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SISSEJUHATUS
Töö autor valis uurimistöö teemaks „Urvaste Valla Leht“ sellepärast, et soovis Urvaste Valla
Lehe kohta rohkem teavet ning tahtis talletada toimetajate mälestusi seoses ajalehe
toimetamisega. Mõneti oli teema valimise motiiviks ka Urvaste Valla Lehe 19-aastane
ajalugu. Urvaste Valla Leht ilmub alates 1994. aasta juunist.
Töö põhieesmärk on uurida ühelt poolt lugejate arvamust ajalehe kohta – mis meeldib ja
mis mitte, ning teiselt poolt seda, mida on valla lehes läbi aegade kajastatud. Samuti
soovitakse uurimistööga anda informatsiooni järgmistele valla lehe toimetajatele ajalehe
lugejate ootuste kohta.
Töös on püstitatud järgmised uurimisküsimused.
1. Kuidas on lugejad rahul Urvaste Valla Lehega?
2. Mis kajastub läbi aegade Urvaste Valla Lehes?
3. Mida peaks arvesse võtma Urvaste Valla Lehe toimetamisel?
4. Millised on endiste toimetajate mälestused Urvaste Valla Lehe toimetamisest?
Uurimuse meetod on valdavalt kvalitatiivne, kuid sisaldab ka kvantitatiivseid elemente. Töö
tegemisel kasutati kirjalike allikatena lugejaküsitlusi, intervjuustiilis kirjavahetust endiste
toimetajatega, ajalehti ning valla- ja linnalehe toimetajatele mõeldud raamatut (Raivo Suni
„Valla- ja linnalehe toimetajate käsiraamat“), et täpsustada ajaloolist tausta.

Lugejaküsitlus tehti ajavahemikus 15. detsembrist 2012 kuni 8. veebruarini 2013 ning
intervjuud endiste toimetajatega toimusid ajavahemikus 1. novembrist 2012 kuni 31.
jaanuarini 2013.
Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimene osa annab ülevaate Eesti kohalike lehtede
arengust ja tänapäevast. Töö teises osas on ajalehe sisuanalüüs, mis annab ülevaate erinevate
aastate teemadest ja kajastab erinevate aastate lehtede võrdlust. Kolmas osa annab ülevaate
lugejaküsitluse tulemustest ning toimetajate küsitluste vastustest.
Uurimistöö valmimise juures oli kõige raskem ühenduse saamine paari endise toimetajaga.
Rein Raudsepaga ei õnnestunudki kontakti leida ning Liina Valperilt ei saadud vastuseid
sellisel viisil nagu sooviti. Kahe toimetaja puhul küsitlusele vastamine viibis.
Tööd ilmestavad 20 lisa. Need on varasemate Urvaste Valla lehtede esileheküljed, et
näidata nende välimuse muutumist läbi aegade, toimetajatele ja lugejatele mõeldud
küsitluslehed, ning toimetajate küsitluse vastused.
Teemat on võimalik edasi uurida, sest uurimistöö koostamise ajal vahetus ajalehe toimetaja
ning kuna Urvaste Valla Leht ilmub ka edaspidi, annab uusi numbreid võrrelda varasematega.
Töö koostamisel võeti eeskuju Anu Bollverki bakalaureusetööst „Türi rahvalehe sisu ja
vastavus tellijate ootustele“.
Tänan kõiki, kes olid abiks uurimistöö valmimisele: eelkõige juhendajat Anu Silma,
eelnevaid valla lehe toimetajaid Margus Konnulat, Karille Bergmanni, Aivo Männistet ning
Liina Valperit, Urvaste Valla Lehe lugejaid, Kuldre raamatukogu juhatajat Riina Ermelit ja
Urvaste raamatukogu juhatajat Neidi Ruvenit.

1. KOHALIKUD AJALEHED EESTIS
1.1. KOHALIKE AJALEHTEDE ARENG EESTIS
Kohalike ajalehtede ajalugu on enam kui kakssada aastat vana. Ajalehtede ajalugu algab Tartu
maa rahwa Näddali-Lehega, mis ilmus 1806. aastal märtsist detsembrini Tartus. Ajaleht oli
lõunaeesti murdekeeles ja mõeldud Tartu- ja Võrumaa talupoegadele. (Suni 2008)
Kui 1920–1930ndatel ilmusid kohalikud ajalehed enamasti eraalgatusena ja pidid end ise
ära majandama, siis tänaseid valla- ja linnalehti rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest
ning puudub vajadus laiema leviku järele. (Suni 2008)
Ajavahemikus 1918–1940 ilmus Eestis ühtekokku 341 eestikeelset nimetust kandvat lehte

28 erinevas kohas. Kui vaadata tolleaegseid väikelehti, siis esmane käsitlusobjekt on
paikkondlik haridus- ja kultuurielu. Lisaks paikkondlike uudiste edastamisele kritiseerivad
lehed kohaliku omavalitsuse osavõtmatut suhtumist koolidesse ja heakorda, kutsuvad noori
sisustama asjalikumalt oma vaba aega ning võitlevad alkoholismi vastu. (Suni 2008)
1.2. KOHALIKE LEHTEDE TÄNAPÄEV
2008. aasta seisuga ilmub Eestis umbes 150 erinevat valla- ja linnalehte. Suurem osa valla- ja
linnalehtedest on kuukirjad, kuid nende hulgas on ka paar korda kuus ilmuvaid väljaandeid.
Ühtlasi võime kohata ka harvemini kui kord kuus ilmuvaid väljaandeid. Valla- ja linnalehtedel
on väga erinev maht: on lehti, mis ilmuvad neljaleheküljelisena, kuid on ka lehti, mille maht
ulatub paarikümne leheküljeni. Keskmine maht on tavaliselt 4–8 lehekülge. Sisu poolest on
lehed väga eripalgelised. Kohalike ajalehtede seas võib leida väga professionaalse sisu ja
vormistusega

väljaandeid,

kus

autorid

kasutavad

mitmekesiseid

ajakirjanduslikke

vormivõtteid ja žanre. Ent lehtede seas võib leida ka selliseid, mis piirduvad ainult kohaliku
omavalitsuse teadete avaldamisega. (Suni 2008)
Valla- ja linnalehtede seas on hulgaliselt lehti, mille ühisosadeks on volikogu ja valitsuse
istungite kokkuvõtted, kohalikud määrused ning valla- ja linnaametnike teated. Tihti on esile
tõstetud vallavanema või toimetaja veerg. Kirjutiste seas domineerivad kohaliku valitsuse
allasutuste tegemised. Vähem on juttu nii-öelda tavalistest inimestest (näiteks inimeste
rõõmud ja mured, inimeste rahulolu kohalike teenustega, portreed lihtsatest inimestest).
Püsirubriigid on valla- ja linnalehtedes enamasti kultuuriteated või kultuurikalender,
spordisõnumid, politsei ja päästeameti teated, sünnipäevaõnnitlused, surmakuulutused,
sünniteated ning kuulutused. (Suni 2008)
Žanriliselt on paikkondlikud lehed suhteliselt ühekülgsed. Sagedamini kasutatakse
ülevaadet ja informatiivset reportaaži, teavitamaks avalikkust omavalitsuse või volikogu
dokumentidest, vallas või linnas toimunud sündmustest ja üritustest. Vahetevahel võib
lehtedes kohata arvamusartikleid ja uudiseid, haruharva kasutatakse intervjuud. Kohalikest
lehtedest puuduvad tegelikult publitsistlikkirjanduslikud žanrid. (Suni 2008)
Eesti Ajalehtede Liit toob välja ajalehtede põhitunnused:


ajaleht on korrapäraselt (vähemalt kord nädalas / 50 numbrit aastas) ilmuv
trükiväljaanne, millel on eraldi toimetus, arvamuste pluralism ning toimetuse
materjalide eristatus tasulistest. Toimetus peab olema enda arvamustes vaba;



ajalehe sisu iseloomustab funktsionaalne, žanriline ja temaatiline mitmekesisus,

materjalide uudislikkus ning avalikkust huvitav ainestik;


ajaleht on kirjalik infoallikas päevakajaliste sündmuste kohta, mis on seotud avalike
asjade, rahvusvaheliste küsimuste, poliitika, kultuuri ja muude selliste teemadega.
Ajaleht võib sisaldada pildilist materjali ja reklaami;



ajaleheks ei peeta vaid reklaami ja/või kuulutusi sisaldavat perioodiliselt ilmuvat
trükiväljaannet ning riigiasutuse, kohaliku omavalitsusorgani või ettevõtte infolehte.

(Eesti Ajalehtede Liit 2005)

2. SISUANALÜÜS
Urvaste Valla Leht on kaheksaleheküljeline vallaleht, mis kajastab peamiselt Urvaste valla ja
valla inimestega seotud sündmusi. Vähesel määral saab lehest üleriiklikku ja Võru
maakondlikku infot.
Valla leht on ilmunud alates 1994. aasta juunist. 1994.–2003. aastal ilmus leht 3–4 korda
aastas. Leht oli igal kuul kaheksaleheküljeline ja A4-formaadis. Lehe koostaja oli Urvaste
Vallavalitsus, kirjastatud oli leht Wõrumaa Teatajas ning trükitud oli ASi Täht trükikojas.
2004. aastal ilmus leht seitse korda aastas. See oli erineva mahuga, ulatudes 8 leheküljest 16
leheküljeni. Ka siis oli valla leht A4-formaadis. Lehe toimetaja oli Margus Konnula ning leht
oli trükitud OÜ Tartumaa Trükikojas. Alates 2005. aastast ilmub leht üks kord kuus. 2008.
aasta maini oli vallaleht erineva mahuga, varieerudes 8–12 leheküljeni. Ka sel ajal oli lehe
toimetaja Margus Konnula ja trükikoda OÜ Tartumaa Trükikoda. 2008. aasta juunist on valla
lehel kindel maht, kaheksa lehekülge. Toimetaja oli Karille Bergmann, väljaandja Urvaste
Vallavalitsus ning trükikoda Kalurileht. Alates 2013. aasta märtsist töötab toimetajana Heli
Kuulmets, lehe maht ja trükikoda on hetkel sama, mis varem.
Esilehel on tavaliselt kaks uudislugu, augustis on esilehel ka 1. klassi minejate nimed ning
detsembris tagasivaade lõppevale aastale. Lisaks on esilehel ülevaade sisust. Teine lehekülg
on vallavalitsuse ja volikogu informatsiooni päralt. Peale selle võib teiselt leheküljelt leida
muud informatsiooni ja vallavalitsusega seonduvate inimeste kontaktandmeid. Kolmandal,
neljandal ja viiendal leheküljel on muud uudised, olgu nendeks maakondlikud, riiklikud ja
vallasisesed lood või teated. Peaaegu igast lehest leiab lühiartikleid Kuldre kooli ja Kuldre
lasteaia tegemistest. Kuuendal ja seitsmendal leheküljel on tavaliselt reklaam ja mõnikord ka
ürituste loetelu. Kaheksas lehekülg on peaaegu alati kirikuteadete, kuulutuste, õnnitluste,
ürituste ja reklaami päralt. Samast võib ka leida sündinute ja lahkunute nimed.

