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Illuka valla TORE ISA 2012 on Urmas Juuse
Konkurss TOREDA ISA väljaselgitamiseks
tegi isa Uno pojad Raivo ja Urmase
toimus vallas esmakordselt ning selle
sinasõbraks kõigi maatöödega. Lisaks õppisid
eesmärgiks on väärtustada peret ja
nad isa kõrval ka masinaid tundma, neid
tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel.
juhtima, parandama ja ka oma tahtmise järgi
Illuka valla TORE ISA on eelkõige hea ja
ümber tegema. Kuldaväärt kogemused, mida
armastav isa, kellel on head ja toredad
Urmasel oma töös vaja läheb. Nimelt
lapsed (või laps) ning korralik kodu. Tore
kontrollib ta sõidukite tehnilise seisukorra
isa on aktiivne ühiskondlikus elus ning
vastavust kehtivale seadusandlusele. Sageli
tuntud ja tunnustatud oma
kodukohas. Mees, kes oma
isiksusega rikastab oma lapsi ja
peret.
Urmas Juuse pere elab Vasavere
külas ja peres on kaks tütart: Janika ja
Janett.
Kurtna noortekeskus, kes Urmase
kandidatuuri esitas, on tänulik
Urmasele, kes on mitme aasta jooksul
olnud keskuse noortele abiks nii nõu
kui jõuga.
„Isa Urmas on tagasihoidlik,
rõõmsameelne, abivalmis ja ettevõtlik
ning toeks ja nõuandjaks oma
kallitele tütardele ning elukaaslasele.
Tänu isa Urmasele on ettevõtlikel
noortel olnud võimalus luua
PONIsid, mis vajavad meestele
omaseid oskusi ja teadmisi – Illuka
TORE ISA 2012 abikaasa ja tütardega.
valla kaart, võrk- ja korvpalliplats jne.
Foto: ENE RAUDAR
Urmas jäädvustas videosse ka PONI
„Instrumentaalne laululahing“ finaali,“ei olda
tuleb tööl olla ka puhkepäevadel.
noortekeskuses kiitusega kitsid.
Sellegipoolest ei jää tütred vaeslapse ossa,
Tunnen Urmast juba üle paarikümne aasta,
sest nii nagu Urmas ise ütleb, et laste jaoks
nimelt asus tema isamaja meie poolt ostetud
leiab ta alati aega. „Olen enda jaoks selgeks
talust mõnesaja meetri kaugusel ja nii olimegi
teinud, et laste jaoks peab jääma täpselt nii
suviti naabrid. Usun, et sellised naabrid nagu palju aega, kui palju neil seda vaja on,“on
Juuse pere, on teretulnud igale külaelanikule:
Urmas oma põhimõttes kindal..
alati abivalmis, rõõmsameelsed ja siirad.
Loomulikult on peres ka ühiselt veedetud
Tean juba ette, et küsimusele millised
puhkepäevi, siis käiakse ATV-dega koos
tõekspidamised on ta ellu kaasa võtnud oma
väljasõidul looduses, järvede ääres, tehakse
lapsepõlvekodust, vastab Urmas, et
üks tore seenelkäik või korrastatakse ühiselt
kodutunde ja töökuse. Juba maast madalast
oma kauni kodu ümbrust. Vahel tegeleb

igaüks sellega, millega ta kõige paremini
argiaskeldustest välja puhkab – oma
hobidega. Urmase hobid on fotograafia,
filmide tegemine, kalastamine, kaatriga
sõitmine ja loomulikult suusatamine. Mul
pole olnud juhust kohata Illuka kooli
lõpetanut, kes suusatamisega tegelenud ei
ole. Urmas: „Üritan mõnda spordiala endale
veel külge pookida, aga lõplikku
otsust pole veel teinud.“
Üks otsus tundub olevat küll lõplik:
Urmase pere juured on nii kõvasti
Vasaveres kinni, et oma perele ehitas
ta kodu isamaja lähedale. „Eks see
kodutunne ikka ole. Vaevalt keegi mind
kusagil mujal ootab. Pigem juba oma
küla, oma vald ja oma vanad sõbrad ja
tuttavad ümberringi,“usub Urmas.
Muide, ka vend Raivo ehitas oma
kodu siiasamasse.
Illuka valla TORE ISA 2012
tunnusnimetus anti Urmas Juusele
Illuka mõisas toimunud isadepäeva
kontserdil 9. novembril.
Peres on see juba teine tiitel: aasta
tagasi pälvis ema Elvira Jamur Aasta
Hea Ema tiitli. „Elvira on meie silmis
hea naine oma mehele ning hooliv ja
toetav lapsevanem tütardele. Usume,
et Illuka vallas on palju tublisid
emasid, kuid meie säravaim täht, Elvira Jamur,
on väärt saama Aasta Ema tiitlit just nüüd
aastal 2011,“ olid tookord oma valikus
kindlad noortekeskuse töötajad ja lisasid, et
kui Aasta Hea Ema kõrvale saaks tunnustuse
Aasta Isa, siis Kurtna noortekeskuse poolt
oleks kindlaks kandidaadiks Urmas Juuse –
abivalmis, siiras, heatahtlik, töökas.
Päikest, õnne ja armastust, Urmas, Sinu
üksmeelsesse ja teotahtelisesse perre!
ANNE JUNDAS

Illukal tähistati Poola Iseseisvuspäeva
Pidulikul aktusel 19. novembril Illuka
Koolis osales Poola Vabariigi suursaadik
Grzegors M. Poznañski, kes tegutseb
suursaadikuna Eestis alates 2011. aastast.
Ta on lõpetanud rahvusvaheliste suhete
eriala Varssavi Ülikoolis ning täiendanud end
Hiinas. Ta on töötanud Poola Esinduses ÜRO
Büroo juures Genfis, Välisministeeriumi
turvapoliitika osakonna asedirektorina ning
enne Eestisse tööle asumist Diplomaatilise
Turvalisuse Büroo direktorina.
Illuka valla
välissuhete
nõunik Aimar
Laulik
meenutab, et
eelmise
suursaadiku
Tomasz
Chloni
külaskäik
2007. aastal
oli tõukeks
Illuka ja
Duszniki
sõprussuhte
sünnile.
Külaliste ja
Grzegors M. Poznañski
esinejate
vestlushoos ajakirjanik
seas oli ka
Erik Gamzejeviga.
Foto: 2x ENE RAUDAR

mängufilmi „ Must neljapäev” („Czarny
ajalooprofessor Raimo Pullat, kes esines
czwartek), mis räägib 70ndate alguse
ülevaatega Eesti ja Poola ajaloolistest
dramaatilistest sündmustest Poolas. Film
suhetest.
leidis valmides laia vastukaja, puudutades
Aktusel viibisid ka Ida-Viru maavanem Riho
Breivel ja
naabervaldade Jõhvi ja
Mäetaguse esindajad.
Kuna eeloleval suvel
toimuvad 12.-14. juulini
Ida-Virumaal Poola
Päevad, kuhu on
kavandatud Poolateemalised ühisüritused,
milles osalevad lisaks
kolmele meie vallale
nende Poola poolsed
partnerid Duszniki,
Wieliczki ja Oleczko, siis
vestlusteemadest
puudu ei tulnud.
Suursaadik Grzegors M.
Poznañski avaldas
valmisolekut ka
saatkonna poolt igati
toetada kavandatavat
Fotomälestus Poola Vabariigi Iseseisvuspäevast Illuka Koolis.
üritust.
Poola lähiajaloo valusaid tahke, millistest
Sama päeva õhtul kell kuus kohtuti Kurtna
omal ajal polnud võimalik rääkida.
raamatukogus ajalooprofessor Raimo Pullati
(SL)
ja tema abikaasa Wieslawa PullatMultanskaga ning vaadati läinud aastal
valminud tõsisündmustel põhinevat
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Pannjärve suusarajal
kasvavad kukeseened
Kuigi esimene lumigi
on juba maas olnud ja
kiirematel suusadki juba
järgi proovitud, ei olnud
seda rõõmu kauaks. Täna
on rohi rohelisest
rohelisem ja kukeseened
upitavad oma ninad
mullapõuest välja.
Korjasin neid raja kõrvalt
kena taskutäie ja Olev
Mark, kes iga päev
Pannjärvel tiiru ära teeb, ütles, et
pudrulisa on temal kindlustatud.
Sügavamal tihnikus leidsin terve
pesakonna vahepeal juba
„sügavkülmikus“ olnud seeni, mis
praetult ülihästi maitsesid.
Tegelikult on ju ikka veel sügis ja lumi
teatavasti kuulub talve arsenali, nii et
pabistamiseks pole põhjust. Küll ta tuleb,
kuhu ta pääseb…
Oma närvirakke pole üldse mõtet raisata
asjade peale, mida me muuta ei saa. On
jah pime ja üha pimedamaks läheb, aga
ega sellepärast elu seisma ei jää. Juba
vanasti tehti sel ajal rohkem tubaseid töid.
Meie perenaised on vanarahvalt õppust
võtnud ja nii keedetaksegi Kuremäe
raamatukogus seepi, vilditakse ja tehakse
muid huvitavaid käsitöid. Raamatukogu
on üldse just praegu õige „kuum paik“ ja
lugemist leidub seal igale eale ja maitsele,
ole vaid varmas õiged raamatud välja
valima.
Hiljuti tuttav vanaproua kurtis, et
laenutas raamatu, mida kõik teised kiitsid,
aga tema pidi ennast lausa sundima, et
lõpuks raamat läbi lugeda. Soovitasin tal
järgmisel korral igav raamat pooleli jätta,
siis ei raiska asjatult oma aega. „Kuidagi
harjumatu,“ arvas tema, aga teleka
lülitame kohe teisele kanalile, kui nähtu
meile huvi ei paku. Valik on sinu…..
„Valikut polnud,“ näitas ühel päeval
pisike Annaliset oma täis pihkusid, kui isa
küsis, miks ta oma mänguasja autost
kaasa ei võtnud. Lihtne loogika: kui
midagi juba käes on, siis juurde ju ei
mahu.
Vot nii on siis lood nende valikutega ja
sageli ei tea me isegi, mida võtta või mida
jätta. Aga teised ei tea ammugi, mis just
sinule sobilik on või mida sa tegelikult
vajad ja kas sa üldse midagi
olemasolevale lisaks vajad…..
Seenejutu juurde tagasi tulles pean aga
tunnistama, et seentega on mul sel
sügisel lausa vedanud. Ühel hommikul
avastasin oma arvutilaual potis kasvava
Bromilia lehtede all tillukeste seente
perekonna: oleks nagu peniseene
minivariant. Esialgu on nad täiesti elu ja
tervise juures ning usun, et neile meeldib
siin. Oli neil valikut?
Mõnusat talve ootust meile kõigile!
ANNE JUNDAS

