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Jan Uuspõld invatakso ostu toetamisest:
heategevus annab tugeva õlg õla kõrval tunde
Näitleja JAN UUSPÕLD on ühinenud kampaaniaga «Aitame Antsul aidata» ja esineb pühapäeval
kell 14 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimuval
heategevusüritusel, mille tulu läheb Ants Väärsi
uue invatakso ostmise fondi.
Põlvas astub ta rahva ette saate «Pühapäev Sepoga» tegelaskuju Aleksandr Koðkinina, on oodata üht humoorikat pühapäevast show’d. Oma
aitamissoovist räägib täpsemalt näitleja ise.
Koðkinina ülesastumine
läheb ilmselt kohalikule
rahvale väga peale. Aga
heategevusest rääkides kui palju te sellega kokku puutute?
Väga palju ei puutu, aga
kui puutun - selline positiivne laeng on ka endale
alati väga hea. Aitamine on
kahe otsaga asi, sest ühiskondlikult on nagu kokku
lepitud, et meil on sellised
asjad paigas ja nõrgemad
hoitud, aga alati nii ei ole.
Lõputult muidugi ei saa
heategevust teha, aga see
on ka endale kasuks.
Kõiki ei jõua aidata, aga
siiski, kui levinud on
näitlejate seas heategevus ja kuidas valikuid
tehakse?
Ega meil Eestis näitlejate
seas olegi see populaarne.
Mäletan, et ükskord tegime
lisaetenduse, et Pelgulinna
sünnitusmajale lootejälgimismonitor osta, mille ka
ostsime. See tähendab,
saime raha kokku ja summa oli piisav, et saada Tallinna linna hõbesponsori
tiitel. Ja kui ma seda vastu
võtmas käisin, imestati,
sest loomeinimesed käivat
tavaliselt ise abiraha küsimas. Nad polevat näinud,

Salaturg kasvab
Salasigarettide turg on kasvujärgus, selgub turu-uuringu
firma Nielsen läbiviidud nn
tühja paki uuringust. 15% Eestist leitud tubakatoodete pakenditest on riiki toodud salakaubana, mis on 2,4 protsendipuntki (pp) rohkem kui
eelmise aasta sügisel. Valdav
osa maksumärkideta sigarettidest pärineb Valgevenest.
Salakauba esinemissagedus on suurim Kirde-Eesti linnades. Enim tarbitakse salasigarette Sillamäel (40%),
Narvas (33,5%) ja Jõhvis
(30%). Üleriigiline tarbimine
on suurenenud 2,4 pp võrreldes 2015. aasta teise poolega, mil salakaup moodustas
12,6% turust.
Valdav osa salasigarettidest
pärineb Valgevenest (5,9%),
järgnevad Venemaa (4,2%)
ning maksuvabad sigaretid
(1,9%). Valgevene, Venemaa
ja maksuvabade sigarettide
turuosa on võrreldes 2015.
aasta II poolaastaga suurenenud vastavalt 0,9 pp, 0,5 pp ja
1,9 pp.
Tubakatootjate Eesti
Assotsiatsiooni pressiteade

et näitleja sponsoreerib
institutsiooni, mis on riiklikult juba toetatud.
Mulle oli see tore emotsionaalne ja positiivne
hetk. Olen kuulnud, et sellest monitorist oli naistele
väga palju abi - see andis
võimaluse jälgida loote
seisundit enne uue inimese
sündi. See oli armas ja
andis endalegi jõudu.
Heategevus on paraku
sageli ka selline, kus trügitakse selle nimel, et profiiti koguda: näete, mina
tegin. See moment tuleb ise
kaasa, kui tuleb, aga see ei
ole peamine.
Tähtsaim on tunne, et
saad midagi ära teha. Mulle aga üldse ei meeldi ja
hakkab vastu, kui kodanikud saavad kokku ja teevad asja ära, ning siis hakkavad kividega omavalitsuse poole loopima - näe,
enne ei tehtud, meie nüüd
tegime. See on labane.
Omavalitsustel on alati
mingi vajaduste järjekord
ees, aga trügida kuhugi ja
panna loosung üles, et
meie oleme tublid, teie lollid
- ise te valisite nad sinna.
Mulle ei meeldi meelega
heategemise sildi all tehtav
vihkamise aktsioon. See on
rõve ja seda ma ei poolda.

