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Pahandusevabad jõulud
Hedi Vilumaa,

EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja

I

gal aastal korduvad samad pühad ja tähtpäevad. Me peame
neid enesestmõistetavaks ja
meeldivaks. Samas on meil sageli tegu nende mõtestamise ja aktualiseerimisega, nende sidumisega oma ellu.
Mõnikord oleme hädas, sest ei saavuta õiget tunnet ja meie igatsused ei
täitu. Mida siis teha või ette võtta?
Jõulude üle järele mõeldes tuleb
mulle meelde Jeesuse ütlus: «Õnnis
on see, kes ei pahanda end minu pärast.»
Usun, et see annab tollele küsimusele hea vastuse. Sellele võime liita üht-teist oma jõulueelsest argipäevast: õnnis on see, kes ei torma end
hingetuks jõule ette valmistades; õnnis on see, kes ei rebi end lõhki mitut
ülesannet täites; õnnis on see, kes ei
muretse üksnes kingituste kalliduse
ja rohkuse pärast.
Ärgem siis pahandagem ennast
ka jõulude saabumise pärast!

Ü

hes kodutöös andsid mu õpilased kõik ühel meelel mõista: jõulude mõte on rahu ja
ühine koosolemine. Paljud lisasid, et
ilma Kristuse sünnita poleks pühad
midagi väärt.
Meil, Eestis, ei ole täpsemalt uuritud, kuidas peavad jõule Jumala eitajad ning kas ja kui palju peetakse
nõukogudeaegseid nääre või rekonstrueeritud muinasusu valgusepüha.
On aga hästi nähtav, kuidas kõikvõimsana tunduvad reklaam ja äritegevus kõik need erisugused ideed
ühendavad, kujundavad või isegi kinni katavad. Selles tegevuses ei lasta
end Kristusest küll pahandada — viiteid lihaks saanud Jumalalapse kohta leiab harva.
Kõige selle keskel igatseb enamik mõnest lärmakast hoolimata
vaikselt jõuluime sündimist. Rahulikud kodused jõulud, rahu maa peal
ja inimestest hea meel — seda on
aeg-ajalt vaja. Laps, kelle sündimise
lugu evangeeliumis ümbritsevad arvukad legendid — teda on väga vaja.

O

Elmo Riig

Kalle Gaston,
EELK Halliste Püha Anna koguduse õpetaja

H

ea «Sakala» lugeja!
Jõulude kristlik sõnum
on, et teile on täna päästja
sündinud. Sellest oled sa ilmselt igal
aastal kuulnud. Ega see kaks tuhat
aastat tagasi ühes Rooma riigi provintsis toimunu isiklikult mind puudutagi, arvad. See kõik on nii ebamäärane ja kauge ning pealegi — kes
päästab ja millest?
Kui keegi päästaks mind võlgadest, rahanappusest ja hirmudest,
küll see oleks tore. Aga sellega võiks
asi piirduda. Umbes nõnda kujutles
omal ajal ka Iisraeli rahvas. Oodatav
päästja pidi nad vabastama Rooma
ikkest, tooma materiaalse heaolu ja
elu igas mõttes õnnelikuks tegema.
Seda kõike loodeti Jeesuselt, keda
rahvas hõisates Jeruusalemma väravates tervitas. Kui oodatut ei juhtunud, nõudis seesama pettunud rahvas ta ristilöömist.

K

as pole samasugune vastuolu
meie hinges ka täna? Soovime, et kõrgemad jõud korraldaksid meie elu nii, et me rahul
oleksime, aga kui juttu tuleb seesmisest uuenemisest või meeleparandusest, siis ütleme: tänan, ei!
Äkki jumal ei nõuagi meilt siinilmas lugupeetud ja õige inimese staatust, nagu paljud arvavad. Võib-olla
sündis ta inimlapsena siia maailma
hoopis selleks, et meil oleks võimalus saada jumalalasteks. Ehk tahab
ta pakkuda meile abi, et leiaksime
endas üles jumaliku poole, mis on
kahtlemata igas inimeses.

K

as oled mõelnud, kui palju
maske me kanname oma
elus, kui palju kaitsekoorikuid on meie hinge ümbritsemas?
Kuidas saab mingi taevalik vägi
meid puudutada, kuidas me saame
märgatagi jumala pidevat ligiolu ja
armastust? Äkki tahab ta meid päästa iseendast, sellest minast, kelleks
me end oma ebakindluse ja hirmudega oleme elanud. Sellest minast,
kellega me enda puhul rahul pole.
Kui keha elushoidmiseks on vaja
avada suu, et toit vastu võtta, siis hinge elavana hoidmiseks on tarvis avada süda.
Iialgi ei taha ta jõuga meie ellu
sekkuda, ta on see, kes vaikselt su südameuksele koputab.
Õnnistatud jõulupühi!

Elmo Riig

n öeldud: iga sünni saladus on
vabadus, iga elu saladus on
surm, iga koosolemise saladus on enesest loobumine ja iga kohtumõistmise saladus on arm.
Saladuslik jõuluöö avaldab meile
kõigile midagi, kui me ei lase ennast
pahandada oma elu Issandast. Jumal
on inimesena maa peale tulnud selleks, et käia koos omadega — et näidata teed kõrgema poole; et avada
uks vaimult rikkamasse maailma; et
kinkida vabadus Vaimus.
Need ei ole tühised sõnakõlksud,
vaid tuhandeid aastaid väärtustatud
ja läbi tunnetatud mõtted, millel on
tohutult kõrge hind meie inimeseks
olemise juures.
«Õnnis on see, kes ei pahanda end
minu pärast.» Mõelgem nendele Jeesuse sõnadele tõsiselt oma kodus ja
vabas riigis jõulude ajal ning saabuval uuel aastal, et rahu ja rõõmu oleks
rohkem kui pahandamist. Meie puhas
meel kasvatab siis küllaga õigeid tundeid ja igatsused oskavad leida väiksemaidki teeradu puhkemiseks.
Head Kristuse sündimise püha
kogu maal ja terve taeva all!

Kirikud
jõululehe
esiküljel on
«Sakala»
traditsioon

2006. aastal kutsus
jõulusõnumiga
südameid
avama
Halliste
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Jõulusõnum kutsub südameid avama

+2
vahelduv pilvisus

Kirikud jõululehe
esiküljel on
«Sakala» traditsioon

J

õululaupäev on aastas üks
neid väheseid päevi, mil Eesti pühakojad on inimestest
tulvil. Milliste ootuste ja igatsustega nad sinna lähevad? Mida nad
loodavad kuulda ja näha? Kõneldakse seal ju iga kord seda igivana
lugu. Küllap on seda siis vaja.
Olen kindel, et hiljuti oma viieteistkümnendat taastamise aastapäeva tähistanud Halliste kiriku
seinadki näevad neil pühil sadu
inimesi. Siinne pühakoda on viimasel ajal olnud erilise tähelepanu
all. Käib ju uus president üsna sageli oma
kodukirikus ja
p o l e
harvad
korrad,
kui Hallistes
kuuleb
mulgikeelset
jumalasõna.
Halliste kirikust kõneldakse
tihti kui Eesti vabaduse sümbolist.
Üldse räägitakse meie pisikeses riigis vabadusest palju ja uhkusega.
Kui vaadata aga inimesi enda ümber, siis nende olemisest kiirgab pigem ängistust ja hirmu kui vaba
maa elaniku õnnetunnet.
See, kes suhtleb maailmaga ekraani kaudu, näeb seal loomulikult
õnneliku näoga inimesi, sest kes tahab edukas olla, ei tohi oma tegelikke tundeid välja näidata.
Hirmu näen ma inimeses, kes
on hädas laenude tagasimaksmisega. Seda tajun ma noormehes, kes
on end õnne nimel sandiks töötanud, noores emas, kelle mees on
teise naise juurde läinud, ning üksikus vanamemmes, kes on ammu
oma mehe ja ehk mõne lapsegi maha matnud.
Paljudel inimestel valitseb sügaval sisimas hirm hakkamasaamise, üksinduse ning lõpuks ka surma ees.
Hirmudest päästev jõulusõnum
«Ärge kartke!» tahab puudutada
inimeste südant, aga me oleme selle hirmust lukku pannud.
«Kus elab Jumal?» küsis kord
juudi rabi õpetatud meestelt, kes
tal külas olid. Nood naersid ta üle:
«Kuidas sa räägid? Kogu maailm
ei suuda teda mahutada!» Tema
aga vastas ise oma küsimusele:
«Jumal elab seal, kuhu teda sisse
lastakse.»
Armas «Sakala» lugeja! Soovin
sulle avatud südant ning seda, et
meelerahu saaks su püsivaks seisundiks.

Täna on vahelduva pilvisusega sademeteta ilm.
Puhub loode- ja läänetuul 5—12 m/s. Õhutemperatuur on —1 kuni +4
kraadi. Päike tõuseb kell
9.05 ja loojub kell 15.28.

VILJANDIS

Jõulunäituse avatund

Täna kell 15 avatakse Viljandi kunstisaalis XVI
jõulunäitus.

Linnakapelli kontsert

Täna kell 18 on Jaani kirikus tasuta Viljandi Linnakapelli kontsert.

Jõulud Pauluse kirikus
Pauluse kiriku jõulupüha
jumalateenistused on
24. detsembril kell 16,
25. detsembril kell 12 ja
26. detsembril kell 11.

Lihtne jõulukontsert

26. detsembril kell 14 algab Pauluse kirikus käsikellade ansambli Arsis ja
Estonia poistekoori kontsert.

JUUBEL
50
Mati
Lüdimois,
Viljandi
haigla kirurg
ja Rotary
klubi asepresident

NIMEPÄEVAD

Tänased nimepäevalised
on Eugenia, Senna ja
Senni, homsed Aadam,
Eeva, Eevi, Eve, Ivi, Eveli
ja Evelin ning ülehomsed
Natalie, Neida, Taale,
Anastasia ja Naste.

VABANDUS

20. detsembri «Sakala»
esiküljeloos «Arst jättis
eaka naise valudesse» on
ajakirjaniku süül arsti
selgitustes ebatäpsusi ja
valesid rõhuasetusi.
Täiesti ebaõige on loo
pealkiri. Loo autor Jüri
E. Kukk vabandab Jaan
Kõivu ees.

«Sakala» veebileht:
http://www.sakala.ajaleht.ee

Kalle Gaston,
EELK Halliste Püha Anna
koguduse hooldajaõpetaja

ELMO RIIG

2005. aasta jõululäkituses
kutsus Helme Maarja ja
Taagepera Jaani koguduse
õpetaja Arvo Lasting üles
pimedat aega hubaseks
muutma.

2004. aastal lausus lugejatele häid soove Mõisaküla
Maarja Magdaleena ja Kolga-Jaani Johannese koguduse hingekarjane Kalle
Kadakas.

2003. aastal tuli julgustav
jõulusõnum Tarvastu koguduse õpetajalt Markus Haamerilt.

2002. aastal avaldas leht Pilistvere hingekarjase Vello
Salumi jõulutervituse.

2000. aastal jutustas imelisest jõulutundest KolgaJaani koguduse õpetaja
Ants Tooming.

Viljandi maakonna
päevaleht
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—5
sajab lund

Johannese evangeeliumi
avapeatükis tunnistatakse:
«Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas». Kätte on
jõudnud aasta kõige lühemad päevad. Õhtud on kõige pikemad ja pimedamad.
Aga meie kasutame sellist pimedat aega ära, et
luua hubast ja pidulikku
valgust, süüdates tuhandeid küünlaid ja värvilisi
elektrilambikesi akendel,
kuuskedel, tubades, õuedes, tänavatel. Meil on jälle
valge, hoolimata sellest, et
me praegu päikest nii vähe
näeme. Oleme jälle rõõmsad igast säravast valguskiirest.
Jõuluaeg kõneleb meile
valgusest, mille Jumal saadab meie südamesse, et see
valgustaks meie sisemaailma. Jõuluaeg kuulutab meile Jumala armu, mida ta
kingib meile oma ainusündinud pojas Jeesuses Kristuses, ja Jumala armastust,
mida ta meile Jeesuses
Kristuses ilmutab.
Jeesus toob jumalikku
valgust meie südameisse.
Selles valguses ta toob
meisse soojust ja armastust. Armastust iga kaasinimese vastu, kelle on Jumal
ise loonud. Nüüd peame
meie seda valgust ja armastust endast välja kiirgama
ja lahkesti kõikidele edasi
jagama.
Üks idamaine tarkus ütleb: «Kui kustub valgus, siis
langeb tume vari su oma
hingest su teele — hoidu
sellisest õudsest varjust,
sest sinu mõistuse mis tahes valgus ei hävita pimedust, mis tuleb su hingest
seni, kuni sealt pole minema aetud kõik enesearmastajalikud mõtted.»
Kui vaatame süüdatud
küünlaleeki või ühte elektripirni, siis näeme, et see ei
hoia kuidagi valgust endassetõmbunult tagasi, vaid
kiirgab valgust endast välja, kiirgab meile, sest meie
vajame selle valgust.
Kui sinagi sellel kallil
jõuluõhtul küünla süütad,
siis palu, et meie Issand
Jeesus Kristus süütaks sinu
südames armastuse valgust.
Nii et see tooks rohkesti siirast rõõmu sulle endale,
sind ümbritsevatele inimestele ja kogu maailmale.
Ma soovin sulle kaunist
pühadeaega. Ma soovin sulle rohkesti rõõmu Jeesuse
Kristuse sündimisest, kauneid jõulupühi ja õnnistatud uut aastat. Käigu Jumal
sinu kõrval kõikidel sinu
uue aasta teedel.

Täna on pilves selginemistega ilm. Kohati sajab
lund, päeval ka lörtsi.
Nõrk tuul on öösel muutliku suunaga, päeval puhub läänest ja edelast.
Õhutemperatuur on —5
kuni +2 kraadi.
Päike tõuseb Viljandis
kell 9.05 ja loojub kell
15.28.

VILJANDIS

Näitus linnagaleriis

Viljandi Linnagaleriis on
21. jaanuarini Peterburist
toodud näitus «Hologrammid ja Prantsusmaa gobeläänid». Väljapanek koosneb paarikümnest Prantsuse ajaloolise piltvaiba
koopiast, mis on valmistatud 19. sajandist kuni tänapäevani, ning kolmekümnest Ermitaaži, Vene
Muuseumi ja Suvorovi kogudest pärinevast hologramm-pildist.

EESTIS

Näitus
loodusmuuseumis

Tallinnas loodusmuuseumis on avatud näitus
«Elu lumel».

Tallinnas taasavatakse
Sääse raamatukogu

Tallinnas taasavatakse
pärast remonti Tallinna
keskraamatukogu Mustamäel asuv filiaal Sääse
raamatukogu. Suvel alanud remondi järel on
raamatukogus paindlikum ruumikasutus, sest
osa vaheseinte lammutamise tulemusel saadi avaram teenindussaal.

NIMEPÄEVAD

Tänased nimepäevalised
on Eugenia, Senna ja
Senni, homsed Aadam,
Tammo, Tamur, Eeva,
Eevi, Eva, Eve, Evi, Ivi,
Ivika ja Evelin, ülehomsed Natalie, Neida, Taale, Taali, Anastasia ja
Naste, esmaspäevased
Taban, Tehvan, Tahvo,
Tehvo, Teho, Sten, Stefan,
Stefanie ja Stefi ning teisipäevased Sulve, Sulvi,
Ottilie ja Tiile.
«Sakala» veebileht:
http://www.sakala.ajaleht.ee

Taagepera kirik

ELMO RIIG

ILM

2001. aasta «Sakala» esiküljel kõneles headuse võidust
kurja üle Põltsamaa koguduse õpetaja Rein Schihalejev.

2005. aasta jõululäkituses
ärgitas
Helme
Maarja ja
Taagepera
Jaani koguduse õpetaja Arno Lasting pimedat aega hubaseks muutma.

EELK Viljandi praostkonna
Helme Maarja ja Taagepera
Jaani koguduse õpetaja
Arvo Lasting

2004. aastal lausus
lugejatele häid
soove Mõisaküla
Maarja
Magdaleena ja Kolga-Jaani Johannese koguduse hingekarjane Kalle
Kadakas.

+3
vahelduv pilvisus

Täna on pilves olulise sajuta ilm. Lääne- ja loodetuul pöördub õhtupoolikul põhjakaarde, puhudes 2—8 meetrit sekundis. Sooja on 1—5 kraadi.
Päike tõuseb Viljandis
kell 9.05 ja loojub kell
15.27.

Viljandi maakonna
päevaleht
Reede,
24. detsember 2004
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0
lörtsine

Tarkuse aarded
on Kristuse
tunnetamises

Eestis on täna pilvisus
hõredam. Lörtsi ja vihma
sajab enamasti IdaEestis. Puhub lõuna- ja
edelatuul 3—9 m/s, õhtul
tugevneb saartel kagutuul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4
kraadi. Päike tõuseb
Viljandis kell 9.06 ja
loojub kell 15.29.

õuluõhtul tuleme kirikusse, jõulukirikusse. Igal
tulekul on oma põhjus, igal tulijal isiklik jõulusaladus.
Tuleme, et laulda koos kodukogudusega neid armsaid vanu jõululaule, mis on helgeina püsinud läbi
aegade ja üle maailmavaadete. Neid aegumatuid
laule, mida laulsid kord meie vaarisad ja -emad ning
mitu põlve enne neidki ning mis suudavad helisema
panna ka praeguse põlvkonna hinge. Ja kogeda taas,
kui harras ja sügav võib olla jõulutunne siirastest tunnetest vaesele ajale vaatamata.
Me tuleme oma kodukirikutesse lähemalt ja kaugemalt, igaüks oma lootustega. Ometigi suudab püha jõuluõhtu muuta meid lähedasteks. Me loodame koos, et
just need jõulud võiksid meie hinge kaunistada, kosutada, trööstida ja julgustada ning võib-olla meid milleski muuta.
Inimesi ei ühenda siin elus mitte üksnes rõõmud,
vaid ka kõik see, mis meie
rõõmu varjutama kipub:
elu saatuselöögid, tuleviku tundmatus, vastuseta jäänud küsimused,
tegemata jäänud
teod — elu ristikoorma
raskus.
Püha jõuluöö saladus
peitub teadmises, et
inimesele on kingitud
vabadus. Päästja.
Jumala Poeg on sündinud inimeseks inimeste keskele just inimese enda pärast. Inimene ei ela mahajäetud maal.
Üks täht süttib taas.
Jumal on oma tähevalguse ka sinu õnnistuseks süüdanud, armas
jõululehe lugeja. JõuluKalle Kadakas
tähehelgis võid sa
Temalt midagi soovida,
Temale lootes tuleviku teadmatusele julgelt vastu
astuda. Jumal on sündinud inimeseks sinu õnnistuse
ja õnne pärast.

Jõuluaja
jumalateenistused

Algas ohutusalane
kampaania

NIMEPÄEVAD

Tänased nimepäevalised
on Aadam, Tammo,
Tamur, Eeva, Eevi, Eva,
Eve, Evi, Ivi, Iivi, Ivika,
Eveli, Evelin, homsed
Natalie, Neida, Taale ja
Taali, ülehomsed Taban,
Tehvan, Tahvo, Tehvo,
Teho ja Sten ning esmaspäevased Sulve, Sulvi ja
Sula.

üha öö ime, Jumala armastus, Tema lähedus viivad sinu ristikoormalt raskuse. Kõigi sinu küsimuste ja elumõistatuste üle langeb Tema valgustav kiir.
Ja kui sa oled oma ristikoorma all küüru vajumas,
tea, et sinu nukruse üle on helendamas valgus.
Iga teekonna lõpul helgib vastu helendav valgus. Ja
mis sinu elus ka ei juhtuks, ära kaota ealeski lootust.
Tea seda, et Ta on sinu kõrval, Ta näitab sulle rada ja
tuleb sulle tulevikust vastu.
Jumala tarkuse ja tunnetuse aarded on peidu s igas
inimeses. Võib-olla on need paljuski veel varjul ja
avastamata, aga need on olemas.
Igaüks peab need eneses avastama, üles leidma. Ja
seda kõige pimedamagi kahtluse kiuste. Jumal on kinkinud valguse ööpimedusse. Selles peitub püha jõuluöö rõõmuallikas. Õnnistatud jõule sulle, hea «Sakala»
lugeja!

P

«Sakala» veebileht:
http://www.sakala.ajaleht.ee

Kalle Kadakas,

Mõisaküla Maarja Magdaleena ja
Kolga-Jaani Johannese koguduse hooldajaõpetaja

2003. aastal tuli
julgustav
jõulusõnum Tarvastu koguduse
õpetajalt
Markus
Haamerilt.

VILJANDIS

J

VILJANDIS

Pauluse kirikus on täna
püha jõuluõhtu jumalateenistused kell 16 ja 19,
homme esimese jõulupüha oikumeeniline jumalateenistus kell 12 ning
ülehomme kell 11 teise
jõulupüha jumalateenistus.
Jaani kirikus on täna
püha jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus kell
18 ja 21, homme esimese
jõulupüha jumalateenistus kell 10 ning ülehomme teise jõulupüha
jumalateenistus kell 10.

EESTIS

Eesti Raudtee, Raudteeinspektsioon, Politseiamet ja Ringhäälingute
Liit algatasid ühiskampaania «Turvalist jõuluaega!», mis kutsub
autojuhte ja jalakäijaid
olema raudteeülesõidukohtadel tähelepanelikumad.

Näituse avamine

Täna kell 15.24 avatakse
Viljandi kunstisaalis
XVII jõulunäitus «Kolme
põlve kunstnikud», kus
on väljas Kaljo, Ellen,
Heitti, Helgi, Eeli-Ethel
ja Üüli-Heivi Polli tööd.

Viljandi maakonna
päevaleht
Kolmapäev,
24. detsember 2003
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«Ärge kartke!» Nii kuulutasid
kord inglid jõuluööl karjastele.
Mul on tunne, et praegu
peaksime ka Eestis kuulutama: «Ärge kartke!»
Jõuluajal tuleb palju inimesi kirikusse. Mõni aga ei julge minna oma kodukoha kirikusse, kartes seda, mis temast
pärast arvatakse. Suur osa
neist inimestest ei astu muul
ajal üldse üle kiriku läve.
Võib-olla nii mõnigi jõululaupäeval kirikuskäija võib
kusagil avaldada paljude kirikuvõõraste arvamust, et mis
sinna kirikusse ikka otsida.
«Seal käivad ju usklikud, ega
mina mingi usklik ole.»
Ära karda tulla kirikusse
ja kuulata sõnumit, mida sulle
kuulutatakse!
Karjaseid tuli julgustada,
sest muidu oleksid nad kartnud rõõmu vastu võtta. Samuti
vajavad tänapäeva inimesed
julgustust, et muutuda avatuks
rõõmsale sõnumile.
Karjastele kuulutati: «Teile on täna Õnnistegija sündinud!»
Õnnistegija toob õnnistust.
Mida tahaksid inimesed
nendel jõuludel kuulda?
Õnne otsitakse hoolega,
ent sageli seda ei leita. Karjased läksid Jeesuse sõime äärde vaatama ja tulid õnnelikena tagasi. Ka meie igatseme
õnnelikku jõulukogemust. Arvan, et kellelgi pole midagi
hea ja kauni vastu. Inimesed
tulevadki jõululaupäeval kirikusse selleks, et mingit kogemust või tunnet saada. Mõni
tuleb ka uudishimust.
Tule kas või uudishimust,
aga ära tule hirmus! Tule avatud hingega, et jõulurahu
saaks sind puudutada! Seda
oleks meie pingetega täidetud
maailmas elamiseks väga vaja.
Rahu peaks tulema ja jääma.
Ära keela endale rõõmu,
mida võid jõulusõnumi vastuvõtmises kogeda!
Jõulud, eesti rahva suurimad pühad, on armastuse-,
headuse- ja rahusõnumi kuulutamiseks kõikidele inimestele.
Teile kõigile jõulurahu
soovides

–3
väheseid sademeid

Ilm

Hommikul on vahelduva
pilvisusega ilm, kohati sajab lund ja tuiskab. Puhuvad edela- ja lõunatuul
7—12 m/s. Külma on kuni 5
kraadi. Päike tõuseb kell
9.11 ja loojub kell 15.24.
Täna on jõululaupäev.

JÕULUD
MAAKONNAS
Jumalateenistused

Täna kell 18 ja 21 on Viljandi Jaani kirikus püha
jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus ning homme
kell 10 jõulupüha jumalateenistus armulauaga.
Täna kell 16 ja 19 on Viljandi Pauluse kirikus püha jõuluõhtu jumalateenistus ning homme kell 12
jõulupüha oikumeeniline
jumalateenistus.
Täna kell 16 on Halliste
kirikus jõuluõhtu palvus
ja homme kell 12 on liturgiline jumalateenistus armulauaga.
Täna kell 17 on Karksi kirikus püha jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
ja homme kell 13 jõulupüha jumalateenistus.
Täna kell 17 on Tarvastu
kirikus jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus ning
homme ja ülehomme kell
11 jõulupüha liturgiline
jumalateenistus.

Kellade kontsert

26. detsembril kell 14 on
Pauluse kirikus Arsise
jõulukontsert «Valg(r)ed
jõulud».

Jõuluturniirid

26. detsembril kell 11 on
Viljandi spordihoones käsipalli jõuluturniir ja kell
9 Päri spordihoones kümnes jalgpalli jõuluturniir.

Markus Haamer,

Tarvastu koguduse õpetaja

NIMEPÄEVAD

Tänased nimepäevalised
on Aadam, Tammo, Tamur, Eeva, Eevi, Eva, Eve,
Evi, Ive, Ivi, Iivi, Ivika,
Eveli ja Evelin, homsed
Natalie, Neida, Taale ja
Taali ning ülehomsed Taban, Tehvan, Tahvo,
Tehvo, Teho ja Sten.

MAAKONNAS
Jumalateenistus
Lalsi kirikus

«Sakala» veebileht:
http://sakala.ajaleht.ee

ELMO RIIG

Täna kell 10 on Lalsi
apostlikus õigeusu kirikus jõulujumalateenistus.

2002. aastal avaldas leht
Pilistvere
hingekarjase Vello
Salumi
jõulutervituse.

Penujas avatakse
riigipiir

2001. aasta «Sakala» esiküljel kõneles
headuse
võidust
kurja üle
Põltsamaa koguduse õpetaja
Rein Schihalejev.

Jõulukontsert
Hallistes

ILM

Täna kell 12 korraldavad
Eesti ja Läti esindajad
mõlema riigi Schengeni
viisaruumi avamise puhul Penujas piiri sümboolse avamise.

Homme kell 15 esinevad
Halliste kirikus Eesti politseiorkester, Mare
Väljataga ja Mart Mardisalu.

Perekiriku
jõuluteenistus

Homme kell 14 algab Lossi tänav 15 Viljandi Perekiriku jõuluteenistus.

