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Laura-Liisa
Valdur:
Mari-Ly
Soomuste: Õpetaja
Anneli on sõbralik, meil
on temaga väga vedanud. Ta
hakkas viiendas klassis meie
klassijuhatajaks ning kohe
esimesel tunnil sain ma
aru, et ta on üks väga
vinge õpetaja.

Õpetaja Tumanski

on seltsiv ja innustab
Tugev

meid üha takka.

aineõpetaja, üks
minulemmikõpetajatest.

Kasper Gregor
Uussalu: Õpetaja
Merike on tore õpetaja,
ta tegeleb ja mängib
meiega. Just sel kuul
käisime rabas matkamas.
Saime värsket õhtu
hingata, seal oli ilus
maastik.

Grete Torp:
Õpetaja Merike
Laas on aktiivne ja
sõbralik õpetaja, just sellist
esimest õpetajat endale
ootasingi. Võiksime klassijuhatajaga veel

ekskursioonideleminna,
näiteks Saaremaale või
hoopis lennukiga

välismaale.

Jüri Timošin:

Liisa ei ole kuri,
pigem ikka lõbus.
Üldse on nooremad
õpetajad lõbusamad.
Käime temaga koos
paljudel
spordivõistlustel.

Reelika
Saadov:
Õpetaja Liisa on tore
ja aktiivne, kõik tema
tunnid on väga lahedad.
Jah, vahepeal on ta
kehalise kasvatuse
tunnis kuri, seda
mitte eriti tihti.

Lapsed kiinduvad
lemmikõpetajatesse jäägitult
Kuido

Saarpuu

Eile pärastlõunal kuulutati Järvamaa aasta
parimateks õpetaja-

teks Anneli Tumanski,
Liisa Gritšenko ja Merike Laas. Nagu alljärgnevalt lugeda võite, on
kõik kolm laste suured
lemmikud.
Järvamaa hariduspreemiad andis
Järvamaa omavalitsuste liit(JOL)
kätte Roosna-Allikumõisas.
Aasta õpetaja preemia laureaadiks nimetati Anneli Tumanski Väätsa põhikoolist,
noore õpetajapreemia sai Laupa
põhikooli õpetajaLiisa Gritšenko
ning parimaks klassi- jakoolieelse lasteasutuse õpetajaks Paide

ühisgümnaasiumi klassiõpetaja
Merike Laas.
Väätsa põhikooli õppealajuhataja Anneli Mandi ütlust mööda
on 2005. aastast koolis inglise
keelt õpetav Anneli Tumanski
rikastanud koolielu välisprojektidega.
Õpetajana on Tumanski leidnudlastele võõrkeele õppimiseks
motivatsiooni rahvusvaheliste
eTwinningu ja Comeniuseprojektidekaudu. Viimastel aastatel on
kool ise rahvusvahelisi projekte
algatanud ja juhtinud ning seoses
sellega on õpilased saanudkülastada paljusid välisriikeKreekast
Prantsusmaani.
Mand lisas, et Anneli Tumanski on rahulik ja enesekindel kolleeg. «Tema üks hobi on
reisimine, huviriikide ja kultuuride vastu ning selline omapära
toetab teda ka nende projektide
läbiviimisel,» lausus ta.
2012. aasta augustist Laupa
põhikoolis kehalist kasvatust

andev Liisa Gritšenko on direktor Kaarel Aluoja hinnangul hästi
hakkaja. «Ta saab õpetajatööga
väga hästi hakkama,» lausus ta.
«Tähtis on ka tema töö suunaja
ja kasvatajana. Liisa ajal on Türil treeningutes käima hakanud
laste hulk oluliseltkasvanud. Ta
on suutnud spordi muuta lastele
köitvaks.»
Paide ühisgümnaasiumi
direktori Kersti Laastau meelest on Merike Laas positiivse
ellusuhtumisega ning kergesti uutest ideedest vaimustuv
tegutsemistahteline inimene.
«Ta püüab alati osa võtta uutest koolitustest. Lapsed armastavad teada, tema ja nende
vahel tekib tugev side, nad on
alati tema ümber koondunud,»
lausus ta. «Merike on väljunud
klassiõpetaja staatusest. Ta on
valmis töötama ka gümnaasiumiosa õpilastega, lugedes neile
liiklusõpetuse aluseid.»
MerikeLaas töötabPaideühis-

gümnaasiumis klassiõpetajana
1986.aastast.

Järvamaa hariduspreemia on
asutatud 1998. aastal ja see an-

takse kätte igal aastal enne õpetajate päeva. Aasta õpetaja preemia
suurus on 800 eurot, noore õpetaja ning klassiõpetaja ja koolieelse
lasteasutuse õpetaja preemia 500
eurot. Preemiasummast arvestatakse maha tulumaks.
JOLi haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kulno Klein ütles, et maakonnaparimaid õpetajaid välja valida oli jälle väga keeruline. «Esitatudoli palju tublisid
inimesi, näiteks aasta õpetaja
kategoorias tuli otsus langetada
14kandidaadi vahel,» põhjendas
ta. «Määravaks saiinimese panus
meie hariduselukujundamisse.»
Kleinile tegi heameelt, et
tunnustatud töötavad Järvamaa
eri piirkonna koolides ja linnakoolide kõrval olid esindatudka
maakoolid. «Kõikikolme preemia
saajat võiks pidada sädeinime-

PREEMIAD
Aasta õpetaja preemiale kandideerisid: Liina Molotovskaja, Helen Trug, Ülle Rohtma, Kersti Kivisoo,
Reet Libe, Virve Kaljula, Kalli Vainula, Toomas
Aan, Siret Pärtel, Kaja Kraav, Anneli Tumanski, Signe Jõerand, Leelo Kivirand jaElena Rattur.
Noore õpetaja preemiale kandideerisid: Riina Hiob, Karin Karolin, Piret Voivod, Liisa Gritšenko ja Egle Lepp.
Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja
preemiale kandideerisid: Mare Kärner, Krista Rikk,
Ester Koplimets, Pille Paal, Merike Laas, Külli Jäätma, Moonika Vene, Ülle Kaarus, Leo Matikainen,
Pille Eha, Helle Suurkivi ja Egle Lepp.
seks, inimeseks, kes pühendavad
hariduseluedendamiseleka isiklikkuaega javaeva,» kiitis ta.
Vaata digilehest videoid, kuidas iseloomustavad pärjatuid
nende õpilased. Jutule saime
Mari-Ly Soomuste ja Laura-Liisa

Valduriga

Väätsa

põhikooli

IX klassist, Laupa põhikoooli

kuuendikega Reelika Saadovi ja
Jüri Timošiniga ning Grete Torbi
ja Kasper Gregor Uussaluga Paide ühisgümnaasiumi esimesest
klassist.
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järvateataja
Järvamaa naised viivad
messile särtsuja vürtsi
Nädalavahetusel Olustveres
korraldataval üleeestilisel
hoidiste messil on Järvamaa
naised tänavu kolm korda
suuremal pinnal, kaasas üks
uus hoidistaja ja varasemast
poole rohkem hoidiseid.
Kodukant
Järvamaa
esindajana korraldab Kaie
Altmets hoidiste messile
minekut kuuendat aastat.
Tema meelest on järvalannad tänavu esindatud eriti
suursuguselt. «Varemoleme
kahe-kolmekesi mahtunud
ühe laua taha ja pakkunud
maitsta kuut-seitset hoidist,
tänavu läheme neljakesi ja
kaasa võtame kuni 15 hoidist,» selgitas ta.
Nii läheb naistel Olustverre minekuks tarvis kaht
autot, sest peale hoidiste tuleb kaasa võtta ka lauakaunistused.
Kaie Altmets on koos tüt-

re Katriniga hoidiste messil
juba teada-tuntud tegija, kes
on noppinud sealt ka auhindu, MariliisTadr osalebteist
korda, Koigi tänavuse moosilaada parima hoidise autor
Sirje Mehik on uustulnuk.
«Kindlasti saab tunnustatud
moosi maitsta ka Olustvere
messil ja paljusid teisigi,»
lisas Altmets.
Altmets märkis veel, nende hoidistes on nii särtsu kui
ka vürtsi.«Enamikus purkides on midagi magusalt särtsakat, kuid valikust ei puudu
ka soolane vürtsikus, kuid
täpsemalt tasub tulla ikka
kohapeale kaema,» lausus ta.
Olustvere teenindus- ja
maamajanduskool peab hoidistemessi kümnendatkorda.
Sel Eesti künnimeistrivõistluste ettevõtmisel valitakse
tavapäraselt ka parimaid retsepte jahoidiseid.(JT)

Mudilased lustisid
spordipäeval
Neljapäeva ennelõunal jooksis
ImaveresEesti piimandusmuuseumiõuel ringi, turnis piimapukkidel jahüppas pallidel 138
mudilast. See oli iga-aastane
Järvamaa lasteaedade spordipäev.

Imavere lasteaia Mõmmi
direktor Heidi Arula ütles, et
spordipäevast võttis osa 23
võistkonda 19 lasteaiast üle
Järvamaa kokku 138 last ja
31 täiskasvanut. «Osa lasteaedu pani välja kaks võistkonda,»
lisas Arula.
Nagu on teinud ka pildil
olev Türi-Allikulasteaed.
Vabatahtlike abiga olid Imavere lasteaia töötajad tekitanud
–

piimandusmuuseumi õuele 12
liikumispesa, mille vahel lapsed kahe võistkonna kaupa
liikusid.
Lapsed panid proovile oma
oskused näiteks kotijooksus,
soo ületamises, rulasõidus ja
jalgpallislaalomis. Meeskondlikku tegutsemist harjutasid
lapsed takistusrajal, üllatusülesandena tulikokku panna
karumõmmi ja südame pusle.
«Selle said rühmad endaga
kaasa,» lisas Arula.Spordipäevalkäimist kinnitas ka diplom.
Loosi tahtelkorraldab järgmiselaastal lasteaedade ühisspordipäeva Koeru lasteaed
Päikeseratas.

Türi valla aukodanikuks
sai tuntud tantsujuht
Silvi Lukjanov

Neljapäevasel istungil

valis Türi vallavolikogu valla aukodanikuks
pikki aastaid rahvatantsujuhina tegutsenud Ellu Kaasiku, kes
on koos ema Erna
Kaasikuga pannud tugeva aluse Türi rahva-

tantsukoolkonnale.
Türi valla aukodanikuks saanud tantsujuht Ellu Kaasik tänas tunnustusest kuuldes esmalt mõttes oma ema. «Olen ju
tantsujuhendajast ema kõrvalt
tantsima õppinud ja tantsinud
esimesest klassist peale. Keskkooli ajal, kui jubaise tantsutunde juhendasin, püüdsin edasi
anda kõike temalt õpitut,» lausus
ta vaevu nuttu tagasi hoides.
Aukodanikuks saada on Kaasiku meelest sõnulseletamatu
tunne. «Vähemaltei teinud ma
mind esitanud Türi ühisgümnaasiumile häbi ja tööd tantsujuhina sai ka ju tehtud ikka
aastaid ja südamega. Ehk olen
siis väärt kandma nii kõrget tunnustust,» lausus ta.
ElluKaasiku Türi valla aukodaniku kandidaadiks esitanud
Türi ühisgümnaasiumi avalduses on kirjas, et rahvatantsijate
kõrge tase on tulnud Ellu järjekindluse ja nõudlikkusega.
Ellu oli tantsijatele suur eeskuju, tema järgivõiskella õigeks
panna. Ainult sellisetöössesuhtumisega oligi võimalik saavutada Eesti tantsurühmade seas
kõrgeim kategooria.
Ellu Kaasik tegutses tantsujuhina Türil alates 1964.aastast
2010. aastani, juhendadesmudilas-, laste-, neidude-, nais-, segaja tütarlasterühmi. Hinnanguliselt on tema käe all õppinud üle

Türi valla aukodanikuks saanud tantsujuht Ellu Kaasik istub kodus oma lemmiktugitoolis, kuhu
ta potsatas ka pärast nii erilise austusavaldusest teada saamist. Istus ja mõtles heldinult
oma tantsujuhendajast emale, kelle tõttu sai temast just selline tantsujuht, nagu ta on olnud.
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tuhande tantsija ning mitmest
neist saanud rühmajuhendajad
ja rahvakultuuri edasikandjad.
ElluKaasik pälvis Järvamaa
kultuuripreemia 1992. aastal ja
Järvamaa kultuuri elutööpreemia 2008. aastal.
Türi valla kultuuri- ja avalike suhete spetsialist Katrin
KASPAR POKK/ KANAL 2
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Kalevipoja koer
vajab uut peremeest
Paides vajab peremeest rõõmsameelne koer, kelle eelmine
omaniksai Soomes tööd ja hülgas seetõttu oma looma.
Koer elab praeguPaide linna
ja valla piiril Präämakülas endise veterinaarkeskuseterritooriumil, kus tema eest hoolitseb

VahurVaarma.Vaarma ütles, et
koer on rõõmsameelne, seltsiv
jaotsib hellust. «Keegi saab endale väga hea sõbra,» sõnas ta.
Inimene, kes soovib koerale kodu ja hoolitsust pakkuda,
peab helistama telefonil 5552
8778 või 5666 5325. (JT)

Nädalavahetusel digilehes
Galerii Peetris korraldatavast Naabriplika sügislaadast.
Loe pühapäeval digilehest, mida on rääkinud abielupaar Aina ja Aulis Lee Estonialt pääsemisest ja elust
nüüd Einar Ellermaa ja Inge Pitsneri raamatu «Estonia
inimesed. 20 aastat pärast laevahukku» tarvis. Avaldame ka samas raamatus ilmunud triatleet Ain-Alar Ju•

•

hansoni pääsemise loo.
Vihjeid võib saata e-posti aadressil toimetus@jt.ee või
anda teada telefonil 515 6337.

Vaata www.jt.ee.

BMW sõitis keset maanteed
Fordile tagant sisse
Eile kella 18.50 paiku juhtus
Tallinna–Tartu maanteelPaide
vallas Võõbus liiklusõnnetus.
Tallinnast Tartusse sõitnud
26aastane Vjatšeslav ütles, et
tähelepanu hajus korraks ja ta
sõitis BMWga tagant otsa tema
ees liikunud Fordile, milleroolis
oli 40aastane Andrei.

Ford paiskus saadud löögist
üle vastassuunavööndi teelt
välja, aga BMW paremale poole.
Mõlemad sõidukid jäid ratastele.
Autodes olid vaid juhid,
kumbki vigastada ei saanud.
Mehed jõudsid süüdlase suhtes kokkuleppele ja pöörduvad
nüüd kindlustusse. (JT)

Soomets ütles, et aukodaniku
nimetusele javapimärgile esitati tänavu kolmkandidaati: Ellu
Kaasik, SiljaAavik jaLeonhard
Soom.
Laureaati ja nominente tunnustatakse Türi valla sünnipäeval, 23. oktoobrilkell 18Kabala
mõisas algaval kontsertaktusel.

Türi vald on aukodanikke nimetanud 2007. aastast
alates. Türi vallale osutatud
väljapaistvate teenete eest on
tunnustuse pälvinud Mare Jaaniste, Toomas Šadeiko, Eino
Sepp, Ivo Raudsepp, Lembit
Leinjärv, Kalju Tamm, Toomas
Marrandi.

