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Vanad kreeklased teadsid ütelda, et ini-
mene on politikòn zôon, ühiskondlik loom. 
Me kipume ikka omasugustega seltsima ja 
kogukondi moodustama, neile kogukonda-
dele nimesid andma ja tavasid looma. 

Tähistame sel aastal küll Antsla valla 
kolmekümnendat sünnipäeva, omavalitsusi 
on meie alal olnud juba 1866. aasta vallasea-
dusest saadik, kuid inimesed, külad, talud 
ja kihelkonnad on muidugi veel kauemini 
kestnud. Kõiki neid aegu iseloomustab meie 
vahvate inimeste ettevõtlik meel ning oskus 
südame ning kätega ümbritsevat paremaks 
teha. Tänases külalehes kohtumegi nende 
inimestega, kes on praegu meie ümber ning 
kelle puudutus ühist elu teeb rikkamaks ja 
kaunimaks. 

Pirrupuusaare Celia hoiab korraga alal 
uut ja vana, maa sool õpetajana, kuid kasutab 
folkloristikateadmisi tänapäevase ühiskonna 
ülesehitamisel ja edasiarendamisel, seda kõi-
ke läbi muusika universaalse keele. 

Riina Ermel on näide sellest, kuidas visa-
duse ja vaimujõuga saab üle kõige keeruka-
matest oludest, tema osavad käed ning ar-
mastav süda on andnud elu nukkudele, kes 
siiamaani Lindala nukutares lugusid jutus-
tavad. Suviti tasub kõigil läbi astuda, kasvõi 
suurepärase nukuajalooga tutvuma!

„Tsooru valsi“ looja, noor Kaisa Kuslapuu 
viib edasi rahvapillitraditsiooni ning ammu-
tab luuleinspiratsiooni muuhulgas ka pä-
rastlõunal külmas saunas aknast metsaviirge 
vaadates. Ja pole Tsooru kevadlaata ilma tema 
muusikata!

Rõuges sündinud Inge Pormeister tuli 
Antslasse kahekümneselt, Vana-Antsla tehni-
kumis õppides. 1991. aastal panka tööle siir-
dudes muutus ta kiiresti teiste jaoks „panga 
sümboliks“, ta õpetas inimesi nii tuludekla-
ratsioone täitma kui arvutit kasutama.

Valla ühisasutused, meie rahvamajad ja 
kultuurimajad, peaksid olema need kohad, 
mis meie inimeste fantaasiale kodu annavad, 
mis võimaldavad meie kogukondlikul poo-
lel areneda ning annavad igaühele kinnituse: 
mitte kedagi ei jäeta maha, mitte kellegi saa-
vutatut ja elu jooksul loodut ei unustata ära. 
Meie tavad ja kombed väljendavadki ju seda 
parimat, mida inimesed on oma elude jook-
sul suutnud luua. Seetõttu peame oluliseks, 
et hoiaksime vallas alles kõike kaunist kõi-
gist aegadest. Olgu selleks siis nukuteater või 
pillilugu. Ühtemoodi on häbiväärne see, kui 
laseme laguneda Tsooru kolhoosi arhitektuu-
riliselt põneva kontorihoone või Vana-Antsla 
pea kuuesaja aastase mõisa (või isegi lihtsalt 
18. sajandist pärit peahoone).

Raivo Vallner avaldabki tänases lehes ka 
muret, et senisel kultuurijuhtimisel on olnud 
liiga tugev „erahuvide“ tempel küljes, val-
la kultuurielu vaadatakse kui sõprade klubi. 
Tegelikult on kultuur, sport, vaba aja veetmi-
ne kõigi ühine asi ning tuleb leida võimalus, 
kuidas iga valla inimene oma oskusi ja andeid 
saab ka kogukonna heaks rakendada. „Ühis-
kondlik loom“ olemine tähendab ka seda, et 
täielikuks eneseteostuseks on tarvilik oma 
oskusi teistega jagada, üheskoos paremaks 
saada, naerda ja nutta, edasi minna.

Loodame, et tulevikus vald astubki selle-
le teele: omavalitsus on „oma valitsus“, kõigi 
jaoks, kõigi abiga.

Kalle Nurk

1989. aastal võeti vastu kohali-
ku omavalitsuse aluste seadus 
ning otsustati aastatel 1990-1994 
haldusreform läbi viia. Reformi 
põhieesmärk oli taasluua ja aren-
dada kohalikku demokraatiat.  
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
Presiidium kinnitas ja kehtestaski 
alates 20. juunist 1991 Antsla valla 
omavalitsusliku staatuse. Tänavu 
23. veebruaril Antsla Kultuuri- ja 
Spordikeskuses toimunud Eesti 
Vabariigi sünnipäevapeol Antsla 
vallavanem Avo Kirsbaum oma kõ-
nes teavitaski Antsla vald 30 juube-
liaastast. „Käesoleval aastal hakka-
me tähistama Antsla valla 30. aasta 
juubelit! Käimas on fotokonkurss 
ning alustame matkasarjaga „Kül-
la küladesse”. Sünnipäevapidu toi-
mub 20. juunil koos Meistrite Päeva 
sündmusega, kust ei puudu sünni-
päevatort ja Nedsaja külabänd.” 

Tegelikult moodustati Antsla 
vald juba 1939. aastal. 

Vallaseadus iseenesest hakkas 
kehtima 1866. aastal. Toona moo-
dustati varasematest mõisamaadest 
vallakogukonnad, mille ülesandeks 
oli kohaliku majanduse korralda-
mine, vallamaksude määramine 
ja kogumine ning kohtuliku järe-
levalve teostamine vallaametnike 
ja vallavanema üle. 1870. aastate 
alguseks oli moodustatud umbes 
1100 valda. Nii tekkisidki praeguse 
Antsa valla territooriumile vahe-
mikus 1866-1939 Urvaste kihel-
konnas Vastse-Antsla vald ja Ur-
vaste vald ning Rõuge kihelkonnas 
Tsooru vald. 1889. aastal valmis 
Valga-Petseri raudtee. Antsla raud-
teejaam ehitati Hauka renditalule 
ja sai nimeks Hauka raudteejaam. 
Raudteejaama kauplemiskoha üm-
ber tekkis Hauka alevik, mis 1920. 
aastal sai Antsla alevi staatuse ja 
1. mail 1938 jõustunud Linnasea-
dusega tunnistati Antsla linnaks. 
Vikipeedias on Antsla linnas sün-
dinutest loetletud praost Joel Luha-
mets ja odaviskaja Andrus Värnik. 
Antsla keskkooli aga lõpetanutest 
kindralmajor Teo Krüüner, Tartu 
Ülikooli majandusprofessor Vam-
bola Raudsepp, ajakirjanik Vahur 
Kersna, poliitik Vilja Toomast, 
laulja Jaan-Willem Sibul, endi-
ne Maa-ameti peadirektor Raivo 
Vallner, matemaatik Leikki Loone, 
kirjanikud Margus Konnula ja Jan 
Belta’n ning uroloog Ülo Zirel.

1889. aastal toimus ka kohtu-
reform, mille tulemusel hakati elu-
jõuetuid valdu sunniviisiliselt kok-
ku liitma. Valdade liitmine toimus 
Eesti- ja Liivimaa kubermangudes 

erineva intensiivsusega. Kui 1890. 
aastal oli Eestimaal 529 valda, siis 
kolme aasta pärast oli neid järele 
jäänud 120. 1921. aastal oli iseseis-
vunud Eesti Vabariigis 383 valda, 
millest varasemal Eestimaa kuber-
mangu alal 141 valda ja Liivimaa 
kubermangu põhjaosas 242 valda. 
Üldine arusaam oli, et ühes vallas 
peaks elama 1500–3000 elanikku. 
1937. aasta 1. mail hakkas kehtima 
uus vallaseadus. Valdade kohustu-
seks määrati maksude kogumine, 
koolide, teede, arstiabi, riigikaitse 
ja tuletõrje teenuse eest hoolitse-

mine, ettevõtluse arendamine, hea-
korra ning avaliku korra tagamine. 
1938. aasta 8. aprillil andis riigi-
hoidja dekreedina „Valdade piiride 
ühekordse korraldamise seaduse”. 
Reform toimus väga kiiresti: 16. 
juunil saadeti maavalitsustele val-
dade ümberkorralduse kava, 1. au-
gustiks oodati vastusena esialgseid 
plaane ning juba 15. septembriks 
valdadega kooskõlastatud lõplikke 
ettepanekuid. Seadus jõustus 1. ap-
rillil 1939 ning senisest 369 vallast 
moodustus 248 valda. 

Antsla vald (1939–1950) moo-

dustati 1939. aasta vallareformiga 
senise Vana-Antsla valla maa-alast. 
Esimene Antsla vallavanem oli 
Paul Antsov. Urvaste vald moodus-
tati Vastse-Antsla ja Urvaste val-
last. 1939. aasta vallareformi käigus 
koos vallapiiride muutmisega käsi-
käes käis ka nende nimede muutus. 
Nii moodustati väikeste piirimuu-
datustega (lisandusid Litsmetsa ja 
Maasiksaare küla) Tsooru vallast 
Lepistu vald . Esimene Lepistu val-
lavanem oli Karl Loos, kes valiti 
17. aprillil 1939 Võru maavolikogu 
liikmeks.                   (Järgneb 8. lk)

Celia Roose on sünnist 
saadik seotud muusika 
ja Pirrupuusaarega

Inge Pormeister töötas 
Antsla pangas selle 
esimesest päevast 
viimaseni

Riina Ermeli elutöö Segadused kultuuri 
juhtimise ümber
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Tsoorus Iraaki minekuks

Antsla vald tähistab 30. sünnipäeva
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Antsla valla külad.
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23. veebruaril Eesti Vabariigi 
sünnipäeva tähistades tunnis-
tas Antsla vald möödunud aas-
ta kohaliku elu edendaja lau-
reaadiks Celia Roose. Laureaat 
pälvis tunnustuse Veljo Tormi-
se 90. sünnipäevale pühenda-
tud sündmuste korraldamise 
eest üle Eesti, Kaikamäel regi-
laulupeo korraldamise, Antsla 
valla kooride juhendamise ja 
rahvapilli õpetamise eest valla 
lastele. Tunnustuse üleand-
misel toodi välja Celia Roose 
ainult vähene panus tema pü-
hendumusest elu edendamisse. 
Nii kohtuski Külalehe toimetus 
Ähijärve külas Pirrupuusaare 
talus elava muusikaõpetaja ja 
koorijuhiga eesmärgiga tutvus-
tada meie valla üht kodanikku 
põhjalikumalt. Celia Roose 
seotus Antsla vallaga ulatub 
kaugemasse aega kui paljud os-
kavad ette kujutadagi.

1934. aastal ostis Celia 
vanavanaisa August Saaron 
Ähijärve külas Pirrupuusaare 
talu päriseks, nende pere oli 
tallu asunud elama juba varem. 
See talu oli algselt ehitatud 
mõisa roomakeste jaoks. Ka-
rula piirkonnale on ajalooliselt 
iseloomulikud lisaks põlluma-
jandustaludele ka mõisa met-
satööliste ehk roomakeste ja 
metsavahtidega seotud taluko-
had, mis paiknesid vähese põl-
lumaaga üksikmajapidamis-
tena keset metsa. Roomakeste 
sõna ise tundub ka olevat selle 
kandi eripära. Murdesõnastiku 
järgi on sõna roomakõnõ levi-
nud olnud Urvaste, Hargla ja 
Karula kihelkonnas. Rooma-
kestele eraldati osa vakumaast, 
nad maksid raharenti ja tegid 
päevi. 

Pirrupuusaare oli moodus-
tatud kahe elamiskohaga, mida 
näitasid pooleks ehitatud ela-
mu ja ait. Ka Celia vanaema-
vanaisa  Peeter ja Linda Saaron 
elasid esimesed abieluaastad 
Pirrupuusaares, kus neil sündis 
kolm esimest last. 

Peeter Saaron oli Ähijärve 
kandis legendaarne kuju oma 
naljade ja lustimistega ning 
teda kutsuti tihti seetõttu pi-
dudele ja koosolemistele. Tema 
kohta on räägitud palju lugu-
sid, millest üks isegi kirjapilti 
jõudnud. Noore mehena olla 
ta pidanud ühes talus hobuseid 
karjatama. Kui hommikul ho-
bused söödetud, siis jooksnud 
ta Võrru, seal jalgratta renti-
nud, natuke ringi sõitnud ja siis 
jooksnud tagasi õhtusi toime-
tusi tegema. Mehel oli nii suur 
soov olnud rattaga sõita. Kuna 
aga endal raha ei jagunud jalg-
ratta ostmiseks, pidi kasutama 
selle rentimise võimalust. Selle 
loo jutustas Aleksander Osvin 
Eesti Kirjandusmuuseumi rah-
valuule kogujatele 2002. aastal.

Teine lugu Peetrist, mille 
Celia kuulis naabrinaiselt Eri-
kalt, on vägagi mõtlemapanev. 
Peetri lapsepõlves talus eriti 
rikkalt ei elatud. Iga lihatükk 
oli arvel. Peetri ema oli avas-
tanud, et ikka ja jälle liha keet-
mise ajal olnud enne keema 
minekut juba üks tükike kadu-
nud. Selles süüdistati pere lap-
si. Lapsed omavahel arutanud 
asja ja ükski neist ei tunnista-

nud ennast süüdlaseks. Väike 
Peeter võttis siis nõuks liha-
keetmise ajaks pugeda sahv-
risse ja vaadata järgi, kes siis 
ikkagi varjab lihatüki vargust. 
Sahvriukse vahelt piiludes ta 
nägi, kuidas kass hüppab paja 
kaane peale, lihatükk hambus-
se ja minek. Natuke hiljem kut-
sunud Peeter kogu pere kuuri 
juurde süüdlast vaatama. Kassi 
pea oli ta kirvega juba maha 
löönud. Selle loo õppetunniks 
on tagajärg, mis võib juhtuda, 
kui lapsi alusetult süüdista-
da. Paljudel võib hing haigeks 
jäädagi. Väike Peeter tegi oma 
ja vendade-õe süütuse selgeks 
karmi teoga. 

Kolmanda loo Peetrist on 
edasi andnud Celia ema, mil ta 
ise laps oli. Ühes pulmas olnud 
tema isa pulmavanana papitü-
kilt lugenud kõnet nii, et pul-
marahvas ennast ogaraks naer-
nud. Koos õega jälginud nad, 
kuhu isa papitüki paneb, et 
siis etteloetud kõnet veelkord 
üle lugeda. Selgus, et papitükil 
polnud ühtegi sõna, isa oli kõik 
peast välja mõelnud.

Celia vanavanemad, Peeter 
ja Linda abiellusid Pirrupuu-
saares ja seal sündis ka kõige 
vanem tütar Laine, Celia ema. 
Laine leidis oma abikaasa Ennu 
hoopiski Põlvamaal Valgjärve 
kolhoosis. Nende perre sündis 
kolm tütart, keskmine neist 
Celia. Viimaseid nädalaid lap-
seootel Laine külastas Ähijärve 
külas oma vanemaid ja selgus, 
et olukord oli juba niikaugel, 
et pidi jalgealla võtma teekon-
na Antsla linna, kuhu kohale 
jõudes tõi valudeta ilmale pisi-
tütre 13. augustil 1964. aastal, 
kellele pandi nimeks Celia. Ta 
ise on ikka aeg-ajalt naljatamisi 
öelnud, et põeb kannatlikkuse 
puudulikkust ehk sellepärast, 
et ilma keerukuseta sündimisel 
lupsti ilmale tuli. Nii ta tahab-
ki, et kõik asjad oleksid ruttu.