2000. aastal jutustas imelisest jõulutundest
KolgaJaani koguduse
õpetaja
Ants Tooming.

Viljandi maakonna
päevaleht

2005. aasta jõululäkituses
ärgitas
Helme
Maarja ja
Taagepera
Jaani koguduse õpetaja Arno Lasting pimedat aega hubaseks muutma.
Reede,
23. detsember 2005
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Armas
«Sakala»
lugeja!

ILM

—5
sajab lund

Johannese evangeeliumi
avapeatükis tunnistatakse:
«Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas». Kätte on
jõudnud aasta kõige lühemad päevad. Õhtud on kõige pikemad ja pimedamad.
Aga meie kasutame sellist pimedat aega ära, et
luua hubast ja pidulikku
valgust, süüdates tuhandeid küünlaid ja värvilisi
elektrilambikesi akendel,
kuuskedel, tubades, õuedes, tänavatel. Meil on jälle
valge, hoolimata sellest, et
me praegu päikest nii vähe
näeme. Oleme jälle rõõmsad igast säravast valguskiirest.
Jõuluaeg kõneleb meile
valgusest, mille Jumal saadab meie südamesse, et see
valgustaks meie sisemaailma. Jõuluaeg kuulutab meile Jumala armu, mida ta
kingib meile oma ainusündinud pojas Jeesuses Kristuses, ja Jumala armastust,
mida ta meile Jeesuses
Kristuses ilmutab.
Jeesus toob jumalikku
valgust meie südameisse.
Selles valguses ta toob
meisse soojust ja armastust. Armastust iga kaasinimese vastu, kelle on Jumal
ise loonud. Nüüd peame
meie seda valgust ja armastust endast välja kiirgama
ja lahkesti kõikidele edasi
jagama.
Üks idamaine tarkus ütleb: «Kui kustub valgus, siis
langeb tume vari su oma
hingest su teele — hoidu
sellisest õudsest varjust,
sest sinu mõistuse mis tahes valgus ei hävita pimedust, mis tuleb su hingest
seni, kuni sealt pole minema aetud kõik enesearmastajalikud mõtted.»
Kui vaatame süüdatud
küünlaleeki või ühte elektripirni, siis näeme, et see ei
hoia kuidagi valgust endassetõmbunult tagasi, vaid
kiirgab valgust endast välja, kiirgab meile, sest meie
vajame selle valgust.
Kui sinagi sellel kallil
jõuluõhtul küünla süütad,
siis palu, et meie Issand
Jeesus Kristus süütaks sinu
südames armastuse valgust.
Nii et see tooks rohkesti siirast rõõmu sulle endale,
sind ümbritsevatele inimestele ja kogu maailmale.
Ma soovin sulle kaunist
pühadeaega. Ma soovin sulle rohkesti rõõmu Jeesuse
Kristuse sündimisest, kauneid jõulupühi ja õnnistatud uut aastat. Käigu Jumal
sinu kõrval kõikidel sinu
uue aasta teedel.

Täna on pilves selginemistega ilm. Kohati sajab
lund, päeval ka lörtsi.
Nõrk tuul on öösel muutliku suunaga, päeval puhub läänest ja edelast.
Õhutemperatuur on —5
kuni +2 kraadi.
Päike tõuseb Viljandis
kell 9.05 ja loojub kell
15.28.

VILJANDIS

Näitus linnagaleriis

Viljandi Linnagaleriis on
21. jaanuarini Peterburist
toodud näitus «Hologrammid ja Prantsusmaa gobeläänid». Väljapanek koosneb paarikümnest Prantsuse ajaloolise piltvaiba
koopiast, mis on valmistatud 19. sajandist kuni tänapäevani, ning kolmekümnest Ermitaaži, Vene
Muuseumi ja Suvorovi kogudest pärinevast hologramm-pildist.

EESTIS

Näitus
loodusmuuseumis

Tallinnas loodusmuuseumis on avatud näitus
«Elu lumel».

Tallinnas taasavatakse
Sääse raamatukogu

Tallinnas taasavatakse
pärast remonti Tallinna
keskraamatukogu Mustamäel asuv filiaal Sääse
raamatukogu. Suvel alanud remondi järel on
raamatukogus paindlikum ruumikasutus, sest
osa vaheseinte lammutamise tulemusel saadi avaram teenindussaal.

NIMEPÄEVAD

Tänased nimepäevalised
on Eugenia, Senna ja
Senni, homsed Aadam,
Tammo, Tamur, Eeva,
Eevi, Eva, Eve, Evi, Ivi,
Ivika ja Evelin, ülehomsed Natalie, Neida, Taale, Taali, Anastasia ja
Naste, esmaspäevased
Taban, Tehvan, Tahvo,
Tehvo, Teho, Sten, Stefan,
Stefanie ja Stefi ning teisipäevased Sulve, Sulvi,
Ottilie ja Tiile.
«Sakala» veebileht:
http://www.sakala.ajaleht.ee

Taagepera kirik
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EELK Viljandi praostkonna
Helme Maarja ja Taagepera
Jaani koguduse õpetaja
Arvo Lasting

Viljandi maakonna
päevaleht

2004. aastal lausus
lugejatele häid
soove Mõisaküla
Maarja
Magdaleena ja Kolga-Jaani Johannese koguduse hingekarjane Kalle
Kadakas.
Reede,
24. detsember 2004
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ILM

0
lörtsine

Täna on pilvine ilm. Paiguti sajab lund ja lörtsi.
Puhub loode- ja põhjatuul kiirusega 5—10, õhtul saartel ja rannikul puhanguti 24 meetrit sekundis. Temperatuur on 0 kuni +1 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 9.05 ja
loojub kell 15.28.

Tarkuse aarded
on Kristuse
tunnetamises

Eestis on täna pilvisus
hõredam. Lörtsi ja vihma
sajab enamasti IdaEestis. Puhub lõuna- ja
edelatuul 3—9 m/s, õhtul
tugevneb saartel kagutuul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4
kraadi. Päike tõuseb
Viljandis kell 9.06 ja
loojub kell 15.29.

õuluõhtul tuleme kirikusse, jõulukirikusse. Igal
tulekul on oma põhjus, igal tulijal isiklik jõulusaladus.
Tuleme, et laulda koos kodukogudusega neid armsaid vanu jõululaule, mis on helgeina püsinud läbi
aegade ja üle maailmavaadete. Neid aegumatuid
laule, mida laulsid kord meie vaarisad ja -emad ning
mitu põlve enne neidki ning mis suudavad helisema
panna ka praeguse põlvkonna hinge. Ja kogeda taas,
kui harras ja sügav võib olla jõulutunne siirastest tunnetest vaesele ajale vaatamata.
Me tuleme oma kodukirikutesse lähemalt ja kaugemalt, igaüks oma lootustega. Ometigi suudab püha jõuluõhtu muuta meid lähedasteks. Me loodame koos, et
just need jõulud võiksid meie hinge kaunistada, kosutada, trööstida ja julgustada ning võib-olla meid milleski muuta.
Inimesi ei ühenda siin elus mitte üksnes rõõmud,
vaid ka kõik see, mis meie
rõõmu varjutama kipub:
elu saatuselöögid, tuleviku tundmatus, vastuseta jäänud küsimused,
tegemata jäänud
teod — elu ristikoorma
raskus.
Püha jõuluöö saladus
peitub teadmises, et
inimesele on kingitud
vabadus. Päästja.
Jumala Poeg on sündinud inimeseks inimeste keskele just inimese enda pärast. Inimene ei ela mahajäetud maal.
Üks täht süttib taas.
Jumal on oma tähevalguse ka sinu õnnistuseks süüdanud, armas
jõululehe lugeja. JõuluKalle Kadakas
tähehelgis võid sa
Temalt midagi soovida,
Temale lootes tuleviku teadmatusele julgelt vastu
astuda. Jumal on sündinud inimeseks sinu õnnistuse
ja õnne pärast.

J

VILJANDIS

Jõuluaja
jumalateenistused

Pauluse kirikus on täna
püha jõuluõhtu jumalateenistused kell 16 ja 19,
homme esimese jõulupüha oikumeeniline jumalateenistus kell 12 ning
ülehomme kell 11 teise
jõulupüha jumalateenistus.
Jaani kirikus on täna
püha jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus kell
18 ja 21, homme esimese
jõulupüha jumalateenistus kell 10 ning ülehomme teise jõulupüha
jumalateenistus kell 10.

EESTIS

Algas ohutusalane
kampaania

Eesti Raudtee, Raudteeinspektsioon, Politseiamet ja Ringhäälingute
Liit algatasid ühiskampaania «Turvalist jõuluaega!», mis kutsub
autojuhte ja jalakäijaid
olema raudteeülesõidukohtadel tähelepanelikumad.

NIMEPÄEVAD

Tänased nimepäevalised
on Aadam, Tammo,
Tamur, Eeva, Eevi, Eva,
Eve, Evi, Ivi, Iivi, Ivika,
Eveli, Evelin, homsed
Natalie, Neida, Taale ja
Taali, ülehomsed Taban,
Tehvan, Tahvo, Tehvo,
Teho ja Sten ning esmaspäevased Sulve, Sulvi ja
Sula.

üha öö ime, Jumala armastus, Tema lähedus viivad sinu ristikoormalt raskuse. Kõigi sinu küsimuste ja elumõistatuste üle langeb Tema valgustav kiir.
Ja kui sa oled oma ristikoorma all küüru vajumas,
tea, et sinu nukruse üle on helendamas valgus.
Iga teekonna lõpul helgib vastu helendav valgus. Ja
mis sinu elus ka ei juhtuks, ära kaota ealeski lootust.
Tea seda, et Ta on sinu kõrval, Ta näitab sulle rada ja
tuleb sulle tulevikust vastu.
Jumala tarkuse ja tunnetuse aarded on peidus igas
inimeses. Võib-olla on need paljuski veel varjul ja
avastamata, aga need on olemas.
Igaüks peab need eneses avastama, üles leidma. Ja
seda kõige pimedamagi kahtluse kiuste. Jumal on kinkinud valguse ööpimedusse. Selles peitub püha jõuluöö rõõmuallikas. Õnnistatud jõule sulle, hea «Sakala»
lugeja!

VILJANDIS

P

«Sakala» veebileht:
http://www.sakala.ajaleht.ee

Kalle Kadakas,

Mõisaküla Maarja Magdaleena ja
Kolga-Jaani Johannese koguduse hooldajaõpetaja

2003. aastal tuli
julgustav
jõulusõnum Tarvastu koguduse
õpetajalt
Markus
Haamerilt.

1°

Kultuurimajas
peetakse laata
Täna kell 10 jätkub kultuurimajas eile alanud
jõululaat.

Viljandi maakonna
päevaleht
Kolmapäev,
24. detsember 2003
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Julgustav
jõulusõnum

ILM

«Ärge kartke!» Nii kuulutasid
kord inglid jõuluööl karjastele.
Mul on tunne, et praegu
peaksime ka Eestis kuulutama: «Ärge kartke!»
Jõuluajal tuleb palju inimesi kirikusse. Mõni aga ei julge minna oma kodukoha kirikusse, kartes seda, mis temast
pärast arvatakse. Suur osa
neist inimestest ei astu muul
ajal üldse üle kiriku läve.
Võib-olla nii mõnigi jõululaupäeval kirikuskäija võib
kusagil avaldada paljude kirikuvõõraste arvamust, et mis
sinna kirikusse ikka otsida.
«Seal käivad ju usklikud, ega
mina mingi usklik ole.»
Ära karda tulla kirikusse
ja kuulata sõnumit, mida sulle
kuulutatakse!
Karjaseid tuli julgustada,
sest muidu oleksid nad kartnud rõõmu vastu võtta. Samuti
vajavad tänapäeva inimesed
julgustust, et muutuda avatuks
rõõmsale sõnumile.
Karjastele kuulutati: «Teile on täna Õnnistegija sündinud!»
Õnnistegija toob õnnistust.
Mida tahaksid inimesed
nendel jõuludel kuulda?
Õnne otsitakse hoolega,
ent sageli seda ei leita. Karjased läksid Jeesuse sõime äärde vaatama ja tulid õnnelikena tagasi. Ka meie igatseme
õnnelikku jõulukogemust. Arvan, et kellelgi pole midagi
hea ja kauni vastu. Inimesed
tulevadki jõululaupäeval kirikusse selleks, et mingit kogemust või tunnet saada. Mõni
tuleb ka uudishimust.
Tule kas või uudishimust,
aga ära tule hirmus! Tule avatud hingega, et jõulurahu
saaks sind puudutada! Seda
oleks meie pingetega täidetud
maailmas elamiseks väga vaja.
Rahu peaks tulema ja jääma.
Ära keela endale rõõmu,
mida võid jõulusõnumi vastuvõtmises kogeda!
Jõulud, eesti rahva suurimad pühad, on armastuse-,
headuse- ja rahusõnumi kuulutamiseks kõikidele inimestele.
Teile kõigile jõulurahu
soovides
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väheseid sademeid
Ilm
Hommikul on vahelduva
pilvisusega ilm, kohati sajab lund ja tuiskab. Puhuvad edela- ja lõunatuul
7—12 m/s. Külma on kuni 5
kraadi. Päike tõuseb kell
9.11 ja loojub kell 15.24.
Täna on jõululaupäev.

JÕULUD
MAAKONNAS
Jumalateenistused
Täna kell 18 ja 21 on Viljandi Jaani kirikus püha
jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus ning homme
kell 10 jõulupüha jumalateenistus armulauaga.
Täna kell 16 ja 19 on Viljandi Pauluse kirikus püha jõuluõhtu jumalateenistus ning homme kell 12
jõulupüha oikumeeniline
jumalateenistus.
Täna kell 16 on Halliste
kirikus jõuluõhtu palvus
ja homme kell 12 on liturgiline jumalateenistus armulauaga.
Täna kell 17 on Karksi kirikus püha jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
ja homme kell 13 jõulupüha jumalateenistus.
Täna kell 17 on Tarvastu
kirikus jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus ning
homme ja ülehomme kell
11 jõulupüha liturgiline
jumalateenistus.

Kellade kontsert
26. detsembril kell 14 on
Pauluse kirikus Arsise
jõulukontsert «Valg(r)ed
jõulud».

Jõuluturniirid
26. detsembril kell 11 on
Viljandi spordihoones käsipalli jõuluturniir ja kell
9 Päri spordihoones kümnes jalgpalli jõuluturniir.

Markus Haamer,
Tarvastu koguduse õpetaja

NIMEPÄEVAD
Tänased nimepäevalised
on Aadam, Tammo, Tamur, Eeva, Eevi, Eva, Eve,
Evi, Ive, Ivi, Iivi, Ivika,
Eveli ja Evelin, homsed
Natalie, Neida, Taale ja
Taali ning ülehomsed Taban, Tehvan, Tahvo,
Tehvo, Teho ja Sten.
«Sakala» veebileht:
http://sakala.ajaleht.ee

2002. aastal avaldas leht
Pilistvere
hingekarjase Vello
Salumi
jõulutervituse.
2001. aasta «Sakala» esiküljel kõneles
headuse
võidust
kurja üle
Põltsamaa koguduse õpetaja
Rein Schihalejev.
2000. aastal jutustas imelisest jõulutundest
KolgaJaani koguduse
õpetaja
Ants Tooming.

ELMO RIIG

Kontsert Paul Kriguli
mälestuseks
Pauluse kirikus kell 19 algaval Paul Kriguli 98.
sünniaastapäeva tasuta
kontserdil esinevad Ulla
Krigul orelil, Triin Krigul
viiulil, Andres Kontus
tromboonil, Ott Maaten
klarnetil ja segakoor Koit
Allar Jakobsoni juhatusel.

Jõululugude
kontsert
Täna kell 19 on Jaani kirikus Liisi Koiksoni, Marko Matvere ja nukuteatri
koori kontsert «Jõululood».

JUUBEL
50
Kalli Põld,
maagümnaasiumi
õppealajuhataja ja
Viljandi linnavolikogu
liige. Sünnipäev on homme.

REKLAAM
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Rõõmsaid ja mõnusaid jõule
ning head uut aastat

soovib kõigile oma väikestele ja
suurtele patsientidele Viljandi
hambakliiniku pere.

Soovime ilusaid jõule ja head uut aastat!

www.tere.eu

Sakala 3

23. detsember 2008
KONTAKT:
uudistetoimetaja Marko Suurmägi
433 0042
sakala@sakalakirjastus.ee

UUDISED

55

Inimesed ei kavanda
suuri jõuluoste
Uuringufirma Faktum
& Ariko küsitluse järgi
kavatseb 55 protsenti
Eesti elanikest kulutada jõuluostude peale
alla tuhande krooni.

Linnakapell
esineb lauljaga
Viljandi Linnakapelli jõulukontserdi pealkiri «In stil
moderno» on laenatud
XVII sajandi esimese poole heliloojalt Dario Castellolt. Tema ja ta kaasaegse
Giuseppe Scarani teosed
on ka reedel Jaani kirikus
kõlava kontserdi kavas.
Üle pika aja on Linnakapelli kontserdil kuulda
lauluhäält. Sopran Kaja
Post on lõpetanud Otsa kooli laulja ja koorijuhina, Tallinna konservatooriumi
koorijuhina ja kuni 1997.
aastani laulnud vanamuusikaansamblis Linnamuusikud. Hiljem täiendas ta
end Haagi kuningliku konservatooriumi vanamuusika osakonnas laulu erialal,
seejärel kasvatas lapsi ja
naaseb nüüd taas lavale.
Dario Castello oli Püha
Markuse katedraali muusik, kelle teoste esimene kogumik «Sonate concertate
in stil moderno» ilmus 1629.
aastal. Selle tiitellehelt on
lugeda, et ta on puhkpillimängijate pealik. Teise samal aastal ilmunud kogumiku sissejuhatuses on temast saanud muusik ja pillimängijate pea, mis tolleaegses linnarahva hierarhias oli lugupidamist vääriv positsioon.
Castello loomingust on
säilinud ainult üks vokaalteos. Tema instrumentaalpalade kogumikes, millest
1658. aastani anti välja arvukaid kordustrükke, on 29
Veneetsia traditsioonilistele puhkpillikoosseisudele
mõeldud teost.
Linnakapelli tasuta jõulukontsert algab Viljandi
Jaani kirikus reedel, 26.
detsembril kell 16. («Sakala»)

KOHALIK INFO
Raamatukogu
lahtiolekuajad
Pühade ajal on raamatukogu avatud 23. detsembril kella 10—17 ning suletud 24., 25., 26. ja 31. detsembril ning 1. jaanuaril.
Männimäe osakond on
elektritööde pärast kinni
22.—26. detsembrini, 31.
detsembril ja 1. jaanuaril.

Jõululaupäev
Tuhalaanes
Tuhalaane Jumalaema
Uinumise kiriku koguduse jõululaupäeva teenistus toimub homme kell 15
Kooli talus.

Ristsõnaklubis
Ristsõnaklubi koguneb
29. detsembril kell 11
Paalalinna eakate toas.

«Sakala» ootab vihjet
«Sakala» veebiküljel sakala.ajaleht.ee on vihjepaik, mille kaudu lugejad saavad toimetusele
saata teateid huvitavate
uudiste kohta. Vihjet
saab edastada ka telefonil 435 0000.

Saada
«Sakalale»
vihje
telefonil
435 0000!

Suurettevõte annetas
koolile õppevahendeid
Reedel Olustvere mõisa
kaminasaalis korraldatud tseremoonial võttis
Olustvere kooli rahvas
aktsiaseltsi Farm Plant
Eesti esindajatelt vastu
kolm sülearvutit, projektori ja N-testrid, mille abiga tehakse põllule
väetusplaan.
Egon Valdaru
egon@sakalakirjastus.ee

Raha nende kingituste ostmiseks oli kogutud hiljuti Pärnus peetud Farm Plant Eesti
15. aastapäeva peol.
«Seal oli kõigil võimalik
teha annetus selleks, et Olustvere maamajanduskool saaks
õppevahendeid soetada,»
lausus Farm Plant Eesti müügidirektor Marge Pähkel.
Jahipasunate ansambli meeste pillidest kõlanud helid kuulutasid metsade jõulurahu alanuks.

SÕNUM

Peeter Kümmel

KÜTID KUTSUSID RAHVA LOSSIVAREMETESSE

Pasunad kuulutasid
jõulurahu alanuks
Eile õhtupoolikul kogunesid jahimehed ja linlased Viljandi lossimägedesse Kaevumäele, et
maha hõigata teise jõulupüha lõpuni vältav jahirahu Eesti metsades.
Jüri E. Kukk
jyri@sakalakirjastus.ee

Sadakonda õhtupimeduses
lörtsi ja libedust trotsinud inimest tervitasid müüridel leegitsevad puupakud, hõõgveini
aroom ja jahisarveansambel.
«Kuulutan praegusest hetkest välja jahindusliku jõulurahu kõigis Eesti metsades,»
hõikas Eesti jahimeeste seltsi
president Margus Puust. Tema
sõnade saateks kõlas jahimeeste ansamblilt pala «Jõulurahu».

Võim ja vaim rahu
kuulutamas
Nagu ütles üritust juhtinud
jahimees Uno Jürisson, olid
jõulurahu sõnumit tooma tulnud nii võim kui vaim: sõna võtsid Viljandi abilinnapea Rein
Triisa ja keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Kaarel Roht ning ettevõtmisele andis õnnistuse Pau-

luse koguduse õpetaja Mart Salumäe.
«Nüüd jäävad püssid neljaks päevaks kappi,» lausus
Margus Puust. «Jõulurahu pole küll kohustuslik, aga see on
eetiline küsimus.»
Abilinnapea Rein Triisa oli
rahul, et jahimehed jõulurahu
väljakuulutamiseks just Viljandi valisid. «Te olete ilmselt
meie linna sünnipäeva-aasta
viimased külalised,» lausus ta.
Triisa meenutas värskelt
kuuldud jahistatistikat loomade arvukuse kohta. «Teie tööpõld pole just väike,» nentis ta.

Ilutulestiku paugud
jäid viimaseks
Piduliku ürituse lõpetas
ilutulestik. «Need on viimased
sümboolsed paugud enne jõulurahu kehtima hakkamist,» ütles Uno Jürisson.
Pärast avaüritust läksid jahimehed pärimusmuusika ai-

”

Nüüd jäävad püssid
neljaks päevaks kappi.
Margus Puust, Eesti
jahimeeste seltsi president

100 000 kogunes
annetustest
Peale Farm Planti andsid
oma osa tema koostööpartnerid ja kliendid. Kokku saadi
100 000 krooni ja selle eest osteti just seda, mida Olustvere
kooli õpetajad olid soovinud.
Marge Pähkli sõnutsi on
aktsiaseltsi koostööpartnerite ja klientide seas palju
Olustvere lõpetanuid. «Meile on Olustvere kool väga täh-

tis ja ma usun, et koostööd tehes sünnib sünergia,» ütles
ta. «Kuigi tegemist on riigiasutusega, mõjutab tema
käekäik meie arengut. Püüame kooli ka tulevikus toetada — sealt tuleb järgmine
põlvkond.»

Areng avaldab muljet
Marge Pähkel ütles, et
Olustvere kooli areng on olnud muljetavaldav. «Siin on
viimasel ajal palju korda saadetud ja tore on jälgida, millise entusiasmiga kõike tehakse. See on kummardust
väärt.»

”

Kuigi Olustvere koolil läheb praegu paremini kui kunagi
varem, aitab meid
igasugune toetus.

Arnold Pastak,
maamajanduskooli direktor
Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak nentis, et
erafirma toetus riigikoolile
on suur tunnustus. «Kuigi
Olustvere koolil läheb praegu paremini kui kunagi varem, aitab meid igasugune
toetus,» sõnas ta.

ARVAMUS
Mart
Salumäe,
Pauluse
koguduse
õpetaja
Inimeste ja looduse vahel
rahu sõlmimine on ilus traditsioon. See pole jahimeeste poolt ainult žest,
vaid mõtte ja elulaadi väljendus. Loodus on meile
hoida antud ja me peame
seda säilitama.
Farm Plant Eesti tegevdirektor Jyrki Virtanen (paremal) andis Olustvere kooli direktorile Arnold Pastakule 100 000 krooni eest õppevahendeid, milleks raha oli kogutud annetustena.
Peeter Kümmel
ta, kus jõuluroogi maitstes ja
rahvalikku muusikat kuulates
arutlesid järgmise aasta tegemiste üle.
Jõulurahu ajal lähevad jahimehed metsa püssita ja viivad loomadele söötmiskohtadesse suupoolist. Traditsiooniks on saanud loomadele toitu viia kogu perega, et nautida
talvist loodust. Põdrad, metssead ja -kitsed saavad suupooliseks heina, vihtu ja viljajäätmeid.
Eesti jahimehed hakkasid
jõulurahu välja kuulutama
1993. aastal Soome eeskujul.

Remonditav korter läks põlema
Laupäeval kell 5.14 teatati
häirekeskusele, et Viljandis
Väike-Turu tänaval tuleb kahekorruselise kivimaja räästa vahelt suitsu.
Lõuna-Eesti päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiige sõnul põles ehitamisjärgus korter, kus elanikke sees
ei olnud. Politseinikud olid
kaks kõrvalkorteris magavat

inimest enne päästjate kohalejõudmist üles ajanud ning
välja juhatanud.
«Korter sai kuuma-, suitsu- ja veekahjustusi,» lausus
Kiik. «Tulekahju kustutati
ning kaugemale põleng ei levinud.»
Menetlusinspektori hinnangul sai põleng alguse
elektririkkest. («Sakala»)
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Vastutav väljaandja Peep Kala
Peatoimetaja Eve Rohtla
Arvamustoimetaja Rannar Raba

PIPARKOOK

PIPARKOOK

Tunnustatud käsikellade ansambel Arsis annab reedel
Viljandi Pauluse kirikus
oma 15. jõulukontserdi.

Viljandi turu ja kaubanduskeskuste juures on tänavu
mullusest tunduvalt rohkem
jõulukuuskede pakkujaid.

