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Kõigil pidudel on teiste hulgas kaasa teinud Vastse-Kuuste Kooli lapsed.

Vastsekuustelased lõid sideme
ajastute vahele laulu ja tantsuga
Mati Määrits
mati@polvakoit.

ee

Vastsekuustelased tähistasid Eesti taasiseseisvumise
25. aastapäeva Kiidjärvel

Järgmise peo aeg
pole veel teada

led. Vastse-Kuustest on

toimunud laulu- ja tantsupeoga, kus loodi emotsionaalne side eri ajastute
vahel.

rahvatantsijad, Moostest

Senised oma valla peod
on toimunud 2011.,
2013. ja 2016. aastal.
«Kas järgmine pidu toimub kahe või nelja aasta
pärast, pole me veel otsustanud. Kolme aasta
pärast on üldlaulu- ja
tantsupidu. Mõte ongi
sättida oma üritus suurte
pidude vahele,» märkis
projektijuht Katrin Peil.

segakoor, lastekollektiivid,
naisrühm Soolo, Tartust
naiskoor Jõeõed.

Pidu oli jagatud teemaplokkideks: «Aeg enne ärkamist», «Esimene ärkamisaeg», «Iseolemise aeg»,
«Kaotatud aeg», «Teine är-

kamisaeg» ning «Nüüd ja
praegu».

Peole eile tagasi vaadanud projektijuht ning tantsupeo tantsujuht Katrin

«Tantsijatele ei ole augusti lõpp küll kõige parem
aeg, sest suvel proove ei
tehta. Aga 20. august oli

igal juhul ilus kuupäev kõigi jaoks. Ajastute teema
oligi seotud taasiseseisvumise 25. aastapäevaga,»

selgitas projektijuht.

lega, et kadus mõtteline

«Meie taasvaba Eesti riik
on juba 25-aastane. Ühe
noore inimese eluea jagu.

piir esinejate ja pealtvaa-

Oleme vahel nii karmid

Peil jäi eriti rahule just sel-

tajate vahel. «Ühislaule
lauldi kaasa ning puhk-

pilliorkestri mängu ajal
tuldi ka tantsima. Tund-

oma noore riigi ja enda vas-

tu, sest meie olemegi riik.
Meil on kasvuraskused

ja oleme unustanud uhku-

sime end Kiidjärvel väga

se olla eestlane. Aga uh-

mõnusalt.»

kust on meie oma lauludes, meie oma tantsudes
ja meie lootustes. Meie

Esinejaid oli ligi 140,
neist oma vallast pea poo-

konda: mees ja naine lasteaiaealise lapsega ning mehe pensioniealised vanemad. Noorem mees on pidanud poodi, naine on õp-

pinud humanitaarteadusi.
Mehe isa on pidanud kaup-

lusi ja ema töötanud põllumajanduses.

Kuueliikmelises perekonnas on lisaks emale ja
isale neli last. Mees on töötanud ehitusel ja naine on
olnud kodune.

Suvesündmus
kõigil pidudel kaasa teinud

rekonnas koos kolm põlv-

Tuli on ikka sümboliseerinud vabadusiha.

laulu-ja tantsupidudes. Ka
meie tänases «Meie küla
peos!»,» juhatati sisse viimane teemaplokk.
Lisaks üldtuntud ja palju korratud numbritele
(«Tuljak» jt) oli mitu tantsu seatud just selle peo
jaoks.
«Tantsijal on ka huvitav

hoopis midagi muud tantsida,» põhjendas Peil.
Ainsana jäi korraldajal
pisut kripeldama tähelepanek, et ansambli Öbödös
esinemise ajaks jäi tant-

tehes jalgadel

ka väikeste lastega peresid,
kes läksid pärast etteastete

sumurule oodatust vähem

Eelmise peo teema oli «Iga

peolisi.
«Aga tantsijad olid olnud
hommikust saadik proove

mis keskendus koju taga-

-

nemad

enam ei jaksanud. Palju oli

lõppemist koju.»

vesi jõuab ükskord jõkke»,

sijõudmisele.

Kõikide Eestisse vastuvõetavate inimeste puhul
selgitatakse enne nende
siia saabumist välja nende
taust. Türgis kohapeal tegid sõjapõgenikega intervjuu Eesti eksperdid Polit-

sei-

ja Piirivalveametist,

Kaitsepolitseiametist ja

sotsiaalministeeriumist.
Muu hulgas tutvustati intervjuu jooksul Eestit, rahvusvahelise kaitse saanud
inimeste õigusi ja kohustusi Eestis ning kohalikke

tavasid.
Eesti on tänaseks Euroopa rändekavaga vastu võtnud 47 sõjapõgenikku.
21. augusti seisuga on
Euroopa Liidu riigid ümber paigutanud 3977 sõjapõgenikku, neist 3016
Kreekast ja 961 Itaaliast.
Türgist on pärast Euroopa
Liidu ja Türgi lepet Euroopa Liidu riikidesse ümber
asustatud 1085 inimest.
Koit

2 Uudised

Teised lehed
Mõõduvõtt

nukumajade

ehitamises
Tänavune puitmajasõpra-

de suvekonverents toimub
Sõru sadamas. Muuhulgas

võisteldakse väikeste puitmajade valmistamises, mis
pärast võistluse lõppu kingitakse Hiiumaa Lasteri-

kaste Perede Liidule. Eesti
puitmajaklastri projektiju-

hi Lauri Kivili sõnul tegutseb Eesti puitmajasektoris
enam kui 140 ettevõtet,
millest enamiku tootmised

Toimetaja Mati Määrits, mati@polvakoit.ee, tel 799 9454, 505 0335
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Lõuna-Eestis algab Kaitseliidu suurõppus Sibul 2016 Meil ja mujal
valda ning Võru
sele hoonestatud alal ning Põlva maleva patrullvõistaugustist
septemb26.
18.
rini toimub Võru ja Põlva

va
maakonna Meremäe, Lasva,

kus tänavu harjutati haju-

maakonnas Kaitseliidu

Misso ja Vastseliina valda.

tatud lahingutegevust,»

Lõuna maakaitseringkonna suurõppus Sibul 2016,
kuhu on kaasatud kõik

Kaitseliidu Lõuna-Eesti
malevad.

Kaitseliidu Lõuna Maakaitseringkonna teatel toimub Sibul 2016 neljal järjestikusel nädalavahetusel
26. augustist. Õppus hõlmab Põlva maakonna Ora-

ütles Kaitseliidu Tartu ma-

lus Must Kotkas 2016.
Võistlus hõlmab kahte vanuseklassi: kaitseliitlased

vad Kaitseliidu Lõuna-

leva pealik ja õppuse juht

ja naiskodukaitsjad (17

Eesti malevad hajutatud
lahingutegevust ning suurõppus võtab kokku Lõuna-

major Kalle Köhler.
Kuna tänavune õppus
hõlmab suhteliselt suurt

ja noorkotkad (vanuses ku-

Eesti kaitseliitlaste tänavu

maa-ala, siis palub Kaitse-

õpitu.

liit kohalikelt elanikelt

Oodatud on nii võistlejad,

ning maaomanikelt mõistvat suhtumist.
Sibul 2016 esimese etapi-

abilised kui ka kaasa-

Õppuse käigus harjuta-

«Tegemist on osaga Lõuna-Eesti malevate välja-

õppetsüklist, mis eelmisel
aastal keskendus tegevu-

+

eluaastat) ning kodutütred

ni 18 eluaastat).

elajad.

ga samaaegselt toimub ka
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Põlva Noortekabineti
Amor vastuvõtt: 1) Põlva
haigla nahahaiguste kabinetis Uus 2 E kell 16.30-18
ja T kell 13-14; 2) Räpinas

igal esimesel ja kolmandal
kolmapäeval kell 8.15-12
(üldvastuvõtt eelreg alusel). Info ja reg Põlvas tel
799 9164; Räpinas tel 799
9244. Kuni 25-aastaste

ravikindlustuseta isikuile
kõik teenused tasuta.
Tarbijakaitseameti nõu-

asuvad maapiirkondades.

andetelefon 620 1707

Seetõttu püütakse ühiste-

(sekretär 620 1700); posti-

gevusi korraldada väljas-

aadress Pronksi 12, 10117

pool pealinna ning nii toi-

Tallinn. Amet ja nõuandetelefon on avatud E-R kell
9-16.

mubki viies puitmajasõprade suvekonverents 26.-

27. augustil Sõru sadamas.

Einar Sirge loodusfo-

Hiiu Lehe andmeil toi-

mub laupäeva hommikul
võistlus, kus osalejatel tuleb kahe tunniga kokku

tonäitus «Päikesering»
10. septembrini Põlva

monteerida väikemõõtmeline elementmaja. Tegu on
n-ö peaprooviga järgmisel

missaalis.

Keskraamatukogu luge-

Maarja Grünbergi maa-

aastal juba seitsmendat

linäitus «Meeleküllus.

korda Räpinas toimuvale

võistlusele, kus osalevad

Katsetused» 30. septembrini Vanaküla raama-

Eesti parimad käsitööpalk-

tukogu-külakeskuses.

majade tootjad.

Õpikute ja töövihikute

Abielupaari pudelipost
jõudis saarele

val astusid abiellu Inga

väljastamine Põlva
Koolis: Kesk 25 kell 914: 25. augustil 6. klass;
26. augustil 7. klass; 29.
augustil 8. klass; 30. augustil 9. klass. Lina 21
jaKoolimaja tee 1 koolimajades õppetööd alus-

Ozolkalna ja Imants Zvir-

tavad õpilased saavad

•

Esmaspäeval jõudis Saaremaa randa kahekümne

päeva eest Riia-Stockholmi

kruiisil pulmalistelt teele

•

pandud pudelikiri. Sel päe-

bulis. Sepamaa lahe ranni-

õpikud ja töövihikud klas-

kul kala püüdnud Raul
avastas pudeliposti rannalt. Kala ta seekord ei
saanud ja pudeli avas alles
kodus. «Ma leidsin esimest

sijuhatajalt esimestel koo-

korda pudeliposti. Igasugune sodi kipub tulema
randa, kui on lääne-ja edelatuuled. Ida poolt ei tule

randa midagi,» rääkis Raul
ajalehele Meie Maa.

Varjupaigale tehti
pommiähvardus
Politsei sai teisipäeval teate, et Viljandi vallas Mustivere külas on loomade varjupaigale tehtud pommiähvardus. Teate peale tõttasid Tartust kohale demi-

neerijad. Varjupaikade
mittetulundusühingu ju-

hataja Triinu Priks täheldas, et telefonikõne tuli
kella viie paiku õhtupoolikul. Järgnesid tavalised

protseduurid, mida sellises
olukorras tehakse.

