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TELLIMUSI JA KUULUTUSI  
VÕETAKSE VASTU

aadressil: www.vooremaa.ee/tellimused/
www.vooremaa.ee/kuulutused/  

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 

MÜÜK

MITMESUGUST

06.–23.12 kell 10–15.30
24.12 kell 9.30–13

Info tel 515 6391

Torma istandusest

Jõulukuuskede müük 
Jõgeva linnas, Selveri kõrval

15.–23.12 kell 9.30–17.30
24.12 kell 9.30–13

METSAMAAD 
JA

VÕSASTUNUD 
MAATULUNDUSMAAD

Info@arutehnika.ee,
www.arutehnika.ee

Tel 5626 4020

Ostame

Meenutades Ellen Randoja 
(16.02.1929–09.12.2021)

 ■Ostan raamatuid, kunsti, vi-
nüülplaate, helikassette, laua-
nõusid, märke, münte, ehteid, 
kuld- ja hõbeesemeid, hamba-
kulda jm vanavara.Tel 5804 6910.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaa-
sist lauanõusid. Võtke ühendust ja 
tulen ise kohale. Värviliste vaaside 
eest kuni 120 € kohe kätte!   
Tel  5596 2292.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

Südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele

AIME JUHKAMI
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
apteegist

Lahkus meie kallis abikaasa, 
ema, vanaema ja vanavanaema

AIME JUHKAM
14.03.1938–10.12.2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 
17. detsembril kell 14 
Tartu krematooriumis.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

AIME JUHKAM

Mälestame kauaaegset head naabrinaist.
Sügav kaastunne Voldemarile, Küllile, Liivile ja 

kõikidele lähedastele.

KÜ Linnumetsa 2 majarahvas

Tuul nii tasa 
puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad ...

Kallis Külli. 
Südamlik kaastunne armsa ema 

AIME JUHKAMI
kaotuse puhul.

Maarika, Marina, Taivi, 
Diana, Piia

Mis tulema peab, see tuleb.
Kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule 

ja süütab taevasse tähe.

Armas Evi.
Oleme mõtetes Sinuga, kui 
saadad viimsele teele oma 

kalli venna 
EINO REINAPU

Sõbrad võimlemisrühmast

Tühi koht on toas 
ja koduõues vaikus.

 Ei ava koduust 
Su käsi enam ... 

Südamlik kaastunne Silvile 
kalli venna 

EINO REINAPU
kaotuse puhul. 

Torma lasteaia Linnutaja pere 

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Südamlik kaastunne Silvile ja 
Evile peredega kalli

EINO REINAPU
kaotuse puhul.

Helju, Evi, Tiiu, Teele ja Tanel

Südamlik kaastunne 
Karlile perega kalli ema 

EHA VADI
kaotuse puhul.

Kalle ja Rein peredega

Sügav kaastunne Enele ja 
Andresele perega kalli 

ENNO VERI
kaotuse puhul. 

Aivar ja Hatikat perega

Südamlik kaastunne 
Marile ja Vellole kalli tütre

ÜLLE ROHTLA
kaotuse puhul.

Heiki ja Gunnar

Sind leinama jääb kodumaja, 
igatsema koduõu ...

Mälestame onu
ELMAR SOOLEPPA

Südamlik kaastunne Ilmele ja lastele peredega.

Sirje, Elmar, Inn

Päike kullaku Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Meie kaastunne 
Anule ja Vetele ema, 

Garitale, Madlile ja Lennale 
vanaema

ELLEN RANDOJA
surma puhul.

Lilli ja Jaak

Kõik, mis elus kaunis oli
jääb igavesti elavaks.
Me mõtetes püsid,
elad edasi me seas ...

Mälestame töökaaslast ja sõpra
ELLEN RANDOJA
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Viivi Rannat perega

Avaldame kaastunnet
lähedastele

ELLEN RANDOJA
kaotuse puhul.

Perekond Õun

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestustemaa ...

Head teed sul minna 
ELLEN RANDOJA

Avaldame siirast kaastunnet lähedastele. 

Linda ja Ain

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

 ■Müüa kütteklotse 40 l võrkkotti-
des. Tel 506 5907.