ARVAMUS
JÕULUD

REPLIIGID

Sobivaim jõulukink

M

inu lapsepõlves liikus ringi palju erinevaid näärivanasid,
ent enne riiklikke pühasid
meie koju saabuv jõuluvana
tundus nende kõrval ainulaadne ja tõeline oma eklektilisusest hoolimata. Ma ei mäleta, millal ma tunnistasin endale, et sinisest küütlevast atlasriidest Ded Morozi mantlis
mees on tegelikult isa. Tundub, et see juhtus minu väikevenna esimeste teadlike jõulude aegu. Siis olin mina tema
kõrval juba suur ja soov olla
asjasse pühendatud kaalus
üles soovi uskuda.
See polnud paraku vist
kuigi hea valik, sest elus on
tulnud ette küllalt olukordi,
mil olen tahtnud pigem rumalalt uskuda kui targalt teada.
Olen viimaste nädalate
jooksul jälginud, kuidas minu hommikuti sussi sisse kiikavas tütres võitlevad siiras
lapsemeel ja tärkav loogika.
Praegu hoiab ta kramplikult kinni soovist uskuda. Tore on ennast petta mõttega, et
päkapikud võtavad ette inimvõimeid ületava teekonna läbi seinte üksnes vaatamaks,
kas sa oled plastiliini tagasi
karpi pannud. Liiati oled sa
nendele nii tähtis, et isegi
vastupidisel juhul ei jätku
neil südant sind kommist ilma jätta.
Muidugi tuleb kunagi ka

Katrin
Johanson
«Sakala»
433 0084

aeg, mil laps teab, et kasulikum on lasta vanemail uskuda, et ta usub.
Tunnen isa, kes tegi oma
pojale varakult selgeks, et
mingeid veidraid altruistlikke mehikesi advendiaegu ringi ei siba ja jõuluvana on lihtsalt üks vastuoluline väljamõeldis.
Mõistan tedagi, sest olen
ka ise tundnud hirmu selle
ees, kui valusaks võib kujuneda illusioonide purunemine.
Küllap just seetõttu vastab
enamik vanemaid küsimusele, kas päkapikud on olemas:
«Räägitakse, et on, aga ise ma
neid näinud pole.»
«Jõuluvana on ju isa —
ma tundsin ta käpikud ära,»
sosistas mu väikevend suure
saladuskatte all ühel ammusel jõuluõhtul. Nali oli aga
selles, et need kindad polnudki isa omad, vaid üksnes
nendega sarnased. Niipalju
siis sellest, mida me silmaga
näeme.
Leidub teolooge ja psühholooge, kes väidavad, et soov
uskuda on meie enda otsus,
kuid võime uskuda meile antakse — see on kingitus.

Valus tavaline elu
M

õni aeg tagasi lugesin
ma ühe artikli kirjutamise tõttu päris palju 1939. ja
1940. aasta «Sakalaid». Nagu
igaüks teab, olid need aastad
nii maailma kui Eesti ajaloos
murranguline periood ja kuigi minu eesmärk polnud otsida lehtedest maailmapoliitilisi sündmusi, jäid nood paratamatult silma. Tuleb tunnistada, et nende kirjutiste
lugemine oli valus.
Tegelikult ma praegu valetan. Valus polnud mitte lugeda seda, kuidas Saksamaa
Euroopat lammutas, ega isegi seda, kuidas Eesti valitsus
Nõukogude Liidule järjepidevalt järeleandmisi tegi,
vaid kõige selle taustal kohalike uudiste lehekülgi.
«Tarvastu malevkonna
spordiklubi valib uut juhatust», «Naistuletõrjujad käisid täienduskursustel», «Kuidas moodustada uut linnavalitsust» on uudisnuppude
pealkirjad. Korraldatakse
kirjandusõhtuid, imestatakse, mis sunnib meest otsima
kaaslast ajalehekuulutuse
kaudu, arutletakse Ugala repertuaari üle ning tabatakse
veinivargaid. Elu nagu elu ikka.

Gert
Kiiler
«Sakala»
433 0052

Ja ehkki inimesi teavitatakse ka õhualarmide signaalidest ning muust võimaliku
sõjategevusega seonduvast,
ei paista keegi aimavat, kui
kiire ja järsk lõpp normaalsele elule tuleb.
Jah, küllap mõeldi sellest, mis saab siis, kui sõda
siiamaale jõuab, ning kuidas
see üle elada, kuid oma riigi
peatsest kaotamisest, küüditamisest ja kogu harjumuspärase elukorralduse totaalsest
muutumisest aastakümneteks vaevalt õudusunenägusid nähti.
Mina lugedes aga teadsin,
kuidas kõik lõpeb ja kui mõttetud on tulevikuperspektiivis kõik need arutelud, mida
siis täie tõsidusega peeti.
Praegu on meil oma riik
olnud peaaegu sama kaua.
Maailm on rahutum, kui me
viimastel aastakümnetel oleme harjunud seda nägema.
Ja meie elame oma tavalist
elu ning teeme plaane.

HOOLIVUS JA ABIVALMIDUS MUUDAVAD EESTIT SUUREMAKS

Üksteist märgates trotsime raskusi
RAHVUSTELEVISIOONI saates
«Foorum», mille teema oli majanduskriis, rääkis tundliku
närviga vandeadvokaat Jüri
Raidla kokkuhoidmisest. Ta
meenutas, et sõnal «kokkuhoid» on kaks tähendust, säästmine ja ühtehoidmine, ning
nentis, et praegu vajame me
mõlemat.
Just seda laadi mõtlemist
meil tarvis ongi. Eriti praegu,
kui inimestes võib tajuda segadust, nõutust, hirmu, isegi lootusetust. Tsiteerides oma abikaasat: on ju selge, et nagu tõusuvesi tõstab kõiki, nii suuri
kui väikesi laevu, tähendab ka
mõõnaperiood tagasivajumist
kõigile.
Jõuluajal on paslik küsida,
kuidas saame aidata neid kaasteelisi, kes meie tuge vajavad.
Vastus on lihtne: ühte hoides.
Ühtehoidmine tähendab ka
kaasteeliste märkamist.
Me ei tohiks unustada tänavuse aasta ühte emotsionaalsemat kogemust, suve lõpu öölaulupidu «Märkamise aeg». Jätkem see sõnapaar, «märkamise aeg», oma mõtetesse kui teeviit, kuhu ja kuidas edasi minna.
HILJUTI ANDIS Hiiumaa
Käina gümnaasiumi üheteistkümnenda klassi noormees
Rainer Holsmer meile kõigile
õppetunni, kuidas märgata: ta
algatas kõigepealt oma klassis,
siis aga kogu koolis jõulupakkide kogumise kolmele lastekodule, millest üks on Viljandimaa Väikemõisa lastekodu.
Mind võlus Rainer Holsmeri enda siiras selgitus. «Kui
lastel pole vanemaid, kes neile

Evelin
Ilves

se kasutada selleks ka Euroopa Liidu raha.
Need kaks näidet tõestavad
meie rahva tugevust ning
koostegemis-, kaasamõtlemisja kaasarääkimistahet.
MÄRKAMISE AEG aitab meil
keerulised aastad kergemini
üle elada, kriisist tugevamana
välja tulla, sest, uskuge mind,
iga kriis lõpeb kord ning sõltub
meie enda targast tegutsemisest, kui ühtsena me taas kindlamal pinnal seisame.
Jõulud on aga eriliselt oma
lähedastele mõtlemise aeg.
Mõtleme nii neile, kes on iga
päev meie kõrval — abikaasale ja lastele —, kui ka neile, kes
meist eraldi elavad — vanematele, õdedele-vendadele ning
kõikidele teistele kallitele sugulastele ja sõpradele.

Elmo Riig

kinke teeksid, siis keegi peaks
nende peale ka mõtlema,» olid
tema lihtsad sõnad. Ilus nagu
muinasjutt, tahaks selle peale
õhata.
Initsiatiiv ja omaalgatus on
kaks võtmesõna, mis aitavad
meil Eestit suuremaks muuta.
Suuremaks hoolimise ja hoolivuse kaudu. Nägime seda prügikoristuse suurtalgutel «Teeme ära!» ning oleme seda näinud kogu Eestis väga paljudes
kohtades.
Mõelgem korraks näiteks
Mulgi talu talgutele: kolmsada
inimest tuli vabast tahtest ja
vabal ajal tööd tegema, selleks
et Mulgimaa kestaks. Või mõelgem Uue-Kariste külade seltsi-

MÕTE
Iga kriis lõpeb kord ning
sõltub meie
enda targast
tegutsemisest, kui ühtsena me taas
kindlamal
pinnal seisame.
le, kes ehitas seitsmekümneaastase hoone endale rahvamajaks ja oskas leida võimalu-

MA JULGUSTAN kõiki võtma
aega nende meile nii tähtsate
inimeste meelespidamiseks.
Küsige, kuidas nad eluga toime
tulevad. Ehk vajavad nad mingit abi. Võib-olla on neil, eriti
kui nad on päris üksinda elama
jäänud, tarvis lihtsalt osavõtlikku kuulajat. Tunda end jõuluõhtul üksikuna — see on raske.
Aga kui see siiski juhtunud
on, suruge endast üksindus
kaugemale. Minge kirikusse,
kuulake õpetaja jutlusesõnumit ja kutsuge seejärel ehk mõni sõber või hea tuttav õhtusöögiks külla.
Märkamise aega vajab Eesti, aga vajavad ka kõik meie
kaasteelised.
Jõulurahu teile igaühele,
head inimesed!

Rohkem emotsioone, vähem tarbetuid asju
PALJUDES EESTI kodudes kingitakse jõuluõhtul muu hulgas
ka niisugust kraami, mis hiljem
lihtsalt riiulile tolmu koguma
jääb. Teisisõnu on tegu kinkimisega kinkimise pärast. Sellele mõeldes jõudsin tänavu otsusele, et jätan sel korral kingitused ostmata ja teen need
ise. Südamest.
Innustust andsid mulle sõbrad, kes algatasid internetis
kampaania «Jah jõulutundele!». Sellega üritavad nad kõigile eestlastele meelde tuletada,
et jõuludest on palju enamatki
tahta kui kümneid uusi asju,
mida tegelikult vaja pole.
Selles, et nende algatusel
on tugev alus, võib igaüks oma
kodus veenduda. Vaadake enda ümber ringi ja mõelge, kui
palju on seal kõikvõimalikku
nodi, mida te viimase aasta
jooksul pole isegi kätte võtnud.
Näiteks avastasid minu vanemad, kes on remondi tõttu pea-

aegu pool aastat tavapärasest
kitsamates oludes elanud, et
nad ei vaja umbes 70 protsenti
ajapikku kogunenud väikestest
ja suurtest esemetest.
VIIMASEL AJAL on televisiooni kaudu meie ette paisatud eriti palju reklaame — majanduses on raske aeg ning ettevõtjad teevad kõik, et ostuhullusesse sattunud kliente enda juurde meelitada. Jõulukampaaniad algavad juba kuu
enne advendiaega.
Kinkimine iseenesest on
muidugi tore komme. Ent seejuures tasub mõelda, kas neil
asjadel on ka mingi sügavam
mõte. Ja ega kingituse tegemata jätmiseski ju midagi hullu
ole: raha jääb alles ja inimestel pole muret, kuhu saadud
esemed panna. Eesti majandust mõjutaks see suhteliselt
vähe, sest enamasti on tegu importkaubaga, mille eest tasu-

Mehis
Tuisk
Tartu ülikooli
tudeng

des suure osa summast välismaale saadame.
MÕTTETUTE KINGITUSTE
asemel on tore kinkida hoopis
emotsioone. Hea kingitus on
näiteks teatripilet või silt, mis
lubab broneerida õhtusöögi
kinkija juures. Meeldiv seltskond on sageli palju parem
kingitus kui mõni asi, olgu too
siis plastist, rauast, hõbedast
või kullast.
Tõsi, mõnikord võib kingiideede leidmine olla keeruline. Alati ei tule mõtteid pähe
ning mõni mõte võib ehk kujuneda liiga lennukas. Õnneks on
head ideed varmad levima.
Üks koht, kust mõtteid otsida,

on näiteks seesama eelnimetatud jõulutunde taaselustamiseks loodud internetileht.
Selleks et ise kingitust valmistama hakata, tuleb varuda
aega, kuid vaevalt et jõuluostlemine vähem aega nõuab.
Ja selge on see, et enda meisterdatud kingitus lööb inimeste silmad rohkem särama ja
toob suule suurema naeratuse.
Valage kas või omakeedetud
jõuluglögi pudelisse ja kaunistage see oma isiklikku kaubamärki tähistava sildiga. Saaja
rõõm on garanteeritud, sest ta
võib kindel olla, et olete tema
peale mõelnud.
KUI KINGITUSE mõte on olla lihtsalt kingitus, ükskõik kas
kümne-, saja- või tuhandekroonine, hakkab selle väärtus kohe pärast paki avamist hoogsalt langema. Emotsioonid seevastu ei maksa midagi, kuid püsivad meeles palju aastaid.
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Jõulupühade ajal kasvab
kirikuliste hulk tuntavalt
Jõulujumalateenistusteks
täituvad muidu tühjana
näivad kirikud inimestega, kes rahu ja vaikuse
pühade ajal elu üle mõtisklevad.

Autorid Eha Roosalu (vasakul) ja Katri Smitt raamatu esitlusel.
Elmo Riig

Viljandlannad tegid
lastele loodusraamatu

Jüri E. Kukk
jyri@sakalakirjastus.ee

Halliste Püha Anna koguduse
hooldajaõpetaja Kalle Gastoni
arvates on sellel, et kirikud on
jõuluajal rahvast täis, palju
põhjusi: mõni inimene otsib
pühalikkust, mõni käib traditsioonist, mõni aga tuleb «Püha
öö» laulu või jõuluevangeeliumi pärast. Paljud sõidavad pühadeks vanematekoju ja kasutavad võimalust kodukirikusse
minna.

Eha Roosalu ja Katri
Smitt esitlesid neljapäeval Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas lastele mõeldud
raamatut «Üle läve.
Loodus meie ümber».
Liisi Seil
liisi@sakalakirjastus.ee

Rahuotsimise paik

«See on nii foto-, loodus- kui
luuleraamat. Eelkõige aga ikkagi lasteraamat, kus on põnevaid leide ka täiskasvanutele,» tutvustas raamatu tekstide, mõne foto ja kujunduse
autor Katri Smitt.
Ta lisas, et see pildirohke
köide teeb lugejad tuttavaks
nende loomade, lindude ja
taimedega, kellega nad kohtuvad koduuksest väljudes.
Sellest on tulnud ka raamatu
pealkiri.

Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa arvates tullakse pühakotta rahu otsima
ja saama, pühadust tunnetama ja siis seda kõike koju viima.
«Mulle meeldis omal ajal
jumalateenistust oodata: kirik
on veel tühi, kirikumees seab
toole ja süütab pika varre otsa
seatud küünlaga suurtel kuuskedel valgust, pikkamööda valgub rahvas sisse... On vaikne,
tasane ja püha tunne,» kirjeldas Vilumaa.
Tema sõnul on ääretult tähtis, et teenistusele tullakse peredena. «See on justkui koosolemise pühitsemine: tulla vähekeseks kokku ja seda aega
nii ära kasutada. Selles on oma
vägi.»
Viljandi Jaani koguduse
õpetaja Marko Tiitus rääkis, et
arvamus, nagu käidaks kirikus
moe pärast, põhineb arvamusel, et usk on sisemiste hoiakute, tundmuste ja veendumuste
pärusmaa.
«Mingit sügavamat usku ei
saagi kujuneda, kui inimene ei
osale riitustel ega tule jõuluõhtulgi kirikusse,» lausus ta.

Jõuludeks koju
Viljandi Pauluse koguduse
õpetaja Mart Salumäe rääkis
Viljandi inimesest, kes elab juba aastaid mujal, kuid tuleb
jõuludeks kindlasti Pauluse kirikusse, kus tema esivanemad
on alati käinud.

”

Vägi, mis inimesi sel
õhtul pühakotta toob,
on loomupärane vajadus pühaduse tunnetamise järele.
Mart Salumäe, Viljandi
Pauluse koguduse õpetaja

«Tolle õhtu koguduse hulka
võime arvata ka need tuhanded, kes laulavad oma laule
sealpool aja piiri ja keda siin
ikka veel sooja südamega meenutatakse,» kõneles Salumäe.
«Vägi, mis inimesi sel õhtul pü-

Viimase kahe aasta pildid
Fotode autor Eha Roosalu kõneles, et pärast oma esimese raamatu ilmumist 2006.
aastal hakkas ta kohe mõtlema järgmisele.

”

Laps saab selle raamatu abil teha loodusega esimest tutvust.
Katri Smitt, autor

Viljandi Pauluse kirik ootab advendimeeleolus jõulupühi, mis toovad pühakoja täis rahu otsivaid inimesi.
Elmo Riig

hakotta toob, on loomupärane
vajadus pühaduse tunnetamise järele.»
Vaimulik lisas, et paljudele
on kirikuskäik rahvusliku enesemääramisõiguse hoidmise ja
pärandamise püha riitus.
Kalle Gaston ütles, et kui
Halliste kirikus käib tavalisel
pühapäeval keskmiselt tosin
inimest, siis jõuluajaga on vahe nelja- või viiekümnekordne.
Kõpu kirikus on see vahe kümnekordne ja kirikuliste arv
hakkab õpetaja Hedi Vilumaa
sõnul kasvama juba advendiaja algul.

Teisedki pühad toovad
kirikusse
Mart Salumäe sõnul on jõuluõhtul kirik inimesi puupüsti
täis, kuid esimesel jõulupühal,
mil kogu kristlik maailm samavõrra agarasti pühakodades

käib, on neid märgatavalt vähem.
Pauluse kirikus on kõige
rohkem rahvast olnud esimesel taasiseseisvumisjärgsel jõululaupäeval, mil osa inimesi jäi
ukse taha. Tollal võis Mart Salumäe hinnangul jumalasõna
kuulamas olla kuni kolm tuhat
inimest.
«Olen vaimulikuna sattunud teenima harukordsel ajal,
millist pole pastorite põlvkonnad saanud sageli kogeda: jõuluõhtul ei mahu rahvas kirikusse ära, leerilapsi on altari ees
mitusada ja ristimisel on talituse lõpuks sõrmed vees ligunemisest kortsus,» rääkis ta.
Õpetaja sõnul on kristliku
kiriku suurim püha ülestõusmispüha, kuid jõulud on millegipärast omandanud suurema
tähelepanu.
Hedi Vilumaa lisas, et tähtsad on ka nelipühad ja tavali-

ARVAMUS
Hedi
Vilumaa,
Kõpu Peetri
koguduse
õpetaja
Nõukogude aeg viis terve
eesti rahva kirikust eemale teistele teedele. Nüüd
tullakse tasapisi ekseldes
tagasi. Aga täpselt ei teata
veel teed, see tuleb endal
rajada.

sest enam käib inimesi kirikus
esimesele advendile eelneval
igavikupühapäeval, lõikustänupühal ning kalmistutel suvisel surnuaiapühal.

«Mul oli palju loodusfotosid ja soovisin midagi teha
lastele,» kõneles naine, kes
on loodust jäädvustanud juba tosin aastat. Raamatusse
koondatud pildid on ta teinud enamasti viimase kahe
aasta jooksul, kogudes teadlikult uue teose materjali.
Enamik fotosid on Viljandist, kuid mõni on tehtud põhjarannikul ja Hiiumaal. «Fo-

RAAMAT
Raamat «Üle läve.
Loodus meie ümber» aitab lastel
loodusega tutvuda.
• Selles on 144 lehekülge.
• See mahutab üle
160 foto ning ligi 40
teemat.
Allikas: autorid

todele on jäänud ka võõraid
lapsi ja loomi ning ma loodan, et nad ei pahanda selle
pärast,» sõnas fotograaf.

Mõeldud väikesele
lugejale
Katri Smitt hakkas raamatule mõtlema suve algul,
kui Eha Roosalu oli talle
koostööettepaneku teinud.
«Siinsed tekstid ei ole pikad ja põhjalikud, pigem
saab laps selle raamatu abil
teha loodusega esimest tutvust,» kõneles Smitt. «Paljud
luuletused on trükitud suurte tähtedega, et lugeda saaksid ka need lapsed, kes veel
kirjatähti ei oska.»
Raamatut kokku pannes
pidas Smitt silmas viie- kuni
kaheksa-aastasi lapsi. «Kindlasti on seal aga uudist ka
emadele ja isadele,» lisas
ta.
Fotograaf Eha Roosalul
on see teine raamat, 2006.
aastal ilmus tema fotoalbum
«Minu Viljandi pärlikee».
Katri Smitti sulest tuli kevadel raamat «Varesejalakiri». Samuti on ta liiklusõpikute «Lugusid liiklusest» ning
«Jete ja Jasperi käigud» autor. Katri Smitt on loonud
veel liiklusalase kaardimängu «Roheline tuli».

Purjus noorukid sõitsid kraavi
Viljandi politsei registreeris
kahe päeva jooksul kaks teelt
väljasõitu, mis lõppesid õnneks raskete vigastusteta.
Eile kell 6.15 teatati politseile, et Saarepeedi vallas
Peetrimõisa külas on sõiduauto BMW kraavi paiskunud.
Lõuna politseiprefektuuri pressiesindaja Ave Lillemäe sõnul leidsid politseinikud autost alkoholijoobes 20aastase Marko ja 18-aastase
Kristjani, kes kumbki polnud
vigastada saanud.
Patrull viis noorukid kai-

nenema. Liiklusõnnetuse
täpsemad asjaolud ja see, kes
autot juhtis, on selgitamisel.
Teine teelt väljasõit juhtus laupäeval kell 13 Tartu—
Viljandi maanteel mõni kilomeeter enne Viljandit.
«Nissan Sunnyt juhtinud
25-aastane naine keeras vastu tulevale sõiduautole teed
andes järsult paremale, mispeale auto kaotas juhitavuse
ja paiskus kraavi,» rääkis Lillemäe. «Turvavööga kinnitatud juht oli sõidukis üksi ja
kiirabi andis talle kohapeal
esmaabi.» («Sakala»)
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Viiratsi
postkontor
kolis uude
kauplusse

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

Aivar Aotäht

Reklaami telefon 433 0069,

aivar@sakalakirjastus.ee

faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066

Varem autolammutuse vastas asunud Viiratsi postkontor tegi reedel ukse lahti uues kohas ja ootab nüüd
kliente novembris avatud
Konsumiga ühe katuse
all.
Postkontori juhataja
Urve Pihlak ütles, et kliendid on selle asukohaga rahul, sest saavad nii kõik asjad korraga ära ajada ehk
siis ka poes käia. Tema sõnul oli varem küll veidi rohkem ruumi, sest seda pidi
jaguma ka kirjakandjatele,
aga uus paik on oma värskuses ilusam.
Pihlak töötab postkontoris üksinda ning vajaduse
korral asendavad teda Viljandi kolleegid.
Viiratsi külje all elav
Tarmo Tiri, kes tuli eile
pooleks aastaks «Sakalat»
tellima, ütles, et pidi varemgi postkontorisse tulekuks eraldi sõidu tegema.
«Aga see, et nüüd asub postkontor poes, on küll hea,»
lisas Tiri.

418
Eesti Postil on kogu
riigis 418 teeninduspunkti.
Viiratsi postkontor on
Viljandimaal esimene, mis
on kolinud kaubanduskeskusesse. Eesti Posti pressiesindaja Inge Suder ütles,
et firmal on plaanis hakata
oma teenuseid pakkuma
seal, kus käivad inimesed.
«Tahame olla kliendile
lähedal. On ju mugav saada
teenused ühest kohast — ja
seda kaubanduskeskused
võimaldavad,» selgitas ta.
«Postiteenus peab olema
igaühele hõlpsasti ja mugavalt kättesaadav. Hiljuti
avati postkontor Rakvere
suurimas kaubanduskeskuses. Tallinnas tegutseb sedasi mitu postkontorit ja
mitme kolimiseks käivad
läbirääkimised.»
Suderi sõnul pole Eesti
Post määranud kindlaks,
mitu postkontorit peaks
tööle asuma kaubanduskeskustes, ning asukohta valides lähtutakse eelkõige sellest, kus klientidel oleks
kõige mugavam käia.
Eesti Postil on kogu riigis 418 teeninduspunkti.

e-post
reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Sekretär Anu Teder 433 0040
Peatoimetaja Eve Rohtla 433 0050
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
Katrin Johanson (uudised) 433 0084
Helgi Kaldma (uudised) 433 0045
Jüri E. Kukk (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Tea Raidsalu (uudised) 433 0054
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Liisi Seil (uudised) 433 0044

Viljandi haigla on koht, kuhu tervisehädaga saab tulla nii töö- kui pühapäeval, nii öösel kui päeval.

Egon Valdaru (uudised) 433 0053
Hans Väre (majandus) 433 0051
Fotograaf Elmo Riig 433 0057

AMETIS

AJAL, KUI ENAMIK INIMESI ON KODUS, TEEB OSA TÖÖD

Korrektorid Krista Suits 433 0083
Kadri Soon, Leena Suits 433 0056

Pikkade pühade ajal saab
nii süüa kui arstiabi

Kujundus Ain Kivilaan,

Jõulude ajal töötavad
haigla valvearstid ja kiirabi nagu tavaliselt, ametis on ka politsei ja
päästeamet.

Malle Salupalu 433 0061

Tiina Sarv
tiina@sakalakirjastus.ee

Pikkade pühade ajal, mil perearstid vastu ei võta, töötab
Viljandi haigla erakorralise
meditsiini osakond tavalises
rütmis.
«Meil vahet ei ole, kas on
jõulud või mingid muud pühad,» ütles ülemarst Mati Kallas.

Söömisega tehakse liiga
Traumade ja muude tervisehädade arv jõulude ajal tavaliselt ei suurene, arsti käest
abi otsima võib ajada hoopis
liigne söömine ja joomine.
«See on teada, mis võib
juhtuda, kui ülearu alkoholi
tarvitada. Rasvased ja tugevad jõuluroad võivad põhjustada aga sapipõie, kõhunäärme ning maksahaiguste ägenemist,» rääkis Mati Kallas
ning lisas, et inimestel tuleb
mõistust kuulda võtta.
Jõulude ajal võib kergemini tekkida ka masendus, eriti
kui inimesel pole kedagi kõrval
ja ta tunneb end üksikuna.
«Ka ise saab mõtteid parematele radadele suunata. Loodan, et pühad toovad kõigile
rahu ja rõõmu,» soovis arst.

Et küünlad põlema
ei ununeks
Viiratsi lähedal elav Tarmo Tiri
läks postkontorisse ajalehte
tellima, teda teenindas juhataja Urve Pihlak.
Elmo Riig

Elmo Riig

Lõuna-Eesti päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik
hoiatas inimesi küünalde järelevalveta jätmise eest. Et

ABI
Pühade ajal töötavad
arstid
• Viljandi haiglas on pidevalt valves erakorralise meditsiini osakonna arst, sisearst, kirurg, anestesioloog,
günekoloog ja psühhiaater.
• Üleriigiline perearsti
nõuandetelefon 1220
töötab ööpäev läbi.
• Viljandi hambakliinik
on riiklike pühade päevadel kinni. 27. detsembril ja 3. jaanuaril
kella 9—13 võtab valvearst vastu esmaabi
vajavaid haigeid.

