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Vastne elamuspark
ootab turnijaid
Merit Männi

Neljapäeva õhtul sai Türi elamuspargi eestvedaja Sulo Särkinen
voodis silma kinni umbes kella ühe paiku. Viimased ettevalmistused elamuspargi avamiseks olid tehtud, hommikuks jäid vaid need
päris viimased tööd sättida paika lint, mida asjaosalised läbi lõikama hakkavad.
–

Türi linna külje all kenas metsatukas Kõrgessaare voorestikus, mida eakamad türilased
teavad kui endise suusahüppemäe asukohta, oli eile pärastlõunal sagimist rohkem

kui küll.
Kui samal ajal oleks sinna
sattunud mõni loodushuviline, imestanuks ta väga. Nimelt
uitasid metsa all ning seiklusradadel ringi oravad, jänesed,
hundid ja muud neljajalgsed,
kes üldjuhul inimesi pelgavad. Tegelikult olid need Türi
ühisgümnaasiumi näiteringi

noored, kes elamuspargi avamisele särtsu lisasid.
Kui Türi vallavanem Pipi-

esimees Andrus Eensoo olid
lindiga, mis polnud tavapärane atlasslint, vaid hoopis ronimisköis, ühele poole saanud,
kuulutatigi Türi elamuspark

Meeldib lastele ja loomadelegi: Türi elamuspargi av misehloidsidkülaliste tuju kõrgel lo madeks maske runud
Türi ühisgümnaasiumi näiteringi noored.

ametlikult avatuks.

on esimene elamuspark

Eelmisel nädalal on pargis
nii-öelda katsekliendid juba
seiklemas käinud, nii said
puude vahel oma turnimisoskust proovile panna südamekuu ürituse ajal Kõrgessaarde
kõndinud suured ja väikesed
matkasellid. Särkinen lisas,
et peetud on juba paar laste

maal ja Kesk-Eesti piirkonnas.
Naabervalla uhket seiklusparki imetlenud Väätsa
vallavanem Lauri Läänemets
sõnas, et avanev pilt on kahtlemata uhke ja teeb heas mõttes
kadedaks. «Eks me pea nüüd
ka midagi sama ägedat või
veel ägedamat välja mõtle-

sünnipäevagi.
Huvilisi jagus ronimisradadeleka eile, kõige pikema liu
tegi trossi mööda mäenõlvalt

ma,» sõnas ta.
Praegu valminud seikluspargi osas on viis erineva raskusastmega rada, kus turnida
saavad nii päris pisikesed kui

alla niidule Türi vallavanem
Pipi-Liis Siemann.
Elamuspargis töötav Kristina Kooser

ütles, et Türi eris-

tubki teistest Eesti seiklusparkidest muu hulgas sellega, et

Samuti on üks suur pluss, et see

Järva-

ka suuremad lapsed. Kõige
keerukam rada nõuab läbijalt
juba tugevat füüsilist vormi.
«Viimanerada on ainuke selline, mis lõpeb vabalangemi-

seal on õhusõidurajad, millega

sega

saab teha pikki sõite. Pikem
rada on koguni 250 meetrit.
Adrenaliini lisavad vabalangushüpe, tünnisõit, Tarzani hüpe, vaatetorn ja võimalus
sõita trossil jalgrattaga üle oru.

paar korda turninud ja võttis
kõhedaks küll,» ütles Särkinen, kes tegelikult pelgab kõrgust, ent on pargi ehitustööde
käigus hullemasthirmust juba
üle saanud.

12 meetri kõrguselt.

Olen

Tuleviku suhtes Särkinen
kõiki kaarte veel avama ei

soostu, ent märkis, et igal
aastal tuleb juurde midagi uut.
«Näiteks teeme lasteaedadele ja koolidele õuesõppe, aga
ettevõtetele, sõpruskondadele
ja peredele meeskonnamängu-

de rajad,» selgitas ta. «Samuti
saavaderineva raskusastmega
raja nii elektrilise tasakaaluliikuri kui ka suvetuubiga sõit-

jad. Veel tuleb kiikede park,
kus saab aega veeta võrk-,
köie- ja poomiga kiikedel.»
Hoolimata sellest, et eelmise aasta hilissügisel külastasid
ehitusplatsi pikanäpumehed,

kes vähemalt ajutiselt ehitajateplaanid sassi lõid, kulges
edasine Särkineni kinnitusel
plaanipäraselt. «Detsembri al-

guseks oli esimene osa ikkagi
valmis,» märkis ta. Esimene
ehitusjärk, mis läks maksma
114 000 eurot, on vaid kümme
protsenti sellest, mida pargi
eestvedajad on plaaninud.

Kõik alustavad algusest: pärast 250 meetri pikkust õhuliugu mäenõlvaltalla niidule otsustas Tvüalri Pnepm-Lis Sieman pjräoveidla kõigepisematel mudilaste mõrladuj .
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Liis Siemann ja vallavolikogu
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Põhjaka kokad viisid
Jaapanisse neli aastaaega
BIRGIT

Põhjaka mõisa restorani kokad Märt Metsallik ja Ott Tomik viibisid 16.–25. aprillini Jaapani pealinnas
Tokyos, kus valmistasid Eesti aastaaegadest inspireeritud viiekäigulise õhtusöögi.

Märt Metsallik, kui paljudele inimestele süüa
tegite?

PÕHJAKA AASTAAJAD JAAPANIS

Meie teha oli õhtusöök umbes 40

Kevad
Marineeritud angerjas, must murtud
Põhjaka leib, majonees ja vutimuna
Pits viina

inimesele ja pärast seda suupisted üritusele, kus olid peamiselt
ajakirjanikud ja kus Eesti tootjad
said oma tooteid tutvustada. Seal
oli umbes 70-80 inimest, aga sinna tegime vaid mõne suupiste.

Palju teie Jaapani menüüst võiks ühel päeval
olla Põhjaka restoranis?
Meie menüü lähtus aastaaegadest

ehk siis hooajalisest toorainest.
Pakkusime maitseid, mida vastavalt aastaaegadel siin sööme.
Palju asju on ka Põhjaka menüüs olnud. Mitte just sellisel

Suvi
Värske kartul, kodujuust, kilu
Jaanihanso siider

Sügis
Hirve filee, kuusevõrsekaste, orsoto, karulauk ja peet
Õlu

reisi tarvis mõtlema ei hakanud.

Enamik tuli ikka Jaapanist, sest
ega sinna tohigi karantiinita
paljut viia. Eestist võtsime kaasa
seda, mida kindlasti sealt ei oleks

Talv

Põhjaka Pavlova astelpajukreemiga
Astelpajunaps

Oleksime heameelega kõik siit
ainest sõltub palju ja tahaks ju,
et nad saaksid aru, mis see meie
eripära on.
Näiteks munavalge olid seal
tunduvalt intensiivsema maitsega. Ilmseltsõltub see kanade toidulauast. Muid üllatusi tooraine
puhul õnneks polnud.

Ma pole kunagi üheski nii suures
köögis süüa teinud. Majas oli 900
hotellituba ja neli korrust konverentsisaale. Kööke oli korruste
kaupa.
Nii suures kohas uue inimesena tööle asuda on päris keeruline, eriti kui kohatist keelebarjääri
arvesse võtta. Osa oskas inglise
keelt väga hästi, teised jälle mingil määral.
Eestiga võrreldes on Jaapanis
palju rangemalt paigas hierarhia,
kelle poole mingites küsimustes
pöörduma peab või pöörduda to-

hib. Laod asusid köögist kuus korrust allpool, sealt iga asja kööki
toomine võttis 15–20 minutit aega.

saanud. Näiteks Seidla tuuleveski

rukkijahu, sinepit, äädikat, astelpajumahla janipet-näpet meie
enda asju.
Igaks juhuks võtsime ühes 20
kilo peeti, aga Jaapanis selgus, et
neil ikkagi on peeti. Nad kasuta-

Kui oluline see teile oli,
et tooraine oleks võimalikult kodumaine?

Millistes tingimustes
töötasite?

kujul, aga ideeliselt kindlasti.
Midagi spetsiaalselt uut me selle

Kui palju te Eesti toorainet kaasa võtsite?

kas nad suudavad selle meile tarnijatelt kätte saada. Õnneks said.

kaasa võtnud. Endale on lihtsam,
kui tead, millest süüa teed. Toor-

Menüüga hakkasime tegelema

paarkuud varem. Uurisime, millised tooraineid kohapeal üldse
saada on. Meie oleksime tegelikult teinud neli käiku, aga siis
selgus, et Jaapani traditsioonide
järgi ei tohi olla paarisarv, tegime
viienda käigu juurde.

vad peeti toidus oluliselt vähem.
Ka värske kartuliga oli küsimus,

ettevalmistuspäevad
üsna pikaks. Oli päris väsitav.
See venitas

Lisakäik
Š o k o l a a d it r ü h v e l tatravõiküpsis
ja

tatra-ja võiküpsis
Kibuvitsatee

Sellised tingimused panevad võimed proovile.
Jah, ikka. Eriti kui ettevalmistuse

käigus tekivad üllatused, mille

va õhtul läksime küll hotellist

parandamine võtab eelnevast
lähtuvalt nii palju aega. Jälle on
vaja uut toorainet, mida keegi läheb toob. Enne näitad pilti, mida
täpselt vaja on.
Esimesed kaks päeva kulus
ka selle peale, et leppida hotellis kokku, kes mis kohas mida ja
millal teeb.

välja. Kirsiõite aeg hakkas juba
läbi saama.
Linna peale me väga ei jõudnud, sest kohtumisi oli palju. Söömas käisime ikka eri kohtades, et
proovida kohalikku toitu.
Jaapani köögis on palju puhtaid maitseid, mida saab vastavalt eelistustele kastmetega

Kolmandal päeval, kui oli õh-

täiendada. Erinevalt paljudest
teistest Aasia riikidest ei maitses-

tusöök, kõik juba sujus. Saime
siis ise paremini aru, kelle käest
ja kuidas küsida. Pöördumine on
seal väga oluline, jaapanlased
järgivad püüdlikult süsteemist

tata neid üle. Need pole tšillised
ega sojaga üle kallatud.
Ka meie tegime süüa nõnda, et

kinnipidamist.

tegelikult maitsta võiksid.

Ettevalmistuse ajal oli meil
abis kaks, õhtusöögi ajal kuus
kokka. Nad aitasid ka serveerida. Vahemaad on ju pikad, maja

on suur. Lõpuks käis kõik nagu
kellavärk.

Millist tagasisidet toitude kohta jaapanlastelt
kuulsite?
Rääkisime paljudega ja esile
toodi kõiki käike. Angerja kohta tuli küsimusi, sest nemad ei
marineeri seda sel moel. Ka liha
valmistamise, kastme ja magustoidukohta.
Astelpaju oli täiesti uus asi,
neil pole isegi sellist sõna olemas. Küsiti ka kartuli kohta,
mida valmistasime nii, nagu
eestlased värskena koos koorega söövad. Üllatusi oli neile
omajagu.

Kui palju jäi teil aega
Tokyot avastada?
Päeva pärast üritust magasime

maha, sest jõudsime oma tuppa
alles poole öö ajal. Järgmise päe-

toidud maitseksid nii, nagu nad

Kuivõrd vastas
Jaapanis käik teie
ettekujutusele?
Eks söögitegemise üritused tavaliselt selle tähe all ka kulgevad.
Üldiselt on nii, et esialgsed ettekujutused kohalikest oludest ei
vasta tegelikele. Olin tagasilöökideks ja muudatusteks vaimselt
valmis.
Iga toidutegemise kogemus
mujal võib mõjutada valmistusviise siin. Jaapanis õppisin

pigem detaile, mille peale pole
varem tulnud. Näiteks liha käsitsemisel. Kahju on veidi sellest,
et sai vähe aega ringi käia. Mitte
niivõrd Tokyos kui suurlinnast
väljas.
Suurlinnad on mingis mõttes
igal pool sarnased. Tokyos sain
aru, et kui meile Eestis tundub,
justkui palju asju on halvasti,
siis tegelikult on meil palju rohkem päris hästi. On avarust ja
rohelust, inimesed suhtlevad ka
näost näkku, mitte ainult nuti-

maailmas.
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Koduteel poiste vahel
tekkinud kähmlus
lõppes politseis

Riigikaitselaagri
noored võtsid
avapäeval relvad kätte Kolmapäeval
Anne Põder
Birgit

täiskasvanud ei näe,» sõnas ta.
Praegu on ta kõigi osalistega kohtunud ja juhtunu üle arutlenud.

Itse

Paide

ühisgümnaasiumi

õppeosakonna
esimese klassi poisiga
koduteel juhtunud kakluse uuvene

Kuido

Saarpuu

«Aia, ma sain pihta!»
kaigub üle võsastunud sõjamänguala

neiu hele hääl. Ta sai
tõesti pihta, suruõhurelvast lastud valgete
plastikkuulide valang
tabas teda kõhtu ja
iga tabamus tundus
otsekui piitsalöök.

võsaga kaetud mängualale
laiali, üksik kits pages padu-

hirmus üle sõjavälja. Järgnevalt
võis sealtkosta vaid aiatamist,
üksiklaske ja valanguid.
«Sõda» käis aususe peale.
Kui sa ikka pihta said, siis oli
kokkulepe tõsta käsi üles ja korraks mängust lahkuda. Sam-

mumüdin mängu alguspunkti
tähendas jooksmist uue elu
järele.

Laagriülem, Kaitseliidu Järva maleva tagalajuhataja Lauri
Lipp ütles, et riigikaitselaagrit
korraldada peaks see neile
olema juba 12. aasta. Suruõhurelvadega (airsoft toim)
lahing oli kavas esimestkorda.
«Leidsime, et see on noortele
atraktiivne tegevus,» lausus ta.
«Sõjamängus võidutsesid need,
–

Kolmapäevast reedeni Kaitseliidu Järva maleva ja riigikaitseõpetajate eestvedamisel Nurmsi
õppeväljakul korraldatud riigikaitselaagri üks põnevaim osa
oligi kolmapäevaõhtune lahing. «Tänase tugeva tuulega
lendavad kuulid 30-40 meetri
kaugusele. Kui näed, et tuul
viib kuulid vastasest mööda,
siis tuleb sihtimist korrigeerida. Airsoft-kuuliga piht saada

on oluliselt vähem valus kui
paintball`is (värvikuulimängus
toim) ehk saate keskenduda
taktikale, mitte sinikatest mõtlemisele.»
Sellised õpetussõnad kõrvus, said kõik noored juhenduse järel kätte relva, selle alla
sadu plastikkuule mahutava
salve ja ette maski.
Kui anti märguanne, pudenesid kaheks jagatud võistkonnad
–

kes olid nutikamad, osavamad
ja paremas füüsilises vormis.
Tähtis oli ka meeskonnatöö.»
Ühena esimestest said lahingumaitse suhu XI klassi
õpilased Geir Samuel Voolaid
Paide gümnaasiumist ja Sandra Vene (pildil) Paide ühisgüm-

naasiumist. Liialdamata võib
öelda, et mõlemale, nii varem
värvikuulimängu
mänginud Voolaiule kui
ka laserrelvadega kokku
puutunud

Venele see
ettevõtmine
meeldis. «Oli

päris väsitav, sest jooksmistoli
palju, aga kui vastast nägid ja
tema laske kuulsid, siis tekitas
see adrenaliini ja põnevust ikka küll,» ütles Voolaid mängu
järel.
Sandra Vene sõnas, et sõjamängud on igati põnevad.

minna ajateenistusse ja eesmärk oli, et riigikaitseõppes
ja riigikaitselaagris osalemine
annaks aimu, kas see värk ka
mulle päriselt sobib.»
Tänavu võttis laagrist osa
111 õpilast seitsmest koolist.
Järvamaa koolidest olid esin-

«Oled ikkagi vaenlase tagalas
ja saad teisi varitseda. Väga lahe oli!» lausus ta. «Väga palju
luges ka meeskonnatöö. Meil oli

datud Paide ühisgümnaasium
ja gümnaasium, Türi ühisgüm-

naasium. Nimesildiga laigulise
vormi said selga ka Suure-Jaani
üks eesmärk hävitada vaengümnaasiumi, Tallinna Linnalane ja tegutsesime selle nimel mäe Vene lütseumi, Maardu
gümnaasiumi ja Eesti merekooli
ühiselt.»
riigikaitsehuvilised
noored. «TallinOled ikkagi vaenna koolid tundsid
–

pöördusid kohe politsei poole ja
tegid juhtunu kohta avalduse.

rimine selgitas, et tüli ei alanud

Koostöös kooli juhtkonnaga

rahvuste vaenust, vaid poistevahelisest naginast, mis kasvas üle
kähmluseks.
Paide ühisgümnaasiumi direktori Kersti Laastau selgitusel
tehti kakluses osalenud poiste
seltskond kindlaks kohe neljapäeva hommikul ja anti küsitlemiseks üle politseinikele.

selgitas politsei välja, et vene
õppeosakonnas õppivale esimese klassi poisile tegi liiga viis
8–12aastast last. «Kaklus tekkis
hetkeolukorrast ajendatuna ega
olnudpõhjustatud rahvustevahelisest vaenust,» kinnitas ta.
Gonjak ütles, et kuna kakluses osalenud poisid on nii noo-

Poiste ütluste põhjal selgus, et

red, ei alustanud politsei juhtunu
kohta menetlust. «Küll tegeleb nii
kakluses osalenud poiste kui ka
kannatanu ja nende peredega
edasi noorsoopolitsei,» lausus ta.
Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kadri Toom sõnas,
et juhtumi materjalid saadetakse
edasi alaealiste komisjoni ja sealt
tuleb otsus, mis karistuse noo-

lööja oli teise kooliastme poiss,
kuid seda vaatas kõrvalt veel
mitu algklassilast. «Poisil, kelle hoobist kannatanu pihta sai,
on küll koolis probleeme olnud,
eilegi lahkus ta tundidest enne
koolipäeva lõppu, kuid ta pole
kunagi kedagi füüsiliselt rünnanud,» rõhutas Laastau.
oli

remale koolivennale liiga teinud

löögiks kasutatud toigas olnud
esialgu hoopis esimese klassi
poisi käes jakonflikt saigi alguse
toikaga vehkimisest. Mis täpselt
juhtus, jätab ta siiski politseinike
uurida. Ta täpsustas, et vahejuhtum ei leidnud aset kooli territooriumil, vaid ligi poole kilomeetri
kaugusel asuva bussijaama lä-

poisid saavad.
Toom lisas, et ehkki esialgsed
ütlused on kõigilt võetud, kutsub ta kakluses osalenud lapsed,
nende pered, kooli juhtkonna ja

Mõlemad olid seda meelt, et
riigikaitselaager on eriti praktiliste tegevuste poolest igati

laagri vastu väga
suurt huvi,» ütles
Lauri Lipp. «Alguses ajasid nad
laagriasja omakeskis, kuid eelmisel
aastal tegime juba koos.»
hommikul
Kolmapäeva
alanud ja eile pärastlõunal

kasulik. Valikainete nimekir-

lõpurivistusega lõppenud rii-

jast valis Voolaid riigikaitse ja
sattus seetõttu ka laagrisse, sest
temaatika tundus põnev.
Vene plaanid ja ootused olid

histel, kui lapsed olid koduteel.
Laastau nimetas juhtunut kahetsusväärseks. «Me keegi ei tea,
millega tegelevad lapsed siis, kui

veelgi suuremad. «Tahtsin
saada aimu sõduri igapäevaelust,» selgitas ta.
«Midakauem ma laagris
olnud olen, seda suurem

gikaitselaagris käinud kogesid
praktilise harjutamise käigus
kõike seda, midaklassiruumis
riigikaitseõpetuse tundides õppida ei saa.
Teemade hulk, mis paari
päeva jooksul läbi võeti, oli
suur, ulatudes orienteerumisest
jakuivtoidupakist endale õhtu-

austus mul sõdurite
ja nende elu vastu

söögi valmistamisest takistusraja läbimise ning meditsiini-,

lase tagalas ja
saad teisi varitseda. Väga lahe oli!

on. Tahaksin

meie

riigikaitse-

Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et kakluses viga saanud poisi lähedased

relva-

jasideõppeni.
Vähemalt avapäeval ilm
laagrilisi ei hellitanud: kord
paistis päike, kord sadas rahet,
ainus asi, mis püsis, oli läbilõikav tuul.Kõrvaloleva murulennuvälja lage ala seda kõike
ka võimendas.

