie külaseltsist on viimased 8 suve olnud ametis Pokumaa pannkoogitares, tänavu enam mitte. Pokumaaga aga
oleme natuke seotud ikka – rajasime sinna projekti „Growing
Seed Savers“ raames Puuko aiamaa, kus kasvavad eranditult
vanaaja lilled ja köögiviljad. Rahvusvaheline projekt innustabki läbi muuseumide inimesi talude pärandsorte hoidma, ise
seemneid koguma ja sõpradele jagama.
Kui teil on sel suvel veel Pokumaal käimata, siis visake
pilk peale!
Teine meile südamelähedane teema on mahetootmine. Nii
saime võimaluse piirkonna mahetootjad Antsla meistrite päeval ühe telgi alla koondada, et oma põhimõtteid ja mahetoidu
maitseid tutvustada.
Inspiratsioonireis ja projektid

Juuli alguses leidsime päevakese, et võtta Urbanipäeva laada
korraldusmeeskonnaga ette Jõgevamaa ekskursioon – Palamuse uus „Kevade“-ekspositsioon, Ene ja Priidu Raudkatsi ja
Kuremaa veski külastus, Jõgevamaa maitsete peatus Olemari
talus ja õhtusöök Juulamõisa kohvikus. Muide, Juula ja Urvaste kandideerisid mõlemad 2015. aastal Aasta küla tiitlile ja
tänu sellele oleme juulakatel juba kord varemgi külas käinud.
Minu vedada on sel suvel veel kaks keerulist projekti: Kodanikuühiskonna sihtkapitalilt saime toetuse seltsimaja käsitööõpitubade väljatöötamiseks ja KOP-programmist Ruhingu
küla talusiltide jaoks. Neist üks on lõpusirgel, et kohe teisega
alustada. Mitte kunagi enam ei tee ma seda viga, et kallisse
suveaega nii palju mõtlemist nõudvaid projekte luban!
Aga et ikka päris kindel oleks, et igav ei hakka, siis avasime suve keskpaigas neljaks päevaks nädalas 4 tundi jäätise- ja
kamakohviku. Esialgu veel nimetu vabaõhuala seltsimaja ees
alles võtab ilmet ja kogume ideid, mida siin järgmisel aastal
teha.
Tore on see, et oleme tänu kohvikule saanud tuttavaks
nii mõnegi uue elaniku, aga ka meie vanas koolimajas
õppinud ja isegi elanud inimestega.
Kultuur vajab tuge

Muidugi ei saaks seltsimaja toimida ilma valla toetuse ja meie
kahe usina palgatöötaja – Maarja-Liise Raidla ja Mariina
Kõlleri – abita. Valla toetusest saame katta suurema osa kütte-,
elektri- ja jooksvatest remondikuludest, kama- ja šokolaaditegu aitavad meil teenida raha maja korrashoiuks ja pisivahendite ostuks.
Sel suvel on Eesti rahvas vahepeal unarusse jäänud
kamasöömise taas tõsisemalt käsile võtnud, ka kohalik
kaubandus ja turismiettevõtjad on sellele hoogu
andnud.
Loodame siiski kogu südamest, et vald Urvaste seltsimaja
arendamist edaspidigi toetab, sest kultuur teatavasti ei teeni
ennast rahaliselt kunagi tagasi ning tegelikult vajaksime oma
majja hädasti ka laia haardega sündmuste korraldajat.
Mõned mõtted sügiseks: septembris on tulemas uusi filme külakinno ja osaleme innukalt ka muinsuskaitsepäevade
programmis. Ootame pikisilmi töö käivitumist seltsimaja keraamikakojas, mille on vanas kasutuseta kaminaruumis sisse
seadnud Ebe Lindorg. Oktoobris lubas Urve Kaska hakata
näitama lapiteki tegemise nippe, mida ta ise on nii koolitustel kui töö käigus õppinud. Sügisel on ka plaan omakootud
triibukangad Karille Bergmanni juhendamisel seelikuks
vormida.
Põnevate kohtumisteni!
Airi Hallik-Konnula