Heategu

Foto erakogust

Näitleja Jan Uuspõld.

Kuidas te kampaaniaga
liitusite ja kui palju
mõtlete sellele, et just
seda kampaaniat toetades toetate inimesi, kellel pole kedagi või pole
lihtsalt võimalust sõita
ühest kohast teise?
Mis minule hästi mõjus
ja üldse kahtlema ei pannud, oli see, et Ants helistas
ja rääkis sõbralikult, nagu
oleks ammu minu sõber
olnud: tule, paneme õlad
kokku ja teeme ära, mul on
vaja bussi selleks, et aidata
terve maakonna inimesi,
kes tahavad liikuda ühest

kohast teise. See oli nii
isiklik lähenemine ja mulle
väga meeldis.
Milline võiks olla sõnum
kuulajatele, kes kohale
tulevad, ja kogu ühiskonnale? Kuidas kutsuda inimesi mõtlema oma
tervisele täna ja mitte
siis, kui on hilja?
Ma arvan, et see, mis
seal sünnib, Koðkini show
ja muud asjad, on väga
eriline. Seal tekib sõbralik
liitev suhe - esinejad laval
ja need, kes saalis. Neist
tekib perekond, kes on ühe

asja nimel kokku tulnud ja
teevad ära asja, millest on
niivõrd palju kasu, niivõrd
palju rõõmu. Teistele on
see praktiline - saada ühest
kohast teise. Aga selle aktsiooni, et saame kokku, kasu kasvab tuhandekordseks.
Kindlasti annab see tugeva õlg õla kõrval tunde.
Kui hommikul lähed sportima, lükkamaks edasi haigust nagu insult või midagi veel, mida tasub karta,
siis rõõmustad, et sul on
õnn kasutada 5-10 kilomeetrit oma jalgu. Siis tu-

Kampaania «Aitame Antsul aidata» tingis vajadus
uue kaasaegse invabussi
järele, millega oleks võimalus transportida ratastoolis inimest, lamavat
haiget kanderaamis, liikumispuudega inimest ja
saatjat.
Ise raskeid haigusi üle
elanud Ants Väärsi poolt
on tegu abistamise, mitte
äriga, sest ta ei teeni tulu
ega palkagi. Võimalus
teda selles tegevuses toetada on annetamine avatud fondidesse: helistades
telefonil 900 6677, annetad kümme eurot, OÜ Antsu Takso arveldusarvele
EE611010220241726227
saad annetada endale
sobiva summa.
Uue invabussi maksumuseks hindab Ants Väärsi ligikaudu 40 000 eurot
ja oodatud on iga toetus.
Kampaania kohta saab
jooksvat ülevaadet kodulehelt aadressil http://
aitameantsulaidata.ee/

leb meelde tunne saalis, kus
oldi õlg õla kõrval koos ja
aidati neid, kellel seda võimalust ei ole. Hea tunne
pole ainult järgmisel hommikul - tunned seda aasta
või paar igal hommikul
ning õnnetunne aina kasvab, et on kaks kätt ja jalga, millega joosta.
Monika Kuzmina,
Kampaania „Aitame Antsul
aidata” eestvedaja ja
meediajuht