ÕNNITLEME VANEMAID
MAKSIM KANGURI
25.10.2012.a.
Kurtna küla
SÜNNI PUHUL
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Viinapitsidest lühter ja veel
palju muud huvitavat
Kultuurikomisjoni soovil võeti 7.
novembril ette väike ringreis silmaringi
avardamiseks. Kõigepealt suunduti
Põlvamaale, Mooste poole. Kuna Mooste
mõisa arendamisest on viimastel aastatel
olnud siin-seal ikka juttu, tekkis huvi
sealseid tegemisi oma silmaga kaeda.
Nende mõisakompleks on meie Illuka omast
üksjagu suurem ja teistsugusem, kuid
näpuotsaga sarnasust on niipalju, et mõlema
mõisa peahoones asub eelmise sajandi
algusaastatest kool (Moostes 1920, Illukal
1921) ning mõlemad kuuluvad ka tänasel päeval
meilegi tuttava „Unustatud mõisate“ projekti.
Moostesse jõudnuna tervitas meid esmalt

Vibutajad viburajal. Foto: ENE RAUDAR

vallavanem Ülo Needo, kes võitis koheselt meie
poolehoiu oma lihtsuse ja avala olemisega. Tema
tutvustas meile ka kogu kompleksi tänaseid
võimalusi ja veel teostamata ideid.
Esimese peatuse oma ringkäigul tegime
viinavabrikus. Noh, see tähendab küll, et
endises viinavabrikus, kus täna on Eesti
Fototurismi Keskus. Mis seal salata, et esmalt
köitis kõigi pilke laes rippuv lühter millesarnast
teist Eestimaal ilmselt pole ja sissejuhatuseks
tuli ära arvata, mitmest elevust tekitavast
elemendist too koosneb. Need elemendid, olgu
siinkohal ära öeldud, on ehtsad viinapitsid. Ja
olgu ära öeldud ka see, et pika arvamismängu
peale meie nüüd teame seda arvu, kuid jätame
targu ütlemata. Muidu pole neil, kes sinna
edaspidi satuvad enam sellist põnevust.
Pool tunnikest kulus ka fotostuudios, kus
professionaalne fotograaf meid kõiki ühele
pildile ära mahutas ning mille igaüks ka endale
kohe kätte sai.
Veel külastasime villakoda, restauraatorite ja
folgikoda, kiikasime rahvamuusika keskuse
pillitundidesse, proovisime kätt keldris asuval
viburajal, uudistasime veskiteatrit ning
kinnitasime keha koolisööklas. Tuleb
tunnistada, et üksjagu jäi veel nägematagi, nii et
ilmselt ei jäänud see meie viimaseks
külaskäiguks sinna.
Tagasiteele sättisime veel ka Jääaja Keskuse
kiire külastuse Äksis. Tervitasime mammuteid
ja nautisime virtuaalseid virmalisi. Tunnike
tihedast päevast väsinud giidi saatel möödus
linnutiivul ja juba me tuledes bussinina
pimedust lõikaski. Koduteele jagus hulganisti
muljeid ja huumorit ning arusaamist, et taolised
tutvumisreisid on mitmeti vajalikud, küll
sõprussuhete loomiseks, küll silmaringi
laiendamiseks ja kindlasti ka uute ideede
kogumiseks. Ilmselt järgmine reis ei lase end
kaua oodata, sest teada on, et meid oodatakse
külla nii Harju- kui Järvamaale. Seega, järgmiste
muljeteni.
ENE RAUDAR,
valla kultuurijuht

Sulev Oll Kuremäel
21. oktoobril külastas Kuremäe
raamatukogu Maalehe ajakirjanik ja
luuletaja Sulev Oll.
Ta oli näpuotsaga
kaasa võtnud ka oma
muhedat-toredat
lasteluulet ja mitte
ainult laste... Ka
täiskasvanuile on
kimbuke mõtlikke
ridu kaante vahele
pandud. Sulevi luulet
lugedes saab peagi
selgeks, et
juhuslikult ei satu
Sulev Oll Kuremäel.
ükski rida paberile.
Foto: ENE RAUDAR
Õdusas
kaminatoas mõnusa kaminatule praksudes
möödus märkamatult paar tunnikest
meeldiva vestluse ja luule saatel. Räägitud
sai elust ja inimestest, loomingust ja uutest
plaanidest. Loodetavasti leiab ka tulevikus
aset toredaid kohtumisi huvitavatel
teemadel. (SL)

SAAGEM TUTTAVAKS
Ervin Metsatalu
Illuka valla abivallavanem
Ervin Metsatalu asus Illuka valda tööle
käesoleva aasta 7. augustil.
Kuidas oled uues töökohas kohanenud?
Arvan, et olen kohanenud, võib öelda, et
olen kohanemise protsessi lõpufaasis. Kui ka
tuleb ette mulle tundmatuid olukordi, siis on
mind alati aidanud minu uued toredad
töökaaslased.
Sinu eelmised töökohad on olnud suhteliselt
teisest valdkonnast. Kas omad mingeid
kogemusi, mida saad ka praegusel
ametipostil kasutada?
Elu jooksul saadud iga kogemus on
kogemus, mida saab otseses või ülekantud
tähenduses kasutada teatud situatsioonides.
Töövaldkonnad on küll olulised, aga üldises
mõttes, kui nad ei puuduta spetsiifilisi
valdkondi, saab kogemusi rakendada paljudel
töökohtadel.
Eelmises töökohas tuli samamoodi suhelda
inimestega, võtta vastu otsuseid, tegeleda
töökorraldusega ja lõpuks ka vastutada tehtu
eest. Palju ühtib uue ametikohaga.
Töötamine kohalikus omavalitsuses erineb
siiski töötamisest eraäris. Ainuüksi teadmine,
et vallas on tegemist inimestega, kelle kodud
on siin olnud juba mitmeid põlvkondi ja iga
sinu tegevus/tegevusetus võib parandada /
halvendada antud kogukonna elukvaliteeti,
seab sulle koheselt ette väga suure vastutuse
ja kohustused.
Kui eraäris halva töökorralduse tõttu on
oht pankrotistuda, siis omavalitsuses ei tule
kõne allagi, et selle tõttu pannakse kool kinni
ja lapsed ei saa kohapeal õppida. Neid näiteid
võib veelgi tuua. Illuka vallas elab üle
tuhande elaniku, nendega ei saa hooletult
ümber käia.
Oled pereinimene ja teie peres on üles
kasvanud kaks poega. Kaksikute
kantseldamine nõuab lapsevanematelt veidi
teistmoodi elamisviisi või ma eksin?
Jah, tõsi see on, kaksikuid kasvatada ei ole
kerge, see on kahekordne vastutus ja
kohustus. Kui ausalt öelda, siis kõik, mis oli
seotud laste kasvatamisega, lasus suuremas
osas abikaasa õlul. Töötasin sel ajal
põllumajanduses ja alates kevadest kuni
sügiseni nähti mind kodus vähe. Hommikul
tööle minnes lapsed veel magasid, õhtul töölt
tulles nad juba magasid. Kõigele vaatamata
sai nad koos abikaasaga üles kasvatatud.