«Midagi evakueerida ei
olnud. Kella viiest lõpeb

tööpäev ja inimesi seal ei
olnud,» lausus ta ja ütles,
et loomi evakueerima ei
hakatud. Ta märkis Sakalale, et ähvardus suuremat ärevust ei tekitanud.

Demineerijad tuvastasid,
et hoones midagi kahtlast
ei ole ning kellegi elu või

Foto: Rene Riisalu/Vabariigi Presidendi Kantselei

Iseseisvuse taastamise tänukivi võttis vastu arhitekt, poliitik ja saatejuht Ignar Fjuk.

gasi Eesti loomeliitudekul-

Ilves andis tänavusel ise-

tuurinõukogu.

seisvuse taastamise päeval
1991. aastal Toompead
kaitsnud rahnust murtud

Vabariigi

tänukivi loomeliitudele.

kahtlustatavana kinni.

osakonna teatel algatas rii-

Kaseväli ja Jüri Joost

Meil ja mujal
liikumine (2012, vastu võt-

(2009); laulva revolutsioo-

tis endine Eesti Muinsus-

nuks ja tunnustuseks neile,

ta kutsus Eesti iseseisvuse

Jüri Leesment ja postuum-

kaitse Seltsi esimees Trivimi Velliste); Eesti iseseisvuse taastamise aegne Eesti ajakirjandus (2013, vastu võtsid Riina Eentalu ja
Erki Berends); Kaitseliit
(2014, vastu võtsid kaitse-

kes olid aastal 1987 ärka-

taastamisele kaasa aida-

selt Alo Mattiisen (2010,

misaja ühed algatajad ja

nud inimesed esimest kor-

meie iseseisvuse taastamise alusmüüri ühed ladujad.
Need on Eesti loomelii-

da 20. augustil presidendi

Alo Mattiiseni nimel võttis
vastu tütar Anna-Mariita
Mattiisen); ülemnõukogus

dud,» ütles president Ilves,
andes tänukivi üle arhitek-

tile, poliitikule ja saatejuhile Ignar Fjukile, kelle
õhutusel loodi 29 aastat ta-

kantselei roosiaeda vastuvõtule.

Varasematel aastatel on
tänukivi saanud «Ükskord
me võidame niikuinii!» sõnastanud Heinz Valk
(2007); vabadusvõitleja

Aapo Ilves leidis naabri
aia tagant pepu
Kirjamees ja muusik Aapo

nasjutud lastele ja suurtele» on lugu «Metsast leitud
pepu». See siin on linnast

leitud,» tõdeb Ilves oma

iseseisvuse taastamise
poolt 20. augustil 1991
hääletanud (2011, vastu

liitlased Jaan Tätte ja Raivo E. Tamm); 40 kirja

võttis endine Ülemnõuko-

algatajad (2015, vastu võt-

gu juhataja asetäitja Marju

tis Andres Tarand).

Lauristin); Muinsuskaitse-

8750, 5690 8680.
Raamatututvustus 27.
(nüüd Alamets) esitleb

ni sümbollaulude autorid

gitasid politseinikud välja
kes tabati Tartus ja peeti

Milli, Jaanus Kokk, Uno

muuseumi. Väljumine Põlva bussijaamast kell 11.
Osavõtust teatada tel 5852

augustil kell 13 Sillapää

gipea tänukivi andmise

sarnaneb lapse pepuga.

ähvarduse teinud isiku,

Kantselei avalike suhete

maühing ja südameliit.

Külastatakse ka kunsti-

Lossi saalis: Airi Kirotosk

kümme aastat tagasi, kui

Maria Gonjaki sõnul sel-

prefektuuri pressiesindaja

Presidendi

Lagle Parek (2008); Teletorni kaitsjad 1991. aasta
augustiputði ajal Peeter

«Täna annan selle tä-

Ilves leidis nädalavahetusel Räpinas naabri aia tagant hiidmurumuna, mis

tervis ohus pole. Lõuna

Käimispäevale Tartusse
27. augustil sõidavad reu-

President andis iseseisvuse taastamise
tänukivi loomeliitudele
President Toomas Hendrik

lipäevadel. Info 799 9208.

Koit

oma raamatut «Pendaalid?! Skandaalid!». Oma

luulet loeb ka Räpina lasteaiakasvandik JüriKotðinev, laulab Jaak Johanson.

Muinastulede öö Ahjal
algab 27. augustil kell 20
kontserdi (Sirli Aia ja Tõnis Tartes) ja küünalde
süütamisega keskmisel

järvel; järgneb pidu kultuurimajas segarahvatantsu-

rühmaga Reilender ja
ansambliga Meremees, vaheaegadel seltskonnatantsud, lõõtsal Ene Priks. Tasuta. Info 5372 7732.
Muinastulede öö 27. augustil kell 20 Lobotka külaplatsil.

Rahvarõivaste tuulutamise päev 28. augustil

kell 11 Taevaskojas.

Facebooki kontol.

Leiu läbimõõt oli 25-28
sentimeetrit.

«Minu raamatus «Mui-

Aapo Ilvese foto

Hiidmurumuna.

Isis Sihver
isis@polvakoit.ee

Koit 25. august’16

Majandus 3

Toimetaja Raivo Sihver, raivo@polvakoit.ee, tel 799 9459, 526 7519

MTÜ-sse Põlvamaa Patrioot kuuluvad
ettevõtted näitasid köögipoolt
Tiiu Marran
SA Põlvamaa
Arenduskeskus projektijuht

19. augustil toimus kol-

mandat aastat järjest
MTÜ-sse Põlvamaa Patrioot kuuluvate ettevõtete
avatud uste päev, kus huvilised said küsida ettevõtete
käekäigu ja ajaloo kohta,

piiluda tootmisüksustesse
ning degusteerida head ja

paremat. Tänavu sai tutvuda Põlva Tarbijate Ühistu, AS-i Lõuna Pagarid, ASi Mahta Kütus, AS-i Räpina
Paberivabrik, AS-i Värska
Vesi, AS-i Tere ning Jalgpalliklubi Lootose tegemiste ja toimetamistega.
Tööd antakse
ligi 800 inimesele
Peamise sõnumina kõlas

põhimõte, et kohalikku
majanduselu saab eelkõige

turgutada kohalike toodete
tarbimisega, mis on oma-

korda eelduseks töökohtade säilimisele maakonnas. «Patriooti kuuluvad
ettevõtted annavad tööd ligi
800 inimesele ning inimesed
on ajapikku üha rohkem

hakanud mõistma põlvamaise teenuse või toote
tarbimise olulisust kohaliku elu säilitamisel,» sõnas
Põlva Maavalitsuse arenguja planeeringuosakonna

juhataja Rutt Riitsaar, kes
koordineerib ühingu te-

gevust maavalitsuse poolelt.
Maakonna suurima tööandja, Põlva Tarbijate
Ühistu (TÜ) viimase aja
suurim investeering läks

AS Tere Põlva tootmisosakonna juhataja Andrus Viru
tutvustamas tooteid Põlva maavanem Igor Tarole.

Ahjale, kus mai lõpus avati
päikeseenergial töötav

aastal käivitati vabrikus

pood. Lisaks toetab ühistu

pakkenurkade liin ning

ligikaudu 45 kohalikku
tust, sh rahvasporti ja tervete eluviiside propageerimist, laste-, noorte-ja sot-

2010 ja 2011 lisandusid
veel kaks liini. «Panustatud ei ole ainult masinatesse, vaid ka töötajate koolitusse, kes on omal alal tõe-

siaalabiprojekte. Hüvesid

liselt pädevad spetsialistid.

pakutakse ka oma 269 töö-

Räpina paberivabriku töö-

kultuuriprojekti ja -üri-

uus Prantsuse päritolu

tajale, kellel on võimalik

tajaid toetab teadmistega

kasutada ujulat ning osa-

ka tippspetsialistist men-

leda tasuta spordipäevadel.

tor Soomest, ühelt maailma

Unustatud pole ka endisi

juhtivalt paberitootmis-

töötajaid, kellele tehakse

maalt,» rääkis vabriku ju-

igasuviselt ekskursioone.

hataja Mihkel Peedimaa.

Panustatud on nii masinatesse kui töötajatesse
Räpina paberivabrik on sel

Lõuna Pagarid tutvustasid kanepitoodete sarja
Mahta Kütuse 47 töötajat
on jagunenud Põlva-, Võru-ja Tartumaa vahel. Ühe

aastal saanud kolm rahvusvahelist ISO 14001:2015,
ISO 9001:2015 ja rahvus-

uuendusena planeeritakse

Henari Kameniku fotod
Räpina Paberivabrik on sel aastal saanud kolm rahvusvahelist ISO standarditning ka rahvusvahelise
taaskasutatud paberi FSC Recycled 100% standardi.

toote hulka kuuluvad
2015. aasta Eesti parim toode krõpsuv leib kanepiseemnetega ning kanepi
brownie, kanepi krõmpsuv
kukkel, kanepi krõmpsuv
sepik ja kanepi krõps.

JK Lootos suurim
sponsor on Põlva TÜ
Jalgpalliklubi Lootos võõrustas parajasti Venemaa
sportlasi, kes Põlvas ka-

toon sõlmisid osaühinguga

ITT Capital lepingu Harku
valda Kumna külla moo-

dulmajade tootmishoone
rajamiseks osaühingule
Harmet. Lepingu kogumaht ületab üheksat miljonit eurot, hinnale lisandub
käibemaks. Ehitusmaksu-

musele lisaks investeerib
OÜ Harmet uue tootmis-

üksuse käivitamiseks veel
umbes viis miljonit eurot.

«Oleme ehitanud moodul-

Värska Vesi ekspordib
toodangut viide riiki
Värska Vesi AS-is tutvustati uusi allikavee tooteid
ning räägiti lähemalt ekspordist, mis hetkel toimub
Läti, Leedu, Venemaa, Hiina ja Soome suunal.
Tere AS-is oli võimalik
oma silmaga näha tootmisüksust. Parasjagu oli pak-

bima põlvamaist ja sponsoreerivad erinevaid üritusi ja
väiksemaid heategevuslikke ning spordiga seotud
organisatsioone.
Kohalike toodete ja teenuste tarbimise hõlbustamiseks on välja töötatud
tootemärk «Parim Põlvamaalt». Ühinguga on oodatud liitumaka teised maakonna ettevõtjad, kes soovivad ergutada kohalike
toodete ja teenuste tarbimist ning propageerivad

tevõtet, kes kutsuvad tar-

Põlva Jaama tänava tankla
mist. Firmal on pikk aja-

henädalasel laagris on.
Uuel aastal on klubis käivitumas rahvusvaheline

dud materjalist) standardit.

lugu ja laienemistegevus

noorte jalgpalliprojekt Ing-

keliinidel jooksmas Soome

Käesolev sajand on vabri-

on toimumas kas sel või

lise ja Ukraina klubidega,

kule eelkõige muudatusi

järgmisel aastal.

mille ajal arendatakse kul-

turule minev jogurt ning
Eestis turustatav koor. Igapäevaselt toodetakse piimapulbrit. Lisaks pakkus Tere tehasepood avatud uste

infrastruktuuri paranda-

toonud tehnoloogiavallas.