4

Antsla valla leht

August 2021

Tasub teada
Vana-Antsla mõisas pandi alus Aksel
Kersna ja Karl Sibula nimelisele
Antsla valla Noorte Arengufondile
Fondi algatajateks on Antsla vallavalitsus ja Kultuuripartnerluse SA.
Lisaks toetasid fondi rahaliselt ka kohalikud ettevõtted: Antsla Inno,
Sän&Män, Baltic Steelarc, Haugas Transport ja mitmed eraisikud. Annetusi saab Kultuuripartnerluse SA kontole teha jätkuvalt, sest järgmisel
aastal võib rahalist tuge vajada mõni noorsportlane, kunstitudeng või
andekas pianist.
Kultuuripartnerluse SA on 2020. aasta veebruaris asutatud eraõiguslik fond, mille loomise eesmärgiks on võimaluste otsimine ja
keskkonna kujundamine erakapitali täiendavaks kaasamiseks kultuuri
rahastamisel avalikes huvides. Esimesel tegevusaastal kaasas sihtasutus ligi 90 tuhande euro eest vahendeid, mis suunati kriisiajal nii otsetoetusteks kui on line kontsertide korraldamiseks. Sihtasutus pälvis EV
Kultuuriministeeriumi poolt väljaantava Kultuurisõber 2020 tänukirja.
Esmakordselt 13.-14. augustil Vana-Antsla mõisas toimunud KontrastiKunsti festivalil pandi alus Aksel Kersna ja Karl Sibula nimelise
Antsla valla Noorte Arengufondile. Fondi eesmärgiks on toetada Antsla
valla noori kunsti-, muusika-, spordi ja teistes kultuurivaldkondades,
et kohalike noorte anne ja areng ei pidurduks materiaalsete võimaluste
taha.
Esimeseks toetuseks on päris oma lõõtsapilli soetamine noorele lootustandvale muusikule Sten-Kaimar Abel. Asja teeb veelgi huvitavamaks seik, et antud pill valmis meie kodukandi oma pillimeistri Alar
Vuksi käe all. Nii saame öelda, et kõik on päris oma valla asi.
Fondi kaugemaks eesmärgiks on koondada avaliku- ja erasektori
annetused ühtseks toetusbaasiks, kust andekad noored saaksid edaspidi
küsida abi oma õpingute- ja meistriks kasvamise tee jätkamisel. See
oleks hea näide kultuuri ühendavast jõust, kus vald ja ettevõtjad saavad
teha koostööd sõna otseses mõttes tuleviku nimel. Noored on ju meie
tulevik.
Fond on loodud Kultuuripartnerluse SA tiiva alla, et kaasata laiemat
kompetentsi toetusotsuste tegemisel ning tuua läbi laiema kommunikatsiooni tagasi ka suurde ilma läinud Antsla valla inimeste abikäsi.
Aksel Kersna oli Antsla Gümnaasiumi direktor aastatel 1976-1981
ja legendaarne spordientusiast. Karl Sibul oli Antsla Muusikakooli asutaja 1973. a ning kapelli- ja puhkpillimuusika edendaja Antsla piirkonnas.
Ettevõtmine sai teoks Antsla Vallavalitsuse ja Kultuuripartnerluse
SA koostöös. Lisaks toetasid fondi rahaliselt ka kohalikud ettevõtted:
Antsla Inno, Sän&Män, Baltic Steelarc, Haugas Transport ja mitmed
eraisikud. Annetusi saab Kultuuripartnerluse SA kontole teha jätkuvalt,
sest järgmisel aastal võib rahalist tuge vajada mõni noorsportlane, kunstitudeng või andekas pianist.
Merle Tombak
kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Teeme planeedi puhtamaks !
Taaskord, 18. septembril 2021 saab teoks meie planeedi ajaloo suurim kodanikualgatus – Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day.
Miljonid inimesed 180 riigist tulevad ühel ja samal päeval välja selleks, et astuda ühiselt samm puhtama maailma suunas ja juhtida tähelepanu globaalsele prügiprobleemile. Eelmisel aasta võttis Maailmakoristuspäevast Eestis osa üle 30 tuhande inimese, nende seas 25 tuhat
last ja noort. Me tegime Teie abiga Eesti mitte ainult puhtamaks, vaid
edendasime ka oluliselt inimeste teadlikust.
Meie üleskutse on tulla 18. september välja ja märgata väikest hajusalt paiknevat prügi linnaruumis ja looduses. Kokku korjatud prügi
võib panna kas ettevõtte /isiklikku jäätmemahutisse või avalikku konteinerisse.
Koolid ja lasteaiad koristavad sarnaselt eelmisele aastale enda
poolt valitus kohas kahe nädala jooksul ning kvalifitseerunud lasteasutused osalevad loosis, mille auhinnaks on Eesti staaride kontsert
koolis/lasteaias nende poolt valitud ajal.
Lisaks kogume sellel aastal koostöös Ringy-ga https://www.ringy.
app/et/ elektroonika romusid. Kampaania käigus julgustame inimesi
ära tooma kodus seisma jäänud nii töökorras kui katkiseid elektroonikaseadmeid. Kogumine toimub kolmes kategoorias:
• Töötavad nutiseadmed, millel on rahaline väärtus ostetakse kohapeal inimestelt ära
• Töötavad elektroonikaseadmed, mis on töökorras, kogutakse
kokku ja suunatakse Uuskasutuskeskusele.
• Mittetöötavad elektroonikaseadmed lähevad ümbertöötlemiseks
Täpsem info kogumise korralduse kohta selgub lähiajal. Küsimuste korral pöörduda Liana Neeve (keskkonnaspetsialist) poole tel 785
5006; 5349 2922 või liana@antsla.ee
Elike Saviorg
Maailmakoristuse Eesti eestvedaja

26. jooks ümber Uhtjärve
Uhtjärve jooks on Võrumaa Pikamaajooks sarja üks
etappe mis toimus käesoleva
aasta 25. juulil. Tänavu on
selle jooksusarjas 11 erinevat jooksu ning ümber Uhtjärve jooks oli neist 5 etapp.
Järjekorranumbrit kandis
see juba 26, olles sellega vanuselt pikamaajooksu sarja
neljas jooks. Läbi aastate on
jooksu neli korda suutnud
võita Sixten Sild ja Kenny
Kivikas. Eelnevate jooksude
võitjatest oli tänavu stardis
ainult Andrus Lein, kes saavutas 9. Koha mis tähendab,
et saime uue võitja. Võit-

jaks osutus Jürgen Joonas,
kes läbis raja ajaga 32.22,8.
Naistest võitis Helen Bell,
kes saavutas üldkokkuvõttes kaheksanda koha ajaga
36.35,5. Antsla valla parim
jooksja oli Mathias Veesaar
kes läbis raja ajaga 39.48,0
ja sai sellega kokkuvõttes 23
koha. Üldse läbis Uhtjärve
jooksu 119 osalejat. Poole
maa läbimisel oli osalejaid
60 ning lastejooksul mis toimus Nõiariigis 1,5 km ringil
oli osavõtjad 106. Seega oli
osalejaid kokku 285. See
on küll vähem kui mõnel
eelneval aasta (2019 aastal

nt 398) mis aga ei vähenda
võitjate pingutusi. Võisteldi
üheksas erinevas vanusegrupis ning võitjad olid:
• U12 poistest Erik Marten
Zernant ja tüdrukutest Meribel Kaup
• U14 poistest Sander Koobak ja tüdrukutest Rosibel
Marii Kaldvee
• U16 noormeestest Chris
Marcus Krahv ja neidudest
Elizabeth Ivask
• U18 noormeestest Jürgen
Joonas ja neidudest Mariliis Paris
• U21 meestest Kaarel
Hendrik Zernant ja naistest

Johanna Laanoja
• U30 meestest Eno Vahtra
ja naistest Helen Bell
• U40 meestest Madis Osjamets ja naistest Maigi Vaikla
• U50 meestest Olev Org ja
naistest Blanca Punt
• U60 meestest Kalev Kajaste ja naistest Leili Teeväli
Jooksu korraldas Antsla
vallavalitsus koostöös Võru
Spordiliiduga. Täname kõiki
sponsoreid ja maaomanike,
kelle maid jooks läbis.

