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Kunagisse majandusühisuse peakauplusse tuleb hotell

Kui hotell valmib, saab sinna siseneda ka hoovi poolt, kus asuvad parkimiskohad. FOTOD: MARGE TASUR
Kui majutusasutustest räägitakse-kirjutatakse praegu enamasti
selles võtmes, et neid tuleb koroonakriisi tõttu sulgema hakata, siis Jõgeval käib hoopis uue
hotelli ehitamine. Eestvõtjaks on
Jõgeva majandusühistu, ärinimega COOP Jõgeva. Hotelliks ehitatakse ümber Suur tn 11 hoone,
mis viimased neli aastat tühjana
seisnud.
Südalinnas paiknev punastest
tellistest hoone jäi tühjaks pärast
seda, kui seal asunud ehituskaupade pood vastvalminud Pae kaubanduskeskusesse ümber kolis.
Et tegemist on väärika hoonega,
mis ehitatud peaaegu sada aastat
tagasi Jõgeva majandusühisuse
peakaupluseks, ei tahetud seda
niisama seisma jätta ega ka maha
müüa. „Huvilisi oleks olnud, aga
tegemist on ju meie enda pärandiga. Seepärast soovisime hoone
ise korda teha,“ ütles Jõgeva majandusühistu haldusjuht Guido
Põldkivi.
Kuna tänapäevase kaubanduse arendamiseks polnud see just
väga sobiv, tekkis mõte kujundada sellest hoopis majutusasutus.
Tulevases hotellis hakkab olema
30–32 kohta. Majutustoad on
kavandatud teisele ja kolmandale korrusele, esimesel korrusel on vastuvõtt ja kohvik, köök
ning töötajate olmeruumid.
Kasutusele võetakse ka kelder:
sinna tulevad tehnoruumid ning
vaba aja veetmiseks ja lõõgastumiseks mõeldud saun.
„Praegu ongi käsil keldri süvendamine, samuti maja konstruktsioonide avamine. Kui need
ettevalmistavad tööd tehtud, saab
ehitama hakata,“ sõnas Guido
Põldkivi. „Hoone välimus renoveerimise käigus palju ei muutu.
Fassaad saab ainult puhastatud,

korrastatud ja parandatud.
Hoovipoolsesse külge tuleb siiski
rajada ka üks väljaehitus. Sinna
tuleb uus sisetrepp. Vana järsk
trepp pole hotellikülastajate jaoks
piisavalt mugav ega turvaline.“
Hoone renoveerimisprojekt valmis arhitektuuribüroos
Stuudio 3, millega Jõgeva majandusühistut seob üsna pikk koostöö. Ehitamisel on peatöövõtja
Jõgeval tegutsev osaühing M.P.
Tootmine. Ehitustööd peaksid
Guido Põldkivi sõnul tehtud saama tuleva aasta jaanipäevaks, aga
kui ruttu jõutakse avamiseni, on
raske ennustada: majandusühistu pole ju varem ühtegi majutusasutust käivitanud. Koroonakriis
on aga selleks ajaks loodetavasti
möödas ning inimestel taas huvi
Eestimaad avastada.
„Turistide kõrval näeme potentsiaalsete klientidena ka jõgevalaste kaugemalt tulnud külalisi.
Igaühel pole ju kodus külaliste
majutamiseks ruumi ja hotell

võib selles osas appi tulla,“ arvas
Guido Põldkivi. Küsimusele, mitu
inimest uues hotellis tööd võiks
saada, ei osanud ta praegu veel
vastata. Ka selles osas majandusühistul ju kogemused puuduvad.
„Põhimõtteliselt on võimalik ka
selline variant, et ööbimiseks
koha broneerinud inimene ühegi hotellitöötajaga ei kohtu, aga
päris ilma meeskonnata majutusasutust käigus hoida siiski ei
saa,“ tõdes Guido Põldkivi.
Hotelli külastajad vajavad oma
autode jaoks parkimiskohti. Need
rajtakse hoovi poole, täpsemalt
Pargi tn 2b hoone juurde, kus
mõned aastad tagasi asus elektrikaupade pood.
Suur tn hoone, millest nüüd
hotell saab, ehitati 1922. aastal
ümberkaudsete talumeeste raha
eest. Algselt oli maja kahekorruseline, ent juba mõned aastad
pärast valmimist sai see peale ka
kolmanda korruse. Peale peakaupluse mahtusid hoonesse

majandusühisuse kontor, ärijuhi kabinet, koosolekute tuba ja
korterid. Kuni oma maja valmimiseni 1938. aastal tegutses majas üürnikuna Jõgeva Ühispank.
Majandusühistu ehk tollase nimega tarbijate kooperatiivi kontor
kolis majast välja 1965. aastal, kui
aadressil Suur 14 valmisid uued
kontoriruumid.
Paljudes jõgevalastes äratab
südalinnas asuv punastest tellistest endine kaubandushoone, mis
nüüd tellingutest ümbritsetud,
nostalgilisi tundeid: kes on seal
elanud, kes töötanud, kes defitsiidiajastul sabas seisnud, et väljamaist päritolu kangatükk või kingapaar kätte saada. Loodetavasti
rõõmustab värske ilme saanud
vana hoone aasta pärast meie kõigi silma ja kaunistab linnasüdant.
RIINA MÄGI

Jõgeva vald saab seoses
koroonakriisiga riigi
lisaeelarvest ligemale
poolteist miljonit eurot
Aprilli alguses otsustas valitsus eraldada kohalikele omavalitsustele
riigi lisaeelarvest 130 miljonit eurot, et leevendada koroonaviirusest tingitud kriisi tagajärgi ja turgutada majandust. Nüüdseks on
Riigikogu selle otsuse kinnitanud ning selgunud on ka, kui suure
summaga iga omavalitsust toetatakse.
Riigi poolt omavalitsustele eraldatud 130 miljonist eurost on 30
miljonit mõeldud otseselt kriisimõjude kompensatsiooniks, 70 miljonit uuteks investeeringuteks ning 30 miljonit kohalike teede hoiuks.
Omavalitsuste erakorraliste kulude ja investeeringute toetus jaotatakse peamiselt proportsionaalselt elanike arvule, lisaks arvestatakse
igale kohalikule omavalitsusele baassumma.
Kui rääkida konkreetselt Jõgeva vallast, siis meie omavalitsus saab
riigilt 1 486 906 eurot, millest 456 503 eurot on mõeldud teede investeeringuteks, 310 403 eurot tulubaasi stabiliseerimiseks ja 720
000 eurot uuteks investeeringuteks.
„Kiidan ja tänan vabariigi valitsust, et kriisiolukorras on otsustatud
toetada ka omavalitsusi,“ ütles Jõgeva vallavanem Aare Olgo. „2008.
aasta kriisi ajal vähendati omavalitsuste tulubaasi, nüüd on tuldud
aga meile otsustavalt appi.“
Ehkki Jõgeva vallas pole viirus väga laialt levinud, on kulude kasv
ja tulude vähenemine olnud meilgi eriolukorrast tulenevalt paratamatud. Näiteks sotsiaalvaldkonna kulud on kasvanud ning raha on
kulunud ka deso- ja isikukaitsevahenditele. Vallavanema sõnul saab
tulubaasi stabiliseerimise toetusega katta eriolukorrast tulenevad
kulud ja tulude vähenemise, näiteks laekumata jäävad lasteaia- ja huviringitasud. Kohalike teede toetusega plaanitakse parandada teede
olukorda igas valla piirkonnas. „Teeme kindlasti osa teid tolmuvabaks
ja osadele teedele kruusakatete parandustöid. Ka mõned Jõgeva linna
tänavad pinnatakse üle. Investeeringutoetuse arvel teeme kindlasti
mõned väikese või keskmise suurusega renoveerimistööd, mis seni
on rahapuudusel tegemata jäänud,“ sõnas vallavanem.
„Loodame, et riigi poolt antavad summad jõuavad kaudselt ka
meie ettevõtjateni, kellelt tellitakse mõningaid lisatöid. Samuti on
oluline, et me ehk ei pea vähendama vallavalitsuse allasutustes töötavate 660 inimese töötasusid. Need inimesed töötavad põhiliselt haridus- ja kultuurivaldkonnas, kus töötasud on niigi madalad,“ märkis
vallavanem ja lisas, et riigi toetuse kasutamine pannakse täpsemalt
paika valla teise lisaeelarvega, mis võetakse vastu maikuus. Üksiti
avaldas vallavanem lootust, et eriolukord peagi lõpeb ja inimesed
saavad normaalse eluga, sealhulgas tööeluga edasi minna.
TÄHELEPANU!
• Valitsus otsustas pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa
arvatud). See ei tähenda piirangute lõppemist samast ajast, vaid
osa piirangutest hakatakse leevendama varem ning teised jäävad
kehtima ka pärast eriolukorra lõppu. Piirangute leevendamise eelduseks ja sellega kaasnevaks kohustuseks on ka edaspidi käitumisja hügieenireeglite järgimine.
• Jõgeva vallas toimuma pidanud kõik mai- ja juunikuu avalikud
üritused jäävad seoses Eestis kehtestatud eriolukorra ning koroonaviiruse leviku tõttu ära. Edasiste otsuste tegemisel lähtutakse
Vabariigi Valitsuse soovitustest ja juhistest. Sündmustega seotud
otsustest ning toimuvatest üritustest teavitatakse esimesel võimalusel valla infokanalites.
• 4. maist toimub Jõgeva valla raamatukogudes kontaktivaba laenutamine. Uuri täpsemalt oma raamatukoguhoidjalt või www.
jõgeva.ee
• 2. maist on lubatud vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal
olevate eksponaatide külastamine ning välitingimustes sporditegevuste ja -treeningute läbiviimine.
Täpne ja usaldusväärne info eriolukorra kohta on kättesaadav
kriis.ee lehelt. Asjakohast infot saab kriisiinfotelefonilt 1247.
JVT

COOPi teade

Tulevase hotelli ehitustööd ei takista jalakäijate liiklemist
Suurel tänaval, sest osa kõnniteest jääb vabaks.

Eriolukorra leevendamiseks on Coop Jõgeva käivitanud Jõgeva
linna ja Jõgeva aleviku piirkonna inimeste teenindamiseks e-poe,
kust saab kauplust külastamata interneti kaudu osta süüa või saata seda oma lähedastele, kelle külastamine on praegu võimatu,
kuid keda soovite aidata toidu hankimisel. Kauba saab kulleriga
koju tellida (teenustasu 3.50) või ise kindlaks kellaajaks Jõgeva
Konsumi klienditeenindusse järele tulla, valides tellimiskeskkonnas “TOIDUKAPP” (teenustasuta).
E-poe link: jogeva.ecoop.ee
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Head seemned
Jõgeva vallas
Seekord saabus mai teisiti.
Eriolukorras. Põllumaa ja peenrad ei tea sellest siiski midagi. Maa vajab ikka harimist.
Põllumajandusettevõtted tegutsevad juba ammu. Paljudel
vallakodanikel on samuti käed
mullaseks saanud. Isegi praegu
pole hilja veel seemneid külvata. Jõgeva valla elanikud võiksid olla uhked, et just siin asub
maailmatasemel teadusasutus –
Eesti Taimekasvatuse Instituut.
Väga paljud suuremad ja väiksemad põllumehed on just siit
saanud maailma parima seemne.
Siinsed teadlased avaldavad oma
teadusartiklitega mõju kogu maailmas. Soovime neile palju edu ja
jõudu praegusel ajal!
Ladinakeelne sõna “cultura”
tähendab harimist, viljelemist,
maaharimist ja ka põllumajandust. Sõna “kultuur”, mida tänapäeval kasutame laialt, tähendab
inimtegevuse tulemuste kogumit.
Rahvakultuur, ettevõtte kultuur,
kultuurtaim jne. Ilmselt me teame, milline on “kultuurne” inimene. Väga taunime näiteks halba
liikluskultuuri. PPA Lõuna prefektuuri poolt volikogule saadetud
õiguskorra ülevaate järgi kasvas
meie vallas 2019. aastal väärtegude arv liikluses. Üks põhjusi oli, et
politsei tihendas kontrolli võrreldes 2018. aastaga. Liikluskultuuri
parendamine on samas meie kõigi kätes.
Halva kultuuri näide on ka
loodusesse heidetud jäätmed.
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Seekord tuli kevad teisiti

Jõgeva valla kodulehel on väga
kenasti toodud andmed jäätmete kogumise kohta. Tähelepanu,
autoomanikud! Alates 5. maist
saab kasutatud rehve ära anda
Jõgeva jäätmejaamas ja mitmel
pool vallas asuvates jäätmekogumispunktides. Tasuta saab ära
anda kuni 8 sõiduauto rehvi ühes
kuus. Jäätmekultuur ootab tervikuna parandamist.
Paraneda võiks ka meie ühise vaimse keskkonna kultuur.
Viisakas ja lugupidav suhtlemine
peaks iseloomustama kõiki toimuvaid kontakte, seda nii poliitikas
kui ka igapäevases suhtlemises.
Tehkem siis kevadel ilusamaks
nii peenrad, majaesised, aiad kui
ka suhted ja läbikäimised. Mõnes
mõttes võiks ju Jõgeva vald olla
hea seemne pealinn? Igas mõttes.
Ilusat kevadet kõigile!