Lõuna Pagarid tutvusta-

tuurilist suhtlemist keele-

Uuenduste värskus kajas-

sid avatud uste päeval oma

praktikaga. Põlvamaa Pat-

tub näiteks tõigas, et 2005.

kanepitoodete sarja. Viie

rioodi ettevõtted teevadka

pakkuda tellijatele konkurentsivõimelist hindaja parandada töötajate töötingimusi, on investeering möödapääsmatu,» lisas Kalev.

«Harmet on Eesti üks
suuremaid moodulmajade
ja ehitussoojakute tootjaid
meil on hea meel, et saame
kaasa aidata nende arengule,» ütles Nordeconi juhatuse esimees Jaano Vink.
-

«TootmishooneidEestis viimasel ajal väga palju ei rajata, seepärast on moodul-

OÜ Harmet (www.harmet.ee)

on 1992. aastal loodud

elementide tootja, pakkudes terviklahendust projekteerimisest hoone paigaldamiseni. Harmetil on kolm
tehast: Sauel, Tutermaal ja Pärnus. Harmetis saab tööd
üle 400 inimese. Lisaks eelpoolmainitud kolmele teha-

sele on tehas Paljassaares, kus tegutseb eriprojektidele
spetsialiseerunud OÜ Harmet tütarettevõte OÜ Harmet

Constructions.

ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehi-

tamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas,

maju ehk ruumielemente
juba üle 15 aasta ning meie
tööde kvaliteet on leidnud
tunnustust nii Eestis, Lätis, Leedus kui Skandinaavia maades,» ütles OÜ Harmet juhatuse esimees Too-

majade tehase ehitamine

mas Kalev.
«Tellimuste maht on

pärast juulis 2017.»
26 845-m² tootmishoone

kasvanud, olemasolevad

koosneb ühekorruselisest

tootmispinnad on kitsaks
jäänud ega vasta enam
kaasaja nõuetele. Kui ta-

tootmispinnast, ühekorru-

takse välja vajalikud juur-

takse Kumna külla Harku

selisest laopinnast ja kol-

depääsuteed ja platsid koos

mekorruselisest kontori-ja

tehnovõrkudega.

vallas aadressile Puussepa
tee 4.

hame olla efektiivsed, tagada parimat kvaliteeti,

olmeruumide plokist. Li-

Harmet OÜ moodulma-

saks tootmishoonele ehita-

jade tootmishoone raja-

Nordeconi praegu suurim

selletaoline projekt. Alustame töödega augustis
ning valmis hoone koos
tehnovõrkudega anname

tellijale üle vähem kui aasta
-

Veterinaar-

ja Toiduamet

lusele, et Saaremaal Valjala
valla Sakla külas asuvas
2700 seaga farmis on sigade aafrika katk. Nakkuse

leviku tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karan-

tiin, sead hukatakse ning
hoone desinfitseeritakse.

«Loomulikult olime valmis ka selleks, et kahtlus

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab

Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS
on registreeritud ja asub Tallinnas.
Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle kümne
tütarettevõtte. Kontserni 2015. aasta konsolideeritud
müügitulu oli 145,5 miljonit eurot. Nordeconi kontsern
annab hetkel tööd 700 inimesele.

18. maist 2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud
NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

AS-i Nordecon pressiteade

kohalike ressursside kasutamist.

Saaremaal tuvastati
sigade aafrika katk
(VTA) sai kinnituse kaht-

Eesti üks suuremaid moodulmajade st hoone ruum-

päeva puhul külastajatele
mitmeid soodustusi.
Põlvamaa Patrioot ühendab maakonna üheksat et-

vahelise taaskasutatud
paberi FSC Recycled 100%
(valmistatud ümbertöödel-

Nordecon koos tütarfirmaga hakkab
ehitama suurimat moodulmajade tehast
Nordecon ja Nordecon Be-

omavahel koostööd, millest
annab aimu tõsiasi, et Põlva Tarbijate Ühistu on klubi suurim sponsor.

leiab kinnituse,» ütles VTA
peadirektori asetäitja Olev

Kalda. Taudipunkti ümber
on kehtestatud ohustatud
ja järelevalvetsoon, kuhu
ei jää ühtegi seapidamis-

kohta.
AS Vireen alustas sigade

hukkamist ning toimetab
korjused loomsete jäätmete

käitlemise tehasesse VäikeMaarjas. Esialgsete plaanide järgi kestavad tööd laupäevani. Kalda sõnul algas
juhtumi uurimine seoses
sigade suurenenud suremusega farmis. Farmis reedehommikust hukkunud
48 siga. Proove võeti nii

hukkunud kui elusatelt sigadelt ning kokku tuvastati 21 seakatkule positiivset proovi.
Eesti Maaülikooli teadlased aitavad epidemioloogilise uuringu käigus välja
selgitada, kuidas haigustekitaja võis farmi pääseda.
«Kuigi saartel pole varem

sigade aafrika katku leitud,
tuleb nii metsas kui farmides täie tõsidusega järgida
bioohutusnõudeid,» sõnas
Kalda. «Saaremaa ja Hiiumaa on siiani ainsad Eesti

maakonnad, kus Euroopa
Komisjon pole kehtestanud
piirangutsoone, kuid selle
juhtumi tulemuselkehtestatakse asjakohased piirangud. Mis ulatuses pii-

rangud tulevad, on vara
spekuleerida ja seda otsustab Euroopa Komisjon.»
Tegemist on sellel aastal

kuuenda sigade aafrika katku puhanguga kodusigadel.

Veterinaar- ja Toiduameti
pressiteade
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Meie ettevõttes võtavad mõned töötajad üsna tihti

oma koeri töö juurde kaasa. Koerad jooksevad aegajalt kontoris vabalt ringi, mängivad omavahel ja
hauguvad. See segab töö tegemist, kusjuures
mõned töötajad ka kardavad neid koeri. Kas koeri
tohib üldse töö juurde kaasa võtta?

Lugeja küsib
visekahjustusi (sh võttes
arvesse töötaja iseärasusi)

ning säilitama töötajate
töövõime ja heaolu. Lem-

mikloomade lubamine või
Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna

konsultant Mari-Liis Ivask
«Õigusaktid ei
reguleeri töökeskkonnas

konda on ka osa töökoha

-

mustel. Reeglid saab ja

kujundamisest. Lemmik-

peab paika panema töö-

looma lubamisel töökesk-

andja.

konda tuleb tööandjal läbi

konkreetselt lemmik-

Töötervishoiu ja tööohu-

loomadega seotut. Lem-

tuse seadus ütleb, et tööandja peab kujundama töökoha nii, et oleks võimalik
vältida tööõnnetusi ja ter-

mikloomade lubamine

töökeskkonda tuleb ettevõtte siseselt paika pan-

mitte lubamine töökesk-

na st kas lemmikloomad
on lubatud ja mis tingi-

mõelda, kas ja mis tingimustel lemmikloom sobib

kokku konkreetse keskkonna ja töötajatega.

Lemmikloomade töö-

keskkonda lubamisel on
tihti argumendiks loomaomanikest töötajatele
paindlikkuse võimaldamine ja töötajate stressi vähendamine (uuringute kohaselt vähendavad lemmikloomad stressi). Tööandjal
tuleb siiski arvestada ka
sellega, et töötajate seas
võib olla allergikuid või
töötajatel võib olla loomadega seoses negatiivseid
kogemusi või hirme (näiteks on koer kunagi rünnanud). Samuti võivad loomad häirida töötajate töö
tegemist. Ühtlasi tasub
mõelda sellele, et lemmiku-

tena peetakse erinevaid
loomi lisaks koerale ja
-

kassile peetakse lemmik-

loomana ka näiteks madusid ja ämblikke. Arvestama
peaks ka sellega, et kui
lemmik mõnd töötajat
hammustab ning sellega
kaasneb tervisekahju, on
tegemist tööõnnetusega,
mis tuleb registreerida
Tööinspektsioonis koos
kõige sellele järgnevaga.
Kui tunnete töötajana, et
lemmikloomad töökeskkonnas põhjustavad tervisehäireid või on ohtlikud/

poole pöörduda. Kui te
tööandja esindaja poole
otse ei taha pöörduda,
on seda võimalik teha
ka töökeskkonnavoliniku (kui ettevõttes on
volinik olemas) kaudu.

Töökeskkonnavoliniku
põhiülesanne ongi töötajate esindamine töökeskkonnaga seotud

küsimustes.
Kui mitmel töötajal on
sama mure, tasub töötajatel ühendada jõud ja

pöörduda üheskoos tööandja poole, et tööandja

häirivad muul viisil, siis

mõistaks mure tõsisust

tuleb probleemiga tööandja

ja ulatust.»

Enne sügist on aeg teha
korsten ja ahi korda
On viimane aeg oma kütteseadmed kontrollida ja
hooldada, et jahedamad
ilmad ja kütteperioodi algus ebameeldivatena ei

saabuks.
Eramajade korstnaid ja
lõõre tohib ise puhastada,
kuid kord viie aasta jooksul peab seda tegema väljaõppinudkorstnapühkija.
Ametimees puhastab ja
vaatab kütteseadmed üle,
teeb parandust vajavatele
kohtadele ettekirjutused
ning väljastab tehtud tööde
kohta akti.

«Puhastamata korstnas

Kaks heategevuskontserti tõid hädavajaliku
invatakso ostuks üle 1000 euro 12. ja 14. augustil
toimusid kampaania «Aitame Antsul aidata» raames kaks
üritust, mille eesmärk oli koguda heategevuse korras täiendavat lisaraha Ants Väärsi uue invatakso soetamiseks.
Reedel toimus Suurel Munamäel rahvalik üritus, kus esinesid Väägvere külakapell, Lahedad Mutid Lahedalt ja Heino

Tartes lõõtsaga, pühapäeval aga astusid Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses rahva ette näitleja Jan Uuspõld Aleksandr

Koðkinina, Heino Tartes ja Sõbrad ning ansambel Mahmõr.
Ja kokkuvõte Suurelt Munamäelt lisandus autoostufondi
432,29 eurot ja pühapäevase peo eest 745 eurot, seega
kahe päevaga kokku 1177,29 eurot.
Ants Väärsi tänab kõiki esinema ja kuulama tulnuid, aga
ka reklaamikajastusi teinud raadiojaamu Ring FM ja Tre Raadio ning mõlema ürituse õhtujuhte, kelleks olid Urve Järg ja
Ilmar Tagel.
Kauno Kõima fotod
-

tekkivad tahmapõlengud
lõhuvad kütteseadet ja pragudest pääseb tuli ümbrust
süütama,» juhib tähelepanu Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu. «Paraku sagenevad puhastamata kütteseadmete tõttu kütteperioodi alguses ka päästjate väljasõidud tahmapõlengutele

ja vigastest kütteseadme-

test tingitud tulekahjudele.»

