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ÜHESKOOS ❯ Just nii võiks kir-
jeldada ema ja tütart Lasva külast 
Võrumaal, kes on teineteisele ol-
nud toeks ja inspiratsiooniks kor-
damööda. Nende elus on olnud 
nii raskemaid kui ka häid aegu, 
aga käesolevat aastat võib nende 
kahe jaoks pidada heas mõttes ül-
latusterohkeks.

Kõne Lastefondist 
ja televisioonist lõi jalad alt

Kelly (perenimi avaldamata ema 
soovil – toim.), kes oktoobris tähis-
tas 12 aasta sünnipäeva, on muidu 
väga terane, energiline ja humoo-
rikas tüdruk, kuid sündinud en-
neaegsena. Tal on diagnoositud 
laste tserebraalparalüüs spastilise 
dipleegia ehk kahejäsemehalvatu-
sega. Sellegipoolest on Kelly suur 
unistaja. Tema suurim unistus on 
kunagi iseseisvalt kõndima haka-
ta. Tema õnneks ja ka ema rõõ-
muks said nad tänavu kevadel Tar-
tu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 
sihtasutuselt kõne, et osaleda las-
tefondi projektis. „Kelly kõndi-
ma” projektiga oodatakse ja ko-
gutakse headelt toetajatelt annetu-
si, tänu millele on tal võimalik jär-
jepideva intensiivse treeningu abil 
iseseisvalt liikuma hakata. Praegu-
seks on ka Lastefondi kaudu toe-
tatud Kellyle vajaliku kõnnilin-
di ostu peaaegu 500 euro väärtu-
ses. Aga Lasva külas elav tüdruk 
pole lihtsalt tavaline abivajav tüd-
ruk, vaid ka ise suure südamega, 
sest veel rohkem armastab ta oma 
ema. Kuna Kelly vajab järjepanu 
abi ja inimest, kes teda ravile sõi-
dutaks, on ema olude sunnil jää-
nud koduseks ning hoolitseb Kel-
ly eest. Nii tegigi tüdruk omakor-

da oma emale kingituse ja kirjutas 
saatesse „Kodutunne”, et sealt nen-
de kehvas seisus kodu remontimi-
seks abi paluda. Kirja peale sai Ma-
rina Klaus selle aasta maikuus ül-
latuskõne, mis võttis tal juba teist 
korda pisara silma. Selle aasta sü-
gisel saigi tänu headele toetajatele 
ja „Kodutunde” tegijatele ellu vii-
dud suur projekt, mille tulemu-
sel sai Kelly omale juurde 40 ruut-
meetri suuruse toa, kus tema jal-
gade raviks mõeldud füsioteraa-
piatunde teha ja ravitreeninguteks 
mõeldud trenažööre hoida. 

Rõõmsameelsed 
ja ettevõtlikud

Pereema Marina Klaus, kes peab 
end tagasihoidlikuks inimeseks, 
on hoolimata tervisega kimpus 

olemisest ja igapäevaraskustest 
ikkagi särav ja energiline. Kel-
ly ise kirjeldab oma ema sõnade-
ga: „Väga armas, oskab hästi süüa 
teha, hästi tegus ja ilus.” Ja emagi 
pole oma tütre kirjeldamiseks kii-
tusega kitsi. „Ta on väga taibukas 
ja mäletab teinekord asju paremi-
ni kui mina,” räägib ema Kellyst. 
„Koolitöödega saab ta iseseisvalt 
hakkama. Kui teinekord abi va-
ja, siis aitan, aga seda läheb harva 
vaja,” sõnab ema. Samuti on ema 
süda nüüd rahulikum, kui tütar 
kodu lähedal asuvasse Kääpa põ-
hikooli õppima asus. Pärast eba-
meeldivusi ühes Tartu õppeasu-
tuses on nii Kelly kui ka ema Ma-
rina rahul praeguse kooliga. „Tei-
sed õpilased suhtuvad minusse 
hästi ja täna küsis üks laps minult 

autogrammi,” uhkustab Kelly. 
„Ma olen väga rahul nii õppetöö 
kui ka kogu koolipersonaliga, sest 
Kelly on väga hästi vastu võetud,” 
särab ema rõõmust. „Kui ma olin 
sunnitud Kelly Tartu koolist mõ-
juvatel põhjustel ära võtma, siis 
sain Kääpa kooli direktorilt väga 
hea tagasiside ning meie jaoks ko-
handati isegi õppeklassid ümber, 
et tal oleks lihtsam ratastoolis lii-
kuda,” meenutab Marina Klaus 
alanud õppeaastat.

Raskused on selleks, 
et neid ületada

Kuulates lugusid sellest, milliseid 
päevi on pereema üle elanud in-
valiidist tütre üles kasvatamisel, 
kipub ikka aeg-ajalt nutt kurku 
tulema. Aastad aga pole Marina 

reipust ja rõõmsameelsust murd-
nud. Selleks, et üks kord aastas 
oma perega Eestimaad avasta-
ma minna, koob ta talvel sokke 
ja küpsetab aasta ringi kodulei-
ba. Samuti on Marina MTÜ Hoo-
lin Sinust asutaja, ühingu eesmär-
giks on aidata ja arendada eriva-
jadustega inimeste füüsilisi, sot-
siaalseid ja kognitiivseid võimeid 
ning korraldada lastehoiulaagreid 
Võrumaal. Üks põhjusi 2014. aas-
tal MTÜ loomiseks oli see, et rii-
gi abikäsi invaliidist last kasvatava 
vanemani ei jõudnud.

Kelly energilisus ja ettevõtlik-
kus on ilmselgelt päritud tema 
emalt. Kelly läbis tänavu Peet-
ri jooksul viie kilomeetri pikku-
se raja abivahendeid kasutades 
44 minutiga ning on osalenud 
ka ujumisvõistlustel. Kelly näitab 
mulle oma medaleid ja räägib, et 
treener kutsus ta juba järgmise-
le ujumisvõistlusele. Ta  proovib 
igal võimalikul hetkel abivahen-
dite abil ise kõndida. Käib kaks 
korda nädalas ujumas ja korra 
nädalas hipoteraapias. Ema Ma-
rina on väga tänulik ujumistree-
ner Kätlin Tootsile ja füsiotera-
peut Karin Teravale, tänu kellele 
on Kelly edasiminek olnud hüp-
peline. „Loodame parimat,” ei 
soovi ema pikalt midagi ette lu-
bada ja on õnnelik seniste tule-
muste üle. Kelly ise ootab juba 
aega, kui ta saab iseseisvalt kõn-
dida ja alustada oma lemmikte-
gevusega – hobusega päriselt rat-
sutama minna.  

Liikumispuudega Kelly 
ja ema Marina – üks vapram kui teine

11aastane Kelly ja ema 
Marina saavad omavahel 
väga hästi läbi ja mõistavad 
teineteist sõnadeta. 

      Foto: HELERI LAKUR
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Aastast 1913

30. november 2013. Olerex avas Võrus uue automaatpesula. • Koo-
litoit: Kääpa kool tervitab hommikupudruga. • Riia Maxima varingu 
põhjuseid analüüsinud ehitusspetsialist avastas Võru Maxima konst-
ruktsioonis sarnase vea. • Ajalugu: Aleksander Undritz – Vastseliina 
patrioot. • Euroopa Liidu „idavitriin” muutub järgmiseks aastaks tund-
matuseni. • Mõnistes tuleb 17. korda „Päkapikumaa”. • Mida kingivad 
itaallased jõuludeks? • Esimene advent. Kristlik ootus ja lootus on kõi-
kide jaoks.

Vanaraud on vaese 
mehe palgafond

Homseni kestab kampaania, kus Eesti Autolammutuse 
Liit ja AS Kuusakoski viivad romud üle Eesti tasuta 
ära. Kampaania on tore, kuid teisest küljest ka natuke 
mõtlemapanev. Oma vanaraua lasevad tasuta ära viia 
ehk ainult rahamehed, kes näiteks selle eest on ka nõus 
peale maksma, et keegi nende tube koristaks. Selliseid 
rikkureid on meil Võrumaal ilmselt käputäis ja seetõttu 
tundub kampaania natuke liiga optimistlik. Transpordi 
organiseerimise arvelt on ju kena kokku hoida küll, kuid 
kui kulud ja tulud lõpuks kokku lüüa, siis ise viies jääks 
ehk plussigi ja saaks pärast külapoest leiva peale vorsti 
osta. 

Oleks tore ka üleskutse, et koristame teie hoovi vana-
rauast tasuta ja viime selle ise minema. Eelduseks on see, 
et rauakola on juba kuuri alt lagedale kokku tassitud. 
On rikka inimese õnn, kui keegi on tasuta nõus põl-
luäärt, metsaalust või hoovi koristama, aga vaese jaoks 
on vanaraud sageli kui üks lisasissetulek, oleks justkui 
kolmeteistkümnes palk. Laiemalt mõeldes, kui palju 
sellel rikkal mehel ikka neid autoromusid hoovis vede-
leb, kui ta just ei soovi oma liisinguperioodi ära elanud 
pühapäevaautot veel uuema ja kobedama vastu vaheta-
da. Sel juhul rändab ka vana-uus auto pigem autosalon-
gi järgmisele sissemaksuseemneks ja mitte hoopistükkis 
Kuusakoski platsile uut elu ootama. 

Iga üleskutse midagi tasuta pakkuda on siiski tänu-
väärt ja eks igale tasuta pakkumisele leidub enamas-
ti vähemalt üks soovija. Kui vaene maamees just oma 
vanarauda tasuta laiali tassida ei lase, siis vähemalt saab 
ta kampaaniaplakatilt teavitust selle kohta, missuguseid 
jäätmeid ja kuhu viia, et tulevik oleks helgem, metsa-
alused puhtamad ja maailm rohelisem. Kui juba min-
git kasu tegemistest sünnib, siis ei saa ju neid ka hukka 
mõista. Maksimaalse kasu lõikamiseks tasuks aga enne 
mõelda, kas lihtinimene on nõus oma kolmeteistküm-
nendast palgast loobuma selle eest, et hoovist uhke trei-
leriga äraviidavale romule järele lehvitada.

Selle loo ajendiks on juhus, kus 
piki kõnniteed kiiresti, peaaegu 
pooljoostes liikuv noor mees, te-
lefon käes, klapid peas ja kapuuts 
üle pea, järsku ja ootamatult 
suunda muudab ja kiirust vähen-
damata 90kraadise pöörde teeb 
ning ülekäigurajale astub. Suu-
re sammuga, hooga, kummale-
gi poole vaatamata. Veendumata, 
kas ikka on ohutu.

Autojuht seal roolis peab ole-
ma … selgeltnägija ja kiirreagee-
rija. Isegi kui kiirus on linnapiiri-
des lubatud 40–50 km/h, ei pruu-
gi ka väga järsust pidurdusest pii-
sata, et otsasõitu vältida. Ja kui 
see toimub, on süüdi autojuht. 
Sest oli ju ülekäigurada! 