Sisuanalüüs tehti ajalehtede põhjal, mis ilmusid 1994. aasta juunist 2013. aasta märtsini.
2.1. TEEMAD LEHES AASTATEL 1994–2003
Aastatel 1994–2003 ilmus Urvaste Valla Leht kolm kuni neli korda aastas. Esimeste aastate
vallalehtedes on välja toodud seadusi, meeldetuletusi või üleskutseid. Esimeses numbris tehti
tagasivaade kodukandi ajaloole. Lehes tutvustati vallavalitsuse töötajaid, komisjonide ja
volikogu liikmeid. (Lisa 1, Lisa 2) (Bergmann 2009)
2003. aasta vallalehtedes oli peamiselt 8–9 artiklit. Enamasti on kirjutatud inimestest ja
nende saavutustest. On ka volikogu informatsiooni. Kuulutusi ja teateid on vaid üksikuid.
(Lisa 3)
Teemad, mida kajastati Urvaste Valla Lehes 1994–2003. aastatel, olid Urvaste kihelkonda
puudutavad uudised. Näiteks kajastati selles rubriigis kihelkonna hetkeolukorda ehk seda, kui
suur on kihelkond, suuremad tööandjad, talude arv, koolivõrgustik, looduslik asend,
rahvakultuuri tase, rahvamajade arv ja kultuurilised tegevused. Samuti kajastati selles
rubriigis ka Urvaste kihelkonna tänapäevaga seotud uudiseid ja sündmuseid, näiteks
kihelkonnapidu.
Rubriigis „Uhtjärve jooks“ kajastati jooksu võitjaid ja kõigi osaliste tulemusi. Uue-Antsla
kalakasvanduse ajaloo rubriigis kirjutati kalakasvanduse ajaloost ja ka mälestusmärgi
avamisest.
„Sünnid“, „Surmad“ ja „Õnnitlused“ – neis kajastati teatud ajavahemiku sünnipäevalapsi
(alates vanusest 50), surnud vallainimesi, ning uusi ilmakodanikke.
Kuulutuste ja ürituste rubriigis võis leida toimuvate ürituste reklaami ning vallakodanike ja
vallavalitsuse kuulutusi.
Veel kirjutati politseikroonikat ja avaldati perearsti infot. Urvaste Valla Lehest võis leida ka
vallavalitsuse uudised ja kirjutisi ning volikogu tööd puudutavat informatsiooni. Näiteks
kirjutati Urvaste vallavolikogu otsustest ja määrustest, vallavanema tagasivaatest möödunud
aastale,

Urvaste

vallavalitsuse

vallavara

müügist,

Urvaste

vallavolikogu

liikmete

deklaratsioonide andmetest ning tutvustati valla üldplaneeringut.
Vallalehes kirjutati päevapoliitilistel teemadel, seltsitööst, raamatukogudest, Kuldre kooli
ja lasteaia tegemistest, Urvaste hariduselust ja koolilõpetajatest, ei puudunud ka arvamuslood.
Lehes leidus persoonilugusid ja konkursi „Kaunis kodu“ osalejate lugusid. Näiteks said
vallalehes sõna Siiri Sisask ja Andrus Värnik. Igas lehes oli kirikuteadete rubriik, kus anti
teada, millal toimuvad kirikus üritused ja jumalateenistused. Traditsiooniks oli jõuluajal väike

jõulumõtisklus Urvaste koguduse õpetajalt Üllar Salumetsalt. Urvaste Valla Lehest võis leida
ka informatsiooni toetuste ja üle-eestiliste projektide kohta.
2.2. TEEMAD LEHES AASTAL 2004
Leht ilmus seitse korda aastas. 2004. aasta lehtedest võib leida palju kuulutusi ning teateid.
Palju kajastatakse lugusid, arvamusi Ess-soost ning igas lehes on vähemalt üks artikkel
spordist. 2004. aasta lehtedes on vähe kaasautorite artikleid.
Urvaste valla lehes kirjutati 2004. aastal päevakajalistel teemadel, näiteks oli tol ajal
aktuaalne internet ja Ess-soo. Lehes kajastati vallamaja ja volikogu tööd puudutavaid uudiseid
ning teadaandeid, määruseid, eelarveid, seaduseid, transporti puudutavat informatsiooni ning
kirjutati

ka

valla

uuest

sotsiaalnõunikust.

Vallalehest

võis

leida

informatsiooni

enesetäiendamise, õppimisvõimaluste, ettevõtluse ja toetuste kohta. Näiteks kirjutati Mainori
kõrgkoolist ning PRIAst.
„Seda ja teist“, „Mitmesugust“, „Mõte“, „Teised meist“, „Ajalugu“, „Mälestus“ ja „Ülo
Vooglaiu pärlid“ – need olid enamasti ainult 2004. aastal kajastatud rubriigid, mõningate
rubriikidega jätkati ka hiljem. Näiteks rubriigis „Mõte“ räägiti ideest rajada Kuldresse Antsla
muusikakooli filiaal. Rubriigis „Seda ja teist“ avaldati Kuldre kooli õpilase luuletus ning
räägiti Pihleni külas seisnud hiiglaslikest oksahunnikutest. „Kirikuteated“, „Üritused“,
„Õnnitlused“,

„Sünnid“,

„Surmad“,

„Kuulutused,

teated,

uudised“,

„Kontserdid“,

„Kultuuriuudised“, „Politseiteated, must kroonika“, „Päästeameti lood ja teated“, „Haigekassa
ja perearsti info“ – need on läbi aastate olnud põhilised vallalehe artiklid. Näiteks otsiti
Urvaste Valla Lehe kaudu Kuldre koolile uut direktorit, kirikuteadetes kutsuti lapsi leeri.
Vallalehest ei puudunud ka sellised teemad nagu loodus, linnud-loomad, keskkond, talgud,
kokkutulek, pidu, reis, persoonilood, meie omad mujal, kaunid kodud, aasta ema/isa. Urvaste
Valla Lehes kajastati näiteks Peterburireisi, valla kaunimate kodude külastamist, Remnikul
noortelaagris viibimist.
Vallalehe üks tähtis osa on alati olnud Kuldre kooli ja lasteaia ning Urvaste kooli uudised
ja tegemised, spordiüritused ja -tulemused ning koolide lõpetajad, seltside, kodukandi ja
MTÜ-de tegemised, raamatukogude lood ja informatsioon. Urvaste valla huviväärsusi on
esmakordselt kajastatud vallalehes 2004. aastal. Spordiüritustest, mida valla lehes kajastati,
võib kõige tähtsamaks pidada Uhtjärve jooksu ning uudist, milles räägiti ühe Vaabina poisi
tähtsatest tulemustest Eestis. (Lisa 4)

2.3. TEEMAD LEHES AASTATEL 2005–2013
Leht ilmus üks kord kuus. 2005. aasta lehtedes on kirjutatud spordist ja päevakajalistest
teemadest. Näiteks räägiti valimistest, Urvaste mobiilimastist, kihelkonnapeost ning
jäätmemajandusest. (Lisa 5)
2006. aasta lehtedes kajastati kooli tegemisi, spordisõnumeid, volikogu ja vallavalitsuse
tegemisi. Lehest võis leida ka ristsõnu ning päevakajalisi teemasid, nagu vallavanema
umbusaldamine ning interneti saabumine. 2006. aasta lehtedest võib leida persoonilugusid,
artikleid nii meie valla kui ka mujalt pärit inimeste tegemiste ja saavutuste kohta. Kolmes
(augusti-, novembri- ja detsembrikuu) lehes on ka Aarne Rubeni kirjutatud järjejutt „Kaks
prohvetlikku anonüümkirja“. (Lisa 6)
2007. aasta lehtedest võib leida, nagu ka eelnevatel aastatel, volikogu ja vallavalitsuse
informatsiooni ja tegemisi. Ei puudu õnnitluste, sündide, surmade, teadete ja kuulutuste
rubriigid. Alates 2004. aastast kajastatakse õppeaasta parimaid Urvaste valla õppureid nii
Kuldre koolist kui ka Antsla gümnaasiumist. 2007. aasta lehtedes oli kajastatud mitmel korral
Pokumaa ehitust, Nõiariiki ning internetiuudiseid. Lehtedest võib leida ka Urvaste uudiseid
vanadest lehtedest. (Lisa 7)
2008. aasta oli valla lehe jaoks kõmuline aasta, nimelt vahetus juunis toimetaja. Kuni
juunini kajastati valla lehes Urvaste uudiseid vanadest lehtedest, Ess-sood, Nõiariiki,
Pokumaad ning Urvaste vallast pärit olevate või seal elavate inimeste tegemisi ning saavutusi.
Leida võib ka volikogu ja vallavalitsuse tööga seonduvaid uudiseid ning Urvaste valla
haridusasutuste uudiseid, tegemisi ning teateid. (Lisa 8)
2008. aasta juunist kajastati valla lehes peamiselt Kuldre kooli ja lasteaia tegemisi. Igast
lehest leiab väikese artikli ka vallavalitsuse ja volikogu tööst. Väike osa artiklitest on
kirjutatud Urvaste valla lehe toimetaja poolt. Lehes on kajastatud Pokumaad, söetööstust,
mõtteid toetuste taotlemisest ning enesetäiendamise võimalustest. Alates septembrist on
ajalehes rubriigid „Lapsesuu“ ja „Must kroonika“, võib leida ka artikleid arstide, politsei ja
päästeameti tööst. (Lisa 9)
2009. aasta lehtedes kajastati samuti peamiselt Kuldre kooli ja lasteaia tegemisi. Räägiti ka
valimistest, volikogu ja vallavalitsuse tööst, Pokumaast, Nõiariigist ja spordisaavutustest.
Kuues lehes ilmus Kuldre raamatukogu juhataja jutt „Raamatust on abi“. 2009. aasta paistis
silma toetuste taotlemise ning enesetäiendamise võimaluste informatsiooniga. Lehtedest ei
puudunud teated, õnnitlused, sünnid, surmad, Urvaste vallast pärit ja siin elavate inimeste

saavutused ning tegemised, Ess-soo kaitsmise artiklid ning kirikuteated ja -lood. (Lisa 10)
2010. aastal kajastati kõigis lehtedes peamiselt Kuldre Kooli õpilaste, lasteaia, seltside
ning MTÜ-de tegemisi. Vallavalitsuse ja volikogu tööst oli igas lehes artikleid eelnevate
aastega võrreldes palju rohkem. 2010. aastal ei puudunud valla lehest ka artiklid Ess-soost
ning Pokumaast, persoonilood, artiklid Urvaste vallas elavate inimeste kohta ja ristsõnad.
Vähem oli kirjutatud enesetäiendamise ja taotluste saamise võimalustest, Nõiariigist ning
politsei tööst. (Lisa 11)
2011. aasta lehtedes räägiti palju Kuldre kooli hoolekogutööst. Kuldre kooli, lasteaia,
vallavalitsuse ja volikogu tegemistest oli võrreldes eelnevate aastatega vähem kirjutatud.
Samas oli palju välja toodud uusi määruseid, korraldusi, otsuseid, toetusi, konkursse ning
intervjuusid, näiteks uue Kuldre kooli direktoriga, Pokumaa tegevjuhiga, abivallavanemaga
ning saate „Kodutunne“ võtterühmaga. (Lisa 12)
2012. aastal kajastati lehtedes palju noorte tegemisi. Võrreldes varasemate aastatega oli
Kuldre kooli tegemistest vähem artikleid. Päevakajalistest teemadest oli kajastatud lehes
rahvaloenduse ning elektrituru avanemise uudiseid. 2012. aasta lehed jäävad silma
reklaamirohkusega, mõnes lehes oli reklaami ja teateid täis lausa kolm lehekülge. Lehtedes
kajastati määruseid ning vallavalitsuse ja volikogu tööd. Ei puudunud ka spordisaavutused ja
intervjuud. (Lisa 13)
2013. aasta jaanuari ja veebruari lehtedes kajastati peamiselt eesolevaid üritusi, noorte
tegemisi, vallavalituse ja volikogu tööd, määruseid, tagasivaateid eelmisele aastale ning uusi
õppimisvõimalusi noortele. (Lisa 14)
2005.–2013. aastani kajastati vallalehes selliseid teemasid nagu kirjad, mõtisklus,
kuulutused, teated, üritused, õnnitlused, sünnid/surmad, tähelepanu, kirikuteated ja -lood,
üritused, luuletused, ristsõnad, lapsesuu, ajalugu, kolmas Urvaste, päevakajalised uudised,
loodus, roheline, mets, linnud-loomad, Tamme-Lauri tamm, keskkond, talgud ning
haigekassa, perearstikeskuse, politsei ja päästeameti teated ning lood. Rubriigis „Kirjad“
kirjutati heakorrast ja jäätmemajandusest. Teema all „Kolmas Urvaste“ kirjutati artikkel Eesti
Vabariigis olevatest Urvaste-nimelistest küladest. Selle perioodi päevakajalisemad teemad
olid umbusaldatud vallavanemad ning Nõiariik ja Pokumaa.
Vallalehest võis leida palju persoonilugusid ja intervjuusid, kuid ei puudunud ka rubriik
„Meie omad mujal“, arvamuslood, mõtisklused, aasta ema/isa, kihelkonnapidu, kokkutulek,
pidu, reis, Pokumaa, Nõiariik, MTÜ-de, seltside ja kodukandi tegemised, uudised ja teated,