Tasub meeles hoida, et
korstnat ja lõõre tuleb püh-

kida igal aastal minimaalselt korra, kuid tihedama
kasutamise korral tuleb
neid ka tihedamini puhastada. See on
otseselt ka-

sulik, sest
puhastatud

kütteseadmes ku-

lub

vä-

hemkütet
ning see
annab rohkem sooja. Küt-

teseadet aitab veel säästa
kvaliteetne ja kuiv kütte-

materjal. Kütteseadet lõhub aga ülekütmine. Seega

tuleks ka väga külmade
ilmadega kütmisega piiri

pidada ning korraga järjest
liiga palju ahju kütta ei

tohi.
Päästeamet

Kõige olulisem on õigele kõrgusele reguleeritud peatugi
Peatoe õigesse asendisse
reguleerimine on üks väike
liigutus, kuid see võib päästa inimese surmast või
ratastoolist.
Enamik inimesikinnitab
autosse istudes turvavöö,
kuid jätab istme peatoe sobivale kõrgusele reguleerimata. Sellele ei mõelda ning
teemast ka eriti ei räägita.
Euroopas saadakse keskmiselt 36% selgroo-ja kaelavigastustest liiklusõnnetustes ning iga kahekümnenda puhul on tegemist
ägeda traumaga. See tähendab, et kahjustuskohast allpool puudub igasugune seljaajust lähtuv
funktsioon liigutused,
põie-ja soolekontroll, tundlikkus. Eestis on vanusegrupis 20-29 aastat need
näitajad veelgi hullemad,
sest lausa 60% juhtudel on
-

fikseeritud liiklusõnnetus
ränga vigastuse põhjusena.

Rahvusvaheliselt on sellele teemale pööratud tähelepanu jubarohkem kui
pool sajandit. Terminit
«piitsaplaks», mis kirjeldab
õnnetuse tulemit, kus inimese pea liigub tahapoole,
kuid keha toetub vastu ist-

me seljatuge, kasutati esmakordselt 1928. aastal.

Intensiivsemalt hakati peatugede reguleerimise probleemiga tegelema 1960-ndatel USA-s ja kümmekond
aastat hiljem ka euroopaüleselt. Vaatamataväikesele paranemisele, on peatugede temaatika kõikjal jätkuvalt päevakorras. USA-s
on riigi kahjud avarii tagajärjel tekkinud lülisambavigastuste tõttu kasvanud
juba seitsme miljardi dollarini aastas.
Töö käib korraga kahes
sektsioonis elanikkonna
teavitus ning koostöö autotööstusega, kinnistamaks arusaama, et peatugi
on sama oluline ohutusseade kui turvavöö ja õhkpadi. 1969. aastal kehtestati USA-s riiklik standard
riigis toodetud sõiduautode
juhi- ja tema kõrvalistmele
paigaldatud peatugede kõrgusele. 1974. aastal laiendati nõuet mahtuniversaalidele ja väikeveoautodele,
1989. aastal ka veoautodele ja bussidele.
Eessõitjate kaelavigas-

Kas sinu peatugi on õigel kõrgusel?
Maanteeamet juhib 22. augustist 18. septembrini esmakordselt Eestis kampaaniaga «Vali õige kõrgus» kõigi

liiklejate tähelepanu peatoe õige kõrguse vajalikkusele.
Et saaksid teada, kas sinu auto esi- ja tagaistmetel on
peatoed korrektselt seadistatud, kasuta spetsiaalset rakendust aadressil https://peatugi.ee/#game. Lae üles oma
autoistmel tehtud foto või selfie. Maanteeameti eksperdid
annavad igale fotole personaalse tagasiside ning vale seadistuse korral täpse juhise ja soovitused.

välja töötanud süsteemi,

mis sõidukile tagant otsasõidu puhul võimaldab istme seljatoel nihkuda teatud ulatuses allapoole, summutades kokkupõrke energiat ning vähendades sõitja
kaelale ja peale mõjuvaid
jõudusid. Kiirusel 24 km/
h läbi viidud testides tuvastati, et sellise süsteemi

kasutamine vähendab kaelavigastuste saamise tõenäosust 50% võrra.
Järgmine samm peatugede tehnoloogias on nn targad peatoed, mis suudavad

skänneerida inimese pikkuse ja kohalduvad automaatselt selle järgi.

tuste tõsiduse vähendami-

Peatoe õige kõrgus
tagab tõhusa kaitse
Eestis tehtud liikluskäitu-

seks on näiteks Autoliv Inc

mise monitooringu andme-

60% autojuhtidest.
Me võime autojuhina teel
olles kõik õigesti teha, kuid
me ei saa olla kindlad, et

teised samamoodi käituvad. Liiga lühikesed pikivahed, järsud pidurdused,
ootamatud takistused teel

või ohtlikud möödasõidud
võivad viia kokkupõrkeni.

Avarii hetkel paiskub ini-

te kohaselt seavad ligi poo-

mese peakineetilise energia

led autosõitjatest end ohtu
ning riskivad kaelatraumaga.
2016. aastal läbi viidud
uuringu kohaselt on pea-

rakendumisel tahapoole.

toe korrektse kasutamise
näitaja 53%. Peatoe ebaõige asendi peamine põhjus
on selle liiga madal asend

ja/või liiga suur kaugus
peast. Ka Eesti Uuringukeskuse küsitluse tulemustest ilmneb, et elanike
teoreetilised teadmised
peatoe õige reguleerimise

kohta on oluliselt paremad
kui nende praktiline rakendamine. Kuigi ohutu peatoe asendiga oli kursis ¾
vastanutest, ei reguleeri
ligi pooled neist seda võõrasse autosse istudes ning
kaasreisijate peatoe asendile ei pööra tähelepanu ligi

Peast kaugele või madalale
reguleeritud peatugi laseb
peal energia tagajärjel
liikuda liiga kaugele taha.
Kokkupõrkel kerkib inimese keha istmelt ja pea liigub kuklasse üle peatoe
ääre, mille tagajärjel võib
tekkida lülisambavigastus.
Pärast lööki paiskub pea
ettepoole, traumat suurendades veelgi.
Kui juht ei tea, milline on
õige peatoe kõrgus, ei saa
ta seda endal ega ka kaassõitjatel kontrollida ning
tagada Liiklusseaduses §
30 ja § 33 täitmist. Seadus
sätestab muuhulgas, et
juht peab enne sõidu
alustamist veenduma, et
temal ja sõitjatel on peatoed
reguleeritud selliselt, et

need toetaks pead kuklast,
ja mitte sõidutama sõitjat,

kes pole seda nõuet täitnud.
Euroopa uute autode
ohutuse, sealhulgas sõiduauto istmetele paigaldatud
peatugede tõhususe hindamise programmi Euro
NCAP-i kohaselt peab parima kaitse tagamiseks
peatoe ülemine äär olema
peast kõrgemal või vähemalt sellega ühel tasemel.
Mida rohkem on peal ruumi edasi-tagasi liikuda, seda suuremad on vigastu-

sed.
Igale autokasutajale on
tootja antud soovitustes
kirjas, kuidas sõidukisse
paigaldatud turvavarustust kasutada nii, et see õnnetuse korral tagaks võimalikult tõhusakaitse. Eesti liikluses on kahjuks veel
palju selliseid masinaid,
mille peatuge ei olegi võimalik endale sobivale kõrgusele tõsta. Sellisel juhul
saab soovitada vaid üht
-

kui näed avariiolukorda
tekkimas, siis lase ennast
istmel madalamale, nii et
peatugi kaitseks pead.
Maanteeamet
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Räpina loomemajas avatakse
täna Aapo Puki tööde näitus

Kunstielamus
Aapo

Aare Lepaste
aare@polvakoit.ee
Täna pärastlõunal kell 15
avatakse Räpina loomemajas kunstnik Aapo Puki 34
aastat tagasi tehtud kunstiinstituudi suvepraktika töödest ja fotodest näitus. Agaramad kunstihuvilised on
ülevaatuse juba saanud,
sest näitusesaali uksed tehti
lahti juba 22. augustil.

on sündi-

joonistamist ja kompositsiooni Laine Pukk.
Aastail 1980-1986 õppis Aapo Pukk Eesti NSV
Riikliku Kunstiinstituudi
graafika osakonnas, kateedri juhataja oli Paul
Luhtein. Aapo Puki õpetajad olid Evald Okas,
Märt Bormeister, Alo
Hoidre, Oskar Raunam,
Silvi Liiva, Olev Soans,
Enno Ootsing, Volli Taiger, Arne Mesikäpp, Jaan
Tammsaar jpt. 1982. aas-

Põlvamaa kunsti ainesektsiooni juhi Jane Raua alga-

tusel toimus hiljuti Räpina
loomemajas Aapo Puki ju-

hendamisel professionaalne joonistamise lisakursus

piirkonna kunstiõpetajatele ja asjahuvilistele. Kur-

susel selgus, et Aapo Pukil
on säilinud Räpinas 34

aastat tagasi tehtud töid,
millest oleks võimalik teha
näitus. Idee sai teoks
suuresti Räpina Ühisgümnaasiumi ja loomemaja
kunstiõpetaja Jane Raua
eestvedamisel ja teostusel,
abis oli loomemaja programmijuht Maiu Vares.
Loomemaja juhataja Leo
Kütt ütles teisipäeval Koidule, et kunstniku soovil
toimub avamine ajastutruus õhkkonnas. «See tähendab, et muidu nii traditsioonilineveinilaudpuu-

Pukk

nud 3. oktoobril 1962.
aastal Tartus. Esimeseks
koduks oli Tartu Kunstikooli õpetajatetuba, kuna
tema emal, Laine Pukil,
hilisemalt tunnustatud
pedagoogil, ei olnud
muud elamist. Kunstiõpingud algasid Tartu Lastekunstikoolis, kus maali
õpetas Silvia Jõgever,
skulptuuri Lea Jürisson,
kunstiajalugu Olaf Prints,

ta Räpina suvepraktikast

Aare Lepaste foto
Fotol esiplaanil oleval kahevärvilisel portreel on kujutatud Enno Ootsingu tädi Alide Muts. Aapo Pukk märgib pildi juures
selgituses, et suvepraktikal ei kohtu loojad ühegi n-ö professionaalse modelliga, kõik on inimesed sealt (praktikakoha - A. L.)
lähedalt. Nende nägudest vaatab vastu nende elu, mitte poseerimine.

