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Jäätmete põletamine ei ole sorteerimisele hea
alternatiiv
Pressiteade
MTÜ Eesti Pakendiringlus

Suvehooaja lõpus koduaias või suvilas
lõket tehes visatakse lõkkesse puit-
materjali kõrval ka kõiksugu muid pealt-
näha süütuid materjale. Jäätmete põle-
tamine koduahjus või lõkkes saastab
keskkonda ja on ohtlik ka inimestele.

Eesti Pakendiringluse juhatuse esi-
mehe Aivo Kanguse sõnul on prügi
põletamine lõkkes ebamõistlik. “Kuigi
näiteks piimapaki viskamine ahju või
lõkkesse tundub ohutu, on see mulje
petlik. Põletamise käigus eraldub
atmosfääri erinevaid ohtlikke elemente,
sh ka raskmetalle ja dioksiine, mis jää-
vad hiljem pinnasesse,” räägib Kangus.
Tema sõnul tohib jäätmeid põletada
vaid spetsiaalselt selleks rajatud prügi-
põletusjaamades, kus suitsugaaside
puhastamiseks kasutatakse erinevaid
tehnoloogiliselt keerukaid filtreid, mis
erinevat sorti saasteaineid kinni
püüavad.

“Mööda ei tohiks vaadata ka sellest,
et näiteks pakendid on väärtuslik toor-
materjal, millest saaks uusi tooteid.
Jäätmete väärtust on selgelt teadvusta-
nud ka Euroopa Liit - aastaks 2020
peab 50% olmejäätmetes sisalduvatest
jäätmetest olema uutes toodetes taas-
kasutatud. Seega selle asemel, et see
toore lihtsalt korstnasse lasta, võiks
teel suvilast linna pakendid kilekotiga
selleks ette nähtud konteinerisse viia,”
selgitas Kangus. Infot sorteeritud jäät-
mete kogumispunktide kohta leiab
kodulehelt pakendiringlus.ee.

Ohtlikud ained, mis põletamisel teki-
vad, on väga püsivad. “Näiteks peenar-
dele langenud tuhaga “vürtsitatud” mul-

las kasvanud maasikate kaudu jõuavad
ohtlikud saasteained ka meie organis-
mi, kuhu samuti pikemaks püsima
jäävad. Paljud põletamisel tekkivad
ained on vähkitekitava mõjuga, ent
riske on teisigi,” hoiatab Kangus.

Kehtib lihtne reegel, et lõkkes on
ohutu põletada vaid immutamata puitu
ja katmata paberit. “Seega näiteks eri-
nevate värvide või kaitsevahenditega
töödeldud ehitusjäätmed tuleks lõkkest
eemal hoida ning lõkkes ei ole kohta ka
tetrapakil. Tulehakatuseks võib kasuta-
da näiteks munareste,” soovitab
Kangus.

Jäätmete põletamise kahjulikku mõju
arvesse võttes tuleb seega jäätmed
käidelda keskkonnasõbralikul moel.
See tähendab, et jäätmed tuleb sortee-
rida ja suunata taaskasutusse, mitte
lasta kasulikel materjalidel muutuda
ohuks tervisele ja elukeskkonnale.

Eesti Pakendiringlus on riigi suurim
taaskasutusorganisatsioon, mis kogub
pakendeid kõigis kohalikes oma-
valitsustes kokku 1384 kogumiskohas.
Kogutud jäätmed järelsorteeritakse
Maardus asuvas sorteerimistehases
ning sealsamas toodetakse pakenditest
tooraine uute toodete valmistamiseks.
Osa toormest kasutatakse ära Eestis,
ent kõigi jäätmete taaskasutamise
võimekust siin paraku ei ole, mistõttu
läheb osa pakenditest ümbertöötluseks
välismaale.

Swedbanki sularaha-
teenus Vastse-Kuuste
A ja O kaupluses
Swedbank alustas sularahateenuse pak-
kumist Vastse-Kuuste Aja O kaupluses
juba augustikuus. Senini oli võimalik
Vastse-Kuustes sularaha saada üks kord
kuus vaid Pangabussist. Nüüd oleme
välja töötanud lahenduse kohaliku poe
jaoks ning see on juba ka hästi vastu
võetud kohalike elanike poolt.

Kuidas sularahateenus Aja O kauplu-
ses töötab ja millal seda kasutada
saab?
Klient sisestab oma Swedbanki panga-
kaardi spetsiaalsesse kaarditerminali,
valib soovitud summa ja kinnitab soovi
pangakaardi PIN-koodiga. Maksimaalne
ühekordne tehingu summa on 50 eurot ja
minimaalne 5 eurot. Kaardivaldajale on
Swedbanki poolt pakutav teenus tasuta.
Teenust saab kasutada iga päev kauplu-
se lahtioleku ajal ning piisava sularaha
summa olemasolul kaupluse kassas.

Teie Swedbank

Vastse-Kuuste kooli
spordi- ja jõusaal

AVATUD
alates 14. septembrist 2015.

esmaspäeval 18.00-21.00
kolmapäeval 18.00-21.00
reedel 18.00-21.00



Vallavolikogu istung 27. augustil 2015
Päevakorras oli:

