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1. SISSEJUHATAV KOKKUVÕTE

Piirkonna lühikirjeldus
Piirkonda kuuluvad Kobela alevik ning Anne, Antsu ja Madise külad. Asume Kagu-Eestis Võru 

maakonnas Antsla vallas ning piirneme läänes Valga maakonnaga.

Püsielanikke oli 2009. aasta augustis 386, valdavalt eestikeelne ja hea haridustasemega elanikkond.

Suurimateks tööandjateks on AS Antsla Inno,  AS Linda Nektar  ja  AS Serv-In-Tex   

Valdavateks tegevusaladeks mööbli tootmine, rõivaste valmistamine ning põllumajanduslik tootmine ja 

teenindus.

Tegutsevad ettevõtted pakuvad tööd nii kohalikele kui ka kaugemal elavatele inimestele. Ametlikke 

töötuid oli piirkonnas 2009. aasta detsembris 39. 

Arengukava koostamine
Arengukava koostamine otsustati 2009. aasta algul, mil vastav ettepanek tehti Boose Naiseltsi korraldatud 

üritusel kohalike elanike poolt. Kohalikud elanikud kutsusid ellu mõttetalgud ja seal jäi kõlama sõnum: 

"Kui ise ei tee ei tee keegi!"

Aktiivi moodustamisel jälgiti, et kaasatud saaksid kõik huvigrupid. Arengukava koostamise protsessi 

kaasati ka kohalik omavalitsus. Aktiivi koosolekud ja töögrupid olid alaliselt avatud. 

Kokku toimus 6 koosolekut ning mõned väiksema töörühma koosolekud. Teostati loendamata

tunnid vabatahtlikku tööd taustmaterjalide hankimiseks ja läbitöötlemiseks.

Arengukava ajatelg kulgeb aastatel 2010-2013.  Piirkonna arengueelistused on: koostöö,  elanikkonna 

suurem aktiivsus, vaba aja sisustamine, elamisväärne keskkond ja piirkonna suurem atraktiivsus
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2. PIIRKONNA KIRJELDUS JA TÄNANE OLUKORD

2.1. AJALOOLINE TAUST

Piirkonna asustuslugu on jälgitav alates mõisaajast (19. sajandist) mil piirkonnas tegutses  Boose  mõis 

(Bosenhof), mis oli Vana-Antsla kõrvalmõis. Anne külas asus veelgi väiksem Anne  karjamõis.

Ajalooliselt on piirkonnale olnud omane hajaasustus. Nõukogude korra kehtestamise järel ning kolhooside 

rajamise tulemusena otsustati majandi keskus rajada Kobelasse. Tol ajal, 1940ndatel,  oli asustustihedus 

veel hõre. 1960ndatel ehitati esimesed korrusmajad. Viimane korruselamu valmis 1989 ning tänasel 

päeval elab enamus Kobela aleviku inimestest nn. karpmajades. Külades elavad inimesed traditsioonilistes 

talumajades, mis 98% ulatuses on ehitatud ajavahemikul 1920 – 1940.

Vanemat ajast kui seda on aasta 1850, piirkonna kohta kirjalikud andmed puuduvad. Täpsem olles - 

põhjalikum ajalooline uurimine polnud käesoleva arengukava eesmärk. Kindlasti on see meie edaspidine 

eesmärke - koostada põhjalikum piirkonna ajalooline ülevaade. 

Arhitektuuripärand 

Kobelas asub arhitektuuriajalukku läinud kolhoosikeskus. 1975 said arhitekt Toomas Rein ja insener Jaan 

Port mainitud hoone eest Nõukogude Eesti arhitektuuripreemia. Hoone põhiline "tõmbenumber" - lai 

kiilukujuline mustjaks peitsitud puitkarniis- mõjub praegu leinalindina. 

Seltsid minevikus

1930ndatel tegutsesid piirkonnas Turbaühistu ja Masinatarvitajate ühisus. 

2.2. PAIKNEMINE

Piirkond asub Kagu-Eestis Võru maakonnas Antsla vallas ning piirneb läänes Valga maakonnaga.