Selgus Paide parim
peastarvutaja
Eelmisel nädalal oli Paide
gümnaasiumis viies matemaatikaülesannete lahendamise ja
peastarvutamise võistlus «Südamesmatemaatika».Võistlusel
osales 74 VIII–XII klasside õpilast 11st Järvamaa koolist.
Võistluse korraldaja, Paide
gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Daire Krabi andis teada,
et võistluse avamisel kõnelesid
Paide linnapea Priit Värk ja Paide gümnaasiumi direktor Vello
Talviste. Samuti nauditi Paide
gümnaasiumi VI-VII klasside
segarahvatantsurühma Keerutajad esinemist. «Sõnavõtjad
rõhutasid matemaatika olulisust ja soovisid osalejatele edu
ülesannete lahendamiseks,»
märkis Krabi.
Õpilased rakendasid õpitut
eluliste ülesannete lahendamisel ja panid ennast proovile ka
peastarvutamises.
Tiitli parim peastarvutaja
Paides (PPP 2014) omanikuks
sai Kaarel Siimut (Paide G, XI
kl, õp Daire Krabi).
Tublid peastarvutajad olidka

Mikk Margus Möll (Roosna-Alliku PK, IX kl, Heli Järve),Kadri
Jürissaar (Imavere PK, IX kl,
Katrin Vill), Madis Janno (Paide ÜG, XII kl, Margit Arro), Rene
Perzinski (Paide G, VIII kl, Eha
Vaard) ja Andres Kaaver (Türi
ÜG, X kl, Ethel Koit).
VIII-IX klasside arvestuses
oli parim ülesannete lahendaja
Mikk Margus Möll (Roosna-Alliku PK, IX kl, Heli Järve). Tublid
lahendajad olid ka Alex Horn
(Laupa PK, IX kl, Anne Martis)
ja Magnus Renser (Paide G, IX
kl, Silva Jürisoo) ning Erik Vilbu
(Aravete KK, VIII kl, Jüri Leet).
X–XII klasside õpilaste hulgasoli parim ülesannete lahendaja Madis Janno (Paide ÜG, XII
kl, Margit Arro). Tublid lahendajad olid kaKaarel Siimut (Paide
G, XI kl, õp Daire Krabi), Olavi
Sau (Paide G, XI kl, õp DaireKrabi) ja AndresKaaver (Türi ÜG, X
kl, Ethel Koit).
Parimad lahendajad on koos
vanematega oodatud Paide linnapea vastuvõtule, mis on 9.
oktoobril Paide raekojas. (JT)
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Mõrv jätab mehe kümneks
aastaks trellide taha
Tiit Reinberg

Üleeile ütles 33aasta-

ne Aleksander kohtus, et pidi jooma-

kaaslasel kõri läbi lõikama kaks korda, sest
esimese korra järel ta

tõsiseid vigastusi, jäi kolm neist
elama. Sündmuskohale kutsutud jahimehedlõpetasid loomade piinad.
Kuigi politseinikud võtsid sõiduki ja juhi andmed, ei osanud
nad öelda, miks Honda kohe
pärast kokkupõrget seisma ei
jäänud. Politsei esindaja kinnituseloli juht kaine. Auto tõsiseid
vigastusi ei saanud. (JT)

Eile kella 21.25 paiku aeti Paide
ja Türi vahelisel teel Männaru
kurvi lähedal alla neli metsseapõrsast. Honda maasturiga Paide poole liikunud mees
peatas auto alles paar kilomeetrit hiljem Reopalu ringtee juures, siis avastas ta, et
üks põrsastest on masina alla
kinni jäänud.
Kuigi kõik neli põrsast said

Tänavu Paidelinna aukodaniku
tiitli saanud Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu (pildil) annetab tunnustusega kaasneva preemia 700 eurot
Andeka Lapse sihtkapitalile, et
toetada tublisid noori.
«Tegemist on väga ilusa žestiga linna noorte heaks,» tunnustas Uibopuu otsust Paide
linnapea Priit Värk.
Paidelinnateeneka maleõpetaja pärandvara põhjal asutatud
sihtkapitali Andekas Laps preemiaid jagatakse Eesti vabariigi
aastapäeva paiku.
Sihtkapitalile saavad an-

Aleksandrit kümneaastase vangistusega.

netusi teha kõik soovijad, arveldusarve SEB pangas on
10030228771016.(JT)

Uus maavanem saab
plaanitust varem paika

Aleksander kurtis kohtus kehva kuulmise üle, mistõttu andis kohus talle kõrvaklapid. Mingeid
tundmusiei näidanud ta isegi siis, kui kuulis, et sai karistuseks kümneaastase vabaduskaotuse.
TIIT REINBERG

damises, sest Elleni mäletamist
mööda lubanud Aleksander temalgi kõri läbi lõigata. Ellen oli
sellest nii hirmunud, et tormas
toast välja ja läkskuuri ühe kiletüki alla peitu.
Kui Aleksandri kaitsja kohtus Ellenit ähvardamise asjus
küsitles, jäi naine jälle vastamisega kimpu. Kord mäletas ta
juhtunut ühtmoodi ja siis jälle
teistmoodi.
Prokurör palus kohtul
mõista Aleksander süüdi nii
tapmises kui ka ähvardamises
ja määrata talle karistuseks
14aastanevabaduskaotus.

Oma viimases sõnas Aleksander pikka juttu ei teinud,
kaitsja küsimuste peale vastas,
et kahetseb tegu ja peab prokuröri palutud karistust liiga
karmiks.
Kohus mõistis Aleksandri süüdi tapmises, kuid mitte
ähvardamises ja määras talle
karistuseks
kümneaastase
vangistuse. Et Aleksander on
juba üle aasta vahi all viibinud,
pääseb ta vabadussevähemkui
üheksa aasta pärast.
Ei prokurör ega Aleksander
osanud istungi lõppedes öelda,
kas kaebavad otsuse edasi või
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ge külmemate ilmadega peab
kaugküttepiirkonna soojatootja
lülitama tööle lisaks põlevkiviõlil töötava katla.
Peale toasooja toodab Oisu
biogaasijaam elektrienergiat
mahus, millest jätkuks 3000
Järvamaa kodumajapidamise tarbeks. «Naljatades saab
öelda, et süüdates kuskil Türi
vallas pimedatel talveõhtutel
toas valguse või võttes ahjust
lõhnavat kooki, võiks mõelda
mõnikordka nendele OÜ Estonia lehmadele, kelle toodetaval
sõnnikulbiogaasijaam töötab,»
ütles Marrandi.(JT)

Järvamaa omavalitsuste liidu
(JOL) juhatuse esimees KristjanKõljalg ütles, et seitse juhatuse liiget otsustasid järgmisel
reedel kokku kutsuda erakorralise üldkoosoleku, et siseminister HannoPevkur saaks
tulla tutvustama maavanema
kandidaati.
Kui erakorralist koosolekut
ei oleks kokku kutsutud, siis
oleks uue maavanema ametisse nimetaminerohkem kui
kuu aega edasi lükkunud.
Kõljalg ütles, et arvestades
asjaolu, et hetkel on koostamisel Järvamaa planeering
ning riigi tasandil ettevalmistamisel järgmise perioodi
EL rahastus, siis on Järvamaal
vaja kiirestika kõige kõrgemat

riigi esindajat maakonnas, et
me käimasolevates protsessides Järvamaale suurimatkasu
lõikaks. «Loodan, et uus maavanem suudab järgneva viie
aasta jooksul riigi esindamise
kõrval ka võimalikultpalju arvestada maakonna tasakaalustatud ja tegusa arenguga,»
sõnas ta.
Kõljalg lisas, et Pevkur on
kinnitanud valmisolekut tulla nädala pärast Järvamaale
maavanema kandidaati tutvustama.
Järva Teataja andmeil saab

uueks maavanemaks endine
Paide linnapea Alo Aasma.
Tiina Oraste ametiaeg maavanemana lõppeb järgmisel
nädalal. (JT)

–

mitte. Seda teha on neil aega
seitse päeva.
Tänavu pole Järvamaal tapetud ühtegi inimest. Viimaste
aastate tapmised on avastatud
ja süüdlased on kohtus karistuse saanud.

Täpsustus
Teisipäeva, 23. septembri lehes ilmunudartiklist «Lapse sünd innustas õppima» jäi eksikombel välja üks aasta õppija tiitlikandidaat:
Anne-Ly Seljamaa.Konkursi korraldajad paluvad vabandust.

Anname

Biogaasijaam odavdab Oisus
toasooja tunduvalt
Oisus sündis kokkulepe, et
eeloleval kütteperioodil langetab NR Energy OÜ (endine OÜ
Avoterm) toasooja hinna 84,81
eurolt 62 eurole MW/h eest (lisandub käibemaks).
Hinnalangus osutub võimalikuks Oisu biogaasijaama
(pildil) tootmisvõimsuse saavutamise tõttu.
OÜ Oisu Biogaas juhatuse
liige Jaanus Marrandi andis
teada, et prognooside kohaselt
suudab OÜ Estonia ja Nelja
Energia OÜ opereeritav biogaasijaam katta peaaegu kogu
Oisu soojavajaduse. Üksnes kõi-

Seapõrsad alla ajanud
juht kihutas edasi

Aukodanik annetab
preemiaraha lastele

ei surnud ja siis tahtis
ta mehe piinad lõpetada. Kohus karistas

Möödunud aasta 20. juulil tähistasid Aleksander, Erik ja
Sulev Järva-Jaani vallasMetsla
külas ühes lagunevas majas
Elleni sünnipäeva. Selles majas olid joomingudkogu aeg ja
politseinikud said väljakutseid
sageli.
Enamasti põhjustas need
Aleksander, kes olikedagi peksnud, ähvardanud peksta või ei
tahtnud ta lihtsalt koju minna.
Millest tüli tookord sünnipäevalauas alguse sai, ei selgunud isegi kohtusaalis, sest kõik
kolm pidulist tunnistasid, et ei
mäleta sellest suurt midagi.
Rohkem kui aasta tagasi
olid kõik kolm politseis andnud
üksikasjalikke tunnistusi, kuid
nüüd oli suurem osa mälupilte
nagu peoga pühitud.
Kuigi arstid on Aleksandri
terveks tunnistanud, suutis ta
kohtus isegi oma kaitsjat üllatada.Varem oliAleksander avameelselt ära rääkinud, kuidas
ta Sulevi tappis, aga kohtus ta
ennast mõrvas süüdiei tunnistanud.
Ta selgitas kohtupingis täiesti rahulikult, kuidas võttis pussnoa ja lõikas Sulevil kõri läbi.
Kui kannatanu oli seepeale
teise tuppa roomanud, läks ja
lõikas seal veel kord tal kõri
läbi. «Ta korises ja ma tahtsin
ta piinad lõpetada,» põhjendas
Aleksander.
Prokurör ja kaitsja olid kohtus täiestikimpus, selgitamaks,
kes kus kohas mõrva hetkel
viibis, sest kui vahetult pärast
mõrva mäletas Ellen, et tema
nägi veretööd koguni pealt, siis
nüüd kinnitas ta, et sellist mälestust tal küll ei ole.
Lisaks mõrvale süüdistati
Aleksandrit tapmisega ähvar-
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TASUTA

STIHL

ara!
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Too oma STIHLi mootorseade hooldusesse.
STIHL annab Sinu bensiinimootoriga STIHLi
seadmeleTASUTA õhufiltri, küünla ja kütusefiltri.

Osade vahetus ja seadistus tehakse
vaid 8 € eest.
-5*
9»

i
-

HEA pakkumine

Lehepuhur BG 56
Püsikliendi hind 199 €
Tavahind 239

DMITRI KOTJUH

STIHL ainuesindus Järvamaal
SAEMEISTER, Pärnu tn 120, Paide

€

Tel 382 1031
www.saemeister.ee
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105

Bosch Car Service
T Ö ÖK OD A

KUTSUME KÕIKI OMA VILISTLASI, ÕPETAJAID JA TÖÖTAJAID
KOOLI SÜNNIPÄEVALE
29. novembril 2014

Enne karmide sügisilmade saabumist
pakume sõidu-ja veoautodele ning autobussidele:
eelsüüteküünaldekontroll, vahetus
tulede kontroll, reguleerimine
kojameeste vahetus
pidurite kontroll kaasaegsel piduristendil
akude, generaatorite kontroll
diiselautode toitesüsteemi kontroll
Aasta ringi pakume remondi-ja hooldustöid, diagnostikat jne
Meie kaupluses müügil kvaliteetsed varuosad

Pidulikud üritused vilistlastele algavad 28. novembril
spordivõistlustega E-Piima Spordihallis
Laupäeval, 29. novembril kell 16 pidulik kontsert-aktus ning
koosviibimine E-Piima Spordihallis ja koolimajas. Tantsuks ansambel Apelsin
Osavõtumaks kuni 23. novembrini 20

€,

29. novembril 30 €

Maksta saab MTÜ Paide GümnaasiumiSeltsi kontole nr EE261010220063814016 SEBpangas,
märgusõna „Vilistlased“. Palume ülekande selgitusse märkida oma
ees-japerekonnanimi (neiupõlvenimi) ning lõpetamise aasta

www.vok-vts.ee
Asume Tööstuse 36, Paide. Tel 385 1810, 513 4056
For everything your car needs

Samale kontole on oodatud kõik toetusedkooli arvutiklassi uuendamiseks, märgusõna „Hea sponsor“

OSTAME

loeb!

Terve Järvamaa
Sul on kodus midagi, mida sa enam ei kasuta
aga ära visata ka ei raatsi

-

kasvava metsa raieõigust
metsakinnistuid
metsamaterjali
Aru Metsagrupp OÜ
arumetsagrupp@gmail.com
+3725649 6605
www.arumets.ee

...

ÄRA

MURETSE!

Ajalehtedes Järva Teataja, Pärnu Postimees,
Sakala, Virumaa Teataja jaValgamaalane ilmub

www.landeker.ee

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK

„KASUTATUD ASJAD“
513 8029
516 0843

metsaharvenduse@gmail.com

513 2772, svenpluss@gmail.com

kus kasutatud asjademüügikuulutuse tähemärgi
hind on vaid 1 sent japildi lisamine TASUTA!
Kuulutusi võetakse vastu E-R 9-12, 12.30-17
Järva Teataja toimetuses Väike-Aia 5, II korrus,
e-postigakuulutused.jt@ajaleht.ee, info telefonil 384

OÜ Landeker ostab

metsa ja maad,
sobib ka läbiraiutud ja
hüpoteegiga maa,
ettemaksu võimalus!
Tel 489 4055, 511 0415,
517 9866, faks 489 4962.

ostame

METSAKINNISTUID
üle Eesti: tel 507 2544
www.erametsa.ee
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PÖÖRDEPUNKT

Tiit Reinberg

Kel võim, sel õigus
peksta ja alandada
«Pöördepunkt» on Järva
Teataja kaks korda kuus ilmuv rubriik, kus tutvume
inimestega, kes on elus võtnud või sunnitud ette võtma julge ja põhjaliku muutuse, mille üle võib olla uhke ja mida tasub teistelegi
eeskujuks tuua.

Järvakad tundsid teda kui
edukat ärimeest, kuid oma
naisele ja lastele oli ta hirmuvalitseja, kelle terrorist
pääsuks ei näinud lähedased ühel hetkel enam muud
võimalust kui enesetapp.
Tegemist on Järvamaal tuntud perega,
kelle nimed on meielehest korduvalt läbi käinud. Et oma lapsi säästa, nõustus
naine Järva Teatajale pere hirmsa loo
ära rääkima tingimusel, et nad jäävad
anonüümseks.
Nimetamenaist Anneks ja meest Tõnuks. Nendekooselu algas nagu iga teine
ja polnud mingit märki, et aastate pärast
kujuneb sellest põrgu.
Tõnuhakkas varakult äriga tegelema,
ka Anne lõi selles kaasa, kuid pidi peagi
ettevõtluse asemel lapsele keskenduma.
Mehe vägivaldsus ja diktaatorlikud
kombed lõid välja teise lapse sünni järel. Ta eikannatanud lapse nuttu. Naine
pidi suutma lapsi kiiresti vaigistada ja
kui see ei õnnestunud, siis teise tuppa
tormama, et mees ei ärrituks.
Laps on laps ja alati ei jõudnud ema
õigel ajal kohale. Siis sai laps nii-öelda
isalikku õpetust tunda.See võis tähendada väikest tutakat vastu pead või julma rihmaga peksmist. Anne ei suutnud
seda kunagi pealt vaadata ja tormas vahele. See tähendas, et lisaks lapsele sai
ka ema kere peale.
Kui isa soovis last häirimatult«kasvatada», lukustas ta ennast koos lapsega
Kodu pidi Annel alatilaitmatult korteise tuppa, et ema ei saaks vahele segada. Need olid Annele õudsed hetked. ras olema ja kui meeskoju jõudis, siis soe
Kuuled, et laps karjub, aga ei saa midagi söök valmis, lisaks sellele töö ettevõttes
teha. See oli palju hullemkui ise peksa ja laste kasvatamine. «Ega mul millegi
saada.
muu jaoks aega jäänudki,»lisab ta.
Mõne aasta pärast hakkas mees koMidarohkem mees «tööreisidel»käis,
dunt rohkem ära olema. Ta selgitas, et seda armukadedamaks ta muutus. Kui
äri tõttu peab vahel isegi mitu nädalat Tõnu arvates suhtles Anne mõne meeskodust ära olema. Anne polnud loll ja kliendiga liiga sõbralikult, sai ta hiljem
sai aru, et äri asemel on mängus teised kodus peksa. «Maei petnud tedakooselu
naised.
ajal kordagi!» kinnitab Anne.
Kui algul tegi see haiget, siis aastate
Kui füüsiliselt on mehel 60 kilo kaapärast oliAnnele jalastele isa «ärireisile» luvat naistlihtnepaika panna, siis tema
minek oodatud uudis, sest see tähendas vaimne mahategemine oli pikem protsess, kuid edukas. «Ta korrutas mulle iga
rahulikku elu.
Kui lapsed kasvasid suuremaks, li- päev, et ma ei saa ühegiasjaga hakkama,
sandus peksule ka muidkaristusi, mille olen täiestikasutu jarumal,» ütlebAnne.
tõttu hakkas kannatama laste tervis.
Anne tunnistab, et see on nagu hüpPerre sündiskolmas laps. Väliselt oli noos ja ühel hetkelhakkadki uskuma, et
tegemist lausa musterperega. Noored, oled hädapätakas ja ilma meheta toime
ilusad ja edukad. «Mulle ikka öeldi saei tule.
Tõnu järgmine samm oli hakata Angeli, et küll sul on ilus elu,» meenutab
net alandama laste ees. Kui pere istus
Anne.
Tõnu julmus kogus aina hoogu. Kui laua taga ja lapsel kukkus toit maha, ei
laste vastu oli ta üksnes karm, siis naitohtinudlaps seda üles korjata. «Ta isegi
sest hakkas ta endale orja tegema.
ei öelnud minu nime, vaid näitas näpuKuigi laste kasvades naasis Anne ga, et selliste tööde jaoks on meil See,»
pereärisse, polnud raha tal kunagi. Ta meenutab ta.Laste ees nimetas ta Annet
polnud ametlikult ettevõttes töölgi ega selliste nimedega, mida naine keeldub
saanud sentigi palka. Kogu raha oli Tõkordamast. «Noh, need igasugused kenu käes ja tema otsustas, kuidas raha haosad...» lisab ta.
kulutada.
Kui Tõnu hakkas teda laste ees peksOskuslikult peletas Tõnu eemalekõik ma, oli see Annele viimaseks märgiks,
Anne sõbrannad. «Ta käitus nendega et nii enam edasi minna ei saa, ta peab
ebaviisakalt janii hakati ka minust eevõtma oma lapsed ja mehe maha jätma.
male hoidma,» sõnab Anne.
Lahkumiseks oli kaks põhjust. Peks-

Kuid teate kedagi, kellest tasub Järva Teatajal kirjutada,
andke temast teada e-posti
aadressil toimetus@jt.ee.
13. septembril ilmus Järva
Teatajas lugu «Õpetaja pääses viinakuradi küüsist
oma tahte jõul»,kus oma
loo rääkis Silva Anspal.

