
Liikmesorganisatsioonide esindajate kohtumine 15. kuni 17. mail 2019 Prahas

Uueks VEUKO liikmeks sai Moldova Vabariik

Tšehhi pottseppade kutseliit Cech kamnářů koos esimehe Pavel Rynda‘ga võõrustas selleaastast VEUKO 
kohtumist Tšehhi pealinnas Prahas. Nagu ka eelmine aasta, oli ka selle aasta kohtumise põhiteema 
peenosakesed. Uueks liikmeks võeti vastu Moldova Vabariigi kutseühing.

Peale seda, kui eelmine aasta sai välja töötatud ühine seisukohavõtt peenosakeste kohta,  (europäisches 
Positionspapier) selgus, et paljudes maades pälvib peenosakeste teema ikka veel meedia tähelepanu.

Poola ühing pidi teatama puiduga kütmise keelustamisest Suur-Krakovis ning Eestis käib samal ajal arutelu 
benzo(a)püreeni piirmäära ületamise ümber. Seetõttu tuleb Saksa ühingu materjali peenosakeste kohta 
(Feinstaub und Kachelöfen) Euroopa andmetega täiendada ning levitada.

Paljudes VEUKO liikmesmaades teevad kutseühingud tööd, et viia pottsepakutse vastavusse Euroopa EQR-i 
kvalifikatsiooniraamistikuga. Ühingute esindajad vahetasid infot hetkeseisu kohta ja saavad kolleegide tehtud 
ettepanekuid töö jätkamisel arvesse võtta.

VEUKO, mis oli algselt saksakeelsete maade loodud, kasvab iga aasta. Seekord võeti uueks liikmeks vastu 
Moldova Vabariigi kutseühing. Eelnevalt on juba liitunud Moldova Vabariigi naaber Rumeenia. Praeguseks 
koosneb VEUKO 19-st erialaliidust 16-lt maalt.

Pilt 1. VEUKO liikmesorganisatsioonide esindajate grupifoto Prahas, hotelli ees, kus toimus kohtumine

http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/4
http://www.ofenart.at/kacheloefen/download/Feinstaub-und-Kacheloefen.pdf
http://www.pottsepad.ee/wp-content/uploads/2018/07/VEUKO-particulate-matter-position-statement_final_englisch.pdf
http://www.pottsepad.ee/wp-content/uploads/2018/07/VEUKO-particulate-matter-position-statement_final_englisch.pdf


Õhus on juba eelinfot VEUKO Euroopa kahhelahjuehituse meistrivõistluste kohta. 
Meistrivõistlused toimuvad kahhelahjumessi KOK Austria raames. Mess toimub 26. kuni 28. 
jaanuaril 2021. aastal Welsis. Kongressil määrati mitmetest VEUKO maade esindajatest koosnev 
žürii. Toimus ka intensiivne arutlus, milline võiks olla ehitatav kahhelahi.

Pikaajaliste panustajate lahkumine

Peale pikaajalist tööd teatasid kaks aktiivset ja määrava tähtsusega isikut VEUKO-st tagasiastumisest. Šveitsi 
ühingu esimehe Konrad Imbach‘i ning Austria kahhelahjuühingu esimehe Wolfgang Kippes‘i jaoks oli see 
kongress viimane. Konrad Imbach ja Wolfgang Kippes jätsid hüvasti teiste pottsepaühingute esindajatega. 
VEUKO president Robert Salvata tänas mõlemat oma tänukõnes valdkonna heaks tehtud töö eest, öeldes:  
„Konrad Imbach ja Wolfgang Kippes on aastate jooksul VEUKO-t oluliselt kujundanud. Ilma nendeta ei oleks 
VEUKO seal, kus ta praegu on. Nad väärivad kõige suuremat tänu!”

Pilt 2 ja 3. Robert Salvata tänab Wolfgang Kippes‘i ja Konrad Imbach‘i (pildil 3 keskel)



Ajalooline Praha ja tšehhi köök

Tšehhi Vabariik ja Praha on tänu rikkalikule ajaloole, imeilusatele hoonetele ning ainulaadsele ja 
maitsvale köögile maailmakuulus, meelitades kohale mitmeid miljoneid külastajaid kogu 
maailmast. Kõik see ei jäänud ka VEUKO kongressist osavõtjate jaoks varjatuks. Võõrustajad 
planeerisid vähest vaba aega nii, et kongressist osavõtjad said ka muljeid kuldsest linnast. 
Külastati kuulsat restorani „U Flecku” ning ning võeti ette lühike tuur bussiga, mis lõppes 
maailmakuulsa Karli silla juures.

Pilt 4. Grupipilt kuulsa Karli silla juures Prahas

Järgmise kongressi aeg on ka juba teada. See toimub 13. kuni 15. mail 2020 Leedu pealinnas Vilniuses

VEUKO – kasvav Euroopa erialaliitude liit

VEUKO (Euroopa kahhelahjuehitajate erialaliitude 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 organisatsioon kasvanud ning sellesse kuulub 19 erialaliitu 16-lt maalt. VEUKO 
seisab pottsepa kasitöövaldkonna tuleviku eest ja tegeleb teemadega nagu järelkasvu koolitamine, pottsepa 
eriala puudutavad probleemid Euroopas ning riikide vaheline teadmiste vahetamine. Reeglipäraselt toimuvad 
VEUKO poolt organitud pottseppade euroopameistrivõistluseid.

President: Robert Salvata (Slovakkia)
Asepresident: Thomas Schiffert (Austria)
Peakorter: Österreichischer Kachelofenverband, 

Dassanowskyweg 8, 1220 Wien



Liikmesmaad ja erialaliidud

Saksamaa (Zentralverband Sanitär Heizung Klima), 

Eesti (MTÜ Eesti Pottsepad), 

Prantsusmaa (Association Française du Poêle Maçonné Artisanal A.F.P.M.A),

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), 

Moldova Vabariik (ASFOCMD)

Venemaa (Allianz. Ofenbaumeister. und Russische Ofenbauer Gesellschaf), 

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 (Berufsgemeinschaf der Hafner Südtirols), 

Tšehhi Vabariik (Cech kamnářů ČR), 

Ungari (MACSOI - Landesverband der Hafner, Kaminbauer und Hersteller)

http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/2
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/4
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/9
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/5
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/1
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/6
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/13
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/12
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/7
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/8
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/15
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/10
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/3
http://www.veuko.com/de/veuko/mitglieder/11

