
KULALEHT
Veebruar 2021Nr 2 (1)         TASUTA

1893. aastal kirjutas ajaleht “Olevik”, et eestlased on lugeja rah-
vas ja tema lemmiklektüüriks “poliitika ajalehed”. Eks see ole 
tänini nõnda. Meie kultuur on haridusjanune kultuur, kuid 
mitte lihtsalt üksikute raamatukoide kultuur, vaid avalikus elus 
osalemise kultuur. Ajalehtedele on lisandunud sotsiaalmeedia, 
aga õpetajad on ikka maa soolaks ning kogukonnakeskmeks. 

Kalle Nurk uuriski seekord põhjalikumalt koolmeister Ju-
han Lusti järgi nime saanud Lusti küla hariduselu. Eesti riigi 
möödunud sajandi üheksakümnendatel poliitilised valikud ja 
klammerdumine neoliberaalsesse ideoloogiasse tõi kaasa ka 
väikeste maakoolide hääbumise, Lustil suudeti siiski algkooli 
pidada veel 2006. aastani. Õnneks suudeti päästa Lusti laste-
aed, millega on ka praegu seotud paljude meie valla inimeste 
soojad tunded ja mälestused. Lasteaia kujunemisest ja täna-
sest tööst kõnelevad täpsemalt lasteaia endine juhataja Malle 
Kinsi ning tänane juhataja Jüri Kiidron. Mõlema pedagoogi 
pühendumus ja erksad ideed tuletavad meelde, et just lasteaia-
õpetajad on need, kes ulatavad käe inimesele tema kujunemise 
kõige vastuvõtlikumal perioodil ning kelle töö määrab selle, 
milline on meie ühiskond tulevikus. 

Tulevikumudeleid – nii lasteaedade kui ühiskonna – aru-
tati sel suvel ka “Vunki mano” loometalgutel, kus tekkis idee 
ühendada lasteaed ning eakate elukeskus, sidudes nii erine-
vaid põlvkondi. Oudekki Loone pakub Külalehe veergudel 
välja veel ühe mõtte, kirjeldades Reggio Emilia pedagoogikat. 
Lasteaed on ka siin kogukonnakese, mille ülesehitus püsib 
neljal sambal: laps, õpetaja, pere ja keskkond. Kõik toetavad 
üksteist, kõik astuvad paremaks inimeseks saamise ühisel 
teel. Õpetamine ei lähtu aga mitte täiskasvanu tarkusest “mina 
tean, mis parem on” vaid lapse uudishimust: näita mulle, se-
leta mulle, las ma proovin, lähme sinna! Miks mitte teha just 
meie valda üks Reggio Emilia pedagoogika näidislastead, 
muutudes eestvedajaks kogu riigile?

Meie vallas on ka juba täna väga palju sädeinimesi, kes on 
eestvedajateks ning kogukonnahingedeks. Inimesed, kes tee-
vad siin vallas elamise põnevaks ja sõbralikuks, inimesed kel-
le pärast kindlasti ka meie juurde (tagasi) elama pöördutakse. 
Üks nendest on Kaia Pruuli, spordijuht ja talupidaja, vallavoli-
kogu ning Antsla gümnaasiumi hoolekogu liige, külapäevade 
korraldaja…. Ja sealjuures avala naeratuse ning vankumatu 
õiglustundega naine, kes alati tuleb ja aitab kui viga näeb lai-
ta! Meil on hea meel, et Kaia nõustus Külalehega jagama oma 
tegevusi ja mõtteid, eriti selles osas, mida võiks veel valla 
juhtimises parandada ning kuidas tagada võrdne kohtlemine 
kõigile ühendustele, mis aktiivseid inimesi koondavad. Meil 
on ju kõiki vaja!

Kahjuks ei ole koroonapandeemia ka Antsla valda puutu-
mata jätnud, kuigi oleme ehk praegu pääsenud ka kergemalt 
kui nii mõnigi teine piirkond. Eks hajaasustus ning meie terve 
mõistus ole siin kaasa aidanud! Kuid siiski, ei tasu arvata, et 
kaugtöö ei peaks olema ka meie jaoks valik: vallavolikogu re-
visjonikomisjoni esimees Raivo Vallner kirjeldab seda, kuidas 
vallajuhtimise töö oli mitmel korral koroonaviirusest häiritud, 
kuid digilahenduste kasutusele võtmine lonkas mõlemat jalga. 
Seda aga mitte tehnilistel põhjustel, vaid vähese paindlikkuse 
tõttu, liiga tihti soovivad inimesed edasi trampida mööda sis-
setallatud rada, küsimata, et ehk olude muutumine vajab uusi 
vastuseid. Seesama kivistunud mõtteviis, mille tõttu läks keva-
del pikka aega, enne kui poest kauba kojutoomisteenus tööle 
läks või sündis otsus Hauka Laat sootuks ära jätta, selmet leida 
ohutu viis selle pidamiseks. Sotsiaalminister Tanel Kiik loo-
dab, et tuleval aastal suudame üheskoos siiski viiruse seljatada, 
terve mõistuse ja teineteisega arvestavate valikute abil.

Erakorralistest oludest saadud õppetunde ei tohi siiski 
unustada. Kui meie kultuur on hariduskultuur, lugemiskul-
tuur, avalike asjadega tegelemise kultuur, siis peame igal hetkel 
rakendama oma fantaasiat ning paindlikku meelt. Just nii on 
võimalik ka kõige hullemast olukorrast tulla välja paremana 
kui enne!

Hääd lugemist ja ootame alati mõtteid ja vihjeid, selle koh-
ta, mille üle võiksime oma veergudel üheskoos arutada. Ära 
unusta ka mälumänguküsimuste vastuseid meile saata! 

Kalle Nurk

14. jaanuaril avas uus Antsla 
TÜ kauplus Antsla Konsum kü-
lastajatele uksed. Coop Konsu-
mi on koondatud linnas asunud 
väikekauplused Hauka, Kon-
sum ja Pakler. Kuigi Antslasse 
suurema kaubanduskese vaja-
likkusest on räägitud aastaid, 
hakkas mõte idanema umbes 
kolm aastat aastat tagasi.

Nel jap äe-
val minut enne 
väljakuulutatud 
kaupluse ava-
mist tervitas 
Antsla TÜ pro-
jektijuht Aigar 
Grihin ostu- ja 
uudishimulist 
rahvast avakõ-

nega: „Jälgime kaupluses reeglit 
2+2  ja maskikandmist. Oleme 
hästi rahulikud. Ühtegi televii-
sorit ega ostukorvi keegi tasuta 
ei saa. Avamise puhul soodsa-
mad hinnad on pikka aega veel 
kehtivad. Tere tulemast!” Pro-
jektijuhil on hea meel, et suur 
ettevõtmine on lõpuks valmis. 
Nüüd peab ootama, et rahvas 
selle ka omaks võtaks. Uue 
kauplusega seoses hingas ta esi-
mest korda kergemalt avamis-
päeva eelsel hilisõhtul. Üks asi 
oli see, kui 31. novembril ehitus 
üle võeti, teine aga sisustuse ja 
tehnika poolne käima ajami-
ne. Veel minutid enne avamist 
madistati arvutite taga, et kogu 
süsteem laitmatult ka käima 
hakkaks.

Antsla TÜ 
juhataja Ro-
man Provoto-
rov esitas en-
dale küsimuse 
– Kui und ei 
ole, kas siis on 
probleem une-
ga? Kuigi tema 
meeskonna iga 
tugev lüli hoi-
dis tööde kulgu ilusti ühel joo-
nel, lasus siiski kogu vastutus 
tema õlul. Ta tunnistas, et alati 
jääb üks päev puudu. Paljusid 
asju ei saa ette teha. Näiteks osa 
kaupasid saabus mõned tunnid 
enne avamist, millele tuli uued 
hinnad panna ja riiulitele la-
duda. Väikest peavalu tekitas 
uus nutilahendus, mida Antsla 
kauplustes varem polnud teh-
tud. Üks osa parandatud, tekkis 
probleem teises kohas. Siiski 
sujus kõik plaanipäraselt. Oma 
saavutusi hakkab juhataja alles 
siis hindama, kui kliendid täna-

ma hakkavad.
Antsla TÜ 

juhi abi – per-
sonali spet-
sialist Evelyn 
Tõniste mee-
nutab, et enne 
avamispäeva 
jagus askeldust 
peale südaööd-
ki. Ta tunnetas, 

et ettevalmistusi tehti südame-
ga ja hingega. Igaüks panustas 
maksimaalselt. Ta ei näe uue 
kaupluse käivitamisel problee-
mi liidetud kaupluste töötajate 
ühtesulandumises. Kui on to-
redat inimesed, siis saab kõik 
ainult hästi olla. Kaupluses hak-
kab kokku töötama 28 inimest, 
mitmed neist osalise töökoor-
musega. Töötajate arvukuse 
osas püüti olla võimalikult op-
timaalsed. Eks aeg näitab, kas 
on töötajaid vähe või palju või 
täpselt parajalt.

Antsla TÜ 
kaubandusjuht 
Loore Jõela 
loeb kokku 
a v a m i s p ä e -
va õnnitlejad. 
Antslas kau-
banduskeskuse 
avamine on 
rohkem koha-
liku tähtsusega. Polnud kohal 
presidenti, ministreid ega suur-
poliitikuid. Eks ole omajagu 
õiguski palju näinud lõunaeest-
lane Arved Breidaksil kaup-
lusele lühihinnangut andes: 
„Müüakse asju. Kauplus nagu 

kauplus ikka.”  
Võimuesinda-
jate huvinappus 
ei vähendanud 
vaevanägijate 
meeleolu. Kõi-
ge tähtsamaks 
pidasid nad 
siiski COOPi 
juhtkonna ko-
halolekut, ostu-
direktorit, aren-
dusdirektor it 
jne. Loetelu on pikk, millesse 
mahuvad ka hankijate ja tava-
ostjate õnnesoovid. Esimesed 
lillekimbud saabusid juba päev 
enne avamist, kui hankijad tõid 
kohale oma kaupa, mida ka väl-
ja aitasid panna.

Antsla Konsumi juhataja 
Merje Valtinil vaatamata vä-
sitavatele päevadele oli nägu 
naerul ja sees hea tunne – kaup 
ja töötajad olemas. Kaupluses-
se said tööle kõik kes soovisid. 
Lisaks rohkete õnnitluste ja lil-
lekimpude vastuvõtmisele pidi 
leidma ta ka aega uute hindade 
panemisele. 

A v a m i s -
päeval esime-
si kaupluse 
k ü l a s t a j a i d 
oli vastu võt-
mas ka Antsla 
TÜ nõukogu 
esimees Tiit 
Tõnts. Ta tun-
dis heameelt 

esimeste kaupluste külastajate 
üle. Ei mingit tormamist ega 
jooksmist. Seda poodi oli hä-

dasti vaja. Rahvas hajub ilusti 
laiali ja pole sellist ruumipuu-
dust nagu Hauka poes. See, et 
mõni toidukauplus kinni läheb 
on ajakohane. Väikeses Antslas 
pole mõtet neid kõiki poode 
alles hoida, kui suur pood ole-
mas. Lõpuks saab Antsla inime-
ne endale kaasaegsed kauban-
dustingimused. Muidugi peab 
arvestama ka tekkivate protesti-
de ja kaebustega.

Kuigi kaupluse esimesed 
prooviostud tehti juba mõned 
päevad enne avamist, võib siiski 
lugeda esimeseks ostjaks ava-
mispäeval nutiosakonnas Tal-
linna õpilast ja letiosakonnas 
12. klassi Antsla gümnaasiumi 
õpilast. Huvitavaks teeb asjaolu, 
et mõlematel nimeks Kevin. Us-
kumuse kohaselt on eriti tähtis, 
et esimene oleks kindlasti mees. 
Vanarahva uskumuste olulised 
näitajad – kauplusse esimene si-
seneja poisslaps, esimestest ost-
jatest üks koolipoiss Tallinnast 
ja teine Antslast võib tõotada 
suurt arengutõusu nii Antsla 
kaubandusele kui ka valla aren-
gule. Tulevik on noorte päralt!   

2021 saab olema võidukas aasta

LõunaLehes avaldatud  
vallakodaniku murel peitub  
laiaulatuslikum oht

Kooli- 
haridusest 
Lusti külas

Hauka Veloklubi  
tunnistati Võrumaa 2020 
parimaks spordiklubiks

Tegus Kaia Pruuli

Maailmarändur Kaspar Kurve 
asub juhtima Antsla valla  
kultuurielu

Talverõõmude  
nautimise kohad 
Antsla vallas

Antsla Konsum avas uksed

Selles 
lehes:

lk 2 lk 3 lk 6 lk 7 lk 8

14. jaanuaril 2021 avati Antsla Konsum. Lisaks 
suurehitusele köidab pilku linnapilti sulanduv 
välisilme. Kaupluse projekteeris Tartu Arhitek-
tuuribüroo.

Antsla Konsumit juhib Merje Valtin. Kaup-
luse avamispäeval oli tema üheks ülesandeks 
vastu võtta õnnitlusi ja lillekimpusid. 

Fotod: Kalle Nurk

Aigar Grihin

Evelyn  
Tõniste

Loore Jõela

Tiit Tõnts

Roman  
Provotorov
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LõunaLehes avaldatud vallakodaniku  
murel peitub laiaulatuslikum oht

Raivo Vallner

7. jaanuaril ilmus LõunaLehes 
artikkel „Peod katku ajal”, kus 
käsitletakse jõulupidude pida-
mist. Antsla valla kodanikku 
pani kulmu kortsutama asja-
olu, kus vallavolikogu pidas 22. 
detsembril jõulupidu. Volikogu 
esimees Merike Prätz selgitas 
ajakirjanikule, et päris nii see 
siiski polnud. Toimus küll voli-
kogu istung, kuid mitte jõulupi-
du. Volikogu esimees õigustas 
volikogu toimumist sellegagi, et 
on jälginud kohalikku olukor-
da ja volikogu toimumise ajal 
polnud vallas ühtegi aktiivset 
koroonakollet ja samuti järgiti 
kõiki piiranguid. Ometi räägib 
ta endale vastu, kui samas selgi-
tab, miks on vallavalitsus kinni 
7. detsembrist kuni 31. jaanua-
rini: „ Mis puudutab vallamaja 
kinniolekut, siis on see puhtalt 
ettevaatusabinõu – eeskätt sot-
siaaltöötajate kaitseks, sest ük-
sikuid koroonahaigeid vallas ju 
siiski leidub. Vajaduse korral 
saab kodanik vallatöötajaga ka 
otsekontakti, kuid preventiivsu-
se (ennetava- Külalehe märkus) 
meetmena töötavad ametnikud 
valdavalt kodukontorites, mis 
siis, et otsest ohtu pole.” Merike 
Prätz sõnab veel volikogu istun-
gi kokkukutsumise õigustami-
seks: „Ja kaks vallamaja töötajat, 
kes haigestusid veel nädal enne 
mind, olid tolleks ajaks juba 
ammu paranenud. Väga kahju, 
kui vallakodanikud arvavad, et 
inimesed ei saagi terveks. Polnud 
põhjust üleliia karta. Elu peab 
jätkuma kui otsest ohtu pole.”

