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ILM
—4
vahelduv pilvisus
Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm.
Puhub lõunatuul 5—10
meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni
—5 kraadi. Päike tõuseb
Viljandis kell 7.46 ja loojub kell 17.18.

VILJANDIS
Tudengiteatrite päev
Täna kell 14 algab kultuuriakadeemias tudengiteatri K-Äng2 ja kell 18.30
T-Teatri etendus ning kell
22 Svjata Vatra ja [Re:
Jazz] Collective’i kontsert
kultuurimajas.

Uus näitus
Täna kell 15 avatakse Viljandi kunstisaalis näitus
«Lepo Mikko 95. Maalid».

MAAKONNAS
Selguvad paremad
lauamängudes
Täna kell 9 selgitatakse
Abja gümnaasiumis Viljandimaa 2007. aasta
lauamängude meistreid.

Õpetajate tantsufestival
Täna kell 10 algab Karksi
valla kultuurikeskuses
üheksas üleriigiline õpetajate tantsufestival treeningutega. Kell 16 on kontsert.

Rallisprint Kõpus
Täna kell 12.30 sõidetakse Kõpu vallas Viira teel
Eesti sõidu- ja veoautode
rallisprindi meistrivõistluste avaetapp. Publikukaardid on saadaval Kõpu kaupluses.

Täiskasvanute
loometantsupäev
Täna kell 19 esinevad
Halliste valla Kaarli rahvamajas täiskasvanute
loometantsurühmad.

NIMEPÄEVAD
Tänased nimepäevalised
on Väino, Välko ja Salmo,
homsed Karme, Karmel,
Karmen, Karita ja Rita
ning ülehomsed Ülla, Ülle, Ülli, Ülve ja Ülvi.
«Sakala» veebileht:
http://www.sakala.ajaleht.ee
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Euroraha aitab Kösti vanas
veskis elektrit tootma hakata
Selle aasta lõpuks peaks
Viljandis Kösti veskis
tööle hakkama turbiin,
mis muudab paisu taha
kogutud vee jõu elektriks.

Praegu on püsti vaid osa kauplusehoone seinu ning katusekonstruktsioonid. ELMO RIIG

Teise Maxima
ehitus venib

Hans Väre
hans@sakalakirjastus.ee

Viljandisse Vaksali tänavale rajatav Maxima
kauplus ei valmi märtsi lõpuks, nagu ettevõtte juhid varem lootsid, sest ehitus jäi vahepeal toppama.

Endises vesiveskis tegutseva
osaühingu Meie Gabriel juht
Aili Kukk rääkis, et tarneleping 75-kilovatise võimsusega
turbiini muretsemiseks on sõlmitud ja kevadel peaks algama
masina seadistamine.
«Elektri tootmiseni jõuame ehk selle aasta lõpuks või
järgmise alguseks,» arvas
Kukk.
Elektri müügi osas on osaühingul veel kokku leppimata,
kuid elektrituruseaduse järgi
on ettevõte, mille määrab Eesti Energia tütarfirma Põhivõrk,
kohustatud ostma 2009. aastani
kogu riigis toodetava taastuvenergia.

Hans Väre
hans@sakalakirjastus.ee

Miljon krooni Euroopast
Rahandusministeeriumi
pressiesindaja Kristel Petersoni teatel on Kösti veskisse
elektrijaama rajamine leidnud
toetust Euroopa Liidu tõukefondidest. Kokku antakse selleks 992 664 krooni, millest
kümme protsenti on juba makstud. Veidi rohkem tuleb välja
käia firmal endal, kelle omafinantseeringu osaks on arvestatud 1 246 847 krooni.
«Selle summa sees pole ainult turbiin, vaid ka kogu automaatika ja muud seadmed, mis
võimaldavad hakata elektrit
tootma ja Eesti Energia võrku
müüma,» selgitas Kukk.

Plaanis tegelda turismiga
Kösti silla remontimise ajal
2003. aasta suvel taastas omanik veski läbivoolukanali, milles jooksev vesi pani kunagi
jahvatuskivid käima. Nüüd
hakkavad sealt tulevad vood
jõudu andma turbiinile.
Suurem osa
hoonest on praegu siiski üsna
kurvas seisus.
Pärast elektritootmise alustamist plaanib Aili Kukk (pildil)
seda korrastama hakata, et rajada koosviibimis- ja majutuskoht.

Aasta lõpul peaks osa Kösti paisjärve veest voolama vana veski kanalisse ning turbiin muutma selle keskkonnasõbralikuks elektriks. Tööd selleks algavad ilmselt kevadel.
ELMO RIIG

«Aga see oleneb juba rahavoogudest ja paljust muust,»
rääkis ettevõtja. «Muinsuskaitse projekti veel pole ja tööd tuleb teha ka teiste asjade kallal.»
Veski taastaja ei osanud
öelda, kas ta kogu kompleksi
ülesehitamiseks eurofondidest
raha taotleb, ega sedagi, kui
palju see kõik maksma võiks
minna. «See on ju põhjatu
auk,» nentis ta.
Millise osa vee-energiast
võiks ära kasutada plaanitav
turismiettevõte ja kui palju hakatakse müüma elektrikompaniile, ei ole Kuke sõnul veel
selge.

«Igal juhul peaks voolu oma
tarbimisest üle jääma,» ütles
ta.
Viljandimaa keskkonnateenistuse vee peaspetsialisti Evi
Jakobsoni andmetel tegutseb
maakonnas üheksa hüdroelektrijaama, kuid enamik neist on
üsna pisikesed.
Kõige suurem asub Navesti jõel, kus kahe turbiini maksimaalne võimsus on kokku 35 kilovatti. Järgnevad Õisu lähedal
Vidva ojal asuv turbiin 27 kilovati ja Tarvastu jõel töötav 20
kilovatiga. Ülejäänute võimsus
jääb Jakobsoni teada alla kümne kilovati ja need on mõeldud
vaid omanike endi tarbeks.

VESKI
Veski on sellel kohal asunud arvatavasti juba XVIII
sajandi lõpul. Praeguse
hoone vanem osa on ilmselt ehitatud XIX sajandi
teisel poolel. 1930. aastatel tehti veski kohati kahekorruseliseks ning jõepoolsesse otsa rajati mootoriruum. Ka pärast sõda, kui
Köstis tegutses tarbijate
kooperatiivi kohvi- ja kamatööstus, ehitati seda ümber ja tehti juurdeehitisi.
Allikas: «Sakala»

Kui Maxima keti mullu novembris välja käidud plaanid teoks saanuks, oleks
Vaksali tänava pood avatud
juba jaanuari lõpul või selle kuu algul. Vahepeal lükati valmimistähtaeg märtsi lõppu, kuid nüüd on ettevõtte pressiesindaja Erkki
Erilaid sunnitud ka sellest
tärminist loobuma.
«Meil oli ehitajaga probleeme,» selgitas Erilaid.
«Uueks tähtajaks pakun
teist kvartalit. Täpsemat
kuupäeva ei tahaks öelda,
muidu pean võib-olla jälle
oma sõnu sööma.»
Kauplust ehitava Tallinna osaühingu Wolmreks
projektijuht Nikolai Kisõlitšak põhjendas valmimise
viibimist sellega, et varem
maja ehitanud firma oli teinud palju vigu.
Ehkki praeguses järgus
tundub hoone tulevat plekkviimistlusega, kinnitas Viljandi arhitektuuriameti juhataja Leelo Saar, et selliseks ehitise välimus ei jää.
«Plekist tuleb vaid naaberkrundi poole jääv sein,
mis tänavale ei paista,» ütles ta. «Suviti peaks haljastus suurema osa sellest ka
õue poolt vaataja eest varjama.»
Kaupluse Vaksali tänava ja Riia maantee poolsed
küljed kaetakse Saare sõnutsi kivipinnaga kattepaneelide ja puiduga.
Leedu kapitalil põhineval Maxima ketil on 371
kauplust, mis asuvad viies
riigis. Firma esimene kauplus Viljandis avati eelmise
aasta 5. detsembril Tallinna tänaval.
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Vastutav väljaandja Peep Kala
Peatoimetaja Eve Rohtla

Luid murdes
uvel tänavat mööda käies
Seda, kui halvasti
ei saa tihti täpselt arugi,
võib sellistel «seikkus üks krunt lõpeb ja teilusradadel» kõndine algab. Talvel on paljudes
mine
lõppeda, näikohtades piir aga selgelt näha:
hoolikalt puhastatud kõnniteetab ilmekalt Viljanlõigud vahelduvad kuumaastidi haigla statistika.
kega, kuhu ilma ekstreemsportlase ohutusvarustust kandmata
minna ei soovita.
Kui majaomanik on lume õigel ajal ajamata jätnud, lasknud
sel veidi sulada ja siis uuesti
külmuda, ei aita enam ka see,
kui libeduse tõrjeks kruusagraanuleid visata või liiva raputada. Terad kogunevad lohkudesse ning siledaks poleeritud
kühmud on endiselt libedad nagu lutsukala.
Seda, kui halvasti võib sellistel «seiklusradadel»
kõndimine lõppeda, näitab ilmekalt Viljandi haigla
statistika. Ainuüksi ühe päeva jooksul tuli sinna abi
küsima viis libedal luu murdnud inimest. Paljud vanemad inimesed eelistavadki käest lastud kõnniteede
asemel liikuda mööda sõiduteid, riskides oma tervise
ja eluga hoopis autode ees. Ju leitakse need siis vähem ohtlikud olevat.

S

igupoolest peaks iga krundi haldajat ajendama
libeduse vastu võitlema lihtne inimlik motiiv:
hoolivus kaaskodanike suhtes. Ent kummalisel
kombel pole isegi seadusega pandud kohustusel tihti
õiget mõju.
Viljandi heakorrainspektor Rina Niitav nentis eilses «Sakalas», et mõned majaomanikud on väga lohakad ja ainus rohi, mis neid kinnistut korras hoidma
veenab, on trahv. Ilmselt ei ole kõik veel aru saanud,
et omanikuks olemine pole ainult õigus, vaid ka kohustus. Mõnele ärile ei lähe isegi kliendid korda ja ta
sunnib neid üle jäämägede komberdama, ehkki firma
edu sõltub inimeste rahakotist.
Kurb on seegi, et alati ei suuda ka linn enda hallatavaid teid ja väljakuid ohutuna hoida. Õnneks on olukord pärast seda, kui teemale leheveergudel tähelepanu juhiti, tublisti paranema hakanud ja kohad, kuhu
varem jagus vaid paar peotäit kivikesi, on nüüd turvaliselt karedaks muudetud. Loodetavasti kaob libedus
kõikjalt enne, kui uusi ohvreid nõuab.

Õ

ELMO RIIG

Viljandi abilinnapeal Helle Aunapil oli teisipäeval raske katsumus: tal tuli astuda maagümnaasiumi õpetajate
ja lapsevanemate ette, kellel jagus ohtralt küsimusi linna koolivõrgu võimaliku ümberkorraldamise kohta. Kooli direktori Aavo Soopa sõnul aitas kohtumine vahepeal tekkinud pingeid leevendada ja muutis olukorra selgemaks. Lõpliku selguseni läheb siiski veel aega. («Sakala»)

KÜSITLUS
Milliseid talispordi võimalusi olete sel hooajal
kasutanud?