Laastaule

teadaolevalt

sotsiaalpedagoogi vestlusringi

arutlema teemal, kuidas niisuguseid vahejuhtumeid vältida.
«Nii lapsed kui ka nende vanemad peavad mõistma, et sellistel
sündmustel on tõsised tagajärjed
ja targem on pahandustest hoiduda,» ütles ta.

Tanklat ei tule Türi
kesklinna seegi kord
Silvi

gil otsustas Türi
vallavolikogu mitte
algatada detailplaneeringut ASi Olerex müügivõrku kuuluva teenindusjaa-

see kolmas kord, mil Olerexi
esindajad on tahtnud ehitada
tanklat kesklinna, oli suurem
osa kogukonnast selle vastu.
Järva Teatajale teadaolevat oli eelminekord viis aastat tagasi, siis jäi asi katki
suulise infovahetuse peale,

ma ja avalikultkasutatava ala

aga nüüd jõudis arutelu val-

rajamiseks kesklinna.
Türi vallavolikogu esimees
Andrus Eensoo selgitas, et
tankla rajamise eelised ei
kaalu üles aastatega loodud
aedlinna kuvandit.
23st volikogu liikmest 17 otsustas, et puudub põhjendatud vajadus muuta Türi valla

lavolikogusse.
Otsuses on kirjas, et Tü-

Lukjanov

Neljapäevasel

istun-

üldplaneeringus 2003. aastast

kehtivat kesklinna detailplaneeringut.

See tähendab, et tanklat
kesklinna ei tule. «Vallavalitsuse küsitud arhitektide liidu
hinnangul toob tankla rajamine kesklinna äärelinliku pildi,
millega intensiivistub liiklus
ja see on ohtlik jalakäijatele,»
selgitas Eensoo. «Ka Eesti loo-

dussõprade selts kogus tankla
ehitamise vastu ikkagi üle 240
hääle.»
Eensoo märkis veel, et ka

ri vallavolikogule on aru-

saadav ASi Olerex ärihuvi
rajada tankla kahe riigitee
ristmiku kõrvale, kuid see
on erahuvi, mis kaalu üles
avalikku huvi, mille järgi on
linnakeskuseala eeskätt kaubanduse, teeninduse ja vaba
ajaga seonduvate asutuste ja
ettevõtete, samuti äriruume
sisaldavate elamute rajamiseks, olles ühtaegu nii elav
kui ka turvaline ja hubane.
Keskusealale ei kavandata
liikluskoormust suurendavaid
javõimalikkukeskkonnaohtu
kujutavaid objekte, näiteks
tanklaid ja autopesulaid.
ASi Olerex juhatuse

liikmelt Andres Linnaselt ei õnnetunud Järva Teatajal eile
kommentaari küsida.

Täpsustus!

Vaata pilte ja videot www.jt.ee
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Eelmise laupäeva leheloos «Maamessi võimsaim kombain vurab
Järvamaale» on ekslikult jäänud teksti lause, et võimsaimaks teeb
masina Guinnessi rekordiga päädinud saavutus Inglismaal, kus
12meetrise heedriga kombain koristas kaheksa tunniga ligi 80 tonni
nisu. Tegelikult peab 80 tonni asemel olema ligi 800 tonni nisu.
Autor palub vabandust!
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Teadmatus paneb kalmistul
käijate kannatuse proovile
Birgit

Itse

et matmisest oli möödas üle 30
aasta,» teadis Lastik isiklikust
kogemusest öelda.
Kevadel auku vajuvad hauad
on tuttavad ka Lea Heinastele.
Aukus haudu ja ka prügi seas
vedelevaid linte näeb ta üha sa-

DMITRI KOTJUH

Aukus hauad, haljasalale visatud pärjad ja
kimbud koos lintidega,
millel on lahkunu ja
selleinajate nimed
list vaatepilti on kevadisel kalmistul näinud
Järva Teataja lugejad.

gedamini. «Need asjad jäävad
lihtsalt silma javaatepilt on valus,» lisas ta.

–

Kalmistu püsib puhas
Talvistel matustel on Heinaste
leinajatele öelnud, et enne 40
päeva polegi midagi teha. «Siis
tuleks ära korjata lindid, närtsinud kimbud ja pärjad ning esimeselvõimaluselkas vedadaära
või panna kääpale matusetalituse päevast üle jäänud pinnas,»

Järva-Madise vanale kalmistule

täna kogunevatel talgulistel tu-

leb teha sama tööd, mis sügisel,
sest toona pärgadest-kimpudest

puhtaks tehtud metsaalune on
neid jälle täis, enamikul küljes
lindid lahkunu ja leinajate ni-

õpetas ta.
Anna kalmistul on Heinaste
tähelepanekut mööda probleem

väiksem, sest iga leinatalituse
eel räägib ta lähedastele põhjalikult, kuidas käituda matusel
ja mis saab pärast matust. «Räägin, millal mälestada, kuidas
kääpaga käituda, kuidas matta
lindid ja mis edasi teha,» täp-

medega.

Järva-Madise kirikuõpetaja,
aastajagu diakonina teeninud
Tiit Lastiku teada on see olnud
prügi ladustamise koht ja ilmselt pole inimesed üles leidnud
kollast konteinerit kalmistu selles osas, mis jääb Järva-Madise
poole. «Seal on ka plats, kuhu
saab pärgi jätta,» lisas ta.
Eripära vajab selgitust
Lahkunute lähedastega suheldes on Lastik teada saanud, et
kombest linte mitte prügi sekka
visata, vaid needhaua sisse matta pole paljud midagi kuulnud.
«Ju see on paikkondlik eripära,»
märkis ta.
Aastakümneid matusetalitusi
läbi viinud Anna kiriku õpetaja
emeeritus Lea Heinaste oli sa-

muti seda meelt, et kuigi hoolimatust tuleb ette, on üldjuhul
tegemist mitte pahatahtlikkuse,
vaid teadmatusest tulenevakäitumisviisiga.

sustas ta.

Tallinlasele Jaan Mäele, kelle
lähedane puhkab Järva-Madisel,
tuli selline tava samuti üllatusena. «Pealinna kalmistutel on
enamikul prügikonteineritesse
visatud pärgadel-kimpudel lindid küljes,» sõnas ta.
Ka mujal Eestis kalmistutel
käies pole Mäe mõelnud, mis
täpselt nende pärgade-lintidega
saab. Tavad ju paikkonniti eri-

nevad ning kõikide eripäradega
kursis olla lihtsalt ei jõua. Kuigi
lintide eemaldamine enne pärgade minema viskamist tundub talle mõistlik, ei näe Mäe ka probleemi, kui need on külge jäänud.

Selleks et kaugemalt pärit lei-

najad saaksid end kohalike tavadega kurssi viia, soovitas Mäe
panna kalmistu infotahvlile juhiseid: skeemi või kaardi prügi ladustamise kohaga, samuti teavet
kohalike kalmistutavade kohta.
«Praegu neid Järva-Madisel pole
ja puudub ka mujal kalmistutel
tavapärane tööriistakuur koos
labidate jarehadega,» märkis ta.
Nii võtabki Mäe homseks kal-

Tiit Lastik tunnistas, et pole
sellise juhenduse peale tulnud,
kuid et vaatepilt on kohutav, ta
seda edaspidi kindlasti teeb.
Lastik on ka suhelnud koguduse juhatusega ning tema teada peaksid lähiajal saama üles
viidad prügi ladustamise kohta
ning infotahvlile jõudma surnuaia kombeid ja tavasid tutvustav
teave. «Eks see ole õppetund ka
meile,» sõnas ta.
Lähedastel, kelle omaksed
puhkavad kaugematel kalmistutel, soovitas Lea Heinaste uurida,
kas kohapeal osutatakse haudadekorrashoiu teenust. «Ka meil
Annas on hinnakiri olemas,»
lisas ta.

hiljemgi on maa nii külmunud,
nii et pärgi pole võimalik kätte

saada.
Samasuguse murega on seisnud silmitsika Jaan Mäe ja aasta
lõpul Palamusel vanaisa matnud
Tiit Lastik. «Muld oli külmunud,
matusepäeval jäi osa pinnast
kääpasse panemata ning kui
maapind ära sulas, oli ka auk

mistukäiguks tööriistadTallin-

järel,» ütles Lastik.
Ühtlasi paneb Lastik inimestele südamele, et vajumist võib

nast kaasa.

ette tulla ka kahe-kolme aasta

Aeg-ajalt tuleb ette olukordi,
kus matus satub suurte talvekülmade aega ja veel kaks kuud

taguste matmiste puhul. «Ka
kord täiesti kuiva suvega vajus
üks haud pool meetrit, mis sest,

Maaelu Edendamise
Sihtasutuse nõuandeteenistus
koostöös PRIAga teatab:
ajavahemikus 02.05.–16.06.2017 pakutakse kõigile
pindala toetuste ja MAK loomatoetuste taotlejatele
TASUTA e-PRIA juhendamist. Juhime tähelepanu, et
hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil
(23.05.–16.06.2017) vähendatakse toetussummat 1%

iga hilinetud tööpäeva kohta.

DMITRI KOTJUH

Tasuta juhendamise teenust pakuvad Järvamaal:
Rohe OÜ
Pärnu tn 56, Paide linn
Avatud E, T, K, N, R, L 9–18.
Info ja juhendamisele broneerimine:
Helle Rohtla, tel 56641686, e-post: helle.rohtla@mail.ee
Arveabi OÜ
Pärnu mnt 56, Paide, Järvamaa ja
Abaja küla, Koeru vald, Järvamaa

Mäo Statoil hakkas
värvi vahetama

Statoili

teenindusvõtavad
uue, ühe maailma
suurima mugavusjaamad

poodide ja teenindusjaamade keti Circle K kaubamärgi

on tavapärasest odavamad.
«Oleme soovinud teha
nimevahetuse kliendile võimalikult sujuvaks poolteist
aastat tagasi alustasime tea–

vitusega, aasta tagasi muut-

Avatud E–L 9–17.

kasutusele kõikjal Eestis. Mäo
tanklas vahetati üleeile välja

Info ja juhendamisele broneerimine:
Leeni Ots, tel 5668 5023, e-post: leeniots@hot.ee

kütusehindu näitav tabloo.
Mai jooksul muutub tank-

tagasi avasime esimesed
põhjalikult uuenenud Circle
K teenindusjaamad. Kõigis

la väljanägemine veelgi. Suur
avamispidu on kavas teha 25.
mail. Siis oodatakse teenindusjaama kõiki seniseid ja
tulevasi kliente ning hinnad

neis etappides oleme saanud
uue kaubamärgi elemente
katsetada enne suurkavandi
algust,» selgitas Circle K Eesti
peadirektor Kai Realo. (JT)

Lisainfo e-PRIA tugiteenuse pakkumise kohta:
http://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine

sime ärinime ning mõnikuu
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Koeru neiu trimmis
end supervormi
Kuido

Toidukorrad võtad nüüd ikka

Saarpuu

karbikestega kaasa?
Jah, ta võtab need karbike-

Koerulanna Kaisa Abneri (26) trimmis keha, punased bikiinid ja voodi peal võetud poosid
nõnda tekkiski märtsikuise Järva Teataja digilehe loetuim uudis. Lugejate huvi pole pilte vaadates mingi ime, ime on hoopis nappide nädalatega elu parimasse vormi jõuda.

sed kaasa ning nädalavahetuste
menüü ei erine suuresti töönädala menüüst. Poekrõpsudele,
küüslauguleivakestele ja dipikastmele ruumi ei ole, vähemalt

–

Kaisa Abner on rassinud jõusaalis viimased kolm aastat. Väikesed edusammud tegid rõõmu,
kuid tavaliselt valget või mõnel
juhul halli värvi külmutav kapp

koju jõudes suure jäätise ja kuus
võileivagrillil tehtud võileiba.
Õgimishoo lõpetasin mitte seetõttu, et kõht oleks
täis saanud, vaid ahas-

kööginurgas omas alati suuremat

tusest: «Issand, mida
ma endale just sisse

võimu kui trennisaalis nähtud
vaev.
Lisagem juurde pidutsev elustiil, alkohol ja suitsetamine ning
saamegi kokku põhjused, miks
tagasiminekuid oli rohkem kui
edasiminekuid.

ei tohiks olla.

Äärmuslikud kiirdieedid on
sulle võõrad?
Ole nüüd, Kaisa on ju naine ja
teab dieetidega, olgu see tatravõi näiteks õunadieet, katsetamisest rääkida nii mõndagi.
Rämpstoidu, näiteks kabanossi järele ei isuta?
Siinkohal tuleb juttu väike
paus sisse, sest ikka isutab küll.
Jäätisest ja sõõrikutest, näiteks
võiksime rääkima jäädagi.
Noh, kes meist aeg-ajalt kabanossi ei tahaks, aga kui keha
ongi sinu võistlusvahend, siis
lihtsalt tuleb toidukiusatustele
vastu saada.
Hommik (kl 5.40) algab pudruga, järgneb ennelõunane (kl
10-11) vahepala, näiteks proteiinipuding neljaviljahelveste või

ajasin»,» meenutas ta. «Päev
hiljem oli kord
kuue koogitüki
käes, kusjuu-

Poseerimine on oluline

koogikesed
mulle üldjuhul ei
maitse. Siis sekkus

Kõik muutus 2016. aastal sügisel.

juba mu elukaasla-

Eestikulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel nähtu põhjal tuli otsus: aitab! «Ma olin neil
võistlustelkäinud ja bikiinifitnessi tüdrukuid kadestanud juba aastaid, nüüd aitas.
Saagu mis saab, mina lähen
ka järgmisel aastal lavale,»
meenutas ta. «Kaks nädalat
hiljem kuulsin, et Kristiina
Nuut paneb kokku FitModeli projekti. Võtsin temaga
ühendust.»
Korduvalt Kanal 2 ekraanil kajastatud 22. jaanuaril
alanud ja 2. aprillil lõppenud
projektis osalesid keha trimmida tahtnud naised. Olulised
teemad olid seejuures teadlik

ne Sander.»

sült kodujuustu või omlett juurviljadega.

res

endale seab.»
Aga muutumisi, nii sisemisi

saanud (üle 172 cm pikkusega naisamatööride kategoorias) kui ka FitModeli projektis üks suurimaid muutujaid
(bikiinikategooria võitja) olnud Kaisa Abner tunnistab,
et on võistlusmõtetega juba
uues hooajas, kuid seda,
kuidas suvi toitumise poolelt
üle elada, seda ta veel ei tea.
«Kindel on see, et mida vähem lasta oma vorm võistluste vahel käest, seda lihtsam
on järgmine võistlusdieet,»
lisab ta.
Täna on Salme kultuurikeskuses 33. Eesti karikavõistlused kulturismis ja
fitnessis. Tallinnas andme-

–

sisestaja ja raamatupidajana töötav Kaisa Abner on

kuid

praktikas jäävad isud alati alles ja annavad endast
võistlusdieetide läbi saades
alati võimsalt märku. Elu esimeste, aprilli alguses Pärnus

seal kohal. Just võistlused ja
pealtvaatajate ees lavale astumine on need, mis innus-

tavad teda end käsile võtma,
ideaalses proportsioonis keha poole pürgima. Asi polnud kunagi niisama suveks
saledaks saamises.

peetud Spa & Sport Cupi järel
koges patusöömasööstu ka

Kaisa Abner. «Sõin ära halvaa, šokolaadibatoonikese,

Bikiinifitnessi maailma
eeskujuks peab Kaisa
Abner slovakitar Olivia
Pohankovat.

Elu parimas sportlikus vormis
on Kaisa Abneri meelest samuti
äge olla. «Mäletankooli kehalise
kasvatuse tunde, kus ei jõudnud
korralikke kätekõverdusigi teha, nüüd pole probleeme ka pea
alaspidi käsi kõverdada. Jooksmine tähendas varem veremaigulist tegevust, praegu jookse või
tunde ja ikka ei väsita. On tore
näha, milleks su keha on võimeline. Olen saanud aru, et piirid
on seal, kuhu inimene need ise

fitnessi võistlusel esikoha

isegi kõige olulisem, kui
poseerid oma nõrgad kohad
tugevaks, võib ka paremas
vormis konkurente võita
Kaisa Abner). Kaalumised
ja mõõtmised olid iganädalased.

1.

Enesekindlus kasvas

–

(poseerimine on võistlustel

lihtne,

(150 g), juurviljasegu (200 g),
seened (120 g) ja muna. Seejärel
teine samasugune lõuna (kl 1516), trenni javiimase vahepalana
(u kl 21) proteiinipuding. «Söön
palju silmadega ehk pigem eelistan lahjemat toitu ja suuremaid
koguseid kui vastupidi,» ütleb ta.
na

kui ka väliseid, on veelgi.
«Mulle tekkis keskkoht. Võin
rõivapoodi minna ja tean, et
mulle istub isegi kartulikott
hästi selga see kõik on tohutult kasvatanud minu enesekindlust,» lausub ta.
Nii elu esimestel bikiini-

treening ja tervislik toit.
Naised õppisid poseerima

Teoorias

Lõunane (kl 12-13) toidukord
on näiteks vokiroaks miksitud
odrakruup/riis/tatar (30 g), ka-

14
kilogrammi on Kaisa
Abner kaotanud viimase
aasta jooksul kaalu,
sealhulgas 5-6 kilo sel
aastal. Nüüd kaalub ta 60
kilogrammi.

