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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa lõhutud küttepuud.   
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

 ■Müüa lõhutud küttepuud veoga 
ja ehituslik saematerjal, ka 
süvaimmutatud. Tel 505 3343.

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), turbabriketti alusel 140 €, 
pellet 975 kg (hele,  8 mm), 195 €. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

 ■Otse tootjalt kandiline kasepuit-
brikett 140 €, turbabrikett 130 €, 
preemium pellet (6 ja 8 mm) 190 €, 
pakitud kivisüsi 240 €, kasekami-
napuu (30 cm) 3 €, kütteklotsid  al 
1,70 €. Vedu. Tel 506 8501.

 ■Müüa kuivi kütteklotse (40 l).  
Tel 5383 9215.

 ■Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m 
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid. 
Transport hinna sees. OÜ Picea 
Grupp, tel 514 8309.

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu ta-
suta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp), 
min kogus 30 rm, samas müüa 
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619, 
773 7274, 5349 9274.

 ■Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Samas müüa 3 m 
küttepuid. Tel 522 0946.

 ■Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.   
Info tel 5196 2628 või 5354 3002.

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, ter-
rassi-, voodri- ja põrandalaudu. 
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Automüük.ee

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

Meie südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele ...

Kallist 
ELVI LUDMILLA OOLET 

(sünd. PÄSS)
27.03.1921–23.06.1945

mälestavad 
100. sünniaastapäeval

tütar, lapselapsed peredega 
ja õde Aime 

Südamlik kaastunne 
omastele kalli 

IVI-MAI RAUDSEPA 
kaotuse puhul.

 
Majarahvas

Südamlik kaastunne Ivarile ja 
Siretile lastega kalli 

TIIU VINKMANNI 
kaotuse puhul.

 
Rahvatantsurühm Paunvere 

Tootsid-Teeled

Mälestame armast 
klassiõde 

TIIU VINKMANNI 
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 

Palamuse Keskkooli I lend

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikselt leinas 
langetame pea.

Avaldame kaastunnet Ivarile, 
Evele ja Ivole kalli ema

TIIU VINKMANNI
surma puhul.

Mälestavad Taimo, Tõnis ja 
Marje peredega

Avaldame sügavat 
kaastunnet Ivarile 

kalli ema

TIIU VINKMANNI
surma puhul. 

Palamuse Pritsumehed

Tuul tasa kutsumas kevadet, hing ihkamas rahu. 
Vaikselt kutsus Sind igavik, mõtteisse mälestus mahub... 

Lahkus õpetaja 
TIIU VINKMANN

Mälestame ja meenutame armast kolleegi ning 
tunneme kaasa lastele peredega. 

Galina, Vaike, Meeli, Merike, Katrin, Eha, 
Enn, Asta, Saima, Daisy, Lea

Elu on laul, 
nii habras ta viis,
heliseb hetk ... 
ja katkeb ta siis. 

Südamlik kaastunne 
pojale kalli ema 

IVI-MAI RAUDSEPA 
ootamatu kaotuse puhul.

Sõbranna Eha

Kevadtuultega läksid 
Sa teele, 
kaunis mälestus Sinust 
jääb meelde ... 

Siiras kaastunne kõigile 
lähedastele kalli 

IVI-MAI RAUDSEPA 
lahkumise puhul. 

Terje perega, 
Silvi, Sirje ja Sulev

Järgmisel nädalal (seoses 
pühadega) ilmub Vooremaa

teisipäeval, 30. märtsil 
ja neljapäeval, 1. aprillil.

1. aprilli lehte 
palume kuulutused saata 

hiljemalt 31. märstil kell 13.

Südamlik kaastunne Ivarile 
kalli ema 

TIIU VINKMANNI 
kaotuse puhul. 

Ahto ja Kadri

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk ja katkeb siis ... 

Südamlik kaastunne Ivarile, 
Evele ja Ivole peredega 

kalli ema, vanaema
 

TIIU VINKMANNI 
kaotuse puhul. 