Maarja
Kuuspuu
(18),
õpilane
Käisin Männimäe jäähallis uisutamas ja sellest paigast jäi
päris hea mulje. Kui seal on
palju rahvast, on neil, kes pole
eriti head uisutajad, ehk raske.
Aga hea, et niisugune koht on
tehtud.
Kelgutama ja suusatama
pole ma veel jõudnud.

Helmut
Pihlak (18),
õpilane
Olen kooliga käinud suusatamas ja Männimäe jäähallis uisutamas.

REPLIIK

Pealinlaste virin
Aivar
Aotäht
«Sakala»
433 0085

ainult Tallinn. Vastupidi, Tallinn on vaid pisike osa sellest.
Igal aastal on sõitnud
hulk inimesi Tallinna presidendi vastuvõtule Tartust või
veelgi kaugemalt ja keegi
neist ei ole virisenud. Kuidas
küll võib pealinlane selle pärast kaevelda?
Vabandan siinkohal kõigi
nende tublide ja normaalsete pealinnas elavate inimeste eest, kel pole midagi presidendi uudse idee vastu. Aga
tõsi ta on, et kaeblejaid ja kisajaid on alati kahjuks rohkem kuulda ning üldistused
on kerged tulema.

Harrastan kepikõndi. Mulle
meeldib see väga, sest saan sel
ajal loodust nautida.

TITETANTS

P

eagi jõuab kätte Eesti
iseseisvuspäev, mille
puhul on uus president plaaninud korraldada
tavapärase vastuvõtu tavapäratus kohas, Tartus.
Nii kui president oli jõudnud selle mõtte välja käia,
hakkas kohe kostma PõhjaEesti suurima linna ja ümberkaudsete külade elanike protesti, et mis see õige tähendab. Kes hakkab nii pikka teekonda ette võtma? Mis see
president endast mõtleb!
No ma ei saa aru, mis imeloomad need pealinlased on,
et neil ei sobi vabariigi aastapäeva presidendi kutsel kodust kaugemal tähistada! Tööreisid viivad neid sageli ju
hoopis kaugemale, isegi võõrastele maadele. Aastapäevapidu pole ju üksnes põhjaeestlaste üritus. Eesti — see ei ole

Külli
Kambek
(44),
hooldustöötaja

Tütar õpib Tallinnas ülikoolis ja käib Nõmmel lumerõngarajal sõitmas. Poiss on
Soomes koolis. Tema suusatab
ja uisutab seal ning vahel ka
kodus külas olles.
Meil Polli külas oli eelmisel aastal muusika ja tuledega
uisuväli, kuhu kogunes palju
rahvast. Sel aastal seda vist ei
tule.

Margus
Mikkor (46),
torulukksepp
Soomes
Soomes olen käinud ühe korra
suusatamas. Viljandis pole aega olnud, sest olen siin väga vähe.
Tore, et jäähall ja lumerõngarada on uued võimalused.
Kindlasti kasutan neid, kui lapselaps suuremaks kasvab.
Praegu ta on alles aastane.

Marii Martin
(17),
õpilane
Käin peaaegu iga nädal
Kuutsemäel suusatamas. Uisutamas olen käinud nii Viljandis kui Tartu Lõunakeskuses.
Tartus läks hästi, aga Viljandis
kukkusin kaks korda valusalt.
Murdmaasuusatamist olen
ka tahtnud teha, aga pole jõudnud. Vanemad on käinud
Holstre-Polli rajal.

Erle Juhkam
(26),
ettekandja
Inglismaal
Olen jalutanud ja kelgutanud
vennalapsega. Täna on plaanis
minna sõbrannaga Viljandi
jääväljakule uisutama.

Kristi
Grünberg
(17),
õpilane
Olen Männimäel uisutamas
käinud. Sealses jäähallis on
kõik hästi organiseeritud: järjekord liigub kiiresti ja aega ei
lähe kaduma. Tallinnas kulus
tunniajasest uisutamisajast
pool tundi uiskude kättesaamisele.
Kelgutanud ma Viljandis
pole, küll aga maakohtades. Ja
meie kooli ümber Heimtalis on
suusarada, kus saab suusatada.

Katrin
Paberit (28),
sekretär
Olen lapsega kaks korda uues
jäähallis uisutamas käinud.
Seal oli ilus. Tore ikka, et selliseid asju tehakse ja sportimisvõimalusi luuakse. Kelgutamas oleme käinud Paala järve ääres, sest seal on head
mäed.

Kristiina Vaarik

26. jaanuaril sõitsin Tartusse lastelastele külla. Nagu
vanaemadel kombeks, võtsin minagi head ja paremat
külakostiks kaasa.
Jõudsin oma suure kotiga bussijaama umbes kakskümmend minutit enne
bussi väljumist. Tahtsin
Spar Ekspressi poest lastelastele veel mõne maiuse
osta. Kahele väiksemale
leidsin kummikommipakid,
suuremale aga kommitropsi, mille hinnana oli välja
pandud 5 krooni 10 senti.
Maksin kassas raha ära
ja lahkusin poest. Mõttes
lõin hinnad kokku ja avastasin, et minult oli küsitud
üle kahe krooni rohkem.
Et bussi väljumiseni oli
veel aega, läksin poodi tagasi. Minu küsimise peale,
miks väljas on üks hind, aga
kassaaparaat näitab teist
hinda, võttis kassapidaja
kommitropsi ning hakkas
väljas olevat hinda ja toote
kaubakoode uurima. Lõpuks jõudis ta järeldusele,
et väljas polegi selle kommitropsi hind, vaid hoopis
ühe teise oma.
Kassapidaja võttis kommitropsi kaasa ning läks tagaruumi tõde ja õigust otsima. Minu bussi väljumisaeg
aga lähenes ja umbes viie
minuti pärast olin sunnitud
poest ilma kinnimakstud
kaubata lahkuma. Bussi
jõudsin minut enne selle
väljumist.
Tegin endale järelduse:
poodi tuleb alati luup kaasa võtta, sest hinnasilt ei
pruugi midagi öelda ning
võrdlema peab ka kaubal ja
hinnasildi all servas olevaid kaubakoode.
E. T.
(Autor on toimetusele
teada.)

TSITAADID
«Räägime lastele, et lubadustest tuleb kinni pidada, aga nüüd näevad nad,
et täiskasvanutele ei maksa lubadused midagi.»
Ühe maagümnaasiumis
õppiva lapse vanem
kooli algklasside maja
remondi toppamise kohta
«Sakala», 15. II
«Mõned inimesed on väga
lohakad, neid tuleb mitu
korda hoiatada ning enamasti mõjub alles trahv.»
Viljandi linnamajandusameti inspektor
Rina Niitav krundiomanikest, kes ei
puhasta kõnniteid
«Sakala», 16. II
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Mitu viljandimaalast
lahkub erakonnast
Kümme viljandimaalast
teatas otsusest välja astuda Isamaa ja Res
Publica Liidust, tuues
põhjenduseks partei
eestseisuse ebarahuldava töö.
Rannar Raba

ARVAMUS
HelirValdor
Seeder,
erakonna
juhatuse
liige

rannar@sakalakirjastus.ee

KOHALIK INFO
Välkkabe turniir
20. veebruaril kell 17 on Viljandis Posti tänav 20 majas Eesti
vabariigi aastapäevale pühendatud välkkabe turniir.

Uus näitus kultuurimajas
20. veebruaril kell 16 avatakse
Viljandi kultuurimaja kohvikus Andrus Noorhani fotonäitus «Etüüdid».

Represseeritud kohtuvad
Täna kell 12 on Viljandi kultuurimajas represseeritute
Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud koosviibimine.

Saksakeelne jumalateenistus
Homme kell 16 on Viljandi
Pauluse kirikus saksakeelne
jumalateenistus, millele järgneb vestlusring.

Mulkide seltsis
Homme kell 14 on Eha tänav 4
mulkide seltsi Viljandi kogukonna liikmete koosviibimine.

Invaühingu teabepäev
20. veebruaril kell 12 on Eha tänav 4 Viljandi linna invaühingu teabepäev. Külla tuleb
Helmen Kütt.

Meesegude koolitus
20. veebruaril kell 16 korraldab
Viljandimaa naisliit Vabaduse
plats 4 kolmanda korruse saalis kõigile avatud koolituse
«Meesegudega ravimisel käivituvad organismis isetervendavad jõud». Lektor on teaduslik
töötaja Virgo Mihkelsoo.

Naisliidu koosolek
21. veebruaril kell 16 kohtub
Viljandimaa Naisliit koostöös
Viljandi linnavalitsusega Männimäe tee 26 naisliidu ruumides linna ning maakonna eestkostjate ja hooldajatega. Arutatakse 2007. aasta koostööplaane.

KEK-i pensionärid
kohtuvad
22. veebruaril kell 14 on Eha tänav 4 Viljandi KEK-i pensionäride ühenduse kohvilaud.

Kaleph Jõulu on kokku kogunud tuhandeid lehekülgi pärimust.

ELMO RIIG

Pärimuse koguja sai
presidendilt preemia
President Toomas Hendrik Ilves andis eile Tartus kirjandusmuuseumi
saalis Kaleph Jõulule
preemia kui parimale
rahvaluule kogujale.
Margus Haav
margus@sakalakirjastus.ee

Endine pedagoog Kaleph
Jõulu on rahvaluule arhiivile
kaastööd teinud 1990. aastast.
Tema hiigelsuurest panusest
väärivad esiletõstmist jutupärimus, usundi- ja kombekirjeldused ning lauluvara.
Möödunud aasta jooksul
saatis Kaleph Jõulu rahvaluule arhiivile 231 käsitsi kirjutatud lehekülge pajatusi külaelust ja ajaloost, naljandeid ja
mitme ajastu populaarsemaid
laule ning sisutiheda kaastöö
kogumisvõistlusele «Lilled
minu elus». Preemia suurus
on 10 000 krooni.

Tuhandeid lehekülgi
pärimust
Praegu Vana-Võidus elav
80-aastane Kaleph Jõulu on
sündinud ja kasvanud Raplas
ning töötanud mitmel pool
Eestis õpetaja ja koolidirektorina. Vana-Võitu tuli ta eesti keelt ja kirjandust õpetama
1979. aastal.
«Rahvapärimuse kogumist alustasin tõsisemalt 1943.
aastal,» meenutas Jõulu.
Tänaseks on ta andnud
Eesti Rahva Muuseumile, rahvaluule arhiivile ja kirjandusmuuseumile tuhandeid lehekülgi folkloori.

Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi teadur Eda
Kalmre kinnitas, et Jõulu väga korralikult vormistatud
kaastööd on muuseumis alati
oodatud.
«Meile on ta kaastööd teinud üle viieteistkümne aasta, mina hakkasin kaastöölistega tegelema täpselt samal
ajal,» rääkis Kalmre. «Ta on
hariduselt filoloog ning tänu
sellele on tal väga hea ettekujutus sellest, mis õieti on folkloor. Inimene poleks saanud
rahvaluulet nii kaua kirja
panna, kui ta oleks seda kogunud ainult oma lähedastelt.»

