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Vaikib rõõm ja mure,
kõigest jääb järele miski, 
mis ei sure.

Mälestame head naabrimeest

Jaan LIIMANDIT

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Sirje, Peedu, Pilvi, Andrus

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee ...

Aivar PAHK

Meie siiras kaastunne Jannele 
ja Nelele kalli venna ja Jelenale 
kalli abikaasa kaotuse puhul.

Mälestab tädi Virve Ermiine 
oma lastega.

Südamlik kaastunne Kallele 
perega

Maria SONGA

kaotuse puhul.

Saarde vallavolikogu
Saarde vallavalitsus

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad …

Avaldame sügavat kaastunnet 
õpetajale Eleri Tehvanus õe

Ruta ARUMÄE

kaotuse puhul.

Pärnu ühisgümnaasiumi 
koolipere

Tulek ja minek pole kahjuks 
enda valida. 
Meie jaoks nüüdseks taevas 
särad kirka põhjatähena.

Mälestame kallist klassiõde

Liis LEISMANNI

Siiras kaastunne lähedastele. 

Hansagümnaasiumi 2000. a 
12.a klass ja klassijuhataja

Üks eluraamat on sulgunud ...

Südamlik kaastunne Kallele ja 
Urvele peredega kalli ema, 
ämma, vanaema ja 
vanavanaema

Maria SONGA

lahkumise puhul.

Eve ja Aivar perega, Koidu

Mälestame alati rõõmsameelset 
klassivenda

Olari PÕLDSEPPA
Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

PIK 1979. a lennu A-klass

Südamlik kaastunne kogu 
perele

Maria SONGA

kaotuse puhul.

Helle ja Jaan

Sügav kaastunne 
Leida Soostarile kalli tütre

Eve HEINMETSA
kaotuse puhul. Kaastunne 
kõikidele lähedastele.

Õie

Mälestame kauaaegset head 
naabrinaist

Helvi MÄNNIARU
ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Majanaabrid

Maga, täht, päikese rüpes.

Reet SOOL

Merle ja Emilia

Mõni hetk on kohe väga-väga valus ...

Südamlik kaastunne lähedastele 

Liis LIIDEMAA-LEISMANNI

kaotuse puhul.

Raili Koiksoon

Mälestame endist kauaaegset 
kooriliiget ja laulukaaslast

Esta PÄRNPUUD
Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Naiskoor Kanarbik

Avaldame kaastunnet Õiele 
perega 

Kalju VIHERPUU

kaotuse puhul.

Voldemar ja Margus perega

Avaldame kaastunnet 
Eelika Leemetile ema

Aino LEEMETI

surma puhul.

Note Pärnu

Siiras kaastunne Leilile ja 
Maarjale perega kalli poja ja 
venna

Olari PÕLDSEPA
lahkumise puhul.

Rita ja Merike perega

Südamlik kaastunne Marele 
kalli tütre

Katrin UUSOJA

kaotuse puhul.

Lea, Valeri, Kaire, Elina, Meelis

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

Jaan LIIMANDI

kaotuse puhul.

Arvi, Marek ja Jüri peredega

Südamlik kaastunne Kallele 
perega 

Maria SONGA

kaotuse puhul.

Hugo ja Malle perega

Mälestame kauaaegset 
töökaaslast ja sõpra

Kalju VIHERPUUD
ning avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Erich perega

Mälestus püha 
sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha, 

elad edasi meie seas …

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema ja vanaema 

Vilve PÕLTSAM
2. XI 1947 – 3. I 2022

Leinavad poeg ja lapselapsed.

Ärasaatmine 8. I kl 16 Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a.
Põrm tuhastatakse.

Kas kuuled, kuis nutab su kodu, 
su puudust leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl ...

Teatame kurbusega, et on lahkunud

Juri PAVLOV
30. XII 1963 – 10. XII 2021

Leinavad omaksed.

Matusetalitus 7. I kell 14.30 Audru kalmistul.

KT Maja OÜ meeskonda on ooda-
tud tööle täiskohaga maaler. 
Lisainfo tel 5814 9038 või kirjuta 
kaimar.tsobin@gmail.com.

Võtame tööle rahv vedude autoju-
hi. Tel 5669 0250.

Surju kool
ootab oma meeskonda 

täiskohaga
LASTEAIAÕPETAJAT  

ERIPEDAGOOGI
tööle asumise aeg:

esimesel võimalusel

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide 

koopiad palume saata 
hiljemalt 21. jaanuariks 

aadressil Uue-Kooli,
Surju küla, Saarde vald,

86401 Pärnumaa või
heidi.kodasma@surju.ee.

KORISTAJAT
tööle asumise aeg 01.02.2022

Avaldus ja CV palume saata 
hiljemalt 21. jaanuariks 

aadressil Uue-Kooli,
Surju küla, Saarde vald,

86401 Pärnumaa või
heidi.kodasma@surju.ee.

Lisainformatsioon
telefonil 502 3790

1toal ahik krt üürile. 5617 8170.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Ostan garaaži. 5563 7184.