võtsid osa veel mitmed
tänased tuntud tegijad ja
tollased kolme kursuse
graafika tudengid: Loit
Jõekalda, Anu Kalm (Anderson), Reti Saks, Agnes
Potter, Igor Prekup, Virge
Jõekalda (Rohumets),
Anu Juurak, Liina Siib, Piret Smagar, Epp Mar-

guste jt

kunstiga, loobusin vägijookidest viis aastat tagasi,»
rääkis Kütt.

selt väljaja need pärinevad

Günther Reindorfi nimelist

1980. aastatest. Pakumegi

kõrgendatud stipendiumi,

täpselt seda, mis oli neil
aastail popp. Lisan, et Aapo
Pukk ei tarbi alkoholi juba
16 aastat. Mina ise, olgugi,
et tegeleme kääritamis-

Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi graafikaosakonna II kursuse tudeng. Näitusel näeb mitukümmet
joonistust ja maali ning
fotosid tollasest Räpina
elust. Iga joonistuse juures
on ka ammendav teave
selle sünniloost ja kasutatud tehnikast.
«Näituse kokkupaneku
idee tuli Räpinast kohapealt, kui õpetasin äsja Põlvamaa kunstiõpetajaid ja
kunstnikke. Ma ei oleks
ilmaski arvanud, et sellised

mida oli kooli peale ainult

aegade hõlma vajunud koo-

üks.

litööd näituseks vormuvad.
Ju on see pildi tegemise ausus, mis nii palju aastaid
hiljem laseb meil toda aega

Aapo Pukk on Eesti üks

dub. Selle asemel pakume

tuntumaid portreekunst-

siinsamas majas värskelt
pressitud õunamahla, Jane
Raua tehtud siirupist
morssi ja AS-i Lõuna Pagarid valmistatud küpsiseid.
Väärib märkimist, et näituse avamiseks valmistatud küpsiste retseptid otsiti
Lõuna Pagarites spetsiaal-

nikke ja portreed Räpina

inimestest näitavad selle
kutsumuse algust. «34 aas-

tat tagasi suvepraktikal
Räpinas» näitab ilmekalt
kunstikõrgkooli 1980. aastate pedagoogilisi standardeid. Sama aasta õppetöö
eest anti Aapo Pukile

Näitusel eksponeeritud
tööd pärinevad ajast, mil
Aapo Pukk oli 19-aastane

uurida,» avab kunstnik näituse saamislugu ja tausta.
Igal aastal mitu näitust
Näitusi on Räpina loomemajas korraldatud 2013.
aasta juunikuust, keskmiselt on üks näitus huvilistele üleval kuni kaks kuud
ning seda külastajatele tasuta. Näituste korraldamise ainuke tingimus on see,
et näituse autor peab olema seotud Räpinaga. Fakt,
et enam kui kolm aastat on
näitused toimunud, ja järgnevad näitused ootavad
aastapikkuses järjekorras,
kõneleb selget keelt, et piirkonnast on pärit või Räpinaga moel või muul seo-

tud terve plejaad väga andekaid loomeinimesi.
Seotus Räpinaga tähendab loomemaja mõistes seda, et kunstnik on Räpinas

sündinud, elanud, töötanud või praktikal olnud.
Mõni aeg tagasi oli üleval

ühe Vene kunstniku näitus,
kelle puhul kahtles mõnigi
igasuguse ühisosa puudumist. Ometi oli side olemas
ja seda lausa loomemajaga
seonduvalt kunstnik oli
loomemaja renoveerimise
koostööpartneri esindaja.
«Nooruses Räpinas praktikal olnud Aapo Pukk oli
näituse korraldamise osas
väga koostööaldis ja loodame siiralt, et ta tuleb siia
-

Aapo Puki loomingut
iseloomustab impressionistlik realism, mis pea-

aegu mõjutamatuna jätab
modernismi koos postmodernismiga vahele
ning jätkab kolmkümmend neli aastat hiljem
samal suunal.
Allikas:

Räpina loomemaja

ka edaspidi kunstiõpetajaid ja kunstnikke õpetama. Ütlen ääremärkusena
siiralt ja ausalt sedagi, et

suhtlemine Aapoga, kes on
maailmas tuntud kunstnik,
on lihtsam kui mõne kohaliku prominendiga,»
märkis Leo Kütt.

Kunstioksjon läks korda

Vana-Koiolas peeti külapäeva Neljapäeval,

18.
augustil toimus üle pika aja Vana-Koiola külapäev. 16 talust
oli külapäevale kogunenud 30 inimest 91 sissekirjutanust,
kuid koos naaberküla rahvaga oli osalenuid 38.
Külapäeva sissejuhatuses tutvustasid osalenud end teistele, sest külla on tulnud uusi elanikke. Õues toimusid talude
kaupa murumängud: täpsuspetang, täpsuspallivise ja kummikuvise koos pillimänguga. Andres Määr mängis akordionit

tänu millele lendas ühe talu peremehe kummik ikka tunduvalt
kaugemale kui teistel.
Küla rahvamajas toimus kaalumäng, bingo ja mälumäng
koos einestamisega. Tekkis ühine arutelu ning vallavanem
soovitas, et nii tugeval külal võiks olla ka oma külavanem.
Külapäeva peaorganisaator oli Marek Parksepp.
Marek Parksepp

Tartus restoranis Atlantis
möödunud reedel toimunud
kunstiteoste oksjonil Los Angeleses filminäitlejaks õppiva
Artur Rehi õpingute toetuseks
leidsid kõik kunstiteosed
ostjad. Väärika hinna eest sai
omaniku ka «Inspiratsioon II»,
mille autor on Põlvamaal elav
kunstnik Nerva.
Nerva kunstiteose «Inspiratsioon II» ostnud Tartu ettevõtja
Siiri Võlu-Tiganik ütles, et talle
avaldasid mõju selles pildis
sisalduvad mõtted ja jõujooned. Siiri Võlu-Tiganiku perre
läks ka Artur Rehile oksjoni
idee välja pakkunud Tauno
Kangro skulptuur viiuldajast.
Kunstnik Nerva ema Eevi Nerva tõi oksjonile kaks kunstipäraselt töödeldud ja kaunistatud tooli.
«Soome sõber kinkis mulle
neli aastat tagasi vanaaegsed
toolid, millele andsin enda
välja töötatud tehnikaga kunstipärase ilme. Olen rõõmus, et
toolid ära osteti. Artur, kelle

toetuseks läheb oksjonil saadud raha, on sõbralik ja õppimishimuline noormees,»
märkis Eevi Nerva.
Teadolevalt vanim Eesti tegevkunstnik, 93-aastane Endel Taniloo annetas oksjonile
oma skulptuuri «Armastajad».
Vanameister oli ka ise kohal
ja hakkas pärast skulptuuri
müümist suupilli mängima.
«Armastus tuleb iseenesest.
Mu abikaasa hakkas mulle
meeldima, sest ta laulis väga
hästi. Nüüd elame koos juba
kuuekümne seitsmendat
aastat,» ütles Taniloo.
Artur Rehi esitas oksjonil
mitmeid laule, filmist «Viimne
reliikvia» tuntuks saanud
«Pistoda laulu» esitas ta oksjonit juhtinud Mart Sanderiga.
Pärast kunstiteoste müümist
tegi Artur Rehi mitu maani tänukummardust kõigile, kes
panustasid tema filminäitlejaõpingutele Hollywoodis.
Jaan Lukas

6 Arvamus

Lihtsad lahendused pole alati lahendused

Juhtkiri

Maanteeameti peadirektor

Ole teadlik ohtudest
autosõidul
Maanteeameti kampaanias «Vali õige kõrgus» võetakse luubi alla autoistme peatugi.
Kui paljud meist kontrollivad kaassõitjate
peatoe kõrgust? Ilmselt ei pööra paljud sellele
tähelepanu on ju istujad sageli erinevad
lapsed ja täiskasvanud, kõik eri pikkusega.
Selline tähelepanematus võib aga saada meie
lähedastele saatuslikuks. Kuna pea liigub
äkilise pidurdamise tagajärjel järsult ette ja
taha, on väga oluline, et pead oleks õigel kohal toetamas peatugi, mis traumat vähendaks. Kui peatugi puudub või pole see pead
toetavas asendis, võib saada seljaajuvigastuse, mis võib lõppeda kogu keha halvatusega.
Ei taha mõeldagi, mida tunneb autojuht
pärast sellist õnnetust, kui tema laps jääb
eluks ajaks ratastooli, kui tervisekahjustuse
oleks saanud ära hoida väikese liigutusega.
«Eesti seljaajutraumade statistikas on enim
fikseeritud kukkumisest (41%) ja liikKui paljud meist lusõnnetusest (29,4%)
saadud traumasid,
kontrollivad kaassõitjate peatoe kõrgust? kuid vanusegrupis
20-29 eluaastat on
just liiklusõnnetustes (60%) saadud ränk
vigastus kõige domineerivam,» leiab TÜ
Kliinikumi neuroloog Liis Sabre oma
doktoritöö tarbeks tehtud uurimuses. Kurb,
kui noored inimesed teadmatusest oma elu
rikuvad. Seetõttu on tänuväärne, et
Maanteeamet teavituskampaaniaga sellele
-

-

tähelepanu pöörab. Loodetavasti saavad
peatoe õige kõrguse olulisusest teadlikuks
nii juhid kui ka kaasreisijad ning kõik
reguleerivad enne sõitu oma istet.
Kui te pole kindel, kas teie peatugi on õige
kõrgusega, siis kampaania ajal, mis kestab
18. septembrini, on võimalik saata www.
peatugi.ee oma peatoe kõrgusest pea suhtes
foto ning saada vastav tagasiside. Pildi saatnud osalevad ka kampaania loosimängus,
milles võib võita erinevaid auhindu.
Turvalist liiklemist!

