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Eesti 100, VBH 25 -

KAHEKORDNE
RÕÕM!
2017. aasta on möödanik ja kindlasti on paljudel juba
aastakokkuvõtted tehtud. Nii ka meil VBH Estonial.
Kokkuvõttes võib öelda, et 2017. aasta oli meie jaoks hea
aasta, käibe poolest isegi rekordaasta - kokku 13,5 miljonit
eurot, kasvades aastaga 11,25%.
Antud käibekasv sai võimalikuks tänu meie headele klientidele,
kes meilt rohkem ostsid, ning tänu heale majanduskonjuktuurile.
Tähtsat rolli selles mängisid ka meie head töötajad, keda nüüd
on kokku juba 40. Aitäh teile!

Nagu mainitud, meid on 40 ja meie tööstaaž on 402,68 aastat.
See on kogemus, mis maksab! Hea ja tugev meeskond annab
kindlustunde tänaseks päevaks ning edasiminekuks.

Aitäh kliendid, et olete meid usaldanud
ja olnud meiega need 25 aastat!

Nüüd on käes aasta 2018, mis on mitmel põhjusel eriline.
Esmalt loomulikult Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tõttu.
Pidulikumat sündmust ja ülevamat hetke kui kellegi 100.
sünnipäeva on raske isegi ette kujutada. See tõepoolest
ainulaadne ja ajalooline tähtpäev sisendab lootust, et isegi
selline väike riik ja rahvakild, nagu on Eesti ja eestlased, võib
ajaloo keeristormidest hoolimata püsima jääda.

Õnne Sulle, Eesti!
2018. aasta on tähtis ka meie VBH
Estonia jaoks, sest tänavu septembris
täitub VBH Estonia, algupärase nimega
Lokman AS, asutamisest 25 aastat.
1993. aastal asutasid kolm Eesti meest - Tõnu, Teet ja Anti
ettevõtte nimega Lokman, mis alustas sellel ajajärgul vajalike
auto roolilukkude müümisega Statoili jaamadele.
1995. aastast algas Roto aknasuluste müük ja nii see tõusvas
tempos läks kuni tänaseni, kus VBH Estonia esindab kokku
ligemale 100 tootjat Eestis.
Tänaseni on meil tööl kaks inimest, kes alustasid päris algusest,
1994. aastast - Piret ja Rene. Tahan tänada kõiki staažikaid ja
ka uusi VBH töötajaid nende tubli töö ja ennastsalgava panuse
eest.

Anname endast parima, et teenindada teid parimal viisil,
ôpime iga päev, et môista põhjalikumalt teie soove ja vajadusi!
Mõistvas partnerluses on edu võti, sest ainult koos oleme
tugevad!
Meie selle aasta eesmärgiks on kasvatada ja laiendada veelgi
pakutavate toodete portfelli. Täna saan juba öelda, et jaanuaris
ja veebruaris on lisandunud uusi hankijaid - Scrigno ning Alvic,
kelle tootevalikuga saate tutvuda järgmistel lehekülgedel.
2018. aastal on jätkuvalt meie üheks eesmärgiks turuosa
suurendamine mööblisektoris ja ka tootevaliku laiendamine.
Etteruttavalt võin öelda, et paar uut brändi on suure
tõenäosusega juba sel kevadel-suvel lisandumas. Lisaks
esindame Eestis juba praegu ligemale 125 hankijat.
Meie üheks olulisemaks eesmärgiks on VBH tarnekindlus 2017. aastal oli selle näitaja üle 90%. Sellel aastal panustame
veelgi, et hoida ja võita teie usaldust.
Ilusat kevadeootust ja meeldejäävat piduaastat!
Olge terved, hoidke end ja oma lähedasi!
Õnne, Eesti!
VBH Estonia nimel
Indrek Sauga

Ja pilved ja lained
ja päikene
ja ladvad need laulavad üha:
jää, kosu ja kasva, mu kodumaa,
sa armas, suur ja püha!
Kersti Merilaas
Foto Rene Maajärv
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Partnerite

UUDISED

Janno Liiva
tootejuht

Renner ja tema kliendid - väärtustades partnerlust
Renner Italia toodab usaldusväärseid, modernseid ja
innovatiivseid puidu-, sise- ja mööblivärve ning lakke.
Koostöös klientidega luuakse maailmamainega Renneri
laborites tehnikute ja teadlaste poolt parimaid puidutööstuse
värvisüsteeme maailmas. Värvid ja lakid toodetakse arvestades
inimeste vajadusi ja austades keskkonda.
Renner Italia tüüpilised kliendid on puidu-, mööbli- ja
disainitööstus, turustajad ja jaemüügikauplused. Renner Italia
pakub enda poolt igakülgset tehnilist tuge klientide vajaduste
väljaselgitamiseks ja rahuldamiseks läbi kohalike edasimüüjate.

