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2022. aasta on
RAAMATUKOGUDE AASTA!

Teema-aasta kuulutas välja Kultuuriministeerium ja läbiviimist koordineerib Rahvusraamatukogu.
Avaüritus toimus 12. jaanuaril Tarvastus, kust sai
alguse ühine ettelugemise aktsioon raamatukogudes üle Eesti, sellest omakorda saavad alguse
läbi aasta kestvad lugemistalgud.
Koos Tarvastu raamatukoguga loeti üle vabariigi paljudes raamatukogudes ette katkend enim
laenutatud Eesti autori ilukirjanduse teosest täiskasvanutele, milleks oli 2021. aastal Mudlumi
„Mitte ainult minu tädi Ellen“. Lastekirjanduse
kategoorias loeti katkendeid enim laenutatud Piret Raua raamatust “Tobias ja teine B“.
Teema-aasta avaüritusel lõid kaasa kõik
Antsla valla raamatukogud:
ANTSLA LINNARAAMATUKOGUS
loeti koos 9. klassi õpilastega
VAABINA RAAMATUKOGUS loeti koos
Urvaste kiriku õpetaja Üllar Salumetsaga
TSOORU RAAMATUKOGUS kogunes
hommikupoolikul pensionäride seltsing Elulõng,
koos loeti ja jälgiti otseülekannet Tarvastust
KULDRE RAAMATUKOGU ettelugemist
sai kuulata Kuldre Kooli kooliraadiost saates
KUKORA, kus katkendit Piret Raua raamatust
“Tobias ja teine B” lugesid Antsla Vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
Margus Klaar, Uue-Antsla Rahvamaja kultuurikorraldaja Kati Velner ja Kuldre Raamatukogust
Saima Tell. Kuldre Kooli lasteaia “Tähesipsikute” rühmas luges katkendi Piret Raua lasteraamatust Saima Tell, samuti viis ta Kuldre raamatukogus läbi ettelugemise ja arutelu Mudlumi
raamatu “Mitte ainult minu tädi Ellen” kohta. Ka
rahvatantsurühmas TAMMÕ TÜTRIKU, eakate

prouade kokkusaamisel, koos URVASTE kooli
töötajate ja õpilasrühmadega loeti ja arutati raamatuid.
LINDA RAAMATUKOGUS loeti ette ja
arutatati koos õpilastega Piret Raua raamatut 13.,
17. ja 18. jaanuaril.
HAABSAARE RAAMATUKOGU osales
ettelugemisel Antslas.
ANTSLA VALLA RAAMATUKOGUD

Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike
arutelude tulemustest teavitamine
Planeerimisega on kokku puutunud
iga inimene – planeeringud puudutavad erinevaid küsimusi, eelkõige
aga on selleks ehitamine. Kui inimesel, ettevõttel või omavalitsusel on
soov midagi ehitada, peab ta lähtuma kehtivast reeglistikust, ehitamine
omakorda mõjutab aga naabreid,
kellel on samuti omad huvid , arvamused ja ootused ehitise osas – seega on paljude isikute huvid omavahel seotud.
Üldplaneering ongi reeglite kogum, mis aitab suunata omavalitsuse ruumilist arengut, et elukeskkond
oleks kasutajasõbralik, turvaline
ning kogukondlikke väärtusi edasikandev ja väärtustav.
Üldplaneeringu ja keskonnamõju strateegilise hindamise avaliku
väljapaneku jooksul 11. oktoober

2021- 10. november 2021 esitati
mitmed ettepanekud ja arvamused,
sh teemadel: väärtuslike põllumajandusmaade määramine; kõrgendatud
avalike huviga alad; metsade majandamine (sh rohelises võrgustikus) ja

ristipuude kaitse alla võtmine.
Avalikud arutelud toimusid:
20.detsembril 2021. a: kell 10.00
Tsooru rahvamajas, kell 13.00 Antsla
KSK suures saalis. Samas toimus ka
veebiülekanne: https://www.youtu-

be.com/watch?v=2N-vx8T5iUY ,
kell 16.00 Uue-Antsla rahvamajas.
Aruteludel tutvustati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelnõud ja avalikustamise tulemusi ning kuulati kohalolnute
ettepanekud ning vastati täiendavatele küsimustele.
Üksikasjalikuma kokkuvõtte ja
ettekannete ning protokolliga saab
tutvuda Antsla valla veebilehe kaudu. https://antsla.kovtp.ee/uldplaneering
Järgevalt koostab vallavalitsus
koostöös osaühinguga Skepast&Puhkim planeeringu põhilahenduse
millele järgneb avalik väljapanek,
mis on kavandatud käesoleva aasta
IV kvartalisse.
ANTSLA VALLAVALITSUS

EELTEADE
Riik ja Kagu-Eesti
omavalitsused toetavad
spetsialistide
elutingimuste
parandamist
Riigi Tugiteenuste Keskus avas Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustele
taotlusvooru piirkondade spetsialistide
eluasemete olukorra parandamiseks.
Toetusmeetme eesmärk on hoogustada
Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist.
Antsla vallas avatakse taotlusvoor
eeldatavasti märtsis. Jälgi reklaami
järgimistes vallalehtedes ja sotsiaalmeedias.
Kagu-Eesti spetsialistide toetust saab
kasutada nii eluaseme soetamiseks kui
ka olemasoleva renoveerimiseks. Oluline on, et spetsialist, kelle elutingimuste
parandamist toetatakse, oleks kohaliku
äriettevõtte palgal ning majandusarengu
seisukohast vajaliku hariduse, väljaõppe
või töökogemusega.
Toetust eraldatakse järgmisteks tegevusteks:
1. eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine, osa asendamine samaväärsega, laiendamine;
2. elektritööd, sh eluruumi elektrivõimsuse tõstmine, eluruumi sisesed elektritööd, elektritööd liitumispunktist majani;
3. hoonesiseste tehnosüsteemidega
seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd), küttesüsteemide ja
küttekolletega seotud tööd (korterite
puhul ainult korterisisesed tööd);
4. hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (va korterid).
Antsla vallas on möödunud kahel aastal
saanud oma eluruumi renoveerimiseks
toetust 10 taotlejat.
Toetuse saajad ja summad 2020.a

1.
2.
3.
4.
5.

Kadi Karjus 10 000 €
Toomas Kolga 10 000 €
Kaimar Kulbin 5 036, 20 €
Viktor Vartšun 7 750 €
Anti Värton 8 242, 61 €

Toetuse saajad ja summad 2021.a

1. Inga Taal 10 000 €
2. Kristina Varend 6 117,10 €
3. Lehar Neve 10 000 €
4. Teet Tali 6 851,67
5. Vaike Õlijas 5 975, 23 €
Toetusmeetme kohta saab lähemalt lugeda Antsla valla veebilehelt:
antsla.ee/kagueestispets
Lisainfo:

Kurmet Müürespp, abivallavanem tel:
517 9213
Kalev Joab, arenguspetsialist tel: 504
0701
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elektrikompensatsioon

103

Jõulu esimesel pühal 25. detsembril
külastasid vallavanem Avo Kirsbaum ja sotsiaaltöö spetsialist Malle
Kodu Antsla valla eakamat elanikku Arnold Meierit, et õnnitleda
teda 103. aasta sünnipäeva puhul.