Urvaste tegemised, Uue-Antsla ja Uhtjärve küla uudised ja tegemised. Rubriigis „Meie omad
mujal“ kirjutati Urvaste valla endistest ja praegustest elanikest, kes reisisid välismaal või
tegelesid millegi huvitavaga. Urvaste Valla Lehes leidub näiteks lugu Urvaste kellamehest
Rihost, Jaan Ellenist, Urvaste valla eakaimast mehest ning intervjuu Anis Arumetsaga.
Vallalehes kirjutati aastatel 2005–2013 ka täiendkoolitustest, võistlustest, konkurssidest,
projektitoetuste taotlustest, põllumeestele vajalikust informatsioonist, raamatukogude
tegemistest, sotsiaaltööst, vallavalitsuse ja volikogu tegemistest, valimistest, määrustest,
seadustest, eelarvetest. Ei puudunud traditsiooniline aastalõpuartikkel vallavanemalt, kus ta
vaatas tagasi lõppevale aastale.
Traditsiooniks oli Urvaste Valla Lehes kirjutada spordisündmustest ja -saavutustest, Kuldre
ja Urvaste kooli ja Kuldre lasteaia tegemistest, Urvaste valla noortest ning koolilõpetajatest.
Spordiuudistest olid levinumad Uhtjärve jooksu puudutavad artiklid, korvpalli ja talisporti
kajastavad lood.
2.4. AJALEHTEDE SISU ERI AASTATE LÕIKES
Urvaste Valla Lehe sisu ei ole aastatega palju muutunud. Teemad on jäänud üldjoones samaks.
Õnnitluste, surmade ja sündide rubriik on lehes alates 1994. aastast. Samuti on ka läbi aastate
kirjutatud vallavalitsuse tööst, seadusetest ja määrustest. Lehest ei ole puudunud kuulutused ja
ürituste kajastamine.
Urvaste Valla Lehes on aastate jooksul vähenenud intervjuude osakaal ning andekaid
Urvaste valla inimesi kajastavate artiklite arv. Algusaastatel kirjutati põhjalikult aasta ema ja
isa valimistest ja tiitli saajatest ning ka kaunima kodu auhinna saajatest, kuid viimastel
aastatel ei kajastatud seda peaaegu üldse. Tähtsamaks on hakatud pidama hoopis reklaame
ning ürituste kajastamist, ja seda noori ning vanemaid inimesi puudutavate artiklite arvelt.
Samas kajastatakse viimastel aastatel rohkem edasiõppimisvõimaluste, projektide ning
toetuste kohta käivat informatsiooni.
Algusaastatel kajastati palju ka õpilaste tegemisi. Vahepeal muutus see teema peaaegu
olematuks Urvaste Valla Lehes, kuid õnneks 2012. aasta lõpust alates kajastatakse jällegi
kooliõpilaste tegemisi rohkem. Pigem on järjest vähenema hakanud spordisaavutuste ja
-sündmuste reklaam ja kajastamine.
Aastate jooksul on muutunud Urvaste Valla Lehe välimus, kuid teemad on jäänud
enamjaolt samaks. Viimastel aastatel on kasvanud reklaami ja teadete osakaal lehes ning
oluliselt on vähenenud Kuldre kooli ja lasteaia uudised. Muutunud on ka artiklite pikkus: kui

varasematel aastatel olid üksikud pikad artiklid, siis viimastes lehtedes oli vähe lühikesi
arikleid. Kui valla lehes kirjutas varasematel aastatel enamuse artiklitest valla lehe toimetaja,
siis viimaste aastate lehtedes oli toimetaja poolt kirjutatud artikleid vähe.

3. KÜSITLUSTE TULEMUSED
Uurimistöös kajastuvad kahe küsitluse tulemused. Esimene küsitlus viidi läbi vallalehe
toimetajate seas ja teine lugejate hulgas.
3.1. URVASTE VALLA LEHE TOIMETAJATE KÜSITLUS
Urvaste Valla Lehe toimetajad läbi aegade on olnud Rein Raudsepp, Aivo Männiste, Liina
Valper, Margus Konnula ja Karille Bergmann.
Urvaste Valla Lehe toimetajatelt soovis uurimuse autor teada saada, missugune oli nende
toimetamise ajal valla lehe koostamine protsess, kas nad omasid vastavat haridust ning kuidas
tasustati tehtud tööd. Kokku oli küsimusi 16, millest kõik olid avatud küsimused.
Eesmärk oli küsitleda kõiki Urvaste Valla Lehe varasemaid toimetajaid, kuid ühendust sai
nelja toimetajaga viiest. Kontakti ei õnnestunud saada Rein Raudsepaga, kes oli Urvaste Valla
Lehe esimene toimetaja. Liina Valperiga sai töö autor ühendust, kuid ajakirjanikul oli käsil
tähtajaline projekt ja sellega seoses ei olnud tal aega uurimistöö küsimustele vastata. Ta
soovitas kasutada temaga Urvaste Valla Lehe jaoks tehtud varasemat intervjuud. Üks
küsitletutest ei vastanud kõikidele küsimustele.
Uurimistöö koostamise ajal vahetus Urvaste Valla Lehe toimetaja. Nüüdseks endine
toimetaja Karille Bergmann andis ametikoha üle Heli Kuulmetsale.
3.1.1. Aivo Männiste
Aivo Männiste jõudis Urvaste Valla Leheni kunagise vallavanema Aino Villemi kaudu, kes
palus tal astuda lehe kaastoimetaja ja abilise kohale. Ta toimetas lehte ligikaudu aasta (täpset
aastaarvu ei ole võimalik määratleda, sest tolle aja lehtedes ei märgitud toimetaja nime). Tal
puudus ajakirjanduslik haridus vallalehe toimetamiseks. See ei olnud Aivo Männiste jaoks
põhitöö, vaid lisaülesanne. Põhitöö oli Uue-Antsla rahvamaja kunstilise juhi ametikoht.
Vallalehe toimetamise eest ta tasu ei saanud.
Materjali vallalehe jaoks ei saanud Aivo Männiste kergelt, pidevalt tuli meelde tuletada ja
paluda. Koostööd tegid näiteks vallavalitsus, Kuldre ja Urvaste kool, Uue-Antsla rahvamaja ja
Urvaste kirik. Vallalehes kirjutati peamiselt eluolust vallas ja tegemistest ning vallavalitsuse

vastuvõetud otsustest ja seadustest. Vallalehe toimetajana kirjutas Aivo Männiste ise vähe
artikleid, enamus olid teiste kirjutatud. Aivo Männiste lõpetas vallalehe toimetamise, sest
toimetaja vahetus.
Lehe toimetamine käis enam-vähem samamoodi nagu praegugi. Materjalid koguti teatud
päeval kokku, Aivo Männiste ja Aino Villem vaatasid materjalid üle ning viisid Võru
trükikotta, kus proovisid koos küljendada ja paigutada. Koostöös Kuldre sidejaoskonnaga ja
kohalike postimeestega jõudis leht postkastidesse. (Männiste 2013)
3.1.2. Liina Valper
Murdosa valla lehe numbritest ei ole sündinud Liina Valperi mõtetest ja teost. Kahjuks on tal
alles vaid üksikud lehenumbrid, seepärast ei söanda ta väga täpselt nimetada leheteo algust ja
lõppu. Oletatavasti toimetas Valper lehte 1990ndate teisest poolest kuni 2004. aastani (täpset
aastaarvu, millal Liina Valper hakkas lehte toimetama, ei ole võimalik määratleda, sest tolle
aja lehtedes ei märgitud toimetaja nime).
Liina Valper nimetas Urvaste Valla Lehe toimetamist abitööks. Põhiline töö oli Võrumaa
Teatajas. Vallalehe toimetamise eest sai ta tasu, sest Urvaste vallavalitsus maksis Võrumaa
Teatajale. Lehe lõppu oli märgitud väljaandjana Urvaste Vallavalitsus ning trükitud oli leht
trükikojas Täht.
Vähemalt alguses ilmus neli lehenumbrit aastas ehk kord kvartalis: märtsis (kevade tulek,
lihavõtted), juunis (jaanipäev), septembris (kooli algus) ja detsembris (jõulud). Leht ilmus
samas formaadis, mis praegugi. Leheküljele mahtus tavaliselt kaks-kolm lugu. Toimetaja
püüdis lehte muuta elavamaks fotodega, vahel kasutas maakonnalehe pilte. Mingil ajal hakkas
vallaleht avaldama värvipilte, mis andsid lehele rõõmsa ja piduliku näo.
Leht kajastas elu vallas oma mitmekesisuses. Ametlikumat poolt esindasid lehes
mitmesugused otsused, kirjutisi ilmus maa- ja metsareformist, sotsiaaltööst, kooli- ja
kultuurielust ning muidugi ka toredatest inimestest. Meeles on selle sajandi algusotsas
toimunud kohalike omavalitsuste valimised, oli särinat, aga vastaspooled suutsid säilitada
tasakaalukuse. Tookord võitis valimised uus nooruslik tulija Res Publica.
Liina Valper meenutab seda aega ja inimesi, kes vallalehe käekäigu eest seisid, hea
tundega. Koostöö sujus tal toonaste vallavanemate Aino Villemi ja Rain Ruusaga. Kaasa lõid
ka vallaametnikud, igaüks vastavalt oma töölõigule. Järgnevalt mõnedest autoritest: Rolf
Kiitsak kirjutas talupidamise probleemidest, Riina Ermel raamatukogust ja Urvaste
kirjanikest, Evi Zirk huvitavatest inimestest, kirikuõpetaja Üllar Salumets usupühadest,

konstaabel Klaar hoolitses „Musta kroonika“ eest, Contra poetas sekka mõne lustaka värsi.
(Valper 2009)
3.1.3. Margus Konnula
Margus Konnula toimetas vallalehte neli ja pool aastat, 2004–2008. Margus jõudis Urvaste
Valla Leheni oma ajakirjandusliku kõrgharidusega abikaasa Airi Hallik-Konnula kaudu,
kellele tollane vallavanem Kurmet Müürsepp tegi ettepaneku vallalehte toimetama hakata.
Tegemist alustasid nad koos, kuid pikapeale kujunes eestvedajaks just Margus Konnula. Airist
sai asendamatu nõuandja ja ka paljude lugude kirjutaja.
Vallalehe jaoks materjali kogumiseks tuli silmad ja kõrvad lahti hoida. Kõik, mida sai
lugeda internetist, kuulda vallamajast või küla pealt, võeti luubi alla. Lugusid kirjutati nii, et
kõik võimalikud vaatenurgad oleksid esindatud. Kirjutati ka portreelugusid. Tavaliselt ilmus
vallalehes pikem lugu ka Aasta Emast ja Isast ning nende peredest. Konnula eestvedamisel
seati sisse juhtkiri, mida alguses kirjutas ta koos oma abikaasaga, vahepeal kirjutasid ka
vallavanem ja volikogu esimees. Valimisjärgsel aastal otsustas ta, et kõik 11 volikogu saadikut
võiksid aasta jooksul sõna saada ning jõulunumbris kirjutaks kirikuõpetaja. Enamus ka said,
kuid oli ka neid, keda tuli selleks sundida ja artikli tegemisel aidata. Palju ringi liikudes
kohtus Konnula mitmete inimestega, kellel oli mälestusi Urvastest, Konnula andis need lood
kohalikule rahvale edasi vallalehe kaudu. Kui vaja oli, käis ta ka Tallinnas lugu tegemas.
Külastades Jaan Ellenit, oli ta arvatavasti esimene võrumaalane, kes tal tolles majas külas käis
ja ilmselt ka viimane, sest mõni kuu hiljem sai Jaan Elleni elutee otsa. Mitmetega, kellega
Margus Konnulal mõlkus meeles intevjuu teha, jäigi see lõpuks siiski tegemata.
Lehe ilmumissagedus oli enne Margus Konnulat väga kaootiline. 2003. aastal ilmus vaid
kaks numbrit. Kokku oli kümne esimese aasta jooksul ilmunud 36 numbrit. Esimesel aastal
andis ta välja kuus numbrit. Samal ajal sai selgeks, et selline graafik jääb aja nõuetele jalgu.
Sellest ajast, kui vallaleht sai eelarvest raha juurde, on lehte ilmunud 12 numbrit aastas.
Tarvastu Valla Lehe eeskujul pandi Urvaste Valla Leht tellimiskataloogi, et lehte saaksid
lugeda ka need, kes Urvaste valla territooriumil ei ela. Tellijaid tuli esimesel kuul 23. Selleks
ajaks, kui Margus lõpetas lehe toimetamise, oli tellijaid kogunenud 50.
Lehe jaoks materjali kokku saamine oli Margus Konnula arvates üks närvide mäng.
Pidevalt oli materjali, mis ei laekunud õigeks ajaks ja kui ta oli juba mõne teksti maha
kandnud ja lehe kokku pannud, siis see lugu ikkagi tuli, ning kõike pidi hakkama uuesti
kokku sobitama. Kõike seetõttu, et toimetaja ei tahtnud ühtki kaasautorit solvata ja ega neid