175 1650
cm on Kaisa Abneri

pikkus.
Kaisa Abneri edu põhineb toitumisel(5 kordapäevas), treeningutel
(6

korda nädalas), puhkusel (magama kl 22) jalähedaste toetusel.
DMITRI

KOTJUH

kilokalorit on Kaisa
Abneri võistlusdieediaegne
päevakalorsus.
Võistlusvälisel ajal
kasvab see 2500-2600
kalorini.
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Sõbrad esimesest
silmapilgust
Anne Põder

Seitse kuud tagasi sündis Jõgevamaal Flutwelle kennelis Saksa lambakoera kutsikas Nicko,
kellest nüüd on saanud üks Eesti tuntumaid telekoeri. Teda näeb sageli Kanal 2 uudistesaates «Reporter» ja üritustel koos reporterist peremehe Kaspar Pokiga.

Oma kikkis kõrvade ja aruka pil-

guga on Nicko vallutanud paljude
televaatajate südame. Oma esimese
teledebüüdi tegi ta 29. novembril,
kuid nunnumeeter läks põhja «Reporteri» aastalõpu erisaate ülesvõttel
kuu aega hiljem, kui ta kandis šikki
punast kikilipsu ja pani oma siira
kutsikapilguga kaamerasse vaadates
kõik heldima.

Koer tunneb inimesest rõõmu
Teletöö ja kaamera pole noorele Nickole sugugi võõras, sest Pokk võtab
koera enamasti filmimistelekaasa.
Pokk selgitas, et teeb sedakoera
sotsialiseerimise ja autosõiduga harjutamise eesmärgil, aga ta ei tahaka
sõpra koju kurvastama jätta. «Kui vaja, saab Nicko üksi oldud küll, kuid
loomult on ta karjakoer ja tahab oma

karja ehk siis minuga koos olla,»
põhjendas ta.
Tunne on kahtlemata vastastikune, sest ka Pokk tahab veeta võimalikult palju aega oma koeraga.
Ebamugavusi ega sekeldusi pole
Nicko peremehele väljasõitudel põhjustanud. Kuuleka koerana ei haugu
ta võtteplatsil ega tiku sinna, kuhu
ei lubata.

Sündmuskohale jõudes laseb
Pokkkoera enamasti autost välja,
lubab tal veidi ringi nuuskida ja olukorraga tutvuda. «Ta teeb mul isegi
käskluse peale häda ära,» lisas ta
muiates.
Filmimise ajaks paneb Pokk koera
tavaliselt autosse tagasi. «Tal on seal
eraldatud ruum, kus ta saabrahulikult olla,» sõnas ta.
Oma pelgupaik on Nickol ka kodus. See on suuremate mõõtmetega
metallpuur, pehme tekk põrandal.
Pokk selgitas, et sinna kupatab ta
koera siis, kui too läheb liiga ülemeelikuks ja tuleb korrale kutsuda. «See
pole mingi karistuskoht. Koer saab
ka aru, et see on tema turvakoht.
Näiteks kui võtan kaalu välja, jookseb ta kohe puuri, sest talle mingil

põhjusel ei meeldi kaalumine,» selgitas ta.
Põhjus, miks Pokk üldse koera

Side ja sõprus tekkis Pokil Nickoga esimesest silmapilgust. Ta
meenutas, et just Nicko, kelle kenneli nimi on Barex Flutwelle, tuli
esmakohtumisel ise temaga tutvust
tegema. «Olime tema perenaise Ene
Vöörmanniga kõrvuti, kuid koer tuli
otsejoones minu juurde, mitte inimese juurde, kes on talle tuttav ja teda
toidab,» ütles siiani imestades.
Hiljem, kui kümneliikmelise pesakonna kutsikad kõik ringi sebisid,
ei suutnud isegi Vöörmann enam
vahet teha, milline oli see koer, kes
Poki omaks võttis. Kaspar haaras
eksimatult kutsikate seast just Nicko
oma sülle, et koos temaga pilti teha.
«Meie vahel oli mingi seletamatu
side algusest peale,» lisas ta.
Pokk tunnistas, et muidugi olid
kutsikaea esimesed neli kuud rasked. Nagu kutsikatel kombeks, tegi
Nicko hädasid tuppa, kippus asju närima ja muul moel piire katsetama.
«Ütlesin tööandjale, et saan veidi vähem tööle pühenduda, sest majas on
sõna otseses mõttes kantseldamist
vajav titt,» meenutas ta.

«Reporteri» produtsent Ivar Vigla
suhtus mõistvalt ja tema idee oligi,
et Nickost võiks saada nii-öelda «Reporteri» koer, keda aeg-ajalt ekraanil
vaatajate rõõmuks näidata jaklippidesse kaasata.
Poole aastaga on koer jõudsalt
kasvanud. «Ta kaalub juba 24 kilo ja
läheb iga päevaga ühe rohkem täiskasvanud koera moodi,» ütles Pokk.
Nii võivad vaatajad isegi segadusse
sattuda jamõne kuu tagust nunnut
koeratitte ekraanil mitte enam ära
tunda.

Omanik areneb koos koeraga
Kaspar Poki meelest on neil olnud

koos vahva. «Mitte üksi koer pole
kasvanud ja arenenud, vaid mina
koos temaga. Olen palju õppinud ja
targemaks saanud ning koos Nickoga palju liikuvam,» ütles ta.
Jalutuskäigud metsa või rabasse

on nüüd tandemi iganädalased ettevõtmised. Eks iga koeraomanik tea,
et isegi koerailmaga tuleb sõber õue

võttis, oli soov teha teoks oma
ammune unistus. «Korteris elades
oli mul kass, sest ma ei pidanud
korterit koerale sobivaks kasvukohaks. Kui tuli oma maja, tuli peagi
ka koer. Koer on selline sõber, kes

viia.

tunneb inimesest rõõmu ja tuleb

edaspidi profes-

sulle koju jõudes alati vastu,» lausub ta.
Saksa lambakoera eelistas Kaspar
Pokk sümpaatsete tõuomaduste tõttu. Nad on intelligentsed, tugevad,
kiired, inimese lähedusse hoidvad ja
kuulekad.
Sakslaste terane pilk ja näiliselt
karm olek teevad neist ka head
valvekoerad, ehkki loomult on
nad sõbralikud. «Kindlasti tahtsin
kasvult suurt koera ja tuttavate koerakasvatajate soovitusel tingimata
isast. Mehed pidid meestest paremini
aru saama ja hästi kokku sobima,»
põhjendas ta.

Kaspar Pokk peab koera arengu juures ülimalt
oluliseks korralikku
koolitust. «Nicko on
saanud ja saab ka

on parim kaitse,»

sionaalset väljaõpet ühelt Bal-

tikumi parimalt koolitajalt,»
märkis ta.
Nicko oli kõigest kahekuune, kui ta täitis
lihtsamaidkorraldusi, nagu «Siia!»,
«Istu!», «Lama!»,
«Oota!». «Klassikalisi käsklusi võttis ta

kuulda isegi
võõrastelt,»
lisas Pokk.
Nüüd
on Nicko
juba sedavõrd

kuulekas,
et ei vaevu
põhjuseta haukuma ja saab

aru, et peremehe
korraldused on
täitmiseks. Poki
selgitust mööda
tulebkoer treenida julgeks ja enesekindlaks. «Kui ta
tunneb, et on teistest
üle ja tugevam, ei näe
ta põhjust haukuda.

Urisev, hambaid näitav
ja haukuv koer on tavaliselt arg ja ebakindel ning
käitub nii, sest rünnak

selgitas ta.
Kaspar Pokk tahab, et Nicko oleks
tugev ja sportlik koer.
«Sellest kennelist on kasvanud mitu head kaitsekoera ja eks
sedasama liini jätka siis ka Nicko,»
sõnas ta.
Varrukatreeningute kohta arvatakse ekslikult, et need teevadkoera
kurjaks. «Tegelikult mitte. Just sellise
treeningu kaudu saabki koer sitkust,
enesekindlust ja kuulekust ega ründa kedagi peremehe käsuta,» ütles
Pokk.
Korraliku koolituse kõrval vajab
koer ka peremehe karmi kätt. «Ainult nunnutades kaugele ei jõua. Siis
kasvab koer üle pea ja keegi ei saa
tast enam jagu,» ütles Pokk.
Nii peab ka temal jätkuma südant
Nickot karistada, kui olukord seda
nõuab.
Trennis kasutab Pokk koera ohjamiseks treeningrakmeid ja tänaval
jalutusrihma. «Kodustes tingimustes
tuleb lihtsalt korralikult turjast sakutada, aga kindlasti kohe, kui ta on
midagi valesti teinud, mitte hiljem,»
lausus ta.

Ainult nunnutades
kaugele ei jõua
Kaspar Pokk sõnas, et tema suurim

soove on kunagi päästa inimese elu.
Nii on ta ka Nickot koolitades seadnud eesmärgiks hästi klappiva koostöö, et nad saaksid olulisel hetkel
metsas või maastikul jälgi ajada ja
kedagi sellega aidata. «Oleksin väga

õnnelik, kui Nickost saaks eraomandis olev päästekoer, keda juhtumitesse kaasatakse,» lisas ta.
Tänaval või rahva hulgas käies
hoiab Kaspar Pokk Nickot rihma
otsas ja paneb mõnikord suukorvi
pähe. «Tean, et ta on sõbralik, kuid
suukorvi on vaja teiste inimeste pärast, kes lihtsalt ei tunne ega usalda
koeri,» selgitas ta.
Kummaliseks peab Pokk koerte
näppimise kommet. «Tänavusel Tallinna raekoja platsi jõuluturul astus
meie juurde üks naine ja hakkas Nickot minult luba küsimata silitama.
Manitsesin teda seda mitte tegema,
kuid naine küsis arusaamatult, miks
mitte.Küsisin siis naiselt vastu, kas
tal on lapsi ja kuidas ta suhtuks sellesse, kui tema lapse juurde astuks
võõras mees ja hakkaks teda silitama. No mõistagi oleks see häiriv.
Täpselt samuti on see häiriv koerakutsikale ja tema omanikule,» tõi
ta näite.
Pokk teab hästi, et koeraga
tuleb teha palju tööd ja seada
tema huvid enda omadest
ettepoole. «Selleks läheb
tarvis palju aega, aga seda

KRISTO

pole meil tavaliseltkellelgi. Mul ka mitte. Hea
sõbra kasvatamise
tarvis tuleb seda
lihtsalt tekitada,»
lausus ta.
KIVISOO
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võitnud Aljona Laaneoks küp-

setab leiba vaid tellimuse peale,
teisiti pole põhitöö kõrvalt lihtsalt
võimalik, kuid küpsetamata ta ka
jätta ei saa. Nii algavad juba kümme aastat tema tööpäevad varahommikul.
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Aljona Laaneoks, töötate massöörina, aga võidate Paides korraldatud
Järva jürileiva küpsetajate konkursil ilusaima
ja maitsvaima koduleiva tiitli, ja mitte esimest
korda.
Täpselt õige. Olen Järvamaa pat-

eski, Kalle Sepp, Getter Jaani,
Uku Suviste, Maarja, Marju Länik,
fept IgGrete Paia, Piip ja Tuut jpt.^5( C5lV
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aastal. Esimest korda 2007. aastal
osaledes sain kohe täisvõidu.

Sel korral küpsetasin eheda
rukkileiva ilma ühegi lisandita. Eelmisel aastal nimetasid
minu leiva parimaks Paide neli
kuningat, eelmistest aastatest
mäletan väliskülaliste lemmiku
tiitlit. Ühesõnaga mu leibu on
märgatud, olen igal aastal mõne

M

www.toidumess.ei
massöörikursuse kaaslased, kes
kõik sõid ja kiitsid.

auhinna saanud.

Milline leib on teie enda
lemmik?

Kuid teid polnud Jüriväe ajal Paideski, et
konkursil teiste koduleibu maitsta?

Seemneleib, milles on esindatud
kõik seemned. Pakun seda ka
oma klientuurile, sest seemnetega leib on kasulik ja meeldibkõigile. Nõudlus on päris suur ja ma
polegi seemneleiba tunnustuse
saamiseks konkursile esitanud.

tähenda midagi, mind ei
ole mitu aastat seal kohapeal
olnud. Paidelasena pean seda
üritust nii tähtsaks, et isegi siis,
kui ma ise osaleda ei saa, teen
konkursile mõne leiva. Nii täSee ei

Kust teie leibu
siis osta saab?

navugi!
Kuigi mul olid sel päeval Tal-

0^1

)žä)

toidust. Mõtlen ka leivakoolitusi
korraldada. Loodan iga kord juuretist ja leivateo retsepte jagades,
et nii saan edaspidigi jääda oma
põhitöö massööriameti juurde.
Samas ära iial ütle iial. Võibolla, kui jään vanemaks, siis avan
tõesti oma pagaritoa, sest valmistan ju teisigi küpsetisi. Ma ei osta
poest ühtegi küpsetist, kõik teen
ise, sest ma pean teadma, mida
ma söön, et mu toit on tervislik.
–

Millele tuleb siis leivateo juures tähelepanu
pöörata?

linnas kursused, oli puhas rõõm
tõusta hommikul kell kuus ja
küpsetada konkursile leiba. Minule tähendab see austust korraldajate vastu. Nemad näevad

Teen vaid tellimise peale. Kui mul
oleks pood, siis küpsetaksin neid
muidugi iga päev ja suures sortimendis, kuid praegu teen erilistel
põhjustel. Näiteks tellitakse soolaleivale minekuks suitsupõsega
leiba, jahimehed küsivad oma

Näiteks juuretise kauss peab olema savist ja pesta tuleb teda iga
kümne korra järel. Seda võimsam
bakter on. Juuretist ei tohi panna
purki, läheb liiga happeliseks.

ju vaeva. Julgustan teisigi kon-

suitsuvorstist leiba. Kes millist

Leib ei tohi olla liiga hapu ega

kursile tulema ja oma leivateole
nii hinnangut saama.
Püüan igal aastal pakkuda midagi uut. Nii on mul selle kümne
küpsetusaastaga kogunenud 1314 leiva varianti.

soovib, sellise ka saab.
Seni pole keegi ilma jäänud
ja kuulnud olen vaid kiidusõnu.

Mõtlesin, mida erilist pakkuda,
ja tuli mõte, et külma ilmaga tahetakse midagi toekat. Samuti
mõtlesin välja käia ideed eriliste
külaliste vastuvõtuks. Ei paku ju
juustu ja küüslauku, kuid erilist
leiba küll. Kasvõi saunaõhtul.
Leib ei pea olema ainult toidukõrvane.

Õnnitlussõnumid
hakkasid
Facebooki kontole tulema. Kir-

ga tainas ei jää vormi külge kinni.
Õige koduleib ei lähe ka kuu

te teha asju, mishästi välja tulevad.

ajaga hallitama ja rösterist läbi
lastes annab ikka leivalõhna.

tavalise elektripliidi ahjus.

Ja ikka olete jäänud
massööriks?
ja

Järva jürileiva konkursi võitnud Aljona Laaneoks tõuseb rõõmuga üles hommikul kell kuus, etküpsetadsokojaduleiba. Neidvalmistab üksntelimsepal sel tm, kideag teabsovida.
DMITRI KOTJUH

jutati kohe väga palju, küsiti,
kust osta saab, miks ma pole

endast märku andnud, kui tihti
küpsetan.

Miks siis massöör
küpsetab?
kõik üks tervis, kõik algab tervislikust toitumisest. Ka
leivaküpsetus sai alguse massaažiakadeemias õppides. Seal
oli toitumisõpetuse kursus ja nii
ma Tallinnas Rocca al Mare ökoSee on

Kuidas võidust
teada saite?

Ikka, see on mu põhitöö. (naerab)
Looduse poolt on mulle lihtsalt antud natuke rohkem ja miks siis mit-

Küpsetan iga päev ja siiani täitsa

ta

Kuidas sündis tänavu
võidu toonud lepasuitsujuustu-küüslaugu leib?

magus. Leivategu algab juuretisest ja selle hoidmisest järgmise
leivateoni. Kui juuretis on kuu
aega seisnud purgis, siis seda ei
kõlba ei enam kasutada.
Leiva kergitamine käib baikatekiga. See on hästi oluline.
Ka leivavorme pole vaja iga
kord pesta, sest õige konsistentsi-

poest pätsi leiba otsin. Seejuures
oli tähtis, et leib oli pärmita. Ise
tegin juuretise ja hakkasin kooli
küpsetama leibu puuviljadest,
pähklitest, lihast. Maitsesime
neid.
Olen veendunud, et kui inimesed võtavad oma menüüst ära
pärmiga leiva, siis on juba kehas
toimuvad protsessid hoopis midagi muud. Minu leivad on puhas
tervis.
Muide seesama juuretis, mille

tookord tegin, on mul siiamaani
alles, lisan keefirit ja kääritan 24
tundi.

Kas jagate ka
oma leivaretsepti?

Nii jah! Minu leivategu ongi saa-

Ikka. Olen jaganud paljudele
paidelastele, andnud ka juuretist ja õpetanud, millele tasub
tähelepanu juhtida, et paremini

nud alguse kümme aastat tagasi, kui ökopoe leivast juuretise

välja tuleks. Paides on väga palju
leivategijaid! Ma lausa imestan,

tegin. Iga leivateoga olen mõel-

miks neidleivakonkursile nii vähe välja tuleb.
Kuna ma ei kavatse pagariäri rajada, siis on minu soov kasvatada
inimeste teadlikkust tervislikust

Ainult nii?

nud, mida võiks veel lisada, et
võimsam tuleks. Nii ongi iga leib
järjest paremaks läinud. Esimesed maitsjad-katsetajad olid minu

Kuidas te küpsetamise
juurde jõudsite?
Olen kasvanud peres, kus põllumajanduses töötaval emal polnud aega küpsetada. Mäletan,
et tundsin sellest puudust. Nii

teadsin juba kümneaastase tüdrukuna, et minust saab ema, kes
küpsetab oma lastele.
Algteadmisi sain Põltsamaa
kodumajanduse koolist. Edasi
olen kõik ise õppinud.

8

järvateataja

29. aprill 2017
-

Vaata pilte www.jt.ee

Tänapevmõisnkud

thaksmvdenija

Merit Männi

Rahvasuu teab rääkida, et kunagi olnud Rava mõisas kuri proua, keegi Stackelberg. Proua olnud nii kuri, et ei andnud vaimudelegi asu. Pannud neile krapid kaela, et siis kuuleks, kui tööd tehakse, sest krapid liikudes helisevad. Vaimud olnud targemad Ja liigutanud ainult krappe, tööd pole aga teinud.

