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Juta
sotsiaaltöötaja 

Praegu olengi just mine-
mas minia juurde, kes on 
siin keskuses ühe kaupluse 
juhataja. Viin talle raha, et 
ta lapselapsele kingi ostaks. 
Lapselapsel on kindel soov 
ja minia ise tellib. Lapselap-
si kokku on mul viis noore-
mat ja üks 15aastane, tema-
le kingin raha ja ta saab en-
dale ise meelepärase kingi-
tuse valida. Ise olen täna-
vu juba ühe jõulukingi saa-
nud. Sõbranna kinkis pe-
diküüri kinkekaardi. Olen 
väga rahul. See kootud sok-
kide ja mütside aeg on läbi, 
tänapäeval tehakse teistsu-
guseid kingitusi. Kindlasti 
pooldan ka praktiliste kin-
kide tegemist. Nooremate-
le teen kingitusi summas 
umbes 25 eurot ja vanema-
tele natuke rohkem. Möö-
dunud aastal kinkisime las-

tele näiteks muusikamikro-
fonid, mida nad soovisid. 
Kõigile samasugused, aga 
erinevat värvi. Tollel ajal 
oli see populaarne. Midagi 
magusat juurde ja kinkide-
ga jäädi väga rahule. Kingi-
tuste ostmisega alustan ju-
ba tavaliselt novembris.

Vladimir
pensionär

Ega siin ole uut ja huvitavat 
midagi. Kõik on ikka nii, 
nagu on olnud. Mul proua 
läks poodi ja ootan teda. 
Kingitusi me täna ostma ei 
ole tulnud, käisime haigla 
juures ja siis tulime klassi-
kalisele poetiirule ka. Tut-
tavad poed peab ikka ju lä-
bi käima. Mul endal on lap-
sed juba suured, neile ei os-
ka midagi enam kinkida. 
Üks lapselastest on esime-
ses klassis, tema on noo-

rim. Talle saab veel män-
guasju kinkida. Raha kin-
kimine ei ole ikka see õige. 
Prouaga poodi tulles lasen 
tal pool tundi ringi ära tuu-
lata ja on kohe teine inime-
ne. Ma nimetan seda kalt-
suteraapiaks. Tal on terav 
silm, ta ikka alati leiab mi-
dagi huvitavat. Mina olen 
võrdlemisi suur mees, rii-
deid vaadates ta silma järgi 
ütleb ära, kas mulle passib 
selga või ei. 

Raili
klienditeenindaja

Käisin siin keskuses ilu-
teeninduses ja ehk astun 
ka mõnest poest läbi. Jõu-
lukingituste ostmise pea-
le mõtlen ma ikka juba va-
rem, oktoobris ja novemb-
ris. Mõned kingitused os-
tan ka viimasel hetkel, ole-
neb asjast. Soove kogun 

aga pikema perioodi jook-
sul. Panen kõrva taha, mi-
da keegi räägib ja soovib. 
Kui näen mingit asja, mis 
tundub kohe kellelegi hästi 
sobivat, siis ostan ära. Mul-
le meeldivad kingitused, 
kui need on tehtud kind-
lale inimesele mõeldes. 
Ise ma küll käsitööd ei tee, 
aga hindan väga käsitööna 
mulle kingiks tehtud asju, 
sest see on väga personaal-
ne ja armas. Lähedasemate 
inimeste kinkidele kulutan 
natuke rohkem, kuid selli-
sed meelespidamise kingid 
jäävad 10–20 euro juurde. 
Teen jõuluajal kokku um-
bes kuus kingitust. Ma ei 
arva, et kingitus peaks väga 
kallis olema, mõte on see, 
mis loeb. Ise hindan ka kõr-
gelt, kui saan kingiks soo-
jad sokid või näiteks mõne 
huumoriga kingi.

Natalja
klienditeenindaja

Ikka teeme kingitusi. Tä-
na olemegi emaga tulnud 
koos poodi, et natukene 
ringi vaadata. Jõulude ajal 
teen vähemalt kümme kin-
gitust ja soovid pannakse 
enne kirja, mida keegi saa-

da tahaks. Ise elan Võrus ja 
Tartus ostlemas eriti ei käi, 

kuigi mul õde elab Tartus. 
Arvan, et Võru poodidest 
saab kõik vajaliku ära. Põ-
hilised kingisaajad on ikka-
gi lapsed!