Andmed otse algallikast
Kalmre lausus, et Kaleph
Jõulul on kokkupuuteid väga
paljude inimestega.
«Ta on eesti rahvaluule
koguja selle sõna otseses tähenduses,» ütles Kalmre.
«See pole kabinetiteadus. Tal
on anne leida üles huvitavaid
inimesi ning ta paneb kõik
kuuldu korralikult kirja.
Kaleph Jõulu vaatab maailma
avatud silmadega.»
Kaleph Jõulu kogub folkloori otse rahva suust. Huvitavaid lugusid on ta kirja
pannud külainimestelt, kolleegidelt ja kunagistelt õpilastelt.
«Ma olen kogunud nii rahvalaule kui rahvalikke laule,
vanasõnu, mõistatusi ja muistendeid,» kõneles Jõulu. «Üks
mu esimesi ülestähendatud
lugusid oli Võrtsjärve kalurist
ja vanapaganast. Huvitaval
kombel Võrtsjärvega seotud
lugusid eriti palju ei olegi.»

PREEMIA
Vabariigi presidendi
preemia on rahaline autasu, mille üldsuuruse
määrab president. Iseseisvuspäeva eel neljateistkümnendat korda
kätte antav preemia on
mõeldud rahvaluule arhiivi kaastööliste tunnustamiseks. Selle eelkäija on aastatel
1935—1940 jagatud
riigivanema autasu parematele rahvaluulekogujatele. Preemia statuut taastati 1994. aastal Presidendi Kultuurirahastu toel.

Üks lahkujatest Jaanika
Kressa rääkis, et nii talle kui
mitmele tema mõttekaaslasele andis viimase tõuke erakonna eestseisuse hiljutine
otsus arvata Isamaa ja Res
Publica Liidust välja Abja
piirkonna endine esimees
Erno Ilsen.
«Teda taheti juba paar
aastat tagasi koos minuga minema saata, kuid siis ei leitud
piisavat põhjust,» väitis
Kressa. «Ega mingit uut põhjendust esitatud ka nüüd.
Lihtsalt saadeti kiri koju, viidati ühele vanale kriminaalmenetlusele, millel pole tänase päevaga mingit pistmist,
ja oligi kõik!»
Kressa sõnul oli eestseisuse käitumine viimaseks tilgaks karikas paljudele partei Abja, Vastemõisa ja Viljandi liikmetele. «Meil hakkas lihtsalt paha ja otsustasime ise vabatahtlikult ära
minna. Mina olen küll aastaid inimesi keelitanud mitte minema, kuid nüüd oli viimane piir.»
Teiste kõrval parteitu
staatuse kasuks otsustanud
Juta Kobin kritiseeris Isamaa ja Res Publica Liidu
liidrite viimase aja käitumist,
milles tema väitel pole kohta
inimlikule suhtumisele, vaid

Ma tervitan nende otsust.

ainult võimuihale. «Üks näide on siin kas või Jaak Aaviksoo kõrvaletõrjumine ja Mart
Laari nimetamine peaministri kandidaadiks. See mees on
ju Eestile nii palju probleeme põhjustanud hoolimata
sellest, et teda välismaal kõrgelt hinnatakse!»
Erakonna juhatusse kuuluva riigikogulase HelirValdor Seedri sõnul on erakonda astumine või sellest
lahkumine inimeste vaba valik ja ta ei näe selles midagi
halba. «Meil on praegu käsil
kahe partei ühendamine,
mida ilmestabki paljude
uute tulek ja osa vanade minek.»
Ehkki Seeder ei olnud
«Sakalaga» suheldes täpselt
kursis, kes on need kümme
lahkumisavalduse esitanud
inimest, avaldas ta Jaanika
Kressa nime kuuldes arvamust, et nende hulgas võib olla selliseid, kellega erakonnal on alatasa konflikte olnud. «Tegu on seltskonnaga,
kes alaliselt ei ole millegagi
rahul ja näeb paljusid asju
teisiti kui ülejäänud erakond.
Ehk saavad nüüd asjad selgemaks,» lausus ta.

Allikas: presidendi kantselei

Nagu kinnitavad Jõulu lähedased, ei möödu päevagi, ilma et toimekas vanahärra midagi kirjutaks.
«Kui isal läheb mööda mõni päev nii, et ta midagi ei kirjuta, siis peab selleks ikka väga mõjuv põhjus olema,» rääkis tema tütar Silva Jõulu.
«Mõni aeg tagasi oli ta haiglas. Tal soovitati seal rahulikult lamada, aga asi lõppes
sellega, et ta võlus ära kogu
haigla personali ja hakkas
nende käest pärimuslugusid
korjama!»
Kaleph Jõulu eriline kiindumus on rahvaluule lühivormid, mõistatused, kõnekäänud ja vanasõnad. Eda
Kalmre sõnul on eriti hinnatav Jõulu kogutud ajalooline
pärimus, esmajoones ehedad
muistendid.

Lisaks Juta Kobinile ja Jaanika Kressale on Isamaa ja Res Publica
Liidust lahkumisest teatanud veel kaheksa Abja, Vastemõisa ja Viljandi kandi inimest.
ELMO RIIG

Partei püstitas parklasse kioski
Reformierakond püstitas valimiseelseks ajaks Viljandi
bussijaama kõrvale parkimisplatsile väikese infokioski.
Reformierakonna piirkonna arendusjuht Marek
Tanvald teatas, et välisreklaami seadusega ehitis vastuollu ei lähe, sest ühtegi logo
sellele ei panda. «Kogu tegevus käib majas sees,» kinnitas ta. «Seal jagame enda partei kohta infot.»

Samuti lubas Tanvald, et
majake kaob bussijaama
parklast 3. märtsil ehk päev
enne valimisi.
Bussijaama parkla omaniku, aktsiaseltsi Viljandi
Centrum ühe omaniku Tauno
Tuula sõnul on kioski ehituseks nii linna kui ettevõtte luba.
Tuula kandideerib riigikokku Reformierakonna nimekirjas. («Sakala»)
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Ilus on hea

Ivo Lille kaunid
klaasobjektid
ARVO VOLMER

Viljandi Kondase keskuses on klaasinäitusel
«Beautiful» oma töödega
esindatud kolmteist autorit, seega mitte kõik, kes
osalesid sügise hakul samanimelisel väljapanekul
Tallinna kunstihoones.
Mari Vallikivi,
kuraator

Aasta lõppu jäi Tiina Sarapu ja
Mare Saare ühisesinemine
«Vaikivad hääled» ning praegu
on Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis ülevaatenäitus
«Eesti klaasikunst 70». Seega
on ala elujõuline ning klaasikunstnike ühendus enneolematult aktiivne.

Aeg-ajalt kerkib Eestis küsimus, kas rakenduskunsti liitude või ühenduste aastanäitustel peaks eksponeerima
oma valdkonna parimat või
keskenduma rohkem ideele ja
püüdma eri meediumide kaasamisega oma ala piire laiendada.
Disainiaastal Viljandi linnagaleriisse jõudnud tekstiilikunstnike liidu näitus «Koer»
üllatab trükitud pabertapeetide, ventilaatoritest vaiba, nahast poksikottide ja valgusele
reageerivate kuupidega, nii et
eriala piire järgivast materjalikesksusest pole võimalik kõnelda.
Samas on tehniline virtuoossus ja väga hea materjalitundmine ülimalt vajalikud,
et ei juhtuks nagu kujutavas

kunstis, kus kontseptsiooni on
paksult, kuid heale joonistamisoskusele suurt rõhku ei
pöörata.

Kindel teema
Klaasikunstnike ühendus
on viimased aastanäitused lahendanud kindla teemaga.
Seekord püüavad kunstnikud
vastata küsimusele, milline on
ilu käsitlus tänapäeval.
Kas ilu on iganenud nähtus, midagi kättesaamatut või
üks meie põhiõigusi?
Eelmine väljapanek «Katkised asjad», mida viljandlased said vaadata 2005. aasta
lõpul, osutas valukohtadele
nii üldisel kui üksikisiku tasandil ning vaagis katkiolemise põhjusi.

Kuigi mõlemad teemad pakuvad rohkesti tõlgendamisvõimalusi, on need siiski tugevalt seotud klaasi omadustega:
see on ilus ja kergesti purunev
materjal.
Kontseptuaalses mõttes on
tegemist kahe täiesti erineva
lähenemisega: eelmise näituse
pealkirja osa «katkine» väljendas destruktiivsust ning praeguse väljapaneku vaatajat irriteeriv pealkiri «Beautiful»
omab ehk tugevamat mõjujõudu kui eestikeelne sõna «ilus».

Mis on ilus?
Millised on siis eriti ilusad
asjad klaasikunstis?
Lilled on konventsionaalselt ilusad (Mare Saare ja Maret Sarapu); kipakujulised su-

NÄITUS
Eesti klaasikunstnike ühenduse aastanäitusel «Beautiful»
Kondase keskuses on väljas Sofi Arsase, Kati Kerstna, Virve Kiili, Kai Kiudsoo-Värvi, Ivo Lille, Kairi Orgusaare,
Maie-Ann Rauna, Toomas Riisalu, Mare Saare, Maret
Sarapu, Kalli Seina, Katrin Tukmanni, Kristiina Uslari ja
Kersti Vaksi tööd. Näitus on lahti 18. veebruarini.
Allikas: Kondase keskus

veniirid Jeruusalemmast esindavad kaubanduslikku ilu kitši tähenduses (Sofi Arshas); ilu
on suhteline, sest see on vaataja silmades (Ivo Lill); sotsiaalkriitiline «Meie tipud» tegeleb
tipus olemise «ilusa» elu näilikkusega (Katrin Tukmann); ka
naljakas on ilus ja ilus võib olla naljakas (Erki Kannus ja Kai
Kiudsoo-Värv).

Ühesõnaga: on ilu, mida
vaadata.
Vormiliselt hoopis teisiti
lahendatud «Katkiste asjade»
näitusel võis näha lõpetamata,
katkestatud või purustatud
klaasobjekte, kuid ikkagi lummas see oma iluga. Neid kahte
väljapanekut kõrvutades ilmneb klaasikunsti üks paradokse: katkine on ilus.

Ühe portree kummaline ja seiklusrikas kojujõudmise lugu
Pool sajandit tagasi maalis leedulane Anton
Kristopaitis Siberis Novosibirski oblastis Tšanõ rajoonis üht eestlast.
Ants Salum,
Memento Viljandi ühenduse
juhatuse esimees

Ta ei olnud kunsti õppinud, aga
Siberis olles oli tema joonistamisoskust märgatud ja nii sattus ta kunstnike brigaadi, kellele oli tehtud ülesandeks kopeerida Lenini ja Stalini portreid.
Töö oli nii pingeline, et puhkepäevi peaaegu ei antudki.
Juhendaja oli keegi Moskva kunstnik, kes olevat seoses
harvade puhkepäevadega öelnud: «Et kopeerimine teid hulluks ei ajaks, maalige puhkepäeval iseennast.»

Siberist Mongooliasse
Kristopaitisel olevat üle 300
autoportree, mille eest teda tahetavat Guinnessi rekordite
raamatusse kanda.