 ■Müüa odavalt villaseid sokke 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

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

 ■Müüa Jõgeval puhas, korrektne ja 
valgusküllane 2-toal krt.   
Tel 5302 7775.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

 ■Müüa Nissan Primera 1,9 D, 
2000. a. Tel 524 4176.

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

Südamlik kaastunne 
Karlile kalli ema

EHA VADI
surma puhul.

Töökaaslased 
OÜst Paunvere Agro

Otsides homsest uue algust,
kanna kaasas päikesevalgust!
Ole vapper oma teel,
ära iial heida meelt!

  

Taimi!

Vooremaa toimetus

Õnnitleme!

Otsides homsest uue algust,
kanna kaasas päikesevalgust!

Vooremaa toimetus

Õnnitleme!

Südamlik kaastunne 
Vetele perega ema ja vanaema

 
ELLEN RANDOJA

surma puhul.

Eret ja Kyllikki

Südamlik kaastunne 
lähedastele

ELLEN RANDOJA
kaotuse puhul.

Maie ja Marina perega

Pikk päevatee on jõudnud 
õhtusse,

tunde lööb vaid igaviku kell.

Südamlik kaastunne 
perekonnale kalli tütre

ÜLLE ROHTLA
surma puhul.

Egle, Niina, Elsa, Arvo, 
naabrid Pargi tn 13a

Avaldame kaastunnet 
Marile ja Vellole lastelastega 

tütre ja ema

ÜLLE ROHTLA
kaotuse puhul.

Auli, Endel, Õie, Eero

Meie seast kõrges eas mana-
lateele lahkunud Ellen Randoja 
elutee viis ta rahvapärimuse 
talletajate ridadesse vanadus-
päevil. Koostöö Eesti Rahva-
luule Arhiiviga sai alguse 2009. 
aastal, kui ornitoloogid valisid 
aasta linnuks kodukaku ning 
kutsusid loodushuvilisi oma tä-
helepanekutest teatama. Ellen, 
kes selle linnuliigi huikamised 
Imukveres karjalapsena oli 
meelde jätnud, saatiski oma 
meenutused Palamuselt teele. 
Vastavalt toonasele kokku-
leppele rahvaluulearhiiviga 
laekusid need säilitamiseks 
rahvapärimuse varaaita. Kaas-
töö tegemine teadusasutusele 
polnud Ellenile võõras: Ema-
keele Seltsis on hoiul tema 
kirjapanekud eesti linnunime-
tustest. Rahvaluulearhiivile 
saadetud eheda allikmaterjali 
seas on kokku üle 600 lehekülje 
kirjapanekuid: leidub naljan-
deid, pajatusi, isikulugusid, 
vanapäraseid laule, kombes-
tikku, joonistusi külatüüpidest 
ja pajatusetegelastest, lisaks 6 
helikassetti juttude ja laulude-
ga. 2011. aastal pälvis Ellen 

EV Presidendi rahvaluule ko-
gumispreemia kaastööde eest, 
mis sisaldasid Põhja-Tartumaa 
vanemat pärimust. Inimese ja 
muu looduse suhete teemal 
laekunud pärimusainest on 
nüüdseks ka avaldatud mitmes 
väljaandes. Koostöö aastate 
kohta on Ellen öelnud, et see 
on tema elus olnud kõige hu-
vitavam aeg.

Aga aeg, mis antud, sai nüüd 
äkki otsa … Aitäh kõige eest, 
hüvasti!

Mall Hiiemäe 
(Eesti Rahvaluule Arhiiv)

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja 
märjad küttepuud. Kaminapuud 
ja lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501. 

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 
L – 2,65 €), kuiva kaske (30 cm, 
40 L – 3,10 €), kasepuidubriketti 
alusel (960 kg, 200 €), turbabri-
ketti alusel 160 €, pelletit 975 kg 
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

 ■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.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663. 

LIIVI ALBRE

Tunneme kaasa Hiljele ja Tarvile 
armsa õe ja vanaema 

kaotuse puhul.
Malle, Hillar ja Lembit

ANŽELIKA VALDRE

Psühholoogiline nõustamine Põltsamaal,
koolitused üle Eesti.

Registreerimine tel 505 8973

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, vilja-
puude ja hekkide lõikamine, 
raietööd, materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

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

 ■Anda rendile haagisel kümblus-
tünn. Tel 5354 1460.