Ann Urtson saksofonil. Fotod:
Jaan Tamm

Vivian Säinast ja Cristofer
Vaiksalu mänguhoos.

te koolide lapsed kogeda
LIVONIAS korra aastas ja
selle nimel tasub harjutada ja õppimise vaeva näha.
Muusikategemise rõõm
laagris oli suur ja kõige paremini ütles löökpillimängija Vivian – „Ärme tee nii
tihti puhkust – tahan kogu
aeg mängida!”
Uhtjärve laululaval
esinesid erinevate muusikakoolide õpilaste kõrval
Antsla Muusikakooli noored puhk- ja löökpildurid
Ann Urtson, Rebeka Salumets, Vivian Säinast ja
Cristofer Vaiksalu. Juhendajateks – dirigentideks
olid Bert Langeler, Jaan
Tamm, Riina Kogan, Arno

Anton, Külli Teearu, Mati
Põdra, Gunnar Pettaig, Anton Kogan, Ülle Sirkas, Lirike Langeler, Aveli Paide
ja Kerstin Kingo.
Orkestri peakorraldaja
on Puhkpillimuusika Gild
LIVONIA eesotsas Tõrva
muusikaõpetaja Anton Koganiga. Laagri ja kontserdi parimateks abistajateks
olid Eesti Kultuurkapital,
Eesti Muusikakoolide Liit,
Antsla vald ning Antsla
Muusikakool. Suured tänud
Nõiariigi perele, kõikidele
abistajatele ja eelkõige lastele ja nende vanematele!

Margus Klaar

Ärme puhka - tahan mängida!
Juunikuu lõpupäevadel
said kokku pillimängijad
Lõuna-, Lääne- ja Ida-Eestist. Nõiariigi suurepärastes
laagritingimustes toimus
juba seitsmendat korda
noorte puhkpilli- ja löökpillimängijate ühendorkestri
LIVONIA koosharjutamine. 1. juunil Uhtjärve
Laulaval said järvekaldad
ja arvukas kontserdipublik
kuulda mitmekesist ja nooruslikult ägedat puhkpillikontserti.
LIVONIA on nn. projektorkester, mis tuleb kokku
korra aastas. Õppelaagrid
toimuvad erinevates Eesti
paikades. Koosseisu tööst
võtavad osa Pärnumaa, Viljandimaa, Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa,
Läänemaa, Saaremaa ja
Jõgevamaa õpilased ning
õpetajad. Iga aastaga osalejate arv kasvab. 2020. aastal
Lihulas toimunud laagris
ületas osalejate arv 100
piiri. Sellel korral seoses
keerulise viiruse olukorraga olid harjutamas 44 kõige nooremat mängijat ehk
esimest või teist aastat pilliõppega sina peal olevad
muusikut.

Enamusele osavõtjaist
oli suures kambas koosmäng esmakordne kogemus. Sa pead arvestama
kaaslatega – et liiga kõvasti
ei puhu ja sulama ühtselt
kõlavasse ansamblisse. Samal ajal jälgima nooti, et
vale kõla sisse ei lipsaks.
Kõige raskem oli ilmselt
esmakordne dirigendi jälgimise kogemus. Juhataja
annab oma kätega ühtse
tempo, ühtse tuju ja näitab
kui valjusti võib sinu pill
mängida. Üle noodipuldi
silmade tõstmine dirigendile ja seejärel taas õige
noodijärjekord leida on
alguses raske, aga mitmepäevase harjutamisega sai
koosmusitseerimine selgeks. Seekordsed lood olid
lihtsad – koosnesid lihtsast
viienoodilisest meloodiast,
aga stiilselt mitmekesised ja
põnevad. Oli nii klassikat,
poppi ja rokki ja tuntuid latelaule.
Kõige vägevam on ise
tunda, kuidas erinevad pillilood hakkavad kõlama ja
lõpuks paisuvad nii ägedaks, et maa lausa väriseb.
Seda suure orkestri kõlakogemust saavad väikes-

Jaan Tamm
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Hiiumaa külastamine
15. juuli varahommikul, juba enne kella 5-t, hakkas autobuss Antslast sõitma.
Bussis oli 36 Antsla vallast pärit eakat,
kuid seda vaid isikuandmete põhjal, sest
tegelikult tundus et bussis olid kõik palju
nooremad, rõõmsameelsed ja üsna vallatud. Eakate klubi „Sügismeloodia“ oli
alustanud kauaoodatud 2 päevast ekskursiooni Hiiumaale. Lisaks klubi liikmetele
oli reisist osavõtjaid lisandunud Kobelast,
Kuldrest, Uue-Antslast ja Urvastest.
Märkamatult olime jõudnud Rohuküla sadamasse. Merereis praamiga Heltermaale kestis tund ja 15 minutit ja olimegi
Hiiumaa pinnal. Sadamas polnud aega
pikalt uudistada, sest ees ootas tutvumine
Vaemla külas asuva vana villavabrikuga.
Villavabrik on käesoleval ajal pereettevõte ja töötab üle 100 aasta vanuste Poola
päritolu seadmetega. Tooraineks kasutatakse ainult kohalike lammaste villa.
Omapärane on see, et villa ega lõnga ei
värvita, erinevad värvitoonid saadakse
vastavat värvi lamba villast, mistõttu on
sellisest lõngast valmistatud tooted hästi
õhulised ja pehmed. Kohapeal valmistatakse ka väga mitmesuguseid villast valmistooteid, näiteks mütsid, sokid, kleidid,
kampsunid, jakid, aga ka mitmesuguseid
mänguasju ja muud. Kõiki neid saab kohapeal osta, mida ei jätnud me loomulikult kasutamata, populaarsemaks osutusid
värvimata värvilised lõngad.
Edasi sõitsime Kassari kiigeplatsile, et
võtta ette jalgsimatk mööda Kassari Sääretirpi, mille pikkuseks on umbes 2 kilomeetrit. Kuid selle programmis ettenähtu
asemel oldi valmis esimeseks meresupluseks. Head ujumiskohta seal läheduses me
küll ei leidnud, kuid janu merevette saada
oli vastupandamatu. Saimegi merevees
käidud, vesi oli uskumatult väga soe.
Peale lõunasööki Käinas suundusime
edasi Malvaste külas asuvasse Mihkli
talumuuseumi. See on tüüpiline hiiumaa
talu, kuigi seal elasid mitu põlvkonda rootsi päritolu hiidlased. Viimased elanikud
lahkusid Mihkli talust 1987 aastal. Giidi
juhendamisel saime põhjaliku ülevaate
omaaegsest taluelust, ehitustavadest ja
talumajapidamises kasutatud töövahenditest. Õhtul oli muuseumi taluõuel rahvatantsuõhtu „Triibuseelikute keerutamine“,
külalistena esines kõigepealt meie klubi