Pererahvas võttis külalised lahkelt
vastu kodutalus, mis asub Eesti ühes
kaunimas paigas maalilises Ähijärve külas. Seal elab ta koos oma poja
ja miniaga. Eesti Vabariigiga sama
vanaks saanud härra liigub omal jalal ning võttis rõõmuga õnnesoovid
vastu. Sünnipäevalaps oli ise kergelt
üllatunud ja ütles naljatades, et kas
tõesti juba 103. Vanahärral meeldib

väga õues liikuda. Kahjuks suurte
külmade ja libeduse tõttu on ta sinna
viimasel ajal harva sattunud. Talle
olid Soomest külla sõitnud lapselapse pere koos lapselapselastega.
Südamlikud õnnesoovid sünnipäevalapsele!
ANTSLA VALLAVALITSUS

Alustatakse mitme veemajandusprojekti projekteerimis- ja
ehitustöödega
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu rahuldas 16.06.2020
tehtud otsusega AS-i Võru Vesi poolt esitatud nelja projekti rahastamise
taotlused.
Võrumaal Võru vallas Kääpa külas asendatakse olemasolev amortiseerunud reoveepuhasti uue kompaktpuhastiga. Projekteerimis-ehitustöid teostab
riigihangete tulemusena Wesico Project OÜ. ’Uus puhasti valmib 2022. aasta oktoobris.
Järvere külas ehitatakse hooldekodu piirkonna kanalisatsioonitorustiku
ühendamiseks Järvere küla reoveepuhastiga reoveepumpla koos survekanalisatsioonitorustikuga. Projekteerimis-ehitustöid teostavad Taristu Grupp
OÜ ja Kagu Elekter OÜ. Töö valmib 2022. aasta mai lõpuks.
Võrumaal Antsla vallas rekonstrueeritakse reovee peapumplate (Raudtee
tn ja Aasa tn) vahelised avariilises olukorras olevad survekanalisatsioonitorustikud kuni eelmisel aastal valminud uue reoveepuhastini. Lisaks asendatakse Raudtee tn reoveepumpla suurema pumplaga. Ehitustöid teostab
Wesico Project OÜ. Ehitustööd valmivad 2022. aasta juunis.
Põlvamaal Kanepi vallas rekonstrueeritakse Valgjärve küla ühisveevärk
ja -kanalisatsioon, mille raames ehitatakse uus reoveepuhasti ning vahetatakse välja amortiseerunud ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumplad. Lisaks ühendatakse
puurkaev-pumpla ja teised objektid AS Võru Vesi kaugjuhtimissüsteemi
SCADA-ga. Projekti projekteerimis- ja ehitustöid hakkab teostama riigihanke võitnud Wesico Project OÜ. Tööd valmivad 2023. aasta alguseks.
Omanikujärelevalvet eelpool kirjeldatud projekterimis-ehitustöödele
teostavad Korbovek OÜ ja Lacados OÜ.
Projektide kogumaksumuseks kokku on 1 484 831 eurot, millele lisandub käibemaks. KIK finantseerib projekte 720 428 euroga (48,5%). Projekte
aitavad ellu viia Võru vald, Antsla vald ja Kanepi vald, kes tagavad osaliselt
projektide omaosaluse finantseerimise.
AS Võru Vesi omanikeks on viis kohalikku omavalitsust. Kokku osutab
AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.

Antsla koolipoisi loodusfoto võitis loomafotode peaauhinna
Ajakirja Eesti Loodus fotovõistlus
on üks pikima ajalooga fotokonkursse taasiseseisvunud Eestis. Sel,
kahekümne teisel fotovõistlusel

võitis noorte kategoorias loomafotode peaauhinna ja RMK auhinna
Antsla koolipoiss Jan Fred Joab.
Fotograafiahuvilisi noori on ka meie

vallas palju. Olgem siis aktiivsed ja
julged näitama, mida kirega teete
ning andke võimalus saada märgatud ja tunnustatud.

AS VÕRU VESI

Vallavolikogus otsustati
21. detsembril toimunud volikogu istungil:

FOTO: AS Võru Vesi

• võeti vastu Antsla valla 2021. aasta 3. lisaeelarve summas 161 115 eurot;
• muudeti Antsla Vallavolikogu 28.08.2018. a määrust
nr 21 „Üldhariduskoolide õpilastele sõidukulude hüvitamise kord”, kus hüvitatakse isikule isikliku sõiduki
kasutamine arvestusega 0,25 eurot ühe sõidukilomeetri
kohta kuludokumendi alusel õpilase sõidutamisel lähima õpilasliini või ühistranspordi peatuseni või kooli ja
koolist koju, kui õpilasel puudub võimalus sõita kooli
ühistranspordiga;
• nimetati Antsla valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Merike Prätz ja Avo Kirsbaum ning nende asendajaks Margus Klaar ja Kurmet
Müürsepp;
• nimetati Antsla valla esindajaks Eesti Linnade ja Val-