Keegi meist ei uskunud, et nädala-kahega pöördub kogu riigis elu
pea peale.
Veel 1. märtsil olime valla
tublide sportlastega koos Kundas
üleriigilistel KOV talimängudel.
Toimusid sadade inimeste osalusel suurvõistlused 8 spordialal nii
sees kui õues. Miski ei ennustanud ees ootavat radikaalset muudatust. Olime õnnelikud, et suutsime spordiliidu Jõud õppe- ja
tööreisile Euroopasse saata kaks
meie inimest. Kui nad 5. märtsil
bussireisi alustasid, ei osanud
keegi arvata, et koju jõudmine
võib keeruliseks osutuda. Aga
nii see juhtus. Kui nad 13. märtsil
koju naasid, oli meil juba eriolukord välja kuulutatud ja Poolasse
sisenemine olevat lausa viimase
minuti küsimus olnud.
Eriolukorra tingimustes muutus minu kureeritavates valdkondades kõik. Õpilased saadeti koju
distantsõppele, kultuuri- ja spordiasutused suleti, ka huvikoolid
ning noortekeskused suleti. Tööle
jäid vaid lasteaiad ja raamatukogud. Kuna vanemad on leidnud
võimalusi lasteaialapsed koju jätta, on lasteaedades senini olnud
väga vähe lapsi. Valla kriisikomisjoni otsusega suleti peagi ka
raamatukogud.
Kui esimestel päevadel ei
olnudki aega mõelda, kuidas

jätkata, sest tuli vastata tohutule
hulgale e-kirjadele ja telefonikõnedele, siis paari päeva pärast selgus, et tegelikult on meie asutuste
juhid ja töötajad väga loovad ja
loomingulised. Koolide distantsõppe käigus avastati üha uusi
IT-programme, väga nõutud abi
osutavad koolide haridustehnoloogid. Praegune eriolukord koolides on justkui aastaid kestnud
Tiigrihüppe programmi eksam.
Kõik koolid on organiseerinud
toidupakke koolilõunat vajavatele õpilastele. Aitäh koostöö eest
valla sotsiaalosakonnale!
Peagi selgus, et huvikoolid ja
noortekeskused küll suleti, kuid
õppetöö ja tegevused ei lõppenud. Nii nagu üldhariduskoolid,
nii ka huvikoolid leidsid teisi loovaid lahendusi, et kasvõi mingisugunegi õppetegevus säiliks.
Noortekeskused suhtlevad oma
noortega sotsiaalmeedia vahendusel ja on välja pakkunud uusi
mittegrupiviisilisi tegevusi.
Jõgeva valla haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialistid
on välja pakkunud mitmeid uusi
algatusi. Rahvas on rahul, et on
leidnud endale tegevust. Õues liikumine on igati tervitatav. Olen
ka ise igal nädalavahetusel mõnes
suuremas tervisespordikeskuses
kepikõnnil käinud, rahvast on liikumas palju, üksteisega kokku ei

puututa, aga uueks töönädalaks
laeb akud jälle täis. Ühtlasi oleme
oma lastelastele geograafia tundi
korraldanud, saates neile fotosid
Pariisist ja Norra allikatelt.
Aga kui talv ehk sel aastal siis
nõndanimetatud talv lõppes, saabus pikisilmi oodatud kevad. Kui
kevade avalik vastuvõtmispidu
meie kevadkeskuses Tormas pidi
ära jääma, siis sotsiaalmeedias
tervitati kevade saabumist ikkagi - meeldiva kontserdiga.
Mis saab edasi? Me teame, et
alates 18. maist lubatakse osaliselt õppetöö jätkumist koolimajades. Oleme koolijuhtidega arutanud ja leidnud, et koolimajja
viiakse siiski võimalikult vähe
õpilasi, enamusega jätkub distantsõpe kuni õppeaasta lõpuni
ehk 10. juunini. Põhikoolile lõpueksameid sellel aastal ei toimu,
küll sooritavad gümnaasiumi lõpetajad riigieksamid eesti keeles
ja matemaatikas. Koolides rahvarohkeid lõpupidusid ei korraldata, küll aga otsitakse väiksemates
koolides võimalusi nn kontaktivabaks ürituseks.
Just artikli kirjutamise ajal tuli
valitsuse uudis, et mais ja juunis
ühtegi üritust ei korraldata ja sellel suvel jäetakse ära kõik suurüritused. Küll aga hakatakse tasahaaval avama välistingimustes
olevaid spordirajatisi. Loodan, et

ajalehe ilmumise ajaks on avatud
enamik meie valla väliseid spordirajatisi ning raamatukogudes
toimub nn kontaktivaba laenutus.
Jõgeva maakonnas on registreeritud seni 6 koroonaviirusega
nakatunut. Et see arv nii väike on,
on põhjust tänulik olla kõikidele
meie inimestele arusaava suhtumise eest ja eriolukorra reeglite
järgimise eest. Üheskoos seljatame ka selle koleda ülemaailmse
viiruse.
Vaatamata kõigele, ilusat kevadet ja suve!
Hoidke ennast ja teisi!

Jõgeva vallavalitsus kuulutab
välja konkursi Jõgeva lasteaia
Karikakar direktori ametikohale
Tööleping sõlmitakse määramata tähtajaks.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja
ressursside juhtimise kogemus);
• pedagoogilised kompetentsid (haridusvaldkonnas töötamise
kogemus);
• põhjalikud teadmised koolieelse lasteasutuse õigusaktidest;
• koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
• hea enese väljendamise ja avaliku esinemise oskus
Motiveeritud avaldus ja CV saata hiljemalt 25. maiks aadressile arvo.sakjas@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsusse, aadressil
Suur 5, Jõgeva vald, Jõgeva linn. Lisainfo tel. 506 7525

Osale jõgeva valla
kultuurimängus!
Mängu käigus esitatakse eriolukorra lõpuni (17. maini)
Jõgeva valla kohta kultuurialaseid küsimusi, et hoida meel erk
ja olemine reibas. Küsimuste esitajateks on Jõgeva valla kultuuriasutused ja -inimesed. Õigete vastajate vahel loosime välja
erinevaid meeneid ja pileteid valla kultuurisündmustele, mis
toimuvad pärast kriisiolukorda. Küsimused on leitavad Jõgeva
valla kodulehel: www.jõgeva.ee ja Jõgeva FB lehel.

Carl Robert Jakobson ei osanud internetist undki näha. Aga
kindlasti oleks tal hea meel, kuuldes, et tema nime kandev talupäev Vaiatus ka tänavu ära ei jää,
vaid toimub Jakobsoni veebilaada
vormis.
Tänavune Jakobsoni talupäev
pidi toimuma 17. mail, ent seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga pole selle traditsioonilisel viisil pidamine võimalik. Et
ettevõtlikud väiketootjad, kes
talupäeva laadale kavatsesid
tulla, oma kaupa ikkagi müüa
ja ostuhuvilised osta saaksid,
otsustati korraldada alternatiivne veebilaat. Selleks lõid Vaiatu
rahvamaja ja Vaiatu külaselts
Jakobsoni veebilaada nime kandva Facebooki grupi, mis müüjad
ja ostjad omavahel kokku toob.
Veebilaat hakkas tegutsema 10.
aprillist ning laada gruppi tuleb

Alates maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja
reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla
2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
Taotlusi saab esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele
(www.kik.ee) jooksvalt hiljemalt 2023. aasta jaanuarini või
kuni taotlusvooru eelarve täitumiseni. Taotlemise tähtaeg pikeneb ka neile, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalal.
NB! Toetust saab hakata taotlema siis, kui toetuse andmist
reguleeriv määrus on Riigi Teatajas jõustunud.
Täpsem info: www.kik.ee

vaid viime ainult müüjad ja ostjad omavahel kokku. Kuidas kaup
tellijani jõuab, on müüja ja ostja
vahelise kokkuleppe küsimus,“
sõnas Liina Abram. „Meie ei vastuta ka kauba kvaliteedi eest.“
Veebilaada grupi liikmed on
teinud juba päris palju postitusi.
Müüa pakutakse käsitööesemeid,
näiteks heegeldatud mütse ja
mänguasju, kaltsuvaipu, lapitekke jne. Pakutakse ka puittooteid,
taimi ning söögikraami, nagu
suitsuliha, pirukad, koduleib,
mesi, sibulad. Pakkumisi tuleb
kogu aeg juurde.
Veebilaat kestab ametlikult 20.
juunini. Lõpptähtaeg on paika
pandud selle järgi, et Jakobsoni
talupäev on kevadkeskuse sündmus ja Torma piirkond on Jõgeva
valla kevadkeskuse staatuses kõnealuse ajani. Aga veebilaada
grupp jääb avatuks ka pärast 20.

27. aprilli istungil

20. aprilli istungil
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Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Torma, Kõnnu, Vanamõisa ja Kuremaa piirkonnas asuva vallavara müügiks.
Määrati Pikkjärvel Tammevälja, Varbeveres Uustalu, Raaduveres Vadopõllu ja Härjanurmes Saarevälja kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarve.
Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks Lillemäe
Kinnisvara OÜ-le loa andmine Vägeva külas Lillemäe kinnisasja omandamiseks.
Anti projekteerimistingimused Toovere külla päikeseelektrijaama püstitamiseks.
Anti ehitusluba suvila püstitamiseks Pikkjärve külla.
Anti kasutusluba haigla päikeseelektrijaamale, Laiuseväljal asuvale veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikule ning
Vilinal ja Kärdes asuvatele veetorustikele.
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Oleme eriolukorra nädalatega õppinud rohkem, kui
tavaliselt mitme aastaga
„Armas kui me jääksimegi maale
Pole mõtet minna tagasi
Küll me linnast lõpuks üle saame
Ehk ei ole teda vajagi..“ /Marek
Sadam/

Jah, väga hea

5%

Jah, pigem hea
Ei, pigem mitte
20%

Ei, kindlasti mitte
Ei oska öelda
Ei vastanud

Vastanutest 69 protsenti hindab Jõgeva valda väga heaks või heaks elukohaks. Vaid 5 protsenti
vastanutest annab negatiivse hinnangu. JOONIS: Jõgeva valla elanike rahulolu uuring 2020.
ARVO SAKJAS,
abivallavanem

juunit. Sealset infot lihtsalt ei jagata siis enam aktiivselt.
Liina Abrami sõnul on veebilaatu mujalgi korraldatud. Vaiatu
külaseltsi ja rahvamaja jaoks oli
see aga esmakordne kogemus.
„Tegime algul veebilaada jaoks
Facebooki lehe, aga see ei toiminud üldse. Õnneks tõttas paar
aktiivset ja abivalmis inimest
meile appi ning soovitas luua
Facebooki grupi. See oli märksa
parem lahendus,“ sõnas Liina
Abram. Tema sõnul liitub veebilaada grupiga ka neid müüjaid,
kes varem Jakobsoni talupäeva
laatadel osalenud pole. „Tuleval
aastal saame nad juba „päris“ laadale kutsuda,“ ütles Liina Abram.
JVT