kapell „Sinilill“ pooletunnilise kavaga,
edasi Käina rahvatantsijad ja järgnes ühistantsude õppimine Käina rahvatantsijate
juhendamisel.
Ööbisime otse mere ääres asuvas Kalana puhkekülas, aktiivsemad käisid enne
magamaheitmist veel ujumas, mõned ka
varahommikul.
Teine päev algas Kõpu tuletorni külastamisega. Meremärgina on siit laevadele
teed juhatanud juba alates 1514 aastast.
Praeguse kuju ja kõrguse omandas Kõpu
tuletorn 1845 aasta paiku, ta on 36 meetrit kõrge. Ka järgmine külastusobjekt oli
torn, nimelt Reigi torn ehk Hiiumaa Eiffel.
See on 31 meetri kõrgune Pariisis asuvast
originaalist 10 korda vähendatud puidust
koopia. Ehitas selle kohalik elanik Jaan
Alliksoo. Algul oli ainult torn, kuid nüüd
on mitmesugused eelkõige lastele mõeldud ehitisi juurde ehitatud ja võiks öelda
et tegemist on väga omapärase kohaliku
mängumaaga.
Ei saanud peatumata mööduda Luidja
rannast. Nüüd olime Hiiumaa ilusamas
laulvate liivadega mererannas. Kõik tingimused meresupluse ja rannamõnu nautimiseks olid olemas, lainetus oli väike ja
merevesi oli mõnus. Ilmselt oligi käes see,
mida olime Hiiumaale otsima tulnud.
Pärast kosutavat puhkepausi otsisime
üles Reigi pastoraadihoone. Siin külastasime tekstiilikudumite näitust. Eksponeeritud olid 15 eesti tekstiilikunstniku

Piltuudis
Esimene Kontrastikunsti festival on tehtud
Suur tänukummardus kultuuritöötajatele: Kaili Kalle, Kati
Velner, Kaspar Kurve, Tanel
Puura, Tarvo Treumuth, Vaike
Põldsepp, Heli Raap, Anneli Kaart, Krista Puija, Merle
Tombak! Aitäh vabatahtlikele abilistele: Gertu Borodkina, Eerika Lääts, Monika
Aas, Kersti Käis, Birgit Palm,
Annabel Hirv, Marta Aher,
Kristiina Puija, Marta Zirk,
Mart Rekkaro ja Toomas Kaart! Aitäh Ivar Piirsalu ja Vana-Antsla mõis! Aitäh Helger
Kavant ja Vana-Antsla Teatriait! Aitäh Margus Malleus ja
Riivo Hillak Kaitseliidu Antsla Üksikkompaniist!
Fotod: Kalev Joab
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ja –disaineri temaatiline looming, mis oli
pühendatud 240 aastat tagasi Reigi ümbruskonnast vürst Potjomkini ja keisrinna
Katariina II käsul küüditatud tuhatkonna
hiiurootslase mälestusele.
Edasi Tahkuna randa. Sealne 42 meetri kõrgune tuletorn on Hiiumaa kõrgeim
ehitis. Samas kõrvale on püstitatud mälestusmärk parvlaeval „Estonia“ hukkunud
lastele. Suur pronkskell, mis kujutab hingekella, hakkab tugevas tuules ise helisema hukkunute mälestuseks. Tavakohane
peatus Ristimäel, et sinna jätta omavalmistatud mälestusrist. See on traditsioon,
mis esmakordselt sealt möödujatele on
kohustuslik. Pikem peatus pealinnas
Kärdlas, kus tutvusime keskväljaku uue
kujundusega ja vaatasime üle ka kohalikud poed.
Ettenähtud programm oligi täidetud ja
algas tagasitee. Antslasse jõudes oli kell
juba üle kesköö. Kuigi olime väsinud, oli
arvamus üksmeelne, et olid toredad päevad.
Järgmine ühine reis on planeeritud
15. septembrile. Külastame Mooste
mõisakompleksi ja Uue-Saaluse
veinitalu. Info ja eelregistreerimine
telefonil 50 45784, Maivi.