dade Liidu volikogusse Kurmet Müürsepp ja tema
asendajaks Avo Kirsbaum;
• otsustati eraldati Antsla EKB Kogudusele 2000 eurot
projekti „Vana-Antsla alevikus asuva endise mõisa tallihoone katuse renoveerimine” kaasfinantseerimiseks;
• võõrandati otsustuskorras neljale üürnikule Antsla vallale kuuluvad 4 korteriomandit;
• võõrandati enampakkumise korras Antsla vallale kuuluv kinnisasi, asukohaga Antsla vald Uue-Antsla küla
Kuusikuserva, katastritunnus 14201:001:0764, alghinnaga 400 eurot.
Protokolliga saab tutvuda Antsla valla veebilehel: antsla.
ee/volikogu-istungite-protokollid
HELLE SAVI
volikogu sekretär-registripidaja
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Veerand sajandit Urvaste Külade Seltsi
Eesti vabaks saamise, talude tagastamise ja külakooli taasasutamise laineharjal sündis 1997. aasta 18. jaanuaril Urvaste Naisteklubi. Asutajateks olid põhikooli taastamise eestvedaja Evi Konnula ja kõrvalmajas
asuva riigikooli kokk Silvi Pihlakas.
Viimased 14 aastat Urvaste Külade Seltsi nime
kandnud ühingul on tulnud nihutada piire nii omatulu teenimise põhjendamisel kui ka ühiskonnaelus kaasa rääkimisel. Kindlasti on meiega keeruline, aga kindlasti ei saa keegi ütelda, et meiega
oleks igav!
Esimestel aastatel korraldas naisteklubi perepäevi ja loodi ka mudilasklubi Urvalind, kus kodused emad koos oma koolieelsete lastega koos
käia said. Juba siis kirjutati projekte mudilasklubi sisustuse ja mänguvahendite muretsemiseks.
Samuti alustasime lastekaitsepäeva tähistamise
traditsiooni 1.juunil. Silvi Pihlaka juhendamisel
toimusid köögipäevad.
Kuigi koroonaaeg on kordades kahandanud
nii ürituste kui neist osavõtjate arvu, ei ole kuhugi
kadunud meie hea klapp käsitöömeistrite ja filmirahvaga. Pärandkultuur ja kokakunsti edendamine
ongi ühed külaseltsi tähtsamad eesmärgid ja selle
valdkonna inimesi on meil igapäevaselt majas tervelt 4-5 tükki. Kolm meistrit on just meie maja
klassiruumides ise käsitööettevõtlusega alustanud.
Filmimeestest on koos oma teostega seltsimajja jõudnud Jaan Tootsen, Jaanis Valk, Kullar
Viimne. Viimane südamlik kohtumine oli sel sügisel produtsent Erik Norkroosi ning tema filmikangelase Anu Rauaga. Juba 27. jaanuaril on taas
kohtumine plaanis – siis tuleb Kullar oma värskeid dokfilme näitama.
Aeg-ajalt kogunevad seltsimajas külakapell,
lapitekiring, lõõtsatund; siin saab külastada raamatukogu, käia pesu pesemas, osta kohalikku
kraami, kasutada külaliskorterit.
Kultuuriedenduse kõrval oleme alati pidanud
silmas seda, et seltsimajast oleks abi ka kriisiolukordades. Koroonaajal on see muutunud kohaks,
kuhu tullakse paari-kolmekesi uudiseid vahetama,
äsja sai kogukondliku turvalisuse taotlusvoorust
toetust projekt generaatori soetamiseks. Paari aasta eest saime tänu LEADER-projekti toele ehitada
välja terve maja keskküttesüsteemi, aga mõned
ruumid on jätkuvalt võimalik ka ahjudega soojaks
kütta.
On hea tunda, et haldusreformi järgses omavalitsuses on varasemast rohkem vallajuhtide õlatunnet ja mõistmist, et ajame erinevatel tasanditel üht
ja sama asja. Meid on kaasatud nii kultuuri- kui
mingil määral ka keskkonnateemalistesse aruteludesse. Urvaste valla viimasest tegutsemisaastast
kuni eelmise aasta lõpuni saime vallast püsitoetust

seltsimaja ülevalpidamiseks ning ei kujuta hästi
ette olukorda, kui vald peaks selle lõpetama.
2011. aastal saime pooleks õppeaastaks peavarju pakkuda remonti läinud Kuldre koolile –
seda just pärast meie oma maja suuri remonditöid,
mida rahastas PRIA, kuid remonditöödeks võetud laenu pidid käendama seltsi juhatuse liikmed
omaenda kodusid panti pannes.
Liiga palju oleme kuulnud etteheiteid seoses külaseltsi majandustegevusega. Urvaste kamal ja kohaliku lisandiga šokolaadidel on tõesti
palju austajaid ja meile meeldib kogukonnas uut
väärtust luua. Aga me tunnetame üsna täpselt
seda habrast piiri, kus omatulu teenib külaseltsi
põhikirjalisi eesmärke, mitte ei muutu eesmärgiks omaette. Majandustegevus võimaldab meil
pakkuda avalikke teenuseid ehk maksta kahele
inimesele palka. Valla toetusega saame kütta maja
soojaks ja teha väiksemaid remonditöid ning projektirahad aitavad katta arenguvajadusi.
25 tegutsemisaasta jooksul on Urvaste Külade
Selts läbi erinevate projektide seltsimaja korrastamisse investeerinud Euroopa Liidu vahendeid
suurusjärgus 150 000 eurot. Lisaks sellele oleme
taotlenud ja saanud ligi 80 000 eurot, et arendada
sisulisi tegevusi, korraldada sündmusi ja elavdada
kultuurielu (nt pillide ja rahvariiete soetus, kogukonnatoodete arendamine, külakino tehnika).
Kuigi vahel on kibedast projektide kirjutamisest ja seltsimaja eluõiguse eest seismisest tõsiselt
villand, siis hetkekski ei ole olnud tunnet, et see
töö on asjatu või et Urvaste piirkond ei vääri ajaloolise koolimaja kordategemist.
Kavatseme hoida maja rohkem avatuna ka suviti, kuna on ilmnenud vajadus infopunkti järele
nii uuselanike, suvitajate kui ka lihtsalt läbisõitjate jaoks. Seltsimaja asukoht on Tartu poolt tulijate jaoks ideaalne. Oleme seltsiga teinud mitmeid
ettepanekuid valla üldplaneeringusse, et Urvaste
piirkonna loodus- ja muinasväärtusi rohkem esile tõsta ja näeme seltsimaja kambal tähtsat rolli
valla arengus. Lähituleviku suur unistus on saada
seltsimaja aknad ja fassaadid korda 2024 kultuuripealinna aastaks.
Enne seda aga tuleb korralik tänupidu seltsi
liikmetele ja headele abilistele – tuleb siis, kui nakatumisoht väiksem ja piirangud maas.
AIRI HALLIK-KONNULA

KOMMENTAAR:
Jaanus Siniväli, muusik
Olles Urvaste kandis uus elanik, on alati küsimusi, millele
on vaja vastuseid või inimesi, keda vaja leida ja veel ei
tunne. Selles valguses on Urvaste seltsimaja oluline kohtumispaik, kus pingevabas õhkkonnas tassi kohvi kõrvale
saab vastused ja leiab uusi kontakte. Siit saab ka kvaliteetset toidukraami, millele lisaks tutvustatakse huvitavat
seltsimaja ning ümbruskonna toodangut, mille leidmiseks
muidu võib kuluda aastaid. Võib-olla saab ka alustav kohalik väikeettevõtja just seltsimaja toetavas keskkonnas tuule
tiibadesse.
Loomulikult on töö hulk ühe koha selliselt avatuks tegemiseks väga suur, kuid ka tulemus on selgelt inspireeriv.
Tegemist on piirkonna visiitkaardiga, kus möödasõitjad avastavad hetkega rohkem, kui julgevad arvata. Seejuures on potentsiaali aga veel palju rohkemaks ja peab meeles pidama,
et seltsimaja ei ole veel täielikult õide puhkenud. Selline kogukonna keskus, mis koondab
tegusaid ja heatahtlikke inimesi, on põhjus, miks eelistatakse maale kolides üht piirkonda
teisele.