LõunaLehe sama artikli esi-
meses pooles on lugu sõduritest 
ja kiirabitöötajatest, kes samuti 
ei tunnetanud otsest ohtu, pida-
sid jõulupidu ja järgisid kõiki 
piiranguid, kuid ometi haiges-
tus koroonasse seitse inimest. 
Tekib küsimus, mida taotles 
vallakodanik murega LõunaLe-
he toimetusse pöördumisega? 
Samas jälle, kelle poole oleks 
ta siis pidanud pöörduma, kui 
valla kõige kõrgem võimuorgan 
ise eirab valitsuse soovitusi ja 
ettekirjutusi? Kas need inime-

sed on terved, kes läbi põdenud 
koroona? Nad võivad küll olla 
muutunud haiguse suhtes im-
muunseks, kuid organismi kah-
justused viirusest kestavad veel 
kuid, kui mitte aastaid ja koguks 
eluks. Keegi ka ei välista, et ta 
kannab viirust edasi ise haiges-
tumata. Kas volikogu pidas ikka 
jõulupidu? Igatahes kohal oli 
jõuluvana ja oli pidulik õhtu-
söömaaeg. 

Kogu maailm teeb meele-
heitlikke pingutusi, et saada ko-
roonapandeemia kontrolli alla. 
Inimestel on mure, kuidas saada 
hakkama koroonakriisiga, kas 
lapsed saavad kooli, kas töökoht 
säilib, kuidas läheb ettevõtlusel. 
Lugedes LõunaLehes ilmunud 
artiklit „Sõdurid ja kiirabitööta-
jad haigestusid ohutusmeetmete 
kiuste”, ajendas mind Külalehes 
valgustama lugejat natuke roh-
kem vallavolikogus toimuva ja 
selle võimalike tagajärgedega. 
Ajakirjanikule sõnumi edasta-
nud vallakodanikule võin lo-
hutuseks öelda, et ta pole oma 
murega üksi. Kui volikogu esi-
mees suhtub volikogu liikmete 
tervisesse nii kergekäeliselt, siis 
mida võib oodata suhtumisest 
kogu valda. Tahaplaanile on 
jäänud tõsisasi, et oleme keset 
sügavat koroonakriisi, rääkima-
ta muudest kriisidest.

Volikogu töövõimelisus 
koroonaepideemia ajal on 
tänaseni lahendamata. Laia-
põhjalisem arutelu, mis seotud 
koroonaviiruse levikuga, toi-
mus oktoobrikuu istungil, kus 
volikogu liige Oudekki Loone 
soovis informatsiooni kaugis-
tungite võimalikkuse kohta 
Antsla vallas. Loone küsis, et kas 
on olemas tarkvara, et kaugis-
tungit korraldada ja kas kaugis-
tungite korraldamiseks peame 
põhimäärust muutma? Voliko-
gu esimees selgitas, et elektroo-
niliste istungite läbiviimiseks 
otseselt põhimäärust muutma 
ei pea ning vallal on valmisolek 
ZOOM`i (videokonverentsi 
platvorm) kasutamiseks. 

Novembris oli koroonaviiru-
se teine laine Eestis üha kasvavas 
trendis. Linda Rahvamajas 17. 
novembril toimunud Vallavoli-
kogu istungil tõstatasin küsimu-
se 17 volikogu liikme tehnilise 
võimekuse kohta veebipõhise 
vallavolikogu ja volikogu ko-
misjonide istungi läbiviimiseks 
ja tegin uuesti ettepaneku töö-
tada ühe kuu jooksul välja kord 
volikogu istungite elektroonili-
se läbiviimiseks. Volikogu kii-

tis heaks ettepaneku kord välja 
töötada hiljemalt 1. jaanuariks 
2021. Ka sel korral rahustas 
volikogu esimees meid, et seda 
arutati komisjoni koosolekul. 
Kõik komisjoni koosolekul vii-
binud liikmed olid arvamusel, et 
elektrooniline koosolek tehakse 
ainult hädavajadusel ja elektroo-
nilise koosoleku läbiviimiseks 
koostatakse täpsem juhend. Ju-
hend volikogu elektroonilise 
koosoleku töökorra kohta esi-
tatakse volikogule arutamiseks 
ja täiendamiseks. Volikogu esi-
mees jättis aga täpsustamata, 
mida loetakse hädavajaduseks 
ja kuidas näeb välja täpsema 
juhendi koostamine. Polnud ju 
teada, kas volikogu esimees on 
õppust võtnud aprilli kuus toi-
munud kinnisest ja meili teel 
toimunud kahepäevasest voli-
kogust. Nimelt toimus 14.-15. 
aprillil meili vahendusel kahe-
päevane volikogu istung, mille 
läbiviimiseks koostas volikogu 
esimees ise juhise.

Kuna kehtivas õigusruumis 
ei oli üheselt mõistetavalt kä-
sitletud kohaliku omavalitsuse 
volikogu võimalust volikogu 
istungi elektrooniliseks läbi-
viimiseks. Kohaliku omava-
litsuse korralduse seadus ega 
Antsla valla põhimäärus vir-
tuaalset osavõttu volikogu is-
tungist ei reguleeri. See asjaolu 
iseenesest ei välista niisuguse 
võimaluse ettenägemist valla 
põhimääruses. Volikogu on põ-
hiseadusorgan (Eesti Vabariigi 
põhiseaduse § 156), seega on 
tal enesekorraldusõigus − õigus 
kujundada oma sisemine orga-
nisatsioon ning kehtestada töö-
korraldus- ja menetlusreeglid. 
Enesekorraldusõigust kasutades 
tuleb volikogul järgida põhisea-
duslikke printsiipe ja seadust.

Suulised kokkulepped voli-

kogu istungite korralduse koh-
ta ei asenda üldjuhul kirjalikku 
õigust. Kui tekivad juriidilised 
probleemid, leitakse lahendus 
eeskätt õigusnormide ja -print-
siipide alusel.

Teadaolevalt on osades 
KOV-ides praktikas võimalda-
tud volikogu istungeid osaliselt 
e-kanalites pidada. 

Selleks, et vältida arusaama-
tusi, mis olid tekkinud vallavo-
linike vahel, tegin 14. aprillil 
kirjaliku ettepaneku volikogu 
esimehele, volikogul kiireloo-
mulisena ette valmistada Antsla 
valla põhimääruse muudatused 
ja kord, mis reguleeriks vir-
tuaalselt osavõttu vallavolikogu 
istungitel.

Minu teine ettepanek oli, 
Vallavalitsusel valmistada ette 
kiireloomulisena elektroonne 
keskkond virtuaalse volikogu 
istungi läbiviimiseks ja varus-
tada volikogu liikmed vajadu-
sel vastava atribuutikaga, mis 
võimaldaks osavõttu volikogu 
virtuaalistungitel.

Volikogu istung toimus siis-
ki volikogu esimehe poolt ette-
valmistatud juhise alusel, millel 
polnud volikogu liikmete heaks-
kiitvat otsust. Juhis eiras volini-
ke õigusi, millega ühte volikogu 
liiget karistatigi justkui istungil 
mitteosalemisega. Voliniku õi-
gused said tagatud alles augus-
tikuu alguses tänu õiguskantsler 
Ülle Madise sekkumisele. Õi-
guskantsleri kirjast, milles toodi 
välja voliniku õigused, tegi voli-
kogu esimees Merike Prätz hoo-
pis omamoodi järeldused. Ta 
lisas omaalgatuslikult aprillikuu 
volikogu istungi materjalidele 
lisa (Lisa 3), mis aga polnud 
volikogus läbi arutatud ja mida 
polnud ka volikogu istungi pro-
tokollis nimetatud.

(Järgneb lk 8)

Tanel Kiik, sotsiaalminister

Möödunud aasta läheb ajalukku kui COVID-19 globaal-
se pandeemia aasta. Olen kindel, et meie ühiste pingutus-
te toel tuleb 2021 COVID-19 võitmise aasta. Meie ühi-
ne eesmärk on koroonaviiruse levik võimalikult kiiresti 
seljatada. Selleks peavad pingutama kogu tervisesüsteem, 
valitsus ja riigiasutused, kohalikud omavalitsused, era-
sektor ning kõik Eestimaa elanikud. Eesti on alustanud 
vaktsineerimisega ilma suuremate tõrgeteta ning meie 
eesmärk on püsida ka edaspidi Euroopa Liidu kiirema-
te vaktsineerijate seas. Praegune siht on tagada esimeses 
kvartalis vaktsineerimise võimalus vähemalt 100 000 ini-
mesele ning soovime, et juba kevade lõpuks oleks vaktsi-
neerimine kõigile Eesti elanikele tasuta kättesaadav.

Haigestumuse intensiivsus Eestis on praegu siiski 
väga kõrge. Arvestades, et viirus levib põhiliselt piisk-
nakkusena inimeste vahetul suhtlemisel, tuleb piirduda 
vaid hädavajalike kontaktidega. Selleks, et meie me-
ditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste 
inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abi-
nõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. 
Me ei tohi kaotada valvsust, vaid peame jätkama viiruse 
tõkestamise reeglite järgimist – pesema käsi, hoidma 
distantsi, püsima haigena kodus ja kandma siseruumides 
maski, kuni oleme viiruse leviku kontrolli alla saanud.

Oluline on täheldada, et jaanuarist kuni aprillikuu 
lõpuni makstakse haigushüvitist alates teisest haigus-
päevast. Õigus haigushüvitisele on ka COVID-19 haige 
lähikontaktsetel eneseisolatsioonis viibitud päevade eest. 
Inimese omavastutus on esimene haiguspäev, tööandja 
maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa 
alates kuuendast päevast. Haigena kodus püsimise head 
praktikat peaksime kindlasti jätkama ka kriisist väljudes, 
et juba väiksemate haigustunnuste ilmnedes jääme koju 
või võimalusel kaugtööle, et hoida enda tervist ja mitte 
nakatada teisi.

Viimase aasta jooksul oleme pidanud tegema pide-
vaid muudatusi üle öö ning kohanema muutuva olukor-
raga. Paljud meist on saanud korduvalt praktiseerida 
kohtumisi IT-lahenduste abil. Mõiste kodukontor pole 
enam vaid kitsas ringis kasutatav väljend, vaid igapäe-
vane reaalsus paljude inimeste jaoks. Erinevad kaugtöö 
lahendused toetavad ka laialdast regionaalpoliitikat ning 
julgustan kõiki neid võimalusi kasutama, kui töö iseloom 
seda vähegi võimaldab. Samuti oleme Sotsiaalministee-
riumis koostanud juhise, mis sisaldab soovitusi, mida 
rääkida töötajaga läbi enne kaugtöö kasutamist. Näiteks 
tuleb ühiselt läbi mõelda, kas suudetakse kaugtöö kor-
ral tagada tööülesannete täitmine, hea koostöö töötajaga, 
meeskonnatunnetuse säilimine ja ohutu töökeskkond. 

Ühtlasi soovin, et me kõik hoolitseksime lisaks füü-
silisele tervisele ka oma vaimse tervise eest. On oluli-
ne, et igaüks meist teaks, kuidas toetada keerulisel ajal 
iseennast ja kuidas anda vaimse tervise esmaabi oma 
lähedastele. Meil igaühel on oma roll sõbra, pereliikme, 
lapsevanema, töökaaslase või tööandjana. Sageli ei olegi 
teise inimese aitamiseks vaja erilisi oskusi, vaid piisab ka 
ära kuulamisest ja toeks olemisest. Vaimse tervise esma-
abi saab anda igaühele ja igaüks ning me ei tea kunagi, 
kui elumuutev meie toetus võib olla.

Järgmistel kuudel tuleb meil ühiskonna ja riigina tõ-
siselt pingutada, et tervisesüsteem suudaks vastu pida-
da, kuni meil on arvestatav osa elanikkonnast ja eeskätt 
riskirühma kuuluvad inimesed vaktsineeritud. Tänan 
südamest meie pühendunud tervishoiutöötajaid ning kõi-
ki teisi eesliinitöötajaid nii avalikus kui erasektoris, kes 
panustavad iga päev ja iga tund meie tervise ning hea-
olu hoidmisse. Tunnustan ka kõiki Eestimaa inimesi, kes 
oma vastutustundlikku käitumisega on aidanud meil riigi 
ja ühiskonnana ränga kriisiga toime tulla. Usun, et 2021. 
aasta on võidukas aasta, mil suudame tervisekriisi ühes-
koos ületada.

2021 saab olema  
võidukas aasta

Sotsiaalminister Tanel Kiik õnnitlemas Ida-Tallinna 
Keskhaigla sisehaiguste keskuse ning COVID osakon-
na juhataja dr Alice Lille Eesti Aasta Arst 2020 tiitli 
puhul.                  Foto: Tiit Mõtus

Raivo Vallner volikogus sõna võtmas. Pilt on tehtud 2018. aasta 
vallavolikogu istungil Uue-Antsla rahvamajas.           Foto: Kalle Nurk

Koroona leviku näitajad valdade lõikes 2020. aasta detsembrikuu 
esimeses pooles.                   Foto: FB

Antsla vallavolikogu istung Tsoorus. Pilt on tehtud 23. jaanuaril 
2018.         Foto: Sirle Nurk
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Kobela küla ja selle ümbruse 
rahva praeguse ning vanema 
põlvkonna vanaisad, vana-
emad, rääkimata vaarisadest ja 
vaaremadest on saanud kooli-
haridust arhiivi andmete alusel 
aastast 1843 Hannese nimelises 
koolis. On teada, et juba l 874. 
aastal oli vallakooli koolmeist-
riks Juhan Lust. Tõenäoline, 
et koolmeistri järgi on saanud 
oma nime ka Lusti küla. 1884. 
aastal valmis Jakob Põdderi 
talumaadele uus puidust ühe-
korruseline kahe klassiruumiga 
koolimaja, millele hiljem teine 
korrus peale ehitatakse. 1956. 
aasta 1. septembrist asus Lusti 
algkooli juhtima Sirje Aarna. 
Kümme aastat hiljem 31. augus-
til 1967 teeb Sirje Aarna esimese 
sissekande kooli kroonikaraa-
matusse, mis lõpeb 168. lehe-
küljel 2000. aasta 1. septembril 
tehtud märkega: „ 31. augustini 
2000 kirjutas kroonikaraamatut 
väga suure missioonitundega 
eluaegne õpetaja-koolijuht Sirje 
Aarna. Seoses töölt lahkumisega 
lõpeb ka selle kroonikaraama-
tu lugu. Koolijuht Malle Kinsi”. 
Lusti külas anti kooliharidust 
163 aastat ja teekonnale pandi 
punkt 2006. aastal. 