Kobela alevikku ja Antsu küla läbib asfaltkattega Laatre-Antsla riigimaantee. Piirkonna keskus Kobela 

alevik jääb Antsla linnast 4 km kaugusele. Valga linna on maad 34 km, Otepääle 36km Võru linna 38 ning 

Tartusse 86 km.

2.3. LOODUSLIKUD OLUD

Valdavaks on madal ja  tasane ala, kus on nii looduslikke kui inimtekkelisi veekogusid.

Maad on valdavalt üles haritud või siis Kobela alevikus täis ehitatud (elamufond ja tootmishooned).
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Kobela aleviku miljööle lisavad väärtust Boose Suur- ja Väikejärv,  millest teine asub lausa aleviku 

südames. 

Inimtekkeliste veekohude poolest on väga rikas Antsu küla, kus asuvad endise Linda kolhoosi 

kalakasvatuse tiigid ja järved. 

Madise külas asub Antsla valla suurim raba, kust  viimase 20 aasta jooksul pole turvast kaevandatud, kuid 

mille varud on arvestatava suurusega.

2.4. MAJANDUSLIKUD OLUD

Ettevõtted on arenguvõimelised ja pakuvad tööd enamasti kohalikele inimestele. Antsu külas asub Antsla 

valla suurim tööandja  AS Antsla Inno,  kus töötab lisaks piirkonna elanikele ka palju inimesi väljastpoolt. 

Teisteks suuremateks tööandjateks AS Linda Nektar  ja AS Serv-In-Tex, mõlemad asuvad Kobelas.

Valdavateks tegevusaladeks on mööbli tootmine ja  rõivaste valmistamine.

Põllumajandusettevõtjad tegelevad teravilja- ja kartulikasvatuse ning piimakarjakasvatusega.

2.5. KÜLA INFRASTRUKTUUR

Füüsiline infrastruktuur

Asjaolu, et Kobelas asus Võru maakonna üks jõukamaid majandeid, oli tõukeks sellele, et siinne 

infrastruktuur korralikult välja ehitati. Tänasel päeval kõik veel toimib, kuid üldisest arengust on  asula 

maha jäämas.

Teed on lagunemas, telefonside ning sellest tulenev internetiühenduse kvaliteet on madal.

Endiselt on olemas heal tasemel ehitised, kuhu saaks ja võiks tootmise arendamiseks investeerida.  

Alevikus on ühine ja toimiv veemajandus. 

Kobelas asuvad toidukauplus  ja juuksur. Kobelas asub ka Linda Raamatukogu, mis paikneb endises 

keskusehoones. Lähim sidekontor asub Antslas.

Sotsiaalne infrastruktuur:

Asula kooskäimiskohad- ja võimalused:

Tänasel päeval ühine kokkusaamisvõimalus puudub. Raamatukogu on selleks ainuke võimalus, kuid seal 

on selleks otstarbeks väga vähe ruumi. Kokku on saadud kohalike elanike pool, kel on suuremad ruumid, 

ning suveajal väljas (Boose Suurjärve ääres).

Alevikus asub raamatukogu. Lugejaid kokku on 740 ringis. Raamatukogus on interneti tasuta kasutamise 

võimalus.
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Lähim kool, lasteaed, pangakontor, sidejaoskond, kultuuri- ja spordikeskus, muusikakool, tervisekeskus 



(sh perearstikeskus ja hooldekodu) asuvad Antslas.

2.6. ELANIKKOND

Seisuga 01.09.2009 on piirkonnas püsielanikke 504:

Kobela alevik 382

Anne küla 39

Madise küla 19

Antsu küla 64

Suur osa Kobela elanikkonnast on tulenevalt omaaegsest edukast majandist sisse rännanud ning nende 

järglased. Seega on osade inimeste juured mujal ning paljude seotus piirkonnaga lõplikult välja 

kujunemata.