Üks kõigi, kõik ühe eest
Antsla valla kultuurielus
1. jaanuarist 2022 on koondunud kolm Antsla valla kultuurimaja ühise juhtimise alla
ning uus asutus kannab nime Antsla Valla Kultuurikeskus. Antsla Kultuurikeskuse,
Tsooru ja Uue-Antsla Rahvamaja ühine juht on Kaspar Kurve.
Kohalike elanike jaoks see mingeid suuri muutuseid endaga kaasa ei too - kultuurimaja juhtide asemel tegutsevad nüüd kultuurikorraldajad, kelle eesmärk on pakkuda
mitmekesist ning põnevat kultuuriprogrammi ning majandusküsimuste ja bürokraatiaga
tegeleb Kaspar Kurve.
Muutuse eesmärgiks oli eelkõige see, et kultuurirahvas tegutseks ja hingaks ühise
meeskonnana. Suuremate sündmuste korraldamisel sõltumata asukohast panustavad
kõik Antsla Valla Kultuurikeskuse töötajad – seega saame nüüdsest kasutada nii aju- kui
ka füüsilist ressurssi täpselt nii palju, kui parasjagu tarvis. Meie valla suur õnn on, et
meie kultuuritöötajad on loomingulised, professionaalsed ja töökad ning oleme kindlad,
et Antsla valla kogukonna jaoks muutub siinne kultuuriprogramm veelgi põnevamaks,
mitmekülgsemaks ja emotsioonepakkuvamaks – olgu selle tõestuseks kasvõi veebruarikuine kultuuriprogramm, kus erinevaid huvitavaid suuremaid ning väiksemaid sündmusi jagub Tsoorust Uue-Antslani.
• Kultuurikorraldajatena töötavad Antsla Valla Kultuurikeskuses nüüd:
• Kaili Kalle – kultuurikorraldaja – kujundaja (Antsla)
• Tanel Puura – kunstiline juht (Antsla)
• Kati Velner – kultuurikorraldaja (Uue-Antsla)
• Krista Puija - kultuurikorraldaja – majahoidja (Tsooru).
• Lisaks alustab majadeülest tööd ka remondimees-tehnik Tarvo Treumuth
Rõõmsate kohtumisteni meie valla kultuuriüritustel!
MERLE TOMBAK JA KASPAR KURVE

Mäletame
TIIT TÕNTS 30. XII 1951 – 03. I 2022
Oma sünnipäeval kõlasid mobiilis nagu
Tiit ikka. Loetud päevade pärast oli
teade sinu lahkumisest väga jahmatav.
Silmad täitusid pisaratega. Meelde tulid
paljud erinevad pildid... Meie tutvus on
kestnud ca pool sajandit. Rõuge koolilapsele jäi silma kena musta lokkis juuste ja vuntsidega noorsand. Seljas oli sel
kutil erkpunane pintsak ja jalas mustad
püksid. Tuli välja, et tegemist oli klassiõe vanema õe peikaga. Nii kummaline,
kui see ei ole jäi meelde kuuldud nimi.
Ei kulunud palju aega, kui meie pere
kolis Vanakasse ja sama mehega ristusid teed Linda Rahvamajas. Ta oli teise
bändi trummimees. Tiidu näol oli tegu
särava isiksusega, kelle nägu oli kogu
aja naerul ja oma juttudega naerutas
ta kogu seltskonda. Meenuvad paljud
pulmad, kus Tiit oli pulmavana ja meie
bänd mängis tantsuks.
Tähtis asjaolu on see, et Tiit oli minu
ülemus 19 aastat. Tööalaselt sai temalt
alati ärakuulamise ja toetuse.
Ta oli väga suure empaatiavõimega
ja abivalmis. Isiklikus elus olen ääretult
tänulik selle eest, et ta võimaldas mul
töö kõrvalt hooldada mu raskelt haiget
ema. Olen päris kindel, et kõik ülemused nii mõistvad ei ole.
Nüüd olles oma töö tõttu kokkupuutes väga paljude erinevate inimestega
on nende mälestused Tiidust kui rahvamehest, kes oli kõigiga sõbralik. Ta oli

päikeseline mees, kes suutis inimesele
luua hea tunde. Temas ei olnud uhkust,
ega ülbust. Pistis igale käe pihku olgu
see siis saks või lihtne inimene. Tema
jaoks olid kõik tema inimesed. Kohalike südametes oli tal eriline koht ja ta
jääb seal edasi elama. Üks mu hea tuttav ütles, et Tiit oli meie maakonna ja
ka naabermaakondade mõttes nii tuntud kui Vabariigis president. Tema tuntus jõudis kaugemalegi. Lühidalt saab
öelda - Tiit oli hea mees. Inimene suure
algustähega. Mina ise kasutan tihti tema
ütelusi. Üks parim mõttetera on - ennast
ei maksa higiseks ajada siis, kui sellest
midagi kasu ei ole. Võrukeelne - mis
tuu hädä om - on ka väga vahva ja - nali,
nali, nali - kui inimene ei saanud tõsise
näoga tehtud naljast aru.
Jää hüvasti, kallis Tiit. Sinu sugust
inimest teist ei ole ega tule. Sa oled täht,
legend!
MARE KULJUS
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„Sipsikute“ jõulumeenutus
Suure hooga ongi alanud uus aasta.
Enne veel, kui hüppame käesoleva
aasta tegemistesse, piilume korraks
veel möödunud aasta jõuluaega.
Kuldre „Sipsikutel“ oli detsembris mitmeid põnevaid tegemisi, aga
alustame ikka algusest. Iga uus detsembrikuu nädal algas advendihommikuga, kus süüdati jõuluküünal, loeti jõulujutte, vesteldi päkapikkudest,
Jõuluvanast ja jõuluootusest. Päris
mitmel hommikul täitis „Sipsiku“
lasteaeda mõnus piparkoogi lõhn.
Sipsikud olid väga usinad piparkoogiküpsetajad. Kõik piparkoogid said
ka glasuuritud. Glasuurimises võiks
Sipsikuid küll maailmameistriteks
nimetada.
Ärev jõuluootus päädis jõulupeoga.
Sel aastal tähistasid Sipsikud oma
jõulupidu „Jõulutralliga“ Nõiariigis.
Pühadele omaselt kaunistatud terrassil said nii suured, kui väikesed Sipsikud kuuske ehtida, laulda selgeks
õpitud jõululaule ja mängida ringmänge. Külla tuli Jõuluvana. Ärevusest väriseval häälel loeti Jõuluvanale luuletusi, löödi käepatsu või tehti
habemele pai, vastavalt siis sellele,
kuidas kellegi julgus just parajasti

lubas. Pärast Jõuluvana lahkumist
lasti piparkookidel ja soojal teel hea
maitsta.
Ka „Sipsiku“ lasteaia saal sai jõuluehtesse ehitud. Ja et ehtimise vaev
ikka tasutud saaks, kutsusime pildistaja Erly meist kõigist kauneid jõulufotosid pildistama. Üks Jõuluvana
oli oma kostüümi mingisugusel huvitaval kombel Sipsikute saali unustanud. Kogu Sipsiku pere ühisel nõul
sai igast rühmast üks õpetaja Jõuluvanaks olemist harjutada, pannes
laste abiga Jõuluvana riided endale
selga, habeme ette ja tuttmütsi pähe.
Kõik suured ja väikesed Sipsikud
said soovi korral koos „Jõuluvanaga“
pilti teha. Pildistamise vahepeale oli
sel päeval kõigil soovijail võimalus
„Rõõmusipsikute“ rühmas toimunud
Jõuludiskol jalga keerutada.
Sellised olid jõulutegemised väikeses Kuldre „Sipsiku“ lasteaias. Uus
ja põnev aasta on ees ootamas-täis
vahvaid seiklusi, avastamisrõõmu ja
miks mitte…. üllatusi!
Jõulumemuaarid kirjutas üles
ÕPETAJA ANNELI