Celia oli juba Valgjärve 
koolis käies muusikast lum-
matud, mõeldes ise välja muu-
sikapalasid. Kuna ta oli veel 
liiga väike nooditundmiseks, 
siis oli mure, kuidas neid loo-
dud palasid mäletada ka järg-
nevatel päevadel. Selleks võttis 
ta vihiku, kuhu kirjutas ainult 
omale teada olevate märkide-
ga palad üles. Järgmisel päeval 

vaatas märke ja oh imet, väl-
jamõeldud muusikalugu tuli 
taas meelde.  Celial on kahju, 
et vihikut pole alles. Küll oleks 
nüüd muusikaõpetajana hea 
vaadata toona kirjapandut. 

Muusikalise eluviisi on Ce-
lia pärinud oma hõimult, sest 
laulu ja pillimängu on tema 
ümber olnud alati palju. Celia 
ema õppis iseseisvalt kand-
lemängu selgeks. Tädi män-
gib akordionit ja teab kõikide 
laulude sõnu. Ka onu mängis 
akordionit, kitarri, oli igati 
suur muusikahuviline. Celia 
isa laulis väga hästi ja tema-
poolne suguvõsa oli samuti 
vägagi laululembene. Üks lugu 
Celia lapsepõlvest on seotud 
nende külas elanud tuntud pil-
limehe Kikka Karlaga. Tema 
pill oli vahel Celia vanemate 
juures hoiul. Ema kuulnud 
köögis askeldades ükskord, 
et näe, Karla on meile tulnud, 
mängib toas pilli. Ent hoo-
pis väike Celia oli lõõtsa kätte 
võtnud ja proovis mängida. 
Märgates Celias muusikalist 
annet, otsustas ema ta panna 
Põlva muusikakooli. Esime-
sel korral ei õnnestunud kooli 
sisse saada, sest klaveri eriala-
le oli konkurss suur. Järgmisel 
aastal prooviti uuesti hoopis 
akordioni erialale ja seekord 
õnnestus, sest Celia oli juba 
akordionimänguga iseseisvalt 
alustanud. Valgjärve-Põlva 
vaheline bussiliiklus oli toona 
sedavõrd halb, et kahel korral 
nädalas muusikakoolis käimi-
ne oleks osutunud võimatuks. 
Nii pidigi ta asuma elama kooli 
internaati juba 10-ne aastaselt. 
Alguses oli internaadis väga 
kurb. Internaadis olid ainult 
suured tüdrukud ja kurbuse-
pisaraid tuli päris palju valada. 
Aeg-ajalt käis ema külas, ka 
tema ei osanud kuidagi oma 
tütart aidata, sest muusika oli 
seatud esikohale. Teisel aastal 
tuli internaati rohkesti juurde 
Celia vanuseid lapsi  ning elu 
muutus lõbusamaks. Elamis-
toad oli otse muusikakooli peal 
kolmandal korrusel. Õpetaja 
usaldas Celiale muusikakooli 
ukse võtme. Kui muusikakoo-
lis kell seitse tunnid lõppesid 
ja uksed kinni pandi, läks tema 
muusikakooli. Harjutada sai 
millises klassis või pillil tah-

tis. Seda kõike tegi ta rohkem 
pillimängu kui harjutamise 
pärast. Muusikakooli aeg oli 
tema jaoks hästi loominguline. 
Koos Põlva keskkooli 8. klassi 
lõpetamisega lõpetas Celia ka 
muusikakooli. Algul oli mõttes 
jätkata õpinguid keskkoolis ja 
õppida juurde klaverit, sest kla-
verimängu oskus andis soodsa 
võimaluse tulevikus solfedžo-
õpetajana töötada. Nimelt oli 
juba lapsepilk tähele pannud 
ja teinud oma järeldused muu-
sikakooli elust, kus keskkond 
oli väga sõbralik ja loomingu-
line, õpetajad olid alati väga 
rõõmsad ja neil tundus seal 
nii mõnus olevat. Selline oleks 
unistuste töökoht. Seega pol-
nud aega raisata keskkoolis 
õppimise peale ja nii viiski ta 
avalduse Georg Otsa nimelisse 
Tallinna Muusikakooli. Solfed-
žoõpetajaks saamiseks tuli va-
lida muusikateooria eriala, mis 
aga tähendas seitset aastat eel-
nevaid klaveriõpinguid. Samas 
koorijuhtimist õppides piisas 
viiest aastast, mis akordioni 
kõrvalt üldklaverit õppides ka 
peaaegu välja tuli, kuigi tase oli 
väga nõrk. Koorijuhtimise eri-
ala puhul tegi asja keeruliseks 
see, et Celia oli Põlvas käinud 
kergejõustiku klassis, mis va-
bastas õpilased koorilaulust. 
Spordiklassis spetsialiseerus 
ta hoopis eeskätt kuulitõukele 
ja kettaheitele. Siiski otsustas 
ta Otsa kooli sisseastumiseks 
valida koorijuhtimise eriala 
kasuks, julgemata komisjonile 
tunnistada, et teab koorilaulust 
väga vähe. Õpetajad, kes teda 
Otsa kooli vastu võtsid, vaata-
sid talle otsa väga lootusetute 
nägudega. Pabistades ei tulnud 
tal ju isegi lauluhääl välja. Õn-
neks oli solfedžo väga hea ja 
see päästis kooli sisse saamise. 
Ka klaverimängule pandi tu-
gev kolm. Nii jätkusid noore 
16-aastase tüdruku õpingud 
Tallinnas. Tööd sai kõvasti teh-
tud. Nagu muusikakool hom-
mikul lahti tehti, läks ta klave-
rit harjutama, sest see oskus on 
koorijuhi ametis väga vajalik. 
Kooli lõpus töötas ta juba Jaan 
Tombi nimelise poiste etteval-
mistuskoori juhi abiõpetajana. 
Tallinna elu oli kallis ja nii tuli 
teha muidki töid. Näiteks sai 
tehtud Rae apteegis kitlitriikija 

tööd. Kooli lõpus pidi oskama 
nii koori juhatada kui ka koo-
lis muusikatunde anda. Algul, 
kui Celia käis muusikatundide 
andmist vaatamas, mõtles, et 
ei saa küll hakkama nii suure 
klassi ees. Ikkagi üle 30 lapse ja 
kisa ning sagimist palju. Ta mä-
letab, et kui läks esimest korda 
ise õpetajana klassi ette, oli 
kõik see hirm kadunud. Põnev 
oli klassi ees olla ja õpetajaks 
olemine hakkas väga meeldi-
ma. Õpetajaks olemine ongi 
saanud tema põhiliseks kutsu-
museks, kuigi ka koorijuhti-
mine oli vahva. Kokkuvõttes, 
pideva harjutamise ja teistest 
natuke rohkema musikaalsu-
sega, mis kooli sisseastumisel 
lihtsalt välja ei paistnud, lõpe-
tas Celia Georg Otsa nimelise 
Tallinna muusikakooli väga 
edukalt, saades kaasa lisaks 
koorijuhtimise ja muusikaõpe-
taja kutsele ka unistuste solfed-
žoõpetaja kutse. Seega oli igati 
loogiline, et edasine õpingute 
teekond kulges koorijuhtimise 
erialal Tallinna Riiklikus Kon-
servatooriumis.

Folklooriga esimene elav 
kokkupuude langes Celia 
Roosel 1984. aastal Otsa kooli 
viimase eksami ja lõpuaktuse 
vahelisse aega, kui veetis jaa-
nipäeva koos kursusekaaslaste-
ga Pirita jõekäärus, kus esines 
folklooriansambel Leigarid. 
Selga pandi laenatud rahva-
rõivad. Tollal olid Leigarid 
esimesed, kes tegid koos pub-
likuga numbreid. Sealt on see 
komme edasi läinud paljudesse 
teistesse folklooriansamblites-
se. Koos rahvaga hüppas Ce-
liagi kaasa Kaerajaani, ainult 
väikese erinevusega. Tema 
koordinatsioon ei tulnud kõi-
ge paremini välja. Kui teised 
olid õhus, oli tema alles maas 
ja vastupidi. Tantsuoskus an-
dis tublisti soovida, rääkimata 
polka tantsimisega murul. See 
aga ei tähenda, et kui esime-
sel korral hakkama ei saa, ei 
pea sellest loobuma. Nüüdseks 
iseõppimise teel tegutseb ta pä-
rimustantsu õpetajana nii Vil-
jandi Kultuuriakadeemias kui 
ka tantsuklubides ja erinevatel 
koolitustel.

Celia konservatooriumisse 
sisseastumise sügisel 1984. a 
kutsuti Leigaritesse uusi liik-
meid. Koos tuntud folkloristi 
Anneli Kont-Rahtolaga jäädi 
Leigarite laulurühma pike-
maks ajaks. Tänu Leigaritele 
on mälestustesse jäädvustunud 
käigud rahvusvahelistele folk-
loorifestivalidele, mis andsid 
võib-olla kõige võimsama tant-
su- ja laiemalt folkloorialase 
õppimiskogemuse. Nii näed 
oma silmaga, kuidas itaallased 
tantsivad justkui samamoodi 
nagu meiegi, ainult hüppavad 
kõrgemale, või norrakad tant-
sivad nagu meiegi, ainult põlv 
on natuke nõtkem. Mustrid 
on samad, ainult igal rahval 
on enda väljendamiseks oma 
karakter ja stiil. Festivalidel sai 
ka ise väga palju tantsida teiste 
rahvuste tantse. 

Leigarites oldi arvamisel, 
et kui õpid konservatooriumis, 
pead oskama mängida ka to-
rupilli. Nii antigi Celiale kätte 
kummikotiga torupill ja kästi 
lugu selgeks õppida. Seda oli 

vaja kiiresti teha, sest Moskvast 
pidid tulema tähtsad isikud 
kava üle vaatama, et otsustada 
ansambli pääsemine Norrasse 
rahvusvahelisele folkloorifesti-
valile. Esimese proovimisega ei 
tulnud torupillist välja ühtegi 
häält. Norra pääsemise nimel 
tuli iseseisvalt edasi punnitada. 
Sõbrad ja sõbrannad käisid ka 
aitamas, kuni sai selgeks „Tar-
ga rehealuse” mängimise. See 
lugu sai aastateks ainukeseks 
numbriks Leigarites, sest roh-
kem polnud tarvis. 1987. aastal 
sõitiski torupillimängija koos 
ansambliga esimest korda vä-
lisriiki – Norrasse Bergenisse. 
See reis on Celial tundide ja 
päevade kaupa täpselt mee-
les. Sõideti Oslost üle mägede 
Bergenisse. Ahhetamist ja oh-
hetamist oli palju, sest sealne 
loodus on ülimalt kaunis. Ah-
hetamisest väsinud, pisut tuk-
kunud, taas ärgates libisesid 
bussiaknast mööda imelised 
mäed ja kosed, mis jälle ahhe-
tama panid.

Celia esimeseks töökohaks 
muusikaõpetajana oli Tallinna 
44. keskkool (nüüd Tallinna 
Mustamäe Gümnaasium). Al-
guses andis ta muusikatunde 
algklassides, hiljem lisandus ka 
noorte segakoor, kust on tul-
nud vahvaid inimesi folkloori 
alale tegutsema (Kairi Leivo,  
Ergo-Hart Västrik). Energiat 
jagus paljudeks tegevusteks. 
Leigarites tegeles ta põhiliselt 
laulmise ja pillimänguga, kuid 
nägi ja õppis seal ka rahvatant-
se. Neid õpitud oskusi andis ta 
edasi nii muusikatundides kui 
ka koorilaulus. Lisaks kutsus 
ta Leigarite juhi ja tantsuõpe-
taja Kristjan Toropi täiendavalt 
juurde õpetama. Algklasside 
õpilastega sai palju rahvalaule 
lauldud ja laulumänge mängi-
tud. Nii juhtus, et teda kutsuti 
Heliloojate Liidus toimunud 
muusikapedagoogika konve-
rentsile (1986. a) näidismuusi-
katundi andma, mis põhineks 
folklooril. Sellel konverent-
sil osalesid esmakordselt ka 
soomlased, kes olid kutsutud 
tutvustama viiekeelset kannelt 
üldhariduskooli muusikaõpe-
tuses Soomes. See andis hea 
tõuke ka Eestis väikekandle 
kasutusele võtmiseks. Esialgu 
hakkas neid väikepille tootma 
Tallinna Klaverivabrik. Sellel 
konverentsil tegi Celia oma 
teise klassiga nö lahtise muu-
sikatunni. Tema mäletamist 
mööda Lambamängu mängi-
des adusid lapsed ära, et paku-
vad itsitavale publikule rõõmu. 
Nad läksid nii loominguliseks, 
et õpetaja ei suutnud neid 
enam ohjata. Tund sai tehtud, 
lapsed ära saadetud, kuid Celia 
nuttis nurgas luhtaläinud tun-
ni pärast. Konverentsi lõpus 
siiski tänusõnu vastu võttes 
väga laheda ja loomingulise 
tunni eest mõistis ta hiljem, et 
seal oli tõesti väga palju õigeid 
momente. Lapsed olid lihtsalt 
mänginud üle tema konserva-
tiivsusest. Sellest näidistunni 
andmisest tuli teinegi tarkuste-
ra. Ta luges lastele ette üht seto-
keelset muinasjuttu, mille peale 
Kristjan Torop ütles, et lastele 
mitte kunagi ei loeta raamatust 
juttu, vaid alati jutustatakse. 
Peast jutustamise korral jääb 

Celia Roose on sünnist saadik seotud

Celia Roose.                      Foto: erakogu
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alles nii oluline improviseeri-
mise ja varieerimise võimalus. 
Ta on seda tõetera katsetanud 
ka oma õelaste peal. Ükskord 
neid hoides nõudsid lapsed te-
malt muinasjutu lugemist. Võt-
tes raamatu tagurpidi ette ja 
väites, et ei oska lugeda, sai ta 
lõpuks lapsed nõusse, et hoopis 
jutustab neile muinasloo. See 
oli tuntud lugu, mida lapsed 
kogu aeg parandasid. Kuid lõ-
puks saadi nii improviseeritud 
kui ka tegeliku looga, mis raa-
matus, ühele poole. Järgmisel 
õhtul hakkasid lapsed aga ise 
juba tagasi jutustama, tundes 
mõnu, kuidas asjad võivad olla 
hoopis nii ja kuidagi teistmoo-
di. 

Celia õppis sellise hoo ja 
pühendumusega, et pärast Tal-
linna Konservatooriumi koo-
rijuht-muusikaõpetaja eriala 
lõpetamist 1989. a tehti talle 
ettepanek hakata samas muu-
sikapedagoogika õppejõuks. 
Kuid paraku tema enda sõnut-
si jätkus tal tarkust mitte seda 
pakkumist vastu võtta. Ta tun-
dis, et vajab enne palju prakti-
kat. Nii asuski ta tööle Tallinna 
Vanalinna Hariduskolleegiu-
mis, kus tegeles poistekoori et-
tevalmistuskooriga, oli solfred-
žo- ja folklooriõpetaja. Celia 
tegevust pärimusmuusika vald-
konnas märgati ka Viljandis ja 
1992. aastal tehti ettepanek 
tulla osalise koormusega töö-
le rahvalaulu õppejõuna. Töö 
Tallinnas ja Viljandis kulges 
paralleelselt. 1997. aastal sai 
aga Viljandi tema põhi töö- ja 
elukohaks, kui ta asus juhtima 
kultuurikolledžis rahvamuusi-
ka kateedrit. Selle kooliga on ta 
seotud tänaseni.