1. Otsuse nr 13 alusel algatati detail-
planeeringu koostamine Kalevi kinnistul
Lootvina külas. Tegemist on olemas-
oleva Kalevi katastriüksuse jagamisega
kolmeks iseseisvaks katastriüksuseks.
2. Otsuse nr 14 alusel otsustati taotleda
munitsipaalomandisse seni jätkuvalt riigi
omandis olev maatükk suurusega 402
m2, mis on vajalik projekti „Vastse-
Kuuste kergliiklustee" elluviimiseks.
3. Otsuse nr 15 alusel otsustati taotleda
munitsipaalomandisse Vastse-Kuuste
alevikus paiknev Soojuse maaüksus
suurusega ligikaudu 0,95 ha. Võimaluse
maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
andis seadusemuudatus, millealusel
saab reformimata riigimaad taotleda
munitsipaalomandisse, kui see on valla
100% osalusega osaühingu tegevuseks
vajalik.
4. Otsuse nr 16 alusel anti volitused

vallavanemale notariaalsete lepingute
sõlmimiseks isikliku kasutusõiguse
seadmiseks eramaale Vastse-Kuuste
valla kasuks projekti „Vastse-Kuuste
kergliiklustee" teostamiseks.
5. Otsuse nr 17 alusel anti luba valla-
valitsusele muudatuste tegemiseks
2015- eelarvestrateegia osas, mis
puudutab Vastse-Kuustesse kergliiklus-
tee rajamise ajakava. Nõustuti
2016- eelarvestrateegia eelnõu
volikogule esitamise tähtaja pikendami-
sega septembrikuu lõpuni.
6. Kuulati ära vallavanem L. Liba infor-
matsioon projektide „Vallamaja katuse-
konstruktsioonide renoveerimine" ning
„Vastse-Kuuste kergliiklustee" hetke-
seisust.

Vallamaja katuse renoveerimistööde
leping on sõlmitud Eviko AS-iga.
Katusekonstruktsioonide avamisel sel-
gus vajadus lisatöödeks, lõppmaksumus

selgub pärast hinnakalkulatsioonide
saamist.

Riigihange kergliiklustee ehitaja leidmi-
seks on toimunud, seni saadud info
kohaselt võib vanapoolse osaluse
suurus muutuda. Täpsete summade
selgumisel otsustati vajadusel kutsuda
kokku erakorraline volikogu istung
lepingu sõlmimiseks volituste andmise
otsustamiseks. Vallavalitsus esitab EAS-
ile avalduse kergliiklustee rajamise lõpp-
taotluse esitamise tähtaja pikendami-
seks 6 kuu võrra.

Järgmise korralise volikogu istungi
toimumise ajaks määrati 30. september,
eestseisuse koosolek on 17. septembril.

Kai Tagel
vallasekretär

Õppereis Piiriveere Liider tegevusgrupi piirkonda
Mall Kõpp

Juunikuus korraldas Põlvamaa Partnerluskogu oma liikmetele ja
piirkonna mittetulundusühenduste esindajatele õppereisi Piiriveere
Liider tegevusgrupi piirkonda. Piirivere Liider ühendab Räpina,
Mikitamäe, Värska, Orava, Meremäe, ja Misso valda.
Meie vallast osales õppereisil MTÜ Kodukant Lootvina ning
naisteklubi Kolmapäev neljaliikmeline esindus: Tõnu Lumi, Heli
Henn, Mall Kõpp ja Eda Venski.

Tutvusime Räpina, Lüübnitsa, Värska ja Obinitsaga ning sealsete
arendustega, mis ellu viidud LEADER programmi toel. Külastasime
Räpina Loomemaja ja Räpina Äriabikeskust, Räpina sadamat,
Lüübnitsa külakeskust, Värska orienteerumisklubi Peko külamaja,
Vana Jüri Seebikoda, Obinitsa Seto seltsimaja, avastasime
Podmotsa külas tegevusgruppide koostööprojektiga „Elu kahe
maailma piiril" rajatud kollase raami, osalesime Värska
Veekeskuses toimunud seminaril.

Täname Põlvamaa Partnerluskogu huvitavate ja sisukate
päevade eest! Õppereisil saime taas tõestuse, et tänu aktiivselt
tegutsevatele kogukondadele ning LEADER programmi toel on elu
kahe maailma piiril täiesti võimalik.

Vastse-Kuuste valla mittetulundusühenduste esindus
Vana Jüri Seebikojas Setomaal.

Foto erakogust
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Hea vallaelanik!

PENETRONmmu
RRLLV201S

25-26 september
I: C
ESTONIAN
R A L L Y
CHAMPIONSHIP

25.-26. septembril 2015. aastal toimub Tartu-ja Põlva-
maa teedel Tartu Rally 2015.

Tartu Rally 2015 kuulub nii Eesti meistrivõistluste kui
esmakordselt ka Läti meistrivõistluste sarja ning toimub
25.-26. septembril Tartu linnas ja selle lähiümbruses.

Tartu Rally ametlik ralliraadio on Xltrax, mis on
kuulatav internetis www.xltrax.ee. Samuti edastatakse infot hooldusalal ning katsetel pealtvaatajate aladel.

Täpne rallikava ja rallipassid ilmuvad müüki Olerexi Tartu, Põlva, Võru, Põltsamaa ja Aovere tanklatesse 23. septembril. Ühe
rallipassi hind eelmüügist on 15 eurot. Railigasse on võimalik osta ka kiiruskatsetel - siis on hind 20 eurot. Rallipass tagab
sissepääsu ka Tartu Motoshowle ning 50% soodustuse Tartu Rally ametlikele pidudele klubis Vabank. Rallikava on saadaval
ka Tartu Motoshowl alates 25. septembrist.

Et rallikogemust nautides nälg ei näpistaks ning janu ei piinaks, pakub Tartu linnakatsel head ja paremat süüa-juua Vein ja
Vine. Samuti on olemas toitlustus suuremates pealtvaatamispunktides. Eesti kütusefirma Olerex pakub oma toitlustusbrändi
„Teeline“ maitsvaid eineid - populaarset tortilla kebabi, erinevaid praade, salateid ja värskeid einevõileibu ning maiustamiseks
šokolaadiglasuuris pehmeid vahvleid.

Reedel, 25. septembril kell 18.00 alustavad Tartu Linnakatsel mootorratturid trikishowd ning neile järgnevad Supermoto
sõidud.

