MÜÜK

In memoriam
10.09.1931–08.01.2022
ajaloolane või muuseumijuht.
Eino Veskis seisis hea ka selle
eest, et mitmed kultuurilooliselt
olulised paigad ja objektid Jõgevamaal tähistatud saaksid.
Eino Veskis oli õpilaste ja kolleegide poolt armastatud õpetaja
ning tema pedagoogiline karjäär
kujunes pikaks ja õnnelikuks.
Täiskasvanute keskkoolis jätkas
ta ajalooteadmiste jagamist veel
pärast kaheksakümnendat sünnipäevagi. Pikka aega käis ta ka
sotsiaalkeskuses Elukaar eakatega ajaloo ja nüüdisaja ühiskonnaelu teemadel vestlemas ning
oli Jõgeval tegutseva Arukate
Akadeemia koostööpartner. Selle
eest tunnustas sotsiaalkaitseminister teda 2017. aastal kui
eakat vabatahtlikku. 1988. aastal
nimetati Eino Veskis Jõgeva linna
aukodanikuks ja 2004. aastal
sai ta presidendilt Valgetähe IV
klassi teenetemärgi.
Eino Veskis oli suurepärane
õpetaja, aga ka hea pereisa.
Tema vanem tütar Maire Baida
astub nii isa Eino kui ka ema
Siiri jälgedes: temagi on valinud
õpetajaameti. Noorem tütar Mae
Veskis Hove töötab küll finantsalal, ent põhitöö kõrvalt on ta

Langetame leinas pea ja mälestame
head sõpra ning parimat õpetajat

Kaastunne Mairele ja Maele peredega.
Ülle ja Tiit

Teised vaagigu su vilju,
sa ent sirbi tasahilju
pistad räästapilusse.
Kandes elu sirvilaudu,
lähed kõrge ukse kaudu
ära mätaste vilusse.
(Betti Alver)

Mälestame ja avaldame
kaastunnet Mairele ja Maele
peredega kalli isa,
äia, vanaisa, vanavanaisa
lahkumisel.

Jõgeva
Täiskasvanute Keskkool

Südamlik kastunne
Mairele armsa isa
EINO VESKISE
kaotuse puhul.
Trennikaaslased

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

oma praegusel kodumaal,
Taanis, lastele ja täiskasvanutele eesti keelt õpetanud. Isa
Eino kohta ütles Mae, et ta
oli parim isa, vanaisa ja vanavanaisa ning oli kogu perele
eeskujuks oma optimismi ja
heatahtlikkusega.
Lisaks perele ja omastele
jäävad värvikat isiksust ja teenekat pedagoogi mälestama
tuhanded õpilased ja sõbrad,
aga ka need, kel lihtsalt oli au
teda tunda.
JÕGEVA VALLAVALITSUS
JA -VOLIKOGU

EINO VESKIST
ja avaldame
kaastunnet lähedastele.
Jõgeva Keskkooli
28. lennu C klass

MITMESUGUST

■ Otse tootjalt pakitud kandiline kasebrikett, pakitud turbabrikett,
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud kivisüsi, kuivad kütteklotsid.
Vedu. Tel 506 8501.

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

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

■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.

■ Elektritööd. Tel 5615 0743.

■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L,
2.80 €), kuiva kaske (30 cm, 40 L,
3.20 €), puitbrikett alusel (960 kg,
al 230 €), turbabrikett alusel 165
€, pelletid (6 mm ja 8 mm) 220 €,
VEDU. Tel 5373 3626.

■ Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaasist lauanõusid. Värviliste vaaside
eest kuni 120 € kohe kätte!
Tel 5596 2292.

■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu, terrassi-, voodri- ja põrandalaudu.
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
■ Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.
■ Odavalt puhtast villast sokke
8 €/paar. Tel 5852 9226.

■ Ostan vene kellasid (ei pea olema
töökorras) ja muud vanavara:
raamatuid, mööblit, heliplaate, lauanõusid, rinnamärke, fototehnikat
ja palju muud. Kõik vana huvitab.
Tel 5872 5458.
■ Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.
■ Ostan vanavara. Tel 5354 5631.

■ Lumetõrje katustelt.
Tel 5638 8994.
■ Teeme plaatimis-, sanitaartehnilisi-, remondi- ning üldehitustöid. Tel 5340 3562.
■ Ohtlike puude langetamine ja
puude hoolduslõikus, viljapuude ja hekkide lõikamine,
raietööd, materjali äravedu.
Arbotur.ee, tel 5668 9761.
■ Surmajärgne koristus. Ka muud
koristustööd, mida ise teha
ei soovi. Hind sõltub objektist.
gamla.restaurering@gmail.com.
Tel 5699 7492 ja 528 7378.

EINO VESKIS
10.09.1931–08.01.2022
Mälestavad tütred peredega.
Ärasaatmine 15. jaanuaril kell 14
Tartu krematooriumi suures saalis.
Palume pärgi ja lilli mitte tuua.

Mälestame head
ajalooõpetajat

Mälestame kauaaegset
sõpra

Mälestame kallist
klassijuhatajat

EINO VESKIST

EINO VESKIST
avaldame kaastunnet
omastele.

EINO VESKIST
Siiras kaastunne lähedastele.

Perekond Kurik

40. lennu 11.a vilistlased

südamlik kaastunne Mairele
perega.

Jää hüvasti hea

Mälestame klassijuhataja

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

■ Ostan raamatuid, vinüülplaate,
helikassette, mänguasju, lauahõbedat, lauanõusid, tarbeklaasi,
ehteid, münte, märke jm vanavara. Tel 5804 6910.