TAIRO LUTTER/ POSTIMEES

mised läksid aina julmemaks ja Anne
kartis, et mees võib ta mahalüüa. Teine
hirm oli laste tuleviku pärast.
Naiste varjupaika siis veel polnud ja
nii tuli Annel leida peavarju sugulaste või sõprade juures. «Kui oled lastega
juba paar päeva kellegi juures elanud,
siis tunned, et ega sa seal enam väga
teretulnudole,» ütleb Anne.
Siis ilmus ukse tahaTõnu, lilledkäes
ja head sõnad huulil. «Sellel on nüüd
lõpp, hakkame ilusasti elama,» kõlas
lubadus.
«No kuidas ma ikka pere ära lõhun, ta
on ju laste isa,» mõtles Anne janõustus
koju tagasi minema.
Mingit muutust siiski ei tulnud. Terror ja peks jätkus.
Kui Anne ähvardas abielu lõpetada,
tegi mees talle selgeks, et kogu maine
vara ja lapsed jäävad temale. Ta lubas
advokaatidega naise maatasa teha.
Anne mõistis, et ta lihtsalt ei saa võtta
lapsi ja minema jalutada, vaid peab hakkama lahutuseks ettevalmistusi tegema.
Kui ühelnovembriõhtulsai Anne korralikult peksa jaselle tipuks viskas Tõnu
ta koos kõige väiksema lapsega ukse taha, ei jäänud Anne trepile konutama ja
ootama, kuni ühelhetkelarmulikult uks
lahtikeeratakse.
Anne läks kiirabisse. Tema vigastused
pandi kirja. Nüüd on peksmise kohta dokument olemas.
Tagantjärele imestabAnne, etkui öösel
ilmusarsti juurdeläbipekstud naine, käeot-

sas väike laps, kellel on ainult üks saabas
jalas,siis keegi ei uurinud,kas nad vajavad
abi. Pisteti paberpihku jahead ööd.
Kodus lõi Anne paberi lauale jateatas,
et kui Tõnu veel ühekorra tema võilaste
vastu kätt tõstab, läheb ta politseisse.
Kui Tõnu nägi, et naine hakkas tal
käest libisema, tegi ta ettepaneku saada veel üks laps, et see muudaks nende
suhet. Anne mõistis, et last soovis mees
üksnes seetõttu, et ta veel mitmeks aastaksenda külge aheldada.
Tõnu närv ei pidanud vastu kauem
kui paar kuud. Viieaastane laps lõhkus
ühelõhtul kogemata isale olulise asja ja
Tõnulasikäedkäiku. Anne tormas vahele. Algas mehe ja naise vahelinekaklus.
«Ma karjusin vanematele lastele, et helistage politseisse,» sõnab ta.
Õige pea olidki politseinikud ukse taga.Tõnu palus vabandust, et ta naine on
ebastabiilne ja tuli tallekallale, mistõttu
ta oli sunnitud ennast kaitsma.
«Heade advokaatide» abil lõppeski
juhtumnii, et naine peksis meest. See oli
Anneelus kõige mustem aeg. Ta ei näinud enam ühtegi võimalust, kuidas koos
lastegavägivaldse mehekäest pääseda.
«Muleiolnud sentigi raha, polnud kuhugi minna, temalolid tutvused, raha, hea
maine jaadvokaadid,» lausub ta.
Anne tunnistab, et ühel hetkel kaalus ta täiesti tõsiselt panna kõik lapsed
autosse, jätta turvavööd lahti ja kihutada vastu mõnda puud või seina. «Mind
takistas seda tegemast üksnes see, et ma

polnud kindel, kas me kõik ikka surma
saame. Võibolla jäävad lapsed vigaseks,»
lausub ta.
Anne tundis, et selg on vastu seina ja
teist väljapääsu kui lahutus enam pole.
Protsess võttis aega poolteist aastat.
Selle aja jooksul kulutas Anne lugematuidkordi kõikvõimalike ametiasutuste uksi, kuid abi ei leidnud kusagilt.
«Nüüd on ohvriabiloodetavastiparemal
järjel, kuid siis ei huvitanud meie mure
küll mitte kedagi,» ütleb ta.
Ametnike hoolimatusest võib Anne
näiteid tuua kuhjaga.
Hooldusõiguste jagamine mõjus lastele nii rängalt, et üks neist üritas kahel
korral enesetappu.
Pärast Tõnust lahkuminekut oli Anne
töötanudisegi neljal kohal korraga, sest
kogu elu tuli nullist üles ehitada. Nad
elavad tunduvalt vaesemalt kui varem,
kuid Anne ei kahetse hetkegi.
Nüüd on ta Tõnust lahutatud ja mees
elab juba uue naisega. Anne kahtlustab,
et see naine elab hetkelläbi kõike seda,
mida tema aastaid tagasi tunda sai.
Anne usub, et kui ta poleks leidnud
endas jõudu mehe juurest ära minna,
oleks ta praegu kas rahustite mõju all
elav zombi või oleksTõnu ta lihtsalt mahalöönud. «Uue elualustamine on väga
raske olnud ja ega praegugi veel kerge
ole, kuid ma pole kordagi kahetsenud.
See oli ainuõige otsus,» lausub ta.
«Ega praegugi kerge ole» tähendab
Tõnu viimast «kingitust» Annele. Nimelt
oli Tõnu võtnud abielu ajal ühe firma
tarvis laenu. Ta kantis firma varatuks,
lasi põhja ja nüüd peab Anne maksma
pangale 100000 eurot maksmata jäänud
laenuosa.
Anne usub, et see oli Tõnu viimane
kättemaks. «Enam ei saa ta mulle midagi
teha,» kinnitab ta.
Anne on pärast lahkuminekut tegelnud ohvriabiga ja teab rääkida, et
selliseid naisi nagu tema on üllatavalt
palju. Ta ei tea, et mõni jõhkardistmees
muutuks, mistõttu on sellistelpuhkudel
naistelainultüks väljapääs: mees tuleb
maha jätta.Eelkõige laste pärast.
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MegaKOMBO
VÄÄRTUSLIKUM, KUI PEALTNÄHA PAISTAB!

Aastas 151 numbrit paberlehte, 365 päeva digilehte, 4 numbrit ajakirja teadlikule tarbijale OSUTI, 6 numbrit ajakirja parimateks aastateks 30+, 11 numbrit ajakirja elukogenud inimesele 60+, aasta lõpus kalender

paberil

See
kõik ainult

€
7.40
kuus
juriidilisele isikule
8.50 €

nutitelefonis
arvutis

tahvelarvutis

Lehte tellida või tellimust pikendada saab
Järva Teataja toimetuses Väike-Aia 5, II korrus
www.jt.ee, telefonil 384 9200 või 617
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Mesilasema
kabinetis asendab
suminat vaikus

Kabinet

Kuido Saarpuu

3

Veerandsada aastat lasteaeda juhtinud Ülle Ojamäe töökabinet nägi heledamaidvärvitoone alles napid viis aastat tagasi.
DMITRI

KOTJUH

Viimased veerandsada aastat Aravete lasteaeda Mesimumm
juhtinud Ülle Ojamäe on töökabinetisrõõmsavärvilisi toone
nautinud alles viis aastat. Kauaoodatud pisiremont ei jätnud
endisaegsest suurt midagi alles.
Juhatajakabinetiaknalaud on potililli täis. Nii on see olnud
alati. Lilli leidubka kappidel, peaaegu igal suuremal on mesimumm peal.
See ruum omandastäiesti uue ilme 2008. aasta detsembrist
2009. aasta jaanuarini. Napi kahe kuuga sai tumepruunides
toonides ruumist kollaste seintega kabinet.
Kogu seina katva tumeda sektsioonkapi on vahetanudvälja
tänapäevanekontorimööbel, akna eest on kadunud punased
kardinad ning vähe valgust andvate ümmarguste lambikuplite
asemel on päevavalguslambid.
Alles on jäänud lasteaiaavamise puhul Kaardiväelasekolhoosikingitud Kalju Nageli loodusmaal.See maal võib esmapilgul
tunduda raske, isegi rõhuv, kuid mõtte- jakirjatööd tehes see
Ojamäe meelest pigem inspireerib.
Aravete lasteaia au ja uhkus on maja iga aasta kohtaköidetud
kroonikad. Paksudele lehtedele on talletunud kogu lasteaia
ajalugu ja nende virn kappidel ühakasvab.
U-kujuline hoone on suur, kahel korrusel on põrandapinda
rohkem kui 2000 ruutmeetrit. Tippajal, 1980ndatealguses kuulus lasteaia tööperre rohkem kui 60 inimest, kelle hoolitsedaoli
rohkem kui 330 mudilast.Nüüd on 12 lasterühmast järelneli ja
lapsi 60. Töötajaskondki on kolm korda väiksem.
Lastest vabaks jäänudpinnal, mida on ligi 900 ruutmeetrit,
on taasiseseisvumise järel tegutsenud rentnikud. Ühe katuse
all asuvad konstaablipunkt, apteek, kaks perearstikabinetti,
Tallinna vangla kriminaalhooldusosakonna Aravete esindus,
raamatukogu ja vanadekodu ehk koos on noorus ja vanadus,
ilmsüüta lapsed ja ühiskondlikultkasulike töötundidega süütegusid lunastavad noorukid.
Poodnikke on aegade jooksul siin oma ärigakatsetanud kolm,
püsima pole jäänud neist keegi.
Lasteaia juhataja töökabinet on kogu selle aja asunud paarteiseruutmeetrisesruumis suure majapõhjapoolses küljes. Päikesevalgust seal napib, sest vaadet varjab kuusehekk.
Ojamäemeelest soosib jahedus mõttetegevust. «...ja minu lilled,
eriti just varjukannikesed armastavad põhjapoolset,» lisab ta.
Riiulitelt leiab lasteaialaste meisterdatud kaarte, vanemate
kingitud puust kell, nõustamistegevuses vajaminevat psühholoogiakirjandust. Aeg-ajalt tekib mudilaste tarvis kappidesse
komme japuuvilju.
Kapi otsas troonib must Samsungi makk, mis Ülle Ojamäe
tööruumis ei mängi kunagi. See on mõeldud hooldekeskuses
esinemistelekaasavõtmiseks.
Juhataja taustamuusikat ei vaja. Piisab sellest, kui ust paotada jakõrval olevas saalispeetava muusikatunni helidsisse lasta.
Ülle Ojamäe ütleb, et veedabtöökabinetisrohkem aega kui
kodus. Ühelt poolt on talle igapäevatöö südamelähedane, teisalt
asub tema kodu kõrvalmajas ehk minna ja tulla on mõnikümmend meetrit.
Juhataja hoiabkodukorterirõdult lasteaia territooriumilsilma
peal, avab kell 6.30 uksed japaneb maja kell 18 valvealla. «Olen
selle majaga niivõrd kokku kasvanud, et isegi kui olen puhkusel,
toovad jalad mindikka siia,» lisab ta.
Aravete lasteaedavati 1980. aasta augustis. Ülle Ojamäe on
Lasteaia tänavas asuvas lasteaias töötanudalgusest saati, seega
rohkem kui 34 aastat. Kasvatajast sai juhataja 1989. aastal. Aegade jooksul on Ojamäel tulnud hakkamasaada mitme ametiga
koristajast majahoidjani.
Nii ei maksa imestada, miks taskulamp ja lukuõli eikao isegi
värske mulje saanudkabinetist kuhugi. Ikka on tarvis lukkudest
kriukse ja jäätumist kaotada või pimedas keldris ringi kobistada.
Vahel ei saa Ülle Ojamäe mööda ka lasteaia maskoti Mesimummikostüümi selgatõmbamisest.

Riiulitelt pudi-padi ei leia, kõik on hädavajalik tarbekraam lukuõlist
ja taskulampidest erialakirjanduseni.

Kabineti lahutamatu osa on potililled. Neid japiskesi mesimu meonseal tõepsatliju. Aknast

avaneb vaade juhataja kodumajale.

korda on Aravete lasteaed muutnud 34 tööaasta

jooksul oma nime. Aravete kolhoosidevahelisest
lastepäevakodust sai esmalt Aravete lasteaed ning
2007. aastal Aravete lasteaed Mesimumm.

7
rentnikku asuvad Aravete lasteaiaga samas majas.
Irvhambad on naljatlenud, et aastate jooksul on
lastel naabrina puudunud vaid lõbumaja.

Aravete lasteaia au ja uhkus on selle maja iga aasta
kohtaköidetud kroonikad, mida on juba kõrge virn.

Kui vaja, tõmbabAravete lasteaia Mesimumm juhataja Ülle Ojamäe

selga kostüümi ja kehastub lasteaia maskotiks mesilaseks.
–
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Valge laeva
viimane torm

Itse

Estoniat on sel viibinud reisijad ja töötajad kirjeldanud kui
ilusat luksuslikku laeva.Kolm aastat varem taasiseseisvunud
Eesti elanikele oli Estonia ilus nagu unistus. Rahvasuus oli
Estonia valge laev. Nagu Georg Ots või teisedliinilaevadLäänemerel, mis võimaldasid minna parematele maadeleRootsi
ja Soome.
Meremeestele oli 20 aastat tagasi olnud vihmane japaisuva tuulega 27. september lihtsalt järjekordne tormiilm, milliseid on olnudLäänemerel varem ja ka hiljem.
28. septembri öisederisaated raadios ja hommikune
eriprogramm telesmuutsid valge laeva viimse reisi unustamatuksmitte ainult laeval olnute, vaid ka tuhandeteteiste
puhul.
Igaühel meist on Estoniaga oma lugu, omad mälestused
tollest ööst, hommikust ja järgnenudpäevadest. Jäägu ka igaühele õigus oma lugu rääkida või sellest vaikida.
Nii keeldubki osa ellujäänutest ja hukkunute omastest
siiani intervjuudest. Nad lihtsalt ei soovi, et see üks öö annab
ainsa tähenduse nende praegusele tegevusele.Kui ühest
suust ütlevadnad: meie elus on palju muudki. Nad on oma
eluga edasi läinud. Igaüks nii, nagu oskab ja õigekspeab.