Nõndanimetatud kaksikutel on juba endal
pered loodud ja peres kasvavad lapsed.
Seoses möödunud isadepäevaga tagantjärgi
tarkusena tahaks öelda järelkajana, et kõigele
vaatamata tuleb leida aega oma pere ja laste
jaoks. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka
peab saama.
Mis on Sinus endas sellist, mille eest oled
tänulik oma lapsepõlvekodule?
Oma lapsepõlve kodunt sain kaasa
teadmise, mis on pere ja pereväärtused.
Lapsepõlvekodu ja lapsepõlvega seonduvat
on alati hea meelde tuletada. Selles on ikka
rohkem rõõmsaid ja helgeid mälestusi. Mida
sa lapsepõlves lapsele kaasa annad, seda ta
ka edasi kannab.
Kohtume Sinuga tavaliselt Pannjärvel, on
tervisesport Sinu elu lahutamatu osa?
Oled ka tõsisemalt mõne spordialaga
tegelenud?
Sinuga on alati rõõm kohtuda.
Tervisesportlasena kuulume sinuga ühte
tsunfti. Tervisesporti olen harrastanud juba
pikemat aega ja ka praegu püüan kaks kolm
korda nädalas ennast jooksurajal liigutada.
Tõsiselt spordiga ja konkreetse spordialaga
pole just tegelenud. Põhikoolis meeldis
rohkem suusatamine ja juba siis sai käidud
Pannjärvel ja mujalgi võistlemas.
Tervisesporti püüan hoida oma elu
lahutamatu osana ehk elulaadina.
Millised hobid Sul veel on?
Mingit tõsist hobi mul ei ole.
Kui nüüd tagasi töö juurde tulla, siis
millised tööd sellel aastal veel ees ootavad?
Kuu aega tagasi sai läbi viidud riigihange
„Illuka mõisa pargi heakorrastus“. On olemas
selle hanke võitja firma, kes lähinädalatel
alustab Illuka pargis heakorratöödega. 19
sajandi lõpus rajatud Illuka pargi üldine
seisukord on rahuldav, kuid on ka vanu ja
haigeid puid. Need puud tuleb maha võtta ja
kevadel nende asemele uued istutada. Illuka
mõisa pargis on planeeritud lähiaastatel veel
palju töid. Sellest pargist saab lähiaastatel
väga ilus ja atraktiivne park. Rajatakse uued
ja korrastatakse vanad teed, ehitatakse
paviljon, ürituste plats, rajatakse
tehnovõrgud ja uus valgustus.
Tundub, et töödest – tegemistest Sul puudu
ei tule. Jõudu ja jaksu planeeritu
elluviimiseks, aitäh küsimustele vastamast
ning kohtumiseni Pannjärvel!
ANNE JUNDAS

Haridusfestivalil
juurest ei saanud lapsed kuidagi ära, neil oli vist ka
Reedel, 18. oktoobril 2012 toimus Jõhvis
eriline külgetõmbejõud ning tore juhendaja. Nii
Haridusfestival. Kella üheteistkümnest
mõnigi laps tegi ise kohupiima ja kui ausalt öelda,
liitusime meiegi Haridusfestivali
siis lapsi jätkus kõikjale ja muljed olid väga head.
tegemistega.
Kindel soov oli külastada teadusteatri
etendusi, mida vaatasime lausa kaks: „Vinge
muna“ ja „Koogist kakaks“. Esimene etendus
rääkis muna ajaloost, erinevatest munadest,
muna koostisest ja muna vastupidavusest.
Munadega tehti erinevaid katseid ja ehkki saal
oli lapsi täis, said meie lapsed mitmetel
katsetel olla assistentideks. Andrease
korrektsed teadmised vastustena paljudele
küsimustele üllatasid isegi täiskasvanud
inimesi ja seda muidugi positiivselt.
Etendus „Koogist kakaks“ rääkis aga sellest,
kuidas toimub toidu seedimine, millised on
head ja halvad bakterid meie kehas ja kuidas
hommiku-, lõuna- ja õhtusöögist saab lõpuks
kaka. Etendus oli naljakas ja samas õpetlik.
Taas sai Illuka kooli ettevõtlikkus
Kõik jäid väga rahule.
tunnustatud! Lisaks tänuplaadile sai kool ka
Lisaks osalesime messil. Koos Tallinna
Ettevõtliku
Kooli lipu. Pildil (vasakult) IVEK-i
Lennusadamaga meisterdasid lapsed
langevarjusid, Jääaja Keskuse leti juures täitsid juhataja Kadri Jalonen, Illuka Kooli direktor
Leo Raidma ja Illuka abivallavanem Ervin
lapsed
küsitluslehti ja Metsatalu. Foto: ENE RAUDAR
said erinevaid
Bussile minnes lapsed kinnitasid, et järgmisel
auhindu.
aastal osaleme kindlasti, aga oma lemmiktegevust
Valmistati kaarte
valida ei suudetud, sest kõik oli nii põnev. Ainult
firmaga Lendliis
mõni katse kriipis laste hinge ja ehkki
emale-isale-õeleteadusteatris hoiatati, et teatud katseid kodus
vennale, uuriti
Maantemuuseumi korrata ja proovida ei tohi, siis mõnigi ütles ausalt,
et kunagi proovib ikka ise ära ka. Vanemad, olge
tegevusnurka,
ettevaatlikud - enne kui plahvatused ja paugud
Keskkonnaameti
tekivad ning munad mööda kodu lendama
õppemängud olid
hakkavad!
köitvad, nii
Suur tänu korraldajatele, mõistlikele vanematele
mõnigi pani oma
teadmisi proovile. ja koolile, kes meile need lahedad tegevused
Martin teadusteatris.
võimaldas!
Goethe Instituudi
Foto: KRISTI
KRISTI KLAAMANN
nutimängude
KLAAMANN
3. klassi klassijuhataja
õppetahvlite

Andreas Ahu ja Martin Kärner
said „Kevade“ teemaliste
kirjade konkursi tänukirjad
Sellel kevadel juuni alguses lõppes Eesti
lugemisühingu 20. aastapäevale
pühendatud konkurss, mis kutsus kõiki,
keda on kõnetanud Oskar Lutsu
jutustuse “Kevade” kirev tegelaskond,
osalema kirjavõistlusel “Kiri
“Kevadele““. Kirjutada võis ka autorile.
„Lugesime koos lastega katkendeid
“Kevadest”,
koos
arutasime
seda,
kuidas pea
sada aastat
tagasi
koolis õpiti.
Mis oli
sarnane ja
mis erinev.
Kõik
lapsed
kirjutasid
kirja,
valisime
koos
parimad
Õnnelikud auhinnasaajad.
kirjad
Foto: KRISTI KLAAMANN
(autorid:
Andreas Ahu, Liset Vähk, Evar Piirits ja
Martin Kärner) ning saatsime konkursile,
“rääkis klassijuhataja Kristi Klaamann.
Lugemisühingu sõnul saabusid
Palamuse O. Lutsu
kihelkonnakoolimuuseumi kirjad Eesti eri
paigust, esindatud olid kõik kooliastmed
ning parimate väljaselgitamine oli
keeruline, sest kirjad olid omanäolised ja
huvitavad. zürii ei teinud pingerida, vaid
valis välja tummisemate kirjutiste autorid.
7- ja 8-aastaste laste vanuseklassis oli
nimetatud neli last: Andreas Ahu ja Martin
Kärner, Illuka kooli 2. klass, Oskar Pihel.
Rocca al Mare kooli 2. klass ja 7-aastane
Meribel Elisee Lehtpuu. Kirjadest tehti
muuseumis näitus, nii et kõik Oskar Lutsu
kihelkonnakoolimuuseumi külalised
saavad neid lugeda.
Nüüd, sügisel 2012 said Andreas ja
Martin kätte tänukirjad ja üllatusmeened.
„Täna on meil hea meel, et kahe lapse tööd
jõudsid parimate hulka, aga minul
õpetajana on hea meel, et “Kevade”
kujunes paljude lemmikraamatuks sel
õppeaastal ja Oskar Luts lemmikkirjanikuks
Astrid Lindgreni ja Juhan Kivirähki
kõrval“, tõdeb poiste klassijuhataja Kristi
Klaamann ja lubab, et kindlasti
külastatakse ka sel aastal Palamuse
muuseumi. (SL)

Virumaa vanad
lastemängud nüüd ka
kaante vahel
Teisipäeval, 30. oktoobril esitleti Rakveres,
Lääne-Virumaa keskraamatukogus ühte
väga vahvat ja vajalikku raamatut. Mall
Hiiemäe on ära teinud tänuväärt töö ja
koondanud kaante vahele 140 lehekülje
jagu erinevate ajastute laste mänge nii
lääne- kui ida poolselt Virumaalt.
Sissejuhatuses ütleb ta ise: „Seda
raamatut koostades mõtlesin praegusaja lastele,
aga veel enam neile lastele, kes elasid saja aasta
tagusel Virumaal. Vana aja lastemänge mängiti
külavainul, koduõuel ja toas, suvel karjas käies
ja talvel koolis. Paljud sellal oma vanematelt ja
teistelt lastelt õpitud mängud on unustusse
jäänud, kuid paljusid mängitakse nüüd ja
edaspidi. Kui ikka mängitakse – sest 21.
sajandi lastel on palju muid harrastusi ja
täiskasvanute maailm tundub nii põnev.“
Ja jätkab vastates küsimusele „Miks mänge
vaja on?“, et „Muidugi on mängimise
eesmärgiks lõbusalt aega veeta, ent mängus on
nii loovust kui loomingulisust, mida
täiskasvanuna vaja läheb.“
Igal juhul on tegu väga toredalt hariva
kogumikuga, mille andis välja MTÜ Viru
Instituut ja see jõuab peagi ka Ida-Virumaa
kultuuri-, laste- ja haridusasutustesse. Illuka
lasteaial on see mängude raamat juba olemas ja
peagi on see ka meie kooli ja raamatukogude
riiulitel. Edasi tuleb soovida, et meie õpetajatel
jätkuks ainult mängulusti ja lastel rõõmsat tuju
kaasa lüüa.
ENE RAUDAR
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19. detsember, kl 16.30 – Lasteteatri
jõuluetendus Illuka kooli saalis. Tasuta
sissepääs kõigile. Lasteaia jõulupidu.
22. detsember, kl 13.00 –
Maarjaheina klubi jõulupidu Kurtna
seltsimajas
22. detsember, kl 20.00 – Illuka
mõisakompleksi seminarihoones
Jõululine aastalõpupidu.
Kontsert noortelt muusikutelt ansamblist
PUNT. Tantsuks ans Compact
Rakverest. Tuleb Jõuluvana. Suupisted
omal kaasa.
NB! Jälgige uuenevat infot toimuvate
sündmuste kohta ka valla teadetetahvlitel
ja kodulehel www.illuka.ee