Kroonikaraamatule ja 
Lusti algkoolile oleks kriips 
peale tõmmatud juba 1997. 
aastal.  Vallavalitsus oli jõud-
nud seisukohale Lusti algkool 
sulgeda ja viia õpilased üle 
Antsla gümnaasiumi. 7. aprilli 
lastevanemate üldkoosolekul 
oli vallavanem Tiit Tõnts küsi-
muste rahe all. Kooli sulgemist 
ei soovinud lapsevanemad ega 
volikogu. Toonase koolijuhataja 
Malle Kinsi mäletamistmööda 
oli üheks suureks päästerõn-
gaks autoriteet Heldur Paulus, 
kes kallutas vaekausi kooli ka-
suks. 

Lusti koolil on olnud veel 
mitmeid olla või mitte olla kü-
simusi päevakorras. 1979. aasta 
kooli alguse olukorrast kirjutab 
Sirje Aarna nõnda: „ ... Juba kol-
mandat aastat on õpilaste arv 
suur. Trotsitult tuli alustada tööd 
vanas viletsas majas. Seinad on 
vajunud, uksed virilad. Suur 70 
m² põrandapinnaga ruum on 
külm, seinad pehkinud, krohv 
kukub seintelt, praht ja tolm 

laelaudade vahelt. Ruumi on 
vähe. Õpilastel pole kuskil jalu-
tada. Kehalise kasvatuse tunde 
tuleb kogu aasta läbi viia õues. 
...”. Kool ja Antsla Külanõukogu 
saatsid avalduse Võru rajooni 
RSN TK  Haridusosakonna-
le uue kooli ehitamiseks, kuid 
vastus tuli eitav. 1980. aastal tegi 
televisioonitöötaja Altmäe filmi 
„ Kaks portreed”, mille kaadri-
tesse on jäädvustatud ka mõned 
võtted selleaegsest Lusti algkoo-
li hoonest ja selle ümbrusest.

Oli selge, et rajoonikesku-
sest nii kauges nurgas haridus-
osakonnale lootma jääda ei saa-
nud. Järgmisel aastal esitatigi 
taotlus V. I. Lenini nimelise kol-
hoosile ja Arvo Taalile, kes oli 
ühtlasi nii kolhoosi esimees kui 
ka Eesti NSV Ülemnõukogu 
presiidiumi esimehe asetäitja. 
Taotluses nõuti lähiaastatel uue 
koolimaja ehitamist. Avaldusele 
kolhoosi juhatus ei vastanud. 
Küll olevat Arvo Taal suusõna-
liselt vastanud, et lähima viie 
aasta jooksul kolhoos sellist 
ehitust ette võtta ei saa. Siiski 
remontis kolhoos suvel ära koo-
limaja saali ja köögi. 1982. aasta 
mais teeb Arvo Taal ettepaneku 
viia Lusti-Algkool ajutiselt üle 
samasse külla kolme kolhoosi 
ja tehnikumiga koostöös vast-
valminud lasteaeda „Pillerpall”. 
Sügisel kolibki kool ümber teise 
majja. 

1991. aasta 6. aprillil  Ants-
la külanõukogu nõupidami-
sel arutati koolide üleviimist 
tulevase valla allasutusteks. 
Kuigi Lusti kooli ruumidest jäi 
osavõtjatele väga hea mulje, leiti 
siiski, et kool ei sobi Antsla lin-
na külje alla. Leiti, et uus kooli-
hoone tuleb ehitada Kobelasse, 
et õpilased ei peaks nelja kilo-
meetri kauguselt käima kooli 
bussiga. 

Kuigi valla kaks allasutust 
(Lusti lasteaed ja Lusti algkool) 
mahtusid ilusti ära uude hoo-
nesse ja väliselt oli kõik ilus, 
taotles ometigi Antsla vallava-
litsus Võru maavalitsuselt kahe 
erineva suunitlusega asutuse 
viimist ühtse juhtimise alla. 
Taotlus rahuldati ja alates 1. 
jaanuarist 1993 nõnda see ka 
toimima hakkas. Koroonika-
raamatust ega Malle Kinsi mee-
nutustest ei selgu, mis põhjustas 
sellise suuna võtmise. Külalehe 
toimetusel puuduvad andmed, 
kas vallavalitsus on hiljem 
analüüsinud tehtud otsuse tu-
lemusi. Malle Kinsi tunnistab, 
et ta püüdis anda maksimumi 
kahe kokkuliidetud allasutuse 
juhtimisse. Kindlasti sellise töö-
koormuse all võisid tulla mõ-
ned valed otsused ja valikud, 
mis tagantjärgi mõeldes oleks 
võinud olla teistsugused, kuid 

suures joones sulasid kaks kol-
lektiivi üha rohkem kokku ja ka 
tulemused olid head. Vaatama-
ta kõigele sellele pidas vallava-
litsus tagaruumides plaani, mis 
pidi hävitama ligikaudu pool-
esaja liikmelise kollektiivi pin-
gutused ja töötulemuste viljad. 
Vallavalitsus tuligi uue stratee-
giaga välja 1997. aasta kevadel. 
Sellest kooli sulgemise plaanist 
tegime juttu loo alguses. Suured 
kavandatud plaanid sel korral ei 
õnnestunud, kogukonnalt saadi 
tugev vastukäik ja vallavalitsus 
pidi muutma taktikat. 

Malle Kinsi meenutab, et 
järgnes eelnevatele rasketele 
tööaastatele veegi pingelisem 
aeg. Üha enam oli tunda tead-
matuse survet. Inimesed enam 
ei saanud aru, kas kool ikka 
jääb alles või suletakse. Selles 
segaduses paljud otsustasid 
juba koolitee alguses oma lap-
sed panna teise kooli, kus sellist 
probleemi päevakorras polnud. 
Kiilu püüti lüüa ka töökollek-
tiivi. 

Tõenäoliselt 2005. aas-

ta kevadel oli vallavalitsus 
veendunud, et uue taktikalise 
sammuga ollakse ühelpool ja 
vallavalitsus tuli teistkordselt 
avalikkuse ette otsusega Lusti 
algkool sulgeda. Siiski oli see 
natuke ennatlik. Saadi uus vas-
tulöök kogukonnalt ja rahvast 
esindav valitsus pidi seegi kord 
tagasi tõmbuma. 2005. aasta 29. 
märtsi Võrumaa Teatajas kirju-
tab Elina Kononenko: „Olgugi, 
et Antsla vallavalitsus otsustas 
2005. aasta sügisel Lusti laste-
aed-algkooli kooliosa alles jätta, 
ootab vallavanema sõnul kooli-
osa paari aasta pärast ees sulge-
mine. Lapsevanemad on aga sul-
gemise vastu, soovides, et nende 
lapsed saaksid algklassiharidust 
omandada looduse rüpes turva-
lises keskkonnas.

... Antsla vallavanema Tiit 
Tõntsu sõnul on kooliosa sul-
gemine Lusti-lasteaed algkoolis 
paari aasta pärast paratamatu, 
sest lapsi jääb vähemaks. Laste 
arv väheneb ka Antsla gümnaa-
siumis, kuid gümnaasiumi kind-
lasti kinni ei panda.”

Toona õppis Lusti algkoo-
lis 56 õpilast ja prognoosi järgi 
paari aasta pärast oleks 2008. 
aastal olnud koolis 53 õpilast. 
Elina Kononenko tõstatab oma 
loos üles ka küsimuse „Kui pal-
ju võidaks Antsla vald kooliosa 
sulgemisest?” ja saab ka vastu-
se: „Volikogu esimehe Hele Anger-
järve ütluse kohaselt ei võidaks 
praeguse õpilaste arvu juures vald 
kooliosa sulgemisest eriti palju. 
Täpsemad arvutused selle kohta 
on tegemata. Numbrite puudumi-
se tõttu jäi Angerjärve väitel otsus 
kooliosa 2005. aasta septembrist 
sulgeda vallavolikogul tegemata, 
kuigi sulgemise poolt oli näiteks 
arengukomisjon.”

Kuidas sai toona volikogu 
esimees väita, et vald võidab 
kooli sulgemisega, kui puu-
dusid täpsemad arvutused ja 
kes juhtis arengukomisjoni, 
kui ilma analüüsitulemusteta 
pooldas kooli sulgemist? Voli-
kogu esimees toob üheks kooli 
sulgemise põhjuseks, et Lus-
ti lasteaiaosa tuleb laiendada, 
sest tekkimas on puudega laste 
probleem. Neid tuleb iga aasta-
ga juurde ja ilmselt tuleb Antsla 
piirkonda luua puuetega lastele 
eraldi klass. Tema väljaütlemi-
sest võib mõista, et seda on või-
malik teha ainult algkooli ruu-
mide arvelt. Lusti kooli õpilaste 
vanemad on sajaprotsendiliselt 
kooliosa sulgemise vastu, kir-
jutatakse teemaks olevas loos. 
Üheks põhjuseks toob hoole-
kogu esimees Kaire Uiboleht 
laste turvalisust ja looduskau-
nist kohta. Tema väitel pidavat 
Antsla gümnaasiumi juures 
olema jalakäijatel üsna ohtlik 
kõndida, sest oma autoga kooli 
sõitvad gümnaasiumiõpilased 
liiklevad rullnokalikult. Tema 
väljaütlemisel on omajagu tõsi 
taga, sest mitte ainult rullno-
kad ei ohusta oma liiklemisega 
gümnaasiumis käivate laste elu. 
Sealne laste turvalisuse küsi-
mus oli teravalt päevakorras 
veel mõned aastad tagasigi, kui 
Antsla gümnaasiumi direktor 
juhtis vallavalitsusele korduvalt 
sellel teemal tähelepanu. Tol-

lane vallavanem Merike Prätz 
aga väitis, et küsimust on just-
kui võimatu lahendada, kuigi 
väljapääsu otsitakse. Ometi la-
hendust leidmata, jätkas vald 
koolihoone juurde teisele poole 
sõiduteed laste mänguväljakute 
väljaehitamisega. 

2005. aasta märtsis tõdes 
Malle Kinsi ajalehe vahendusel, 
et pinge on praeguseks koolilt 
ja õpetajatelt maha võetud, ent 
kui vaadata tänapäeva haridus-
poliitikat või asja vallavalitsuse 
seisukohalt, siis näib väikeste 
koolide sulgemine normaalse 
protsesseina. Koolijuht Malle 
Kinsi ergutas oma töötajaid, 
et kui meie teeme kvaliteetset 
tööd ja kui lastevanemad leia-
vad, et kool on vajalik, võib see 
aeg kaugel olla. Ka Hele Anger-
järv andis lootust, et otsus kool 
sulgeda tuleb kindlasti enne 
põhjalikult läbi arutada ja va-
nemad ei peaks praegu pabis-
tama. Olles ise pedagoog, nägi 
ta hoopis ühe variandina Antsla 
gümnaasiumi algklassiosad tu-
levikus kolida Lusti lasteaed-
algkooli.

Lusti algkooli kroonikaraa-
matusse on Kaire Jõela 2005 õp-
peaasta lõpus kirjutanud: „Päe-
vast päeva ja aastast aastasse 
kestab koolirõõm. Loodame et 
Lusti koolis saab see sära kesta 
ka järgnevatel aastatel.” Aas-
ta hiljem kirjutab Kaire kooli 
kroonikaraamatusse viimaseid 
lauseid hoopis teises meeleolus: 
„2. mai on lõpupäev. Ja tõesti, sel 
päeval heliseb koolikell viimast 
korda. Viimased esinemised, 
viimased sõnavõtud ja hüvasti-
jätt koolile. Antsla vallas sügisel 
Lusti kooli uksed enam ei ava-
ne. Otsuseid tehakse ja need ei 
olnud enam meie kooli kasuks. 
Kahju. Lõpetajad on sel korral 
kõik. Seisavad kaares vanemate 
ja külaliste ees. On kurbust, mee-
nutusi, mälestusi, rõõmukilde ja 
naeratusigi. Tehakse viimased 
pildid, öeldakse viimased soovid 
... Jäävad vaid mälestused Lusti 
koolist. Kõik kaunis saab otsa nii 
äkki.”

(Järgneb 5. lk)

Lusti külas anti kooliharidust juba 1843. aastal

Lusti vana koolihoone sajandivahetusel. Sirje Aarna Lusti algkooli viimasel avaaktusel 1. september 
1981.                     Fotod: Oleg Aarna erakogu

Foto: Malle Kinsi erakogu
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Enne jõule, mil Lusti lasteaed 
valmistus tähistama oma 40. 
tegutsemisaastat, oli meeldiv 
kohtumine lasteaia pikaajalise 
juhataja Malle Kinsiga. Malle 
Kinsi on sündinud 1949. aasta 
juulis. Ta kasvas üles paljulap-
selises perekonnas, kus oli viis 
last. Tema ema oli kolhoosnik, 
isa velsker. Talumaja lähikon-
nas oli veel paar lastega pere-
konda. Mallele meenuvad to-
redad õhtud, kui koos nendega 
sai mängitud. Põhikooli lõpus 
haigestus ema rängalt ja mõne 
aasta pärast suri. Edasi jätku-
sid õpingud Võru keskkoolis. 
Haridus käes, polnud tal veel 
välja kujunenud kindlat kut-
sumust eluks. Nii asus ta tööle 
Nursi koolis pioneerijuhina, 
aasta pärast aga suundus edasi 
Rõuge lasteaeda kasvatajaks. 
Soodsad lahendused korterite 
osas ja meeldiv kollektiiv sidu-
sid teda kohapeale kümneks 
aastaks. 1971. aastasse mahu-
vad abiellumine ja otsus min-
na edasi õppima. Majandusli-
kult raskes olukorras toimus 
kaugõpe Tallinnas sessioonist 
sessioonini, palgapäevast pal-
gapäevani. Pärast 1975. aastal 
Tallinna Pedagoogilise Insti-
tuudi lõpetamist asus abikaasa 
õpingutega ennast täiendama 
Eesti Põllumajanduse Aka-
deemias. Toona sai lasteaia 
kasvataja palka 60 rubla ning 
pärast kõrgharidust lisandus 2 
rubla ja 50 kopikat, milles läk-
sid maksud maha. 1977. aastal 
sündis nende perre poeg ja 
1983. aastal tütar.