Arst pääsenule: sa ei pea end
kangelasena tundma
Praktikakoht valge laeva kajutimeeskonnas oli 19aastase
Oisu neiuKrista Kööbi (pildil)
suur soov. Unistust tööst laeval
ei purustanud ka 28. september
1994. Pärast õnnetust töötas ta
laevadel veel kümme aastat.
Nüüd, 20 aastat hiljem, usub
Krista, et just sel ööl sai temast
täiskasvanu. Nii tundusidki
kuid hiljem rongis kuuldud klassikaaslaste lood ühikatempudest kuidagi väga võõrad millenagi, mis on jäänudkaugele
lapsepõlve.
Krista ütleb, et Estonial juhtunu painas teda aastaid. Haavad jalgadel ja mujal kehal olid
armistunud, aga hing oli ikka
katki. Kuni ühelhetkel otsustas
ta, et juhtunuei tohi tema igapäevaelu enam segada. Lihtsalt
ei tohi! «Hakkasin endaga teadlikult tegelema. Ütlesin endale,
et hommikul ei tohiolla esimene mõte,kui õudne see kõik
oli,» selgitab ta.
Aga selle hetkeni jõudmine
võttis aega. Tagantjärele ei mäletaKrista enam, kui kaua, kuid
usub, et neli aastat kindlasti.
Arusaamiseni aitas jõuda ka
isa surm 1999. aastal. «Ma küll
üritasin talle rääkida, et ta ei
pea minu pärast kartma, kuid ta
ilmselt ei saanud sellest õnnetusest elu lõpuni üle,» lausus ta.
Seega kartis isa oma tütre elu
pärast oma elu lõpuni. «Minule
näitas isa surm, et üks sündmus
ei tohitakistada ülejäänud elu,»
sõnas ta. Ka siis, kui see sündmus on eluga pääsemine. Krista
tunnistab, et eks neid emotsioone ole ta aastate
–

jooksul küllalt läbi elanud, sest
näha, kuidas inimesedlaevas
surevad, jättis oma jälje.
Esimestkorda läksKrista
Kööp laevale 27. septembril. Õhtul tutvus ta laeva ja meeskonnaga. Neljandal tekil asuvasse
kajutisse läks ta varakult, juba
kell kümme õhtul – 28. september pidi olema tema esimene

tööpäev.
Öösel kõva paugu peale
ärganud Krista märkas, et laev
on kreenis. Ta vinnas end lahtivajunud kajutiuksest välja ja
nagu teisedki püüdis pääseda
kõrgemale seitsmendale või
kaheksandale tekile.
Krista arvab, et ilmselt
seitsmendal tekil sattus ta juba
lahti oleva päästeparve juurde.
Järjekordne suur
–

laine viis külili pöördunud
laevalt kaasa nii tema kuika
päästeparve. «Õnneks jäin kuidagi parve nööride külge kinni
ja sain vees end kuidagi parvele
vinnata,» on ta varem öelnud.
Katastroofist rääkimineKristas sügavaid tundmusi esile ei
kutsu jakõnelda saab ta sellest
nagu igast teisest põnevast
juhtumist elus.Keha haarav
külmatunne on aga justkui
taaselustab sündmused.
Mõnikord ka siis, kui väljas
on lihtsalt jahedamilm. «Siis
mõtlen küll, mis mõttes väljas
on külm! Paneendaleriideid
selga. Külm on siis, kui enam ei
olegi külm,» lausub ta.
Krista selgitab, et parvelt
päästmist oodates olinende kehatemperatuur jubanii madal,
et vahepeal oli soe ja siis jälle
külm. «Eks me hakkasimeotsi
andma,» sõnab ta.
Krista kinnitab, et tahaks
väga kokku saadanende
rootslastega, kes neid
kopteriga päästsid ja otse
Stockholmi Huddinge
haiglasse viisid. «Eks
see üks paras infos tuhlamine oleks.»
Parves olid nad
kolmekesi: peale tema ka Rait Põllendik
ja Helve Blumfeld.
Krista ütleb, et kuigi
kogu seitsmetunni
vältel ei kaotanud
ta enesekontrolli ja

keskendus ellujäämisele, kartis
ta veel kopteriski. «Kartsin, et
see kukub alla, torm oli ju,»
märgib ta muiates.
Heatahtliku muigega meenutabKrista ka esimesi haiglatunde
jahaigla väliseestlasestpsühhiaatriaosakonna juhatajat.Talle
ta siis rääkis ja hakkas nutma.
Muu hulgas ütles sedagi, kuidas
ta oli lainetega võideldes teised
kaks inimest paati tõmmanud.
Seepeale kostnud arst: «Sa eipea
end veel sellepärastkangelasena
tundma.»
Krista usub, et just see lause
takistas teda hiljem sündmusist
rääkimast. «Maei julgenudki
kellelegi rääkida, sest kui juba
arsti niimoodi ütles...» põhjendab ta.
VeidranatundubKristale
nüüd seegi, kuidas üks osakond
haiglas kohe tühjaks tehti ja
kõik Estonialt pääsenud sinna
toodi, osakonna klaasuksed paberiga kinni kleebiti japatsientidel rangelt ajakirjandusegasuheldakeelati. Alles
siis, kui ajakirjanikud
haiglat rahule ei jätnud, lubati vähesel
määral juhtunust
rääkida. Aga
ainult valitud
seiku.
Krista
ütleb,

et valeinfotlevis toona palju.
Alates jubaajakirjandusega
suhtlemiseks eraldatud tõlgist.
Seda, et nende juttutõlgiti rootsi
ajakirjanikele valesti, sai üsna
head rootsikeelträäkinud Krista
aru.
Ka leidis ta väliseestlaste
veebiküljelt oma tunnistuse,
kus ta olevat kella vaadanud.
«Aga mul polnudki tol ööl kella
käe peal!» kinnitab Krista.
Ka 30. septembril lennukiga
Eestisse naastes anti pääsenutele Krista mäletamistmööda
mõista, et ajakirjanikega suhtlemine on taunitav, aga «kes väga
tahab, võib rääkida».
Kui katastroofiööl ei tundnudki juhtunuKristale kahtlane, siis hilisemadkeelud ja
ülekuulamisedpolitseis tekitasid kahtlusiküll. «Tegelikult ei
näinud me ju midagi, mida me
poleks pidanud nägema,» ütleb
ta õlgukehitades.
Praegu Krista kõiki uudiseid
Estoniast tingimata ei loe. Juhtunust räägib ta üsna vabalt.
Tänavu on tulnud kogu lugu
taaselustada vaid ühelkorral
siis, kui sõprade ringi lisandus
uus pere.«Inimesed ikka tahavad teada ja kuskilt lugeda on
üks asi, ise kuulata hoopis teine
asi,» mõistab ta.
Seitse tundiväldanud pääsemise meenutamisekskulus
Kristal terve õhtu.
–
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meetrit kõrged olid
Läänemere lained ja
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kraadi oli
veetemperatuur Estonia
uppumise ööl.

12

raamatut on ilmunud
Estonia hukust.

Estonial viibis
katastroofiööl Järva
Teatajale teadaolevalt
16 järvalast, neist 10
meeskonnaliikme ja 6
reisijana (tärniga).
Hukkusid
Tarvi Pihlak
Epp Tudelep
Kalju Liiv
Malle Kivipõld
Tiit Siska
Ilmi Raidma
*Peep Sadrak
*Heino Konsap
*Kalle ja *Kunnar (10)
Klettenberg

Pääsesid
*Ain-Alar Juhanson
Krista Kööp
Taavi Raba
*Aina ja Aulis Lee
Hannes

27. september 2014
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Noor naine teadis oma saatust ette
Aruküla kortermaja kolmandal
korrusel näeb üks tuba välja
selline, nagu see jäi omanikust
20 aastat tagasi, mil ta läks
Estonia laevale.Alustama järjekordset töövahetust.
Toa seinal on pilte heledate
lokkis juustegarõõmsast neiust.
Kahe pildi vahel on ülesvõte
rahvasuus valgeks laevaks kutsutud Estoniast ja sellekohal
joonistuskohvriga neiust mere

ääres.
Teises seinas on pikk madalamat tüüpi hele sektsioonkapp.
Ka selleriiulitel on palju pilte. Ja
ingleid. Ühel ülemiselriiulil on
mõni raamat Estoniast. Kapi otsas on Eesti ja Rootsi lippe. Üht
Rootsi lippu lehvitabrõõmsalt
aja jooksul heledaks pleekinud
ahvipärdik.
Selles toas elas Epp Tudelep.
Igavesti 21aastane Epp on üks
852st, kes laevakatastroofis
hukkus. Ta töötas ettekandjana
laeva restoranis Poseidon.
Epu ema Milvi Tudelep on
hoidnud tuba nii, nagu see tookord jäi. Nii on tal kergem. Igal
hommikul tuleb ta, avab akna
ja istub kušetile või tugitooli,
kus on Epu lemmikud valge
mängukaru, heledapäine nukk
ja punane keerukommidega
elevant jaräägib. Epuga ja
nüüdseks inglite juurde läinud
abikaasa Arno ja emaga.
Sensitiiv käskinud küll
surnute pildid ära visata, kuid
Milvi lihtsalt ei suutnud. «Kuidas ma viskan neidminema?»
küsib ta.
Milvi ütleb, et sügisel ongi
kõige raskem. Siis, kui ta näeb
aknast kooli minevaid lapsi.
Kergem on Milvil siis, kui ta
läheb Epu tuppa. Epp käis kodus
alati, kui laeval vahetusläbi sai.
«Ta tahtissiis pannkooke saada,»
lisab ta.
Milvi meenutab, kuidas viimane kord lahkus Epp kodust
kahe spordikotiga,
sest võttis Tallinna-korterisse
rohkem asju kaasa.
Samuti lubas tütar
osta emale uue
muusikakeskuse,
kui laevalt tagasi
tuleb.
Tol tuulisel
kolmapäeva
–

–,

hommikul, mil päike aimamisi
pilvede tagant paistis, asutas
Milvi end parasjagu autoremonditehasesse (praegune Konesko
toim) tööleminema.
Helises telefon, helistaja oli
Milvi noorem õde. «Kas tead, et
su Epp läks laevaga põhja?» küsis õde pikema sissejuhatuseta.
Milvi ei teadnud. Ka abikaasa
Arno mitte, sest kumbki polnud lahti teinudei telerit ega
raadiot. Mõnda aega ei osanud
kumbki ei istuda egaastuda:
kas jäädakoju ja oodata siin või
sõita Tallinna?
Raadiokuulamisest ega
teleri vaatamisest polnud abi.
Sisemine rahutus näris.Lõpuks
otsustas Arno, et parem on minna terminaali, teiste tuhandete
lähedaste juurde, kes jälgisid
nimekirju. Ootasid meeleheitlikult teavet. Mingisugustki.
Tol päeval tulid Milvi ja Arno
koju tagasi samasuguses teadmatuses, kuigi lootsid, et Epp
on vahepeal koju tulnud. Ei olnud.Kuis ta oleks saanudki.
Õige pea saabusid nimekirjad, kus hukkunute kirjas oli
Epp Tudelepa asemel Tuudelepp
või Tudelepp või Tuudelep, aga
tähendada võis see üht: nende
ainus tütar on koos laevaga 80
meetri sügavusel merepõhjas.
Epu laevalt pääsenud sõbrannalt said Milvi jaArno teada, et
restoranis töötanud tütar oli õnnetuse hetkel baarileti taga. Laeva järsukreeni kaldumise järel
kukkusid vitriinides olnud asjad
alla ja Epp ei jõudnudkõrvale
põigata. «Nii et sinna see Epukene jäi,» sõnab Milvi vaikselt.
Katastroofist pääsenute
tunnistustest on lugeda, kuidas
paljud laeval olnutest jäid kukkuvate asjade alla ja kaotasid
ilmselt teadvuse enne, kui üldse
põgeneda said.
Sedakõike on Milvil endiselt
raske rääkida. Õelt kuuldud
–

teadet meenutades Milvi hääl
murdub ja silmadtõmbuvad
niiskeks. Siis viib ta jutu mujale.
Milvi ei räägi Estoniast sugugi mitte kõigile. Pigem sellest,
mis on praegu. Ega praegugi
kerge ole, aga Milvi tahabkõnelda sellest, mis on hästi.
Neli ajuoperatsiooni on mälestused Estonia huku ja lapse
surmaga seonduvast muutnud
vähemkoledaks. Nii mõnigi asi
on sootuks meelest läinud.
Vahetultpärast õnnetust,
ka siis, kui surmateade oli juba
kindel, tundus ikka kõik veel nii
uskumatu: kaastunnet avaldavad töökaaslased ja koerulased.
«Keegi ei küsinud midagi, kõik
ju teadsid niigi,» sõnab ta.
Käik laevafirmasse, kus tuli
kirja panna, mis lapsel kaasas
ja seljas oli. Aluspesuni välja.
Milvi teadaoli see osaliselt alus
hüvitise maksmisel.
Justkui keegi teineoleks
sõitnud GeorgOtsaga Estonia
hukkumispaigale, kus omaksed
said vette visata lilli ja pärgi.
Taas oli ilm tormine. «Istusime
kohvikus ja tass kõlises laual,»
meenutab Milvi.
Alles mitukuud hiljem jõudis kõik päriselt pärale. Ta otsib
toonaste tunnete edasiandmiseks sõnu. «Nutsin palju ja tihti
ennegi, aga siis pääsesid kõik
tunded otsekui paisu tagant
välja,» lausub ta.
Lähedastega rääkimine aitas, aga Milvi ütleb, et päriselt
üle ei saa sellest kunagi. Lihtsalt õpid elama.Milvi meelest
elas abikaasa tütre surma hulleminigi üle. Oli ju Epp olnud
isa nägu ja ka «issi väike tütar».
«Isegi koolis lastevanemate
koosolekutel käis Arno,» lisab
Milvi.
Arno oli ka see, kes korjas
leheväljalõikeid Estonia huku
teemadel. Milvi luges neid artikleid, nüüd enam mitte.Ka telesaatedkatastroofi üksikasjadest
teevad endiselt haiget.
Selle asemelmõtleb ta
Epust: mis elu ta elaks, palju
oleks lapsi ja kas ta käiks
teda ikka vaatamas.
Milvi mäletab, kuidas ta kordkutsus
tütart selgeltnägija
juur-

Milvi Tudelep mõtleb tihti, mis elu tütar Epp praegu elaks jakasta ikka käiks teda vaatamas nii,
nagu teeb seda poeg või Milvi õed.Lohutust leiab ta tütre toas istudes. See on niisugune, nagu
see Epust 20 aastat tagasi maha jäi.
BIRGIT ITSE
de kaasa, kuid Epp keeldus. «Ma
tean oma saatust!» öelnud ta.
Prohvetlikud on ka sõnad,
mille Epp on kirjutanud oma
pildi taha: «Elu õpid tundma
siis, kui oled jõudnud sihtjaama, kuid kahjuks ei müüda
sealt pileteid tagasisõidule.»
Seda lausetteab ema peast.
Milvi on veendunud, et tütar
võis aimata oma lühikest eluiga.
See väljendub kasvõi selleski,
kuidas ta teadmisi omandas: õppis koolis hästi, ujuda oskas
suurepäraselt. «Kõhuli
ja selili, edaspidi
ja tagurpidi,»
märgib
Mil-

vi mõrult muiates.
Pärastkeskkooli lõpetamist
läks tütar aiandust õppima ja
käis Rootsis lapsehoidjaks. Kui
tööandja perre sündis teine
laps, loobus Epp lapsehoidjaametist põhjendusega, et tahab
ka oma elu elada. Et sõbranna
kutsus laevale tööle, Epp läkski
jasai restorani ettekandjaks.
Kuni jalad veel kandsid, käis
Milvi iga päev pärast töödKoeru
kalmistul. Võttis kaasa lilleõie
jaküünla ning käis tütrega kõnelemas. Hiljem ka abikaasaga.
«No tere teile!»tervitas ta neid
neljapäevalgi kalmistut külastades.
Praegu on Milvil liikuda
raske ja surnuaiale pääseb ta
siis, kui keegi autoga

viib. Näitekspoeg, kes elab küll
oma perega kaugel, kuid käib
ema juuresnii tihti kui saab.
Siis käivad nad surnuaial Epu
mälestuskivi juures.
Selle kivi tellisidvanemad
kohe, kui said teada, et neile
on Koerus eraldatudplats, mis
sest, et Epp on endiselt laevas.
Tõsi, pakkumine saabus ka
Tallinnast, kuid Milvi ja Arno
pelgasid selle kaugeks käia.
Ausamba tegija nime Milvi ei
mäleta, aga tal on alles kolm
pilti, mille järgi tegi selle vene
rahvusest mees.
Sealsamas kõrval on mälestuskivi Vaolt pärit Tarvi
Pihlakale, kes töötas Estonial
meelelahutustrupi elektrikuna
ja hukkus samal ööl.