Toomas perega

 ■Kütteladu24 – varim valik ja hin-
nad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

 ■Müüa kuldnoka pesakastid.  
Tel 5569 8290.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Info@est-land.ee,  
tel 504 5215, 514 5215.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi ja va-
navara. Tel 5804 6910.

 ■Ostan garaaži Jõgeva linnas.  
Tel 5373 5293.

 ■Ostan seisma jäänud T-150, 
Saksa heinapressi, GAZ- või 
ZIL-kallaja, võib vajada remonti. 
Tel 5604 0533.

 ■Ostan DT-75 linttraktori, kom-
baini NIVA või JENISSEI. 
Võivad vajada remonti.   
Tel 5606 2063.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaad 
Jõgeva ja Tartumaal, võib pak-
kuda ka rendimaid. Tel 557 3232.

 ■Kinnistu/krundi kodu rajamiseks 
Jõgeva vallas. Kuni 50 000 €.  
Tel 5373 8593.

 ■Ostan väikese treipingi TB 4, 
TB 6 või TB 7. Tel 5396 6835.

 ■Ostan KODUTEHNIKAT! Jõge-
va Pandimaja, Pargi 2 a.   
Tel 5237422 www.incassor24.ee

 ■Ostan otse omanikult renoveerimist 
vajava 2-3-toalise korteri Jõge-
val. Tel 5551 9834.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. 
Tulen järele puksiiriga.   
Tel 5802 5654.

 ■KAARDID ENNUSTAVAD.  
Tel 900 1727, 24/7, ennustus.ee

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

 ■Veerennide puhastus.   
Tel 5197 8044.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, viljapuu-
de lõikamine, okste hakkimine 
ja materjali äravedu. Arbotur.ee, 
tel 5668 9761.

 ■Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. Hajaasustuse 
programm. Tel 5757 0202,  
e-post: erlend@eestiseptik.ee

 ■Ohtlike puude langetamine üle 
Eesti, kännu freesimine, puu- 
ja hekihooldus, muru niitmine  
Tartu- ja Jõgevamaal.   
Tel 5364 5833.

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevuümbriste ehitus ja käsi-
pumba paigaldus.   
Tel 5840 0240.

 ■Raamatupidamisteenused. 
(k.a. aastaaruanded).   
Tel 5554 1869.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Combitrans OÜ pakub tööd ko-
gemustega ekskavaatorijuhile. 
Lisa info tel 5197 0772.

 ■Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja remont.   
Tel 5634 4807.

IN MEMORIAM
Peeter Karma

27.12.1946–05.03.2021

5. märtsil lahkus meie seast 
74 aasta vanusena kauaaegne 
EELK vaimulik Peeter Karma.

Peeter sündis Tallinnas Reinu 
ja Erika-Hildegardi neljalapseli-
se pere teise lapsena. Kooliteed 
alustas ta Tallinna 34. 8-klas-
silises koolis, õppis õhtukesk-
koolis, Tallinna Merekoolis, 
Balti Laevastiku Sõjakoolis. 
Ajateenistuses oli ta Saaremaal, 
mereväes. Sel ajal küpses temas 
soov saada Jumala Sõna kuu-
lutajaks. Pärast sõjaväge käis 
ta Tarvastu koguduses õpetaja 
Harri Haameri juures leeris.

1975–1987 õppis EELK Tal-
linna Usuteaduse Instituudis.

1979. aastast jutlustas Kuu-
salu, Leesi, Rapla ja Juuru 
kogudustes armastatud õpetaja 
Eduard Salumäe juhendamisel. 
1980 ordineeriti Peeter Kar-
ma Tallinna Toomkirikus ase-
õpetajaks. Ta on olnud Juuru 
koguduse õpetaja ja Vahastu 
koguduse hooldajaõpetaja, 
Tallinna Jaani koguduse 1. 
pihtkonna õpetaja ja töötanud 
EELK Konsistooriumi raamatu-
kogu-arhiivis.