Aasta alguses viidi Jõgeva valla
elanike seas läbi rahuloluküsitlus,
millele oli võimalik vastata 13.
jaanuarist 1. märtsini nii paberkandjal kui veebis. Küsitluse tulemustest selgus, et 69 protsenti
vastanutest hindab Jõgeva valda
hea või väga hea elukohana.
„Jõgeva valda peetakse turvaliseks elukohaks – 79 protsenti
vastanutest arvab, et siin on turvaline elada. Samuti ollakse rahul ka üldise heakorraga,“ tundis
Jõgeva vallavalitsuse arendus- ja
ettevõtlusspetsialist ning uuringu läbiviija Reelika Kivimurd
heameelt.
Küsitluse eesmärgiks oli välja
selgitada, kuivõrd ollakse rahul
erinevate valla poolt pakutavate
teenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega. Praegu toimub ka Jõgeva
valla arengukava ülevaatamine
ning arengukava tulemuslikkuse
hindamise üheks indikaatoriks on
elanikkonna rahulolu pakutavate teenustega. Uuringu valimisse
kuulusid kõik Jõgeva valla elanikud, keda oli 1. jaanuari 2020.
aasta seisuga 13 444. Küsitlusele
vastas 529 inimest ehk ligikaudu

neli protsenti valla elanikest.
„Küsitlus andis meile hea tagasiside, kuidas elanikud hindavad
valla poolt pakutavaid teenuseid
ning milliste kitsaskohtadega
tuleb esimesel võimalusel tegeleda,“ nentis Kivimurd.
„Analüüsides vastanute rahulolu erinevate valdkondadega, on
heameel tõdeda, et Jõgeva vallas
pakutava alus- ja üldharidusega
on rahul 72 protsenti vastanutest. Kultuuri ja spordi valdkonnas on elanikud kõige rohkem
rahul raamatukoguteenusega
– ainuke teenus, mille rahulolu
on enam kui 70 protsenti,“ rääkis
Kivimurd. Küsitluses tuli välja ka
elanike suur huvi valda puudutavate meediakajastuste vastu. Nii
erinevatest kajastustest kui vallas
toimuvatest üritustest oli huvitatud üle 80 protsendi vastanutest.
Küsitluse tulemustest nähtub,
et kriitilisemad ollakse spordiobjektide, avalike mänguväljakute
ja kergliiklusteede olukorraga.
Mänguväljakud on vananenud,
neid on vähe ning väiksemates
piirkondades puuduvad mänguväljakud üldse. „Vastanud tegid

ettepanekuid kergliiklusteede
rajamiseks suuremate asulate
vahele ja väiksematesse piirkondadesse, sest seal on lastel sõiduteedel liiklemine suurte põllumajandusmasinate tõttu ohtlik,“
märkis Reelika Kivimurd.
Ettevõtluse valdkonnas on
peamiseks probleemiks töökohtade kättesaadavus. Enam kui
pooled vastanutest ei ole rahul
ühistranspordi sõidugraafikutega, mis ei võimalda mujal töötamist. Samuti leidsid inimesed, et
piirkonna töötasud on liiga madalad ning madalapalgalistele
töökohtadele on kandideerimisnõuded liiga kõrged.
Kui vee- ja kanalisatsiooniteenuse ning prügiveo ja jäätmekäitlusega ollakse üldiselt rahul,
siis rahuolematuks teeb teede ja
tänavate üldine seisukord, talvine hooldus, tänavavalgustus
ja kortermajade seisukord. Ses
osas on rahulolematuid üle poole
vastanutest.
Tervishoiuteenuste kättesaadavusega vallas ollakse enamasti rahul. Vastanutest enam
kui pooled ei oska anda vastust

Kuremaa loss saab uue katuse

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest

3.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

osalisi iga päev juurde.
„Niipea kui veebilaada grupi avalikustasime, liitus sellega
kohe terve rida Jakobsoni talupäeva laada iga-aastasi müüjaid:
ilmselt ootasid nad juba, millise
seisukoha me laada asjus võtame,
ning „noppisid“ uudise lennult
üles,“ ütles Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht ning Vaiatu
külaseltsi eestvedaja Liina Abram.
„Veebilaada grupp on avalik, sinna võivad end kõik registreerida,
nii müüjaid kui ka potentsiaalsed
ostjad.“
Ka veebilaada tingimused
leiab internetist. Neis on näiteks öeldud, et müüjad valivad
ise viisi, kuidas nad oma kaupa
esitlevad. Samuti on öeldud, et
kaupleja peab olema ise võimeline ostjale kauba kontaktivabalt
kohale toimetama. „Meie ei kogu
kaupa kokku ega edasta kellelegi,

Jõgeva valla rahuloluküsitluse
põhjal on Jõgeval hea elada
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64%

Jakobsoni talupäeva asemel toimub Jakobsoni veebilaat
MARGUS KASK,
Jõgeva vallavolikogu esimees

7. mai 2020

Vabastati 1. aprillist eriolukorra lõppemiseni üüri tasumisest Jõgeva vallavalitsuse Piiri 4 hoones tegutsev Piiri
Hambaravi OÜ ja Calcaneus OÜ.
Nõustuti Härjanurme kalatalu keskkonnaloa muutmise
taotlusega.
Tunnistati Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekti
juhtimise ja hangete korraldamise
lihthankel edukaks
GreBer Konsult OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
Kinnitati osaühingu Jõgeva Veevärk 2019. majandusaasta
aruanne.
Anti ehitusluba Jõgeva linnas mänguväljaku ja ärihoone
ümberehitamiseks ning administratiivhoone laiendamiseks, abihooone püstitamiseks Patjala külla ning päikeseelektrijaamale Änkkülas.
Otsustati 31. juulist 2020 vabastada Jõgeva lasteaia Karikakar direktori ametikohalt Imbi Sildnik ning kuulutada
välja konkurss uue direktori leidmiseks.
Kutsuti Luua metsanduskooli nõunike kogust tagasi Raivo
Meitus ja esitati nõunike kogusse Jõgeva valla vallavanem
Aare Olgo.
JVT

Kuremaa mõisa peahoonel vahetatakse katust, et säästa ja
päästa ajalooliselt olulist hoonet
lagunemisest.
Tellingud paigaldati aprilli
keskpaigas ning pärast seda anti
objekt ehitajale üle. Uue katuse
ehitustööd on nüüdseks täies
hoos. Tööde käigus vahetatakse
kogu lossi katus.
Jõgeva abivallavanem Mati
Kepp rääkis, et mõisa peahoone ümbrus on piiratud aiaga, et
vältida inimeste sattumist ehitusalale. Abivallavanema sõnul
jääb lossi peasissekäik avatuks
ning kui eriolukord lõpeb, ei takista katusetööd lossis sündmuste
korraldamist.
Sihtasutuse Kuremaa Turismija Arenduskeskus juhataja Tiina
Tegelmann rääkis, et kõik töökoosolekud on olnud meeldivad.
„Õhkkond oli positiivne ja rõõmus
ning ollakse valmis tegutsema,”
sõnas lossi perenaine. Tegelmann
kiitis head koostööd omavalitsusega ning Jõgeva valla juhtide ja

ametnike tuge arupidamistel ning
tööde kavandamisel. „Oluline on
meeskonnatöö ning kõik osapooled toimivad ühe meeskonnana,”
märkis ta.
„Olen pärandi usku ja pean
väga tähtsaks meie juurte püsimist, samuti piirkondlikult olulise hoidmist. Kuremaa oma loo
säilitamine ja mõisakultuuri edasikandmine täidab mõlemat eesmärki,” lausus Tegelmann ja lisas,
et tähtis on luua ka hea stardiplatvorm järgmistele tegutsejatele.
Sihtasutus Kuremaa Turismi
ja Arenduskeskus esitas Riigi

Tugiteenuste Keskusele projekti
„Kuremaa mõisa peahoone katuse restaureerimine“. Projekti
rahastatakse Maakondade
arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetmest. Tööde kogumaksumus on 221 215,50 eurot.
Toetuse summa on 122 112 eurot. Omaosalus 98 971,50 eurot.
Tööde teostajaks on OMA Fassaad
OÜ. Omanikujärelevalvet teostab
P.P. EHITUSJÄRELEVALVE OÜ.
Tööde teostamise tähtaeg on
septembri lõpp.

Kuremaa lossi ümber on paigaldatud tellingud, ent
peasissepääs on avatud. FOTO: REELIKA KIVIMURD

rahuolust hoolekandeasutustega,
kuna kokkupuude puudub. Sama
olukord on ka sotsiaalteenuste ja
valla poolt makstavate toetustega. Sotsiaalteenuste ja - toetuste osas annab parema ülevaate
kliendipõhine rahulolu-uuring.
Küsitlusele vastanutel paluti
nimetada kuni kolm probleemi,
millega tuleks Jõgeva vallas järgneva nelja aasta jooksul kindlasti
tegeleda. „Enim rõhutati vajadust
tegeleda teede ja tänavate üldise
seisukorraga. Eraldi toodi välja
kruusateede tolmuvabaks muutmine. Põletav teema on kergliiklusteede puudumine erinevates
piirkondades. Väga oluliseks
peetakse tänavavalgustuse rajamist ning mänguväljakute korrastamist ja rajamist erinevatesse
piirkondadesse,“ loetles Kivimurd
elanike ettepanekuid.
Rahulolu uuringu põhjalike
tulemustega saab tutvuda Jõgeva
valla kodulehel: www.jõgeva.ee
JVT

Eestis ja paljudes teistes maailma
riikides on kehtestatud eriolukord,
tõsi küll, mitmete eri nüanssidega. Viimase seitsme nädala jooksul
on olukorrast epideemiamaastikul
räägitud väga palju, palju on tekkinud ka igasuguseid vandenõuteooriaid. Kindlasti on meil kõigil
tunne, et enam ei taha, ei jõua
kuulata halbu uudiseid. Inimlikult
on mõistetav, et iga traagiline
sündmus tekitab meis kurbust,
teadmatus hirmu ja ikkagi ka lootust. Just seda viimast peab meis
kõigis olema.
Kui mõelda ajaloos tagasi, siis
meie rahvas on näinud ja läbi käinud mitmetest karmidest taudidest ja pandeemiatest – koolera,
katk, rõuged, tüüfus, saja aasta tagune ülemaailmne hispaania gripi
pandeemia. Gripi eri vormid on
viinud meie hulgast inimesi ja loomi ka mitme viimase aastakümne
jooksul. Vaid mõned aastad tagasi
möllas Eestimaa inimeste hulgas
erakordselt laialt HI-viirus, mis
tõstis meie riigi nakatunute suhtarvult Euroopas üsnagi kõrgele
kohale ja tegi rahutuks nii mõnegi välisriigi suursaadiku Eestis.
Suursaadikud tegid Riigikogule
isegi ühispöördumise ja kutsusid
üles tõhusamaid meetmeid võtma.
Miks ma sellest ikka kirjutan?
Mind pani mõtisklema mõni päev
tagasi kätte sattunud Tartu ülikooli emeriitprofessori Ene-Margit
Tiidu kirjutis Postimehes, kus ta
juhib tähelepanu sellele, et saja
aasta tagused epidemioloogilised
mudelid võimaldavad nakkuste
levikuid ennustada.
Kõige vähem, mida ma selles
mõtiskluses teha tahan, on mõnele
ametkonnale või poliitrühmitusele
näpuga näidata. Veelgi enam – me
ei tohi pärast epideemiapuhangu
raugemist ühtki isikut „tuleriidale“
sättida ega endale sellest „sõjast“
poliitilist kasu lõigata. Meil tuleb
eelkõige endal peeglisse vaadata
ja mõista, et elu ei ole lihtsalt lill ja
lustipidu ega loodusandide mitšurinlik kasutamine.
Seitsmenädalase eriolukorra

tingimustes elamine on meid
üksteisele lähendanud, peresidemeid rohkem hindama pannud ja
teinud mõned võimatuna näivad
asjad võimalikuks. Kui tihti lükkasime vanavanemate, vanemate
või õdede-vendade, sõprade külastuse või neile helistamise edasi,
sest aega ei tundunud olevat, siis
nüüd tundub, et see põhjendus
oli otsitud. Nüüd on meil kõigil ja
kõige jaoks aega: töötada kodukontoris, õppida distantsõppel jne.
Ning kõik saabki tehtud.
Me oleme selle mõne nädalaga õppinud rohkem, kui tavaliselt mitme aastaga – virtuaalses
maailmas toimetamist, aukartust
elu ees, seda, et kõik asjad meid
ümbritsevas maailmas pole lõputud, vaid võivad ühe hetkega
kokku variseda. Mitte miski pole
enam endine ning me vajame uusi
lähenemisi ja lahendusi, ka majanduslikus mõttes. Ent meil on vaja
ka aega üksteise jaoks, suuremat
empaatiat.
Kõik meist pole saanud siiski
toimetada kodukontoris, vaid
nad on pidanud olema n-ö eesliinil. Nende inimeste poole me
vaatame siis, kui abi vaja. Palju
tänu teile kõigile, et olemas olete! Tänu ka kõigile kunstiinimestele ja nõuandjatele, kes pakuvad
veebi vahendusel oma teadmisi ja
jagavad meiega oma annet. Olge
kõik hoitud! Ja mõelgem hetkeks
Marek Sadama luuleridadele.
„Linnas muutusime elukaugeks
Teineteisele maal lähemal
Kadunud need tühjad mõtted
laused
Siin on sõnad selged vähemalt...“
/Marek Sadam/

MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu esimene aseesimees

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 12. mail 2020 Jõgeva
vallale kuuluvad järgmised kinnistud:
1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Pargi tänav 3 (registriosa number 5066850, katastritunnus 81001:001:0450, pindala 1327 m2, elamumaa) alghinnaga 1500 eurot;
2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3257 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 10 000 eurot;
3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus
81001:001:0384, pindala 398 m2, tootmismaa) alghinnaga 1000 eurot;
4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus
81001:001:0382, pindala 1387 m2, tootmismaa) alghinnaga 1000 eurot;
5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7981 m2, elamumaa) alghinnaga 2000 eurot;
6. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3131 m2, elamumaa) alghinnaga 35 000 eurot.
Lisainfo Jõgeva valla veebilehel: www.jõgeva.ee
Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste lühendada ja jätta vajadusel
avaldamata. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. Trükkija: Prindi.me OÜ Ilmub: kaks
korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus Tiraaž: 6800 Järgmine Jõgeva Valla
Teataja ilmub 21. mail. Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 11. mai. NB! Tulenevalt eriolukorrast võib ette tulla muudatusi.
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Jõgeva vallavalitsusse on tööle
asunud mitmed uued inimesed.
Saame nendega tuttavaks ka
vallalehe veergudel. Sel korral
vastasid küsimustele ja tutvustasid end lastekaitse vanemspetsialistid Anu Loorits ja Eerika
Porro ning Torma piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Kätlin Ridal.
Järgmises lehes tutvume
Jõgeva Valla Noortekeskuse
juhataja Kristin Barboga.
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Esindusmeeskond Jõgeva SK Tähe/
Olivia tõi koju Eesti meistritiitli

Lastekaitse vanemspetsialist
Anu Loorits

Lastekaitse vanemspetsialist
Eerika Porro

Torma piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Kätlin Ridal

Lastekaitsespetsialisti töö on minu jaoks
rohkem kui lihtsalt töö. See on minu kirg.
Usun, et saan selles valdkonnas rakendada
oma eelnevaid teadmisi ja kogemusi ning
see pakub mulle suurepärase eneseteostusvõimaluse hingelähedases valdkonnas.
Olen aastaid töötanud laste ja noortega ning
nende heaolu on mulle väga oluline.

Lastekaitse vanemspetsialisti ametikohale
otsustasin kandideerida pärast põhjalikku
kaalumist ja eneseanalüüsi. Soovin aidata abivajavaid lapsi ja peresid ning tagada
laste õigusliku kaitse, seades nende huvid
esikohale.

Tahan panustada oma piirkonna paremasse toimimisse ning aidata neid isikuid, kes
tõesti abi vajavad.

Igapäevaselt tegelen peredega, kus on erinevatel põhjustel raskustesse sattunud lapsed või nende vanemad. Pidevalt tuleb teha
koostööd koolide, lasteaedade ja asutustega. Väga tihti tuletan meelde vanematele ja
lastele, et lisaks õigustele on neil ka kohustused ning neid tuleb täita kõigil.

Puutun kokku erinevate teemadega alates
koolikohustuse mittetäitmisest kuni laste ja vanemate nõustamise, jõustamise ja
motiveerimiseni.

Abistan ja nõustan erinevate sotsiaalsete ja
terviseprobleemidega isikuid.

Mulle väga meeldib toetav ja ühtne meeskond. Olen arvamusel, et ainult ühiselt jõutakse positiivsete tulemusteni.

Lastekaitsetöö ei ole kunagi üksluine ega
muutu rutiinseks. Toimub pidev enesetäiendamine ja õppimine, et tehtav töö oleks professionaalne ja kvaliteetne.

Meeldib see, kui ma näen, et inimesel on
minu nõust või abist reaalset kasu.

Suurimaks väljakutseks on leida võimalikult kiiresti abi vajavad lapsed ning tagada
nende õigused ja heaolu.

Lastekaitsetöös puutun kokku erinevate
juhtumitega. Suurim väljakutse on saavutada perekonnaga usalduslik suhe, mis on
vundamendiks edasise koostöö toimimisele.
Juhtumid, millega kokku olen puutunud,
nõuavad individuaalset lähenemist nii lapsele kui ka perele. Oluline on teadvustada
enesele olukorda ja häälestada ennast sobivale „lainepikkusele“.

Suurimaks väljakutseks on korduva selgitustöö tegemine keerulisemate isikute puhul (nt alkoholi liigtarbijad).

Kui saan peredelt või lastelt positiivset tagasisidet, et kodune olukord on paranenud ja
laste nägudel on naeratus, annab see väga
hea tunde ning jõudu tööd edasi teha.

Suurimaks tunnustuseks lastekaitsetöös on
abi saanud ning rahulolev laps ja perekond.
Samuti tuleb tõdeda, et oluline on positiivne tagasiside kolleegidelt. Tänan siinkohal
töökaaslasi toetava ja abistava koostöö eest
– aitäh!

Klientide/abistatava isiklik tänu.

Minu poole saab pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud laste heaolu ja turvalisuse, õiguste ning kohustustega.

Minu poole võib pöörduda teemadel, mis
puudutavad laste heaolu. Pöörduda võivad julgelt nii lapsed kui ka lapsevanemad.
Konkreetseid teemasid on raske välja tuua,
kuna lastekaitsetöö on mitmetahuline ning
laialdane.

Minu poole võib pöörduda, kui isik soovib/
vajab sotsiaalabi ja -teenuseid.

Eriolukord on muutnud elu väljakutsete
rohkeks, sest töö kõrvalt tuleb hakkama
saada ka kasvanud koduse koormusega.
See on päris väsitav ja keeruline.

Praegune üleriigiline eriolukord mõjutab
mõningal määral seda, kuidas me oma tööd
teeme. Eriti mõjutab see kodukülastusi:
need tuleb eelnevalt hoolikalt läbi mõelda
ning kasutada isikukaitsevahendeid. Mina
lähtun reeglist, et isiklik töögraafik peab
olema paigas ja töö tehtud õigeaegselt.

Eriolukorra tingimustes tuleb teha rohkem
selgitus- ja teavitustööd.

Kuidas laed oma „akusid“?

Üritan taastada oma energiat looduses jalutades. Ootan juba väga soojemaid ja päikeselisemaid päevi, siis on tühjemapoolseid
akusid lihtsam energiaga täita.

Kuna lastekaitsetöö on emotsionaalselt
raske, on olulisel kohal enese heaolu säilitamine. Vaba aega sisustan majapidamisega, tegelen aktiivselt aia- ja käsitööga ning
veedan palju aega looduses.

Kõige tõhusamaks meetodiks on tegelemine
hobide ja huvialadega: olen aktiivne rahvatantsija ja naiskodukaitsja, lisaks võtan osa
kohaliku näitetrupi tegemistest. Kuid teinekord on kõige parem lihtsalt kodus oma
pere keskel olla.

Kontaktid

776 6521; 5870 3535;
anu.loorits@jogeva.ee

776 6577; 5386 1820;
eerika.porro@jogeva.ee

5884 8457;
katlin.ridal@jogeva.ee

Miks otsustasid sellele
ametikohale kandideerida?

Milliste teemadega sa igapäevaselt
oma töös tegeled?

Mis sulle töö juures kõige
enam meeldib?

Mis on sinu töös suurim väljakutse?

Mis on sinu töös kõige
suurem tunnustus?

Milliste teemade ja küsimustega
saab sinu poole pöörduda?

Kuidas on sinu tööd
muutnud eriolukord?

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Esindusmeeskonnal tuli medalit oodata kuus pikka aastat. See on väga tähtis saavutus mängijatele, nende
peredele, toetajatele, fännidele ja tervele kogukonnale. FOTO: Jõgeva Spordiklubi Tähe erakogu
Peale kuut töörohket aastat õnnestus Jõgeva SK Tähe/Olivial tuua
koju kõige suurem karikas. Sel
aastal oli nii mõndagi teisiti, kuna
seoses eriolukorraga jäi pidamata
PAF saalihokiliiga superfinaal, mis
oli planeeritud 18. aprilliks Kalevi
spordihalli. Võitlused katkesid
eriolukorra tõttu siis, kui ära oli
jõutud pidada Eesti liigade põhiturniirid. Eesti Saalihoki Liidu juhatus tegi häälteenamusega otsuse
võitjad välja kuulutada.
SK Tähe/Olivia peatreeneri
Marko Saksingu sõnul osaleti sel
hooajal lausa kahes liigas: Eestis
PAF saalihokiliigas ja Lätis esiliigas. Esindusmeeskond pidas
2019./2020. aasta hooajal kokku
29 mängu, millest Eestis mängiti
11 ja Lätis 18 mängu. Väravaid
löödi vastastele Eesti mängudes
111 korda ja enda väravasse lasti
33 palli, Lätis jäi väravate suhteks
208:75 meie meeste kasuks.
Eestis olid resultatiivsemad
Mathias Einamann 14 värava ja 18
sööduga, Ainars Juškevics (15+4)
ja Peteris Freimanis (4+15), Lätis
Peteris Freimanis (33+57) ja
Ainars Juškevics (54+27). Treeneri
sõnul oli mängudes väljakul 3 väravavahti: Rainer Kalde, Kevin Tamm
ja Karl Kalm. Rainer sai mängida
rohkem Lätis ja tegi suurepärase
hooaja. Oma panuse andsid ning
hästi mängisid ka Kevin ja Karl.
Eesti meistriks tulid kapten
Mathias Einamann, Rainer Kalde,
Kevin Tamm ja Karl Kalm, Sven
Uue, Peteris Freimanis, Carol
Viiding, Timo Kotkas, Oliver

Heljand, Raul Kivi, Margus Rosin,
Andreas Õun, Siim Selgis, LauriRobert Indus, Sten Metsar, Rasmus
Randoja, Alex Guske, Mario
Paulus, Aleksander Prõttšikov,
Erki Teder, Karl-Eerik Kukk, Joel
Ekroos, Rome Andro Moora,
Kristjan Puu, Ainars Juškevics,
Karl Kastan, Rauno Pärtel, Kristo
Lehiste ja Kristo Voitk.
Marko Saksingu sõnul oli esindusmeeskonna hooaeg üle ootuste edukas ning enne hooaja algust
ei osatud sellist tulemust oodata.
Läti esiliigas olid play-offid pooleli ja seal ei saanud kahjuks lõpuni
mängida.
Peale esindusmeeskonna olid
edukad ka SK Tähe/Olivia teise
liiga ja noortevõistkonnad.
SK Tähe/Olivia alustas Eesti
teises liigas mängimist kolm hooaega tagasi 2004./2005. a sündinud noortega. Poisid olid siis
12-13-aastased. Esimene hooaeg
oli meeskonnal raske, kuid teisel
hooajal saadi juba mõned punktid. Sellel hooajal võideti liiga juba
kindlalt.
Resultatiivsemad olid Margus
Rosin 11 värava ja 13 sööduga,
Karl-Eerik Kukk (11+8) ja Rasmus
Randoja (8+8). Väravavahtideks
olid Marten Teppan ja Kaspar Jaan
Heljand.
Teise liiga meistriks tulid kapten
Margus Rosin, väravavahid Marten
Teppan ja Kaspar Jaan Heljand,
Rome Andro Moora, Oliver
Heljand, Kaur Kevin Kalda, Kevin
Ots, Sten Metsar, Kristofer Frank,
Rasmus Randoja, Sten Siida,