Tellimisindeks 69846
Ilmub 3 korda nädalas T, N, L
Väljaandja OÜ Põlva Koit
Trükk AS Võru Täht
Levi AS Eesti Post

Jaemüük OÜ Lehepunkt

Toimetus Lao 5, 63308 Põlva Veeb www.polvakoit.ee
Üldtel 799 9450 E-post reklaam@polvakoit.ee Faks 799 5681
Kauno Kõima 799 9458, 529 6749
kauno@polvakoit.ee
Vanemtoimetaja
Aare Lepaste 799 9452, 520 1965
aare@polvakoit.ee
Kujundustoimetaja, Anneli Laine
799 9456, 525 1763
kavad
anneli@polvakoit.ee
Uudised
Mati Määrits
799 9454, 505 0335
Arvamus
Eve Salundi
799 9457, 5333 9368
Raivo Sihver
799 9459,526 7519
Majandus
Vaike Tammes 799 9453, 5333 7517
Elu, kirjad
Indrek Sarapuu 799 9461, 510 5532
Kultuur, haridus
Sport
Indrek Sarapuu 799 9455, 509 7160
Kujundus-küljendus Kaie Kull, Taive Tullus 799 9456
Keeletoimetus
Jana Kuningas
Eve Salundi
799 9457, 5333 9368
Reklaamitoimetus
Isis Sihver
799 9450, 5300 4289
reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee
Pearaamatupidaja
Tea Sool
799 9460,799 1652
5342 8349
tea@polvakoit.ee
Väljaandes Koitja selle lisades avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid
on autoriõigustega kaitstud teosed, mille kasutuse reeglid on sätestatud
«Autoriõiguse seaduses», ning nende reprodutseerimine, tõlkimine,
edastamine, levitamine ja teistes väljaannetesavaldamine mis tahes kujul
OÜ Põlva Koit kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja
lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Autori aadressi,
isikukoodi ja pangakonto numbrita kaastöid ei honoreerita. Väljaanne
kohustub honoreerima üksnes tellitud kaastöid.
Kaebuste korral pöörduda Koidu toimetusse või Pressinõukogusse
(e-post: pn@eall.ee, tel 646 3363).
Peatoimetaja

Koit 25. august’16

Toimetaja Eve Salundi, eve@polvakoit.ee, tel 799 9457, 5333 9368

kommunikatsiooniministri

tupidi. Oluline on näha
ühiskonda tervikuna ja
inimesest lähtuvalt, mitte

vaikival heakskiidul teavi-

tallata kitsast ametkond-

tanudEesti avalikkust üm-

likku rada. Kahjuks peab
tõdema, et tegemist ei ole
lihtsalt halvasti kommunikeeritud hea asjaga, vaid
kitsalt pealinlikust ja amet-

Priit Sauk on majandus-ja

berkorralduskavast, mille
sisuks on avalike teenuste
ja töökohtade koondamine
Mandri-Eestis nelja kes-

kusse.
Peadirektori selgituste

kohaselt hoitakse selle
ümberkorraldusega kokku

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees,
põllumajandusminister
2007-2014

850 000 eurot aastas, likvideeritakse korruptsioon,

ja teadusministeeriumilt

tõstetakse teenuse kvali-

täiendavat rahastamist
seoses suurenevate kulutustega. Rahalise kokku-

teeti ja keskustesse tööle
jäävate ametnike palkasid,
parandatakse liiklusohutust ja eksamineerijate kvaliteeti, likvideeritakse järjekorradning suurendatakse ameti efektiivsust. Lihtne ja geniaalne.
Põlvamaa elanikele tä-

hendavad ümberkorraldused, et lähim koht, kus sõidueksamit sooritada saab,
asub Tartus ning seal hak-

kavad õppesõidutunde korraldama ka autokoolid.
See suurendab juhilubade
taotlejate rahalisi kulutusi
ja ajakulu ning suurendab
autokoolide tasusid.
Töö ja õppimise kõrvalt
autokoolis käimine muu-

tub ka korralduslikult kee-

hoiuga jagatakse kulutused lihtsalt ümber maapiir-

kondade elanike ja autokoolide (ka kutseõppeasutuste) õpilaste taskutesse.
Maanteeameti peadirektor väidab elutargalt, et linnastumisele ei ole võimalik

koonduvad

kantud eluvõõra ümberkorraldusega.
Maanteeametiümberkorralduskava on vastuolus
Eesti regionaalarengu strateegiaga, haldusreformi ja
kavandatava riigireformi
eesmärkide ning maakondlike arengukavadega, mille
on heaks kiitnud ministrid
või valitsus. Selles valguses
jääb mulle mõistmatuks
asjaomaste ministrite üks-

kõikne suhtumine Maan-

mus, et vastupidine on või-

teeametikavadesse.
Näiteks on siseminister
oma käskkirjaga kinnitanud Ida-Virumaa tegevuskava, kus nähakse ette riigiasutuste
suurema

malik ja linnastumisele

esindatuse

saab kaasa aidata admi-

maakonnas.

vastu võidelda mistahes administratiivsete otsuste või
tegudega. Aga peadirektoril
tundub puuduvat koge-

nistratiivsete otsuste ning
tegudega, mille ehe näide
on Maanteeameti ümber-

korralduskava.
Ümberkorralduste osas

rulisemaks. Lühidalt täkriitiliselt meelestatud
hendab see, et väljaspool inimeste teadmised olevat
pärit minevikust ja täna
nelja keskust elavad inimeolevat ka riigiametitel ja
sed ja tegutsevad autokoolid seatakse ebavõrdsesse organisatsioonidel hoopis
uued väljakutsed. Tore, et
olukorda ja nende võimalused juhilubade taotlemimeie hulgas on inimesi,
kelle teadmised pärinevad
sel ja koolitamisel halvenevad. Maanteeametiümbertulevikust. Aga kartmata
korralduskava annab selge jääda vanameelseks, arvan
konkurentsieelise nelja siiski, et kavandatud
ümberkorraldukeskuse autokoolidele
sed ei täida
Oluline on näha ühisning võib
väljaöeldud
konda tervikuna ja iniviia autoeesmärke.
mesest lähtuvalt, mitte
Peamine põhkoolide sultallata kitsast ametjus on just
ge m i s e n i
kondlikku rada.
see, mida väimaakonnadab ka peadik e sk u s t e s
mistõttu koonduvad ka rektor ise meie ühiskond
pole nii rikas. Õige, meie
need töökohad maapiirkonühiskond pole nii rikas, et
dadest keskustesse.
Eestis tegutsevad kutse«ära seedida» Maanteeameõppeasutused, kus mõne ti ümberkorraldused, mis
eriala õppekava kohaselt lähtuvad ametkonna huvidest ja rahakotist, mitte
korraldatakse ka sõiduõpet. Need koolid peavad inimeste omadest. Riik ja
ametkonnad peaksid olema
oma õppetöö ümber korraldama ja taotlema haridus- inimeste jaoks, mitte vasmistõttu

kondlikust mõttelaadist

ka

-

Maanteeameti esialgne ümberkorralduskava aga kaotab ka Ida-Vi-

Põllumajandusministee-

riumi valitsemisalas otsustasime mitu aastat tagasi,
et kõik ametid ja inspektsioonid peavad osutama
teenuseid ja olema esindatudkõikides Eesti maakon-

dades eelarves erandeid tegemata. See oli juhindumiseks kõikidele allasutustele
oma töö korraldamisel. Sellise töökorraldusega on võimalik suurendadaka efek-

tiivsust, kui rakendatakse
kaasaegseid juhtimisalaseid teadmisi ja tehnilisi
võimalusi ning lähtutakse

kodanikukesksest mõtlemisest. Keskkontorites täi-

detavate ülesannete osaline
üleandmine maakondlikele
büroodele ja ametnikele
võimaldab säästlikku töökorraldust ning säilitab
teenused ja töökohad maa-

kondades.
Kui Maanteeamet ei suu-

da tagada avalike teenuste
kättesaadavust maakon-

dades, siis

Kui kodanike, ettevõtjate, omavalitsusjuhtide, maavanemate ja Riigikogu liikmete kattuvad ettepanekud ei leia
mõistmist, tuleb need
seadusse kirjutada.

rumaal riiklike sõidueksamite sooritamise võimaluse. Riigihalduse ministri
koostatud riigivalitsemise
reformi kolmest eesmärgist
esimeses on kirjas, et kasutajate vajadustele vastavad avalikud teenused on
kättesaadavad kogu Eestis.
Valitsuse kinnitatud Eesti regionaalarengu strateegia näeb ette teenuste hea

tuleb ameti
juhtidel vaadata peeglisse ja teha
tõepoolest

tulevikku
suunatud
samm astuda tagasi.
-

Kui peadirektor ise seda ei
mõista, võiks minister sellele kaasa aidata.
Eesti on parlamentaarne

riik, kus seadusi võtab vastu Riigikogu. Kui täitevvõim ei lähtu töö korraldamisel enda kinnitatud
arengukavadest japõhimõtetest, on võimalikka par-

lamentaarne sekkumine.
Ma ei pea heaks seadus-

ruumilise kättesaadavuse

loome praktikaks, kui Rii-

ja avaliku sektori töökoh-

gikogu hakkab reguleerima

tade regionaalse hajutatukata.

seaduse tasemel täitevvõimu sisemist töökorraldust,
aga kui kodanike, ettevõt-

Kui Eesti riigis ametite
töö ümberkorraldamisel ei
lähtuta kinnitatud põhimõtetest, siis on põhjust

maavanemate jaRiigikogu
liikmete kattuvad ettepanekud ei leia mõistmist, tuleb

se. Seda loetelu võiks jät-

valitsuse liikmetelt küsida,
et kas arengukavad on lihtsalt ilukirjanduslik lugemisvara või on täitevvõimu
juhtimine valitsuse liikme-

telt üle antud ametite peadirektoritele?

jate, omavalitsusjuhtide,

need seadusse kirjutada.

Loodan, et Maanteeamet
vaatab oma ümberkorralduskava siiski kriitilise pilguga üle ja me saame alustada haldus-ja riigireformi
positiivsete sammudega.

Meie maksukoormus on euroliidu kõrgeim
Eurostati andmetel oli eelmise aastaga võrreldes teises
kvartalis Eesti majanduskasv
Euroopa Liidu nigelaim. Kreeka tulem oli viletsam, kuid
sellega ei tasu arvestada.
Euroala riikide keskmine
majanduskasv teises kvartalis
oli 1,6%, Eestil 0,5%. Rumeenlased kasvatasid lisaväärtust 5,9 protsenti, slovakkialased 3,7 protsenti, hispaanlased 3,2 protsenti.
Tundub, et meil on enese
tegemiste kiitmise ja ebaõnnestumistele lohutuste otsimisega liiale mindud, kaotatud
on reaalsustaju. Majanduskasvu vähikäikudes süüdistatakse eksporditurge, kuid neil
läheb paremini.

Kui eksportturgudel läheb
paremini, siis tuleks tehtud
otsuseid kiiremas korras lahkama hakata. Enese võimekusse tuleb uskuda, sest meie
käekäik sõltub meist endist
palju enam, kui seda arvame.
Maksumäärade muutmistega annab majanduskasvu
õhutada, kuid ka pidurdada.
Meil on valitud viimane tee.
Lätlastel läheb paremini.
Naabrite hea käekäigupärast
tuleb rõõmu tunda, kuid ka
enda rahva eest hoolt kanda.
Eesti maksulaekumine püstitab aina uusi rekordeid,
kuid mitmed tendentsid (majanduskasvu indikaatorid,
maksulaekumine, tööjõuku-

lude osa jt) vihjavad, et meie
rahavedur on väsimas. Selle
töörütmist väljaminek eeldab
karme otsuseid. Maksulaekumine on pika vinnaga.
Maksukoormust mõõdetakse riigi ja
omavalitsuste maksulaekumiste ja SKT jagatisega.
Maksulaekumisi (kulupõhisest
kõrgemad riigilõivud, töötuskindlustusmaks, trahvid, monopoolsete riigiettevõtete kasumid jmt) annab aga muudele tuluridadele kirjutada. Siit
probleemid algavadki.