Maivi Pill

Erakordselt kaunis suvi on uinutanud meie mõtted ja soovid koolialguse saabumiseks. Päike on soojendanud ja andnud meile võimaluse lustida ja nautida suverõõme. Paraku on neid, kellel ei lähe meelest
vaadata kalendrisse ja tuletada meelde, et varsti kohtume.
Igatsus sõprade järele on juba olemas ja järelikult tuleb
heita pilk plaanidesse, et missugune õppeaasta on meil ees
ootamas.
Esimest kooliaastat on alustamas 24 õpilast koos õpetajate Ly Raudsepa ja Piia Mandliga, 10. klassis alustab
25 õpilast Merle Paadi juhatusel. Kooliteed on alustamas
muusikaõpetaja Kerli Hellamaa, majandusõpetaja Karmen
Kroonmäe ja klassiõpetaja Sille Veski. Õpilaste arv on viimastel aastatel kasvutrendis, eeloleval õppeaastal on oodata
koolipinki 320 õpilast.
Liikuma Kutsuv Antsla Gümnaasium on tuntust kogunud, aga enamgi veel, muutnud suhtumist liikumise vajalikkusse. Oleme rõõmsad, et viie aasta jooksul on õpilaste
liikumisvõimalused oluliselt avardunud tänu Antsla valla
toele. Koolis on toimunud olulised muutused, eriti tähtsaks pean liikuma kutsuvaid ainetunde – see on toonud uue
kvaliteedi õppetöös. Eeloleval õppeaastal soovime panna
suuremat rõhku tervislikule liikuvale koolile. Eesti Olümpiakomitee toel oleme liitunud pilootprojektiga „Sport
Kooli“. Pilootprojekti eesmärgid on: toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist; kujundada kõikide laste
sportimisharjumusi; tekitada lastes huvi liikumise ja spordi
harrastamise vastu; tutvustada esimeste klasside õpilastele
võimalikult palju erinevaid spordialasid; koostada lastele
tasakaalustatud päevakava. Meie koolis osalevad pilootprojektis 1. klassid, kellel on iga päev üks liikumistund. Õpetajateks-treeneriteks on lisaks meie õpetajatele treenerid Võru
Spordikoolist (Triin Ojasoo, Peep Lill, Sarmite Sild, Kristel
Liis Jõendi) ja Anti Saarepuu.
Kui küsida kooliõpilaselt, mis on kõige parem asi koolis, siis vahetunni järel on teisel kohal kindlalt koolilõuna.
See on üsna loomulik ja mõistetav, sest tühi kott ei seisa püsti. Antsla gümnaasiumis on palju aastaid koolilõuna
tarbeks juurvilja kasvatatud. Oleme kasvatanud koolitöötajate abiga porgandi, kapsa, peedi, maitserohelise ja kõrvitsa. Antsla vald on liitunud hea tahte kokkuleppega, et
aastaks 2024 oleks Võrumaa koolides ja lasteadades kohaliku mahetoidu osakaal 20 protsenti. Meie kool on eesmärgi täitmist väga tõsiselt võtnud. Sõlmisime koostööleppe
mahepõllumehega ja kevadel külvasid ja istutasid meie
kooli töötajad mahepõllule. 2021. aasta jaanuarist on meie
koolisööklas Leese Mahe kartul, kasutasime Seto Sõstar
mustasõstramahla ja Loona talu täisterahelbeid. Sel õppeaastal lisanduvad mahe piim Metsavenna talust ja munad
Umamuna OÜst.
Kevadel oli koolil võimalik kirjutada taotlusi erinevate
õpihuvilaagrite jaoks. Suvi tõi häid uudiseid, kõik taotlused
rahuldati. Esimene koolinädal toob juba võimaluse nendega
algust teha. 1. – 3. septembril toimub esimene osa Õpikodade
laagrist, mis toimub koostöös nelja kooliga (Osula, Kuldre,
Lüllemäe, Tsirguliina). Teemadeks on loodus ja keskkond.
Koostööpartnerid on Karula Rahvuspark, Tartu Ülikool ja
Tallinna Ülikool, Improteater Impeerium. Gümnaasiumi 10.
klassile on suunatud teine õpihuvilaager ja nende oluliseks
teemaks on suhtluspädevuste arendamine. Laagri tegevused
panustavad õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise toetamisse.
Kindlasti jätkuvad traditsioonilised töötubade päevad,
lõimingutunnid, VUNK tegevused, karjääripäev, heategevuslaat ja oksjon. Jätkuvad ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet
toetavad ekskursioonid meie partnerite juurde. Õppeekskursioonid Roosu tallu, ADexpert reklaamibüroosse ja Sarve
Heolutallu.
Oluliseks peame tähelepanu pööramist õpilase vastutusele oma õppimise ja käitumse eest. Kõige enam huvitab meid, kuidas meie kooliaasta hakkab kujunema. Kevadiste andmete kohaselt soovisid õpilased kontaktõpet,
distantsõppehuvilisi oli vähe. Kuidas meie aasta kulgeb
sõltub kindlasti meie enda käitumisest. Haridus- ja Teadusministeerium on juhised saatnud ning nendest tuleb meil
lähtuda.
Õpime koos ja teeme seda rõõmuga.
Kõigile vanematele ja headele toetajatele palju õnne ja
rõõmu ning head koostöövalmidust uueks aastaks!
Katrin Martinfeld
Antsla gümnaasiumi direktor
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Õnnitleme uusi
vallakodanikke
ning nende vanemaid!
LIISI
LIISA
HANNES
HANNA-LISETH

Palju õnne augustikuu
juubilarid!
80

ARVO DANIEL
ERIKA SAARON
LAILI TSOPP
HILJA VIIRPALU

75

OLLI HELLENURM
VILLU SERMAT
ÕIE KÄÄRMANN
ELE VERNIK

Üks mõnus kulgemise päev
armsas selts- ja keskkonnas
See tunne on jäänud hingesoppi 6.augustil
Tartu aiapärli – botaanikaaia – külastuse
ja laevasõidu järel. Mõnikord vajame sellist rahulikumat kulgemise aega iseenda
jaoks.
Natuke põnevaid fakte külastatud paikade kohta:
Keskajal asus botaanikaaia territooriumil linnamüüri nurk koos kindlustustorniga. Aia tiik on üks osa linnamüüri piiranud vallikraavist.
• Tartu botaanikaaias kasvab üle 10
000 liigi taimi.
• Vanim eksponaat aias on olga lehis.
Selle Kaug- Ida päritolu puu kõrgus on
31,5 m ja vanust ligikaudu 260 aastat.
• Kiviktaimla nõlval kasvab väike
Jaapanist pärit sirmonas, mille vaiku peetakse merevaigu algallikaks.
• Samal kohal kõige kauem kasvanud
rohttaim on soo- piimalill, Flokse ja pojenge on mitmel korral ümber istutatud.
• Üks priimula liik on kunagise direktori kaudu jõudnud Eestist ka Oxfordi botaanikaaeda aastal 1911.