Loe lisa
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eelnõu valmimise kohta
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34 lg 3, et on valminud aktsiaseltsi
Väätsa Prügila, registrikood 10672746, Väätsa vallas Roovere külas asuva Väätsa Prügila
keskkonnakompleksloa eelnõu.
Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnakompleksloa eelnõus ei ole muutnud keskkonnakompleksloa tootmisvõimsus. Keskkonnakompleksloa muutmist taotleti, kuna Keskkonnaameti
peadirektori 02.06.2014 käskkirjaga nr 1-4.1/14/267 „Keskkonnaameti peadirektori 14. juuni
2012 käskkirjaga nr 1-4.1/12/287 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmine“ antud ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi nr 0303 muutmine“ on käitaja ohtlike jäätmete käitluslitsentsis nr
0303 muudetud jäätmekäitluskohas, Väätsa prügilas, käideldavaid jäätmeliike jakäitluskoguseid. Eelnõus on keskkonnakompleksluba nr L.KKL.JÄ-24491 viidud vastavusse ohtlike
jäätmete käitluslitsentsiga nr 0303. Täiendavalt esitas käitaja 07.07.2014 taotlusele
ettepanekuga suurendada jäätmeliigi „Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise
loodud
1993.a
on

on eelnõus samutiarvestatud.

KOOSTAJAID-KEEVITAJAID,
kes koostab-keevitab masinaehituslikke
konstruktsioone
PAIDE MASINATEHAS
on 1993. a loodud metallitöötlemise
ettevõte. Ettevõtte konkurentsieelis
on efektiivsus tootmises ja põhjalikud

Nõuded kandidaadile:
?

?

teadmisedmetallitöötluse valdkonnas.

?

?

Võtame
tööle

eelnev töökogemus
iseseisvalt töötamise oskus
jooniste lugemise oskus
kvaliteetse töö tegemine

metallitöötlemise

Aktsiaseltsi Väätsa Prügila keskkonnakompleksloa eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535.
Ettepanekuid javastuväiteid eelnõus toodud nõuete kohta saab esitada Keskkonnaametile 21
päeva jooksul teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee. Avalikkust
teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja
Väätsa valla veebilehel.

Ettevõte pakub:
häid töötingimusi
huvitavat ja pingelist tööd
konkurentsivõimelist palka
?

?

?

Kontakt:
Tööstuse 7, 72720 Paide

Täistööaeg
Tööle asumine niipea kui võimalik

Tel 5342 8811

www.pmt.ee

Keskkonnaamet teatab, et kuni 26.10.2014 on võimalik Sibila kruusakarjääri,
Mõisametsa liivakarjääri ja Mõisametsa II liivakarjääri mäeeraldiste
kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruandega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
tööaegadel KMH otsustaja ja järelevalvaja Keskkonnaameti Harju kontoris
Viljandi mnt 16, Tallinn või kirja teel (kontaktisik: Diane Banhard, 674 4809,
diane.banhard@keskkonnaamet.ee). Aruanne on tutvumiseks ka
http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/
veebilehel.
-

Tegevuse arendajad on OÜ Ronk (Tiit Ploom, info@warren.ee) ja Tallinna
Teede AS (Jüri Läll, info@talteed.ee). Sibila kruusakarjääri mäeeraldis asub
Harjumaal Kose vallas Kiruvere külas Paunküla metskonna 6 katastriüksusel
(katastritunnus 36302:002:0420) ning taotletava mäeeraldise pindala on
10,25 ha (teenindusmaa pindala 18,83 ha). Mõisametsa ja Mõisametsa II
liivakarjäärid asuvad Järva maakonnas Paide vallas Mustla-Nõmme külas
Väätsa metskonna 3 katastriüksusel (katastritunnus 56501:001:0047).
Mõisametsa mäeeraldise pindala on 20,15 ha (teenindusmaa pindala 20,15
ha) ning Mõisametsa II mäeeraldise pindala on6,95 ha(teenindusmaa pindala
6,95 ha).

MÜÜA
KÜTTEPUID

Lepp 50/30 cm,

kuiv

(konteineris)

Sanglepp50/30

kuiv

?

42/45 €/rm
cm,

44/47 €/rm
Kask 30 cm,
kuiv (konteineris) 50 €/rm

?

(konteineris)

Lepp 50/30 cm,

kuiv 38/41 €/rm
Okaspuu 50/30 cm,

kuiv 34/36 €/rm
Lepp 50/30 cm,
poolkuiv 32/34 €/rm
Lepp 50/30 cm,
toores 30/32 €/rm
Sanglepp50/30 cm,
toores 32/34 €/rm
Kask 50/30 cm,
toores 34/36 €/rm
Saar 50/30 cm,
toores 34/36

Transport hinna sees
Info tel 5699 6890

MÜÜ OMA METS
PROFESSIONAALSELE

Arendustegevuse eesmärk on Sibilakruusakarjääris kasutada kaevandatavat
materjali kohalike teede ehitusel ja teistel ehitustöödel, Mõisametsa liivakarjääris kasutada maavara tsiviil-ja teedeehituses ning Mõisametsa II liivakarjääris kasutada kaevandatavat maavara teede muldkehade ehitamiseks ning
täitepinnaseks. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks planeeritakse
Sibila kruusakarjääris 42 000 m³, Mõisametsa liivakarjääris 94 000 m³ ja
Mõisametsa II liivakarjääris 33 000 m³ ning kõigi nimetatud lubade puhul loa
kehtivusajaks 15 aastat.

Hüdrotarvikud
Hüdrovoolikute
valmistamine
Avatud E–R 8–17
Viljandi 11 72212 Türi
Tel 383 8109

KMH aruande avalik arutelu toimub 18. detsembrilkl 18 Anna Vaba Aja Majas.

,

PARTNERILE,

SAADES ISE

mets.ee
*

PARIMA HINNA!
Tel 5683 3683
info@dmmets.ee

www.dmmets.ee

Teeni oma metsast tulu

*

*

*

mob 508 9402 tel 766 8056

pakitud kaminapuud ja klotsid
puit-ja turbabrikett
küttegraanul
kivisüsi

Parkali 18, tel 383 2088 T–R 9–17.30, L 9–14
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Kokk: köögis saad lasta
inspiratsioonil lennata
Liina Liiv

VÕISTLUS

SA Innove kommunikatsiooni-

spetsalist

Kas teadsid, et
2.–4. oktoobrini on
üleeuroopalised kutsemeistrivõistlused «EuroSkills 2014» Prantsusmaal Lille linnas.
Võistlustel panevad
oma oskused proovile
üle 500 kutseõppuri 26
riigist, kelle seas on ka
14 vaprat eestlast: floristid, veebidisainer,
graafiline disainer,
trükkal, mehhatroonikud, plaatija, ehitusviimistleja, kokk, restoraniteenindaja ja ITmeeskond.
Noorte osalemist rah…

Me kõik oskame kas suuremal
või vähemal määral toitu valmistada, kuid tõeline kokandus
on kunst. Hästi valmistatud ja
kaunilt serveeritud toit on restoranikülastaja laual kunstiteos
vaid hetkeks, kuid ometi on iga
teos väärt kõrget tunnustust.
Just selliseid kunstiteoseid
valmistab Paidest pärit noor
kokk Merit Martin (20) (pildil),
kes paneb oma oskused proovile
oktoobri alguses Prantsusmaal
Euroopa kutsemeistrivõistlustel
«EuroSkills 2014». Koos temaga
võistlevad veel 26 riigi parimad
kutseõppurid.
Vestleme Meritiga enne suurvõistlust kokandusest, õpingutest, tööst ja eelseisva suurvõistluse ootustest.

vusvahelistel võistlus-

Mis on sinu lemmiktoit?

tel koordineerib SA
Innove.

Mulle on kõige südamelähedasemad Eesti ja Itaaliaköök. Ma
naudin eestlastele omaseid toite,
nagu verivorst pohlamoosiga, ahjuliha kartulite jahapukapsaga,
igasuguseid toite, mis on valmistatudräimedest.
Olen vanaema valmistatud
toitude fänn, kuid mulle meeldib
neile lisada midagi nüüdisaegset.
Itaalia toidud on hästi lihtsad ja
värsked, eriti meeldivad mulle
kõikvõimalikud pastad lisanditega.

Enamik päevi möödub köögis
harjutades ja õppides. Teeme juhendaja Kristi Tiidoga koostööd,
arutame läbi võistlusmooduleid
ja nende lahendusi.

Kas tead, mis sind Prantsusmaal ees ootab?
Võistlusülesandest tean niipalju,
et on seitse moodulit, mis tuleb
sooritadakaheksa japoole tunni
jooksul. Esimesel päeval on kolmekäiguline à la carte menüü,
kus esimene on kalaroog ja Hollandi kaste, teine liharoog jakook

Miks valisid Tallinna
teeninduskoolis koka
eriala?
See oli mullegi ootamatu.Kui põhikool sai läbi, oli mõtteidpalju,
midateha jakuhu minna. Lõpuks
otsustasin, et kõige põnevam on
õppida valmistama köögis hõrgutisi. Nüüd ma eikujuta enam ette
end millegi muuga tegelemas.

õuntega.

Teine päev on fine dining, kus
pean tegema konsomee (selge
puljong toim) pagaritootega,
liharoa, kahed magusad suupisted, millest üks peab sisaldama šokolaadi, ning serveerima
juustuvaliku isetehtud moosi ja
küpsistega. Kolmandal päeval on
mereannidkoos isetehtud majoneesiga.
Kõigi roogade puhul saan alles
kohapeal teadatooraine ehk selle, millest pean roa valmistama.
Veel tean, et võistlemas on üle
500 noore 41 erialal, pealtvaatajaid on väga palju ja kohtunikud
jälgivad igat minu liigutust.
–

Mida oli vaja teha kooli
sisseastumisel?
Pidime sisseastumiskatsetel etteantud kogustega toiduaineid
kaaluma ja mõõtma. Kõige rohkem jäi meelde ülesanne, kus
pidi proovima kolme vedelikku
ja ütlema, millega on tegemist.
Neist üks oli tavaline vesi, teine soolvesi ja viimane suhkruvesi
nii pandi meiemaitsmismeeled
proovile. Oluline oli ka vestluse
osa, kus tuli näidata üles huvi
koka eriala vastu.
–

Mis on sinu eriala
plussid?
Võiks ju öelda, et kokal on alati
kõht täis, aga eks neid plusse ole
tegelikult veelgi.
Kokal on alati tööd, sest tööpuudus tuleb alles siis, kui inimesed lõpetavad söömise ja seda, ma arvan, ei juhtu kunagi.
Naudin kokandust, sest mulle
meeldib luua taldrikule midagi
ilusat ja maitsvat.

Milline nägi välja
õppetöö?
Kord nädalas on koolis praktiline
tund, ülejäänud ajast omandame

Miks peaks osalema
SA INNOVE

teadmisi teoreetilistes tundides.
Kaks korda aastas käime ettevõtetes praktikal.
Esimestel aastatel olid õpingud keskmes suurköögid, kolmandal aastal hakkasime õppima restoranikööki. Suurköök ei
ole minule, kuid kogemust oli
siiski vaja, sest seal omandasin
põhiteadmised toiduvalmistamisest. Restoraniköök on palju
huvitavam, seal saab lasta inspiratsioonil tõeliselt lennata.
Kokandus on nii lai ja huvitav,
koolis omandad põhiteadmised
ning siis õpid ja avastad endale
iga päev midagi uut japõnevat.

Kus sina praktikal
käisid?
Olen käinud praktikal Tallinna
linnavalitsuses, Nordea panga
kohvikus, Ülemiste hotelli restoranis Fuente, samuti Tallinna
teeninduskooli õpilasrestoranis,
kus olen saanud nii suurköögi kui
ka restorani praktikat.
Iga praktika on olnud omamoodi kogemus, kust olen õppinud midagi endalekasulikku.

töötan restoranis DIIP.

Kuhu tahad oma erialal
jõuda?
Kui olen kooli lõpetanud, tahan
reisida, silmaringi laiendada ja
õppida oma ala parimatelt, et kunagi midagi suurt ja ägedat korda saata. Unistan, et ühel päeval
avan oma restorani.

Oktoobri alguses esin-

Kas teed juba
erialatööd?

dad Eestit Euroopa kutsemeistrivõistlustel kokana, kas oled ka varem

Jah, ma õpin viimaselkursusel ja

võistelnud?

kutsemeistrivõistlustel?

Minu võistluskogemus pole suur,
olen osa võtnud võistlustestKuldne Kulp ja Kokakunst, kus sain
teisekoha.

Juba kogu treeningu ja harjutamise käigus õpibnii palju juurde,
midatavalelus ei saa. See on väga
hea võimalus ennast arendada ja
proovile panna, millest on kasu
kogu eluks.

Mida ootad
«EuroSkillsilt»?

kutseõppes?

Osalen esimest korda nii suurel
võistlusel, seega on ootusärevus
suur. Loodan saada kogu eluks
väärtusliku kogemuse. Võistlusel teen seda, mida ma tõeliselt
armastan, ja usun, et minu pingutusi tunnustatakse.

Kuidas end suurvõistluseks ette valmistad?

Miks soovitad õppida
Peamine on leida eriala, millega
tegelemist tõeliseltnaudid. Ainult
nii on võimalik saada parimaks,
mis omakorda avab palju uksi ja
pakub palju võimalusi.
Et mina valisin kutsekooli
pärast põhikooli, siis saan kooli
lõpetades nii kutse kui ka gümnaasiumi lõputunnistuse, mis
minu arvates on väga kasulik.
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REKLAAM
AS Konesko on 1992.a Eesti erakapitalil asutatud rahvusvaheline ettevõte, mille põhitegevusala on elektrimootorite ja
elektrikomponentide valmistaminening masinaehituslik
allhanketöö.
Saint-Gobain Glass Estonia SE

Tööd saab

Äriüksus GlassolutionsBaltiklaasi tehas Mäos otsib seoses tehase
laiendusega oma meeskonda

KEEVITAJA

TOOTMISTÖÖLISI,

Töö kirjeldus:
tööd MIG-MAG keevitusseadmel
vastavalt joonistele ning esitatud tellimustöödele

kelle peamised tööülesanded on Mäo tehase tootmisjuhtkonnalt
saadud tootmisülesanneteefektiivnetäitmine vastavalt kogustele
ja kvaliteedinõuetele oma liinilõigus

?

?

tööaeg argipäeviti 7.30–16

?

stabiilset töökohta jakindlat sissetulekut
(tunnitasu al 4,50 €) tänapäevases
ning arenevas ettevõttes

?

?

?

?

?

?

Ettevõte pakub:

?

?

?

Põltsamaa metallitehases
Sinust võibsaada meiemeeskonna liige, kui:
oledvähemalt põhiharidusega
oledtehniliselt taiplik ja mõtled loogiliselt
oled täpne, kohusetundlik ja valmis meeskonnatööks
oledkõrge stressitaluvusega ja valmis vahetustega tööks,
sh öises vahetuses
valdad heal tasemel eestikeelt nii kõnes kui kirjas

Nõudmisedkandidaadile:
töökogemus
tehniline taip

kohusetundlikkus
töökus, täpsus, hoolsus
korrektsus
kasuks tulebkeevitaja sertifikaat

?

Tööd saab

MEHAANIK

?

Kasuks tuleb:
?

?

?

töökogemus tööpinkidel
tehniliste jooniste lugemise ja koostamise oskus
töökogemus tootmisettevõttes

Töö kirjeldus:
Põltsamaametallitehases vajalike
hooldustöödetegemine
tehnilistelahenduste ja täiustuste
väljatöötamine ja teostamine
?

Pakume:
tähtajatut töölepingut ja kindlat sissetulekut
töödkiiresti arenevas rahvusvahelises organisatsioonis
väljaõpet kohapeal spetsialistide juhendamisel
nüüdisaegset töökeskkonda
tööpanusele vastavat lisatasu

?

?

?

Nõudmisedkandidaadile:
lukksepana töötamise kogemus,
kasuks tuleb vastav eriharidus
hoolsus, töökus
iseseisvus ja analüüsivõime
koostöö-ja algatusvõime
?

?

?

TOOSIKANNU

?

Ettevõte pakub:
püsivat töösuhet, stabiilset sissetulekut (alates 900 € bruto)
tänapäevastkeskkonda
vastutusrikast ja huvitavat tööd
võimalust töötadakoos tegusa meeskonnaga

?

METSAHALDUS

?

?

?

müüb

?

KÜTTEPUID

?

Tööle asumine:esimesel võimalusel

?