Alex Guske, Gregor Rande, Karlis
Kirsimägi, Karl-Eerik Kukk, Aleks
Deinekin, Karl Mark Tammsaar,
Rauno Pärtel, Holger Nõmm,
Kristo Voitk.
U18 vanuseklassis jäi poistel
veel mängida kaks mängu, aga
need ei oleks Marko Saksingu sõnul midagi muutnud, sest võit oli
kindel. Resultatiivsemad olid selles vanuserühmas Rasmus Randoja
(10+8), Alex Guske (13+3) ja
Karl-Eerik Kukk (3+7).
U18 vanuses tulid Eesti meistriks kapten Alex Guske, väravavahid Marten Teppan ja Kaspar Jaan
Heljand, Rome Andro Moora,
Oliver Heljand, Kaur Kevin Kalda,
Margus Rosin, Kevin Ots, Sten
Metsar, Rasmus Randoja, Sten
Siida, Karlis Kirsimägi, Karl-Eerik
Kukk, Karl Mark Tammsaar, Rauno
Pärtel ja Kristo Voitk. Füüsilise ettevalmistuse treener oli Ailer Mõtsar.
U16 vanuses oli jäänud põhiturniiril mängida vaid üks
mäng, kuid poisid võitsid oma
liiga kindlalt. Kokku said nad 21
punkti. Väravate vahe oli 101:11.
Resultatiivsemad mängijad olid
Rasmus Randoja (20+15), Rome
Andro Moora (22+10) ja KarlEerik Kukk (14+17).
U16 vanuseklassis tulid Eesti
meistriks kapten Margus Rosin, väravavahid Marten Teppan ja Kaspar
Jaan Heljand, Rome Andro Moora,
Oliver Heljand, Kaur Kevin Kalda,
Kevin Ots, Kristofer Frank, Rasmus
Randoja, Gregor Rande, Alex
Kaarepere, Karl-Eerik Kukk, Karl
Mark Tammsaar, Rauno Pärtel,

Holger Nõmm, Marek Rosin.
U14 poisid saavutasid kokkuvõttes hõbemedali. Mängudes
olid resultatiivsed Karl-Eerik Kukk
(32+23), Marek Rosin (10+13) ja
Gregor Saar (17+5).
U14 vanuses võitsid hõbemedalid kapten Karl-Eerik Kukk, väravavahid Kaspar Jaan Heljand ja
Martin Rosin, Kaur Kevin Kalda,
Kristofer Frank, Markus-Lion
Räitsak, Kristofer Kiis, Gregor
Rande, Rasmus Moora, Alex
Kaarepere, Uku Siim Oja, Daniil
Lavruškin, Kert Kristjan Kukk,
Gregor Saar ja Marek Rosin.
Ainukesena jõudis kõik mängud
pidada U12 vanusegrupp. Meie
poisid kaotasid napilt küll finaalis,
kuid tasuks oli ikkagi hõbemedal.
Resultatiivsemad olid MarkusLion Räitsak (21+13), Gregor Saar
(23+11) ja Marek Rosin (20+13).
Meistrivõistluste parim ründaja oli
Markus-Lion Räitsak.
Jõgeva Spordiklubi Tähe/
Olivia võitis kokku 4 kulda ja 2
hõbedat ning selleks andsid oma
panuse kõik mängijad peatreener
Marko Saksingu, treener Mathias
Einamanni ja füüsilise ettevalmistuse treeneri Ailer Mõtsari käe ja
juhendamise all.
Jõgeva SK Tähe/Olivia kõik
meeskonnad andsid terve hooaja jooksul suurepäraseid mänguelamusi oma fännidele ning
toetajatele ning tegid kokkuvõttes
superhooaja.
KAILY MOONES,
sporditöö peaspetsialist

Palamuse laulustuudio läks üle distantsõppele
Kui märtsi keskel eriolukord välja
kuulutati, ei osanud me aimata, kui
kaua see kesta võib. Olime harjunud kontakttundidega, kus õpetaja
ja õpilane said vahetult, pill käes,
omavahel suhelda. Kohapeal on
alati olnud vahendeid, et tund
edukalt läbi viia.
Distantsõpe oli alguses hirmutav. Aega selle ettevalmistamiseks
jäi päris vähe. Meie ootasime ühe
nädala, et üldhariduse koduõpe
end käima saaks, ja siis alustasime oma virtuaalseid pillitunde.
Metoodika tuli ise välja mõelda
ja puudujäägid tuli igaühel endal
korvata.
Laulustuudio nimekirjas on ligemale 50 õpilast. Distantsõppega
nõustusid neist umbes pooled. See
tähendas meile päris suurt kadu.

Pakkusime küll soodsamat tasu,
kui seda on kontakttunnil, aga
põhjusi loobumiseks oli mitmeid.
Loobuti näiteks majanduslikel põhjustel. Paljud kurtsid, et üldhariduse õppemaht on liiga suur, et sinna
juurde veel pilliõpet lisada. Maal
elavatel perekondadel oli internetiga probleeme ja mõni ütles otse,
et puudub huvi ekraani vahendusel
distantsõpet teha.
Nendega, kes õppima jäid, saime me hästi hakkama. Leiutasime
koos ja lahendasime koos probleeme. Kohati andis „mugav“ kodune
olukord õpilase jaoks isegi paremaid tulemusi. Kui tavaliselt tuleb õpilane huvikooli pärast pikka
koolipäeva ja on nii vaimselt kui
ka füüsiliselt väsinud, siis antud
olukorras sai pillitunni paigutada

nii õpetaja kui ka õpilase jaoks kõige sobivamale kellaajale. Leidsime
palju uusi võimalusi pilli õpetamiseks ja võtsime seda keerulist olukorda kui väljakutset areneda.
Virtuaaltund pole siiski võrreldav vahetu kontaktiga, kus
kaks pillimängijat kokku saavad,
et koos muusikat teha. Me saame
distantsõppel olles õpetada muusikateooriat ja jagada ülesandeid pilli harjutamiseks, aga lõpuks vajab
pillimees ka teisi muusikasõpru,
et koos mängida. Tekib sotsiaalne
kontakt ja muusikaline suhtlus. Kui
kokkumäng hästi klapib, saab hiljem tulemust ka publikule näidata.
Laulustuudio ei õpeta ainult
pillimängu, vaid ka avalikku esinemist, sotsiaalset suhtlemist,
teistega arvestamist, koostööd.
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Liisa Mudistit tunnustati
„Esimese sammu“
kirjanduspreemiaga
Kirjandusfestivali Prima Vista raames kuulutati 23. aprillil, raamatu ja roosi päeval, välja „Esimese
sammu“ kirjanduspreemia võitja,
kelleks osutus Liisa Mudist.
Kõnealusele preemiale said kandideerida autorid, kelle ilukirjanduslik debüüttekst ilmus perioodikas möödunud aastal. Palamuselt
pärit, aga praegu Tartus elavale
Liisa Mudistile tõid võidu ajakirjas
Värske Rõhk avaldatud luuletused.
Värske Rõhu toimetus oli ka see,
kes Liisa kandidatuuri preemia
saamiseks esitas. Kokku esitati
tänavu “Esimese sammu” kirjanduspreemiale 18 ilukirjanduslikku
debüüti, kõik pärit luule vallast.
Kuna eriolukorrast tingitult avalikku üritust korraldada ei saanud,
kuulutati kirjanduspreemia võitja
välja veebisündmuse raames, mille
programmi olid ühiselt kokku pannud Kirjandusfestival Prima Vista,
Kirjanduslinn Tartu, Eesti Kirjanike
Liidu Tartu osakond ja Utoopia
raamatupood. “Esimese sammu”
kirjanduspreemia žüriisse kuulusid Krista Ojasaar, Berk Vaher,
Øyvind Rangøy, Kärt Kunnus ja
eelmise aasta võitja Marju Bakhoff.
Preemiaga kaasneb 500-eurone
auhinnaraha.
Liisa Mudist lõpetas Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumi 2013.
aastal. Luuletusi hakkas ta kirjutama Tartu ülikoolis maalikunsti
õppides. Vahepeal pidas ta mõned
aastad luulepausi, ent kaks aastat
tagasi, olles Edinburghi ülikooli
kunstide kolledžis magistriõppes,
hakkas taas luulet looma. Suuresti
andsid selleks tõuke keeleteemalised arutelud eri rahvustest õpingukaaslastega ja olukorrad, kus eri
keeltes kõnelemine või tõlkimatute
sõnade tähenduse edasi andmise
katsed tekitasid kommunikatsioonibarjääri. „Taiwanist pärit kursusekaaslasega vesteldes selgus näiteks, et nii hiina kui ka eesti keeles
saab öelda „sinama“, aga inglise
keeles ei saa analoogsel viisil öelda „to blue“ või midagi seesugust,“
ütles Liisa Mudist.
Tema luuletuste keskmes on tihti ka ühtlast, voolavat kõnet segavad nähtused: mõttepausid („mm“,
„hmm“, „ee“), katkendlikud mõtted, muud spontaansed häälitsused, kordused, kokutused, mida
pigem nähakse kui vigu. „Vormi
poolest meeldib mulle läheneda
luuletustele pigem mänguliselt.
Selline üleüldine teema on olnud
käsitleda situatsiooni, kus kedagi ei kuulata või ei võeta tõsiselt
– näiteks lapsi, vaimse tervise
probleemidega inimesi, vanemaid

inimesi,“ märkis Liisa Mudist. Üks
tema Värskes Rõhus ilmunud luuletusi ongi pühendatud näiteks tuttavale ADHD ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosiga tüdrukule.
Liisa Mudisti luulet on iseloomustatud kui keeleluulet ja seda
see kahtlemata on. Ent tema luulel
on kokkupuutepunkte ka tema põhiala – maalikunstiga. „Kui alustasin selliste luuletuste kirjutamist,
nagu ma praegu kirjutanud olen
– see oli 2018. aasta augustis – siis
mõtlesin palju impressionistlikele
maalidele. Tagantjärele olen aru
saanud, et ma soovin oma luuletusi
edasi anda nagu impressionistlikke
maale, kus on kõige olulisem hetke
tabamine. Luules olen selleks kasutanud värvide ja pintslitõmmete
asemel tähti, poolikuid sõnu, kordusi jms,“ selgitas Liisa.
Tema luuletused ongi senini ainult Värskes Rõhus ilmunud. Ent
tema loomingut on saanud nautida
ka autori elavas esituses. Liisa on
nimelt üles astunud TarSlämmidel.
Need on Tartus baaris Vein ja Vine
toimuvad õhtud, kus ühendatud
luule, esinemiskunst ja võistlus.
Luuletajad esitavad oma loomingut ja publik hindab. „TarSlämmid
pakuvad huvitava võimaluse saada
publikult hästi otsest tagasisidet,
kontrollida, kas ühed või teised
asjad publiku peal töötavad või ei
tööta,“ ütles Liisa. TarSlämmi sari
koosneb eelvoorudest ja finaalist.
Tänavune finaal pidi olema täna,
aga eriolukorra tõttu jääb see mõistagi toimumata.
Liisa Mudist usub, et tema loomealadele kaldumist on mõjutanud nii tema kunstnikest vanemad kui ka Palamusel kasvamine.
„Loodus inspireerib mind palju.
Isegi kui see otseselt sõnades ei
väljendu, on looduses viibimise,
tühjal põllul uitamise kogemus
minu tekstides kaudselt ikkagi
sees. Palamusel on ruumi täiesti
omaette olemiseks ning 12 aastat
enam-vähem sama üsna väikese
seltskonnaga ühes klassis käimine
avaldas ka kindlasti oma mõju,“
tunnistas Liisa.
Küsimusele, kas temalt võiks
varsti ka luulekogu oodata, vastas ta eitavalt: aeg polevat selleks
veel küps. „Esimese sammu“ preemia saamine oli tema jaoks suur
üllatus. Aga väga meeldiv üllatus
– seda enam, et oma kandidatuuri
ei esitanud ta ise, vaid seda tegi
Värske Rõhu toimetus.
RIINA MÄGI

