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Laupäeval peeti Võru linna lusikapidu
Kadi Annom

TRADITSIOON ❯ Laupäeval, 29. augustil toimus traditsiooniline Võru linna lusikapidu na-
tukene ebatraditsioonilisel viisil. Koroonaviiruse levik on muutnud nii mõnegi ürituse kor-
ralduslikku poolt. Puutumata ei jäänud ka laupäevane lusikapidu, kuid seda ainult positiivses 
võtmes. Kui eelnevatel aastatel on värsked lapsevanemad koos oma pisikeste linnakodanikega 
olnud oodatud Võru kultuurimaja Kannel saali, siis sellel aastal said asjaosalised kahe tunni 
jooksul üritust väisata Võru linna keskväljakul. Linnapea Anti Allas kinkis 2020. aasta esime-
sel poolaastal sündinud väikestele võrulastele nimelise hõbelusika, tänukaardi ning raamatud 
„Krutskiline tita” ja „Pisike puu”. Samuti sai iga pere kingituseks koju kaasa tordi. 

Võru linnas sündis käesoleva aasta jaanuarist juuni lõpuni 49 last: 18 poissi ja 31 tüdru-
kut. Kellel lusikapeol osaleda polnud võimalik, saavad kingid kätte linnavalitsuse infosaalist. 

Kalev Annom

KOBARKOOSTÖÖKONVERENTS ❯ 28. augustil ko-
gunes Kagu-Eesti puiduklastri esimesele juubelikonve-
rentsile maanteemuuseumi üle 60 puiduklastri liikme, 
toetajaliikme, koostööpartneri ja sõbra. 

Võrumaa arenduskeskuse juhataja Tiit Toots meenu-
tas, et puiduklastri loomise ajalugu ulatub kuni 16 aasta 
tagusesse aega ning kümme aastat tagasi oli kõik valmis, 
et luua puiduklaster. Võru Empaki tegevjuht ja klastri ju-
hataja Remo Allikas rõõmustas, et klastri juubelikonve-
rentsile oli kogunenud nii palju huvilisi. Ta sõnas, et see 
on hea märk, et tegutsetakse ja liigutakse õiges suunas.

Puiduklastri tegevjuht Hille Lillemägi rääkis klast-
rist, mille liikmete käive on aastas kokku 34 miljonit  
eurot ja mis ühendab 26 puidu- ja mööbliettevõtet ning 
kahte toetajaliiget. Klastri liikmete arv on igal aastal 

kasvanud kahe-kolme liikme võrra.
Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe 

andis ülevaate puidu- ja mööblitööstuse sektori aren-
gust, mis annab tööd 7600 inimesele. Eestis on kokku 
736 puidu- ja mööblitööstusettevõtet kogukäibega 619 
miljonit eurot.

Raul Kirsimäe sõnul on ettevõtete käigus hoidmine 
läbi kriisi meie majanduses kõige olulisem ülesanne. Sel-
lega sai koroonakriisi ajal väga hästi hakkama Leedu. 

Konverentsil käsitleti nii tootmise kui ka toote aren-
damist, et püsida konkurentsis ja areneda. Klastri aren-
gu eest räägib ka fakt, et kümne aasta jooksul on liikmete 
arv kahekordistunud.

Kagu-Eesti puiduklaster on avatud organisatsioon, 
mis tegutseb Lõuna-Eesti puidu- ja mööbliettevõtjaid 
koondava ühendusena. 

Laupäeval said seekordse lusikapeo asjaosalised väisata Võru linna  
keskväljakut kahe tunni jooksul. Nautida sai pidulikult kaetud lauda  

ahvatlevate jookide ning suupistetega. 
Foto: VÕRU LINN

Kagu-Eesti puiduklaster 10

Klastri liikmed 2010:
AS Suwem, AS Sirje, OÜ Guido Mööbel, 
OÜ Loretta Mööbel, OÜ Rahel Puit, OÜ 
Sisustuskoda, OÜ Sternoberg, AS Wermo, 
OÜ Vip-Mööbel, OÜ Perepuit, AS Ami 
Treipuit, Lasva Liimpuidu AS
Klastri liikmed 2020:
OÜ Ami Treipuit, AS Antsla-Inno, OÜ 
A&Ed Wood, OÜ Deconord, OÜ Estopuit, 