1980. aasta alguskuudel 
tehti Malle Kinsile ettepanek 
asuda Lusti lasteaia juhata-
jaks.

Elu Rõuges  oli juba üpris 
hästi joonele seatud ning sin-
na Malle olekski tööle jäänud, 
kui  Linda- , Kuldre- ja J.M. 
Sverdlovi nim kolhoos ning 
Vana-Antsla Sovhoostehni-
kum üheskoos olid asunud 
Antsla linna äärde Lusti külla 
ehitama lasteaeda, millele ot-
siti nüüd juhatajat. Haridus-
osakond soovitas juhatajaks 
Rõuge lasteaia kasvatajat Mal-
le Kinsit. Esimesed käimised 
Rõugest Antslasse toimusid 
bussiga. Antsla bussijaamast 
sõidutas Kalju ta lasteaeda. 
Päeval töö ja õhtul bussiga ta-
gasi. Nõnda sügiseni, kui val-
mis lastaaia kõrvale sealsete 
töötajate tarvis uus kolmekor-
ruseline ja kolme trepikojaga 

korterelamu.
1980. aasta suvi oli vih-

mane ja porine. Mallel tuli 
kaasa lüüa lasteaia ehitustöö-
del, nädalas korra käia ma-
jandi keskuses nõupidamisel 
ning tegeleda personali ja in-
ventari komplekteerimisega. 
Lasteaeda soovis tööle palju 
noori. Toona nappis maal ju 
naistele tööd (kool, kauplus, 
põllumajandus) ja lasteaial oli 
võimalus pakkuda töökoha lä-
heduses asuvasse uude majja 
kortereid. Talle ettekirjutusi 
ei tehtud töötajatega komplek-
teerimise osas. Pedagoogilise 
personali valis ta hariduse ja 
töökogemuse põhjal. Ta oli 
küll psühholoogiat õppinud, 
kuid ikkagi oli otsuste tege-
mine väga raske. Inimesed ko-
hanevad ja harjuvad erinevalt. 
Paljud tüdrukud tuli majuta-
da viietoalisse korterisse, kus 
igas toas üks. Noored aga olid 
vanuses, kes hakkasid endale 
kaasat otsima. 

Kõige raskemaks kuju-
nes vahendite (mänguasjad, 
mööbel, õppevahendid, peh-
meinventar jne) hankimine. 
Kalju Tokko osutus „valgeks 
juudiks”, kes ajas nii mõnegi 
võimatuna tunduva asja joon-
de. Kui ta ühest uksest saadeti 
välja, tuli teisest sisse tagasi 
ja ei jätnud enne jonni, kui 
asi käes. Malle Kinsi teab ka 
rääkida, kuidas Lusti lasteaed 
omale nime sai. Ta oli nime-
otsingust rääkinud Rõuge las-
teaias ja Mai Kapp pakkunud 
välja „Pillerpall”. See nimi 
pandi kohapeal hääletusele 
ning võitis.

Lasteaeda anti sügisel üle 
mitmel korral. Tänu majandi 
resoluutsusele ja järelvalve ko-
misjoni tööle toimus avamis-
pidu alles siis, kui kõik vead 
parandatud. Lastepäevakodu 
„Pillerpall” pidulik avamine 
toimus 25. detsembril. Laste-
aia töötajad tahtsid sel päeval 
olla ühesuguses vormiriietu-
ses. Kangaste valik oli napp. 
Saadi tumepruun mittekort-
suv riie, millest õmmeldi ühe-
sugused kitlid. Malle Kinsi 
meenutab, et nad nägid välja 
nagu pruunid tondid ja see-
tõttu on ta nendes riietes teh-
tud piltidest ainult ühe alles 
jätnud. Avamispeole oli välja 
saadetud palju kutseid. Kuna 
aga pidupäev toimus jõulu-
de ajal, mil nõukogude ajal ei 
tohtinud avalikult pidutseda, 
ei julgenud paljud kohale tul-
la. Kutsutuid oli hõredalt ja ka 
lapsi polnud. Vaatamata kõi-
gele toimus kontsert ja mängis 
ansambel.

280. kohalisse vastvalmi-
nud lasteaeda tuli 2. jaanuaril 
1981 kokku 179 last, mis jagu-
nesid 12. rühma. Igal rühmal 
oli kaks kasvatajat ja abikasva-
taja. Majapersonali hulka kuu-
lusid veel juhataja, majandus-
ala juhataja, liikumisõpetaja, 
poole kohaga meditsiiniõde 
ja pool arsti kohta. Vaatamata 
kõigile eeltöödele, olid rüh-
maruumid tühjad. Algas suur 
mänguasjade ja õppevahendi-
te tegemine, kuhu kaasati ka 
lastevanemad. Malle meenu-
tab neid pingutusi ja tegemisi. 
Töö oli metsik, mis paratama-
tult kergitas aegajalt pinnale 
ka pingeid. Nõukogude ajale 

omane tsensuurne juhtimine 
kohustas tähistama aastapäe-
vi, pidama viisaastaku arves-
tust ja sotsialistlikku võistlust. 
Tunnustus on küll hea, aga te-
kitab ka trotsi ja pingeid. Pidi 
ju kollektiivist välja valima 
inimesi, keda eeskujuks tõs-
ta. Malle räägib, et palju tun-
nustusi sai ka kogu kollektiiv 
osalemise eest maakondlikes 
ja vabariiklikes ettevõtmistes. 
Ühte tunnustust, mis tuli mi-
nisteeriumist 25. aastapäeva 
puhul, hindab ta kõrgelt. See 
oli õige, sest kollektiiv on tões-
ti kogu aeg olnud edumeelne. 

Algusaastatel olid „Piller-
pallis” ka öörühmad. Praegu 
tundub see olevat võõrastav, 
tollal aga vajalik. Eriti pikaks 
kujunesid majandis lüpsjate 
tööpäevad. Lauta tuli minna 
juba varahommikul kella nel-
ja ajal. Vanematel oli kurnav 
peale pikka tööpäeva sõita las-
tele 15. kilomeetri kaugusele 
järgi. Paremagi tahtmise juu-
res ei ole mõni asi aga kõige 
õigem. Malle Kinsi ei mäleta 
tegelikku põhjust, miks suleti 
öörühmad. Samuti tagantjärgi 
mõeldes oleks huvitav teada, 
kas lastel tekkisid ka komp-
likatsioonid viis päeva vane-
matest eemalolekust. Öörüh-
ma toodi lapsed esmaspäeva 
hommikul ja reede õhtul tuli 
buss järgi. Siis anti kaasa ka 
nädalane must pesu. 

Lasteaia esimese viie tege-
vusaasta jooksul täitusid noor-
kasvatajate unistused ja elud 
said paika, sündisid lapsed 
ning kasvatustöö stabiliseerus. 
Lasteaia 25. sünnipäevaks olid 
10 töötajat rivis algusaastast, 
22-23 aastase staažiga aga 8 
inimest. Ene Põldsepp on las-
teaiaga olnud seotud 40 aastat. 
Märkimist väärib ära ka Ene 
Väliste panus Lusti lasteaeda. 
Ainult väga tugevad suuda-
vad ühte ja sama tööd teha nii 
kaua. 

1982. aastal toodi ajuti-

selt kahte rühmakomplekti 
üle Lusti algkool, kus kolmes 
klassis õppis 36 last. Ühiselt 
kasutati köögiblokki. Majand 
tasus söögi eest ja sealt saadi 
ka kartulit. Ka ise panusta-
ti palju. Majal oli suhteliselt 
suur köögiviljaaed, kus kas-
vatati porgandit, kaalikaid, 
peeti. Kurgid konserveeriti ja 
marjadest tehti mahla. Kooli-
lastel oli nüüd võimalus hom-
mikuti süüa putru, juua teed, 
kakaod ja hiljem ka piima. 
Paraku aga ajutised lahendu-
sed tihti muutuvad alaliseks. 
Aastad läksid. Lasteaias las-
te arv vähenes, kooliosas aga 
suurenes. 1986. aastal suun-
dus lasteaiapoolsest osast 44 
last kuueaastaste kooli. Neile 
võeti ka kasvataja ja võimalda-
ti lõuna ajal magada, et saak-
sid ühelt režiimilt üle minna 
teisele. 1988/89 aastal õppis 
neljaklassilises algkoolis juba 
81 õpilast. Õpilaste arv jäigi 
kuni sulgemiseni 60-65 õpi-
lase kanti. Seoses majandite 
likvideerimisega läks lasteaed 
haridusosakonna alluvusse. 
Malle Kinsi meenutab, kuidas 
sõitis maakonnakeskusesse, 
et sealt siis palgapäevaks koti-
ga raha tuua. 17. juunil 1993. 
aastal andis haridusosakond 
lasteaia üle vallale. Sellest ajast 
muutus ka majasisene kord. 
Kaks allasutust viidi ühtse 
juhtimise alla. Juhtimisalases 
virr-varris tehti arengukavad 
ja tööplaanid eraldi. 1994. 
aasta märtsis võetakse vastu 
hoolekogu põhimäärus ja esi-
meseks hoolekogu esimeheks 
valiti Ly Kalmet. Nüüd tuli ha-
kata lisaks tööandjale arvesta-
ma ka kogukonna nõudmiste 
ja suunitlustega. Järk-järgult 
kohaneti olukorraga. Tuli uus 
metoodika ja tekkisid uued 
traditsioonid. Kasvatajad käi-
sid pidevalt enesetäiendus-
koolitustel. Seoses materiaalse 
olukorra paranemisega said 
nad rohkem pühenduda las-
te arengule. Laste arv stabi-

liseerus. Hoiti hinge kinni ja 
sooviti, et lastevanematele ei 
kehtestaks omavalitsus koha-
maksu. 

Malle Kinsi juhtis Lusti 
lasteaeda „Pillerpall” 30 aas-
tat apoliitilisena. Ta on küll 
olnud oktoobrilaps ja pioneer. 
Majandite alluvuse ajal sai ta 
täitmiseks „Linda” kolhoosist 
kommunistlikku parteisse as-
tumise ankeedi, kuid tagastas 
selle puutumatul kujul. 

Malle Kinsi mõtleb tagasi 
ruttu möödunud tööaastatele 
ja kahtlustab, et jäi liiga pikaks 
ajaks asutusse tööle. Teooria 
põhjal inimene ammendub 
10-15 aastaga. Ta pooldab va-
hepeal olnud kahte tähtajalist 
töölepingute perioodi. See an-
dis võimaluse juhataja kohale 
pretendeerida kellelgi teisel. 
Malle räägib, kuidas enne teise 
tähtajalise lepingu sõlmimist 
pikalt mõtles, kas kandidee-
rida. Samas  tunnistab, et sel 
korral jäi otsustusvõime nõr-
gaks. Hakkas mõtlema oma 
paljudele tegemistele ja sisi-
mas tunnetas veel olevat suurt 
pagasit oskustega, kuidas asu-
tust juhtida ja edasi arendada. 
Tegelikult oli niiöelda oma 
nahk lihtsalt kõige lähemal. 
Ühtäkki kolm-neli aastat enne 
töölt lahkumist tundis, et ei 
tule tööga toime nii nagu mõ-
ned teised soovivad. Oli valu-
said hetki, kus piltlikus mõttes 
tuli vesi suhu võtta ja vaikida 
mõtetega: „Miks küll sedasi ja 
mille eest?”. Kerge on öelda, 
et lapsekeskne õpetus, rääkige 
läbi. Kust aga võtta aeg, et kõik 
kokku kutsuda ja läbi rääki-
da ja siis muudkui arutada ja 
arutada. Malle ei taganenud 
oma seisukohast, et meeletu-
te arutamiste asemel tuleks 
hoopis olla lastega ja nendega 
tegeleda. Tema sooviks on ol-
nud ka hoida lapsi turvaliselt. 
Mis aga on turvaline hoidmi-
ne? Sellest võib pikalt jäädagi 
arutama. Malle toob näite kui-
das tööpäeva lõpus pidi üks 

kasvataja varem ära minema 
ja ta asendas paar tundi teda, 
vaadates paari lapse järele. 
Sel ajal jooksis üks laps vastu 
võret ja sai haiget. Nutvat last 
vanemale üle andes mõtles ta, 
et ei suutnud nii lühikese ajaga 
lapsukest kaitsta.

Eesti haridussüsteem on 
astmeline ja vigu leitakse ikka 
endast madalamas astmes. 
Lasteaednikud on koos vane-
matega laste esimesed õpeta-
jad ja neil lasub lapse arengus 
suur roll. Aastaid tehti selgi-
tustööd, enne kui võrdsustati  
kasvatajate ja õpetajate roll. 
Sellele järgnes palkade võrd-
sustamine. Malle Kinsi tundis 
tugevat vastuolulist survet kui 
juhtis korraga kahte erinevat 
asutust. Kummagi asutuse 
kollektiiv tundis, et just te-
male suunatakse vähem tähe-
lepanu. Mõistetav oli ajajärk, 
kui Lusti lasteaias saavutati 
Antsla linna lasteaiast lastele 
parem kasvukeskkond ja asu-
tused liideti. Lusti lasteaed-
algkoolist õpilaste üleviimist 
gümnaasiumi ruumidesse 
taga on tema arvates aga po-
liitiline otsus, kuna sealses 
koolis vähenes laste arv. Polii-
tilises mõttes võisid need olla 
õiged otsused, aga mitte Lusti 
lasteaed-algkooli kollektiivile 
kõige meeldivamad. Väikesed 
koolid, raamatukogud, las-
teaiad ja rahvamajad võiksid 
olla ja jääda. 

Kõike eelnevat kokku võt-
tes meenuvad Malle Kinsile 
läbielatud tööaastad Lust las-
teaias kui üks suur pillerpall. 
Paar aastat enne töölt lah-
kumist tundis ta väsimust ja 
ideede puudust, olles ammen-
dunud, lahkus 2009. aasta au-
gusti lõpus.  

Malle Kinsi lõpetab vest-
lusringi salmiga:

Tipa tapa aasta kõnnib
kõnnib pikaks väiksed põn-

nid
palju õnne, mängulusti
mingu kõik teil ikka hästi.