Raamatute väljapanekud ja näitused veebruaris valla raamatukogudes
Kõigis valla raamatukogudes on esile
tõstetud või välja pandud raamatud
neilt autoritelt, kellel ümmargune
sünniaastapäev:
• Lilli Promet 100 – eesti kirjanik, novellid, jutustused, näidendid
• Juhan Smuul 100 – eesti proosakirjanik ja luuletaja
• Oskar Luts 135 – eesti kirjanik ja
farmatseut. Lutsu tuntuimad teosed on Paunvere alevit kirjeldav nn
Tootsi lugude sari
Muud raamatute näitused ja
väljapanekud raamatukogude
kaupa:

ANTSLA LINNARAAMATUKOGU
• „Iseseisvusmanifest“ – Eesti Vabariik 104, ühe raamatu väljapanek
• Victor Hugo 220
LINDA RAAMATUKOGU
• Rahatarkuse raamatud
• Uuemad käsitööraamatud
HAABSAARE RAAMATUKOGU
• 2021. aastal enim loetud raamatud
TSOORU RAAMATUKOGU
• Eduard Bornhöhe 160
KULDRE RAAMATUKOGU
Püsinäitus:
• Vabariikliku lugemisprogrammi
„Lugemisisu“ raamatud
• Eesti Lastekirjanduse Keskuse NUKITSA konkursi raamatud
• Maakonna raamatukogude aasta lugemisprogrammi „Lossides krahvidel pulmad on hoos...“ raamatud
• Aasta loom – KARU
27.01 – 14.02
• Rannar Susi 65 – kirjanik, prosaist

• Charles Dickens 210 – inglise kirjanik, sotsiaalse romaani rajaja
• Tiia Toomet 75 – lastekirjanik, Tartu
Mänguasjamuuseumi asutaja
14.02 – 28.02
• Eduard Bornhöhe 160 – kasutas kirjutamisel ajaloolise jutustuse vormi
• Eesti Vabariik 104 raamatunäitus

21.02 – 04.03
• Ilmar Trull 65 – luuletaja, humorist,
ristsõnade koostaja, illustraator, karikatusrist
• Victor Hugo 220 – prantsuse kirjanik, romantik
URVASTE RAAMATUKOGU
Püsinäitus:
• Maakonna raamatukogude aasta lu-

gemisprogrammi „Lossides krahvidel pulmad on hoos...“ raamatud
• Aasta loom – KARU

• Eduard Bornhöhe 160 – ajaloolised
jutustused
• Eesti Vabariik 104 raamatunäitus

27.01 – 14.02
• Kustas Põldmaa 125 – õpetaja, kirjanik, loodushoidja
• Tiia Toomet 75 – lastekirjanik

21.02 – 04.03
• Ilmar Trull 65 – luuletaja, humorist,
ristsõnade koostaja, illustraator, karikatusrist
• Victor Hugo 220 – prantsuse kirjanik

14.02 – 28.02
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NOORED KOOLI – kas ainult unistus?
Sihtasutus Noored Kooli loodi 2006. aastal Heateo Sihtasutuse ja Swedbanki
poolt. Noored Kooli on selle aja jooksul Eesti haridusse juurde toonud pea 300
mitmekülgse taustaga motiveeritud ja tegusat inimest. Kaheaastase programmi
vältel ning hiljem vilislastena on nad töötanud selle nimel, et iga laps Eestis saaks
väga hea hariduse. Antsla gümnaasiumis töötab sellest õppeaastast klassiõpetajana Sille Veski. Esitasime talle mõned küsimused.
Mida tähendab Sinu jaoks
Noored Kooli programm?

Minu jaoks tähendab Noored Kooli
programm seda, et haridusmaastikule suunatakse inimesed erinevatest
valdkondadest, kes on avastanud
endas potentsiaali panustada õpetaja töösse ja pakkuda igale õpilasele
väga head haridust. Noored Kooli
osalejad toovad koolidesse värsket
hingamist ning töötavad selle nimel,
et noored ei jätaks oma haridusteed
pooleli. Õpilaste koolitee jätkamine
on oluline, et tagada neile tulevikus
paremaid valikuid ja eneseteostusvõimalusi.
Kuidas jõudsid oma
elukutsevalikus õpetaja ameti
juurde?

Väike salasoov õpetajaks saada on
mul olnud ilmselt alates gümnaasiumi lõpetamisest, kuid tollal ma
ei näinud ennast õppimas ülikoolis
päevaõppes. Sellest tulenevalt alustasin õpinguid Eesti Maaülikoolis,
kus kaugõppes õppisin ökonoomikat
ja ettevõtlust. 2020. aasta kevadel,
mil omandasin magistrikraadi, tabas
mind kaks teadmist: väga keeruline
on tööd leida inimesel, kellel puuduvad vastavas valdkonnas pikaajalised kogemused. Äkki see eriala
polegi päris see, mida ma tegelikult
teha tahaksin. Töökuulutusi sirvides
jäi mulle silma õpetajate puudus.
Olles parandamatu maailmaparandaja, tundsin nüüd, et pean saama
õpetajaks ja hakkasin otsima viise,
kuidas seda soovi täita. Leidsin Noored Kooli programmi, kus osalemise
üheks eelduseks on asjaolu, et on
omandatud ükskõik milline kõrgharidus, kuid see ei tohi olla õpetajamagister. Olles võlutud programmi
kontseptsioonist, andsin juba suvel
teada, et jään ootama informatsiooni, millal algab sügisene kandideerimisprotsess. Tagantjärgi mõeldes
olin ilmselt oma elus õigel ajal õiges
kohas, mistõttu olengi nüüd jõudnud

õpetajaameti juurde.

Mis on Sulle
andnud koolitöös innustust?

Koolitöös annavad mulle enim innustust inimesed. Õpilaste positiivne tagasiside minu tundidele on
see, mis mind väga rõõmustab ja
motiveerib veel enam pingutama.
Naudin ka neid pisikesi töövõite ehk
õpilaste edusamme, mida nad on minuga koos veedetud aja jooksul saavutanud. Lisaks toredatele õpilastele
annavad mulle innustust kolleegid
ja paralleelklassi klassijuhataja,
kellega on lausa lust koostööd teha.
Kindlasti ka Noored Kooli osalejate
kogemused Eesti erinevatest koolidest ja eriti minu lennust teised klassiõpetajad. Kuigi oma klassi õpilaste
lastevanematega olen veel vähe kohtunud, siis olen väga tänulik nende
usalduse ja toetuse eest. Suurepärane koostöö kõigi eelnevalt mainitud
osapooltega on see, mis annab mulle
iga päev innustust ja pakub rõõmu.
Missuguste huvialadega
oled ise kooliajal tegelenud ja
tegeled praegu?

