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Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

 

Müüa 
küttepuid

LEPP
 50/30 cm 
toores / kuiv

SANGLEPP
 50/30 cm 

toores

Transport hinna sees

Tel 5699 6890
Marrek Puit OÜ

Veo- ja 
tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni.
Eelistatud Järvamaal ja 
Lääne-Virumaal,
võimalik ka üle Eesti.
Tel 5647 1977, Jüri

OSTAME
METSAKINNISTUID 

ja raieõigust

Pakume metsade
haldamise teenust
tel 551 5005    maa@vestman.ee

metsamajandamise kogemus aastast 1995

HOOLI OMA METSA TULEVIKUST!

Ostame 
erametskonna loomise 

eesmärgil metsakinnistuid, 
ka raiutud ja hüpoteegiga.

Roger Puit AS  
Pärnu mnt 24b, Viljandi

Tel 434 7647, 504 1062
 info@rogerpuit.ee

 

KINNISVARA
Metsa- ja põllumaa ost Järvamaal. 
Info 529 2037, rain@silvanus.ee. 
OÜ Silvanus-Metsatööstus

Müüa garaažiboks Mündi 44 
ühistus Paides. Korralikud naab-
rid, tugev ühistu. Vaja ehitada ka-
tus, põrand ja asendada uks, tel-
lisseinad korralikud. Tel 511 2290.

Ostan Paides omanikult 1toalise 
korteri (I-II k). Tel 527 8250.

Ostan maad. 529 3609.

Ostan maad. Tel 520 7616,   
e-post: maaost@mail.ee.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. Tel 504 5215,   
514 5215.

Perekond soovib osta korterit, 
maja või talukohta. Tel 505 3697.

LOOMAD
NTN Teenused OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elu peale (lehmad, 
mullikad, pullid). Tasume kohe, 
soovi korral sularahas.   
Tel 5551 2929.

METSAMATERJAL
Aasta kuivanud (16%) sort lepp, 
sanglepp, kask. Pikkus 30 cm, 38 
cm. Vedu al 5 rm. On ka võrgus. 
Tel 5373 7294. Kanarbiku talu

Alliku küttehoov müüb 25–60 cm 
küttepuid (lepp). Tel 516 6305.

Müüa 3 m küttepuud koos veo-
ga. Miinimumkogus 12 rm.   
Tel 507 4553.

Müüa kuivi küttepuid. 521 9496.

Müüa kuivi küttepuid.   
Tel 504 5632.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid. 
Tel 507 4553.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse 
40 l võrkkottides. Tel 504 5632.

Müüa soodsalt lõhutud 25–60 
cm küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu). Veovõimalus. Tel 
505 2239.

Müüa 3 m küttepuid, kuivi 30 
cm kütteklotse. Tel 526 4919.

Müüa küttepuid, koorem 4 ruu-
mi. Tel 504 3246.

Ostame kasvavat võsa. Pakume 
teenustööna võsalõikust giljo-
tiiniga. Tel 501 2905.

PÕMM: 3 m ja lõhutud odavad 
küttepuud. 5646 0921.

TÖÖ
Betoonpõrandate valamine.  
Tel 5594 5104.

Otsin tööd (abitööd, ka kolimi-
sel, transporditöödel ja mujal). 
Lisainfo alates kella 11st telefonil 
5372 9562.

Pakun tööd puulõhkuja operaato-
rile. Asume Kärus. Tel 5373 7294. 
Kadarbiku Metsad

OÜ Silvanus Hakkeveod pa-
kub tööd hakkeveo autoju-

hile. Kontakt 529 2037, 
rain@silvanus.ee.

Tankla Õlitäht pakub tööd operaa-
tor-müüjale. Lisainfo tel 527 4480.

Väikefirma teeb sise- ja välisehi-
tustöid. 5806 8378.

PÕLLUNDUS
Müüa kartulit Sargvere hoidlas. 
Tel 554 0936.

Ostan MTZ traktori ja põlluriis-
tu. Tel 5355 5315.

Ost: kõik lääne ja Belarussi trak-
torid. 5609 6431.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost.   
553 3060.

Suur valik sõidukeid Saksa-
maalt. Unistar Ärimaja, Tallinna 
86, Viljandi. Tel 507 7567.

TEENUS
24/7 ennustus: 

telefon 900 2099.

Aitan puudelõikusel ja mahavõt-
misel, okste äravedu. 528 5508.