Ei

ole teada, kuidas ku-

vaade suurde söögisaali. Seintel
on uhked jahitrofeed ja maalid,

mitmekümneks aastaks tühjalt
seisma, kuni Ambla vallal õnnestus 2000. aastal sellele ostja
leida. Veli-Matti jäipakkumisega
päevajagu hiljaks ja mõis napsati

Pole siis imestada, et Soomes
elanud abielupaar esimestel
aastatel suviti Järvamaale tulles
puhkuseks aega ei leidnudki,
sest kõik kolm suvekuud kulu-

pes. Nimetatud Marie von Stac-

keset ruumi on pikk valge lina-

nina eest ära.

sid remontides. Rava mõis pole

kelbergi käest ei saa seda enam
küsida ka, sest proua puhkab
ammuilma mulla all.
Või siis käib oma kunagises
elukohas kummitamas. Krapikolinat igatahes mõisa kõrge
laega tubades ei kosta, sest
kaasaja mõisaproua teeb majapidamistööd ise ära. Härra

ga kaetud laud, millel on kaks
kogukat kandelaabrit.
Tekib tunne, justkui tuleks
kõrvalruumist paarkümmend
külalist ning teenrid hakkavad
neile hõbeliudadel head ja paremat ette kandma. Külalisi aga
ei tule.
Sellist uhket pilti nagu prae-

nagise mõisaproua ja

hoones tegutsenud vaimumaailma esindajate
töösuhe kujunes või kuidas lõp-

valikuid on kolm: üks uks paremat, teine kurakätt, kolmas otse
ees. Selle viimase taga avaneb

loomulikult ka.

gu söögisaalis, tantsusaalis ega

Suurelt teelt kõrvale keerates tuleb sõita mõni kilomeeter
käänulist kruusateed pidi, enne
kui eemaltpuude vahelt punane
katus paistma hakkab. Uhkest
alleest, mida mööda mõisa hiilgeajal härrased sõitsid, pole järel
enam väga midagi, aga paekivist
häärber on alles.

üheski teises mõisa toas või abiruumis aastal 2001, mil Veli-Matti Pennonen Rava mõisa ostis,
loomulikult ei avanenud.
Selleks ajaks oli häärber rohkem kui 30 aastat seisnud tühjalt. Hõreda katuse vahelt pääses
vihmavesi hõlpsalt tubadesse,
kobrutades laevärvi ja puden-

Emailitud silt Rava mõisa suurel uksel kannab kirja «Penno-

dades krohvikihti. Aknaklaasid

nen». Uksekella pole, koputamise peale keegi ust ei ava ja tulijal
ei jää üle muud, kui uks arglikult
lahti tõmmata ja edasi astuda.
Vestibüül on inimtühi. Edasisi

olid kohati katki ja linnud pääsesid tubadesse vabalt sisse-välja
lendama. Ära oli viidud kõik, mis
vähegi väärtuslik.
Kui mõisas tegutsenud kool
1971. aastal suleti, jäigi maja

kuniks
vastne mõisaomanik
mõistis, et valla esitatud tingimust investeerida igal aastal mõisasse
kaks miljonit krooni ta täita ei
jõua ja otsustas hoone ära müüa.
«Ja minu mees siis ostis,» sõnab

muinsuskaitse all ning Jekaterina meelest on see vaid boonus, sest töid teevad nad endale
sobivas tempos ja kõiksuguste
ettekirjutustega võitlema ei pea.
See muidugi ei tähenda, nagu
oleksid nad kasutanud meetripaksuste mõisaseinte sirgeks ajamiseks küprokit või peitnud laiad

Jekaterina.

põrandalauad laminaatparketi

Kulus

aasta,

Kuusteist aastat tagasi teh-

tud otsus ei tähendanud seda,
et uued omanikud kolivad kohe
sisse. Hoone seisu tõttu polnud
see isegi mõeldav. Alates sellest
ajast on majas tulnud tegelda
remondiga ja see töö ei lõpe niipea. Kõigile majaomanikele on
see kindlasti tuttav teema.
On aga oluline vahe, kas vahetada tapeeti ja värvida lage
nelja toaga majas või teha seda
mitmesajaaastases mõisahoones, kus on 17 tuba ja 300ruutmeetrinekelder ning väljaehitamist ootav pööning.

alla. «Põrandad on originaalid,
seinad on originaalid, aknad on
originaalid,» loetleb Veli-Matti ja
ütleb, et on tulnud ka lõhkuda.
Näiteks on vestibüülist kadunud kunagine projektoriruum,
samuti rändas parematele jahimaadele ühte suuremasse ruumi
ehitatud lava mõlemad jäänu–

kid nõukogude ajast, kui mõisas

tegutses kool.

Nüüdseks

on seitse tuba
renoveeritud ja kujundatud ning sisustatud
äranägemist
oma
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RAVA MÕIS
Rava mõis (saksa k Rawaküll) rajati 17. sajandi alguses, selle esimesed omanikud olid Helffreichid.
Mõis jäi suguvõsa kätte 1797. aastani, mil selle 45
000 hõberubla eest ostis Georg Friedrich von
Stackelberg. Mõisa viimane omanik enne 1919.
aasta võõrandamist oli Marie von Stackelberg.
Ühekorruseline suur viilkatusega kivist peahoone
pärineb arvatavasti 19. sajandi teisest poolest.
Ajaloolise jaotuse järgi Järva-Jaani kihelkonda
kuulunud mõis jääb kaasajal Ambla valla territooriumile.
Enamik 19. sajandi lõpul ehitatud säilinud kõrvalhoonetest asub tihedas grupis koos lauda või
talliga ja piki maanteed. Hoonetekompleksi ümbritsev park läheb teisel pool veehoidlat üle Rava
tammikuna tuntud metsapargiks. Mõisast eemal
põllul asub Hollandi tüüpi tuulik.
1919 viidi Rava kool üle mõisa härrastemajja ja
muudeti 4klassiliseks. 1926 muudeti kool 6klassiliseks. Kool suleti 1971. aastal.
ALLIKAD: VIKIPEEDIA, MÕISAPORTAAL, TAPA MUUSEUM

Vestibüüli seina ääres seisab mõnesaja aasta
vanune kell, mis on pärit Taanist. Seitse kitsetakleel akappi tõenäoliselt ei mahuks.

Roosa tuba

on sure

Küünlavalgusromantika: neid päevi, mil Veli-MatJijelakaterinalpõhjust sö gisa lilsühtrikü nladläita, tulebik a et ,se t
aeg-ajalt
majas kelkgüal ipsk,alau tagistuPdae. l gi mudab küünlavalgus õhustikuhubasemaks. FOTOD DMITRI KOTJUH

on

Mõnes toas on mahukas nurgakapp, mille uksetag peidab end tegelikultho pistualet .

Roheline tuba

mööda, sest mõisa omaaegsest
interjöörist mis värvi olid tu–

bade seinad või kuidas paiknes
mööbel pole neil midagi teada.
Nimetused sinine tuba, roheline tuba, roosa tuba annavad
aimu, milliseid värvitoone on
pererahvas seintekatmisel eelistanud. Väärikad mööbliesemed
alates kõhukatest kummutitest
toretsevate nikerdustega laudade-voodite-toolideni on kokku
ostetud vanakraamiturgudelt ja
internetioksjonitelt.
–

Jekaterina

ütleb naerdes,
et nii Eestis kui ka Lätis

tegutsevatel vanakraamiturgudel on nad kaup-

meestele jubanägupidi tuttavad.
«Ükskord küsis üks müüja, miks
ma seda vana mööblit nii palju
ostan. Ütlesin, et mul on kodus
vaja. Ta ei uskunud, vaid pidas
mind hoopis kokkuostjaks, kes
kauba edasi müüb,» meenutab
ta. Mööblit on Veli-Matti toonud
ka Soomest.
Kuigi võiks arvata, et mõisas elades pole pererahval teha
eriti muud, kui hommikuti suures söögisaalis peentest port-

selantassidest kohvi juua ning

siin üksikolme lapse jakahe koe-

iga nädal vastuvõtte ja pidusid
korraldada, siis tegelikult tõm-

raga,» meenutab

buvad mõlemad selle jutupeale
tõsiseks.
«Inimesed, kes siin käivad,
vaatavad ringi ja ütlevad, ah kui
ilus, ja küsivad siis, kas mul on
mõisaproua tunne ka. Aga ma
koristan ja pesen põrandaid ja
nii terves majas. Üksi. Et selline
mõisaproua tunne siis ongi. Kui
vanasti oli mõisaproual aednik,
kokad, koristajad, lapsehoidjad,
siis mul ei ole midagi. Kõik pean
ise ära tegema,» selgitab Jekaterina.

Samamoodi on Veli-Matti renoveerimisega omal jõul hakka-

saanud.
Praegu on Rava mõisa müügikuulutus ühes kinnisvaraportaalis aktiivne. Veli-Matti
ja Jekaterina tunnistavad, et ei
tea, mis tulevik toob. Mõisasse
ma

on nad investeerinud pikka ae-

ga, viimasedkaks aastat seal ka
püsivalt elanud, ent kerge pole
olnud. «Kõige hullem oli eelmisel talvel, kui olikolmkümmend
kraadi külma, Veli-Matti oli mitu
nädalat töö pärast Soomes, olin

Jekaterina.

Mõlemad

ütlevad, et
talvel on nii elamis-

kui ka töötingimu-

sed rasked. «Kõige
hullem on see, et pikalt on pime
aeg, väljaski ei saa tööd teha,»
märgib Veli-Matti. Ka toad, kuhu muidu saaks külalisi majutada, on talveajal tühjad. Liiga
külm on.
«Suvel võime küll külalisi
vastu võtta ja pakkuda peo korraldamise võimalust, aga talvel
mitte,» lisab Jekaterina.
«Mõnikord mõtleme, et müüme mõisa ära, siis jälle, et ah, ei
müü,» sõnab Veli-Matti.
«See on jah nii, et kui on olnud raske päev, siis tuleb tahtmine müüa, aga kui pole raske, siis
ütlen: ei müü,» täiendab Jekaterina kõrvalt jalisab, et on lugenud
kuskilt, et keskmiselt kulub mõisa müügiks kuni kümme aastat.
Mõtlemisaega seega on.
Ja proua Stackelberg käib
ka aeg-ajalt öösiti uurimas, kui
kaugele renoveerimisjärg juba
jõudnud on.

Sinine tuba
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Kuldsetest kätest on tähtsam terav silm
Merit Männi

Klaas on läbipaistev, suhteliselt tugev, raskesti kuluv, oluliselt inertne ja anorgaaniline materjal,
millest saab kujundada väga siledaid pindu, annab otsingusõnale «klaas» vasteks Vikipeedia.

«Tegelikult olen mina teada saanud, etklaas on üks väga pehme

kulusid ehmunud Kabralil selle
pusa lahtiharutamisele.

materjal, paned trelliotsiku või
nõela vastu ja läheb,» ütleb Jaa-

Õnneks vahejuhtumist suuremat kahju ei sündinud, küll

nika Kabral (pildil), kes Paides
asuva Wittentsteini loomemaja
väikeses töötoas imeilusaid mustreid klaaspinnale graveerib.
Kuigi pealtnäha tundub, et töö
on lihtne
võta trell, vali sobiv
otsik ja hakka aga lillevaasile
mustreid vedama on ettevõt-

kannab Kabral nüüd lühikesi
juukseid. Nii on kindlam.
Kabral kinnitab, et kolme aasta jooksul pole tal õnnestunud
graveerimise käigus ühtegi klaasi
ära lõhkuda. «Mitte ühtegi! Kusjuures kõige paremad tööd tulevad välja just siis, kui mõtlen, et
nüüd graveerin klaasi katki, ja
hakkan kohe südamest tegema.
Siiani pole läinud,» ütleb ta ja
sülitabkolm korda üle õla.

–

–,

mine palju keerulisem.

Ilmselt on ka seetõttu käsitsi
klaasi graveerijaid Eestis vähem
kui ühel käel sõrmi. Kabral teab
vaid üht Rakvere kandis elavat
meest, kes on juba kümmekond
aastat seda ametit pidanud.
Lihtne see töö tõepoolest pole, klaasi graveerimine on justkui
pintslitõmme lõuendil, sõna luuletuses, helijälg muusikas puudutav, isikupärane ja jäljendamatu, isegi meditatiivne tegevus.
Seda kõike Jaanika Kabral
kolm aastat tagasi, mil esimest
korda suvalisele klaaspurgile
mustrit joonistama hakkas, veel
täpselt ei teadnud.

Klaasid ununevad
puhvetiriiulitele
Nässu on läinud vaid üks töö,
kui otsik libises ja jättis klaasile
kriimu, mida enam parandada ei
õnnestunud. «Käest pole ühtegi
tööd katki kukkunud. Kui töö

–

valmis ja klaasi on vaja pesta ja
pildistamiseks sättida, siis tassin

sedarätiku sees nagu oma silmatera,» lausub ta.
Valminud tööd šampanja–

ja veiniklaasid,

õlleklaasid, taldrikud ja vaasid
–nummerdabKabral ära javõtab
üles, et neid siis oma Facebooki
lehel eksponeerida. «Ega klaasi
pildistada lihtne ole. Klaas ju peegeldab ja mitte ükski tolmukübe
ega näpujälg ei tohi näha olla. Nii
et ehitasin pildistamiseks spetsiaalse musta kasti,» selgitab ta.
Graveerimisega vaid mõnda
aega tegelenud Jaanika Kabral
pani imeks, kui ruttu temalt töid

Sünnipäevakink
viis uue hobini
Käsitöökunst pole Tartu kõrgema kunstikooli lõpetanud Kabralile võõras, ent klaasikunstiga
polnud ta kuni selle ajani kokku
puutunud. «Enne seda avastasin hoopis fimo (polümeersavi
toim), tegin sellest igasuguseid
ehteid ja kaunistasin ehtekarpe,»
ütleb ta ja näitab mitmevärvilisi
karbikesi, mida ehivad lilled, liblikad või hoopis keerukad mütoloogilised ja keldi stiilis mustrid.
Tavalised plekist küpsisekarbid või tugevast papist valmistatud laekad, kus ehteid või muud
pudi-padi hoida, on Kabralile liiga igavad. «Ma tahan, et ikka ilus
oleks,» sõnab ta naerdes.
Et fimost nipsasjakesi veel ilusamaks teha, avaldas ta ükskord
soovi saada endale trelli ja otsikute komplekti, millega materjali
lihvida ja auke puurida.
Soov läks täide, kui ta sai
kingiks karbitäie trelliotsikuid,
ostetud kuskilt Soomest või Rootsist leiunurgast mõne euro eest.
Aga 206 sellekarbi vidinat panid
saajal silmad särama. Paar päeva
hiljem sai Kabral ka trelli, kuhu
otsa neid vidinaidkinnitada.
Ühtäkki avastas sünnipäevalaps, et fimo poleerimise asemel
saab trelliga midagi hoopis põnevamat korda saata. Klaasi kraapida, nagu ta ise tabavalt ütleb.
Alguses katsetas ta tavalise
purgi peal, aga mismoodi graveerimistehnika käib, milliseid
–

nüansse peaks teadma ja arvestama, Kabral täpselt ei teadnud.
Appi tuli internet. «Guugeldasin.
Hakkasin tegema ja avastasin, et

klaasi graveerida on ikka palju
põnevam kui fimo voolida,» ütleb ta.
avastusest täitus
käesoleva aasta jaanuaris kolm
aastat. Teadupärast on iga algus
raske ja nii tuli ka Kabralil alustada Ast ja Bst. Internetist leidis
ta küll õpetusi, ent kogu teave
oli ingliskeelne. «Kui ükskord
Suurest

selgeks, kuidas kõiki neid
otsikuid jaasju inglise keeles nimetatakse, läksin ehituspoodi,
sain

küünlalühtrid,

tellima hakati. Pruutpaarid šam-

DMITRI KOTJUH

ühte asja ni kaua. Et kõik oleks
sile ja sirge.»
Kabral leiab, et selle töö võtmesõna pole kuldsed käed, vaid
hoopis head silmad. Et ikka
näeks, mida teed.
Graveerijal aitavad teravat silmanägemist veel paremaks teha
luup-prillid, milleta selle töö juures läbi ei saa.
Kolme aastaga on Kabral graveerimistehnika käppa saanud,
ent õppida on veel küll ja iga töö
annab kogemusi juurde.
Kuigi klaasi graveerimisega
seostub tavainimesele hunnik

kilde ja võiks eeldada, et selle
kunstiga tegelejad on traumapunktis igapäevakülalised, pole Kabrali töölaual näha isegi

plaastripakki.
Töö käigus läheb küll lendu
imepeenike klaasitolm, ent selle
vastu aitab niiske lapp ja tolmumask. «Ei! Nii hull see asi küll
kindlasti pole, et näpud katki
oleks. No eks teinekord ole juhaga seal ei osanud küsida, sest
ei teadnud eestikeelseid vasteid.