Üritus võib kaasa tuua lühiajalisi teesulgemisi Teie kodukohas. Anname Teile teada järgmistestteelõikudest, mis on liiklusele
kiiruskatseteks suletud:

Täpset infot katsete toimumiskohtade ning teesulgemiste kohta saab ka Tartu Rally üldtelefonil +372 550 0577. Kõik
kohapealsed julgestust puudutavad küsimused lahendab turvafirma Real Security tel +372 520 0855.

Palume takistada oma koduloomade vaba liikumist antud päevadel!
Tartu Rally meeskond vabandab sulgemistest tulenevate ebamugavuste pärast!

LOORE VÕIMLEMINE
ALUSTAB TAAS esmaspäeval, 5.oktoobril algusega kell 19 ja 20

VASTSE-KUUSTE LASTEAIAS.
See võimlemine on suunatud tehniliselt õigele sooritusele, õigele hingamisele ning sellega
seoses paremale tervisele ja hakkamasaamisele.

Võimlema hakkame jätkuvalt esmaspäeviti ning kahes rühmas: kell 19 ja 20. Osavõtt on
tasuline. Võimlemismatt või vaip tuleb endal kaasa võtta.

Eelmisel hooajal osalenutel palun tulla samaks kellaajaks kui varemgi, uutel liitujatel palun
kindlasti võtta kontakti korraldajaga, et rühmade komplekteerimine läheks ladusalt.

Korraldaja kontakt ja lisainfo: tel 501 3954 (Mall Kõpp), e-posti aadress mall@vkuuste.ee.



Oravake

Spordinädal

7.-13. septembril toimus esmakordselt
üleeuroopaline spordinädal. Spordinädala
eesmärgiks oli tõsta elanikkonna
liikumisharrastust. Peamiseks sihtgrupiks on
kooliealised noored. Miks just nemad?
Põhjuseks on Eesti laste vähene sportimine.
Meie lapsed liiguvad piisavalt 6.-8. eluaastani.
Alates 8. eluaastast on aga trend langev. Seda
ka meie koolis. Noortest liiguvad normi piires:
poisid 27% ja tüdrukutest 13% (1 tund liikumist
päevas). Perioodil 2003-2012 on drastiliselt
kasvanud rasvunud noorte arv. Kasv on olnud
viie- kuni kuuekordne.

Ka Vastse-Kuuste kool osales spordinädalal.
Esmaspäev oli meil jooksude päev. Kahjuks tegi
suur vihm oma töö ja pidime õuest saali kolima.
Joosta saab igal pool ning iga jooksja andis
endast maksimumi. Teisipäeval said 1.-5. klassi
lapsed tutvuda jalgpalliga ning päev jätkus
staadionil liivakastides. Nimelt oli hüpete päev.
Hüppasime hooga kaugust ja hoota kaugust.
Kerge ei ole kumbki hüppeviis, aga lendu oli
parajalt. Kolmapäev oli heidete päev. Kõik said
visata palli ja tõugata kuuli. Kellel lendas pall
kaugele, sellel oli muidugi väga hea meel.
Neljapäev oli palli põrgatamine ja viskamine -

korvpall. Korvi küll kõik ei tabanud, aga põrgata-
misega said ka kõige väiksemad hakkama.
Nädala viimane päev sai matkata. Loodus ja
värske õhk on head igal ajal.

Meie koolis oli spordinädalal 595 osavõtu-
korda. Alati on probleem, et vanemates klassi-
des on osalejaid vähe. Seekord siis vastupidi.
Meie kooli sportlikuim klass on 8. klass. Nende
osavõtuprotsent oli üle 90%. Jääb vaid loota, et
nooremad ka aktiivselt sporti tegema hakkavad.
Selle spordinädala eesmärgiks oligi pakkuda
noortele võimalikult palju toredaid ja positiivseid
liikumisega seotud kogemusi.

Toetage ja innustage oma lapsi sportima.

Üleval ja paremal:
jalgpallipäev.

Fotod: Indrek Illus.

Viimaselpäeval
matkati.

Hüpete päev.
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Meenutused Lootvina suvest

Ongi juba käes september - seened korvi, hoidised purki ja viimased
muruniitmised käsile. Suvi möödas ja õige aeg suvetegemisi meenu-
tada.

Suve suursündmus oli meie külas küladepäev, mis oli laada-
teemaline. Oodatud olid müüjad ja ostjad. Eelnevalt nägid meie
mehed suurt vaeva külakeskuse ümbruse korrastamisega. Külaliste
tulekuks oli vaja uuendada välipingid, tantsuks välilava. Kogu vaja-
mineva puidumaterjali annetas Jaan Lond ja ehitusel abistasid meie
tublimad mehed - kes nõuga, kes jõuga. Juuli alguseks olimegi
valmis külalisi vastu võtma.

Külla tuldi igast kandist ja valla nurgast. Karilatsi küla oli välja tul-
nud omakasvatatu ja -tehtuga. Nende letid said päris ruttu tühjaks, ei
tea, kas kaupa oli liiga vähe või oli see väga nõutud. Kiidjärve küla
„mampslid“, üks ilusam kui teine, näitasid oma käsitööoskusi, soovi
korral võtsid vastu ka tellimustööd. Valgemetsa küla jagas eelmise
aasta küladepäeva maale, saime meiegi ühe.

Lootvina kõrtsis pakuti ümbruskonna parimate hindadega laada-
õlut ja suupistet. Külalisi võttis vastu meie enda meeskoor, kes oli
seks puhuks ära õppinud paar toredat laulu - kellele meeldis, võib
nad esinema kutsuda. Külafotograaf Aivar tegi igast soovijast pildi,
mille sai kohapeal kohe kätte. Ja kes tahtis oma saatust ette teada,
see sai nii mõndagi teada, sest ei puudunud meie laadalt ka üks
korralik punt mustlasi, kelle omavaheline tüli möödus õnneks ilma
konstaabli sekkumiseta. Toimus ka traditsiooniline oksjon. Peale
laata sai ka veidi jalga keerutada.

