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IN MEMORIAM

Lihapood ratastel –
Eesti sealiha
otse ja omadelt

ÜLO KUKK
01.09.1942–19.09.2021
19. septembril lahkus meie
seast spordijuht ja õpetaja,
kogukonna aktiivne liige ning
eestvedaja Ülo Kukk.
Ta oli väsimatu eestvedaja,
kes suutis aktiivse ja inspireeriva inimese ning sihipärase
tegutsejana olla eestkõneleja
kogukonnas ja viia spordi
juurde mitu põlvkonda noori,
puudutades jälgijätvalt meist
paljusid.
Kooliteed alustas Ülo kodukoolis Ulvil 1950. aastal.
Mustvee Keskkooli lõpetamise järel viis kutsumus
ja sportlik hing teda õppima
Tartusse. Ülikooli lõpetas ta
kehalise kasvatuse õpetaja
ja treenerina 1966. aastal,
asudes seejärel tööle Nõo
Keskkooli.
1972. aastal tuli Ülo koos
perega tagasi kodukanti Avinurme kooli kehalise kasvatuse õpetajaks ja treeneriks.
Kogu hinge ja entusiasmiga
asus ta juhtima spordielu nii
Avinurmes kui Kohtla-Järve
rajoonis.
Õpetajana haaras ta kinni
igast võimalusest, et sütitada
oma õpilastes sportlikku vaimu. Avinurme kooli võistkonnad on osalenud Ülo algatusel
vabariigi TV 10 Olümpiastarti
võistlussarjas selle algusaastatest alates. Ta oli ka 1985.
ja 1986. aastal Avinurmes
toimunud TV10 Olümpiastarti
vabariiklike finaalvõistluste
peakorraldaja.
Ülo on töötanud treenerina
ka Kohtla-Järve rajooni LNSKs
ja viinud noored vabariigi
võistlustel medalivõitudeni.
Noortega tegelemisest
kasvas välja terve Avinurme
spordielu juhtimine. Ülo oli
Avinurme spordihoone (valmis
1975) ja staadioni (valmis
1979) ehituse eestvedaja,
talgutööde organiseerija, nõuandja projektide täiustamisel
ja parandamisel. Tänu sellele
said need spordirajatised valmis tolle aja parimate lahendustega. Ülo oli spordi hing
ja sporditegevuste korraldaja
Avinurme elanikele, viis läbi
võrkpalliturniiri Ankur, suusamatka Avinurme – Ulvi, vedas
iga-aastaselt Peipsi suve- ja
talimängudel osalemist, korraldas nii täiskasvanute kui
noorte võrkpallitreeninguid ja
osalemist vabariiklikel võistlustel, samuti ühist osalemist
Tartu suusamaratonidel. Teda
kutsuti tihti appi ka vabariiklikele võistlustele peakohtunikuks. Tema kaalutletud otsused ja täpsus võistlusjuhendite
ja projektide koostamisel aitas

ÜLO PÜSS
Südamlik kaastunne Silvile
kalli abikaasa kaotuse puhul.
Jõgevahe Pere Memmed
ja juhendaja Elle

Sealiha alates veerand seast 2.50 €/kg.
Lisatasu eest tükeldamise võimalus.

Müügil sealihakonservid ja subproduktid.

JÕGEVA ALEVIKU LASTEAED
ootab oma meeskonda

ÕPETAJAT koormusega 1,0
alati neid korraldada ilma
vaidluste ning probleemideta.
Alates Avinurme Spordi- ja
Terviseseltsi loomisest 2000.
aastal, kuulus Ülo seltsi juhatusse.
Lisaks kehalisele kasvatusele oli Ülo aastaid ka Avinurme
Keskkooli füüsikaõpetaja ja
klassijuhataks Avinurme KK I
lennule aastal 1979. Kui tema
lapsepõlve kodukool vajas
direktorit, võttis ta koolijuhi
töö oma õlgadele, olles Ulvi
kooli direktor 10 aastat, kuni
selle sulgemiseni 2005. aastal.
Ülo oli enamuse oma elust
seotud ka meestelauluga.
Olles Avinurme Meeskoori
asutamise juures 1983. aastal
ning koori liige kuni tänase
päevani.
Ülo humoorikas sõnavara
koori liikmena, koorivanema
ja kroonika jäädvustajana jääb
kõikidele eredalt meelde. Nii
nagu spordimehena, oli ta
aktiivne koori edendamises ja
igapäevastes tegemistes.
Ülo ja abikaasa Vaike peres
kasvab tütar ning kaks poega.
Neil on kolm lapselast. Nad
olid vanemateks ka Vaike
nooremale õele. „Isa eest“ oli
Ülo aga palju rohkematele kui
vaid oma lastele.
Ülo Kukk oli Avinurme valla aukodanik ja Valgetähe V
klassi teenetemärgi kavaler
(2003), Avinurme vallavolikogu liige mitmes koosseisus ning volikogu esimees
(28.10.1993–10.10.1996).
Oleme sügavas leinas hea
kaasteelise ja sõbra lahkumisel.
Jääme Ülo Kukke mäletama
Avinurme kohaliku elu edendaja, õpetaja ja spordihingena,
Avinurme spordirajatiste looja
ja sporditegevuse organiseerijana.
Avinurme Spordi- ja
Terviseselts,
Avinurme Meeskoor,
AKHS Nurmetuled,
Avinurme KK I lend 1979,
Avinurme Gümnaasium,
Mustvee Vallavalitsus