Anton Kristopaitis on sündinud 1921. aastal ja ta arreteeriti noore mehena 1941. Pärast
laagrist vabanemist ei lastud
tal kodumaale sõita ja nii oli ta
1950. aastail asumisel. Tema
1952. aastal valminud õlimaali
modell oli Viljandimaa mees
Ants Kütt, kes oli 1949. aastal
koos emaga Tänassilmast küüditatud.
Kodumaale naastes sattus
Kristopaitis ühte rändteatrisse, kes gastroleeris Mongoolias.
Teatriga ta seotuks jäigi ja on
kogu hilisema elu olnud Šiauliai teatri dekoraator.

Samanimelisi palju
Eaka mehena otsustas
Kristopaitis üles otsida inimese, keda oli Siberis maalinud,
ning portree talle kinkida.
Tartus elav Priit Pärsimägi
on oma isa kaudu Anton
Kristopaitisega seotud. Tema
isal Wagi Pärsimäel on umbes
samasugune saatus nagu leedulasel: ta arreteeriti, ta kandis karistust Mordva ANSV-s Temlagis
ja ta oli 1951. aastal vabanedes
samuti Siberis asumisel.

Priit Pärsimägil oli Ants
Küti leidmisega raskusi, sest
sellenimelisi on Eestis palju.
Ta teadis ainult, et mees oli pärit Viljandimaalt. Nii pöörduski ta Memento Viljandi ühenduse poole.
Viimased kolm kuud on
mulle olnud põnevad. Ants Küti nime leidsin kiiresti kahest
raamatust: «Poliitilised arreteerimised Eestis» viiendast
köitest ja Enno Piiri koostatud
sarja «Sakalamaa ei unusta»
kuuendast raamatust. Selgub,
et ta küüditati koos emaga
Tänassilma vallast Allika talust 1949. aastal Novosibirski
oblasti Tšanõ rajooni. Ema suri 12. detsembril 1950, Ants vabanes 20. veebruaril 1960.

Mis sai temast hiljem?
Mõningate tulutute otsingute järel pöördusin siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonda. Kuu aja pärast
tuligi vastus: «Hans Kütt sündis 27. 07. 1922 Uue-Võidu vallas Viljandimaal. Vanemad:
Jüri Jüri p. Kütt ja Aline Tõnise t. Kütt. Alus: Tänassilma

Erna Mankin on samuti surnud, aga Aita elab Tänassilmas
ja töötab kohalikus raamatukogus juhatajana. Kuigi isa temast ei hoolinud, oli ta nõus
portree vastu võtma.

Portree tütrele

Aita Härm peab omamoodi kummaliseks, et ta lõpuks sellisel moel —
portreena — oma isa leidis.
ERAKOGU

Apostliku Õigeusu koguduse
sünnisissekanne nr. 1/30. 07.
1922.»
Nüüd oli selge, miks Küttidest ei olnud mingit jälge luterliku koguduse meetrikas. Samas hakkasin kahtlema, kas ta
üldse on veel elus. Selguski, et
ta oli 1990. aastal surnud. Järelikult ei olegi asjaosalist, kellele portreed saata. Aga võib-olla on tal järglasi?

Esialgu tundus seegi lootus
luhtuvat, sest Hans Kütt oli olnud vallaline. Aga ta oli Siberis suhelnud koduvalla neiu
Erna Mankiniga.
Naisel oli sündinud tütar
Aita, kellega ta kodumaale
naasis, kui too oli kaks kuud vana. Hans Kütt jäi Siberisse kuni 1960. aastani ning pärast tagasitulekut ei teinud Ernast
ega tütrest väljagi.

11. novembril sõitis Priit
Pärsimägi sellega Tänassilma.
Minagi sõitsin kohale, sest olin
abiliseks asjaolude selgitamisel. Käisime koos Tänassilma
kalmistul ja süütasime Hans
Küti kalmul küünla.
(Muide, ärgu häirigu lugejat
see, et asjaosalist on nimetatud
kord Hansuks ja kord Antsuks.
Sünniregistris kannab ta saksapärast eesnime ja see on ka
hauaplaadil. Tegelikult kutsuti
teda eestipäraselt Antsuks, nii
on Kristopaitis kirjutanud ka
portree tagaküljele.)
Portree on sattunud õigetesse kätesse, sest Aita on
vaimsete huvidega ja oskab
maali hinnata ning tema abikaasa on kunstnik, kelle arvates portree on professionaali
tehtud ja kunstilise väärtusega.
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SEGUMEISTRI
Nõudmised:
- meesterahvas
- võime teha füüsilist tööd
Liiwi Heliis AS võtab tööle
- kohusetundlikkus
- oskus töötada meeskonnas
- soovitatav erialane haridus või varasem töökogemus
Omaltpoolt pakume:
- stabiilset töösuhet
- saada väärilist tasu tööle
Info ja vestlusele registreerimine telefondel: 43 38 650, 43 38 651
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Lasterikas pere sai kingituseks turvasüsteemi
Heategevusfondi Dharma
ja turvafirma Falck juhid
andsid Viljandi suurperele tasuta koduvalve süsteemi, mis peaks sealseid lapsi sissetungijate
ja tuleõnnetuste eest
kaitsma.

kannatavad nendes just lapsed,»
nentis kolmapäeval Viljandis
käinud Elerand. «Meie valvesüsteem aitab õnnetusi ennetada ja
neile varakult reageerida.»
Peale 9000-kroonise valvesüsteemi kinkimise tagab firma perele tasuta teeninduse ja
valve.

Aidati tublisid peresid

Liisi Seil
liisi@sakalakirjastus.ee

Viljandis Mureli tänaval elava
Anneli Jaanovi ja tema kaheksa lapse elamusse paigaldati
turvasüsteem juba möödunud
aasta lõpul. Kolmapäeval tulid
kingituse tegijad perele külla,
et veenduda oma silmaga, kas
süsteem ikka toimib.
Koduvalve süsteem jõudis
Viljandi pereni tänu liikumisele «Lasterikka pere ohutu kodu». Heategevusfond Dharma
ja aktsiaselts Falck Eesti kuulutasid selle välja möödunud
aasta 1. juunil. Liikumise käigus otsustati välja jagada viis
koduvalve süsteemi, mis pidid
jõudma Eesti eri piirkondades
elavate suurte peredeni.
Aktsiaseltsi Falck LääneEesti juhatuse esimees Allan
Elerand rääkis, et Jaanovite
eramusse üles pandud valvesüsteem reageerib nii sissemurdmisele kui tuleohule.
«Tuleõnnetuste arv meie riigis järjest kasvab ning sageli

Toetusprojektist abisaajad
valis välja heategevusfond
Dharma.
«Valiku tegemisel lähtusime sellest, et kõik turvasüsteemid läheksid eri maakondadesse,» kõneles sihtasutuse
Dharma tegevjuht ja juhatuse
nõunik Malle Eenmaa. «Soovisime aidata peresid, kes on
tõesti tublid. Üks tingimusi oli
ka see, et neil oleks oma maja,»
jutustas ta.
Viljandimaa suurperede
tugiisiku Krista Villemi arvamust mööda on Anneli Jaanovi
pere seda toetust väärt. «Pereema on öelnud, et nad peavad
oma eluga hakkama saama, ja
nad saavad ka!» tõdes Villem.
Anneli Jaanov kinnitas, et
koduvalve süsteemist on kindlasti kasu. «Süda on rahulikum,» lausus ta.
Varem aitas Jaanovitel turvatunnet luua koer. Paar aastat
tagasi tuli looma eluküünal aga
kustutada, sest ta muutus võõraste peale liiga kurjaks.

ABISAAJAD
Lisaks Viljandi perekonnale said koduvalve süsteemi kaheksa lapsega
perekond Pihu Pärnumaal, 11 lapsega perekond Kreivald Tallinnas,
kaheksa lapsega perekond Minhof Tudulinnas
ja seitsme lapsega perekond Kiple Jõgeval.
Allikas: sihtasutus Dharma

Sissetungijate või tuleõnnetustega pole pere pidanud seni õnneks kokku puutuma.

Soov kasvatada
tugevat tööjõudu
Falck Eesti juhatuse esimehe Peeter Tohvri sõnul ajendas
ettevõtet heategevuslikus liikumises osalema soov, et suurte
perede lastest kasvaksid töövõimelised inimesed.
«Püüame tekitada olukorda, et Eestis tahetaks elada
ning siin kasvaksid täisväärtuslikud noored inimesed,» kõneles ta. «Soovime, et suurte perede lapsed oleksid võimelised
tööd tegema ja tahaksid seda
teha. Ja et mõni selle pere laps
sooviks tulevikus ka meie firmasse tööle tulla.»
Tohver lisas, et kuna ettevõte ei pruugi tõelisi abivajajaid

“Teeme Eestist targa riigi!”

Sõbrapäeval Viljandi suurperel külas käinud inimesed tõid kaasa suure südamekujulise kringli. Fotol pakuvad
seda aktsiaseltsi Falck Eesti juhatuse esimees Peeter Tohver (vasakul) ja Falck Lääne-Eesti juhatuse esimees
Allan Elerand. Tagapool seisab sihtasutuse Dharma tegevjuht Malle Eenmaa, istuvad Anneli Jaanov ja tema
neli kodus olnud last.
ELMO RIIG

üles leida, kasutaski ta kinkide
jagamisel
heategevusfondi
Dharma abi.
Malle Eenmaa arvates
peaksid ettevõtted Eesti tule-

viku suhtes üha enam sotsiaalset vastutust võtma. «Kui
aitame suurte perede lapsed
suureks kasvatada, saame ju
tööjõudu juurde,» selgitas ta.

«Peame neid peresid toetama
ja au sisse tõstma ning rääkima sellest, et laste kasvatamine on tegelikult väga väärikas
töö.»

Sven
Mikser
nr 896
Riigikogu liige
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AGNETA LAND-KOSKINEN:
Kinnisvarabuumi ajal
rõõmustab ostja iga korteri üle, millele rahakott
peale hakkab. Omaette
küsimus on see, kui hästi ta end uues kodus
tundma hakkab.
Maarja Möldre
maarja@sakalakirjastus.ee

Mida aeg edasi, seda sagedamini leiab sisearhitekt Agneta
Land-Koskinen end juurdlemas, mil moel peegeldab ruum
ühiskonna sotsiaalseid tõekspidamisi. Sellisest vaatevinklist hakkas ta oma eriala nägema Soomes, kus ta elas viis aastat.