OÜ Genetrade Wood Baltic, OÜ Guido 
Mööbel, OÜ Kapa Puit, OÜ Kase Furniture; 
OÜ Kavval Reppän; OÜ Khis OÜ, Lasva 
Liimpuidu AS, OÜ Loov Interjöör, OÜ 
Palkmööbel, OÜ Restaureerimismeister, 
AS Sirje, AS Sanwood, OÜ Scanwood; OÜ 
Sisustuskoda, OÜ Softest, OÜ Sternoberg, 
OÜ Velma Mööbel, OÜ VIP-Mööbel, AS 
Võru Empak, AS Wermo; OÜ Wohom

Toetajaliikmed: 
OÜ ToolTrade Baltic, OÜ Tooltech 

Koostööpartnerid:
Võrumaa arenduskeskus, Põlvamaa aren-
duskeskus; Võrumaa kutsehariduskeskuse 
puidutöötlemise ja mööblitootmise kom-
petentsikeskus Tsenter 

Allikas: KAGU-EESTI PUIDUKLASTER

Hetk Kagu-Eesti puiduklastri juubelikonverentsilt maanteemuuseumis, kus autasustati parimaid. 
Foto: KALEV ANNOM

Kadri Nagel

ÜHESKOOS ❯ Laupäeval toimus Kagukesku-
se parklas ja keskuse aatriumis kogupereüritus 
„Ohutuspäev 112”. Päeva alustas läbi linna kul-
gev alarmsõidukite paraad, kust võtsid osa nii 
politsei-, tuletõrje- kui ka kiirabiautod. 

Ürituse eesmärgiks oli juhtida kõigi tähelepa-
nu ohutusele. Kõik me saame teatud reegleid ja 
pisikesi tõdesid jälgides muuta nii enda kui ka lä-
hedaste elu ohutumaks. Terve päev sai telkides 
tutvuda päästjate igapäevatööga; proovida kätt 
tulekustutiga kustutamises; uurida, kust saab 
teada, kui pikk on suitsuanduri tööiga; desinfit-
seerida käsi ja vaadata spetsiaalse lambi all, kas 
käed said ikka korralikult puhtaks; proovida ise 
järele, kui tugevat füüsilist vormi nõuab elusta-
mine; keerutada korstnapühkija õnnenööpi; saa-

da teada, kui pikk on auto pidurdamisteekond; 
vaadata, milliseid ohtlikke lõhkekehasid on ole-
mas ja palju muudki. Keskpäeval demonstreeris 
politseikoer mannekeeni rünnates oma jõudu. 
Laste päevanaelaks võib lugeda kommisadu, mis 
toimus kuuldavasti Eestis esimest korda. Nimelt 
visati pakkide viisi komme alla tuletõrje redelau-
to korvist. Tõsi, arvestades kommide kukkumise 
kiirust, kõige kõrgemale ehk 42 meetri kõrgusele 
korvi siiski ohutuse mõttes ei tõstetud. Peale selle 
sai sõita rongiga ning hüpata batuudil. Vahepa-
laks võis Selveri telgist endale õhupalli kaasa haa-
rata või jäätise ja suhkruvatiga maiustada. Päeva 
lõpetas ansambli Hunt kontsert. 

Kagukeskuse esindaja Raigo Pildi sõnul jää-
di üritusega väga rahule ja oldi rõõmsad, et üld-
se sellisel keerulisel ajal midagi korraldada õn-
nestus.

Ohutuspäeva väisas palju suuri ja väikeseid, kes kõik lahkusid teadmiste võrra rikka-
malt. Oma oskusi ja teadmisi olid jagama tulnud nii päästeteenistus, kiirabi, häirekes-
kus, pommirühm, piirivalveamet kui ka G4S, autokool ja paljud teised.   Foto: AIGAR NAGEL

Ohutuspäev täitis Kagukeskuse 
parkla vilkuritega


