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Niinimetatud Euroopa liitriiki ei sünni
üksnes siis, kui Euroopa Liit jõuab enne
seda laguneda.
«Sakala» juhtkiri

Asutanud C. R. Jakobson 1878
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Viljandi maakonna päevaleht

Saabus äsja Indiast
Viljandlanna Liina Gross veetis hiljuti viis kuud Indias, töötades ühes sealses rahvuspargis. Nagu korralikust idamaa muinasjutust ikka, ei puudu ka tema
räägitud lugudest ohtlikud loomad, vaesed külaelanikud ja kõrgest soost printsessid.

sakala.ajaleht.ee
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Meie äri hakkab pihta sellest tarbijast, kes kodus vaatab, mis
tal külmkapis on ning kas ta joob «Aktuaalset kaamerat»
vaadates õlut või keefirit. Meie huvi on, et ta jooks keefirit.
OLIVER KRUUDA, aktsiaseltsi Tere juhataja

LK 3

LK 6-7

Emad ajavad
kärud liikvele
Tänase rahvusvahelise kehalise aktiivsuse päeva puhul
oodatakse vanemaid lapsekärudega startima Päikesekillu
perekeskuse juurest ringkäigule mööda Viljandit.
Ürituse eestvedaja Laura
Randoja sõnul on ringkäiku tahetud korraldada varemgi, kuid
homsest paremat võimalust ilmselt ei tule. Kuigi üleskutses on
öeldud, et plaanis on tõsta emmede toonust ning lasta lastel
nautida õues viibimist, võivad
kohale tulla ka isad. «Isadega on
raskem. Nad on ilmselt tööl. Aga
kui nad tulevad, siis ära neid ei
aeta,» ütles Randoja.
Päeva alustatakse soojendusega ning siis asutakse kolonnis mööda kõnniteid liikuma. Eestvedaja sõnul ootab ees
võrdlemisi pikk ringkäik, võib
olla isegi üle viie kilomeetri.
«Tempo võiks ikka sees olla,»
lausus ta ja täpsustas, et jalutajad üritavad eemale hoida igasugustest ahvatlustest, näiteks
mänguväljakutest.
Korraldaja teada pole midagi niisugust Viljandis varem
tehtud. Ringkäik võetakse ette,
et inimesed oleksid aktiivsemad ja naudiksid seltskonda.
«Ehk leitakse uusi tuttavaid,
kellega koos kärutama minna.»
Jalutuskäik lõpeb Päikesekillu maja juures ning siis on
võimalik ilmast olenevalt kas
hoovis või keskuse ruumides
pruukosti võtta. Teates soovitatakse osalejatel kaasa võtta
joogivesi endale ja lapsele, positiivne suhtumine ning natuke
raha ühise näksi ostmiseks.
Posti ja Koidu tänava ristumiskohas asuva perekeskuse
juurde oodatakse huvilisi kell
10.45 ning kell 11 asutakse teele. («Sakala»)

Koolinoored pistsid
heateo nimel jooksu
ILM

19°

VILJANDI

Täna puhub idatuul kiirusega 2—7 meetrit sekundis. Sooja on 15—20
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 5.02 ja loojub
kell 21.28.

Punaste T-särkidega laste
askeldamist oli eile täis
terve Jakobsoni kooli
staadion. Särkidel oli kirjas sõna «Teatejooks» ja
telefoninumber, millele
sai teha 7-eurose kõne, et
toetada liikumispuuetega
lapsi.
Samal ajal oli heategevuslik teatejooks Eesti 21
linnas ning sellel osales
kümme tuhat koolilast.
Viljandimaal oli jooksjaid
pool tuhat.

VILJANDIS
Kultuuriõhtu gildis
Täna kell 19 saab Bonifatiuse gildis nautida luulet
ja muusikat üritusel «Armastusest anarhiani —
pungist poeesiani».

MAAKONNAS
Lossikontsert

LK 5

Täna kell 19 esinevad
Olustvere lossis Indrek
Kalda ja Toomas Lunge.