Sajandivahetusel meedias le-
vinud kampaania „Sebra aitab” 
sõnum on ilmselt seda noort 
saatnud kogu tema teadliku elu. 
Üks põlvkond on kasvanud üles 
teadmisega, et kui astud ülekäi-
gurajale, oled automaatselt õn-
netustevabas tsoonis. Nagu oleks 
sebra see püha lehm, keda mis-
ki ei ohusta. Et kui astud ülekäi-
gurajale, siis saad automaatselt 
kaitsekupli endale ümber. Ei saa, 
see sõltub autojuhist. Aga mis 
siis, kui roolis on inimene, kel-
lel mingil põhjusel on näiteks kas 
või ootamatu tervisehäire, suur 
stress, ootamatu halb teade vms, 
mille tõttu inimene on küll roo-
lis, aga enne rööpast välja viidud, 
hajevil ja tähelepanematu? Jah, 
ideaalis ei tohiks selline inimene 
rooli istuda. Aga kui ikkagi istub? 
Või lausa alkoholijoobes? Olgem 
ausad – meil on ka väga palju 
vastutustundetuid juhte. Mis siis, 

kui oma õigust taga ajades selli-
sele autole ette astuda? Kes roh-
kem kannatab? 

Või teine näide. Mis toimub 
selle ema peas, kes maja nur-
ga tagant välja astudes näeb küll 
eemalt liginemas suurt rekat, aga 
sellest hoolimata astub oma ka-
he lapsega julgelt sõiduteele? Sest 
sebra näitab, et siin on neil ees-
õigus. Ongi eesõigus. Aga kui re-
ka, mille kogukaal koos täislastis 
koormaga võib ulatuda 40 tonni-
ni, mingil põhjusel õigel ajal pi-
dama ei saa? Pidurdusteekond 
on sellisel autol kapitaalselt eri-
nev kui väiksel sõiduautol. Kin-
del võib olla ühes – kumbki pool 
seda õnnetust ei taha. Tekib küsi-
mus: milline mõttemuster keelas 
emal oma kahe väikese lapsega 
tee äärde seisma jääda ning veen-
duda, et rekajuht teda märganud 
on ning auto pidama saab? Kuigi 
sedasorti  õnnetust ei taha enda-
le mitte keegi isegi mitte kõige ju-
bedamas unenäos, on ka kindel, 
et selles õnnetuses oleksid suuri-

mad vigasaajad jalakäijad. 
Ülekäigurada tegelikult on 

oma olemuselt kahepoolne kok-
kulepe jalakäijate ja autojuhti-
de vahel. Et lepime nii kokku: 
kui ma tahan teed ületada, siis 
teen seda siin, ettenähtud ko-
has, kus sina lased mu üle tee. 
Kokkulepped tähendavad kahe 
poole kinnitust, et on aru saa-
dud ja on omavahel kokku lepi-
tud. Kui juhtub õnnetus vöötra-
jal, siis seetõttu, et üks pool (või 
isegi mõlemad) ei täida kokku-
lepet: autojuht ei ole vöötraja-
le lähenedes ettevaatlik ja jala-
käija ei veendu ohutuses. Min-
gil põhjusel on alati süüdi auto-
juht, aga mitte kunagi jalakäija. 
Ülekäigurajast on saanud  mida-
gi, mida üks pool peab oma õigu-
seks ja teine pool aeg-ajalt ise-
gi nuhtluseks. Sest kunagi ei tea, 
kas näiteks jalakäija, kes sebra al-
guses tee ääres seisab, ka tegeli-
kult teed ületada tahab või teeb ta 
seal lihtsalt aega parajaks. Või kas 
kaks sõbrannat, seistes ülekäigu-

raja lähedal elavas jutuhoos, järs-
ku plaane ei muuda ja liikuma 
ei hakka. Ikka teele, sinna, kus 
autod liiguvad, olles enne pool 
tundi tee veeres seistes kõik maa-
ilma uudised üksteisele ära rääki-
nud. Või kas lapsele, kellele on si-
sendatud, et sebra on sõber, mee-
nub, et igaks juhuks tuleks vaada-
ta ühele poole ja teisele poole, et 
veenduda ohutuses. 

On ka neid, kes püha leh-
ma kaitsekookonisse sisenedes 
muutuvad teoks. Meenub aas-
taid tagasi Poolas kogetud juh-
tum, kus täies elujõus heas toitu-
muses noor mees reka ees vööt-
rajal ennenägematu loivamise ja 
kummivenitamise ette võttis: tal 
oli aega sõiduteel burksi süüa, 
nägusid teha, näppe püsti ajada. 
Liialdamata võib öelda, et tema 
teekond sebral võttis aega tub-
li seitse-kaheksa minutit kui mit-
te rohkem. Seda saatmas keha-
keel: mina olen teel, mul on eesõi-
gus, ma võin siin kõike teha, sina 
ootad. Ehk oli ka seal riigis pa-
rajasti sebrakampaania käimas? 
Mõni temperamentsema meele-
ga ja teisest rahvusest juht, näi-
teks itaallane, oleks tõenäoliselt 
selle aja peale juba ammu autost 
välja tormanud ning sotid selgeks 
teinud. Nagu EKRE-lased esmas-
päeval Tallinnas Indrek Tarandi-
ga. Kas ei võiks nii olla, et nii jala-
käijad kui ka autojuhid austavad 
üksteist ühtemoodi? Ning lepivad 
omavahel kokku: mina märkan 
sind ja sina mind ning mõlemad 
veendume, et on ohutu: ühel sõi-
ta, teisel teed ületada. 

Liana Allas

Sebra ehk ülekäigurada kui püha lehm, aga 
tegelikult peaks see olema kahepoolne kokkulepe
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Paar nädalat tagasi, 13. novemb-
ril esines saates „Aktuaalne kaa-
mera” siseminister ja väitis, et 
politseinikest on puudus ja et lä-
himate aastate jooksul siirdub 
pensionile kuni 1000 politseinik-
ku. Sama jutt ilmus ka paar päeva 
hiljem Postimehes.

Süstemaatiline isikkoosseisu 
vähendamine algas PPAs 2014. 
aasta oktoobris, kui koondati li-
gi 300 ametnikku. Sisekaitseaka-
deemia politsei- ja piirivalvekol-
ledžis liideti piirivalve ja politsei 
erialad. Piirivalve õppeaineid vä-
hendati ja need asendati suures 
mahus politseiliste õppeainete-
ga. Selle tulemusena muutus õp-
peaeg kolledžis pikemaks. Kol-
ledžis jääb õppijaid ning vastu-
võtmisel neid, kelle hulgast vali-
kuid teha, järjest vähemaks. Pea-
le selle on kutseõppesse soovijaid 
vähe. Puudus järelkasvust suure-
neb veelgi lähimate aastate jook-
sul, sest seesama seltskond (sot-
sid, Isamaa ja Keskerakond ning 
mingi osa Reformierakonnast) 
sellele tähelepanu pööramata 
ning analüüse tegemata surusid 

läbi seaduseelnõu 447 SE, mille-
ga kaotati kaitseväelastel ja po-
litseinikel väljateenitud aastate 
pension ning vanusepiirang ala-
tes 2020. aasta 1. jaanuarist tee-
nistusse tulevatel ametnikel. 

Olen suhelnud oma Soome 
kolleegidega ja nendel ei ole tul-
dud sellise hulluse peale, et kao-
tada ära kaitseväelaste ja polit-
sei väljateenitud aastate pension 
ning vanusepiirang. Olles õigus-
komisjonis selle seaduseelnõu 
arutelude juures, ei suutnud või 
ei tahtnud ministeeriumi amet-
nikud meile esitada naaberrii-
kidest ülevaadet nende ameti-
te pensionitest. Teine hullus, mi-
da üritatakse nüüd sotside poolt 
läbi suruda, on see, et politseini-

kud võivad pärast pensionile jää-
mist teenistust jätkata ning pal-
ka ja pensioni saada. See suuren-
dab veelgi probleeme selles orga-
nisatsioonis, sest teenistusse jää-
vad ainult kabinetitööl olevad 
politseinikud, kuid tänaval pat-
rullivad mehed lähevad enami-
kus pensionile ja otsivad enda-
le teise töö. See tekitab olukor-
ra, kus karjääriredelil tõusmine 
jääb kabinettides istuvate pensio-
näridest ametnike tõttu seisma ja 
toob kindlasti endaga kaasa uusi 
probleeme. 

PPA sisekliima on alla igasu-
guse arvestuse, alluvatest ei pee-
ta eriti lugu ning pensionieelikud 
ootavad kõik oma aega, et saaks 
sellest ametist pensionile lahku-
da. 

Teiselt poolt on sisekaitseaka-
deemia probleem sama, mis teis-
telgi koolidel: õppijaid jääb aina 
vähemaks ning valikut, eelkõi-
ge kutseõppesse, on vähe. Suu-
rem probleem on, et enamik õp-
pima asujatest soovib pärast koo-
li lõpetamist asuda teenistus-
se patrullpolitseis, kuid piirival-

vesse tahavad asuda väga vähe-
sed. Ilmselt on üheks põhjuseks 
ka ühtne õppekava. Teiseks põh-
juseks võib olla see, et politsei on 
iga päev pildis: TV, ajakirjandus, 
politseiseriaalid jne, aga piirival-
veteenistuse kajastus on tundu-
valt tagasihoidlikum. Viimane 
politseijuhi tehtud piirivalve hä-
vitamise otsus on see, et alates 
1. augustist juhib integreeritud 
piirihalduse bürood Egert Belit-
šev. Senine juht Helen Neider-
Veerme suunati rahvusvahelise 
koostöö büroo koosseisu. Nende 
kahe inimese vahe on selles, et se-
nine piirivalve juht Helen Neider-
Veerme on piirivalve taustaga. Ta 
on lõpetanud piirivalvekooli ja 
teeninud piiril, kuid kahjuks  ei 
oma Egert Belitšev piirivalvealast 
haridust ega ole olnud piiril mitte 
ühtegi päeva teenistuses. 

Siinjuures ei ole muud öelda, 
kui et loodame paremale tulevi-
kule ning lööme need kaks asu-
tust, mis meie tingimustes kok-
ku ei sobi, uuesti lahku ja ehita-
me efektiivselt toimiva piirivalve 
uuesti üles.

Järjekordne samm piirivalve 
täieliku hävitamise poole

Uno
Kaskpeit

riigikogu

liige, 

EKRE

   Foto: PIXABAY
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Heleri Lakur

JÕULUOOTUS ❯ Neljapäeva hommikul alustati aeg-
sasti Võru linna jõulupuu tulede paigaldamisega, mida 
on kokku üle 150 meetri. Umbes 13 meetri kõrguse nu-
lu kaunistamine võtab aega kuni kaks päeva. OÜ Ene-
rel projektijuhi Elger Juhkami sõnul kaunistatakse Võru-

maalt pärit jõulunulg kümnemeetriste kiirtena ülevalt al-
la. „Ülesse läheb täht, vahele tuled ja helbed,” sõnas Juh-
kam. 