Valdav osa Kobela inimestest elab 9 kahe- ja kolmekorruselistes paneelelamutes. Traditsioonilisi 

taluelamuid on alevikus 6, millele lisanduvad aastatel 1950 -2005 ehitatud ühepereelamud. 

Teistes külades on majapidamiste arv vastavalt: Madisel 5, Annel 15 ning Antsu külas 28.

Elanikkond on valdavalt eestikeelne.

Elanike arvu vanuseline jagunemine:

0-16 aastasi 80

16 -64 aastasi 339

65 ja vanemaid 85

Meeste ja naiste suhe piirkonnas 250/254. Elanikkonna keskmine vanus on 39 aastat.

2.7. ELANIKE KOOSTÖÖ

Seltsitegevus

Kobela alevikus tegutses aastast 1998  MTÜ  Boose Naisselts, mis reorganiseeriti 2009. aasta lõpus 

mittetulundusühinguks BOOSE SELTS. Nimemuutuse tingis asjaolu, et algselt vaid naisi ühendav kooslus 

suutis aktiviseerida ka asula meesseltskonna. 

Traditsioonid ja ühised tegevused kogukonnas

Aleviku aktiivsus hakkas kasvama 1998. a kui loodi Boose Naisselts, mis hakkas korraldama ühisüritusi 

ning käsitööpäevi. Vahepeal tegevus soikus ning uue hooga alustati 2008. aasta kevadel.
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Küla aktiiv

Aktiivgrupp moodustub aktiivsetest kohalikest inimestest, kes on valdavalt koondunud MTÜ Boose 



Seltsi, 

mis on pidevalt arenev ja avatud uutele võimalustele ning liikmetele. Aktiiv tegeleb kogukonna 

arengukava väljatöötamise ja ellurakendamisega ning edaspidi selle uuendamisega. 

Ühiselt algatati Boose Suurjärve äärse kalda korrastamist, mis päädis 2009. aasta kevadel riietuskabiinide 

ja välikäimlate ehitamisega. Tegevust toetasis Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Antsla vald, palju 

teostati enda jõududega (töö ja osaliselt materjalid).

Aktiivi eemärk on välja töötada toimiv arengukava, mis on kõiki osapooli kaasava koostööleppe aluseks, 

ning arengukavas sätestatu ellu viia. Koostöö aitab kaasa soodsama tausta loomiseks majanduslikuks 

arenguks, avardab sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse maal ja loob seeläbi elamisväärse keskkonna 

tingimused pere-ja tööeluks maal. 

Kogukonnaväline koostöö ja sõprussidemed

Kogukond soovib enam näha kohaliku omavalitsuse huvitatust ja osalust, et omavalitsus vahetaks 

kogukonnaga infot oma tegevusest, mis puudutab Kobela alevikku.

Mitmete ürituste korraldamisel tehakse koostööd teiste Antsla vallas ja naabervaldades tegutsevate 

kodanikeühendustega.

2.8. ALEVIKU MUUTUMINE JA ARENGUTENDENTSID

Elanikkonna muutused

Viimaste 10 aasta jooksul on asula elanikkond pidevalt vähenenud ning paljud korterid on asustamata. 

Kui 1999. aastal elas piirkonnas 673 inimest, siis tänaseks on nende arv vähenenud 169 võrra. 

Vähenemine on toimunud eranditult Kobela aleviku arvel, mille elanike arv perioodil 1999-2009 kahanes 

171 inimese võrra.

Tallinnast on Kobelasse elama asunud mõned venekeelsed pensioniealised, kes soetasid korterid eelkõige 

odavat hinda silmas pidades.

Piirkonnas on mõni üksik talu, mis seisavad kasutuseta ja lagunevad, kuna omanikud ei soovi neid müüa. 

Ettevõtete tekkimine, kasv, kadumine

Toimivad ettevõtted planeerivad jätkusuutlikku tegevust. Hetke majandussituatsioonis on neil oluline ellu 

jääda.