Küsis ja pildistas
Kadi Annom.

* Küsitlus on tehtud 30. no-
vembril Võru Kagukeskuses.

KüsitlusKüsitlus

Kas jõulukinke teete? Kas olete ettevalmistustega juba alustanud? 
Kui kallis on keskmine jõulukink? Milliseid kingitusi ise hindate?  

Mitu kingitust tavaliselt teete?

Mis toiMub?Mis toiMub?
Võru Kandles
2. detsembril kell 10 ja 12 MTÜ 
Müüdud Naer laste jõululavastus 
„Vaibaaluste piparkoogist köök”.
3. detsembril kell 10 ja 12 MTÜ 
Müüdud Naer laste jõululavastus 
„Vaibaaluste piparkoogist köök”.
4. detsembril kell 14 rahvatantsu-
ansambli Tarvanpää kontsert.
4. detsembril kell 10 keskväljakul 
Võru talvefestival. 
7. detsembril kell 19 kontsert 
Daniel Erdmann’s Velvet Revolution 
feat. (Saksamaa-Prantsusmaa-
Inglismaa-Eesti).
8. detsembril kell 19 Rakvere teatri 
uuslavastus „Suvitusromaan”.

Võru linnagaleriis
5. detsembrini Kandle näo kujun-
dajad 2021 – persoonifotod, foto-
graaf Margus Muts; 21. sajandi 
KANDLELUGU paberil – plakatid, 
kujundaja Marika Vaher.
25. veebruarini Eesti Akvarellistide 
Ühenduse ja Soome Akvarellikunsti 
Ühenduse ühisnäitus „Mets”.
Näitus avatakse 7. detsembril.

Vana-Võromaa Kultuurikojas 
5. detsembrini näitus „Meie põlis-
rahvastest sõbrad”.

Misso rahvamajas
5. detsembril kell 12 16. Kagu-Eesti 
vokaalansamblite päeva raames 
kontsert „Taas sajab valget lund …”. 
Esinevad Valga-, Põlva- ja Võrumaa 
ansamblid. Info tel 5343 0389.
12. detsembril kell 14 duo HOOG 
kontserdiga „Con PiazzollaI”. Kaunist 
muusikat esitavad Liina Fidelman 
flöödil ja Mikk Langeproon akor-
dionil.

Vastseliina rahvamajas
2. detsembril kell 9.30 Teatribussi 
lasteetendus „Tähtsad asjad”. 

Orava kultuurimajas
2. detsembril kell 18 mälumäng. 
Osalemine kuni 4-liikmelistes grup-
pides. Küsimused koostab Ene 
Säinast. Osalemine tasuta. Lisainfo: 
Liina Loosaar e-posti aadressil 
liina@orava.ee või tel 524 7986.

Pane tähele! 
Palume üritustest teatada telefonil 
782 1921 või e-posti aadressil  
info@vorumaateataja.ee.

Maarja, iluteenindaja

Poeg on selline autolaps, talle on kogu aeg autod meeldi-
nud ja neid on ta ka kingiks soovinud. Kingitusi teeme me 
ikka jõuluajal nii lastele kui ka täiskasvanutele, aga pigem 
igaühele üks kink, liiga palju ei ole ka mõtet. 

Romy
lasteaia-

laps
Jõuluvana 
käest ta-
han Hot 
W h e e l s e 
ja Trans-
formereid. 
E e l m i s e l 
aastal tõi 
j õ u l u v a -
na ka Hot 
Wheelsi ja 

kommi ka. Mulle jõulud väga meeldivad. Mõnikord käib 
meil jõuluvana külas, aga mõnikord jätavad päkapikud pa-
kid meile kuuse alla.

Kalev Annom

IDEEST TEOSTUSENI › Möödunud nä-
dalalõpu kolmel päeval põlesid Väime-
las tehnomajas tuled ka hilisõhtul. Toi-
mus viies Garage48 „Future of Wood”* 
puiduteemaline arendusnädalavahetus, 

eesmärgiks puidu- ja metsatööstuse jät-
kusuutlikkus ning kliimaneutraalsus eel-
kõige arhitektuurilisest aspektist lähtu-
valt. Kokku osales üritusel 14 tiimi üle 
viiest riigist ning parimate lahenduste 
edasiarendamise toetuseks jagati välja re-
kordiline auhinnafond 22 000 eurot. 