Projektijuhi sõnul on tal tulede paigaldusega kogemu-
si juba 20 aastat, kuid ta nendib, et alati võib mingeid vi-
perusi ette tulla. „Esimene advent on alati ühel ajal, aga 
vihm võib olla halvaks teguriks. Ükskord oli küll olu-
kord, kui vihma pärast oleks võinud üks kuusk peaaegu 
põlema minna,” meenutab ta. „Vesi jooksis tulede sisse, 
aga õnneks midagi ei juhtunud,” kinnitas Juhkam. Loo-
dame, et ka tänavune puu saab viperusteta tuledesse ehi-
tud ning vihm esimese advendi avamispidu ära ei riku. 

Vaid üks päev on jäänud esimese adven-
dini, mil süüdatakse tuled jõulupuul Võru 
Kesklinna pargis.                             Foto: HELERI LAKUR

Kadi Annom 

JÄÄTMED ❯ Üleeuroopalise jäät-
metekke vähendamise nädala tä-
navune teema on ohtlikud jäät-
med. Eesti võttis sel korral fooku-
sesse hüljatud ja lagunevad autod 
ehk autoromud. Kampaania raa-
mes viivad Eesti Autolammutu-
se Liit ja AS Kuusakoski homse-
ni ehk 2. detsembrini romud üle 
Eesti tasuta ära.

Romusõiduk on ohtlik jääde, 
mida tohib käidelda ainult ette-
võttes, kellel on selleks õigus. Tei-
sisõnu tuleb see viia kas autode 
maaletoojale või eespool maini-
tud käitluslube omavasse ettevõt-
tesse. Keskkonnaministeerium 
paneb südamele, et kindlasti ei to-
hi romu omal algatusel lammu-
tada või seda üle anda nii-öelda 
suvalisele inimesele, kellel puu-
duvad ohtlike jäätmete käitluslit-
sents ja jäätmeluba.

Autoromude tasuta äraviimise 
kampaania on küll ahvatlev, kuid 
kas seda ka laialdaselt kasutatak-

se? Ise autoromu vanaraua kokku-
ostu viies on võimalik selle eest ka 
tasu saada.

Vastuse on ASist Kuusakos-
ki koostanud Eesti ostujuht Too-
mas Kollamaa, tootmisjuht Tar-
mo Lindemann, keskkonnaspet-
sialist Tanel Tälli, lõuna piirkonna 
ostujuht Veiko Mürk.

Kui palju autoromusid on 
kampaania raames Võru kogu-
misplatsile toodud?

Kampaania raames on Võru 
osakonda toodud üks romu ning 
kolm romu on ootel ja lisatud veo-
graafi kusse.

Millistel tingimustel saab 
autoromu tavatingimustes teile 
tuua (kampaaniata)?

Autoromu käitlemiseks üle-
andmisel (kampaaniata) inime-
sel kulusid ei kaasne, sest praegu 
maksab AS Kuusakoski kliendile 
autoromu eest kehtiva hinnakirja 
järgi. Autoromud liigituvad musta 
metalli hinnakirjas liigina TERAS 
3/romu TERAS 3/romu ohtlik. 

27. novembri seisuga on 
Võrus selle liigi vastuvõ-
tuhind 90 eurot ühe tonni 
eest (hind, mida Kuusa-
koski maksab kliendile).

Kas inimesed on sel-
lest kampaaniast teadli-
kud?

Keskkonnateadlikkus 
on elanike hulgas kasva-
mas. Edaspidi toimub sel-
liseid kampaaniaid kind-
lasti veel. Kampaaniat ka-
jastatakse televisioonis, 
raadios, veebis, välireklaamipin-
dadel. Inimesed tunnevad kam-
paania vastu elavat huvi ning he-
listavad tihti lisainformatsiooni 
saamiseks Kuusakoski klienditee-
ninduse telefonile.

Missuguseid jäätmeid veel 
Võru Kuusakoskisse tuuakse 

ning palju nende eest tasu saab 
või ise juurde maksma peab?

Kuusakoskisse tuuakse eri-
nevaid musta ja värvilise vana-
metalli jäätmeid. Ettevõte mak-
sab klientidele iga jäätmeliigi eest 
kehtiva hinnakirja kohaselt. Pea-
le selle saavad kliendid tasuta üle 

anda vanarehve seadusest tulene-
vatel tingimustel.

Kas ja kui palju tuleb inimesel 
vanade rehvide äraandmise eest 
maksta?

Üks isik saab tasuta üle anda 
kaheksa vanarehvi ühes aastas.

Kuidas hindate inimeste tead-

likkust jäätmetega käitumisel?
Inimeste teadlikkus jäätme-

käitlusest on tõusmas ning liigi-
ti jäätmete sorteerimine on järjest 
populaarsemaks muutumas. Sa-
muti on tõusnud teadlikkus ohtli-
ke jäätmete mõjudest inimese ter-
visele ja keskkonnale.

TUNNUSTUS ❯ Õpilas-
te idee koos midagi uut 
ja põnevat teha sai alguse 
2016. aastal, kui neid sü-
titas luulehuviga uus kir-
janduse õpetaja. Kirju-
tati, õpiti deklameerima, 
osaleti luulekirjutamise 
konkurssidel. Kui Jõgeval 
kuulutati välja luulefesti-
val, kus tuli esitada 15mi-
nutiline luulekava, käisid 
noored pooleaastase ette-
valmistusperioodi jook-
sul igal nädalal kogu klassiga koos ja 
õppisid Henno Käo luule põhjal teh-
tud luulekava. Luulet põimiti muusika 
(kitarri- ja saksofonimängu), laulu ja 
liikumisega. Peale konkursil osalemise 
hakati luulekava esitama üritustel nii 
tihti, kui õppetöö vähegi võimaldas. 
2017/2018. õppeaastal esineti taas mit-
mesugustel maakonna üritustel Lehte 
Hainsalu luule põhjal tehtud luuleka-
vaga, mida ilmestati klaverimänguga. 
Praegu on käsil töö Kalju Kanguri luu-
lega, millega osaletakse Jõgeva luule-
festivalil. Kalender on esinemistest ti-
he nii aasta lõpus kui ka uue alguses. 

Hoolimata tihedast ajakavast ja east, 
mil noored üldjuhul just luulehuviga 
silma ei paista, harjutatakse igal näda-
lal koos vähemalt üks tund selleks, et 
pakkuda kuulajatele kvaliteetset kul-
tuurielamust. Märkimist väärib suu-
repärane 20 õpilase meeskonnatöö ja  
rollijaotus. 

Vaev on end ära tasunud, sest ha-
ridus- ja teadusministeeriumi et-
tevõtlikkuskonkursil osutus Võru 
Kreutzwaldi kool 11–15aastaste õpi-
laste sotsiaalse teo kategoorias esime-
seks. Teise koha said Rakvere güm-
naasiumi 5. ja 2. klassi õpilased ühiselt 

korraldatud loteriiga Rakvere haigla 
lasteosakonna toetuseks. Kolmandaks 
tulid Pärnu Rääma põhikooli õpila-
sed Ketter Hiiemäe, Rihard Järvesaar, 
Remo Raiesmaa, Joonas Leemet, Häli 
Palmiste ja Karl-Joosep Raudkivi ko-
guperemänguga „Ettevõtlikud nuti-
munad”.

Ministeeriumi ettevõtlusõppe prog-
rammi juht Kristi Ploom tunnustas 
võitjaid ning sõnas, et õppetöö käigus 
tekkinud ideest, tehtud loovtööst või 
projektist võib sündida nii mõnigi elu 
edasiviiv lahendus.

VT

Kalle Kevad

TSENTER TELERIS ❯ Kesknädalal kü-
lastas puidutöötlemise ja mööblitootmi-
se kompetentsikeskust Tsenter ETV saate 
„Ringvaade” võttegrupp eesotsas saatejuht 
Grete Lõbuga. „Ringvaate” meeskond tun-
dis huvi kõige vastu, mis Tsentris tehakse.

Põnevusega salvestati Tsentri prakti-
kandi ja tulevase töötaja Ants-Hindrek Tii-
do toimetamist, mille käigus valmis laseri 

abil „Ringvaate” visiitkaart, mida kindlas-
ti ka saates näidatakse. Huvi pakkus ka Jör-
gen Dobrise töökoht, kus tooteid värvitak-
se.

Enne jõule jõuab Tsentri meeskond kor-
raldada veel kaks tasuta koolitust, nendeks 
on 12. detsembril toimuv puidulihvimi-
se koolitus ja 15.–17. detsembrini korral-
datav digiõhtu Google’iga. Uue, 2019. aas-
ta esimeseks suuremaks ettevõtmiseks on 
Eesti-Läti projekti raames Kölni mööbli-

messi külastamine.
Tsenter avati 

2015. aasta sügi-
sel ja läks maksma 
3,75 miljonit eurot.

„ R i ng v a at e s” 
võib Tsentrit näha 
järgmisel nädalal. 
Täpset päeva te-
leinimesed öelda ei 
osanud.

Autoromude tasuta äraandmise kampaania tõttu Võru mise kampaania tõttu Võru 
Kuusakoskisse tormi ei joostudstud

Võru Kuusakoskis 
toimetab 

Ivar Piirisaar. 
Foto: AIGAR NAGEL

Kreutzwaldi kooli 7.b klassi luulekavad 
tõid esikoha

Võru linna jõulupuule hakati kaunistusi 
peale sättima juba neljapäeval

„Ringvaate” võttebrigaad Väimelas

Jörgen Dobris 
(keskel) selgitab 
Grete Lõbule 
(vasakul), kui-
das käib töö 
värvipüstoliga.

Foto: TSENTER

Foto: FACEBOOK
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Kadi Annom 

TEGIJA ❯ Kätlin Võsu on särasilmne 
naine, kes ammutab inspiratsiooni kõi-
gest: reisidest, ilmast, linnapildist, loo-
dusest või isegi parasjagu seljas olevast 
outfitist. Disainipisiku sai Võsu sisse 
2007. aastal, kui ta kolis Inglismaale ning 
tema tunniplaani lisati puhtjuhuslikult 
graafi line disain. Praegu elab Võsu Tal-
linnas, kuid maakodu, sugulased ja Võ-
rumaa salapärane lumm toob teda sageli 
siia kanti akusid laadima.

Õpingud ja töö on alati 
seotud loominguga

„Olen algkoolist peale käinud kunsti-
kallakuga eriklassis, kuid enda eriala-
se karjääritee alguseks loen 2007. aas-
tat, kui kolisin Inglismaale ja mulle lisa-
ti tunniplaani graafi line disain. Ma usun, 
et julgelt võib öelda, et just sealt sai suu-
rem disainipisik hoo sisse. Seejärel läk-

sid edasised valikud elus kergelt. Valisin 
ka ülikooli minnes erialaks just graafi li-
se disaini ning olen töötanud kujundaja-
na reklaamibüroodes,” räägib Võsu oma 
jõudmisest disaini juurde.