Soovin osta maja Pärnus hinnaga 
kuni 130 000. Võib vajada remonti. 
Tel 5675 5185.

Üürile anda 2toal ahik krt. 
5388 4631.

Ostame autosid, maastureid ja 
kaubikuid. Tel 5693 2565.

Ostan vanu seisma jäänud, sõit-
vaid ja mitte sõitvaid autosid ja 
tehnikat. 5894 3011.

Lammutustööd + äravedu. Tel 
5687 6992.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5347 4029.

22 m korvtõstuk. Ohtlike ja suurte 
puude langetamine. 517 5783.

Boileri hooldus, remont, vahetus, 
torutööd. 5554 3185.

Kaardid ennustavad 24/7 tel 
900 1727.

Lubjakrohvimis- ja plaatimistööd.
5567 2368.

Lumekoristustööd rataslaaduriga. 
5595 9144.

Pensionäride abistamine , 
5886 4471.

Pottsepatööd, kaminate paigaldus. 
Tel 5595 7096.

Prahikonteinerite rent (5–45 m³). 
5671 7771.

Elektritööd, 5863 9383.

Pudi-padi äravedu tasuta. 
510 0859.

Terituskeskus, Port Artur 1, II kor-
rus.

Veod porte + kraana, 507 3151.

PRILLIDE REMONT E–R kl 10–13 
Tallinna mnt 15. 5818 2822.

Hoonete osaline ja täielik lammu-
tus. 509 0377.

Teeme ehitus-, remondi- ja vii-
mistlustöid. Tel 504 3610.

Kuivad kase-, haava- ja musta lepa 
pinnud, klotsid 0,25, 0,3, 0,5 m, 
alates 25 €/m³ ja 5 võrgust. Vedu. 
Tel 5349 2771, Pärnuveod.ee.

Jämedad kasepinnud (3 m), 25 €
rm. 525 0453.

Kvaliteetne halupuu (must lepp), 
vedu. 564 4507.

Kuivad halupuud. 525 0453.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,80 €, kuiv 
kask 3,20 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Heledad pelletid 
975 kg. Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

3 m küte, 30–60 cm halupuud, võr-
gud, katlasse saar, hind al 18 €/rm. 
5620 8210.

Konservikarbid, kaaned, kaaneta-
jad, roostevabad autoklaavid. Tel 
506 8501.

Küttepuud, 0,5 m, veoga 2-3 rm 
kaupa. 5380 5533.

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

Puitbrikett, kuivad ahjupuud, ka-
minapuud võrgus. 512 0411.

PVC-aknad, klaaspaketid. OÜ Mar-
gus Aknad, Turba 2, tel 443 4214, 
5663 3327.

Saematerjal, immutatud saemater-
jal, höövelmaterjal, terrassilaud. 
514 8160, dorioone.ee.

Kuivad pakitud kütteklotsid, pellet
ja puitbrikett. Vedu tasuta. Tel 
5383 9215.

Erinevad puitbriketid, hind alates 
220 € / 960 kg, 8 mm premium-pel-
let 230 € / 975 kg. Vedu linnas tasu-
ta. 5662 6567.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu ja 
servamata laudu. Laudade värvi-
mine. Vedu üle Eesti tasuta. Tel 
528 2268, www.mppuit.ee.

Voodrilaud.ee, parim hind. 
513 2021.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. 
502 8836.

Kuivad küttepuud 4 rm kaupa. Tel 
514 4359, Lillemets.

Kuiv küttepuu 40 l võrgus, 30 cm 
lepp, kask, kaseklots. 5841 0397.

Müüa ajalooline püügiõigus viiele 
nakkevõrgule. 5852 7948.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm premium- 
pelletid, pakitud kandiline kasebri-
kett, pakitud kandiline turbabri-
kett, pakitud kivisüsi, kuivad küt-
teklotsid. Vedu. Tel 506 8501.

Paksud lepapinnud, kaseklotsid 
(30 cm). 5392 8834.

Toores must lepp veoga. 517 5783.

OST

OSTAME
virnastatud võsa ja raidmeid,

kasvavat võsa,
leht- ja okaspuu küttepuid

hakkimiseks
(hakime langil, pikkusel piire pole).

tiit@lumbar.ee
tel 5624 1997

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee
www.vesmel.ee

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

Võtmekimp. Palume ausal leidjal 
tuua Maxima infoletti.