Julgustame oma õpilasi vigadest
õppima ja ning inspireerime üksteist olema paremad muusikud.
Pakume erinevaid kultuuriüritusi, et meie noortest saaksid lisaks
heale kasvatusele ka head kultuuri
austajad.
Palamuse laulustuudio lõpetas oma hooaja aprilli lõpus.
Traditsioonilist kevadkontserti me
kahjuks seekord teha ei saanud,
aga usume, et meie suvelaager augustis siiski toimub.
Täname kõiki, kes meid toetanud on ja kes ei jätnud meid ka
eriolukorra ajal!
KARMO ja HELEN
Palamuse laulustuudiost

Palamuselt pärit noorele kunstnikule ja luuletajale
Liisa Mudistile oli „Esimese sammu“ kirjanduspreemia
võitmine suur, aga meeldiv üllatus. FOTO: ERAKOGU
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Marimartas tuleb enne lilleaeg ja siis maasikaaeg
Nii mõnedki Eesti ettevõtted
tunnevad koroonakriisi ja suletud piiride tingimustes puudust
Ukrainast pärit tööjõust. Ka
Koimulas tegutsev OÜ Marimarta
on nii uute maasikapõldude rajamisel kui ka maasikate korjamisel kasutanud ukrainlaste abi.
Tänavu tuleb aga nendeta hakkama saada.
„Need viis inimest, kes uue
põllu täis istutavad, leiame me
ilmselt ka Eestist, ent suvise korjamisaja ees on küll väike hirm:
siis on abilisi rohkem vaja,“ ütles
OÜ Marimarta reklaami- ning
ostu-müügijuht Janika Lindsalu.
Tegelikult on keeruline ka istutusaeg, sest ukrainlaste asemel,
kel amet juba selge oli, tuleb uued
inimesed välja õpetada. Taimede
istutamiselgi on ju omad reeglid:
taim peab saama õigele sügavusele, juured peavad otse jääma
jne. Maasikataimede istutamine
on ka füüsiliselt raske töö, kontoriinimesele ei tarvitse see konti
mööda olla.
Nagu väetamist ja marjade
korjamist, tehakse ka istutustööd mööda põldu veetaval lavatsil lamades. „Kui tööd tehtaks
kummargil, kuluks suur osa ajast
selja sirutamise peale. Lavatsil
töötades on jõudlus suurem ja see
võimaldab kõrgemat tunnitasu
maksta,“ ütles Janika Lindsalu.
Kui maasikate korjamise ja
müümise kõrgaeg on tavaliselt
pärast jaanipäeva, siis kiired
ajad on Marimartas ka maikuus.
See firma on nimelt maasika frigotaimede (need on taimed, mis
on külmkambris n-ö kunstliku
talve üle elanud ja annavad kevadel maha istutades juba samal
aastal saaki) maaletooja. Taimed
peaksid Hollandist kohale jõudma lähipäevil ning siis tuleb need
ettetellijatele üle anda. Frigotaimi
tellivad nii suurtootjad kui ka

Ants Bender: “Jõgeva
valla pealinn võinuks
olla ka Kuremaal”

Jõgeva jäätmejaam on taas avatud

21. aprillil sai 75-aastaseks Eesti üks tippteadlasi, Eesti Taimekasvatuse
Instituudi vanemteadur, põllumajandusdoktor Ants Bender. Juubilar
on samas teadusasutuses, mis aja jooksul eri nimesid kandnud, töötanud ka heintaimede ja aretusosakonna juhatajana. Sordiaretajana
on Bender lutserni “Juurlu”, “Karlu” ja “Heiti”, hulgalehise lupiini
“Lupi”, puhmikulise punase aruheina “Herbert” ning lamba-aruheina
sortide ”Ave“ ja „Kihnu” autor. Veel on Ants Bender tuntuks saanud
Eesti Teadusfondi ja Põllumajandusministeeriumi teadusnõukogu
taimekasvatuse eriala eksperdina, katseasjanduse nõukogu esimehena
aastail 2002–2007 ning paljude raamatute ja artiklite autorina. Teda
on tunnustatud Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia hõbemedaliga,
põllumajandusministeeriumi teenetemedaliga „Kalevipoeg kündmas“
ja Maaeluministeerimi kuldse teenetmärgiga. Jõgeva vald on Ants
Benderit tunnustanud aukodaniku nimetusega. Seda silmas pidades
rääksimegi juubilariga ennekõike tema koduomavalitsusest.
Mida tähendab Eesti Taimekasvatuse Instituut Jõgeva vallale?

OÜ-s Marimarta rajati aprilli lõpus spetsiaalse masinaga uue maasikapõllu
peenraid. Lähipäevil hakatakse sinna taimi istutama. FOTO: ERAKOGU
hobiaednikud. Janika Lindsalu
sõnul on hobiaednike huvi frigotaimede vastu tänavu tavapärasest suurem. Ilmselt on inimestel
rohkem aega oma aiaga tegelda.
Ehkki frigotaimede järele tuleb päris palju rahvast, on Janika
Lindsalu veendunud, et kauba
üleandmist saab nii korraldada,
et inimesed üksteisega liiga lähedalt kokku ei puutu. Ka suvelillede müüki Jõgeva–Mustvee maantee ääres asuvast kasvuhoonest
saab sellisel viisil korraldada.
Suvelillede kasvatamist alustati Marimartas mõned aastad
tagasi sellepärast, et firma töögraafikusse jäi kevadel natuke
vabamat aega. Kui algul kasvatati
lilli seemnest, siis nüüd ostetakse
hulgimüüjate kaudu beebitaimed
ja kasvatatakse need suureks. Kui

paljude taimekasvatajate jaoks on
see, et kevadlaadad eriolukorra
tõttu ära jäävad, löök allapoole
vööd, siis Marimartas ei kurdeta:
nemad pole kunagi laatadel käinud, sest nende kaup leitakse ka
kohapealt üles. Asukoht suure tee
ääres on soodne, kaup laia sortimendiga ja kvaliteetne ning hind
laada omast soodsam.
Maasikaid kasvatatakse
Marimartas tavaliselt 10–12 hektaril ning korraga on käigus üks
uus ja üks vanem põld. Tänavuse
uue põllu rajamisest tehti meeleolukas video, mida saab vaadata Marimarta Facebooki lehelt.
Usun, et nii mõnelgi linnainimesel oli põnev jälgida, kuidas
töötab nüüdisaegne Hollandist
pärit peenramoodustaja-kilepanija, mida üks nutikas Eestimaa

mees veel oma kogemustest
lähtudes täiendanud on. Varem
on Marimartas tehtud video ka
näiteks tomatiseemnete külvamisest: maasikate, maasikataimede
ja lillede kõrval on Marimarta
üheks oluliseks müügiartikliks
ju tomatimahl. Kui uuele maasikapõllule taimede istutamiseks
läheb, on Janika Lindsalul jälle
plaanis kaamera käima panna.
„Meil on palju fänne, kes videolõike ja muid postitusi vaatavad,“
tõdes Janika Lindsalu.
Mine tea, võib-olla tekib mõnel
inimesel neid videolõike vaadates
ka tahtmine end maasikaistutaja
või -korjajana proovile panna.
RIINA MÄGI
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Eesti Taimekasvatuse Instituut, mis varem kandnud Jõgeva
Sordiaretusjaama ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi nime, on üleriigilise tähtsusega asutus Jõgeva vallas. Tänapäeval on oluline märkida,
et taimekasvatuse instituut on valla üks suuremaid tööandjaid. Praegu
töötab instituudis umbes 140 inimest. Suur töötajate arv kindlustab
omavalitsusele ka rohkesti maksumaksjaid. Jõgeva vallale laieneb
ka Jõgeva sordiaretuse kuulsus. Siinsete põldude ja teadusuuringutega on käinud tutvumas kõik Eesti Vabariigi presidendid ja paljud
teised tuntud ja tunnustatud isikud. Kui mõni nimekas külaline tuleb
Jõgevamaale või Jõgeva valda, tutvustakse talle kindlasti ka Eesti
Taimekasvatuse Instituuti.
Te olete juhatanud ka Tooma Sookatsejaama ja tunnete hästi teisigi Jõgeva valla paiku. Mida arvate koduomavalitsusest tervikuna?
Minu Eesti Taimekasvatuse Instituudis töötamise perioodil on
Jõgeva valla piirid korduvalt muutunud. Jõgeva vald on mulle ajapikku
koduseks saanud. Juba aastaid olen elanud Jõgeva alevikus, kus on
looduslikult kaunis elukeskkond Pedja jõe ja paisjärvega. Praeguses
suures Jõgeva vallas tean Torma kanti veidi vähem, väga südamelähedane on aga Palamuse kant, mis loomulikult tuttav Oskar Lutsu
teoste kaudu. Palamuselt sõidan mitu korda nädalas läbi, kui olen teel
isakodusse, mis asub Nõva kandis Vea külas. Kuna mu isa omandas
metsandushariduse praeguses Luua Metsanduskoolis sõjajärgsetel aastatel toimunud kursustel, püüan suviti aeg-ajalt jõuda ka Luuale. Alati
imetlen Kuremaa ilu. Olen mõelnud, et Kuremaa voorele sobinuks
hästi ka Jõgeva valla keskuseks olev linn. Tänane Jõgeva asub orus
ja me teame ka kõik, et see linn tekkis siia seoses raudtee ehitusega.
Voorel, kus seisab Kuremaa tuuleveski, oleks olnud aga väga ilus koht
linnale. Sealt avaneb kaunis vaade Kuremaa järvele.

Eriolukorrast tulenevalt olid jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtade
väravad mõnda aega kinni. Jäätmekogumiskohad avati taas aprilli
algusest ja mai lõpuni saab sinna jäätmeid viia igal laupäeval.
5. maist on taas avatud ka jäätmejaam (Toominga 32, Jõgeva linn).
Üle mitme aasta saab sinna viia rehve (sõiduauto- ja maasturirehve,
veokirehve ja erirehve, näiteks traktorirehve, samuti mootorratta (sh
roller, bike) ja jalgrattarehve). Rehve ei saanud pikka aega ära anda,
sest jäätmejaamas polnud nende jaoks ruumi. Vaba ruum tekkis tänu
sellele, et tänavuse aasta esimestel kuudel viis MTÜ Eesti Rehviliit
ära enne 2016. aasta oktoobrit kogutud rehvid (meile teadaolevalt
kokku 80 t rehvijääke).
Jäätmejaamas alustab rehvide vastuvõtmist MTÜ Rehviringlus.
Kord kuus saab eraisik anda ära 8 sõiduautorehvi (saatekirjata). Need,
kes soovivad üle anda rohkem kui 8 sõiduautorehvi kuus või veoki- ja
erirehve, peavad taotlema MTÜlt Rehviringlus saatekirja. Taotluse
saatekirja jaoks saab täita ja esitada MTÜ Rehviringlus kodulehel
(https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused) või saatma e-posti
aadressile logistik@rehviringlus.ee järgmise info: üleandva isiku nimi,
kontaktandmed, kuhu soovitakse rehve viia, milliseid rehve ja millises koguses. Tavaliselt vastatakse taotlusele paari tunni jooksul, aga
kuna vastamisega võib ka kauem aega minna, soovitatakse taotleda
saatekiri üks päev varem.
Ettevõtted, FIE-d ja asutused peavad rehvide üleandmiseks esitama