Praegu loeb Võsu teiste projektide 
kõrval oma põhitööks kaitsekleebiste 
disainimist ja valmistamist erinevate-
le nutiseadmetele. „Kleebised kaitsevad 
nii telefone, sülearvuteid kui ka tahvel-
arvuteid kriimustuste eest ning pea-
le selle näevad vinged välja. Ettevõtmi-
ne Katvos sai alguse kaks ja pool aas-
tat tagasi, kui sirvisin internetis pilte, 
marmormustrid olid just populaarsust 
kogumas. Esialgu oli mõte ja soov en-
da isiklikku sülearvutit marmormustri-
ga kate kaunistama panna, nüüdseks on 
mustrite valik muidugi palju laiem. Esi-
otsa proovisin leida internetist valmis-
toodet, mida soetada. Mind pani kõhk-
lema, sest analoogseid tooteid oli või-
malus tellida ainult Hiinast. Olles ise 

kujunduse ning materjalidega tuttav tä-
nu tööle reklaamiagentuuris, otsustasin 
omapead valmistamist katsetada. Pärast 
katsetusi tuli toode nii hästi välja, et ka 
tutvusringkond märkas, tundis huvi ja 
soovis endalegi,” räägib Võsu oma teest 
Katvosi loomise ja kaitsekleebiste val-
mistamiseni.

„Katvos on loodud 2016. aasta suvel, 
kuid huvi toodete vastu ei paista siia-
ni raugevat. Minu jaoks andis suure hoo 
sisse Katvosi aktiivsus Instagramis. Pos-
titasin ise palju ja ka kliendid kajastasid 
tooteid, viidates Katvosile. Tänu selle-
le nägi tooteid ka nende tutvusringkond 
ning nii see kõik järjest on kasvanud,” on 
Võsu, kes peab Katvosi oma põhitööks, 
praeguse olukorraga rahul. „Ma võin 
Katvosi oma põhitööks lugeda küll. Sel-
lega kaasneb nii mõndagi. Toodete aren-
dusest ja valmistamisest kuni turunduse-
ni ja müügini välja. Peale Katvosi tegelen 
ka teiste projektidega sotsiaalmeedia tu-

runduse valdkonnas ning fotograafi aga. 
Ma naudin pildistusi ja lavastusi,” selgi-
tab Võsu.

„Ma ei ole kursis, kas hetkel Ees-
tis keegi teine selliste toodetega tegeleb, 
kuid maailma mastaabis kindlasti. Mina 
olen praegu keskendunud just Eesti tu-
rule, kuid saadan tooteid ka välismaa-
le. Paljudele tuleb see üllatusena, et val-
mistan kõik tooted ise hoole ja armas-
tusega käsitööna. Usun, et klient hindab 
seda, et tooted on käsitööna valminud, 
mitte masstoodanguna. Samuti on oluli-
seks plussiks see, et kõik tooted on ko-
he saadaval, mistõttu on tarne imelühike. 
Boonuseks on ka personaalne suhtlus iga 
kliendiga. Kui tekib küsimus, siis kind-
lasti ei pea vastust kaua ootama,” räägib 
Võsu.

Sugulaste kolimine lõi tiheda
seose Võrumaaga

Kätlin Võsu on küll pärit Tartust, kuid 

umbes 15 aastat tagasi tõi teda tihedalt 
Võrumaad külastama sugulaste siia ko-
limine. „Kuna olen oma perega väga lä-
hedane, siis sattusin Võrumaale aina ti-
hedamini. Praegu paiknen küll just eel-
kõige töö tõttu Tallinnas, kuid püüan 
aega maha võtta ja Võrumaad külasta-
da nii tihti kui võimalik. Igaüks, kes Võ-
rumaal aega veetnud või käinud, teab, et 
miski toob siia alati tagasi,” on Võsu Võ-
rumaast lummatud. „Midagi võlub sel-
le piirkonna juures, eriti nende jaoks, 
kellel on soov linnakärast eemale saa-
da. Olgu see siis imeline kuppelmaas-
tik päikselisel suvepäeval või kargel tal-
vel, mõnus Tamula rand, ülisõbralikud 
inimesed või miskit maitsvat Katariina 
kohvikust. Minu number üks kohaks, 
kuhu minna akusid laadima, on maa-
koht Võru linna külje all. Seda eelkõi-
ge tänu lähedastele inimestele, imehea 
aura pärast ning ka võrratu looduse pä-
rast,” lisab Võsu.

Oma sülearvutile 
kaitsekleebise 
loomisest sai põhitöö

Just marmormustriga sülearvutikleebisest sai Katvos kaks ja pool aas-
tat tagasi alguse. Eile oli Kätlin Võsu taas Võrumaal, et kohtuda Võrumaa 
Teatajaga hubases Stedingu kohvikus.        Fotod: AIGAR NAGEL

Piret Stokkeby,

proviisor/farmatseut

Saabunud külma- ja gripihooajal on üsna tõenäoli-
ne, et nii mõnigi meist jääb haigeks. Selleks, et mitte-
soovitavatest külalistest võimalikult kiiresti ja efek-
tiivselt vabaneda, tasub teada, millised üldlevinud 
uskumused külmetushaigustest on väärad. Võru Sü-

dameapteegi proviisor Piret Stokkeby lükkabki üm-
ber ja seletab lahti enim levinud müüdid külmetus-
haiguste kohta ning jagab nõu, kuidas tegelikult on 
mõistlik külmetushaiguseid ravida.

Müüt number 1: 
külmetushaigused saab külmetades

Tegelikult pole olemas seesugust diagnoosi nagu 
külmetushaigused. Nende all mõistame eelkõige vii-
rushaiguseid, mis avalduvad siis, kui organismi im-
muunsusevõime langeb ja muutub haigusetekitajate 
suhtes vastuvõtlikumaks. 

Paljud usuvad, et õhukeselt riietatuna külma kät-
te minnes süvenevad külmetuse sümptomid. See on 
vale. Arvatavasti levib uskumus tõsiasjast, et kül-
mal perioodil on paljud meie ümber rohkem haiged. 
Külm ilm tekitab küll külmatunde, aga selle korral 
ei haigestu inimene rohkem, kui ta juba muidu on. 
Tõeline põhjus seisneb pahatihti selles, et just külmal 
ajal veedame rohkem aega siseruumides ja puutume 
üksteisega rohkem kokku. Olgu selleks kätepuudu-
tus, kellegi köha või aevastus. Nii kipuvad viirused 
levima ja rohkem inimesi jääb haigeks. 

Tegelikult võivad külmemad temperatuurid ter-
vist pigem turgutada, kui inimest haigemaks muuta. 
Külma käes kasvab keha infektsioonidega võitlevate 
rakkude arv. See on viis, kuidas keha võitleb külma-
ga. Selleks, et meie immuunsusetase ei langeks, ta-
suks jalgu alati kuivana ja soojas hoida. 

Müüt number 2: 
palavikuta pole haigus nakkav

Viirushaigustesse võib oma pereliikmeid ja kolleege 
nakatada juba enne esimeste sümptomite ilmnemist 
ning tavaliselt kuni viis päeva pärast seda, olenema-
ta palaviku olemasolust. Palavik on sageli haiguse 
„suur fi naal” ning tekib alles haiguse lõpul. 

Müüt number 3: 
külmetus võib areneda gripiks

Gripp ja külmetus on tingitud erinevatest viirustest, 
seepärast ei saa külmetus ka gripiks süveneda. Kuna 
nii gripil kui ka külmetusel on samasugused sümp-
tomid, võib olla haigestunu enesetunde järgi kahe 
haigusliigi vahel raske vahet teha. Gripp on üldiselt 
külmetusest ohtlikum, sest sellel on raskemad taga-
järjed: palavik, valulik keha, väsimus ja kuiv köha. 
Külmetushaigustele on omane eelkõige vesine või 
kinnine nina.

Müüt number 4: 
külmetushaigustest paraneb teki all 
paksudes riietes higistades

Haigeks jäämise tunde korral on eeskätt abi soojast 
jalavannist ja ravimteest. Vastupidi üldlevinud usku-
musele ei kiirenda tervenemist paksudes riietes teki 
all higistamine. Kõrge palaviku korral tuleb riideid 
hoopis vähemaks võtta ja peale tõmmata õhem tekk. 
Paksult riides ja liiga paksu teki all ei saa keha liigset 

sooja ära anda ning palavik ei saa alaneda. 
Palaviku korral tasub juua palju vedelikku, et kor-

vata higistamisega kaotatud vedelikku. Palavikku, 
mis jääb alla 38,5, ei ole soovitatav ravimitega alan-
dama hakata, kuid sellest kõrgema temperatuuri kor-
ral tasuks kasutada palavikku langetavaid ravimeid. 

Müüt number 5: 
haigusejärgne hea enesetunne tähendab, 
et haigus on möödas ning oma igapäevase 
elutempo juurde võib kohe naasta

Tihti on esimene haigusejärgne hea enesetunne pet-
lik ning halvem enesetunne naaseb kohe, kui ravi-
mi mõju kaob. Juhul kui organismile ei anta piisa-
valt puhkust ega ravita ennast enne tööle minemist 
korralikult terveks, võib organism veelgi nõrgestuda 
ning olemasolevale viirusele  teisegi viiruse juurde 
saada. Olemasolev haigus võib ka süveneda ning viia 
tüsistuste tekkeni. Tööle võib naasta alles siis, kui pa-
lavikust on möödas vähemalt päev ning enesetunne 
on hea ka ravimiteta. 

Külmetushaigustele otsest ravi ei leia, tegeleda 
saab vaid sümptomite nagu peavalu, nohu, köha ja 
kurguvalu leevendamisega. Nii paraneb ka enese-
tunne. Iga külmetushaigus on tegelikult viirus ning 
enamasti kestab see vähemalt nädala jagu. Parim, 
mida oma tervise turgutamiseks teha saab, on või-
malikult palju puhata ja endale haigusest taastumi-
seks aega anda. 

Viis müüti külmetushaigustest



8. detsembril kella 10–15 jätkub Võru 
Kandles rohkelt tegevust nii suurtele kui 
ka väikestele!

Juba aastaid on olnud võimalus Võru 
Kandles kambakesi või perega nautida jõu-
lukuu algust.

Tänavusel Talvefestivalil saate vaadata 
uut seiklusrikast laste jõulufilmi „Eia jõulud 
Tondikakul”. See on lugu kümneaastasest 
Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöör-
de, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks 
ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti 
tallu. 

Need, kes armastavad mürtsu ja pauku, 
saavad osa võtta Talveakadeemiast, kus 
näete AHHAA teadusteatrit „Päkapiku 
jõulueksam”.

Mõniste talurahvamuuseumi vana 
aja toas räägitakse eestlaste uskumustest 
ja kommetest jõulukuul. Kuulete toredaid 
lugusid, saab mängida ja meisterdada.

Suures meistrikojas võite valmistada 

endale kingitusi, kuuseehteid, jõulukaunis-
tusi. Väikestele väiksemad tööd, osavama-
tele osavamad tööd!

Miniloomaaias ootavad paitamist ja 
porgandit lambad ja kitsekesed.

Mida uut oodata sellelt festivalilt?
Selle aasta festivalil on võimalus oma 

pere kõige väiksemad viia Võru loovus-
kooli mängunurka, kus saab ronida, palli-
meres hullata, mängida või lihtsalt patjadel 
puhata.

Esimest korda on võimalus osa võtta 
kokakoolist!