Lähedal asuva linna mõjud

Lähim suurem asula on 4 km kaugusel asuv vallakeskus Antsla. Põhilised sotsiaalsed teenused on seal 
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kättesaadavad. Bussiühendus peaks olema paindlikum. Soovida jätab eelkõige õhtune aeg

Elanikkonna paremaks teenindamiseks taotletakse Kobela-Antsla kergliiklustee rajamist.



2.9. KÜLA KÄSITLEVAD ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID

Kobela piirkonna arengukava 2010-2013

Antsla valla arengukava 2003-2012  http://www.antsla.ee/Antsla valla arengukava.doc

Võru Maakonna arengustrateegia 2009-2019  
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3. PIIRKONNA VAJADUSED 

Üldised vajadused

Puudulik internetiühendus takistab suhtlemist maailmaga ja kaugtöö tegemise võimalust.

Väike omatoodangu realiseerimise turg.

Turvalisuse vajadus- lahendusteks naabrivalve, politseipatrull.

Huvigruppide vajadused

Lapsed ja noored (eelkooliealised ja õpilased) – kohapeal pole lasteaeda ega kooli, samuti

pole järjepidevat huvitegevuse võimalusi. Puudub mänguväljak lastele.

Õhtuti pole bussiühendus Antslaga sobilik selleks, et lapsed saaksid osaleda erinevates Antslas 

tegutsevates kultuuri- ja spordiringides.

Noored ja noored pered – infrastruktuur puudulik, haridus-ja kultuuriteenused kasinad ja/või 

kättesaamatud, töökohtade-ja erialade vähesus, väike sissetulek, majanduslikud probleemid.

Tööealine elanikkond- töökohtade vähesus kohapeal, puuduvad võimalused tööjõu taastamiseks 

(sportimisvõimalused, võimalused lõõgastumiseks), madalad palgad piirkonnas, kõrge tööpuudus, mis 

tingib töötamise elukohast kaugemal (Tallinn, välismaa).

Pensionärid- puuduvad kooskäimise võimalused, bussiliiklus võiks olla parem, informatsiooni 

kättesaadavus piiratud.

Arenguvajadused

Korraliku kokkusaamiskoht, kus oleksid ka vaba aja veetmise võimalused ning erinevae ürituste 

korraldamise võimalused.

Toimiv info- ja koostöövõrgustik nii kogukonnas kui ka kogukonna ja kohaliku omavalituse vahel.

Informatsiooni kättesaadavuse parandamine– mis toimub kohapeal, naaberkülas, vallas, maakonnas, 

maailmas.

Toimiv ja piirkonda ühendav kohanikeühendus.

Kogukonna aktiivsust ja koostöövalmidust tõstvad ühisüritused ning tihedam kultuurielu.

Parem heakord – järjepidev haljastuse hooldus; töövahendite soetamine (nt: muruniiduk) küla 

ühiskasutuses olevate objektide hoolduseks. 
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4. TULEVIKUPILT

Kobela on elamisväärne ja hinnatud kodu loomiseks: on palju lapsi, noor ja tegus elanikkond, vanade 

inimeste eest hoolitsetakse. Noored tahavad kodukohta jääda ja siia pärast kooli lõpetamist tagasi tulla.

Kobela on kauni maastikuga, hoolitsetud ümbrusega, heade teedega, kaunis elamispaik.

Paljud inimesed tegelevad kodus kaugtööga. On arenenud ja pakub teenimisvõimalust tasemel 

kodukäsitöö, mida viljeldakse ka käsitöötoas.

Siin on käepärast mitmekesise kaubavalikuga kauplus, söögikoht, spordiplats, internetipunkt,

küla koostöökeskus.

Piirkonna arendamisel tegutsetakse koos: tehakse ühiselt tööd koduümbruse korrashoidmiseks, peetakse 

koos pidu, jagatakse oma mõtteid ja leiatakse koos lahendusi muredele.
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5. ARENGUEELISTUSED JA EESMÄRGID 

Arengueelistus 1: ELAMISVÄÄRNE KESKKOND

Hetkeseis

Puudub kooskäimiskoht. Puudub kvaliteetne internetiühendus, püsiühenduse olemasolu võimaldaks 

kaugtöö tegemist. 