Kooliajal olen tantsinud rahvatantsu, mänginud kannelt ja flööti ning
laulnud mitmetes koolikoorides.
Põhikoolis olin tihe raamatukogu
külastaja ja lugesin palju noorsooromaane. Nüüdseks on pillimäng minu
jaoks kaugeks jäänud, kuid teiste
huvidega tegelen siiani. Mitu aastat
olen laulmisega tegelenud vaid vastavalt mu lapse soovidele, kuid õpetajana tööd alustades liitusin oma
kooli õpetajate ansambliga. Rahvatantsu tantsin praegugi ja sõltuvalt
hooajast meeldib mulle nüüd tegeleda ka käsitööga. Avastasin paar
aastat tagasi enda jaoks kudumise ja
heegeldamise ning hetkel ootavadki
lõngakerad uut projekti. Mõni aasta
tagasi lisandus minu huvide hulka ka
investeerimine.
Kuidas on võimalik aega jaotada

pere, töö, õpingute ja hobide
vahel?

Mõtlesin sellele küsimusele just sel
hetkel, mil tulin rahvatantsutrennist
ja sain aru, et ega siin muud saladust polegi kui minu toetav perekond ja tugivõrgustik. Ma võin küll
osata hästi oma aega planeerida ja
olla sihikindel, kuid kui laps jääb
haigeks, siis on minu südames suur
tänutunne, et saan loota abikaasale
või teistele pereliikmetele, kes võimalusel alati aitavad. Mulle tundub,
et selline kombinatsioon nagu pere,
töö, õpingud ja hobid on pikalt olnud
meie jaoks täiesti tavaline, mistõttu
keegi enam ei mäleta, kas kuidagi
saaks ka teisiti olla.
Missugused on noore õpetaja
muljed Antsla gümnaasiumis
töötamisest?

Noored Kooli programmi 15. lennu
osalejate seas olen tuntud oma kiidulauluga Antsla Gümnaasiumile.
Mitte ükski minu alustava õpetaja
hirmudest ei läinud täide. Tunnen,
et olen väga hästi vastu võetud nii
õpilaste kui ka kooli töötajate poolt.
Kõik osapooled on teinud mu kohanemise nii meeldivaks, et mul pole
üldse sellist tunnet, nagu oleksin ainult pool aastat Antsla Gümnaasiumis tööl olnud. Minu töökoormus,
mentorid ja juhtkonna igakülgne tugi
on aluseks sellele, et mul on siiani
sära silmis ja näen ennast õpetajana
ka pärast Noored Kooli kaheaastase
programmi lõpetamist.
Kindlasti jääb mulle pikalt meelde
minu esimene 1. september õpetajana. Aktuse alguses oli mul elevusest
nutumaik suus, sest sain aru, et ma
olengi päriselt siin ja nüüd algab uus
peatükk minu elus. Seisin seal oma
klassi õpilastega, keda nägin esimest
korda. Kuigi olin varasemalt näinud
neist pilti, siis mul polnud õrna aimugi, kes on kes. Keset aktust tüdrukud sosistasid midagi omavahel ja
üks julge tuli minu käest küsima, kui

Osale lugemisprogrammides
Võrumaa Keskraamatukogu raamatukoguaasta lugemisprogrammi „Raamatuga suvesse“ teemaks
on laulu “Hulkuri valss” esimene
rida “Lossides krahvidel pulmad on
hoos...”. Valikus on mõisa- ja lossiromaanid nii klassikute kui ka
uuemate autorite sulest, millega pakutakse rikastavat lugemiselamust.
Programmi lugemisvalikus on 50 si-

sukat raamatut. Raamatukogust saad
lugemispassi, kord kuus loositakse
osalejate vahel auhinnad. Täpsem
info Võrumaa Keskraamatukogust
või Antsla valla raamatukogudest.
Lastele on Eesti Lastekirjanduse lugemisprogramm „Lugemisisu“, mille
eesmärgiks on innustada 5–10-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed

saavad raamatukogust valida endale
lugemiseks meelepäraseid raamatuid.
Läbiloetud teosed pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta
loomingulised ülesanded. Õppeaasta
lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.
Lasteaialapsed saavad lugemisprog-

vana ma olen. Pärast vanuse ütlemist
järgnes tüdrukute suust suur “jess!”.
Tundsin tol hetkel, et noor õpetaja
on õpilaste jaoks väga väärtuslik.
Kuidas oled sidunud oma
varasemaid töökogemusi
õpetaja tööga?

Minu varasemates töökogemustes on alati olnud rõhk inimestega
suhtlemisel. Gümnaasiumiõpilasena
asutasime klassikaaslastega õpilasfirma, mis pakkus laste sünnipäevadele mängujuhi teenust. Käisin laste
sünnipäevadel nendega mängimas
pikalt ka peale õpilasfirma lõpetamist. Lisaks olen Otepääl viinud
läbi ka beebikooli ja olnud aktiivne
mängutoa tegevuste korraldamisel.
Seega olen mitmel tasandil kokku
puutunud lastega ja tegelenud mänguliste tundide ettevalmistamisega.
Meie koolis on hea tava, et uutel kolleegidel on mentorid. Sille mentoriteks on Ly Raudsepp ja Ülle Anier.
Ly: Augustikuus märkasin koolimajas kõndimas tagasihoidlikku habrast tütarlast. Esimene mõte oli – ju
mõni uus õpilane! Õige pea selgus,
et tegemist on hoopiski uue noore
õpetajaga.
Sille on särasilmne ja ideedest pakatav. Tema õpetamisstiil äratab lastes
uudishimu, julgustab õppima läbi
avastamise, liikumise ning mängu. Rõõmsameelsuse, sõbralikkuse
ning optimismiga võitis ta kiiresti

rammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi läbinud
rühmasid tunnustatakse lugemisdiplomiga.
XVI Nukitsa konkurss kutsub kõiki
Eestimaa lapsi vanuses 6–13 valima
oma lemmikkirjanikku ja raamatukunstnikku. Lapsi oodatakse hääletama raamatukogudes üle Eesti 6. jaanuarist kuni 23. veebruarini 2022.
Valiku saab teha 100 eesti lasteraamatu hulgast, mis on ilmunud kahe
viimase aasta jooksul. Täpsemat infot küsi raamatukogust või koolist.
Kõige rohkem hääli saanud kirjanik
ja illustraator kuulutatakse välja rahvusvahelisel lasteraamatupäeval 2.
aprillil 2022 Eesti Lastekirjanduse