Tähistame vabaduse veerandsajandit
vaimuliku nädala ja laulupäevaga
Homme juhatatakse EELK
Räpina Miikaeli kirikus
sisse Võru praostkonna
misjoninädal, mille võrukeelne pealkiri «Kae’ üles!»
on nii kutse kui ka meeldetuletus tõsta silmad argistelt asjadelt taevase kodumaa suunas, mõelda igavikulistele väärtustele, olla
tänulik.
Nädala kroon on 20. augustil Põlva Intsikurmus
toimuv vaimulik laulupäev,
kus koguduste lauljate kõrval osaleb kõrgetasemeline
Misjonikoor ja hõimuvelled
Soomest. Motomeeste osalusel toimub rongkäik läbi
Põlva, oma osa on liputseremoonial.
Nädala jooksul toimuvad
praostkonna kogudustes
palvused, kohtumised, kirikuseiklused ja erinevad
teemaüritused. Tähelepanu
all on haiglad, hooldekodud

ja hingehoid. Kogudustes
jutlustavad külalised Soomest, Ameerikast ja Saksamaalt. Noortele pakub vaimulikus võtmes loomingulist tegevust Life laager,
mille lõppetendust näeb 20.
augusti õhtul kell 20 Põlva
Kooli (endine ühisgümnaasium) saalis. Samas toimub
ka ansambli Transform
DJs (USA) kontsert.
Misjoninädala kavva
kuulub ligi 70 ettevõtmist.
Kõige lihtsam on endale lähim ja sobivaim valida veebilehelt heldetaevas.ee
Sündmusi jagub kõigisse
praostkonna kogudustesse, lisaks külakeskustesse:
Oraval (14. augustil kell 13
jumalateenistus armulauaga), Põlgastes (15. augustil kell 19 Iisraeli õhtu,
Pühast Maast räägivad
õpetajad Toivo Hollo ja
Margit Lail), Verioral (17.

augustil kell 18, muusika
Räpina koguduselt) ja Leevakul (18. augustil kell 18,
muusika Räpina koguduselt).
16. augustil kell 18.30 linastub Põlva kirikus dokumentaalfilm «Vahimehed
suure järve rannal», mis
jutustab kahe kirikumehe,
luterlase Eenok Haameri ja
vanausuliste eestseisja
Andrei Sergini elust ja tegevusest.
17. augustil kell 12 algab
palverännak Kanepist Sirvaste kabelisse. Samal päeval kell 18 on huvilised
oodatud Uhtjärve Kõlakotta piknikule, kell 18.30 toimub Põlva Maarja kiriku
pastoraadis vaimulik mõttekoda teemal «Kas me
sellist Eestit tahtsime?»,
külaline on Kaido Kama.
Reede, 19. august kulmineerub kell 12 Võru Kul-

tuurimajas Kannel toimuva misjonikonverentsiga «Vaimlik teejuht».
Laupäeval, 20. augustil
kell 15.30 on lapsed oodatud Põlva Maarja kiriku
leerimajja (samas majas
asub kohvik Aal) vaatama
etendust nukuteatrilt Talleke.
Misjoninädal lõpeb pühapäeval, 21. augustil Võru Katariina kirikus.
Samaaegselt misjoninädalaga toimub Nelja Tuule
ristirännak, mille osavõtjaid kohtab kõigis eespool
nimetatud paikades. Erilise
innuga on varasematel ristirännakutel osalenud hõimuvelled Soomest ja Marimaalt. Loodame neid ka
tänavu siin kohata.
Margit Õkva
EELK Põlva Püha Neitsi
Maarja kogudus

Milleks sel moel
tähistada?
Igatsesime vabadust,
teadmata, milline see täpselt hakkab välja nägema.
Täna võime olla selles
pettunud, aga kas see tähendab, et puudub põhjus olla tänulik. Ikka ja jälle
meenub mulle taasiseseisvumise 20. aastapäeval Läänemaal kuuldud
lause «meile meeldib
mõelda, et laulsime end
vabaks, aga vähesed teavad, kui paljud põlved noil
keerulistel päevadel palves olid».
Head kaasmaalased, tuleme laulupäeval kell 17
Intsikurmu ning anname
mõtte, sõna ja lauluga
Loojale tänu oma maa, koduõue ja lähedaste eest.