liiga palju olnud ka. Kõige naljakamaks pidas Margus Konnula seda, et tihti ei saadud
vallamajast volikogu ja vallavalitsuse infot kätte, kuigi selle edastamine oleks justkui
vallalehe esimene funktsioon. Kokkuvõttes tuli tal vallalehe jaoks materjali tublisti ning
õnneks lubas eelarve mõne lehe ka mahukama teha.
Kaastöid tegid seltsid, kool, lasteaed, rahvamaja. Kõik kirjutasid ikka omadest tegemistest.
Kooli puhul oleks Margus Konnula siiski oodanud rohkem kaastöid õpilastelt, koolielu
kajastasid peamiselt huvijuhid. Üks meeldivamaid üllatusi Margus Konnula arvates oli
Tallinnas elav, aga Urvastest Maire Heibergi kodu lähedalt pärit olev Maimu Kruusamäe, kes
saatis luuletusi, vahepeal mälestusi ja koostas ka Urvaste-teemalisi ristsõnu. Oli aeg, kui valiti
ka iga numbri parim välisautori lugu, mida saab vaadata vallalehtede tagumise külje pealt.
Mitmel puhul vürtsitas Margus Konnula lugusid arvamustega väljastpoolt. Nii on Urvaste
Valla Lehes valla vapi teemal sõna saanud Navitrolla, kodulehtede kohta Heiti Kender ja
paljud teised. Järjejutuna avaldas Margus Konnula ka Aarne Rubeni ajaloolise jutu, mille
tegevuspaigaks Urvaste. Koos abikaasa Airiga kirjutasid nad lehele päris palju artikleid, ehk
isegi üle poolte.
Vallalehes kirjutati kõigest, mis vallaga seostus. Inimestest, ettevõtmistest, ajaloost,
mälestustest, probleemidest, mis jooksvalt vallas ette tulid. Esimestel aastatel oli üks
põhiküsimusi, millal vallarahvas parema internetiühenduse saab. Läbi kõikide aastate oli Esssoo kaitsmine see teema, mis lõpuks sai ka põhjuseks, miks Urvaste vald Margus Konnulaga
töösuhte ära lõpetas.
Margus Konnula arvates mõjutas/kontrollis võimul olev vallavalitsus ja volikogu lehes
ilmuvat. Lisaks mainis ta, et sõdimist oli nendega parasjagu, kuid lõpuks midagi avaldamata
vist siiski ei jäänud. Kuivõrd olid nad Airiga kohalikel valimistel valimisliidu Roheline
Urvaste nimekirjas, siis süüdistati neid muuhulgas ka selles, et nad kirjutavat põhiliselt
„omadest“, mis aga oli Margus Konnula arvates puhas lahmimine ja ei vastanud tõele.
Volikogu esimees kutsus ellu niinimetatud „vallalehe toimetuse“, mis oli tegelikult
kontrollorgan, kes pidi enne lehe trükkiminekut otsustama, kas kõik lood on kõlbulikud. See
toimetus aga peaaegu ei saanudki kokku. Seda sellepärast, et palju materjali tuli viimasel
hetkel ja toimetuse kokkusaamist korraldada oli neil üsna võimatu.
Vallalehe tegemine oli Margus Konnulale lisatöö. Samal ajal tegeles ta paljude teiste
asjadega: kirjutas luuletusi, stsenaariume, juhtis televisioonis saateid ja käis ette kandmas oma
luuletusi. Tal polnud lihtne vallalehte oma tegemiste vahele paigutada, aga siiski tundus see ta

jaoks nii oluline, et seda ei saanud hoolimata sellest, et aeg-ajalt pigistas see töö ta sidrunina
tühjaks, nii lihtsalt nurka heita. Konnula julgeb öelda, et koos abikaasa Airiga tegi ta seda
tööd suure sisemise põlemisega.
Vallalehe toimetamise lõpetas Margus Konnula selle tõttu, et surve oli lõpuks nii suur, et ta
ei suutnud enam jätkata. Tal polnud enam kindlustunnet, et saab järgmisel kuul tellijatele lehte
pakkuda ning otsustas siis ise ära lõpetada. Samal ajal langetas ka vallavolikogu otsuse
koostöö lõpetada.
Tagasiside vallaelanikelt oli peamiselt siiski positiivne. Kiideti väga palju, ja see oligi see,
mis sundis teda tööd aina jätkama. Iga vea pärast sai ta samas ka palju kriitikat, mille taga oli
siiski suuremas osas poliitiline kihutustöö.
Teekond toimetamise algusest kuni postkastideni algas sellega, et jälgiti kuu aega, kus
midagi toimub, kelle käest lugusid võiks tellida ja vaikselt nokitseti koguaeg kirjutada.
Päeval, mil oli tähtaeg, algas jaht neile lugudele, mis polnud veel laekunud. Oli ka palju
selliseid lugusid, mida sai kirjutama hakata alles siis, kui saada oli võimalikult värske info.
Lugude tagaajamine, enda lugude lõpuni kirjutamine ja lehekülgedele sobitamine jätkus.
Trükikojas tehti küljendus, mida sai järgmise päeva õhtul või ülejärgmise hommikul veel üle
vaadata. Kiirelt tuli operatiivsed parandused trükikotta saata, et valmis lehed õigel ajal
sidejaoskondadesse ja tellijate postkastidesse jõuaksid.
Lehe tiraaž oli Margus Konnula toimetamise ajal 700 eksemplari, millest 550 läks tasuta
valla postkastidesse. Ülejäänud tellijatele, üksikmüüki ja raamatukogudesse.
Vallalehe toimetamise eest tasu paistis kõrvalseisjale üsna suur summa. Seda seetõttu, et
igal kuul vallavalitsusele esitatud FIE-arve sisaldas ka kõiki väljaandmisega seotud kulusid:
trükk, transpordikulu, telefonikõned, Eesti Posti teenustasu lehtede laialijagamise eest.
3.1.4. Karille Bergmann
Karille Bergmann toimetas Urvaste Valla Lehte neli aastat ja seitse kuud, 2008–2013. Temast
sai vallalehe toimetaja praktiliselt üleöö. Arvatavasti juunis 2008. aastal tekkis vallavalitsusel
poliitiline probleem Margus Konnulaga ja toonased võimulolijad helistasid ja küsisid, kas ta
oleks nõus lehte toimetama. Otsustamiseks anti umbes pool tundi.
Materjali vallalehe jaoks saatsid valla allettevõtete ning seltside töötajad ja liikmed. Lisaks
hoidis ta ka ise silmad-kõrvad lahti ja kui keegi esindas valda väljaspool vallapiire, siis
võimalusel sai ka sellest nupuke lehte. Materjale saatsid ka politsei ja päästeamet.
Vallavanemat ja volikogu liikmeid kirjutama saada ei õnnestunud, kuid traditsiooniline oli

lihavõteteks ja jõuludeks jutuke kirikuõpetajalt.
Leht ilmus kord kuus, viimase täisnädala neljapäeval. Materjali kokkusaamisega oli Karille
Bergmannil raskusi pidevalt. Lood saabusid viimasel hetkel ja teinekord isegi sellest hiljem.
Tavaliselt ootas ta ära väljast tulevad materjalid, ja kui oli näha, et leht neist täis ei tule, siis
kirjutas ka ise või otsis internetist urvastelaste saavutusi. Lehe kokkupanekul olidki tähtsuselt
esikohal valla seest tulnud artiklid ja alles siis mujalt tulnud.
Kaastöid tegid Urvaste Külade Selts, Urvaste EELK koguduse õpetaja Üllar Salumets,
Riina Ermel, noorsöötöötaja Anita Tretjak, valla sotsiaalnõunik, harvem Kuldre kool, UueAntsla rahvamaja ja teised. Koolist oleks ta oodanud rohkem laste tegemisi kajastavaid
artikleid, huvijuht saatis vaid lühikokkuvõtte veerandi jooksul toimunust. Ise kirjutas
toimetaja artikleid üsna vähe – peamiselt siis, kui materjali kokku ei saanud. Enda kirjutatud
artiklitega oli see probleem, et ta ei märganud oma trüki- ja kirjavigu.
Ajakirjanduslikku haridust Karille Bergmannil pole, siiski on ta läbinud paar vallalehe
toimetajatele suunatud koolitust.
Vallalehe peamised teemad olid kuu jooksul toimunud üritused ja sündmused, sport,
urvastelaste suuremad saavutused, tähtsamad teated vallamajast ja volikogu kokkuvõtted.
Kaks kuni kolm lehekülge olid kuulutused koolitustest ja projektitaotlemise kohtadest.
Võimul olev vallavalitsus ja volikogu lehes ilmuvat enamasti ei mõjutanud ega
kontrollinud. Mõnel üksikul korral juhiti mõnele artiklile tähelepanu. Rohkem mõjutamist oli
eelmise vallavalitsuse ja volikogu koosseisu ajal. Kui oli oht, et lehe ilmumissagedust
vähendatakse, lõpetati Eesti Postiga lehetellimise lepingud (tellijaid oli toona 30 ringis).
Sügiseste valimiste järel taastas uus vallavanem oma meeskonnaga kiirelt lepingud ja leht
jätkas sama intervalliga ilmumist. Samuti oli eelmiste volikogu valimiste ajal juhus, kus ei
usaldatud toimetajale valimisliitude ja erakondade valimisplatvorme, sest ka ta ise
kandideeris. Siis saadeti need platvormid otse trükikotta. Ette oli antud 2000 tähemärki artikli
pikkuseks. Kui ta oli materjalid ära saatnud, tuli trükikojast kiri, et materjal ei mahu ajalehte.
Kuidas ei mahu? Tuli välja, et üks erakond saatis platvormi, milles oli 2000 sõna. Eks nad siis
asusid öösel oma platvormist kärbitud versiooni tegema. Leht õnneks jõudis kenasti
postkastidesse.
Toimetamine oli Karille Bergmannile lisatöö. Alguses tegi ta seda Pokumaal töötamise,
hiljem õmblemise ja muu käsitöö kõrvalt.
Toimetamise lõpetas ta sellepärast, et asus 2012. aasta sügisel õppima Tartu Ülikooli