Imemaitsvaid ja kiiresti valmivaid suu-
pisteid jõululauale õpetab tegema alati 
rõõmsameelne telesaate „Parim pagar” 
2017. aasta finalist ja Võrumaa kutseha-
riduskeskuse toiduvalmistamise õpeta-
ja Liilia Raik. Liilia Raik on suur toidufanaa-
tik, kes õpib praegu nii pagar-kondiitriks 
kui ka Tartu ülikoolis kutseõpetajaks. Peale 

selle juhendab ta toiduvalmistamise õpitu-
basid nii Võrus, Põlvas kui ka Räpinas. Kuna 
Liilia Raik on õppinud toitumisnõustajaks, 
siis pöörab ta oma tegemistes suurt tähele-
panu tervise hoidmisele ja pistab köögivilju 
peaaegu iga roa või koogi sisse. 

Sel korral kasutame klassikalisi Eesti 
maitseid veidi teisel kujul: kilu poeb trühvli 
sisse, samuti piparkoogid ja juust. Peedist ja 
ubadest valmivad jumalikud leivamäärded 
rukkileivale. 

Tule ja lase end üllatada! 
Palume end registreerida aadressil 

ulle.voitka@vorukannel.ee või kohtade 
olemasolul kohapeal. Osavõtumaks 3 eurot.

Talvefestivali „kirss tordil” on konkurss 
„Kaunim jõulukuusk 2018”.

Ootame osalema kollektiive ja perekon-
di, kes on valmis kaasa lööma Kandle aia 
müstilise jõulupargi loomisel. Ehitud jõu-
lupuid saab imetleda Kandle aias laupäeva 
keskööni. 

Kella 12–13.30 on kuuskede ehtimise 

aeg. Kuniks tehakse otsuseid, süütame kõik 
koos jõuluküünlad ja joome kuuma teed.

Kell 14 saabub jõuluvana koos kingi-
kotiga. Erakordne võimalus jõuluvana-
le kingisoovi kiri üle anda! Ootame teid 
kaasa elama ja publiku parimat jõulupuud 
valima. Loosime hääletajate vahel välja 
toredaid meeneid. 

Mõnusat kohvipausi või kehakinni-
tust kogu perele pakub Väimela Bistroo 
kohvik.

SA Võru Kannel tänab laste- ja pere-
sõbralikke organisatsioone kaasabi ja toe-
tuse eest! Nendeks on: Võru linnavalit-
sus, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa eks-
pertgrupp, Võru noortekeskus, MTÜ 
Võru Folkloorifestival, Timo Keraamika, 
OmaKing, VTÜ, Võrumaa kutseharidus-
keskus, Võru loovuskool ja Võru pensio-
näride päevakeskus.

Täpsem info SA Kannel kodulehel 
www.vorukannel.ee
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Laste Talvefestivalil palju uut ja põnevat!

Heleri Lakur 

TERVIS ❯ Sügistalvine aeg kipub 
ikka inimesi „ära väsitama” ja igal 
aastal kordub ikka seesama vana 
jutt, et ollakse väsinud, päikese-
valgust on vähe ning esimese asja-
na haaratakse apteekidest vitamii-
nipurkide järele. Ühest küljest on 
tõsi, et päikesevalgus annab meile 
suurema osa energiast ja me vaja-
me seda rohkem, kui seda saame. 
Teisalt aga oleme unustanud, et ka 
lihtsate toitudega saame oma keha 
muuta palju aktiivsemaks ja reipa-
maks. Kõnekäänd „Oled see, mi-
da sööd” peab ilmselt ka siinko-
hal paika. Võrumaa Teataja kohtus 
tervisliku toitumise spetsialisti ja 
Päikesetoidu blogija Sille Poolaga 
novembrikuu ühel sombusel pü-
hapäeval ning uuris, kuidas saab 
lihtsalt toitudes väsimuse ja ras-
kustunde eemale peletada ka pi-
medal ajal.

Mida teha, et sügisel ja talvel 
oleks rohkem energiat? 

Sille Poola elukogemust ja tead-
misi on raske ühte lausesse pan-
na, sest tegemist on naisega, kes on 
õppinud mikrobioomi, kronobio-
loogiat ja kehateadusi mitmel eri-
neval tasandil ja mitmes kõrgkoo-
lis. Ta on alustanud oma teekonda 
tervislikumate eluviiside poole tai-
metoitumisest toortoiduni. On lõ-
petanud Tartu ülikooli majandus-
teaduskonna, annab nüüd põhitöö 
kõrvalt loenguid unest ja krono-
bioloogiast ning juhendab toitu-
misalaseid töötubasid. Tema tead-
mised ja oskused toitumisteadus-
tes on kadestusväärsed. Alustame-
gi temaga kohe juttu toidust, ilma 
milleta ei mööduks siin maamu-
nal ilmselt ükski meie päev. Us-
kuge või mitte, aga tema esime-
ne nõuanne siinkohal ei ole mit-
te toit, vaid värske õhk. „Eelkõige 
tuleks alustada sellest,” alustab ta 
oma jutuga. „Kuna olen õppinud 
ka kronobioloogiat, teadust keha 
kellmehhanismidest, siis tean, et 
pimedal ajal ei taha meie keha nii-
öelda üles ärgata. Kui me saadame 
lapsed kooli ja lasteaeda pimedas 
ja ise läheme tööle, siis me kehas ei 

toimi veel korralikult ei seedimi-
ne ega mõtlemisvõime, kuigi me 
nõuame seda endalt pidevalt. Me 
arvame ekslikult, et meiega on mi-
dagi valesti. Kui me ei lähe käima, 
joome kohe erguteid nagu kohv ja 
erinevad toidupulbrid, kuid keha 
aeglast olekut tasuks siiski loomu-
likuna võtta,” ütleb Poola. 

„Me võiks aktsepteerida seda, et 
me olemegi pikal pimedal ajal aeg-
lasemad. Looduses on ka nii, et in-
tensiivset ja kasvamisaega on ikka 
kevadel, sügisel-talvel on rahuli-
kum aeg,” selgitab Poola. „Kui me 
aga tahame ööpäev ringi olla ak-
tiivsed ja võtame sisse kunstlikke 
erguteid, siis mõjub see meie keha-
le rohkem kui piitsa andmine,” ei 
ole ta selgitustega kitsi.

Enne veel kui toitumissoovitus-
te juurde jõuame, ütleb ta, et pime-
da ja külma ajaga aitavad paremini 
kohaneda lihtsad igapäevavõtted 
nagu jalutades tööle ja koju minek. 
„Värskes õhus liikumine ergutab 
vereringet ja muu hulgas ajutege-
vust. See teebki meid erksamaks,” 
nimetab ta ühe olulise osa päevast.

Toitumise koha pealt soovi-
tab ta aga teraviljatoitudes eelista-
da täisteravilja, -riisi või -makaro-

ne. „Valik on tänapäeval hea. Need 
annavad palju kiudaineid meie jä-
mesoole bakteritele. Seda leidub 
ka puuviljas, aedviljades ja juurvil-
jades. Vähem tasub süüa rasvaseid 
toite ja rohkem aurutatud toite, 
sest rasv annab tühja kalorit,” rää-
gib ta. Samuti soovitab ta suuren-
dada salatikoguseid, mis on kokku 
segatud ilma rasva ja õlita. Näiteks 
soovitab ta asendada kastme sid-
runi-, apelsini- või laimimahlaga. 

Enne sööki söö üks puuvili

Tervisliku toitumise eestseisjana 
soovitab Sille Poola kasutada en-
ne söömahakkamist veel üht nip-
pi. „Kui kõht on väga tühi, siis võib 
enne toidu valmimist süüa natu-
ke puuvilja, näiteks õuna, pirni või 
mandariini. Kui meil läheb kõht 
tühjaks, on see eelkõige sellepä-
rast, et meie aju vajab suhkrut. Ja 
kõige parem allikas suhkru saa-
miseks ei ole mitte kompvek, vaid 
üks puuvili, kus on loomulik suh-
kur ja vesi sees. See annab ajule hea 
signaali ja tänu sellele sööd sa vä-
hem,” selgitab ta. Puuviljade eelis-
tamisel ütleb Sille Poola, et on ala-
ti kodumaist eelistanud, aga ka vä-
lismaiseid pole mõtet karta. „Kes 
tahab, võib ka õunal ja viinamar-
jal koore ära võtta, kuid ka koort 
on hea süüa. Jätkuvalt on kõiki-
des puuviljades sees vesi, looduslik 
suhkur, vitamiinid, kiudained ja 
muud head mineraalid,” loetleb ta.

Milline on õige kogus toitu 
korraga?

Uurisime Sille Poola käest, kas su-

vel ja sügisel-talvel tuleks jälgida 
ka toidukoguseid. Kas need peak-
sid olema erinevad, suvel vähem 
ja talvel rohkem või hoopis vastu-
pidi? „Ma ei oska öelda,” sõnab ta 
algul. „Talvel me liigume vähem ja 
keha toodab rohkem soojust, su-
vel on soojust rohkem, aga higis-
tame rohkem,” arutleb Poola ise-
keskis. Küsin siis täpsustuseks, kas 
tasub piirata toidukogust, et oleks 
hea olla ja et ei oleks raskustunnet 
ja väsimust. „Kui jätta näiteks välja 
rafi neeritud toidud, nagu näiteks 
valge sai, siis head toitu (kiudaine-
rikast terviktoitu – toim.) ei saa üle 
süüa. Täiskõhutunne saabub kii-
remini kui kiirtoitu süües,” selgi-
tab Poola.

Samuti soovitab ta eelistada 
enda valmistatud ja äratuntavat 
toitu. „Lihtne toit on näiteks ise-
tehtud toit, näiteks kaunviljadest 
või juurviljadest valmistatud toit, 
mis on aurutatud või ahjus küpse-
tatud. Samas sa võid salateid või 
puuvilja süüa palju ja sa ei tarbi 
seda üle,” selgitab ta. „Ka nende-
le, kes palju arvuti taga istuvad ja 
söövad arvuti taga, soovitan va-
lida krõpsupaki asemel puu- ja 
aedviljataldriku. Mandariin on 
igal juhul parem valik kui pakk 
krõpsusid,” märgib ta. Samuti üt-
leb Poola, et omatehtud toidu pu-
hul väheneb ka söögiisu. „Kui mi-
na kokkan, siis kõik lõhnad ja te-
gemisprotsess annab teatud osa 
sellest. Ja toidu valmides on tava-
liselt olukord, et see, kes on toidu 
valmistanud, sööb kõige vähem,” 
muigab ta. 

Kas šokolaad on tervislik?

Tervisliku toitumise ja eluprakti-
kate kõrvalt korraldab Sille Poo-
la ka väga huvitavaid töötubasid 
ning tema käe all valmivad maits-
vad ja suussulavad käsitöökom-
mid ja -šokolaadid. Küsimuse-
le, mis on mind juba ammu pai-
nanud, kas šokolaad on tervis-
lik või mitte, vastab ta konkreet-
selt: „Kõik oleneb kogusest.” Ta li-
sab, et šokolaad ei ole tervisetoit, 
kuid see ei ole tervist kahjustav 
ja ütleb veel, et tegemist on tõeli-
se „seltskonnahingega”. Seltskon-
nahing selle kaudsemas mõttes, 
sest tegu on ikkagi väga hea selts-
konnatoiduga, mille valmistamist 
saab nautida nii ühise tegevuse-
na kui ka lihtsalt hea kaaslasena, 
sest teinekord on inimese tervise-
le mitu korda olulisem põske pis-
ta tükike-kaks head šokolaadi või 
kohtumine sõbraga kakaotassi ta-
ga kui vitamiinikoguste pingeline 
jälgimine.