Ei käi külalised ainult meil, vaid käisime ka ise külas. Augustis käis
Lootvina küla esindus koos Põlvamaa esindusega Maapäeval, mis
sel aastal toimus Järvamaal. Külastasime erinevaid kogukondi, nägi-
me ja panime miskit ka kõrva taha. Külas käies ja teisi vaadates
saad aru, et kodus on parem. Meil on veel säilinud kogukonna tun-
ne, mis toimib ka ilma suure rahakotita, sest leidub tublisid ja tegu-
said inimesi, kellele meie väike küla on kodukoht. Kodu - koht, kuhu
keegi võõras ei tule sinu eest midagi tegema.

Suur tänu, mehed ja naised, kes te olete panustanud oma aega ja
energiat meie enda küla edendamisele. Üks tore inimene ütles: „Kui
küla suudab ise ilma kõrvalise abita ehitada endale külakiige, on ta
tegus ja elujõuline".

Tänan ka sind, külaelanik, kes sa tundsid muret ehitusolme jääkide
pärast. Oleksid sa meiega rääkima tulnud ja huvi tundnud, siis
oleksid teada saanud, et meil ei olnud plaanis jätta ohtlikke ehitus-
jäätmeid külakeskuse territooriumile. Teinekord tule julgesti oma
murega, ehk saab abi kohapeal.

Alates oktoobrist on taas alustamas meeste koroonaturniir, osale-
ma lubatud ka naised. Kolmapäeviti tegutseb käsitööring. Oodatud
on jutud, pildid ja muud materjalid küla ajaloost, kuna on plaanis
kokku panna raamat. Igasugune abi on teretulnud, info tel 557 3167.

Kohtumiseni sügisel!
Lootvina külaeit

Lootvina meeskoor küladepäevaks laule harjutamas.

Küladepäeva fotod Lootvinat külakeskuse fotokogust, Maapäeva
foto Ahti Bleive fotokogust

Lootvina küladepäeva laadalt ei puudunud ka
mustlased.

Eelmisel küladepäeval Valgemetsas valminud maalide
jagamine.

Maapäeval Järvamaal.
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Naisteklubi Kolmapäev Harjumaal - lisaks vaimu ja hinge värskendusele
ekstreemsed kogemused
Mall Kõpp
NaisteklubiKolmapäev

MTU Vastse-Kuuste naiste-
klubi Kolmapäev on tegutsenud 20 aastat. Oleme jõudnud punkti, kus
oleks vaja analüüsida oma senist tegevust, eeskätt seda, mis suunas
ning mil viisil me tahame edasi liikuda, kust leida sisemist kütust ja moti-
vatsiooni edasiseks tegutsemiseks, kuidas leida ja kasutada taas-
käivitusenergiat.

Leidsime, et parim viis motivatsiooni ja uute ideede leidmiseks on het-
keks oma igapäevategemistest eemalduda, kohtumaks teiste vaba-
tahtliku töö tegijatega, omandamaks kogemusi kogukonnateenuste
pakkumise valdkonnas ning tutvumaks turismiteenuste pakkumise või-
maluste ja viisidega - kõike seda eesmärgil, et oma klubi edasiseks
tegevuseks (tegevussuuna muutmiseks?) midagi kasulikku kõrva taha
panna. Nii algaski naisteklubi Kolmapäev projekt ..Kogemused ja tead-
mised tugevusteks" õppereisiga Harjumaale Murastesseja Naissaarele.

Samal eesmärgil järgneb õppereisile koolituste sari, mis algab tervis-
liku mõtlemise koolitusega, sisaldab stressi ja stressihaldamise teemat
ning lõpeb koostöö ainetel - kõik ikka selleks, et nii meie naised kui
kogu meie kogukond tervemad ja toimekamad oleksid, et koostöö meie
kodukoha inimeste vahel toimiks kõrgemal tasemel, et meie „säde-
inimesed" leiaksid taas uut motivatsiooni ning et ikka ja jälle leiduks uusi
inimesi, kes kodukoha arenguks oma panust anda sooviksid.

Meie augustikuus toimunud õppereisi esimeseks sihtpunktiks oli Harju-
maal Harku vallas asuv 1670 elanikuga Muraste küla ning seal tegutsev
182-liikmeline Muraste Külaselts. Selts sai alguse kodukandi arengu
eest hea seista tahtvate elanike koosistumistest ja mõttevahetustest.
Üsna kiiresti jõuti arusaamale, et koos tegutsedes on võimalik tekkinud
ideed ellu viia - nii loodigi 2009. aastal MTÜ Muraste Külaselts. Küla-
seltsi logol olev tunnuslause „Muraste - loodus kodus” võtab kokku küla
olemuse - tegemist on polis- ning uutest asumitest koosneva suure
külaga, mida ümbritsevad meri, rabamets ning selle südames paiknev
looduskaitseala. Muraste külaselts esindab Harku vallavalitsuses
Muraste piirkonda, olles oluliseks koostööpartneriks valla ametnikele.

Meid võeti vastu äsja kohalikus koolimajas avatud kogukonnakeskuse
ruumes. Vastuvõtt oli väga soe ja sõbralik, seltsi juhatuse esimees
Andrus Saliste andis meile sisuka ülevaate Muraste külas tegutseva
seltsi tegemistest, projektidest ning pakutavatest kogukonnateenustest.
Juhatuse liige Aule Kikas tutvustas lähemalt kogukonnakeskust ja selles
toimuvat tegevust, kohalikku kooli ning kogu küla.

Muraste külaseltsi külastades saime kinnitust sellele, kui tähtis on
vabaühenduste omavahelinekoostöö ning ühiste väärtushinnangute ja
põhimõtete kujundamine ning seeläbi nii üksteisele, kohalikule oma-
valitsusele kui ka ettevõtetele heaks partneriks olemine. Edasiviivaks
jõuks tunnistavad Muraste külaseltslased ka head sõna ning õnnestu-
nud projekte, koostegemise õhinat ja patriotismipisikut, rääkimata
rõõmust ja rahulolust tehtu üle.