Arvame, et elame madala
maksukoormusega riigis, kuid
nii see pole. Arusaam muutuks, kui tuuakse selgus eestlaste tegelikku maksukoormusse.
Maksukoormus Eestis on
kõrge, see on kõrgemaid Euroopa Liidus. Varjatud maksustamine ilustab tegelikku
olukorda ning takistab majanduskasvule hoo sisse puhumist.
Eesti viie jõukamariigi hulka
viimine pole üldsegi utoopia,
kuid selle nimel tuleb pingutada tuleb tegutseda sihikindlamalt ja tarmukamalt.
-

Eugen Veges
ettevõtja
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Tarbijakaitseamet, Pronksi

Seened metsast korjatud, mida teha?
Eve Salundi
eve@polvakoit.ee
Looduses liikumist peetakse
heaks stressi maandamise
viisiks. Aga miks liikuda
metsas taskus, kui seal
leidub nii palju maitsvat
ja kasulikku?

Eestis kasvab ligi 300 liiki söögiseeni, kusjuures
sadakond neist on heade
maitseomadustega. Enim
korjatakse paarikümmet
liiki. Kui seened juba koju toodud, tekib tihti küsimus, mida nendega teha.
Hoidistamise viisid

Kupatamine
Kupatamine tähendab
seente keetmist rohkes
vees. See on vajalik mõru
maitsega või õrnalt mürgiste seente puhul nagu
riisikad (v.a kuuse- ja
porgandiriisikad) ning
enamik pilvikuid. Liitri
seente kohta võta kupatamisel 3-4 l vett. Pane puhastatud seened kuuma
vette ja keeda kuni 20 minutit, seejärel nõruta
ning loputa külma veega.
Mingil juhul ei tohi kupatamisvett kasutada toidutegemisel, sest seentes leiduvad mürkained eralduvad just sinna. Mõnele
seeneliigile piisab ühest
kupatamisest. Kibekate
seente puhul tuleb seda
teha aga mitu korda
(männi- ja kaseriisikad,
võiseened). Seeni kupatatakse 10-20 minutit, olenevalt nende suurusest ja
liigist. Lühemast ajast
piisab õrna viljalihaga ja
mahedamaitselistele seentele nagu pilvikud ning
osa heinikuid. Pikemat
aega vajavad tugeva viljaliha ja mõru maitsega
riisikad. Kupatamisel lõpetavad ensüümid tegevuse ja seente säilivus paraneb. Lisaks kahjulikele
ainetele eralduvad vette
kasulikud, mistõttu ei tasu ka üleliia kaua keeta.

anumasse kihiti soolaga. 1
kg kupatatud seente kohta
võta 60-100 g jämedat soola. Alumiseks ja pealmiseks
jäta soolakiht ning kõige
peale pane raskus, näiteks
kahekordsesse kilekotti
pandud kivid. Vajutuse all
eraldub soolvett, mis peaks
seened katma. Kui vedelikku ei teki piisavalt, keeda
seda juurde vahekorras 9
dl vett ja 1 dl soola. Jahuta
ja vala seentele. Parim soolaseente säilitustemperatuur on 2-5 kraadi. Hoidise
maitset võib täiendada
küüslaugu, pipra, tilli, mädarõika, loorberi või köömnetega. Enne seente söögiks tarvitamist leota seeni, et eemalduks liigne sool.

Variant II: Sisuliselt on
tegemist seente säilitamisega soolvees. Selleks kee-

Ära riski
Igat korjatavat peab
tundma, sest mõni surmavalt mürgine seen on
üsna sarnane väga hea
söögiseenega. Metsðampinjon ja valge kärbseseen on üks neist seenepaaridest, mis põhjustavad kõige enam eksitusi. Et neil kahel see-

Marineerimine
Marineerimiseks sobivad
puravikud, kukeseened,
kuuse-, männi- ja kaseriisikad. Hoidistatakse nii
kupatatud kui värskeid
seeni, eelistatavalt väiksemaid. Selliseid seeni võib
süüa niisama või kasutada toidus. Et marinaad
tuleks selge ja läbipaistev,
riisu seeni keetes pidevalt
vahtu. Vürtsid lisa alles
siis, kui kogu vaht on
eemaldatud. Olenevalt
seenesordist, keeda 10-25
minutit. Seened on
valmis, kui need
hakkavad põhja vajuma
ning vedelik muutub
läbipaistvaks. Kuke-

distatakse värskelt (nt
kuuseriisikad) või kupatatult. Toorelt hapendatud seened on maitsvamad ja tervislikumad
ning säilitavad paremini
maitse. Eri liiki seened
hapenda eraldi. Väga rabedad seened (nt pilvikud)
võid enne närtsitada. Selleks vala need 3-4 korda
keeva veega üle ning jahuta kiiresti, kallates
peale külma vett. Puhastatud seeni leota enne hapendamist külmas vees
umbes 6-8 tundi. Vett peab
olema seentest vähemalt
poole rohkem ja seda tuleb
paar korda vahetada.

joniteks ning pane külma.
Eeltöötlust vajavad seened
kupata, loputa ja nõruta.
Külmutada võib ka omas
mahlas hautatud seeni.
Tükelda seened ning kuumuta, kuni vedelik aurustub. Lase jahtuda, pane
külmutuskotti või karpi.
Pikemaajaliseks külmutamiseks tuleks seeni piserdada veega lahjendatud
sidrunimahlaga ning kuumutada vees paar minutit.
Nõnda töödeldud seeni
kasutatakse sulatamata.

seriisikad, kukeseened,

Kuivatamine
Kuivatada võib peaaegu
kõiki seeni, v.a kupatamist
vajavaid riisikaid ja pehme
viljalihaga puravikke.
Eelistatumad on sirmikud,
mürklid, kännumamplid,

puravikud, ðampinjonid,

lehter-kukeseened,

Säilitamine rasvaines
Sobilikud on mahedamaitselised seened nagu kuu-

Lillkapsasupp

kukeseentega
1 l kanapuljongit u 600
g lillkapsast
100-150 g
värskeid kukeseeni
2 sl
oliiviõli 1 sl võid 3 sibulat 1-2 sl sulatatud juustu
kukeseentega hakitud petersellilehti ½ tlsoola jahvatatud musta pipart.
Murdke lillkapsas väiksemateks õisikuteks. Segage
õli hulka sool. Kastke lillkapsatükid sellesse ja küpsetage ahjus 200° juures u
20 minutit. Tükeldage sibulad ja seened, pange sulatatud võisse hauduma. Kui
lillkapsa kastmisest on õli
järele jäänud, lisage ka see
sibula-seenesegule. Kuumutage 5 minutit, kallake
peale puljong, lisage lillkapsas ja juust. Keetke 15
minutit ja püreestage,
•

•

•

•

•

ðam-

pinjonid, harilikud kivija punapuravikud.

•

•

•

•

•

lisage peterselli.

Maksahautis seentega
500 g vasika- või kalkunimaksa 300-500 g kupatamist mittevajavaid seeni
1 suur sibul 1 sl võid 1 sl
oliiviõli soola jahvatatud
musta pipart 1 sl sidrunimahla 200 g hapukoort
2 sl piima.
Peenestage sibul, kuumutage haudepoti põhjal
õli ja või segus klaasjaks.
Suured puravikud lõigake
tükkideks, lisage sibulale.
Väikesed tatikud praadige
tervelt. Maks tükeldage kuubikuteks. Kui seened on
korralikult läbi kuumutatud,
pange haudepotti maks
ning maitsestage soola ja
•

•

•

•

•

•

Kuivatatud seened säilivad hästi ega kaota toiteväärtust, kuid neist ei saa
valmistada kõiki roogi.
Kuivatatavaid seeni korja
kuiva ilmaga, siis on neis
kõige vähem vett. Puhasta seened kuivalt ära pese, loputa ega kupata
neid. Paksema viljalihaga
isendid lõika 0,5 cm paksusteks tükkideks. Õhemad ja väiksemad võid
kuivatada tervelt.
-

Siinkandi metsades võib nautida niisama uitamist või seenelkäimist.
da soolvesi, võttes 1 l vee
kohta 20 g soola. Lisa kupatatud seened ja lase
taas keema. Tõsta seened
kuumalt purki ning sule
see õhukindlalt.
Omas mahlas
säilitamine
Omas mahlas säilitatakse

kukeseeni, kuuseriisikaid,
Soolamine
Variant I: Soolamiseks sobivad hästi riisikad, pilvikud, heinikud ja paksema
viljalihaga seened. Eriti
head soolaseened on männi-, kase- ja võiriisikad.
Seeni soolatakse pärast kupatamist. Loputa, nõruta
ja jahuta potist võetud seened. Lao need puhtasse keraamilisse, klaas- või puu-

õhukindlalt. Seenekeedumahlast võid valmistada
ka marinaadi, lisades
äädikat ja maitseaineid.

Teistmoodi, kuid
lihtsaid seenetoite

ðampinjone, puravikke jt
heamaitselisi seeni. Puhasta ja sorteeri need ning
pane keedunõusse. Lisa
1 kg seente kohta 0,5-1 sl
soola ning keeda 15-20 minutit. Seeni võid tarvitada
kohe toiduks, säilitada
omas mahlas või marineerida. Säilitamiseks
tõsta need purki, vala peale
keev vedelik ning sulge

nel vahet teha, peab vaatama kübara alla valge
kärbseseen on üleni valge, kuid ðampinjonil peavad kübara all olevad eoslehekesed olema roosakat
või beeþikat tooni. Valgel
kärbseseenel on ka jala
alusel tupp ehk kotjas
moodustis, mis ðampinjonidel puudub, kuid sageli
pole see hästi näha, sest
-

seente ja punapuravike

marinaad ei lähe mustaks, kui enne keetmist
hoida seeni 5-10 minutit
tulises vees ning pesta
neid hiljem külma veega.
Soovitatav on seeni marineerida liikide kaupa. Marinaadis ehk happelises
keskkonnas mikroobid ei
arene ja seen ei rikne.
Liiga lahjas marinaadis
seened ei säili, kange marinaad surub maitse alla.

Kaie Kulli foto

kännumamplid ja sirmikud. Hauta seeni õlis,
võis või rasvas sibula ja
maitseainetega. Tõsta
purki ning suru tihedalt
kokku. Vala peale kuum
rasvaine, nii et see ulatub
1 cm üle seente. Hoidise
säilivusaeg on 2-3 kuud.

Kuivata seeni soojas, kuivas, õhurikkas kohas
nöörile riputatuna või
õhukese kihina küpsetuspaberile või võrgule laotatuna. Päikesepaistelise
ilmaga võid kuivatada
seeni õues, muul ajal köögis pliidi kohal või ahjus
restil: algul 40-50°, hiljem
70-80° juures. Seened on
kuivad, kui need on painduvad, kuid ei murdu ega
eralda pigistades mahla.