See oli keeruline,» meenutab ta.
«See siin on üks mu esimesi
taldrikuid,» ütleb Kabral massiivse, veidi ovaalsema kujuga
klaasaluse kohta, mida ilmestavad nõtked merineitsid, meduusid ja muu imetabane veemaailm.
Imepeened detailid, ei mingit
juhuslikkust. Raske on isegi uskuda, et see on tehtud nii-öelda
näpuharjutuseks.
Kabral nendib, et eks neid de-

taile olnudkeerukas teha ka, seetõttu nägi ta taldrikukallal vaeva
ligi 40 tundi. Kõrvaltvaataja näeb
küll ilusat klaasalust, ent autor
hoopis tööd, mis pole täiuslik
mõnda kohta tuleks veel lihvida.
Alles hiljuti sattus Kabral lä–

hemalt silmitsema klaasi, mille

oli mõne aasta eest tütrele kinkinud. «Vaatasin uuesti lähemalt,
et see tuleks küll üle teha,» ütleb
ta muiates ega salgagi, et on oma
tööde koha pealt täiuslikkuse
taotleja. «Selle pärast teen ka

tunud, et trelli otsas pöörlev otsik
on näpu pihta läinud, siis võtab
ikka naha marraskile. Kõige kummalisem asi juhtushoopis nii ja
see polnud üldse ammu aega tagasi et trell jäi mulle juustesse
kinni,» ütlebKabral naerdes.
Halenaljakas juhtum sai alguse sellest, kui keskendunud
kunstnik parasjagu klaasi kohale kummardunult järjekordset
mustrit kujundas ja üks juuksesalk näo ette vajus. Edasine
käis juba kiirelt: trell kruttis end
juustesse ja järgnevad minutid
–

–,

panjaklaase, mehed õlleklaase,
paljudel on kodus mõni vaas või
taldrik, mis Kabrali signatuuri
kannab.
Ühest asjast on Kabralil veidi kahju: praktilise inimesena
näeks ta pigem, et need klaasidvaasid oleksid ka igapäevakasutuses, mitte peidetud puhvetkappide sügavusse või lae alla riiuli

servale, kuhu nad tihtipeale aastateks ununevad.
Pealegi ei vaja graveeritud
klaas erihooldust, seda võib
pesta ka nõudepesumasinas.
Vaaside kohta on Kabralil samuti
oma arvamus. «Kui vee ja lilled
sisse paned, siis muutub ju pilt
nähtamatuks japole vaadeldav,»

Guugelda-

sin. Hakkasin tegema
ja avastasin, et
klaasi graveerida
on ikka palju põnevam kui fimo
voolida.

leiab ta.
Nii pakubki Kabral

tellijatele
välja variante alates küünlalühtritest ja lõpetades veiniklaasidega. Mustriteks leiab ta loomeindu
internetist, ent arvestab ka kliendi soove. «Vaevalt mehed väga
lillelise õlleklaasiüle rõõmu tunnevad,» märgib ta.
Peamiselt rändavadki meistri
käte vahelt tellijateni klaasese-

med uhkete lilledevõi tähemärkidega, aga ka linnu- või loomakujutistega klaasid-taldrikud.
Portreesid pole Kabral siiani
graveerinud, selleks puudub tal
julgus. Vähemalt praegu veel.
«Olen näinud klaasile graveeritud portreesid ja nende hulgast
ehkkaks sarnanevadka päriselt
portreteeritavaga. Üsna keeruline
on siiski seda teha,» lausub ta.
Nii ongi Jaanika Kabral pakkunud küsijatele pigem joonistatud portreed. «Aga mine sa tea

–

võibolla proovin ükskord ka selle
tüki ära,» ütleb ta lõpetuseks.
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Näitemänguhuvi
näinud Järvamaal

paremaid päevi

Vähe sellest, et teatri- ja kunstiselts Voog suutis lavale tuua ühe suurlavastuse
teise järel. Oli aeg, kus Paidet võiski teatrilinnaks nimetada: 1944. aastal kolis Paidesse Narva teater, mis tegutses 1950. aastani Paide teatri nime all.
Miks ja kuidas kõik see sündis, sellest on täpsemalt lugeda Monika-Aino Jõesaare
ja Herbert Lasti 2006. aastal ilmunud raamatust «Üks teater kahes linnas».
Ega suur teatriarmastus iseloomustanud üksnes paidelasi. 1938. aasta 28. detsembri Maa Hääl kirjutab maakonnauudiste all: «Järvalastele kujunesid jõulupühad
eriti viljakaiks teatriharrastuse pühadeks. Kõigis maakeskusis korraldati eriti 2. jõulupühal piduõhtuid, mille kavas pühade meeleolukohaseid lavastusi.
Nii kanti ette Peetris haridusseltsi poolt A. Adsoni komöödia «Üks tuvike lendab
merele». Koigis maanaiste seltsi poolt A. Antsoni 3-vaat. näidend «Kosjatalu» ja sama näidend ka Kirnas haridusseltsi poolt.
Võhmutal lavastati A. Antsoni näidend «Inimesed tuisus». Päinurme maanoorte
ring lavastas E. Raasaare 3-vaat. komöödia «Lihtsad inimesed», kuna Kärus lavastati E. Raasaare ja B. Kangermani 3-vaat. operett «Armsaim kõigist kodutalu».
Teist sama palju on seda loetelu sõnumis «Järvalaste teatrihuvid pühade ajal»
veel.
Kui selle kuu kaheksandal kuupäeval Paide kultuurikeskuses Järvamaa näitemängupäeva peeti, oli ülesastujaid kolm: Paide huviteater, Paide ühisgümnaasiumi trupp
Maski Taga ning Kõrvemaa servalt tulnud Alburahva Teater.
«Näitemäng on praegu Järvamaal madalseisus. Isegi selline teatrikants nagu Koeru pole seekord välja tulnud,» ütles harrastusnäitleja, Järvamaa Kultuuripärl 2015
Ants Välimäe.

Kõik me kehastame elus rolle, sageli isegi mitut päevas. Paljudele on rollimängud nii meeltmööda, et nad on teatritegemise endale ametiks valinud. Või siis
vähemasti hobiks.
Kuigi näitemänge lavastati Paides ka varem, elavnes teatrihuvi ühes suureneva
seltsitegevusega möödunud sajandi esimesel veerandil veelgi. Selle tulem oli asjaarmastajatest näitekunstihuviliste koondumine 1930. aastail ühingusse.
Vastloodud teatri- ja kunstiseltsi Voog asusid vedama Riho Hoolma ja August
Roosileht («Kristofferuse» etendust jäädvustaval pildil vasakult kolmas).
Kunstnik Roosileht, kes töötas Paide neljas koolis joonistamise, joonestamise ja
kunstiajaloo õpetajana, võttis enda peale dekoratsioonide kavandamise ja valmistamise. Suursugune lavakujundus oli tolle aja teatri üks tunnusmärke. Sageli hakkas Roosileht ka lavastajaks, vahel lõi tükkides kaasa.
Suureks abiks kohalikele näitemänguharrastajatele olid omad prooviruumid.
1929. aasta 3. veebruaril Paides pidulikult avatud rahvamaja kujuneski neile teiseks
koduks. Selsamal 3. veebruaril etendas Voog rahvamajas juba näidendit «Kuningas

Öidipus».
Teatrihuvilisi jagus nii lavale kui ka saali: trupp oli suur ja saalid alati täis. Üksteise järel toodi lavalaudadele nii näidendeid kui ka operette, nagu «Ninatark», «Lumivalgukene», «Sirelid», «Kivi», «Neetud talu», «Laul õnnest», «Geisha», «Kolmikud»,
«Metsaülema tütar», «Ohver», «Manala laul», «Libahunt», «Emajõe lõoke», «Kohtumõistja Simson».
Suur Paide teatriloo jäädvustaja oli piltnik Jaan Eelnurme (Johannes Ehrenwerth).
Tundub, et ta pole puudunud üheltki esietenduselt.
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Tabletti võta alati rohke veega
Anne

Põder

Sageli ollakse olukorras, kui tablett või kapsel
tuleb alla neelata, kuid küllaldast kogust vett
pole kusagilt võtta. Kuidas siis toimida ja mida
üldse tohib ravimitele peale juua?

väljendub see tugevamalt, mõne
puhul nõrgemalt.
Ravimi võtmine täis kõhu peale ei ärrita küll nii palju magu,
kuid imendub halvemini. «Seetõttu võiks ideaalis ravimeid võtta söögikordade vahel,» soovitas
Kimmel.
Teatud ravimeid tuleb muidugi
võtta tühja kõhuga, kuid siis on

Paide Vee tänava apteegi juhataja
Kai Kimmel ütles, et apteegi töötajatele on igapäevaasi jagada selgitusi, kas ravimitele tohib peale juua
kohvi, teed, karastusjooke, mahla
või piima ning kas mingi seos on
ravimite võtmiselka toiduga.
Nii mõnigi inimene kurdab
ka selle üle, et igavene häda on
mõnikord kapslite kõrist alla saa-

misega.

Kimmel selgitas, et tablettidele vett peale juua on alati kindla
peale minek, sest ühegi teise vedeliku puhul ravimi võtja tavaliselt ei tea, kuidas see tableti toimeainetega reageerib. «Näiteks
rauatablette ei tohi mingil juhul
võtta piimaga, sest siis raud ei
imendu ja niigi happelist aspiriini pole mõtet võtta mahlaga, sest

see võib tekitada kõrvetisi, ning
kofeiini sisaldava Solpadeini neelamisest koos kohvi või teega võib
saadaülierutusliku seisundi,» tõi
ta näiteid.
Kimmel lisas, et need on ainult juhuslikud näited. Põhimõte
on ikka see, et ravim võib erine-

Kui vett pole

tõepoolestkäepärast, siis äärmisel juhul võib Kimmeli ütlust mööda tableti puruks
närida ja oma süljega alla neelata. «Seda tõesti vaid erandjuhtudel, sest seegi manustusviis pole
hea, sest ravim jõuab sihtkohta
ettenähtust aeglasemalt ega lahustu nii kiiresti,» märkis ta.

pakendil või ravimi teabelehel
sellekohta märge.
Kimmel kinnitas, et kapslitel
ravimite ümber on alati kindel tagamõte. «Need pole sinnaümber
pandud inimese piinamiseks,»
naljatas ta. «Võimalik, et ravim
on sellise koostisega, et peab läbima puhtalt mao ja imenduma

Võimalik, et ravim
on sellise koostisega, et peab läbima puhtalt mao ja imenduma alles kaksteissõrmiksooles. Kasutegur
oleks ju mõttetu, kui
kapsel ära võtta ja saata
ravim otse makku.

alles kaksteissõrmik-

sooles. Kasutegur oleks
ju mõttetu, kui kapsel
ära võtta ja saata ravim
otse makku.»
Samuti on Kimmeli
selgitusel osa ravimeid
mõeldud mõjuma pikema aja vältel ja ka siis
rikuks nende kestast
väljavõtmine järkjär-

gulist

imendumis- või

toimegraafikut.
Kes kapsleid neelata ei suuda, neil soo-

vitas Kimmel küsida
apteegist, kas ravimit

Mis puutub söömisse, siis
enamik ravimeid võetakse sisse
pärast sööki, sest lisaks ravi-

saada mõnel muul kujul. «Tänapäeval suudetakse leida igale
kapsliravimile alternatiiv,» lau-

vate jookidega koos põhjustada

toimele on kõigil preparaatidel

sus ta. «Probiootikumide kapslid

ebameeldivaidkõrvaltoimeid või
väheneb ravimi toime sedavõrd,
et selle võtmisest polegi kasu.

kõrvaltoimed. Kimmel ütles, et
üks enim levinud kõrvaltoime on
maoärritus. Mõne ravimi puhul

on ühed vähesed, mida siiski võib
avada, kuigi neidki saab vajadusel osta mõnel teisel kujul.»
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Sisekujundaja konsultatsioon
25 €/h. Aitan leida parima ruumi-

TEENUS
Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202.

KASUTATUD ASJAD

ja värvilahenduse sinu kodule.

Ostan vanaaegseid asju.
Tel 5555 5527,
vanaaegsedasjad@gmail.com.

Info 1.tertu@gmail.com,
tel 5347 8236.

Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus,

ja kanalisatsioonitrasside
vee- maakütte
ning

paigaldus.

Tel 521 7415, info@veegrupp.ee.

Soojustus- ja fassaaditööd.
Tel. 346 6086.
Süstime seinad soojaks ja tuulepidavaks termovahuga. Soojustuskonsultatsioon ja Thermi
termograafia. www.therm.ee, tel
5660 6010.

MÜÜK
Liiv, killustik, purustatud asfalt
6 t. Vedu. Tel 5373 9959.
Rehvid Sumitomo 175/70/R13
M+S. Tel 5348 5211.

Sauna-ja suitsuahjud, boilerid.
Tel 505 4355.

Saunavooder 8 €/m².
Tel 5645 2170, pakkpuit.ee.
Sõelutud muld, hakkepuidu
multš, liiv, killustik, kruus, täide,
vedu. Tel 528 0179, Türi.

Takso Türil. Tel 5840 5800.

Talu sealiha. Veerandina kojutoomisega. H: 2,45 €/kg.

Tantsumuusika ühemehebändilt, õhtu juhtimine. Tel 514 9885.

5631 7330

www.realisatsioonikeskus.ee.

Üle 2000 toote!
Trepikodade remont.
Tel 5843 8814.

Viljapuude lõikus ja kujundamine. 5688 5527

JP EHITUSGRUPP
JP Ehitusgrupp OÜ: katused
(plekk-, kivi-, eterniit-), katuste ja
rennide hooldus, plekikantimis-

tööd, fassaadid, korterite remont, üldehitus, vihmaveesüsteemid
(ühenduskohtadeta),
ventilatsioonitööd.

Tel 5633 6291,
jpehitusgrupp@gmail.com.
ProPrits pakub mobiilset sooda-

Kuiv 30 cm lepp (2 €/võrk), kuiv
30 cm kask (2,3 €/võrk), kuiv
kütteklots (1,5 €/võrk), kuiv 50

Suur võõrasemade, kannikeste jaamplite müük pühapäeval,
30. aprillil kl 10–13 Türi kaubamaja ees platsil.

Tapamaja müüb emise lihakeInfo tel 5351 7414.

ja, kultivaator , pealsepurustaja,
kartulisaputaja, ader (1, 2 ja 3

OST
Ostame turu parimate hindadega metsakinnistuid, raieõigust,
põllumaad. 5303 0951 või
www.metsaost.org

«Eesti ajalugu» jne. Maksan 100
5459 7300.

€/tk. Tel

Ostan veneaegseid ja vanemaid rahasid, medaleid, ordeneid, rinnamärke, dokumente,

postkaarte, tehnikaajakirju, raamatuid, kellasid ja palju muud.
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458.

hõlmaga), rootorniiduk, randaal,
põllurullid, nugaäke, KUN-tõstuk. Tel 516 3405.
Müüa Same kultivaator K-5 m,
kultivaator 3,4 m, 3hõlmaline
Fiskarsi ader, 2,5 m Juko külvik.
Tel 510 0240.

Tel 528 1215.
ne-ja eestiaegseid portselankujusid, lambaid. Tel 5843 6683.

Ostan veneaegseid

fotoapa-

Ostan veneaegse «Kaubanduse
1–9»
Entsüklopeedia
(«Товарный словарь»). Maksan
200 €. Tel 5459 7300.

raate ja neile sobivaid objektii-

ve, binokleid, albumeid, vanu fo-

tosid ja muud fototehnikat. Samuti huvitavad vanad käekellad,
stopperid, kompassid ja muu va-

Ostan kasutamata pioneer pliidi. Tel 5374 1646.

nakraam. Tel 5872 5458.

TÄNUAVALDUS

väikehulgi, kohaletoomisega. In-

Suur tänu Luule Viitmanile Vähihaigete Toetusravi SAst minu
tädi Hilja Kuke abistamise ja

fo tel 5196 2628 või 5351 7414.

hoolduse eest. Margot Ala

Müüa kuivi pakitud kütteklotse
ja kaminapuid, pelleteid ning
puidu-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130,

Ostan nahkköites raamatuid
«Kalevipoeg», «Eesti Vabadussõda 1918–1920», «Kalevala»,

Ostan 20 m³ 70 cm küttepuid
koos transpordiga Paides.
Ostan põdra-ja hirvesarvi, ve-

Müüa suitsuvorsti ja maasinki

Müüa 3kohaline diivan, GPS
Prestigio (garantii).
Tel 5691 1405.
Müüa kartulipanija, vahelthari-

cm lepp (35 €/rm).

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

Uksed, aknad, soojustus, fasaadiplekk, valgustid, el.vidinad,
ehituspuit, metalltorud, ventseadmed, vundamendiplokid, taldmikud, töökoja seadmed, mööbel, riiulid, jne. Hinnad soodsad.
Tel 528 0179.

hasid kohaletoomisega.

Tel 5691 9084.

Müüa katuse-, seina-ja sileplekki. Hind al 3,5 €/m².
Saadaval harja-ja viiluplekid
(3 €/jm). Tel 508 6435.

SHUTTERSTOCK.COM

ÄRA ANDA

ja liivapritsiteenust. Tuleme,
kuhu vaja. Pakume parimat la-

523 8503.

Väike meevurr. Tel 508 1646.

Müüa soodsa hinnaga sealiha.

hendust parimate hindadega!
5837 5516

Vajadusel tükeldamine.
Info tel 5354 3002 või 505 9151.

Ära anda 2 üheinimesekušetti
(laius 80 cm, kastiga).

Tel 5190 0554.

Ostan hõbeuuri, portsigari, vanu münte, paberraha, mustvalgeid postkaarte, märke, medaHindamine tasuta. Aus
kaup ja raha kohe kätte!
Tel 5590 6683.

Ostan veneaegseid ja vanemaid
naisteehteid: merevaigust kaelakee (maksan kuni 800 €), sõl-

leid.

Ostan vanu raamatuid, merevaigust ehteid, portselanist kujusid, mööblit, märke, samovare,
medaleid, münte, paberraha,
postkaarte, fotosid, maale, graafikat jne. Tel 5829 9810.

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kaelakee. Enne kui otsustate müüa, küsige minu käest
hinnapakkumist. Tel 5871 0351.

gi, prosse, sõrmuseid, käevõrusid, vanu kuld-ja hõbeehteid.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbliesemed, nõud, kujud,
maalid, mänguasjad ja palju

muud. Alati aus asjaajamine ja
parim hind! Tel 5639 7329 Liina.