70

VIKTOR KRIPP
LIIDIA ANIJAN
HEINO ANIER
EERO AULIS VAINIO
ARVET SISASK

Vabandame!
Juulikuu vallalehes olid sünnipäevad saanud
valesti. Järgnevaga parandame eksimuse.

90

HARRI HOMMUK

85

VELLO LEPIK
LIDIA SILD

75

ENE ADAMSON

70

ARNE JÜRVISTE
AKSEL LAANEMAN

Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele!
RAIVU TOOM		

31.01.1953 – 03.08.2021

SILVI KUUBA		

03.01.1945 – 08.08.2021

ruumis – kõrrelistest ümbritsetud puidust
istumiskohad, purskkaev, kiigud, laste
mängunurk...
Tänud vapratele prouadele rõõmsameelselt pikad jalutamisteekonnad vapralt
vastu pidamast ja kõigile reisikaaslastele
ja bussijuhile toreda südamliku meeleolu
eest.
Kui olud lubavad, kohtume sügisel teatrireisil.
Ene

I Kagu-Eesti Rahvamuusikapäev Otepääl
1.augustil võttis kapell „Sinilill“ osa esimesest I Kagu-Eesti
Rahvamuusikapäevast. Otepääl.
Rahvamuusikapäev koos traditsioonilise Otepää käsitöölaadaga
toimus Otepää keskväljakul. Juuni lõpus saime kutse ürituse idee
algatajalt, Otepää kultuurimaja
perenaiselt-kultuurikorraldajalt
Merle Soonbergilt. Alustasime
hoogsalt proovidega, sest vahepeal oli 7,5 kuune harjutamise
paus. Repertuaaris on kapellil
rahvalikud pillilood ja laulud.
Päev oli ilus – päike säras taevas, puhus mahe tuuleke ning pillimehed mängi-
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AINO SARAPU
TIIU JÕGISTE

• Autovabaduse puiestee – vaba aja
veetmise linnaruum – toimiv 9. juulist 8.
augustini.
• Hotell Tartu koos samanimelise
kohvikuga on ehitatud 1964. aastal ja saanud 2017. aastal juurdeehituse.
• Jõelaev Pegasus on ehitatud 1958.
aastal Moskva laevatehases ja praegu ainukesena selle ajastu Tartu reisilaevadest
kasutusel.
• Põlva keskväljak avati 23. juunil
2018. See öeldakse olevat elutuba väli-

sikud. Iga rahvamuusikaansambel oli omanäoline. Peale
meie esinesid I Kagu-Eesti
rahvamuusikapäeval: rahvamuusikaorkester „Merle ja
sõbrad“ Otepäält, rahvamuusikaansambel „Lustipill“ Karksi-Nuiast, Hargla Folkbänd,
ansambel „Jauram“ Tõrvast,
Võru Kandle kapell, rahvamuusik Veiko Kivi.
Aitäh Antsla Kultuuri- ja
Spordikeskusele, kes toetas
kapelli sõitu Otepääle.
Foto: Monika Otrokova
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sid suure rõõmuga. Huvitav oli kuulata ja
nautida ka teiste kollektiivide esinemist.
Kokku said erineva taustaga rahvamuu-

Linda Kapp

Lõppes laste lugemissuvi
Võrumaa Keskraamatukogu laste lugemissuvi, kus osalejad pidid lugema vähemalt seitse raamatut, sai otsa. Rõõm on
suur, sest Kuldre - Urvaste raamatukogu
piirkonnas oli 11 asjalikku Kuldre Kooli
lugejat, kes lugesid kokku 133 raamatut.
Aktiivseim lugeja oli Kaisa Paring, kes
luges suve jooksul 35 raamatut ja Kirke
Mai Kambek 17 raamatut. Väga tublid
lugejad olid Kärolin Urbanik, Eero
Kaseväli, Adeliine Kirsbaum, Rasmus
Lõo, Riin Heleen Paring, Kristen Laaneviir, Laura Leppänen, Henri Liibert
ja Isabell Urbanik. Laste mõtteid loetud
raamatutest: Kui huvitav võiks olla me-

TEADE
Kuldre ja Urvaste
raamatukogu on suletud

20. septembrist kuni 26. septembrini.Raamatukoguhoidjal on viimane
puhkusenädal.

silasena lennata päev läbi ringi ja käia
erinevates kohtades. Südamlik lugu Pelgulinna lastest ja natuke imelikust Keerutädist. Keerutädi oli väga tore, sest ta oli
lõbus. Lugu õpetas, et tühjast ei pea tüli
tegema, kalli ja musi on parem. Lastele
meeldis Robi väga, kahjuks pidi Robi ära
minema. Robiga oli palju seiklusi. Robi
meenutas mulle meie hundikoera kutsika
seiklusi. Meeldisid raamatu ilusad värvilised pildid. Raamat tekitas kummalisi mõtteid. Raamat jutustab nõidusest, kurjusest
ja headusest. Laste joonistatud pildid
lemmikraamatutest pannakse Võrumaa
Keskraamatukokku näitusele ja siis läheb

näitus maakonda rändama, kindlasti jõuab
ka Kuldre kooli. Kõik need tublid lugejad
kutsutakse 8.septembril Võrru raamatukogu lasteosakonda kohtuma lasteraamatute illustraatori Marja-Liisa Platsiga.
Head lapsevanemad, tänan teid, et
olite lapsel alati olemas, kui oli vaja
raamatukokku tulla või lugemisel aidata. Te olete erilised vanemad!
Ilusat suvevaheaja lõppu ja kohtumiseni kooliajal. Erinevad mõtted lugemisaastaks juba liiguvad.
Saima Tell
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10. septembril
Uue-Antsla Rahvamajas

