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Koristada saab efektiivsemalt

Ostan 3m lehtpuukütet. 525 7628
Ostan kassette, vinüüle, makilinte, Eesti CD-sid, Norma
asju, vana raha, vanu raadioid.
5821 2834

Elva linnavalitsus
tellis OÜ-lt Puhastusekspert oma allasutustele puhastusauditi, millele järgneb töötajate koolitus ja järelaudit koos
soovitustega, kuidas
efektiivsemalt koristada, säästes sealjuures aega ja iseenda
tervist.

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

Ostan okaspuupalki. 5350 7020

Müüa soodsa hinnaga talusealiha. Tel 505 9151 või 5354 3002
Müügil uus ja kasutatud talispordivarustus. 504 5909 Valga
mnt 1A
OÜ Purtsi Grupp müüb lõhutud
küttepuid koos kohaletoomisega. Transport hinna sees. Küsi
hinda telefonil 5383 7099

Sirje Veldi

Müüa lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega. 509 3453

OÜ Puhastusekspert juhataja Helge Alt käis möödunud esmaspäeval läbi
kõik Elva lasteaiad, matkakeskuse ja raekoja ruumid, jälgis sealsete koristajate tööd, hindas töövahendite ja -võtete mõistlikkust
ning jäi üldjoontes nähtuga
rahule.
“Läbikäidud
asutused
jätsid puhta mulje ja mis
on kõige tähtsam – inimesed, kellega kohtusin, olid
teotahtelised ja tublid, küsiti palju ja oldi igati koostöövalmid,” ütles Alt. “Samas jäi silma nii mõndagi, mille muutmisel saab
tööd efektiivsemaks muuta. Igale asutusele koostan
nähtu põhjal omad soovitused, mis vaatame läbi
sealse kontaktisikuga, teeme otsused ja seejärel koolituse, et vajalikud muudatused saaks ellu viidud. Kui
koolitus läbitud ja reaalses

Müüa kuivi küttepuid. 5333 0116
Ahju- ja pliidipuud. 525 7628
AS RPM Grupp müüb sae- ja
höövelmaterjali. Tel 504 9180
Müüa puitbrikett, kaminapuud,
kütteklots. 528 9398

Helge Alt õpetas nippi, kuidas peegli nii puhtaks saab, et sinna isegi näpujälgi ei jää.
Foto: Sirje Veldi

elus muudatused proovitud, siis tulen taas vaatama, kuidas on läinud ning
vajadusel soovitusi ja nõuannet jagama.”
Helge Alti pikaajaline kogemus näitab, et koristamist saab muuta palju kergemaks ja tulemuslikumaks ja paljudes asutustes kulub edaspidi koristamisele vähem raha, sest on
olemas targad ja mõistlikud lahendused.
“Koristamine on ainus
tegevus maailmas, mis toimub absoluutselt kõikides
hoonetes ja puudutab kõi-

ki inimesi. Paraku on see
tavaliselt näha siis, kui töö
on tegemata või halvasti
tehtud. Hea tulemus ei ole
näha, sest siis on kõik korras,” ütles Helge Alt. “Kuna kõik inimesed on vähemal või suuremal määral
koristanud, siis on laialt levinud ka arvamus, et “kõik
oskavad koristada”. Eks
ta nii olegi, aga tänapäeva maailmas, kus on palju valikuid ja võimalusi –
erinevad mustused, erinevad pinnakatted, hulgaliselt pakutavaid koristusaineid ja -tarvikuid, siis sel-

les maailmas orienteerumine ei pruugi enam lihtne olla. Sageli kardetakse, et lahendused on kallid ja keerukad, kuid julgen arvata, et tegelikkus
on midagi muud. Väga palju on kinni väikestes nippides, oskustes, teadmistes ja
saabki kerge vaevaga ning
odavalt pinnad puhtaks.”
Järgmisel
neljapäeval
jagab Elva juurtega puhastusekspert Helge Alt nõuandeid ETV saates “Mõistlik või mõttetu”.

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. 5197 8500
Kasumetsa Küttekontor müüb
erinevat sorti kvaliteetset küttepuud. 529 2305; 734 9800 www.
kasumetsa.ee

Teostan ehitustöid, hind kokkuleppel. 5690 1118 Mikko
Elektritööd,
7016

elektririkked.

515

Toon majapidamisgaasi (balloon
21 kg). 526 1621
Remondiabi, elektri ja san.teh
tööd. Teostan erinevaid remonditöid, ka väikesemahulisi. +372
5237450
Üldehitustööd, sisetööd, kuurid,
garaažid, katused ja grillmajad.
5399 1106
Metsaväljavedu MTZ traktori ja
tõstukiga. 5804 3735

Vannitubade
renoveerimine,
plaatimine, looduskivide (fossiilplaadid jne) paigaldus, santehnilised tööd. Saunade ehitus.
5399 1106
Tänavakivide paigaldus, maatihendustööd (300 ja 100 kg).
Broneeri suveks. 5399 1106
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 5686 6157
Raamatupidamisteenus.
5302
3455 info@sinuraamatupidamine.eu
Suurpuhastused, katuste süvapesu, veerennide puhastused.
Ohtlike puude lõikus. 5638 8994