Peeter Karma oli vaimulike 
konverentsi üks taasellukutsu-
jaid ja esimene esimees.

1989–1995 oli ta Torma 
koguduse õpetaja ning 1989–
1993 Kodavere koguduse hool-
dajaõpetaja.

1980. aastate lõpul tutvus 
õpetaja Peeter Karma Soome 
Kiriku Pakila koguduse õpetaja 
Pentti Kivimäkiga, nii tärkasid 
sõprussuhted Torma ja Pakila 
koguduste vahel. Pakila kogu-
duses asutati algul Torma-töö-
rühm, hiljem Pakila Tormasõp-

rade ühing, mis toetas Torma 
koguduse laste- ja noortetööd, 
aitas remontida Torma kirikut 
ja pastoraati, korraldas huma-
nitaarabi. Toimusid koguduste 
ühised lastelaagrid ning kogu-
duste töötegijate ja liikmete 
vastastikused külaskäigud.

1992 moodustasid Torma 
ja Pakila kogudused, Torma 
vald, põllumajandite esindajad 
ja eraisikud Torma Kihelkon-
na Hoolekandefondi. Pakila 
Tormasõbrad olid üheks TK-
HFi liikmeks, et asutada siin 
koos Helsingin Kauppiaat-
Ruokatalo’ga lihatööstusette-
võte, mis tooks raha vallale ja 
töökohti kohalikele elanikele. 
1994 alustas tööd Tormas liha-
töötlemistehas Torpak AS, mis 
tegutses aastani 2000. Seal töö-
tas tipp-perioodil 25 inimest.

Kõigis neis ettevõtmistes 
osales hea organisaatorina ka 
tollane Torma koguduse õpe-
taja Peeter Karma, kellel oli 
sotsiaalset närvi ja kes soovis 
sel kitsal ajal aidata siinsetel 
elanikel elu edendada. 

Samal ajal oli ta Tartu praost-
konna abipraost, EELK välissu-
hete nõukogu liige ja konsistoo-
riumi majandusassessor.

Lühikest aega teenis ta Tallin-
na Peeteli kogudust. Hiljem elas 
Põlva lähedal oma talus, oli Põl-
va haigla vaimulik ja lühemat 
aega, kuni 2000. aasta lõpuni, 
Kambja koguduse õpetaja. 

Emerituuris püüdis Peeter 
sidet pidada kirikuvalitsuse ja 
emerituuris olevate ametikaas-
laste vahel, tundes muret ea-
kamate ametikaaslaste tervise 
ja käekäigu pärast.

Peeter oli tundliku loomuga 
ja mõndagi tagasilööki elas ta 
valusalt üle. Ta kõneles liht-
salt ning püüdis olla olemas 
väetimate ja abitumate jaoks. 
Armastas väga metsa – loomi, 
linde ning oli hea seenetundja. 
Kodu lähedale rajas Peeter 
pargi, kus kasvab üle 150 liigi 
leht- ja okaspuid.

Mäletame õpetaja Peeter Kar-
mat kui südamlikku, abivalmis 
inimest ja head organisaatorit 
ning avaldame kaastunnet lese-
le, lastele, lastelastele ja teistele 
omastele.

Peeter Karma matusetalitus 
oli 13. märtsil Põlva kirikus ja ta 
maeti Rosma kalmistule.

„Õndsad on surnud, kes 
nüüdsest peale surevad Issan-
das! Jah, Vaim ütleb, et nad 
võivad hingata oma vaevadest, 
sest nende teod lähevad nende-
ga kaasa.“ Ilm 14:13

EELK Torma Maarja 
kogudus ja õpetaja 

Mehis Pupart

MTÜ Pakila Tormasõbrad ja 
juhatuse esimees 

Tapani Harviainen

Südamlik kaastunne Kaidole, 
Marele, Helinale ja Heigole 

kalli ema, ämma ja vanaema 

LIIA POOMI 
kaotuse puhul. 

Maimu ja Raivo