29. aprill 2017
■

TELEKAVA
Esmaspäev 1. mai
07.10 Äratus!
07.40 Tähelaev: Jüri Rent
08.55 Doktor Martin
09.45 EV100 pidu algas!
11.50 Maahommik*
12.35 Oma kodu*
13.05 Hommik Anuga*
14.20 Dicte*

15.05 Rakett 69*

15.35 Novaator*
15.40 LIVEstonia*
16.10 India tohter
16.55 Ilus maa: Paraplaanilend
17.10 Õnne 13 (Eesti 2014)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.45 Viru
19.40 Võõrad öös

20.00 Osoon

20.30 Mina ka
20.35 Meie inimesed: Margit
21.00 Aktuaalne kaamera
21.20 Sport
21.30 Armastuse maa
22.45 Öine administraator*
23.30 Muinaslugu sinilinnust

06.10 Meie Charly*

07.00 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Purunenud elud*
10.00 Armastuse maitse*

11.00 Kodus ja võõrsil

Kolmapäev 3. mai

Teisipäev 2. mai
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin

Neljapäev 4. mai
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin

18.30 Aktuaalne kaamera
18.55 Ringvaade
20.00 Foorum
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 OP
22.10 Mf Ma ei tule tagasi
23.55 Ringvaade*

06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.50 Terevisioon*
11.50 Plekktrumm*
12.35 Meieinimesed:
Margit*
13.00 Mf Ma ei tule tagasi*
14.45 Hercule Poirot: Elevandid
mäletavad*
16.15 India tohter
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2014)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.55 Ringvaade
20.00 Pealtnägija
20.45 Novaator. Ülevaade teadusest
Eestis ja mujal maailmas
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Suud puhtaks. Terav debatisaade
23.00 Uhutud mõistus: Kaabakad ja
kangelased
23.30 Minu pere*
00.00 Ringvaade*

06.10 Meie Charly*
07.00 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Purunenud elud*
10.00 Armastuse maitse*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Naabriplika*
12.30 Kodutunne*
13.30 Saage tuttavaks*
14.00 Meie Charly
15.00 Hubert & Staller
16.00 Tüdruk nimega Elif
17.00 Armastuse maitse
18.00 Purunenud elud

06.10 Meie Charly*
07.00 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Purunenud elud*
10.00 Armastuse maitse*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Siberi võmm*
12.30 Radar*
13.30 Krimi*
14.00 Meie Charly
15.00 Hubert & Staller
16.00 Tüdruk nimega Elif
17.00 Armastuse maitse
18.00 Purunenud elud

06.10 Meie Charly*
07.00 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Purunenudelud*
10.00 Armastuse maitse*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Pilvede all*
12.30 Suur lotokolmapäev*
13.30 Heeringas Veenuseõlal*
14.00 Meie Charly
15.00 Hubert & Staller
16.00 Tüdruk nimega Elif
17.00 Armastuse maitse
18.00 Purunenudelud

09.50 Terevisioon*

11.55 Tähendamisi: Reformatsioon
500*
12.00 Prillitoos (sub)*
12.55 Hetk ajaloos: Bolševikud ja

menševikud*
13.00 Riigikogu infotund
14.00 Osoon (sub)*
14.30 Tavaline rästik
14.50 Dok Viru. Vabaduse

saatkond*

15.50 Euroopa laulud 2017*
16.15 India tohter
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2014)

17.40 Doktor Martin*

13

järva eataja

09.50 Terevisioon*

11.50 Pealtnägija*
12.35 Foorum (sub)*
13.35 Uhutud mõistus: Kaabakad ja
kangelased*

14.05 OP*

14.30 Inspektor Morse*
16.15 India tohter
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2014)

17.40 Doktor Martin*

18.30 Aktuaalne kaamera
18.55 Ringvaade
20.00 Eesti lipp ümberKuuba
20.30 ENSV

21.00 Aktuaalne kaamera

21.30 Sport
21.40 Ajujaht 2017
22.10 MI: Uus Eesti muusika
22.35 Muusikadokk: Tšellist Sol

Gabetta

23.30 Üks koorilaul: Üles, üles,
hellad vennad*
23.40 Ringvaade*

Reede 5. mai

Laupäev 6. mai

06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.50 Terevisioon*
11.50 Suud puhtaks*
13.10 Ajujaht 2017*
13.40 MI: Uus Eesti muusika*
14.10 Muusikadokk: TšellistSol

Pühapäev 7. mai

17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2014)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.55 Ringvaade
19.30 Minu pere
20.00 Raudse eesriide jumalused
20.30 Rakett 69
21.00 Aktuaalne kaamera

07.30 Animasarjad
09.00 Üks koorilaul
09.05 Meie inimesed: Margit*
09.30 Oma kodu
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (sub)*
11.15 Pealtnägija (sub)*
12.00 LIVEstonia*
12.30 Raudse eesriide jumalused*
13.00 Dallas
13.40 Armastus Berliinis
14.30 Inspektor Morse
16.10 Osoon*
16.40 Suud puhtaks*
18.00 ENSV*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Loodusdokk: Patagoonia loodus ja inimesed: Kuumus ja tolm
19.35 Islandi taluköök
20.05 Euroopa laulud 2017
20.30 Õnne 13 (sub) 24
21.00 Aktuaalne kaamera

21.30 Sport

21.20 Sport

06.10 Meie Charly*
07.00 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Purunenud elud*
10.00 Armastuse maitse*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Kaks Kanget Kagu-Aasias*
12.30 Süüdistajad*
13.30 Meie aasta Austraalias*
14.00 Meie Charly
15.00 Hubert & Staller
16.00 Tüdruk nimega Elif
17.00 Armastuse maitse
18.00 Purunenud elud

06.10 Üks eriline loomakliinik
07.00 Saage tuttavaks*
07.30 Warneri multimaania
09.05 Kuldvillak*

06.10 Roaldi nädal:

09.40 C-Komando*

07.30 Galileo*

Gabetta*

15.05 Üks koorilaul*
15.10 Eesti lipp ümber Kuuba*
15.45 Ajavaod: Reality show
Tallinn80*
–

16.15 India tohter

21.40 Öine administraator
22.25 Mina ja Kaminski
00.30 Pealtnägija*

–

21.35 Poldark
22.35 Inspektor Banks
00.05 Miranda

07.30 Animasarjad
09.00 Tähendamisi:

Reformatsioon 500
09.05 Prillitoos
10.00 Hommik Anuga
11.10 Islandi taluköök*
11.40 Loodusdokk: Patagoonia
loodus ja inimesed: Kuumus
ja tolm*
12.30 Mina ja Kaminski*
14.35 Inspektor Banks: Maha maetud*
16.05 Poldark*
17.05 Raudse eesriide jumalused*
17.35 Euroopa laulud 2017*
18.00 Rakett 69*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Ajavaod: Kaarel ja Linda
19.15 Uue aja asjad: Kodu ja
sisustus
19.30 Hercule Poirot: Suur Nelik
21.00 Aktuaalne kaamera
21.40 Sport
22.00 Hetk ajaloos: Esimene mai
22.05 Dicte
22.45 Armastus Berliinis*
23.40 Dallas*
–

Süstlaorjad*

07.00 Heeringas Veenuse
õlal*

20.00 Radar
21.00 Krimi
21.30 Siberi võmm
22.30 Mf Gangsterite jahtijad
00.45 Mf Näljamängud*
03.10 Subboteja
03.55 Reporter*
04.45 Tantsi, kui oskad

20.00 Suur lotokolmapäev
21.00 Heeringas Veenuseõlal
21.30 Pilvede all
22.30 C-Komando
23.00 Naistevangla
00.00 Süüdistajad*
01.00 Surmarelv*
01.55 Must nimekiri

20.00 Meie aasta Austraalias
20.30 Kaks Kanget Kagu-Aasias
21.30 Süüdistajad
22.30 MfVastikud ülemused
00.35 Mf Gangsterite jahtijad*
02.35 Naistevangla*
03.25 Reporter*
04.15 Meie pere ja muud loomad

19.55 Kuldvillak
20.30 Roaldi nädal: Süstlaorjad
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga
23.00 Köök*
01.30 MfVastikud ülemused*
03.10 Reporter*
04.00 Naabriplika*

10.10 Aedniku aabits
10.40 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Naabriplika*
13.00 Roaldi nädal: Süstlaorjad*
14.00 Radar*
15.00 Kodutunne*
16.00 Siberi võmm*
17.00 Mf Katie Fforde: Armastus
New Yorgis
19.00 Reporter+
19.35 Galileo
21.05 Meie aasta Austraalias*
21.35 Sajandi valitsejanna
23.40 Mf Printsessid linna peal
01.30 Mf Blitz*
03.05 Nädalalõpp Kanal 2ga*
04.20 Mf Beringi mere koletis

06.15 Animasarjad
07.35 Taevanearmastus*
08.35 Minu köök on parim*
09.55 Kirgede torm*
11.00Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Selgeltnägijate tuleproov*
13.25 Kuuuurija*
13.50 Südameasi
14.50 Taevanearmastus
15.50 Vaprad ja ilusad
16.20 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 Padjaklubi
22.30 Mf Sabotaaž
00.35 Kutsuge Cobra 11
01.40 Hawaii 5-0
02.30 Cristela
03.00 Padjaklubi*
03.50 Kaua võib!*

06.15 Animasarjad
07.35 Taevanearmastus*
08.35 Minu köök on parim*
09.55 Kirgede torm*
11.00Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Suletud uste taga*
12.50 Padjaklubi*
13.50 Südameasi
14.50 Taevanearmastus
15.50 Vaprad ja ilusad
16.20 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed
20.00 Naabrist parem
21.00 Võimalikvaid Venemaal
21.30 Juurdlustviivad läbi sensitiivid
23.05 Sherlock New Yorgis
00.05 Top Gear

06.15 Animasarjads
07.35 Taevanearmastus*
08.35 Minu köök on parim*
09.55 Kirgede torm*
11.00Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Kättemaksukontor*
12.50 Kutsuge Cobra 11*
13.50 Südameasi
14.50 Taevanearmastus
15.50 Vaprad ja ilusad
16.20 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed
19.55 Me armastame Eestit
21.30 Mf Kariibi mere piraadid: Surnud
mehe aardekirst
00.30 Sõidud Taukariga
01.00 Võimalikvaid Venemaal*

06.30 Südameasi
07.25 Animasarjad*
09.00 Simpsonid
10.00 Hardi köök
10.30 Loomasõber Kertu
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Kättemaksukontor*
13.05 Rahvabänd 2017: I poolfinaal*
14.15 Suure tähe väike täht*
15.50 Midsomeri mõrvad
18.00 Naabrist parem*
19.00 Seitsmesed
19.30 Mf Rio 2
21.30 Padjaklubi*
22.30 Mf Armastusega Rooma
00.50 Mf Lahutatud vanemate täiskasvanud lapsed
02.30 Midsomeri mõrvad*

06.30 Südameasi
07.25 Madagaskari pingviinid
07.50 Käsna-Kalle Kantpüks
08.15 Minu väike poni
08.35 Madagaskari pingviinid*
09.00 Simpsonid
10.00 Mf Rio 2*
12.35 Sõidud Taukariga*
13.05 Me armastame Eestit*

02.05 Naabrist parem*
02.55 Top Gear*
03.55 Võimalikvaid Venemaal*

06.15 Animasarjad
07.35 Taevanearmastus*
08.35 Minu köök on parim*
09.55 Kirgede torm*
11.00Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Naabrist parem*
12.50 Papad mammad*
13.50 Südameasi
14.50 Taevanearmastus
15.50 Vaprad ja ilusad
16.20 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed
20.00 Rait, Raivo ja naised teel Iraani
20.30 Kättemaksukontor
21.35 Kolmeraudne
23.35 Weekender
00.10 Pettus
01.05 Dr Rush
01.55 Grey anatoomia
02.50 Weekender*
03.20 Kättemaksukontor*

01.25 Salemi nõiad

04.15 Loomasõber Kertu*

02.45 Midsomeri mõrvad*

07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba 08.35 Animasarjad 09.00 Tulekahju paine 10.05 India tohter* 10.50 Plekktrumm* 11.35
Eesti muusikavideod 12.03 ERR.ee uudised 15.30 Tantsuakadeemia* 15.55
Animasarjad 16.00 Lastetuba 16.15
Animasarjad 18.30 Lastetuba 18.40
Animasarjad 18.55 Tantsuakadeemia 19.20 AK (viipek) 19.30Mahemaa
20.00 Indohiina 20.50 Raamatupood
21.15 Minu Noarootsi 21.25 Hetk ajaloos* 21.30 Kultuuriuudised 21.35
Heureka 22.05 Keskkonnakuu: Safari
23.40 Käthe Kruse*

07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba* 08.30 Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.05 India
tohter* 10.50 Teaduspalavik* 11.20
Eesti TOP 7* 12.11 ERR.ee uudised
15.30 Tantsuakadeemia* 15.55 Animasarjad 16.00 Lastetuba* 16.15 Animasarjad 16.30 Mõmmi aabits 17.00
Animasarjad 18.30 Lastetuba 18.50
Animasarjad 18.55Tantsuakadeemia 19.20 AK (viipek) 19.308 mm ELU
20.00 Ööülikooli rännakud 20.55 Eesti
lood* 21.25 Mina ka 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Maailma kino: Kaks päeva,
üks öö 23.10 Keskkonnakuu: Safari*

07.00 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.05
India tohter* 10.50 Heureka* 11.20
Eesti muusikavideod 11.52 ERR.ee uudised 15.30 Tantsuakadeemia* 15.55
Animasarjad 16.00 Lastetuba* 16.15
Animasarjad 18.30 Lastetuba 18.45
Animasarjad 18.55 Tantsuakadeemia
19.20 AK (viipek) 19.30Žiguliga Baltimaades 20.00 Keskkonnakuu: Saagu vesi 21.00 Teaduspalavik: Salasilm
21.30 Kultuuriuudised 21.35 Fargo
22.25 Raamatupood* 22.50 Eesti TOP
7 23.40 69: armastus, seks, eakas

07.00 Tiiger* 07.05 Animasarjad 08.15 Lastetuba* 08.30 Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.05 India tohter* 10.50 8 mm
ELU* 11.20 Eesti muusikavideod 11.50
ERR.ee uudised 14.45 Koolitants 2017
15.30 Tantsuakadeemia* 15.55 Animasarjad 16.00 Lastetuba* 16.15 Animasarjad 18.30 Lastetuba 18.50 Animasarjad 18.55 Tantsuakadeemia
19.20 AK (viipek) 19.25 Jalgpalli Premium liiga: JK Sillamäe Kalev JK Narva Trans 21.30 Kultuuriuudised 21.35
Teatriõhtu: Titanicu orkester 23.05
Plekktrumm* 23.50 Fargo*

09.00 Kolmik küberkulda kaitsmas 09.25 Animasarjad 09.55 Koolitants 2017 10.40
Putukate suvemängud 11.00 Mahemaa* 11.30 Indohiina: Tai metsik süda* 12.25 Mf Hiina sündroom* 14.20
Reekviem* 15.30 Taevane kaamel*
17.00 Viis sõpra 18.30 Animasarjad
19.20 AK (viipek) 19.30 Elu allpool nulli: Häving* 20.20 Heureka: Kuidas töötab lennujaam?* 20.45 Keskkonnakuu:
Saagu vesi* 21.50 Ööülikooli rännakud: Bioloog Kristjan Piirimäe* 22.50
Žiguliga Baltimaades* 23.20 Maailma

09.00 Mf Viis sõpra* 10.30 Animasarjad
10.35 Karusmarjad metsikus looduses* 11.00 Kaadris: Tuulte pesa* 11.20

kino: Kaks päeva, üks öö*

17.00 Kolmik küberkulda kaitsmas*
17.30 Buratino tegutseb jälle: Intervjuud 18.00 Koolitants 2017 18.45Väike printsess* 18.55 Zorro seiklused*
19.20 AK (viipek) 19.30 Teemaõhtu:
Eesti Laul 2017. Eesti Laulu suurejooneline finaalkontsert22.05 Euroopa laulud 2017

11 17.00 A-Rühm 18.00 South Park
18.30 Simpsonid* 19.00 OTSE: Alexela Korvpalli Meistriliiga poolfinaal. Avis
Utilitas Rapla Tartu Ülikool 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf
Star Trek 4: kodutee 00.00 Meie Russia
00.55 Simpsonid 01.20 Kälimehed*
02.15 Kodu keset linna*

08.15 Seitsmesed 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf Star Trek
4: kodutee* 13.25 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Kälimehed 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00
A-Rühm 18.00 South Park 18.30 Simpsonid* 19.00OTSE: Alexela Korvpalli Meistriliiga poolfinaal. Pärnu Sadam
BC Kalev/Cramo 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Euroopa jalgpalli Meistrite liiga. Poolfinaal 23.35
Meie Russia 00.35 Simpsonid 01.00
Kälimehed* 01.55 Kodu keset linna*

08.15 Seitsmesed 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge
Cobra 11* 11.00 Kalamehejutud Ameerikas 13.10 Top Shop 13.25
Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Kälimehed 16.00 Kutsuge
Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00 South
Park 18.30Simpsonid* 19.00 Kuidas
ma kohtasin teie ema 20.00 Uus tüdruk 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Euroopa
jalgpalli Meistrite liiga. Poolfinaal 23.35
Meie Russia 00.30 Kuidas ma kohtasin
teieema* 01.20 Kälimehed*

08.15 Seitsmesed 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge
Cobra 11* 11.00 Kalamehejutud Ameerikas 13.10 Top Shop 13.25
Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Kälimehed 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00 South Park 18.30 Simpsonid* 19.00 OTSE: Alexela Korvpalli Meistriliiga poolfinaal. Tartu Ülikool Avis Utilitas Rapla
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf Kääbik: Smaugi laastatud
maa 00.40 Meie Russia 01.35 Simpsonid 02.00 Kälimehed*

08.15 Seitsmesed 09.30 Kodu
keset linna* 10.00 Mf Kääbik:
Smaugi laastatud maa* 13.10
Top Shop 13.25 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Kälimehed 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00
A-Rühm 18.00 South Park 18.30 Simpsonid* 19.00 OTSE: Alexela Korvpalli
Meistriliiga poolfinaal. BC Kalev/Cramo
–Pärnu Sadam. 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf Ameerika
neitsi 23.10 Meie Russia 00.05 Simpsonid 00.30 Jäähoki MM 2017. Kohtuvad: Rootsi Venemaa

08.35 Kaunitar ja koletis
10.30 Totaalne muutumine:
kodu-eri 11.30 Stop! 12.00
Uus tüdruk 12.30 Mf Ameerika neitsi* 14.10 Kupli all 15.05 Hawaii 5-0
16.00 Weekender 16.35 Kirvemehed
17.30 Richard Hammondi kiirkursus
18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Viikingid 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear 22.05 Mf Õuduste
öö 2 00.10 Ameerika õudukas: värdjatsirkus:Orvud 01.10 Jäähoki MM 2017.
Kohtuvad: Läti Taani 03.10 Seitsmesed

07.50 Kaunitar ja koletis 09.45
Totaalne muutumine: kodueri 10.40 Kolmeraudne 12.40
Uus tüdruk 13.10 Vabad mehed 14.10
Kupli all 15.05 Hawaii 5-0 16.00 Värskelt maabunud 16.30 Kirvemehed
17.30 Richard Hammondi kiirkursus
18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Totaalnemuutumine: kodueri 20.30 Simpsonid 21.00 Mf Sõjaväes
22.55 Top Gear* 00.05 Kuidas mõrvast
puhtalt pääseda 01.00 E-sport 01.25
Jäähoki MM 2017. Kohtuvad: Soome
Prantsusmaa 03.25 Seitsmesed

05.30 Doktor Oz 06.15 Lihtsalt Maria 07.00 Trennispikker 08.00 Kodus ja võõrsil* 08.25 Poissmees* 09.20 Gordon
Ramsay köögisaladused 10.20Tüdruk nimega Elif* 11.15 Vana silla saladus* 12.15 Top Shop 12.30 Reetmine 14.20Mf Hea sell 16.05 Retsepte pisipõnnidele 16.10 C-Komando*
16.40 Igal kodul oma lugu* 17.10Tüdruk nimega Elif 18.05 Vana silla saladus
19.05 Kodus ja võõrsil 19.35 Suur lotokolmapäev 20.30 Mf Südaöö Pariisis 22.30 Poissmees 23.30 Valede võrgustik 00.00 Sõbrad 01.00 Reporter
01.55 Doktor Oz* 02.40 Lihtsalt Maria*

05.30 Doktor Oz 06.15 Lihtsalt Maria 07.00 Trennispikker 08.00 Kodus ja võõrsil* 08.25 Poissmees* 09.20 Gordon
Ramsay köögisaladused 10.20 Tüdruk nimega Elif* 11.15 Vana silla saladus* 12.15Top Shop 12.30 Reetmine
14.20 Mf Südaöö Pariisis* 16.10 Suur
lotokolmapäev* 17.10 Tüdruk nimega
Elif 18.05 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35 Naabriplika 20.30
Kellega ma küll abiellusin? 21.00 Õmblejanna 22.40 Poissmees 23.40 Valede võrgustik 00.35 Sõbrad 01.05 Reporter 02.00 Doktor Oz* 02.45 Lihtsalt Maria*

