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Maikuus avatav taas-
kasutuskeskus võimal-
dab kodus ülearustena 
seisvatest ja ruumi võt-
vatest asjadest vabane-
da ning soodsalt enda-
le vajalikku soetada. 

KÜLLI KRIIS 
kylli@pohjarannik.ee

"Sellise keskuse mõte oli mul 
ikka juba väga ammu, veel 
enne, kui neid Eestis tekkima 
hakkas," tunnistab Merike 
Ojasalu, et kasutatud, ent kor-
ralike asjade uuesti ringlusse 
laskmise idee sai ta Soomes 
käies, kus seesugused müügi-
kohad juba aastaid tagasi üs-
na levinud olid.

"Inimestel on ületarbimise 
pohmell: asju on tohutult pal-
ju, tarbimisbuumi ajal vaheta-
ti ju nii paljud asjad uuemate 
vastu välja. Vanad, veel täies-
ti korralikud, seisavad kasu-
tult ja võtavad ruumi - ja pan-
na pole neid kuhugi. Ei lähe 
ju naabrimehe ukse taha kü-
sima, et ega sul seda või teist 
asja vaja pole - ja äkki on sul 
midagi vastu pakkuda, mida 
jälle minul vaja läheb," räägib 
taaskasutuskeskuse idee ellu-
viija, OÜ Isetegija omanik Ja-
nek Ojasalu.

Seda, kuidas kasutatud rii-
ded kompsuks pakituna prü-
gikonteineri kõrvale jäetak-
se, on mõlemad Ojasalud näi-
nud. Nagu sedagi, kuidas mõ-
ni prügikastis sonkija komp-
su lahti harutab, sealt ehk mi-
dagi endale meelepärast leiab 
ja ülejäänu laiali vedelema jä-
tab. 

Kõike, mis ülearu
Konkreetsema jume sai 

taaskasutuskeskuse mõte eel-
misel suvel, kui hakati sobiva 
ruumi järele ringi vaatama. 
Veel pool aastat anti asjale 
küpseda, kuni lõpuks kõigiti 
sobiv koht leiti - Viru Jookide 
seni laona kasutuses viilhall 
suisa Jõhvi linnasüdames. 

"Lähipäevil teeb omanik 
pool halli kaubast tühjaks," 
peab Janek Ojasalu oluliseks, 
et taaskasutuskeskus võimali-
kult kiiresti tööle võiks haka-
ta. "Esialgu viime sinna selle 
kraami, mis meil juba kogu-
nenud on - endal üle jäänud 
korralikud asjad, aga ka tut-
tavate toodu, kes meie plaa-
nidest juba mõnda aega tead-
nud on."

Vahest juba järgmisel nä-
dalal ollakse valmis kõigi pak-
kujate kaupa vastu võtma. 

"Kindlasti teeme koostööd 
asutuste ja ettevõtetega, kes 
näiteks oma sisustust väl-
ja vahetavad. Ja kinnisvara-
firmadega, kes maju või kor-
tereid müües neisse jäänud 
mööbliga tihtipeale muud 
ei oska peale hakata kui see 
prügimäele saata," on Merike 
Ojasalu kauba soetamise mi-
tut kanti läbi mõelnud. 

Riided, kodutekstiil, kodu-
masinad, mööbel, toidunõud, 
mänguasjad... Taaskasutus-
keskusele võib pakkuda kõi-
ke (aadressil info@isetegija.
ee), mida endal enam vaja ei 

lähe ja mis on piisavalt heas 
korras, et seda ära visata ei 
raatsi.

"Õnneks on meie kasutada 
nii suur pind, et see annab pii-
savalt mänguruumi," ütleb Ja-
nek Ojasalu. "Saame asju liigi-
ti paigutada, vaadata, millel 
on rohkem minekut."

Ostjate ring on lai
Taaskasutuskeskusse vii-

dava kauba eest viija mingit 
tasu ei saa. Keskusest ostja 
seevastu võib arvestada väga-
gi mõistlike hindadega.

"Meile on oluline, et saak-
sime ruumide rendi ja pal-
gad makstud," kinnitab Ojasa-
lu. "Ratsa rikkaks saamise ka-
vatsust meil ei ole, nii et hin-
nad katsume võimalikult ma-
dalal hoida."

Ostjatena nähakse näiteks 
väikeste lastega peresid (poes 
hingehinda maksvad riided 
jäävad kiiresti väikeseks), 
lasterikkaid peresid, oma esi-

mest kodu sisustavaid laste-
kodulapsi, kehvema sissetu-
lekuga, samuti säästliku mõt-
teviisiga inimesi ja neid, kes 
poodides müüdava üsna ühe-
ülbalise kauba ostmisele mi-
dagi omapärasemat otsida ee-
listavad. 