Illuka lapsed kaitseliidu
pidulikul vastuvõtul
Mardipäeva õhtul oli Illuka kooli
rahvamuusika ansamblil võimalus
esineda kaitseliidu aastapäeva pidulikul
vastuvõtul Jõhvi kontserdimajas.
Meeleolu oli parajalt ärev, sest see oli
esimene kogemus Jõhvi kontserdimajas.
Kohal oli ka maavanem härra Riho
Breivel.
Esitasime 15 minutilise kava rahvapilli
lugudest ja rahvalikest lauludest. Ei
puudunud ka mardilaul – ikkagi ju
mardipäev.
Elevust tekitas laul „ Vanasti elati
ilmas…“ , mis oma humoorikate sõnade ja
laste lustliku esienemisega pani saali
kihama. Peale kontserti tuldi küsima, kust
selline laul pärit on. Laulu õpetas meile
Jaanus Põlder ansamblist „ Untsakad“.
See laul jääb kindlasti pikemaks ajaks meie
esinemiste kavasse.
Tänutäheks esinemise eest kingiti
lastele kaitseliidu kruusid ja peotäis
komme. Oli meeldejääv ja kogemusterikas
õhtu.
Tänusõnad kaitseliidule ja hr. Tarmo
Antonile ning tublidele lastele.
RIINA TUUR

Pildistame vana kuuri!
Ajalugu on AJA LUGU.
Oli aegu, kui fotoaparaati omasid ja
pildistamist harrastasid vähesed, seda
enam on nende tehtud kaadrid ja
jäädvustatud hetked täna väga hinnatud.
Tänapäeval on aga ilmselt vähe neid, kel
pole fotokat või videokaamerat. Ärgitan
teid märkama olukordi ja asju enese
ümber. Fikseerigem hetki ja olukordi,
millesse satume ja kus osaleme. Võib-olla
oled just Sina ajaloolise hetke ainus
talletaja.
„Vana kuuri jutustused“.
Illuka pargis kavandatakse peagi
korrastustöid ja ümberkujundust. See
tähendab üldjoontes seda, et
langetatakse ohtlikuks muutunud puid,
istutatakse uusi, rajatakse pargiteid ja
paigaldatakse pinke. Ilmselt leiab nende
tööde käigus oma lõpu ka vana puukuur
mõisahoone läheduses. Kooli kauaaegne
direktor Villio Reinsalu viitab kuuri
vundamendil fikseeritud aastaarvule
1934. Niisiis, pea 80-aastane „vanake“
juba...
Kutsun teid kõiki üles pildistama Illuka
pargi vana kuuri. Pildistagem seda
erinevatel aastaaegadel seni, kuni see
alles on. Telvel tehtud fotosid ootan
kevade alguseni, s.o. 20. märtsini ning
huvitavamate fotode autoritele paneb
vald välja meeneid. Saata võib nii meili
teel ene@kultuuriveski.ee kui ka paberil
(sel juhul ikka fotopaberil ja soovitavalt
A5 formaadis). Küsimuste korral võib
julgelt ühendust võtta.
Sirvime vanu albumeid
Ootan ka teavitusi, kelle pildialbumis võib
olla fotosid Illuka kooli vanast veoautost,
kooli juures tööde tegemistest (puude
ladumisest, aiatöödest ja muudest
talgutest) ning teistest huvitavatest
sündmustest vanemal ajal.
ENE RAUDAR

Maailmakuulus kaisukaru Teddy
tähistas oma 110. sünnipäeva
Teddy-karu on tuntud peaaegu üle maailma.
Kaisukarusid on väikseid ja suuri, on
erinevat värvi ja erineva näoga, aga üks on
neil ühine – nad on head, pehmed. Nad on
alati valmis ära kuulama kõiki meie
muresid ja rõõmusid. Parimat sõpra kui
kaisukaru on raske leida. Karust on saanud
mänguasjade maailmas helluse ja
turvalisuse sümbol.
Umbes sada aastat tagasi, aastal 1902, oli
Ameerika Ühendriikide president Theodore
(hellitusnimega Teddy) Roosvelt jahiretkel.
Jaht ei õnnestunud ja retke korraldajad
pakkusid presidendile jahtida varem lõksu
püütud karu. President keeldus otsustavalt
sellisest koledast teost ja läks koju tühjade
kätega. Pärast seda pilgati ajalehes seda
vahejuhtumit pilapildiga presidendist ja
karust. Üks New Yorgi ettevõtlik poeomanik,
kes müüs oma naise tehtud pehmeid
mänguasju, nimetas mängukarud “Teddy`s
Bears” (Teddy Karudeks). Vaateaknale
pandud karukesed osteti silmapilkselt ära.
19. oktoober algas meilgi Teddy karu
sünnipäevaga. Nädala jooksul oli kogunenud
meie klassi lausa 34 karu. Esialgu tuli
õhupallid täis puhuda, et klass ära
kaunistada, siis lauad nurka lükata ja koogile
küünlad panna. Panime sümboolselt 10
küünalt ja Liset kirjutas tahvlile karudele ka
õnnitlused. Ja siis tulidki külalised,

mängisime koos, laulsime karule
sünnipäevalaulu, puhkusime küünaldelt tule
ja sõime mee ja magusa piima kooki. Siis
kallistati karusid ja tutvustati neid kõigile
teistele. Saime teada, et enamus

Küll need kaisukarud on kallid!
Foto: KRISTI KLAAMANN

lemmikkarusid on helepruunid ja kannavad
nime Mõmmi ja on isased karud ning vanuses
seitse või kuus aastat. Saime teada ka seda,
et kõik hoiavad oma karusid ja loodame, et
ükski neist ei satu prügimäele, see pole
karude koht.
KRISTI KLAAMANN
3. klass ja õpetaja

Viltimisest, voltimisest ja muust näputööst
Kuremäel on juba mõned korrad kokku
tulnud seltskond, kes korra kuus uue ja
huvitava tegevuse oskust või teadmisi
enesesse ammutamas käivad.
Oktoobris toimunud seebivalmistamise
õppetunnis avaldati järgmiseks soovi
viltimise algtõdesid tudeerida ning seekord,
14. novembril selleks puhuks taas kokku
tuldigi. Juhendajateks naabervallast Kiikla
MaaDaami ühingust Ruth Linnard ja Tiina
Kivil, kes pakkusid esimeseks korraks kohe
mitut varianti. Tunni lõppedes oli võimalus
koju minna vilditud sõle või pildiga, kes oleks
soovinud, võinuks ette võtta ka pehme
mänguasja totaalse muutmise selle „uueks
viltimise“ teel.
Igal juhul oli taas üks tegus ja õpetlik
poolteisttund ning uute teadmiste kogumist
jätkatakse juba uuel aastal. Viltimine selge,
siis võtame ehk voltimise nipid käsile... Kel
huvi, see leiab vastavasisulist teavitust ikka

Nobenäpud olid meelsasti nõus oma töid
meilegi näitama. Foto: ENE RAUDAR

kas Sõnumilaekas või valla kodulehel. Olgem
varmad märkama ja soovi avaldama. Uute
kohtumisteni!
ENE RAUDAR

Illuka Kooli õppepäev KUMU-s
Seoses uue Comeniuse programmiga käis
kogu Illuka kool neljapäeval, 8. novembril
KUMUs, kus eri vanuseastmetele toimusid
haridusprogrammid.
1.-3. klass osales programmis „Ring, ruut,
kolmnurk“. Programm oli seotud näitusega
„Geomeetriline inimene”, lastele tutvustatati
geomeetrilistele vormidele tuginevat kunsti. Uuriti
kunstiteoseid, mille loomisel kunstnik oli lähtunud
ringist, ruudust ja kolmnurgast. Räägiti Eesti
Kunstnike Rühmast ning matemaatika ja kunsti
vahelistest seostest. Tunni lõpus püüti erinevaid
kujundeid omavahel sobitades luua ise üks
kompositsioon.
8.-9. klass osales programmis „Lõiked“, mis
oli seotud näitusega “Mood ja külm sõda”.
Programmi jooksul täitsid noored passi, mis
dokumenteeris nii poliitilisi kui moega seotud
ajaloolisi fakte. Loovtöö osas kasutati graafilisi
lehti, makrovõtteid õmblustest ja kaugvõtteid
riigipiiridest ning sulatati need omavahel üheks
teoseks.
4.-7. klass osales haridusprogrammis
„Kalevipoeg“ kahes vanuserühmas.
Kalevipoja haridusprogramm keskendus eesti
muistsele hiiule ja tema suurtele vägitegudele.

Isadepäeval
lasteaias
mängiti
matkamängu….
…..ja
istuti koos
„lõkke“
ääres.