Tervema meele nimel
Enamasti kipuvad eestlased soomlastele ülalt alla vaatama, kuid Agneta LandKoskinenile meeldib põhjanaabrite eluterve maailmanägemine. Erinevalt eestlastest,
kes raiskavad tihtipeale energiat, muretsedes, kuidas nad
välja paistavad, ei lase põhjapoolne rahvas end teiste arvamusest kõigutada. «Sama on
koolides ja lasteaedades: hinnanguid ei anta, ei halvustata,
väliseid pingeid ei tekitata.
Lastel on hea olla ja on suur
potentsiaal, et neist kasvavad
terved inimesed.»
Agneta
Land-Koskinen
teab seda omast kogemusest,
sest ta tegi Soomes kaks aastat
sotsiaaltööd, hoides arengupuudega lapsi. Ehkki tagantjärele võib ta öelda, et see mõjus
emotsionaalsest küljest kurnavalt ja temperamentse inimesena hindas ta oma jõuvarusid
veidi valesti, oli see hea õppetund, mis muutis hoolivamaks.
Eestlased näivad panustavat väljanägemisele, unustades
olemuse. «Ma ei ole üldse ilu
vastu, aga vahel tundub, et rõhuasetused on paigast ära. Tähtis on ju see, et ma oleksin õnnelik, mitte trimmitud ja soengus, aga haige hingega,» lausub
Agneta Land-Koskinen.
Sisearhitekti silm oskab sama tendentsi näha majades,
mis pole kasvanud seestpoolt
väljapoole, nagu peaks. «Meil
kipub siseruumilahendus olema poolik. Mu tuttavad, kes on
endale uude majja korteri soetanud, ütlevad, et planeeringut
muutmata ja seinu lõhkumata
hakkama ei saa ja kui saab, siis
on see energiakulukas.»
Et energia muutub iga päevaga järjest kallimaks, on
Agneta Land-Koskinen vahel
tuttavatele ruumikujunduses
appi läinud. Siiski rõhutab ta,
et sisearhitektuur ei huvita teda mitte projekteerija, vaid
vaatlejana.

Kahe vahel
Keskkooli lõpetades oli
Agneta Landil, kes seni oli end
jaganud Ants Kuusiku jooksutrenni ja Rein Grünbachi kunstitundide vahel, valida mitu
teed. Hea meelega oleks ta õppima läinud hoopis graafikat,
aga... «Grünbach ütles mulle:
«Land, ärge kujutage ette, et te
graafikasse pääsete!» Tõsi, ma
ei olnud ennastohverdavalt
tööd teinud.» Agneta võttis õpe-
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maja ehitatakse ju ikka sellepärast,
et inimene end seal hästi tunneks

ELULUGU
Agneta Land-Koskinen
Sündinud 20. septembril
1975. Lõpetanud 1993.
aastal Viljandi Jakobsoni
gümnaasiumi ja 1998.
aastal Eesti kunstiakadeemia sisearhitektuuri erialal. Töötanud Tartu kaubamajas kunstniku-dekoraatorina, teinud vabakutselisena korteri- ja reklaamürituste kujundusi,
Viljandi maagümnaasiumi
võimla siseviimistluse kujunduse autor, filmi «Sigade revolutsioon» piltstsenaariumi joonistaja.
2005. aastast ajakirja
«Diivan» toimetaja.
Allikas: «Sakala»

taja nõuannet kuulda ja viis
paberid sisearhitektuuri, kuhu
oli väiksem tung.
Treeneril tuli mõru pillina
alla neelata teadmine, et tema
andekas õpilane, Eesti meister
800 ja 1500 meetri jooksus,
suundus kunsti õppima. Küllap oli selles otsuses oma osa
vere häälel: Agneta emapoolne vanavanaema oli Anne Vabarna — setu lauluema, kelle
anne ei rõõmustanud ainult
kodukandi inimesi, vaid kes
astus suure rahva ees lavale
nii Helsingis kui Moskvas.
Agneta Land-Koskinen tunnistab, et oleks võinud kutsevalikul siiski veidi rohkem sisehäält kuulda võtta. Teisalt teab
ta, et graafikuna oleks Eestis
keeruline igapäevast leiba teenida. «Puhast kunsti ei saa teha, see on harrastus. Et ära elada, peab end rakendama reklaamis või mujal. Aga joonistamist võib endale alati lubada.»
Vabadust ja ausust hindava
inimesena pole ta seni veel
proovinud, kuidas on töötada
mitmekesi ühe suure objekti
kallal arhitektuuribüroos, vaid
eelistanud omaette tegutsemist, kuivõrd sellest sisearhitekti puhul üldse kõnelda saab.
«On muidugi kõval tasemel tegijaid, kel on võimalik oma visiooni suurel määral teostada,
aga selles on ikkagi palju koostööd kliendiga. Sisearhitekt on
teenindaja nagu juuksur ning
peab samuti paindlik ja sõbralik olema.»

Oskab vaadata kihtide alla
Äratundmine, et arhitektuuril on esteetika ja visiooni
kõrval ühiskondlik pool, jõudis
Agneta Land-Koskinenini pärast kunstiakadeemia lõpetamist. Mujal maailmas liikudes
on ta õppinud lugema kultuurikihte, mida majades on hoitud, ning mõistma, et inimest
võib mõjutada seegi, kui ta kasvab maast-madalast ühe ja sama tooliga, mis pakub tuge ega
lagune esimesest istest.
«Näiteks nagu paljudes
Soome interjöörides: asjad on
elamisväärsed, mitte edevad,
ning mugavad ja kergesti puhastatavad. Nende lihtsus on
samal ajal väga kaunis.»
Eestis läheb suurem aur
uue ehitamisele kui vana taastamisele, sest mis seal salata:
ehitustraditsioonid on meil ju
noorukesed. Kui vana leidubki, on tihtipeale kergem ja oda-

«Arhitektuur ja mingil määral ka sisekujundus peegeldab meie aega,» nendib Agneta Land-Koskinen. «Niipalju olen korterelamuid näinud ja isegi
ühes elanud, et mõista: meil ei kasva ruum seestpoolt väljapoole, ehkki just see on idee.»
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vam asendada see värske ja läikivaga. «Seepärast on liigutav
näha, kui ei ole mindud lihtsaimat teed, vaid on antud aega
settida, renoveeritud vanad aknad ja jäetud vana linkki külge.»
Säästev
maailmavaade
leiab järjest rohkem poolehoidjaid ka sisekujunduses.
Agneta Land-Koskinen tuletab
meelde, et kõige rohelisem on
muidugi üldse mitte tarbida.
Ruumikujunduses tähendab
see, et pigem tasub säilitada
vana vene plast kui asendada
see europaberiga. «Nii ei jäta
sa endast risu, vaid kohandad
ennast olemasolevaga. See näitab, et sa säästad ja hoolid.»
Kui aga juba tarbida, siis
vastupidavaid asju. «Disaintool
maksab postimüügikataloogi
taburetiga võrreldes mitu korda rohkem, aga kui mõelda, et
kataloogikaup laguneb kiiresti
ja tuleb uus osta, oleks klassikaks kujunenud ese ennast algusest peale tõestanud.»
Samuti loodab Agneta
Land-Koskinen, et meie enda
disainitraditsioon hakkab kanda kinnitama. Ta toob näiteks
4Roomi lihtsad kaunikujulised
valgustid, mis pisitasa ka välisturule tungivad.
Maailmapildi avardamiseks tasub uurida raamatuid ja
reisida. «Mida rohkem on infot,

seda õigemaid otsuseid suudad
sa teha. Kui oled söönud ainult
ühte sorti leiba, ei tea sa, kuidas maitsevad teised. Elu muutub meil paremaks ja tänu sellele hakkavad inimesed ka
keskkonda väärtustama.»

Lingid maailma
Tehes toimetajatööd interjööriajakirjas «Diivan», juhatab Agneta Land-Koskinen teisi kirevast maailmast sobivat
leidma. Ta tunnistab, et on ise
raamatutest ja ajakirjadest ahhaa-elamusi saanud ning snitti
võtnud. «Diivan» näitab oma- ja
naabermaiseid interjööre, kuid
selle kõrval on viiteid müügile
jõudnud ultramoodsa, aga ka
klassikalise mööbli kohta.
Toimetaja rõõmustab, et
Eestiski saab juba osta Euroopa klassikute Arne Jacobseni,
Alvar Aalto, Marcel Breueri ja
teiste disainitud tooteid, mida
seni võis vaid raamatust vaadata. «Meie mõistes on need hirmkallid, aga selliste mööbliesemete väärtus ei kahane ajas,
need kestavad mitu põlve ja
neid võib võtta kui investeeringut.»
Põhjus, miks Agneta LandKoskinen jälle tihedamini Eestis hakkas käima ja siin töökoha soetas, oli jällegi sotsiaalne:
igatsus sõprade ja tuttavate jä-

rele. «See muutus nii suureks,
et lõpuks tuli teha arvestus, kuidas on kõige parem. Praegu on
kõik täiesti rahul. Saan siin
sotsiaalelu elada
ja seal abiks olla.»
Suved veedab ta koos peagi kuueaastaseks
saava tütrega
siinpool lahte,
nautides võimalusi, mida pakub
vanematekodu
Viljandi külje
all.
Suhtumine
spordisse on aastatega kõvasti
muutunud.
Agneta LandKoskinen nimetab end tervisesportlaseks, kes
naudib kõndimist. «Ma käin
hästi palju jala,
Viljandi mastaapides alati. Kõnnin tihti ümber
järve. Liigun, aga
mitte tulemuse,
vaid iseenda pärast.»

Oma suhtumist
ühiskonnas
toimuvasse on
Agneta LandKoskinen väljendanud koomiksi
vormis. Nagu ta
ütleb, pole
selleks viimasel
ajal vunki
jätkunud, kuid
«Sakala» palvel
pani ta paberile
sellise pildirea.

ÜHEL PÄEVAL TÕI PERE KOJU UUE KOERA. TEMA NIMI OLI OTTOKAR JA TA OLI TÕUKOER. TEGEMIST
OLI NII PEENE PENIGA, ET TAL OLI ISEGI PASS.
TÄHTSALT IMETLES TA ÜHE LOMBI PEEGELDUSEST OMA KAELA ÜMBER OLEVAT NEETIDEGA NAHKRIHMA NING SÄTTIS END UUES, EHTSA AKNAGA KUUDIS SISSE. MAJA VAATAS KOERA JA OLI RAHUL,
ET ÕUEL NÜÜD SÄÄRANE UHKE JA ILUS LOOM ELAB.
JÄRGMISEL HOMMIKUL SÕITIS PERE NAGU IKKA VARAKULT MINEMA: ISA JA EMA LÄKSID TÖÖLE
NING LAPSE VIISID NAD LASTEAEDA. OTTOKAR OOTAS, KUNI AUTO TULED SILMIST KADUNUD OLID,
HAUGATAS ÜLBELT JA KALPSAS OOTAMATULT ÜLE AIA.
MAJA OLI KEELETU: KAS KOER SIIS EI TEADNUD, ET TA PEAB VALVAMA? KUURI ALL OLID JU OMETI ISA KALLIS SAAG, EMA ARMSAD AIATÖÖRIISTAD JA LAPSE PUNANE LÄIKIV JALGRATAS! KUIDAS
NII TOHIB?
PÄEV LÄKS OMA RADA. PÄRASTLÕUNAL HAKKAS MAJA JUBA TÕSISELT MURETSEMA. OTTOKAR
OLI LÕPPUDE LÕPUKS NOOR: TA EI TEADNUD, ET AIA TAGA VÕIB AUTO ALLA JÄÄDA VÕI MÕNE KURJA KOERA OTSA SATTUDA. MISMOODI TA ÕHTUL PERELIIKMETELE OTSA VAATAB, KUI NOOD TAGASI
TULEVAD JA LEIAVAD, ET UUS KALLIS KOER ON KADUNUD? MAJA OLI NII MURES, ET TAL TÕMBUSID
ISEGI AKNAD UDUSEKS.
SELGUS, ET OTTOKAR OLI KAVAL. PISUT ENNE PERE SAABUMIST VOLKSAS TA ÜLE AIA TAGASI
NING LÄKS TÄHTSALT KUUTI, NAGU POLEKS MIDAGI JUHTUNUD. EKS TA TAHTNUD ÜMBRUSEGA TUTVUDA, LOHUTAS ENNAST MAJA EGA ÖELNUD MIDAGI. LAS HARJUB PEALEGI, ESIMENE PÄEV JU ALLES.
AGA JÄRGMISEL HOMMIKUL VUPSAS OTTOKAR ÜLE AIA JUBA ENNE SEDA, KUI PERE AUTO TULED
MAJA SILMIST KADUDA JÕUDSID. NÜÜD OLI MAJA TÕSISELT KURI. PAHASELT KRIGISTAS TA KATUSEKIVE NING RAGISTAS UKSELUKKU.