   Kuigi Celia Roose elas 
ja töötas Tallinnas, jõudis ta-
sapisi otsaga Viljandisse, oli 
temas alles pisike side Pirru-
puusaarega. Tõsi, vanaema ja 
vanaisa puhkasid juba maa-
mullas. Pärast vanatädi surma 
jäi talu tühjaks. 1980ndate lõ-
pus käis Celia koos emaga maja 
vaatamas, aga ema mitmetel 
põhjustel siiski seda ei päri-
nud. Pärast ühte käiku hakkas 
Celia mõtlema, et sellest kohast 
võiks saada omamoodi kultuu-
ri-ja õppekeskus, kus inimesed 
saaksid käia õppimas maaelu-
liselt vajalikke oskusi. Toona 
veel nendel teemadel avalikult 
ei räägitud. See oli lihtsalt üks 
uitmõte, mis täna on igapäe-
vaseks teemaks. Ema võttis 
tühjaks jäänud talust kaasa 
väikseid mälestusasju, kuid 
suurem osa veeti, ei tea kelle 
poolt, laiali või siis lõhuti ära. 
Vabariigi taasiseseisvumine ja 
maade tagastamine andis uue 
võimaluse ka Pirrupuusaarele.

1996. aasta suveks oligi 
asi niikaugel, et Celia Roosel 
omandipaberid käes, tuli esi-
mest korda silmitsi seista tõsi-
asjaga, et on taluomanik ja vaa-
data oma valdused üle. Maja ja 
saunaga, mis valla käest tagasi 
ostetud, polnud midagi peale 
hakata. Vana elumaja oli nii 
lagunenud, et sellest sai suu-
re jaanitule, saunast tegi Ce-
lia sünnipäevalõkke. Ainuke, 
mida võis kopitsema hakata, 
oli ait. Nii ta siis vikati kätte 
võttiski ning sinna teerada ra-
jama asus. Esimeste tõmmete 

ajal põgenes tema eest minema 
rästik. Hiljem selgus, et neid 
roomajaid leidus selle ümbru-
ses teisigi. Ka aidas oli kõvasti 
vandaalitsetud. Koristades ja 
pisaraid pühkides kummitas 
peas mõte, kas ta ikka saab siin 
hakkama. Õnneks tõi mee-
lehärmis näkku tänusädeme, 
kui metsateele ilmus traktoriga 
naabrimees ja sugulane Kalev 
Saaron, kes sõnagi ütlemata 
appi asus. Hiljem tulid sõbrad-
ki appi. Ait sai puhtaks ning 
järgmisel aastal aknad ja uksed 
ette. Algul elati talus ainult su-
viti ja siiski ainult koos seltsi-
listega. Huvitaval kombel tajus 
ta, et Tallinnast maale jõudes 
lülitus justkui pistik seina. Ähi-
järves tundis ta ennast tõelise 
endana olevat, laadides juurde 
energiat ja inspiratsiooni. Ja 
see tunne, kuidas ta maal elab, 
hakkas üha süvenema, kuigi 
teadis, et ei julge veel seda teha.

1997. aastal täitus Celia 
unistus näha Pirrupuusaarel 
nö õppekeskust. Selle tegi ta 
teoks suviti umbes 60-le osa-
lejale kolmepäevaste folkloo-
rilaagrite korraldamisega. Iga 
laagri korraldamise eel tuli 
luua vajalikud tingimused, 
kus teha pillitunde, kuhu pan-
na telgid jne. Süüa tehti lõkkel 
iga ilmaga. 1999. aastal ehitati 
talgukorras taluõuele kiik. Elu 
oli näidanud, et Pirrupuusaarel 
saavad kõik asjad tehtud omal 
ajal – tuleb ainult oodata ja 
õige aeg ära tunda. Tema ko-
gemus näitas, et suvel tarvitses 
vaid istuda Pirrupuusaare aida 
trepil, kui inimesed ja asjad 
kohale jõudsid. Aeg-ajalt saadi 
Pirrupuusaarel talgute korras 
mõned mehetööd tehtud ning 
aega jäi ülegi, et elu nautida.

2001. aasta sügisel muudeti 
Viljandi Kultuurikolledž kul-
tuuriakadeemiaks ja kateedri-
test reorganiseeriti osakonnad, 
Celia Roose oli nõus ainult ühe 
aasta töötama muusikaosakon-
na juhatajana. Ta ei tundnud 
ennast selles valdkonnas nii 
tugevalt ja see administreeri-
mise töö talle ka ei meeldinud. 
Tol hetkel tundis ta, et tahab 
üldse teha midagi muud. Teda 
hakkas huvitama prügima-
jandus, millega tuleks tõsiselt 
midagi ette võtta. Juba oma 
taluõuel laagreid tehes märkas 
ta, et prügimajandus on käest 
ära. Nii näiteks esimese laagri 
ajal kogunes kuus suurt mus-
ta prügikotti, mis viidi mitte-
ametlikule prügimäele Haab-
saare-Antsla vahel. Sinna prügi 
viies nägi ta, et issand, mis siin 
toimub! Järgmisel aastal laagrit 
tehes viis sisse prügisorteeri-
mise ja nii tuli prügimäele viia 
ainult üks kotitäis. Hiljem, kui 
hakati rohkem rääkima prügi-
mägedest, kujutas ta ette, mil-
lised mädapaised saavad maa 
sees olema. Nii hakkasidki tal 
juba 2000-2001 tööle nn anten-
nid võitlusest prügiga. 2003. 
aasta hakul tuli juttu ühe Võru 
päritolu inimesega, et sealne 
muusikakool vajab direkto-
rit. Celia mõtles, et prügi võib 
tekkida ju igas keskkonnas, ka 
muusikas. 

Celia otsustas ikkagi jääda 
oma liistude juurde ja konku-
reerida Võru Muusikakooli 
direktori ametikohale. Saatis 

avalduse, ilma et oleks koha-
peal vaatamas käinud. Celia 
mäletab hästi esimest päeva, 
kui pärast ametisse kinnita-
mist kohapeale läks. Uksest 
sisse minnes võttis vastu pime 
koridor kui mutiauk. Seintel 
olid veneaegsed materjalid. 
Taas mõtles ta, et kuhu küll 
on sattunud. Ja see igapäevane 
erinevatele paberitele ja arvete-
le allkirjade andmine, millest 
ta esialgu midagi aru ei saa-
nud. Oli ju varemalt tegelenud 
muusikaga, mitte majandami-
sega. Õnneks oli palju abilisi 
kolleegide, raamatupidajate ja 
linnavalitsuse ametnike näol. 
Alguses oli raske, kuid seda ta 
avalikult ei tunnistanud. Tal-
le meeldis sealne kollektiiv ja 
saadud kogemused. Ühes Ce-
liaga tuli Võru muusikakooli 
pärimusmuusika osakond. Eks 
on ju nii, et kui eitad pärimus-
muusikat, eitad ka justkui oma 
esivanemaid, nende tarkust. 
Viies koolis sisse muutusi koos 
kaastöötajatega, luues uusi tra-
ditsioone, mõistis viie aasta pä-
rast, et on justkui ammendu-
nud. Ka jõud hakkas raugema. 
Pingutas veel paar aastat ja lei-
dis, et nüüd on viimane aeg ära 
tulla ning anda juhtimise või-
malus teistele. Enne töölt ära 
tulles oma pabereid üle vaa-
dates ja tehtud tööd hinnates 
jäi ta ise sellega rahule. Mõni 
temaaegne loodud ettevõtmine 
on praeguseni kasutuses. 

Võru Muusikakoolis töö-
tamise ajal toimusid tema elus 
mitmed olulised muutused. 
Silja Otsar tegi talle ettepane-
ku aastakese asendada Hilaro 
koori juhtimist. 2006. või 2007. 
aastal (täpselt ta ei mäleta) te-
gid nad koos kooriga Veljo 
Tormise neli Sangaste laulu-
mängu, mis said ka ette kantud 
vabariigi aastapäeva kontser-
dil. Ta oli meeldivalt üllatunud, 
et koorijuhtimise oskused veel 
alles ning koorilaul hakkas 
meeldima. Muutused tulid ka 
Pirrupuusaarel, kuhu ta otsus-

tas lõplikult elama asuda. 
2007. aastal alustas Celia 

Pirrupuusaarele majaehitu-
se plaanidega ja 2009. juunis 
pandigi maja kahe päevaga 
krundil üles. Mehed olid oma 
töödega nii ametis, see kõik 
tundus liiga imeline, et ta ei 
julgenud ligigi minna. Käis 
nagu kass ümber palava pudru 
ja tegi pildijäädvustusi.

Võru Muusikakool selja 
taha jäetud, süvenes ta taas täie 
jõuga üliõpilastele teadmiste 
ja oskuste edasiandmisele. Et 
õpetada metoodilisi aineid, tu-
leb ka ennast kogu aeg hoida 
töös lastega, et oleks mida õpe-
tada. Ühel hetkel tundis ta, et 
loenguid andes jäi endas tühi 
tunne, kogemuste pagas oli 
justkui ammendunud. Nii ot-
sustaski ta 2013. aastal minna 
Lüllemäe kooli muusikaõpeta-
jaks, kus töötas viis aastat. Seal 
andis ta muusika- ja kooritun-
de, lisaks sai ühel aastal ka las-
teaias muusikat õpetada. Kooli 
mudilaskooriga sai käidud ka-
hel laulupeol, 2014. a üldlaulu-
peol ja 2017. a noortelaulupeol.

Praegu jagab Celia Roose 
oma teadmisi Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemias 
pärimusmuusika kaasprofesso-
rina. Kuigi Celia märkmik on 
tegemistest pungil, ei kurda ta 
kiire elu üle. Teda on tunnusta-
tud „Ela ja sära” stipendiumiga 
(2011), Riho Pätsi Koolimuusi-
ka Fondi stipendiumiga (2014) 
ja pärimuskultuuri auhinna-
ga (2016). Pärimusmuusikat 
on Celia võrrelnud jumalaga: 
keegi pole teda näinud, ometi 
temasse usutakse. Vanadesse 
lauludesse peidetud mõte on 
sedavõrd sügav, et Celia nime-
tab laule oma õpetajaks. Nende 
kaudu loob ta üha ja üha maa-
ilma.

Lisaks pärimusmuusika 
õppejõu tööle õpetab ta praegu 
Mõnistes Kadri Laube juhitud 
Muusikapesas ja Kaika külas 
kohalikke lapsi, kellele lõõtsa, 
kellele laulmist ning annab väi-

kestele lastele laulutunde.
Ta on Antsla vallas ellu kut-

sunud kaks koori – segakoorid 
Kaikal ja Antslas. 2018. aastal 
Kaika koori asutades mõel-
di eeskätt minna Uma Peole 
konnakoorina. Juba esimeses 
proovis sai ta aru, et need laul-
jad on enamaks võimelised. 
Nii õpitigi selgeks neljahäälsed 
laulud. 2019. aastal sai Kaika 
kooriga Tallinnas suurel üld-
laulupeol käidud. Sama aasta 
sügisel kutsuti ellu ka Antsla 
koor. Selle koori esimene suu-
rejooneline ülesastumine sai 
teoks juba sama hooaja Vaba-
riigi aastapäeval. Siis aga vallu-
tas maailma koroona ja praegu 
oodatakse paremaid aegu taga-
si.

Oma viimastest reisidest 
ägedamaks peab Celia 2017. 
aastal toimunud reisi Vaikses 
ookeanis asuvasse Vanuatu 
saareriiki Tanna saarele. Tanna 
peamine tõmbekaart on sel-
le aktiivne vulkaan Mt Yasur. 
Põnev oli käia erinevates küla-
des ja näha-kogeda erinevaid 
traditsioone. Ühes kogukon-
nas koges ta, mida tegelikult 
tähendab tõeline laulupidu. 
Igal reede õhtul kogunevad 
kõik vanad ja noored kokku 
ning laulavad öö läbi, päikese 
loojangust tõusuni. Lapsedki 
ei tohi magama jääda, kõik on 
laulmisesse kaasatud. Nii oli 
iseenesest mõistetav, et koolis 
tunde külastades sai kuulda, 
kuidas kõik lapsed laulsid. Ees-
tis kahjuks kuuleb aegajalt kur-
bi lugusid, kus mõnele lapsele 
juba mudilaskoori esimeses 
proovis öeldakse, et sina ei pea 
viisi, ära sina rohkem laulma 
tule. Ja seda jäädakse mäletama 
ka täiskasvanuna. Teadmine, et 
ei oska laulda, võib jääda ter-
veks eluks. Sestap jagab Celia 
tulevastele muusikaõpetajatele 
õpetussõnu, et nende peami-
seks ülesandeks on lapsed vii-
si peale saada, kõikidel on see 
eeldus olemas. 

Kas Celia Roosel on ka sel-

geltnägija võimed? On tal aeg-
ajalt ikka n-ö kaks antenni püs-
ti löönud ja mõelnud asjadest, 
millest veel keegi rääkinud pol-
nud. Rahvasuu kaudu on edasi 
antud, et tema vana-vana-va-
naisa Sahkri Saaron olnud ra-
vitseja, kes hobuseid ja muid 
loomi ravitsenud, ka inimesi. 
Pühapäeva hommikuti olnud 
hoov abivajajate vankreid täis. 
Ka vanaisa Peeter oskas ilma 
vitsata öelda, kuhu kaev kaeva-
ta või laut ehitada. Seda teinud 
ta taimede kasvu järgi. Celia 
ise ei taha enda võimete ole-
masolule mõeldagi. See tooks 
endaga kaasa suure vastutuse 
ja lisaks veelgi juurde elukoor-
must. Ometi on loodus talle 
mitmel korral kätte mänginud 
võimete saamise võimaluse. 
Nimelt kord koos väga hea 
kolleegiga Kaido Kama poole 
jalutades, nägid nad tee peal 
ussi moodi tõukude ronimist, 
mis liikus nagu uss. Mõtlesid, 
et peab äkki selle lömastama, 
et need ei pääseks kusagile puu 
otsa oma võrkusid punuma. 
Kaido Kama aga teadis rää-
kida, et see olnud vaenuköis. 
Vaenuköis ehk vainuköis on 
vaenusääse vaklade moodus-
tatud ahel, mis on kuni 15 cm 
lai ja 3–4 m pikk ja vaklade 
ahelat võibki märgata juuli- või 
augustiöödel niisketes metsa-
des. Vaenuköiega seonduvat 
Eesti rahvakultuuris mitmeid 
pärimusi. Usutakse, et vagla-
ahela koost lahutamine annab 
käele erilised võimed. Celia 
on veel korra paar aastat hil-
jem näinud sellist ussi. Näppu 
ta küll ette panna ei julgenud, 
vaid proovis vitsaga. Uss läks 
küll korraks vitsa ees kaheks, 
kuid mööda jõudes koondus 
taas üheks. Kas vastupidisel ju-
hul oleks ta saanudki võimed. 
Muidu julge pealehakkamisega 
Celia väidab, et sellist vastutust 
ta küll ei oleks julgenud saada 
ja enda kanda võtta. Ta leiab, 
et tema kutsumuseks on olla 
õpetaja.

muusika ja Pirrupuusaarega

Kaika kuur 2019 laulupeol.          Foto: Kalev Joab
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Inge Pormeister töötas Antsla pangas selle 
esimesest kuni viimase päevani

Kalle Nurk

Eesti Vabariik kuulutati välja 
24. veebruaril 1918. Toona oli 
Eesti territoorium veel kuni 
11. novembrini saksa väge-
de poolt okupeeritud. Kohe 
alustati ka oma rahamärkide 
kujundamise ja trükkimise or-
ganiseerimist. Nende valmi-
miseni kasutati endiselt Saksa 
idamarku ja -rublasid. Käibel 
olid ka Vene rublad ja Soome 
margad. 14. detsembril 1918 
kuulutas Ajutine Valitsus Soo-
me marga ametlikuks mak-
sevahendiks ja 24. veebruaril 
1919 kinnitas Eesti Vabariigi 
Valitsus Eesti Panga põhikir-
ja. Panga põhiülesandeks seati 
rahakäibe korraldamine ja sel-
lele anti pangatähtede emis-
siooni ainuõigus. 2. mail 1919 
sai Eestis ainsaks seaduslikuks 
maksevahendiks Eesti mark.  