avatud ülikooli ning õppesessioonide ajad hakkasid kokku langema lehe toimetamise ajaga.
Sel moel muutus töö väga keeruliseks. Tööd tuli teha õhtuti, sest päeval olid loengud ning
sageli oli ööbimiskohas probleeme ka internetiga. Teine põhjus oli muidugi see, et materjalide
kokku saamine oli raske.
Tagasiside vallaelanikelt oli nii positiivne kui ka negatiivne. Teinekord polnud toimetaja
neis asjades süüdigi, mille eest kriitikat sai. Näiteks sünnipäevade eest, mis kas ilmusid lehes
või ei ilmunud. Oli neid, kes kirjutasid või helistasid talle otse ja ka neid, kes helistasid valda
või vallavanemale.
Protsess lehe toimetamise algusest kuni postkastideni algas kuu vältel toimuva jälgimisega.
14–15 päeva enne lehe postkastidesse jõudmist postitas Karille oma kontaktidele meili
meeldetuletusega, et ootab lehe jaoks materjale. Lehe materjale ootas ta järgmise nädala
kolmapäevaks. Seega oli aega enamasti umbes nädal. Neljapäeviti toimetas ta artikleid ja
märkis üles tähemärkide arvu artiklis. Seejärel tuli artiklid kaheksale leheküljele ühtlaselt ära
jaotada. Neljapäeva kesköö paiku saadeti materjalid trükikojale, kust reedel või laupäeval tuli
küljendatud leht kontrollimiseks. Üle oli vaja vaadata paigutus, õigekiri, poolituste õigsus ja
nii edasi. Seejärel tuli anda trükikojale tagasiside vajalike paranduskohtade osas. Mõnikord
piisas ühest parandusest, aga tuli ette ka neid kordi, kui teha tuli 2–3 parandust. Lehed trükiti
pühapäeval ja kolmapäevaks jõudsid lehed Paidest Võru postkontorisse, kust nad neljapäeva
hommikul jõudsid Antslasse ja sealt edasi juba lugejate postkastidesse.
Karille Bergmanni toimetamise ajal oli Urvaste Valla Lehe tiraaž 700, millest umbes 560
läks tasuta valla postkastidesse ja umbes 30 tellijatele.
Vallalehe toimetamine polnud tasustatud ning vallavalitsusele tuli koostada arve. Karille
Bergmann tegi seda FIE-na. (Bergmann 2013)
3.1.5. Toimetajate küsitluse vastuste analüüs
Urvaste Valla Lehe varasemad toimetajad tegid lehe toimetamist lisatööna, kõigil oli olemas
põhitöökoht. Kaastööd tegid seltsid, Kuldre kool ja lasteaed, Uue-Antsla rahvamaja,
vallavalitsus ning kirik, kuid oli ka teisi. Kahe viimase Urvaste Valla Lehe toimetaja ehk
Margus Konnula ja Karille Bergmanni toimetamise ajal oli lehe tiraaž 700 eksemplari. Lehes
kirjutati läbi aegade peamiselt samadest teemadest: kooli tegemistest, vallavalitsuse ja
volikogu tööst, olid kirikuteated, rahvamaja töö ja ürituste kajastused ning lood omakandi
inimestest. Lehe toimetamine oli kõigil toimetajatel sarnane: koguti materjal, viidi või saadeti
kirjastusse, küljendati, toimetati postkontorisse ning sealt jagasid postiljonid lehed

postkastidesse.
Urvaste Valla Lehe toimetamine oli toimetajatel lisatöö, kuid kõik ei saanud selle eest tasu.
Näiteks Margus Konnula ja Karille Bergmann tegid lehe toimetamist FIE-dena ning koostasid
vallavalitsusele arve, Liina Valperi töötasu maksis Urvaste vallavalitsus Võrumaa Teatajale.
Aivo Männistel oli see lihtsalt lisaülesanne, mille eest ei saanud tasu. Leht oli kõigile
vallaelanikele tasuta, kuid erinevate toimetajate ajal oli kogus, mida jagati vallaelanike
postkastidesse, erinev. Margus Konnula toimetamise ajal said hakata Urvaste Valla Lehte
tellima inimesed, kes elasid väljaspool Urvaste valda. Konnula toimetamise ajal oli tellijaid
50 ringis, kuid Karille Bergmanni toimetamise ajal oli lehe tellijaid umbes 30. Leht ilmus
Liina Valperi toimetamise ajal neli korda aastas, Aivo Männiste ajal mõnel aastal ainult kaks
korda aastas, Margus Konnula toimetamise esimesel aastal kuus korda ning hiljem juba
kaksteist korda aastas, Karille Bergmanni toimetamise ajal ilmus leht kaksteist korda aastas
ehk üks kord kuus.
Huvitav oli, et Margus Konnula ja Karille Bergmann olid mõlemad Urvaste Valla Lehe
toimetajad umbes sama kaua ehk siis Margus Konnula neli ja pool aastat ning Karille
Bergmann neli aastat ja seitse kuud. Vähemalt kolmel varasemal toimetajal ei olnud vastavat
haridust valla lehe toimetamiseks ehk siis kõrgharidust ajakirjanduse erialal.
Küsitlusest tuli välja, et Margus Konnulat süüdistati kohaliku omavalitsuse valimiste ajal,
kui ta kandideeris ka ise volikokku, et ta kajastab peamiselt oma valimisliidu tegemisi. Karille
Bergmanni ei usaldatud kohalike omavalitsuse valimiste ajal edastama valimisliitude infot,
sest ta kandideeris volikokku. Tundub, et kohalik omavalitsusorgan ei usaldanud ajalehe
toimetajaid, kes peavad olema oma arvamustes vabad (Eesti Ajalehtede Liit 2005).
Urvaste leht on oma teemavaliku poolest sarnane tüüpilise vallalehega (nt Suni 2008).
Ajaleht on kirjalik infoallikas päevakajaliste sündmuste kohta, mis on seotud avalike asjade
(Eesti Ajalehtede Liit 2005) ja kohaliku kultuuriga. Intervjuudest selgus aspekte, mida võtta
arvesse edasisel lehe toimetamisel: töö planeerimine, ajakasutus ja protsess, teemavalik,
varasem kriitika.
3.2. LUGEJATE KÜSITLUS
Valimi koostamisel lähtuti põhimõttest, et vastajatena oleksid esindatud kõik vanuserühmad.
Lugejate küsitlus viidi läbi kolmel moel. Esmalt avaldati küsitlus internetis Google Docsi abil,
et saada vastuseid nooremate lugejate käest. Veel viidi küsitluslehed Uue-Antsla rahvamajja.
Lõpuks avaldati küsitlus Urvaste Valla Lehes, et saada vastuseid vanematelt inimestelt, kes ei

käi rahvamajas ning kellel pole arvutit.
Küsitlusele vastas 35 inimest, lisaks tuli ka üks lugejakiri. Vastanute seas oli vähemalt üks
inimene, kes ostab Urvaste Valla Lehte. Kõik sarnased vastused on jaotatud suurematesse
rühmadesse.
Küsitlus koosnes kuuest avatud küsimusest:
1. Kui kaua olete lugenud vallalehte?
2. Mis meeldib teile vallalehe juures?
3. Mis ei meeldi teile vallalehe juures?
4. Kui tihedalt peaks teie arvates ilmuma vallaleht?
5. Mis võiks olla kajastatud vallalehes? (Missugused teemad?)
6. Kui vallaleht ei oleks tasuta vallaelanikele, kas te siis telliksite lehte? Miks?
3.2.1. Lugejate küsitluse vastuste analüüs
Esimese küsimusega sooviti teada saada, kui kaua on lugejad vallalehte lugenud. Sellele
küsimusele vastasid kõik 35 vastajat. 11 vastanut 35-st on lugenud vallalehte 5–8 aastat.
Alates vallalehe ilmumisest – see tähendab peaaegu 19 aastat – on lugenud vallalehte kümme
vastanut. 1–4 aastat on lugenud vallalehte kõigest kuus vastanut. Kolm inimest, kes vastasid
küsitlusele, on lugenud vallalehte 9–11 aastat. Üks vastanutest on lugenud ainult mõnda
numbrit ja neli vallalehe lugejat ei mäleta täpselt, kui kaua nad vallalehte lugenud on. (Joonis
1)
Joonis 1. Küsimuse, kui kaua olete lugenud valla lehte, vastused inimeste arvu
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Teise küsimusega sooviti teada saada, mis meeldib vallalehe juures lugejatele. Sellele
küsimusele ei vastanud viis inimest 35-st. 11-le vallalehe lugejale meeldib vallalehe juures
see, et kajastatakse vallas toimuvat (valla uudiseid, valla tegemisi ja valla sündmusi). Siin
mõeldakse valla all nii vallavalitsust kui ka valda üldiselt. Seitsmele vastanule meeldib
vallalehe juures see, et kajastatakse valla inimeste lihtsaid lugusid, lõike kohalikust elust,
kohalikke uudiseid ja tähtsamaid uudiseid. Neljale vallalehe lugejale meeldib, et kajastatakse
sünde, surmasid, sünnipäevi ja kuulutusi. Neljale vallalehe lugejale meeldib vallalehe
kujundus, samuti ka see, et vallaleht on neutraalne, järjepidev, sisukas ning oma valla
infokandja. Kahele vastanule meeldib, et räägitakse Kuldre kooli tegemistest. See, et
kajastatakse sporti, meeldib samuti kahele lugejale. (Joonis 2)
Joonis 2. Küsimuse, mis meeldib teile valla lehe juures, vastused inimeste arvu lõikes.
(Bergmann
2013)
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Kolmanda küsimusega sooviti teada saada, mis lugejatele vallalehe juures ei meeldi. Sellele
küsimusele ei vastanud seitse inimest 35-st. Seitsmel küsitlusele vastanul ei ole vallalehe
kohta pretensioone ehk nad on praeguse vallalehega rahul. Neljale vastanule ei meeldi, et
tekstid on liiga pikad, ühekülgsed ja lood on igavad. Vallalehe juures ei meeldi neljale
inimesele, et on vähe kirjutatud spordist, vallavalitsuse ja volikogu tööst ning ajaloolist ja
arutlevat osa on vähe. Vallaleht on liiga sisuvaene, kuivavõitu, pinnapealne ning leidub
kirjavigu – need ei meeldi vallalehe juures neljale inimesele. Kolmele vastanule ei meeldi, et
vallalehes on liiga palju reklaame (suuri reklaame) ja kuulutusi. Mustvalge disain, mustvalged
pildid, vanaaegsed tähed ei meeldi kolmele vastanule. Ühele vastanutest ei meeldi, et enam ei
ole sünnipäevaliste juures välja toodud nende elukohti, samuti ei meeldi ühele vastanule, et
kuulutatakse, kes on surnud. Ühele vastanule meeldis, kui vallalehte toimetas perekond
Konnula. (Joonis 3)
Joonis 3. Mis ei meeldi teile valla lehe juures? Vastused inimeste arvu lõikes. (Bergmann
2013)
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Neljanda küsimusega sooviti teada saada, kui tihedalt peaks lugejate arvates vallaleht ilmuma.
Sellele küsimusele vastasid kõik 35 vastanut. 26 vastanut 35-st on rahul praeguse
ilmumissagedusega ja arvavad, et vallaleht võiks ilmuda ka edaspidi kord kuus. Kaheksa
vastanut arvas, et leht võiks ilmuda tihedamini ehk paar korda kuus, sest paljudel kordadel on
info juba aegunud ja üritused toimunud. Üks vastanutest arvas, et leht võiks ilmuda üks kord
kvartalis. (Joonis 4)
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Joonis 4. Kui tihedalt peaks teie arvates ilmuma valla leht? Vastused inimeste arvu lõikes.
(Bergmann 2013)

Viienda küsimusega sooviti teada saada, mis võiks vallalehes kajastatud olla. Sellele
küsimusele ei vastanud neli inimest 35-st. Seitse vastanut arvab, et valla lehes võiks olla
kajastatud kõik vallaga seonduv – valla ja kooli tegemised, volikogu töö, minevikus toimunud

sündmused ning rubriikidest õnnitlused, üritused ja sündmused. Kuus küsitlusele vastanud
inimest arvavad, et valla lehes võiks olla kajastatud lood kohalikest elanikest, Urvaste vallast
pärit inimestest või siis edukatest inimestest, kes on lõpetanud Kuldre kooli. Lugejad toovad
välja, et Urvaste vallas on palju huvitavaid ja tegusaid inimesi, kellest võiks kirjutada. Viis
inimest 35-st leiab, et praegused teemad sobivad: kui midagi põnevat on kajastada, siis sellest
tulebki kirjutada. (Joonis 5)
Kaks inimest ei osanud öelda, mis võiks valla lehes olla kajastatud. Spordi kohta soovib
lugeda kaks inimest. Kaks inimest oleksid huvitatud veel noortele suunatud ja sotsiaalset laadi
infost ning kaks vastanut sooviksid lugeda laiast maailmast kohalike teemadeni, seal hulgas
valla läheduses toimuva kohta. (Joonis 5)
Üks vastanutest sooviks valla lehest lugeda krimiuudiseid. Võrumaa busside sõiduaegade
ja piletite hindade kohata sooviks lugeda üks küsitlusele vastanud inimene. Kuulutuste ja
teenuste pakkumisi sooviks lugeda samuti üks vastanu (mõned vastanutest tõid sama välja,
aga teiste küsimuste kontekstis). Üks vastanutest arvas, et valla lehes võiks olla kajastatud
maainimesele vajalike toetuste kohta infot. Reportaaže, veel rohkem intervjuusid ja
lehepoolseid probleemipüstitusi sooviks lugeda üks inimene. (Joonis 5)
74-aastane valla lehe lugeja sooviks, et Urvaste valla sotsiaaltöötajad kirjutaks valla lehes,
millist nõu, abi või teenust pakub vald vanadele ning korraldaks vanematele vallaelanikele
kokkutulekuid ja nõustamist, kuidas vananeda ja üksi elades toime tulla, nii meeleolu kui ka
igapäevaste töödega.