Foto: 2x ENE
RAUDAR

Eesti kunstiklassika saalides said õpilased näha ka
meie kangelase ema Lindat ja isa Kalevit. Räägiti
muistendeid, loeti teoseid kehakeeles ning püüti
mõistatada Kalevipoja tõelist suurust ja tugevust.
Teoste juures täideti koos Eestimaa magnetkaarti,
kus olid peal Kalevipoja eeposega seotud paigad.
Lisaks oli kõigil võimalik tutvuda KUMU
näituste põnevamate teostega omal käel.
Õpilastele ja õpetajatele meeldis KUMUS väga.
1.-5. klassi õpilased külastasid veel Skypark
batuudikeskust ja vanemad õpilased käisid
Riigikogus.
Uue Comeniuse rahvusvahelise projekti: Take a
breath!: an innovative approach to develop key
competences in European schools raames sõitsid
19. novembril Illuka Kooli viis õpilast Teele
Paiste, Ragnar Dietrich, Kristjan Reino, KaivoMart Kangro ja Ülari Tasa ning kaks õpetajat
Kristi Klaamann ja Karmen Kull esimesele
mobiilsusele Hispaaniasse Madridi, Móstolesse.
Vastuvõtjaks kooliks on Instituto De Educacion
Secundaria Europa.
Koos teostatavaks teemaks on kunst. Koos
tehakse viis rahvusvahelist kuupi teemal: kunst,
teater, muusika, sport ja tants.
KRISTI KLAAMANN

Elektrileping
Hetkel on elektri vabaturu toodete ja
hindadega Eestis turule tulnud kõik
pakkujad, sel aastal uusi tulijaid vaevalt et
lisandub. Loetud päevad on jäänud
10.detsembrini, et omada elektrilepingut 1.
jaanuaril 2013. Seega ei ole kliendile
jäänud enam eriti pikka aega kaalumiseks
ja ootamiseks. Igati mõistlik on võtta aeg
koheselt nõu saamiseks ja otsuse
tegemiseks ning pöörduda
postkontorisse, kus saab sõlmida Eesti
Energia elektrilepingu paketti KINDEL või
võtta vastav pakkumine.
Lähimad postkontorid, kus lepinguid on
võimalik sõlmida:
Kuremäe postkontor
Kuremäe küla
E-R 10:00-13:30
L,P suletud
Jõhvi postkontor
Narva mnt 8 (Jewe kaubanduskeskus)
E-R 9:00-18:00
L 9:00-14:00
P suletud
Tere tulemast postkontorisse, siit leiate
veel lisaks palju vahvaid kinke jõuluvana
kingikotti, müügil on ka lai valik
jõulukaarte ja 2013. aasta kalendreid.
KLARIKA LAANEMÄE
Piirkondliku postkontori juhataja

Töövarjupäev
Illuka Kooli 9. klassil oli võimalus
osaleda töövarjupäeval. Õpilastel oli hea
võimalus saada ettekujutus ametist, mis
neile huvi pakkus.
Töövarjuna külastati politseid,
põllumajandus ettevõtet, noortekeskust,
vallavalitsust ja raamatukogu. Päeva
eesmärgiks oli anda õpilastele võimalus
heita pilk täiskasvanud eduka inimese
tööpäeva olemusse. Õpilased said koolist
kaasa ka töölehed, mida juhendaja abiga
täita tuli. Töölehtede faktidest ja õpilaste
isiklikest emotsioonidest pakatav
tagasisidering andis tunnistust, et
töövarjupäev oli põnevusterohke ja hariv.
Noored tõdesid, et koolis omandatud
teadmised tulevad tulevikus kasuks, kuna
erinevatel erialadel läheb neid algteadmisi
kohe kindlasti vaja. Loodan, et ka
järgmiste aastate üheksandikud saavad
võimaluse töövarjuna erinevaid ameteid
lähemalt tundma õppida.
Aitäh kõigile asutustele ja töövarjude
juhendajatele, et te meid vastu võtsite!
KRISTJAN REINO
9. klassi õpilane

Hingedepäev ja
külaskäik Tudulinna
2. novembril kell 16.00 kogunes Puhatu
külarahvas surnuaiaväravas, et austada,
meenutada ja süüdata küünlad meie
eelkäijate haudadel. Tänu küla vanimale
elanikule Kilp Ellenile leidsime palju
haudu, kuhu küünal asetada.
2011. aasta andmetel elas meie külas
sissekirjutuse järgi 18 inimest, teglikult aga
on veel vähem. Süütasime küünlad 47
kalmul. Meist jäi maha ilus õhtune tulemeri,
hinges oli rahu
ja hea tunne.
Tänan kohalolijaid (kokku 10 inimest) Ellen
Kilpi ja perekondi Veit, Vähk ja Kurve.
Laupäeval, 10. novembril käisid
Maarjaheina klubi liikmed külas
Tudulinna klubil Kanarbik.
Seal tähistati tagantjärgi vanavanemate
päeva ja isadepäeva. Oli sööki, oli jooki, oli
veetlev perenaine Ziina Pikkof, oli vahva
oma bänd. Külalised tegid ka väikese kava.
Valve luges isadele luuletuse, Kaja kasvatas
naeri suureks ja tõmbas välja koos
erivaldade liikmetega.
Tudulinna naised laulsid nagu linnud,
imekenad lapsed esinesid ja noorte
rahvatantsurühm soojendas südant. Iisaku
tantsupaar Luule ja Laine lõid oma tantsuga
pahviks. Nii ilus oli, et võttis pisara silma.
Oli ka ühislaul.
Külakostiks viisme neile ellujäämise
korvikese, milles oli leib, küünlad, tikud,
vallaseep, vallasoojaalus, kommi.
Pärast läks tantsuks, vahva pidu oli.
Tervist ja jõudu neile ja meile kõigile!
KAJA KURVE
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Â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà
Comenius âñå ó÷àùèåñÿ Èëëóêàñêîé
øêîëû ïðîâåëè äåíü 8 íîÿáðÿ â
Õ ó äîæåñòâåííîì ìóçåå Ýñò
îíèè
Ýñòîíèè
KUMU, ãäå äëÿ ðàçíûõ âîçðàñòîâ
áûëè îðãàíèçîâàíû ó÷åáíûå
ïðîãðàììû.
Ó÷àùèåñÿ 1-3-õ êëàññîâ ó÷àñòâîâàëè â
ïðîãðàììå «Êðóã, êâàäðàò,
òðåóãîëüíèê»
òðåóãîëüíèê», êîòîðàÿ áûëà ñâÿçàíà ñ
òåìàòè÷åñêîé âûñòàâêîé «Ãåîìåòðè÷åñêèé
÷åëîâåê». Äåòÿì ðàññêàçàëè, êàê õóäîæíèê
ñîçäàåò ñâîè òâîðåíèÿ èñïîëüçóÿ
ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû, êàê ñâÿçàíû ìåæäó
ñîáîé ìàòåìàòèêà è èñêóññòâî. Â êîíöå
óðîêà äåòè è ñàìè ïîïðîáîâàëè ñâîè ñèëû â
ñîçäàíèè ãåîìåòðè÷åñêèõ êîìïîçèöèé.
8-9-å êëàññû èçó÷àëè ïðîãðàììó
«Âûêðîéêè»
«Âûêðîéêè», ñâÿçàííóþ ñ ýêñïîçèöèåé
«Ìîäà è õîëîäíàÿ âîéíà». Ó÷àùèåñÿ
çàïîëíÿëè ïàñïîðòà, â êîòîðûõ
äîêóìåíòèðîâàëè èñòîðè÷åñêèå ôàêòû,
ñâÿçàííûå ñ ïîëèòèêîé è ìîäîé. Â
òâîð÷åñêîé ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü
ãðàôè÷åñêèå ëèñòû, ìàêðîñíèìêè øâîâ è
òåëåñíèìêè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö,
ñîçäàâàÿ åäèíîå ïðîèçâåäåíèå.
Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà «Êàëåâèïîýã»
ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ äâóõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï ó÷àùèõñÿ 4-7-õ êëàññîâ è îíà
ðàññêàçûâàëà î ëåãåíäàõ è ïðåäàíèÿõ îá
ýñòîíñêîì ãåðîå-âåëèêàíå (òàêæå î ìàìå
Ëèíäå, îá îòöå Êàëåâå). Ó÷àùèìñÿ è
ó÷èòåëÿì î÷åíü ïîíðàâèëîñü â KUMU.
Íàðÿäó ñ ýòèì 1-5 êëàññû ïîñåòèëè
áàòóòíûé öåíòð Ñêàé-ïàðêà, à
ñòàðøåêëàññíèêè — Ðèéãèêîãó.
Â ðàìêàõ íîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà
«Comenius: T
ake a breath!: an
Take
innovative approach to develop key
competences in European schools» ïÿòü
ó÷àùèõñÿ Èëëóêàñêîé øêîëû — Òåýëå
Ïàéñòå, Ðàãíàð Äèòðèõ, Êðèñòüÿí Ðåéíî,
Êàéâî-Ìàðò Êàíãðî è Þëàðè Òàñà â
ñîïðîâîæäåíèè ó÷èòåëåé Êðèñòè
Êëààìàíí è Êàðìåí Êóëëü 19 íîÿáðÿ
îòïðàâèëèñü íà ïåðâóþ «ìîáèëüíóþ»
âñòðå÷ó ñ äðóçüÿìè èç Èñïàíèè. Èõ
ïðèíèìàëà â Ìàäðèäå øêîëà ñ íàçâàíèåì
Instituto De Educacion Secundaria Europa.
Âìåñòå îáñóæäàëè âîïðîñû èñêóññòâà. Â
öåëîì æå â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî
ïðîåêòà èìåþòñÿ ïÿòü òåì — èñêóññòâî,
òåàòð, ìóçûêà, ñïîðò è òàíåö.
Êðèñòè ÊËÀÀÌÀÍÍ