Eesti pank alustas tegevust 
3. mail 1919. Esialgu tegutses 
riikliku aktsiapangana, hiljem 
riigist lahutatud keskpangana. 
20. juunil 1924 seadustati uus 
teoreetiline rahaühik – Eesti 
kuldkroon, mille väärtus-
ühik oli võrdne Rootsi krooni 
väärtusega 0,403226 grammi 
puhast kulda, nagu ka järg-
nenud Eesti kroonil. Tegeli-
kult kuldrahasid ei vermitud. 
Kuldkroon oli abstraktne kul-
la alusel seisev väärtusühik 
Eestis 11. juulist 1924 kuni 
Eesti krooni kehtestamiseni 
1. jaanuaril 1928. Eesti kroon 
võeti Rootsi järgi ning “sent” 
Lääne-Euroopast. Kroon oli 
peale Eesti kasutusel veel Taa-
nis, Norras, Tšehhoslovakkias 
ja Rootsis. Senti aga kasutati 
mitmekümnes riigis. Mõne-
des neis teisendatud nimeku-
jul nagu “cents”, “centavos”, 
“santiim” jne. Eesti marga ja 

penni kasutamine lõpetati 1. 
jaanuaril 1928 kehtima ha-
kanud Rahaseadusega. 1940. 
aasta juunipööre ja Eesti in-
korporeerimine NSV Liidu 
koosseisu tõid kaasa Eesti 
Panga natsionaliseerimise. 
Ülemnõukogu 15. detsembri 
1989. aasta otsusega taastati 
1. jaanuaril 1990 Eesti Pank. 
1991. aasta 4. detsembril (pi-
dulik avamine nädal hiljem) 
avati pangauksed ka Antsla 
linnas praeguses vallavalitsu-
se majas. Antsla linnas asuva 
panga esimesest kuni selle sul-
gemise viimase päevani töötas 
Kobela alevikus elav Inge Por-
meister.

Inge Pormeister 
(19.03.1949) on sündinud 
Rõuges. 1949. aasta küü-
ditamise rongi pealt pääses 
ta tänu sellele, et ema hoiti 
vastsündinud tütrega haiglas. 
Nende pere oli nimekirjas 
kui Saarlase veski omanikud. 
25. märtsil, kui rong jaamast 
lahkunud, lasti ema haiglast 
koju. Küüditamisnimekiri oli 
siiski vajutanud oma pitseri. 
Inge sai Rõuges elada aasta-
kese. Tema ema tõugati Räpi-
na koolist välja. Kuhu minna? 
Ajajärk oli väga keeruline. Ko-
liti Kanni tallu kus ema abiel-
lus. Nimevahetusega loodeti 
pääseda ka tagakiusamisest, 
kuid asjata. Ema vari tuli taga 
ja nad pidid Rõugest ära mi-
nema Sõmerpallu, sealt edasi 
ja edasi kuni jõuti Põhja-Ees-
tisse. Elu hakkas justkui paika 
loksuma, sest isa töötas kogu-
ni Haiba sovhoosi direktorina. 
Haridustee algas Ingel Kernu 
koolis. Vanaema tervis aga 
halvenes ja tuli hakata Rõuge 
poole tagasi liikuma. Pärast 
12. aastast rännuteed oldigi 
tagasi Rõuges ja Inge lõpetas 
Rõuge 8. klassilise kooli. Eda-
sised õpingud isa soovitusel 
jätkusid Vana-Antsla tehniku-
mis, kus tutvus tema kursusele 
sõjaväest tulnud Tõnu Por-
meistriga. Mõlemad noored 
otsustasid üheskoos õpinguid 
jätkata Eesti Põllumajanduse 
Akadeemias. Kuna Tõnu oli 
vaesest perekonnast ja puudus 
kooliraha, oli isa nõus ka teda 

harima tingimusel, kui nad on 
ühe perekonnanimega. Tule-
viku nimel toimus järjekord-
ne saaga nimevahetusega läbi 
abielu sõlmimise. Kõrgkoo-
li kumbki siiski ei jõudnud. 
Tõnu sattus avariis silmitsi elu 
ja surmaga. Tervenemine võt-
tis paar aastat. Poeg Vahur oli 
nelja kuune, kui koliti elama 
Kobela kortermajja. Sündisid 
tütred Maarika ja Kadri. V. 
I. Lenini nimelises kolhoosis 
(Linda kolhoos) töötas Inge 
algul kanatalitajana, hiljem 
seitse aastat kontoris kaad-
riinspektorina ja edasi ame-
tiühingu esimehena. Tõnu 
alustas samas kolhoosis briga-
dir-agronoomina, jätkas osa-
konnajuhatajana ning lõpetas 
peaagronoomina. Algul elati 
kortermaja, kuni koliti üm-
ber oma ehitatud majja. 1990. 
aastate alguses algas kolhoosi-
de-sovhooside likvideerimine. 
Tõnu Pormeistril tuli läbi viia 
oma tööandja likvideerimine. 
Uut töökohta ta enam ei leid-
nudki. Pakuti küll metsatööd, 
mida ei võimaldanud aga noo-
ruses avarii tagajärjel siiski 
veel tunda andvad vigastused. 
Selline elunöök ja tänu tehtud 
tööle mõjus tema tervisele 
väga halvasti. Aasta kodusole-
mist mõjus nõnda, et surm viis 
ta perekonna keskelt. Tõnu 
Pormeister on olnud vallavo-
likogu liige ja selle eesotsaski 
olnud. Isa surmaajaks oli poeg 
Vahur jõudnud Tallinnas en-
nast sisse seada ja tütredki 
kodunt lahkunud. Suurt maja 
halvas korraga tühjus ja Inget 
üksindustunne. Majapidamist 
püüdis algul täita Maarika ko-
junaasmine, keda hiljem asen-
das Kadri. 

Inge Pormeistri esime-
ne tööpäev pangas algas 13. 
novembril 1991. Kutse panka 
tööle tulla esitas Edgar Kinsi, 
kelle ülesandeks oli Antslas 
panga filiaali juhtimine. No-
vembris käis Inge Võrus oma 
uut ametit õppimas. Antsla 
pank avati 4. detsembril, kus 
lisaks temale ja Edgarile oli 
tööle võetud Aili Kängsepp. 
Ilmunud olid ka esimesed ar-
vutid, mida ei jõutud lühike-

se õppeajaga selgeks õppida. 
Arvutialast abi pakkus Võrust 
Linda Mehik, kes siis suur-
telt pikkadelt lehtedelt kõik 
arvutisse üle kandis. Algul 
Inge peamiseks ülesandeks 
oli raha lugemine ja pakki-
mine. Jaanuaris 1992 lisan-
dusid ettevõtetele erainimeste 
hoiustamine ja nende arvete 
avamine. Koormus kasvas ja 
nendega liitus Silvi Sulev. Inge 
meenutab tollaseid meeletuid 
sularaha koguseid ja nende 
lugemist. Kui ameti õppimise 
ajal jõudis ta lugeda ja pak-
kida 100 000 rubla, siis nüüd 
tõi ainuüksi Antsla Tarbijate 
Kooperatiiv korraga 500 000 
rubla. Inkassaatorid tõid raha 
ja kaupmehed veel omakorda 
juurde. Rahalugemist ja pak-
kimist tuli alustada hommikul 
kella 6st ja seda kuni õhtuni 
välja. Isegi süüa polnud aega. 
Inge jäi nii kõhnaks, et oli 
justkui riidepuu peal. Toona 
oli pank avatud kell 10 - 13. 

1992. aasta 20.–22. juuni 
rahareformi käigus vaheta-
ti Nõukogude rublad Eesti 
krooni vastu. See oli Eesti 
ajaloos kolmas rahareform, 
kus tagasi vahetati rubla Ees-
ti krooni vastu (10:1). Inge 
Pormeistrile on need kolm 
päeva meelde jäänud ulme-
lisena. Pank Antslas, kus ta 
töötas, asus praeguse vallama-
ja raamatupidajate ruumides. 
Panka sai siseneda kahe ukse 
kaudu, mille taha olid paigu-
tatud kassad. Rahvast oli täna-
val meeletult, kes ootasid ra-
haautot. Vene kopikaid toodi 
vahetuspunkti lausa lüpsiku-
tega, mida loeti üle öösel kella 
neljani. Hommikul tuli jälle 
platsis olla. Öösel sõidutas 
Edgar tema autoga koju ma-
gama, jäädes ka ise tema juur-
de ööbima. Lihtsalt sel korral 
oleks suur patt olnud oma 
koju sõitmiseks neid väheseid 
allesjäänud öötunde raisata. 
Tõnu lasi neil mõned tunnid 
puhata, äratas siis üles ja pool-
unistena mindi tagasi panka 
tööpostile. Korraga vahetati 
sularahas 1500 rubla 150 euro 
vastu. Arve peal olev summa 
vahetus ümber automaatselt. 

Sularaha vahetus oli tarvis 
esimestel päevadel tehingute 
arveldamiseks. 

Pank hakkas inimeste elus 
üha suuremat rolli mängima. 
1996. aastaks oli olukord muu-
tunud nõnda, et tööle oli vaja 
võtta rohkem inimesi, kuid 
ruumid jäid väikeseks. Nõnda 
kolitigi üle tuletõrjemajja, kus 
teenindamist võimaldas kolm 
kassat. Kõik töötajad pidid os-
kama kõiki operatsioone teha. 
Oli ka väike omavaheline ja-
gunemine. Inge kohustuste 
hulka kuulus valuuta vaheta-
mine. Ingel on elus ette tulnud 
nii häid kui ka negatiivseid 
seiku. Eriti valus oli juhtum, 
kui valuutat saksa jalgratturist 
matkajale vahetades ajas segi 
kursid panga kahjuks. Viga 
avastades oli juba hilja. Jalg-
rattur oli teadmata suunas ära 
sõitnud. Nii nagu ütleb vana-
sõna - lootus kustub viimase-
na, hakati jalgratturit taga aja-
ma. Side ja nime kaudu jõuti 
Saksamaani välja, kuid raha 
jäi siiski tagasi saamata. Paar 
aastat hiljem tuli pank Ingele 
vastu ning kandis puudu ole-
va summa kahjumisse. Eriti 
levinud on naljakad juhtu-
mused vanemate inimestega. 
Üks mammi palunud temalt 
abi pangaautomaadist välja 
võtta just sea eest saadud raha, 
mitte lehmaraha. Kust Inge 
võis teada, mis kumbki sum-
ma oli, sest pangaarvel ainult 
üks number. Nii tuligi uuri-
da pangaülekandeid, millised 
summad laekunud olid, et siis 
see õige raha välja võtta. Juh-
tus neidki inimesi läbi astu-
vat, kes olid automaadist oma 
raha välja võtnud ja tõid selle 
kontorisse, kus kindlam koht. 
Üldiselt inimesed Inget usal-
dasid. Antsla pangafiliaalil oli 
omanikke mitmeid. Alustati 
Agropangaga, seejärel Ühis-
pank, mis hiljem ühines SEB 
pangaga. Koos arvutite üha 
enam kasutuselevõtuga satuti 
koondamiste tule alla. Nõnda 
lahkusid töölt Silvi ja Tiina. 
Lõpuks oldi taas jõutud alg-
faasi: Edgar Kinsi, Aili Käng-
sepp ja Inge Pormeister. Peagi 
ei vajatud enam juhatajatki. 

Nõnda jäädi kahekesi. Mõle-
mad olid jõudnud pensioniik-
ka ning neile pakuti kumma-
legi 0,75 kohta. Mõnda aega 
Ailile see variant sobiski, kuid 
lahkus temagi. Asemele tuli 
Evelyn Roosen (Tõniste) kuni 
dekreeti minekuni. Tema ase-
mele saadeti vajadusel asenda-
ja Võrust ja Inge ise käis Võ-
rus pangatöötajaid asendamas 
puhkuste ajal. Arvutimajan-
dus oli teinud oma töö ja pan-
gandus tõmbus töötajatega 
veelgi koomale. 31. detsembril 
2010 Antsla pangamaja su-
leti lõplikult ja Inge sai kätte 
koondamisrahad. Raha and-
misega pangas oli ta alustanud 
ja sellega ka lõpetas. Rohkem 
ta tööl ei käinud ja alates 2012. 
aasta maist on kodune pensio-
när. 

1. jaanuarist 2011 hakkas 
Eestis maksevahendina keh-
tima euro. Euro (lühend EUR, 
tähis €) on Euroopaühtsesse 
valuutasüsteemi kuuluvate 
riikide ühisvaluuta. Panka-
des vahetati kroone eurodeks 
2013. aasta lõpuni, nüüd vahe-
tab neid ainult Eesti Pank. Ees-
ti krooni pangatähti ja münte 
saab Eesti Panga muuseumis 
vahetada eurodeks tähtajatult, 
tasuta ja ametliku keskkursiga 
1 euro = 15,6466 krooni. 1992. 
aasta enamik Eestis tegutse-
vatest pankadest on Rootsi 
pankade tütarettevõtted. 1992. 
aastal 21 kommertspanka 
poolt asutatud Eesti Pangalii-
dus on 2017. aasta seisuga 13 
liikmespanka, millest neli asu-
tatud Eestis. Need pangad on 
järgmised: AS Inbank - , LHV 
Pank - , Coop Pank ja Tallinna 
Äripank aktsiaseltsid.

Panganduses veedetud 
ajast on Ingele jäänud mä-
lestustesse ühtne tore kol-
lektiiv, koolitused Tallinnas, 
Tartus, Võrus ja Valgas. Pan-
gatöötajate omavaheline kok-
kusaamine oli väga mõnus. 
Liigutav oli klienditeenindaja 
päev, mil teda valiti Võru pa-
rimaks klienditeenindajaks. 
Preemiaks Tallinna SPA ja pi-
dulik söömine. 

(Järgneb 7. lk)Tuletõrje majas asuva panga avamine.