Sille Poola: „Šokolaadil
ja šokolaadil on vahe” 

„Ta on kergelt ergutava toime-
ga ning teda tuntakse õnne- ja
 rahulolutunnet tekitava allika-
na. Teopromiin, mis sisaldub ka-
kaooas, mõjutab meie aju, kuid 
samas võib see aine suures kogu-
ses olla väga toksiline, eriti looma-
dele,” selgitab ta. „Teisisõnu, kui sa 
saad head asja liiga palju, siis see ei 
ole enam hea,” ütleb Poola. Küsi-
musele, mis vahe on tooršokolaa-
dil ja tavašokolaadil, vastab Poo-
la, et esimene on veel ergutavam 
meie kehale. „Toorkakao pole lä-
binud kuumutamisprotsesse,  las-
tele ma näiteks väga palju tooršo-
kolaadi ei soovita. Suur šokolaa-
ditahvel on ilmselgelt liiga palju 
neile,” sõnab ta. „Tavalises šoko-
laadis on kakaouba läbinud rösti-
misprotsessi, mida tooršokolaadi-
ga tehtud pole. Kemikaalide mõ-
ju röstimise käigus väheneb, mis 
teeb tavašokolaadi tooršokolaadi 
kõrval tunduvalt lahjemaks. Šo-
kolaadimeister ise aga ütleb, et 
tema eelistab tooršokolaadi selle 
puhtuse pärast. „Tänapäeval ei ole 
tavalises šokolaadis ainult kakao, 

seal on ka palmirasva, sojaletsi-
tiini ja muid aineid. Koostisosade 
nimekiri ei peaks nii pikk olema, 
nagu praegusel juhul on. Kuna 
olen ise kemikaale tundma õppi-
nud, siis eelistan toodet, kus koos-
tisosade arv on väiksem. Ma leian, 
et mida vähem komponente, seda 
kvaliteetsem,” on Poola veendu-
nud. Talle endale meeldib tooršo-
kolaadi valmistamise juures män-
gida kakaovõi ja -pastaga, mis 
on ühed olulisemad komponen-
did enda meisterdatud šokolaadi-
de juures. „Kui panen kakaovõid 
rohkem, tuleb lahjem šokolaad, 
kui pastat rohkem, tuleb šokolaad 
kangem. Isetehtud šokolaadi val-
mistamine on sama lihtne kui ta-
valisest šokolaadist kokku sulata-
tud šokolaad,” sõnab Poola. „Sa 
sulatad kõik ained ja paned ma-
gusaine juurde, kas mee, siirupi 
või midagi muud. Igaühele maitse 
järgi,” selgitab ta. Enda kätega val-
mistatud šokolaad on alati ka to-
re kingitus jõuludeks sõbrale või 
perele. „Šokolaadist saab igasugu-
seid asju teha. See annab elamuse 
ja käsitöömaiustuse tunde,” räägib 
toidumeister, kes valmistab pere-
le hea meelega šokolaadis dipitud 
kuivatatud puuvilju ja pähkleid.

Kes veel endiselt kahtleb šoko-
laadi heades omadustes, võib ka 
siit artiklist leida enda jaoks mida-
gi kõrva taha panemiseks. Meeles 
tuleks pidada ka seda, et šokolaa-
dist tekkivat õnnetunnet ei saa lõp-
matuseni suurendada. Soovitav on 
korraga süüa kaks-kolm tükki tu-
medat šokolaadi või üks tassitäis 
kakaod. 

Sügisväsimuse ja pimeduse vastu aitavad 
värske õhk ja lihtsad toiduained

Sille Poola on viie lapse ema 
ja ühe lapse vanaema, kuid 
näeb märgatavalt noorem 
välja kui teised temaealised. 
Ta võlgneb oma nooruslik-
kuse ja lopsakate juuste ilu 
lihtsatele toitumisvalikutele.  

Foto: ERAKOGU

TASUTUD TEKST

Kas teadsid,
et šokolaad:

• on depressioonivastane,
• sisaldab vasodilaatorit ehk 
ergutab südametegevust, 
• viib kehast välja liigse vee,
• sisaldab toimeaineid, mis 
on lõõgastava ja õnnetunnet 
tekitava mõjuga.

Väsimuse vastu 
pimedal ajal võib 
abiks olla, kui: 
• võtad rahulikumalt,
• liigud värske õhu käes,
• ei söö kõhtu liiga täis,
• sööd kergesti seeditavat 
toitu,
• eelistad kiudainerikast toitu,
• võimaluse korral valmistad 
ise süüa. 

Tervislik kakaojook, mis meeldib nii lastele 
kui ka suurtele:
Koostisosad: 

• kannutäis (1,5 l) kuuma piparmünditeed,
• 20–30 kooritud kakaouba (või samas kogu-
ses kakaonipse või 1–2 spl kakaopulbrit),
• 20 India pähklit (leotatud vähemalt 4–5 
tundi, loputatud),
• maitse järgi mett või agaavisiirupit,
• veidi vaniljet.

Mikserda kõik koostisosad kannmikseris (blenderis). Serveeri soojalt.

Kakaojoogi võib teha ka kakaopulbri ja pähklipiimaga. Soojenda pähk-
lipiim, lisa ühe tassi kohta 1 tl (või rohkem) kakaopulbrit. Sega hästi läbi 
ja lisa maitse järgi mett või agaavisiirupit. 

Retsepti autor: Sille Poola

Telesaate „Parim pagar” 2017. aasta 
finalist ja Võrumaa kutseharidus-
keskuse toiduvalmistamise õpetaja 
Liilia Raik.  Foto: ERAKOGU
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AKTIIVSED ❯ Neljapäeval tun-
nustas Võrumaa arenduskeskus 
koostöös Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitaliga Vana-Võromaa 
kultuurikojas Võrumaa tegusaid 
kodanikke ja ühendusi.

Sel aastal toimus tunnustami-
ne neljas kategoorias. Välja vali-
ti maakonna tegusaim kodanik, 
toimekaim ühing ja kodaniku-
ühiskonna tegevusi toetav ette-
võte. Tänavu andis külaliikumi-
ne Kodukant Võrumaa arendus-
keskusele üle veel ühe kategoo-
ria – valida välja Võru maakonna 
aasta küla. 

Aasta külana kuulutati välja 
635 aasta vanune Lüübnitsa kü-
la. Lüübnitsa külas elavad vä-
ga töökad ja aktiivsed inimesed, 
kes on korraldanud talguid elu-
keskkonna parendamiseks, pida-
nud koosolekuid, et leida uusi la-
hendusi küla arenguks ning koos-
tööks naaberkülade ja kohalike 
omavalitsustega. Elanikel on vä-
ga suur ühtekuuluvustunne. Ak-
tiivselt osaleti Setomaa valla uue 
arengukava koostamisel. Igal aas-
tal peetakse külas suurt sibula- ja 
kalalaata.

Võrumaa aasta küla nomi-
nentide seas olid ka Juba, Kääpa, 
Loosi, Sulbi ja Viitka küla. Aas-
ta külaks valitud Lüübnitsa küla 
osaleb ka järgmisel aastal üle-ees-
tilisel aasta küla valimisel. 

Võrumaa arenduskeskuse juht 
Tiit Toots ütles, et Võru maakon-
na arengustrateegiat koostades 
tekkis arutelu maakonna põhi-
väärtuste üle, millest tõsteti esi-
le ka siinseid inimesi. „Meie ini-
mesed on tugeva õla ja kogukon-
natundega, osatakse teha koos-
tööd, hoolime iseendast ja meid 
ümbritsevast maailmast. Need on 
põhiväärtused, mida peame iga 
päev silmas pidama,” lisas ta.

Kodanikuühiskonna tegevu-
se toetaja laureaaditiitel anti üle 
oma teenusega suurt rõõmu ja 
head tunnet pakkunud bussifi r-
male Merling Reisid. Veel olid 
nominentide seas ka Roosu talu, 
Silja Sport, OÜ Taarapõllu Talu ja 
Võrumaa Toidukeskus.

Kõige toimekama ühingu lau-
reaadina kuulutati välja Krabi kü-
lateater. „Krabi külateater on te-
gutsenud 18 aastat omaloomin-
guliste ja omakeelsete näitemän-
gude loomise ja lavale toomise-
ga. Teadaolevalt on etendatud 26 
lavastust. Külateatris on läbi aas-
tate kaasa teinud sadakond koha-

likku näitemängusõpra erineva-
test põlvkondadest. Nad kaasavad 
noori ja löövad kaasa koos teiste 
piirkonna vabatahtlike ja külaselt-
si liikmetega ürituste korraldami-
ses. Sel aastal on nad kogunud tiit-
leid ka mitmelt külateatrite festi-
valilt,” kiitis ühingu toimekust Pa-
ganamaa Arendamise MTÜ juha-
tuse liige Eda Lüütsepp.

Ühingud, kelle tegevus siinses 
piirkonnas on olnud tänuväärne 
ja teistele eeskujuks, on ka MTÜ 
Aila Näpustuudio, MTÜ Kai-
kamäe, MTÜ Kangsti Külaselts, 
Orava Tuletõrje Selts, SA Võ-
ru Spordikeskus, Sulbi Maarah-

va Selts, Tagaküla Laulu-Mängu 
Selts Kungla, Võrumaa Spordi-
puhveti ja Võrumaa spordiüritus-
te vabatahtlikud abilised.

Ürituse lõpuks kuulutati väl-
ja Võru maakonna 2018. aasta te-
gusaim kodanik, kelleks on Osula 
Külaseltsi juhatuse liige ja kogu-
konna vedur Maret Soon. „Ilma 
vedur Maretita poleks Osula kant 
see, mis ta praegu on. Tema atsa-
kus ja julgus suhelda igasugus-
te ametnike ja ametimeestega on 
kadestamisväärne,” on Osula Kü-
laseltsi juhatuse liige Tiina Män-
ne laureaadi tegevust iseloomus-
tanud. 

„Maret on olnud Osula Küla-
seltsi tegus ja aktiivne hing ja juht 
üle 20 aasta. Ta haarab kaasa tei-
si seltsi liikmeid ja suudab pan-
na inimesed üheskoos tegutsema, 
et piirkonda paremaks muuta. Ta 
ei viska tänasida toimetusi hom-
se varna, vaid tegeleb kohe, ta on 
osav ülesannete delegeerija, küla-
liste võõrustaja ja peoperenaine, 
lööb kaasa ka Sulbi külateatris,” 
lisas teine Osula Külaseltsi juha-
tuse liige Margita Kipasto.