05.30 Doktor Oz 06.15 Lihtsalt Maria 07.00 Trennispikker 08.00 Kodus ja võõrsil* 08.25 Poissmees* 09.20 Gordon
Ramsayköögisaladused 10.20 Tüdruk nimega Elif* 11.15 Vana silla saladus* 12.15Top Shop 12.30 Reetmine
14.20 Õmblejanna* 16.00 Retseptepisipõnnidele 16.10 Naabriplika* 17.10
Tüdruk nimega Elif 18.05 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35Kodutunne 20.30 MfTäiega äge tüdrukute õhtu 22.15 Liblikmees 22.30 Poissmees 23.30 Valede võrgustik 00.25
Sõbrad 00.55 Reporter 01.50 Doktor
Oz* 02.35 Lihtsalt Maria*

05.30 Doktor Oz 06.15 Lihtsalt Maria 07.05 Trennispikker 08.00 Kodus ja võõrsil* 08.25 Poissmees* 09.20 Gordon
Ramsayköögisaladused 10.20 Tüdruk nimega Elif* 11.15 Vana silla saladus* 12.15Top Shop 12.30 Reetmine
14.20 MfTäiega äge tüdrukute õhtu*
16.00 Retsepte pisipõnnidele 16.10
Kodutunne* 17.10 Tüdruk nimega Elif
18.05 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja
võõrsil 19.35 Pilvede all 20.30 Veresugulased 21.30 Surmavad naised 22.30
Poissmees 23.30 Valede võrgustik
00.25 Sõbrad 01.00 Reporter 01.55
Doktor Oz* 02.40 Lihtsalt Maria*

05.30 Doktor Oz 06.15 Lihtsalt Maria 07.05 Trennispikker 08.00 Kodus ja võõrsil* 08.25 Poissmees* 09.20 Gordon
Ramsay köögisaladused 10.20 Tüdruk nimega Elif* 11.15 Vana silla saladus* 12.15Top Shop 12.30 Reetmine 14.20 Veresugulased* 15.15 Surmavad naised* 16.10 Pilvedeall*
17.10 Tüdruk nimega Elif 18.05 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja võõrsil
19.35 Aedniku aabits 20.05 Igal kodul
oma lugu 20.35 Mf Armastuse retsept
22.40 Poissmees 00.05 Valede võrgustik 01.00 Sõbrad 01.30 Reporter 02.20
Doktor Oz* 03.05 Lihtsalt Maria*

05.35 Long Islandi meedium
06.00 Mf Leo ja Marie 07.40
Meie Charly 08.35 Isetegemise nipid 08.45 Top Shop 09.00 Trennispikker 09.30 Mf Armastuse retsept*
11.30 Mf Nanny McPhee võlurist lapsehoidja 13.15 Üks eriline loomakliinik 14.10 Kaotus 16.00 Terane detektiivCandice Renoir 17.05 Jo Frost pereasjad 18.05 Jamie 15 minuti road
18.35 Toscana kirg 19.35 Väikesed
hiiglased: Finaali eel 21.05 Mf Armastus fjordi ääres: Jää all 23.00 Teranedetektiiv CandiceRenoir 00.05 Kõik ühe
eest 01.05 Reporter+ 01.35 Kaotus*
03.10 200 korda pilvede all

05.35 Long Islandi meedium
06.00 Mf Armastus fjordi ääres: Jääall* 07.40 Meie Charly 08.35 Isetegemise nipid 08.45 Top
Shop 09.00 Trennispikker 09.30 Hooaeg 10.10 Igal kodul oma lugu* 10.40
Aedniku aabits* 11.10 80 maailma kõige ilusamataeda: Mehhiko ja Kuuba
12.20 Tagasi Saint Tropez’s 14.05 Kaotus 16.00 Terane detektiiv Candice Renoir: Palju tahad,vähe saad 17.05 Jo
Frost pereasjad 18.05 Jamie 15 minuti road 18.35 Toscana kirg 19.35
Tund tähega 20.30 Segased päevad
21.00 Päevad, mis ajasid segadusse
23.15 Trinny ja Susannah Taanis

06.35 Eesti kõige-kõige 07.00
Reporter+ 08.00 Viini võmmid*
08.55 Öine vahetus* 09.50 Hubert & Staller* 10.45 Jututuba 14.00
Merevaade* 14.30 Kaks ja pool meest*
15.20 Öine vahetus 16.15Viini võmmid 17.10Monk 18.05 Kaks ja pool
meest 19.00 Merevaade 19.35 Hubert
& Staller 20.35 Jälgi jätmata 21.30 KriminaalneVenemaa: Üleliigsed omaksed 23.40 Monk* 00.30 Jälgi jätmata*

07.00 Reporter 08.00 Viini
võmmid* 08.55 Öine vahetus*
09.50 Hubert & Staller* 10.45

06.30 Rooli võim* 07.00 Reporter 08.00 Viini võmmid*
08.55 Öine vahetus* 09.50

06.30 Kuldvillak* 07.00 Reporter 08.00 Viini võmmid* 08.55
Öine vahetus* 09.50 Hubert

06.35 Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Viini võmmid* 08.55 Öine vahetus*

Jututuba 13.50 Merevaade* 14.20

Klikitähed 10.45 Jututuba 14.00 Kli-

&

Staller* 10.45 Jututuba 14.00 Merevaade* 14.30 Kaks ja pool meest*
15.20 Öine vahetus 16.15 Viini võmmid 17.10 Monk 18.05 Kaks ja pool
meest 19.00 Merevaade 19.35 Hu-

09.50 Hubert & Staller* 10.45 Jutu-

06.15 Roaldi nädal 07.00 Radar* 08.00 Subboteja*09.00
Aleksandri aed 10.00 Stalini päevikud 11.00 Hävingupäev: Maailma lõpp* 11.55 Eesti kõige-kõige*
12.30 Mf Autsaider* 14.25 Mf Rotid*
16.30 Mf Rotid 2* 18.30 Tehnikahull
19.00 Rooli võim 19.30 Stalini päe-

Mf Surmaralli 23.30 Monk* 00.20 Jäl-

mata 21.30

gi jätmata*

00.20 Jälgi jätmata*

06.30 Eesti kõige-kõige
07.00 Reporter 08.00 Roaldi nädal: Pankrotis eestlased
08.55 Teleapsud 09.00 Radar 10.00
Mf Matrix: Revolutsioon 12.30 Apokalüpsis: II maailmasõda* 14.35 Mf Surmaralli* 16.30 Mf Põrunud professor
2* 18.30 Eetriapsud 2015* 18.40 Hävingupäev: Maailma lõpp 19.35 Raske
püük 20.30 Subboteja 21.30 Mf Rotid
23.30 Mf Rotid 2

11.30 Väikesed hiiglased: Finaali eel*
13.00 Heeringas Veenuse õlal*
13.30 Kuldvillak*
14.00 Meie Charly

15.00 Hubert & Staller

16.00 Tüdruk nimega Elif
17.00 Armastuse maitse
18.00 Purunenud elud
19.00 Reporter

20.00 Köök

20.30 Kodutunne
21.30 Naabriplika
22.30 Saage tuttavaks
23.00 Surmarelv
23.55 Kaks Kanget Kagu-Aasias*
00.55 Galileo*
02.20 Ameerika talent*

06.15 Yo-Kai kell

06.40 Beyblade: metalli-

sandad

07.05 Käsna-Kalle Kantpüks
07.30 Mf Shrek
09.15 Mf Väikese varese suur
võidusõit
10.45 Suure tähe väike täht*
12.20 Mf Minu sõberFlicka
14.20 Mf Timothy Greene’i lugu
16.35 Mf Öö muuseumis 2
18.45 Seitsmesed

20.00 Kuuuurija

20.30 Papad mammad
21.30 Selgeltnägijate tuleproov
23.05 Mf Videopäevikud
00.50 Politseipere
01.50 Viimane tõeline mees
02.50 Papad mammad*
03.40 Kuuuurija*

04.20 Seitsmesed

05.25 KolmeDok: Roolijoodikute
Eesti

07.00 Animasarjad 07.20
Mõmmi aabits* 07.50

Animasarjad 09.00 Ringvaade* 09.35
Eesti lood 10.05 India tohter* 10.50
Käthe Kruse 12.20 Autoralli MM (WRC
2017): Argentina ralli* 14.10 Kalevipoja
kangelasjooks 14.35 Üks tegu: Kevade
leidmine 14.50 Lood pildi seest 15.30
Tantsuakadeemia* 15.55 Animasarjad
17.20 Emma ja ajakivi ehk Nukkude
teater 18.55Tantsuakadeemia 19.20
AK (viipek) 19.30 Eesti lood 20.00
Maahommik* 20.45 Elu allpool nulli
21.35 Plekktrumm 22.20 Kinoklassika:
Hiinasündroom 00.15 Eesti TOP 7*

08.55 Seitsmesed 09.30 Ko-

du keset linna* 10.00 Kutsuge
Cobra 11* 11.00 Rammumees
2014 13.10 Top Shop 13.25 Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11*

15.00 Kälimehed 16.00 Kutsuge Cob-

ra

–

19.00 Reporter

19.00 Reporter

01.20 Saatanlikud koduabilised

–

Kaks ja pool meest* 15.10 Öine vahetus 16.05Viini võmmid 17.00 Monk
17.55 Kaks ja pool meest 18.50 OTSE: Eesti võrkpalli meistrivõistluste 7. finaalmäng: Tartu Bigbank Tallinna Selver 21.20 Eetriapsud 2015 21.30 Mf
Põrunud professor 2 23.35 Monk*
–

kitähed* 14.30 Kaks ja pool meest*
15.20 Öine vahetus 16.15 Viini võmmid 17.10 Monk 18.05 Kaks ja pool
meest 19.00 Merevaade 19.35 Hu-

bert & Staller 20.35 Jälgi jätmata21.30
Apokalüpsis: II maailmasõda 23.35
Monk* 00.25 Jälgi jätmata*

19.00 Reporter

–

bert & Staller 20.35 Jälgi jätmata21.30

19.00 Reporter

23.30 Mf Blitz

02.20 Me armastame Eestit*
03.40 Sõidud Taukariga*
04.10 Võimalikvaid Venemaal*

–

–

tuba 14.00 Merevaade* 14.30 Kaks
ja pool meest* 15.20 Öine vahetus
16.15Viini võmmid 17.10 Monk 18.05
Kaks ja pool meest 19.00 Merevaade

19.35 Hubert & Staller 20.35 Jälgi jät-

Mf Autsaider 23.25 Monk*

09.00 Aedniku aabits*
09.30 Alvin ja koopaoravad
10.00 Väikesed hiiglased: Finaali eel*
11.30 Nädalalõpp Kanal 2ga*

13.00 Kaks Kanget Kagu-Aasias*

14.00 Pilvedeall*
15.00 Mf Minu mehe unistus
17.00 Mf Suvi Sitsiilias
19.00 Reporter+
19.35Väikesed hiiglased: Finaal
21.35 Ameerika talent
23.20 Mf Katastrooffilm
01.05 Mf Printsessid linna peal*
02.45 Mf Kummituste torm
04.15 Süüdistajad*
05.05 Heeringas Veenuse õlal*
05.30 Eetriapsud 2015
05.45 Reporter+*

04.40 Nurgakivi*
05.10 Seitsmesed
05.40 Südameasi

14.40 Stop!

15.15 Rait, Raivo ja naised teel Iraani*
15.50 Midsomeri mõrvad
18.00 Papad mammad*
19.00 Seitsmesed
19.30 Suure tähe väike täht
21.05 Rahvabänd 2017: II poolfinaal
22.15 Mf 007 ja Kuldsilm
01.00 Backstrom
01.55 Kuidas mõrvast puhtalt pääseda
04.30 Sõidud Taukariga*
04.55 Seitsmesed
05.25 Südameasi

–

–

–

–

Mf Tuulte pesa* 12.50 Plekktrumm*
13.40 Oreli sisse minek 14.25 Lui-

geluum 14.55 Corrida* 16.20 Helin*

–

–

vikud* 20.30 Kuldvillak 21.00 Krimi

21.30 Mf Matrix: Revolutsioon* 00.00
HeinzValk 01.05 Liblikmees
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REKLAAM
Müüa
ostab

Ostab: metsakinnistuid,
kasvavat metsa,
kasepakku, okaspuupalke,

paberipuitu ja hakkeks võsa.

KASVAVAT METSA ja VÕSA
(ka väheväärtuslikku),
METSAMATERJALI.

Pakub: abi metsamajandamiskavade
tellimisel ja metsa ülestöötamisel.

KÜTTEPUUDE MÜÜK.
PÕLLUMAA OST.

Tel 489 0696, 506 9966
priimo.mets@priimo.ee

TEEME PARIMA PAKKUMISE!

Tel 507 9940
amtimber001@hotmail.com

Fassaadide soojustus
Soklite ja vundamendi soojustus
Rõdude ehitus ja renoveerimine
Viimistlustööd
Üldehitus-ja remonttööd

küttepuid

•

•

•

•

TERVIKLAHENDUSED
SOOJUSENERGIA

toores 28/30 €/rm
kuiv (konteineris) 40/43 €/rm
kuiv

•

Tel 502 2935 info@fasor.ee

A H O I !”

LEPP 50/30 cm,
(lahtiselt)

36/39 €/rm

Lu ulet u s i lastele
Ki rj u tas W i mb erg

AHOI

SANGLEPP 50/30 cm,
toores 30/32 €/rm
kuiv (konteineris) 42/45 €/rm
kuiv (lahtiselt) 38/41 €/rm

Luulet lastele

Illu str eer is Kad i Ku rema
Lõ bus, kirev, ri ukali k ja
õpetlik luuleraamat.

Wimberg

KASK 50/30 cm,
toores

TÜRI-ALLIKU KÜTTEKONTOR

Müüa saetud ja lõhutud

lepaküttepuid.
Hinnad soodsad, tarne kiire!

32/34 €/rm

kuiv (konteineris)

TÄNAVAKIVIDE

kuiv

50 €/rm
€/rm

(lahtiselt) 46

OKASPUU 50/30 cm,
kuiv 33/35 €/rm

paigaldus, piirdeaedade
ehitus, haljastustööd,
lammutustööd.
Killustiku, liiva, mulla müük.

NÜÜD MÜÜGIL!

Transport hinna sees

Pro Clean OÜ, tel 5599 8657

Tel 5699 6890

kuldnekivi@online.ee

Marrek Puit OÜ

MÜÜA:

Metsä Forest Eesti AS

ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja

•

raidmeid

@korlekehitus.ee

•

Tel 503 8777, 514 8238
e-post eesti@metsagroup.com
www. metsaforest.com/ee

•

•

Kännupoiss OÜ
•

LAOHOIDJA

•

•

Kinnistute ja
kasvava metsa ost
Metsa ülestöötamine

Transporditeenus
Tel 5624 0812
kannupoiss@gmail.com

•

•

Vajalik töökogemus tõstukil.
AS Jalax, Tootmisbaasi, Mündi küla, Paide vald, 72762 Järvamaa,
e-post personal@jalax.ee, info tel 524 9740, www.jalax.ee.

•

htr@htr.ee, tel 564 1485.
RAKVERE

Hinnapärnig www.htr.ee

Puksiirabi 24/7
Treilerveod kuni 4 t
Tel 510 4560

•

•

veo-ja kalluriteenus
puksiirabi
fekaalivedu (5621 3124)
killu, kruusa,
kompostmulla müük
välikäimlate rent

•

Metsaharvenduse OÜ

•

Ostame virnastatud võsa
MUUDAME SELLE SOOJUSEKS
TUHANDETELE KORTERIINIMESTELE

ostab

kasvavat metsa,
raieõigust,
metsakinnistuid

ja metsamaterjali.

-

Info: info@swkytus.ee või 507 9589

Metsa ülestöötamine
ja transport üle Eesti.

516 0843, aavopluss@gmail.com

•

•

•

e-mail tktgrupp@gmail.com
tel 552 0386

OSTAME
kasvava metsa raieõigust
metsakinnistuid
metsamaterjali
Aru Metsagrupp OÜ
arumetsagrupp@gmail.com
+372 5649 6605
www.arumets.ee

Roosna-Alliku vallavalitsus korraldab avaliku konkursi
ROOSNA-ALLIKU PÕHIKOOLI
DIREKTORI AMETIKOHA TÄITMISEKS.
Direktori tööleasumisaeg 1. august 2017.

OÜ Landeker ostab
metsa ja maad,

sobib ka läbiraiutud ja
hüpoteegiga maa,
ettemaksu võimalus!

Kandideerijale esitatavad nõuded:
magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning
•

•

•

•

juhtimiskompetentsus;
eesti keele oskus kõrgtasemel;

metsakinnistud)
Aitame metsakavade koostamisel
japaberite vormistamisel
Tel 525 9788 harry@grundar.ee
•

info@landeker.ee

faks 443 0376 Tehnika 15, Paikuse
•

•

•

pöördtool (must nahk)

20.diivan (barokk punane)
350.diivanvoodi (hall-must)
90.viis elektriradiaatorit
50.dušisein 10.esikumööbli komplekt
100.teler Samsung
telerikapp 50.+

treeninguseade (jalgratas)
Energetics 30.-

diivanilaud 15.metallriiul 15.-

Kontakt 503 8108
Järvamaa, Tarbja küla,
Järve tee

TOOSIKANNU
METSAHALDUS

Metsakinnistute ja raie ost
(sobivad ka osaliselt raiutud
ja hüpoteegiga koormatud

•

kirjutuslaud (mänd)
50.jalgratas Apeldron
150.-

müüb
Rehvitööd ja rehvide müük
Autoremont, -hooldus
Varuosade ja Xenon pirnide müük

KÜTTEPUID

TÖÖAJAD KOKKULEPPEL

Toored halud 30 kuni 60 cm
Kuivad halud 30 ja 50 cm

OÜ Meranna Kooli 2, Ambla
Tel 5347 6054 | www.meranna.ee

KOOS VEOGA

Tel 5693 9535.

vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
koostöövõimelisus, analüüsi-ja planeerimisoskus,
empaatiavõime, suund loovusele.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
kirjalik avaldus;
elulookirjeldus, sh töö-või teenistuskäik;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
motivatsioonikirjeldus Roosna-Alliku põhikooli
arenguvõimaluste kohta;
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
•

•

OSTAN
PÕLLUMAAD

•

•

Preesi OÜ Tel 510 7691
info@preesi.ee

Pärnu, Papiniidu 5, Sillakeskus
tel 447 7900, 528 5263
info@metsagrupp.ee

•

Eesti ettevõte aastast 1996

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

•

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt
12. maiks Roosna-Alliku vallavalitsusele aadressil Pargi 10,
Roosna-Alliku vald, 73201, Järva maakond või digitaalselt
allkirjastatult e-aadressil anni.alev@rallikuvv.ee
märgusõnaga „Roosna-Alliku põhikooli direktori konkurss".
Info abivallavanem Anni Alev, tel 5697 0703,
e-post anni.alev@rallikuvv.ee.