Kuigi kohalik korraldaja Ants Kuusik oli rõhutanud, et heategevuslikul üritusel pole võistlusmoment
tähtis ja võib ka rahulikult sörkida, kiskus teatejooks laste vahel ikkagi võidujooksuks.
ELMO RIIG
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Föderaalsem
Euroopa
uroopa Liit liigub föderalismi
poole ning Eesti jaoks on see
tervitatav. Enam-vähem sellise tõdemuseni jõudsid eilse tähtpäeva
puhul korraldatud Euroopa tuleviku teemalisel arutelul Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik
Ilves ja vandeadvokaat Jüri Raidla.
Alustades algusest: mõningais
punktides lõtvade riikidevaheliste
sidemetega konföderaalne Euroopa
Liit pole tõtt-öelda ei liha ega kala.
Ka Jüri Raidla märkis eile, et liidu
föderaliseerumise protsess on hiilival kujul kestnud juba aastakümneid. Seetõttu tundub, et niinimetatud Euroopa liitriiki — olgu selle
olemus milline tahes — ei sünni
üksnes siis, kui Euroopa Liit jõuab
enne seda laguneda. Konföderaalsus ei kesta igavesti.
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Niinimetatud
Euroopa
liitriiki
ei sünni
üksnes
siis, kui
Euroopa
Liit jõuab
enne seda
laguneda.

ähemalt teoorias võiks Eesti
olla nende liitu kuulujate seas,
V
kes osariikidest koosneva Euroopa
Liidu loomisest majanduslikult
kõige enam võidaksid. Meie riik on
selleks piisavalt väike ja elatustasemelt parematest üsna palju
maas.
Medali teisel küljel on mõistagi
kultuuri ja identiteediga seotud aspektid. Ehkki mitme vaatleja hinnangul on rahvusliku identiteedi
kaotamise hirmud alusetud, tuleb
vähemasti tõdeda seda, et föderaalsem Euroopa tähendaks iseolemises teatavate möönduste tegemist. Olgugi et praegu ei pruugi
me suuta kõiki neid taibata või sõnastada.
Selleski osas võib Eesti olla üks
kõige suurema muutuse läbijaid.
Rahvusriigiks olemine pole meil
ju seni lõppkokkuvõttes halvasti
välja kukkunud.

REPLIIK

Surmast meil ei räägita
«E

esti Ekspressi»
KARL-EDUARD
ajakirjaniku AndSALUMÄE
rei Hvostovi eelmisel kuul
ilmunud lugu «Minu elu
«Sakala»
Annleenaga» on saavuta433 0048
nud väga suure kõlapinna.
Eakate lähedaste hooldamine, eutanaasia, niinimetatud pikaleveninud äraminemine ja surm üleüldse on viimaste nädalate jooksul olnud ühiskonnas üks põhilisi aruteluteemasid. Ajakirjanduses puhkenud diskussioonis on muu hulgas küsitud, kas Eesti inimesed on valmis eutanaasia teemat laiemalt arutama.
Tõtt-öelda on mulle jäänud ebaselgeks, kes pani idanema mõtte, et nad selleks valmis ei ole. Ma pole isegi kindel,
kas sellel inimesel on õigus või mitte. Ühes olen ma siiski
veendunud: terve ühiskond peaks suutma sellistel teemadel
arutleda.
Paraku näib surmast kui iga elusolendi maise teekonna
varem või hiljem lõpetavast sündmusest kõnelemise oskus
Eestis tõepoolest kasin olevat. Pole ka ime, kui seda ei harjutata. Tean kaude mitut leibkonda, kus surmast põhimõtteliselt ei räägita ja kus juba üsna suurigi lapsi matustele kaasa
ei võeta. Hea, kui ema-isa ise lähedast ära saatma lähevad.
Võib-olla on see Euroopa usuleigeima ühiskonna loomulik osa. Religioonid surma puudutavaid teemasid kappi ei
peida.