Malle Kinsi mälestused tööst Lusti lasteaias

Malle Kinsi

Lusti lasteaia töökollektiiv 1995. aastal.              Fotod: Malle Kinsi erakogu
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2018. aastal asus Lusti lasteae-
da juhtima Jüri Kiidron. Jüri 
Kiidron on sündinud 1977. 
aastal Valgamaal Tõlliste vallas. 
Ta on abielus ja kahe lapse isa, 
aktiivne kaitseliitlane ja har-
rastussportlane. Suurema osa 
elust on Jüri mööda saatnud 
Antslas, elades teedevalitsuse 
kortermajas kuni 1997. aas-
tani. Lõpetades Antsla güm-
naasiumis põhikooli, järgnes 
kohustuslik ajateenistus ning 
vahepeatused Kosel ja Saver-
nas. Peagi kohtus ta tulevase 
abikaasaga, kes peale kooli lõ-
petamist asus tööle Vana-Ants-
la Kutsekeskkooli. See ajendas 
kolima tagasi Antsla kanti Va-
na-Antslasse. Käies abikaasa 
töö juures, tutvus ta ka lähe-
malt kooli tööga ja tegeles seal 
erivajadustega lastega. Sai kas-
vatajaks ja andis ka mõningaid 
tunde. Siit tuligi soov minna 
õppima Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkooli sotsiaaltöö erialale, 
mille lõpetas 2015. aastal. Pä-
rast Vana-Antsla Kutsekooli 
sulgemist oli mõni aeg tööl 
teisel erialal ja 2015. aasta sü-
gisel kandideeris Antsla güm-
naasiumi sotsiaalpedagoogiks 
ning osutus kandidaatide hul-
gast valituks. 

Lusti lasteaeda asub juhti-
ma Jüri Kiidron. 2018. aastaks 
oli Jüri Antsla gümnaasiumis 
kolme tööaastaga kogenud, 
et erilisi ja abivajavaid lap-
si peab märkama ja abistama 
juba enne kooliikka jõudmist. 
See ajendas teda kandideeri-
ma lasteaia juhataja kohale, et 
seal luua tasandusrühm, mis 
koosneb erivajadustega lastest. 
Nähes, et see valdkond on väga 
oluline ja arendamist väärt, 

ehitas ta üles tegevuskava ai-
tamiseks ja toetamiseks. Mida 
varem me märkame ja problee-
mi panustame, seda lihtsam on 
erivajadustega lastel hakkama 
saada nii koolis kui ka edaspi-
dises elus.

Kolme aasta jooksul, mil ta 
on juhtinud Lusti lasteaeda, on 
ta tasandusrühma vajadusest 
rääkinud erinevates komis-
jonides. Kahjuks on pidanud 
tõdema, et valla ressursid teise 
lasteaia tiiva korda tegemist ei 
võimalda. Jüri Kiidron tunnis-
tab, et ta pole ehitusspetsialist. 
Vallavanema sõnutsi läheks 
ühe ruutmeetri remont maks-
ma 1000 eurot. Teine tiib aga on 
suur 1200 m². Seega kujuneks 
kogumaksumus 1,2 miljonit, 
mida vallal aga pole. Vahepeal 
oli juttu, et esialgu eraldatak-
se lasteaiale tühjalt seisva osa 
remondiks 200 000 eurot, vo-
likogu kinnitas lähiaastate in-
vesteeringutesse aga 100 000, 
mis aga mõni aeg hiljem valla-
valitsuse ettepanekul täielikult 
nulliti. Samal ajal kinnitati lä-
hiaastate investeeringute kavas 
400 000 eurot Linda rahvama-
jale. Jüri Kiidron meenutab, 

kui palju aega ja energiat kulus 
endise Lusti algkooli osale uue 
katuse panemiseks volikogult 
heakskiitu saada. Vihmavesi 
tungis nii majja kui ka muren-
das välisseina. Suured krohvi-
tükid kukkusid seintelt maha 
ja võisid ohtlikuks saada õues 
mängivatele lastele. Volikogus 
kaheldi, kas ikka on võimalik 
50 000 uus katus peale saada. 
Lõpuks eraldati raha ja saadi 
selle summaga ka hakkama. 

Antsla vald loodab erivaja-
dustega rühma asendada logo-
peedi, eripedagoogi ja tugiisi-
kute abil. Praegu on täiskohaga 
logopeed Kärt Salumets, lisaks 
on vald täiendavalt võimal-
danud 0,2 kohaga logopeedi. 
Eripedagoogi koht on veel 
täitmata, sest mitte keegi pole 
soovi avaldanud. Kuna üks 
õpetajatest õpib hetkel eripe-
dagoogiks, on siiski lootus see 
koht täita

„Vunki mano” loometal-
gul leiti lahendus lasteaia ka-
sutamata osale.

Võrumaa Omavalitsuste 
Liit koos Võrumaa Arendus-
keskuse, Tallinna Ülikooli 
ja MTÜ Helpificiga on läbi 
viinud neli loometalgut, kus 
otsitakse lahendusi, kuidas 
luua kogukonnale suunatud 
jätkusuutlikke teenuseid. Võ-
ruma arenduskeskuse pro-
jektijuht Kadri Kangro on 
öelnud: „Kogukonnapõhised 
teenused on elujõulised, kui 
need on planeeritud koostöös 
teenuse tarbijate, kogukonna 
ja kohaliku omavalitsusega. 
Ainult nii saab luua toimivaid 
lahendusi ning parandada 
kõigi Võrumaa inimeste elu 
sõltumata vanusest, sissetule-
kust või tervisest”

Antsla valla esindus on 

väljas olnud 2019. aasta ke-
vadel Varstus toimunud teisel 
„Vunki mano” loometalgul, 
kus arutelu eesmärk oli, kui-
das teha tõhusamalt ja pare-
mini piirkonna ja iga liikme 
turundustööd, olla teineteise-
le toeks, partneriks omavalit-
susele ning edendada Antsla 
kandi elu. Toona juhtis valla 
loomegruppi volikogu esi-
mees Merike Prätz. Tänavu 
augustis hajutatult toimunud 
neljandal loometalgul oli päe-
vakorras koguni kolm Antsla 
valda puudutavat teemat:

„Lusti lasteaia kasutuseta 
hooneosale rakendus”, eestve-
daja Jüri Kiidron

„Gümnaasiumihariduse 
jätkumine Antsla vallas”, eest-
vedaja Katrin Martinfeld

„Kuidas suurendada kogu-
konna turvalisust läbi noorte 
märkamise ja tegutsemise”, 
eestvedaja Agnes Kirsbaum

Jüri Kiidron räägib, et 
loometalgul, kus üheks gru-
pi liikmeks oli ka vallavanem 
Avo Kirsbaum, otsiti lasteaia 
tühjadele ruumidele kasutust. 
Lõpptulemusena tuldi välja, et 

sellest võib saada Lusti elukes-
kus. Esimesele korrusele tuleks 
ruumid lasteaia tasandus – või 
liitrühmale, loovuseruumid ja 
kabinetid erialaspetsialistidele. 
Lisaks tuleb esimesele korruse-
le bassein, mida saavad kasuta-
da lasteaia lapsed, algklasside 
lapsed ujumise algõppeks ja 
eakad ning kogukonnaliikmed 
teraapiaks ja vesivõimlemi-
seks. Teisele korrusele tuleb 
elukeskus eakatele, kes on veel 
piisavalt tegusad, et ise enda 
eest hoolitseda. Ühises hoovis 
saavad taadid laste lõputute 
„mikside” saatel puulusikate ja 
vilepillide voolimist õpetada. 
Ühistes tegevustubades mem-
med koos lastega pannkooke 
küpsetada ja rääkida lõputult 
oma lapsepõlvelugusid. Ea-
katele mõeldud elukeskus on 
isemajandav üksus, mis vä-
hendaks oluliselt avaliku raha 
kasutamist hoone ülalpidami-
seks.

Projekti elluviimise korral 
soovitatakse lõigata Võrumaal 
kuulsust ainulaadse ettevõtmi-
sega, kus teadlikult ühendatak-
se eakate tahtmine oma oskusi/

teadmisi edasi anda väikeste 
laste uudishimu ja õppimisva-
jadustega, väärtustades seejuu-
res eakate elu jooksul saadud 
kogemusi ja võro kiilt.

Lasteaia juhataja on kindel, 
et selline projekt läheks toimi-
ma ja leitakse sellised vanurid. 

Lasteaia eksjuhataja Malle 
Kinsi aga arvab, et loometalgul 
väljakäidud mõtte esimene osa 
on tervitatav ja peaks esma-
järjekorras ellu viima. Teisele 
korrusele vanurite paigutamise 
mõte aga võiks jääda esialgu 
kalevi alla laagerduma. 

Antsla vallas oli sügisel 
seitse last lasteaia järjekorras. 
Lustis olid kõik kohad täis, 
Kuldresse aga oleks saanud. Nii 
näiteks pakutigi ühele Tsoo-
ru kandi lapsevanemale laps 
panna Kuldre lasteaeda. On ka 
teada, et üks pere koos väike-
lapsega lahkus koguni Antsla 
vallast. Vunki mano loome-
talgul väljatöötatud kontsept-
sioon on lasteaia muudetud 
arengukavas, kuid kuidas ja 
millal suudetakse see ellu viia? 
Tihti on valla arengukava ning 
praktiline elu kohati öö ja päev. 

(Algus 3. lk)

2005. aasta sügisel pärast kohalike omavalit-
suste valimisi vahetas uus volikogu koosseis ja 
juhtohjad sai enda kättekaks hooaega juhtinud 
pedagoogist Hele väikeste juhtimiskogemustega 
Jarek Jõela. Jarek Jõela pääses volikokku kõige väik-
sema häältearvuga (26) ja oli vabariigis valitutest 
volikogu esimeestest kõige noorem. Võimule tulnud 
uus valitsus kasutas seda kohe ära oma otsuste el-
luviimisel. Tollast valitsemisperioodi meenutatakse 
kui istungite kõige lühemate kestvusaegadega. Mõni 
istung olevat kestnud kõigest veerand tundi. Arute-
lu praktiliselt puudus, toimus ainult käe tõstmine ja 
otsustamine. Nõnda on rääkinud mitmed tollased 
volikogu liikmed ja räägiti ka rahvasuus. Sellel kõi-
gel olid oma valusad tagajärjed. Ilma analüüsimata 
ja kogukondi teavitamata võeti vastu piirkondades 
kontrastselt elumuutvaid otsuseid. 2006. aastal su-
leti Lusti algkool ja kaks aastat hiljem 2008. aastal 
sama valitsuse ajal ka Lepistu põhikool. 

2006. aasta 30. jaanuari Antsla vallavolikogu 
otsuses nr 1 „Lusti Lasteaed-Algkooli algkooli te-
gevuse ümberkorraldamine” tugineb sama aasta 17. 
jaanuari alatise haridus- ja kultuurikomisjoni ning 
samal päeval toimunud alatise arengu ja planeeri-
miskomisjoni ettepanekutele. Kooli ümberkorralda-
mist põhjendatakse otsuses seoses koolitusnõudluse 
vähenemisega Antsla valla haldusterritooriumil.  

Mis järgnes koolide sulgemisele. Vallavalitsu-

sest paari kilomeetri kaugusel asuvad Lust algkooli 
ruumid on tänaseni tühjad. Iga-aastaselt kulutatak-
se nende ruumidele talvisel kütteperioodil umbes 
5000 eurot. Katus oli niivõrd katkine, et välissade-
med tungisid läbi lagede kuni esimese korruseni. 
Lubadustele ja vajadustele tühjaksjäänud ruumi-
desse laiendada lasteaia pinda ning moodustada 
erivajadustega laste rühm, on tänaseni lahendama-
ta, kuigi selleks on karjuv vajadus. Õnneks eraldas 
lõpuks volikogu pärast mitmete volikogu liikmete 
järjepidevatele nõudmistele raha katusevahetuseks 
kuid keeldub enamast panustamisest. 

40. aastane Lusti lasteaed töötab endiselt 
poole võimsusega
Lusti lasteaia avamispidu toimus 24. detsembril 1981. Lapsed tulid lasteaeda järgmise aasta 
alguses.  Avamispidu toimus väikeses seltskonnas ilma lasteta. Seoses koroonapandeemiaga 
tähistatati ka 40. sünnipäeva väikses ringis. Kahekorpuselises 280. kohaga lasteaiast on töös 
ainult üks, kus praegu pakutakse hoidu 122. lapsele. Uute täiendavate rühmade juurdeloomi-
se vajadusest on räägitud 15 aastat. Antsla vallavalitsus aga on vastupidisel arvamisel ning ei 
plaani lähiaastatel investeeringuid tühjalt seisvasse majaossa. 

Lusti lasteaed vajab kiiremas 
korras erivajadustega lastele  
tasandusrühma ja lisarühma

Jüri Kiidron

IV loometalgul „Vunki mano” otsiti Jüri Kiidroni eestvedamisel Lusti lasteaia kasutuseta hoone-
osale rakendust. Pildil loometalgul lasteaia küsimusega tegelenud grupi liikmed.       Foto: FB

Lusti algkooli ruumid seisavad tühjana juba 15 
aastat ja läbi katuse tunginud veed jõudnud esi-
mese korruseni. Pilt on tehtud 17. detsembril 
2020.                 Foto: Kalle NurkLusti lasteaia pilt on tehtud 14. jaanuaril 2021.               Foto: Kalle Nurk

Lusti külas anti kooliharidust  
juba 1843. aastal
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Oudekki Loone

Üks mu itaallasest tuttav rääkis, 
et kui ta lasteaias käis, õppisid 
nad näiteks veini tegema. Olin 
päris üllatunud – mismõttes al-
kohol lasteaias? Ta selgitas aga, 
et veinitegemine on üks Itaalia 
maapiirkondade tüüpilisi ette-
võtmisi, nii ka tema maakon-
nas, see on üks kultuuri osa. 
„Lapsed ju näevad, mis nende 
ümber toimub, näevad viina-
marjakasvatusi, aga ka seda, 
kuidas vanemad toidu kõrva-
le veini joovad. Muidugi tekib 
neil loomulik huvi“. Kuna keegi 
küsis kasvatajalt, et kuidas see 
veiniasi täpselt tekib, siis otsus-
tatigi tema rühmas teha pro-
jekt: „valmistame veini“. Lapsed 
käisid ühes talus viinamarju 
korjamas, pressisid neid, filtree-
risid pärast fermenteerumist ja 
aitasid vaati panna. See vein ei 
pidanud väga kaua vananema, 
kuid ära jõid veini siiski vaid 
vanemad.