ÎÂÅ×ÈÌ
ÓÂÅÊ
ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÌ
ÀÉ!
ÑÀÐÀÉ!
Ñ ÒÀÐÛÉ ÑÀÐ
Ýòî - Èñòîðèÿ
Áûëè âðåìåíà, êîãäà ôîòîàïïàðàò
ÿâëÿëñÿ áîëüøîé ðåäêîñòüþ, ïîòîìó
ñíèìêè òîé ïîðû èìåþò îãðîìíóþ
öåííîñòü. À ñåãîäíÿ, î÷åâèäíî,
ìàëî òåõ ëþäåé, ó êîòîðûõ íåò
ôîòîàïïàðàòà èëè âèäåî-êàìåðû.
Âîò ÿ è ïðèçûâàþ âàñ âñåõ
çàïå÷àòëåâàòü ñèòóàöèè è âåùè
âîêðóã íàñ. Ìîæåò òàê ñòàòüñÿ, ÷òî
èìåííî òâîé ñíèìîê áóäåò
åäèíñòâåííûì ñâèäåòåëåì
èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ.
« Ðàññêàçû ñòàðîãî ñàðàÿ»
Ñêîðî â Èëëóêàñêîì ïàðêå íà÷íóòñÿ
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îôîðìëåíèþ.
Ýòî â îáùèõ ÷åðòàõ îçíà÷àåò âûðóáêó
îïàñíûõ äåðåâüåâ, ïîñàäêó íîâûõ,
ïðîêëàäêó ïàðêîâûõ äîðîæåê è óñòàíîâêó
ñêàìååê. Âåðîÿòíî â õîäå ýòèõ ðàáîò áóäåò
ñíåñåí è ñòàðûé äðîâÿíîé ñàðàé,
íàõîäÿùèéñÿ ïî ñîñåäñòâó ñ óñàäåáíûì
çäàíèåì. Áûâøèé äèðåêòîð çäåøíåé
øêîëû Âèëëèî Ðåéíñàëó ãîâîðèò, ÷òî íà
ôóíäàìåíòå ýòîãî ñòðîåíèÿ
çàôèêñèðîâàíà äàòà ïîñòðîéêè — 1934 ãîä.
Ò.å. «ñòàðè÷êó» óæå ñêîðî 80 èñïîëíèòñÿ...
ß ïðèçûâàþ âàñ âñåõ
ôîòîãðàôèðîâàòü ñòàðûé ñàðàé
Èëëóêàñêîãî ïàðêà.
Ñíèìêè ñëåäóåò äåëàòü â ðàçíûå âðåìåíà
ãîäà, à çèìíèå ñíèìêè ÿ æäó äî íà÷àëà
âåñíû, ò.å. äî 20 ìàðòà. Àâòîðîâ íàèáîëåå
èíòåðåñíûõ ôîòîãðàôèé æäóò ïðèçû îò
âîëîñòè. Ðàáîòû ìîæíî îòïðàâëÿòü êàê ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû HYPERLINK
“mailto:ene@kultuuriveski.ee”
ene@kultuuriveski.eeHYPERLINK
“mailto:ene@kultuuriveski.ee” èëè
îáû÷íîé ïî÷òîé (íà ôîòîáóìàãå è
æåëàòåëüíî â ôîðìàòå À5). Ñìåëåé
çàäàâàéòå âîïðîñû.
Ïîëèñòàåì ñòàðûå àëüáîìû
Æäó òàêæå èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî â
êàêîì-òî ñòàðîì àëüáîìå çàïå÷àòëåí
ñòàðûé øêîëüíûé ãðóçîâèê, èëè ðàáîòû,
ïðîâîäèìûå ó øêîëû (ïîãðóçêà äåðåâüåâ,
ðàáîòû â ñàäó è ò.ï.), äðóãèå èíòåðåñíûå
ñîáûòèÿ ñòàðîãî âðåìåíè.
Ýíå Ð
À Ó ÄÀÐ
ÐÀ
ILLUKA VALLA

SONUMILAEGAS

Êîíêóðñ «Îòëè÷íûé ïàïà» ïðîâîäèëñÿ ñî âñåìè ñåëüõîçðàáîòàìè, çíàëè âñå
â âîëîñòè âïåðâûå è åãî öåëüþ áûëî
ìàøèíû, óìåëè èìè óïðàâëÿòü,
ïðèçíàíèå ðîëè îòöà â äåëå
ðåìîíòèðîâàòü, à ïðè íåîáõîäèìîñòè è
âîñïèòàíèÿ äåòåé. Îòëè÷íûé ïàïà —
ïåðåñòðàèâàòü. Ýòîò îïûò Óðìàñó ñåé÷àñ
ýòî ïðåæäå âñåãî äîáðûé è ëþáÿùèé
áîëüøîå ïîäñïîðüå, ïîñêîëüêó îí
îòåö, â ñåìüå êîòîðîãî ðàñòóò õîðîøèå çàíèìàåòñÿ òåõíè÷åñêèì êîíòðîëåì
äåòè (èëè ðåáåíîê) è ó êîòîðîãî
àâòîòðàíñïîðòà è åãî ñîîòâåòñòâèÿ
îáðàçöîâûé äîì. Ýòî àêòèâíûé
äåéñòâóþùèì çàêîíàì. Îí ðàáîòå ïîðîé è â
ó ÷àñ
òíèê îáùåñ òâåííîé æèçíè â
÷àñòíèê
ñâîè âûõîäíûå äíè, íî äëÿ ñâîèõ äî÷åðåé îí
ðîäíîì êðàå è ìóæ÷èíà, êîòîðûé
âñåãäà íàõîäèò âðåìÿ. «ß äàâíî óÿñíèë, ÷òî
ñâîåé ëè÷íîñòüþ îáîãàùàåò ñâîèõ
äëÿ äåòåé íóæíî îòûñêàòü ðîâíî ñòîëüêî
äåòåé è ñåìüþ.
âðåìåíè, ñêîëüêî èì òðåáóåòñÿ» - Óðìàñ
Óðìàñ Þóçå æèâåò â äåðåâíå Âàçàâåðå, â åãî
âåðåí ñâîèì ïðèíöèïàì.
ñåìüå äâå äî÷åðè — ßíèêà
Ñåìüÿ ñîîáùà ïðîâîäèò
è ßíåò. Åãî êàíäèäàòóðó
âûõîäíûå äíè, âûåçæàåò
âûäâèíóë Êóðòíàñêèé
íà ïðèðîäó, õîäèò çà
ìîëîäåæíûé öåíòð çà òî,
ãðèáàìè, ñîîáùà îíè
÷òî â òå÷åíèå äîëãîãî
áëàãîóñòðàèâàþò äîì. Âñå
âðåìåíè îí ïîìîãàë
îñòàâøååñÿ ñâîáîäíîå
Öåíòðó êàê ñîâåòîì, òàê è
âðåìÿ Óðìàñ îòâîäèò ñâîèì
äåëîì. «Óðìàñ ÷åëîâåê
õîááè — ôîòîãðàôèè,
ñêðîìíûé,
âèäåîñúåìêàì, ðûáíîé
æèçíåðàäîñòíûé, âñåãäà
ëîâëå, åçäå íà êàòåðå è,
ãîòîâûé ïîìî÷ü è áûòü
ðàçóìååòñÿ, õîäüáå íà
ñîâåò÷èêîì äëÿ ñâîèõ
ëûæàõ. «Õî÷ó åùå êàêîé-òî
äî÷åðåé è ñóïðóãè.
âèä ñïîðòà îñâîèòü, íî ïîêà
Áëàãîäàðÿ åìó ìîëîäåæè
åùå îêîí÷àòåëüíîãî
óäàëîñü ïðèîáðåñòè
ðåøåíèÿ íå ïðèíÿë».
íóæíûå äëÿ ìóæ÷èí
Íî âîò îäíî ðåøåíèå ó íåãî
çíàíèÿ è íàâûêè, ñîçäàíà
ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíî:
êàðòà Èëëóêàñêîé âîëîñòè,
êîðíè ñåìüè Þóçå
ïîñòðîåíû âîëåéáîëüíàÿ è
îñíîâàòåëüíî âðîñëè â
áàñêåòáîëüíàÿ ïëîùàäêè è
çåìëè Âàçàâåðå è ñâîé äîì
ò.ä. Óðìàñ çàïå÷àòëåë íà
îí ïîñòðîèë ïî ñîñåäñòâó ñ
âèäåî ôèíàë
îòöîâñêèì äîìîì. «Åäâà ëè
Ïðèñâîåíèå ïî÷åòíîãî
«Èíñòðóìåíòàëüíîãî
ìåíÿ êòî-òî è ãäå-òî â
òèòóëà Óðìàñó Þóçå áûëî
ïåñåííîãî áîÿ» - ãîâîðÿò î
äðóãîì ìåñòå æäåò. Çäåñü
îãëàøåíî â óñàäüáå Èëëóêà.
íåì â ìîëîäåæíîì Öåíòðå.
ñâîÿ äåðåâíÿ, ñâîÿ âîëîñòü,
Ôîòî: Ýíå ÐÀÓÄÀÐ
ß çíàþ Óðìàñà óæå áîëåå
âîêðóã äðóçüÿ è çíàêîìûå
äâàäöàòè ëåò, åãî
ëþäè». Êñòàòè, è áðàò
îòöîâñêèé äîì íàõîäèëñÿ â íåñêîëüêèõ ñòàõ
Ðàéâî ñâîé äîì ïîñòðîèë â ýòèõ æå ìåñòàõ.
ìåòðàõ îò íàøåãî õóòîðà è ëåòîì ìû áûëè
Âåñòü î ïðèñâîåíèè òèòóëà «Îòëè÷íûé ïàïà
ñîñåäÿìè. Äóìàþ, ÷òî òàêèå ñîñåäè, êàê
Èëëóêàñêîé âîëîñòè 2012» Óðìàñó Þóçå
ñåìüÿ Þóçå, âñåì áûëè áû ïî äóøå —
ïðîçâó÷àëà íà êîíöåðòå, ïðîõîäèâøåì 9
èñêðåííèå è âñåãäà ãîòîâûå ïîìî÷ü. Íà ìîé
íîÿáðÿ â óñàäüáå Èëëóêà â ÷åñòü Äíÿ îòöîâ. Â
âîïðîñ, êàêèå óáåæäåíèÿ îí âûíåñ èç
ñåìüå ýòî óæå âòîðîé ïî÷åòíûé òèòóë: ãîä
îòöîâñêîãî äîìà, Óðìàñ îòâå÷àåò — ÷óâñòâî
íàçàä ìàìà Ýëüâèðà ßìóð áûëà óäîñòîåíà
äîìà è òðóäîëþáèå. Óæå ñ ìàëîãî âîçðàñòà
çâàíèÿ «Ìàìà ãîäà».
ñûíîâüÿ Óíî - Ðàéâî è Óðìàñ — óïðàâëÿëèñü
Ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè òåáå Óðìàñ, è âñåé
òâîåé äðóæíîé è òðóäîëþáèâîé ñåìüå!
Àííå ÞÍÄÀÑ