Võitis loominguline 
ühendus Kobar, kes pak-
kus atraktiivse  lahendu-
se termotöödeldud pui-
du kasutamiseks linna-
ruumis.

Juured 
viie aasta taga

Lauri  Semevsky 
Tsentrist meenutab, 
kuidas ta asus viis 
aastat tagasi keva-
del Tsentrisse tööle 
ning esimene idee-
de ja teostuse võist-
lus tõi sügisel kok-
ku ligemale sada-
kond huvilist, kellel 
tuli 48 tunni jooksul 
oma ideest valmista-
da näidistoode. 

„Projekti esimese ürituse läbivii-
miseks kirjutas tol ajal maavalitsu-
ses töötav Eveli Kuklane, kes praegu 
on kutsehariduskeskuse direktor!” 
lisas Lauri Semevsky.

Teine võistlus oli 14 500 elanikuga 
Cesises (Võnnu), kolmas Eesti kuns-
tiakadeemias, neljas maaülikoolis 
ja väikest juubelit tähistav viies või-
mete proovile panek taas Võrumaal. 
Kompetentsikeskus Tsenter on alati 
olnud üheks korraldajaks ja alati on 
esimesel kohal puit, millega seoses 
ajusid ragistatakse.

Koordinaatoriks on võrulanna 
Kadri Kõivik
Garage48 juhatuse liige ja koordinaator 
Kadri Kõivik on lõpetanud Obinitsa põ-
hikooli, mille järel asus õppima Tartusse. 

Kadri Kõiviku sõnul oli Garage48 Fu-
ture of Wood häkatoni eesmärgiks tuua 
kokku arhitektuuri, metsanduse ja puidu 
töötlemisega seotud erinevad osapooled 
nii organisatsioonide kui ka spetsialisti-
de tasemel ning luua platvorm koostööks. 
Võrumaa kutsehariduskeskuse, kompe-
tentsikeskuse Tsenter, Eesti kunstiaka-
deemia, Eesti Puitmajaliidu, Eesti Tea-
dusagentuuri ja Garage48 ühises korral-

duses ning koostöös partneritega esitati 
häkatonile seitse probleemipüstitust, mis 
avavad nii valdkonna väljakutsete kui ka 
puidukasutamise võimaluste rohkust.

Järgmine, järjekorras kuues Garage48 
Future of Wood 2022 toimub Eesti kuns-
tiakadeemias.

* Puidu tulevik

Kutsehariduskeskuse tehnomajas tõestati, et vana hea 
roheline kuld pakub üllatusi

Häkatoni võitis tiim Kobar, kes töötas välja 369 Pattern Building Systemi moo-
dulid, mis loovad uusi ruumilisi omadusi ja suurendavad valikut moodulehi-
tisteks. Peale üldvõitja tiitli võitsid nad ka „369 Pattern Building System” ja 
„Thermory puidukasutus linnaruumis” väljakutsed ning pälvisid Cleantech 
Estonia eriauhinnana otsepääsu Climate Launchpadi esimese 20 tiimi hulka. 
„Suutsime üritusel kokku tuua imelise tiimi, kus kõik said ennast tõestada. 
Oleme tänulikud mentoritele nende abi, toetuse ja korralduse eest. Näeme pro-
jektil paljulubavaid võimalusi, seega arendame seda oma tiimiga edasi,” sõnas 
tiimiliige Tatjana Štšurikova võidu järel.

Võrumaa kutsehariduskeskuse tehnomajas jälgi-
ti pühapäeva õhtul huviga 48 tunni jooksul idee-
dest valminud teostusi. Tutvustuseks oli aega 
kolm minutit ja küsimustele vastamiseks kaks 
minutit. Õhtut juhtis Maarika Truu (paremal).

Võrumaa juurtega Kadri Kõivik on 
Garage48 juht ja projekti koordi-
naator.                           Fotod: KALEV ANNOM