Algimantas Akmenskis 433 0081
Küljendus Piret Holtsmann ja
Katri Henga 433 0055
Pearaamatupidaja Kaie Liiv 433 0065
Reklaamijuht Merle Aasna 433 0063
Reklaamitoimetaja
Merlin Muts 433 0069
Müügiesindajad Reti Joandi 433 0064

Toppama jäänud pension
tuli jõuludeks

Kuulutuste vastuvõtjad ja lehetelli-

Ainult töövõimetuspensionist elavatele inimestele oli
suur löök, kui oktoobrikuus jäi raha saamata. Viivituse
põhjustas uue arvutiprogrammi kasutuselevõtt: oktoobris käivituma pidanud programm ei olnud õigeks ajaks
valmis.
«Viivitus puudutas tööealisi inimesi, kel tuli teha töövõimetuse või puude korduvekspertiis,» selgitas sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht Elve Tonts. «Kui
programm novembri keskel tööle hakkas, võtsime eelisjärjekorras ette pensionisaajad ning teisena need, kellele makstakse puudega inimese sotsiaaltoetust, mis on
vaid mõnisada krooni ega ole elamisraha.»
Tontsi sõnul pingutati selle nimel, et jõuludeks keegi rahata ei jääks.
Eelmise nädala jooksul saadeti kõigile sügava ja raske puudega inimestele puudetoetused välja. Need, kel
oli ekspertiis tegemata, said miinimumsumma. Vahe
makstakse kinni hiljem. («Sakala»)

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti

Allikad: Viljandi haigla,
hambakliinik, haigekassa

muste vormistajad Meeli Eismann,
Andra Tetsmann 433 0062
Autojuht Peeter Kümmel 433 0059
kella 9—17. Järgmise päeva ajalehte
kella 12-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 10 772.

POED
hoiatus pole asjata, tõestavad
kolm läinud nädalal põlema
unustatud küünaldest puhkenud tulekahju.
«Asutustes peaks olema
kindlasti määratud üks inimene, kes hoonest lahkudes kõik
ruumid üle kontrollib. Muidu
loodavad kõik üksteise peale
ja võibki õnnetus juhtuda,»
selgitas Marek Kiik.
Ka kodus tuleb enne äraminekut kindlasti vaadata, et
lahtist tuld põlema ei jääks.
Ohtlikud pole ainult küünlad.
Tuleb ette sedagi, et suures
söögitegemise tuhinas jääb
mõni pott pliidile kõrbema või
läheb lapp kärssama.
Suhteliselt sooja ilmaga
kütmisest tekkivaid tulekahjusid karta ei ole, aga sedagi
on ette tulnud, et lahtisest ahjuuksest maha kukkunud süsi

Veiko Koiksaar,

Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda

Toidupoed on avatud

Pressinõukogusse, pn@eall.ee või
telefon 646 3363.

• Viljandi tarbijate ühistu A ja O kauplused ning KolgaJaani Konsum on avatud 24., 25., 26. ja 31. detsembril kella 8-st või 9-st 18-ni, teised Konsumid
kella 8-st või 9-st 19-ni.
• 1. jaanuaril on kella 11—19 avatud Suure-jaani, Viljandi turu ja Viiratsi Konsum.
• Maksimarket on 24., 25., 26. ja 31. detsembril avatud kella 9—20 ning 1. jaanuaril kella 11—20.
• Selver on 24. detsembril avatud kella 9—20; 25. ja
26. detsembril kella 10—21, 31. detsembril kella
9—21 ja 1. jaanuaril kella 12—21.

Reedel ega laupäeval Viljandis lapsi ei sündinud.
Pühapäeval sündis kaks
poissi.
Nädalavahetusel sõlmiti
Viljandis kolm abielu.

Allikad: Viljandi tarbijate ühistu, Selver

paneb põranda põlema või
hakkab tahm pühkimata korstnas kärssama.
Eri teema on ilutulestikuraketid, millega tuleb ringi
käia ettevaatlikult ja täpselt

juhtnööre järgides. Ei taha ju
keegi, et neid õhku lastes inimene viga saab või rakett taevasse sööstmise asemel hoopis naabermaja aknasse lendab.

Järgmine «Sakala»
ilmub 27. detsembril.
Toimetus soovib oma
lugejatele rahulikku
jõuluaega!
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Igat mõõtu ja värvi

KONTAKT:
reporter Tea Raidsalu
433 0054
tea@sakalakirjastus.ee

Väike Võhma küünlavabrik on oma tootevaliku poolest maailmas
üpris ainulaadne: seal
tehakse küünlaid 30 eri
suuruses, 160 värvitoonis ja 60 lõhnanüansiga.

TEEMAD
LOOMINE

Sakala 7
TEISIPÄEVAL «MAAELU»
KOLMAPÄEVAL,
NELJAPÄEVAL JA REEDEL
LEHT EI ILMU.
HÄID JÕULUPÜHI!
LAUPÄEVAL «LIBA-SAKALA»

TEEKOND PARAFIINIKUUBIKUST TAHI LÄITMISENI

Võhma küünlavabrik toodab jõuluvalgust
Jõulude ajal on usinalt
ametis piparkoogimeistrid ja verivorstitegijad
ning muidugi mõista ka
küünalde valmistajad.
Tea Raidsalu
tea@sakalakirjastus.ee

oma sõnul hoopis kombinatsioonid ja kontrastid. «Isegi hall
küünal võib õiges kontekstis
hästi ilus olla,» toob ta näite.
Wütrich ajab seinale kinnitatud retseptilehelt näpuga järge ning valab kannu sortsukese lõhnaõli ja pisut värvipulbrit. Sellest peab tulema kiivikurgiküünal.
Meister selgitab, et küünalde valmistamisel on vabrikus
kaks süsteemi: pikki peenikesi
küünlaid tehakse nii, et taht
pannakse kõigepealt sisse, lühematele jämedatele torgatakse aga taht sisse siis, kui küünal on peaaegu hangunud.

Võhma küünlavabrikant Peter
Wütrich tõdeb, et pühade eel
on tööd palju: täitmist vajavad
suured tellimused.
«Tänavu on firmad meilt
vähem reklaamkinke tellinud,
ent asutused, näiteks linna- ja
vallavalitsused, soovivad ikka
küünlaid. Seega meie majanduslangust ei tunne,» räägib
Omamoodi looming
ta.
Küünlateo esimene etapp
Kui taht on paigas, valatakon parafiini sulatamine. Viiese veel kord või paar parafiini
kilosed vahakuubikud tulevad
peale, et küünla pind jääks siVõhmasse Saksamaalt ning
le. Valmisküünlad võetakse
vormidest välja käsitsi — neid
neid sulatatakse umbes saja
kraadi juures suuron vaja vaid alt pites kateldes. Kui tesut suruda.
gemisel on värviliVõhma vabrised ja lõhnavad
kus teeb küünlaid
küünlad, segatakse
üheksa inimest,
sulaparafiini hulka
kes on selle kunsti
lõhnaõlid ja värvikohapeal ära õppinud. Peter Wütrich
pigmendid.
Peter Wütrich
tõdeb tööprotsessi
võtab kannud kaenkirjeldades, et ega
lasse ja läheb litegelikult
saa
sandite järele.
küünlategemise
«See siin on
õpetust punkthaameie võlukamber,»
val kirja panna,
tutvustab ta. Riiuli- Olev Rass valab vaha vor- sest iga päev on
tel kõrguvad eri midesse, mida tuleb täita olukord isesugune:
suuruses kanistrid, järk-järgult, et küünal ükskord jahtub vakarbid ja purgid, saaks ühtlaselt hanguda. ha kiiremini, teinekord aeglasemalt.
mis peidavad enSeepärast on
das toorainet, et
valmistada 160 toonis ja 60 lõhtarvis alati enne kontrollida ja
naga küünlaid.
alles seejärel otsustada, kas va«Ilmselt oleme maailmas
ha on vaja veel kord peale vaüks vähestest firmadest, kes
lada. Vahel on mõistlikum viipakuvad nii laia värviskaalat,»
mane valamine tegemata jätta,
lausub Wütrich uhkusega.
sest sellega võib kogu partii
ära rikkuda.
«See on ju tuntud füüsikaVürtsikas jõululõhn
seadus: kui midagi kuumaks läKüünlategija tunnistab, et
heb, siis see paisub, ja kui misliiga magusad lõhnad talle enki jahtub, tõmbab see kokku.
Sellepärast on talvel ka päevad
dale ei meeldi. Näiteks niinimetatud jõululõhnad olevat tenii lühikesed!» võrdleb ta mugemise ajal nii kanged ja vürtheldes.
sikad, et samal ajal ei kannata
See, mis küünlateo ajal on
ta ruumiski olla. «Aga valmis
lauale valgunud, raisku ei lähe.
kujul on need väga mõnusad.»
Hangunud vaha kraabitakse
Värvidest ei eelista Wütrich
lahti, sulatatakse üles, valatakmitte ühtegi, talle meeldivad
se vormi tagavaraks ja võetakse kasutusele siis, kui järgmine
kord on tegemisel sama sorti
küünlad.
Praegu valmib Võhmas kolmekümnes suuruses küünlaid.
Asutused, näiteks lin- Erikujulisi, näiteks karumõmna- ja vallavalitsused,
me või jõuluvanasid, seal ei
tehta.
soovivad ikka küün«Olen küll mõelnud, et
laid. Seega meie mavõiks muretseda mõne vormi ja
janduslangust ei tunproovida, aga kuna meil juba
ne.
on nii suur valik, siis olen leidPeter Wütrich, nud, et sellega pole mõtet tegeVõhma küünlavabrikant lema hakata,» arutleb Peter
Wütrich.

Võhma küünlavabriku peremees Peter Wütrich rivistab lauale eri mõõtu ja ise tooni küünlad ning läidab need põlema. Nüüd võivad jõulud tulla.
5 x Peeter Kümmel

Lasse Kotsalainen (vasakul), Peter Wütrich ja Marina Tamm paigutavad
küünaldesse tahte. Väikestesse küünaldesse pannakse jalaga tahid, mis
võimaldavad sellel lõpuni põleda.

”

Pikki küünlaid valmistades on tahirullid laua all, sealt tõmmatakse taht
läbi vormi ja kinnitatakse pesulõksudega. Ühelt laualt tuleb 250 pikka
küünalt, päevas valmib neli lauatäit.

Peter Wütrich valab katlasse sulaparafiini, mis meenutab kangesti tavalist vett. Seda tööd peab üpris kiiresti tegema, sest vaha kipub hanguma. Nüüd segatakse parafiini hulka lõhna- ja värviaine.
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Mulgi kuue
halva sõna
Kas oleks tasapisi talitav ja nohisedes
piibutobi popsutav pahklik Tarvastu
talumees suutnud omal ajal vaimusilma ette manada, et sajandeid hiljem astutakse, Mulgi kuub uhkelt
üll, klantsiva parkettpõrandaga
saali õkva presidendihärra enda
palge ette.
Margus Haav
margus@sakalakirjastus.ee

Seesinane talumees jääks sellise pildi peale ilmselt imestusest tummaks ja piip pudeneks tal
suust, aga mida teeks ta veel siis, kui silmaks, et
ka tähtsal presidendihärral ja tema proual on
just sama vurhvi rõivad!

Kangas tuleb Venemaalt või Itaaliast
Mulgimaal pidi pealmine vammus kaaluma vähemasti kümme naela, vastasel korral
olevat isegi teenijad selle ära põlanud.
Meie päevil sobib kuuematerjaliks ka
mantlikalev.
Küllap vanemad inimesed mäletavad veel mantleid, mis olid nii kõvast
kangast, et need võis rahumeeli nurka
püsti seisma panna. Tänapäeval tehakse kuub siiski märksa pehmemast materjalist.
Kui omapäi tegutsejad välja arvata, loevad teadjad Eestis kokku
kolm suuremat kohta, kust endale
seda vana ja samas ultramoodsat
rõivast tellida. Üks nendest on Viljandis
tegutsev
osaühing
Krisanne.
Jõulueelsel pimedavõitu
hommikul üle ühingu ukseläve
astudes saab selgeks, et tööpuuduse üle sealsed meistrid
küll kurta ei või. Eri valmimisastmes mustad kuued ripuvad riidepuudel ja ootavad
perenaist või peremeest.
Tõtt-öelda ei ole Mulgi
kuube puht käsitööna
lihtne teha. Esimesed
raskused võivad tekkida
juba kangast hankides.
Igasugune riie muidugi ei kõlba. Kangas
peab olema tugevamat sorti villane ja seda eriti tihti ei liigu.
Kui Venemaal
või Itaalias kootud
õiget riiet juhtubki
müügile tulema,
ostab Krisanne
laost kohe mitu
suurt rulli valmis. Teinekord
peab sobivat
kangast ootama aga pool
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kaitsering hoiab kandjat
ja pahatahtliku pilgu eest
aastat. Mida ei ole, seda ei ole ja täpselt sedaviisi tellijale ka öeldakse.
Kannatust peab jaguma.
Selgub, et kangaga polnud lugu
lihtne minevikuski: sellega pidi korda saatma mitu imet, enne kui viimaks õmblema võis asuda.
Omakootud villast riiet vanutati,
et see vastupidavamaks muutuks. Selleks võeti appi seep ja leelis ehk tuhavesi, mõnikord lisati ka sortsuke lihasoolvett. Töö polnud kergete killast
ja sestap tehti seda tihti talgute korras. Vanutatud kangas loputati, mähiti ümber kaika ja pandi pärast seda,
kui leivaküpsetamine oli lõppenud,
linase riide sisse keeratult paarikskolmeks tunniks ahju õlgede peale
kuivama.

Tarvilik ülerõivas
Krisanne omaniku Kristel Habakuke seletust mööda tuleb Mulgi kuub
õmmelda sellise arvestusega, et teised asjad sinna alla kenasti ära mahuksid.
«Ta ei ole õhukese särgi peal
kandmiseks, vaid alla peavad mahtuma kas tavalised või rahvarõivad,»
täpsustab ta töötoas üht omanikku
ootavat vastset kuube hindavalt takseerides.
Ajaloolise tõe huvides tuleb mainida sedagi, et omal ajal kanti Mulgi
kuube koguni kasuka kaitseks. Kasukad olid siis enamasti valgest lambanahast, meie talved olid aga ka sajandite eest vahel murettekitavalt porised. Must vammus oligi siis uhke kasuka peal, et reejalaste alt lendav
sopp kallist ülerõivast ei määriks.
Mahukas kuub on aga tänapäevalgi praktiline: tasapisi juurde võtvatel
tähtsatel persoonidel pole igal aastal
vaja uut tellida — selles on lihtsalt
piisavalt arenguruumi ootel.
Samamoodi oli ka vanasti, sest kes
siis ikka endale igal aastal uut rõivast
sai lubada. Üks kuub pidi vastu pidama terve omaniku eluaja. Pidas ka,
sest materjal oli tugev ja ega seda päris iga päev trööbatud. Juhtus teinekord mõni pael lahti tulema või sattus
omanik kogemata hõlma peale astuma, sai koduste vahenditega vea ära
parandada.

Mida rikkam mees,
seda uhkem kuub
Tumeda Mulgi kuue ehteks on
paelad, mida kootakse käsitsi tänapäevalgi. Naistekuuele kulub üksteist
meetrit paela, pole aga mingi ime, et
mõnele uhkemale Karksi, Tarvastu ja
Helme kuuele läheb seda kogunisti
kõva kolmkümmend meetrit. Kõik sõltub sellest, kui paljude keerdudega
silmailu juurde anda tahetakse.
Paelu on kolme värvi. Need punutakse villasest lõngast ja vajadust
mööda kas peenemat või jämedamat
sorti. Paelte valmistamist ja pealepanekut nimetavad kõige keerulisemaks
ka Krisanne õmblejannad Maarika
Hubel ja Eveli Valk.

Kaunistused näitasid muidugi
omaniku jõukust — eks need tee seda
tänapäevalgi. Erinevalt meie päevist
oli omal ajal aga iga muster täiesti
kordumatu.
«Muuseumides ei ole mitte ühtegi teisega sarnast kuube,» kinnitab
Kristel Habakukk. «Tänapäeval, kui
tellija on näiteks terve laulukoor, peavad mustrid küll ühesugused olema.
Vanasti oli aga nii, et kui hakati järgmisele pereliikmele kuube tegema,
tehti muster ka teistsugune.»
Motiivid siiski kordusid, erinevad
olid aga nende detailid: kaared, jooned ja ääristused. Muster moodustas
alati ümber kuue ringi. Kaitsering pidi hoidma selle kandjat halva sõna ja
paha pilgu eest. Punast värvi lõng on
eri kultuurides alati maagilist tähendust kandnud. Olgu punane pael ümber käe, kaela, piha või hoopis kuue,
hoidev ja kaitsev on see alati.
Mulgi kuubedel kasutati ka palju
niinimetatud laisalõnga.
«Keerad riidel serva ära, paned
lõnga peale ja lööd teise lõngaga üle,»
tutvustab Habakukk laisalõnga põhimõtet. «Nii saab riiet kinnitada, ilma
et õmblused lahti tuleks. Käsitsi kootud kangas hargnes nimelt kõvasti ja
omal ajal ei olnud ju overlokke ja siksakke.»
Laisalõng on väga praktiline ja
ilus ka: lööd kuuehõlmad valla ja
sealt välgub uhke punane lõng vastu.
Marika Hubel teab rääkida, et
Mulgi kuubede tellijad on ütlemata
mõistlik ja leplik rahvas. Tõeliselt
pirtsakat klienti tal oma praktikast
hooga meelde ei tulegi.
«Eks kuue hinna määra paljuski
see, millised mustrid ja paelad selle
peale lähevad,» räägib Hubel. Et igal
käsitöölisel on oma nõksud, siis täpsemalt ta kirjeldama ei hakka.
Kuue hind sõltub suuresti kaunistustest, aga kolme tuhande krooni
suuruse väljaminekuga peab kindlasti arvestama. Uhkem kuub võib maksta ka kaks korda rohkem.

Külatänavalt peosaali
Erinevalt paljudest teistest rahvarõivastest võib Mulgi kuube tänapäeval rahumeeli kombineerida väga erineva rõivastusega. Teksade ja tossudega pole seda küll ehk soovitav kanda, aga teiste tavaliste või pidulike
rõivastega küll.
Vammusel on tõepoolest väga palju praktilisi külgi. Juhtub näiteks lustiline kandja peotuhinas kübeke väsima ja kusagil varjulises nurgas silma looja laskma, ei juhtu tema rõivaga midagi hullu. See annab sooja ega
kortsu suurt. Mida veel hing himustada mõistab!
Mulgi kuube ei maksa kunagi nimetada rätsepakuueks. Käsitöö maik
peab sellele juurde jääma ning veatu
väljatöötamine on pigem miinus kui
pluss. Muidugi saaks neid kuubesid
valmistada ka fliisist vabrikutööna,
aga siis poleks see enam õige.

TARVASTU PIKK-KUUB
Pikk-kuub (vammus, särk, pikksärk) õmmeldi Tarvastus mustast täisvillasest kodukootud toimsest riidest.
• Toimne riie sai paksem ja pidas kauem vastu. Riide värvimist nimetati kahjamiseks. Värviks kasutati lepakooremusta või poevärve.
• Enne mustaks värvimise kommet olid kuued enamasti loomulikku
pruuni värvi ehk niinimetatud lambapruunid. Vanim vahend pruuni
ja musta värvi saamiseks oli lepakoor. Kasutust leidsid nii hallika
koorega hall- ehk valgelepp kui ka sang- ehk mustlepp.
• Koort kasutati nii toorelt kui kuivatatult.
• Värvitud materjali hautati ahjus või pleegitati päikese käes. Musta
värvi tugevust suurendati nii, et segati lepakoort näiteks paakspuukoore ja leesikavartega.
• Kuue valmistamiseks kulus 3.7—4 meetrit 90 sentimeetri laiust
toimset vanutatud kangast, 5 sentimeetrit punast kalevit, 5 sentimeetrit tumerohelist või sinist sametit. Kaaruspael valmistati punasest ja sinisest pehmest kolmekordsest villasest lõngast.
Allikas: Viljandi muuseum

3 x Elmo Riig

Omal ajal tõmmati kuub peale, kui
tuli külavahel käia — see kaitses pori ja külma eest ning plink riie lükkas
endalt vapralt ka vihma maha. Tänapäeval on see esindusrõivas.
«Mulgi kuubesid tellitakse järjest
rohkem,» räägib Habakukk. «Kui muude rahvarõivaste tellimused on mõneti kahanenud, siis see on nii hea ja
praktiline, et tellijaist puudust pole.»
Juhtunud on sedagi, et inimene
tuleb kuube küsima kolm-neli päeva
enne pidu. Kristel Habakukel on ette
tulnud ka kordi, kui vammust passitakse kuskil vaiksemas nurgataguses
ruttu-ruttu selga ja mees tõttab siis
vastsete hõlmade lehvides kohe poodiumile. Täpselt selline lugu juhtus
hiljuti ühe linnapeaga.
Mõnikord on pandud kuuele paela, mida teisest otsast alles punutakse.
«Just alles oligi nii, et pael sai ot-

sa, aga vaja oli ja kiiresti!» lausub
Eveli Valk naerdes. «Paela tegid siis
poole ööni kodus ka need, kelle töö
see tavaliselt ei ole.»
Enamasti tulevad tellima mehed,
kuid Kristel Habakukk on kindel, et
varsti avastavad ka naised, kui tore ja
vajalik rõivas on Mulgi kuub. Ülerõivana kandsid seda mõlema soo esindajad ning ühesugused olid nii lõiked
kui mustrid.
Õppinud silm seletab kohe ära ka
selle, kas kuue kandja on selle teinud
iseoma tarkusest või lasknud valmistada õppinud käsitöölisel. Siin tulebki välja veel üks erinevus rätsepaülikonna ja Mulgi kuue vahel. Viimati nimetatule lisab tublisti kaalu see, kui
ta on oma kätega tehtud.
Kristel Habakukk ei arvusta muide kunagi isetehtud rahvarõivaid. Isetegemine just annabki kuuele rahvarõiva väärtust.

Kuuekandjad tõid välja selle rõiva plussid ja miinused
Praktiline
Aus eesti asi
Igale poisikesele ei
sobi
Ilus

Soe
Esinduslik
(Pere)mehelik
Väärikas

Suvel palavavõitu
Autoroolis ebamugav

KOOLITEE
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Tartus koolis käivad kuulmis-, kõne- ja nägemispuudega lapsed on Heiki Truuvelti (keskel) sõnul lõbusad ja üksteist toetavad kaaslased.

BUSS

Peeter Kümmel

ETTEVÕTJA ALGATATUD ÕPILASLIIN TEEB VANEMATELE RÕÕMU

Ühine koolitee liidab lapsi aastateks
Viljandimaa erivajadustega laste iganädalane koolitee algab esmaspäeva varahommikul, kui Tartusse
sõitev õpilasbuss nad tee
äärest üles nopib, ning lõpeb reede pärastlõunal,
mil sama sõiduvahend
nad kodukandis taas vanemate hoolde annab.

kame,» ütleb Heiki Truuvelt
ning lisab, et erivajadustega
lapsi viib Taaralinna ka Inkeri
päevakodu buss.
Pannud lapsed pärast 160
kilomeetri pikkust sõitu Tartus
koolide juures maha, kiirustab
Truuvelt koju ennast välja puhkama. «Siis ma mõnikord mõtlen, et lastel pikk koolipäev alles algab.»

Vanemad õpivad lastelt
Katrin Johanson
katrin@sakalakirjastus.ee

Karksi valla väikeettevõtja
Heiki Truuvelt ärkab esmaspäeval kell 5.30. Umbes kolmveerand tundi hiljem paneb ta
hääled sisse oma 15 kohaga väikebussile, et koguda kokku Viljandimaa nägemis-, kuulmis- ja
kõnepuudega lapsed ning sõidutada nad Tartu Emajõe ja
Hiie kooli.
Esimesed kohad täituvad
juba Nuias. Edasi läheb bussi
ring üle Kamara, Abja, Õisu,
Viljandi ja Oiu. Kui enamik lapsi korjatakse peale päris koduukse eest, siis leidub neidki,
kes tulevad peatusesse kümmekonna kilomeetri kauguselt.
Ringi lõpuks pole sõidukis
enam ühtki vaba istet.
«Neid lapsi on Viljandimaal rohkem, kui me arvata os-

Heiki Truuvelt on lapsi sõidutanud nii kaua, et täpne algusaasta talle enam ei meenu.
Igatahes on ta näinud mitme
lapse suureks sirgumist ning
sellega kaasnenud raskusi ja
valu.

”

See on siiski emotsionaalselt raske töö.

Ettevõtja Heiki Truuvelt tööst
erivajadustega lastega

Kui harilikult õpivad lapsed emakeelt teisi pereliikmeid kuulates ja hakkavad rääkima märkamatult, siis kuulmispuudega lapsi on vaja spetsiaalselt kõnelema õpetada.
«Alles siis, kui kuulmispuu-

dega lapsel kujuneb harjumus
ja vajadus kuuldeaparaati kanda, kui ta oskab oma kuulmisjääke ära kasutades kaasvestleja suult lugeda ning saab ka
spetsiaalset õpetust, hakkab
kujunema kõne,» selgitas Tartu Hiie kooli direktori asetäitja Hene Binsol.
Seega on paratamatus, et
nende laste kindlaim arengutee käib läbi kodust kaugel asuva hariduslike erivajadustega
laste kooli, kus neid õpetavad
asjatundjad. See teekond algab
mõnikord juba nelja-aastaselt.
«Olen näinud pisaraid nii
laste kui vanemate silmis,»
nendib Truuvelt.
Iga lapsevanem, kes oma
tihkuva pisipõnni päevaks lasteaeda maha on jätnud, võib
ähmaselt ette kujutada, mis
tunne oleks saata teda terveks
nädalaks kodust enam kui saja
kilomeetri kaugusele. Iga lapsevanem teab aga ka seda, et
lõpuks tuleb harjumine.

Hoolivus, millest võiks
eeskuju võtta
«Minu laps suvel lausa
ootab kooli algust ning pakib asju juba augustis,» räägib Saarepeedi vallast pärit Tiina Palits
oma tütrest, kes on Tartu Hiie
koolist leidnud endale mõist-

vaid sõpru ja kaaslasi. Siiski annab ta mõista, et varem teise
kooli puhul see nii ei olnud.
Ka Puiatust pärit Marge
Põlluveer ütleb, et tema poeg
Rait on Hiie kooli hästi omaks
võtnud.
«Lasteaed oli raskem,» lisab
ta. Sestap sõitis ema esimesel
aastal igal esmaspäeval pojaga
liinibussiga Tartusse kaasa, et
toetada tema kohanemist.
Nüüd saadavad mõlemad
vanemad oma lapse teele Heiki Truuveldi bussiga ning on
selle võimalusega igati rahul.
«See on siiski emotsionaalselt raske töö,» lausub Truuvelt
ning toonitab, et ei tee seda üksi: sageli veab lapsi hoopis tema paarimees Johan Tõhk. Samas leidub töös palju head,
sest lapsed on südamlikud ja
nende hingesoojust jagub ka
bussijuhile.
«Needki noored, kes enam
koolis ei käi, viipavad alati tervituseks, kui näevad mu bussi
Viljandi bussijaamas,» lausub
Truuvelt. Tema sõnul abistavad ja toetavad lapsed üksteist
nii sundimatult ja rõõmuga, et
paljud inimesed võiksid neilt
hoolivust õppida.
Ka peredega hoiab Truuvelt
ühendust. Bussis on kõigi vanemate telefoninumbrid, mida
eriolukorras kasutada.