ÄÅÌ ÇÍÀÊ
ÁÓ
ÇÍÀÊÎÌÛ
ÁÓÄÅÌ
ÎÌÛ

Ýðâèí ÌÅÒÑÀ
Ò À ËÓ
ÌÅÒÑÀÒ
ËÓ,,
ïîìîùíèê ñòàðåéøèíû Èëëóêàñêîé
âîëîñòè
Ýðâèí Ìåòñàòàëó ïðèñòóïèë ê ðàáîòå â
Èëëóêàñêîé âîëîñòè 7 àâãóñòà
òåêóùåãî ãîäà
- Êàê îñâîèëñÿ ñ íîâûì ðàáî÷èì
ìåñòîì?
Äóìàþ, ÷òî íàõîæóñü â çàêëþ÷èòåëüíîé
ôàçå ïðîöåññà îñâîåíèÿ. Êîãäà ïåðåäî ìíîé
âîçíèêàþò ñîâåðøåííî íåçíàêîìûå
ñèòóàöèè ìíå ïîìîãàþò ìîè îòëè÷íûå
êîëëåãè ïî ðàáîòå.
- Ðàíåå òû ðàáîòàë îòíîñèòåëüíî â
èíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. ×òî èç
òâîåãî ïðåæíåãî îïûòà ðàáîòû ìîæíî
èñïîëüçîâàòü íà íîâîì ìåñòå?
Âåñü æèçíåííûé îïûò ïðÿìî èëè êîñâåííî
ìîæíî èñïîëüçîâàòü â èçâåñòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ðàçíèöà ìåæäó ñôåðàìè äåÿòåëüíîñòè
âàæíà, íî â öåëîì, åñëè íå áðàòü âî
âíèìàíèå ñïåöèôè÷åñêèå ñôåðû, îïûò
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íà ìíîãèõ ðàáî÷èõ
ìåñòàõ.
Òàê, è íà ïðåæíåì ìåñòå ðàáîòû ìíå
ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ, îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó è íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü çà ñäåëàííîå.
Íî, ðàçóìååòñÿ, ðàáîòà â ìåñòíîì
ñàìîóïðàâëåíèè çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ îò
÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Óæå îäíî
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî òû èìååøü äåëî ñ
ëþäüìè, â ÷üèõ äîìàõ æèâåò óæå íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé, è êàæäîå òâîå äåéñòâèå/
áåçäåéñòâèå ìîæåò óëó÷øèòü/óõóäøèòü
êà÷åñòâî æèçíè âñåé îáùèíû, òóò æå
íàêëàäûâàåò íà òåáÿ î÷åíü áîëüøóþ
îòâåòñòâåííîñòü è îáÿçàòåëüñòâà.
Åñëè èç-çà ïëîõîé îðãàíèçàöèè òðóäà â
÷àñòíîì áèçíåñå ìîæíî îáàíêðîòèòüñÿ, òî â
ñàìîóïðàâëåíèè îá ýòîì íå ìîæåò áûòü è
ðå÷è, íàïðèìåð, î òîì, ÷òîáû çàêðûòü øêîëó
è îòïðàâèòü äåòåé ó÷èòüñÿ ïî äîìàì. Â
Èëëóêàñêîé âîëîñòè ïðîæèâàåò áîëåå òûñÿ÷è
÷åëîâåê, è ñ íèìè íåëüçÿ îáðàùàòüñÿ
íåáðåæíî.
- Òû ÷åëîâåê ñåìåéíûé è ó âàñ â
ñåìüå äâà ñûíà. Îáðàùåíèå ñ
äâîéíÿøêàìè òðåáóåò îò ðîäèòåëåé
èíîãî æèçíåííîãî ñòèëÿ, èëè ÿ
îøèáàþñü?
- Äà, âîñïèòûâàòü äâîéíÿøåê íåëåãêî, ýòî
äâîéíàÿ îòâåòñòâåííîñòü è íàãðóçêà. Åñëè
÷åñòíî, òî âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ âîñïèòàíèåì
äåòåé, ïî áîëüøåé ÷àñòè ëåãëî íà ïëå÷è
ìîåé ñóïðóãè. ß â òî âðåìÿ òðóäèëñÿ â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, è ñ âåñíû äî ïîçäíåé
îñåíè áûâàë äîìà ðåäêî. Óòðîì óõîäèë íà
ðàáîòó, êîãäà äåòè åùå ñïàëè, à âå÷åðîì îíè
óæå ñïàëè. Íî âûðîñëè äåòè, è òåïåðü ýòè
äâîéíÿøêè óæå ñîçäàëè ñâîè ñåìüè è ó íèõ
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ïîÿâèëèñü ñâîè äåòè. Â ñâÿçè ñ ïðîøåäøèì
ïðàçäíèêîì (Äíåì îòöîâ) õîòåëîñü áûòü
ñêàçàòü âîñëåä, ÷òî âîïðåêè âñåìó íóæíî
îòûñêèâàòü âðåìÿ äëÿ ñâîåé ñåìüè è äëÿ
ñâîèõ äåòåé.
- ×òî â òåáå òàêîãî, çà ÷òî òû
áëàãîäàðåí ðîäèòåëüñêîìó äîìó?
- Èç äåòñòâà ïðèøëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî
åñòü ñåìüÿ è ñåìåéíûå öåííîñòè. Ìíå
âñåãäà ïðèÿòíî âñïîìèíàòü è ðîäèòåëüñêèé
äîì, è ñâîå äåòñòâî. Âñå, ÷òî òû îòäàøü äåòÿì
â ïîðó èõ äåòñòâà, îíè ñî âðåìåíåì îòäàäóò
ñâîèì äåòÿì.
- Ìû ñ òîáîé îáû÷íî âñòðå÷àåìñÿ â
Ïàííúÿðâå, ïîñêîëüêó çàíÿòèÿ
îçäîðîâèòåëüíûì ñïîðòîì ÿâëÿþòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ òâîåé æèçíè. À
ñåðüåçíî êàêèì-ëèáî âèäîì ñïîðòà òû
çàíèìàëñÿ?
- Ìíå âñòðå÷àòüñÿ ñ òîáîé ïðèÿòíî,
ïîñêîëüêó ìû èç îäíîãî îçäîðîâèòåëüíîãî
«öåõà». Îçäîðîâèòåëüíûì ñïîðòîì
çàíèìàþñü óæå ìíîãî ëåò, è ñåé÷àñ ñòàðàþñü
äâà-òðè ðàçà â íåäåëþ âûéòè íà áåãîâóþ
äîðîæêó. Íî âñåðüåç êàêèì-ëèáî êîíêðåòíûì
âèäîì ñïîðòà ÿ íå çàíèìàëñÿ. Â îñíîâíîé
øêîëå íðàâèëîñü õîäèòü íà ëûæàõ è óæå
òîãäà ó÷àñòâîâàë â ñîðåâíîâàíèÿõ,
ïðîõîäèâøèõ â òîì ÷èñëå è â Ïàííúÿðâå.
Çàíÿòèÿ îçäîðîâèòåëüíûì ñïîðòîì
äåéñòâèòåëüíî íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ìîåé
æèçíè.
- Åñòü ëè ó òåáÿ õîááè?
- Íåò, ñåðüåçíîãî õîááè ó ìåíÿ íåò.
- Åñëè âåðíóòüñÿ ê äåëàì ðàáî÷èì, òî
êàêèå ðàáîòû îæèäàþòñÿ åùå â ýòîì
ãîäó?
- Ìåñÿö íàçàä çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ
ãîñïîñòàâîê «Áëàãîóñòðîéñòâî ïàðêà óñàäüáû
Èëëóêà», óæå èìååòñÿ ôèðìà-ïîáåäèòåëü,
êîòîðàÿ â áëèæàéøèå íåäåëè íà÷íåò â ïàðêå
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Â öåëîì
ñîñòîÿíèå Èëëóêàñêîãî ïàðêà, ðàçáèòîãî â
êîíöå 19-ãî âåêà, óäîâëåòâîðèòåëüíîå, íî
èìåþòñÿ íåêîòîðûå ñòàðûå è áîëüíûå
äåðåâüÿ. Èõ ñëåäóåò âûðóáèòü, à âåñíîé
âìåñòî íèõ ïîñàäèòü íîâûå. Ïëàíèðóåòñÿ
ïðîâåäåíèå â áëèæàéøèå ãîäû â
Èëëóêàñêîì ïàðêå è ìíîãèõ äðóãèõ ðàáîò, ñî
âðåìåíåì ýòî áóäåò î÷åíü êðàñèâûé è
ïðèâëåêàòåëüíûé ïàðê, ãäå áóäóò ïîñòðîåíû
èëè ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê ïàâèëüîí,
ïëîùàäêà äëÿ ìåðîïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèå
ñåòè è íîâîå îñâåùåíèå.
- Ñóäÿ ïî âñåìó íåäîñòàòêà
äåÿòåëüíîñòè òû íå èñïûòûâàåøü.
Æåëàþ òåáå ñèë è ýíåðãèè äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ çàïëàíèðîâàííîãî! Äî
âñòðå÷è â Ïàííúÿðâå!
Àííå ÞÍÄÀÑ