Eesmärk 1.1. Kogukonnale on loodud tingimused suhtlemiseks, kooskäimiseks.

Arengunäitajad:

Koostöös vallavalitsusega leitakse seltsile sobilikud ruumid ning need korrastatud ja sisustatud.

Lõplikult on korrastatud Boose Suurjärve ümbrus, ujumiskoht, lõkke- ja palliplats. Ehitatud grillkoda, 

külakiik ja laululava.

Puhastatud ja korrastatud järvede kallasrajad.

Rahvamaja pargi korrastamine ning noortele sobilike vaba aja veetmiseks võimaluste loomine.

Lahtise terrassi ja "KUKE" korrastamine.

Lastemänguväljaku rajamine korrusmajade juurde.

Eesmärk 1.2. On ladusalt toimiv ja meie vajadustele vastav ühendus välismaailmaga- internet

Arengunäitajad:

Kõigil soovijatel on võimalus saada interneti püsiühendus mõistliku hinna eest.

Eesmärk 1.3. Hädavajalikud teenused on kättesaadavad

Arengunäitajad:

Andmebaas, kus on kirjas teenuse vajajad ja teenuse pakkujad, kust külaelanik saab infot vajalike teenuste 

kohta.

Eesmärk 1.4. Turvalisus 

Arengunäitajad:

1. Asulate vaheliste teede ja aleviku teede korrastamine 

2. Ülekäiguraja tähistamine bussijaama juures (Valga maanteel)

3. Toimiv naabrivalve.

4. Politsei- ja abipolitseipatrull hoiab regulaarselt korda.
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Arengueelistus 2: KOOSTÖÖ

Hetkeseis

Tegutseb MTÜ Boose Selts, mis kaasab aktiivseid kohalikke elanikke ja teeb koostööd kohaliku 

omavalitsuse ning teiste kodanikeühendustega. On toimunud rida üritusi, mis taastavad vanu traditsioone. 

Seltsil puuduvad kodulehekülg, infolist ja muud info edastamise kanalid. 

Eesmärk 2.1. Koostöövõrgustiku loomine kogukonnas ja kohaliku omavalitsusega

Arengunäitajad:

1. Regulaarselt toimuvad kogukonna aktiivi arengukoosolekud ühise tegevuse planeerimiseks ja teabe 

edasiandmiseks. Kogukonna aktiivi töökorraldus on kokku lepitud ja toimib läbi MTÜ juhtimisstruktuuri.

2. Kogukonna vajadusi arvestatakse valla arengu planeerimisel. Kogukonna aktiivi ettepanekud 

kajastuvad KOV arengukavas jm. otsustes ning dokumentides. 

3. Sõlmitud koostööleping Kogukonna ja KOV vahel. Lepingu pooled täidavad enesele võetud kohustusi.

4. Viiakse läbi koostööprojekte, kus osapoolteks on erinevad organisatsioonid, huvigrupid, KOV kui ka 

teised kodanikeühendused.

Eesmärk 2.1 Toimiv infovõrgustik kogukonnas, kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahel

Arengunäitajad:

1. Informatsioon jõuab iga kogukonna liikmeni.

2. Seltsil oma koduleht ning meililist.

Eesmärk 2.3. Toimuvad kogukonna ühisüritused, mis tõstavad koostöövalmidust

Arengunäitajad:

1. Talgud kevadel ja sügisel.

2. Tähtpäevade tähistamine,  ühisüritused: jaanipäev, spordipäev, vastlapäev, jõulud.

3. Õppereisid ja –päevad.

4. Tegutsevad erinevatele sihtrühmadele mõeldud kultuuri- ja spordiringid rahvamajas.

Arengueelistus 3: ATRAKTIIVSUS

Hetkeseis

Tegutseb MTÜ Boose Selts, on olemas kohalik endisaegse suure tähtsusega arhitektuuriklassikasse kuuluv 

rahvamaja, mis on konserveeritud. Aktiivse puhkuse veetmise võimalused põhinevad inimeste enda 

initsiatiivil, alustatud on Boose järve kalda korrastamist, rajatud välikäimla ja rannakabiin, üks matkarada 
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ümber Boose Suurjärve.