See on üks näide maailmas 
ühest kõige tunnustatumast 
alushariduse pedagoogikast, 
Reggio Emilia meetodist. Sel-
le meetodi keskmeks on laps, 
kellesse suhtutakse kui kui 
arenevasse isksusse, mitte kui 
mingisse tüütusesse olendisse, 
kes küsib siis kui kana pissib. 
Usaldatakse laste uudishimu ja 
tegevustahet, lähtutakse nende 
fantaasiast. Lapsel on endal mil-
jon küsimust ja soovi, lasteaia 
eesmärk ei pea olema mitte las-
te kujundamine vastavaks ühis-
konnas etteantud raamile vaid 
uue ühiskonna loomine. Lap-
sed peavad saama väikesest saa-
dik kogemuse sellest, et just neil 
on kontroll oma ümbruse üle, 
ka selle üle mida nad õpivad. 
Nii püsib inimeses alles loomu-
lik uudishimu ja inimesed õpi-
vad eesmärke leidma omaenda 

seest. Need on asendamatud 
omadused hiljem ühiskonnaliik-
mena ning töötaja ja ettevõtjana. 
Pole ime, et Itaalia majandus-
keskkonda iseloomustab just 
väga suur väikeettevõtete osa-
kaal ning suur paindlikkus ning 
fantaasia uute probleemide 
lahendamisel. Nad on seda väi-
kesest saadik õppinud: lasteaias 
õpitakse läbi kogemuse, puudu-
tades, liigutades, kuulates, vaa-
dates ja kuuldes, suheldes teiste 
laste ja asjadega, nad avastavad 
kogemuse ise ja neil on olnud 
piiramatud viisid ja võimalused 
ennast väljendada.

Kasvataja roll seisneb ju-
hendamises ning laste ning 
kasvatajate vahel tekivad kolme 
koosveedetud aastaga tugevad 
sidemed. Reggio lasteaedu ka-
rakteriseerib usaldus: kasva-
tajad usaldavad iseennast ja 
üksteist vastamaks adekvaatselt 
laste huvidele, nad usaldavad 
lapsi olemaks huvitatud asja-
dest, mis on väärt teada ja nad 
usaldavad vanemaid kasvatus-
meeskonna täieõigusliku liik-
mena. See kõik loob ühiskondli-
ku struktuuri, kus täiskasvanud 
ja lapsed ühtemoodi õpivad ja 
harjutavad ühist tegutsemist 
ning keegi ei pea nagu Gianni 
Rodari muinasjutus alles vanast 
peast kahetsema, et ta väikese 
poisina ei õppinud “minu” ase-
mel “meie” ütlema.

Lasteaed ja kogukond
Kogukonna kujundamine ja 
liitmine ongi Reggio Emilia 
pedagoogika teine äärmiselt 
oluline juhtmõte. Ühelt poolt 
väljendub see taaskord peda-
googilistes meetodites. Kasva-
tajad ei moodusta ühes laste-
aias hierarhilist süsteemi (pole 
ka direktorit või juhatajat), igas 
neist on kaks õpetajat klassi 
kohta, üks artelierista (kunsti-
haridusega õpetaja, kes samuti 
osaleb õppekava planeerimi-
sel) ning hulk abipersonali. 
Süsteem on loodud nii, et sama 
grupp lapsi ja õpetajaid vee-
daksid koos kolm aastat, luues 
kogukonna, mis koosneb ühis-
konnamudelina nii lastest kui 
täiskasvanutest. Koostöö pa-
randamiseks on umbes 5-6 las-
teaia kohta on üks pedagogista, 

kes ühendab õppekavade koos-
tamise põhimõtteid, ning kõi-
kide pedagogista’de grupil on 
peaadministraator, kes suhtleb 
otse linnavalitsusega.

Reggio Emilia lasteaedades 
ei ole otsest programmi ega 
mõõdeta õpitulemusi, ehkki 
üldine päevaplaan on muidugi 
olemas. Igal kasvatajal on kor-
raga juhendada 6-8 last, kellega 
koos siis päevi planeeritakse 
ning kelle tegevusi kasvataja 
suunab. Kui kasvataja parajasti 
ei tegele juhendamisega siis ta 
tegeleb dokumenteerimisega. 
See viimane on süstemaatiliselt 
kasvatajate vahel ära jagatud 
ning vaadeldakse nii üksteise 
tööd kui kirjutatakse üles las-
te omavahelisi vestlusi. Hiljem 
arutletakse selle üle koos, just 
nendest aruteludest sünnivad 
uued pedagoogilised suunad 
kui ka laiade õppekavade alu-
sed. Erinevate lasteaedade 
õpetajad töötavad tihti koos, et 
õppida üksteiselt ning laienda-
da teadmisi laste spontaansete 
tegevuste kohta. 

Pikaajalised projektid – 
nagu seesama veinitegemine - 
sünnivadki mitte täiskasvanute 
abstrakstetest ideedest “mida 
laps peab teadma” vaid lähtuvalt 
nendestsamadest vaatlustest 
selle kohta, millised küsimu-
sed lastel tekivad, suunates siis 
loomulikku uudishimu mingi 
probleemiga sügavamalt tege-
lema, õppides nii uurimist ja 
süvenemist. Nendes tegevustes 
on lapsed ikka koos ning kuna 
rühmad on tillukesed, siis ei 
ole mingit vahetõmbamist “eri-

vajadustega” ja “tavaliste” laste 
vahel, lähtutakse printsiibist, 
et “ühiskonnas me oleme kõik 
koos”, peame õppima väikesest 
saadik üksteisega hakkama saa-
ma.

Kuid lasteaia roll on suurem, 
kui ainult laste kujundamine 
või „koht, kus keegi lapsi jälgib, 
kui vanemad on tööl“. Reggio 
lasteaedades ei unustata kunagi 
vanemate tähtsust, oodatakse 
ka nende osavõttu lasteaia ku-
jundamisel. See sai alguse kohe 
päris esimesest lasteaiast, mille 
noor pedagoog Loris Malaguzzi 
Reggio Emiliasse ehitas, kohe 
pärast Teise maailmasõja lõppu. 
Tookord müüdigi maha mõned 
Saksa armeest maha jäänud 
veoautod ning hobused, nende 
eest saadud tillukese kapita-
liga alustati uut kooli. Naised 
kogusid ja puhastasid tellised 
hoonetest, mis olid sõja ajal pu-
rustatud, mehed ehitasid öödel 
ja nädalalõppudel ja ka lapsed 
aitasid kaasa nagu suutsid. 

See mõte, et vanemad osa-
levad lasteaia töös on puutu-
matult püsinud siiamaani. Ka 
see mu loo alguses mainitud 
tuttav kõneles, et temagi läks 
1970-l uude lasteaeda ja ka seda 
aitasid ehitada vanemad: “lap-
sevanemad kogunesid, et anda 
lasteaiale viimane lihv: värvisid 
seinu, tõid mööblit, tegid elekt-
ritöid jne jne kuni viimaks ot-
sustasid ühiselt ka lasteaia nime 
üle. Igaüks tundis, et ta peab 
midagi tegema, sest see lasteaed 
oli ju ette nähtud kõigile selle 
ümbruskonna lastele, järelikult 
tuli sellesse ka panustada.” Tä-

nagi eelistatakse, et lasteaias pole 
valmismänguasju (neid on lastel 
kodus nagunii lademetes), vaid 
need oleksid esemed, mis mõju-
tavad lapsi oma fantaasiat ka-
sutama. Tihti toovad vanemad 
esemeid, mis on seotud nende 
tööga, ühes lasteaias olen näi-
nud põnevat värvilistest torudest 
tehtud veemängu – ka vanemad 
kujundavad seda keskkonda, 
milles lapsed ühiselt toimima 
õpivad. Vanematelt oodatakse 
osavõttu aruteludest kooli po-
liitikate, lapse arengu, õppekava 
planeerimise ja hindamise tee-
mal. Kuivõrd enamik vanemaid 
töötab – jah, ka naised – siis 
peetakse neid arutelusid tavali-
selt õhtuti, et kõik, kes soovivad, 
saaksid osaleda.

Lapsed ja ümbrus
Lapsi ei õpeta mitte ainult va-
nemad, kasvatajad ja ühiskond, 
vaid ka avalik ruum ning selle 
väljanägemine. Just lasteaia ar-
hitektuur ja kujundus on esi-
mene mõjutaja, kus laps õpib 
tajuma ja mõistma ilu, ruu-
mide paigutus mõjutab seda, 
milliseid tegevusi lapsed ette 
võtavad. Ruumid kujundatakse 
mitmekesiselt, et julgustada last 
võtmaks ette avastamisretki ja 
mõjutada teda kasutama oma 
probleemilahendusvõimeid 
– seda kõike tihti ka väiksetes 
rühmades, mis loob vajaduse 
õppida tegema koostööd. Ku-
junduspõhimõtte aluseks on 
kasutada kõike seda, mida laps 
iga päev tajub: ilm, vikerkaared, 
päikesevalgus, linnaelu. Muu-
hulgas: näiteks lugema õpeta-
mine on Itaalias puhtalt algkoo-
li pärusmaa, keegi ei eelda, et 
laps võiks enne kooli minekut 
lugeda osata (või ka tähti tun-
da). Küll aga õpivad nad raa-
matukogus käima, raamatuko-
gudes on eraldi lasteosakonnad, 
lasteaialaste suuruses toolide ja 
lauakestega. Olen tihti näinud 
lasteaiaõpetajat koos lastega, 
kes seal istuvad ja arutavad, 
millised raamatud ettelugemi-
seks seekord kaasa laenutada. Ja 
nad õpivad ka neid raamatuid 
tähtajaks tagasi tooma!

Kõik lasteaiad on sama ar-
hitektuuriga: keskel on suur ala 
erinevate mängudega, nt. suur 

puidust auto, sirm koos riietega 
ümberriietumiseks, trepp liu-
mäega turnimiseks, erinevaid 
peegeleid, kindlasti mingi nur-
gatagune patjadega ning kardi-
naga peitusemänguks jne. Nii 
nagu Itaalia linnade väljakud 
on peamiseks elukeskmeks ja 
kättesaadavad kõigile, nii on ka 
see ala kasutamiseks kõigile las-
teaialastele, rühmast ja vanusest 
sõltumata. Üheski lasteaias ei 
puudu ka tulega laud. Laua peal 
oli alati värvilised kivid, klaasid 
või lihtsalt värvilised plastmas-
sikettad mis kumavad värvilist 
valgust ning tihti moodustavad 
nad mingi kindla komposit-
siooni. Reggio lasteaiakasvata-
jad seletavad, et lapsed on alati 
huvitatud valgusest: juba ema-
kõhus keeravad nad end valgu-
se poole, ka pärast tõmbab see 
alati nende tähelepanu, eriti kui 
valgus on erivärviline või siller-
dav. Seetõttu ripuvad paljudes 
kohtades ka laest klaasprismad, 
cd-plaadid ja peeglipallid, need 
kõik on tehtud vanemate poolt 
või valminud vanemate ja laste 
koostöös.

Meil ka?
Tegelikult ongi paljud nendest 
mõtetest juba jõudnud ka meie 
valla lasteaeda, seesama usaldus 
ja soov kujundada meie kõigi 
keskkonda, vanemad, lapsed 
ja õpetajad üheskoos. Kuid me 
võiksime saavutada veelenam. 
Antsla vald võiks olla esimene, 
kes valib teadlikult oma kooli-
eelse hariduse meetodiks Reggio 
Emilia pedagoogika, ehitades 
ka meie lasteaia teadlikult üks-
teist arvestava, solidaarse, kuid 
samas indiviidi uudishimu ning 
eripära soosiva arhitektuuri järgi, 
ka meie suudame leida rohkem 
lasteaiaõpetajaid, et igaühel oleks 
päriselt aega iga lapse uudishi-
must lähtuvalt õppeviise kujun-
dada. Ja ma usun, et meie valla 
lapsevanemad on suurepäraste 
ideedega selles osas, kuidas kõik 
siinkasvavad lapsed saaksid ise 
luua uut maailma, mis on parem 
kui see, kus me elame praegu. Ma 
olen kindel, et ka Eesti riik ulatab 
seesugusele projekti käimalük-
kamiseks abikäe ning me saame 
eeskujuks kogu riigile. Teeme 
ära!

Olümpiakomitee tunnistas Hauka 
Veloklubi Võrumaa 2020 parima 
spordiklubi tiitli vääriliseks 
„2009 aasta suvel ühe Võru rattaralli järgselt suppi süües ja hapu-
kurki peale hammustades vaatasin koos Meelis Oja ja Indrek Lad-
vaga ümberringi koondise särkides siblivaid rallisõitjaid. Natuke 
kade meel oli, et neil oma tiim, meie kui vaesed lapsed. Mõtlesime, 
et järgmisel aastal võiksime tulla ise ka välja oma meeskonnaga. 
Nõnda see alguse saigi.” meenutab Üllar Morel Hauka Veloklubi 
tekkelugu. Mittetulundusühing registreeriti 25. novembril 2010. 
Vanarahva tarkusest teame, et süües kasvab isu. Kuus aastat hiljem 
unistati juba Eesti Jalgrattaliidu liikmeks saamisest, millele pandi 
punkt 2017. aasta jaanuaris. Kümne aastaga on kolme mehe ette-
võtmisest välja kasvanud suur poolesajaliikmeline Vabariigis pil-
dis olev Hauka Veloklubi. Lisaks tublidele rattasõitjatele tuntakse 
neid ka organiseerijatena. Spordiliidu kalendris olevatest üritustest 
korraldab Hauka Veloklubi Kaika rattamaratoni ja esmakordselt 
2020. aastal viidi läbi Pärsimäel Eesti meistrivõistlused teatekros-
sis. Aasta lõpus valis Võrumaa Spordiliit Hauka Veloklubi kolme 
Võrumaa 2020 parima spordiklubi nominendi hulka, kellest Eesti 
Olümpiakomiteele seadis esikohale Hauka Veloklubi. Tagantjärele 
palju õnne Hauka Veloklubi liikmeskonnale kümne tegutsemisaas-
ta ja Võrumaa 2020 parima spordiklubi tiitli puhul!      
Hauka Veloklubi liikmed Hauka rattamaratonil. Pilt on tehtud 
2020. aastal.                   Foto: Kalev Joab

Milline lasteaed sobib millisele ühiskonnale?