ARVAMUS
Helgi Klein,
Tartu Hiie
kooli direktor
Meie kooli rahval on väga
hea meel, et leidub ettevõtlikke inimesi, kelle pakutav
teenus aitab erivajadustega
laste kooliteed kergemaks
muuta. Nüüd ei pea ei meie
ega ka vanemad muretsema, kuidas lapsed reedeti
koolist bussijaama ja sealt
edasi koju jõuavad: õpilasring viib nad kodule kõige
lähema teeotsani. Esmaspäeviti kordub sama
ring vastupidi.

Igapäevases suhtluses bussijuht takistust ei tunne ning
ehkki viipekeelt, mida kuulmispuudega inimesed omavahelises suhtlemises kasutavad,
oskab ta vähe, saab kõik vajalik öeldud. Vaja on vaid tahet.
«Meie ühiskonnal on palju
õppida, sest endast erinevaid
taunitakse,» tõdeb Truuvelt.

Erivajadustega laste eraldi
bussiringi mõte sündiski tal
oma jutu järgi tähelepanekust,
et tavaliini sõitjad võõristasid
kurtide omavahelist vestlust
saatvaid häälitsusi, mis mujal
maailmas ei pane kedagi pead
pöörama.

Tõelised pühad
Kogemustele tuginedes ei
valuta Heiki Truuvelt südant
ainult oma väikeste klientide
pärast.
«Kui nüüd koole kinni panema hakatakse, ootab niisugune bussisõit ees paljusid
Eesti lapsi ja ma tean, mida see
tähendab,» sõnab ta.
Õppeveerandi viimasel reedel Heiki Truuvelt oma bussipere kokku ei korjanud, sest
seekord sõitsid lapsed koju
koos kooli jõulupeole kogunenud vanematega.
Ees ootavad kaks nädalat
koolivaheaega ja ehteis kuusepuu. Isegi kui selle all ei esitata harjumuspäraseid salme
ega laule, on nende perede
jõulutunne vaat et sügavam
kui seal, kus me peame iseenesestmõistetavaks, et meie lähedased on iga päev käesirutuse
kaugusel. Kaks pühaderõõmsat
nädalat on terve kiiresti kuluv
igavik.

23. detsember 2008

REKLAAM

Sakala 11

REKLAAM

23. detsember 2008

JOULUA
T
S
I
EG
EL

Olgu talveöö pime–
täna ta helendab.
Südames süttinud ime
silmades sädeleb.
Rahulikke jõule
ja ilusat uut aastat!
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Kauneid jõule!
Oja tee 5-b, 71017 Viljandi.
Remont, varuosad tel. 435 4555,
Volvo veoautode müük tel. 435 4556.

Dentes A&E
OÜ TranssFera soovib oma klientidele

Hambaravi

ILUSAT
JÕULUAEGA JA
HEAD UUT
AASTAT!

soovib kõikidele uutele ja
vanadele patsientidele

Kauneid jõule ja
edukat uut aastat!

Oleme jõulupuhkusel 22. detsembrist kuni 4. jaanuarini.

Kaunist
jõuluaega!

Kuuselõhn ja
valgus ere...
Rõõmsaid pühi,
kõik see pere!
Täname oma kliente ja
koostööpartnereid.

Suja Ehitus OÜ

Rahulikke
jõule ja õnnelikku
uut aastat!

INIMENE
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Leo Tossule meeldib sellel oma
kodu väravas oleval suurel kivil
istuda. Siia kinnitas ta oma
mälestusväärse adra ning siin
lehitseb ta värsket posti.
Elmo Riig

VANAISA

LEO TOSS VÕTTIS ENDA JA OMA NAISE HOOLDE VIIS KOOLIEALIST POJALAST NING AITAS NAD ELLU

Vardja külas elab imeline vanaisa
«Imeline vanaisa» pole
lihtsalt ilus sõnapaar ja
niisama suusoojaks öeldud: tunnuskiri kinnitab,
et Leo Toss on aidanud
viiel hooletusse jäetud
lapselapsel suureks kasvada.
Helgi Kaldma
helgi@sakalakirjastus.ee

Imelise vanaisa nimetuse andis Leo Tossule 2. novembril
Vanavanemate fond. Teda kutsuti sel puhul ka pealinna, kuid
tal polnud võimalik sinna sõita. Metallraamis tunnuskirja
tõi talle kätte Viiratsi vallavanem. Praegu seisab see tal suure toa riiulil.
«Lastel polnud kuhugi minna,» ütleb see vanaisa sajandivahetuse aega meenutades.
Vanaema lapsi enda juurde
ei võtnud, teised lähemad sugulased samuti mitte. Vanaisa
Leo Toss koos abikaasa Enega
võttis.
«Mina olen ainult nõuandja olnud,» nendib Leo Toss.
«Ene oli see, kes laste eest hoolitsedes suure vaeva nägi.»
Praeguseks on imelise vanaisa nimetuse põhjustajad,
viis pojalast, kellele abielupaar paljudeks aastateks kodu
pakkus, enamikus pesast lennanud. Alles on ainult kõige
noorem.

Pole oma isa näinudki
Isa-emata jäänud laste eelnevast elust vanaisa kõnelda ei
soovi, küll aga meenutab ta
oma lapsepõlve.
«Ema pani mu Viljandi bussijaamas, seal, kus vanasti kirik oli, bussile ja Helme lastekodus võttis tädi mu vastu. Olin
siis üheksane,» räägib ta.

Ema Maie töötas traktorijaamas ning tal polnud last kuhugi jätta. Kevadel läks traktoriga põldudele ja sügisel tõi
masina Viljandisse remonti.
Traktoristid elasid siis ühiselamus, mida nimetati Ööbikuks.
Nendest paarist lastekoduaastast on mehel meeldiv mälestus, sest tema väga hea kasvataja oli olnud ka suurepärane muinasjutuvestja.
Lastekodust tuli Leo Toss
tagasi siis, kui ema elas koos
mehega Viljandis ühetoalises
korteris.
Oma isast sai ta aimu tolle
sõbra kaudu. Selle mehe antud
imepisikesest fotost laskis ta
endale suure pildi teha.
Isa oli olnud politseinik,
kes viidi ühel jaanuariõhtul
Viljandi vanglast järve otsa mahalaskmisele. Poeg sündis kaks
kuud hiljem, märtsis. Ema oli
aga vangis Vene aja algul. Sel
ajal oli laps Sultsis vanaisa juures.
Leo Tossu vanaisa oli olnud
väljaõppinud juustumeister,
kes teenis raha kraave kaevates, ning vanaema pikkade patsidega Maria, rikkast Poola
vahmiilist vaesele eesti mehele tulnud naine.

Viieteistaastaselt ehitajaks
Leo Toss oli viisteist aastat
vana, kui ta Viljandi ehitusvalitsusse tööle läks.
«Mu esimene ülemus oli
Lembit Orumaa, õppisin tema
käe all laudsepatööd tegema,»
kõneleb ta.
Kui poiss oli mõne aja tööd
teinud, saatis ehitusvalitsus ta
Tallinna müürsepaks õppima.
Seitsmeteistkümneselt oli ta
juba paberitega ehitaja.
Leo Toss on eluaeg maju
ehitanud. Kui palju neid tema
käte all on valminud, ei oska ta
täpselt öelda, aga endale on

ARVAMUS
Elviira
Hendrikson,
Viiratsi valla
sotsiaaltöötaja
Olen nende viie lapse saatuses osaline olnud sellest
ajast peale, kui valda sotsiaaltööle tulin, ning tean,
et vanaisa oli ainus võimalus neile kodu leida. Au
talle ja tema naisele, et
nad kõik viis enda hoolde
võtsid.
Et kehva tervisega mehel pisut kergem oleks,
soovitasin kolm nooremat
last Helme sanatoorsesse
kooli. Argipäevadel olid
nad koolis ja nädalavahetusel vanaisa kodus.

kerkinud kaks maja Viljandisse ja kolmas Vardja küla metsade vahele. Vardja külas ta
praegu koos kolmanda naise ja
pojatütre Heditiga elabki.
«Oskused on tulnud tööd tehes. Ma teen kõik ise, ka elektri- ja torutööd. Läheks väga kalliks, kui laseksin need teistel
teha. Olen hankinud endale
kõik vajalikud tööriistad,» räägib mees.
Kui ta koos oma
teise naisega, sellega, kes varakult manalasse varises,
Vardja külla eluaset
ehitas, tõusid nad
kell viis ja magama
läksid kell kaksteist.
Vahepeale pidi
mahtuma see töö,
mille eest koju raha
Ene Toss
tuli.

Tossude elamu, saunamaja
ja teinegi kõrvahoone paiknevad tee ääres üsna järsul kruusasel kaldaveerul. Oli vaja kaevata nelja poole meetrine süvend, et saaks ehitada horisontaalse vundamendi, ning terve
õu vajas tasandamist.
Silikaatkividest elamu allkorrusel paikneb neljakümneruutmeetrine elutuba ja teisel
korrusel on kolm avarat tuba.
Suure köögi seinu katavad ilusad plaadid ning peale köögipliidi on majas ka suure praeahjuga elektripliit ja muid kodumasinaid.
Saun mahutab korraga nii
leili võtma kui pesema kogu selle pere, mis alles mõni aasta tagasi siin elas. Sama katuse alla
jäävad avar puutöötuba koos
garaažiga ning keldrikorrusel
keskkütte- ja hoidiste ruumid.
Omaette hoones asuvad metallitöötuba ja teised meisterdamisruumid. On veel küün,
mida praegu täidavad küttepuud. Kunagi pidas pere seal
sigu, lehmi ja pullikesi. Kui
vald võttis maad vähemaks, tuli loomadest loobuda. Elamu
vastas mühav metski on nüüd
teiste oma.

Lastelastele toeks
«Nagu lapsed kaela kandma hakkasid, nii kippusid nad
siit ära — kes see tänapäeval
korra järgi elada tahab,» ütleb
vanaisa Leo Toss ja
lisab oma põhimõtted: «Korrast tuleb
kinni pidada ning
kodus tuleb ka midagi teha, suvel näiteks aias muru või
lilli hooldada. Ei
saa kõike Ene teha
jätta. Aga loomulikult on laste kõige
tähtsam töö õppimine.»

AITÄH
Lapselapsed avaldavad oma tänu.
Rivo Toss
Vanaisa on mulle olnud isa eest, peangi teda isaks.
Ta hindab korda, puhtust, ausust ja otsekohesust. Ta ei
soovi kunagi kellelegi halba, vaid on hea südamega inimene. Paraku ei mõista paljud tema iseloomu ja mõttemaailma.
Vanaisale meeldivad puud, metsloomad, linnud, jõed,
veekogud — üldse loodus. Ta on teinud eluaeg tööd ja see
on kujunenud tema elustiiliks. Tänu tööle ja tahtejõule on
temast saanud väga tubli mees ning meile kõigile hea vanaisa.
Eks meil olnud omavahel ka arusaamatusi, kuid see on
normaalne — igas peres tuleb seda ette. Vanaisa ei pea pikka viha, ta andestab ja unustab. Ta vihkab vägivalda ja ebaõiglust.
Vanaisal oli raske lapsepõlv ning elu on teda kõvasti räsinud. Sellest hoolimata on ta jäänud kindlameelseks ega
ole eluraskustele alla andnud.
Ma olen tänulik kõige selle eest, mida ta on minu ja minu õdede-vendade heaks teinud. Ilma temata oleks meie
elu olnud hoopis teistsugune. Avaldan tänu ja austust ka vanaisa abikaasale Enele, kes meie eest hoolitses ning oli
meile kui vanaema.

Hedit Toss
Olen oma vanaisale tänulik, et ta mind on kasvatanud.
Kui mul on nõu vaja, võin alati tema poole pöörduda. Tean,
et saan temalt konkreetse vastuse.

Leo Toss räägib, et ta maksis kinni laste Viiratsis oleva
kahetoalise korteri võlad, erastas selle kõige vanema lapselapse, Reigo nimele ja remontis ära. Toeks oli seejuures ka
raha, mida riik lastele maksis.
Praegu elab Viiratsi kodus
vanuselt järgmine poiss ja taas
läks selle korrastamisel vaja
vanaisa abi.
Nii Ene kui Leo Toss kiidavad Rivot, kes on leidnud endale hea elukaaslase ja õpib Vana-Võidus ehitajaks. Kõige vanem, 24-aastane Reigo tegutseb
praegu Inglismaal ning temast
aasta noorem Reno töötas Soo-

mes ja läheb taas sinna. 19-aastane Helen leidis endale uue
kodu, kus ta kasvatab oma väikest poega. Lastest kõige noorem, Hedit, käib aga alles gümnaasiumis.
«Heditil on kõik olemas: ta
on ilus ja hakkaja tüdruk ning
tal on siin oma tuba,» nendib
vanaisa.
Abielupaar avaldab ühtlasi tänu Viiratsi valla sotsiaaltöötajale Elviira Hendriksonile.
«Ta on aastaid nende viie
lapse pärast muret tundnud ja
neid võimalust mööda aidanud,» lausub Leo Toss.
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Vanas talus leitud
hingerahu
Nende päevades on palju ilusat.

Palju mööblit pole inimesele vajagi: laud, kapp, tool ja
voodi. Aitab.»

Puuraiumise kivi
Rita: «See on nii kena, et
nüüd ei raatsi siia üldse põrandat panna. Siin on vanasti pliidiesine olnud. Näete, see on
puuraiumise koht, see tugevam
kivi teiste hulgas.»

Kell loeb
minuteid,
tunde, päevi
ja aastaid —
mäletab
elusid.

Sein

Otsekui imedemaa on see
Lõuna-Viljandimaa vana talu,
kus Eesti maalikunsti klassik
Enn Põldroos ja tema näitlejannast
naine Rita Raave endale sel kevadel
uue kodu leidsid.

Tekst Tiina Sarv
Fotod Elmo Riig
«Kohe oli tunne, et oleme kodus.»

Rita: «Kakkusin ise linaluuplaadid maha — me teeme
kõik, mis vähegi saab, ise — ja
see on nüüd nii ilus, see vana
palksein!
Eks maja oli natuke viltu
vajunud, üks ots oli täitsa maas.
Kaks tuttavat meest tulid Tallinnast appi, stangedega tõsteti sein üles… Ei, need olid vist
ikka tungrauad. Meie Ennuga
ladusime kahekesi müüri alla.
Ei taha ju, et ta ära laguneks,
see vana majake.»

Vana kell
Rita: «See oli esimene asi,
mille ma ostsin, kui midagi veel
ei olnud. Kinkisin Ennule juubeliks. See näitab mu praktilist
meelt.» (Puhkeb naerma.)
Enn: «Mulle meeldib, et see
on külatisleri tehtud — nii nagu ta mõisas nägi, et seal on.
Rustikaalne talupojabarokk.
Hiiglatore asi!

Varajane hommik
Enn: «Eks see ole vanas eas
ikka nii, et kell viis on uni läinud. Paned kohvivee üles, siis
vaatad, ringutad, loed internetis uudised üle.
Igal hommikul lähen välja,
silmitsen päikesetõusu — millised valgusemängud!
Siis läheb juba valgeks ja
päev kulgeb kuidas kunagi, kas
on mingi töö teha või saab veel
ringi vaadata.»

Tuisk
Rita: «Suure tuisuga olime
elektrita. Veepump jäi ka seisma, kohvivett sulatasime lumest.
Ma lükkasin terve selle pika tee labidaga lahti. Jäi veel
kümme meetrit lükata ja siis
tuli sahk, juht naeris mind ja
lehvitas.»

Koha leidmine
Rita: «Algul tahtsin hirmsasti Võrumaale. Mul elas tädi
seal ja meid saadeti suvel vennaga tema poole. Mul on sealt
ilusad mälestused.
Aga sinna nagu ei juhtunud saama ja kui nägime internetis seda vana maja, oli
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Millest mõtleb kunstnik vana seina ääres taevasse vaadates? Või jälgib ta hoopis värvide mängu, mida teised märgata ei oska?

Oma kätega vanale seinale tagasi antud ilu ja oma käega
maalitud pildid riiulil.

selge, et Viljandimaast ei pääse.
Kui me hoovi sisse keerasime, oli kohe tunne, et oleme
kodus.
Enn on ju põline Tallinna
inimene. Mina olen lapsena
palju maal olnud ja see polnud
mingi ime, et tahan maale tagasi või maatööd teha, aga et talle ka nii meeldis…»

Igatsus
Rita: «Paljudel eesti inimestel tekib vanemas eas tahtmine käed mulda panna. Ma
nii igatsesin oma maalapikese
järele!
Lapsena elasin Viljandis
Kungla tänaval ja käisin Jakobsoni koolis. See oli ilus kant.
Aed meil oli. Kõik, mis ma maha panin, läks kasvama. Ema
saatis ikka minu istutama ja
külvama.
Tahan oma aednikuametis
olla tasa-tasa. Eriti kui mõtlen,
et oleksin väga vabalt võinud
selles elus sellest kõigest ilma
jääda.»

Puud
Rita: «Kas sa teed või ei tee,
aga hirmus tahtmine on kogu
aeg midagi teha ja see võimalus siin on. Selleks on mul palju jõudu, on ju?»
Enn: «On küll. Tema on niisugune, et saab kõigega hakka-

Inimesele ei ole palju vaja: pisut mööblit ja maalimistarbed
teises toas.

ma. Minul ei ole enam seda tervist, et jõuaks…»
Rita (naerab): «Tema teeb
nõuga, mina jõuga.
Ma istutasin sada viiskümmend puud ja põõsast, pärast
lugesin kokku. Alustasin nendest, mida vanaperemees ei olnud siia istutanud. Pärnasid
siin ei olnud. Kaksteist tamme
sai istutatud ja kuuski sama
palju, kibuvitsu ja põõsasroose. Sireleid ja jasmiine õnneks
oli, aga kastanit ei olnud. Mulle meeldib, kui on palju sorte
puid. Siin ongi palju puid, mida vana taluperemees on istutanud. Jumal tänatud, sest
need on juba suured.»

Jäämine
Rita: «Algul mõtlesime, et
oleme siin suvel, olgu peale.
Tuleb sügis — ei raatsi ära minna, tuleb talv — ikka ei raatsi.
Hakkad tundma, et enam ei
raatsigi.
Linnas ei näe aknast enam
pilvigi, aga siin, ükskõik kuhu
ka ei vaata, hing jääb kinni —
nii ilus on! Selline vana taluaed on juba iseenesest ilus
oma põlispuudega.»

Äratundmine
Rita: «Mina töötan aias ja
Enn tuleb minu juurde ja ütleb: «Kuule, äkki me olemegi
juba surnud ja paradiisis?»

Tõesti, me olime nagu paradiisiaias.»
Enn: «Elamise mõtet pole
siin küll vaja otsida, siin on tõepoolest nagu paradiis.»

Hingerahu
Enn: «Jah, rahu on hinge
tulnud. Hingerahu ongi suurim
väärtus elus.
Eks see ole kahe otsaga asi:
kui ise ei püüa, ega ta siis tule.
Palju sõltub sellest, kuhu satud
ja kellega koos oled. See pole
alati enda teha.
Kui oled paksu jama sees,
kust seda hingerahu siis võtta?
Ja kui oled sellises olukorras
rahulik, näitab see juba kalestumist või hoolimatust, et sa ei
pööra millelegi ega kellelegi
tähelepanu. Seda ka ei taha.»

5 x Elmo Riig

Ei pisike karvane metsaelanik ega inimesed ole neid õunakesi märganud ja nii nad puu otsas talvituvadki.

das ta pildisse suhtub. Kui ta
ütles «Oo!», siis oli hea, aga kui
«Ahah, ahah», sain aru, et võin
rahulikult edasi teha — ei kõlba veel kuhugi.
Näete, siin on mul aednik
kõrvitsapõllu kohal, siin on üks
jõulupildikene, siin on linnud
pesa pähe teinud.»
Enn: «Teda ei saa õpetada,
ta on isepäine. Mingit nõu anda, seda küll, lihtsalt juhtida
tähelepanu mõnele asjale.»

Lilled
Rita: «Lilli kasvatan muidugi, kohe südamest. Kõik lilled on
mu lemmikud, kuigi mõni meeldib loomulikult rohkem. Ma külvasin oma keldrimäele ka lilli,
selliseid, nagu Itaalias põllu
peal kasvavad. Nii ilusad!»

Maalimine

Lapsed

Enn: «Vahepeal oli raskusi.
Kevadel oli mitu näitust ja järsku enam ei saanud midagi kätte. Olen hakanud maal maalima
ja see istub, siin on väga hea
õhkkond. Just lõpetasin ühe
suurema pildi, oli välismaalt
üks tellimus. Käisin seda Tallinnas ära viimas. Nii ta läheb.»
Rita: «Mina ei ole maalimist õppinud, teen seda oma
rõõmuks.
Algul loomulikult käisin ja
näitasin Ennule ja kuulasin
kriitikat. Ma sain kohe aru, kui-

Rita: «Nad kõik käivad siin
vahetevahel, minu poeg ja Ennu lapsed. Ma tahan väga saada maavanaemaks!»
Enn: «Eks ta ole küllaltki
kauge ja tülikas tulla, aga on
hea meel, kui nad tulevad.»

Teater
Rita: «Üks viimaseid asju,
kus mängisin, oli Becketti «Õnnelikud päevad». Kunagi tegime seda koos Juhan Viidinguga, nüüd Ennuga. Lõppude lõ-

puks on ta ju Priit Põldroosi
poeg ja teater ei ole temast
mööda läinud.
Aga kui inimene on nii vana nagu mina, siis ta peab otsustama, millest ta ei raatsi selles elus veel loobuda. Kõike ei
jõua. Valisin aednikuameti.
See mulle meeldib ja pakub
rõõmu.»

Toit
Rita: «Meil on nii kenad
naabrid siin. Perenaine Leili
peab loomi. Tema käest saab
mune ja saaks piima ja kartuleid ka. Ta tegeleb mahepõllundusega. Ma hakkan ka aedvilju
kasvatama: lasin sügisel maa
üles künda, et oleks põllukene.
Teised naabrid, Milvi ja Lembit
tegelevad edukalt iluaiandusega. Nad teavad sellest kõike.
Kevadel külvasin herneid.
Istusime peenra ääres ja sõime
herneid. Nii tore oli!»

Loomad
Enn: «Siin on madalad aknad. Ühel ilusal päeval nägime,
et rebane vahib aknast sisse.
Ja siis tuli üks väike loom,
ronis õunapuu otsa, uuris üht,
siis teist õuna. Lõpuks valis sobiva välja, võttis kahe käpa vahele ja kiirustas minema.»
Rita: «Nüüd käivad kaks kitse aias, kaevasin neile suure lume ajal õunapuu aluse lahti.»
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Rõõmsaid jõule,
väärt mõtteid ja
loovaid tegusid
uude aastasse!

Viiratsi volikogu
ja vallavalitsus tänavad

valla elanikke
meeldiva koostöö eest
ja soovivad rahulikku
jõuluaega.
Viljandi Linnavolikogu
Viljandi Linnavalitsus

Meeleolukat
jõuluaega
ja rohkem
rõõmu uuel
aastal!

Head Eesti inimesed!
Eesti Vabariigi 90. sünniaasta on olnud vastuoluline
nagu meie riigi ja rahva ajalugugi.
Lõppevasse aastasse mahtusid nii uute ilmakodanike sünnid kui ka
suured lahkumised, nii tänulikkus ja õlg-õla tunne suurejoonelinelisel
märkamislaulul kui ka vaikne üksiolemine. Lahkuv aasta tõi rõõmu
meie sportlaste olümpiamedalitest, kuid pani ka senisest tõsisemalt
tulevikuküsimustesse süüvima, et majandussurutisest tulenevatele
igapäevaprobleemidele lahendusi otsida.
Jõuluaeg on rahuaeg. See on aeg, mil vaadatakse iseendasse ja
tuntakse rõõmu lähedastest. Aeg, mil märgatakse abivajajaid ning
ollakse valmis tegema oma väike heategu, et maailm oleks parem koht.
Soovin teile ilusat jõuluaega!
Jätkugu teil ikka tarmukust seista nii enda, oma lähedaste, kogu rahva
kui ka meie riigi püüdluste eest!
Teie Siiri Oviir
Euroopa Parlamendi saadik, Keskerakond

www.siirioviir.ee

Kauneid jõule ja meeldivat
koostööd uuel aastal!
V I L J A N D I

E K E

PR O J E KT

Viljandi Kultuurimaja
soovib kõigile häid jõule,
rõõmsat aastavahetust ning
meeldivaid
kultuurielamusi uuel
aastal!
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Jõululaupäev on
teinud igasuguseid
ilmanägusid
Ilmajaama andmeil on möödunud kolmel aastakümnel
jõululaupäeval Viljandis
enamasti lumi maas olnud.
Aivar Aotäht
aivar@sakalakirjastus.ee

Vanu andmeid uurinud meteoroloog Ülle
Murro lausus, et sel perioodil on vaid
neljal aastal jõululaupäeval maa
täiesti must olnud. Samas tõdes ta,
et üksnes lumi ei pruugi ilusat
talvepäeva tähendada: ilm
võib hall olla ka siis, kui
ilmajaama vaatlusplatsi
katab mitme sentimeetri
paksune valge vaip.
«Viimasel 29 jõululaupäeval on sula valitsenud 14 korral
ehk teisiti öeldes on õhutemperatuur
kerkinud kas rohkem või vähem üle nullkraadi,» rääkis
Murro. «Selliseid jõululaupäevi, mil õhutemperatuur on püsinud pidevalt alla nulli, on olnud 15.»
Murro lisas, et nimetatud perioodil sadas 14 jõululaupäeval
lund ning kuuel aastal polnud sademeid üldse. Ülejäänud kordadel tuli ka vihma ja lörtsi või mitut sorti sademeid kokku. Esines udu,
sompa, halla, härmatist ja jäidet. Ainult äike pole jõululaupäeval Viljandis kärgatanud.
Kõige sajusem oli 1991. aasta 24. detsember, mil ööpäevaga langes lund ja vihma 5,9 millimeetri jagu. See teeb 10,4 protsenti detsembri normist.
Kõige paksem lumevaip oli Viljandis jõululaupäeval maas 1981. aastal, mil see ulatus 32 sentimeetrini. Teine tulemus on 23 sentimeetrit aastast 1988 ja kolmas 22 sentimeetrit 2001. aastast.
Tegelikult on esimesena nimetatud 32 sentimeetrit isegi märksa pikema aja kui kolmekümne aasta rekord: täpsemalt öeldes on see vähemalt viimase 63 aasta tipp. Eesti meteoroloogia
ja hüdroloogia instituudi ilmavaatluste osakonna peaspetsialistil Külli Loodlal
oli võimalik uurida Viljandi jõululaupäeva lumepaksuse andmeid alates 1945. aastast ja paksemat lund kui 1981. aastal pole 24. detsembril siin olnud.
Jõululaupäeva kõige soojema ilma kohta õnnestus Loodlal
Viljandi andmeid hankida alates 1938. aastast, ehkki rekord
on hiljutine: 2006. aastal mõõdetud 6 soojakraadi.
Minimaalse õhutemperatuuri kohta on Viljandi
andmed saadaval suisa 1919. aastast, ent seegi
rekord on üsna värske: 2001. aastal mõõtis ilmajaam miinimumiks —27,6 kraadi.