Eesmärk 3.1   Kobela alevik ja rahvamaja on kultuurikeskuseks, turismiarendajaks ja kodukoha 

ajaloo säilitajaks

Arengunäitajad:

1. Alaliselt tegutsevad ja  kõigile huvilistele (ka turismigruppidele) avatud rahva-ja peotantsuringid, 

pallimängud ja võistlused.

2. Rahvamajas alaliselt tegutsev kohvik, omapärane menüü kolhoosiaegsest toiduvalikust.

    Kohvikklubi õhtud, valsiõhtud.

3. Nädalalõpu peoüritused - retroõhtud, teemaõhtud. Suurüritused tuntud esinejatega.

4. Välisgruppidele ja kaugemalt Eestist tulijatele päevaste ekskursioonide korraldamine ja pakkumine:

-Pokumaale, Metsamoori pereparki, Nõiariiki, Suurele ja Väiksele Munamäele jne.

-Taludesse, kus saab õppida savivoolimist, sepatööd, käsitööd, mesindust jne.

     Lisaväärtus: on olemas nõuetekohased majutuse ja toitlustamise võimalused.

5.  Linda kolhoosimuuseumi loomine.

6. Aktiivse puhkuse veetmise võimalused: matkarajad ümber järve, turbarabas (kus suvel õitseb meie oma 

metsik orhidee  - sooneiu vaip), kalastamisvõimalus, ujumisrand, lõkke-ja palliplats. 
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6. ARENGUKAVA JÄLGIMINE JA HINDAMINE

Arengukava jälgib ja hinnatakse Boose Seltsi eestvedamisel. Hindamise koosolekud toimuvad 2 korda 

aastas ja on avalikud.
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7. LISAD

7.1. Külade kaart (asendiplaan)

7.2. Tegevuskava aastateks 2010-2013
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7.1. Külade kaart (asendiplaan)

16



7.2. Tegevuskava aastateks 2010-2013

Eesmärk Tegevus Ajakava Maksumus Finantseeri
misallikas

Vastutaja

Kogukonnale on loodud 
tingimused suhtlemiseks, 
kooskäimiseks

Seltsile sobilike ruumide 
leidmine, nende korrastamine 

2010-2013 5 miljonit 
EEK 
319558€

KOV
PRIA 
meede 3.2
Leader

KOV
Boose  Selts

Ruumide sisustamine 2011-2013 1 miljon 
EEK
36912€

KOV, EL 
vahendid

KOV
Boose  Selts

Boose Suurjärve ümbruse 
korrastamine 

2010-2013 0,2 miljonit KIK, KOV Boose  Selts

Grillkoja ehitamine 2012 50000 EEK Boose  Selts
Külakiige ehitamine 2011 20 000 EEK Boose  Selts
Laululava ehitamine 2012 150000 EEK Boose  Selts
Puhastatud ja korrastatud 
järvede kallasrajad

2010-2013 Talgute 
korras, 
seltsi 
liikmed

Boose  Selts

Lastemänguväljaku rajamine 2012 70000 EEK hasartmäng
u Fond

Boose  Selts

Rahvamaja pargi 
korrastamine ning noortele 
sobilike vaba aja veetmiseks 
võimaluste loomine

2011 talgute 
korras 

Boose  Selts

Lahtise terrassi ja "KUKE" 
korrastamine

2010 50000 EEK KOV, EL 
vahendid,L
EADER 
programm

Boose  Selts

Ladusalt toimiv ja meie 
vajadustele vastav interneti 
ühendus

Soodsa ja kvaliteetse 
internetiühenduse tagamine 
soovijatele

2011 KOV

Hädavajalikud teenused on Andmebaasi loomine teenuse 2011-2012 KOV
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kättesaadavad vajajate ja teenuse pakkujate 
kohta, kust külaelanik saab 
infot vajalike teenuste kohta