Arbotur OÜ: halumasinateenus, 
ohtlike puude raie, veo- ja tõste-
teenus, küttepuude müük.   
Tel 5663 0978.

Ehitus- ja remonttööd.   
Tel 5599 4964.

Ehitus- ja remonttööd (vanni-
toad, fassaadid, terrassid, viimist-
lus, elektri- ja santehnilised tööd 
jne). Küsige julgelt! 5818 9904.

Ennustusliin 900 3014,   
95 s/min.

Fekaalivedu Järvamaal   
(8 ja 16 t). Tel 527 6087.

Fekaalivedu Järvamaal.   
Lisainfo tel 452 2002.

Kaardid ennustavad.   
Tel 900 1727. 24/7.

Katusepesu. Aprilli lõpuni -10%. 
+372 5852 5252.

Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont.   
Tel 5638 1774.

Kaubareisid Leedu ja Poola tur-
gudele. Info tel 553 7585.

Kevad on tulemas, kodud kor-
da! Katusepesu, fassaadipesu, 
tänavakivide pesu, abihoonete ja 
terrasside ehitus. Hinnad kokku-
leppel. +372 5781 5877 või küsi li-
sainfot e-posti teel   
stowen.info@gmail.com.

Ohtlike puude langetamine. 
5663 2968.

Piirdeaedade ehitus. Hinnad 
soodsad! info@ingate.ee,   
tel +372 5683 7474.

Pottsepp, korstnapühkija.   
Tel 5666 3939.

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, kaevu-, 
kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415. 
www.baltipuurkaev.ee

Septikute, biopuhastite, kaevu-
pumpade, vee- ja kanalisatsioo-
nitorustike müük ja paigaldus. 
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Trepikodade remont. 
5843 8814.

Veoteenus kaubikuga. 515 9955.

Kaugseansid tervise toetami-
seks, immuunsuse tugevdami-
seks, ärevuse, hirmude, krooni-
liste tervisehädade leevendami-
seks. 5679 0181.

MÜÜK
30 cm kuiv lepp 2,50 €, kask 3 € 
40 l võrgus; Sangla turbabrikett 
84 tk alusel, 900 kg; kase puitbri-
kett 96 tk alusel, 960 kg; pakitud 
50–100 mm kivisüsi 25 kg kotis; 8 
mm pellet (hele, premium) 975 kg 
alusel al 200 €. Tel 5373 3626.

Liiv, killustik (6,5 t). Vedu.   
Tel 5807 7263.

Otse tootjalt: puitbrikett al 130 
€, turbabrikett al 130 €, pre-
mium-pelletid al 185 €, pakitud 
kivisüsi al 230 €, kütteklotsid al 
1,50 €,  kuivad kasekaminapuud 
30 cm, al 2,60 €. Vedu   
tel 506 8501. kütteladu24.ee

Õhksoojuspumbad, küttesead-
med, külmkambrid ja külmutus-
seadmed. OÜ FT, 515 1065.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Ve-
du tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu 
ja servamata laudu. Pikkused 3–6 
m. Laudade värvimine. Vedu üle 
Eesti tasuta. Tel 528 2268.

Müüa killustikku, kuni 10 t koorem 
multilift-autoga; võimalus rentida 
multilift-kasti. Tel 510 2790.

Müüa põranda-, voodri- ja ehi-
tuslaudu. Erinevad laiused.  Ve-
du tasuta. Tel 506 4651.

Müüa sise-, välisvoodri- ja põ-
randalauda (eri profiilid, parim 
hind). Veovõimalus. Tel 513 2021, 
voodrilaud.ee.

Müüa sise-, välisvoodrilaudu, 
tuulekastilaudu; viimistlus, 
transpordivõimalus. 5660 1979. 
www.arutehas.ee

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

Müüa katuse-, seina- ja si-
leplekki. Hind al 4 € m2. 

Saadaval harja- ja viiluplekid 
(3 € jm). Tel 508 6435.

Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega.  
Info tel 5196 2628.

Paide Kütteladu müüb soodus-
hinnaga puitbriketti (al 1,50 €/
pakk, 140 €/alus), 6–8 mm pel-
leteid (al 3 €/15 kg kott, 195 €/
alus), kaminapuid (al 3 €/40 l 
võrk), kivisütt, turbabriketti, 
transport. Parkali 18, Paide   
tel 383 2088, 5562 0272.  
www.paidekutteladu.ee

Tapamaja müüb emise lihakeha-
sid kohaletoomisega.   
Info tel 5351 7414.