Muraste Külaseltsi tutvustamisel jättisseltsi
esimeesAndrus Saliste tagasihoidlikult mainimata,
et 2013. aastal pälvis ta vabariigi presidendi
tunnustuse - vabatahtliku aumärgi.

Fotod naisteklubipildikogust

Meie ekstreemne sõiduvahend Naissaarel -

sõjaväe veoauto.

Naissaare raudteel pidime seekord liikuma
oma kondijõul.

Nõukogude ajal olid Naissaare raudtee
sihtjaamadeks miinitehasedja -laod - olemegi
jõudnud miiniladudepiirkonda.
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Murastest suundusime edasi Naissaarele, kus turismiteenust
pakuvad mitmed firmad ning saare arendusega tegelevad ka
mittetulundusühendused. Naissaarega tutvumist võib pidada
üpris ekstreemseks kogemuseks mitmes mõttes. Nimelt saime
meile teenust osutanud firma poolt kogeda praeguse ajahetke
kohta enneolematult ükskõikset suhtumist klientidesse ning osa-
liselt ebakvaliteetset teenust, samas aga kiidame meie giidiks
olnud saare püsielaniku Andruse põhjalikke teadmisi Naissaare
ajaloo kohta ning tahtmist pakkuda saare külalistele tõeliselt sisu-
kaid hetki ning huvitavaid ja meeldejäävaid elamusi.

Ekstreemsusi pakkus kindlasti ka see, et elektrit toodetakse
saarel generaatoritega ning vähemalt meie majutuskohas need
öösel ei töötanud. Mobiililevi oli paiguti ning interneti kasutami-
sest ei maksnud loomulikult unistadagi. Ekstreemsed olid lisaks
lugematutele roostes miinikestadele, rongi-ja autovrakkidele ning
arvukatele militaarehitiste varemetele ka Naissaarel liikuvad põhi-
lised sõiduvahendid - nõukaaegsed sõjaväe- või lihtsalt veo-
autod. Ringi kihutamas oli näha kaATV-sid ja jalgrattaid.
Ekstreemsust pakkus ka saarel asuv kitsarööpmeline raudtee -

Naissaar olevat ainuke saar maailmas, kus on ligikaudu 40 kilo-
meetrit raudteed 20 ruutkilomeetri kohta ja kus otse sadamast
saab rongiga kõrtsi ja muuseumi sõita. Meie saarel viibimise
hetkel oli rong kahjuks rivist väljas, nii et võisime seda lihtsalt
mälestuseks pildistada, saime aga kasutada ekstreemse vagun-
sauna võlusid. Ja kas liikusime saarel sõjaväeveokaga või jalgsi,
ikka kohtasime enda ümber ekstreemselt suuri prügihunnikuid.

Samas on Tallinnast kümnekonna kilomeetri kaugusel asuv
Naissaar kui väike paradiis oma ilusate liivarandade ja seal
kasvavate suurte roosade õitega kibuvitstega, saart katvate
metsade ning siia-sinna pillutud rändrahnudega.

Oma asukoha tõttu on Naissaarel läbi sajandite olnud oluline
kaitsefunktsioon. Saarel asuvad kaitserajatised ning suurtüki-
patareid rajati juba Vene tsaar Peeter Suure ajal. Nende eesmärk
oli sulgeda kahuritulega ligipääs Tallinnale Soome lahelt. Unusta-
matult rõhuva mulje jättis Naissaare lõunaosas asuv mahajäetud
nõukogudeaegse miinitehase ladude kompleks - mitmekordsete
okastraataedade ja ohutustsoonidega piiratud platvormid, millel
tänaseni säilinud tühjakspõletatud või õhatud miinide kestad.

Naissaarel kogetut kokku võttes võib öelda, et saime unusta-
matult ja ekstreemselt militaarsel ning unustamatult ja ekstreem-
selt paradiislikul saarel unustamatult ekstreemsetesse olukorda-
desse sattudes teada, kuidas asjatundmatu ja lugupidamatu
teenuse osutamine võib turismiobjektide külastaja muljed ja
meeleolu ühe hoobiga rikkuda ning kuidas asjatundlik ja sisukas
teenus külastaja muljed ja meeleolu helgeks võib muuta.

Õnneks on militariseeritud
saarel siiski piisavalt
paradiislikult kauneid
liivarandu suvi läbi õitsvate
roosade kibuvitstega.

Line-tantsupäev Kiidjärvel

Kersti Rammo

Vastse-Kuuste //ne-tantsugrupi Kener eestvedamisel
korraldatud kolmas //ne-tantsupäev sai teoks 29. augus-
til Kiidjärve seltsimaja esisel platsil, kuhu keskpäevaks
kogunesid //ne-tantsijad Põlva, Võru, Valga ja Tartu
maakonnast. Vihmast hoolimata tantsiti läbi kõik 77
planeeritud tantsu, söödi suppi ja kes soovis, sai järves
ujumas käia. Vihmahoogude vaheajal õnnestus õppida
selgeks - Eve Lahesoo juhendamisel, nagu kombeks -

ka uus tants. Une-tants ei ole ju tegelikult raske ja ees-
märgiks ei ole seatud, et kõik oskaksid filigraanselt tant-
sida. Tantsitakse oma rõõmuks ja tantsupäeva kavasse
olid võetud tantsud, mida enamik tantsijatest oskas.
Veetsime jälle ühe toreda tantsulise päeva koos tõeliste
//ne-tantsufännidega. Päeva võib lühidalt kokku võtta
järgmiselt: fantastiline päev väga kaunis kohas, lahe
seltskond ja palju tantsimist. Tantsupäev korraldati koos-
töös Vastse-Kuuste kultuurimajaga. Üritust toetasid
Eesti Kultuurkapital ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Suur
tänu Kristale, kes meid lahkesti vastu võttis, ja Irinale,
kes aitas igati kaasa toreda tantsupäeva läbiviimisel.
Tänu kõikidele tantsukaaslastele, kes leidsid aega
tantsupäevast osa võtta, ning suur tänu meie väsimatule
juhendajale Enele, kelle nakatav energia suudab ikka ja
alati ka meid haarata. Peo lõppedes olime kõik ühel
meelel - tantsupäev tuleb järgmisel aastal jälle!