Võrumaa aasta kodaniku ka-
tegoorias selgitati välja ka rah-
va lemmik, hääletamine toimus 
Facebookis. Rahvahääletuse võit-

jaks Võru maakonna tegusai-
mas kategoorias tuli Urmas Sarja 
Lüübnitsa külast. Tema kohta on 
öeldud järgmist: „Urmas on ela-
nud Lüübnitsa külas ainult viis 
aastat, aga ta oskab suurepära-
selt inimesi kuulata, nende mure-
desse süveneda ja neile lahendu-
se leida. Urmas on aktiivselt kaasa 
löönud küla arendamises ja aren-
guvajaduste väljaselgitamiseks. 
Urmas on suutnud külarahvast 
ühendada ja pannud inimesi oma 
võimetesse uskuma.”

Aasta kodaniku nominendid 
olid veel Aila Kikas, Airika Saa-
mo, Anneli Lõhmus, Britt Vah-
ter, Elar Kutsar, Elar Sarik, Jüri 
Kiidron, Kaili Kuusik, Marianne 
Hermann, Merle Kõlu, Raili Mõt-
tus, Siiri Toomik, Silver Sild, Tuu-
li Võsa ja Vaido Uibo.

Võrumaa arenduskeskuse va-
baühenduste konsultant Katrin 
Volman ütles, et ühtviisi olulised 
on need, keda tunnustati, kui ka 
need, kes märkasid ja teadvusta-
sid, et need esitatud nominendid 
teevad midagi erakordset. Ka Võ-
rumaa arenduskeskuse juht Tiit 
Toots julgustas inimestele tun-
nustavalt õlale patsutama.

Sel nädalal on üle-eestiline 
ühisnädal, mille keskmeks on 
meie kodanikuühendused. Ühis-
nädala eesmärgiks on üles kutsu-
da inimesi märkama ja tunnus-
tama vabaühendusi nende rol-
li ja panuse eest meie ühiskon-
da. Kokku esitati tunnustamiseks 
17 kodanikku, üheksa ühendust, 
54 ettevõtet ning kuus küla. Lau-
reaadid valis töögrupp, kus olid 
esindatud SA Võrumaa Aren-
duskeskus, Võru instituut, Seto-
maa Liit, Võrumaa partnerlusko-
gu ja Eesti Kodanikuajakirjandu-
se Selts.

Birgit Pettai

Võrumaa kodanikuühiskonna tegusamaid 
tunnustati neljas kategoorias

Laureaadid (vasakult): Urmas Sarja, rahvahääletuse võitja ning Lüübnitsa küla esindaja, Krabi külateatri naised, keskel Marje 
Mürk, tegusaima kodaniku Maret Sooni esindaja Agu Soon ning Inge Vill Merling Reisidest.           Foto: BIRGIT PETTAI

KORTERID

Üürile anda 1toal mugav korter 
otse omanikult. Tel 551 3794.

Üürile anda 2toal korter Tartus. 
Tel 5559 6919.

SÕIDUKID

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

TEENUS

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Parim HIND, telli mind! 
Fekaalivedu. Välikäimla rent.
Tel 525 6254.
www.tommirent.ee.

Tõste- ja laadimistööd. Tel 516 
0023.

SOODNE fekaalivedu ja väli-
käimlate rent. Tel 5382 8791, 
www.atram.ee.

Ohtlike puude asjatundlik raie 
kutsetunnistuste ning tegevus-
kindlustustega arboristidelt. 10 a 
positiivset tagasisidet! Töö kiire ja 
korralik. Info@vikatimees.eu, tel 
5559 3732.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
505 4983, www.ohtlik.ee.

KAARDID ENNUSTAVAD 24 h. 
Tel 900 1727, www.ennustus.ee.

Korstnapühkimistööd. Tel 5693 
9798.

KONKURSS

Lusti lasteaed võtab konkursi 
korras tööle lasteaiaõpetaja 
(1,0 ametikohta, põhikohaga laste-
aiaõpetaja asendaja lapsehool-
duspuhkuse ajaks) ja eripeda-
googi (0,5 ametikohta). Tööle-
asumise aeg 2.01.2019. Motivat-
siooniavaldus, CV ja kvalifikat-
siooni tõendavate dokumentide 
koopiad saata digitaalselt allkirjas-
tatuna või paberkandjal 20. det-
sembriks aadressil Raudtee 49, 
Lusti küla, Antsla vald, 66410 Võ-
rumaa või e-posti aadressil lusti@
antsla.ee. Info telefonil 501 8657.

MITMESUGUST

Mälumängu 3. voor toimub 
Haanja rahvamajas 4. detsemb-
ril kell 18.30. Kuni 4-liikmelised 
võistkonnad. 40 küsimust mõnu-
sas rahvaülikooli vormis. Regist-
reeru mängu tel 516 5728 (Sirje 
Pärnapuu). 2. vooru võitsid 11. 
võistkonnast Ruth Rüga, Peeter 
Kiudmaa, Kirke ja Aulis Saarnits, 
56 p 82st (rekord). 

KOOLITUS

Koolitus korteriühistu juhtide-
le 4. detsembril kell 17.30 Räpina 
mnt 12. „Elamu tehniline üle-
vaatus. Ehitusload, -teatised”. 
Registreerimine ja info margus.
toom@neti.ee, tel 503 9187.

TEATED

VARSTU JÕULULAAT 7. det-
sembril kl 9–15 Varstu kultuuri-
keskuses. Info tel 5805 1915.

DETAILPLANEERING

Rõuge vallavolikogu 20. novemb-
ri otsusega nr 1-3/92 algatati 
Tehnika tn 3 maaüksuse detail-
planeering ja jäeti algatamata 
detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegiline hindamine. 
Planeeritav ala asub Rõuge val-
las Rõuge alevikus Tehnika tn 
3 katastriüksusel, jääb selle pii-
resse ning on suurusega 5844 
m2. Planeeritava katastriüksuse 
maakasutuse olemasolev siht-
otstarve on tootmismaa 95% ja 
ärimaa 5%. Detailplaneeringu 
eesmärk on muuta Rõuge valla-

volikogu 26.11.2014  otsusega nr 
36 kehtestatud detailplaneeringut 
„Rõuge vallas Handimiku külas 
ja Rõuge alevikus Rõuge töös-
tusala detailplaneering” Rõuge 
alevikus Tehnika tn 3 (katastri-
tunnus 69701:001:0096) maaük-
suse osas ning määrata maaük-
susele depoohoone rajamiseks 
maakasutuse sihtostarve, hoo-
nestusala ning ehitusõigus ja 
muud ehituslikud vajalikud tingi-
mused. Detailplaneeringu algata-
mise ajaks kogutud informatsioo-
ni põhjal ei ole vajalik detailpla-
neeringu koostamise käigus teha 
lisauuringuid. Keskkonnamõju 
strateegiline hindamine jäeti 
algatamata, sest eelhinnangu ja 
asjaomaste asutuste seisukoh-
tade põhjal puudub detailplanee-
ringuga kavandataval tegevu-
sel oluline keskkonnamõju. Detail-
planeeringu algataja, vastuvõtja 
ja kehtestaja on Rõuge valla-
volikogu (Ööbikuoru 4, 66201 
Rõuge alevik). Detailplaneeringu 
koostamise korraldaja on Rõuge 
vallavalitsus (Ööbikuoru 4, 66201 
Rõuge alevik). Detailplaneeringu 
koostaja on OÜ Evox (Leetpõõsa 
16, 60534 Tartumaa). Detailpla-
neeringu algatamise ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmise otsuse ning 

muude asjassepuutuvate doku-
mentidega on võimalik tutvuda 
Rõuge vallavalitsuses või Rõuge 
valla kodulehel www.rauge.ee. 
Lisainformatsiooni saab planee-
ringu- ja ehitusspetsialistilt (tel 
785 9322, planeering@rauge.ee).

TERVIS

OÜ Jalaexpert vastuvõtt Võru-
maa puuetega inimeste koja ruu-
mis Lembitu 2 teisel korrusel (sisse-
pääs Tartu tänavalt) 4. detsemb-
ril kella 10–13. Vastu võtavad 
arst-protesist dr Andrei Nikolajev 
ja tehnilise ortopeedia spetsia-
list Karl Kallas. Jalaproteesid, 
käeproteesid. Rinnaproteesid. 
Ortoosid: käele, jalale, seljale. 
Tallatoed: individuaalsed, kohan-
datavad. Ortopeedilised jalatsid 
lastele. Jalatsid diabeetikutele ja 
reumaatikutele. Anatoomilised 
jalatsid tööle, koju, tänavale. 
Isikliku abivahendikaardi ja ope-
ratsiooni või trauma järel digi-
retsepti alusel soodustused. Info 
tel 5342 5295 või 740 2316, 
www.jalaexpert.ee.

kuulutused@vorumaateataja.ee
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OST

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

Ostan kasvavat võsa (paju, 
haab, lepp jne) ja raiejäätmeid. 
Tel 5351 1321.

Ostame metsakinnistuid (ka läbi-
raiutud), põllumaad ja raieõigust. 
Metsa- ja põllukinnistuste ost ka 
koos hoonetega, hüpoteegiga, loo-
duskaitsealadega ja kaasomandi-
ga. Küsi pakkumist! Tel 523 4445.

MTZ, Saksa virtsapüti (4 t, 7 t,11 
t), sõnnikulaoturi, heinapressi 
Kirgiztan. Tel 5609 6431.

OÜ Rainholzer ostab metsama-
terjali, metsamaad, kasvavat 
metsa. Müüa kasvavat võsa. Tel 
5620 1787. 

MÜÜK

Kedoka karjäär müüb: kruus, liiv, 
muld, killustik. Koos transpor-
diga. www.kedoka.ee. Tel 5649 
8252.

Müüa toidukartulit „Ditta” ja „Ma-
ret”. Tel 508 6584.

Andri talu müüb kartulit „Laura”, 
„Teele”, „Maret”, „Vineta”, „Jõgeva 
kollane”, „Birgit” (0,30–0,50 €/kg), 
kõrvitsat jt köögivilju. Vajaduse 
korral vedu. Laupäeviti ka Võru 
turul. Tel 508 6373.

TÖÖ

AS Arke Lihatööstus võtab tööle 
pakendajaid-komplekteeri-
jaid ja taarapesijaid töökoha-
ga Põlgastes. Töötasule lisan-
dub isikliku sõiduauto kompen-
satsioon. Tasuta lõuna. Tööaeg 
E–R. Täpsem info e-postil and-
res@arke.ee.

AS Võru Hallid otsib enda kollek-
tiivi keevitajat. Kasuks tuleb eel-
nev töökogemus ja keevitaja ser-
tifikaat. Lisainfo rudolf@hallid.ee 
või tel 513 9126.

Töö roomikekskavaatoril (13 t), 
talvel giljotiinil. Tel 514 3747.

PUIT

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
Tel 505 6107.

Müüa lõhutud küttepuid (kogus 
alates 2 rm). Tel 510 2806.

Müüa 3meetrisi küttepuid koha-
letoomisega. Tel 503 7570.

Müüa tooreid küttepuid, klotse, 
pliidipuid ja kaminapuid. Vedu 
tasuta. Tel 5620 8897.

Müüa kuivi kütteklotse ja kase-
kaminapuid võrkkotis. Kohale-
vedu. Tel 5695 6222.

Müüa küttepuid. Tel 5364 8227.

Müüa kuivad lõhutud küttepuud, 
50 cm pikad. Vedu. Tel 5822 3109.