CV palume saata hiljemalt 12.10.2014
e-postil katrin.perlin@konesko.eevõi
AS Konesko, Paide tee 26, Koeru, Järvamaa
Kontakt: Katrin Perlin, tel 383 8974

CV jakaaskiri koos palgasooviga palume saata märgusõnaga
„Tootmistööline Mäo” hiljemalt 30. septembriks 2014

e-postil personaliosakond@saint-gobain.com
Teave tel 730 3338

Alates 01.12.2014 muutuvad sõiduautode
käibemaksu tagastuse alused.

www.DOCS.ee

Euroopa suurim

KOOS VEOGA
Toored halud 30 kuni 60 cm
Kuivad halud 30 ja 50 cm
Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee

Tel 5693 9535.

sõidukite

online-veebiturg!

Telli oma sõiduk Euroopa
suurimalt sõidukite online-turult!
garantiiga
turvaliselt
kontrollitud taustaga
finantseerimisvõimalustega
-

-

-

-

Võta meiega ühendust
ja uurime asja koos!

DOCS Baltic OÜ
Mustamäe tee 6b, 10621 Tallinn

Tel 660 8271, 501 5546
Faks 660 6723. E-post: info@docs.ee

PABERLEHT
digitaalselt loetav juba
SÜDAÖÖST!
www.jt.ee

DOCS
Direct Ordered Car Service
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Tule Luutar Laenudesse tööle!
LuutarLaenude meeskond
ootab enda kollektiivi
rõõmsameelset ja töökat

KLIENDITEENINDAJAT
Lisainfo ja küsimused
nastasja@luutar.ee tel 600 8505
?

Ohtlike puude langetus.
Tel 5663 2968, 5340 2068.

mine-müük. Pelletkatlad. www.
soojapood.ee, tel 5553 9162.

Pottsepatööd, tel 507 9037.

Eluskanade lõpumüük! Linnu
talu müüb Valgamaal Tagulas
aasta munenud Hy-Line tõugu
pruune javalgeid munakanu (h:
1 €/tk) E–P kl 8–14. Tel 503 1485,

Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Tel
502 1279, 526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.
Rakkekaevude kaevamine, puhastus jaremont. Tel 5638 1774.
Rakkekaevude puhastus ja remont. Tel 557 4792.

TEENUS
Aedade ehitus. Tel 5907 1680,
www.aiameistrid.ee.

Ahjud, pliidid, kaminad. www.
ahjukeskus.ee, tel 524 6837.
Fassaaditööd ja trepikodade
remont. Tel 5843 8814.

Saeme palke mobiilse lintsaekaatriga (bens). Tel 551 1382.
Salvkaevude kaevamine, puhastus, remont. Tel 5672 7555.
Septikute müük ja paigaldus,
süvaveepumpade paigaldus. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee.

Fekaalivedu. Tel 5829 2384,
Cosmogrupp OÜ.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066.

JP Ehitusgrupp OÜ katusepaigaldus(plekk, kivi, eterniit), fassaadid, vihmaveesüsteemid (ühenduskohtadeta), üldehitus, toru-ja
ventilatsioonitööd. Tel 5633 6291,

Süstime seinad soojaks hingava termovahuga. Soojustuskogemused alates aastast 2007 (ligi 2000 objekti Eestis). Järelmaksuvõimalus! www.therm.ee,
info@therm.ee, 5660 6010.

-

jpehitusgrupp@gmail.com.

Tantsumuusika ühemehebändilt igale eale. Õhtujuhtimine.
Tel 514 9885.

Juubelipidude pillimees.

Tel 5647 2730.
Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727,24H, h: 1,09€/min.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845,
www.teemantpuur.eu.

Kalmistute hooldus.
Tel 5648 1817.

Korstnapühkija Alvar.
Litsents. Tel 5806 0079.
Korstnapühkija. Tel 5561 1712.
Liiv, killustik kohaletoomisega.
Tel 521 9496.

Nõuandeliin tel 900 5020. Töö-,
tervise-, armastuse-ja suhteprobleemid, 24 h. Hind 0,97 €/min.

Telli Paide takso. Tel 5858 9554.
Vannitubadeehitus.Tel 5566 6155,
www.topruut.ee.

MÜÜK
Akumulatsioonipaakide toot-

Ostan Niva 2121. Soovitatav originaalvärv ja korras sisu. Pakkumised piltidega niva@hot.ee või
telefonil 5346 1111.

Ostan vanu raamatuid, kunsti,
märke, medaleid, ordeneid,
münte, paberraha, foto-sid,
postkaarte, fotoaparaate, lauanõusid, hõbedat, kulda, mänguasju, marke, tikutoo-sietikette,
taluesemeid, mööblit jm. Tulen
ise kohale ja raha kohe kätte!
Tel 5629 8981.

501 7500.

Metsakinnistute jaraie ost

Kuiv 30 cm lepp (2 €/võrk), kuiv
30 cm kask (2,5 €/võrk), kuiv
kütteklots (1,9 €/võrk). Vedu tasuta. Tel 5691 9084.

(sobivad ka osaliseltraiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

Aitamemetsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

Kuivad kütteklotsid lahtiselt japakitult, kaminapuud, turba-ja puitbrikett, pellet. Vedu. Tel 506 8501.

Tel 525 9788 harry@grundar.ee
?

faks 443 0376 Tehnika 15,Paikuse
?

Liiv, killustik, muld 2,5 t, vedu.
Tel 5875 0205.

Saunavooder 7,50 €/m2.
Tel 5645 2170, pakkpuit.ee.

ÄRA ANDA

Vanavarahuviline ostab hea
hinnaga veneaegseid kopikaid,
tsaariaegseid münte ja paberra-

ha, nõukogudeaegseid märke,
medaleid, ordeneid. Samas aitan teil tasuta münte, medaleid
hinnata. Aus kaup ja raha kohe
kätte. Küsige minu hinnapakkumist! Tel 5590 6683.

Müüa 200-l raudvaadid, looreha T25-le, saunaahi, haamer
veski, gaasipliit. Tel 5901 8804.

Müüa katuse-, seina-ja sileplekki. Hind al 4,15 €/m².
Saadaval harja-ja viiluplekid
3 €/jm. Tel 508 6435.

Ostan veneaegseid esemeid:
raamatuid, postkaarte, kellasid,
rinnamärke, rahasid, mänguasju, mööblit, lampe-valgusteid, fotoaparaadi, raadio ja palju
muud. Kõik vana huvitab!
Tel 5845 5341.
Ostan õunapurusti ja -pressi

Müüa liiva, killustikku, mulda
koos kohaletoomisega (6 t).
Tel 5673 7227

(võivad vajada remonti).
Tel 5679 6943.

Müüa põranda-, sise-ja välisvoodrilaudu. Vedu tasuta.
Tel 5593 6326.

Ostan vene motobloki MTZ-05
koos riistadega (võib vajada remonti). Hind kuni 500 €.
Tel 5687 4437.

Anda ära hästi sõbralik koduvalvur. Rohkem infot tel 58082089.

Müüa soodsa hinnaga talusealiha. Info tel 505 9151 või
5354 3002.

KASUTATUD ASJAD

Müüa soodsalt sauna-ja suitsuahjud, kaminad, pliidid, boilerid. Tel 505 4355.

Müüa Mitsubishi Galant 2,5
1998 ja madrats (140 x 200).
Tel 526 6768.

Müüa suuri (kuni 1 m) viirpuuhekitaimi. Tel 525 0868.

Müüa 40 tahvlit väikest kasut
eterniiti, vokk, mootorsaag
Družba. Tel 5691 1405.

Sõiduautode ja väikekaubikute
kasutatud talverehvid.
Tel 5831 7810.

OST
Ostan ajakirja Minu Käsitöö
12/2013 (detsembrikuu) numbri. Tel 5198 5610.

Ostan teie pööningult, aidast,
keldrist ja kuurist vanavara: vanad lauad, toolid, vokid, kastid,
kohvrid, tööriistad, purgid, pudelid, raamatud jm vanad esemed, võivad vajada restaureerimist. Tulen ise ko hale, raha kohe kätte. Tel 5804 6910.

AUTOMARK

PESUPULB
RIMARK

LÜHISÕNUM

Ostame tuhandeid vanaaegseid asju (ka mööblit ja väärismetalli). Tühjendusostud majapidamiste likvideerimisel. Raha
kohe, kojukutsed tasuta. Hansa
Antiik, Pikk 7, Rakvere, www.
hansaantiik.ee, tel 324 0542,
528 2330.

Ostan vändaga vanaaegsegrammofoni, kohviveski ja seinakella.
Võib pakkuda ka muid vanaaegseid esemeid. Tel 517 4050.
Puurkaevude, küttekaevude

puurimine, puhastamine,
projekteerimine
Septikutemüük japaigaldus
Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd
Süvaveepumpade
müük japaigaldus

Ostan merevaigust kaelakee ja
muid vanu ehteid, kellasid japalju muud. Maksan teie soovitud
hinna. Alati aus asjaajamine ja
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458.
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27. september 2014

järvateataja

TELEKAVA
Esmaspäev 29. september
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40 Reisile minuga*
13.05 JamieOliveri 30 minuti road*
13.30 Mõistlik või mõttetu*
14.00 Minuscule
14.05 Kahekõne (sub)
15.00 Allveelennud
15.10 Dicte*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2013)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok Ostes maailmakokku
23.05 ENSV*
23.35 Ringvaade*
00.40 HolbyCity haigla*
*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatu süda*
11.00 Sajandiarmastus*
13.30 Tuhat jaüks ööd
15.25 Lastega kodus
16.00 Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatu süda
18.00 Keelatud armastus
19.00 Reporter
20.00 Köök
20.30 Kodutunne
21.30 Naabriplika
22.30 Mentalist
23.30 Mõrvaennetajad
00.25 Gaasikontroll
01.25 Mf Saadetis
03.00 Reporter*
03.50 Mentalist*

Teisipäev 30. september
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (sub)
12.55 Osoon (sub)
13.25 Välisilm*
13.55Dok Ostes maailmakokku*
14.50 Väikeste Lõõtspillide Ühing
15.05 Meie inimesed*
15.30 Mehed ja mõrrad*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kirjandusministeerium
22.10 Broadchurch
22.55 Hyacinth Bucket*
23.25 Ringvaade*
00.30 Holby City haigla*
*

*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatusüda*
11.00Kodutunne*
12.00Köök*
12.30 Naabriplika*
13.30 Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Radar
21.30 Viimane võmm
22.30 Must nimekiri
23.30 Mf Põrguline kättemaksu hing
01.25 Sissemurdjad
01.50 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga
–

06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40 Mf Nagu kaks tilka vett*
14.15 Selline on elu!
15.15Vaprad ja ilusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50 Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Volgadega ümber Musta mere
20.30 Kartulid ja apelsinid
21.30 Erisaade:Eesti rikaste TOP
22.30 Mf Olennumberneli
00.40 CSINew York
01.35 Õigluse nimel
02.25 Volgadega ümber Musta mere*
02.50 Kartulid ja apelsinid*
03.40 Erisaade: Eesti rikaste TOP*
07.00 Animasarjad* 09.00 Ringvaade* 09.35 Tagatargemad 10.00Ellujäämise kunst 10.30 Siin japraegu
11.10 EestiTOP 7* 11.55ERR.ee uudised 15.30Kadekops 16.00Lastetuba 16.10 Animasarjad 17.30Buratino tegutseb jälle 18.00Peeter Paani uued seiklused 18.20 Mily murrab pead 18.30Lastetuba 18.45
Džungliraamat 18.55 Mukk ja Tšavapa 19.10 Muumidemaailm 19.20AK
(viipek) 19.30 AK (vk) 20.00 Riiginõunik 20.50 Minuscule 21.00 Eesti lood
21.30 Plekktrumm 22.15 Mf Tahan
elada! 00.10 Teise looduse tegijad
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00Mf California koopamees*
12.40 Kõige naljakamad koduvideod
13.30 Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00 Malaisia 16.00
Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Suure paugu teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf Ohtlikilu 23.40 Puhkus
Mehhikos 00.55 Suurepaugu teooria* 01.55 Malaisia* 02.45 Kõige naljakamadkoduvideod*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55
Süütu süüdlane 12.05 Uus võimalus* 13.00Doktor Oz* 14.00Mf Sügis New Yorgis* 16.00 Saladused*
16.30 Köök* 17.00 Superlapsehoidja
18.00 Doktor Oz 19.00 Uus võimalus
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside
sõda 21.00 HotellAdlon 23.00 Näpud põhjas 23.30 Sõbrad 00.00 Ellen
00.50 Reporter 01.40 Linnaelu
–

06.30 Eesti kõige-kõige*
07.00 Reporter+ 08.00 Usu
või ära usu!* 08.30 Komissar Rex* 09.20 Hr. Päiksekiir*
10.10 Näljased meremehed* 11.05
Jututuba 13.30 Supermani uued
seiklused* 14.20Knight Rider 15.15
Näljased meremehed 16.15Komissar
Rex 17.10 Supermani uued seiklused
18.05 Knight Rider 19.00 Tuvikesed*
20.00 Rooli võim 20.30 Usu või ära
usu! 21.00 Kaks ja pool meest* 21.30
Kriminaalne Venemaa 22.30 Valged
hundid 23.30 Conan 00.20 Kaks ja
pool meest 00.45 Tuvikesed

06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40Volgadega ümber Musta mere*
12.10Kartulid ja apelsinid*
13.15Erisaade: Eesti rikaste TOP*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 Padjaklubi
22.30 SherlockNew Yorgis
23.30 Mf Raevukaslend
01.30 Valgekrae

Kolmapäev 1.oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55 Mehed ja mõrrad*
12.25Kirjandusministeerium*
12.55NO99Kunstikool*
13.00 Sügiselaulud
13.05 Suurmaarjapäev
13.30 SEB 17. TartuRattamaraton*
14.00 Ajalik ja ajatu*
14.30 Isa Brown*
15.15 Maahommik*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Rahvusvaheline muusikapäev
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Võimukants
23.30 Dok Matthew Bourne’i maailm
00.20 HolbyCity haigla*
06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00Taltsutamatusüda*
11.00 Viimanevõmm*
12.00Radar*
13.00Krimi*
13.30Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev – Rooside sõda
21.00 Saladused
21.30 Pilvedeall
22.30 Rizzoli ja Isles
23.25 Charlie inglid
00.20 Pan Am
01.10 Vampiiripäevikud
01.55 Kalailm*
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40Kaua võib!*
12.10 Suletud uste taga*
13.15Padjaklubi*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Naistevahetus
21.00 Võimalikvaid Venemaal
21.30 Juurdlust viivadläbi sensitiivid
22.30 Kättemaks
23.30Top Gear
00.35 Firma
01.30 Uusnormaalsus

07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Muumide maailm* 08.40 Tom ja
07.00 Animasarjad*
Fluffy* 08.45 Indiaanipoiss Yakari*
09.00 Ringvaade* 10.05Rakett 69*
08.15 Lastetuba* 08.30
10.35Mf Tahanelada!* 12.32ERR.
Muumidemaailm* 08.40 Tom ja
ee uudised 15.30Kadekops 15.55
Fluffy* 08.45 Indiaanipoiss Yakari*
16.00
Lastetuba*
16.15
09.00 Ringvaade* 10.05 4x4 10.35
Tom jaFluffy
Animasarjad 17.30Buratino tegutAegRuum 11.25Eesti muusikavideod
seb jälle 18.00Peeter Paani uued
11.50ERR.ee uudised 15.30Kadeseiklused 18.20 Mily murrab pead
kops 15.55 Tom ja Fluffy 16.00Laste18.30Lastetuba 18.45 Džungliraatuba* 16.15 Animasarjad 17.30Buramat 18.55 Mukk ja Tšavapa 19.10
tino tegutseb jälle 18.00 Väike prints
Muumide maailm 19.20AK (viipek)
18.25 Maša jakaru 18.30Lastetu19.30 AK (vk) 20.00 Pealtnägija (vk
ba 18.45 Džungliraamat 18.55 Mukk
sub) 20.45 Bluestone 42 21.15TEDx
jaTšavapa 19.05 Muumidemaailm
Tallinn 21.30 AegRuum 22.20 4x4
19.20AK(viipek) 19.30AK (vk) 20.00
22.50 Dok Riik minu jaoks*23.45
Meieinimesed: Arnika (vk sub) 20.25
Plekktrumm*
Kapital (vk sub) 20.55 Minuscule
21.00BFM esitleb. lyhikas 21.30 Mf
Paradiis. Armastus 23.25 Kahetsejad
08.30 Seitsmesed uudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
08.30 Seitsmeseduudi11.00 Mf Ohtlikilu* 13.30Kodu kesed* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
set linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cob11.00Kalamehejutud 13.30Kodu
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
ra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
18.30
19.00
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge CobPerepea*
Simpsonid*
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
ra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljaPerepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
kamad koduvideod 21.30 Euroopa
Suurepaugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljajalgpalli Meistrite liiga 23.35 Puhkus
Mehhikos 00.50 Suurepaugu teookamadkoduvideod 21.30 Euroopa
ria* 01.50 Malaisia*
jalgpalli Meistrite liiga 23.40 Euroopa pokkeriturnee 00.40 Suure paugu teooria*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55 Süü08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
tu süüdlane 12.05 Uus võimalus*
13.00Doktor Oz* 14.00 HotellAdKüladetektiivid 10.55 Süülon* 16.00 Suur lotokolmapäev
tusüüdlane 12.05 Uus võimalus*
Roosidesõda* 17.00 Superlapse13.00DoktorOz* 14.00Kadunud*
15.00Ebatavalisedkahtlusalused*
hoidja 18.00Doktor Oz 19.00 Uus
võimalus 20.00Kodutunne 21.00 Ka16.00Kodutunne* 17.00 Superlapdunud 22.00 Ebatavalisedkahtlussehoidja 18.00Doktor Oz 19.00 Uus
alused 23.00 Näpud põhjas 23.30
võimalus 20.00 Naabriplika 21.00 Mf
Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter
Karvapallide kättemaks 22.50 Soovi01.40 Linnaelu
tusediseendale 23.00 Näpud põhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen
–