Boose  Selts

Turvalisus Asulate vaheliste teede ja 
aleviku teede korrastamine

2010-2013 3 miljonit KOV KOV, maanteeamet

Ülekäiguraja tähistamine 
bussijaama juures (Valga 
maanteel)

2011 20000 EEK KOV, maanteeamet

Toimiv naabrivalve 2012
Politsei- ja abipolitseipatrull 
hoiab regulaarselt korda

KOV, politsei, kaitseliit

Koostöövõrgustiku loomine 
kogukonnas ja kohaliku 
omavalitsusega

Regulaarselt toimuvad 
kogukonna aktiivi 
arengukoosolekud, 
töökorraldus läbi MTÜ 
juhtimisstruktuuri

2010-2013 LEADER, 
muus 
siseriikliku
d 
programmi
d

Boose  Selts

Kogukonna aktiivi 
ettepanekud kajastuvad KOV 
arengukavas jm otsustes ning 
dokumentides. 

2010-2013 KOV (volikogu arengu- 
ja planeerimiskomisjon)
Boose  Selts

Sõlmitud koostööleping 
kogukonna ja KOV vahel. 
Lepingu pooled täidavad 
enesele võetud kohustusi

2010 KOV
Boose  Selts

Koostööprojektid, kus 
osapoolteks on erinevad 
organisatsioonid, huvigrupid, 
KOV kui ka teised 
kodanikeühendused.

2010-2013 Boose Selts
KOV 
teised 
kodanikeühendused ja 
organisatsioonid

Toimiv infovõrgustik 
kogukonnas, kogukonna ja 
kohaliku omavalitsuse 
vahel

Informatsioon jõuab iga 
kogukonna liikmeni: 
kajastused kohalikus 
meedias, vallalehes, valla 
kodulehel, seltsi lehes

2010-2013 Boose Selts
KOV 
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Seltsil oma koduleht ning 
meililist

2010 5000 EEK KOV Boose Selts

Kogukonna ühisüritused, 
mis tõstavad 
koostöövalmidust

Talgud kevadel ja sügisel 2010-2013 Boose Selts

Tähtpäevade tähistamine, 
ühisüritused: jaanipäev, 
spordipäev, vastlapäev, 
jõulud

2010-2013 KOV, 
tasulised 
üritused

Boose Selts
teised 
kodanikeühendused

Õppereisid ja –päevad 2010-2013 LEADER, 
KOV

Boose Selts
teised 
kodanikeühendused

Tegutsevad erinevatele 
sihtrühmadele mõeldud 
kultuuri- ja spordiringid 
rahvamajas

2011-2013 KOV Boose Selts

Antsla KSK

Kobela alevik ja rahvamaja 
on kultuurikeskuseks, 
turismiarendajaks ja 
kodukoha ajaloo säilitajaks

Rahva-ja peotantsuringid, 
pallimängud ja võistlused

2011-2013 Boose Selts
Antsla KSK

Rahvamajas tegutseb kohvik, 
Kohvikklubi õhtud, 
valsiõhtud.

2011-2013 Boose Selts
Antsla KSK

Üritused: retroõhtud, 
teemaõhtud, üritused tuntud 
esinejatega.

2011-2013 Boose Selts
Antsla KSK

Välisgruppidele ja kaugemalt 
Eestist tulijatele päevaste 
ekskursioonide korraldamine 

2012-2013 Boose Selts
teised 
kodanikeühendused ja 
organisatsioonid

Majutusvõimaluste leidmine 2012-2013 Boose Selts
Majutust pakkuvad 
ettevõtjad

Linda kolhoosimuuseumi 
loomine

2012 Boose Selts
KOV
Antsla KSK
Antsla Gümnaasium

Aktiivse puhkuse veetmise 2010-2013 Boose Selts
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võimaluste loomine: 
matkarajad ümber järve, 
turbarabas, kalastamis-
võimalus, ujumisrand, lõkke-
ja palliplats

KOV
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