Joonis 5. Mis võiks olla kajastatud valla lehes? Vastused inimeste arvu lõikes.
(Bergmann
2013)
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Viimase küsimusega sooviti koos põhjendusega teada saada, kas vallalehe lugejad telliksid
vallalehte, kui leht ei oleks vallaelanikele tasuta. Sellele küsimusele vastasid kõik 35 vastanut.
18 vastanut ei telliks vallalehte. Põhjenduseks toodi, et leht ei ole piisavalt atraktiivne, võiks
olla sisukam, pole piisavalt kättesaadav, lehte loetakse vähe. Arvati, et seal kajastatav info
pole eriti vajalik. Toodi välja ka rahapuudus. Kaheksa vastanut telliksid vallalehte. Põhjuseks
toodi uudishimu, samuti leiab sealt põnevat lugemist ja infot, tahetakse olla kursis oma vallas
toimuvaga. Kolm inimest arvatavasti telliks, sest soovitakse olla vallas toimuvaga kursis.
Kaks vastanut telliks vallalehte, kui sisu pakuks huvi. Üks vastanutest ei oska öelda, kas ta
telliks lehte või mitte. Ühe vastanu puhul sõltuks tellimine hinnast. Samuti vastas üks
lugejatest, et alguses oleks ta lehte tellinud, aga nüüd jätaks ta arvatavasti siiski lehe tellimata.
(Joonis 6)
Väike tasu poleks võib-olla isegi liiast, arvas üks vastanutest. Ta lisas ka, et siin tekiks
küsimus, kes hakkaks tellimusi vormistama ja kui palju soovib see inimene palka saada. Kes
sõidaks kõik vallaelanikud läbi, et keegi soovijatest ilma ei jääks? Mis juhtuks siis, kui
külastataval ei ole momendil raha? Vallaleht on praegu see, mis seob elanikke oma vallaga.
Seda eriti vanemaealiste seas, sest nooremad saavad ka netist kohalikke uudiseid lugeda. On
olnud kuulda mõte edaspidi anda vallalehte välja koos Antsla vallaga – isiklikult on ta selle
vastu. See lugeja on tulnud vallast, kus selline süsteem toimib. See on Ida-Harjumaa
Sõnumitooja, mis on Anija, Kuusalu, Raasiku valla ja Loksa linna ühisleht. Peale esimest
tellimist jäi see ka tema viimaseks ja ta ei tea ühtegi oma tuttavat, kes lehte telliks. Ajaleht
muutus poliitikute mudamaadluse kohaks ja lehest võis teada saada ainult sellest, mis juba
toimunud. Tellimishind oli aastas üle 30 euro, kvartalikaupa tellides üle 35 euro. Et sundida
Joonis 6. Kui vallaleht ei oleks vallaelanikele tasuta, kas te siis telliksite lehte?
Vastused inimeste arvu lõikes. (Bergmann
2013)
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inimesi tellima, saab netist lugeda vaid vanu ajalehti. (Joonis 6)
Urvaste Valla Lehe lugejad on üldiselt valla lehega rahul, kuid kui leht oleks tasuline, siis
enamik inimesi ei telliks seda. Küsitlusest tuli välja, et lehe lugejad sooviksid Urvaste Valla
Lehest lugeda neid teemasid, mida siiani kajastatakse või on varem kajastatud, näiteks kõike
vallaga seonduvat, lugusid kohalikest inimestest ning mujal valdades toimuvatest üritustest.
Lugejad arvavad, et vallas toimuva kajastamine meeldib neile. Ei meeldi, et kirjutatakse
vähem spordist, volikogu ja vallavalitsuse tööst ning Urvaste valla ajaloost. Lugejatele ei
meeldi vallalehe liiga pikad artiklid ning mustvalge disain. Lehe lugejate arvates võiks see
ilmuda ka edaspidi üks kord kuus, sest muidu ei ole lehest loetav informatsioon enam nii
värske.
Lehe toimetamisel peaks igati arvesse võtma lugejate soove, sest küsimusele, kas nad
telliks valla lehte ka siis, kui see oleks tasuline, vastas enamus eitavalt, põhjuseks toodi, et
leht ei ole atraktiivne. Seega peaks tegema lehe atraktiivseks kõigile lehe lugejatele, et leht
saaks ilmuda ka edaspidi. Tuleks kajastada ka seda, mis lugejatele meeldib, näiteks uudiseid
spordi ja vallaelanike kohta, kooli ja volikogu tegemisi, lugusid kohalikest inimestest. Lehes
olevad uudised ja artiklid peaks muutma lühemaks ning reklaamide osakaalu vähendama.
Muuta tuleks ka lehe kujundust, näiteks asendada mustvalged pildid värvilistega.

KOKKUVÕTE
Käesolev töö käsitles Urvaste Valla Lehe toimetajate mälestusi seoses valla lehe
toimetamisega ning keskendus Urvaste Valla Lehe 1994.–2013. aasta numbrite sisuanalüüsile
ning lugejate seas läbi viidud küsitluste tulemuste analüüsile.
Töö eesmärk oli välja selgitada Urvaste Valla Lehe lugejate arvamus lehest ning
ettepanekud; toimetajate mälestused seaoses lehe toimetamisega; samuti teemad, mis on valla
lehes kajastatud. Selleks küsitleti Urvaste Valla Lehe lugejaid ja toimetajaid ning uuriti,
milliseid teemasid ja rubriike kajastab Urvaste Valla Leht.
Küsitlustele vastuste saamine oli kohati raske. Toimetajatega oli keeruline ühendust saada
ning hiljem ei laekunud loodetud ajaks kõik vastused. Lugejate küsitluse vastused sai kätte
kolme kanalit kasutades: internetiküsitlus, Uue-Antsla rahvamajja viidud paberkandjal
küsitlus ning Urvaste Valla Lehes avaldatud küsitlus. Lugejate küsitlusele vastuste saamine oli
lihtsam, sest abiks olid Urvaste valla raamatukogu juhatajad.
Toimetajate küsitluse vastuste analüüsi tulemusel selgus, et lehe toimetamine on algusest

lõpuni olnud peaaegu samasugune. Vahe seines eri toimetajate puhul lehe tiraažis, lehe
ilmumise sageduses ning lehes olevate artiklite kirjutamises – mõni toimetaja kirjutas ise
rohkem. Koostööd tegid samad asutused ning inimesed. Sarnane oli kõigi toimetajate puhul
lehe toimetamine lisatööna, vaid kaks toimetajat said selle eest tasu, esitades FIE-na arve
vallavalitusele. Üks toimetaja ei saanud lehe toimetamise eest tasu. Intervjuudest selgus
aspekte, mida võtta arvesse edasisel lehe toimetamisel: töö planeerimine, ajakasutus ja
protsess, teemavalik, varasem kriitika.
Lugejate küsitluse analüüsi tulemusel selgus, et enamus lugejaid ei telliks Urvaste Valla
Lehte, kui see oleks kõigile tasuline, sest praegune leht pole ei väliselt ega sisuliselt piisavalt
atraktiivne. Lugejad sooviksid lugeda Urvaste Valla Lehest vallaga seonduvaid artikleid,
näiteks vallavalitsuse ja kooli tegemistest, volikogu tööst, vallas varem toimunust. Kajastatud
peaksid olema üritused ja päevakajalised sündmused. Oluliseks peeti ka õnnitluste rubriiki.
Üldiselt on vallaelanikud ajalehega rahul. Vallalehte on enamik inimesi lugenud 5–8 aasta
vältel või juba alates ilmumisest. Üle poolte lugejatest arvas, et Urvaste Valla Leht peaks
ilmuma ka edaspidi kord kuus. Lugejatele meeldib, et kajastatakse vallas toimuvat,
vallavalitsuse tegevust.
Urvaste Valla Lehe sisuanalüüsi tulemusel selgus, et alates 1994. aastast on igas lehes
kirikuteadete rubriik. Mõnes üksikus numbris puudub surmade ja sündide rubriik. Teemad on
jäänud läbi aastate samaks: kajastatakse seda, mis on tol hetkel tähtis olnud. Esindatud on
õnnitluste, kuulutuste ja reklaami rubriik.
Uurimistöö näitas, et enamjaolt on valla lehe lugejad Urvaste Valla Lehega rahul.
Küsitlustulemused viitavad sellele, et kui Urvaste Valla Leht on edaspidigi tasuta ja arvestab
lugejate soove, siis loetakse seda jätkuvalt ja peetakse oluliseks. Urvaste Valla Leht võiks teha
korrektuure teemade ja uudiste kajastamise viisi osas. Väliselt võiks ajaleht olla atraktiivsem.
Uurimistöö on praktiliselt rakendatav Urvaste Valla Lehe edasise arengu kavandamisel.
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LISAD
Lisa 1. Esimene Urvaste Valla Leht

Lisa 2. 1996. aasta juuli Urvaste Valla Leht

Lisa 3. 2003. aasta augusti Urvaste Valla Leht

Lisa 4. 2004. aasta juuni Urvaste Valla Leht

Lisa 5. 2005. aasta veebruari Urvaste Valla Leht

Lisa 6. 2006. aasta märtsi Urvaste Valla Leht

Lisa 7. 2007. aasta juuli Urvaste Valla Leht

Lisa 8. 2008. aasta mai Urvaste Valla Leht

Lisa 9. 2008. aasta juuni Urvaste Valla Leht

Lisa 10. 2009. aasta augusti Urvaste Valla Leht

Lisa 11. 2010. aasta novembri Urvaste Valla Leht

Lisa 12. 2011. aasta detsembri Urvaste Valla Leht

Lisa 13. 2012. aasta jaanuari Urvaste Valla Leht

Lisa 14. 2013. aasta jaanuari Urvaste Valla Leht

Lisa 15. Toimetajate küsitlus

Küsitlus
Tere, olen Antsla Gümnaasiumi õpilane Hanna Bergmann ja teen uurimistööd Urvaste Valla
Lehe ajaloost. Loodan, et olete nõus vastama järgmistele küsimustele:

1. Kuidas sai teist vallalehe toimetaja?
2. Kuidas saite materjali vallalehe jaoks?
3. Kui sageli leht ilmus?
4. Kui hästi õnnestus lehe materjal kokku saada?
5. Kes tegid kaastöid?
6. Kas teil on olemas ajakirjanduslik haridus (vastav haridus vallalehe toimetamiseks)?
7. Millest peamiselt vallalehes kirjutati?
8. Kas võimul olev vallavalitsus ja volikogu mõjutas/kontrollis lehes ilmuvat?
9. Kas see oli teie põhitöö või lisatöö? Kui lisatöö, siis millega te tegelesite?
10. Mitu aastat te toimetasite vallalehte?
11. Miks te lõpetasite vallalehe toimetamise?
12. Kas saite vallaelanikelt tagasisidet vallalehe kohta? Kuidas ja mida?
13. Kui palju kirjutasite artikleid ise?
14. Kuidas käis teie ajal lehe toimetamine algusest kuni lehtede jõudmiseni
postkastidesse?
15. Kui suur oli lehe tiraaž?
16. Kas vallalehe toimetamine oli tasustatud?
Tänan vastamast! Loodan vastuse saada hiljemalt 20.Jaanuar 2013.
Hanna Bergmann
Lisa 16. Lugejate küsitlus

Küsimustik Urvaste Valla Lehe kohta
Tere, olen Antsla Gümnaasiumi õpilane Hanna Bergmann ja teen uurimistööd Urvaste Valla
Lehe ajaloost. Loodan, et olete nõus vastama järgmistele küsimustele:

1.Kui kaua olete lugenud valla lehte?