Uus jahiseadus läks metsa
EESTIS ON 15 000 — 16 000
jahimeest ja -naist, kes kasutavad jahinduse eesmärgil enam
kui 80 protsenti meie maismaa
pindalast. Nii seda kogukonda
kui kümneid tuhandeid maaomanikke puudutab riigikogus
Reformierakonna ning Isamaa
ja Res Publica Liidu liikmete
häältega vastuvõetud uus jahiseadus otseselt.
Seaduse läbisurujad eesotsas keskkonnaministriga väitsid, et see samm tähistab seniajani kestnud nõukogude aja
lõppu jahinduses. Tõepoolest,
vastuvõetud seadus toob jahipidamisse
põhjapanevaid
muudatusi, viies selle uutele
alustele. Aga kas selle kannapöördega ikka sooviti maaomanike ja jahimeeste muresid sisuliselt lahendada? Kas vastasseisud ja konfliktid jäävad
edaspidi ära?
Meie põhiseaduses on kirjas, et loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Niisugune põhimõte peaks olema ka riikliku
jahinduspoliitika ning jahindustegevuse põhisuundade
lähtekoht. See tähendab ühtlasi kohustust tagada jahiulukivaru taastusvaruna säilitamine
võimalikult suurele arvule isikutele. Praegu on aga paljud
jahimehed endiselt jahimaata
ning jäänud ilma võimalusest
jahti pidada. Seda aastateva-

REIN
RANDVER
riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige,
jahimees

nust probleemi uus seadus ei
lahenda.
RIIGIKOGU ÜHEKSAS koosseis
menetles seni kehtinud jahiseadust kümmekond aastat tagasi. Nii mõneski selle peatükis olid maaomaniku ja jahimehe õiguslikud suhted lahti
kirjutatud, järelevalve nende
täitmise üle oli aga suuresti
ametnike rida. Nüüd võib küsida, miks seda siis ei tehtud. Samas võtab uus seadus üle jahipiirkonna põhimõtted ja jätab
samaks ka jahipiirkonna kasutusõiguse regulatsioonid.
Tulisemad vaidlused käisid
riigikogu keskkonnakomisjonis
ulukikahjustuste ja nende
kompenseerimise üle. Lõpptulemusena jäi kahjustuste hüvitamine valdavalt jahimeeste
õlule. Olnuks igati õiglane, kui
kahjude hüvitamisest võtaks
osa ka riik, kelle põhiseaduslik
ülesanne on tagada elujõuliste
ulukiasurkondade säilimine ja
bioloogiline mitmekesisus üle
põlvkondade.
Lisaks on riik võtnud Eu-
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Nii kaaluka
eelnõu
kibekiire
menetlemine ei
käi kuidagi kokku
hea parlamentaarse
tavaga.

roopa ees kohustuse hoida
suurkiskjate arvukus kindlates
piirides. Kiskjate toiduks on
aga teatavasti sõralised, kes
teevad kahju metsa- ja põllukultuuridele. Meil on ka kaitse-

alused territooriumid, kus ulukite jaht on keelatud või osaliselt piiratud, ning loomad liiguvad sealt edasi uutele aladele ja tekitavad kahju. Nii et kuidas saab vaid jahimeestelt
nõuda sisse põllukultuuridele
ja metsale tekitatud kahju?
Riigi osalemine ulukikahjustuste hüvitamisel tagaks stabiilsuse ning hoiaks ära maaomanike ja jahimeeste vahelised võimalikud tülid. Paraku
pühkis keskkonnaministeerium käed vastutusest puhtaks
ning jättis jahimehed maaomanikega metsa- ja põlluveerele
vaidlema.
KUI ENNE KÄISID uue jahiseaduse üle pikad arutelud, siis
riigikogus kinnitati see väga
ruttu. Nii kaaluka eelnõu kibekiire menetlemine ei käi aga
kuidagi kokku hea parlamentaarse tavaga. Normaalne ei
ole ka see, et seadus jõustub juba 1. juunil, mis ei jäta rakendamiseks piisavalt aega.
Sotsiaaldemokraadid peavad kahetsusväärseks, et koalitsioon ei soovinud metsa kui üht
Eesti suuremat loodusrikkust ja
kümneid tuhandeid inimesi otseselt mõjutava seaduse puhul
kompromisse otsida. Praegusel
kujul soosib jahiseadus metsloomade üleküttimist ja tõrjub
jahipidamisest eemale kõhnema rahakotiga jahimehed.