06.30 Rooli võim* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10 Näljased meremehed* 11.05 Jututuba13.30 Supermani uued seiklused* 14.20Knight Rider* 15.15 Näljased meremehed
16.15Komissar Rex 17.10 Supermani uued seiklused 18.05Vapustavad
vetsud 19.00 Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30 Usu või ära usu! 21.00
Kaks ja pool meest* 21.30 Mf Katastrooffilm 23.15 Sügispunker+ 23.45
Conan 00.35 Kaks ja pool meest
01.00 Tuvikesed

06.30 Kuldvillak 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10 Näljased meremehed* 11.05 Jututuba 13.45 Supermani uued seiklused* 14.40Näljased meremehed 15.40 Supermani uued seiklused 17.25Knight Rider 19.00 Tuvikesed* 20.00Krimi
20.30 Usuvõi ära usu! 21.00 Kaks
japool meest* 21.30 Punkri kaunimadhetked 22.30 Punker 23.30 Conan 00.20 Kaks ja pool meest 00.45
Tuvikesed

Neljapäev 2. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.40 Meieinimesed*
13.05 Ajavaod
13.35Eesti muusika videod
13.50Vabariigi kodanikud (sub)
14.45Tõuse ja sära!*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok Teadmine on algus
00.10 Ringvaade*
01.15 HolbyCity haigla*

Reede 3. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Dok Teadmine on algus
14.00Kapital*
14.30Foorum (sub)
15.20Tallinn
15.30 Osoon*
16.00 HolbyCityhaigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05Viimane tango Halifaxis
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kulisside taga
23.35 Pealtnägija*
00.20 Ringvaade*
00.55 Ajalik jaajatu*
01.25 Holby Cityhaigla*
*

*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00Taltsutamatusüda*
11.00Pilvedeall*
12.00 Saladused*
12.30 Suur lotokolmapäev – Rooside sõda*
13.30Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Laula mu laulu
21.30 Mf Pohmakas 2
23.35 Chuck
00.30 Bordell 232
01.25 Kuidas alasti hea välja näha?
02.10 Rizzoli ja Isles*
02.50 A jaB
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40Võimalik vaid Venemaal*
12.10Naistevahetus*
13.10 Juurdlustviivad läbi sensitiivid*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kodumäng
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
22.35 Kolmeraudne
23.35Dr House
00.30 Euroopa pokkeriturnee
01.35Vaga vesi
02.25 Kolmeraudne*
03.15 Euroopa pokkeriturnee*
07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Muumidemaailm* 08.40 Tom ja
Fluffy* 08.50 Indiaanipoiss Yakari*
09.00 Inimene ja koduloom 10.05
Puutepunkt* 10.30 Teadlased 11.00
Kood 12.00 Muusikapreemiad 2014*
13.05ERR.ee uudised 15.30Kadekops 15.50 Tom ja Fluffy 16.00Lastetuba* 16.10 Animasarjad 17.30
Buratino tegutseb jälle 18.00 Väike
prints 18.20Lammas Shaun 18.30
Lastetuba 18.45 Väike printsess
18.55 Mukk jaTšavapa 19.10 Sõprade linn 19.20AK (viipek) 19.30AK
(vk) 20.00 4x4* 20.30 Vanamees ja
põder 21.15 Protokoll 21.30 Sünge
juhtum22.25 Bluestone 42* 22.55
EestiTOP 7 23.40 Vincent
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00Kalamehejutud 13.30Kodu
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suurepaugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod21.30 Mf Barbar Conan 23.30 Puhkus Mehhikos
00.45 Suure paugu teooria*01.45
Malaisia*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55 Süütu süüdlane 12.05 Uus võimalus*
13.00Doktor Oz* 14.00Mf Karvapallide kättemaks* 16.00 Naabriplika* 17.00 Superlapsehoidja 18.00
Doktor Oz 19.00 Uus võimalus 20.00
Pilvedeall 21.00 Gok Wankokkab
21.30 Kuula mu laulu 22.30 Kolm
naist paadis 23.00 Näpud põhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter 01.40 Linnaelu
06.30Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Punkri kaunimadhetked* 09.20 Conan* 10.10 Näljased
meremehed* 11.05 Jututuba 13.10
Supermani uued seiklused* 14.45
Knight Rider* 16.15Komissar Rex
17.10 Supermani uued seiklused
18.05Knight Rider 19.00Tuvikesed*
20.00 Kalailm 20.30 Usu või ära usu!
21.00 Kaks japool meest* 21.30 Mf
Võrgutav võõras 23.35 Conan 00.30
Kaks japool meest 00.55 Tuvikesed

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00Taltsutamatusüda*
11.00Laula mu laulu*
12.30Kalailm
13.00 Heeringas Veenuse õlal
13.30Tuhat ja üks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 NädalalõppKanal 2ga
23.00 Mf Mu pruudil on mälukas
00.55 Kuula mu laulu
01.45 Mf Õhuässad
04.00 Reporter*
04.50 Charlie inglid*
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad jailusad*
11.40Kodumäng*
12.10Kättemaksukontor*
13.10 Selgeltnägijatetuleproov*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad jailusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Keskearõõmud
22.30 Mf Peiupoisid
00.30 Kondid
01.30 Mf Tumedaim tund
03.00 Keskearõõmud*
04.00 Selline on elu!
07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Sõprade linn* 08.40 Tom ja Fluffy*
08.50 Indiaanipoiss Yakari* 09.00
Ringvaade* 10.05 Smallville 10.50
Eesti muusikavideod 11.18ERR.ee
uudised 15.30Kadekops 15.50 Tom
jaFluffy 16.00Lastetuba* 16.15Animasarjad 17.30Buratino tegutseb
jälle 18.00Lassie 18.20Klumpsud
18.30Lastetuba 18.45Kasperi ja Emma lood 18.55 Väike printsess 19.05
Sõprade linn 19.20AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Rakett 69 20.30 Lapsepõlv 20.55 Juhuslikkohtumine 22.00
Kuritegu* 23.00 Sünge juhtum*
23.55BFM esitleb. lyhikas 00.20 Eesti TOP 7*
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00 Mf Barbar Conan* 13.30Kodu
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Mf Teekondkolledžisse 23.10 PuhkusMehhikos 00.25 Suurepaugu teooria*
01.25 Malaisia*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55
Süütusüüdlane 12.05 Uus võimalus* 13.00Doktor Oz* 14.00Kuula
mu laulu* 15.00Kolm naist paadis*
15.30 Gok Wankokkab* 16.00Pilvedeall* 17.00 Superlapsehoidja 18.00
Doktor Oz 19.00 Uus võimalus 20.00
Saladused 20.30 Köök 21.00 Mf Ööd
Rodanthe’is 23.00 Näpud põhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter 01.40 Linnaelu

Pühapäev 5.

Laupäev 4. oktoober
07.30 Animasarjad
08.35 Lassie*
09.00 Puutepunkt(sub)
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (sub)
11.15 Pealtnägija (sub)
12.00 Ajalik jaajatu
12.30 Nikolaj ja Julie
13.15 Laulu lugu:
13.20 Lähetus: Moskva, paarkümmendaastat hiljem
13.55 Susanna-RetiRäim
14.00 Viimane tango Halifaxis*
14.55 Võimu kants*
15.55 JalgpalliPremium liiga: Tallinna
FCLevadia – Nõmme Kalju FC
18.00 ENSV*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.45 Ilolineinemine
19.00 Aasta Õpetaja Gala
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.45 Midsomeri mõrvad
00.15 Kuritegu
01.10 Üdiklubi muusikakokteil
*

*

*

06.15 Ma ei teadnud, et olenrase
06.40 Illusioonimeistrid
07.25 Reporter*
08.20 JälleTom ja Jerry
09.00 Aia-jaKodusaade
10.00 Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Subboteja
12.55 Radar*
13.55 Kuldvillak*
14.30 Heeringas Veenuseõlal
15.00 Kodutunne*
16.00 Viimane võmm*
17.00 Mf Rosamunde Pilcher
Suvine pööripäev
19.00 Reporter+
19.35 Klipijaht
20.35 Mf Smurfid
22.40 Köök*
23.10 Mf Super Mike
01.25 Mf Mehed,kes jõllitavad
kitsesid

06.15 Rooli võim*
06.40 Mf Smurfid*
08.35 Klipijaht*
09.35 NädalalõppKanal 2ga*
11.05 Laula mu laulu*
12.35 Saladused*
13.05 Naabriplika*
14.05 Pilvedeall*
15.05 Mf MesinädaladLasVegases
17.00 Mf Utta Danella Šokolaadine suvi
19.00 Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.40 Hotell Grand
23.20 Mf AllatulistatudBlack Hawk
02.00 Mf Michael Clayton
03.55 Mf Mu pruudil on mälukas*
05.30 Reporter+*
–

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
09.00 Simpsonid
10.00 Mf Monster High: Scaris – hirmude linn
11.15 Mf Madagaskar 2*
13.05 Me armastame Eestit*
14.35 Stop!
15.05 Midsomerimõrvad
17.10 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Su nägu kõlab tuttavalt
22.00 Mf BOND: 007 ja mees kuldse relvaga
00.35 Politseipere
01.30 Castle
02.20 Stop!*
02.45 Simpsonid*
03.15 Midsomerimõrvad*
04.55 Seitsmeseduudised

05.40 Kirgede torm
07.25 Teismelised ninjakilpkonnad
07.45 Littlest Pet Shop
08.10 Aladdin
08.35 Teismelised ninjakilpkonnad
09.00 Simpsonid
10.00 Heimarikokaklubi
10.30 Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Kättemaksukontor*
13.05 Kartulid ja apelsinid*
14.05 Keskearõõmud*
15.05 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Mf Madagaskar 2
21.15 Padjaklubi*
22.15 MfVanne
00.30 Mf Rohelinekaart
02.35 Uus tüdruk

09.00 Nils Holgersson* 10.30 Tugitoolisport* 10.35Looduselust* 11.45
Maile Grünbergi värvilised maailmad*
12.25 Armastasinilmapeata lõvi*
12.55 Elukutse disainer* 13.20Eesti disainseestpoolt vaadates* 14.20
Kuniks kõik on seda väärt 14.25 Oi,
aegu 15.20Kood* 16.20 Siin japraegu* 17.00Elagu rüütlid!* 17.30Rallipõrsas Ruudi* 18.00 Härra Lapsti lasteteater 18.25 Samsam* 18.35
Arva ära, kui palju ma sind armastan* 18.45 Suursilm* 19.00 Mesilane
Maia* 19.10 Maksikoer Fik* 19.20AK
(viipek) 19.30 AK (vk) 19.45 3. Tartu
Linnamaraton/Tartu Sügisjooks 2014
20.15 Teemaõhtu: Andres Ots 70. Tähelaev: Andres Ots 21.30 Lilled Algernonile 22.45 Siin ja praegu: Andres Ots 23.45 Tugitooliteater:Mõrvaretsept 00.00 Bigbändimuusikat:
Mickeys BB
–

09.00 Rallipõrsas Ruudi 09.30 Tugitoolisport
09.35 Elagu rüütlid! 10.05 Hiirelabor
10.10 Väike printsess* 10.20Vahva
Roosi* 10.30 Okaspead 11.00Lapsepõlv* 11.25 Juhuslikkohtumine*
12.30 Plekktrumm* 13.15Kirjandusministeerium* 13.45MI* 14.15TEDx
Tallinn* 14.30 Haapsalu 14.45Minu veetlevKunder 15.20 Riiginõunik* 16.15 Smallville* 17.00Nils Holgersson 18.30 Tugitoolisport* 18.35
Lammas Shaun 18.45 Joona jutud
19.05 MesilaneMaia* 19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 19.45Dok Tapatöö 21.25 Lõpp 21.30 Kriminaaltango ja väga korralikudinimesed 00.05
Mf Paradiis. Armastus*
07.30 Kõige naljakamad koduvideod 08.00 Totaalne
muutumine:kodu-eri 09.00
Vaga vesi 10.00 Salajane ladu 13.50
Legaalne 14.20Mf Teekondkolledžisse* 16.00Lasko 17.00 Alexelakorvpalli Meistriliiga 19.00 Ninjasõdalased 19.30Rammumeeste maailma
karikasari 20.30 Simpsonid 21.00
Top Gear 22.05 Mf Peeglid 2 23.55
Ameerika õudukas:nõiakool 00.50
Lasko* 01.40 Mf Peeglid 2*
05.30 10aastat nooremaks
USA 05.55 Staariminutid 06.00 Mf Charlotte Linki romantika Austaja 07.45 Kuidas
alasti hea välja näha? 09.00 Emmerdale 09.30 Sõbrad* 12.00Mf Ööd
Rodanthe’is* 14.00 Miss Marple:Laip
raamatukogus 16.00 Gok Wan kokkab* 16.30 Aia-jaKodusaade 17.25
Lemmikretseptid 18.10Rachael Ray
argipäevaroad 19.00 TohterOlaf
19.55 Beebiminutid 20.00 Kuula mu
laulu* 21.00 Mf RosamundePilcher
Kihlatud, armunud, segaduses 22.55
Nero Wolfe: Uksekellhelises 00.45
–

–

06.30 Kalailm* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10Punker* 11.05
Jututuba 13.35 Supermani uued
seiklused* 14.25Knight Rider* 15.15
Näljased meremehed 16.15Komissar Rex 17.10 Supermani uued seiklused 18.05Knight Rider 19.00 Tuvikesed* 20.00 Eesti kõige-kõige
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
poolmeest* 21.30 Mf Visad võmmid
23.35 Proovi järele enne surma 00.30
Kaks ja pool meest 00.55 Tuvikesed
01.50 Südamelt ära

07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tõuse ja sära!
11.15 JamieOliveri 30 minuti road
11.40 SandraNurmsalu ja lapsed
11.45 Puutepunkt
12.15 Elulõim
13.05 Kulisside taga*
15.05 Broadchurch*
15.50 Midsomerimõrvad*
17.20 Downton Abbey*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Isa Brown
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 ENSVm
21.00 Aktuaalnekaamera
21.40 Sport
22.00 NO99 Kunstikool
22.05 Dicte
22.50 Tõuse ja sära!*
00.05 Nikolaj ja Julie*

06.30 Totaalne muutumine: kodu-eri 07.30 Vaga vesi 08.25 Salajane ladu 10.15
Rammumeeste maailmakarikasari* 11.15 Tippkokk 12.15Brickleberry 12.40Liiga 13.05 Mf Roosa
panter 15.30 Clevelandi show 16.30
Lasko 17.30 Kirvemehed 18.30
Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased
19.30 Totaalne muutumine:kodu eri
20.30 Simpsonid 21.00 Vormel1: Jaapani GP (Suzuka ringrada) 23.30 Top
Gear* 00.35Valgekrae 01.25 Lasko* 02.15 Kirvemehed* 03.15 Ninjasõdalased*
05.30 10aastat nooremaks
USA 05.55 Staariminutid
06.00 Mf RosamundePilcher – Kihlatud, armunud,
segaduses* 07.45 Kuidas alasti hea
välja näha? 08.45 Top Shop 09.00
Emmerdale 09.30 Näpudpõhjas*
12.00 Ellen* 16.30 Hooaeg 17.10
Metskassid 18.05 Ameerika tippmodell 19.00 Kolm naist paadis* 19.30
Nädalalõpp Kanal 2ga 21.00 Mf Kuninganna 23.05 Mf Nero Wolfe 00.55
Reporter+ 01.25 Vampiir, vaim ja libahunt 02.05 Ameerika tippmodell*
02.50 Allilmaemandad 03.35 Kuidas
alasti hea välja näha?* 04.25 Metskassid* 05.05 Reporter+*

Reporter+

08.10 Reporter 09.00 Komissar Rex* 10.50 Conan*
12.30 Punkri kaunimadhetked* 13.30Punker* 14.30Krimi*
15.00 Staariminutid 15.15 Mf Katastrooffilm* 17.00Mf Võrgutav võõras*
19.00 Kakskanget Indias 20.00 Ohtlikud puhkused 21.00 Hr. Päiksekiir
21.30 Mf Operatsioon:Lõppmäng
23.15 Mf Metsikud 401.05 Kalailm*

06.30 Postimees 08.10
Punkri kaunimadhetked*
09.00 KomissarRex* 10.50
Conan* 12.30Proovi järele
enne surma* 13.25Valged hundid*
14.20 Ohtlikud puhkused*15.15 Mf
Operatsioon:Lõppmäng* 17.00 Mf
Visad võmmid* 19.00Radar 20.00
Ohtlikud puhkused 21.00 Hr. Päiksekiir 21.30 Loodusemeelevallas 22.00
Mf Matrix 00.30 Punker* 01.30 Night
Chat 05.00 Postimees
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KOOLITUS

TOIMETUS

Alates 14. oktoobrist kl 11 algavad Pi-Si Mängutoas loovringid väikelastele. Täpsem info
www.pisi.eu, tel 524 0844.