Line-tantsufännid ühispildil.

Foto erakogust
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HAWAII EXPRESS GRAN FONDO ESTONIA -suur rattasõit
Aapo Rammo

Gran Fondo ajaloost: Esimene Gran
Fondo (suur jalgrattasõit) toimus 12.
juulil 1970. aastal Itaalias nimetuse all
NOVE COLLI. Alates 1990. aastatest
muutusid need rattasõidud Itaalias üha
populaarsemaks. Praegused Gran
Fondo üritused toimuvad Itaalias igal
nädalavahetusel veebruarikuust kuni
oktoobrini. Tavaliselt on need ratta-
sõidud 120-200 kilomeetri pikkused.

Käesoleva aasta 20. augustil toimus
analoogne jalgrattasõit esmakordselt ka
Eestis - nimetuse all Hawaii Express
Gran Fondo marsruudil Tallinn -

Tamsalu - Väike-Maarja - Rakke -

Jõgeva - Palamuse - Luua - Elistvere -

Äksi - Lähte - Tartu. Rattasõidu üheks
peakorraldajaks oli endine tippsportlane-
triatleet Ain-Alar Juhanson. Aktiivse jalg-
ratturina otsustasin ka ise sellel sõidul
osaleda. Osalejatel oli võimalik valida
üks kahest erineva pikkusega sõidust
(Medio Fondo - TamsalunM 00 km, Gran
Fondo - Tartuni 232 km). Mina osalesin
pikemal sõidumaal. Rattasõidul osale-
miseks tuli eelregistreerimisel tasuda
osalustasu, mis pikemal sõidumaal oli
soodusregistreerimise ajal 45 eurot
(osalustasu eest sai osaleja toitlustami-
se sõidu eelõhtust kuni sõidu lõpuni, sh
spordijoogid-söögid sõidu ajal,
spetsiaalselt sõiduks valmistatud isikliku
rattasõidu särgi, isikliku ja ajavõtukiibiga
jalgratta sõidunumbri, tagatud oli medit-
siiniline ja tehniline abi, sõitjate turva-
mine sõidu ajal, lõpetajatele medal).

Rattasõit algas piduliku ühisstardiga
20. augustil kell 8.00 Tallinnas Vabaduse
väljaku äärest Kaarli puiestee allee algu-
sest, kust liiguti ühises suures grupis läbi
linna Lagedini. Sõitu turvasid politsei,
mototurvaja reguleerijad. Lagedil peatuti
ja moodustati kolm erineva keskmise
kiirusega liikuvat jalgratturite gruppi (35
km/h, 30 km/h, 25 km/h ) - valiku, milli-
ses grupis sõita, pidi osaleja ise langeta-
ma. Mina valisin teise sõidugrupi. Peale
sõidugruppide moodustamist antigi

korraldajate poolt nn tehniline start esi-
mesele Gran Fondo Estonia ratta-
sõidule. Iga sõidugrupi lõpus liikus
meditsiini ja tehnilise abi teenistus ning
sõiduk spordijookide-söökidega. Distant-
sile oli planeeritud ka kaks ajavõtuga
lõiku, kus kõik soovijad said võimaluse
ennast ilusti välja elada. Siinkohal ei saa
märkimata jätta, et need kiirendused olid
iga osaleja enda jaoks. Lõpus auhindu
ei antud, tulemus kuvati iga osaleja and-
mete juurde HE Gran Fondo kodulehel.
Esimene võimalus ennast välja elada
toimus peale Amblat ehk kilomeetritel
86,4 kuni 98,8 (kokku 12,4 km).

Kolme tunni möödudes oligi meie
grupp jõudnud Tamsalusse, kus oli lühe-
ma (Medio Fondo) sõidumaa finiš ja
kõigi sõitjate toitlustamine (supp, joogid,
banaanid, soolakurgid). Peale keha-
kinnitust ja vaimu turgutamist asuti
kohalike elanike ergutuste saatel uuesti
teele. Kui senini oli sõit kulgenud pea-
miselt tasasel maastikul, siis sõitu jätka-
tes ootasid ees juba künklikumad tee-
lõigud Pandivere maastikul, sealhulgas
ligikaudu ühe kilomeetri pikkune 10%
tõusunurgaga tõus Emumäele. Üldiselt
püsis meie sõidugrupp (ca 108 ratturit)
ka nendel teelõikudel koos, suuri vahe-
sid ei tekkinud ja laskumistel oligi grupp
jälle koos. Peagi olime jõudnud Jõgeva-
ni, kust suundusime Palamuse ja Luua
kaudu Elistvere Loomapargini, sealt
edasi Kukulinna suunas tuli teel läbida
ka ainuke umbes kilomeetripikkune
kruusatee lõik. Seejärel olimegi jõudnud
teise võimaluseni ennast välja elada ehk
kilomeetritele 206 kuni 213,5 (kokku 7,5
km), kus oli viimane ajavõtuga teelõik,
mille finiš oli Kukulinnas Äksi tõusu
lõpus. Kuna see 7,5 kilomeetri pikkune
teelõik oli künklikumal teeosal, siis
tekkisid grupis juba pikemad vahed, kuid
peale ajavõtulõiku oodati mahajäänud
ratturid järele ja koos jätkati sõitu Lähte-
le ning sealt edasi Tartusse. Sõidu
lõpuks olid korraldajad valinud jalg-
ratturitele aga tõelise „maiuspala”, palju-
dele ka tõelise katsumuse - nimelt sõidu
finiš asus Ingli silla alust läbiva Lossi

tänava munakivisillutisega tõusu lõpus.
Meie sõidugrupp läbis finiši peaaegu üht-
se ketina umbes kahe minuti jooksul,
vaatamata sellele, et Inglisilla alla jääval
tõusulõigul on märgatav teekitsenemine,
mida on võimalik korraga läbida vaid
paaril jalgratturil. Finišisse jõudnuna ei
märganud ma ühtegi end „pildituks”
sõitnud ratturit. Iga lõpetaja sai kaela
medali. Lõpp hea - kõik hea!