"Muidugi vajab osa mei-
le toodavat kaupa kordatege-
mist, sellega oleme arvesta-
nud," on Merike Ojasalu kahe 
jalaga maa peal.  

Ojasalud tunnustavad Jõh-
vi vallavalitsust, kes nende 
ettevõtmist kahel käel toe-
tab. Valla sotsiaaltöötajatega 
peetakse plaani, kuidas saaks 
koostöös abivajajaid aidata. 

"Mõni üksi elav memmeke, 
kel õiget pliiti pole, võiks sel-
le ju meie vahendusel tasu-
ta saada," tuleb esimese näi-
tena pähe.

Neli uut töökohta
Viilhalli teises otsas leia-

vad ettevõtmise järgmise eta-
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Taaskasutuskeskus saadab 
vanad asjad uuele ringile
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Inimestel on ületarbimise 
pohmell. 

pina koha autoremonditööko-
da ja autovaruosade kauplus. 
Viimasesse kolib üle ka Ise-
tegija praegu kaubakesku-
ses paiknev raadio teel juhi-
tavaid autosid, lennukeid ja 
laste ATVsid pakkuv hobi-
kauplus. 

Kui needki toimima hak-
kavad, saab tööd kokku ne-
li inimest: kaks taaskasutus-
keskuses, kaks tehnika poo-
le peal. 

"Seda pole palju, aga mida-
gi siiski," ütleb Janek Ojasa-
lu, kelle moto on: "Ei ole või-
matuid asju, on saamatud ini-
mesed."

Filatelistide kokkutu-
lekul Kohtla-Järvel teki-
tati eelmisel pühapäe-
val põnev ümbrik presi-
dent Lennart Meri 80. 
sünniaastapäevaks.

TEET KORSTEN 
teet@pohjarannik.ee 

Traditsiooniks on saanud, et fi-
latelistide Kohtla-Järve kok-
kutuleku auks trükitakse eri-
ümbrik. 

"Oleme püüdnud siduda 
ümbriku kujundust ümara-
te tähtpäevadega. Sel aastal 
saab tähistada tehnilise kõrg-
hariduse juubelit meie linnas," 
ütles Kohtla-Järve filatelisti-
de ühingu esimees Lehho Jõu-
mees, kes on aastaid olnud ko-
halike kokkutulekute peakor-
raldaja.

1959. aastal alustas tolleaeg-
se keemia-mäetehnikumi ruu-
mides tööd TPI Kohtla-Järve 
konsultatsioonipunkt, kus töö-
tas mõned aastad ka TPI mäe-
kateeder. 

Ain Loide kujundatud selle-
aastase kokkutuleku ümbrikul 
on lisaks ürituse kuupäevale 

Kohtla-Järve 
margihuvilised tegid 
uhke ümbriku

ja tekstile "50 aastat tehnilist 
kõrgharidust Kohtla-Järvel" 
stiliseeritud aine molekul. 

Filatelistide kokkutulekul 
oli kohal Eesti Posti töötaja 
Maie Kiil, kellelt sai osta uusi-
maid kodumaiseid postmarke 
- teiste seas Lennart Meri 80. 
sünniaastapäevaks välja antud 
marki - ja kel oli kaasas Koht-
la-Järve postkontori tempel. 
"Kuna just meie kokkutule-
ku päeval oli Meri sünnipäev, 
sai kohapeal tekitada unikaal-
se ümbriku õige kuupäevaga," 
rõõmustas Lehho Jõumees. 

Kuna postkontorid Ees-
tis pühapäeval ei tööta, oligi 
Kohtla-Järve filatelistide kok-
kutulek ainuke koht, kus Len-
nart Meri 80. sünniaastapäeva-
le pühendatud mark õige kuu-
päeva sai. Jõumehe sõnul os-
kavad kollektsionäärid selli-
seid detaile hinnata.

Huvilised võisid filatelisti-
de kokkutulekult leida lisaks 
kõigele postimaksevahendite-
ga seotule ka igasugust muud 
laadi vara müntidest kuni ikoo-
nideni. 

Pühapäeval Kohtla-Järve 
Järve gümnaasiumis toimu-
nud kokkutulek oli järjekor-
ras juba 28.

Kohtla-Järve filatelistide ühingu esimehe Lehho Jõumehe sõnul 
mõistavad kogujad õige kuupäevaga Lennart Meri kujutisega 
postmarki hinnata.

Ajal, mil aktsiate 
hinnad ilmutavad 
langustrende, otsi-
vad paljud uusi 
valdkondi, kuhu in-
vesteerida. Miks ei 
võiks selleks val-
laks olla filateelia, 
küsivad margiko-
gujad retooriliselt.
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