KUIDAS MAJA KOERA KASVATAS

Tänase «Tiritamme» loo kirjutas ja pildi joonistas Margus Haav. Ristsõna pani kokku Kaie Mölter.
Eelmisest ristsõnast oli osa vastuseruute kahjuks kaduma läinud ning seetõttu päris õigeid vastuseid ei tulnud. «Tiritamm» palub
vabandust.
Uue ristsõna vastus saada palun aadressil «Sakala», Tartu tänav 8, 71020 Viljandi. Loosi läheb taas kommikott.

ÕHTUL, NATUKE AEGA ENNE PERE SAABUMIST OTTOKAR MUIDUGI NAASIS. KUIGI MAJAD ILMA
OLULISE PÕHJUSETA EI RÄÄGI, LEIDIS TOO MAJA OMETI, ET NÜÜD TULEB ERAND TEHA.
«KAS SA EI TEA, ET KOERAD PEAVAD VALVAMA?» PÄRIS TA OTTOKARILT, KES PIKUTAS OMA KUUDI EES, NAGU POLEKS MIDAGI JUHTUNUD.
«EI JUHTU SIIN MIDAGI,» HAUGATAS PASSIGA PENI ÜLBELT VASTUSEKS. «JA MIS SEE ÜLDSE SINU
ASI ON? KUI TAHAN, PISSIN SULLE VUNDAMENDI PEALE, VOH!»
MAJA VANGUTAS MÕTLIKULT KORSTNAID: AH ET SIIS SELLINE KOER.
JÄRGMISEL HOMMIKUL OLI TA VALVEL. KUI AUTO OLI VÄRAVAST VÄLJA SÕITNUD, TAHTIS SALAKAVAL OTTOKAR JÄLLE PLEHKU PANNA. NÜÜD TULI TAL KIIRELT TEGUTSEDA.
MAJA KRAPSAS KOERAL VIHMAVEETORUGA RIHMAST KINNI. TOO OLI NII IMESTUNUD, ET EI TAIBANUD HAUGATADAGI. TÕSI, TA PÜÜDIS END VARSTI LAHTI RABELDA, AGA MAJA HOIDIS KINDLALT
RIHMAST. OTTOKAR EI PÄÄSENUD SEL PÄEVAL MITTE KUHUGI.
JÄRGMISEL HOMMIKUL PROOVIS KOER ERITI KAVAL OLLA JA KÄHKU PUTKET TEHA, AGA VANA
MAJA OLI VALVEL. JÄLLEGI TULI OTTOKARIL KODUS PASSIDA. TA RABELES JA URISES KÜLL MEHEMOODI, ENT MAJA HOIDIS TEDA KINDLAS HAARDES.
INIMESED LÄKSID NEIST MÖÖDA JA MÕTLESID, ET ON ALLES ILUS LÄIKIVA KARVAGA KOER MAJA
VALVAMAS. SELLE PEALE EI TULNUD KEEGI, ET TEGELIKULT VALVAB MAJA HOOPIS KOERA.

Mida teevad majad siis, kui nad üksinda koju jäävad? Mõni neist
võib südant valutada rohkem, kui keegi arvatagi oskab. Ühest
niisugusest täna juttu teemegi.
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„Kui ka sina arvad, et Eesti riik ei ole veel valmis,
siis tule ja anna oma hääl 4. märtsi valimistel meile.
Ehitame üheskoos Eestit edasi.”
Terve pere! Terve mõistus! Terve Eesti!

Perevorst 190 g
viilutatud
Rakvere LT
/kg 41.58/

Piltidel on illustreeriv tähendus. Pakkumised kehtivad kõikidele klientidele.

7.90

Suitsu-keedu ribi kg
kondita
Vastse-Kuuste LT

59.90

Sprotid õlis 160 g
Viru KT
/kg 43.13/

6.90

Kirsikompott 700/370 g
kivideta
/kg 28.43/

Ekstra jäätis 500 g
šokolaadi
karamelli
/kg 53.80/

Seﬁir Laima 200 g
šokolaadis
/kg 77.50/

19.90

26.90

15.50

Deodorant Lady Speed Stick
Cool Citrus
45 g

Dušigeel Palmolive 2 in 1
Milk & Honey
250 ml
/l 83.60/

Hügieenisidemed Always Ultra
erinevad
/tk al 0.95/

18.90

19.90

20.90

Pakkumised kehtivad 1.-28. veebruarini või kuni kaupa jätkub.
SÄÄSTUKAART KOGUB BOONUST!
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Karikavõiduks nappis
veel oskusi ja õnne
Madis Luik
madis@sakalakirjastus.ee

Viljandi spordikooli noormehed lõpetasid Eesti võrkpalli
föderatsiooni U-18 turniiri teisena — ülipingelises esikohaheitluses tuli neil tunnistada
Premium7/Tartu paremust.
Pärnus peetud noormeeste
esimese tugevusgrupi finaalturniiri esikohta selgitavas
mängus asusid viljandlased
Tartu vastu geimidega 2:0 juhtima. Tartlased viigistasid mänguseisu ning võitsid otsustava
viienda geimi napi 16:14 paremusega, kusjuures Viljandi
poisid suutsid viiendas geimis
välja tulla 9:14 kaotusseisust ja
võidelda end 14:14 viigiga mängu tagasi.
Viljandi treeneri Egon Edo
jutu järgi võib arvude keel rääkida küll õnnetust kaotusest,
kuid tema hoolealuste südi vastuhakk Tartule valmistas talle
suurt heameelt.
«Kolmanda ja neljanda geimi kaotasime kahepunktilise
vahega, neljanda koguni 25:27,
nii et äge heitlus käis väljakul
kogu mängu ja iga punkti eest,»
meenutas Edo.
Sügisel peetud sama vanuseklassi Eesti karikavõistlustel
lõpetasid viljandlased samuti
Premium7 järel teisena, kuid
Edo sõnul oli tookord tartlaste
ülekaal tunduvalt suurem.

Tartu t. 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@sakalakirjastus.ee
Reklaami telefon 433 0061,
faks 433 0080

MEESKOND
Viljandi spordikooli võistkond mängis koosseisus
Meelis Kivisild, Kaspar
Vitsur, Taavi Sadam,
Rain Laan, Allar Uuetoa,
Rauno Riiner, Jaagup Pihu, Rauno Tamme ja
Mikk-Markus Sihver.
Treener on Egon Edo.

Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Sekretär Anu Teder 433 0040
Peatoimetaja
Eve Rohtla 433 0050

Allikas: Eesti võrkpalli liit

«Meeskond näitas Pärnus
arengut. See annab kindlasti julgust mõelda ees seisvatel Eesti
meistrivõistlustel juba tiitlivõidule,» lausus treener.
Tema ütlesmist mööda jäi
seekord puudu sportlikust õnnest ja oskustest, samuti mängunärvist ehk julgusest pingelisi
olukordi otsustavalt lahendada.
Premium7/Tartu ja Viljandi järel lõpetas turniiri kolmandana Võru. Järgnesid
Falck Pärnu VK, Rakvere spordikool ja Narva spordikool.
Ülejäänud finaalturniiri
vastased õnnestus Viljandi
spordikoolil võita, kuid nagu
ütles juhendaja, olid kõik kohtumised rasked ja tasavägised.
«Selles vanuseklassis on tase
väga ühtlane,» lisas Edo.
Finaalturniiri nelja parema mängija sekka valisid treenerid viljandlastest Meelis Kivisilla.

Ott Ahonen lõpetas Eesti sisemeistrivõistlused üksikmängu veerandfinaalis.

Maakonna esireket
jõudis veerandfinaali
Viljandis omanimelist
tennisekooli pidavale
Ott Ahonenile olid lõppenud Eesti meistrivõistlused üksikmängus
karjääri edukaimad.
Madis Luik
madis@sakalakirjastus.ee

Aerutajad testisid võimeid
Eelmisel pühapäeval võõrustasid Viljandi spordikooli aerutajad teisi Eesti aerutajaid traditsioonilisel üldkehalist ettevalmistust kontrollival mõõduvõtul, mida korraldajad ise nimetavad talvepäevadeks.
Võisteldi jooksurajal, kontrolliti jõudu kahe kangiharjutusega ja selgitati välja paremad korvpallurid.
Viljandi aerutajate treeneri Kalev Heli sõnul pidi mitu
viljandlast haiguse tõttu mõõduvõtust loobuma, kuid need,
kes osaleda said, näitasid häid
tulemusi.
Kohalikest olid seekord
tublimad tüdrukud. Õed Kadi
ja Eve Külasulu mahtusid mõlemad omas võistlusklassis auhinnatute sekka. Eve Külasalu

oli neidude B-klassis teine ning
Kadi Külasalu A-klassi kolmas.
Poisid sel korral nii edukad
ei olnud. Viljandi parimatena
oli Madis Vitsut noormeeste
A-klassis viies ning samuti
viiendana lõpetas esimest aastat alaga tegelev Griss Valgur,
kes võistleb kõige nooremate
poiste arvestuses.
Korvpalliplatsil saavutasid
Viljandi neiud Laura Laiapea,
Keili Lappert, Maarja Malin,
Kadi Külasalu ja Jana Kohv
tubli teise koha. Sama kohaga
pidid leppima ka noormehed
Tanel Heli, Jaak Rõõmus, Siim
Külasalu, Taavi Heli, Alo Allas,
Indrek Padar, Madis Vitsut,
Kusti Org ja Mihkel Vitsut.
(«Sakala»)
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Eelmisel nädalal selgitasid
Eesti tennisistid paremaid sisetingimustes. Meeste üksikmängus jõudis Ott Ahonen
veerandfinaali ehk kolmandasse ringi.
Tema enda sõnul sai ta nii
kõrge koha õnnega pooleks
ning see tähistab tema parimat tulemust täiskasvanute
tiitlivõistluste üksikmängus.
«Üksikmängus ma enam
tiitlivõistlustel kaasa ei tee,
olen selles üpris veendunud,» jätab Viljandimaa
meeste esireket kerge kõhklusega otsad siiski lahtiseks.
«Paarismängudes pusin edasi, see meeldib mulle,» lausus ta.
«Noored kasvavad peale,
töö kõrvalt pole enam võimalik täie tõsidusega treenida,»