Tõstetavad garaažiuksed, uued 
ja vanad, ka mootoriga. Aitan ka 
paigaldusega. Türi, tel 5563 5996.

OST
Ostan alasi, Pioneer-pliidi.   
5351 7941.

Ostan vanaaegseid asju.   
5555 5527.

Kui kallis on lapse elu?
25 000, 42 000, 60 000 eurot?

Just selliste summadega on Lastefond 
toetanud näiteks Cassandrat, Kellit, Aimarit, 
kes jääksid muidu ravita.

Aita meil aidata neid ja veel kümneid 
haruldaste haigustega lapsi, 
kelle ravi riik ei toeta.

 

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee
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Mõni hetk on elus valusam 
kui teine, 

mõni hetk on kohe
 väga-väga valus ...

Siiras kaastunne 
Kerstile lastega kalli 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Asta ja Külliki, Kuldar, 
Kairi peredega

KALJO SAAR
ASi Väätsa Agro 

tehnokeskus mälestab 
kauaaegset töötajat 
ning avaldab siirast 

kaastunnet lähedastele.

Ei taastu päev,
mis igavikku loojus –

jääb alles ainult
mälestuste soojus …

Armas sõber Kalju 
Liiva. Meie südamlik 

kaastunne sulle õe 
surma puhul.

Oleme mõtetes sinu ja 
su lähedastega sel 

kurval ajal. 

Töökaaslased Enefit 
Greenist

Siiras kaastunne 
klassivend Arvole isa ja 

tema perele kalli 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Klassikaaslased Paide 
ühisgümnaasiumi päevilt

Südamlik kaastunne 
Kersti Sarapuule perega

kalli abikaasa ja isa 

ARVO SARAPUU
surma puhul.

AS Kuma

Siiras kaastunne 
Kerstile abikaasa

ARVO SARAPUU
surma puhul.

Järvamaa 
Pensionäride Koondis

Kõik on mööduv, 
kuid mälestus on jääv ...

Mälestame

KALJU SAART
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Grupikaaslased Järva-Jaani 
MKK 31 päevilt

Sa nüüd oled vaikuse kaja, 
tähehelkide peegeldus vees.
Taevaserval on tilluke maja

ja sina selle sees …

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Reelika 
Saaremaale kalli isa 

KALJO SAARE
surma puhul.

AS Eesti Pagar

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Armas Kersti.
Meie siiras kaastunne 

kalli abikaasa 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Tanja ja Valeri

Südamlik kaastunne 
Kerstile ja lastele 

peredega kalli 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Viivi ja Aleksander Saar

Tuul puude ladvus tasa liigub, 
me vaikses leinas langetame pea … 

 
Mälestame endist Järva maavanemat ja Järvamaa 

Omavalitsuste Liidu juhatuse esimeest 

ARVO SARAPUUD 
Avaldame kaastunnet omastele.

Paide linnavolikogu 
Paide linnavalitsus

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea … 

Südamlik kaastunne 
Kätrile isa ja perele kalli 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Paide ühisgümnaasiumi 28. lend

Aeg, sina üürikene ja üllatuslooline - 
elu ei ole lugu, vaid lootus ja loomine. 

(D. Kareva)

Mälestame tegusat 
ja säravat inimest

ARVO SARAPUUD
Avaldame sügavat kaastunnet 
Kerstile ja lastele peredega.

Lea ja Merike peredega

Ma lendan koos tuultega taeva all, 
ma olen talvehommiku hall, 

viljapõllul paistan päiksena suvel, 
sügisel su juurde vihmana tulen. 

Kui hommikul ärkad ja taevas näed linde, 
neid vaadates olla võid päris kindel, 
et laulan seal eemal koos nendega, 

kuid öösel muutun täheks ma. 
Ära seisa mu haual ja ole kurb, 

mind pole seal, see polnud mu surm ...

ARVO SARAPUU
Meie kaastunne Kerstile perega.

ATKO Paide

Igaveses unes on
surematuse lohutus. 

(Kalju Lepik)

Sinu kingitu jääb meiega.

MÄRT HUNT
19. III 1940 – 14. III 2020

Tunneme südamest kaasa 
Reedale ja kõigile lähedastele.