Palamusel elavat Ellen Kõivu tunnevad paljud Jõgeva valla aiandushuvilised. Kui mitte nimepidi,
siis nägupidi: paljud on harjunud
kevaditi just tema käest lille- ja
köögiviljataimi ostma. Kui varasematel aastatel on ta suurema
osa oma taimetoodangust ära
müünud Jõgeva turul, siis tänavu
ootaks ta kliente parema meelega
enda juurde koju. Jõgeva turg on
küll taimemüüjatele ja -ostjatele
avatud, aga kodus müüa tundub
turvalisem.
Palamusel teab ilmselt igaüks,
kust Ellen Kõivu leida. Ka Jõgeva
poolt Palamusele sisse sõitja leiab
aadressil Suur tn 14 asuva Kõivu
taimeaia kergesti üles: see jääb
kohe tee äärde ning väljas on ka
taimeaeda kutsuv reklaamtahvel. Tee peale paistab ära ka üks
kasvuhoone.
Ehkki Ellen Kõiv ja tema
abikaasa Ilmar ei tihka oma ettevõtmist aiandiks, vaid ainult
taimeaiaks nimetada, on nende valdused siiski päris suured.
Taimede kasvatamiseks on neil
üks viiekümne ruutmeetrine plastikkattega kasvuhoone, kaks 140
ruutmeetrist kilehoonet ning veel
väiksemaid kohandatavaid kasvuhooneid. Tomatitaimede kasvatamiseks on näiteks eraldi maja
vaja, sest nemad vajavad teistest
erinevat režiimi. Mõned aastad
tagasi said Kõivud kasvuhoonete
uuendamiseks PRIA toetust.
Külvitööd hakatakse tegema

Ellen Kõiv on aiandushuviliste jaoks köögiviljataimi ja suvelilli
kasvatanud juba üle kahekümne aasta. FOTO: RIINA MÄGI
juba veebruaris. Köögiviljataimed
ja osa lilletaimi saadaksegi ise
seemnest külvates, osa lilli kasvatatakse aga suurte aiandusfirmade vahendusel ostetud beebitaimedest, mis enamasti pärit
Hollandist või Saksamaalt. Nii
teevad paljud taimekasvatajad,
sest paljude lilleliikide puhul ei
saa seemnest külvates valmistoodangut nii kiiresti, kui vaja.
Köögiviljadest kasvatatakse kurgi-, tomati-, paprika- ja

kapsataimi, lilledest on pakkuda
võõrasema, petuuniat, raudürti,
pelargooni, fuksiat, takeetest,
salviat, lobeeliat. Lilli on suures värvivalikus ning nii aeda,
rõdukasti kui ka amplisse istutamiseks. Saab osta ka juba täis
istutatud ampleid. Kalmistule
viimiseks on saada roosbegooniaid, alati õitsvaid begooniaid
ja mugulbegooniaid.
Taimi on Ellen Kõiv koos abikaasa Ilmariga kasvatanud juba

üle kahekümne aasta. Suuremate
tööde juures käivad abis ka nende lapsed. Ellen töötas varem
Kevade kolhoosis. Selles majandis
tegeldi ka sellise keerulise asjaga,
nagu kartuli meristeempaljundus
ja Ellen oli üks neid, kes Sakust
maaviljeluse instituudist toodud
katseklaasitaimedest mikropistikuid lõikus. Kui kolhoos oma eksistentsi lõpetas, tuli leida muu
tegevus. Siis tekkiski mõte hakata
taimi kasvatama. Selles valdkonnas sai varem omandatud oskused hästi ära kasutada.
„Olen igal aastal endale öelnud, et nüüd on aeg lõpetada,
aga järgmisel aastal jälle taimed
kasvama pannud. Kui aianduspisik ikka sees on, ei saa sellest
kergesti lahti. Lilledest on ju nii
palju rõõmu. Kuigi muret on muidugi ka. Kui ikka ööseks külma
lubatakse, tuleb kütma minna,“
ütles Ellen Kõiv.
Esialgu ootab ta taimehuvilisi tõesti oma taimeaeda.
Kasvuhooned on seal läbikäidavad ja kahe vahekäiguga, nii et
ostjad saab seal edukalt ära hajutada. Ning kui vaja, saab kauba ka
tee äärde tuua. Kui aga viiruse oht
taandumismärke näitab, hakkab
Ellen Kõiv ehk mai teisest poolest
ka Jõgeva turul käima. Lähemat
infot annab ta telefonil 516 9349.
RIINA MÄGI

Kuulusin Jõgeva külanõukogu sellesse koosseisu, mille ajal Jõgeva
vald sai tagasi omavalitsusliku staatuse. Vallavolikogus olen tegelenud
sotsiaalküsimustega. Mäletan, et kord tuli aidata välja selgitada üksikemasid, kes vajavad toetust. Volikogu liikmena on minu huviorbiidis
olnud ka majandusteemad.
Kalapüük on üks teie lemmikharrastusi. Kui suur on olnud suurim
püütud kala?
Kalapüük on õnneasi. Öeldakse, et harrastuskalamehed saavad
tavaliselt kätte kolmekilose haugi. Mul oli aga õnn püüda Endla järvest
kala, mis kaalus rohkem kui kaheksa kilogrammi. Peipsi järvest olen
saanud kätte aga viiekilose haugi.
JAAN LUKAS

enda nimel taotluse. Tasuta saavad rehve üle anda need, kellele
Rehviringlus on vormistanud saatelehe Jõgeva jäätmejaama või need,
kes on kantud Jõgeva jäätmejaama püsinimekirja. Ettevõtetelt, asutustelt ja FIE-delt rehve saatekirjata vastu ei võeta.
Vastu ei võeta:
• velgedel rehve;
• seest reostatud rehve (rehvi sees on pinnas, liiv, kivid või lihtsalt
praht);
• segakoormaid (rehvid peavad olema sorteeritud, nt kui põhiosa
rehvidest on sõiduautorehvid ja lisaks on paar veokirehvi, laadige
veokirehvid viimasena koormasse ja kogumispunktis pange need
kõigepealt veokirehvide hunnikusse);
• kummi- ja hüdrovoolikuid, kummimatte jm kummist esemeid.
Siimusti, Laiuse, Vaimastvere, Kuremaa, Palamuse ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohtades ei pea esitama rehvide äraandmiseks
taotlust, kuid sealgi palume mõistvat suhtumist: tooge korraga ära
üksnes mõistlik kogus rehve. Ka äraantavate rehvide kohta kehtivad
nõuded on samad nii jäätmejaamas kui ka jäätmekogumiskohtades.

sularahaga.
TASU eest,
arveldada saab
sularahas

Kogumiskoht

Lahtiolekuajad
elektri- ja elektroo-

Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht (Jõgeva
alevik, Poe tn 2a)

Kuremaa jäätmekogumiskoht
(Soomevere küla,
Tammemetsa tn 3)

Laiuse jäätmekogumiskoht (Laiuse alevik,
Siniallika tee 5)

Siimusti jäätmekogumiskoht (Siimusti
alevik, Kaave tee 5a)
Vaimastvere jäätmekogumiskoht
(Vaimastvere
küla, Vaimastvere
remondiruum)
Palamuse jäätmekogumiskoht (Palamuse
alevik, Jäätmejaama)

nikaseadmed (nt
pesumasin, TV jne)

rehvid

vanapaber

09.05 kell 9–12
16.05 kell 13–16
23.05 kell 9–12
30.05 kell 13–16

x

x

x

09.05 kell 13–16
16.05 kell 9–12
23.05 kell 13–16
30.05 kell 9–12

x

09.05 kell 9–12
16.05 kell 13–16
23.05 kell 9–12
30.05 kell 13–16

x

09.05 kell 13–16
16.05 kell 9–12
23.05 kell 13–16
30.05 kell 9–12

x

09.05 kell 9–12
16.05 kell 13–16
23.05 kell 9–12
30.05 kell 13–16

x

09.05 kell 13–16
16.05 kell 9–12
23.05 kell 13–16
30.05 kell 9–12

x

x

x

x

x

x

pakend

x

ohtlikud
jäätmed

x

x

x

suurjäätmed
(nt mööbel,
diivan, vaip
jne), 120 €/t

x

x

x

x

x

Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur,
põllumajandusdoktor Ants Bender on Jõgeva alevikus
asuvas teadusasutuses töötanud muuhulgas heintaimede
ja aretusosakonna juhatajana. FOTO: JAAN LUKAS

• Kohvikust Ateljee Jõgeval on võimalik osta ettetellimisega
toitu kaasa. Lõunapakkumiste tellimusi võetakse vastu kella
10ni. Püsimenüü tellimusi kella 14.50ni. Tellimiseks helista:
526 9279. Menüü on leitav Kohvik Ateljee FB lehel.
• Tõnissoni söögituba Palamusel. Tõnissoni söögitoa kuller
sõidab iga päev kell 12–18. Menüüga saab tutvuda Tõnissoni
Söögituba FB lehel. Tellimiseks helista: 526 5452.
• Jõgeva spordikeskuse Virtus kohvik pakub tööpäeviti võimalust toitu koju ja töö juurde tellida. Tellimus tuleb esitada
hiljemalt kella 10.30-ks telefonile 5332 4717, samast saab
infot menüü kohta. Toitu toimetatakse kätte Jõgeva linna ja
linnaümbruse (Siimusti, Aidu, Vaimastvere, Kärde) piires.
Ette tellitud sooja toitu saab ka kohapealt kaasa osta

• Laisholmi pubi Jõgeval pakub kõigile soovijatele võimalust
päevapakkumisi kaasa osta. Vaata menüüd Laisholm Pub FB
lehel. Info: 772 1999.
• Panther Cafe Jõgeval on avatud E–L kell 11–18. Tellimusi
võetakse vastu kella 10–17.30 telefonil 776 0305. Valikus on
nii praed, supid, kui magustoidud. Menüü on leitav Panther
Cafe FB lehel.

Haldaja, AS
Epler&Lorenz
kontakt

• Indochina aasia ja hiina toitude söögikoht Jõgeval pakub
ette tellimise ja kaasa ostmise võimalust. Menüü on leitav
Indochina FB lehel. Tellimuse saab esitada: 5691 9876 või
773 2313.
• Laut resto Jõgeva alevikus pakub ettetellimisel ahjusooja
leiba, saiakesi, erinevaid suupisteid ja salateid. Tellimuse
saab esitada LAUT resto FB sõnumites või telefonil 522 2693.

tel 742 1398

tel 742 1398

tel 742 1398

tel 742 1398

• Pizzakioskist Jõgeva Pae keskuses saab tellida oma lemmikpitsa. Tellimine: 772 6702. Menüü: www.pizzakiosk.ee
• Palamusel tegutsevast OÜ-st Tootsteele saab tellida suurt
valikut kulinaaria- ja pagaritooteid, aga ka lõunasöögiks
seapraadi. Toodete nimekirja ja hinnakirja leiab firma kodulehelt tootsteele.eu. Vaata ka Facebooki lehte Tootsteele OÜ
ja otsi Tootsteele tuntud headuses kulinaariatooteid Jõgeva
Majandusühistu poodidest. Info tel 521 3255.
• Pähkel ja Vahvel Jõgeval pakub nostalgilisi kondenspiimapähkleid ja kukekomme. Info: Kaja Ots, 529 1208, Pähkel &
Vahvel FB lehel. Transport kokkuleppel.
• Sibul ja Sammal OÜ küpsetab Jõgeval koduseid magusaid ja
soolaseid küpsetisi. Info: Tiia Meitus, 5396 9831. Transport
kokkuleppel.
• OÜ Marimarta Koimulas pakub tomatimahla, maikuust alates
saab osta lilletaimi ja suvel maasikad. Info: Janika Lindsalu,
5555 3980. Transport kokkuleppel.
• Karu talu OÜ võõrustab huvilisi lihaveisekonservidega. Info:
Uku Klaos, 5592 4064. Transport kokkuleppel.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jõgeva jäätmejaam (Jõgeva linn,
Toominga 32). Saab
läbi Jõgeva Veevärgi
kinnistu (Toominga
34, Jõgeva linn)

Toetame omasid ning tellime kohalikku kraami! NB! Nimekiri
ei ole täielik. Kui pakud ise toitu või tead, kes seda teeb, anna
teada vallaleht@jogeva.ee või Jõgeva FB sõnumites.