2.Mis meeldib teile valla lehe juures?

3.Mis ei meeldi teile valla lehe juures?

4.Kui tihedalt peaks teie arvates ilmuma valla leht?
5.Mis võiks olla kajastatud valla lehes? (Missugused teemad?)

6.Kui valla leht ei oleks tasuta vallaelanikele, kas te siis telliksite lehte? Miks?

Tänan vastamast! Loodan vastuse saada hiljemalt 20.01.2013.
Hanna Bergmann

Lisa 17. Aivo Männiste küsitluse vastused
1. Kuidas sai teist vallalehe toimetaja?
Mind palus kunagine vallavanem Aino Villem kaastoimetajaks ja abiliseks.
2. Kuidas saite materjali vallalehe jaoks?
Enamus materjali tuli vallavalitsuselt, koolidelt, rahvamajast ja kirikult.
3. Kui sageli leht ilmus?
Väga täpselt ei mäleta.
4. Kui hästi õnnestus lehe materjal kokku saada?
Mitte väga kergelt, tuli meelde tuletada ja paluda.
5. Kes tegid kaastöid?
Vallavalitsus, Kuldre ja Urvaste kool, Urvaste kirik, Uue-Antsla rahvamaja.
6. Kas teil on olemas ajakirjanduslik haridus (vastav haridus vallalehe toimetamiseks)? Ei ole.
7. Millest peamiselt vallalehes kirjutati?
Enamus artikleid rääkis eluolust vallas ja tegemistest ning vallavalitsuse vastuvõetud otsused
ja seadused.
8. Kas võimul olev vallavalitsus ja volikogu mõjutas/kontrollis lehes ilmuvat?
Väga täpselt ei mäleta aga eriti vist mitte.
9. Kas see oli teie põhitöö või lisatöö? Kui lisatöö, siis millega te tegelesite?
Ei olnud põhitöö vaid lisaülesanne. Põhitöö oli Uue-Antsla rahvamaja kunstiline juht.
10. Mitu aastat te toimetasite vallalehte?
Ligikaudu 1 aasta.

11. Miks te lõpetasite vallalehe toimetamise?
Toimetaja vahetus.
12. Kas saite vallaelanikelt tagasisidet vallalehe kohta? Kuidas ja mida?
13. Kui palju kirjutasite artikleid ise?
Mõningad kindlasti.
14. Kuidas käis teie ajal lehe toimetamine algusest kuni lehtede jõudmiseni postkastidesse?
Kogusime materjali teatud päeval kokku, vaatasime üle, viisime Võru trükikotta ja koos
proovisime küljendada ja paigutada. Koostöös Kuldre sidejaoskonnaga ja kohalike
postimeestega jõudis leht postkastidesse.
15. Kui suur oli lehe tiraaž?
16. Kas vallalehe toimetamine oli tasustatud?
Ei olnud.(Männiste 2013)

Lisa 18. Liina Valperi küsitluse vastused
Väljavõte Urvaste Valla Lehest:
Liina Valper kirjutab: „Contra helistas mulle ja palus meenutada aega, mil tegin Urvaste
Valla Lehte. Põhjuski oli ilus: sada numbrit valla lehte!
Eks murdosa valla lehe numbritest ei ole sündinud minu mõtetest ja teost. Kahjuks alles on
vaid üksikud lehenumbrid, seepärast ei söanda väga täpselt nimetama leheteo algust ja lõppu.
Oletatavasti jäi minu lehe toimetamise aeg eelmise sajandi lõppu, alates 90ndate teisest
poolest, ning ehk kaks-kolm aastakest ka uuest aastasajast.
Nimetasin Urvaste Valla Lehe toimetamist leheteo abiteoks. Põhiline oli siiski Võrumaa
Teataja, kus töötasin. Lehe lõppu oli märgitud, et välja andnud on Urvaste Vallavalitsus ning
trükitud trükikojas Täht.
Tookord, vähemalt alguses, ilmus neli lehenumbrit aastas ehk kord kvartalis: märtsis
(kevade tulek, lihavõtted jms), juunis (jaanipäev), septembris (kooli algus) ja detsembris
(jõulud). Leht ilmus samas formaadis mis praegugi, A4 formaadis. Leheküljele mahtus
tavaliselt kaks-kolm lugu. Püüdsin neid muuta ka elavamaks fotodega. Mingil ajal hakkasime
hoopis avaldama värvipilte, mis andsid lehele rõõmsa ja piduliku näo.
Leht kajastas elu vallas tema mitmekesisuses. Ametlikumat poolt esindasid lehes
mitmesugused otsused, kirjutisi ilmus maa- ja metsareformist, sotsiaaltööst, kooli- ja
kultuurielust ning muidugi ka toredatest inimestest. Meeles on selle sajandi algusotsas

toimunud kohalike omavalitsuste valimised, oli särinat, aga vastaspooled suutsid säilitada
tasakaalukuse. Tookord võitis valimised uus nooruslik tulija- Res Publica.
Hea tundega meenutan seda aega ja inimesi, kes vallalehe käekäigu eest seisid. Koostöö
sujus toonaste vallavanemate Aino Villemi ja Rain Ruusaga. Kaasa lõid ka vallaametnikud,
igaüks vastavalt oma töölõigule. Allpool mõnedest autoritest, Rolf Kiitsak kirjutas
talupidamise probleemidest, Riina Ermel raamatukogust ja Urvaste kirjanikest, Evi Zirk
omakandi huvitavatest inimestest, kirikuõpetaja Üllar Salumets usupühadest, konstaabel Klaar
hoolitses "Musta kroonika" eest, Contra poetas sekka mõne lustaka värsi- kõiki ei jõuaks üles
lugeda.“ (Valper 2009)
Lisa 19 Margus Konnula küsitluse vastused
1. Kuidas sai teist vallalehe toimetaja?
Tegelikult tegi 2003. aastal tollane vallavanem Kurmet Müürsepp ettepaneku vallalehte
toimetama hakata minu abikaasa Airile, kel ajakirjanduslik kõrgharidus. Aga eks me koos
hakkasime tegema ja pikapeale kujunesin mina asja eestvõtjaks, Airi oli muidugi asendamatu
nõuandja ja ka paljude lugude kirjutaja.
2. Kuidas saite materjali vallalehe jaoks?
Hoidsime silmad ja kõrvad lahti, kõik, mida lugesime internetist, kuulsime vallamajast või
küla pealt, võtsime luubi alla. Palju lugusid kirjutasime ise valmis, et võimalikult kõik
vaatenurgad oleks esindatud. Portreelugusid inimestest tegime ka, neid oleks kindlasti võinud
rohkem olla. Tavaliselt tegime pikema loo Aasta Emast ja Isast, ja nende peredest mõistagi.
Mingi hetkel avastasin enda jaoks vanad ajalehed ja noppisin sealt Urvaste valla
territooriumil toimunu kohta käivad uudised, avaldasin neid ka valla lehes.
Seadsin vallalehes sisse ka juhtkirja, mida alguses tegime peamiselt meie Airiga, vahepeal
vallavanem, volikogu esimees. Valimiste järgsel aastal otsustasin, et kõik 11 volikogu
saadikut võiksid sõna saada aasta jooksul (jõulunumbris kirjutaks kirikuõpetaja), enamus ka
said, aga mõnda tuli selleks sundida ja tegemisel aidata.
Liikusin ka palju ringi, kui sain kokku kellegagi, kellel mälestusi Urvastest, andsin needki
Urvaste Valla Lehe lugejatele edasi. Kui vaja, käisin ka Tallinnas lugu tegemas. Jaan Ellenil
käisin külas ja olin vist esimene võrumaalane, kes tal tolles majas külas käis ja ilmselt ka
viimane, sest mõne kuu pärast Jaan Elleni elutee sai otsa. Mitmetega, kellega mõlkus meeles
intervjuu teha, jäigi see aga tegemata.
3. Kui sageli leht ilmus?

Enne meid ilmus leht väga kaootiliselt. 2003. aastal vaid 2 numbrit. Kokku vist kümne
esimese aasta jooksul 36 numbrit. Esimesel aastal tegime 6 numbrit, aga sai ka selgeks, et see
graafik jääb aja nõuetele jalgu. Kuna saime eelarvest raha juurde, on sellest ajast peale valla
leht ilmunud 12 numbrit aastas, panime Tarvastu valla lehe eeskujul Urvaste lehe ka
tellimiskataloogi, et saaksid lugeda ka need, kes Urvaste valla territooriumile ei ela. Tellijaid
tuli esimesel kuul 23, kui lõpetasime, olime jõudnud 50 tellijani.
4. Kui hästi õnnestus lehe materjal kokku saada?
Eks see oli üks närvide mäng küll, sest pidevalt olid materjalid, mis ei laekunud õigeks
ajaks ning kui olid juba mõne teksti ja loo maha kandnud, ning lehe kokku pannud, siis ikkagi
ta tuli ja pidi uuesti hakkama sobitama. Ühtegi kaasautorit ei tahtnud solvata ka, sest ega neid
liiga palju ei olnud. Kõige naljakam oli, et tihti ei saanud vallamajast volikogu ja
vallavalitsuse infot kätte, kuigi selle edasiandmine oleks nagu vallalehe esimene funktsioon.
Aga materjali tuli kokkuvõttes tublisti, õnneks lubas eelarve mõne lehe ka paksema teha.
5. Kes tegid kaastöid?
Eks seltsid, kool, lasteaed ja rahvamaja kirjutasid ikka omadest tegemistest. Kooli puhul
oleks oodanud rohkem kaastöid õpilastelt, koolielu kajastasid vist peamiselt huvijuhid.
Aga oli ka meeldivaid üllatusi lihtsalt rahva hulgast. Üks aktiivsemaid oli Tallinnas elav,
aga Urvastest Marie Heibergi kodu lähedalt pärit olev Maimu Kruusamäe, kes saatis luuletusi,
vahepeal mälestusi ja koostas ka Urvaste-teemalisi ristsõnu. Mingi aeg valisime ka iga numbri
parima välisautori loo, neid saab vallalehtede tagumise külje pealt vaadata ja sealt saab
kindlasti kena buketi vallalehe tublimaid autoreid kokku.
Mitmetel puhkudel vürtsitasin lugusid arvamustega väljaspoolt, nii on Urvaste Valla Lehes
sõna saanud Navitrolla (valla vapi kohta), Heiti Kender (meie kodulehtede kohta) ja paljud
teised. Järjejutuna avaldasin ka Aarne Rubeni ajaloolise jutu, mille tegevuspaik Urvastes.
6. Kas teil on olemas ajakirjanduslik haridus (vastav haridus vallalehe toimetamiseks)?
Minul isiklikult küll mitte, aga abikaasa Airi on Tartu Ülikoolis ajakirjanduse lõpetanud.
7. Millest peamiselt vallalehes kirjutati?
Kõigest, mis Urvaste vallaga seostus. Siinsetest inimestest, ettevõtmistest, ajaloost,
mälestustest, probleemidest, mis vallas jooksvalt ette tulid. Esimestel aastatel oli üks
põhiküsimusi, millal saab parema interneti. Läbi kõikide aastate oli läbiv ka Ess-soo kaitsmise
temaatika, mis lõpuks sai ka põhjuseks, miks meiega vallalehe suhe ära lõpetati.
8. Kas võimul olev vallavalitsus ja volikogu mõjutas/kontrollis lehes ilmuvat?