EINO VESKIS

Avaldame kaastunnet Maire
Baidale perega kalli isa

Jõgeva Põhikooli pere

■ Ostan nostalgilisi nõusid, vaase,
serviise jne (ka üksikud). Huvitavad ka karpides lusikad, ehted,
raamatud ja palju muud.
Tel 5356 0761, Liina

■ Ost: seisev tehnika remondiks,
varuosadeks ja utiiliks – traktorid,
kombainid, veoautod, haagised jne.
Tel 5360 6046.

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie
kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

Jõgeva Keskkooli
26. lennu b klass

EINO VESKISE
kaotuse puhul.

■ Ostan vene päritolu traktori T-25 või
T-30 võib ka pakkuda muid vene
traktoreid! Tel 550 0772.

Kui palju aegu imelisi on jäänud käidud teele.
Kui palju häid inimesi, kes alati on meeles ...

Merle, Jüri, Krista, Meelis
EINO VESKIS
10.09.1931–08.01.2022
Mälestame kooli endist
direktorit, armastatud õpetajat
ja head kolleegi.
Sügav kaastunne tütardele
perekondadega.

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

Sügav kaastunne tütardele peredega.

EINO VESKIS

■ Jõgewa Militaarmuuseum ostab
vanavara. Pakkuda võib kõike.
Tel 5354 5631.

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

Lugupeetud ajaloolast, alati rõõmsameelset
kaaslast „Meenutusest“ jäävad mälestama õpetajad
pensionärid Hilja Tamm, Hilja Kuusk, Hele-Mall
Lüütsepp, Helju Nõu, Heldi Olev, Lehte Lõhmus,
Vaike Pärn ja Asta Paeveer.

EINO VESKIST

OST

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

Eino Veskis
8. jaanuaril lahkus meie hulgast legendaarne ajalooõpetaja, Jõgeva linna aukodanik
Eino Veskis.
Eino Veskis oli pärit Valgast,
ent oma elutöö tegi ta Jõgeval,
kuhu ta 1955. aastal pärast
Tartu ülikooli ajaloo-osakonna
lõpetamist suunati. Eino Veskis
oli Jõgeva keskkoolis, millest
hiljem sai Jõgeva 1. keskkool
ja siis Jõgeva gümnaasium,
samuti Jõgeva täiskasvanute
keskkoolis tuhandetele õpilastele teejuhiks ajaloo põnevasse
maailma. Ta ei piirdunud faktide edastamisega, vaid õpetas
neid ka seostama ja analüüsima. Oma teadmiste teistele
edasi andmine oli tema jaoks
üks meeldivamaid tegevusi.
Eino Veskis oli ka usin uute
ajalooteadmiste talletaja. Oma
aastakümnete pikkuse koduuurimistöö tulemused vormis
ta konverentsiettekanneteks,
ajaleheartikliteks ja raamatuteks, millel on hindamatu
väärtus. Kodulugu uurima ja
uurimistöödega konkurssidel
esinema innustas ta ka oma
õpilasi. Nii mõnestki tema
kunagisest õpilasest on saanud
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EINO VESKIS
Südamlik ja siiras kaastunne
Mairele ja Maele peredega.
Maimu ja Ain

Avaldame kaastunnet Mairele
ja Maele perekondadega.
Merike, Lembit, Anneli, Hanno

SALE-HELGE ORG
Südamlik kaastunne Lia
Kondasele ema
kaotuse puhul.
Kiigemetsa koolipere

Sügav kaastunne Mairele
perega kalli isa, äia,vanaisa
ja vanavanaisa

Südamlik kaastunne Mairele ja
Maele peredega kalli isa, äia,
vanaisa ja vanavanaisa

EINO VESKISE
lahkumise puhul.

EINO VESKISE
kaotuse puhul.

Juta, Erika ja Ene

Nataša, Vello, Ülle, Liisi perega

Tühi koht on toas
ja koduõues vaikus ...

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud ...
EINO VESKIS

Ei taastu päev,
mis igavikku loojus,
jääb alles ainult
mälestuste soojus ...

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...
Südamlik kaastunne
Linda Kollile lähedastega
kalli venna

Südamlik kaastunne kõikidele
lähedastele
JUHAN KERBI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Rainerile,
Kerstile, Koidule ja
teistele lähedastele
OSKAR JAKOBSONI
kaotuse puhul.
Janari, Raimo
ja Mereli peredega

Avaldame sügavat
kaastunnet Koidule
ja lastele
OSKAR JAKOBSONI
kaotuse puhul.

Laine, Ruth,
Rudolf ja Raul peredega

LEO HEINSOO
06.07.1930–17.12.2021
Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb meie juurde taas
esimese päikesekiire või leebe tuulena ...
Unustamatut sõpra ja teekaaslast mälestavad
Jõgeva Arukate Akadeemia kaaslased ja tunnevad
südamest kaasa Eino tütardele
Mairele ja Maele peredega isa, äia, vanaisa ja
vanavanaisa
EINO VESKISE
lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne
Sirje Parbusele kalli õe
SAIMA TREIALI
surma puhul.
Jõgevamaa Pensionäride
Ühenduse juhatus

ja kalli õe
MAI HEINSOO
12.03.1934–24.12.2021
kaotuse puhul.
Viivi, Karl, Silvi ja Enn

On ääretult valus, aeg seda ei muuda
ja kuidas ka paluks, Sa tagasi tulla ei suuda.
Südamlik kaastunne Koidule, Kerstile, Rainerile
ja Brigitale kalli abikaasa, isa ja vanaisa
OSKAR JAKOBSONI
kaotuse puhul.
Kaja ja Urmas

Aime ja Piret