Markus Kerner sai kaks võitu
Eelmisel nädalal peetud Eesti U-14 noormeeste sisemeistrivõistlustel jõudis Ott Ahoneni õpilane Markus Kerner
samuti veerandfinaali.
Viljandi noormees võitis esimeses ringis Maksim
Vladimirovi ning üllatas teises ringis selle vanuseklassi
ühe tugevama mängija Taavi Annuse alistamisega.
«See oli Markusel esimene võit Taavi Annuse vastu,»
lausus treener.
Järgmises ringis pidi Kerner 4:6 ja 5:7 vastu võtma kaotuse Jüri Rootsilt.
«Mäng oli tasavägine, kuid pärast Annuse alistamist
oli kaotus veidi kibe. Rootsi on Markus ka võitnud,» rääkis Ott Ahonen.
Markus Kerner mängib U-14 vanuseklassis esimest aastat, olles seal enamikust aasta võrra noorem. («Sakala»)

põhjendas mees oma loobumiskavatsusi. «Esimeses ringis pusisin tükk aega 15-aastase noormehega, õnneks ikka
võitsin,» lisas ta.
Ahonen ei salga, et kõrge koht üksikmängus tuli
talle vastase, turniiril teise
asetusega Jaak Põldma vigastuse tõttu tingitud loobumise järel.
Avaringis võitis Ahonen 7:5
ja 6:4 Erik Aunapit, sai Põldmalt
pärast mõningast mängimist
avasetis loobumisvõidu ning

kaotas veerandfinaalis 1:6 ja 2:6
Sven Käsperile.
Eesti sisemeistriks meesüksikmängus tuli Jürgen Zopp.
Segapaarismängus koos
tallinlanna Piret Ilvesega võitis Ott Ahonen hõbemedali,
jäädes finaalmängus alla
Carolin Saanile ja Oskar
Saarnele.
Meespaarismängus jõudis
Ahonen koos Redt Reimaliga
veerandfinaali, kus neil tuli
tunnistada Margus Uba ja
Märten Tamla paremust.

Viljandi bowling’u meistri tiitel jäi kohaliku klubi mängijale
Anmar Pihlak,
Viljandi Bowling Clubi president

Möödunud pühapäeval lõppesid Viljandi Fire Starteri saalis
tänavused maakonna lahtised
bowling’u meistrivõistlused.
Meestest võitis Jari Hytönen ja
naistest Inara Ratnik.
Mittetulundusühingu Viljandi Bowling Club ja Fire Starter Bowlingu koostöös korraldatud turniir kestis 7.—11. veebruarini. Viie päeva jooksul võttis mõõtu sada sportlast.
Meeste arvestuses jäi esikoht Viljandisse. Kohaliku
spordiklubi esindaja Jari
Hytönen saavutas finaalmängus võidu Eesti paremikku kuuluva Raul Beekmanni üle.

Kolmanda ja neljanda koha mängudes olid vastamisi
Udo Sulp Tartust Forselius
Bowlingust ja Janno Kannike
Tallinnast spordiklubist Baltic
Bowling. Kolmas koht läks seekord Tallinna.
Naiste arvestuses pääses
vahevooru 12 parema hulka koguni neli viljandlannat, ka kaks
juuniori, Eleen Sitska ja Liis
Ritson. Finaalmängudele kuue
parema sekka jõudsid neist
Eleen Sitska ja Viljandi
Bowling Clubi esindaja Elke
Kütt.
Naiste lõppjärjestuses kuulus esikoht Järvamaa Veskisilla klubi esindajale Inara
Ratnikule. Teine oli Katrin
Västra Pärnust ja kolmas Ülle
Kangur samuti Pärnust.

Eleen Sitska lõpetas neljanda ja Elke Kütt viienda kohaga.
Neidudest oli parim naiste
konkurentsis neljandana lõpetanud Eleen Sitska. Talle järgnesid Sigrid Västra Pärnust ja Liis
Ritson Viljandist.
Noormeeste esikoht läks
Kristjan Leisnerile, teine oli
Vallo Lees ja kolmas Kert
Truus.
Kohaliku klubi korraldada
on tänavu ka Viljandi firmaliiga bowling’us. Sel aastal osaleb
rekordiliselt 30 võistkonda ligi
170 mängijaga. Seega on hea
meel tõdeda, et inimeste huvi
selle spordiala vastu on tõusuteel ja palju Eesti paremikku
kuuluvaid mängijaid on meie
klubi ridadest.

Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaja
Rannar Raba 433 0048
Tarbijatoimetaja
Gert Kiiler 433 0052
Uudistetoimetaja
Marko Suurmägi 433 0042
Reporterid
Aivar Aotäht (uudised) 433 0085
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Henrik Ilves (majandus) 433 0084
Helgi Kaldma (uudised) 433 0045
Jüri E. Kukk (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Liisi Seil (uudised) 433 0044
Kristiina Vaarik (uudised)
433 0041
Hans Väre (majandus) 433 0051
Fotograaf Elmo Riig 433 0057
Korrektorid
Krista Suits 433 0083
Ülle Mällmann,
Kadri Soon 433 0056
Küljendus
Ain Kivilaan,
Piret Holtsmann 433 0055
Pearaamatupidaja
Kaie Liiv 433 0065
Reklaamijuht Merle Aasna
433 0063
Reklaamitoimetajad
Lilian Polli 433 0060
Malle Salupalu 433 0061
Reti Joandi 433 0064
Kuulutuste vastuvõtjad ja
lehetellimuste vormistajad
Meeli Eismann,
Andra Tetsmann 433 0062
Autojuht
Peeter Kümmel 433 0057
Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17. Järgmise päeva ajalehte kella 14-ni.
«Sakala» ilmub
viis korda nädalas.
Väljaandja Sakala Kirjastuse AS.
Vastutav väljaandja Peep Kala.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja
võtab endale õiguse neid lühendada.
Välisautorite honorarid kantakse üle pangakontole üks kord
kuus järgmise kuu 5. kuupäeval.
Kõik ajalehes «Sakala» avaldatud artiklid ja fotod on autoriõigusega kaitstud teosed, mille
reprodutseerimine, levitamine
ning edastamine mis tahes kujul
on ilma Sakala Kirjastuse AS-i
kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 12 043.
Kaebuste korral ajalehe sisu
kohta võite pöörduda
Pressinõukogusse, pn@eall.ee
või telefon 646 3363.

Neljapäeval Viljandis
lapsi ei sündinud.

90 aastat tagasi.
«Sakala», 10. II 1917

Viljandi lahtiste bowling’u meistrivõistluste auhinnatud mängijaid: (vasakult) meeste turniiri kolmas Udo Sulp, parim juunior Eleen Sitska,
meeste arvestuses teine Raul Beekmann, tütarlastest kolmas Liis
Ritson, parim mees Jari Hytönen, parim naine Inara Ratnik, naistest teine Katrin Västra ja kolmas Ülle Kangur.
ERAKOGU

Kohalik elu. Realkooli õpilaste theelaud. 7. veebruaril s.a. seati kohalikus
Miitavi realkoolis suure vahetunni ajal theelaud sisse,
kus õpilased mõõdukate
hindadega theed ja saia
saavad. Theed ja suhupistet
saab tshekkide läbi, mis kohal müüakse. Theetass
maksab 2 kop., piimatass 5
kop, võileib 3 kop., sai 4
kop. Korraldajateks müügi
juures on kohaliku seltskonna naisterahvad.
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Sakala 11
Võtan üürile 2-toal. korteri. Kiire!
Tel. 5559 9514.

SÕIDUKID
Taunex-Auto, sõidukid Saksamaalt. Müügil u. 200 autot. Registreerimine ja ülevaatus firma
kulul ja abiga. Lille t. 2-a, Pärnu.
Tel. 5567 0646, 502 4876.
www.taunexauto.ee
Ramsi lasteaed-algkool võtab tööle koka-abitöölise. Osaline tööaeg. Info tel. 434 0325 või
5349 9864.

Müüa kuivi kütteklotse kojuveoga. Tel. 5647 7239.
Müüa soodsalt hästi hoitud diivanvoodi. Tel. 5662 7367.

KINNISVARA
Võtame omanikult müüki kinnisvara.
Tel.
5348
2672.
www.ennustus.ee
Müüa 3-toal. korter Reinu teel.
Tel. 524 5165.
Müüa krundid linna piiril. Tel.
506 8003.
Müüa Ramsil 2-toal. ahiküttega
korter. Tel. 5557 8682.
Müüa euroremonditud, kõigi mugavustega 3-toal. korter Mustlas,
üldp. 67 m², sisse jääb köögimööbel, põrandaküte, 280 000 kr.
Tel. 501 0648.
Ostan maja või ridaelamuboksi
linnas või vahetan 4-toal. korteri
vastu Männimäel + kompensatsioon. Tel. 5558 7102.
Ostan maad või krundi kuni 15
km Viljandist. Tel. 506 5022.
Müüa kauplus maantee ääres Viljandimaal. Tel. 516 7289.
Müüa 1-toaline mugavustega korter. Tel. 5615 0828.
Müüa 3-toal. mugavustega korter,
osaliselt möbl., avatud köögiga,
30 km Viljandist, 120 000 kr.
Tel. 5371 2796.
Müüa 2-toal. mug. korter
Paalalinnas. Tel. 5375 4920.

LOOMAD
Müüa musta-valgekirju 18 kuu
vanune mullikas. Õhtuti kl. 20
tel. 5595 2147.

OÜ Interfor Group ostab palke
(1070 kr/tm), paberipuid (600
kr/tm), raieõigusi ja metsakinnistuid.
Ülestöötamine.
Tel.
515 0451.
Ostame kasvavat metsa ja metsamaad.
Tel.
433
3130,
523 8503.
OÜ Raja KT ostab Viljandis Jämejala terminalis küttepuid hinnaga 260 kr/tm, okaspuu kütust,
300 kr/tm, samas ostame paberipuid ja palke. Küsi hinda! Tel.
520 1772.
Ostan kuusepalke, ka metsakuivi, ning lepa- ja haavapalke. Väljavedu. Tel. 5331 5666.
Ostame pidevalt palke, pakke, paberipuid, raieõigusi ja kinnistuid.
Tel. 523 5785.
AS Textuur ostab Karksi-Nuias
tooreid männipalke, Ø alates
12 cm. Hind kokkuleppel. Info
tel. 505 1257.

MUUD
Müüa pidevalt sügavimmutatud
välisvoodri-, sisevoodri- ja põrandalaudu. Vajadusel vedu ja paigaldus. Tel. 5664 0228.
Müüa voodri- ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel. 528 2268.
Ostan vanavara: münte, aumärke, marke, postkaarte, lauahõbedat, portselani, maale, graafikat,
mööblit, raamatuid (ka võõrkeelseid).
Tel.
434
5741,
5566 3939.

Müüa lehmmullikas, väga hea
lehma järglane. Tel. 434 9479.

Uus vann vanasse vanni kahe tunniga! E—R kl. 9—18 tel.
503 1943, 5331 4350. www.
vannvannis.ee

METSAMATERJAL

Müüa põranda-, voodri- ja ehituslaudu. Eri laiused, vedu tasuta.
Tel. 506 4651.

