
 

  

 

TEATAJAINFOLEHT MEIE HEADELE 

TÄDI ELKE KÄSITÖÖNIPID

 

Miks meie hoovis nii 
palju karvapalle 
ringi liigub? küsitakse 

peaaegu iga ekskursioon. 

See kõik sündis nii:
Kui meie 3 last veel väiksed 
olid, siis jalutasid nad suvel 
omapäi Võhma linna- 
päevadel laadaplatsil  
ringi ja silma jäid kaks eriti 
nunnut olendit, kes seal ühes 
väikses puuris uue kodu  
ootel istusid. See oli armas-
tus esimesest silmapilgust ja 
nii ei saanud me vanematena 
ka kõige targema argumen-
diga neile enam vastu. Sellest 
päevast alates kuulusid kaks 
imeilusat, tõupaberitega  
jänkupreilit meie perre. 

Kuid veel samal õhtul -  puur oli valmis pan-
dud, 1001 pai tehtud - käitusid nad järsku väga 
imelikult ja üldse mitte nii, nagu kaks daami 
omavahel võiksid käituda. 
Seda tuleb ikka ette, rahustas kasvataja telefoni 
teel. Nojah, 30 päeva hiljem ilmusid imekom-
bel paar miniatuurset karvapalli kõhu alt välja. 
Midagi läks seal vist siiski mitte meie plaani 
päraselt ... 
Nii palju jänkusid muidugi korteris pidada ei 
ole võimalik ja nõnda saigi alguse meie pisike 
loomaaed vabriku hoovis. Aeg ajalt toodi meile 
mõni lemmikloom erinevatel põhjustel juurde ja 
loomulikult on meil igaühe üle hea meel.

 

PEHMED JA KARVASED

KLIENTIDELE

Peale talvehooaega, kus me kõik jookseme päevas 
mitu kilomeetrit ja tõstame sadu kilo küünlaid, 

tuleb millalgi see hetk, kui aeg jääb justkui seisma. 
Kõik tellimused on täidetud, iga tahijupp üle loetud 
ning viimanegi teeküünal kirja pandud. Nüüd lõpuks 
on jälle vabadus katsetada ning uusi tooteid välja 
mõelda. 

 

UUSTULNUKAD

Sa tahaksid ise küünlaid teha, aga ei ole aimugi, millist tahti kasutada?  
Valik on nii lai, et hing jääb kinni. Võta samm sammult! 

Kõigepealt tuleb otsustada, kas tahad valada küünalt kuumakindlasse anumasse? 
Või  soovid valmistada hoopis ilusat ümbriseta lauaküünalt ja kasutad selleks 
mingisugust vormi (WC-rulli sisu, tetrapakki või mingit uhke küünlavormi)? 

Anumasse sobivad kõige paremini metalljalaga tahid. See aitab vältida, et taht küünla põletamise 
lõpusirgel pikali ei kukuks ja Su küünal ilusasti lõpuni põleb. 
Küünlavormi puhul kasuta jalata tahti, sest nii on ohutum. Kui lauaküünal märkamatult lõpuni 
põleb, kukub taht lõpuks ise pikali ja kustutab küünla.
Aga milline tahipaksus paremini sobib? Sul on neid mitu erinevat ja enam ei mäleta või kahtled, 
kas müüja andis ikka õige...? Vala paar sentimeetrit vaha suuremasse anumasse. Lõika erinev-
atest tahtidest jupid ja torka need vaha sisse. Kui vaha on jahtunud, pane tahid põlema ja kohe 
näed ise, millisele läbimõõdule taht on mõeldud. 
       Ilusat meisterdamist!

LUBAGE ESITLEDA

Peaaegu samal ajal tulid aastakümneid tagasi meie tiimi kaks toredat 
liiget – Aino ja Susanna. 

Päevast päeva teevad nad pakkimisruumis kõrvuti koostööd, kus ustavalt, 
järjepidevalt ja sihikindlalt pakitakse hoolega meie küünlad klientide jaoks 
valmis. 
Kuigi Aino, kes ei paista nii välja, aga on juba  ammu pensionieas, ajab 
teistega meelsasti juttu, ei räägi ta Susannaga peaaegu üldse mitte. Ta teeb 
temast tegelikult ainult siis välja, kui midagi ei tööta. Kuid sellel hetkel 
muutume kohe kõik väga murelikuks, võtame telefoni ja kutsume abi. 
Mitte, et Susanna oleks teistest tähtsam, aga teda ei aita ei peavalurohi ega 
südameaspiriin. Siiamaani sai kiirabitöötaja mehhaniku näol igast prob-
leemist jagu ja me loodame, et meie ühine koostöö veel kaua kestab.

Õues oli veel krõbe külm, kui meie kunstnik juba 
kevadest unistas. Näpud sügelesid, aga vabal 

ajal aiamaale minna oli veel vara. Nii sündisid tema 
töölaual imeilusad kevadlilledega õnnitusküünlad.  
Ja nii, nagu lambad lubatakse peale pikka talve 
lõpuks õue, lasti ka meie omad.

Maailmas on 
10 kuldset reeglit,  

kuidas edukalt äri teha … 
Kahjuks ei tea  

me ühtegi.