EESTI ÄÄRMUSED
• Paksim lumikate: 45 sentimeetrit 1952. aastal Türil
• Minimaalne õhutemperatuur: —34,6 kraadi 2001.
aastal Võrus
• Maksimaalne õhutemperatuur:
+8,5 kraadi 2006. aastal Sõrves
• Tugevaim tuulepuhang: 28 meetrit
sekundis 1971. aastal Kihnus
Andmed maksimaalse ja minimaalse õhutemperatuuri
kohta on olemas alates 1882. aastast, lumikatte kohta
alates 1921. aastast ning tugevaima tuulepuhangu kohta
1970. aastast. Vaatlusandmetes on lünki.
Allikas: EMHI
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Taeva poole küünitavad tornid muudavad Viljandi muinasjutuliselt kauniks
Läinud sajandi alguse suurim pudrunui

TOIMETAJA VEERG

Väärika linna
väärilised

Ä

rgu nüüd järvamaalaRannar
sed solvugu, aga ma taRaba
vatsen alati, kui mul
palutakse oma kodulinna ise«Sakala»
loomustada, algatuseks teata433 0048
da, et ega Viljandi ole mingi
Paide.
Paide nimi selles väites on täiesti juhuslik. Sama hästi
võiks sel kohal olla Võru, Valga, Türi, Rapla või mõni teine
sümpaatne Eesti väikelinn. Minu mõte peitub hoopis selles,
et Viljandi on oma tavapäratult vaheldusrikka maastiku, rikka ajaloo ning hästi läbi mõeldud ülesehituse poolest minu
silmis alati olnud midagi enamat kui lihtsalt üks tore Eesti
maakonnakeskus.
Isegi kui meil on mõnikord põhjust nuriseda selle üle, et
mujal on üks või teine asi paremini lahendatud, et meil napib tulusaid töökohti või et siin pole veekeskuse ehitamise
ja staadioni remondiga küllalt kärmesti hakkama saadud, ei
muuda see Viljandit vähem eriliseks.
On mõistetav, et argimured jätavad kohalikele inimestele vähe aega joovastuda siinse looduse ilust, vanalinna muinasjutulisusest või August Maramaa ajal planeeritud tänavate ämblikuvõrku meenutavast struktuurist. Samas on nii
mõnigi minu tuttav, kes esimest korda Viljandisse sõites sisenes linna Viiratsi poolt, seda kogemust tagantjärele kirjeldanud kui midagi ainulaadset ja liigutavat.
«Mäletan, et olin auto tagaistmel magama jäänud ning
mind äratati umbes Teemeistri bussipeatuse juures. See
pilt, mis minu unistele silmadele avanes, oli nagu lummava
unenäo jätk,» muljetas üks neist alles eelmise nädala hakul.

M

ind ei üllata see üldse, sest
MÕTE
olen neljanda põlve viljandlasena ka ise Viiratsi
Kui Viljandi
poolt linnale avanevat vaadet sadu
südalinnast
kordi nii ööl kui päeval nautimas
käinud ning ikka suudab see minus
tornid ja tortekitada tunde, justkui asuksin kunikesed
sagil mujal, mitte tasasel ja võsasel
eemaldada,
Eestimaal.
ei jääks selle
Selles on midagi keskeuroopalikku, midagi analoogset Austrias,
piirkonna roTšehhis või Lõuna-Saksamaal nähmantilisusest
tuga. Kui välja arvata Meriväljale ja
suurt midagi
Viimsisse kätte paistev kuulus Taljärele.
linna kilukarbimotiiv, pole samaväärset panoraami ühelgi teisel
Eesti linnal.
Küllap siit Viljandi erilisus pihta hakkabki. Meil on tänu künklikule maastikule ülejäänud sisemaa linnadega võrreldes rohkem
õhku ja avarust ning kohti, kus pilku kaugusesse suunata ja vabadust tunnetada. Ühe tare uksest
teise läveni laiuva tiheda padrikuga harjunud lauskmaa rahvale on
see suur asi. Ega siis muidu kipu
eestlased kas või hambad ristis oma suvilat merekaldale
ehitama — sealtki otsitakse sedasama piiritu priiuse tunnet.
Tuues taas võrdluseks teised väikelinnad, ei meenu mulle ühegi nende vanalinnas samavõrd suurt tornide ja tornikeste kontsentratsiooni. Ent just need rajatised eesotsas vana veetorni, priitahtlike pritsimeeste vahitorni, kirikute ja
1930. aastate algul põhjalikult ümber ehitatud raekoja kellatorniga rõhutavad Viljandi muinasjutulist ilmet.

1911. aastal valminud tornikiiver mõjub 1999. aastal valmis saanuga
võrreldes saledamana, sest selle ülemises osas polnud aknaid.

sele saatuslikuks saama. Nimelt seisis vahepeal viltu vajunud ja 1996. aastal lammutatud
tornikiivri taastamisele «Sakala» vahendusel vastu linna endine peaarhitekt Valdur
Malmre. Tema leidis, et taastamisele kuluva raha eest tuleks
ehitada hoopis moekam vaatetorn kui see ilmetu pudrunui.
Protestist hoolimata töötas
kohalik Rotary klubi tornile

algse väljanägemise tagasiandmise nimel ning 1999. aasta 6.
novembril tõsteti annetuste
toel aktsiaseltsis Viljandi Metallitööstuse Ehitus valminud
kiiver pasunahelide ja sadade
linlaste kaasaelamise saatel
oma praegusele kohale.
Järgmise aasta suvel avati
tornis vaateplatvorm, millelt
avaneb maaliline vaade kogu
linnale ja selle ümbrusele.

Üks väheseid fotosid, millel on näha ehitusjärgus veetorn. Pilt on tehtud umbes
praeguse linnastaadioni asukohast.

Punane ja valge kirik
Viljandi Jaani kirik rajati aastatel 1466—1472 frantsisklaste ordu
reformitud haru observantide kloostrikirikuna ning on linna oletatavasti vanim seniajani kasutatav hoone. Enne selle ehitamist
seisis samal kohal väike kirik või kabel, mille kooriruumi kaarjas osa on nähtav praeguse pühakoja alatariruumi all krüptis.
Toona siinseid alasid valitsenud ordu reeglid ei soosinud kirikutele tornide ehitamist, ent Jaani kirik selle siiski sai. Nähtavasti seetõttu, et ta asus linnamüüri ääres ning too müürilõik vajas kaitsetorni.
Mungad jätsid kloostri ja kiriku maha vahetult enne Vene-Liivi sõja Viljandisse jõudmist. Pärast seda on pühakoda korduvalt
hävitatud ja taastatud. Viimase valusa hoobi andis Nõukogude
võim 1952. aastal: kirik suleti sunniviisiliselt ja muudeti kaubalaoks.
Esimene jumalateenistus leidis taastatavas kirikus aset 1991.
aasta jõululaupäeval. Mõni aeg hiljem jõudis torni tagasi vahepeal Kuusalu kirikus olnud kell.
XIX sajandi keskpaigaks oli Jaani kirik kohalikele inimestele lootusetult kitsaks jäänud — seda kasutasid nii Viljandi linna
kui kihelkonna elanikud — ning seepärast otsustati linna- ja maakogudus lahutada. See sai teoks 1860. aastal.
Mõisnik parun von Ungern-Sternbergi eraldatud maatükile
kerkis maakoguduse uus pühakoda aastatel 1863—1866. Hoone
ehitati Viljandile iseloomulikest punastest tellistest ja graniitkivist, mis üheskoos loovad suurejoonelise ja piduliku üldmulje.

Kui tänapäeva viljandlased teavad
südalinnas valgeks võõbatud tuletõrjetorni, siis algusaegadel andsid selle välisilmes tooni hoopis
krohvimata punased tellised.
7 x Viljandi muuseum

Parim tööpost
vanale Tobiasele
Võrreldes raekoja ja veetorniga on nende naabruses asuvast tuletõrjehoone tornist
eri trükistes suhteliselt vähe
juttu tehtud. Ometi on just
see ehitis leidnud Viljanditeemalistel postkaartidel
vaat et enim eksponeerimist.
Tuntuim motiiv on seejuures
Kauba ja Väike-Turu tänava
ristumiskohalt ehk keskaegselt turuplatsilt avanev vaade.
Valgetele puitsammastele toetuva teravatipulise punase plekk-kiivri ja linna jälgimiseks mõeldud vaateplatvormiga torn oleks justkui
välja hüpanud mõnest muhedast lastejutust. Ideaalselt sobiks seesugune ehitis ametipostiks näiteks telelavastuses «Kardemoni linna rahvas
ja röövlid» ümbruskonna üle
vahti pidanud vanale pika
habemega Tobiasele.
Voolikute kuivatamiseks
ja vahipidamiseks mõeldud
torni esimese platvormini
ulatuva kivist osa kõrgus on
16 meetrit ja üldkõrgus 25,5
meetrit. Nagu tuletõrjetornile kohane, asub selle ülaosas
häirekell, millele nõukogude
ajal lisati valju sireeniga häiresüsteem. Mõlemad on alles
ja töökorras seniajani.
Torn koos selle külgedel
paiknevate pritsikuuride ja
vahi korteriga valmis 1926.
aastal, kusjuures tuletõrjujad olid selle ehitamiseks
krunti taotlema hakanud juba veidi pärast Vabadussõja
lõppu 1921. aastal. Kvartalit
ristipidi läbiv maatükk saadi
linnalt kätte 1925. aasta augustis ning juba samal kuul

tehti meister Luhti plaani
alusel ehitusega algust.
Ametlikult kuulutati hoone valminuks 1926. aasta 7.
detsembril. Avakõne pidas
tuletõrjeühingu juhatuse liige Rudolf Simon ja maja õnnistas sisse piiskop Jakob
Kukk. Sündmuse tähtsust ilmestab muu hulgas asjaolu,
et selle puhul läkitasid Viljandisse valitsuse tervitustelegrammi riigivanem Jaan
Teemant ja haridusminister
Jaan Lattik.
Seni ainus suur ümberehitus leidis hoones aset
1968. aastal. Nimelt lisati
enam-vähem samal ajal esimese kutselise tuletõrjemaleva loomisega hoone tiibadele teine korrus, kus leidsid
koha saal ning hulk vajalikke
kontori- ja olmeruume.
Mõne aasta vabatahtlikega ühe katuse all olnud professionaalsed tuletõrjujad
kolisid kesklinnast Riia
maantee ääres valminud majja 1972. aastal.
Sel kuul oma 82. aastapäeva tähistanud maja kuulub seniajani priitahtlikule
tuletõrjeühingule, ehkki see
mittetulunduslik organisatsioon ei ole 1990. aastate
keskpaigas aset leidnud reformide tulemusena juba
pikka aega väljakutsetele
reageerimisega tegelnud.
Soovijatele osutatakse mitmesuguseid muid teenuseid,
näiteks tehakse pottsepa- ja
elektrikutööd, pühitakse
korstnaid ning laetakse tulekustuteid. Umbes neli viiendikku hoonest on välja renditud.

Matsakas puidust kellatorn kõrgus üle linna enam kui sada aastat. 1930. aastatel uuendatud raekoda sai tunduvalt
kõrgema ja sihvakama otsatorni.

Eesti esimene moodne

M

uu hulgas olgu öeldud, et kahe ilmasõja vahel kõikjale Eestisse kerkinud funktsionalistlike hoonete
erilise austajana pean ma Viljandi raekoda nende
seas üheks uhkemaks. Ehkki tegu oli esimese moodsa raekojaga, oskasid arhitekt Johannes Fuks ja insener Erich Otting
selles osavalt ühendada provintsliku tagasihoidlikkuse ja
kõrgustesse püüdleva ambitsioonikuse.
Minge ja veenduge: hoone on nauditav igast küljest, sõltumata sellest, kas seal töötav linnapea on teile parasjagu
meelepärane või mitte.
Kui Viljandi südalinnast tornid ja tornikesed eemaldada, ei jääks selle piirkonna romantilisusest suurt midagi järele — kaotsi läheks vähemalt pool arhitektuurilisest üldväärtusest. Need ehitised on meie linna silmatorkavaimad
näojooned.
Võimalus silmata ühelt hämaravõitu munakivitänavalt
teisele pöörates tumeda taeva foonil üle kõige kõrguvat valgustatud tornikiivrit on just see, mis annab vanale linnale
väärikuse.

On teada-tuntud tõsiasi, et Viljandi oli üks esimesi Eesti linnu, kuhu rajati veevärk ja kanalisatsioonisüsteem. Selle
ambitsioonika sammu monumendina seisab raekoja pargi
servas seniajani vana veetorn.
30 meetri kõrgusest tornist
vulises viljandlaste kraanivesi
esimest korda välja 1911. aastal, kui linnapeaametis oli Otto von Engelhardt. Väärib märkimist, et torni sisseseadet ei
toodud kohale kusagilt kaugelt,
vaid selle valmistasid kohalikud ettevõtted. Näiteks 100
kuupmeetri suurune veepaak
tuli Uno Pohrti masinavabrikust.
1930. aastatel plaaniti torni
kiviosa linna kaunistamise
kampaania käigus katta metsviinapuu väätidega, kuid see
jäi pelgalt mõtteks.
Oma esmast otstarvet kandis ehitis 1960. aastate alguseni, mil Jakobsoni ja Leola tänava ristmiku juures valmis uus
veetorn. Vana torn jäi aga linna silueti lahutamatuks osaks
ka kasutuna seistes.
Linnapea August Maramaa
kirjutas omal ajal ühes turismitrükises veetorni kohta: «Ta
paistab kaugele üle linna kui
pudrunui.» Sama võrdlus kippus ligi 70 aastat hiljem ehiti-

Kloostri pühakojaks ehitatud Jaani kirik on kõigi eelduste kohaselt
vanim seniajani kasutuses olev
Viljandi hoone.

Pauluse kirik rajati XIX sajandi
keskel, kui Jaani kirik oli Viljandi
ja selle ümbruse elanikele kitsaks
jäänud.

Pärast Põhjasõda, aastatel
1768—1774 ehitas advokaat ja
linna justiitsbürgermeister
Nicolaus Otto Viljandisse
ühe esimese kivimaja. 1783.
aastal üüris ta selle välja
renterei ja magistraadi istungite tarbeks.
1820. aastal ostis linn hoone endale ja ehitas välja katusekorruse ruumid. Umbes
samal ajal lisati sellele ümara kupliga tipnev puidust kellatorn.
Esimene tornikell oli
puust ratastega ja seetõttu oli

raekojavahi igahommikune
kohustus see õigeks keerata.
Niiske ilmaga rattad paisusid
ja kell jäi taha, ilusa kuiva ilmaga käis ta aga ette.
Nüüdisaegse väljanägemise sai raekoda mitme linnavoliniku vastumeelsusest
hoolimata 1931. aastal. Esialgse plaani kohaselt pidi vana
kell saama uue kodu tuletõrjemaja tornis, kuid pritsimehed loobusid sellest, viidates
liiga suurtele kuludele.
Vanast majast jäid uude
raekotta alles vaid esimese

raekoda
korruse müürid, sealhulgas
mõned interjööri detailid väikeses saalis.
Uue raekoja sihvakast otsatornist avanes kaunis vaade
linnale ja ümbruskonnale. Ära
olevat paistnud koguni Holstre
vallas paiknevad ehitised.
Ehkki Põltsamaa kellassepp
pakkus linnale 2000 krooni eest
Põltsamaa lossi vana kella, otsustas too osta Saksamaalt ligi
neli korda kõrgema hinna eest
uue, firma AEG kella. Selle esimesed löögid kaikusid üle linna 1932. aasta jaaniööl.

Lehekülje koostas Rannar Raba
Allikad: Ain Vislapuu, Heiki Raudla «Maramaa aeg», «Oma maa», Viljandi muuseum, Viljandi Jaani kogudus, Viljandi linnavalitsus, mittetulundusühing Viljandimaa Turism
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Tabamus

Elmo Riig

MÕTTETERA
«Üheainsa mõttega mees on alati tugevaim mees,
sest ta paneb kõik jõu-, töövõime-, tahte- ja närvipingevarud, mis tal on, ses ühes ainukeses suunas käiku
ning saavutab hoo, millele maailm harva vastu seista
jaksab.»

NALJAD
Lapsed ajavad hoovis juttu.
«Jõuluvana on täielik ihnuskoi!» — «Kust sa seda võtad?» — «Noh, selle asemel
et ise kink tuua, leidis ta nuku, mille ema oli kappi peitnud, ja pani selle öösel kuuse alla.»
Armeenia raadiolt küsitakse, mitu etappi on mehe
elus. Vastus: kolm. Esimene:
siis ta usub jõuluvana. Teine: ta ei usu jõuluvana. Kolmas: ta on ise jõuluvana.
Juku küsib tädikeselt:
«Kas sa tead muinasjuttu
kolmest põrsakesest?» —
«Muidugi tean!» — «Ükskord ammu-ammu elas kaks
põrsakest…» — «Aga kolmas
põrsake?» — «Aga jõulud?»

Armeenia raadiolt küsitakse, millal läheb jõuluvana psühhiaatri juurde. Vastus: siis, kui ta kaotab usu
endasse.
Jõuluvana tuleb töölt koju, viskab koti nurka ja läheb
kööki sööma. Päkapikk küsib: «Kuule, jõuluvana, miks
su kott liigutab? Mis seal
sees on?» — «Ah, paar last.
Võtsin tööd koju kaasa.»
Juku kohtab paar päeva
enne pühi laadal jõuluvana.
«Kas sa jõululaupäeval mulle külla tuled?» — «Hea
meelega!» — «Helista siis
küünarnukiga uksekella.» —
«Miks ma näpuga vajutada
ei tohi?» — «Ega sa ju ometi
tühjade kätega tule.»

ESIKÜMME
Videoplaneti esikümme 9.—16. detsembrini
1.
2.
3.
4.

«Mina olin siin»
«Pimeduse rüütel» («The Dark Knight»)
«Maxwell Smart: agent 86» («Get Smart»)
«Harold ja Kumar: põgenemine Guantanamo
Bayst» («Harold & Kumar: Escape from
Guantanamo Bay»)
5. «Aeg on käes» («The Happening»)
6. «Fred Claus: jõuluvana vend» («Fred Claus»)
7. «Narnia Kroonikad: Prints Caspian» («The
Chronicles of Narnia: Prince Caspian»)
8. «Seks ja Linn» («Sex and the City. The Movie»)
9. «Uudiste film» («News Movie»)
10. «Horton» («Horton Hears a Who!»)
Allikas: Selveri ja Maksimarketi Videoplanet

Titetants

Stefan Zweig

Tänavu ehmatas lumi
mitu korda oma äkilise tuleku ja rohkusega. Meenuvad märtsi
lõpul maad katnud
paks valge vaip ja kevadise saju võrdväärne vanem vend — novembrilõpulumi.
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Leia sõbra jaoks aega!

Häid jõule!
Soovime oma töötajatele ja
koostööpartneritele
valgeid jõule ja
ilusat aastavahetust.
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Kaunist
jõuluaega
kõigile
Edukas Eesti ettevõte

PIIA VILU
VÄIKELOOMAKLIINIK

Südamlikud jõulusoovid teile!
Õnnelikku
uut astat!

Täname oma kliente ja soovime
kõigile jõulurõõmu südamesse ja
hingesoojust kodudesse!
Et laud oleks kaetud ja tuju oleks hea!
Teile parimat pakkudes ka algaval 2009. aastal.

Juridic & Invest OÜ
KU

LINAARIA

EE T. 3,

RAUDT

www.leho.ee

Lossi t. 40

Lumiseid jõule ja
rõõmsat aastavahetust.
Soovime oma klientidele
ja koostööpartneritele
kauneid jõule ja
meeldivat
aastavahetust!

Soovime oma klientidele

häid jõule
ning meeldejäävat
uut aastat!

Leegi vaikselt, küünlatuli, lõhna kuuseoks,
kõik, mis aastas kaunis oli, jäägu elavaks.

Rõõmuküllaseid jõule ja
tegusat uut aastat!

Windlex Invest
BETOONPÕRANDAMEISTRID

Soovime oma

E!

jõulurõõmu, südamesoojust
uut aastat!

Atsi Rehvid

R

ning koostöörikast
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ja koostööpartneritele

E!
L
U

töötajatele, klientidele

AH

ja kaunist uut aastat!
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Soovime meeldivaid jõule

R

Täname oma kliente ja koostööpartnereid.
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RESTORAN

Olgu jõulud teile
rahulikud ja rõõmsad,
toogu uus aasta
edu ning õnne!

Kauneid jõule.
Tellige pidusöögid VÜKK-i restoranist Centrum.
Tel. 529 8919.

Võtmed kätte plekitööd

Kauneid jõule ja
rõõmurohket uut aastat
praegustele ja tulevastele
klientidele!

Soovime kõigile oma
patsientidele

Soovime oma praegustele
ja tulevastele klientidele
kauneid jõule ja
edukat uut aastat!

kauneid jõule ja

Tallinna Optika

rahulikku uut aastat.
Maramaa kliinik

ELE JA ÄRIPARTNERITELE!

RAHULIKKE JÕULUPÜHI JA

DUKAT UUT AASTAT KLIENTI

D

Kauneid jõule ja
õnnelikku uut
aastat!

E

A Auto
Moto
M

KAUPLUS
KAUPLUS AUTO-MOTO
Viljandis Valuoja t. 13-a. Tel. 434 4433.

Rahulikke jõule ja
edukat uut aastat
kõigile praegustele ja
tulevastele klientidele!

Kaunist jõuluaega ja meeldejäävaid reise uuel aastal koos Tensi-Reisidega !
Austria kaunid paigad 20.-26.05*; 14.-21.07
Austria-Itaalia Alpid (koos “Aida” etendusega Veronas) 15.-21.08*
Romantiline Baierimaa 25.04-2.05; 6.-13.07*; 30.07-5.08*
Romantiline Baierimaa ja Austria 18.-24.07**
Saksamaa võluvad väikelinnad ja Reinimaa 7.-15.07
Saksamaa võluvad hansalinnad ja Moseli jõe org 6.-12.09*
Unustamatu Ungari 25.-30.06
Austria-Ungari keisririigi radadel 12.-18.08*
Kuldne Praha ja Tšehhimaa võlud 8.-13.07; 24.-29.07*
Poolat avastama 22.-28.07; 16.-22.08; 18.-24.08
Horvaatia-Sloveenia, Dalmaatsia 3.-11.07*;11.-19.07*;
17.-25.07*; 25.07-1.08**; 15.-22.08**;22.-30.08*; 5.-13.09
Muinasjutuline Šveits 10.-19.06; 13.-18.07**; 5.-10.08**
Pariis – igaühele midagi
(peredele DISNEYLAND) 2.-10.05; 16.-19.07**
Prantsusmaa ringreis ja Pariis 8.-16.07*; 19.-24.07**
Prantsuse Riviera, Provence, Alpid
26.07-1.08**; 1.-8.08**; 8.-15.08**
Imeline Itaalia 14.-24.05; 13.-19.05*; 1.-8.08**; 8.-15.08**;
3.-12.09*; 19.-28.09*

Toscana ringreis 15.-19.09**
Hispaania 25.07-1.08**; 10.-15.08**; 22.-29.08**
Portugal 1.-7.06**; 6.-12.07**; 17.-23.08**
Iraan, muistne Pärsia 10.-24.09**
Jordaania kuningriik 11.-19.10**
Tuneesia ringreis kevad 2009**
Kreeka ringreis 6.-13.08**; 9.-16.09**; 16.-23.09**
Kreeta ringreis ja Santorini saar kevad 2009**
London-Inglismaa 11.-17.07*
Šotimaa-Inglismaa
17.-24.07**; 3.-10.08**; 10.-17.08**; 17.-25.08*
Wales ja Cornwalli poolsaar 26.07-2.08**
Iirimaa ringreis 25.-31.07**
Island-tule ja jää saar 3.-7.08**
Põhja-Norra 6.-13.07; 9.-16.08; 17.-26.07(koos Nordkapiga)
Kesk-Norra 4.-10.05; 25.06-1.07; 7.-13.07; 30.07-5.08, (7p)
Kesk-Norra 11p., 9.-11.07; 2.-12.08; 21.-30.07
Lõbus reis Pipimaale 3.-7.06; 8.-12.07; 28.07-1.08; 5.- 9.08
Taani Legoland 9.-14.06; 7.-12.07; 21.-26.07
Muumimaa ja Caribia veepark 12.-14.06; 17.-19.07; 31.07-2.08

Lummav Ahvenamaa 16.-19.06; 26.-30.06; 7.-10.07; 16.-19.07;
23.-26.07; 28.-31.07; 6.-9.08; 13.-16.08; 20.-23.08
Saladuslik saar Gotland 20.-25.07; 23.-28.07; 30.07-5.08;
31.07-5.08; 6.-11.08; 6.-12.08
Bornholm – Läänemere roheline pärl 14.-19.07
Päikeseline Ölandi saar 15.-20.08
Rootsi-Norra 14.-19.05; 16.-20.09
Soome – tuhande järve maa 4.-5.06; 15.-16.07; 28.-30.07
Sügisvärvides Lapimaa 9.-13.09; 17.-20.09;
Sankt Peterburg 20.-22.03; 23.-26.07
Petseri-Pihkva-Novgorod 7.-9.08; 26.-27.09
Lätimaa 14.03; 16.05; 26.-27.06; 31.07-2.08
Leedumaa, Klaipeda–Palanga 5.-7.06; 18.-21.06; 10.-12.07;
16.-19.07; 24.-26.07; 6.-9.08
*-üks suund lennukiga
**-kaks suunda lennukiga

Parim jõuluüllatus on meie kinkekaart!

17. Reisihooaeg
Tallinn Estonia pst 5
Tel 670 3000, 670 3333
Tartu Ülikooli 4 II korrus
tel 734 4207, 734 4208
Pärnu Ringi 10
tel 442 6300, 442 6305
www.tensireisid.ee
tensi@tensireisid.ee
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Kallid sõbrad Viljandimaal ja mujal Eestis!
Soovin teile kõigile rahulikke valgeid jõule,
meeldivat aastavahetust ja palju rõõmu uuel aastal.
Kalli-kalli!

Teie Uschi

Rahulikke jõule ja
kordaminekuid
uuel aastal!