Ostame pidevalt tamme- ja saarepalke. Info tel. 504 8445.
Ostame värvimuutusega, metsakuivi ja tooreid okaspuupalke
ning
paberipuid.
Tel.
523 8114.

Antikvariaat Lossi t. 28 võtab komisjonimüüki raamatuid, vanu
postkaarte ja dokumente. Tel.
433 4561.
Koertekool. Tel. 529 5497.

JAAN JAAKSONIT
17. VI 1940 — 15. II 2007
Avaldame kaastunnet Astale ja lastele peredega.
Leinavad õed ja vend
perekondadega.

Siiras kaastunne Astale elukaaslase
JAAN JAAKSONI
surma puhul.
Vilma, Merike,
Ulvi ja Kalju

Müüa kuivi pakitud kütteklotse
40- ja 1000-l võrkkotis. Vedu.
Tel. 433 3130, 523 8503.

Pole sõnu, mis
leevendaksid valu...
Lahkus ootamatult
meie kallis
MÄRT MÄNGEL
22. V 1937 — 13. II 2007
Leinavad õde, Riina ja Erki.
Ärasaatmine pühapäeval, 18. veebruaril kell 12 Riia mnt. kabelist tuhastamisele.

MARJU TOOMET
Südamlik kaastunnet omastele.
Õed ja vend peredega

Ostan piimajahutus tangi segaja.
Tel. 518 3820.
Müüa Mustlas toorest leppa,
50 cm, 290 kr/m³. Tel.
5679 4874.

Müüa täiskuivi kütteklotse (lahtiselt), 210 kr/m³, ja lõhutud küttepuid.
Tel.
433
3130,
523 8503.

Kuivad, märjad küttepuud soodsalt. Vedu. Tel. 5677 1479.

Müüa 50 cm lepaküttepuid. Hea
hind, vedu. Tel. 5665 3158.
Müüa sise- ja välisvoodrilaudu
ning põrandalaudu. Vedu Eesti
piires. Tel. 5666 4217.
Kuivad pinnud. Tel. 511 8422.
Ostan igasugust vanavara. Tel.
5649 5965, 434 7767.
Müüa autokaal (15 t), kütusetsistern (10 m³), mürgiprits Hardi
(800 l), kartulirootor (KTH), väetisekülvik (NRU), vaalurkaaruti
YLO-420, MTZ-82 esisild ja mootor, äkked (3,2 m), GAZ-53 mootor jm. tagavaraosi. Telefon
5388 6742.
Kuivad küttepuud, 50 cm. Veovõimalus. Tel. 5616 6257.
Müüa sise- ja välisvoodrilaudu
ning põrandalaudu, vedu tasuta.
Tel. 5557 8451.
Ära anda täidet (ehitus). Tel.
5645 3900, 527 0927.
Raamatute ost. Tel. 734 1901.
Müüa 50 cm kuiva leppa,
430 kr/rm, min. kogus 10 rm.
Tel. 5193 9684.
Ostan vanu autosid ja põllumajandustehnikat vanarauaks. Tel.
5398 2555.
Müüa 50 cm kuivi kuuseküttepinde. Tel. 502 8557.
Ostan T-25 adra. Tel. 503 7497.

MIHKEL UULANDI
kaotuse puhul.
Viljandimaa muusikaõpetajad
Mälestame

Küttepuud kiirelt ja soodsalt.
www.soe24.pri.ee

Kasutatud rõivaste kaupluses
Carita Tartu t. 5 allahindlus 50%
kuni kuu lõpuni.

OTSIN TÖÖD

Siiras kaastunne lahkunu omastele.

Südamlik kaastunne Piretile ja
tema lähedastele kalli
MIHKEL UULANDI
kaotuse puhul.
Kristin, Andrias,
Astrid ja Liilia

Takso tellimine tel. 1700.

Koristajale üks kord nädalas. Tel.
5812 2013.

Kolimisteenus. Tel. 5563 8552.

Vajatakse pagarit ja kondiitrit. CV
saata «Sakala» koodile 2.

AS Eleväli võtab tööle valveelektriku. Töö on vahetustega. Info tel.
509 1779.

Automootorite remont, keretööd,
salongi puhastus, poleerimine.
Tel. 513 6359.

Vajan Karksi-Nuias palgikoorijaid.
Tasun osaliselt sõidukulud. Tel.
514 3142.

Saemehed osutavad raie, tuulemurru saagimise ja võsalõikamise teenust. Tel. 5399 4494.

Expressmobiili äri otsib töölist nädalavahetusteks. Kohustuslik vene ja eesti keele oskus. Tööaeg
on kl. 10—18. Kiire! Info tel.
5552 1143. Elena

OÜ Kintek Tehnika pakub rasketreilerivedusid kuni 38 tonni,
poolhaagisega kalluri teenuseid.
Tel. 5197 9550.

Vajan saemehi, puulõhkujaid ja
autojuhti. Tel. 5346 9598.

PÕLLUSAADUSED
Toidukartulid. Tel. 528 1375.

Head toidukartulid, palju eri sorte. Vedu. Tel. 5665 3158.

OÜ Kintek Tehnika pakub tööd
E-kategooria autojuhtidele ja kopajuhtidele. Tel. 515 7882.
Tööks Rootsis vajatakse metsaveoautosid koos juhtidega. Tel.
506 1717.
AS Dold Puidutööstus vajab tootmistöölisi-pingijuhte, pingi- ja
abitöölisi ning lukkseppa-seadistajat. Töö vahetustega. CV saata
või tulla aadressil AS Dold Puidutööstus, Riia mnt. 56, 71009
Viljandi.
E-post
Dold.
Puidutoeoestus@gmx.ee Info tel.
433 6520, 522 4633.

Talu Olustveres müüb toidukartuleid. Vedu. Tel. 5661 1395.

ÜÜRIN VÄLJA
Üürile anda ridaelamuboks ilusas
kohas Viljandis. Tel. 5593 8033
ja 685 1603 (õhtuti).

Soovin üürida 1—2-toal. mug.
korteri. Tel. 5665 3929.
Soovime üürida 4-toalise keskküttega korteri Viljandis. Tel.
5354 0167 või 520 4620.
Üürin 2-toalise ahiküttega korteri Viljandis pikemaks ajaks. Tel.
5613 3992.
Keskküttega möbleeritud, vähemalt
2-toal.
korteri.
Tel.
5679 4491, 5358 6269.

Müüjale. Töö vahetustega. Tel.
512 3909.
Mälestame kallist klassivenda
TAAVI SUITSU
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Klassikaaslased ja klassijuhataja
Kalmetu kooli päevilt

Mälestame kallist klassiõde
ANN KULLI
sünd. Kompa
Avaldame kaastunnet omastele.
Klassikaaslased C. R. Jakobsoni
nim. keskkooli 56. lennust
ja õpetajad
Südamlik kaastunne naabri perele kalli

lähedastele raske kaotuse puhul.

ANN KULLI

VALVE LAANJÄRVE
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
KÜ Kauge 28

Saunad, vannitoad, siseviimistlus. Tel. 523 7379.
Laenud pandivara tagatisel, samas komisjoni- ja pandivara
müük. Vanalinna pandimaja, Väike-Turu t. 8 E ja L kl. 9—15,
T—R kl. 9—18. Tel. 433 7444,
551 8218.
Aiandusagronoom lõikab viljapuid. Tel. 5647 7464.
Ehitusmehed teevad kvaliteetseid
ehitus- ja remonditöid nii era- kui
tootmishoonetes.
Telefon.
5345 0477.
Torutööd. Tel. 5614 3153.
Kogemustega raamatupidaja teeb
raamatupidamist OÜ-le ja FIEdele. Tel. 528 2370.

TERVIS
MTÜ SHRÜ Lootus ja OÜ Ly
Chini pakuvad efektiivset ja alternatiivset abi alkoholi-, nikotiinija hasartmängusõltuvuse puhul
hiina prof. Ly Chini meetodil. Garantii 98%. Tartu tel. 748 4677
või 505 8381. Vastuvõtt Viljandis 28. veebruaril. Vajalik eelregistreerimine.

TEATED
Teater Vanemuine Ugalas: 18. III
kl. 19 J. Straussi operett Nahkhiir. Piletid müügil Ugalas,
Piletimaailmas,
Piletilevis.
www.vanemuine.ee
Aikido klubi Dojin ootab huvilisi.
Harjutame
spordihoone
juudosaalis E ja K kell 18.30 (v.a.
21. II). Tel. 526 8812.
Mälestame
VOLDEMAR PAULI
19. VI 1912 — 17. II 2000

kaotuse puhul.

Perekond Metslang
Mälestame ühistu asutajaliiget

Kaubiku rent ja veoteenus (1,6
t). Tel. 5370 9537.

SOOVIN ÜÜRIDA

Üürin 1—2-toal. korteri Viljandis
või selle lähiümbruses, keskküte,
internet. Tel. 5346 0759.

TAAVI SUITSU

Ehitustööd ja transporditeenus.
Tel. 5663 9657, 5343 7475.

Palk

Võtan tööle koristaja.
4500 kr. Tel. 529 5555.

Kaks ehituse eriala õpilast soovivad tulla ehitusfirmasse praktikale. Helistada alates kl. 15 tel.
5674 4925, 5664 6841.

Võtan tööle külalislahke ja korrektse inimese. Sobivale 15 000,
20 000 ja enam krooni kuus. Tel.
5812 2013.

Takso tel. 15444.

Kaardid
ennustavad.
Tel.
900 1727. Ennustajad 24 h.
Hind 17 kr/min.

Söödakartulid veoga, 70 senti kg.
Tel. 521 0310, Tiit.

PAKUN TÖÖD

TEENUSED

Võtame tööle kogemustega õmbleja. Töö ühes vahetuses. Info tel.
435 1552.

Ehitusmehed otsivad tööd. Tel.
520 7241.

Siiras kaastunne

MIHKEL UULANDIT

Tiina ja Maidu
Mälestame õde

Müüa kuivi küttepuid, 60-cm,
Tel. 435 9344.

Müügil suur valik (talve)töörõivaid,
töökaitsevahendeid, kummikuid,
turvajalatseid jpm. Parim valik
töökindaid. OÜ Enberg T. E., Pärnu mnt. 11-a (sissekäik Paistu
tänavalt).

Südamlik kaastunne Enele lastega kalli

Kustus elu, lõppes valu,
puhkama jäid töökad käed.
Kurbusega mälestame kallist
venda, onu, vanaonu ja vanavanaonu

Müüa pakitud Sangla turbabriketti, alusel. Vedu. Tel. 433 3130,
523 8503.

Müüa alusel, pakitud Sangla turbabriketti,
1400
kr.
Tel.
5667 1833.

Müüa Mitsubishi Galant, 1987.
a., 7000 kr. Tel. 5379 3574.

7. surma-aastapäeval.
Kaie, Ülle ja Teet

Avaldame siirast
Andresele isa

kaastunnet

HILLAR SAA
kaotuse puhul.
Aktsiaselts Nuia PMT

Omaksed
On kõrvus veel su häälekaja...
Mälestame kallist
HARRI PAARMANIT
30. III 1925 — 18. II 2002
5. surma-aastapäeval.
Lesk, lapsed ja lapselapsed
peredega

12 Sakala
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