Ajalugu
Töörahva Elu 1. august 1961
Uus lüpsikuur

NLKP XXII kongressi eel võitleb „Edasi“
kolhoosi rahvas mitte ainult kõrge tootmistaseme, vaid ka suurema tööviljakuse
eest.
Kolhoosi 2. brigaadi karjakoplites kerkis uus lüpsikuur, mis on üks väheseid
vabariigis, ehitatud Saksa DV eeskujul.
Kalasabakujulise lüpsikohtade asetusega
ruum mahutab veerandsada lehma. Tööviljakust on sellises võimalik tõsta 1,5-2,5
korda võrreldes tavalise lüpsiruumiga, kus
lehmad on asetatud lüpsmisel järjestikku.
Kõrvalhoonesse on paigutatud vaakuumpump, ehitatud uus pliit piimanõude pesemisel sooja vee valmistamiseks.
Kolhoosi mehhanisaatorid eesotsas A.
Klokmaniga monteerisid ajutiseks vaakuumpumba käivitamiseks 4,5 HJ mootori, kuid juba on raudbetoonjalanditel
mastide rida jõudnud lüpsikuurini ja augustikuul laseb vool ühtsest energiasüsteemist vana mootori „pensionile“.
Sellega kergeneb lüpsjate töö, suureneb tööviljakus.
L. PUUSEPP

Kolhoosi Elu 12. august 1951
Meeldejääv kinofilm

Mõni aeg tagasi külastas rändkino nr. 79
Vaabina rahvamaja filmiga „Kevad Sakeenis“. Eeskujulikult demonstreeris filmi
kinomehhaanik sm. Jõela. Korralik heli ja
tekst aitasid ligi 150 pealtvaatajal põhjalikult süveneda filmi sisusse.
Haaratud „Kevad Sakeenis“ kõrgetest

(kellaaeg täpsustub)

ideedest, stalinliku kolhoosikorra vaieldamatust paremusest, möödusid vaatajate
silme eest pildid kaasaegsest publitsevast
nõukogulikust elus. Endise mahajäänud
Sakeeni pidev majanduslik ja kultuuriline
tõus pani vaatajaid filmile sügavalt kaasa
elama.
Ootame huviga järgmist etendust.
K. HANI

Kolhoosi Elu 12. august 1951
Terava sulega

Miks ainult „Kati“ on soliidse välimusega?
Siiriuse kolhoosi tallimees sm. Kuusk
on suutnud luua endale sõprade ringis
peadpööritavalt kõrge autoriteedi. Teda
kiidavad sõbrad ka seal, kus midagi kiita
ei ole. Kui aga vahel juhtub ta ka „haake“
viskama, ei julge sellest keegi kõssatagi,
sest ka esimees ja brigadiir on temaga ühes
mestis.
„Olge mureta, mehed, hobuse ja hobuse vahel oskan ma alati vahet teha. Teie
hobuseid hoian kui oma silmatera,“ kõneleb tallimees hooplevalt omameestele ja
patsutades brigadiiri sm. Pajumäe endise
hobuse läikivat ning lihavat selga, lausub:
„Kae, kas pole kullatükk!“
Olgu ta kullatükk või mitte, kuid
„Kati“ on tõesti soliidse välimusega, tänu
tallimehe ustavale tööle. Hoiab ta ju „Katit“ nagu oma lihast last ega anna kellelegi
peale brigadiiri, kes kasutab ka teda aiuult
isiklikeks sõitudeks.
Tallimehe Kuuse „soosingu“ all on
veel teisegi kambameeste endisi hobuseid.

Niisugune, ühtede poputamine, teistele
ainult piitsa andmine, tööstiil on juba kujunenud tavaks tallimehe töös. Vaadake
ainult korraks kolhoosnik sm. Roobergi
endist hobust ja igaüks võib tallimehe tavades veenduda.
Omameeste endisi hobuseid toidetakse
paremate paladega, teisi aga karjatatakse seal , kus on „parimad“ hobused juba
„magusama“ suutäie ära näpsanud. Isegi
nende jootmisega pole kõik korras, kuigi
hobukoppel asub otse Uhtjärve kaldal.
Kuidas vaatab esimees sm. Orlin kõigele sellele? Aga mis tal ikka vaadata, egas
temagi suu ole seinapragu. Kuidas tohib
siis pudelisõpradele liiga teha? Ja ta vaatab
kõigele sellele „läbi sõrmede.“
Esimees ei armasta just hobuseid, kuid
seda rohkem armastab ta nendega lustisõitu teha ja eriti siis, kui paras „kilgike“ peas
on. Siis ajab ta teinekord oma lustisõitudega mitu hobust päeva jooksul läbi ja teadagi, et need hobused, millega esimees sm.
Orlin sõitis, on väsinud ja esialgu tööks
võimetud.
„Klassivalvsus peab olema, ei tohi
unustada klassivalvsust,“ armastab sm.
Orlin kõnelda. Heites aga põgusa pilgu
hobutalli, kus tallimeheks on sm. Kuusk,
tekib lahkuminek esimehe sõnade ja tegude vahel. Sõbramehe suhted nendega, kes
hoiavad hobuseid nende endistele peremeestele ja võib-olla isegi ootavad aega,
kus saaks jällegi isiklikku „täkukest“ pidada, „silma“ tegemine nendele ja ühisest
pudelist rüüpamine ei ole klassivalvsuse
pidamine.
A. ROOS

ANTSLA VALLAVALITSUS



MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool
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Vanemaealiste tööhõivevõimesuurendamine
Võru ja Põlvamaakonnas
Võru, Räpina mnt 12
Võru III grupp
6.10- 30.11.2021

KAVA
MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA
6.- 7. oktoober ja 13.- 14. oktoober 2021/ ʹͶ
MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS
15. oktoober 2021/ 

MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA
20.- 21. oktoober ja 27.- 28. oktoober 2021/ ʹͶ

MINU TÖÖOTSINGUD
29. oktoober 2021/ 

MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM
3.- 4. november ja 11. november 2021/ ͳͺ
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Osaleda saavad 55 aastased ja vanemad ilma tööta ja õpinguteta inimesed. Kui Sina ise ei
kuulu sihtrühma, siis palun jaga infot neile, kellele võiks osalemine kasuks tulla!
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OTSIB OMA
MEESKONDA
LOGOPEEDI
Antsla valla ametiasutuse
struktuuris on täitmata
logopeedide töökohad
(kokku 1,5 kohta).

