VEUKO liikmesorganisatsioonide esindajate kohtumine 15 -18 mai
2018 Austrias

VEUKO kuulutab välja võitluse peenosakeste vastu
Nagu iga aasta, toimus ka seekord mai keskel Euroopa
kahhelahjuehitajate/pottseppade liitude katuseorganisatsiooni (VEUKO) kongress.
Seekordseks võõrustajamaaks oli Austria. Kohtumise põhiteemaks oli peenosakesi
puudutava teema kohta ametliku seisukohavõtu ettevalmistamine. Uueks liikmeks
võeti vastu Prantsusmaa.
Kunagisest pisikesest organisatsioonist, mis tekkis kolme maa liitumisel (Austria,
Saksamaa ja Šveits), on tänaseks saanud tähelepanu vääriv ning rahvusvaheline
kahhelahjuehitajate/pottseppade liit. Peale Prantsusmaa erialaliidu (Association
Française du Poêle Maçonné Artisanal (A.F.P.M.A) ) vastuvõtmist koosneb VEUKO
15ne riigi 18nest erialaliidust. Selleaastane kohtumine toimus Austria kahes ilusas kohas
- Neusiedli järve äärses Rustis ning Austria pealinnas Viinis.

Seisukohavõtt peenosakeste suhtes
Selleaastase kohtumise põhiliseks eesmärgiks oli ühise seisukohavõtu väljatöötamine
peenosakeste ja kahhelahjude teemal. Seisukohavõtu koostamisega (europäischen
Positionspapier) tehti algust juba septembris Viinis toimunud töötoas.
Eesmärgiks on kummutada lõplikult eelarvamus, nagu oleks toaahjud põhilised
peenosakeste tekitajad. Arutelu peenosakeste üle ületab ka riigipiire. Austria linnas
Grazis, Saksa linnas Stuttgardis või ka Poola linnas Kraakovis tõuseb reeglina talvekuudel, pöördeliste ilmaolude korral, peenosakeste saaste kõrgeks.
Tänu Austria kahhelahjuühingu ahjusid puudutavale lobi- ja selgitustööle tühistati
Grazis kütmiskeeld. VEUKO ühisest dokumendist, milles võetakse seisukoht
peenosakeste suhtes, peaks olema abi kogu Euroopas.
VEUKO delegaadid esitasid avalduse, kus märgiti, et on oluline, et kontrollitaks paremini olemasolevaid seadusi, mitte ei tehtaks juurde täiendavaid seadusi. Parem on
õpetada ahjuomanikke õigesti kütma. Lisaks sellele toob VEUKO välja tubaste kütteseadmete regulaarse hoolduse olulisuse. Halvimad (10 %) kõikidest kütteseadmetest
tuleb siiski asendada.
Täiendavalt tuleb levitada kõikides VEUKO riikides selgitavaid meediumeid, mis on
riigiti juba olemas. Näiteks lühikesi infofilme, millest saab teha üleeuroopalised
versioonid.

Suur seltskond: erialaliitude esindajad Austria kahhelahjuühingu maja ees.

Ühingu juhtkonna valimine
Valiti uuesti ning kinnitati VEUKO juhtkond. Ühingu presidendi ning asepresidendi töö
jääb endiselt Robert Salvata (Slovakkia) ning Thomas Schifferti (Austria) kätesse.
Tehnoloogiavallas toimus aga generatsioonidevahetus - alates praegusest vastutab
Tim Froitzheim (Saksamaa) tehniliste küsimuste eest. Tim Froitzheim võttis üle Martin
Bürgleri (Šveits) ülesanded, kes oli juba aastaid ametis olnud. Õppe küsimuste eest jäi
endiselt vastutavaks Wolfgang Kippes (Austria).
VEUKO juhtkond:
Wolfgang Kippes,
Robert Salvata,
Thomas Schiffert,
Tim Froitzheim (uus)

Neusiedli järve
maagilise
kulissi ees

Tüüpiliselt viinilik: Sacheri tort ja Tafelspitz
Lisaks erialasele programmile toimus ka piisav kultuuriline programm. Erialaliitude
esindajad ning nende kaasad võtsid ette laevareisi üle Neusiedli järve ja mõned neist
nautisid ka kuulsat Ruster Ausbruchi magusat veini. Neljapäev möödus aga täielikult
pealinna tähe all: kahhelahjuühingu majas peeti kongressi ning õhtul ootas ees programm, mille käigus tutvuti Viini vanalinna vaatamisväärsustega. Liiguti nii bussiga, kui
ka jalgsi. Tipphetkeks oli kuulsa hotelli marmorsaalis asuva Sacheri kohviku külastamine. Nauditi traditsioonilist Sacheri torti ja Wiener Melange kohvi (vahustatud piima
kohv). Hiljem mindi jala Piaristenkellerisse, kus pakuti tüüpiliselt Viinile Tafelspitzi
(keedetud loomaliha) ja õunastruudlit. Lõpetuseks külastati Piaristenkelleri veini- ning
mütsimuuseumit.
Järgmine VEUKO kongress toimub 15 - 17 mai 2019 ning erialaliitude võõrustajaks on
tšehhid.

VEUKO – kasvav Euroopa erialaliitude liit
Nimistu
VEUKO (Euroopa kahhelahjuehitajate liitude liit) on organisatsioon, mis esindab
Euroopas pottsepa käsitöö valdkonda. Algselt loodi liit aastal 1966 kolme saksakeelse
maa (Saksamaa, Austria, Šveits) poolt ühiste kohtumiste raames. Praeguseks kuulub
organisatsiooni juba 18 erialaliitu 15nelt maalt. VEUKO seisab pottsepa käsitöövaldkonna tuleviku eest ja tegeleb selliste teemadega nagu järelkasvu koolitamine,
eriala puudutavad probleemid ja riikide omavaheline teadmiste vahetamine. Reeglipäraselt organiseerib VEUKO pottseppade euroopameistrivõistluseid.
President:
Asepresident:
Peakorter:

Robert Salvata (Slovakkia)
Thomas Schiffert (Austria)
Österreichischer Kachelofenverband,
Dassanowskyweg 8, 1220 Wien

Liikmesmaad ja liidud:
Saksamaa (Zentralverband Sanitär Heizung Klima),
Eesti (MTÜ Eesti pottsepad),
Itaalia (Associazione Costruttori in Stufe Maiolica),
Leedu (Lietuvos krosnininku gildija; Krosnių meistrų gildija - The Guild of Furnance
Masters),
Luksemburg (Fédération des Ramoneurs-Fumistes),
Austria (Österreichischer Kachelofenverband),
Poola (Ogólnopolskie Stowarzyszenie KOMINKI POLSKIE),
Venemaa (Allianz. Ofenbaumeister. und Russische Ofenbauer Gesellschaft),
Rumeenia (ASFOCH sociatia hornarilor, constructorilor de cosuri de fum si seminee),
Šveits (feusuisse Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und
Abgassysteme),
Slovakkia (Cech kachliarov),
Sloveenia (OSZ-Odbor pecarjev),
Lõuna-Tirol (Berufsgemeinschaft der Hafner Südtirols),
Tšehhi (Cech kamnářů ČR),
Ungari (MACSOI - Landesverband der Hafner, Kaminbauer und Hersteller),
Prantsusmaa (Association Française du Poêle Maçonné Artisanal A.F.P.M.A)