• Luule Köök Ookatku külas pakub ahjusooje pirukaid ning
lihast pool- ja valmistooteid. Info: 528 7133 ning LUULE
KÖÖK FB lehel. Vajadusel aidatakse ka transpordiga.

Üldjuhul soovitame inimestel hoiustada jäätmeid kuni olukorra normaliseerumiseni koristuskohas. Ainult vältimatu vajaduse korral tuleks ette võtta sõit
jäätmekogumiskohta. Jäätmekogumiskohta minnes tuleb arvestada sellega, et koorem tuleb endal maha laadida. Jäätmekogumiskohas saab arveldada

TASUTA võetakse vastu

Jõgeva vallas toitu
pakkuvad söögikohad
ja väikeettevõtjad

• Veski külalistemaja Kantkülas. Võimalik on sooja toitu tellida
kella 13ni. Toitu väljastatakse kella 16ni. Info ja tellimine 510
2527. Tutvu menüüga Veski Külalistemaja FB lehel.

JÄÄTMEKOGUMISKOHTADE
LAHTIOLEKUAJAD ERIOLUKORRAS

Kas olete olnud seotud ka Jõgeva valla kohaliku võimuga?

Kõivu taimeaiast saab nii lilleilu kui ka köögiviljataimi

lk 7

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Avatud 05.05.2020
Lahtiolekuajad: T–R 10.00–18.00, L 10–14, lõuna 12.30-13.00
Saab taas rehve ära tuua! Info: jõgeva.ee/rehvid

tel 742 1398

tel 742 1398

Jäätmejaama
tel 776 2815
(jäätmejaama
lahtiolekuaegadel), AS
Epler&Lorenz
742 1398
(tööpäeviti
9.00–16.30)

Jäätmekogumiskohtadesse palun tuua ainult neid jäätmeid, mis on märgitud "x". Need, mida ei ole, palume viia hetkel Torma prügilasse, kus võetakse erinevaid jäätmeliike vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Torma prügila kodulehel ei ole infot eriolukorra kohta. Torma prügila (Mustvee vald, Võtikvere)
on avatud E-R 9–18, L 9–16.

• Teepuu OÜ Kuristal pakub Peipsi kala koduses marinaadis.
Ettetellimisel saab sooja pakendatud toitu kaubabussist. Info:
Ülle Rohing, 5566 1058. Transport kokkuleppel.
• Tõrukese Talu OÜ Palamusel pakub kanamune, kodust tšillimoosi, juustu- ja köömnepulki ning odrakaraskit. Info: Elo
Antsi Strigin, 5554 4796. Transport kokkuleppel.
• Elika Koogikoda Jõgeval küpsetab magusaid ja soolaseid torte, kringleid ning kooke. Info: Elika Kiis, 526 9947. Transport
kokkuleppel.
• OleMari talu OÜ Palamusel pakub kitsepiimatooteid, ravimtaimede teesegusid ja kuivatatud teetaimi ja musta pässiku
pulbrit. Info: Ole Hütt, olemaritalu@gmail.com, 506 8586.
Transport kokkuleppel.
• Sirtsu tordid OÜ Jõgeval pakub magusaid ja soolaseid torte, kringleid ja kooke. Tellida saab kondenspiimapähkleid,
vahvleid, makroone ja tuuletaskuid. Info: Sirje Arand, sirje.
arandi1@gmail.com, 5667 0116. Transport kokkuleppel.
• Raja Potato OÜ Tõikvere külas müüb 20 kg võrgus kartuleid.
Hind 8 eurot. Müük kohapeal. Info: Ain Aru, kartulihoidla@
msn.com, 529 7929.

lk 8

PÕHIKOOL või KESKKOOL
ata.

7. mai 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!

ud haridus annab eelise tööturul.
ad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega tööle kandideerijasse.
ud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja enese täiendamiseks.

vitatud oma katkenud haridustee jätkamisest ja selle lõpetamisest, siis helista palun
1550, 53325325, 5241754 või kirjuta e-mailile kool@jogevatkk.edu.ee.
arutame, missuguseid võimalusi saaksime Sulle pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.

Aleksander Kuusmann
Mirelle Liias
etakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja õpetajate toas.

e pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas. Õppetöö on õpilastele tasuta.

13.04.2020
26.04.2020

TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.
•
•
•

svanute Keskkool

TÄHELEPANU

Lõpetatud haridus annab eelise tööturul.
Tööandjad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega
tööle kandideerijasse.
Lõpetatud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja
enese täiendamiseks.

Kui Sa oled huvitatud oma katkenud haridustee jätkamisest ja selle
lõpetamisest, siis helista palun
telefonidel 5883 5563, 5332 5325, 524 1754 või
kirjuta e-mailile kool@jogevatkk.edu.ee.

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi saaksime Sulle
jäänud lõpetamata.

Jõgeva taaskasutuskeskus
ootab külastajaid!
Ole keskkonnasõbralik ning anna oma vanadele asjadele
uus elu või soeta soodsalt midagi sobilikku selga või koju!
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju.
Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm),
kõikvõimalikud hobikaubad jne. Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja toetame abi vajavaid inimesi
koostöös Jõgeva valla sotsiaalosakonnaga.
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäeviti kella 8.00–16.00.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.

Lõpetatud haridus annab eelise tööturul.
Tööandjad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega tööle
kandideerijasse.
Lõpetatud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja enese
täiendamiseks.

Kaugelt tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas.

Õppetöö
on õpilastele
tasuta.
Kui Sa oled huvitatud oma katkenud haridustee
jätkamisest
ja
selle lõpetamisest, siis helista palun
telefonidel 7721550, 53325325, 5241754 või kirjuta e-mailile
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti
kool@jogevatkk.edu.ee.
Jõgeval
Piiri Sulle
1C koolimaja õpetajate toas.
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi
saaksime
pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Kaugelt tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva
linnas. Õppetöö on õpilastele tasuta.
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja
õpetajate toas.

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

EELK JÕGEVA
KOGUDUSE TEADE

Kirik on avatud palve- ja mõtisklusvõimaluse jaoks pühapäeviti
kella 11–14. NB! JÄRGIDES KÕIKI ÜLDISELT KEHTIVAID
PIIRANGUID SAAB KIRIKUS OLLA KORRAGA 1–2 INIMEST.
Jumalateenistused jt üritused on määramata ajaks edasi lükatud. Lisainfo: 5360 1305

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

In memoriam
† PAULI MATIKAINEN
5.10.1940–3.04.2020
Maagaasi müük

KOKKAMINE
KARANTIINIS
Ilma piiranguteta toiduvalmistamise
võistlus!
Lase oma fantaasia lendu ning valmista midagi,
mida oskad või üllata ennast ja oma
pereliikmeid.
NB!Toitu süüakse silmadega, aga mitte alati!
Jäädvusta oma kunstiteos enne söömist pildile.

Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete
paigaldus, hooldus ja remont
Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja
hooldamine
Elektritööd, heakorra- ning haljastusteenused
Kogumismahutite tühjendamine
Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd
Kraanaga multilifti veoteenused
Septikute paigaldus
Tel +372 5883 8993
epost: enveko@enveko.ee
www.enveko.ee

Põnevamad saavad märgitud ja auhinnatud!
Nädalakokkuvõtted avaldatakse Jõgeva FB lehel
ja võitjad selguvad laikide põhjal.
RETSEPTID JA FOTOD TOITUDEST
SAATA KAILY.MOONES@JOGEVA.EE

Müüa privaatne maamaja
Jõgeva linna piirist 5 km kaugusel. Ligi 2 ha
maad, puurkaev, tööstusvool, hea juurdepääs.
Hind 26 000 eurot.
Info: 5817 2199

Hea Jõgeva valla noor või vana

LEIA OMA KOHT VÕI RADA
On aeg, kus võiks avastada enesele kohti ja hetki,
milleks varem ei pruukinud aega olla!

Müüa lõhutud
küttepuud.
Tel 5345 7403 ja
5340 3583.

1. Kõige olulisem! Ole valmis tossud jalga panema ja üksinda
välja minema.
2. Leia sobilik marsruut. Vali enda jaoks olulise tähendusega
koht või rada. Võib olla ka lihtsalt midagi ilusat.
3. Pole vahet, kas jala või rattaga. Oluline on jälgida pikivahet.
Ära lähene teistele kõndijatele.
4. Sihtkohta saabumisel on aeg see jäädvustada fotona
(kehtib ka tee peal märgatud ootamatute hetkede kohta).
5. Naudi loodust ja värsket õhku - endiselt üksinda !

Põnevamad kohad/rajad ja ilusamad hetked/fotod
saavad auhinnatud!!!
Lisa juurde kirjeldus, miks just see koht või rada.
Saada oma fotod (3-5 tk) ja rajakirjeldus meilile: kaily.moones@jogeva.ee

Soomest tuli hiljuti kurb sõnum: mittetulundusühingu Pakilan Tormaystävät
kauaaegne
esimees,
Helsingi Pakila koguduse
ja Torma Maarja koguduse
koostöö kauaaegne edendaja Pauli Matikainen suri
ootamatult koroonaepideemia ohvrina.
Tööriistade müügi alal
tegutsev ettevõtja Pauli
Matikainen huvitus Eestist
ja eesti keelest 1970. aastate lõpus, olles perega Tallinnas muusikareisil. Sealt ostis Pauli
tütrele kaasa eestikeelse lastelaulude plaadi. Kuumal suvel plaati
edasi-tagasi kuulates püüdis Pauli innukalt selgust saada, mida
seal lauldi väikesest mäest, tüdrukust ja suvest. Sügisel läks ta aga
Kalliola rahvakooli eesti keele kursusele.
1980. ja 1990. aastate vahetusel loodi kümneid Soome–Eesti
seltse ja sõlmiti sõprussuhteid kahe maa koguduste vahel. Helsingi
Pakila koguduse tollase pastori Pentti Kivimäki algatusel sõlmiti
suhted Pakila ja Torma Maarja koguduse vahel. Sõpruslepinguni
ja samas MTÜ Pakilan Tormaystävät asutamiseni viis Kivimäki ja
Torma pastori Peeter Karma kohtumine ühel koosolekul. Kivimäki
kutsus Eestist huvitatud Pauli Matikaise 1992. aastal esmalt ühingu juhatuse aseliikmeks, hiljem tegutses Pauli aga pikka aega
ühingu esimehena kuni oma ootamatu surmani.
Koostöös Pakila kogudusega on Pauli juhitud umbes sajaliikmeline ühing toetanud Torma kogudust nii materiaalselt kui ka vaimselt ja vaimulikult. Omalaadne projekt oli MTÜ Tormanystävät ja
Torma ühisettevõte TORPAK AS, lihatöötlemistehas, mis tegutses
Tormas aastail 1994–2000. Torma sõpradel on õnnestunud ka
suurendada pakilalaste teadmisi Eestist. Sealsetele inimestele on
korraldatud üle 20 bussireisi Eesti eri piirkondadesse. Ka Tormast
on käidud Pakilas nii kooriga esinemas kui ka jumalateenistustel
kaasa aitamas. Tähtsate projektide hulka on kuulunud Torma
pastoraadi remont. 2011. aastal tunnustati Paulit Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku koostöömedaliga.
Mäletame Paulit kui suure südamega, sooja ja abivalmis inimest
ning avaldame kaastunnet lesele, tütrele ja kõigile lähedastele.
Pauli Matikainen maeti 29. aprillil Maunula kalmistule.
EELK Torma Maarja kogudus ja õpetaja Mehis Pupart
MTÜ Pakilan Tormaystävät ja asejuhataja Tapani Harviainen

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Vitali Zarin
Zinaida Jegorova
Kalju Arnek
Miia Paramonova
Maie Värk
Peeter Jalg

10.04.1987–13.04.2020
11.04.1930–15.04.2020
09.05.1959–16.04.2020
27.06.1938–22.04.2020
21.09.1942–24.04.2020
31.08.1945–25.04.2020