ALBU VALLAVALITSUSE 25. aprilli korraldusega nr 76
kehtestati Albu vallas Männi väikekoha jalg-ja jalgrattatee detailplaneering,
mille eesmärk on pikendada 316 m võrra olemasolevat jalgratta-ja jalgteed Männi
väikekohani. Planeeringuala on 1,3 ha ning detailplaneering ei muuda üldplaneeringut.
Detailplaneeringu elluviimisel võivad mõjud kujuneda järgmiselt: sotsiaalselt positiivseks,
majanduslikult ja kultuuriliselt neutraalseks ning looduskeskkonnale ajutiseks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda www.albu.ee ja vallamajas.
Täiendav info taemar@albu.ee või 382 0500.

OÜ Paide Tavand

Matuseteenused
Lahkunute vedu

ööpäevaringselt

Tel 5648 6938, 385 2364
paidetavand@gmail.com

Pikk 11, 72713 Paide
E–R 9–15, L 9–13
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Järva Teataja

KINNISVARA

TOIMETUS
Väljaandja:
AS Eesti Meedia, reg.nr
10184643, juriidiline aadress:
Maakri 23a, 10145 Tallinn.

Metsa-ja põllumaa ost Järvamaal. Info 529 2037,

rain@silvanus.ee,
OÜ Silvanus-Metsatööstus.

Ostan maad. Tel 529 3609.
Järva Teataja postiaadress:
Väike-Aia 5,
Paide 72711, postkast 38
e-post: toimetus@jt.ee

Peatoimetaja
Tiit Reinberg 384 9239
Toimetaja Marika Rajamäe
384 9231

Kindla töökohaga naine soovib

üürida möbleeritud javajaliku kodutehnikaga heas korras 1-2toal
kort Paides. Tel 5844 2426.

Müüa 2toaline rõduga korter
Aravete KETE-s. Otse omanikult.
Tel 508 4882.

Müüa 2toal keskküttega korter

Reporterid
Birgit Itse 384 9235
Merit Männi 384 9236
Silvi Lukjanov 384 9238
Kuido Saarpuu 384 9237
Anne Põder 384 9233

koos osalise sisustusega Arave-

Korrektor Triin Prints 384 9234

514 5215.

Kristo Kivisoo 384 9230
Fotograaf Dmitri Kotjuh 384 9210
Reklaamiosakond:
reklaamitoimetaja Ainar Tamm
5304 4220

reklaamikonsultant
Helve Schvede 384 9223
reklaamikonsultant Mariliis Uibo

ärasaatmiseni(ka urnimatus).
5648 3872, 5833 0794, yllelaast@hot.ee

Katusepaigaldaja otsib paari-

Märg lõhutud lepp (28 €/rm),

Teen üldehitustöid. Pakkuda
võib kõike! 5615 6912

sanglepp (29 €/rm), kask (32
rm). Tel 5373 2282.

€/

Müüa 30-, 40-, 50 cm märga
küttepuud. 521 9496
Müüa 3 m küttepuid, kuivi 30
cm järkamisjääke. Tel 526 4919.
Müüa 3 m küttepuid (lepp koos
veoga, min kogus 30 rm).
Tel 501 3862.

Paides. Tel 5664 0206 Marje.

Üürile anda 1toal keskk korter

Paides. Tel 5836 3887.

LOOMAD

Alliku Küttehoov müüb 25–60
cm lepaküttepuid, tarne kiire,
puu korralik.Tel 516 6305.
Müüa küttepuid: kask, haab,
lepp, sanglepp. Pikkused tellija
soovil, teenindus kiire, kogused
m ja

lõhutud odavad

küttepuud. Tel 5646 0921.

Tööks territooriumi traktoriga

Müüa 3 m

mi. Tel 504 3246.
Müüa soodsalt kuivi kütteklotse 40-l võrkudes. Tel 504 5632.

koristamine (harjamine) ja haljasalade niitmine. Talveperioodil
lumetõrje. Vajalik BCT-kat. Tööpiirkond Imavere. Tel 564 0408.

algab mälestuste tee.

Südamlik kaastunne
Maretile perega
kalli ämma

HELMA MIHKELSONI
surma puhul.

surma puhul.

Töökaaslased SA Koeru
Hooldekeskuse
mälutreeningu osakonnast,
Marika ja Ain

Pakume tööd traktorist-söötjale farmi. Info tel 5648 4074

Mäo PÜ.

Müüa soodsalt kuivi küttepuid.
507 8491

Pakume tööd metsaveotraktor

Müüa soodsalt lõhutud kütte-

vamaal. Nõutav eelnev tööko-

puid (lepp, sanglepp, kask), ka
kuivi. Tel 504 5632.

tel 529 2037.

Müüa soodsalt märga ja poolküttepuid koos
kojutoomisega. Olemas kask,
haab, lepp ning kõik pikkused
ja jämedused. Tel 5636 3855.
kuiva lõhutud

Ostame kasvavat võsa, raieõigust ja metsakinnistuid.

Ponsse Gazell juhile. Töö Järgemus. info@silvanus.ee,
Pakutakse tööd CE-kategooria
autojuhile (Eesti-Soome).
Info 5563 9000.

Peetri saekaater otsib saeraamijuhti, tõstukijuhti ja abitöölist. Tel 5349 8353.

Särevere küttehoov müüb 30–

50 cm tooreid ja kuivi küttepuid. Lisaks kütteklotse ja -halge 40-l võrkkotis. Tel 5683 0454.

Võtame tööle CE-kat autojuhi
poolhaagiskallurile. 5562 2222,

rainer@jveod.ee

MUUD
Mustkunstnik/õhtujuht/DJ.

Väätsa saeveski pakub tööd
abitöölisele. Info 529 2037,
504 5477.

5344 9894

PÕLLUNDUS
Tasuta sõnnik. 5804 6178
Me südameis sa ikka elad,

jääd mõtteis meie keskele.

NIKOLAI
PIDRUŠNJAK

30. IV 1958

–

Müüa sõnnikut, rammusat
komposti, puukoort (multši),
sõelutud mulda, 6 t vedu.
Tel 5373 9959.

24. X 2015

Kallist isa, vanaisa ja
elukaaslast mälestavad

taim). Saadan ka postiga. Samas müüa ka küülikuid (15–30
loom). Türi vald, tel 5621 2838,
maheloomad@hot.ee, FB OÜ
Maheloomad.
€

Ostan

Korstnapühkija. Tel 5666 3939.

Korstnapühkija (töökogemust
8 aastat) pakub teenust.
Tel 5561 1040.
Liiv, killustik kohaletoomisega.

521 9496

motoploki, mullafreesi

või väiksema aiatraktori.
Tel 503 9650.
Ostan Vene rootorniiduki,
nikulaoturi ja haagise.

sõn-

Tel 5382 2006.

SÕIDUKID

Linnuse takso.

Sõiduautode kokkuost.
553 3060

Telli tel 5814 7444.

Müüa Ford Transit 100.
Tel 510 0240.

projekteerimisel. Parimad hinnad! www.nagusul.ee, FB Nagu-

Müüa kuulsusele kuulunud VAZ2107. Hind 26 000 €.
Tel 5364 6888.

Liuguksed, garderoobid. Abi
sul OÜ. Tel 522 1151.

Metallitööd tellimisel.
Tel 5694 0590.
Ohtlike puude langetamine.

KULTUURIKESKUS

Tel 5663 2968, 5340 2068.
Plaatija-vannitubade

ehitaja.

29. apr kl 12 «Laulukaar 2017»
finaal. Pilet 2€/5€ perepilet.

Tel 5830 3488.

30. apr kl 12 peab pidu linna

hooldus ja remont. 5615 6912

eakate klubi Hämarik.

Puude hoolduslõikus, ohtlikud

3. mail kl 13 väärikate kinohommik «Viimane sõna». Pilet
3,50 €, tund enne pakutakse
kohvikus pirukat, kohvi, teed.

Pottsepatööd.

Küttekollete

puud. Tel 5844 4204.
Puurkaevude rajamine ja pu-

hastamine. Vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maa-

TEENUS
Ahjude, pliitide, kaminate,
korstnate ehitamine ja parandamine. Tanel 5632 5130

5332 5752

Seal, kus sulgub eluraamat,

Riina ja Kaljo

Firma pakub tööd traktoristile.

Müüa küttepuid, koorem 4 ruu-

Viisakas puhas naispensionär
soovib maikuuks üürida tuba

PÕMM: 3

HELMA MIHKELSONI

Falston OÜ võtab tööle CE-kat
autojuhi Eesti-sisestele vedudele. Tel 521 9338.

metre@technobalt.ee.
Tel 522 9994, 564 2006.

metsamaad. Tel 504 5215,

FB Ülle Leinatalitus

Aime, sügav
kaastunne ema

mis kaaskiri saata
info@rekmar.ee.

OÜ Metre otsib oma meeskonda CNC-treipingi operaatorit
ja keevitajat. Kontakt

täpsed, vedu tasuta. Tel 513 6831.

kuhu sõnad ei mahu.

Ehitusfirma pakub tööd üldehitustöölisele. CV või vabas vor-

Müüa kuivi küttepuid.
Tel 507 4553.

www.leinatalitus.wordpress.com

Mõnikord seisatub hetk,

meest. Tel 5378 4372.

OÜ Estest PR ostab põllu-ja

Alati soodsalt lõhutud 30–50 cm
küttepuud (lepp, sanglepp). H:
alates 28 €/rm. Kaardimaksevõimalus. Kojuvedu tasuta.
Tel 5567 9203.

Täielik matuseteenus
lähedase korrastusest

Lõhutud, saetud lepaküttepuud. Vedu. Tel 516 6305.

Müüa kuivi küttepuid. 521 9496

METSAMATERJAL

666 2525

«Honeoye», maitsetaimi (0,50 €/

Türil. 514 5749

Müüa 2 lehmvasikat. 5804 6178

TELLIMISKESKUS

Müüa maasikataimi «Polka»,

TÖÖ

Müüa 3toal keskküttega korter

384 9222

Teostusgrupi juht Anneli Teppo
klienditeenindaja
Brigita Korol 384 9200

Kuivad, soodsad küttepuud.
Tel 501 2905.

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

te KETEs. Tel 5621 3961.

Küljendaja
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KUULUTUSED

Ennustamine ja hea nõu. Helista tel 900 3014, 0,95 € minut.
Fekaalivedu Järvamaal.

Lisainfo tel 452 2002.
Kaeveteenus miniekskavaatoriga. Tel 5343 0806.
Hooldustööd kalmistutel.
Tel 5648 1817.

küttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont.

Tel 5638 1774.
Rakkekaevude puhastamine,
kaevamine ja remont. 5604 1898

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont.
Tel 5679 3951.

Salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. 5634 4807

Kaeveteenus 2,7tonnise mini-

ekskavaatoriga. Tel 5620 0055.
Kalmupiirete paigaldus, kalmukujundus, platside hooldus,

konsultatsioon. 551 8717
Katlamajade ehitus, pellet-ja

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

lapsed peredega ja

Avaldame kaastunnet
Siimule perega kalli isa

elukaaslane

TIIT KERGI
surma puhul.

Vana-Veski kollektiiv

puidukatlad. Avm-Term OÜ
513 8314, info@avmterm.ee.

Katuste ja fassaadide pesemi-

ne ja värvimine. 501 0834

Korstnapühkija Alvar. Litsents.
5806 0079

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük ja paigaldus. 5306 5322,

info@reovesi.ee.

Ükskord, ükskord muutun mullaks,

Avaldame sügavat
kaastunnet
Aivo Mihkelsonile
perega kalli ema

HELMA MIHKELSONI
surma puhul.

ükskord sõmerliivaks saan.
Muutun kullerkupukullaks,
kanarbikuks nõmmeraal.

(Lehte Hainsalu)

Avaldame kaastunnet
Aimele, Ahtole ja
Marvele perega

HELMA MIHKELSONI
surma puhul.

Perekond Karu

Liidia, Signe, Jüri, Eha,
Jaanus, Ada, Leie,

Kevadtuultega läksid sa teele,
hea mälestus sinust jääb meelde.

Südamlik kaastunne
omastele

HELMA MIHKELSONI
surma puhul.
Mälestavad armastusega
koduküla elanikud KoiduEllaverest

Tunde tasa lööb aegade kell,

Aeg loob, aeg viib,
vaid mälestus on jääv.

HELMA MIHKELSON
Hüvasti, kallis
vanavanaema!
Südamlik kaastunne
lähedastele.

Mälestab Kätlin

alles jääb mälestus hea ja hell.

Meie kaastunne Ennule
perega, kui jätate
hüvasti kalli isa,
vanaisa ja äia

VÄINO
KULLAMAAGA
Mati perega

TIIT KERK
Siiras kaastunne Allile
poja, Tiinale perega
venna surma puhul.
Perekonnad Peeduli,

Palusalu, Lõhmus,
Iismaa, Rooba, Saarepuu,
Irene, Ainart

Lembit ja Ille

Elu kui tundmatu tee,

Mälestame metsamees

REIN-VOLDEMAR BELJAJEVIT,
kes 25 aastat juhtis Türi metsakombinaati.
Avaldame kaastunnet perele ja omastele.

Avaldame kaastunnet
Harri Ermile kalli ema
surma puhul.
Haigla majandus

Endised kolleegid

Südamlik kaastunne
lähedastele

AINO FJODOROVA
surma puhul.
Perekonnad Tõnissoo,
Voorel, Toru

iial ei tea, millal lõpeb see.

Südamlik kaastunne
Marikale perega ja
Lydiale

HEINO INSLERI
surma puhul.
Marje ja Rein perega

Avaldame kaastunnet
Ille ja Elli peredele kalli

NEEMI KASEARU
surma puhul.
Sirje ja Aivar
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REKLAAM
Paides Pärnu 73c, tel 385 0220
www.timeks.ee

44.korda!

Armsad lapsed, tulge jälle
1. mail kl 11 Paide keskväljakule
jalgratastega võidu kihutama!
Esinevad Paide
võimlemiskooli
Maribel

Möödunud aastate ahel teile kullase tähtpäeva tõi.
Küllap tööde ja murede vahel õnnele-rõõmule ruumigi jäi.

PALJU ÕNNE 50. PULMA-AASTAPÄEVA PUHUL!
Pojad peredega

SOOJUSTUSTÖÖD

võimlejad.

keldrid
põrandad

Huvitavaid

toiduelamusi pakub
Machine.
Veg
Teile tulevad külla
politseilõvi Leo ja päästeametikoer Nublu.

trepikojad

katused
mahutid
erilahendused

Korraldajad paluvad võidukihutajatel kiivreid kanda!

Eelkirjapanek kuni 30. aprillini telefonil 5663 0968
või www.facebook.com/ OÜ Järva Autokool

HÜDROISOLATSIOON

vundamendid/soklid
põrandad/seinad
katused

keldrid
torustikud

KÜSI PAKKUMIST!

Veiko Rüü
veikoryy@gmail.com
+372 5627 0804
Paide mnt 77, Tapa, Lääne-Virumaa
KIIRE PAIGALDUS KÕRGTEHNOLOOGILISED KATTEMATERJALID
IDEAALNE TÖÖSTUSESSE! LOODUSSÕBRALIK MATERJAL

(lehtpuu)
Vajadusel transport.

Paide, Vainu 11 (SEB panga kõrval)

2.–7. MAI

ILUnädal

kevadpealinnas
•

•

K 3. MAI KELL 18
ILUNÄDALA MÕTTERÄNNAK
„SISEMISE ILU KUMA”
KULTUURIKESKUSES
Mõtterännakule kutsub Sirli Kriisa, karjääri-

nõustaja, lahenduskeskne coach, TLÜ täiskasvanute nõustamis-ja juhendamisprotsesside
kursuse õppejõud.
Ühises ringis arutleme, mis on need hoovad,

•

Eelregistreerimine ILUnädala üritustele:
info.kultuur@tyri.ee,tel. 387 8248

P 7. MAI KELL 12
NÕID NASTJA LOENG „ARMASTUSE
MAAGIA” KULTUURIKESKUSES

•

üldehitustööd
fassaadid/katused
tänavakivide paigaldus
betoonitööd

KÜSI
PAKKUMIST!
E–R 9–18, L 10–14, lõuna 13–14

Rekmar Ehitused OÜ
Tel 5813 4565, info@rekmar.ee
www.rekmar.ee

Info tel 510 7698, Margus Vellama

Osalemine 4€

mis meie rahuloluratast pööravad, kuidas
endas sisemist ilu otsida ja seda hoida. Teeme

KELL 14 KÄEVÕRUDE VALMISTAMISE
mõned praktilised harjutused ja õpime nippe TÖÖTUBA NASTJAGA. Osalemine 10€
endas optimismi tekitamiseks ja hoidmiseks.
Tasuta.

(maksimaalne osalejate arv 20-25 inimest).

N 4. MAI KELL 18

ŠAMAAN ANU VIIB LÄBI KAHANEVA
KUU JA ENDALE KAITSE LOOMISE

RAVITSEJA GUIDO TEEMAÕHTU
KULTUURIKESKUSES

DIAGNOSTIKA,
HOOLDUS JA REMONT

12. MAI KELL 19

•Rehvivahetus (kuni 22")
Klaasivahetus
Varuosade tellimine ja müük

RITUAALE KULTUURIKESKUSES

Kaasa on Sul vaja võtta: punane riie (15x 15cm),
Alternatiivravi ja selle võimalused, mõtlemine must laiem küünal (Konsumis müügil), haaknõel,
ja toitumine alternatiivravis, ravimtaimed ja 30cm punast villast lõnga, 1 pakk jämedat või
meresoola (kui soola ostad, maksa täpse rahaga,
nende vägi ja mitmed muud teemad.
sest rituaali soola ostust saadud raha tagasi ei
Osalemistasu 5€.
võeta), matt japleed (vajalik pikali olemiseks).
Registreerimine: piret.kultuur@tyri.ee,
3878248, 5348 4680. Osalustasu 20€.

R 5. MAI

Individuaalsed konsultatsioonid, läbivaatus
ja vajadusel ravi määramine.
30 minutit 15€.

•

•

Türi, Tehnika 3a

RAVITSEJA GUIDO RAVIPÄEV

KULTUURIKESKUSES

•

ILUnädala raames korraldavad
muutumismängu Emerald Beauty ilusalong,
Kristiina Ilustuudio ja Iluteenuste tuba.
Muutumismängu info Kevadpealinna
facebooki lehel.

(Olerexi tankla vastas)
E–R 8–18 L, P kokkuleppel
Tel 565 8152
FB Service 66
•

•

•

DSG-käigukastide
diagnostika ja remont
Mootori-ja veermikutööd
Hooldus ning kõikvõimalikud
remonttööd