Voodri-. põranda- ja sauna-
lauad, piirdeliistud, saemater-
jal, küttepuud. Tel 517 5605.

Ostan okas- ja lehtpuupalki 
(3,1 meetrit). Tel 517 5605.

Müüa küttepuid. Tel. 514 3747.

Müüa 3meetrisi küttepuid koos 
veoga. Tel 517 6260.

Ostan kuuse-, kase-, männipal-
ki ja paberipuud. Samas ostan 
raieõigust. Tel 506 8379.

Müüa kuivi kaminapuid (30 cm, 
lepp, kask) 40 l kotis. Tel 506 3186.

Müüa küttepuid koos kohale-
veoga. Tel 5690 3973.

Müüa kuivi ja tooreid kütte-
puid, pliidipuid, klotse võrkko-
tis, pinde (50 cm), saematerjali 
müük ja lõikus. Tel 526 8721.

Müüa sorteeritud kivisütt. Trans-
pordivõimalus. Tel 505 1057.

Südamlik kaastunne Ainile perega 
kalli äia, isa, vanaisa ja vanavanaisa

LEMBIT OLLE

kaotuse puhul.
OÜ Võru Betoon kollektiiv

Töökas ja sõbralik oli su hing,
puhkama, puhkama kutsuti sind.

Teatame sügava kurbusega 
meie armsa abikaasa, isa, 

vanaisa, vanavanaisa ja venna

LEMBIT OLLE
15.05.193529.11.2018

surmast.
Leinavad omaksed.

Ärasaatmine laupäeval, 
1. detsembril kell 11.30 

Lõuna-Eesti haigla leinasaalist 
Võru kalmistule.

Südamlik kaastunne 
Andresele perega kalli

VÄINO SIBULA

surma puhul.
Tiiu, Kati, Jüri

Siiras kaastunne 
Peetrile lastega kalli abikaasa, 

ema ja vanaema

LYA REISMANNI

kaotuse puhul.
Aasa ja Väino

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

VOLDEMAR ROSENI

surma puhul.
Naabrid Varese külast

Mõnikord seisatab hetk, 
kuhu sõnad ei mahu …

Jagame omaste leina kalli 
abikaasa, ema ja vanaema

LYA REISMANNI

kaotuse puhul.
Maret ja Marika perega

Siiras kaastunne 
Margusele perega

LYA REISMANNI

surma puhul.
Töökaaslased 

Epp, Kullo, Raiki

Siiras kaastunne 
Vello ja Maie perekonnale 

kalli venna ja onu

VOLDEMAR ROSENI

kaotuse puhul.
Toomas perega

Mälestame head naabrit

SENTA ROODI

Avaldame kaastunnet 
Kaljule ja Toivole peredega.

Hilda perega

Kallis Anne!
Meie südamlik kaastunne 

Sulle kalli

ISA

surma puhul.
Töökaaslased LEH 

psühhiaatriaosakonnast

Sügav kaastunne 
Kairele perega kalli

LUISE TRUMMI

surma puhul.
Töökaaslased Võrumaa 

arenduskeskusest

Südamlik kaastunne 
Anne Luigele

ISA

kaotuse puhul.
Lõuna-Eesti haigla

Mälestame 
kallist töökaaslast

LYA REISMANNI

Kaire ja Karin 

Emakene, kallis,
sinust süda tunneb puudust …

Mälestame 
armast ema ja vanaema

AGNES LAKOVITSA
17.08.19241.12.1988

30. surma-aastapäeval.
Tütar Neidi ja poeg Toomas 

perega

Meie südamlik kaastunne 
Sulle, hea naabrinaine Malle 

perega, kalli õe ja tädi

LYA REISMANNI

kaotuse puhul.
Kaie, Kaire, Ere ja Innar

Südamlik kaastunne 
Raivo Hellamaale kalli

VANAEMA

kaotuse puhul. 
OÜ Buildnord kollektiiv

Aastad ei kustuta
mälestust meie südameis.

Armast sugulast

LUISE TRUMMI

mälestavad 
Harald ja lapsed peredega.

Südamlik kaastunne 
Andres Trummile kalli

EMA

kaotuse puhul.
Töökaaslased

• METSA- ja PÕLLUMAAD
(ka raiutud)

• RAIEÕIGUST 
Küsi pakkumist tel 517 6260

supremo.kaimar@mail.ee

ostame

Siiras kaastunne 
Ülarile perega ema, vanaema

LUISE TRUMMI

kaotuse puhul.
Perekonnad 

Nõmmik ja Raag

Mälestame 

HELGI RIIGOVIT

Siiras kaastunne lastele
 peredega.

Endised töökaaslased 
ASist Võru Vesi

Südamlik kaastunne 
Reet Ladvale kalli isa

LOUIS LADVA

surma puhul.
Räpina ühisgümnaasiumi pere

Mälestame kallist sugulast

LYA REISMANNI

Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Riina, Aivar ja Mati peredega ja Tiia

Mälestame leinas kauaaegset 
majaelanikku

LEMBIT OLLET

Meie südamlik kaastunne 
lähedastele.

Kooli 1 majarahvas

Tunneme südamest kaasa 
Margusele ja Merilile peredega 

armsa ema ja vanaema

LYA REISMANNI

lahkumise puhul.
Kaimo perega, 

Helle, Elbe ja Valev

Mälestame kauaaegset 
aianaabrit

LEMBIT OLLET

Südamlik kaastunne omastele.
Manni, Aimu, Siiri, Vilma, 

Valli, Mare ja Vilbert

Mälestame endist koduküla 
naabripoissi ja sõpra

LEMBIT OLLET

Sügav kaastunne abikaasa 
Lindale ja lastele peredega 

ning Jutale, Ülole, Aitale 
venna kaotuse puhul.

Tiiu Liivak, Malle Siegert, 
Terje Ahi

Südamlik kaastunne 
Margusele perega 

kalli ema ja vanaema

LYA REISMANNI

kaotuse puhul,
Marko, Anne, Kaido, Pille

Hinges sõnatu valu,
südames kaunis mälestus.

Siiras kaastunne Merilile, Margusele, Peetrile 
ja Mallele kalli ema, abikaasa ja õe

LYA REISMANNI

kaotuse puhul.
Kallist sugulast mälestavad Lea 

ja Diana perega.

Vaikselt kustus elutuli, 
põlema jääb küünlaleek.

Südamlik kaastunne 
Peetrile lastega ja Malle perele

LYA REISMANNI

surma puhul.
Ülo ja Tiina peredega

Mälestame kauaaegset 
koguduse liiget

LYA REISMANNI

Sügav kaastunne Mallele 
perega.

Luhamaa kogudus

Südamlik kaastunne 
Margusele kalli ema

LYA REISMANNI

kaotuse puhul.
Mälestab Argo perega.

Mälestame kallist sugulast

LUISE TRUMMI

Sügav kaastunne 
Ülari ja Andrese peredele.

Heldur perega

Südamlik kaastunne Andresele 
kalli ema ja Urvele lastega

LUISE TRUMMI

surma puhul.
Kalmer, Tiiu ja lapsed 

peredega

Südamlik kaastunne 
Peetrile ning Merilile, 
Margusele peredega 

kalli abikaasa, ema ja vanaema

LYA REISMANNI

kaotuse puhul.
Ruth, Kalju, Pirjo ja Keijo 

perega

Südamlik kaastunne 
Mallele perega kalli

LYA REISMANNI

kaotuse puhul.
Perekond Lemmik

Südamlik kaastunne omastele 
kalli abikaasa, ema, ämma 

ja vanaema

LYA REISMANNI

surma puhul.
Misso keskkooli 11. lend

Tuul puude ladvus tasa liigub,
me vaikses leinas langetame pea …

Südamlik kaastunne Merilile ja Margusele peredega 
kalli ema ja Peetrile kalli abikaasa 

LYA REISMANNI

kaotuse puhul. 
Mälestavad Luule, Elmar ja lapsed Malvika, Kristi 

ja Tarmo peredega.

Südamlik kaastunne 
Merlele perega kalli isa

LEMBIT OLLE

surma puhul.
Arvo, Maire, Sulev ja Kaja

Südamlik kaastunne 
Merle Tarrendile isa

LEMBIT OLLE

kaotuse puhul.
Kolleegid 

Võru vallavalitsusest

Mälestame 

LYA REISMANNI

Tunneme kaasa lähedastele.
Kaimar ja Karin peredega

Mälestame kallist klassiõde

LYA REISMANNI

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Luhamaa kooli 
1969. aasta lõpetajad

Aeg annab ja aeg võtab, 
alles mälestuse jätab.

Südamlik kaastunne 
Margusele perega 

ja kõigile lähedastele kalli

LYA REISMANNI

surma puhul.
Naabrid Ostrova külast
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KINOS KANNEL

„Muumid ja talvine imede-
maa”. Komöödia, seiklus, ani-
matsioon. Lubatud kõigile.
P, 2. detsembril kell 13;
T, 4. detsembril kell 16;
N, 6. detsembril kell 16.

„Maadeavastaja Pulkson”. 
Komöödia, seiklus, kogupere. 
Lubatud kõigile.
L, 1. detsembril kell 12.

„Whitney”. Dokumentaal, muu-
sika, biograafia. Alla 12aastaste-
le keelatud.
L, 1. detsembril kell 17;
P, 2. detsembril kell 16.15;
E, 3. detsembril kell 15.15.

„Elliot, kõige väiksem põhja-
põder”. Animatsioon, kogupere. 
Lubatud kõigile.
L, 1. detsembril kell 13.30.

„Grinch” (3D/2D). Komöödia, 
animatsioon, kogupere. Perefilm.
L, 1. detsembril kell 15.15;
P, 2. detsembril kell 14.30;
E, 3. detsembril kell 17.30;
T, 4. detsembril kell 17.30;
K, 5. detsembril kell 17.15;
N, 6. detsembril kell 17.30;
P, 9. detsembril kell 13.

„Lesed”. Draama, põnevik, 
krimi. Alla 14aastastele keelatud.
L, 1. detsembril kell 19.15;
P, 2. detsembril kell 20.30;
E, 3. detsembril kell 21.30;
T, 4. detsembril kell 19.15;
K, 5. detsembril kell 15;
N, 6. detsembril kell 21.30;
P, 9. detsembril kell 20.30.

„Robin Hood”. Seiklus.
P, 2. detsembril kell 18.30;
E, 3. detsembril kell 19.15;
T, 4. detsembril kell 21.30;
K, 5. detsembril kell 21;
N, 6. detsembril kell 19.15.

„Eia jõulud Tondikakul”. 
Seiklus, kogupere. Perefilm.
N, 6. detsembril kell 10, 12, ja 14;
R, 7. detsembril kell 10, 12 ja 14;
L, 8. detsembril kell 11, 13 ja 15.

Euroopa filmikohvik 
esitleb: „Avasüli”. 
Komöödia.
K, 5. detsembril kell 19. OSTAME:

Metsa- ja põllumaad
Raieõigust

PAKUME:
Raie- ja väljaveo-

teenust 

OÜ Forest Stock,  
Jüri 24, Võru 65608.  

Tel 503 7570;  
info@foreststock.ee