Väike-Aia 5,
Paide 72711, postkast 38
e-post: toimetus@jt.ee
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KUULUTUSED
Üürile anda 3toal kort Türi-Allikul. Info tel 5810 4690,
552 4840.

LOOMAD

Peatoimetaja

Merili Nikkolo 384 9239

Müüa 3 m küttepuid (lepp) koos
veoga. Min kogus 30 rm.
Tel 5613 8960.

PÕLLUNDUS

Müüa 50 cm küttepuid (kuiv ja
märg). Teave tel 526 3881.

Ostab: metsakinnistuid,
kasvavat metsa, kasepakku,

Müüa kartulit «Laura» ja «Gala».
H: 0,30 €/kg. Kojuvedu.
Tel 552 1619.

Müüa lõhutud küttepuid, küttepindu ja -klotse 40-l võrkkotis.
Tel 5683 0454.

Pakub: saematerjali,

Müüa sõnnikut 2,5 t, vedu.
Tel 5875 0205.

okaspuupalke, paberipuitu.

metsaveoteenust.

Peatoimetaja asetäitja

Tel 489 0696, 506 9966

Tiit Reinberg 384 9233

priimo.mets@priimo.ee

Toimetaja Marika Rajamäe
384 9231

Metsaharvenduse OÜ

OÜ Autosõit autokoolis algab 2.

ja 9. oktoobril soodushinnaga
B-kat õhtune kursus. Samuti on
soodushinnaga ühepäevased
lõppastmekoolitused. B-kat. eõppekursused igal nädalal. Asume Paides Pärnu 114 (Amserv).
Info ja kirjapanek tel 5332 0088
ja www.autosoit.ee.

Reporterid

Birgit Itse 384 9235
Merit Männi 384 9236
Silvi Lukjanov 384 9238
Kuido Saarpuu 384 9237
Korrektor Triin Prints
384 9234

KINNISVARA
Müüa 1toal kort Rakkes. H:
3000 €. Info 5675 0239.

Küljendaja

Kristo Kivisoo 384 9230

Müüa 1toalkort Türil.
Tel 5620 8844.

Fotograaf Dmitri Kotjuh
384 9210
Reklaamiosakond:
reklaamitoimetuse peaspetsialist
Ainar Tamm 5304 4220

müügispetsialist
Madle Serglov 384 9222
kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058

Müüa 3toal kort Viisu külas otse omanikult. Huvilistel palun
helistada 5360 9066.
Müüa3toalrenov korter Vaimastveres. H: 5000 €. Tel 5388 4100.
Müüa 4toal kort Koerus. Info
www.koerukommunaal.ee (Uudised) või tel 384 6052.
Ostan maad. Tel 529 3609.

KUULUTUSED JA AJALEHE
TELLIMUSTE VASTUVÕTT
Klienditeenindaja
Maarika Heinaste 384 9200

Ostan maad, metsa.
Tel 511 1666.

kuulutused@jt.ee

OÜ Estest PR ostab põllu-ja
Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja sügistuules murdus elupuu...

Mälestame endist
klassikaaslast

metsamaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Soovin üürida 1-või 2toal kort
Türil. Tel 5834 1845.
Üürile anda 1toal kort Paides
Ristiku t. Tel 5664 8867.

kasvavat metsa,
Müüa tööliini Saksa lambakoera
musta värvi kutsikad Rakveres.
Heade instinktidega, tubli valvur,
sobivad koeraspordi harrastuseks.
Tel 5566 8377, www.estrellest.eu

METSAMATERJAL
Kaminapuud, kask võrgus ja
lahtiselt. Hea hind, vedu tasuta.
Tel 504 0872.
Märg lõhutud sanglepp (30 €/
ruum), kuiv lõhutud saarepuu
(39 €/ruum). Vedu tasuta.
Tel 5373 2282.
Metsä Forest Eesti AS ostab
kasvavat metsa, metsamaad,
palke, paberi-ja küttepuitu, võsaraiejäätmeid. Tel 514 8238,
503 8777.
Müüa 30, 50 cm kuivi küttepuid. Tel 521 9496.
Müüa 30 ja 50 cm kuiva lõhutud küttepuud. Leppehind. Tel 5329 2430.
Müüa aasta kuivanud puud
(lepp, sanglepp), 2 a kuivad
haab, kuusk, kask (33, 36, 39,
43, 50, 75 cm). H: al 37 €/rm.
Korralik katla-, ahju-ja pliidipuu.
Kanarbiku talu, tel 5373 7294.

ostab

raieõigust,
metsakinnistuid
jametsamaterjali.
Metsa ülestöötamine
ja transport üle Eesti.

516 0843, aavopluss@gmail.com
Müüa toorest halupuud, kuivi
pakitud kütteklotse ja kaminapuid, pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130, 523 8503.
Müüakuiva 50 cm ahjupuud. H:
37 €/ruum, vedu tasuta.
Tel 5875 0205.
Müüakuivi jamärgi lõhutudküttepuid. Teave tel 523 5877.
Müüa lõhutud ja saetud küttepuid (lepp). Ka konteineris.
Vedu. Tel 516 6305.
Müüa soodsalt küttepuid al 29
€. Tel 504 5632.
Ostan palke, paberipuid ja raieõigust. Raha kohe.
Tel 5458 8908.

TEEME PARIMA PAKKUMISE!

TÖÖ
Albu saekaater pakub tööd nelikanthöövli operaatorile.
Info 524 1106, Ivar.
Pakume hooajatööd sorteerijatelekartulikombainil.
Tel 510 3323.
Pakume tööd CE-kat veoautojuhile(25 meetrised autod-täispära). Töö vahetustega, 2 nädalat tööl, 1 nädal kodus. Abiks
varasem töökogemus pool-ja/
või täishaakel ja eesti keele oskus.Kasuks tulevadkohusetunne, ausus, lojaalsus. Stabiilne
töö Soome-Rootsi vahel. Korralik tehnika ja palju tööd.
Tel 5340 0065.
Pakume tööd puidutöötlemisseadmete operaatorile Mäos.
Nõutav varasem sarnane töökogemus. Tel 5305 2166.
Pakun tööd traktorijuhile-operaatorile. Töövahend New Hollandtraktor T7.260, trummelpuiduhakkur PTH660G ja tõstuk
Kronos 4000. e-mail info@amghouses.eu.

PÕMM 3 m ja lõhutud odavad
küttepuud. Tel 5646 0921.

Pakun tööd rahvusvaheliste vedude autojuhile.
adrienneoy@hot.ee.

Türi-Alliku küttekontor müüb 30,
40, 50, 60 cm saetud ja lõhutud
tooreid ja kuivi küttepuid. Vedu.
Tel 516 6305.

Weide Invest OÜ pakub tööd
programmeerijale. Info tel 504
6928. CV saata
kersti.saask@veikand.ee.

Südamlik kaastunne
Silva Milderile kalli
abikaasa
KALLE MILDERI

Südamlik kaastunne
sulle, Silva, armsa
abikaasa
KALLE MILDERI

surma puhul.

surma puhul.

Päinurme jahtkond

Katrin ja Elmar

Müüa toidukartulit Sargvere
hoidlas. Tel 554 0936.
Müüa toidukartulit «Vineta»,
«Laura»Kirnas. H: 0,30 €/kg. Vedu. Tel 523 3360.
Ostan Vene ratastraktoreid ja
varuosi, rehve, mootoreid, sõnnikulaotajaid. Tel 5609 6431.

SÕIDUKID
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Müüa Mazda 323 F 1999 tagavaraosi. Tel 5190 7145.
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Ostan Lada 01-07, GAZ 52, ZIL
130 (võivad olla avariilised).
Tel 5627 4404.

KULTUURIKESKUS
28. sept kl 13 peab kammersaalis pidu Paide linna eakateklubi
Hämarik.
29. sept kl 14 Eesti muusika-ja
teatriakadeemia koomiline ooper «Il campanello di notte».
Tasuta piletid kultuurikeskuse
kassast.

TEADE
Müün 3. okt Paides Selveri juures Saaremaa lamba-, meriino-,
koeravillast lõnga. Erinevad värvitoonid.
Sensitiiv-tervendaja.
Tel 5679

ANDREI SUSIT.

Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
Marina, Emma, Maire,

Antonina, Aleksandr,
Niina, Eduard

Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on...

Avaldame sügavat
kaastunnet Galina Susile
poja surma puhul.

Avaldame sügavat
kaastunnet Vladimir
Ponomarenkole armsa
ema surma puhul.

Paide kultuurikeskus

AS Jalax kollektiiv

Ta

Südamlik kaastunne
Galina Susile kalli poja

ANDREI SUSI

Avaldame siirast
kaastunnet Galinale
lähedastega kalli

Südamlik kaastunne
Galina Susile poeg

ANDREI SUSI

surma puhul.

surma puhul.

ANDREI SUSI

surma puhul.

Leila, Reet,
Irina, Evi, Tiit

Perekond Kapp

Töökaaslased SA Paide
Haldusest

teab, et kord ta põrmust
kasvab õisi puus...

Mälestame

KALLE MILDERIT

ja avaldame kaastunnet

omastele.
KÜ Soo 12

Aegade teedel meist keegi ei tea,
kuidas peab seadma sammu.
Teeline kunagi ette ei tea,
kuniks veel minekuks rammu.

Südamlik kaastunne
Silva Milderile ja
lähedastele kalli
abikaasa

KALLE MILDERI
surma puhul.

Siiras kaastunne
Galinale ja ta perele
ANDREI SUSI
surma puhul.

Trepikojarahvas

Südamlik kaastunne
Silva Milderile
armsa abikaasa

KALLE MILDERI
surma puhul.

Ambla jahtkonna jahimehed

Järva-Jaani jahtkond

Mõni hetk on elus valusam
kui teine.
väga
Mõnihetk on kohe ,
väga valus... (J. Tätte)

Südamlik kaastunne
Tanelile isa

KALLE MILDERI
surma puhul.

Südamlik kaastunne
Silvale ja Tanelile
lähedastega abikaasa
ja isa

KALLE MILDERI
surma puhul.

Rauno, Andri,
Joonas, Carl, Sten

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb...

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

Avaldame kaastunnet
kallitele lähedastele

HERMILDE LUGNA
surma puhul.

Südamlik kaastunne
Maire Tasale
perega ema

HELJU LEPIKU
surma puhul.

Vambola, Valdeko,
Vello, Leho peredega

Monika, Tõnu ja Anne

Südamlik kaastunne Uno
Korile kalli ema

EMILIE KORI
surma puhul.

OÜ Türi Vesi kollektiiv

Meie sügav kaastunne
sulle, Kaidi-Ly,
ja sinu perele armsa isa
ja vanaisa

IVAN

KOLESNITŠENKO
surma puhul.

Evi ja Arvo Talihärm
Kairi vanematega

Sügav kaastunne lähedastele kalli

ANDREI SUSI
surma puhul.
Perekonnad Kolosov ja Dietz

Südamlik kaastunne
Galinale poeg

Südamlik kaastunne
Jutale, Hiljale ja
Raimole vend

Südamlik kaastunne
Ivile kalli õe

ANDREI

JÜRI KADARBIKU

TIIU KARBE

surma puhul.
Perekond Harin

surma puhul.

Elvi, Rein, Milvi,
Marju perega ja Rein

surma puhul.

Elle ja Silvi perega

Avaldame kaastunnet
Kaidi-Ly Välbile isa

IVAN

KOLESNITŠENKO
surma puhul.
Kareda vallavalitsus ja

-volikogu
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REKLAAM
Paides Pärnu 73c, tel 385 0220

VARUOSAD

PEAAEGU KÕIKIDELE
MURUNIIDUKITELE

HOOLDUS, REMONT

OÜ Joveld Järvamaa Väätsa?

Reklaami

tel/faks 389 2382, 5344 0094

digilehes!

000
97
kontaktinädalas!dalates0,0004€
Kontaktihind

alates

0,0004

Toetame, hoiame, hoolime

LAHTISTE USTE PÄEV
KOERU HOOLDEKESKUSES

€

Hea huviline, oled teretulnud

kolmapäeval, 1. oktoobril
kell 11–14

www.jt.ee

LAHTISTE USTE PÄEVALE

Koeru Hooldekeskuses (Ida 2, Koeru alevik)
PÄEVAKAVA
11.00–11.45

Uuri lähemalt www.jt.ee,
küsi pakkumist tel 384 9223
või e-postil reklaam@jt.ee

Hooldus-ja abivahendite presentatsioon
Tutvustame neid vahendeid, mida igapäevaselt tööskasutame

12.00–14.00
Hooldekeskuse üldtutvustus. Ringkäik majas
Tutvustatakse klientide elukeskkonda, hooldustingimusi ja vaba aja veetmise
võimalusi

KOOSTÖÖS:

NÄITUS
Käsitöö näitus-müük
ETTEVÕTE PLAANIS
ALUSTADA KINGAÄRIGA

JASAATIS SINNA
KINGAMÜÜJA 1 JA
KINGAMÜÜJA 2

AAFRIKAS

MEDITSIINIÜKSUS HUVILISTELE AVATUD 12–14
?

?

Meditsiiniüksust tutvustab jaküsimustele vastab vanemõde
Soovijatel võimalik mõõta vererõhku, veresuhkrut, pikkust, kaalu
Tutvumiseks avatud füsioteraapiakabinet

KOHVIK
Avatud 11–14

3PÄEVA

HILKÕNETSE
JEMÕN

TULEB KAKS

KONTORISSE

POTENTSIAALSEID

TULEN JÄRGMISE
LENNUGA
TAGASI,SIIN EI SAA
KINGI MÜÜA.
KÕIK
KÄIVAD PALJAJALU

KLIENTE ON LÕPUTULT.
SIIN
KEEGIEI KANNA
TUURID

TEHASELE
KINGI! PANGESISSE

Kui oled Kingamüüja 2 suhtumisega,
siis võib sinus peituda müügistaar ja
soovime sinust kohekuulda!

Otsime koostöös Tele2-ga
Paide kontorisse tulevasi

MÜÜGISTAARE
Sinult ootame:

Meie pakume:

Pealehakkamist
Positiivset suhtumist
Kohusetundlikkust
Tahet areneda ja õppida

Professionaalseid

müügikoolitusi
Väga head palka väga
heade tulemuste eest
Töökat ja rõõmsameelset
keskkonda
Motiveerivaid müügimänge

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV

“personal@kontaktikeskus.ee”
Lisainformatsiooniküsi Tiia Kumera-lt
telefonil 5590 0878

OÜ Kontaktikeskus on Eesti turul pikalt tegutsenud kõnekeskus.
Tegeleme oskusliku otsemüügiga telefoni teel. Meie kontorid on
Tallinnas, Haapsalus, Paides, Pärnus, Jõhvis, Valgas, Võrus jaPõlvas.