Kohe tuli teha venitusharjutused jalga-
dele ja kogu kehale, manustada turguta-
vat spordijooki, süüa mõni tükk banaani
ja soolakurki. Alles siis sai viia sõidu-
vahendi valvega parklasse-hoiukohta ja
ise suunduda pesema. Peale seda aga
Püssirohukeldrisse ühisele pastapeoleja
auhindade loosimisele, kus peaauhin-
naks oli jalgrattatootja CLASSIC jalg-
rattas FIXIE 1. Gran Fondo piduliku
lõpetamise lõpus jäi kõlama üleskutse
..KOHTUMISENI GRAN FONDOL2016.
aastal!”

Oma olemuselt ei ole taoline rattasõit
midagi müstilist, selle on võimeline läbi-
ma vähegi treenitud ja umbes 1000 kilo-
meetrit jalgrattal läbinud inimene, kui tal
on vähegi tahtmist osalemiseks. Lõpetu-
seks ka natuke statistikat sõidust osa-
võtjate kohta: Gran Fondol (pikem sõidu-
maa) osales 229 ratturit - 200 mees- ja
29 naisratturit. Vanim rattur oli 65-aas-
tane mees ja noorim 15-aastane nooruk,
kes ka sõidu lõpetasid. Sõidu lõpetas
225 ratturit, katkestasid 3 mees- ja 1
naisrattur. 225 ratturil kulus pikema
sõidumaa (232 km) läbimiseks koos
peatustega 7-9 tundi.

Medio Fondol (lühem sõidumaa) osales
12ratturit, 6 mees-ja 6 naisratturit, kes
ka sõidu lõpetasid. Selle sõidumaa (101
km) läbimiseks koos peatustega kulus
sõitjatel aega 3-4 tundi.

Huvi korral loe:
www.granfondoestonia.com.

Foto erakogust
Iga lõpetaja

sai kaela
medali.
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Õnnitleme maailmameistrit!
22.-23. augustil 2015 Soomes Lapimaal Saariselkä piir-
konnas toimunud rogaini MM-võistlustel saavutas Vastse-
Kuuste kooli kehalise kasvatuse õpetaja Reet Johanson
koos võistkonnakaaslase Saima Värtoniga (võistkond
Kobras Duo) üle 55-aastaste vanuseklassis 1. koha.

Rogain arenes välja Austraalias 1960. aastatel harrastatud
24-tunni matkadest, kus kõik osalejad läbisid kindlaks-
määratud raja. Kindla ajajooksul tuleb läbida maastikul ole-
vaid kontrollpunkte, kogudes nende eest võimalikult palju
punkte. Erinevatel kontrollpunktidel on erinev hind, mis
sõltub kaugusest ja tehnilisest keerukusest. Rogain nõuab
väga head vastupidavust, kuna 24-tunnise võistluse jooksul
läbitakse parimate poolt enam kui 100 kilomeetrit.
Allikas:
http://wrc2015.rögalning. fi/files/theme/wrc/results.htm
Rogaini selgitus pärineb internetileheküljelt
http://marathon 100.com/est/uudised/uudised.n/eestlased-
taas-rogaini-maailmameistrid

Vastse-Kuuste kultuurimaja
näitering Teatrite Festivalil
Kuhjaveres
Irina Retkova
Vastse-Kuuste kultuurimaja direktor, näiteringi lavastaja ja
ringijuht

15. ja 16. augustil toimunud Kuhjavere teatrifestivali vabaõhu-
lavale astus kahel päeval kokku 17 näitetruppi.

Üks nendest ülesastujatest oli ka meie kultuurimaja näite-
ring. Planeerisime etendada P. Pinna näidendit „Pidur pääle“.
Paar nädalat enne festivali selgus, et kahel meie näitlejal on
tulnud ette tööülesanded, mida edasi lükata ei saa. Lubaduse
teatrifestivalil osaleda olime aga andnud, nii pidimegi kiiresti
midagi välja mõtlema. Mõtlesimegi! Meie näitleja Kaja Oras
võttis kätte ja kirjutas toreda lühinäidendi pealkirjaga ,.Hullud
jäävad hulludeks", mille me vapralt paari prooviga ka lavale
saime. Ja meil läks hästi! Teatrifestivali parima episoodilise
rolli eest pälvis sel aastal tunnuskirja ja meene - festivali
taldriku - meie näitleja Heli Henn.

Sel aastal anti esmakordselt välja ka kolleegipreemiaid -

igal trupil oli võimalus valida mänginud truppide hulgast talle
enim meeldinud näitering või osatäitja ning omalt poolt
tunnustada teda tunnuskirja ja väikese kingitusega. Oma
kolleegipreemia andsime me Maia ja Nikolai Pavlenko pere-
teatrile Lüganuselt - superhea naise loogika kajastamise eest

Meie trupist sai kolleegipreemia Marek Ranne.
Meie näidendis osalesid: Alina Väis (medõde), Kristel Käng-

sepp (doktor pr Vares), Elle Must (naisterahvas raamatuga),
Tõnu Lumi (hr Paju), Kuulo Kade (hull president), Harry Henn
(kalmees Jürka), Marek Ranne (hallukaid nägev mees), Kaja
Oras (ajakirjanik) ja Heli Henn (patsient Liisa). Kodupubliku
ette loodame selle etendusega astuda oktoobri lõpus, valla
aastapäeval.