Aavik Tekstiil OÜ pakub tööd kogemustega õmblejale. Töökoha
asukoht on Oomiste küla, Kambja vald (Elvast ca 5km). Rohkem
informatsiooni: tel. 5373 7383,
aavik@aaviktekstiil.ee
MTÜ Iseseisev Elu otsib tegevusjuhendajat Elva linna 1,0
koormusega. CV ja motivatsioonikiri saata info@iseseisev-elu.
ee
Kalarestoran Pangodis pakub
tööd klienditeenindajale. kalarestoran@kalarestoran.ee, tel.
501 0870
Pakume tööd osalise tööajaga
autojuhile (poolhaagis), asukohaga Rõngu vallas Valguta
külas. Huvi korral võta ühendust
tel. 508 8748 või e-post andrus.
reila@gmail.com

Müüa 3-toaline rõduga korter
Arbimäel. 5358 6667
Müüa või üürile anda 4-toaline
krt. Rõngus. 5546 4527
Üürile anda kaubandusteeninduspind (27 m²) Kesk 17 I korrusel. Tel. 501 2888

Kristjan Ilves: motivatsiooni jätkub
Sotši taliolümpiamängudel oli Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves Elva
suusaklubist.
Milvi Kapaun

18. veebruaril Sotši taliolümpiamängudel toimunud kahevõistlejate suure
hüppemäe võistlusel tegi
eestlastest parima tulemuse Elva suusaklubi võistleja Kristjan Ilves, kes lõpetas 34. kohaga. Hüppemäel kaheksanda tulemuse (125m; 117,2p) saanud
Kristjan Ilves oli pikka aega hüppevooru paremana
ka kaamerate vaateväljas.
10 km murdmaadistantsile koos maailma tippudega
kaheksandal kohal startinud Ilves liidrigrupis püsida ei püüdnud, eesmärgiks
oli lõpetada 30 hulgas.
“Liidritega koos sõita
ei üritanud, püüdsin hoida tempot keskmise grupi
meestega,” märkis Ilves pä-

Meie kaastunne
Helvele, Edale, Alole,
Helile, Raidole, Vallole
AIN PÜSSA
surma puhul.
Silvi ja Märt

Kristjan Ilves õhulennul Tehvandi hüppetornist käesoleva aasta Eesti meistrivõistlustel kahevõistluses 25. jaanuaril.
Foto: Suzanne Tahk

rast võistlust meediale antud intervjuudes. “Distantsil andsin endast kõik, läks
raskeks, tahtnuks mahtuda kolmekümne sekka. Samas sai kirja tiitlivõistluste
parim koht, seega tuleb rahul olla.”

Eesti kahevõistlejatest
sai Han-Hendrik Piho 36.
(+2.47,5) ja Karl-August
Tiirmaa 44. (4.17,9) koha.
Kristjan Ilves kaotas võitjale 2.44,0. Kaksikvõidu võtsid Norra kahevõistlejad
Jörgen Graabak (23.27,5)

ja Magnus Moan (+0,6).
Pronksmedali sai sakslane
Fabian Riessle, kes kaotas
võitjale 1,6 ja edestas kaasmaalast Björn Kircheisenit
2,1 sekundiga.
Esimest korda taliolümpiamängudel startinud ka-

hele noorele Eesti kahevõistlejale Kristjan Ilvesele
(17) ja Han-Hendrik Pihole (20) andis saadud võistluskogemus indu ja tugevat tahet eelolevateks tegudeks. Kristjan Ilvese sõnul oli olümpiakogemus

võimas ja lootust on mõne aasta pärast juba kahevõistluse paremikule kandadele astuda.
“Usun, et ühe-kahe aasta pärast on pilt teine, siis
tahaksin juba tulemusi teha. Sisu peaks mul olema,
motivatsiooni jätkub,” ütles Ilves. “Pärast head hüpet oli äge ässade keskel startida. Nad on lahedad sellid, kiidavad pärast
head hüpet, kuid ilmselt
mind veel tõsiselt ei võta.
Aga varsti on ässadel põhjust mind karta.”
Olümpiamängude lõppedes on Kristjan Ilvesel
sel hooajal tiitlivõistlustega ühelpool, pingeline
hooaeg oli vahepeal haiguse küüsi sattunud noormehele väsitav.
“Pikk hooaeg ja haigus
on mind tühjaks tõmmanud. Olen väsinud ja tahaks tõesti puhata,” rääkis
oma olümpiadebüüdi siiski kordaläinuks pidanud
Kristjan Ilves.
Kui tellitud ajaleht Elva
Postipoiss laupäeval
postkastis ei ole, andke
sellest toimetusele teada
tel. 730 9899
või e-mail epoiss@kodu.ee

Avaldame südamlikku
kaastunnet Edale isa

Avaldame kaastunnet
Vallole perega

Meie sügav kaastunne
Maarjale perega kalli

Südamlik kaastunne
Maarja Koorikule kalli isa

AIN PÜSSA
kaotuse puhul.

AIN PÜSSA
kaotuse puhul.

OSKAR RAUDMETSA
kaotuse puhul.

OSKAR RAUDMETSA
kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Maarjale isa

Töökaaslased
kauplusest Autofer

Sõbrad Tallinnast

Marje, Marika,
Maarika, Kati, Elle

Elva HKK Sinilind

OSKAR RAUDMETSA
surma puhul.
Mari, Maie, Alla