• Oled sobiv kandidaat, kui omad
erialast magistrikraadi või sellele
vastavat kvalifikatsiooni või logopeedi kutset ning sul on head erialased
teadmised ja oskused, oled sõbralik ja
koostöövalmis.
• Tööle asumine esimesel võimaluse.
• Kandideerida võib tööle ka osalise
tööajaga ning võimaluse piires kasutada paindlikku töögraafikut.
• Töötasu täistööaja korral 1500 eurot/
kuus (brutto).
Logopeedi ametijuhendiga saab
tutvuda Antsla valla kodulehel:
antsla.kovtp.ee/kontaktid1
Avaldus, CV ja haridust tõendavad
dokumendid esitada Antsla Vallavalitsusele aadressil F.R.Kreutzwaldi
tn 1, Antsla linn 66403 või digitaalselt allkirjastatuna (avaldus) e-posti
aadressil: vald@antsla.ee hiljemalt
05.09.2021. a.
Lisainfo telefonil 523 2573
(vallavanem Avo Kirsbaum).

VANAVANEMATE PÄEVA
KONTSERT

Boris
Lehtlaan
AVATUD KOHVIK

PILET 3 eurot

A N TS L A M U U S I K A KO O L

tule õpi
muusikat
Sind ootavad viiulid, kitarrid,
trummid, flöödid, saksofonid,
trompetid, eufooniumid, orel,
akordion!
Võta kaasa sünnitunnistus ja tule
teisipäeval 24. või kolmapäeval
25. augustil Antsla muusikakooli.
Ootame Sind kella 12.00 - 17.30.
Täpsem info: muusikakool@antsla.ee või
tamm.jaan@gmail.com

01. septembril
kell 18.00

MATKASARI
Külla küladesse!

5. ühismatk
Tsooru - Roosiku Viirapalu - Tsooru

Roosiku

Tsooru

Järjekordne matk viib
meid Tsooru kanti.
Lühem rada 10 km ja
pikem 12 km.

Viirapalu

Tarkusepäeva jooks
Distants 4,5km
Tsooru rahvamaja-Lepistu koolimaja.

Hauka Veloklubi
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www.loodusegakoos.ee

Üritus on tasuta!
Lisainfo telefonil 5110658 või karula.teabepunkt@rmk.ee

5.septembril.
• Seenenäitus Pähni külastuskeskuses
külastuskeskuses 4. ja 5.septembril.
• Seenenäitus Karula rahvuspargi
Tõnu Ploompuu ja Veiko Kastanje.
3. ja 4. septembril, juhendajaiks
• Seeneretked Võrumaa metsadesse

Lavastaja:
ERKI AULE

IMELINE
PUHKUS

Osades:
TRIIN TÜVI JA
VIRKO ANNUS
Kunstnik: ANDRES VARUSTIN

3.-5.09. 2021 Karula rahvuspargis ja Pähnil

SEENEPÄEVAD

2021

29. AUGUSTIL
KELL 11-13

UUE-ANTSLA
RAHVAMAJA
ÕUEL

25. septembril kell 12.00
UUE-ANTSLA RAHVAMAJAS
Pilet 2 eur

www.salong-teater.ee

SEENEPÄEVAD

3.-5.09. 2021 Karula rahvuspargis ja Pähnil

Suvelõpu

PEREPÄEV
BATUUDID  PONID
NÄOMAALINGUD  PANNKOOGID
MÄRKMIKU VALMISTAMISE ÕPITUBA
KULDRE RAAMATUKOGU
AVATUD KODULOOMUUSEUM
VABA-AJA JA SPORTLIKE RÕIVASTE MÜÜK
(soodne laokaup Soomest, naistele, lastele ja meestele)

• Seeneretked Võrumaa metsadesse
3. ja 4. septembril, juhendajaiks
Tõnu Ploompuu ja Veiko Kastanje.
• Seenenäitus Karula rahvuspargi
külastuskeskuses 4. ja 5.septembril.
• Seenenäitus Pähni külastuskeskuses
5.septembril.
Lisainfo telefonil 5110658 või karula.teabepunkt@rmk.ee

Üritus on tasuta!
www.loodusegakoos.ee

www.loodusegakoos.ee

TALUTURG
4. JA 18.
SEPTEMBER

Üritus on tasuta!

•
•

Antsla Valla Leht
Väljaandja:
Antsla Vallavalitsus, F.R. Kreutzwaldi 1,
Antsla linn 66403 Antsla vald
tel 785 5164, vald@antsla.ee

Alates
5.septembril. 9.00 Antsla
Seenenäitus Pähni külastuskeskuses
külastuskeskuses 4.turuplatsil
ja 5.septembril.
Seenenäitus Karula rahvuspargi

Lisainfo telefonil 5110658 või karula.teabepunkt@rmk.ee

Toimetaja:
Kalev Joab
kalev@antsla.ee
Küljendus:
Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

Tõnu Ploompuu ja Veiko Kastanje.
3.Trükk:
ja 4.Printall
septembril, juhendajaiks
• Seeneretked
Võrumaa Järgmise
metsadesse
lehe kaastööd
Tiraaž: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva

palume saata
kalev@antsla.ee
16. septembriks

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215,
514 5215,
info@est-land.ee

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE/HOOLDUS JA ÄRAVEDU
TEGEVUSKINDLUSTUSEGA ARBORISTILT. KÄNDUDE
FREESIMINE. ÜLEKASVANUD HEKKIDE LÕIKUS.
TÖÖ KIIRE JA KORRALIK!
5666 7776, info@vikatimees.eu