Inge Pormeister pangas.
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Riina Ermel (Taul) on sündi-
nud Tartus 7. juulil 1948. Tema 
ema-isa said kokku kunstiins-
tituudis. Seoses Riina sünniga, 
kui ema õppis neljandal kur-
susel ja isa teisel, jäi mõlemal 
kool pooleli. Elama koliti isa 
vanematekodusse Riidajasse. 
Kaks aastat hiljem sündis per-
re ka poisslaps. Isa Johannes 
Taul oli kooliõpetaja, ema Leh-
te Taul aga hoidis kodu korras 
ja kasvatas lapsi. Siiski vane-
mate kooselul polnud kõige 
paremat klappi ja isa kolis viie 
aasta pärast poeg Antsuga Ki-
lingi- Nõmmele, kuna seal elas 
ja töötas tema õde. Mõni aeg 
hiljem järgnes talle koos tütre-
ga ka ema, proovides pere taas 
ühtseks liita, kuid iseloomud 
olid siiski väga erinevad. Ela-
ti küll natuke veel koos, perre 
sündis veel üks tütreke, kes sai 
nimeks Sirje, kuid peagi kolis 
isa koos pojaga tagasi Riidajasse 
ja hakkaski elama oma vanema-
te juures. Riina pidi sügisel ema 
juures kooli minema ja saadeti 
kuni septembrini isa juurde 
veel suve veetma. Isal külas 
olles, kus kasvasid koos kahe 
tädi  mängulusti täis lapsed, 
tekkis Riinal tahtmine esialgu 
koos mängukaaslastega Riidaja 
kooli minna. Vanemad polnud-
ki sellele vastu, sest ema palk 
Kilingi-Nõmme täitevkomi-
tee masinakirjutajana oli üsna 
armetu. Väike Sirje jäi muidu-
gi ema juurde. Nii jäigi Riina 
Riidajasse, lõpetas kõigepealt 
Riidaja 8-klassilise kooli, seejä-
rel Tõrva keskkooli ja läks Tar-
tu Ülikooli saksa keelt õppima. 
Pärast kooli lõpetamist suunati 
kohustuslikus korras saksa kee-
le õpetajaks Osula kooli (1971-
1973), kus sai ka neljanda klassi 
juhatajaks. Võttes oma tööd tõ-
siselt, püüdis ta oma klassi laste 
vaba aja võimalikult huvitavaks 
muuta.  

Aastal 1972, lastele huvita-
vat tegevust otsides, sattus Rii-
na ühes Võru kaupluses paa-
rile käpiknukule. Tekkis idee 
teha lastega nukuteatrit. Seda, 
mis nukud poest saadi, ta ei 
mäleta, aga ise tegi juurde veel 
paar röövlit ja nõnda valmis 
„Bremeni linna moosekantide” 
järgi tema esimene nukulavas-
tus „Lugu metsas”. Kooli käsi-
tööõpetaja tegi koolipoistega 
valmis ka lava.

Nii nagu tollal kohane, 
proovisid tantsuõpetajad iga 
noort värvata rahvatantsu. Sel-
lest ei pääsenud Riinagi. Temal 
aga puudus paariline. Ka Linna-
mäel oli oma rahvatantsurühm, 
kus tantsis Kärgula poiss Väino 
Ermel. Tollasel  Osula rahvama-
ja juhatajal Hiie Kilbil, kelle tü-
tar õppis Riina klassis, õnnestus 
noormees ühest rühmast teise 
kaaperdada. Tantsupartnerist 
sai aga peagi elukaaslane - 1974. 
aastal registreeriti abielu ja koli-
ti Kuldre kolhoosi paneelmajja. 
Nimelt töötas Väino sel ajal kol-
hoosis metsatehnikuna. Armas-
tusest sünnivad ka lapsed. Sa-
mal aastal sündiski nende perre 
tütar Ulvi. Kaua Riina kodupe-

renaist ei mänginud, sest juba 
järgmisel aastal hakkas ta tööle 
Vana-Antsla Sovhoostehniku-
mi inglise keele õpetajana, kus 
töötas paar aastat. Inglise keele 
õpetamist jätkas ta edasi vaba-
nenud töökohal Kuldre koolis. 
Kahjuks vedas 1978. aastal teda 
tervis alt ja tuli jääda koju. Sa-
mal aastal sündis teinegi tütar 
Tuuli ja 1980. aastal lisandus 
juurde veel Marjegi.

1980. aastatel püüdsid kol-
hoosid vabaneda neil arvel ole-
vatest  talumajadest ning panid 
odavalt müüki. Seda võimalust 
kasutasid ära ka Väino ja Rii-
na ning soetasid 1980. aastal 
Uue-Antslasse Uhtjärve kül-
la Lindala talukoha, kuhu ka 
kohe sisse koliti. Taluhoonetest 
polnud järele jäänud ühtegi 
kõrvalhoonet. Endine omanik, 
Vabadussõja ohvitser, oli küü-
ditatud koos abikaasaga Sibe-
risse. Eestisse jäi kasupoeg. Talu 
oli olnud suur, kus ise juustugi 
valmistatud. Peremees suri kül-
mal maal, abikaasa tuli tagasi. 
Kohe ta oma koju ei pääsenud, 
aga mingi aeg vanemas eas, kui 
kodumajas oli asutatud algkool, 
õnnestus tal siiski mõned aas-
tad veel ka oma kodus ühes toa-
pugerikus elada.

Kui Marje oli vanemaks saa-
nud, hakkas Riina Uue-Antsla 
rahvamajas laulmas käima. Siis  
millalgi tegi ta ka ettepaneku 
asutada kultuurimajas nuku-
näitering. Selleks andsid inspi-
ratsiooni oma väikesed lapsed. 
Peale Osulat ta vahepeal nuk-
kudega näitemängu polnud 
teinud ja kooli olid jäänud ka 
tollased nukud.

Esimene nukunäidend val-
mis 1983. aastal pealkirjaga „ 
Lugu metsas”. Ilmselt oli see 
tehtud Osula kooli loo ja nuk-
kude abil. Järgnes pikk haigus-
periood, mis sai alguse süda-
melihase põletikust. Praegu 
diagnoositakse seda ärevushäi-
rena, tollal diagnoos puudus ja 
Riina taolisi õhupuuduse, süda-
mepekslemise ja muu sellise all 
kannatajaid peeti lihtsalt hüpo-
hondrikuteks, st. sellisteks, kes 
lihtsalt kujutavad ette, et neil 
on midagi viga. Neid ei võetud 
tõsiselt. Õnneks soovitati Riina-
le ühes seltskonnas väga tarka 
raamatut, mille abil ta end aasta 
jooksul ise terveks ravis. Pärast 
seda läks Riina tööle Linnamäe 
Eriinternaatkooli, kust Kuldre 
kolhoosi esimees Enno Kontse 
ta Kuldre põhikooli õpetajaks 
palus suunata. Ühtlasi hakkas 
Riina uuesti tegelema ka nuku-
teatriga. Nii valmiski järgmine 
lugu „ Lumivalgeke ja 7 pöial-
poissi”  alles 1987-1988 aastal. 
Üheks põhjuseks kindlasti ka 
Lumivalgekest lavastada oli see, 
et sama lugu mängiti ka Riida-
ja koolis ja näidend oli Riinale 
tuttav. Lumivalgeke ise valmis 
poest ostetud nuku põhjal. 
Etendus oli muusikaga ning 
kogu muusika ja laulud võe-
ti linti. Lumivalgekest mängis 
rahvamajas töötav imeilusa lau-
luhäälega Liia Tamm.

1991. aastal valmis kolman-
da loona „Nukitsamees”. Too-
nased näitlejad on meenutanud 

ka nukuetendust „ Kati- Mati 
seiklusi jõuluööl”, mille olemas-
olu Riina ise on ära unustanud 
ja ka need nukud tema kollekt-
sioonist puuduvad.

Toonane etenduseaegne 
lava oli tihedalt täis suuri vi-
neerist puualustel dekoratsioo-
ne. Rahvamaja nukuteatril oli 
menu. Käidi ringreisidel suure 
kolhoosibussiga, mis täis mas-
siivseid dekoratsioone, nukke ja 
sinna pidi ära mahtuma mees-
kondki.

Seoses Eesti taasiseseis-
vumisega ja kolhooside ka-
dumisega muutus keeruliseks 
kultuurimajas nukuteatriga toi-
metamine, näitlejate proovides 
käimine, ringreiside organisee-
rimine.  

Maade tagastamisega läks 
Riinal õnneks. Lindala talupe-
re ainuke ellujäänu, kasupoeg, 
polnud maja tagasisaamisest 
huvitatud. Kahju oleks olnud ka 
majast välja kolida, sest vahe-
peal oli jõutud ehitada mitmed 
kõrvalhooned.

Lihtsamaks oli muutunud 
näitemängude kirjutamine, 
kuna aastast 1989. töötas  Riina 
Kuldre raamatukogu juhataja-
na. Tekkis rohkem vaba aega ja 
kooli juures asuv lasteaed soosis 
nukunäitemänguga tegelemist. 
Nii lavastaski ta korra aastas 
uue omakirjutatud loo, mida 
siis jõulude paiku lasteaias ette 
mängiti. Kui raamatukogu kolis 
punasesse majja, muutus olu-
kord veelgi mugavamaks, sest 
praktiliselt oli lasteaed nüüd 
raamatukoguga ühes majas.   

1992. aastal tegid lapsed 
ettepaneku luua oma pere nu-
kuteater „Käblik”. Kuna edas-
pidi pidid nüüd näitlejad, nu-
kud, lava ja dekoratsioonid kõik 
mahtuma ära väikesesse sõi-
duautosse ja selle kärusse, siis 
tuli välja mõelda osadest kok-
kukäiv lava, maalida suurtele 
lõuenditele tagapõhjad ja välja 

mõelda uutmoodi rippuvad pa-
pist dekoratsioonid. Nukkude 
meisterdamisega oli ta alusta-
nud juba Osulas, kuna poenuk-
kudele oli vaja lisaks veel teisi 
tegelasi. Eks esimesed nukud 
olid ikka kuidagi kohmakamad, 
aga aastatega tulid kogemused. 
Käbliku aastatel käis ta Tallin-
nas paaripäevastel nukutegemi-
se kursustel, kust sai väga palju 
tarkust juurde. Kõik nukud val-
mistati küllaltki suurtena, sest 
käidi nii rahvamaja kui Käbliku 
ajal esinemas suurtele saalidele. 
On mõni neist nukkudest oma 
loo maha mänginud Austrias-
ki, rääkimata Tartust ja Lõuna-
Eesti teistest väikelinnadest.

Algas uus nukkudega ringi-
sõidu hooaeg. Esimesena valmis 
pereteatril nukuetendus „Pöial-
Liisi”, teisena „ Kolm põrsakest” 
ja 1998. aastal „Kassipoeg otsib 
sõpra”. Neljanda loona õpiti 
ära „Inetu pardipoeg”, mida ka 
mõned korrad esitati. Vahepeal 
abiellunud tütar Ulvil sündis 
aga tütrekene ja „Käblikul” pol-
nud enam võimalik jätkata. Nii 
pakkiski pere nukuteater asjad 
kokku.

2000. aastal avati Lindala 
talus nukutare, kuhu paigu-
tati lavade kaupa kõik aastate 
jooksul valminud etendused, 
taustaks igale etendusele sobiv 
tagapõhi, mõni iseloomulik 
dekoratsioon ja kõik etenduses 
osalenud nukud. Lavade küljed 
ja alumised osad kaeti tumepu-
nase riidega. Lae all on nukitsa-
meeste pesa.

Nukutare avamise mõte tuli 
pärast tütre pulmi, mil tehti 
tühjaks õuel asuv heinaküün 
ja loomapidamisel ei paistnud 
enam olevat perspektiivi, aas-
tate jooksul kogunenud suur 
hulk nukke aga paigutatud üle 
kogu elumaja laiali. Peagi levis 
uudis nukutarest elamisest kau-
gemale ja nukutares hakkasid 
käima külalised. Riina oli end 

juba pereteatri moodustamisel 
registreerinud FIE-na ja laien-
das oma ettevõtlust külalistele 
nukutare tutvustamisega. Tal-
veks pidi nukud tuppa kolima, 
sest tuisk ja lumi pääsesid küüni 
alla.

2011. aastal puhkes seagripi 
paanika ja vaktsineerima haka-
ti inimesi selle ohu eest. Riina, 
kartusest nakatuda ja sellega 
ohustada lapsi, lasi ka ennast 
süstida. Selle tulemusena lõi 
välja hoopis teine haigustun-
nus, millesse tõid selgust alles 
peale kurba avariid tehtud uu-
ringud. Seagripivaktsiin oli te-
kitanud narkolepsia. Selgus ka 
see, et haigestunuid oli Eestis 
üksikult teisigi, kuid rohkem 
siiski põhjamaades. Selle koha 
pealt vaikiti siis ja vaikitakse 
praegugi Eestis siiamaani, vaa-
tamata sellele, et seetõttu kaota-
sid elu süütud inimesed!  

Õnnetus keeras Riina elus 
uue lehekülje. Pärast traagilist 
õnnetust Antslas 2011. aastal 
lõpetas nukutare külaliste vas-
tuvõtu. Mõneks ajaks jäid nu-
kudki tegevuseta, kuni Riina 
raskest üleelamistest natuke toi-
bus ja taas oli suuteline jätkama 
raamatukogus lastele väikseid 
nukulugusid ette kandma. Ta 
püüdis jõuludeks ette valmista-
da mingi väikese jõuluetenduse, 
mida siis lasteaialapsed ja alg-
klassid said kas raamatukogus 
või lasteaia saalis vaatamas käia. 
Nukud olid igasuguste täht-
päevade puhul tihti ka niisama 
raamatukogus välja pandud. 
Kõike, mis nukkudega seotud, 
tegi ta loomulikult tasuta. Tükid 
mõtles tavaliselt ise välja või siis 
kasutas mõne tuntud kirjaniku 
tähtpäeva puhul tema mõnda 
lugudest. Raamatukogu ja nu-
kuteater sobisid väga hästi kok-
ku. Üks lemmikuid  olid neil 
Astrid Lindgreni Karlsson, kelle 
kuju mõtles välja Ilon Wikland. 
Näiteks oli Karlsson ühel jõu-

luõhtul Eestisse ära eksinud. 
Lemmikud olid samuti kadu-
nud  kirjaniku ja kunstniku 
Edgar Valteri pokud. Ühe po-
kulooga käidi ka Pokumaal nu-
kuteatrite festivalil. Pokumaal 
jõuti veel nii mõni teinegi kord 
esineda. Meelsasti abilistena 
lõid nukumängus kaasa endi-
sed kultuurimaja näitlejad Ellen 
Varov, Vaike Põldsep ja Varje 
Kukker.  Nendega ja lisaks veel 
Loore Ermeliga, õpiti ära ka 
Käbliku poolt alustatud „Inetu 
pardipoeg”. „Inetut pardipoega” 
mängiti taas esmakordselt päris 
suure lavaga 2005. aastal kogu 
kooli ees.

Pärast õnnetut autoavariid 
Riina autorooli enam pole is-
tunud. Nüüd tuli linnast uued 
raamatud käeotsas kohale tassi-
da. Sama lugu oli ka raamatute 
laenutuspunkti vedamisega. 
Teisest küljest ei võimaldanud 
narkolepsia enam raamatuid 
lugeda. 2017. aastal vandus Rii-
na alla ja lahkus töölt. Uueks 
Kuldre raamatukoguhoidjaks 
sai Saima Tell, Riina aga jäigi 
koduseks.  

Iga aasta mai kuus viib ta 
toast kuuri alla kõik nukud ja 
sätib oma kohale. See tegevus 
on lihtsalt nii hinge juurdunud. 
Õnneks on uus raamatukogu-
hoidja Saima väga suur nuku-
huviline ja seetõttu elab nuku-
teater siiski edasi. Riina, Saima 
ja Ene teevad proovi nukutares. 
Ene Klaaril jätkub energiat ka 
Kuldre kandi seltsielu ülalhoid-
miseks, organiseerib pidevalt 
huvitavaid tegevusi.

Kahjuks teavad aga vähesed 
nukutarest ja ainult mõni ini-
mene satub nägema kuuri all 
suvist nukkude väljapanekut. 
Viimane aastakümme on lõ-
busa ja energilise Riina Ermeli 
surunud enesekeskseks. Ta hoi-
dub suurest tähelepanust. Ome-
ti on ta oma tegemistega jätnud 
paljudesse ilusad mälestused.