Laiaulatuslikku tooteperre kuuluvad:
■ PU värvid ja lakid sisekasutuseks
■ Akrüülbaasilised PU värvid ja lakid
■ PE värvid ja lakid
■ Nitrovärvid ja -lakid
■ Vesibaasilised tooted sisekasutuseks
■ Vesibaasilised tooted väliskasutuseks
■ Sünteetilised värvid ja lakid
■ UV-värvid ja -lakid

Firma toodang kasvab igal aastal 10%. Kasv baseerub
tehnoloogilisel võimekusel luua uusi tooteid, samuti inimeste
väärtustamisel loomisprotsessis.

■ Puidupeitsid

Alates 2017. aastast on Renner Italia toodete edasimüüja Eesti
turul VBH Estonia. Koostöös värvitootja, olemasolevate ning
tulevaste klientidega oleme valmis looma Eesti mööblitööstuse
turul uusi väärtusi.

■ Tuletõkkevärvid ja lakid

■ PVC värvid
■ Eriefektärvid ja –lakid
■ Tooted parkettpõrandatele
■ Anti-scratch (kriimustuskindlad) tooted
■ Õlid ja vahad

Renner Italia kaubamärgid on:

■ Konserveerimistooted
■ Kõrgkvaliteediga tooted
■ Madala emissiooniga PU tooted
■ Klaasi värvimissüsteemid
■ Värvimissüsteem vahtplasti jaoks

Eesti mehed Itaalias
Alates 2017. aastast esindab VBH Estonia Itaalia sise- ja
mööblivärvi tootjat Renner, kelle värvid, lakid ja peitsid on paljude
mööblitootjate poolt kõikjal üle maailma väga hästi vastu võetud.
Lähema tutvuse sõlmimiseks võeti nõuks ja käidi jaanuaris koos
hea kliendi EVO Design esindajate Marko Karpenko ja Martin
Saarega Renneri tehast kohapeal kaemas ja seal ka vajalikku
koolitust saamas. Põhirõhk oli efektvärvidel, nende võimalustel
ja tehnoloogial. Renner jättis äärmiselt professionaalse mulje,
sest uuringuteks kasutatav tehnoloogia on sedavõrd unikaalne,
nii et isegi Itaalia ülikoolid käivad Renneris väljaõpet saamas.
Tootmistehnoloogiale ja uuringutele pannakse väga suurt
rõhku, mida tõestab ka fakt, et kogu 2016. aasta kasum,
enam kui 6 miljonit eurot, investeeriti tootmistehnoloogiasse ja
uuringutesse!
Reis oli kasulik meile kõigile. Jõudsime veendumusele, et
oleme valinud õige ja tugeva partneri, EVO sai uusi nippe
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ja kindluse, et võivad Renneri toodetele ja valikule kindlad
olla, ning loomulikult saime osa ka Itaalia köögi võludest ning
peaaegu kevadisest ilmast - Bologna lähistel oli jaanuari lõpus
lausa 14 kraadi sooja!
Loe lähemalt webnews.vbh.ee
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Lamintexi töötasapinnad -

VEEKINDLAD JA SOODSAD
Kevin Apri
tootejuht

VBH Estonia mööblifurnituuri tootevalikusse on lisandunud
Lamintexi töötasapinnad köökidesse. Lamintex on 2009. aastal
asutatud Poola ettevõte, mis pakub laias valikus kvaliteetseid
aknalaudu ning töötasapindu. Tasapinnad on väga kvaliteetsed,
veekindlad ning soodsad. Töötasapindade pikkused on alates
2440 mm kuni 4200 mm, laius 600 mm ning paksus 28 mm või
38 mm. Laminaadi paksus on 0,4 mm kuni 0,8 mm.