Sakala 23

Rahulikke jõule
ja
head uut aastat
soovib päevakodu Inkeri.

Täname oma kliente ja
koostööpartnereid toreda aasta eest!
Õnnelikku jõuluaega ning
edukat 2009. aastat!

Rael Autokeskus

Tulgu jõulud lumeteega,
ehtsa Eesti talureega.
Kostku aisakella kaja
nagu vanal Eesti ajal.

Õnnelikku
jõuluaega ja
edukat uut aastat!

Häid jõule!
Endla kohvik

kõikidele klientidele
Soovime
häid jõule, meeldejäävat
aastavahetust ning
head uut aastat!
OÜ SIIMALS
Leola ärikeskuse hoones, Jakobsoni t. 11,
tel. 433 4328.
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Soovime om gustele ja
kõigile prae tidele
lien
tulevastele k
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TURVAS

Täname
kõiki kliente ja
partnereid sisuka
koostööaasta
eest!
ESPAK VILJANDI
Vilpak AS, Viljandi, Reinu tee 35, tel. 433 6652
23.12 8.30-17.00; 24.12-26.12 suletud
31.12 8.30-14.00; 01.01.2009 suletud
www.espak.ee

MIDA TEHA?

24 Sakala
Karksi valla
kultuurikeskus

NÄITUSED
Viljandi kunstisaal
Vabaduse plats 6 teisel korrusel
Tel. 551 5932

15. veebruarini

Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia
Tel. 435 5529

Merike Põllu maalide näitus «Valgusele vastu»

Jüri Arraku maalide näitus

Viljandi muuseum
Johan Laidoneri plats 10
Tel. 433 3316

Näitus XX sajandi alguse
pesumoest

Viljandi
linnaraamatukogu
Tallinna tänav 11/1. Tel. 433 8660

J. Sihveri tänav 4, Mõisaküla
Tel. 435 5607

Fotonäitus «Mõisaküla
linn 70»

Viljandi maavalitsus

Kondase keskus
Pikk tänav 8, Viljandi
Tel. 433 3968

Urmas Bereczki keraamikanäitus «Kondas on My
Mind»

Mustla rahvamaja

Vabaduse plats 2. Tel. 433 0431

Enn Loidi seenefotod

Lembit Lõhmuse tööd

Viljandi kultuurimaja

Tallinna tänav 5. Tel. 433 3992

Tallinna tänav 5. Tel. 433 3992

Viljandi kunstiklubi
jõulunäitusmüük

Täna kell 10

RAADIOKAVA
TEISIPÄEV
Kuku
6.00 Ärataja. Olaf Suuder ja Rohke
Debelakk 10.00 Raadioekspress.
Katrin Viirpalu 10.30 Raadioentsüklopeedia 10.45 Järjejutt 11.00
Tund «Sporditähega» 12.00 Raadioekspress. Katrin Viirpalu 12.30
Maksumaksja 13.00 «Äripäev» eetris. Aivar Hundimägi 14.00 Saade.
Ave ja Mart 15.00 Raadioekspress.
Katrin Viirpalu 15.30 Vox populi
16.00 Saade 16.45 Eetris on ERSO
17.00 Saade 18.00 Erikava

Vikerraadio
5.30 Vikerhommik. Anu Välba 9.45
Kirjad jõuluvanale 10.05 Huvitaja.
Meelis Süld 11.30 Maeve Binchy
«Preili Martini soov». Jutustust loeb
Iivi Lepik 12.00 Keskpäevased uudised 12.15—17.00 Lõpp hea, kõik
hea. Kaja Kärner, Jaan Elgula 14.05
Külas on Tõnis Lukas 17.05 Mulgikeelsed uudised 18.00 Päevakaja
18.30 Kirjad jõuluvanale* 19.05
Lõpp hea, kõik hea* 20.15 Sport
20.45 Õhtujutt lastele 21.05 Teisipäeval teiega. Maire Aunaste 22.30
«Preili Martini soov»* 23.05 Lapsepõlv ja kirjandus* 00.05 Maailmapilt* 1.00 Huvitaja* 2.30 Öömuusika

Raadio 2
7.05 Silmad lahti! Madis Kimmel ja
Margus Kamlat 10.05 Lõunaoode.
Erik Morna 13.05 Kõik puhuvad. Reimo Sildvee 16.05 Pleier. Koit Raudsepp 18.01 Pleieri soovikas 19.00
Pleier extra. Koit Raudsepp 20.00
Rahva oma kaitse. Best of, 1 21.00
Vaiko Epliku show 22.00 Nestor ja
Morna 23.00 Röntgen. Anders Melts
00.00 2 päeva vahel

Klassikaraadio
5.00 Fantaasia öö. Tiit Kusnets*
6.00 Fantaasia öö. Joosep Sang*
7.05 Klassikahommik. Kalev Vaidla
9.30 Jutujärg. Heino Mandri esitab
Faehlmanni muistendi «Endla järv ja
Juta» 10.05 Esinevad Baieri Raadio
koor ja orkester 11.20 Esineb Lang
Lang 12.15 Järjehoidja. Pille Olde
12.30 Kultuuriuudised 12.35 «Järjehoidja» jätkub 13.05 Talveklassika.
Pille Olde 15.15 Album. Emerson
String Quartet, «Bach fugues» 16.05

jõululaat

Rubiin
Lossi tänav 21, Viljandi
Tel. 5622 2222

Neljapäeval kell 22

jõulupidu. Hype The Funk

KONTSERDID
Pauluse kirik
Kiriku tänav 3, Viljandi
Tel. 433 4369

Reedel kell 14

Arsise käsikellade ansambli jõulukontsert

Jaani kirik

Lounge
Jakobsoni tänav 11, Viljandi
Tel. 433 4092

Neljapäeval kell 22

stiilipidu «Kaslased»
Reedel kell 22

«Med. komisjon...!» DJ
Heiki Haapsal

Pauluse kirikus esineb Paul Kriguli 98. sünniaastapäeva tasuta kontserdil segakoor Koit.
Peeter Kümmel
Reedel kell 12

KIRIKUTES

Suur Vend

teise jõulupüha jumalateenistus

Jaani kirik

Turu tänav 4, Viljandi
Tel. 433 3644

Pikk tänav 6, Viljandi
Tel. 433 3000

Neljapäeval kell 22

Kolmapäeval kell 18

Täna kell 19

retropidu. Bill Young

jõuluõhtu jumalateenistus

«Jõululood». Esinevad Liisi Koikson, Marko Matvere
ja nukuteatri koor

Reedel kell 22

Kolmapäeval kell 21

retropidu. DJ Mel

jõuluõhtu missa

Pikk tänav 6, Viljandi
Tel. 433 3000

Reedel kell 16

Karksi valla
kultuurikeskus

Jakobsoni tänav 2, Viljandi
Tel. 433 3740

jõulumuusika. Orelil Andres Uibo, elektrikitarril Ain
Varts

jõulupüha perejumalateenistus

Reedel kell 23

DJ Siim Maivel

Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
Tel. 435 5529

Reedel kell 16

NIMEPÄEVAD

Neljapäeval kell 11

Ööklubi Red

Viljandi Linnakapelli
kontsert

Posti tänav 52-e, Mustla
Tel. 435 1818

31. detsembrini

Viljandi kultuurimaja

«007. Veidi lohutust»

Paul Kriguli 98. sünniaastapäeva kontsert

Karin Kalmani keraamikanäitus «Mälestused lapsepõlvest»

«Viljandi enne ja nüüd III».
Fotod Mati Tomsoni kogust

Täna kell 19

Sirje Risti fotonäitus «Abja-Paluoja minevik ja tänapäev»

31. detsembrini

Jaanuari lõpuni lugemissaalis

Lossi tänav 21, Viljandi
Tel. 5622 2222

Täna kell 19

«Miks jääkarud ei söö
pingviine?»
Viljandi fotoklubi näitus
«Vaikelu»

Rubiin

17. jaanuarini

Aasta lõpuni lasteosakonnas

Aasta lõpuni trepihallis

ÜRITUSED

Mõisaküla muuseum

18. jaanuarini linnagaleriis

«Kohvritäis lapsepõlvelugusid»

KINO
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Liverpool
Tartu tänav 1-c, Viljandi
Tel. 433 3530

Reedel kell 22

DJ Kaupo Mitt

Pauluse kirik
Kiriku tänav 3, Viljandi
Tel. 433 4369

Kolmapäeval kell 16 ja 19

jõulujumalateenistus
Neljapäeval kell 12

esimese jõulupüha oikumeeniline jumalateenistus

Tänased nimepäevalised
on Eugenia, Senna ja
Senni, kolmapäevased
Aadam, Eeva, Iivi ja Evelin, neljapäevased Natalie,
Neida, Taale ja Taali ning
reedesed Tehvan, Tahvo,
Tehvo ja Sten.

TEADE
Teata maakonna sündmusest e-postiaadressil
sakala@sakalakirjastus.ee
või telefonil 433 0041.

TEISIPÄEV, 23. DETSEMBER • KOLMAPÄEV, 24. DETSEMBER • NELJAPÄEV, 25. DETSEMBER • REEDE, 26. DETSEMBER
Olivier Messiaen 100* 17.05 Da
capo 18.00 Päevakaja 18.15 Kella6-džäss 19.05 Esineb Ars Nova
Vocal Group 21.00 Nyyd-muusika.
Frederic Rzewski «Ühendatud inimesed» 22.05 Fantaasia. Jaak Johanson 00.05 Nokturn

hea, kõik hea* 22.30 «Täht piiri kohal»* 23.00 Luuleruum. Jõulusaar.
Eesti kirjanike jõululuulet loevad
Elisabet Tamm ja Raivo Trass 00.05
Deutsche Welle tund* 1.00 Öömuusika

Raadio 2

Elmar
5.58—10.00 Ärka, kaunis maa
6.10 Tähtsündmused maailma ajaloos 6.20 Kultuuriürituste eelinfo
6.30 Lühiuudised 6.50 Soovilaul
7.15 Tänased ajalehed 7.30 Liiklusuudised 7.40 Lapsesuu 7.50 Õnnesoovid 8.15 Hommikuintervjuu 8.30
Lühiuudised 8.45 Hommikumäng
9.15 Horoskoop 9.30 Päästeameti
pressiteade 9.35 Lugu laulust 9.50
Suu puhtaks! 10.05—18.00 Päevapüüdja 10.20 Libauudised 11.20
Saame kokku 11.40 Talveinfo
12.20 Politseiameti pressiteade,
liiklusõnnetused, sõidukivargused
13.20 Päevaintervjuu 14.20 Ilm
maailma suuremates linnades
14.40 Talveinfo 14.50 Lapsesuu*
15.20 Täna ja homme mõnes kinos
15.40 Täna teatrites 15.50 Suu
puhtaks! 16.20 Maanteeinfokeskuse
pressiteade, sõidukivargused 16.35
Kes-mis? mäng 17.20 Libauudised*
17.40 Pikk ilmaprognoos 18.05—
21.05 Sinuga talves 18.20 Lugu
laulust 18.30 Muusikaline tervitussaade 20.40 Varia 22.00 Elmari talveöö

10.05 15 aastat hitte. Heidy Purga
ja Koit Raudsepp 13.05 Kõik puhuvad. Uunikumide eri. Sten Teppan
16.05 Jõuluks koju 00.00 2 päeva
vahel

Klassikaraadio

Kuku

7.05 Klassikahommik. Markus Järvi
9.30 Jutujärg. Velda Otsus esitab
Lydia Koidula loo «Talvine metsasõit» 10.05 Huelgas Ensemble esituses ja Paul van Neveli dirigeerimisel kõlab Michael Praetoriuse jõulumuusika 11.58 Jõulurahu väljakuulutamine. Ülekannet Tallinna Raekoja platsilt vahendab Vallo Kelmsaar
12.15 Järjehoidja. Kultuurisündmuste ülevaade. Kadri-Ann Sumera
12.30 Kultuuriuudised 12.35 «Järjehoidja» jätkub 13.05 Jõuluklassika 15.05 Jõulujutt. Miks on jõulude
tähistamine inimestele vajalik? Kuidas jõulude tähistamise kombestik
on aegade jooksul muutunud? Kas
jõululugu või müüt? Stuudios on
kultuuriloolane Toomas Paul ja toimetaja Marge-Ly Rookäär 16.05
Jõuluklassika 17.00 Jõuluõhtu jumalateenistus Tallinna Toomkirikus.
Vahendab Meelis Süld 18.00 Päevakaja 18.15 Kella-6-džäss 19.05
Jõuluklassika. 00.05 Nokturn

Pühadekava

Elmar

Vikerraadio

7.00—10.00 Ärka, kaunis maa
7.30 Liiklusuudised 7.50 Õnnesoovid 8.15 Hommikujutt 8.30 Lühiuudised 8.45 Hommikumäng 9.15
Horoskoop 9.30 Päästeameti pressiteade 10.05—18.00 Päevapüüdja
11.20 Saame kokku 11.40 Talveinfo 12.20 Politseiameti pressiteade
14.40 Talveinfo 15.20 Täna ja homme kinodes 15.40 Täna teatrites
16.05 Soovisaade

KOLMAPÄEV

5.30 Vikerhommik. Mart Ummelas
9.45 Kirjad jõuluvanale 10.05 Huvitaja. Krista Taim 11.30 Edzard
Schaperi «Täht piiri kohal», 1. Jutustust loeb Tõnu Aav 11.58 Jõulurahu väljakuulutamine. Ülekanne
Tallinna Raekoja platsilt 12.05—
17.00 Lõpp hea, kõik hea. Haldi
Normet-Saarna, Jaak Ojakäär 14.05
Külas on Aivar Mäe 17.00 Jõuluõhtu jumalateenistus Tallinna Toomkirikus 18.00 Päevakaja 18.30 Kirjad
jõuluvanale* 19.05 Jõulujutt. Toomas Paul. Klassikaraadio saade
20.45 Õhtujutt lastele 21.00 Lõpp

NELJAPÄEV
Kuku
Pühadekava

Vikerraadio
7.00 Vikerhommik. Lauri Varik 9.45
Kirjad jõuluvanale 10.00 Jõulupüha
jumalateenistus Viimsi vabakoguduses 11.30 «Täht piiri kohal», 2
12.05—16.00 Lõpp hea, kõik hea.
Piret Kriivan, Meelis Süld 14.05
Külas on Mari Tarand 16.05 Unustamatud. Raimond Valgre. Valter
Ojakäär 18.00 Päevakaja 18.30 Kirjad jõuluvanale* 19.05 Üksteist
peab hoidma. 14. detsembri heategevuskontserdi salvestis. Laulavad
Helin-Mari Arder, Marko Matvere,
Kadri Hunt ja raadio laululapsed
20.45 Õhtujutt lastele 21.05 Lõpp
hea, kõik hea* 22.30 «Täht piiri kohal»* 23.05 KÖP. Persona. Organist
Andres Uibo. Saatejuht Marje Lenk
00.05 Luuleruum. Kõnnin kui küünal käes. Tekstipõimiku on valinud
Lembit Peterson, esitavad Mare,
Lembit, Marius, Maria ja Laura Peterson 1.00 Huvitaja* 2.30 Öömuusika

Raadio 2
10.05 Lõunaoode. Erik Morna
13.05 Kõik puhuvad. Best of 2008.
Sten Teppan 16.05 Pleier. Nädala
plaatide parimad intervjuud 18.01
Pleieri soovikas 20.00 Reggae
power. Ringo Ringvee, Tarrvi
Laaman ja Dice Rudy 21.00 Must
mesi. Heidy Purga 22.00 Vibratsioon. Raul Saaremets 00.00 2 päeva vahel

džäss 19.05 Jõulujazz. Kristjan
Randalu ja The TransAtlantic
Collective 20.00 Ilmakaar. Savina
Yannatou ja sõbrad 21.00 Olemine.
Segadus saialilleseemnete poes.
Saate autor Lauri Sommer: «Pühade
aeg on võimalus mõelda õnnistaval
kombel kõigi inimeste peale. Oma
lähedastele ja ka neile, keda ei tunne ja muidu ei mõistaks. Jeesus on
öelnud umbkaudu seda, et kui te
suhtute teistesse sama hoolivalt kui
endasse ja endasse sama minatult
nagu teistesse, olete taevariigis. Empaatilise kuulamise harjutusena pakub Olemise saade «Segadus saialilleseemnete poes» välja valiku autsaiderite muusikat meilt ja mujalt.
See ei pruugi kattuda teie arusaamadega muusikast, rütmist ja meloodiast, kuid võib anda impulsse
fantaasiale, huumorimeelele ja
laiendada inimlikku mõistmist.»
22.05 Fantaasia. Jõulu eri. Berk Vaher 00.05 Nokturn

Elmar
7.00—10.00 Ärka, kaunis maa
7.30 Liiklusuudised 7.50 Õnnesoovid 8.15 Hommikujutt 8.30 Lühiuudised 8.45 Hommikumäng 9.15
Horoskoop 9.30 Päästeameti pressiteade 10.05—18.00 Päevapüüdja
11.20 Saame kokku 11.40 Talveinfo 12.20 Politseiameti pressiteade
14.40 Talveinfo 15.20 Täna ja homme kinodes 15.40 Täna teatrites
16.05 Soovisaade

Klassikaraadio
7.05 Klassikahommik. Kalev Vaidla
9.30 Jutujärg. Andres Ots esitab
Lydia Koidula luuletuse «Mets»
10.00 Esimese jõulupüha jumalateenistus Viimsi vabakoguduses. Vahendab Meelis Süld 11.30 Maa on
nii valge. Jõulumuusikakontsert
12.05 Järjehoidja. Kultuurisündmuste ülevaade. Nele-Eva Steinfeld
12.30 Kultuuriuudised 12.40 «Järjehoidja» jätkub 13.05 Jõuluklassika. Nele-Eva Steinfeld 15.05 Album. «Bach — Sacred arias &
cantatas». Johann Sebastian Bachi
vaimulikke aariaid ja kantaate esitavad kontratenor David Daniels ja
The English Concert Harry Bicketi
juhatusel 16.05 Euroraadio jõulumuusikapäev 2008 17.05 Da capo
18.00 Päevakaja 18.15 Kella-6-

REEDE
Kuku
Pühadekava

Vikerraadio
7.00 Vikerhommik. Märt Treier 9.45
Miniturniir 10.05 Pühast Maast ja
kodumaast. Mõtteid mõlemast jagab
kuulajatega Iisraelist naasnud Marek
Abel Tallinna Sünagoogist. Küsitleb
Mart Ummelas 11.30 «Täht piiri kohal», 3 12.05—16.00 Lõpp hea,
kõik hea. Tiina Vilu, Tiit Karuks
14.05 Külas on Raul Rebane 16.05
Unustamatud. Raimond Valgre, 2.
Valter Ojakäär 17.05 Kihnu uudised
18.00 Päevakaja 18.30 Miniturniir*
19.30 Spordiaasta tähed. Ülekanne
Estonia kontserdisaalist 21.05 Lõpp

hea, kõik hea* 22.30 «Täht piiri kohal»* 23.05 KÖP. Unetu linn. Aigi
Vahing, Neeme Raud 00.05 Kihnu
uudised* 00.30 Aiatark* 1.00 Huvitaja* 2.30 Öömuusika

Raadio 2
10.05 Lõunaoode. Erik Morna
12.05 Muusikanõukogu. Raul Saaremets 14.05 Ainult naistele. Mart
Normet ja Erik Moora 17.05 15 aastat hitte* 20.00 Urbanism. DJ MK
22.00 Tjuun in. QBA, To-Sha ja L.
Easy 00.05 Kajatuba. Joseph ja
Raadž 1.00 Öögruuv. Tribal
Madness. DJ PK 2.00 Deeper
Shades of House. Lars Bahrenroth
4.00 2 päeva vahel

Klassikaraadios
7.05 Klassikahommik. Markus Järvi
9.30 Jutujärg. Voldemar Panso mõtisklusi Koidulast 10.05 Annely
Peebo jõulukontsert «Jõulud läbi
ajastute». Klaveril saadab Hartmut
Hudezeck 11.30 Küll mina laulan.
Kauneid jõululaule eesti kooride esituses 12.05 Euroraadio jõulufolk, 1.
Rahvamuusikareis läbi jõuluaegse Euroopa 14.05 Džässiplaat. Bill Frisell,
«Blues Dream» 15.05 Album.
«Encores for two pianos». Klassikahitte seadena kahele klaverile mängivad
õed Güher ja Süher Pekinel 16.05
Vene klassika. Saates kõlab Moskva
patriarhaadi meeskoori esituses vene
vaimulik, jõulu- ja rahvamuusika
17.05 Da capo 18.00 Päevakaja
18.30 Jutujärg* 19.05 Jõulujazz
2008. Berlin Voices. Berliini vokaalkvartett esitab Billy Joeli muusikat,
sekka ka džässiklassikat ning jõululaule 20.30 Euroraadio jõulumuusikapäev. Olivier Messiaeni «La Nativité
du Seigneur» 21.30 O tempora, o
mores! 22.05 Fantaasia. Jõulu eri.
Andres Noormets 00.05 Nokturn

Elmar
7.00—10.00 Ärka, kaunis maa
7.30 Liiklusuudised 7.50 Õnnesoovid 8.15 Hommikujutt 8.30 Lühiuudised 8.45 Hommikumäng 9.15
Horoskoop 9.30 Päästeameti pressiteade 10.05—18.00 Päevapüüdja
11.20 Saame kokku 11.40 Talveinfo 12.20 Politseiameti pressiteade
14.40 Talveinfo 15.20 Täna ja homme kinodes 15.40 Täna teatrites
16.05 Soovisaade
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Kauneid jõule
ja
edukat uut aastat!

Sakala 25

Rahulikke jõule
ja head uut
aastat!

REKLAAM
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Jõulurõõmu jõuluööks,
elurõõmu uueks päevatööks.
Ikka visadust ja edu,
ettevõtmised kõik võtku vedu!

Täname Sakala kirjastust ja
kõiki lehetellijaid
sõbraliku vastuvõtu eest
Viljandis ning
soovime ilusaid jõule,
rõõmsat aastavahetust ja

Ilusat aastalõppu ja
kohtumiseni uuel aastal!

kõike head uuel aastal!

TEHNOKONTROLLIKESKUS
Toogu jõulud rahu hinge,
andku jõudu elada.
Uuel aastal olge virged,
süda lahti õnnele.

Rahulikku jõuluaega ja
tegusat uut aastat!

Rahulikke jõule
ja meeldivaid
kohtumisi
uuel aastal.

Metsatehnika müük, hooldus, varuosad. www.agrosilva.ee

OÜ Agrosilva
Kaubandus

Uuel aastal uue hooga,

rikkust-õnne majja tooma.

Soovime kõikidele

klientidele ja koostööpartneritele

Hella jõulutunnetust
ja sooja küünlavalgust.
Aastalõpu toredust

rahulikku
jõuluaega.

ja kena uue
aasta algust!

Rümena Ehitus OÜ.

Soovime praegustele
ja tulevastele klientidele
rahulikke jõule ning
rõõmsat aastavahetust.

JÕULULILLED
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Tuntuim jõululill jõulutäht ehk kaunis piimalill
kannab oma kodumaal
Mehhikos ka püha öö lille
nime.
Peeter Kümmel

TREND

KUUSE ASEMEL OSTETAKSE TUPPA POTILILL

Jõulutähe kinkija käib ajaga kaasas
Jõululilledest on kõige
tuntum ja popim jõulutäht, aga pühade-eelse
moekauba hulka kuuluvad lillepoes veel jõulukaktus, ratsuritäht ja
hüatsint.
Egon Valdaru
egon@sakalakirjastus.ee

«See on ju imeilus kingitus!»
hüüatas osaühingu Floreas Viljandi haljastustehnik Tiia
Andresson, kes kingib igal advendiajal poolele tosinale heale tuttavale jõulu- või ratsuritähe.
«Paljud inimesed ei toogi
tuppa kuuske, vaid ostavad
hoopis jõulutähe või suure ratsuritähe. Alati ei pea olema

kuusk, pärg või vanik. Vahelduseks võiks ka teisiti,» arvab ta.

Hüatsint läheb moodi
Viljandi turu lähedal paikneva poe Marcus Lilled müüja
Kadri Papagoi sõnutsi on jõulude eel nõutud potililled jõulutäht ja -kaktus ning ratsuritäht. Viimati nimetatu on populaarne ka lõikelillena.
«Potis kasvavaid küpresse
ostetakse selleks, et neid kuuse asemel lauale panna,» lisas
ta.
Tiia Andressoni teada hakkab jõululilleks muutuma hüatsint — Euroopas on see juba
moes.
«Eelistatakse klassikalisi
jõuluvärve valget ja punast,»
lausus aednik.
Eakamad inimesed on va-

nast harjumusest käinud
Floreasi Musta tee aiandis alpikanni küsimas. Paraku neid
seal enam ei kasvatata.
Osaühingu Viljandi Piko
poes on omanik Vello Pille sõnutsi detsembrikuuski populaarseim lõikelill roos. Praegu
pakutakse seal omaniku enda
ajatatud jõulutulpe.
Tuntuim jõululill jõulutäht

”

Paljud inimesed ei
toogi tuppa kuuske,
vaid ostavad hoopis
jõulutähe või suure
ratsuritähe.
Tiia Andresson
uutest kommetest

ehk kaunis piimalill on oma kodumaal Mehhikos tuntud ka
püha öö lillena.
«Jõulutähe lehti, mille järgi lille kõige paremini tuntakse, peetakse sageli kroonlehtedeks. Tegelikult paiknevad tagasihoidlikud kahvatukollased
õied hoopis kaunite ja kirevate
tipulehtede vahel,» selgitas
Tiia Andresson.
Kui taime õigesti hooldada,
püsib see kaunis vähemalt kuu
või poolteist. «Ta on temperatuurikõikumistele väga tundlik
ega talu tõmbetuult,» toonitas
Andresson. «Mõnes suuremas
poes ei panda jõulutähte paraku paberissegi. Siis võib juhtuda, et kahe-kolme päeva pärast
on tal lehed maas.»
Värvilisi tipulehti vajab
detsembris õitsev jõulutäht putukate tähelepanu köitmiseks.

Aretustööga on tekitatud mitmesugust värvi lehti, enam levinud on valgete, punaste, lõheroosade või valge-punasekirjude lehtedega taimed.