Tööle asumine oktoobris.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad palume saata 12. oktoobriks
e-mailile alevikulasteaed@gmail.com
Täiendav info tel 772 2798, 527 1541

Jõgeva vallavalitsus avalikustab valla arengukava muutmise
eelnõu valla kodulehel ja paberkandjal vallamajas, teenuskeskustes ja raamatukogudes. Ettepanekuid arengukava muutmise
eelnõu kohta saab esitada kuni 10. oktoobrini 2021. a vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil
info@jogeva.ee. Kõik huvilised on oodatud osalema arengukava
muutmise eelnõu avalikel aruteludel alljärgnevatel päevadel
(algus kõikjal kell 17.30):
28. septembril 2021 Vaiatu rahvamajas
29. septembril 2021 Palamuse rahvamajas
30. septembril 2021 Jõgeva kultuurikeskuses

MÜÜK
■Müüa soodsalt lõhutud kuivad
ja märjad küttepuud. Kaminapuud ja lehtpuuklotsid võrkkottides, transport. Tel 5661 1335.
■Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp),
min kogus 30 rm, samas müüa
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619,
773 7274, 5349 9274.
■ Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid.
Transport hinna sees. OÜ Picea
Grupp, tel 514 8309.
■ Otse tootjalt pakitud kandiline
kasebrikett, pakitud turbabrikett,
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud
kivisüsi, kuivad kütteklotsid. Vedu.
Tel 506 8501.
■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.
■Müüa kuivi küttepuid (lepp)
37cm. Transpordi võimalus.
Tel 56241549.

Mälestuste kauneid jälgi
kõigi hinge sinust jäi.

ÜLO PÜSSI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Karinile ja
Marcusele kalli elukaaslase
ja isa ootamatu kaotuse puhul.

AS Utilitas Eesti
Jõgeva osakond

AINO ROOMETI
surma puhul.
KÜ Linnumetsa 6 majaelanikud

■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.
■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu, terrassi-, voodri- ja põrandalaudu.
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
■Müüa kuivi kütteklotse (40 l).
Tel 5383 9215.

ScandiWood Eesti OÜ
pakub tööd liimpuidutehases Kuristal

• MEHAANIKULE

Töö sisuks on tööpinkide ja seadmete hooldus ja remont.
Kasuks tuleb varasem töökogemus sarnasel ametikohal
ja teadmised elektritöödest.

• PUIDUPINGITÖÖLISTELE
Info tel 511 5362 ja kohapeal

AS ATKO Bussiliinid
pakub tööd

■Ostan Toyota marki sõidukeid.
Tel 5896 1576.
■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info@est-land.ee,
tel 504 5215, 514 5215.

■Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.

■Konservikarbid, kaaned, kaanetajad, roostevabad autoklaavid. Tel 506 8501.

■ Ostan raamatuid, kunsti, vinüülplaate, lauanõusid, tarbeklaasi, kuld- ja hõbeesemeid
jm vanavara. Tel 5804 6910.

OST

MITMESUGUST

■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

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

■ Ostan maja Jõgevale.
Tel 5566 1629.

■ Rakkekaevude kaevamine ja
puhastamine. Tel 5634 4807

ilmub 5. oktoobril
HEINO KAJAK
Avaldame kaastunnet
Viivele kalli abikaasa
surma puhul.
Töökaaslased MTÜst Iseseisev
Elu Kaarepere Hooldekeskus

AUTOREMONDILUKKSEPPELEKTRIKULE
Tööasukoht Jõgeval
Lisainfo Indrek Piir,
tel +372 5552 8963,
www.atko.ee

■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Järgmine

MEELIS ROOSMÄE

Avaldame kaastunnet
Kerstile, Katrinile, Ivarile
ja Karinele peredega kalli

Info ja tellimine tel 5358 6772
e-post: vajanguperefarm@gmail.com
perefarm

JÕGEVA VALD

Ain ja Anne-Ly

Südamlik kaastunne
lähedastele

11.10 Põltsamaa-Jõgeva-LaiuseTorma-Mustvee
18.10 Jõgeva

Saada kuulutused hiljemalt
30. septembriks
reklaam@vooremaa.ee

■ Katuste- ja fassaadide pesu,
värvimistööd ja rennide puhastus. Tel 5638 8994.
■ Ohtlike puude langetamine,
kändude freesimine. Korrastusraie. Tel 5364 5833.
■ Elektritööd. Tel 5615 0743.
■Soovin rentida põllumaad Jõgeva ümbruses. Tel 5803 4472.
■ Ohtlike puude langetamine,
hooldus, kändude freesimine
ja tekkinud jääkide äravedu.
Info@vikatimees.eu, 5666 7776.
■Ohtlike puude langetamine ja
puude hoolduslõikus, okste
hakkimine ja materjali äravedu.
Arbotur.ee, tel 5668 9761.
■Surmajärgne koristus, ka
muud eripuhastustööd, kuhu
ise sisse ei taha minna.
Tel 5699 7492, helz.ee
■Muru niitmine hooldusniidukiga, aiamaade freesimine,
veoteenus. Tel 562 41549.
■Hooldan vanureid.
Tel 5354 2646.