Erinevaid pinnastruktuure on 15, samuti on avar servaproﬁilide
valik. Laminaadi ning tasapinna kvaliteet on tagatud vastavate
sertiﬁkaatidega.

Tule tutvu näidistega VBH Estonia
kontoris!
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Scrigno -

UUS KOOSTÖÖPARTNER
Tarmo Väli
tootejuht

Meil on rõõm teatada, et oleme taas laiendanud oma
tootevalikut tänu sellele, et meil on uus koostööpartner –
Scrigno.

kinnitatud siinidel ja liiguvad ülaratastel, põrandal on alajuhik.
Kui uksed on täielikult avatud, liiguvad nad täies ulatuses seina
sisse ja on silmale nähtamatud. Sulgedes näevad välja nagu
tavalised uksed või nagu osa seinast.

Scrigno lugu algas 1989. aastal, kui Rimini ärimees Giuseppe
Bernardi tuli suurepärasele ideele muuta tavapärased
lükanduksed tooteks, mis oleks originaalne ja erinev sellest,
mida turg tollal pakkus. Ta täiendas lükanduksi uue elemendiga,
mis võimaldas lükata ukse seina sisse.

Tutvu lähemalt webnews.vbh.ee

Tänu oma toodete kvaliteedile on Scrigno viimase 28 aasta
jooksul saavutanud juhtpositsiooni lükanduste ja raamide
tootmisel ja turustamisel.
Scrigno kuulub täna 100%-liselt Bernardi äriperekonnale ja nad
ekspordivad oma toodangut 16 riiki üle kogu maailma. Nende
missiooniks on “Creating new spaces to oﬀer new freedom”
(Luues uusi ruume, et pakkuda uut vabadust).
Mis on pocket door-uksed?
Need on uksed, mis liiguvad nn taskusse, mitte ei avane avast
välja nagu hingedega uksed. Uksed ripuvad ülesse lakke

Külas Scrigno tehases
Meie tootejuht Tarmo Väli käis koos Läti kolleegiga Scrigno
tehasega tutvumas alanud aasta 10. - 12. jaanuaril. Tema
reisimuljeid võite lugeda allpool.
Scrigno asub kauni kuurortlinna Rimini külje all. Paraku
polnud meil aega sealsete vaatamisväärsustega tutvuda
ning see ei olnud ka antud reisi eesmärk. Kohalike jaoks oli
temperatuur 8 0C suhteliselt soe, siiski oli mere ääres väga
tuuline ja ebameeldiv. Väikseid restorane oli rannapromenaadil
kümneid ja kümneid, millest enamus olid talveperioodil suletud.
Kohalikke mereande pakkuvat söögikohta pidime päris pikalt
otsima.
Esimese päeva esimesel poolel tutvusime värskelt valminud
Scrigno show room’iga, kus oli erinevate lahendustega väljas
kogu tootevalik. Lisaks osalesime koolitusel, kus tutvustati
erinevate uksemudelite eripärasid. Rõhu panime eelkõige
Doorkit-süsteemile, mis on soodsama hinnatasemega ja
mõeldud arendajatele. Sama toote võtsime hiljem ette ka
praktilise koolituse osas ja seda juba tehase koolitusruumis, mis
asub peakontorist ca 15 km eemal. Scrigno tegutsebki kahes
kohas: ühes on koos juhtkond, kontoripool ja ladu ning teises
tootmine ca 18 000m2 suurusel alal. Tootmises kasutatakse
nii roboteid, kuid silma jäi ka suhteliselt palju inimeste poolt
tehtavat käsitööd, näiteks detailide pakendamine.
Hetkel valmib tehase ühes vahetuses ca 800 uksekomplekti.
Plaanis on viia tootmine kahte vahetusse, mis tõstaks valmivate
komplektide arvu 2000 ühikuni.
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Selle külastuse põhieesmärgiks oli tutvuda uue tootegrupiga
ja tegemist on meie jaoks põneva teemaga. Algus on tehtud,
õppida on palju, kuid külaskäik andis teadmised, mis aitavad
küsimustele vastata ja võimaluse selgitada meie turu nõudmiste
vastavust Scrigno toodetele.
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Alvicu mööbliplaadid

ON KÕRGEIMA KVALITEEDIGA
Kevin Apri
tootejuht

VBH Estonia on alustanud koostööd kvaliteetse mööbliplaadi
tootja Alvicuga.

