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Seoses sügisel algava alumiiniumist küünlaümbriste kogumisaktsiooni “Küünlaümbriste jahiga” kutsub AS Kuusakoski õpilasi
Muinastulede ööl põletatud teeküünlaümbriseid korjama. Teeküünlaümbriseid võib enim leida avalike lõkkeürituste
toimumiskohtadest 29. augustil, Muinastulede ööle järgneval hommikul. Ühislõkked süüdatakse üle Eesti igal aastal
augustikuu viimase laupäeva õhtul päikseloojangul. Sel õhtul moodustunud lõkete kett on liikunud üle Põhjalahe
Ahvenamaa kaudu Rootsi. Lisaks süüdatakse tänaseks lõkkeid Läti randades ning Eestis ka siseveekogude ääres.
Küünlajaht kampaania eestvedaja Mari‐Liis Kallismaa sõnul põletatakse Muinastulede ööl lisaks avalike ürituste suurtele lõketele
ka palju küünlaid ja tõrvikuid, mis ei lagune teatavasti looduses või prügimäel mitte kunagi.
“Parim viis põlenud teeküünlaümbristega keskkonnasõbralikult ümber käia on suunata need taaskasutusse. Seetõttu on
Muinastulede ööl põletatud küünlaümbriste korjamine tublidele noortele hea võimalus end sügisel toimuvaks "Küünlajahiks" ette
valmistada: randadel olevad küünlaümbrised kokku koguda ning kampaania lõpus koos ülejäänud ümbristega meieni toimetada,”
ütles Kallismaa.
Eestis teistkordselt toimunud Kuusakoski “Küünlaümbriste jahi 2014/2015” aktsiooni käigus kogusid 6458 õpilast üle terve Eesti
kokku rohkem kui 1,4 milj põlenud alumiiniumist teeküünlaümbrist.
“Kuna kampaania populaarsus on iga aastaga kasvanud ja kokkukogutud ümbriste arv on olnud niivõrd märkimisväärne, siis
otsustasime jahiga jätkata ka sel aastal ning nüüd veelgi suuremalt. Uue kampaania info saadame välja juba oktoobris 2015,”
lisas Kallismaa.
Selleaastase Muinastulede öö temaatika on pühendatud Eesti tulevikuloole, mille eesmärk on leida ja tugevdada ühtsustunnet ning
ühiseid väärtusi. Antud teema üle arutlemiseks kutsub Muinastulede öö koostöös Arvamusfestivali korraldajatega kõiki lõkke
ümber mõtlema, mis meile Eestis rõõmu valmistab ja millisest Eestist unistame.
Muinastulede öö eestvedaja Mairold Vaiki sõnul unustatakse tihtipeale ära kogu ürituse eesmärk. “Muinastulede öö mõtte
säilitamiseks ja traditsiooni jätkamiseks, saab iga osaleja omalt poolt kaasa aidata sellega, et ei heida rämpsu õhku, merre ega
jäta muul viisil loodusesse,” lisas Vaik.
Muinastulede öö avalikke lõkkeplatse saab näha Muinastulede öö kodulehel http://www.muinastuled.ee/lokkekohad/
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