Riina Ermeli elutööks võib lugeda nukkude 
rääkima ja liikuma panemist

Riina Ermel ja tema nukud.                Foto: Kalle Nurk
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Pikemat aega on volikogu 
komisjonides ja volikogus 
olnud arutusel ja jõudnud 
otsustamiseni Antsla Kultuu-
ri- ja Spordikeskuse (Antsla 
KSK), Uue-Antsla rahvamaja 
ja Tsooru rahvamaja tegevuse 
reformimine ja ühtse juhtimi-
se alla viimisega seotud lahen-
dused.

Kultuuri teemalistel arute-
ludel pöörasin rohkem rõhku 
selle tegevusprotsessile ning 
tegin selle põhjal volikogus 
oma otsuse. Pean tunnista-
ma, et otsustamise juures 
olin mõlemal korral sunni-
tud jääma erapooletuks. Ajad 
ja inimesed muutuvad ning 
nende vajadusedki. Seega on 
arusaadav, et muutustega peab 
kaasa minema kogu elukorral-
dus. Mõned aastad tagasi tehti 
rahva hulgas põhjalik küsitlus 
raamatukogude olemasolu 
vajadusest, sest nii nagu kul-
tuuriasutustes, on sealgi kü-
lastatavuse arvukuse langus. 
Toona arvestati rahva arva-
musega ja raamatukogud jäeti 
reformimata. Loobutud on ka 
nende ühtse juhtimise alla vii-
misest. Nüüd on vallavalitsus 
ja ametnikud (kaasa arvatud 
enamus volikogu liikmetest) 
võtnud käsile rahvamajade re-
formimise. Möödunud aasta 
17. oktoobril langetatigi vo-
likogus otsus, et alates 1. jaa-
nuarist 2022 kaovad ära kolm 
kultuuriasutuse juhti ja nende 
asemele valitakse üks uus juht, 
kes hakkab vastutama kogu 
valla kultuuriallasutustes kul-
tuuritegevuse eest. Juhtimine 
hakkab toimuma Antsla lin-
nas asuvast Antsla Valla Kul-
tuurikeskuses (Kultuurikes-
kus). Kahjuks on Antsla Valla 
Lehes selle vajadus, mõte ja 
otsused jäänud pikemalt lah-
ti mõtestamata. Seega püüan, 
hea lugeja, Külalehes valgus-
tada volikogus toimunu põh-
jal oma kõhklusi, kahtlusi ja 
väljaütlemisi.

17. novembril 2020 toi-
munud Antsla vallavoliko-
gus võeti vastu kolme kul-
tuuriasutuse ühtse juhtimise 
alla viimise otsus. Täpsustu-
seks niipalju, et reformimise 
algatasid Antsla KSK juhataja 
asetäitjaks määratud dekoraa-
tor Kaili Kalle ja kunstiline 
juht Tanel Puura ning Uue-
Antsla rahvamaja juhataja 
Kati Velner. Uue loodava Kul-
tuurikeskuse põhimääruse ja 
töötajaskonna aga pani kokku 
kolm kuud tööpostil olnud 
Antsla KSK juhataja.

Aprillikuu volikogu istun-
gil volikogu esimees Merike 
Prätz ütles, et vallas kultuuri 
reformimisest on pikalt räägi-
tud ning mitmes kultuuri- ja 
hariduskomisjoniski põhja-
likult analüüsitud, nüüd on 

vaid tarvis toetuda komisjoni 
seisukohtadele ja volinikud 
peaksid seda ka oma otsusega 
toetama. 

Tõsi, möödunud aasta 25. 
augustil esines ettekandega 
valla kultuuri- ja noorsoo-
tööspetsialist Merle Tombak 
haridus- ja kultuurikomisjo-
nis (kultuurikomisjon) Antsla 
valla kultuuri- ja rahvamajade 
ühise juhtimise alla viimise 
eelnõuga. Ta ütles, et ühinemi-
se mõtet on nad arutanud juba 
pool aastat ja see on kulgenud 
loomuliku protsessi käigus. 
Ettepaneku oli päev varem val-
lavalitsus heaks kiitnud. Toona 
kultuurikomisjonis vallava-
nem Avo Kirsbaum väitis, et 
vallavalitsuses oli tõesti teema 
arutusel. Tema isiklik arvamus 
on, et üksi saab ka tööd teh-
tud, aga koos jõuab kaugema-
le. Välja on toodud ühinemise 
plussid. Loomulikult võib olla 
ka ohte nt kust leiame hea juhi, 
kes suudab meeskonna tööle 
panna nii, et valla maine kas-
vaks, sest kultuuril on maine 
kujundamisel suur osa. Teine 
oht Tsooru - ja Uue-Antsla 
rahvamajale (keskusest kauge-
mal asuvatele rahvamajadele) 
on see, et ka nendele jätkuks 
tegevusi ja raha ürituste kor-
raldamiseks. Valdades, kus toi-
mub ühine juhtimine, ei ole see 
kahjuks niimoodi läinud. 

Juba augustikuu kultuuri-
komisjonil juhtisin tähelepanu, 
et teemat on küll pikalt aruta-
tud, kuid kaardistamine on te-
gemata. Lisaks ühinemise plus-
sidele peab analüüsima läbi ka 
selle tugevused, nõrkused, või-
malused ja ohud. See oli val-
lavalitsusel muidugi tegemata 
jäetud ning poliitiliste juhtide 
asemel oli tulle saadetud Mer-
le Tombak, kelle väitel lihtsalt 
ei osatud ühtegi nõrkust leida. 
Selline kummaline asjaajamine 
valla spetsialisti poolt tekitas 
minus kahtlusi – vist pole ikka 
asjad korralikult läbi mõeldud. 
Lisaks väidetule, et ühinemise 
mõte on kulgenud loomulik-
ku protsessi pidi ja ettepaneku 
teinud rahvamaja juhid, ei pi-
danud päriselt paika. Rõhuta-
des rahvamaja juhtide ühtset 
soovi, jättis mulje, et ka Tsooru 
rahvamaja juhataja Kalle Nurk 
on sellega päri. Samal koosole-
kul osutas aga Kalle Nurk ise, 
et ettepanekus on väga palju 
umbmäärasust, kõik oli veel 
väga toores. Praegustel rahva-
majadel on oma traditsiooni-
lised üritused ja me ei tea, kas 
uus juht soovib neid jätkata. 
Tsooru piirkonna kultuuri ei 
päästa mitte ainult uus juht, 
vaid lahendusi peab leidma 
palju suuremast valdkonnast. 
Ta ei olnud arendamise ja 
mõtlemise vastu, aga selgus 
ja tegutsemine peab tulema 
rohkem läbimõeldult ning kii-
rustamata. Samuti valgustas ta 
komisjoni liikmetele, et Tsooru 
kandi rahvas on ühisjuhtimise 
alla mineku vastu. Läbiviidud 
kogukonna rahvakoosoleku-
tel on lõppkokkuvõttes jäädud 
rahule rahvamaja tööga ning 
möödunud aasta alguses valla-
valitsuse poolt kokku kutsutud 
Tsooru kandi ja sellega piir-
nevad MTÜde esindajad ütle-
sid selgesõnaliselt, et ei soovi 

Tsooru rahvamaja MTÜ-le 
üleandmist ega ühise juhtimise 
alla viimist. Lõpuks pidi Merle 
Tombak tunnistama asjaolu, et 
reformimine oli selleks ajaks 
tõesti poolenisti läbi mõeldud, 
sest alles päev varem selgusid 
vallavanema vahendusel, et 
esineb ka miinuseid. Kati Vel-
ner täiendas Merle Tombaku 
juttu sellega, et reformimise 
tulemusena minnakse ühtse 
juhtimise alla praeguste tööta-
jatega. Ühtegi kohta vähemaks 
ei jää. Mõtte algatajad olid 
veendunud, et ühtse juhtimise 
all tuntakse ennast ühtse mees-
konnana, kuna üksteise ees on 
rohkem õigusi ja vastutust. 

Arvestades oma pikaaegset 
juhtimise kogemust, leidsin, et 
vallavalitsus peaks siiski nõud-
ma oma kultuurispetsialistilt, 
et ta teeks tõsiseltvõetava ana-
lüüsi, tõestaks plusside ja mii-
nustega kolme asutuse juhile ja 
otsustajatele, et ühisjuhtimine 
on mõistlik, mitte ootama, et 
volikogu liige Kalle Nurk nen-
de asemel töö ära teeb. Mille 
jaoks siis Merle Tombak on 
palgatud – jah ütlemiseks või 
päris töö tegemiseks (milleks 
ta kaheldamatult võimeline 
on)?

Küsin, mis segab täna valla 
kultuuriasutusi koostööd te-
gemast? Alluvad kõik ju otse 
vallavanemale, kellele omakor-
da annab nõu kultuurispetsia-
list. Augusti kuus toimunud 
kultuurikomisjon otsustas, et 
Merle Tombak tegeleb asjaga 
edasi ja otsuse eelnõu esita-
takse septembrikuu volikokku. 
Volikogule peab esitama kinni-
tamiseks struktuuri, ühisasu-
tuse põhimääruse ja uue juhi 
ametiülesannete kirjelduse. 
Merle Tombaku ettevalmis-
tatud eelnõu siiski septemb-
rikuu volikokku ei jõudnud 
vaid ühinemise ettepanek tuli 
uuesti arutusele 6. oktoobril 
toimunud kultuurikomisjonis. 
Seekord olid komisjonis laual 
Merle Tombaku poolt koos-
tatud ühinemise põhjalikum 
analüüs ja uue loodava kultuu-
rikeskuse näidispõhimäärus. 
Millegipärast eiras ta komis-
joni soovi näha ka juhtimise 
struktuuri. Samuti oli Merle 
Tombak vahepeal läbiviidud 
koosolekute ja analüüside põh-
jal jõudnud arusaamisele, et 
kiirustada ei ole tõesti tarvis ja 
kultuuriasutuste ühise juhtimi-
se alla viimine võiks toimuda 
alles 2022. aasta alguses. 

 17. november 2020 oli vo-
likogu istungil otsustamisel 
Antsla Vallavalitsuse halla-
tavate kultuuriasutuste üm-
berkorraldamine. Eelnevalt 
varasemast oma ettekandest 
oli ettekandja Merle Tombak 
täpsem. Nüüd tema sõnutsi 
kultuuriasutuste muudatus on 
algatatud Antsla Kultuuri- ja 
Spordikeskuse juhataja kohu-
setäitja, kunstilise juhi, Uue-
Antsla Rahvamaja juhataja 
ning Antsla valla kultuuri- ja 
noorsootööspetsialisti koos-
töös. Algatusega ei liitunud 
Tsooru Rahvamaja. Ta selgitas, 
et praegust kultuuri toimimist 
ühest küljest takistab (põhi-
määrused, töölepingud, ame-
tijuhendid), millega on mää-
ratud töötajate tööülesanded ja 

eelkõige töötamise koht. Ta lei-
dis, et luua uus süsteem ja sel-
lega kõrvaldada takistused on 
mõistlikum ja vähem ajama-
hukam kui ühekaupa asutuste 
dokumentatsiooni (põhimää-
rus, arengukava, statistilised 
analüüsid jm.) muutmise alga-
tamine ja parandamine. Edas-
pidi Tsooru rahvamaja ja Uue-
Antsla rahvamaja lõpetavad 
tegevuse Antsla valla hallatava 
asutusena, ent jätkavad tege-
vust kohapeal. Igasse piirkonda 
jääb alles kultuurikorraldaja. 
Selguse huvides muudetakse 
Antsla KSK nimetus ja uueks 
nimetuseks saab Antsla Valla 
Kultuurikeskus (Kultuurikes-
kus). 

Ettekandja märkis ka seda, 
miks ei saa jätkata nii nagu 
praegu. Näiteks kui rahvamaja 
juhataja haigestub, aga üritu-
sed on vaja ära teha, siis ühise 
juhtimise korral tuleksid teiste 
rahvamajade töötajad appi ja 
korraldaksid üritused ära. Vo-
linik Oudekki Loonet huvitas 
asjaolu, et Antsla Kultuuri- ja 
Spordikeskuse nime muutmi-
ne Antsla Valla Kultuurikesku-
seks tagab küll hetkeolukorra 
seadusega kooskõlla viimist, 
sest tegeldud on peamiselt kul-
tuuriüritustega, aga kes hakkab 
korraldama Antsla valla spor-
dielu? Merle Tombak on kin-

del, et asutuse nime muutmine 
ei tähenda veel seda, et enam 
ei tegeleta spordiürituste kor-
raldamisega. Tekib küsimus, 
milleks siis nimi muuta ja sport 
sellest välja võtta? Miks 20 aas-
tat on nimes sõna olnud ja järs-
ku on hakanud kultuurirahvast 
sõna „sport” segama? Samas 
on teada, et Antsla KSKs spor-
diga tegelemine on muutunud 
olematuks. Kui edaspidi jääb 
tööle sama meeskond, kuidas 
on siis tõenäoline, et uue ni-
metuse all äkki hakkab ede-
nema vallas spordielu uuesti? 
Volinik Kaia Pruuli avaldas 
arvamust, et vähemalt poo-
le kohaga võiks üks inimene 
Kultuurikeskuses tööl olla, kes 
tegeleks spordiküsimustega. Et 
varasemaid väljaütlemisi kind-
lustada, tegi Oudekki Loone 
ettepaneku lisada punkt, kus 
oleks kultuuriasutuste liitmise 
käigus võimaldatud kõigile tä-
nase seisuga Antsla Kultuuri- 
ja Spordikeskuses, Uue-Antsla 
rahvamajas ja Tsooru rahva-
majas töötavatele inimestele 
sama palgaga valdavalt samasi-
suliste tööülesannetega tööko-
ha säilimine. 

Vallavanem selgitas, et te-
gemist on samasuguse olukor-
raga nagu oli valdade reformi 
ajal, kui Antsla ja Urvaste vald 
liitusid. Ametnikele tehti ette-

panek uude koosseisu üle tu-
lemiseks. Kes olid esitatud tin-
gimustega nõus, jäid tööle, kes 
esitatud tingimustega nõus ei 
olnud, koondati ja hakati sel-
lele ametikohale otsima uut 
inimest. Selline keeldumine 
tähendas, et vallavalitsusel ei 
olnud huvi oma inimeste eest 
seista ja tagada, et need, kes 
olid varem kultuurikorraldu-
sega tegelenud, oma tegevust 
ka jätkata saaksid. Seega, kii-
dulaul, et ühinemine on ainult 
hea, ei vastanud juba siin tõe-
le. Volikogu liikmete 14 poolt-
häälega otsustati rahvamajad 
ja kultuurimaja viia ühtse juh-
timise alla. Kaks volikogu lii-
get oli selle otsusele vastu.

25. veebruaril asus tööle 
Antsla KSK juhina Kaspar 
Kurve, kellel volikogus räägi-
tu põhjal pidi olema aasta aega 
tutvumiseks ja ettevalmistami-
seks uue loodava Kultuurikes-
kuse töö käivitamiseks. Selle 
ajaga pidi ta jõudma rahvaga 
suhelda, välja selgitada nende 
vajadused ja ootused. 