In memoriam

Aledoia.
ANDRUS JOONAS 

12. V 1970 – 29. XII 2021

Huntmees läks ära.
Paljud ütlesid, et temast järele jäänud tühimik on tohutu.
Ühtpidi küll, teistpidi jääb temast maha võimas kunst, mis selle 

tühimiku täidab. Võimsam, kui nii mõnestki teisest.
Mitte ainult maalid, objektid ja salvestised tegevuskunstist, vaid ka 

mõju, mida ta ümbritsevale avaldas. Ka jäljed, mis ta jättis nii oma 
loomingu, publiku kui ka kolleegide, teiste kunstnike ja kunstimaalima 
sisemusse, on sügavad.

Üks asi, mille eest ta võitles, oli Pärnu professionaalne kunst. Siiski 
mitte viimase veretilgani, sest sel aastal ta Pärnu moodsa kunsti näitust 
ei korraldanud. Pärnu kunstielu ja kunstnikkond on nii palju ajas 
muutunud, et Joonase nägemust toetas see aina vähem, viimasel 
kümnendil tuli moodsa kunsti asja ajada suuresti jõuga.

Kõik see sai alguse kunagi hämaratel 90ndatel, kui asutati Sütevaka 
humanitaargümnaasiumi kunstiosakond. Samal ajal hakkas Andrus 
oma kodukülas Kõimas ka ise kunsti tegema – maalima remondivärvidega 
papitükkidele ja linadele, korraldama maanteenäitusi.

Need kaks asja said omavahel kokku ning koos mitmete teiste 
kunstnike panusega moodustati Non Grata – nähtus, mis on olnud pikka 
aega Pärnu kunsti säravaim ja mingitel hetkedel ka ainus kroonijuveel.

See oli rühmitus ja kool ühes. Nii mõnedki, ka Joonas, õppisid ja 
õpetasid seal samal ajal – avastades, leiutades ja juurutades sünkroonis.

Joonase mõju Non Grata põhimõtetele on suur, tema käest tuli 
näiteks kontseptsioon, et tegevuskunsti ja maali pole vaja lahus hoida, 
neid kokku liites on tulemus veelgi võimsam. See on väga oluline osa 
kogu liikumise alustaladest, sest kui performance võib vahel hästi välja 
kukkuda ka n-ö juhuslikult, siis maalima õppimiseks on vaja tööd teha. 
Nii tõi ta Non Grata haridusse professionaalsuse, mitte sõnakõlksuna, 
vaid tegeliku tööna.

Kui Non Grata osadeks lagunes, jäi Joonas Pärnusse ja asus ülal 
hoidma seda professionaalsust, mis väikesele kuurortlinnale omaselt 
kippus enne ja kipub ka nüüd sumbuma dekoratiivsusse ja isetegevusse. 
Joonas oli suur pedagoog, ta haris meid kõiki veel kaua pärast seda, 
kui kooli enam ei olnud.

Kõlab pateetiliselt, aga sellise kirgliku ja sügava isiku puhul nagu 
Andrus Joonas on ehk andestatav, kui öelda, et tema lahkumine on ühe 
ajastu lõpp. Kindlasti Pärnu kunstile, tuntavalt ka Eesti kunstile ja mine 
tea, äkki kogu maailmale.

Mida aeg edasi, seda enam rõhutatakse kohanemist kui 
intelligentsuse näitajat, unustades seejuures mainida, et päris kõigega 
ei peagi kohanema. Lolluse, laiskuse ja kurjusega kohanemine oleks 
kuritegu, just seda sõnumit kandis ka Joonase kunst ning tegevus.

“Armastus võidab hirmu!” – üks tema juhtlauseid, suuri järeldusi, 
mille ta elust ja kunstist tegi ning mis aitas tal elada. Kindlasti tuleb 
kohaneda paratamatute ja positiivsete uuendustega, aga mõnikord 
tuleb ka võidelda või põgeneda. Võidelda on vaja asjade eest, mis 
võidakse uuenduste käigus koos pesuveega välja visata. Andrus oli 
võitleja. Võitlejaid jääb järjest vähemaks, nüüd on nad vähemalt Pärnu 
kunstist otsas.

Peame teda meeles ja paneme tähele neid hetki, kui mugandumine 
pole parim valik ja vaja oleks Joonase kombel oma põhimõtete eest 
visalt võidelda.

Pärnu Linnagalerii

Andrus Joonase ärasaatmine toimub laupäeval, 8. jaanuaril kell 12 
Audru osavalla keskuses.
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