Paide keskkooli 34. ja 35. lend

Valus on vaikida valude varjus, 
valus on taluda tõtt. 

Valus on kaotada seda, kes armas, 
valus on lahkumishetk.

Südamlik kaastunne Kersti Sarapuule perega armsa 
abikaasa, isa ja vanaisa

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Eesti Keskerakonna Järvamaa piirkonna Järva osakond

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest, 
mida loonud sa aastate reas, 

elad edasi meeltes ja mõtetes ...

Mälestame loovat ja tarmukat inimest

ARVO SARAPUUD
Avaldame sügavat kaastunnet 
Kerstile ja lastele peredega. 

Paide SPA hotelli töötajad

Tasa vajusid kinni su silmad, 
vaikselt rahunes südame ind. 
Talvetuul andis hingele tiivad

ja enam ei olnud sind. 

Mälestame head kaasteelist

HELJO TUIKENIT
Siiras kaastunne tütrele perega ema, 

vanaema, vanavanaema ja ämma surma puhul. 

Selma, Helvi, Aime, Maila

Sa nüüd oled vaikuse kaja, 
tähehelkide peegeldus vees. 

Me südames sa ikka elad, 
jääd mõtteis meie keskele. 

Südamlik kaastunne Kerstile ja lastele
 perekondadega armsa

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Aivar ja Milvi

Kui hommikul ärkad ja taevas näed linde, 
neid vaadates olla võid päris kindel, 
et laulan seal eemal koos nendega, 

kuid öösel muutun täheks ma. 
Ära seisa mu haual ja ole kurb, 

mind pole seal, see polnud mu surm.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Kerstile perega kalli 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Eesti Keskerakonna Järvamaa 
piirkonna ja Paide osakonna liikmed

Kõikjal on jälgi su töödest ja tegudest, 
mida loonud sa aastate reas ...

Südamlik kaastunne Kerstile ja 
lastele peredega kalli

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Tiia, Aime, Kristi, Ülo ja
 AS Atko Bussiliinid Jõgeva osakond

Vaid mälestuste maailmas
oled sa alati meiega.

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis 
abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

UNO SÕRMUS
8. XI 1931 – 16. III 2020

Leinavad omaksed

Lahkunu ärasaatmine 21. märtsil kell 12 
Sillaotsa kabelist kalmistule. 

ARVO SARAPUU 
26.08.1953 – 17.03.2020

Mul on võimatu ette kujutada 

paremat ja kallimat abikaasat, 

hoolivamat isa lastele ja inspi-

reerivamat vanaisa lastelastele, 

kui oli Arvo.

Ta pakatas alati optimismist 

ja heast tujust ka siis, kui oli ras-

ke, või isegi lootusetu ja välja-

kannatamatu nagu selle nädala 

esimestel päevadel.

Vaadates tagasi meie kooselu 

ligi 50 aastale, tean, et kõik, mis 

ta on ette võtnud ja saavutanud, 

on tulnud raske tööga, sageli 

suuri tagasilööke taludes ja üle-

tades. Ent Arvol oli uskumatu 

tahtejõud ning oskus veenda ja 

innustada.

Õppida töö kõrvalt, ehitada 

maakonna suurobjekte ettevõtte 

juhina, iseseisvuspüüdluste ajal 

poliitikasse minnes ja maakon-

da juhtides, perefi rmat rajades, 

riigikogus ja Tallinna linna-

valitsuses töötades ning olla 

selle kõrvalt ka pingelisemail ae-

gadel perele olemas – see nõuab 

ülisuuri pingutusi ja tahet.

Arvo on alati pidanud olu-

liseks iseseisvat hakkama-

saamist. Seda pidas ta silmas 

esmalt kolme liisingubussiga 

perefi rmat rajades ja kõiki meid 

sellesse jõukohaselt kaasates. 

Täna annab tänu Arvo sihikind-

lusele meie perele ja sadadele 

inimestele leiva lauale aastatega 

üles ehitatud üle-eestiline trans-

pordiettevõte.

Ta oli pedantselt täpne ja 

nõudlik enda suhtes, suure 

töövõimega ning ootas sama 

ka lähedastelt ja töökaaslastelt. 

Ent ta oli ka väga abivalmis ja 

toetav, kui tema ümber oli keegi 

hädas või käega löömas.