Küljendus: Aido Keskküla
Trükitud: Trükikoda “Trükis”

ß ÂÀÌ ÏÈØÓ...
ÎÑÅÍÜ ÃÎÄÀ, ÎÑÅÍÜ
ÆÈÇÍÈ
Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå ñ
æåíîé äâà äíÿ ïðîâåëè íà
þãî-âîñòîêå Ýñòîíèè, âäàëè
îò êðóïíûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, îò äûìÿùèõ òðóá,
îò øóìà è ñóåòû, ïðèñóùèõ
ïðîìûøëåííûì ðåãèîíàì.
È âïåðâûå çà ìíîãî ëåò,
âîéäÿ â ëåñ, ÿ èñïûòàë íå ïðîñòî
óäîâîëüñòâèå (òèøèíà, ñâåæèé âîçäóõ è
ò.ä.), à íåîáûêíîâåííûé ïîäúåì
äóøåâíûõ ñèë. ×òî, êàçàëîñü áû, òóò
òàêîãî - äåðåâüÿ êàê äåðåâüÿ, ìîõ... Íî
îòêóäà-òî ïðèøëî âäîõíîâåíèå,
çàõîòåëîñü ãîâîðèòü ñòèõàìè, è íà óì
ïðèøëè âîò ýòè ïðîñòûå è,
îäíîâðåìåííî,ìíîãîãîâîðÿùèå ñòðîêè:
Äíè ïîçäíåé îñåíè áðàíÿò îáûêíîâåííî,
Íî ìíå îíà ìèëà, ÷èòàòåëü äîðîãîé,
Êðàñîþ òèõîþ, áëèñòàþùåé ñèðåííî.
Òàê íåëþáèìîå äèòÿ â ñåìüå ðîäíîé
Ê ñåáå ìåíÿ âëå÷åò. Ñêàçàòü âàì
îòêðîâåííî,
Èç ãîäîâûõ âðåìåí ÿ ðàä ëèøü åé îäíîé,
Â íåé ìíîãî äîáðîãî; ëþáîâíèê íå
òùåñëàâíûé,
ß íå÷òî â íåé íàøåë ìå÷òîþ ñâîåíðàâíîé.
….......................................................
Óíûëàÿ ïîðà! Î÷åé î÷àðîâàíüå!
Ïðèÿòíà ìíå òâîÿ ïðîùàëüíàÿ êðàñà Ëþáëþ ÿ ïûøíîå ïðèðîäû óâÿäàíüå,
Â áàãðåö è çîëîòî îäåòûå ëåñà,
Â èõ ñåíÿõ âåòðà øóì è ñâåæåå äûõàíüå,
È ìãëîé âîëíèñòîþ ïîêðûòû íåáåñà,
È ðåäêèé ñîëíöà ëó÷, è ïåðâûå ìîðîçû,
È îòäàëåííûå ñåäîé çèìû óãðîçû.
Ïî ñòàðîé øêîëüíîé òðàäèöèè, è âïîëíå
ñïðàâåäëèâî, ýòè ñòèõè îòíîñèëè â
ðàçðÿä «Ñòèõè î ïðèðîäå». Åñëè, ê
ïðèìåðó íà óðîêå ïðèðîäîâåäåíèÿ,
ó÷èòåëü âîçüìåòñÿ ÷èòàòü ýòè
ïóøêèíñêèå ñòðîêè, òî ñèå äåéñòâèå íå
áóäåò âûãëÿäåòü ÷åì-òî âû÷óðíûì,
ïîñêîëüêó ïîíÿòèå «îñåíü» â
ñòèõîòâîðåíèè ðàñêðûòî ïî÷òè ñ
äîêóìåíòàëüíîé òî÷íîñòüþ. Íî ñ
ïîëíûì íà òî îñíîâàíèåì ýòè ñòðî÷êè
ìîæíî îòíåñòè è â ðàçðÿä ôèëîñîôñêèõ.
È ÷åì ñòàðøå ÷åëîâåê, òåì ãëóáæå îí
ïîãðóæàåòñÿ â ýòó ôèëîñîôñêóþ ñóòü.
Êîãäà ãîâîðÿò î âåëè÷èè Ïóøêèíà, òî,
êàê ìíå êàæåòñÿ, èìååòñÿ â âèäó èìåííî
ýòî — óìåíèå çà ñòâîëîì äåðåâà, çà
ìõîì, çà îãîëåííîé âåòêîé ðàçãëÿäåòü
÷åëîâåêà, åãî ìûñëè è äóøó. Âîçüìèòå, ê
ïðèìåðó, ÿïîíöåâ, ó êîòîðûõ îãðîìíîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ ñàä... êàìíåé.
Ëþäè òàì ïðîâîäÿò ÷àñàìè, õîòÿ,
êàæåòñÿ, ñêîëüêî ìîæíî ðàçãëÿäûâàòü
êàìåíü. À îíè íå ñòîëüêî ðàçãëÿäûâàþò
êàìíè, ñêîëüêî ðàçìûøëÿþò î ñóùíîñòè
áûòèÿ. È ýòî êàìåíü, à âåäü äåðåâî êóäà
áîëåå èíòåðåñíûé ðàññêàç÷èê.
Çàâåðøèòü ýòè ðàçìûøëåíèÿ óìåñòíî
ñîâðåìåííûìè ïîýòè÷åñêèìè
ñòðî÷êàìè, ïðîçâó÷àâøèìè â
âåëèêîëåïíîì è î÷åíü äîáðîì ôèëüìå
«Ñëóæåáíûé ðîìàí»:
Îñåíü æèçíè, êàê è îñåíü ãîäà, íàäî
áëàãîäàðíî ïðèíèìàòü...»
Íèêîëàé ÏÀÂËÅÍÊÎ,
æóðíàëèñò, ïåðåâîä÷èê, èñêàòåëü
ïîýçèè â ïðèðîäå

Äîãîâîð îá
ýëåêòðîñíàáæåíèè

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñâîáîäíûé
ðûíîê ýëåêòðîýíåðãèè Ýñòîíèè âûøëè
âñå ïðåäëîæåíèÿ ïðîäóêöèè è öåí, è â
ýòîì ãîäó íîâûå ïðåäëîæåíèÿ âðÿä ëè
ïîñòóïÿò. Ñ÷èòàííûå äíè îñòàëèñü äî 10
äåêàáðÿ, êîãäà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð,
âñòóïàþùèé â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Èíûìè ñëîâàìè, ó êëèåíòîâ íå î÷åíü
ìíîãî âðåìåíè äëÿ âçâåøèâàíèÿ è
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Âñÿ÷åñêè ðàçóìíî
ñåé÷àñ ïîëó÷èòü ñîâåò è ñ ïðèíÿòûì
ðåøåíèåì îáðàòèòüñÿ â ïî÷òîâóþ
êîíòîðó, ãäå ìîæíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð
íà ïîëó÷åíèå ïàêåòà «KINDEL» îò «Eesti
Energia» èëè ïðèíÿòü äðóãîå
ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäëîæåíèå.
Áëèæàéøèå ïî÷òîâûå êîíòîðû, ãäå
ìîæíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð, ýòî:
Ïî÷òîâàÿ êîíòîðà Êóðåìÿý (äåðåâíÿ
Êóðåìÿý), âðåìÿ ðàáîòû Ïí - Ïò ñ 10.00
äî 13.30, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå çàêðûòî.
Ïî÷òîâàÿ êîíòîðà Éûõâè (Íàðâñêîå
øîññå, 8, òîðãîâûé öåíòð «Jewe») Ïí-Ïò
ñ 9.00 äî 18.00, ñóááîòà ñ 9.00 äî 14.00,
âîñêðåñåíüå - çàêðûòî.
Â ïî÷òîâûõ êîíòîðàõ øèðîêèé âûáîð
ðîæäåñòâåíñêèõ îòêðûòîê è
êàëåíäàðåé íà 2013 ãîä.
Êëàðèêà ËÀÀÍÅÌßÝ,
çàâåäóþùàÿ çîíàëüíîé ïî÷òîâîé
êîíòîðîé
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