nii õpilaste kui õpetajate südamed.
Imetlusväärne on Sille oskus oma
tegemisi planeerida, sageli taban end
mõttelt – kuidas ta küll kõike jõuab?
Mul on ääretult hea meel, et saime
rikkamaks toreda entusiastliku kolleegi võrra. Sille on õige inimene õiges kohas, ta on MEIE inimene!
Ülle: Sille on meeldiv kolleeg, kellega saab teha huvitavaid lõiminguid
ja põnevat koostööd. Noore õpetaja
ideed ja tegemised on väga värskendavad kogenud kolleegile. Koostöös
Sillega oleme teinud põnevaid tunde, õppekäike ja üritusi paralleelklassidele. Olen väga tänulik, et mul
on võimalus teha Sillega koostööd.
Tema tegemistest ja käitumisest on
väga palju õppida. Suur tänu Sillele,
et ta on valinud Noored Kooli programmist just Antsla Gümnaasiumi.
Küsitlesin ka tema klassi õpilasi.
Siinkohal mõned iseloomustused
muutmata kujul.
Loreen: Sille on väga äge ja tore
õpetaja. Ta on kõige ägedam ja parem õpetaja maailmas. Ta on sõbralik, tore ja hooliv. Mulle väga meeldib, et ta on minu õpetaja. Tal on
meeldiv naeratus ja toredad mõtted.
Katariina: Ta on hea õpetaja, ta on
noor. Sille teeb palju nalja. Sille ei
jäta palju õppida. Talle ei meeldi,
kui me pidevalt telefonides istume
ja seepärast on ta parim telefonide
ära korjaja. Sille on heas vormis ja
sportlik. Jõulude ajal tegi Sille meile
nimelised imehead piparkoogid. Sille on abivalmis õpetaja.
Henri H: Mulle meeldib, et Sille
tunnis teeme Kahooti, pärlimängu ja
liigume palju.
Kertu: Sille on heade mõtetega, lõbus, ilus. Parimad pipargoogid olen
saanud Sillelt.
Rebeka: Sille on tore. Mulle meeldib, et noor õpetaja on minu klassijuhataja. Sille on mõistev, ta saab aru
meie muredest. Sille on naljakas ja
ilus.
Romet Carl: Sille teeb vahvaid mänge, meile meeldib teha pärlimängu.
Ta on lõbus, talle meeldib raamatuid
lugeda. Ta on väga tore noor inimene.
Erinevate osapooltega suhtles
LIIVIA REBANE

Keskuses toimuval auhinnapeol. Peole kutsutakse loosi teel ka lapsi, kes on
oma lemmikute poolt raamatukogudes hääle andnud. Eelmisel hääletusel naeratas loosiõnn ka Kuldre Kooli
neiule, kes osales toredal üritusel.
Nukitsa konkurssi korraldab Eesti
Lastekirjanduse Keskus iga kahe aasta tagant alates 1992. aastast. Nukitsa
peaauhinna - Nukitsa pronkskuju on
võitnud kirjanikud Andrus Kivirähk
(neljal korral), Ilmar Tomusk (kolmel
korral), Henno Käo (kahel korral),
Kristiina Kass jne ning kunstnikud
Heiki Ernits (seitsmel korral), Edgar
Valter (kahel korral), Hillar Mets jne.
Kogu Eesti loeb!
SAIMA TELL
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Õnnitleme uut
vallakodanikku
ning tema vanemaid!
ROVEN TEMI

Uudised aastate tagant 		
Sakala 3. jaanuar 1892

Eestimaalt
Võru kreisis on Karola ja Igaste vallad
üheks vallaks ühendatud, niisama Urvaste, Koigu ja Truuta mõisa vallad.
Olevik 13. jaanuar 1892

Palju õnne!
90

OLGA SULEV

85

KLARA EIHGORN
EHA ZIMMER
MAIE SARAPUU
RAINHOLD FUGMAN
AILI VALTIN
JÜRI LAATRE

80

ALEVTINA NASÕROVA
HELGI OIJULAND
NEIDI LIBBA
DAYSI HERMLIN

75

ELIZAVETA GUBENKO
VALDUR LUIK

70

RAILI TRUMP
MARIA PAI
TÕNIS MOPPEL
HELVE KAVANT
IVI MÖLDER
AARE SÕMER

Eesti Vabariigi sünnipäevale
pühendatud

PÄIKESETÕUSU
LIPUHEISKAMISE
TSEREMOONIA
Kaitseliidu Võru maleva
Antsla üksikkompanii pidulik rivistus

24.02.2022 kell 07:32
Antsla kesklinnas

Kirjandus. Seltsielu. Segasõnumed.

Urvastes K. vallas peeti perekas pulm 28.
ja 29. dets. täitsa ilma joovastavate jookideta ära, sest mõrsja ja peig ise olivad mõlemad karskuse seltside liikmed, üks Koidu, teine Edasi seltsist. Oli näha, et ilma
viinata inimesed veel rõõmsamad võivad
olla, kui seda juues väsinud peadega. Palju järele tegijaid!

Võru Teataja 30. jaanuar 1932

Saksamaalt räägiti telefoniga Urvastesse.
25. jaan. kõneles Saksamaalt Berliinist,
telefoniga Urvaste mõisasse insener von
Schmidt. Kõne toimus inseneri ja ta noore 19-aastase abikaasa vahel. Kõnelemine
on olnud väga selgelt kuulda ja see on vist
küll esmakordne juhus, kui Urvaste nii
kauge maaga sõnalises ühenduses oli.
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Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele!
TÕNU TAMM		

22.02.1942 - 27.12.2021

MAIDU MELTSAR

29.03.1942 - 05.01.2022

ROBERT SIMUL		

19.05.1947 - 10.01.2022

TIIT TÕNTS		

30.12.1951 - 03.01.2022

AARE PUIESTEE		

04.03.1953 - 20.12.2021

HELDUR HABICHT

23.05.1962 - 04.01.2022

AINO KIIVIT		

06.04.1930 - 14.01.2022

ASTA KENDER		

03.03.1932 - 04.01.2022

VEERA HURT		

23.09.1932 - 02.01.2022

TSOORU RAHVAMAJAS

VANAAJA SUUSAMATK

Antsla eri
25. märtsil

Akustiliste kontsertide sarjas
Antsla acoustic on tulemas
Antsla eri. Ootame esinema
kõiki, kes on Antslaga seotud
või siitkandist pärit. Pane
kokku uus bänd või puhu
vanale elu sisse.