Reggio Emilia lasteaed.           Foto: Mari-Ly Rehk
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Kalle Nurk

Kraavi külaelanikud võivad 
uhkust tunda, et nende külas 
elab energiline, töökas ja kohu-
setundlik Kaia Pruuli. Kaia on 
kõik oma 44 eluaastat elanud 
ühes kohas, Kraavi bussipea-
tuse lähistel majas. Võib öelda, 
et kogu nende pere on puhast-
verd antslakad ja kõigi õpingud 
seotud Antsla gümnaasiumiga 
(keskkooliga). Kaia õpihimu-
lisust tõestavad õpingud Tar-
tu Kergetööstuse Tehnikumis 
õmblejaks, Räpina aiandus-
koolis aednikuks ja paljud ene-
setäienduse koolitused. Alates 
2020. aasta lõpust on Kaia rah-
vusvaheline personaaltreener.

Loomi neil kodus polnud, 
aga maalapike talvevarude 
soetamiseks küll. Hommikul 
aeti kartulivaod lahti ja ema 
tööl oleku ajal noppis järgmi-
seks päevaks kartulid keldris-
se, peenradki vajasid rohimist. 
Käed kogu aega mullased oli 
loomulikuks jätkuks aedniku 
ameti õppimine. Alalises lii-
kumises hoidis teda kaasalöö-
mine Leili Väisa juhendamisel 
Pärliine tantsurühmas. Sport 
teda ei huvitanud. Vaatamata 
spordiga vähesele kokkupuu-
tele arvab ta, et jõudis toona 
rohkem kätekõverdusi teha kui 
paljud praegused noored spor-
diharrastajad. Aastakümneid 
tagasi hoidis inimeste üldfüü-
silisuse taset kõrgel maatöö.

Kaia ellu mitmekord-
se pöörde tõi abielu Jaanus 
Pruuliga. Jaanus oli üdini 
sportlane, kelle meelisalaks 
korvpall. Ei jäänud Kaialgi 
muud üle, kui ühte jalga astu-
da, alustades Võrus aeroobi-
katreeningutega. Kuna huvilisi 
peale tema oli Antslas teisigi, 
kutsus ta õpetaja tundi andma 
kohapeale. Olles vaimustu-
nud õpetajast ja treeningutest, 
omandas ka ise aeroobika tree-
neri kutse. Üks asi viis teiseni 
ja nõnda võttiski ta aeroobika-
treeningute läbiviimise enda 
õlule, täiendades ennast mit-
mete rühmavõimlemise stii-
lide juurdeõppimisega ja on 
tegelenud sellega nüüd juba 
20 aastat. Aeroobika laiendas 
spordisooni ja tekkis üha kas-
vav huvi jooksmise, suusata-
mise ning jalgrattasõidu vastu. 
Ta on osalenud kahel täispikal 
jooksumaratonil, suusamara-
tonidel ja  jalgrattamaratoni-
del. Lisaks hulgaliselt lühemaid 

distantse. Kõige suuremaks 
peab maratonidest Vasaloppe-
ti 90 kilomeetrit. Tagantjärgi 
Kaia ei kahetse, et esimesed 20 
aastat spordile vähe tähelepanu 
pööras, küll on tundnud selle 
pärast piinlikkust. Nüüd oskab 
ta teisi julgustada, et spordi-
ga pole kunagi hilja tegelema 
hakata. Antslas on spordite-
gemise võimalused väga head. 
Olemas on kergliiklusteed, 
mägised kuplid rattasõiduks, 
sügisel avati koolimajas uhke 
spordisaal. Nõrgaks kohaks on 
aga see, et meie vallas on sport-
lik liikumine koordineerima-
ta ja püsib elus vabatahtlike 
toel. Nii teavad korvpallurite, 
jalgratturite, noorte jalgpallu-
rite, suusatajate saavutustest 
ainult need, kes sellega tege-
levad. Vallas võiks märgata 
rohkem sporditegijaid ning 
nende tegemisi rohkem Valla 
Lehes kajastada. 20 aastat ta-
gasi Antsla linna ja Antsla valla 
ühinemisel viidi ühtse Antsla 
Kultuuri- ja Spordikeskuse alla 
Antsla kultuurimaja ja Lin-
da rahvamaja juhtimine. Juba 
esimesel ühisjuhtimise aastal 
oleks võinud ära kaotada spor-
dikeskuse rõhutamise. Kesku-
ses puuduvad spordiinime-
sed ja kui ise sporti ei tee, siis 
pole võimalik ka aktiviseerida, 
teab Kaia rääkida. Novembri 
kuust möödub litsentseeri-
tud personaaltreenerina tema 
aeg tööpäevade õhtul Antsla 
gümnaasiumi jõusaalis. Ruumi 
kasutus on tasuline, kus õhtu-
ne pilet 3 eurot ja kuukaart 25 
eurot. Personaalse juhendami-
se ja treeningkava koostamise 
korral tuleb täiendavalt juurde 
maksta. Jõusaali on soovitav 
külastada alates 14. eluaastast. 
Populaarse ringtreeninguga 
jätkatakse kohe, kui seoses ko-
roonaga rühmatreeningud taas 
lubatud. Jõusaali inventari on 
pärast avamist täiendatud kar-
diomasinate näol. 

Kaia tunneb ennast ka-
sutuna, kui pool päevagi on 
tegevuseta. Nii kulubki kevad-
suvi peamiselt maasika, kar-
tuli ja vaarika kasvatamisele. 
Lisaks kodustele toimetustele 
rikastab tema aega ühiskond-
lik tegevus. Ta on Antsla güm-
naasiumi hoolekogu liige juba 
mitmendat hooaega, viimased 
kaks koosseisu vallavolikogus, 
koos külaga valmis külaplats 
ja korraldati kolm külapäe-

va. Külapäevadest vingeim oli 
esimene, mis toimus koostöös 
Võrumaa Talupidajate Liiduga. 
Külarahvas on ühtne ja lõi hea 
meelega kaasa. Tasapisi jõud 
rauges ja külaelanikudki väsi-
sid. Ühel hetkel tundis, et kü-
laüritusi teeb justkui iseendale 
ja oma perele.

Kaial ja Jaanusel kõik kolm 
last on kohusetundlikud ja 
spordiinimesed. Kaia arvab, 
et tütar Egelys on näha pal-
ju tema geene. Juba 1. klassist 
tahtis Egely saada tantsijaks. 
Nüüdseks on lõpetanud Viljan-
di Kultuuriakadeemia ja töötab 
tantsuõpetajana.

Perekond Pruulidel on häs-
ti kujundatud ja hooldatud ko-
duümbrus. Kodu, kus Kaia 44 
aastat elas, on külastanud ka 
Eesti Vabariigi president. 19. 
augustil 2002 koputas presi-
dent Lennart Meri nende uk-
sele.

Taasiseseisvunud Eestis 
hakati kodukaunistamisele 
laiahaardelisemalt tähelepanu 
pöörama alates 1997. aastast. 
Selle aasta emadepäeval kuu-

lutas president härra Lennart 
Meri Estonias välja Eesti ko-
dukaunistamise aasta ja asus 
Vabariigi Presidendina üle-
eestilise kodukaunistamise lii-
kumise eestvedajaks.

Alates 1999. aastast organi-
seerib Eesti Kodukaunistamise 
Ühenduse konkurssi “Kau-
nis kodu”, alates 2005. aastast 
“Kaunis Eesti kodu” ja 2012. 
aastast kannab konkurss nime 
„Eesti kaunis kodu”. Kõik maa-
konnad ja neli suuremat linna 
(Narva, Pärnu, Tallinn ja Tar-
tu) esitavad igal aastal juuni al-
guseks EKKÜ-le parima kodu 
nominendid, kellele Vabariigi 
President annab Eesti taasise-
seisvumispäeva paiku tunnus-
tuse. 2002. aastal oli Võru maa-
valitsus otsustanud kõikidele 
valdade poolt esitatud „Kaunis 
kodu” nominentidele isiklikult 
igale ühele kohale toimetada 
tänukirja ja pärnapuu. 22. au-
gustil viibis president Lennart 
Meri Võrumaal, kus asus tema 
suvekodu, ja soovis koos maa-
valitsuse esindajatega kaasa 
sõita, et tänada ilusa kodu ra-

jajaid. Tollal oli mobiiltelefone 
vähe ja nii ei õnnestunud Kaia-
le ja Jaanusele ette teatada pre-
sidendi küllatulekust. Delegat-
siooni peatumine Kraavi külas 
oli äkkmõte ja loodeti ikkagi 
kedagi kodust eest leida. Jaa-
nus oligi tööl. Kaia, tema ema, 
õetütar ja poeg Karl ja tütar 
Egely olid toas, kui president 
üle ukseläve tuppa astus. Võib 
ette kujutada kodusolijate šok-
ki, seista presidendiga silmitsi 
ettevalmistamata ja koduste 
riietega. See võis aga olla pre-
sidendile ainuke kauni kodu 
külastus, kus ta nägi kõike ori-
ginaalses pildis. Kuigi peatus 
oli lühiajaline, jõudis president 
jätta märke külalisteraamatus-
se ja teha pererahvaga ühispildi 
ning juua tassi kohvi.

2004. aastal oli Kaia ja Jaa-
nuse kodu maakonna nelja esi-
mese kauneima kodu hulgas ja 
nad on kantud ka „Eesti kaunis 
kodu” laureaatide raamatusse. 
2004. aastal andis perekond 
Pruulile tunnustuse üle pre-
sident Arnold Rüütel Leevil. 
Osaledes ajakirja „Kodu ja 
Aed” korraldatud „Kodu Kau-
niks” võistlustel, pälvis  2005. 
aastal noore aia preemia ja 
2011. aastal parima maastiku-
kujunduse auhinna. 

Kaial ja Jaanusel on ka teine 
kodu Kraavi küla teises otsas. 
Kaks kodu vajasid kogu aeg 
korrastamist. Mõlema maja va-
heline käimine võttis oma aja ja 
jaks hakkas raugema. Süda va-
lutas, et siin peab korras olema 
ja seal peab korras olema. Nii 

otsustatigi Kaia eluaegne kodu 
maha müüa. Õiged inimesed 
olid õigel ajal õiges kohas ja 
südamerahuga andis Kaia ma-
japidamise üle uuele noorele 
perele. Ta loodab, et ehk on 
ka sellel perel jaksu ja tahtmist 
võtta endi õlule külaliidri roll.

Kaiale meeldib elada Ants-
la vallas. Antsla linn on pal-
ju edasi arenenud. Ta mõtleb 
optimistlikult, et üha vähem 
hakatakse suurlinnade poole 
vaatama ja avarduvad kaug-
töövõimalused. Vald vajab 
rohkem läbimõeldud investee-
ringuid. Esmatähtsaks peab ta 
Antsla gümnaasiumi ja Lusti 
lasteaia kordategemist. Samuti 
pole ta rahul linna kultuurima-
ja välisilmega. Hoone esiosa on 
korda tehtud, kuid maja taha ei 
tasuks vaadata. Iga töö peaks 
olema ikkagi lõpuni tehtud! 

Valla juhtimise kvaliteedi 
tõusuhoovaks on juhtimise 
struktuur. See tuleb üle vaada-
ta ja alustada kõigepealt vaja-
like ametnike ja nende tööko-
hustuste paikapanemisest ning 
alles siis komplekteerida töö-
kohad. Talle tundub, et meie 
praegune juhtimise poliitika 
on tagurpidine.

Kaia Pruuli tunneb ennast kasutuna,  
kui on pool päevagi tegevuseta veetnud

Kalle Nurk

25. jaanuaril 2021 astus eesti 
poliitik, saatejuht ja ajakirja-
nik Kaspar Kurve vastu uue-
le väljakutsele. 18. detsembril 
1986. aastal Tallinnas sündi-
nud noormees sai alghariduse 
Prantsuse Lütseumis ja poliiti-
lise alusvundamendi Londoni 
Metropolitan University`s. Isa 
eeskuju inspireeris kogemu-

si omandama Tallinna TV-s 
saatejuhina. Juba Prantsuse 
Lütseumis proovis Kaspar kätt 
kirjutamises, leides selles ühe 
võimaluse oma mõtete väljen-
damiseks. Hoolides loodusest ja 
kõigest ümbritsevast, püüab ta 
läbi enda ühiskonda paremuse 
suunas muuta. Juba paar aastat 
tagasi sai tal mööda ilma rän-
damisest isu täis ja tekkis soov 
juured pikemaks ajaks kinni-

tada lapsepõlvest armsaks saa-
nud kohta – Antslasse. Kaspar 
Kurve on endale selgeks teinud 
oma rolli elus. Tema hinge krii-
bib üha valusamalt laiaulatuslik 
ääremaastumine, millesse sisse 
mässitud Lõuna-Eestigi. Pilk 
kaugusesse suunatud, lahkuvad 
inimesed kodudest mugavama 
elu ja tööotsingutele. Lugedes 
Antsla valla väljakuulutatud 
tööpakkumist Antsla Kultuu-

ri- ja Spordikeskuse juhi ko-
hale, leidis Kaspar, et saatus on 
tema poolel. Ta esitas avalduse 
ning osutus väljavalituks. Kor-
raga on võimalus, unistus ja 
soov nüüd ka teostada. Asudes 
muutma aastaringselt elamis-
kõlblikumaks Ähijärve kaldal 
asuvat esivanemate suvekodu, 
kus möödusid temagi lapsepõl-
ve suvekuud, tuleb võimalikult 
kiiresti täpsem ülevaade saada 

Antsla valla kultuurielust.  
Antsla vallavalitsus on and-

nud Kaspar Kurvele Antsla KSK 
juhi kohale sobivuse tõestami-
seks neli kuud. Kuigi Antsla 
vallaametnikud on ise igati ra-
hul kultuurikeskuses toimuva-
ga, ootab vallarahvas enamat.  
Põnevusega jääme ootama, mis 
on Kaspar Kurves veel peidus 
peale esmast põgusat kohtumist 
ja vestlust.Kaspar Kurve

Maailmarändur Kaspar Kurve kinnitab juured Ähijärve külla 
ja asub juhtima Antsla valla kultuurielu

Kaia Pruuli

President Lennart Meri ja 
Võru maavanem Mait Klaa-
sen Kaunimaid kodusid kü-
lastamas. Pildil külalised pe-
rekond Pruuli kodus. Foto on 
tehtud 19. august 2002.

Fotod: Perekond Pruuli erakogu
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Kalle Nurk

Ometi on käes kauaoodatud aeg, kus lumi katab 
pikemat aega maad. Antsla vallas on kaks tal-
verõõmude nautimise kohta, mille eest kantakse 
hoolt. 