Arvo ehitas meile kodu, mida 

ta ise kavandas, mõeldes läbi iga 

detaili. Ta pidas kodu oma kind-

luseks, kus ta armastas enim 

olla ja kus on perel turvaline 

olla nii headel kui ka rasketel 

aegadel ning kuhu ta meeleldi 

kutsus kõiki oma sõpru.

Abikaasana pole ta mulle mi-

dagi keelanud, vaid julgusta-

nud ja innustanud olema tegus 

ja arenemisvõimeline, eriti siis, 

kui tegin oma poliitikuteel esi-

mesi samme. Ta seisis alati mu 

selja taga, valmis appi sööstma.

Kolm aastat tagasi, kui Arvol 

avastati vähk, tabas meid suur 

vapustus, kuid ka selles olukor-

ras oli Arvo see, kes süstis perele 

optimismi, oli asendamatu ener-

giaallikas ja võitles enda eest, 

näitamata avalikkusele välja, 

millise pingutuse ja hinnaga 

see kõik talle tuli.

Oleme ülimalt tänulikud Ida-

Tallinna haiglale ja onkoloogia-

keskuse arstidele, kes tegid kõik 

ja rohkem, milleks meditsiin on 

suuteline.

Möödunud suvel oli meie pe-

re paljudest kõrghetkedest üks 

viimaseid, kui Arvo saatis altari 

ette ühe meie neljast tütrest ja 

saime tema pulmas tantsida. Ta 

lootis viimse hetkeni, et asjad 

pöörduvad paremusele ning 

saame suvel perega minna taas 

kõik koos reisile, mis on olnud 

aastaid meid liitvaks traditsioo-

niks. Kahjuks avastati Arvol ka-

he kuu eest veel üks vähk.

Viimastel nädalatel olime 

kõik kodus ööd ja päevad Arvo 

kõrval. Pole vaja mainidagi, kui 

rasked need olid. Arvo ei and-

nud alla ja hoidis lootust kuni 

viimse hetkeni, kuid edasine ei 

sõltunud enam inimtahtest.

Oleme tänulikud sadadele ini-

mestele ministritest ja riigikogu 

kolleegidest kuni toredate ini-

mesteni meie ümbruskonnas, kes 

on saatnud liigutavaid meenutusi 

ja lausunud lugematu hulga häid 

sõnu, mis meil aitavad Arvo lah-

kumisega toime tulla.

Kersti Sarapuu perega

IN MEMORIAM
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Siiras kaastunne Eugenile 
abikaasa ning Reinule ja 
Mairele lastega kalli ema 

ja vanaema 
ALMA ARRO
surma puhul.

Ludmilla ja Sergei

Mälestame head 
koostööpartnerit

ARVO SARAPUUD
Avaldame siirast kaastunnet 
Kerstile ja lastele peredega. 

Järvamaa Ühistranspordi 
Keskus MTÜ

Südamlik kaastunne 
armsale Ilmele ja tema 

lastele peredega
UNO SÕRMUSE

surma puhul. 
Mälestades Aime-Liis.

Sügav kaastunne Ilmele 
laste peredega kalli

UNO SÕRMUSE
surma puhul. 

Perekond Tamberg

Südamlik kaastunne Ilmele 
abikaasa, Sirjele, Aivarile ja 

Tiinale isa, vanaisa ja 
vanavanaisa 

UNO SÕRMUSE
surma puhul.

Mälestavad Arvo ja Riho Rätsepp 
peredega.

Mälestame
SILVI TENNOT

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Paide eakate päevakeskus

Mälestame täditütar 
HELJO TUIKENIT

Südamlik kaastunne tütrele 
perega. 

Saare talu lapsed

Kallis Ellen. Meie 
südamlik kaastunne 
sulle kalli abikaasa

VELLO VALGI
surma puhul. 

Helle ja Maret

Avaldame kaastunnet 
Ellenile armsa abikaasa

VELLO VALGI
surma puhul.

Maimu ja Elmo

Mälestame toredat ja 
elurõõmsat naabrit 

HELJO TUIKENIT
Südamlik kaastunne tütrele 

perega. 
Mall, Ene, Eve ja Jaanus

Mälestame toredat 
laulukaaslast

HELJO TUIKENIT
ja avaldame kaastunnet 

tütrele perega.
Paide päevakeskuse

 ansambel Leelo

Mälestame 
HELJO TUIKENIT

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Paide eakate päevakeskus

Tuul puudeladvus tasa liigub, 
me vaikses leinas 
langetame pea ...