Hapendamine
Hapendamiseks sobivad
mahedamaitselised seened nagu kitsemamplid,
kuuseriisikad, lambaseenikud, heinikud, külmaseened, pilvikud, tatikad
ja puravikud. Seeni hoi-

pilvikud. Sügavkülmas
säilib seente toiteväärtus,
kuid maitseomadused pisut halvenevad. Värskena võib külmutada kukeseeni, ðampinjone ja punapuravikke. Selleks tükelda seened, jaga ports-

Toimetajalt

Kolmas ohtlik seenepaar
on väga hea söögiseen
kännumampel ja surmavalt mürgine jahutanuk.
Üks võimalus nende seente eristamiseks on uurida
jalga. Kännumampli jalg
on tihedalt harjaselinesoomuseline, jahutanukal
aga siidikiuline.

oskama vahet teha sooriisikal ja männiriisikal.
Heledama kübaraga sooriisikat peetakse sageli
pleekinud männiriisikaks,
aga kindel viis nende eristamiseks on uurida seene
piimmahla männiriisika
piimmahl on valge, sooriisikal värvitu vedelik.

Külmutamine
Külmutamiseks sobivad

kukeseened, sirmikud,
ðampinjonid, hobuheini-

kud, riisikad ja kollased

jääb sügavamale

maa

sisse.

Teine surmavalt mürgine
seen on roheline kärbseseen, mida aetakse segi
rohelise pilvikuga. Mõlemal on rohekas kübar,
kuid pilvikutel pole kunagi jalal kotti ega rõngast.

•

•

pipraga. Praadige segades,

kuni maksapala lõigates
pole see enam seest roosa.
Kui liiga kaua praadida,
muutub maks tuimaks. Lisage hautisele sidrunimahl
ja piimaga segatud hapu-

koor. Kuumutage keemiseni. Juurde andke keedetud
spagette või kartuleid.
Ühepajatoit seentega

500 g seahakkliha 500
g puravikke või muid kupa•

•

tamist mittevajavaid seeni
6 kartulit 4 tomatit 2 sibulat rasvainet 1 küüs•

•

-

•

•

•

lauguküünt majoraani
soola jahvatatud musta
pipart
1-1 ½ kl vett• 1 kl
valget veini hapukoort • 1
•

•

Säilita kuivatatud seeni
paberkotis või kaanega
purgis kuivas ja hämaras
kohas. Samuti võid seened uhmris peenestada
ning puru või pulbrina
säilitada. Peenestatud seened sobivad maitseandjaks erinevatesse toitudesse. Suurte tükkidena
kuivatatud seeni leota
enne kasutamist soojas
vees 10-15 minutit, vaheta vett ning leota veel
15 minutit. Toitu tehes
võid tarvitada ka kuivatatud seente leotusvett.

•

•

•

•

•

tl võid.

Tükeldage sibulad, seened ja küüslauk. Praadige
väheses rasvaines keedupoti põhjal, kuni sibul muutub klaasjaks, lisage hakkliha, jätkake praadimist.
Maitsestage ja segage, et
hakkliha ei jääks kämpu.
Kallake juurde vesi ja vein,
lisage kooritud poolitatud
kartulid. Umbes 5 minuti pärast lisage neljaks lõigatud
tomatid. Kui kartul on pehme, lisage suvaline kogus
hapukoort ja serveerige.

tusest hoidumiseks on
korjata vaid tuttavaid
seeni. Abiks seente eristamisel on arvukate heade seeneraamatute seas
näiteks raamatuke «Mürgiseened», mis
metsa minnes on pa-

tasku
pista.

ras

Riisikaid korjates peaks

Kindlaim viis seenemürgi-

Eve Salundi
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Võistlustantsuklubi Maarja
ootab 4-7-a ja 7-13-a lapsi
võistlustantsu treeningutele Põlva Kultuuri-ja
Huvikeskuses (Kesk 15)
E, K, R 5., 7., 9.
septembril

kell 15.
September tasuta.
Reno.Olle@gmail.com

Info 518 3760

19.09 2.11.2016
-

toimub Põlvas Metsa 1

TUGIISIKU KOOLITUS
Maht 160 h
Maksumus 1350 €
Täpsem

info

OSTAME METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA JA METSAMATERJALI.
PAKUME VEO-JA RAIETEENUST.
AS Lemeks Põlva, tel 502 1666, 799 1474
Margus.Juhkam@lemeks.ee
Lähemalt meist: www.lemeks.ee

www.tercare.ee

Tel 528 9151 või tercare@gmail.com

Ost

Müüa kuiva ja märga HALUPUUD.
Tel 5656 2777.

AUTODE KOKKUOST. 553 3060.
OÜ Estest PR ostab METSAja PÕLLUMAAD. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee

Müüa kuivad pakitud KÜTTEKLOTSID, KAMINA-ja PLIIDIPUUD. Vedu tasuta. 505 6107.

Müük
Sakala Linnukasvatus müüb munemist alustanud NOORKANU
29.08 Põlvamaa bussipeatustes:
kell 10 Ahja, 10.15 Mooste, 10.30
Leevaku, 10.45 Räpina turg, 11.15
Mikitamäe, 11.30 Värska, 12 Veriora,
12.30 Põlva turg, 17 Kanepi, 17.15
Saverna, 17.30 Maaritsa. Info 506
8501, 5374 1711, www.kanad.ee
Müüa ehituslikku SAEMATERJALI,
SERVAMATA LAUDA, LEPALAUDA, TERRASSI-, VOODRIja PÕRANDALAUDA. Pikkused
3-6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
Müüa ehituslikku SAEMATERJALI
ja KÜTTEPUID. Vedu. 5382 5536.
Müüa ehituslikku SAEMATERJALI
ja KÜTTEPINDU. Tel 510 0441.
Müüa SAEMATERJALI ja
VOODRILAUDA, SERVAMATA
LAUDA. Tel 5620 8897.

Aastaringselt soodne pakitud PUITBRIKETT (al 129 €) ja TURBABRIKETT, PREEMIUM PELLET,
KÜTTEKLOTSID. Vedu. 506 8501.

Müüa kuivi pakitud KÜTTEKLOTSE ja KAMINAPUID,
PELLETEID ning PUIDU-ja
TURBABRIKETTI alusel. Vedu
tasuta. Tel 433 3130, 523 8503.

Põlva Lasteaed Mesimumm

kuulutab välja konkursi
•

•

LOGOPEEDI(1,0)

MUUSIKAÕPETAJA(1,0)
ametikohtade täitmiseks.

Konkursil osalemiseks esitada kandidaatidel avaldus,
elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 1. septembriks digitaalselt
allkirjastatuna e-aadressil mesimumm@polva.ee või
paberkandjal aadressil Põlva Lasteaed Mesimumm, Lina 13,
63308 Põlva. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Lisainfo tel 5695 4816.

Kuivi ja märgi KÜTTEPUID veoga.
Tel 527 4075.

OHTLIKE PUUDE RAIE. 5810 8597.

TALV POLE KAUGEL.
Kas KÜTTEPUUD olemas?
Pakume kuiva mänd/kask 50 cm.
Info tel 5785 0492.

Saarehitus OÜ.
Tuleohutusnõuetele vastav
POTTSEPATEENUS
Põlva-ja Võrumaal. Kaminast
korstnani. Info ja tellimine tel
515 1643 ja www.saarehitus.ee

Kuiva ja toorest KÜTTEPUUD,
KLOTSE, PLIIDIPUID ja KAMINAPUID. Hind al 28 €. Vedu tasuta.
Tel 5620 8897.

FEKAALIVEDU kokkuleppel.
Tel 797 9110.

Soodne FEKAALIVEDU ja VÄLIKÄIMLATE RENT. 5382 8791.

Need armsad, kellest jääme ilma, on tegelikult alles meie sees.
Nad on ligi, ei torka silma nii nagu valgus päiksekiirte sees.
-

-

ÜLLAR PAE
1.05.1952-25.08.2006

Meemaste saekaater võtab seoses
uue katla paigaldusega tööle
ÖÖVALVE-KATLAKÜTJA.

Tel 518 7817.

Töö
Vajan AKORDIONI-või LÕÕTSAMÄNGIJAT sünnipäevapeole 27.
aug Põlvas. Kiire! Tel 5822 9688.

Teenus

AS-i Rakvere Farmid Lutsu
seafarm Põlvamaal pakub alalist
tööd OPERAATORILE.
Tänapäevased töötingimused
modernses farmis. Info 565 5076.

Põllumajandusühistu Muhepiim
otsib oma töökasse kollektiivi
SÖÖDAMIKSERI ja TRAKTORI
JUHTI. Töökoht Põlgastes.
Info telefonil 528 6066, Martin.

Võetakse tööle CE-kategooria
AUTOJUHT Eesti-sisesele veole.
Tel 502 9299, 730 0053.
info@alpter.ee

tütar ja poeg perega.

Mälestus on jääv.

JAAN KUKK
Mälestame head naabrit ja
avaldame kaastunnet
lähedastele.

Ajalehte Koit
saab tellida ka internetis
•

Muud
KAARDID ENNUSTAVAD 24 H.
Tel 900 1727, ennustus.ee

aadressil

http://www.omniva.ee/
>Ajakirjandus>
Telli ajakirjandust>Koit

Avaldame kaastunnet
Heidile kalli õe

Tarmo

Töökaaslased
Põlva Selverist

Avaldame kaastunnet
Raivo Kukele isa

Avaldame kaastunnet
Tatjanale perega kalli

Sügav kaastunne vanematele poja

JAAN KUKE
kaotuse puhul.

SERGEI
ALEKSANDROVI
surma puhul.

SERGEI
ALEKSANDROVI

Brigita ja Marten

teenindajaga veebis.

leinakuulutuste pinnad, kujunduselemendid,
leinasalmid ja hinnakirja leiate ka internetiaadressil
http://www.polvakoit.ee/reklaam.html

AILI MOSENI
kaotuse puhul.

surma puhul.

Rein, Moonika, Ardo,

Elvi, Eve,

korral pöörduda
postkontorisse või helistada
Omniva kliendiinfosse
telefonil 661 6616
(E-R kell 9-20, L-P 9-15);
saata e-kiri aadressil
info@post.ee,
info@omniva.ee või
suhelda Omniva

Ajalehe Koit

Kallist isa mälestavad 10. surma-aasta-

päeval

•Ajalehe Koit mittesaamise

Ljubov, Veera, Ruth ja Ene

Piiri 20 majanaabrid

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

Avaldame sügavat kaastunnet Tanjale kalli poja
SERGEI
ALEKSANDROVI
kaotuse puhul.
Töökaaslased
Põlva kandekeskusest