Alvic on 1965. aastal asutatud
Hispaania plaaditootja, kes pakub
kõrgeima kvaliteediga akrüülplaate.
Hispaanias on kokku kolm tehast ning 74% toodangust
eksporditakse seitsmekümnesse erinevasse riiki. Tuntuimad
Alvicu kasutajad Euroopa köögitootjate seas on näiteks Nobilia,
Häcker, Nolte, Mobalpa, Kitchens Direct ning Wiemann.

palju kasutatakse näiteks garderoobide lükandustena ning
kontorimööbli valmistamisel, samuti ka seinapaneelidena.
Alvicu valikus on nii kõrgläike- kui ka supermattplaate. Paneelid
on väga kõrge kriimustuskaitsega ning erinevate dekooride valik
on väga lai.
Paneelide paksused on 10 mm ja 18 mm. Lisaks suurele
dekooride valikule on ka palju erinevaid struktuure. Enimlevinud
on näiteks puidu-, naha- ning kivistruktuurid.

Plaatide näidistega saab tutvuda meie
esinduses näidisköögis.

Alvicu mööbliplaat sobib kasutamiseks kõikjal siseruumides,

5

veebruar 2018

Knapp -

INNOVAATILISED ÜHENDUSLAHENDUSED AUSTRIAST
Knapp on erinevatele ühendussüsteemidele spetsialiseerunud
Austria ﬁrma, mis on tegutsenud juba üle 30 aasta. Firma
alustas erinevate puitmööbli ühendusvahenditega, kuid täna
pakub ﬁrma lisaks mööbliühendustele ka ühendusi treppide,
uste ja akende ning suuremate puidust ehituskonstruktsioonide
jaoks.

Tauno Põldma
müügijuht

Kogu toodang valmib Euroopas – Austrias ja Saksamaal, tänu
millele vastavad tooted kõrgeimatele tehnilistele standarditele
terves maailmas. Firma tootearendusosakond jälgib hoolega
rahvusvahelisi trende, mis omakorda lubab pakkuda kõige
kaasaegsemaid ja innovaatilisi ühenduslahendusi vastavalt
klientide vajadustele.
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HOPPE minirosetid

TOOVAD ESILE USTE
KÄEPIDEMED
Vaevumärgatavad Hoppe minirosetid seavad ukse käepidemed
täiesti uude valgusesse. Tänu minirosettide minimalistlikele
mõõtmetele pääseb rohkem mõjule ukse käepide, muutudes
visuaalselt suuremaks ja silmapaistvamaks, luues nii täiesti
uudse koostoime käepideme ja ukse vahel.

Hoppe roostevabast terasest ja
messingist rosetid sobivad eelkõige
siseustele.

Pakume laovalikuna HOPPE Amsterdam, New York, Stockholm,
Verona ja Vitoria sarja tooteid. Kõiki ukselingikomplekte on
võimalik paigaldada nii ASSA, ABLOY kui ka DIN standardi
lukkudele. Samuti on kõigil HOPPE Quick-Fit kinnitus.

Priit Künnapuu
tootejuht

Standardne uksekomplekt koosneb uksekäepidemest ja
rosetist. Saadaval on ka spetsiaalselt vannitubadesse mõeldud
rosetid.
Kõik uksekomplektid on varustatud patenteeritud HOPPE
Quick-Fit-ühendusega, mis võimaldab ukse käepidemeid
monteerida kiiresti ja lihtsalt, täielikult ilma tööriistade abi
kasutamata.
Loomulikult on HOPPE siseruumide minirosettidega
uksekomplektidel 10-aastane garantii.

Ukselinke leidub nii sise- kui välisustele ning on võimalik
komplekteerida ka tualeti uksele vajalike aksessuaaridega.
Kõiki käepidemeid saab osta meie veebipoest vbh24.ee
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Aluproﬁ talvine eripakkumine

KAHEPOOLNE UKSEPANEEL
ÜHEPOOLSE PANEELI HINNAGA*
Alanud on meie AD-seeria uksepaneelide talvine
eripakkumine.