Uut tüüpi

LINETANTS

24. veebruaril 2022 algusega kell 11
Karula rahvuspargi külastuskeskuse õuelt

Või tule hoopis soolokavaga.
Esinejalt ootame 1-3 lugu.
Kohalike esinejatega
kontsert toimub juba 25.
märtsil 2022 Antsla Kultuurikeskuses.
Anna ennast üles kultuur@
antsla.ee või läbi facebooki
Antsla acousticu või Antsla
Kultuurikeskuse lehe.
Lisainfo kultuurikeskuse
kunstiliselt juhilt tel.
55648348 (Tanel)

teisipäeviti kell 18.15

KÜÜNLAKUISES KARULAS

Tule esinema!

www.antslakultuur.ee

Paaritunnine retk Karula lumistel maastikel, soovijaile laenuks puust
matkasuusad. Sobivad ka oma suusad. Matka lõpuks kuum tee.
Matkajuhiks Rauno Rätsepp Sette talust.
Osalemine on tasuta, oma osalussoovist anna teada hiljemalt
19.veebruariks aadressil karula.teabepunkt@rmk.ee või tel.
5110658.
www.loodusegakoos.ee

Juhendaja Merle Kukk
Lisainfo telefonil 58165300

Eesti
Vabariik

104

23. veebruar 18:00
Antsla Kultuurikeskus

Antsla valla
tunnustuste
üleandmine

Antonio Vivaldi

Sündmusest toimub veebiülekanne

Aastaajad

14. veebruar 19:00
Antsla Kultuurikeskus

Ooper-Kvartett (Rahvusooper Estonia muusikud)
klavessiinil Ene Nael
Vivaldi sonette loeb Tallinna Linnateatri näitleja Argo Aadli

Piletid Fientast 10/20/25

www.antslakultuur.ee

7

8

Antsla valla leht

Jaanuar 2022

JAAPANI
PAEV
Maailm paari sammu kaugusel:

Antsla Kultuurikeskus otsib noori ja täiskasvanud nii mees- kui
naislauljaid kohe-kohe alustavasse uude, arengut ja mõnusat
meeleolu pakkuvasse:

05. VEEBRUARIL UUE-ANTSLA RAHVAMAJAS

Eestist Jaapanisse reisimine ei ole lihtne, eriti veel tänases maailmas.
Kuid 5. veebruaril on sul võimalus avastada Jaapanit Antslast lahkumata!
Sel päeval pakub Tartu Rahvusvaheline Maja ainulaadset võimalust heita pilk Jaapanile erinevate tegevuste kaudu, täiesti tasuta! Ainuke asi, mida pead tegema on enda tulekust varakult
märku anda, kuniks vabu kohti on (vt registreerumisinfo all).
Jaapani päev Antslas on osa Euroopa Kultuuripealinn - Tartu 2024 eelprogrammist

PROGRAMM:

11:30-13:30 TOIDUTÖÖTUBA vajalik registreerumine
sinu võimalus proovida täitsa ise, kuidas valmistada Jaapani toite
(loomulikult on sushi üks nendest!). Jaapanist pärit Lisa, Natsuko ja Yui
aitavad meil teha seda nii, et sellest ikka päris Jaapani toit saab!
13:30-14:30 KULTUURIBRUNCH vajalik registreerumine

OSALEJALE PAKUME:
laulmist soodustavat atmosfääri;
arengut toetavat juhendajat nimega Cathlen Haugas;
kaasaegseid töövahendeid;
töö graafiku alusel neljapäeva õhtuti;
toredaid ühisüritusi lavalaudadel (Antsla Kultuurikeskuse lava,
Tsooru Rahvamaja, Uue-Antsla Rahvamaja);
• ekskursioone erinevatesse paikadesse (Võru Kubija lauluväljak,
Põlva Intsikurmu Laululava, Tallinna lauluväljak)
•
•
•
•
•

OSALEJALT OOTAME:

brunch on kahe ingliskeelse toidukorra kokkupanemisel saadud sõna
(breakfast ehk hommikusöök ja lunch ehk lõuna). Meie brunch´il saad
maitsta toidutöötoas valminut, kuulata jutte Jaapanist, elust,
armastusest, loodusest, sõjast, lastest ja paljust muust

14:30-16:00 PEREPÄEV

tule katseta origamit, tutvu Jaapani kalligraaﬁaga, proovi kirjutada hieroglüüﬁdega enda nime ja lahendada toidupulkade ülesanne! Tegevused ja
mängud ootavad nii täiskasvanuid kui lapsi!
KÕIK ON OODATUD! eelregistreerimist vaja ei ole
OSALEMISEKS

Antsla lauluansamblisse

• valmidust avada oma suu laulmiseks;
• osavõtlikkust;
• soovi ja huvi kasvada suuremaks;
Osalema on oodatud kõik lauluhuvilised. Ka need, kes väidavad, et
nende kõrvadest on üle tammunud kõik elevandid ja karud. Tule
kohale ja võta see karu või elevant kaasa. Lubame, et leiame ka sinule
sobiva koha meie lauluansamblis.
Saada oma osalemissoov teele hiljemalt 31.01.2022
https://forms.gle/yWYaewMSvsa3wxFi6

toidutöötoas ja brunchil või ainult ühes neist anna palun teada:

Alustame veebruaris!

kirjuta register@internationalhouse.ee või helista 51 32 891 (Tartu Rahvusvaheline Maja)
Kuna sündmused toimuvad siseruumides, on osalemiseks vaja esitada vaktsineerimistõend.

Registreerimislingi leiad ka: www.antslakultuur.ee

MÜÜA KÜTTEPUID, ERINEVAS
MÕÕDUS.
Okas- ja lehtpuu.
Helista 5344 0633 ja toome kohale

antslakultuur

KULTUURIKALENDER
Jaanuar

28. Suusad lumme II etapp / Kasumetsa Terviserada
28. Antsla Acoustic: Andres Roots / Antsla Kultuurikeskus
4. Pidu Tsoorus: valla kollektiivid, Kristiina Ehin ja Silver
Sepp / Tsooru Rahvamaja
Veebruar

4. 02
18:00

Tsooru
Rahvamajas

5. Jaapani õhtu / Uue-Antsla Rahvamaja
6. Tsooru mälumänguturniir / Tsooru Rahvamaja
11. Suusad lumme III etapp / Kasumetsa terviserada
14. Antonio Vivaldi „Aastaajad“ Ooper-Kvartett (Rahvusooper Estonia muusikud), ning Vivaldi sonette loeb
Tallinna Linnateatri näitleja Argo Aadli. / Antsla Kultuurikeskus
18. Mängufilm „Soo” / Tsooru Rahvamaja
23. Eesti Vabariigi aastapäev 104, Antsla valla tunnustuste
üleandmine. / Videoülekanne Antsla KSK
24. Päikesetõusu lipuheiskamise tseremoonia. Kaitseliidu
Antsla maleva pidulik rivistus Antsla kesklinn
27. Suusad lumme IV etapp / Kasumetsa terviserada
28. Mängufilm „Soo” / Antsla Kultuurikeskus

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

Silver Sepp ja
Kristiina Ehin

Antsla valla lauljad ja tantsijad
Pilet 10

TALUTURG
Antsla turuplatsil

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

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

Trükk: Printall
Tiraaž: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva

Järgmise lehe kaastööd
palume saata
kalev@antsla.ee
14. veebruar

5. JA 19.
VEEBRUAR
alates kl 9.00