Lehtedele ei tohi vett lasta
Jõulutäht tunneb end hästi
valgusrikkas kasvupaigas. Soojalembesele taimele meeldivad toasoojus ja paraja niiskusega muld; ta ei talu tõmbetuult ja seda, kui ta lehed märjaks saavad.
Mõlemat tunda saades laseb jõulututäht lehed maha
ning ilusast lillest jääb järele
ilmetu roots. Seega tasub taime
kastes jälgida, et lehtedele ei
satuks vett. Paari nädala tagant
võiks lillele ka vedelat väetist
anda.
Pärast õitsemist algab jõu-

lutähel puhkeperiood. Enne
seda tuleks tasapisi vähendada kastmist.
Üks puhkuse alguse märke
on see, et jõulutäht laseb kõik
lehed maha. Kui omanik soovib lille ka järgmisel aastal õitsemas näha, on õige aeg ta suuremasse potti ja rammusamasse mulda ümber istutada. Pärast seda võiks veidi oksi kärpida. Selleks tasub kindad kätte tõmmata, sest jõulutähe
piimmahl on mürgine.
Tiia Andresson toonitas, et
suvel tuleb taime päeva lühendada 12 tunnini. «Selles osas
peab olema üsna range, sest
isegi paarikümneminutine
elektrivalgus võib kõik rikkuda,» lausus ta. Septembris võib
lille toas jälle aukohale tõsta
ning teda tihedamini kastma
hakata.

Pirtsakas jõulukaktus pärineb Brasiilia vihmametsade sügavusest
Vändra lähistel elav Harri
Poom, kelle hobi on kaktuste
kasvatamine, teab, et Brasiiliast pärit jõulukaktust on üsna
raske kasvatada. «Oskamatult
tegutsedes laseb ta lihtsalt lülid maha ja õitsemisest ei tasu
unistadagi,» ütles ta.
Et oma kodumaal kasvab

lülikaktus vihmametsades puudel, nimetatakse teda epifüüdiks. Poomi sõnul armastab
jõulukaktus rammusat mulda.
Erinevalt teistest tahavad
epifüütsed kaktused rohkem
niiskust kui sooja ning päris
päikese käes jääb jõulukaktus
kiratsema.

”

Ideaalne kasvukoht on idapoolsel aknalaual.
Harri Poom, kaktusekasvataja

Taim puhkab suve teisel
poolel. Siis tuleb teda tavalisest vähem kasta, kuid mullapall ei tohi ka tuhkkuivaks
muutuda. Ka kasvu ja õitsemise ajal peab muld parajalt niiske olema.
«Kuivuse suhtes on eriti
tundlikud õiepungad, mis veevaeguses arenemagi ei hakka
või siis enne õiget aega pudenevad,» rääkis kaktusekasvataja. «Ideaalne kasvukoht on idapoolsel aknalaual, kus valgust
pole ülearu, ent rikkalikuks
õitsemiseks siiski piisavalt.»
Kuigi taim edeneb kenasti
ka põhjapoolseil aknail, õitseb
ta seal kasinamalt või üldse

mitte. Suvel võib jõulukaktust
isegi õues pidada, kuid koht
peab olema otsese päikese eest
varjatud. Hilissuvel õuest tuppa toodud või ka kogu aeg toas
hoitud taime võiks sügiseni veidi kasinamalt kasta, et siis jälle kastmisnormi suurendada.
Poom ütles, et sügisel võib
jõulukaktusele anda mineraalväetisi. Sobivad spetsiaalsed
kaktuseväetised, aga kasutada
võib ka õitsvatele toalilledele
mõeldud segusid, mille normi
peaks poole või kolmveerandi
võrra vähendama.
Lillekauplustes müüdavad
uuemad aretised on asukohamuudatuste suhtes üsna tunde-

tud, nii et kolimise korral jäävad nende õiepungad püsima.
Vanaemaaegne jõulukaktus
võib õienuppe varistama hakata aga juba siis, kui teda pöörata. Neid taimi tuleks õienuppude ilmumisest õitsemise lõpuni hoida ühel kohal ja kogu aeg
sama küljega valguse poole.
Kaktusekasvataja sõnutsi
algab ümberistutusaeg märtsis,
kuid igal aastal seda tegema ei
pea: mida vanem ja suurem
taim, seda kauem võiks ta samas potis olla. Neil aastail, mil
jõulukaktust ümber ei istutata,
on mõistlik seda kevade poole
ja suve algul väetada. («Sakala»)

Jõulukaktus tahab parajalt niisket
mulda.
Peeter Kümmel

28 Sakala

REKLAAM

Ilusaid jõule!
ANNE NURGA ETTEVÕTE
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On tähesära saatmas saani metsateel.
Kuu kiivalt sõitjaid vaatab, härdaks muutub meel
ja üle valge aasa tuiskab tuhat soovi kaasa,
talveööl su põue poevad, saades muinaslooks.

SOOVIME ILUSAT JÕULUAEGA
JA UUSI KOHTUMISI UUEL AASTAL!
www.vanaoue.ee
Lõuna-Eesti edukas
turismiobjekt/projekt 2007 "Ehe Lõuna-Eesti"

Kallid õpilased,
praegused ja endised koolitöötajad,
lapsevanemad, vilistlased.
Tulgu jõulud lõbusad,
piparkoogid magusad.
Et kõik soovid täituksid
ja mured rõõmuks muutuksid.

Ilusaid jõulupühi ja
edukat uut aastat!

Suure-Jaani gümnaasium

Sihtasutus Viljandi Haigla
Soovime oma töötajatele,
patsientidele ja koostööpartneritele
rahulikke pühi,
meeleolukat aastavahetust ning
sisukat ja mõistvat koostööd
uuel aastal!

REKLAAM
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Viljandi Paalalinna gümnaasium
soovib oma lapsevanematele
A. Kitzbergi nimeline gümnaasium

Kauneid jõule

Rahulikke
jõule ja edukat
uut aastat!

tänab kõiki
koostööpartnereid ning
soovib kauneid jõule
ja ilusat uut aastat!

ja edusamme
uuel
keeleaastal!

kaunist
jõuluaega
ja rõõmsat
aastavahetust!

Kallid kliendid ja

HEA KÜLASTAJA!

koostööpartnerid!
Soovime teile
kaunist jõulurahu
ning edukat
uut aastat!

Mõtteid ilusaid ja häid
toogu sulle aasta uus sama palju olgu neid
nagu okkaid kuusepuus.

Soovime kõigile oma praegustele ja
tulevastele klientidele

ILUSAT JÕULUAEGA
ning meeldivaid kohtumisi uuel aastal.

OOTAME SIND!

Rõõmsaid jõule
ja tegusat
uut aastat!
www.svestracenter.ee

Teguderohket ja
õnnelikku
uut aastat!
AS TARVEST

ISU AIDAS

ISU SÖÖGIMAJAS

ISU SPORDIHOONE KOHVIKUS

23. detsembril 8-13,
24.-26. detsembril SULETUD,
27. detsembril kella 8-16,
31. detsembril kella 8-13,
1. jaanuaril SULETUD,
2. jaanuaril 10-16.

23. detsembril 9-13,
24.-26. detsembril SULETUD,
27. detsembril SULETUD,
31. detsembril kella 9-13,
1. jaanuaril SULETUD,
2. jaanuaril SULETUD.

23. detsembril 9-13,
24.-26. detsembril SULETUD,
27. detsembril SULETUD,
31. detsembril kella 9-13,
1. jaanuaril SULETUD,
2. jaanuaril SULETUD.

Täname oma
praegusi ja
tulevasi kliente!
Soovime
teile rahulikke
jõulupühi, ilusaid
mõtteid, häid tegusid
ja rohkelt õnne algaval aastal!
Silveteks OÜ
Kiireim kaubatee suunal
Viljandi-Tallinn-Viljandi

53432882
5186855
silveteks@hot.ee

Täname
oma kliente
ja soovime
kaunist
jõuluaega.

Puidust treppide
projekteerimine,
valmistamine,
paigaldamine,
tisleritööd

OÜ K.LUHT
Rõõmsaid jõule ja
ilusat uut aastat!

REKLAAM
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Jõulurõõmu ja
südamesoojust
ning edukat
uut aastat!

Aisakellade habrast tilinat

ammustest aegadest tilgub.
Küünlavalgusest kuldset helinat
aknais ja südameis vilgub.

Rõõmsaid pühi!
Oleme avatud 24. detsembril kella 9-16,
25. ja 26. detsembril suletud,
31. detsembril 9-16,
1. ja 2. jaanuaril suletud.

®

Täname oma kliente.
Meeldivaid kohtumisi
uuel aastal!

aa inimestele
Soovime kõigile Viljandim
pidamist uuel aastal!
turvalisi jõule ja kindlat

Küünestuudio

Üheskoos edasi!
Teie Vana-Võidu Autokeskus

PINSKA GRUPP

Parem Eesti kõigile

sakala@reform.ee

Rahulikku jõuluaega
ja kohtumisteni
uuel aastal!

Õnne

jõulu imeliseks
ööks.
õudu
uuel aastal
tööks.

J

Täname kõiki kliente ja soovime

kauneid jõule!
Kauneid jõule!
Kohtumiseni uuel aastal.
OÜ MULGI PANT
PANDIMAJA

Kauplus on avatud 23. dets. 10−14, 24.−26. dets. suletud, 31. dets. 10−14

Viljandi täiskasvanute gümnaasium
soovib kõigile rahulikku jõuluaega
ja head uut aastat!

Täname kliente ja
koostööpartnereid
meeldiva aasta eest.

Kauneid jõule!
www.reform.ee

Olgu jõulud teile
rahulikud ja rõõmsad,
toogu uus aasta
edu ja õnne.
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Oskar LT soovib kõigile
mõnusat jõulumeeleolu
ja rõõmsat aastavahetust.

Viljandi Render
ja Jaani lihapood
soovivad
rahulikku jõuluaega
ja kõike ilusat
uuel aastal.

KAUNEID
JÕULE JA
MEELDIVAT
AASTAVAHETUST!
autoagentuur.ee
Kasutatud autod Saksamaalt

LIHAPOOD
OLEME AVATUD
MULGI MARKET
Jakobsoni t. 2
24. dets. kella 7.30–16
25. dets. suletud
26. dets. kella 9–16
27. dets. kella 7.30–16
31. dets. kella 7.30–16
1. jaan. suletud

Riia mnt. 49-a
24. dets. kella 7.30–17
25. dets. suletud
26. dets. kella 10–19
31. dets. kella 7.30–17
1. jaan. suletud
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OÜ ASTEROID
Kingime killukese rõõmu,
veidi sooja hubasust,
karge tuisu hõbekanga sisse
südamlikke soove tikime...

OÜ AT Estate

Rahulikke
jõule ja
õnnelikku
uut aastat!

Hoolivaid jõule
ja head uut aastat soovides

EERIK, 10 a.
Väikemõisa Väikelastekodu

Soovime
viime
vim
oma
maa
kli
k
l e ti
lie
tid
d
klientidele
rahulikke
k jõule
ja õnne
ta
uuel aastal!

Uus Maa Kinnisvaragrupp toetab Väikemõisa Väikelastekodu Viljandimaal.

www.westmetal.ee

Täname oma kliente ja
tulevasi koostööpartnereid.
Rahulikku jõuluaega ja
õnnelikku uut aastat.
Täname kõiki kalleid külalisi ja sõpru.
Soovime teile imelist jõuluaega!

Häid jõule!

info@westmetal.ee, tel. +372 5625 1797.

REKLAAM
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Täname oma
kliente meeldiva
aasta eest ja
soovime kõike
ilusat uuel
aastal.
BACULA

Lumiseid jõule
ja meeldivaid kohtumisi uuel aastal

Autokool Autom
Soovime kõikidele klientidele
ilusat jõuluaega ja
meeldivaid kohtumisi
uuel aastal!

OÜ AAlux Trading

Arnimen OÜ soovib praegustele ja tulevastele klientidele

RAHULIKKE JÕULE JA
HALJASTUSRIKAST
UUT AASTAT.

Täname oma kliente ja
soovime neile
toredaid jõule.
Sõidame koos
ka uuel aastal.

"Rege rauta suvel ja haljastusprojekt telli talvel."
Info tel. 504 9159 ja 524 8010.
www.arnimen.ee

Soovime oma vanadele ja uutele sõpradele
rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust!

23. detsember 2008
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Korterite ja
majade
Märka valgust.
Ees ja iseeneses.
Leia tee.
Iseendale ja kõigile.

Alati,

metallturvauksed.

kui soovid

JÕULUPAKKUMINE!
Kauba peale kingitus.

rohkem

Pakume paigaldust ja
transporditeenust

valikuid!
Soojade
soovidega...

Korterite uksed 2499 kr.
Majade uksed 4700 kr.

«Sakalas» võetakse kuulutusi vastu

23. ja 26.
detsembril
kella 9 – 14

uus
Leola ärikeskus, Viljandi
Jakobsoni t. 11.
E–R 10–18, L 10–15, P suletud.
Tel. 5694 3743, 5550 0470.

Abrami Saeveski OÜ
ostab

pidevalt
kasvavat
metsa
ja
metsamaad.

HÄID
PÜHI!

Tel. 511 7002, 506 5939.
Võlgade sissenõudmine.
730 0818.

KINNISVARA
Müüa 2-toaline korter 10 km Viljandist. Tel. 505 7615.

Tel.

Veoteenus metsaveoautoga. Tel.
5341 2723, Raja KT OÜ.

Müüa remonti vajav 2-toal. korter Ramsil. Tel. 5690 5695.

Anname laenu, tasuta konsultatsioon. Tel. 5196 8166.

Ostan vana talukoha või maad.
Tel. 5362 8785.

Autoklaasid. Müük, paigaldus ja
parandus. Ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt.
54-b. Tel. 433 7789.

Ostan korteri Vastemõisas. Tel.
527 5868.

OÜ osutab metsaväljaveoteenust, sobivuse korral ka pehmetelt pinnastelt. Tel. 523 5785.

TEENUSED
Takso tel. 1700.
OÜ Raja KT teeb Vändras veo- ja
sõiduautode remonti ning õlivahetust. Keevitustööd. Tel.
522 7093. Kogemustega autoelektrik, tel. 5380 2538.

Ahjud, kaminad, korstnad. Ehitus ja paigaldus. Tel. 5599 1335.
www.unibuild.ee
Betoonpõrandad. Tel. 527 7638.
Autopesula. Tel. 5360 0296.

Kütteklotsid. Tel. 5382 7247.
Müüa lepa sisevoodri- ja lavalaudu. Tel. 505 2205.

PÜHADE AJAL AVATUD
23. detsembril,
29. ja 30. detsembril ning 2. jaanuaril.
HINNAD VÄGA HEAD!
Vedu alates 1 tonnist tasuta.

MUUD

Vajatakse meesmüüjat uude avatavasse tehnikapoodi Viljandis.
CV
saata
e-postiaadressil
alar@hydroline.ee

Toidukartulid parima hinnaga,
vedu tasuta. Tel. 510 0794.

Müüa voodri- ja põrandalaudu.
Ehitussaematerjal. Vedu tasuta.
Tel. 528 2268.

ÜÜRIN VÄLJA
Raua t. välja rentida II korruse
tootmisruumid (endine õmblustööstus, kuni 980 m²), hind 25
kr/m² ja kommunaalteenused.
Tel. 434 9219.
Ahik. korteri. Tel. 520 6486.

LOOMAD
Ostan eluskaalus noorloomi. Tel.
5613 8099.

kaotuse puhul.
Kaja, Rein, Ilme ja Nikolai

Toidukartulid soodsalt, ka suures
koguses. Vedu. Tel. 5660 8810.
OÜ Top Invest ostab kõikjal Eestis nisu, otra ja rapsi. Vedu ja raha kohe. Tel. 5562 6000.
Söödanisu ja
5378 8818.

-kaer.

Tel.

METSAMATERJAL
Ostame kasvavat metsa ja metsamaad. Tel. 433 3130,
523 8503.
Ostan küttepuude tegemiseks
väikse koguse kasvavat leppa.
Tel. 5635 2857.

Teatame kurbusega kalli isa
TÕNU PUUSTUSMAA
29. V 1947 — 22. XII 2008

Kallis Heli!
Südamlik kaastunne armsa ema

JAN UUK-AREDAT
24. XI 1969 — 19. XII 2008
leinavad Kevin emaga, Aare, Margus, Eve ja Heidi peredega.

Leinavad pojad peredega.

Sauna- ja sisevoodrilauad. Ehituspuit. Tel. 5664 2061.
Müüa kütteklotse, 360 kr. kantmeeter, kohalevedu tasuta. Tel.
433 3130, 523 8503.
Müüa kuivi pakitud kütteklotse
40- ja 1000-l võrkkotis. Vedu.
Tel. 433 3130, 523 8503.
Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel.
433 3130, 523 8503.
Müüa pakitud Sangla turbabriketti, alusel. Vedu. Tel.
433 3130, 523 8503.

Küttepuud talumetsast.
5647 1473.

Tel.

Küttepuud. Tel. 5354 2465.
Küttepuud. Tel. 5378 8818.
Müüa sealiha. Tel. 5194 3083.
Kuiv lepp 50 cm, kuiv lepp ja
kask 30 cm. Tel. 5666 1445.
Mustlas ja Suislepas müüa toorest kütust. Tel. 528 1845.

TÄNUAVALDUS
Tänan SA Viljandi Haigla kirurgiakliiniku personali professionaalse abi eest mind tabanud
raske haiguse ravimisel. Dr. Koemets, olgu jumala tarkus ja jõud
teie kätes! Tänan teid, alati abivalmis ja lahke dr. Lõhmus. Alma
Täname sugulasi, häid sõpru,
leinatalitust Minoor ja hr. Matti
Raiet, kes olid meile toeks, kui
sängitasime mulda kalli ema
Aliide Jürise. Lapsed peredega

Müüa kuivi pakitud kütteklotse.
Vedu. Tel. 5383 9215.

KAOTATUD

Müüa kvaliteetset Sangla puitbriketti, pakitud, alusel, 2200
kr. Tel. 5667 1833.

10. dets. paiku Loodi kandis kadunud laikakutsikad. Teatada
tel. 5801 6778. Vaevatasu.

Mälestame head sõpra
HELMI RANTSUST
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Maimu, Tiiu, Renate, Mait ja Vello

Mälestame sind, armas

HELMI RANTSUSE

Südamlik kaastunne Helile armsa ema
HELMI RANTSUSE
kaotuse puhul.
AS-i Galvi-Linda kollektiiv

Mälestame kurbusega head klassivenda Lalsi kooli päevilt
RAIVO ARENIT

Ärasaatmine 27. detsembril Tallinnas.

kaotuse puhul.
Töökaaslased

HELMI RANTSUS

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

Ostame mett, hulgi. Kuulutus ei
aegu. Tel. 527 5680.

surmast.

Unustamatult head isa, venda ja onu

Lahkus kallis abikaasa, ema ja
vanaema

Info tel. 5556 0031.

PÕLLUSAADUSED

HELMI RANTSUSE

Aitäh, et olid meil olemas!

Tel. 433 0062, e-postiaadress
kuulutused@sakalakirjastus.ee

PAKUN TÖÖD

Südamlik kaastunne Helile perega kalli ema

Ei leidu sõnu lohutuseks,
ei miski valu leevenda.
Ainult sinu südameheadus
jääb täitma me hingi tänuga.

Tartu t. 8 I korrusel.

Avaldame kaastunnet Pärdile
kalli isa
TÕNU PUUSTUSMAA
kaotuse puhul
Taavi, Raul, Riho, Andres, Laivo,
Kalmar ja Rain peredega
ning Esta

JUTA KIILASPÄ
ning avaldame südamlikku kaastunnet Ennule ja Leilile, Enele perega, Antsule perega ja Vollile perega, Aitale, Hellele.
Meie südames elad ikka edasi.
Silvi, Krista ja Tarmo

ja tunneme kaasa lähedastele.
1972. a. lõpetanud

Aeg kaob, mälestus jääb.
Mälestame kallist ema, vanaema
ja vanavanaema
SALME JOHANSONI
26. XII 1938 — 6. X 2007
70. sünniaastapäeval.
Kolm nooremat põlvkonda

15. XI 1937 — 19. XII 2008
Leinavad lesk ja lapsed.

Südamlik kaastunne Lembitule
ja lastele

Ärasaatmine teisipäeval, 23. detsembril kell 11 Riia mnt. kabelist
Paistu kalmistule.

HELMI RANTSUSE
kaotuse puhul.
Mälestavad Helgi, Maret ja Helju.

Mälestame
ELMAR ANDERSONI
Meie sügav kaastunne omastele.
Tarvastu gümnaasiumi pere

Südamlik kaastunne Helgi
Fazijevile kalli ema
LILJA NAELA
kaotuse puhul.
Kursuse- ja töökaaslased
Ene ja Malle

Rõõm, mida sa kinni püüda
ei teadnud,
jääb igavesti ootama.
KARMO PILK
Sügav kaastunne Annelyle perega armsa poja kaotuse puhul.
Kolleegid Abja gümnaasiumist

Mälestame
ALBERT JÜRGENIT
24. XII 1908 — 21. III 1984
100. sünniaastapäeval.
Lapsed peredega
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Internetireklaam
«Sakala» veebilehel!
http://www.sakala.ajaleht.ee

Veetasu
Piirkond

abonenttasu
kr/kuus

Reovee ärajuhtimine

kr/m3

abonenttasu
kr/kuus

kr/m3

Ramsi

20

16.00

10

14.00

Päri

20

16.00

10

14.00

Heimtali

20

16.00

10

14.00

Savikoti

20

16.00

10

14.00

Pärsti

20

16.00

10

14.00

Tohvri

20

16.00

10

14.00

Karu

20

16.00

0

0

Kutsari

20

28.60

0

0

Kurika

20

16.00

0

0

Oksa

0

0

10

14.00

AD
I HE
AL AT

I
KUM
PAK

PUIT

Pärsti vallavalitsuse 2008. aasta 8.detsembri määrusega nr. 16
kehtestati OÜ Ramsi VK teeninduspiirkondade ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniteenuse tarbijatele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
hinnad. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub
abonenttasust, võetud vee tasust (kroon/m3) ja reovee ärajuhtimise
tasust (kroon/m3). Alates 2009. aasta 1. aprillist on hinnad koos
käibemaksuga järgmised:

ROGER

Info tel. 433 0069, e-post reklaam@sakalakirjastus.ee

AS ROGER PUIT
OSTAB JÄTKUVALT
ERAMETSKONNA
LOOMISE
EESMÄRGIL

TALUMAID
hooli oma metsa
TULEVIKUst.
helista tel. 434 7647,
504 1062, FAKS 434 7710.
rogerpuit@hot.ee

SED

NÜÜD ON SEE SIIS KÄES

Kõikide uute Hondade liisingu intress 1,9%.
Intress on fikseeritud ja ei muutu makseperjoodi jooksul.
Nagu sellest veel vähe on valitud mudelitele liisinguintress 0%!
Ja nii ongi - aus pakkumine!
Tule oma Honda esindusse.

L X M o t o r s , V i l j a n d i , P i i r i t . 2 , t e l . 4 3 5 5 4 2 1 , w w w. l x m o t o r s . e e

KLIINIKUMI NAISTEKLIINIK KOLIB!
Alates 16. detsembrist kella 9-st hospitaliseeritakse kõik sünnitajad ja
erakorralist günekoloogilist abi vajavad patsiendid uude ravikorpusesse, L. Puusepa t. 8 , G2.
Erakorralist günekoloogilist abi vajavad patsiendid ja sünnitajad peaksid alates 16. detsembrist
tulema kliinikumi uude erakorralise vastuvõtu osakonda, mille sissepääs on L. Puusepa 8 uusehitise
Riia tänava poolses otsas, sisekliiniku vastas. Uks on tähistatud sildiga „Erakorraline vastuvõtt“.
Naistenõuandla jätkab tööd Lossi t. 36 hoones 17. detsembrini. 18. ja 19. detsembril on
naistenõuandla suletud ning plaanilist ambulatoorset abi ei osutata. Kolimisnädalal on parkimine
praeguse naistekliiniku (Lossi t. 36) ümbruses lubatud vaid kolimisega seotud sõidukitele.
Nõuandla võtab patsiente vastu uue hoone (L. Puusepa t. 8, G2) roostekarva korpuse I korrusel
alates 22. detsembrist. Sissepääs on L. Puusepa t. 8 peauksest. Lisainfo telefonil 731 8111.
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Intelligentnekodu
Targa kodu süsteemid

Sakala 35

SOOVIME OMA KLIENTIDELE
JA KOOSTÖÖPARTNERITELE
ILUSAT JÕULUAEGA JA
HEAD UUT AASTAT!

OÜ Arukse Grupp

KOHAL UUED
KÕRGKVALITEETSED
KODUKINOSÜSTEEMID
• tehnika
• paigaldus
• kodused kinoruumid

www.intelligentnekodu.ee
T–R 9–18.30, L 9–17
24., 25. ja 26. detsember suletud.

Home Gallery,
Viljandi sisustuskaubamaja
Leola t. 53

Honda ATV on väärt
abimees nii põllukui ka metsatöödel
Alati pole mõistlik mõne väiksema, ent tarvilise töö jaoks suurt traktorit kasutada. Just selliste väiksemate
tööde tegemiseks sobibki suurepäraselt ATV. Honda ATV on väärt abimees igas majapidamises. Näiteks,
kui Sul on vaja käia üle vaatamas oma maid, metsa, põldusid, vedada väiksemaid asju või lükata teed
lumest lahti, siis pole parimat abimeest kui üks korralik ATV.

2WD/4WD

680/500/420/250

Tööriist peab olema
korralik ja vastupidav.
Honda on teada-tuntud oma kvaliteetsete
masinate poolest. Honda ATV käiguosa on
erinevalt teistest ATV-dest kasutajasõbralik
ja töökindel. Käigukast töötab nii automaatkui ka manuaalrežiimil.

Tänu koostööle parimate lisatarvikute valmistajatega saad Sa oma
ATV-st parima ja ökonoomseima tööriista, mis ennast ruttu tasa teenib.

www.honda.ee

/4

2
ESP

TSFD

TraxLok™

OHUTUS
EELKÕIGE

Motokeskused Tallinnas: Catwees Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3313, Redmoto, Männiku Ärimaja, Männiku tee 104, tel 512 2877.
Motokeskus Tartus: Catwees Tartu, Narva mnt 3, tel 730 0388. Motokeskus Saaremaal: ML-Autoservice, Tallinna tn 88, Kudjape küla, Kaarma vald, tel 452 2550.
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Täname
oma kliente ja koostööpartnereid
ning soovime kõigile

23. detsember 2008

Soovime, et teie jõulud
oleksid rahulikud,
täis üksteisemõistmist,
rõõmu ja rahuldust,
sest just siis ammutate jõudu selleks,
et minna uue hooga uude aastasse.

õnnelikku
jõuluaega ja
edukat algavat
aastat!
www.ON24.ee

VMT TEHASED
VMT EHITUS
VMT TALLINN
KÜTEKS

VMT BETOON
VMT KATUS
VMT STEEL

Soovime
oma klientidele ja
koostööpartneritele
kauneid jõule ja
meeldivat koostööd
uuel aastal!

EHITUSE PEATÖÖVÕTT • UUSEHITISED • KAPITAALREMONT
SISEVIIMISTLUS • RESTAUREERIMINE
Reinu tee 31-a, 71020 Viljandi. Tel. 433 6150, faks 433 6608, e-post parlin@parlin.ee, www.parlin.ee