Pikalt uuel juhil siiski 
sisseelamiseks aega ei antud. 
Juba aprilli kuus oli voliko-
gu istungil kinnitamisel Kul-
tuurikeskuse põhimäärus ja 
ametikohtade kinnitamine. 
Volikogu istungil ettekand-
jana Merle Tombak ütles, et 

Linda rahvamaja.                Foto: Kalle Nurk

Tsooru rahvamaja.                Foto: Kalle Nurk

Segadused kultuuri juhtimise ümber
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Kaisa Kuslapuu (1995) on Eesti muu-
sik ja luuletaja. Tänavu veebruaris 
tuli välja tema esimene oma seitsme 
looga karmoškaplaat „Nupud”. Lu-
gude hulgas on ka tema esimene kar-
moškale kirjutatud pala, mis kannab 
nime „Tsooru valss”. Kaisa on Tsooru 
rahvamaja laval mitmeid kordi esine-
nud. Tänavu kevadel oli tema ülesan-
deks sisustada Tsooru kevadlaata ela-
va muusikaga. Üldse on tal Tsooruga 
väga eriline side, olgugi, et sinna prae-
gu väga harva satub. 

Kaisa Kuslapuu kirjutab: „Lapsena 
(2000. aastate alguses) olin seal palju 
oma ristiema Ene juures külas. Mõni-
kord vist isegi nädalate kaupa, kuigi 
siis ei tajunud aja möödumist üldse 
nii, nagu praegu. Tollal oli ka kuidagi 
iseenesestmõistetav see, mida nägin 
talu ümber – põllutagune mets, mis 
oli alati olemas (ja kuhu ma loomu-
likult ei julgenud üksi minna), teisele 
poole minnes tiik. Õue pealt sai min-
na mitmesse suunda, aga kõige enam 
soovisin seal paigal olla, turvalises 
avaruses. Ja igast suunast tuli ühel 
hetkel silmapiirile mets vastu.

Eriti huvitav oli kauget metsa-
viirgu vaadata pisikesest saunaaknast 
nagu silmitseks pimedas fotolaboris 
läbi tillukese ava väärtuslikku maas-

tikumaali. Nii käisingi kütmata, see-
bilõhnalises saunas lihtsalt metsa 
vaatamas. Olin hästi vaikne laps, aga 
Ene kuidagi vist mõistis seda ja lasi 
mul oma asju ajada. Eks võrokesed 
on ikka uhked oma saunatraditsiooni 
üle. Saunast on kirjutatud luuletusi ja 
loodud laule. Mina pole kunagi väga 
suur saunaline olnud, aga tuleb välja, 
et mulle meeldis hoopis päikseloojan-
gu ajal külmas saunas kükitada. Sellel 
tegevuse võiks kah UNESCO kultuu-
ripärandi nimistusse kanda!

Nüüd minu muusikast. Võru 
muusikakoolis õppisin usinasti klave-
rit ja torupilli, aga kui omale karmoš-
ka sain, siis hakkasin seda igale poole 
kaasa vedama. „Tsooru valsi” algus 
sündis auto tagaistmel ühel suvisel 
sõidul Võrust Ene perele külla. Üri-
tasin loo sisse püüda seda, missugune 
Tsooru minu südames on – veidi mui-
nasjutuline, kuna paljud lapsepõlves 
kogetud kaunid paigad seda on; veidi 
kättesaamatu, sest mina ju tegelikult 
ei tea, kui raske võis olla üles ehitada 
kodu, mille külalislahkust seal nauti-
da võisin; väga nostalgiline, sest Tsoo-
ru vaim seda minu jaoks kindlasti on 
– isegi, kui see vaim koosneb mäles-
tustes ainult Ene pere kodust, raama-
tukogust ja rahvamajast, poest ning 
teelõigust, mis sinna vahele jääb.”

Kuigi 100 aastasest elust on Kaisa 

Kuslapuul elada jõutud vaid veerand 
osakest, on ta jõudnud need aastad 
muuta väga teguderohkeks. Põhi-
haridus Võru Kesklinna Gümnaa-
siumis omandatud, sai oreli erialal 
kutse kätte Heino Elleri nimelises 
muusikakoolis. Ta on koormeister 
Tartu ülikooli Akadeemilises Nais-
kooris, organist Tartu Jaani kirikus, 
Tartu Jaani kiriku segakoori dirigent 
ning ansambli Lonitseeria solist, 
pianist, laulukirjutaja ja eestvedaja. 
Tema luuletusi on avaldatud Värskes 
Rõhus ning ta on Eesti lauluprõmmu 
meister 2019. Samuti kuulub ta Eesti 
nüüdismuusikat tutvustava organisat-
siooni TaHe liikmeskonda ja korral-
dab Võrus luuleõhtute sarja Stedingu 
Stroofid. Töökogemused on Helivõlu 
Muusikakoolis ansambli-, karmoška- 
ja klaveriõpetajana ning olnud pikka 
aega õpetaja Võrumaa Rahvapillilaag-
ris. Tema karmoškapalu on ilmunud 
Matis Leima koostatud “Karmoška-
aabitsas”.

„Tsooru valssi” ja teisi albumi „Nu-
pud” lugusid saab kuulata internetis 
aadressil kaisakuslapuu.bandcamp.
com , album on leitav ka Spotifyst.

Kaisa Kuslapuu.

Kaisa Kuslapuu esimene omatehtud 
karmoškalugu on „Tsooru valss”

selle ajaga olukorraga tutvuda 
jõudnud Kaspar Kurve tema 
poolt reformi ettevalmistusdo-
kumentides (mis olid arutusel 
novembrikuu volikogus) olulisi 
muudatusi ei teinud, ainult lisas 
juurde direktori asendaja. Mind 
häiris asjaolu, et räägi kui palju 
tahes, oli Linda rahvamaja kü-
simus jätkuvalt õhus. Senini oli 
Linda rahvamaja Antsla KSK 
põhimääruses ja tööülesanne-
tes sees, siis nüüd on see välja 
jäetud nii nagu Kultuurikes-
kuse nimest sõna „sport”. See, 
kui Linda rahvamajas kellegi 
tegemata töö tõttu elu seiskus 
ja ruumid anti tasuta kasutusse 
MTÜ Boose Seltsile, ei tähenda 
veel seda, et võib üldse rahva-
majade nimistust maha kanda. 
Seda enam, kui juba järgmiseks 
aastaks kavandab Antsla vald 
panustada Linda rahvamajja 
sadu tuhandeid eurosid. Valla 
kultuurispetsialist Merle Tom-
bakil on veendumus, et Lin-
da rahvamaja oleks pidanud 
juba ammu olema välja võetud 
Antsla KSK põhimäärusest, 
sest sellega vallavalitsuse poolt 
hallatavas asutuses (Antsla 
KSK) keegi enam ei tegelenud 
ja nüüd reformimise käigus 
tuleks see viga parandada. Lin-
da rahvamaja tuleks edaspidi 
käsitleda kui seltsimaja. Mis 
aga on Linda rahvamaja tule-
vikusuund, sellega pole kul-
tuurispetsialist vaeva näinud 
ja ei teadnud volinikele vastata. 
Tombaku vastusest sai aru, et 
sellega hakatakse tegelema alles 
siis, kui vald on sajad tuhanded 
või isegi miljoni majja juba in-
vesteerinud. Ikka huvitav ja 
majanduslik lähenemine valla 
kultuurispetsialisti poolt, kelle 
nõuannete järgi vallavanem ja 
vallavalitsus otsuseid langetab!

Kaika ja Urvaste seltsima-
jad on loodud tühjaks jäänud 
koolimajade baasil ja neid 
majandavad seltsid oma jõu-

dudega. Linda rahvamaja aga 
on lihtsalt kellegi tegemata töö 
pärast jäetud unarusse ja see ei 
tohiks olla väljajätmise põhju-
seks ühtsest kultuuri juhtimi-
sest! Seda enam, kui tegemist 
on maakonna suurima saaliga, 
kus korraldada maakonnaüle-
seid üritusi. 

Eriti hämmastav on voli-
kogu esimehe halvustav välja-
ütlemine volikogu kõige enam 
kultuuriga seotud liikmele 
Kalle Nurgale keda häiris sel-
line pealiskaudne lähenemine 
seltsi –ja rahvamajadele: „Sina 
kui kultuuritöötaja ei peaks 
selliseid küsimusi esitama!”. 
Kes siis veel ja millal siis veel, 
kui volikogu liige volikogus 
enne otsuste tegemist!

Tõstatasin küsimuse, et 
uues süsteemis Kultuurikes-
kuse loomisega kaotatakse ära 
kõigi seni rahvamajade juures 
olnud ringijuhtide töökohad. 
Kuidas järgmisel aastal on ta-
gatud nende töö ja palgafond? 
Järjekordsel Merle Tombaku 
vastusel puudus loogika. Kõi-
gis rahvamajades kaotatakse 
ära ringijuhtide kohad, sest 
ametikoht loodi siis, kui tööl 
oli spordiringide juhendaja. 
Kuna spordiringi juhendajat 
enam pole, siis nagu polekski 
tarvis ringijuhtide kohtasid! 
Kust tuleb palgafond sellisel 
juhul, jäigi arusaamatuks. Ja 
kelle kohustustesse kuulub 
siis spordi eestvedamine val-
las? Mul oli proua Tombakust 
taaskord kahju, ta pidi kaitsma 
vallavalitsuse järjekordset läbi-
mõtlemata otsust.

Koos töötajate nimistu ja 
palgafondiga oleks pidanud 
olema volikogu materjalide 
hulgas ka tööjuhendid! See 
oleks andnud vastuse ka minu 
järgmisele küsimusele: „Tsoo-
rus on kultuurielu väga aktiiv-
ne. Kui vaadata ametikohtade 
nimekirja, siis Kultuurikesku-

ses on majahoidja ja koristaja, 
Tsoorus ainult kultuurieden-
daja- majahoidja. Kas poleks 
õigem kasutada tsentralisee-
ritud koristamist? Miks peab 
Tsoorus kultuurikorraldaja 
tegema kõiki neid töid? See-
ga Tsooru ei jäägi täiskohaga 
kultuuriedendajat – sellepä-
rast siis ei toetatudki mõtet, 
et ühinemine ei tohi töötajate 
olukorda halvendada! Õnneks 
tundub, et vähemalt uus juht 
Kaspar Kurve püüab olukorda 
paremini sättida. Näiteks kin-
nitas ta, et kõikidele töötajatele 
tagatakse selged tööjuhendid. 
Tänaseks on jäänud mulje, et 
noor juht püüab leida kõigiti 
viise, kuidas ausalt meie kul-
tuurielu edendada. Loodame, 
et tänane vallavalitsus talle 
kaikaid kodaratesse ei hakka 
loopima. 

Tsooru rahvamaja suhtes 
ei pea paika ka Kati Velneri 
väljaütlemine, et reformimise 
mõte on ühtse juhtimise alla 
minna praeguste töötajatega. 
Samuti vallavanem Avo Kirs-
baumi selgitus volikogule, et 
uued ametikohad komplek-
teeritakse nagu valdade liit-
miselgi – ametnikele tehakse 
ettepanek uude koosseisu üle 
tulemiseks. Kes on esitatud 
tingimustega nõus, jääb töö-
le, kes esitatud tingimustega 
nõus ei olnud, koondatakse ja 
hakatakse sellele ametikohale 
otsima uut inimest. Kultuuri-
keskusesse ja Uue-Antslasse 
jääb tööle sama arv töötajaid, 
Tsooru aga üks koht vähem! 
Tekib küsimus, kas Tsooru 
kandi rahvast ja rahvamaja 
karistatakse tõepoolest selle-
pärast, et rahvamaja juhataja 
kaitseb vankumatult Tsooru 
rahvamaja iseseisva allasutuse-
na jäämisena? 

Volikogus tõstatus ka küsi-
mus, kas on koostatud nimeki-
ri, mis on traditsioonid ja jär-

jepidevus, mida Kultuurikeskus 
hoidma hakkab. Merle Tomba-
ku sõnadest võis välja lugeda, 
et jälgitakse maakonnas ja va-
bariigis toimuvat. Elus hoitak-
se neid tegevusi, mis tagaksid 
maakondlikud ja vabariiklikud 
kultuurilised suurüritused.

Küsiksin, aga praeguste 
rahvamajade eripära? Eripära 
on just esile kerkinud kogu-
kondade traditsioonides! Neid 
tuleb alles hoida! Volikogus 
esitatud küsimustele saadud 
vastused näitasid, et valla rah-
vamajade eripärasus on prae-
guse vallavalitsuse juhitava 
kultuurireformi korral tõsises 
ohus, lisaks ka meie valla de-
mokraatlik juhtimine. Kõiki, 
keda mingi otsus puudutab, 
tuleb ju ära kuulata, mitte 
neid lihtsalt fakti ette seada, et 
„nüüd korraldage oma elu nii“. 
Ma arvan, et kõige olulisem on 
tagada see, et ühine juhtimine 
annaks võimalikult palju sisu-
list vabadust kõigi kantide kul-
tuuritegelastele ning osutaks 
võrdselt tuge kõigile aktiivse-
tele inimestele. Tsentralisee-
rimine peab tähendama tugi-
teenuste tsentraliseerimist ja 
tagamist, et kultuuri jõuab ka 
väiksematesse küladesse. See ei 
tohi tähendada, et kultuurielu 
muutub mingi ühe seltskonna 
rahamasinaks. Loodan väga, 
et uus Antsla KSK juht lähtub 
oma töös just demokraatlikust, 
rahva arvamust kuulavast ja 
kõigini jõudvast kultuurijuhti-
mise põhimõttest. 

Muus osas: ega muud üle 
ei jää, kui oodata sügiseseid 
volikogu valimisi ja loota, et 
uus vabalt valitud vallavoliko-
gu vaatab protsessi veelkord 
üle, kaasab kõiki osapooli ning 
tagab selle, et kultuur, sport, 
vaba aja veetmise võimalused 
on kättesaadavad kõigile ning 
ei pea valda mingiks omaenese 
sõprade eraklubiks.

(Algus 4. lk)

Toredad olid ka ühised jõulupeod Tallinnas ja Võrus. 
Ka väikeses ringis peetud sünnipäevad ja jutuminutid 
samas majas töötavate vallanaistega väärivad äramärki-
mist. Inge Pormeistrit tundsid pangas tööl oleku ajal väga 
paljud, isegi lapsed. Oli just tema see, kes neile tutvustas 
pangaautomaati ja näitas pangamajas toimuvat. Teisi ar-
vutimaailmaga kurssi viies tuli ka ise neid oskusi kogu aeg 
omandada. Suureks abiks oli selles osas Antsla gümnaa-
sium, kus õhtuti arvuti käsitlemist õpiti. Paar aastat pä-
rast pangast lahkumist oli ta mõnelegi inimesele pank ise. 
Mitmed andsid tema kätte oma pangakaardi, et ta pangast 
raha välja võtaks ja ära tooks. Oli ka neid, kes käisid tema 
kodus pangaülekandeid tegemas. Õpetada tuli inimesi tu-
ludeklaratsioone täitma. Tema abiga paberite täitmine sai 
alguse panga ajast, kui märtsi kuus suur osa ajast kulus 
eesruumis diivanil laua taga istumisele ja deklaratsiooni 
täitmistele.