Kuhjavere teatrifestivalil osalenud truppe on lootust näha ka
meie majas - läbirääkimised käivad.

Enda poolt tänan kõiki näitlejaid. Soovin kõigile jätkuvalt
aega, tahtmist ja pealehakkamist!

Alina Vals ja Heli Henn lühinäidendis "Hullud jäävad
hulludeks".

Foto Kuhjavere Küla Seltsi pildikogust
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Swedbank

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused;

Vastse-Kuuste
Aja O kaupluse juures
kell 11.00-12.00

IV kvartalis
1. oktoobril
12. novembril
31. detsembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti
abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade
ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.



VASTSE-KUUSTE VALLA INFOLEHT Toimetus: Trükk:
Trükiarv: 480 Vastse-Kuuste Vallavalitsus Paar OÜ
Toimetus jätab endale õiguse kirju Toimetaja Liia Sulg www.paar.ee
ja kaastöid selguse huvides redigeerida Keeleline korrektuur Mall Kõpp
ja lühendada. Tel 797 6384, e-post liia@vkuuste.ee
Internetis saab lehte lugeda aadressil: http://vastse-kuuste.kovtp.ee/meie-vald

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalaps!
7.10. Hildegard Noormets 96
20.10. Luise Haidak91

Meie seast orv ~

lahkunud

Grete Audre
04.12.1921-04.09.2015

Kalju Siim
01.01.1934-06.09.2015

Metsakeskus 0 ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuld hinnaga

kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111900

Müüa lõhutud kase-ja
lepaküttepuud
hinnaga alates:
kask 29 €/m3 ja lepp 25 €/m3

kuiv kask 30 cm 40 I / võrk
2,20 €/tk
kasepinnud 60 € / pakk
2,9 m3

Alates 6 m3 vedu tasuta!

Tel 5684 4554.

Litsentsiga
korstnapühkija
Vastse-Kuuste
vallas.
Ametliku korrasoleku akti
väljastamine.
Oma valla piires kohaletulek
tasuta.
Tel 5191 6605,
e-post
teenus.teenus@mail.ee.

VASTSE-KUUSTE VALLA
KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSI

Vastse-Kuuste kultuurimaja
1.10. kell 18 käsitöötuba, meisterdame sukast nukku. Osalustasu 1 euro.
2.10. kell 19 kino: film „Arvo Rärt - isegi kui ma kõik kaotan". Pilet 3 eurot, sooduspilet 2
eurot. Režissöör Dorian Supini dokumentaalfilm on intiimne ja tundlik portree tänavu 80-
aastaseks saavast heliloojast Arvo Pardist, mis avab maestro elufilosoofiat, loometausta
ning näitab lihtsaid hetki pere ja lähedastega.
„lsegi kui ma kõik kaotan...," on Arvo Pärt oma töövihikusse kirjutanud. Meie õnneks on
Arvo Pärt palju aastaid päevikut pidanud. Seda päevikut nimetab ta töövihikuteks.
Nendesse vihikutesse on ta kõrvuti tööga muusikaliste tekstide kallal kümnete aastate vältel
üles kirjutanud oma mõtisklusi, kurvastusi, rõõme, leide, avastusi, muresid, üleelamisi -

kõike seda, mida võib nimetada kunstniku siseeluks. Meie filmis tõlgitseb Arvo Pärt koos
Immo Mihkelsoniga neid vihikumärkmeid lahti. See on kütkestav ja huvitav tegevus.
8.10. kell 18 käsitöötuba. Jälgige reklaami. Osalustasu 1 euro.
15.10. kell 18 käsitöötuba.
22.10. kell 18 käsitöötuba.
23.10. kell 19 kino: film „Suur mäng". Pilet 3 eurot, sooduspilet 2 eurot. Terroristid tulistavad
alla USA presidendi lennuki ning president (Samuel L. Jackson) peab ise metsikus looduses
hakkama saama. Läheduses on vaid üks inimene, kes teda päästa suudab - 13-aastane
poiss Oskari. Poiss on metsas jahil, et suguvõsale oma küpsust tõestada. Ta kavatses kinni
püüda hirve, aga leiab selle asemel maailma kõige mõjuvõimsama mehe. Kuna terroristid
on neil kannul, peavad Oskari ja president jõud ühendama, et jälitajate eest põgeneda.
Pentagonis jälgitakse nende läbielamisi satelliidipildi abil ning president ja ta uus abiline
peavad 24 tunni jooksul end tõestama ja ellu jääma.
29.10. kell 18 käsitöötuba.
30.10. kell 12Kanarbiku pärastlõuna.
31.10. kell 19 Vastse-Kuuste valla 25. aastapäev. Tantsuks mängib Karl Madis.
Lisainfo sündmuste kohta kultuurimaja kodulehel www.vkk.ee või kultuurimaja Facebooki-
lehel.

Vastse-Kuuste raamatukogu
Kuni 16.10. Joanna Rusineki illustratsioonid Michat Rusineki raamatule "Väike Chopin".
Näitus jõuab meieni Poola Suursaatkonna ja Põlva Keskraamatukogu vahendusel.
20.10-13.11. stendinäitus „August Sang ja Kersti Merilaas 100“. Näitus on koostatud 2013.
aastal, koostaja Kristina Pai, kujundaja Marika Tang. Näitus jõuab meieni Põlva
Keskraamatukogu vahendusel.
20.10. ettelugemispäev lasteaialastele.
23.10. Eesti raamatu päev. Töötab raamatukohvik.
26.10. ettelugemispäev algklassilastele.
30.10. kell 19.00kohtumine kirjaniku ja kirjastaja Epp Petronega.
03.11. kell 11 algklassiõpilaste kohtumine lastekirjanik Grethe Rõõmuga.
Lisainfo sündmuste kohta raamatukogu kodulehel www.vkraamat.lib.ee.

Ürituste kohta täpsemalt jälgige reklaami!
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