Jah. Eks sõdimist oli nendega parasjagu, aga ega vist midagi avaldamata sellepärast ei
jäänud. Kuivõrd olime Airiga ka ise kohalikel valimistel valimisliiduga Roheline Urvaste
väljas, süüdistati meid muuhulgas selles, et kirjutame põhiliselt „omadest“, mis aga oli puhas
lahmimine ja ei vastanud tõele, kui lehti selle pilguga sirvisin.
Volikogu esimees kutsus ellu nii nimetatud „vallalehe toimetuse“, mis tegelikult oli
kontrollorgan, kes pidi enne lehe trükkiminekut otsustama, kas kõik lood on „kõlbulikud“.
See toimetus aga peaaegu kokku ei saanudki, sest paljud materjalid tulid viimasel hetkel ja
viimasesse lehe kokkupaneku õhtusse oli üsna võimatu kokkusaamist paigutada.
9. Kas see oli teie põhitöö või lisatöö? Kui lisatöö, siis millega te tegelesite?
Kindlasti oli see lisatöö, ma tegelesin samal ajal ka kõiksuguste teiste asjadega, kirjutasin
luuletusi, stsenaariume, juhtisin televisioonis saateid, käisin ette kandmas oma luuletusi,
polnud üldse lihtne vallalehe tegemist sinna vahele paigutada. Aga vallalehe tegemine tundus
nii oluline, et seda ei saanud hoolimata sellest, et aeg-ajalt pigistas see töö sidrunina tühjaks,
nii lihtsalt nurka heita. Julgen öelda, et tegime seda suure sisemise põlemisega.
10. Mitu aastat te toimetasite vallalehte?
2004-2008, neli ja pool aastat.
11. Miks te lõpetasite vallalehe toimetamise?
Lühidalt öeldes oli surve juba nii suur, et ma ei suutnud enam jätkata, sest mul ei olnud
kindlustunnet, kas ma saan järgmine kuu oma tellijatele lehte pakkuda, siis otsustasin ise ära
lõpetada. Aga samal ajal tegi ka vallavolikogu otsuse koostöö lõpetada, sellest asjast on palju
kirjutatud.
12. Kas saite vallaelanikelt tagasisidet vallalehe kohta? Kuidas ja mida?
Kiideti väga palju, see oligi, mis sundis mind aina seda tööd jätkama. Iga näpuka pärast
sain samas palju sõimata, tõenäoliselt oli selle taga poliitiline kihutustöö.
13. Kui palju kirjutasite artikleid ise?
Koos Airiga kokku ikka päris palju, olulise osa, ehk isegi üle poolte.
14. Kuidas käis teie ajal lehe toimetamine algusest kuni lehtede jõudmiseni postkastidesse?
Kuu aega jälgisime, kus midagi toimub, kelle käest võiks lugusid tellida, ja vaikselt
nokitsesime kogu aeg kirjutada. Reedel, kui oli tähtaeg, algas jaht lugudele, mida polnud veel
laekunud. Paljusid lugusid sai alles siis kirjutama hakata, et saada võimalikult värske info
lehte.
Esmaspäeval lugude tagaajamine jätkus, samas enda lugude lõpuni kirjutamine, selle

lehekülgedele sobitamine. Esmaspäeva hilisõhtuks pidi olema materjal trükikojale saadetud,
nemad tegid siis küljenduse, mille saime teisipäeva õhtul või kolmapäeva hommikul üle
vaadata ja siis tuli ka operatiivselt parandused trükikotta saata, et reede hommikuks saaks leht
valmis. Siis läksime reede hommikul ja tõime Tartust lehed Võru postkontorisse, kust saadeti
need siis järgmisel päeval Urvaste valla sidejaoskondadesse edasi ja üle Eesti tellijatele, aga
osa lehti läks ka üle Võrumaa sidedesse üksikmüüki. Reedel viisime ka valla kauplustesse ja
raamatukogudesse lehti. Vallamajja ka muidugi.
15. Kui suur oli lehe tiraaž?
700 eksemplari, millest 550 läks tasuta valla postkastidesse, ülejäänud tellijatele,
üksikmüüki ja raamatukogudele säilitamiseks.
16. Kas vallalehe toimetamine oli tasustatud?
Jah, kirjutasin igal kuul FIE-arve vallavalitsusele. Arve sisaldas ka kõiki vallalehe
väljaandmisega seotud kulusid (trükk, transpordikulu, telefonikõned, Eesti Posti teenustasu
lehtede laialijagamise eest), mistõttu paistis kõrvalseisjatele üsna suur summa.(Konnula 2012)

Lisa 20. Karille Bergmanni küsitluse vastused
1. Kuidas sai teist vallalehe toimetaja?
Vallalehe toimetaja sai must praktiliselt üleöö, 2008. aasta juunis. Tekkis vallavalitsusel
poliitiline probleem Margus Konnulaga ja toonased võimulolijad helistasid ja küsisid, kas ma
oleks nõus lehte toimetama. Otsustamiseks anti umbes pool tundi.
2. Kuidas saite materjali vallalehe jaoks?
Enamus materjalist saatsid valla allettevõtete ja seltside töötajad/liikmed. Eks hoidsin ka
ise silmad-kõrvad lahti ja kui keegi esindas hästi väljaspool valda Urvastet, siis võimalusel sai
ka nupuke sellest lehte. Osa materjale saatsid politsei ja päästeamet. Vallavanemat ja volikogu
liikmeid ei õnnestunud kirjutama saada. Traditsiooniline oli jutuke kirikuõpetajalt lihavõteteks
ja jõuludeks.
3. Kui sageli leht ilmus?
Leht ilmus kord kuus, viimase täisnädala neljapäeval
4. Kui hästi õnnestus lehe materjal kokku saada?
Materjali kokkusaamisega oli pidevalt raskusi, materjalid saabusid alati viimasel hetkel ja
teinekord isegi sellest hiljem. Tavaliselt ootasin ära väljast tulevad materjalid ja kui nägin, et
leht neist täis ei tule, siis kirjutasin ise või otsisin internetist urvastelaste saavutusi. Lehe

kokkupanekul olidki tähtuselt esikohal vallasiseselt tulnud artiklid, siis alles mujalt tulnud.
5. Kes tegid kaastöid?
Urvaste Külade Selts, Urvaste EELK koguduse õpetaja Üllar Salumets, Riina Ermel,
noorsootöötaja Anita Tretjak, valla sotsiaalnõunik. Harvem Kuldre kool, Uue-Antsla
Rahvamaja ja nii edasi. Koolist oleks oodanud rohkem laste tegemisi kajastavaid artikleid,
huvijuht saatis vaid lühikokkuvõtte veerandi jooksul toimunust.
6. Kas teil on olemas ajakirjanduslik haridus (vastav haridus vallalehe toimetamiseks)?
Ei. Olen läbinud paar vallalehe toimetajatele mõeldud koolitust.
7. Millest peamiselt vallalehes kirjutati?
Eks ikka kuu jooksul toimunud üritustest ja sündmustest, veidi spordist, urvastelaste
suurematest saavutustest, tähtsamatest teadetest vallamajast ja volikogu kokkuvõtetest. 2-3
lehekülge olid kuulutused seal hulgas ka koolitused ja projektitaotlemise kohtadest.
8. Kas võimul olev vallavalitsus ja volikogu mõjutas/kontrollis lehes ilmuvat?
Mitte eriti. Mõned üksikud korrad olid, kui juhiti tähelepanu. Rohkem oli mõjutamist
eelmise vallavalitsuse ja volikogu koosseisu ajal (IRL ja Mati Antsi), kui oli oht, et lehe
ilmumissagedust vähendatakse ja lõpetati Eesti Postiga lehetellimise lepingud (tellijaid toona
30 ringis). Sügiseste valimiste järel vallavanem Riho Roon oma meeskonnaga kiirelt taastas
lepingud ja leht jätkas sama intervalliga ilmumist.
Samuti oli eelmiste volikogu valimiste ajal juhus, kus ei usaldatud minule valimisliitude ja
erakondade valimisplatvorme, kuna ma ise ka kandideerisin. Siis saadeti need platvormid otse
trükikotta. Ette oli antud 2000 tähemärki artikli pikkuseks. Kui olin materjalid ära saatnud,
tuli trükikojast kiri, et materjal ei mahu ajalehte. Kuidas ei mahu? Tuli välja, et üks erakond
saatis platvormi, milles oli 2000 sõna. Eks siis asusid nad öösel oma platvormist kärbitud
versiooni tegema. Leht õnneks jõudis kenasti postkastidesse.
9. Kas see oli teie põhitöö või lisatöö? Kui lisatöö, siis millega te tegelesite?
See polnud minu põhitöö, tegin seda muude asjade kõrvalt. Esmalt Pokumaal töötamise,
hiljem õmblemise ja muidugi käsitöö kõrvalt.
10. Mitu aastat te toimetasite vallalehte?
2008-2013 neli aastat ja 7 kuud
11. Miks te lõpetasite vallalehe toimetamise?
Vallalehe toimetamise lõpetasin, kuna asusin 2012. aasta sügisel õppima TÜ avatud
ülikooli ja sessi ajad langesid kokku lehe toimetamise ajaga. Sel moel läks see töö väga

keeruliseks. Tööd tuli teha õhtuti, sest päeval olin loengus ja sageli oli ööbimiskohas
probleeme internetiga. Teiseks põhjuseks muidugi see, et raske oli saada kokku materjali
vallalehe jaoks.
12. Kas saite vallaelanikelt tagasisidet vallalehe kohta? Kuidas ja mida?
Eks ikka, nii positiivset kui ka negatiivset. Teinekord polnud ma ise neis asjades, mille eest
sõimata sain süüdigi, nagu sünnipäevade eest, mis kas ilmusid lehes või siis ei ilmunud. Oli
neid, kes kirjutas või helistas otse mulle, kui ka neid, kes helistasid valda või vallavanemale.
13. Kui palju kirjutasite artikleid ise?
Üsna vähe. Peamiselt siis, kui materjali kokku ei saanud. Enda kirjutatud artiklitega oli see
probleem, et ma ei märganud oma trüki- ja kirjavigu.
14. Kuidas käis teie ajal lehe toimetamine algusest kuni lehtede jõudmiseni
postkastidesse?
Kuu aja jooksul sai jälgitud vallas toimuvat. Osaletud valla üritustel ja nii edasi. 14-15
päeva enne lehe postkastidesse jõudmist postitasin meili oma kontaktidele meeldetuletuseks,
et ootan lehe materjale (see oli enamasti neljapäevane päev) Lehe materjale ootasin siis
järgmise nädala kolmapäevaks. Neljapäeval toimetasin artikleid (kontrollisin õigekirja ja seda,
et liiast poleks tühikuid ja entereid), märkisin üles tähemärkide arvu artiklis. Seejärel tuli
artiklid ühtlaselt jaotada ära 8-le leheküljele. See oli paras matemaatika. Neljapäeva kesköö
paiku said materjalid saadetud ära trükikojale, kust siis reedel või laupäeval tuli küljendatud
leht kontrollimiseks. Siis kontrollisin paigutust, veelkord õigekirja, poolituste õigsust ja nii
edasi. Seejärel andsin trükikojale tagasisidet vajalike paranduskohtade ja muu osas. Mõnikord
piisas ühest parandusest, aga teinekord tuli seda teha 2-3 korda. Pühapäeval lehed trükiti.
Esmaspäeval lehed postitati Paidest, et jõuda Võru postkontorisse, mina saatsin Eesti Postile
tellimis-garantiikirja, millega sai lehed kandesse lasta. Kolmapäevaks olid jõudnud lehed
Võru postkontorisse, kust nad neljapäeva hommikul Antslasse toimetati ja postiljonid need
mööda valda laiali jagasid. Võrust läksid lehed ka üksikmüüki teistesse maakonna
postkontoritesse ja tellijatele. Ülejäänud vallalehed tõin reedel postkontorist ära.
15. Kui suur oli lehe tiraaž?
Lehe tiraaž oli 700, sellest ligikaudu 560 lehte läks tasuta valla postkasti, umbes 30
tellijatele.
16. Kas vallalehe toimetamine oli tasustatud?
Vallalehe toimetamine oli tasustatud. Koostasin teenuse kohta vallavalitsusele arve. Tegin

seda FIE-na.(Bergmann, 2013)