Paneeluksed põhinevad alumiiniumproﬁilisüsteemidel MB-86
ja MB-104 Passive. Need kõrge soojaisolatsiooniga tooted on
hetkel kõige tehnoloogilisemalt arenenud uksesüsteemid, mida
ALUPROF pakub.

Pakume kuni 31. märtsini valiku
kahepoolseid uksepaneele
(„Exclusive“) ühepoolse uksepaneeli
(„Classic“) hinnaga. Pakkumine
kehtib sõltumata paneeli värvist,
konﬁguratsioonist ning suurusest
järgmiste koodidega uksepaneelidele:
AD02, AD07, AD08, AD10, AD14, AD17
ja AD19.

AD02

AD07

AD08

Heiki Rüüt
tootejuht

Meie talvise eripakkumise ajal saab neid esteetiliselt
atraktiivseid ja kõrge soojaisolatsiooniga uksi soetada eriti
soodsa hinnaga.
Kasuta võimalust!

* Meie pakkumine kehtib ülalnimetatud AD-seeria mudelite
tellimustele, mis on tehtud kuni 31. märtsini 2018.

AD14

AD10
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AD17

AD19
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Persoonilugu
MADIS VIISE

See, kes tunneb puidust akende, uste, treppide ja majade
tootjat Aru Grupp AS-i, teab kindlasti ka Madis Viiset. Kes
ei tea, siis väga lühidalt: Madis koos abikaasa Teaga on
olnud Aru Grupp AS asutamisest alates võtmeisikutena
alusepanijateks ﬁrma arengule. Madise tööks on olnud
kogu müügistruktuuri loomine ja ﬁrma ideoloogia
ülesehitus, pidevalt ise ees liikudes. Paraku juhtus Alpides
suuskadel puhates õnnetus, mis Madise ratastooli surus
(sarnasel ajal ja mitte kaugel kohast, kus juhtus õnnetus ka
Schumacheriga). Täna võime öelda, et kui on vaja näidet
tuua sitkest vaimust, siis Madis ongi see näide. Ta suutis
tagasi pöörduda nii Aru Grupp AS-i müügitööle, kui ka sealt
veel pika sammu edasi, täiesti uuele leheküljele - Madis on
täna Kadrina Vallavolikogu esimees.

paremini tundma. Ja poliitika või parteidega ma ei tegele, vaid
osalen ikka kohaliku omavalitsuse töös. Kadrina valla inimeste
suur toetus tuli endalegi üllatusena, nüüd siis püüan omalt poolt
neile heas mõttes tasuda.

Madis, kuidas siis nii, et korraga poliitikasse?

(Naerdes) No minu kohta ei kehti kumbki variant mingist otsast!
Pean seda hoopis loomulikuks arenguks. Ise peab ära tundma,
kui aeg käes on. Usun sellesse, et otse koolipingist tulnud
noor inimene ei sobi veel kogukonda ja riiki juhtima, olgu need

Ei olnud see ei äkki ega ole ma ka mingi poliitik. Ikka eeltööd
tehes, mille käigus õppisin niigi kodust Kadrina valda veelgi

Ja mis see poliitika üleüldse on? Kui poliitikaks võiks nimetada
järjekindlat soovi kohaliku elu asju kohapeal otsustada ja
võimalikult targalt ja hästi teha, siis selline poliitik tahan küll olla!
Tavapäraselt arvatakse ärist poliitikasse siirdunud inimeste
kohta kahte moodi. Kõigepealt seda, et äris kõrbes ja nüüd
muuks ei kõlba kui poliitikasse. Teiseks, et sai juba rikkaks
ja nüüd läks poliitikasse veelgi enamat noolima. Kuidas
Sinu puhul on?
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poliitilises elus häirib ja millele tahan ise kindlasti vastanduda on
see põhimõtteline ärapanemine. Pean silmas tüüpilist võitlust
oma sooja koha pärast, mis varjutab kõik muud eesmärgid ja
jätab kõrvale peapõhjuse, milleks valijad on neid inimesi valinud
ja usaldanud ühise tüüri ja rahakoti juurde. Väga häirib ka see,
kui juhtun silmitsi inimestega, kes teadlikult valetavad. Sellised
kipuvadki tulema just sellest toolihoidjate seltskonnast.

isiksuseomadused ükskõik kui head. Elu- ja töökogemused on
ilmtingimata vajalikud.
Kas mitte vanas Roomas ei olnud Senatisse saamiseks
vanuseline alampiir määratud - alla neljakümnendaid ei peetud
kodanikuküpseks, et riigiasjades otsuseid teha.