Siiras kaastunne Kersti 
Sarapuule perega armsa 
abikaasa, isa ja vanaisa

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Viru Küla Selts

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa.

Mälestame

ARVO SARAPUUD
Siiras kaastunne lähedastele. 

Perekond Lieberg

Ilus on mõelda, et miski ega 
keegi ei kao päriselt. 

Sa elad edasi meie kõikide 
mälestustes.

Kallid Ilme, Tiina, Sirje, 
Aivar peredega. Meie 

südamlik kaastunne abi-
kaasa, isa, vanaisa ja äia 

UNO SÕRMUSE
surma puhul. 

Endla, Maimo, Leo, Merle, 
Reelika, Edda

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus, hea ja hell.

Südamlik kaastunne 
Kerstile perega kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Roosna-Alliku eakateklubi 
Hämarik

Südamlik kaastunne 
Ilmele, Tiinale, Sirjele 
ja Aivarile peredega 
kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa

UNO SÕRMUSE
surma puhul. 

Sel raskel hetkel 
mõtetes teiega. 

Annelii perega

Mälestame head sõpra 
ja tantsukaaslast

SILVI TENNOT
ja avaldame siirast 

kaastunnet lähedastele. 

Tantsurühm Sinilill ja Vilma

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa.

Südamlik kaastunne 
Erkile perega isa, äia ja 

vanaisa

ENNO TÄNAVOTSA
surma puhul. 

Mai, Väino, Luule ja Tiia

Mälestame oma 
võrratut sõpra 

VELLO VALGI
Sügav kaastunne Ellenile.

Elmi, Tiiu, Endel, Ivy, Aare

Südamlik kaastunne 
Ellenile abikaasa, 
Milvile ja Jaanile 

VELLO VALGI
surma puhul. 

Ilme, Kaja ja Guido perega

Südamlik kaastunne 
Ellenile abikaasa

VELLO VALGI
surma puhul. 

Järvamaa keskraamatukogu

Ta jalg ei astu enam 
armsaid koduradu, 

ei ava käsi koduväravat ...

Kallis Ellen, avaldame 
siirast kaastunnet ja 
oleme toeks armsa 

abikaasa

VELLO VALGI
surma puhul. 

Kaaslased Paide keskkooli 
päevilt Anne, Ester, Milvi, 

Reet, Tiiu, Meeri

Südamlik kaastunne 
Kerstile abikaasa, 

lastele ja lähedastele 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Pikaajalised 
koostööpartnerid Põhja-Eesti 

ühistranspordikeskusest

Mälestame endist haigla 
nõukogu esimeest

ARVO SARAPUUD
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

AS Järvamaa Haigla 
kollektiiv

ARVO SARAPUU
Jääme teda hea sõnaga 

mäletama. 
Meie kaastunne

 Kerstile ja lastele. 

Endised maavalitsuse 
töökaaslased Helve, Janne, 

Milvi, Laine ja Virve

Mälestame

ARVO SARAPUUD
Avaldame kaastunnet Kersti 

Sarapuule ja lähedastele. 

Paide eakate päevakeskus

Eesti iseseisvuse 
taastamise aja 

Järva maavanem

ARVO SARAPUU
Langetan pea ammendamatu 

energiaga mehe 
mälestuse ees.

Sügav kaastunne tema 
lähedastele. 

Ants Käärma

Kustus elu, vaikis valu, 
mälestus jääb alati. 

Siiras kaastunne Ilmele 
ja lastele peredega kalli 

UNO SÕRMUSE
surma puhul. 

Hanne, Helgi, Ene

Avaldame siirast 
kaastunnet Ilmele, 
Aivarile, Sirjele ja 

Tiinale peredega kalli

UNO SÕRMUSE
surma puhul. 

Ebe, Arved, Piret, Tarmo

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

ja süütab taevasse tähe …

Meie südamlik 
kaastunne lähedastele 
kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa

ARVO SARAPUU 
surma puhul.

Türi vallavalitsus
Türi vallavolikogu

Valus on vaikida valude varjus, 
valus on taluda tõtt.

Valus on kaotada seda, 
kes armas, 

valus on lahkumishetk.

Meie siiras kaastunne 
Ilmele, lastele 
peredega kalli

UNO SÕRMUSE
surma puhul.

Milvi ja Rein, Marge ja 
Jaanus lastega

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee.