Koostöö maaomanike ja jahimeeste vahel
25. APRILLIL parlamendis vastuvõetud ning 1. juunil jõustuva uue jahiseaduse kandev mõte on koostöö maaomanike ja
jahimeeste vahel. Seda seadust
on tehtud juba 2008. aastast
ning selle koostamise juures
on osalenud mõlemad pooled:
nii erametsaomanikke esindav
erametsa liit kui jahimeeste
selts.
Kõik jahipiirkonnad säilivad ning nende seniste kasutajate kasutusõiguse lubasid pikendatakse kümneks aastaks.
Samas tekib tulevikus võimalus jahiselts välja vahetada, kui
seda nõuavad vähemalt 51
protsenti kinnistuomanikke ja
vähemalt sama palju jahipiirkonna pindala omanikke.
Niisugune lahendus annab
maaomanikele seni puudunud
võimaluse rääkida kaasa selles, kes tema maal jahti peab.
Samas on tagatud, et otsuseid
ei tehta vaid paari suurmaaomaniku soovidest lähtudes.
Edaspidi ei pikendata kümneaastast kasutusõiguse luba
automaatselt — selleks peab

KALLE
PALLING
riigikogu
Reformierakonna
fraktsiooni liige,
jahiseaduse
juhtivmenetleja

olema jahindusnõukogu heakskiit.
UUE SEADUSEGA luuakse alus,
et jahiselts ja maaomanik saaksid sõlmida lepingulised suhted ning saavutaksid kokkuleppe, millistel tingimustel ja kuidas eraomaniku maa peal jahti peetakse. Kokkuleppe üks
osa peaks olema ka see, kuidas
konkreetse maa peal jahiloomade tekitatavat kahju ennetatakse ja tekkinud kahju kompenseeritakse.
Kui mingil põhjusel ei ole
võimalik lepinguid sõlmida,
saavad maaomanikud nõuda
jahiseltsilt kahjude osalist
kompenseerimist. Kahju hindavad atesteeritud põllu- ja
metsamajanduse konsulendid.

PRÄÄNIK
Viljandlane Joosep Voll pälvis
Eesti juudo meistrivõistlustel
omas vanuseklassis kuldmedali.

Õigus kompensatsiooni nõuda
tekib vaid siis, kui omanik on
eelnevalt jahiseltsi võimalikest
kahjustuskohtadest nõuetekohaselt teavitanud.
Uus jahiseadus näeb ette,
et selliste kahjude kinnimaksmiseks moodustavad jahiseltsid või jahimeeste selts spetsiaalse reservfondi. Selle kaudu on jahimeestel endil võimalik reguleerida oma liikmetelt
maksete kogumist ja eelkõige
lepingutega katmata aladel
erakorraliselt tekkivate kahjude eest tasumist.
Reservfondist tehtavatest
väljamaksetest on võimalik üks
kord aastas 30 protsendi ulatuses taotleda toetust keskkonnainvesteeringute
keskusest.
Sealt antava toetuse lagi on
eelmisel aastal jahimeeste sinna makstud aastatasu suurus.
Jahimehe aastamaks on tulevikus vahemikus 10—25 eurot.
UUE JAHISEADUSE alusel lepitakse edaspidi mõlema osapoole ja riigi vahel kokku ka see,
kui palju loomi kütitakse. Maa-

kondades luuakse selleks jahindusnõukogud, mis koosnevad maaomanike, jahimeeste
ja riigi esindajatest. Nõukogu
kaudu käib nii küttimismahtude kokkuleppimine kui ka jahipiirkondade piiride muutmine
ja piirkonna kasutaja ehk jahiseltsi väljavahetamine.
Karu, hunt, metssiga, põder,
hirv, metskits ja ilves on loomad,
kelle küttimiseks peab olema
moodustatud
jahipiirkond.
Metssea, põdra, hirve ja metskitse küttimismahud lepitakse
kokku jahindusnõukogus, arvestades riigi seire põhjal antud
soovitusi. Karu, hundi ja ilvese
küttimismahud määrab riik.
Ülejäänud loomadele võivad
oma jahimaal jahti korraldada
kõik.
Kui maaomanik on jahimees, saab ta väikeulukile oma
maal jahti pidada. Seni paljudes piirkondades niisugust võimalust polnud.
Et veenduda jahimeeste oskuses relvaga ümber käia, säilib laskekatse nõue. See kehtib
ka välismaalastele.