Üks heade suusatamise võimalustega koht 
on Antsla linna külje all riigimetsa maal asuv 
Kasumetsa terviserada. Terviserada kuulub 
Antsla vallale ning selle korrashoiu eest vastu-
tab Hauka Veloklubi. Vaba- ja klassikaraja hoiab 
sõidetavana Ülar Morel. Suusarajad on valgusta-
tud ja raja kasutamine kõigile tasuta. Kuigi ter-
viserajal puudub spetsiaalne kelgumägi lastele, 
võib siin siiski leida kohtasid, kust lapsed saavad 
mäest alla lasta. 

Teine paljusid võimalusi pakkuv mägi asub 
Võrumaa metsade vahel Roosiku külas Tilga-
Hindriku talumaal. Seal tegutsev Rehepapp oo-
tab kõiki endale külla. Ta on ette valmistanud 
vinge tuubiraja, kus saavad liugu lasta nii väike-
sed kui ka suured. Lisaks võib Rehepapp õpetada väiksematele selgeks suusa-
hüpped. Pärast lumes mässamist saab nautida ehedat suitsusauna ning jääaukugi 
hüpata. Lisaks suitsusaunale saab soojaks kütta ka tavalise sauna. Kuna Rehepapi 

mäe tööshoidmisel puudub riigi- ja vallapoolne 
rahaline toetus, tuleb lustijal natuke tühjendada 
rahataskut. Rehepapi maski taga peitub kohalik 
peremees Tiit Tamm, kes on väga õnnelik, kui 
enne tulekut ette helistataks telefonil 508 2841. 
Ka see suusa- ja kelgumägi on valgustatud. 

Anti Saarepuu viib kooliõpilastele läbi suu-
satreeninguid Antslas. Peamiselt kasutatakse 
Terviseraja võimalusi. Igal teisipäeval ja nelja-
päeval kella 15-16.30 on kõik oodatud suusata-
misoskusi lihvima. 

T i i t 
Tamm koos-
töös Tsooru 
rahvamajaga 
õpetab noori 
Roosiku kü-
las Rehepapi 
mäel igal tei-

sipäeval ja neljapäeval ajavahemikus kella 15-
18 suusatama, suuski määrima ja hüppemäge 
kasutama. Ka sellele treeningule on kõik oo-
datud. 

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

Antsla vallas on kaks väljaehitatud  
talverõõmude nautimise kohta

LõunaLehes avaldatud vallakodaniku  
murel peitub laiaulatuslikum oht
(Algus lk 2)

Samuti on augustikuu volikogus 
selleteemaline arutelu jäetud proto-
kollimata. Nii seisabki valla kodu-
lehel jätkuvalt üleval protokoll, kus 
volikogu liige Kalle Nurk loetakse 
volikogu istungil mitteosalejaks. 
Valla kodulehelt ei leia kusagilt 
viidet Lisa 3-le, mis väidab vastu-
pidist.

Kui oleks arvestatud minupool-
se ettepanekuga, siis oleks kord 
juba olemas ja volikogu istungeid 
oleks saanud viia läbi virtuaalselt. 
Ära oleks jäänud arusaamatused 
detsembrikuu volikogu istungi toi-
mumise ümber. Üllatav on seegi, et 
detsembrikuu istungil ei tundnud 
keegi huvi, kui kaugele on vallavalit-
sus jõudnud korra välja töötamisega 
ja millal see arutlusele tuleb. Korra 
välja töötamise lõpptähtajani oli siis 
kõigest üks nädal, millesse mahtusid 
nii pikad jõulupühad kui ka aastava-
hetus. Paar päeva enne vana-aasta 
lõppu vestlesin põgusalt vallavane-
maga korra välja töötamise teemal. 
Tema sõnum oli – kellele seda korda 
vaja on?!

17 vallavolinikust loobus istun-
gil osalemast seitse.  Eirates mit-
meid ettepanekuid viia detsembri-
kuu istung läbi veebipõhiselt või see 
edasi lükata jaanuarikuusse, otsustas 
volikogu esimees ikkagi volinikud 
kokku kutsuda. Istungi alguses põh-
jendas ta oma käitumist järgmiselt: 
„Ma ei planeeri istungeid uisapäisa. 
Analüüsin igapäevaselt Antsla valla 
seisu. Praegu on Antslas jälgimise all 
kaheksa inimest. Statistika on statis-
tika ja me peame vaatama olemas-
olevat olukorda. Ma ei tahtnud aasta 
lõpu volikogu jätta jõulude ja uue 
aasta vahele ja pidasin õigeks nüüd 
ära teha.”

Pidades analüüsi koroona hetke 
levikust Antsla vallas, ei arvestanud 
ta aga sellega, et nakkus võib varja-
tul kujul levida kümme päeva. Neid 
andmeid statistika ei kajasta! Samuti 
ei pidanud ta oluliseks, et voliko-
gu liikmete hulgas on riskigruppi 
kuuluvaid volikogu liikmeid ja vo-
likogusse peavad ilmuma mitmed 
vallaametnikud, kes olid just iso-
latsioonist välja pääsenud. Mõned 
päevad enne jõulupühi ja uut aastat, 
mil lähedased kokku saavad, soosi-
da vallas uue puhangu teket, oli läbi-
mõtlemata otsus.

Andsin kirjalikult oma mitteosa-
lemisest volikogu esimehele teada 
22. detsembril vallavolikogu istungi 
eel:

Lugupeetud Vallavolikogu esi-
mees

Tartu Ülikooli korraldatavast ko-
roonaviiruse levimuse seire uuringust 
selgub, et viiruse levimus on laialdane 
ja nakatunute arv on suur. Koroona-
viiruse kasvukiirus on suurenemas. 
Seoses vajadusega piirata viiruse le-
vikut on Vabariigi Valitsus oma kor-
raldusega 10. detsembril kehtestanud 
täiendavad lisapiirangud COVID-19 
haiguse leviku tõkestamiseks. Milli-
seid täiendavaid piiranguid on vaja 
kehtestada, et viiruse levikut aeglus-
tada, kogunesid valitsuse ja teadus-
nõukoja liikmed täna 22.detsembril 
kell 13.15 ühisele videosilla vahendu-
sel peetavale istungile.

Kõikjal avalikes siseruumides 
tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tä-
hendab, et koos saavad liikuda kuni 
kaks inimest, kes peavad teistest ini-
mestest hoidma kahemeetrist vahe-
maad. ja rühmas saab koos olla kuni 

10 inimest, kes peavad hoidma teis-
test kahemeetrist vahemaad. Tänasel 
Vallavolikogu istungil ei ole kahjuks 
tagatud Vabariigi Valitsuse poolt keh-
testatud piirangud.

Seaduskuuleka kodanikuna ar-
vestan Vabariigi Valitsuse, Tervise-
ameti ja Vabariigi Valitsuse teadus-
nõukoja poolt esitatud soovitustega, 
et saaksin anda oma panuse viiruse 
leviku tõkestamiseks.

Lugupeetud vallavolikogu esi-
mees, miks me ei saa Vallavolikogu ja 
Vallavolikogu komisjonide istungeid 
läbi viia veebipõhiselt, kuigi kõik või-
malused on selleks olemas ja volikogu 
liikmed on selleks näidanud üles oma 
valmidust?

Seoses eeltooduga, annan teada, 
et ei osale tänasel Vallavolikogu is-
tungil Nõiariigis, kuna ei taha kogeda 
hilisemaid „positiivseid“ emotsioone .

Lugupidamisega,
Raivo Vallner
LõunaLehes ja volikogus püüdis 

volikogu esimees mitmel korral rõ-
hutada, et kõiki valitsuse ettekirjuti-
si ja soovitusi on arvestatud. Kui aga 
lähtuda asjaolust, et istung toimus 
Nõiariigis ja toitlustusruumis, siis 
jäeti arvestamata, et toitlustusette-
võtetes kehtib 10+2 reegel. Sellele 
viitasin ma ka oma kirjas. Nii nagu 
paljudes eelnevates vastuskirjades, 
oli seegi volikogu esimehe vastuski-
ri minule üpris analoogne: „Mul on 
kahju, kui sa endiselt arvad, et me 
üldse ei arvesta olemasoleva olukor-
raga. Arvestame.

Ma arvan, et ei ole õige võtta alu-
seks kogu Eesti statistikat, vaid koha-
likku elu puudutavaid näitajaid. Vii-
mase 10 päeva juhtumite arv Antsla 
vallas on 5 ja tead, Covid nakatunud 
saavad terveks ka. See, et meil oli üks 
suurem koroonakolle, mis ajas siirded 
ka vallamajja ja mõned väiksemad 
siirded paari asutusse / ettevõttesse, 
ajas meie statistilise näitaja kõrgeks.

Need nakatunud on praeguseks 
juba terved.” 

Volikogu esimehele ja -aseesi-
mehele saatis kirja ka teine volikogu 
liige:

Facebookis „Antsla vald” ja valla 
kodulehel jagatakse teavet COVID-19 
viiruse leviku kohta. 11. detsembril 
pöördub vallavalitsus kodanike poo-
le teabe ja soovitusega - „Arvestades 
kujunenud olukorda COVID viiruse 
levikul, tuleb tõdeda, et Antsla vallas 
on positiivsete juhtude suhtarv seisu-
ga 10. detsember 2020. a tuntavalt 
suurem kui meie lähiümbruse oma-
valitsustes. Tulenevalt sellest palume 
vältida lähikontakte väljaspool pere-
ringi ning avalikes siseruumides ka-
sutada kindlasti maski”.

14. detsembril jagatud informat-
sioonist selgub, et Antsla vallas on 100 
000 elaniku kohta COVID-19 viiruse 
leviku suhtarv 100 000 elaniku kohta 
454,75, mis on jätkuvalt Kagu-Eesti 
omavalitsustest kõige suurim. ERR 
uudistesaadetes on teavitatud, et 
haiglad on täitunud nakatunutest. 
Viirusega nakatunud oli ka Narva 
haigla intensiivravi juht, kes selle 
tagajärjel suri. Palju on nakatunuid 
ka haiglapersonali hulgas, tehakse 
ületunde ja nende väsimuse tase on 
jõudnud ohtliku piirini. Ennustatakse 
veelgi suuremat ja ohtlikumat olukor-
da. Vabariigi Valitsuse soovitab täita 
siseruumides 2+2 reeglit. Inimestele 
tuleb tagada 2+2 ohutuse tsoon, mis 
tähendab, et koos saavad liikuda kuni 
kaks inimest, kes peavad teistest ini-
mestest hoidma kahemeetrist vahe-
maad. 

Eesti ametkonnad on välja and-

nud mitmeid juhiseid ja soovitusi 
kriisiolukorras käitumiseks. Vaata-
mata sellele oleme meie pööranud 
vähest tähelepanu COVID-19 viiru-
se tõkestamisele. Näiteks ei peetud 
ka novembrikuus Linda rahvamajas 
toimunud volikogu istungil kinni 
2+2 nõudest ning volinikud paigutati 
laudade taha istuma kolmekesi külg-
külje kõrvale. Hiljem on selgunud, 
et sellel koosolekul viibis ka viiruse-
kandjaid. Vaatamata sellele, et kahe 
volikogu istungi vahel on koroonavii-
rusesse nakatunud paljud vallamajas 
töötavad ametnikud ja vallamaja on 
pikalt olnud rahva suhtes isolatsioo-
nis. Lisaks sellele põdes haiguse läbi 
ka volikogu esimees. Tekib küsimus, 
miks ei korraldata volikogu ja voliko-
gu komisjonide istungeid virtuaalselt, 
kuigi valla põhimäärus seda lubab. 
Samuti toetab sellist käitumist ka 
Vabariigi Valitsus. Eriti kriisi ajal 
on kõikide tööde juures ladus ja tihe 
kommunikatsioon kõige olulisem. 

Meile meeldib tihtipeale oma 
näitajaid võrrelda Soomega. Soo-
mes tuvastati viimase ööpäeval (07. 
jaanuaril) 296 uut koroonaviiruse 
nakkusjuhtu (nende Terviseame-
ti andmetel), siis meil lisandus 07. 
jaanuaril 1104 koroonaviiruse nak-
kusjuhtu, millest Võrumaale 16 ja 
08.jaanuar 788, sellest Võrumaale 
19. Kui kahe viimase nädala nak-
kus näitaja Soomes 100 000 elaniku 
kohta on ligi 60, siis meil on see näi-
taja 598,36 (07.jaanuar). Meie vallas 
oli samal ajal 21 haigusjuhtumit. 
Seisuga 26. detsember oli maakon-
nas 109 aktiivset haigusjuhtumit ja 
7. jaanuar 139. Võrumaal testide arv 
10 000 elaniku kohta 159,5. Tahan 
juhtida tähelepanu sellele, kui oluli-
ne ja aktuaalne on koroona temaa-
tika meie jaoks ja mida tähenda see 
kui rahva poolt valitud juhtorgan 
volikogu näol eirab ühiskonna käi-
tumisreegleid. Ei saa jätta märki-
mata, et meie valla rahvastikust on 
suur osa vanemaealised, kes kuu-
luvad riskirühma ja on enim ohus-
tatud viirusest. Tuleb läbi vaadata 
rõhkude asetus võitluses viirusega, 
aga mitte luua soodumust nakatu-
miseks ja siis võidelda tagajärgede-
ga!

Kõike seda kirja pannes mõis-
tan, et vallakodanikul suuri valikuid 
polegi kelle poolde oma murega 
pöörduda. Hüüdjaks hääleks kõrbes 
jäävad isegi teatud volinike pingutu-
sed teha seda, mida valijad neilt oo-
tavad. Jääbki üle vaid ajakirjandus, 
õiguskantsler või kohus, kust leida 
abi oma murele.

Kas selleks on meid kodanikud 
valinud, et suhtuda nende muredes-
se pealiskaudselt, ignoreerida neid 
või jätta nad oma muredega hoopis 
üksi? Kahju, et meie igapäevaelus 
on veel kasutusel topelt standardid, 
põhimõttel „käituge minu sõnade, 
mitte tegude järgi“.

Lõpetuseks, minu tunnustus tä-
helepanelikule vallakodanikule, kes 
valutab südant kaaskodanike tervise 
ja käekäigu pärast. Omaette väärtu-
sena tõstaksin esile, et koroonakriis 
kindlasti tugevdas perekondlikke 
suhteid, sundides meid perega roh-
kem koos olema, koos toimetama, 
koos sportima ja andis tugeva tõuke 
kindlasti kaugtööarengule, mis võib 
olla ongi meie tulevik.

Ilusat uut aastat kõigile ja olge 
hoitud!

Soovin, et see uus aasta tuleks 
selline, kus on palju üksteise hoid-
mist, armastust, märkamist, toeta-
mist ja turvatunnet.

Tiit Tamm

Ülar Morel