Loomulik ja õige järjekord
paistab olevat elus korjatud töö ja
ärikogemuste kasutamine sellele
järgnevas poliitikaelus. Vastupidist
näeme ka, aga see pigem ei ole enam
kogukonna huvides, vaid kipub olema
selle inimese enda heaolu esikohale
suunav areng.

Omaenda ratastega toolist hoian ka mina kõvasti, aga põhjus
on täiesti teine.
Olen jõudnud enda jaoks juurde õppida ka mõned tõed:
■ ära seo end ahnetega (neid on alati), nad esitavad sulle
alati varem või hiljem liiga suure arve
■ ära seo end hädavarestega (ka neid jätkub alati ja
kõikjale). Nad veavad su põhja, sest lõpuks laovad
heameelega kõik oma mured sinu õlgadele.

Kas Sa tunned, et Sind on tänases ametis aidanud senine
haridus ja töö? Kuidas nimelt?

Mis nõu annaksid parlamendile?

Parlament tuleks kolida Munamäe otsa!
Sealt paistab Eestimaa palju paremini
kätte. Isegi tükikest Lätimaad näeks.
Toompealt paistab elu pigem selline,
nagu ta Toompeal on.

Muidugi. Mis muu siis veel aitab? Lihtsalt kummitempliks ma
ei pürginud. Haridus on mind toetanud pidevalt - eile, täna, ka
homme. Olen nimelt õppinud arstiks, täpsemalt loomaarstiks, ja
sellest saab abi igasugusele probleemile lähenedes:

Kõigepealt on vaja panna diagnoos,
seejärel on võimalik leida ravi!
Kõigepealt anamnees, siis diagnoos,
siis ravi! Vaadake selle pilguga ringi ja
näete ise, kui hästi see kehtib!
Tuvasta kõigepealt probleemi olemus,
siis alles saad seda lahendama asuda.

Aga nüüd - arvestades Sinu tohutut kogemustepagasit
aknatööstuses, mida head soovitad neile, kes täna selles
äris on? Kas eduks on häid retsepte?

Kõige parem retsept ongi see, et
retsepti pole! Te peate leidma oma niši
ja seda lihvima. Igaühel on oma tee.
Kümnevõistleja on küll kõva mees, aga
kõrgushüppes jääb spetsialistile ikkagi
alla.

Töö Aru Grupis on mulle andnud võimaluse maailmas rohkem
rännata, kui ma omal käel oleksin ehk jõudnud. Näiteks Jaapani
kliendiga töötades harjusin väärtustama nende süsteemsust ja
täpsust detailides. Eriti sõnade täpsust ning siis tegudega nende
samade sõnade kinnitamist. Jaapanlased pinnisid omal ajal
mind küsimusterahega toodete kohta ja üheskoos õnnestus meil
koostada üksikasjalik tehniline tabel-dokumentatsioon, mis on
töös siiani ja on tohutult hõlbustanud meie müüki Jaapanisse.
Muide, Jaapaniga on seotud ka naljakas juhtum: mind otsustati
seal kohe alguses proovile panna, neil on vanaks traditsiooniks
uus äripartner kõigepealt põhjalikuks tundmaõppimiseks täis
joota, et näha, mis inimesega on tegu. Minuga läks neil selles
mõttes viltu, et eestlase genofondiga meest on jaapanlasel
viinaga raske murda - lahkusin õhtul omal jalal siis, kui nemad
ise laua alla jäid.

Tööst olen ka omandanud elutõe teeme seda, mida SAAB teha! Sihte on
vaja seada. Ja parem on, kui need on
ka saavutatavad pingutusega!