Inge Pormeistrile Antsla kant meeldib. Siia tuli ta 
20. aastaselt, millest möödas juba üle 50. aasta. Pangas 
töötades õppis tundma Antsla, Urvaste ja Kuldre kandi 
inimesi. Tema üheks lemmikkohaks on Linda rahvama-
ja. Hulga aega käis isegi seal laulmas. Kolhoosi ajal peeti 
rahvamajas suuri pidusid. Praegu seob teda rahvamajaga 
kaasalöömine Boose seltsis. Tema ülesandeks on koos 
klassiõde Evi Mihhailoviga pidudel piletite müümine. 
Välja on kujunenud oma seltskondki, kellega saadakse 
kokku kodukontori koosolekutel ja peetakse saunaõhtuid. 
Möödunud aasta märtsis pidi taas Linda rahvamajja män-
gima tulema Terminaator, kuid paar päeva enne seda ala-
nud koroonakriis tõmbas plaanidele kriipsu peale. Nüüd 
on juba üle aasta elatud vaikuses. Inge mõtleb koroonale 
palju. Ise on ta vaktsineeritud, kuid rahva hulka väga ei 
kipu. Kuri on nende peale, kes arvavad, et ei jää haigeks, 
ega mõtle vanemate inimeste ohutusele. Suurem osa tema 
päevast möödub raamatute lugemisele (nädalas 2-3 raa-
matut), laste seltsis olemisele ja lastelaste hoidmisele. Inge 
on vanavanaema. Tal on seitse lapselast ja kaks lapselapse-
last. Tütar Kadri võttis enda pidada Kobela poe ning seal-
gi püüab jõudumööda abiks olla. Värskes õhus viibimine 
kulgeb naabrinaisega jalutades või koduaias nokitsedes. 
Inge albumis pangandusega seotud pildid on kõik Edgar 
Kinsi tehtud. 

Inge Pormeister töötas 
Antsla pangas selle  
esimesest kuni viimase 
päevani
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Kalle Objartel
Tilsi lastekodust tulin 1984. 
aastal Vana-Antsla kooli ja siia 
jäingi elama. Juba seitse aastat 
olen Vana-Antslas vedanud 
„Teeme ära!” talguid. Talgute 
käigus puhastame peamiselt 
ümbrust prügist. Elu kulgeb 
meil siin päris vaikselt. Kuna 
elamurajoon asub päris riigitee 

ääres ja üle tee liikumist palju, 
ei piisa sõidukiiruse piirangust. 
Teele tuleks panna ka „lamav 
politseinik”. Vald plaanib kor-
terelamute juurest otsetee teha 
suurele teele. Tee tuleks siiski 
rajada ilma bussijaama liigu-
tamata. Bussijaam on sobiva 
koha peal. Seoses kaasava eel-
arvega ehitatakse Vana-Ants-
lasse mänguväljak. Peeti koos-
olek, kuhu see paigutada, kuid 
arvamused lahknesid mitmeti. 

Leian, et siin bussijaama kõrval 
on valla maad küll, kuhu saaks 
mänguväljaku panna. See tu-
leks kindlasti ka aiaga piiritle-
da. Valla paigutatud prügikon-
teiner, otse kaupluse kõrvale, 
pole küll sobiva koha peal. See 
tuleks teise kohta teisaldada. 
Suvel on kärbseid täis ja haiseb. 
Hea asi on see, et meil on oma 
korralik supluskoht. Ujujaid 
käib siin päris palju. WC-sse 
tuuakse ka paberit, kuid seda 

jätkub nii lühikeseks ajaks. 
Suurema osa ajast on paberi-
nagi tühi. Võiks ikka selle eest 
rohkem hoolt kanda. Suplus-
koha ümbruse korrashoiu eest 
kannab külarahvas ise hoolt. 
Randa on paigutatud ka puu-
kunsti päeval tehtud puukujud, 
millest mõnd saab kasutada ka 
istepingina. Ühte puuskulp-
tuuri pole küll mõtet rannas 
hoida. Temale võiks leida sobi-
vama koha. Ka vajab rand su-
veks valge liiva juurde toomist.

Heli Püss
Vana-Antslas tunnen kõige 
enam puudu suhtlemisest. Siin 
on vaikne. Koos noortekeskuse 
linna kolimisega on nooredki 
kadunud. Ühiseid ettevõtmisi 

peaaegu polegi. Kalle Objartel 
korraldas „Teeme ära!” talguid, 
kuid nüüd seoses koroonaga 
on need kahel aastal ära jää-
nud. Talgud ühendasid  rahvast 
päris hästi. Meil võiks olla oma 
külavanem. Muredega pole 
kellegi poole pöörduda. Omal 
ajal, kui tehnikum töötas, täitis 
Hele Angerjärv selle osa väga 
hästi ära. Peamise aja veedan 
raamatuid lugedes. Olen suur 
raamatute lugeja. Kahel korral 
nädalas käin linnaraamatuko-
gus. Sealsed töötajad on väga 
toredad. Nad teavad alati minu 
tulekuga arvestada ja on juba 
kõik valmis vaadanud. Ajalehti 
on mul palju ise koju tellitud 
(5 tk), kuid ajakirju laenutan 
raamatukogust. Nädalas loen 

läbi vähemalt ühe juturaamatu. 
Teiseks minu suureks hobiks 
on ujumas käimine. Vaatamata 
minu 82 eluaastale käin alates 
1973. aastast iga päev vees va-
rakevadest kuni hilissügiseni 
niikaua, kui tervis ja ilm lubab. 
Varemalt oli mai alguses juba 
järvevesi proovitud. Tänavu 
aga pole veel vette jõudnud. 
Tore, et meil on oma ujumis-
koht. Suurt puudust tunnen 
informatsioonist, mis vallas 
toimub. Valla lehes on pal-
ju kirjutatud koolielust. Seda 
mulle meeldib küll lugeda, sest 
olin 25 aastat koolis õpeta-
ja. Võrumaa Teatajas ei ole ka 
enam nädala lühikokkuvõtted 
vallas toimunust. Nüüd teiste 
valdade omad on, aga Antsla 
valla omad mitte. Tore on veel 
seegi, et meil on Vana-Antslas 
Teatriait. Ise olen seal teatris 
küll vähe käinud, kuid uhke 
tunne on ikkagi.

Külalehte teevad  
Oudekki Loone, 
Kalle Nurk, 
Raivo Vallner.
antsla.kulaleht@gmail.com
Järgmine Külaleht ilmub  
kahe kuu jooksul.

Kalle Nurk

Tsooru keskus on rikkalik oma vaa-
tamisväärsuste poolest. Kahjuks 
ei oska me seda kõike näha ning 
hinnata. Tervikpildi puudumisega 
on vallavalitus mõne tehtud otsu-
sega piirkonnale pigem kahju kui 
kasu teinud. Ollakse arvamisel, et 
vallavalitsus teab paremini, mida 
ja kuidas teha ning kohalik rahvas 
on justkui teisejärguline. Nii näiteks 
on üks viimastest otsustest hakata 
Tsooru kultuurielu juhtima linnast. 
Samas mõni areng on jäänud seis-
ma valla otsustusvõimetuse taha. 
Üheks selliseks objektiks on endine 
Tsooru kolhoosi kontor. Pärast kol-
hoosi likvideerimist ja kontorihoo-
ne tühjaks jäämist hõivasid selle 
kõigepealt toonekurepaar, kes tegid 
katlamaja korstna otsa pesa ning 
igal aastal pesakonna poegi üles 
kasvatavad. Toonekurge on seosta-
tud lastega. Nii vallutasid peagi uni-
kaalse hoone lapsed, kes omakorda 
majale niiöelda pojad tegid. Hoone 
lõhuti ja risustati nii ära, et sinna 
sisse minna küll ei taha. Kui juba 
sõjaks ja hävitamiseks läks, olid 
peagi kohal ka kuperjanovlased, kes 
õppisid siin linnalahinguid pidama. 
Igasse aastasse mahub vähemalt üks 
püssitäristamise päev. 

Tänavu märtsikuus soorita-
ti Võru ümbruses lõpuharjutusi 
Kaitseliitlaste mehitatud EST-
GUARD4 väekaitserühmale, kes 
peagi minemas Iraaki missioonile. 
Üheks harjutusobjektiks oli vali-
tud ka Tsooru rahvamaja ja Tsooru 
kolhoosi kontor. Reamees Rauno 
Põld Strateegilise kommunikat-
siooni keskusest kirjutab: „Harju-
tuse eesmärk oli imiteerida reaalset 
olukorda. Tagama pidi VIPi ohutu 

transpordi ja vajadusel tegelema 
vaenulike kohalikega. Mängiti läbi 
erinevad stsenaariumid, milleks 
võis olla nii vastasega tulevahetusse 
sattumine, tähtsa isiku koosolekule 
viimine ja toomine, rahvamärat-
susega tegelemine ja kiirelt põge-
nemine. Harjutus oli edukas ning 
mehed said õppetunde. Õppust kü-
lastas ka kaitseväe juhataja kindral-
leitnant Martin Herem, kes soovis 
Iraaki suunduvatele sõduritele edu-
kat missiooni. Kaitseliidule annab 
osalus välisoperatsioonil võimaluse 
testida oma väljaõpet ja oskusi. Pal-
jud ülesanded, mida Kaitseliit ope-
ratsioonil täidab, on samad, mida 
täidetakse ka Eestis kriisiolukorras 
– objektide ja konvoide julgestami-
ne, patrullid. Kaitseliidule annab 
välisoperatsioon hea võimaluse 
testida oma oskusi reaalse operat-
siooni olukorras rahvusvahelise ük-
suse koosseisus. Kõik võitlejad on 
Kaitseliidu tegevliikmed 13 erine-

vast malevast. Enim on esindatud 
Lääne malev kuue liikmega. Nimi 
ESTGUARD4 väekaitserühm on 
osa NATO Iraagi missioonist, mis 
nõustab ja toetab Iraagi julgeoleku-
jõudusid. NATO missiooni väekait-
serühma ülesandeks on missioonil 
teenivate isikute julgestamine ja 
eskort nende külastatavatele objek-
tidele, samuti objektide julgestami-
ne.” Märtsikuus toimunud õppusest 
Tsoorus on lühike filmikokkuvõte 
Kaitseliidu ESTGUARD4 väekait-
serühm valmistub Iraaki minekuks 
- YouTube.

Kas nii jääb edaspidigi, et Antsla 
vald ei leia Tsooru kontorile muud 
otstarvet ja üle maailma kõlapin-
da leidnud nõukogudeaegsel ar-
hitektuurimälestisel on määratud 
maamunalt kadumine  ilmastiku ja 
inimkäe läbi. Sellest hoonest võiks 
saada näiteks valla muuseum. Hoo-
ne ise on olemuselt üks muuseumi 
komponent ise.

Kaitseliidu ESTGUARD4 väekaitserühm 
valmistus Tsoorus Iraaki minekuks

Kuidas kulgeb elu Vana-Antslas, millest tunnen puudust

Kalle Objartel.                    Foto: Kalle Nurk Heli ja Jaan Püss.               Foto: Kalle Nurk

ESTGUARD4 väekaitserühm Tsooru rahvamajas.

(Algus 1. lk)
1945. aasta  augustis ja septembris 

moodustati Eestis valdade koosseisus 
637 külanõukogu, enamasti 2–3 kü-
lanõukogu valla kohta. Vana-Antsla 
külanõukogu (1945-1954) liideti Ants-
la külanõukoguga (1954-1959), mille 
halduskeskus asus Antslas. Reidle küla 
keskuses asuv Reidle külanõukogu 1954 
juunis likvideeriti ja selle territoorium 
liideti Antsla külanõukoguga. Haabsaa-
re külanõukogu eksisteeris (1945-1960) 
ja seejärel liideti Antsla ja Kaagjärve kü-
lanõukoguga. Kuldre külanõukogu oli 
Urvaste valla koosseisus (1945–1950) 
ja Antsla rajooni koosseisus kuni 1954. 
aastani, misjärel liideti Urvaste külanõu-
koguga. Kuldres asuv Urvaste külanõu-
kogu piires tegutses Kuldre ja Edasi kol-
hoos. Lepistu vallas moodustati Tsooru 
külanõukogu (1945.09.13). Külanõu-
kogu piirides tegutses J. M. Sverdlovi 
nimeline, “Oktoobri” ja “Tuleviku” kol-
hoos. 26. septembril 1950 liideti Tsooru 
külanõukogu Antsla rajooniga ja peale 
Antsla rajooni likvideerimist (1959) 
liideti Võru rajooniga. 1960 oktoobrist 
Tsooru külanõukogu likvideeriti ja sel-
le territoorium jagati Rõuge - ja Varstu 
külanõukogu. Luhametsa kolhoosi alad 
liideti Rõuge külanõukoguga ning J. M. 
Sverdlovi nimelise - ja “Tuleviku” kol-
hoosi alad Varstu külanõukoguga. Ala-
tes 1950. aasta septembrist moodustu-
nud 39 maarajooni alluvusse viidi kõik 
külanõukogud ja kasutusest kadus valla 
mõiste. 1954. aasta juunis toimus ulatus-
lik külanõukogude ühendamine ja seni-
se 641. külanõukogu asemel jäi alles 320 
külanõukogu. Külanõukogude liitmine 
oli seotud kolhooside ühinemisega ja 
sooviga viia kolhooside piirid vastavusse 
külanõukogude piiridega. 1960. ja 1970. 
aastatel külanõukogude arv vähenes 
järk-järgult veelgi. 1978. aasta seisuga oli 
Eesti NSVs 194 külanõukogu.  

1. jaanuaril 1990 loodi Haldusre-
formi käigus Eesti NSV-s kaheastme-
line haldusstruktuur. Esmase haldus-
tasandi moodustasid omavalitsuslikud 
vallad, alevid ja linnad, teisase tasandi 
maakonnad ja vabariiklikud linnad. 
Maakondade ja vabariikliku alluvuse-
ga linnade volikogud asusid tegevus-
se 1. jaanuarist 1990. Valdade, alevite 
ja linnade kui esmatasandi kohaliku 
omavalitsuse esindusorganid tegutse-
sid valimisjärgselt vastavate asutavate 
kogudena, vastavate valdade, alevite ja 
linnade omavalitsusliku staatuse kin-
nitamise hetkest aga volikogudena. 20. 
juunil 1991 kinnitati omavalitsuslik staa-
tus Antsla vallale ja 11. juulil 1991 Ur-
vaste vallale ning 22. aprillil 1993 Antsla 
linnale. 1994. aastast saadik on Antsla 
elanike arv pidevalt vähenenud. 1995. 
aastal võttis Riigikogu vastu haldusterri-
toriaalse korralduse ning haldusüksuste 
piiride ja nime muutmise üldiseid alused 
sätestava Eesti territooriumi haldusjao-
tuse seaduse. Juba 1996. aastal toimus 
esimene vabatahtlik omavalitsusüksuste 
ühinemine. 1999. aasta korralistel va-
limistel ühinesid Antsla vald ja Antsla 
linn. 2017. aasta Eesti omavalitsuste hal-
dusreformi käigus toimusid Eestis koha-
like omavalitsuste vabatahtlikud ühine-
mised ja sundliitmised ning külanimede 
ja maakonnapiiride muutmised. Tule-
musena jäi senise 213 omavalitsusüksu-
se asemele alles 79 (15 linna ja 64 valda). 
Ühtse haldusterritooriumi moodustasid 
ka Antsla vald ja Urvaste vald. Ühine-
mislepinguga kinnitasid mõlemad vo-
likogud, et ühisnimeks jääb Antsla vald 
ja vapiks Urvaste valla vapisümboolika. 
Seoses 2017. aastal läbiviidud suurte 
muutustega enamus ühinenud valdasid 
on otsustanud valla sünnipäeva mitte 
tähistada. Erandina Võrumaa valdadest 
tähistab Antsla vald 20. juunil Antsla 
kesklinnas oma 30. sünnipäeva. 

Antsla vald tähistab  
30. sünnipäeva