Mälestame energilist ja 
rõõmsameelset 
laulukaaslast

HELJO TUIKENIT
Meie kaastunne tütar Helile 

perekonnaga. 

Sõbrad segakoorist Voog

Elus palju suutsid anda, 
suutsid valu, muret kanda, 

kuni viimaks rahuranda 
lõppes sinu rännutee.

Armas Kersti perega. 
Südamlik kaastunne 
kalli abikaasa, isa, 

vanaisa, äia 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Oleme mõtteis teiega. 
Milvi Clausen ja Tiit 
Merisalu abikaasaga

Südamlik kaastunne 
perekonnale kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa 

UNO SÕRMUSE
surma puhul. 

Viivi, Avo ja Ahto peredega

Oleme sügavas leinas 
teiega, Ilme, Sirje, 

Aivar ja Tiina peredega, 
kui jätate hüvasti armsa 
abikaasa, isa, vanaisa ja 

vanavanaisa

UNO SÕRMUSEGA
Vello, Helle ja Aime 

peredega

Mälestame head 
töökaaslast

ARVO SARAPUUD
Avaldame sügavat 

kaastunnet Kerstile ja 
lastele peredega. 

Henn Sokk perega

Ei leia lohutust, ei leia sõnu ...

Kallid Ilme, Sirje, Aivar 
ja Tiina peredega. 

Südamlik kaastunne 
armsa abikaasa, isa ja 

vanaisa 

UNO SÕRMUSE
surma puhul.

 
Rutt, Otto, Tiina, Margus ja 

Janis peredega 

Olid helge päike meile, 
olid armas, omane.

Uinus igavesele unele 
kallis ema, vanaema, 

vanavanaema

HELJO TUIKEN 
(sündinud Hiob)

25. IX 1937 – 16. III 2020
Leinab tütar perega. 

Lahkunu tuhastatakse. 
Urni muldasängitamisest 

Sillaotsa kalmistul 
teavitatakse hiljem. 

Kõike võib tahta, karta ja loota, 
seda, mis tuleb, 

mitte keegi ei oota.

Mälestame head sõpra 
ning avaldame siirast 
kaastunnet Kerstile 

lastega kalli abikaasa, 
isa ja vanaisa

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Maire ja Jaanus laste 
peredega

Mälestame endist 
juhatajat ja pikaajalist 

koostööpartnerit

ARVO SARAPUUD
ja avaldame siirast 

kaastunnet lähedastele.

AS Paide MEK

Südamlik 
kaastunne Kerstile 
perekonnaga kalli

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Marje ja Peeter

Ei tulek ega minek
 ole meie endi teha, 

vaid see, mis sinna vahele jääb.
(J. Viiding)

Mälestame

ARVO SARAPUUD
Sügav kaastunne Kerstile 

abikaasa ja lastele peredega 
isa ja vanaisa surma puhul. 

Elle Laig perekonnaga ja 
Üllar Kirs

Tähtede taga kord 
koidab sul taevas ...

Meie sügav ja siiras 
kaastunne Kersti 

Sarapuule perega armsa 
abikaasa, isa ja vanaisa

ARVO SARAPUU
surma puhul.

EELK Türi
 kogudus ja õpetaja

Mälestan head mõtte- ja 
võitluskaaslast vabariigi 

taasiseseisvumise 
loomise päevilt

ARVO SARAPUUD
Avaldan siirast kaastunnet 

lähedastele. 

Villem Kelgo

Liiga vara kustus päike, 
liiga vara saabus öö. 

Liiga vara jätsid maha 
sõbrad, omaksed ja töö ...

Südamlik kaastunne 
Kerstile abikaasa ja 

perekonnale kalli 

ARVO SARAPUU
surma puhul. 

Aktsiaseltsi Paide Vesi 
nõukogu, juhatus ja 

kollektiiv

Mälestame

ARVO SARAPUUD
Südamlik kaastunne Kerstile 

laste ja lastelastega kalli 
abikaasa, isa ja vanaisa 

surma puhul.

Järvamaa Omavalitsuste Liit

Matusetalitus, mis toob hinge rahu
• Lahkunu transport ööpäev läbi

• Matusekorraldus kogu Järvamaal
• Kõik matusteks vajalik ühe koha pealt

Tel 5800 0906 vastab 24/7
Meie büroo leiad Suur-Aia 19, Paide

www.hingesaatjad.ee