Erilahenduste tegijaid ja massi tootjaid
ei saa kuidagi ühte patta panna.
Küll on aga mõned põhisoovitused müügiks, mida ma ei väsi
üle kordamast:
■ Müük on alati personaalne. Kõik inimesed ei sobi
omavahel, arvestage sellega! Leidke kliendile vastav
müüja tüüp. See kehtib ka meilisuhtluse puhul.
■ Ärge alahinnake klienti. Üllatusi tuleb ja uuest küljest
■ Klient on kuningas..... aga eeldusel, et ka ise käitub
vastavalt
Sai vist kõik.
Aitäh!

Kas oled uues ametis ka juba pettumisi-tagasilööke
kogenud?
Kuidas muidu. Aga olen selleks valmis olnud. Mis mind tänases
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Madise elukäigust on ilmunud hea artikkel ajalehes Kuulutaja.
Kel soovi, saab lugeda siit:
http://www.kuulutaja.ee/madis-viise-endasse-uskumine-on-koigeolulisem/
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KÕIGE-KÕIGE
Meie kodumaa sajandal juubelil on hea meenutada kõiki
neid suuri ja väikeseid asju, mis meie armsa isamaa
eriliseks ja südamelähedaseks teevad. Olgu siis tegu
inimkäte poolt loodu või looduse enda meistritöödega.

Kõige LÄÄNEPOOLSEM Eesti maanurk asub Nootamaal.
Aga kus asub Nootamaa? Mere taga on Saaremaa, suur
saar. Saaremaa taga Vilsandi, väiksem saar. Vilsandi taga
Nootamaa, pisike saar.

Kõige VANEM säilinud aken Eestis on Pöide kirikul.
Kõige vanem kiviehitis Eestis ongi väidetavalt Pöide kirik.

Kõige IDAPOOLSEM punkt Eestis asub mõistagi Narva linnas.
Maailma (!) ja Eesti kõrgeim mänd kasvab Põlvamaal Verioras.
See on 46,6 meetrit kõrge ja üle 200 aasta vana.

Eesti KÕRGEIM hoone on muidugi Tallinna Teletorn.
Kõige PIKEM keskmine koolitee Eestis on Noarootsi
gümnaasiumi õpilastel – 199 km. Eesti 10.-12. klassi õpilase
keskmine koolitee pikkus on 15 km.
Eesti PIKIM matkarada on 820 kilomeetri pikkune PerakülaAegviidu-Ähijärve RMK matkarada.

Kõige VÕIMSAM muinaslinnus on Varbola Jaanilinn, mis
paikneb Märjamaa vallas.
SUURIM linnusekompleks on Hermanni linnus Narvas, mis on
üle 700 aasta vana.

Kõige VANEM tuletorn asub Kõpus (1531).

Kõige JÄMEDAM PUU on Tamme-Lauri tamm Urvastes,
ümbermõõt 8 meetrit, kui rinna kõrguselt mõõta. Teda peetakse
ka meie kõige vanemaks puuks - vanust ligi 700 aastat.

Kõige VANEMAD inimtegevuse jäljed Eestis on leitud Pulli
asulakohast Pärnumaal ja need pärinevad aastatest 90008550 e Kr.

Kõige KÕRGEM temperatuur Eestis registreeriti ametlikult
1992. aastal Võrus – 35,6 °C. Mitteametlik rekord on 38 °C, mis
registreeriti samal aastal Himmastes.

Kõige VÄIKSEM linn on Mõisaküla Viljandimaal.

Eesti külmarekord on -43,5 °C, mis registreeriti 1940. aastal
Jõgeval.

Eesti kõige PÄIKESEPAISTELISEM koht on Vilsandi.
Kõige SUUREM tuule kiirus Eestis registreeriti 1969. aastal
Ruhnu saarel – 48 m/s.
Kõige PÕHJAPOOLSEM Eesti maanukk paikneb Pärispea
poolsaarel Purekkari neemel, kõige põhjapoolseim saar on
Vaindloo.

Kõige KÕRGEM KIVI ehk rändrahn on kaheks tükiks
lõhenenud Jaani-Tooma Suurkivi kõrgusega seitse ja pool
meetrit. Sama kõrged on veel Tammispea ja Vaindloo
rändrahnud. Jaani-Tooma Suurkivi on Lahemaa rahvuspargi
kõige tuntum rahn.
Vaata veel huvitavaid fakte Eestist webnews.vbh.ee
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