PIITS
Viljandis Vana-Vaksali tänavalt
Reinu teeni viivale jalgrajale
on juba ammu langenud põõsaoks.
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Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, sakala@ajaleht.ee
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Metal’isõbrad
kogunevad
klubisse Rubiin

PIIMATÖÖSTUS

Oliver Kruuda:
tootmine läheb
efektiivsemaks
muudatuste järel
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Kolmapäeval põllumajandusminister Helir-Valdor Seedrile Tere
piimatööstuse Viljandi tootmisüksuses ekskursiooni teinud Tere juhataja Oliver Kruuda märkis, et
järgmistel aastatel tehakse ettevõttes palju muudatusi.
Nende seas on töötajate arvu optimeerimine ning palkade kasv. Tähtis suund on ka
tootmislogistika uuendamine.
Oliver Kruuda sõnas, et varsti lahkub
ta ettevõtte juhi kohalt ning suundub innovatsiooniosakonna juhatajaks. «Tahame esmalt tootmislogistika innovatsiooni ellu
viia,» lausus ta.
Aktsiaseltsi Tere juhataja Oliver Kruuda, teil on praegu Viljandis töötajaid saja
ringis, aga tahate, et neid jääks 70. Millest selline otsus?
Töötame selle nimel, et inimene saaks piisavalt tööd ning õiglast palka. Viimase nelja kuuga oleme juurde võtnud 30 inimest.
Kui sa kirjutad lehte, et jääb 70 töötajat,
siis kujuta ette, mida inimesed tunnevad.
Me ei räägi lähiajast ning pikas vaates on
oluline saavutada efektiivsus, töö ja tulu
tasakaal.
Te tahate, et toodang kasvaks, samas
teeks selle töö ära väiksem hulk inimesi.
Kas te hakkate maksma suuremat palka?
Kindel soov oleks hakata maksma õiglast
palka.
Mida see tähendab?
Ma ei tea, mis on Viljandis õiglane palk. Ma
tean, mis on minu puhul õiglane palk, aga
mulle seda keegi ei maksa. Kui ma ütleksin
summa välja, siis terve maja hakkab seda
homsest ootama. Meil on aga tööl lihttöölised, spetsialistid ja keskastme juhid —
need segmendid peaksid olema Viljandis
heade palkadega.
Inimene ei peaks tööl käima sellepärast, et tal on vaja korteriüür ja elektriarve maksta, vaid et ta tahab kollektiivi tulla
ja teha häid tooteid. Me töötame selle nimel, et tööle tuldaks tahtmisest tööle tulla,
mitte vajadusest oma igapäevakulutusi katta.
Mida olete siis välja mõelnud? Kuidas
efektiivsust suurendada?
Efektiivsust peab küsima inseneri käest,
kuid meil on palju selliseid töökohti, mida
saab asendada masinatega, ning masinate
juhtimise eest saab inimesele maksta rohkem, kui selle eest, et ta tõstab kasti ühest
kohast teise. Neid kohti on palju.
Kui paneme masinaid juurde ning toodete nomenklatuuri laiendame, siis ühest
kohast saame kokku tõmmata, aga teisest
kohast oleme sunnitud juurde looma.
Täna töötas kohukesel kaks liini, sulajuust ei olnud veel tööle läinud. Muidu

Täna õhtul lähevad Viljandis
Rubiini klubis lavalaudadel
võistlema kuus bändi, et pääseda esinema suurele Tuska metal-festivalile Soomes.
Ansambli Metsatöll trummari Marko Atso ellukutsutud
võistlusele «Tuska Metal Battle Estonia» kandideeris 52
rokk- ja metal-bändi kogu Eestist. Atso on öelnud, et metalbändidel pole praegu peaaegu
üldse võimalusi pääseda omal
käel mõnele suurele festivalile väljaspool kodumaad.
Kolme eelvooru valiti kandideerijatest välja 18 parimat,
kellest kuus saavad edasi finaalvooru Tallinnas. 16. korda
asetleidvale Tuska vabaõhufestivalile üritavad Viljandi eelvoorust pääseda kohalikud
bändid Necro Strike ja Emerald ning kaugemalt siia saabuvad Catafalc, Urt, Wyrm Sub
Terra ja Evestus.
Klubi Rubiin omaniku ning
bändi Necro Strike laulja Juhan Nöpsi sõnul kogunevad
kõik metal’isõbrad Rubiini,
sest seda sorti mõõduvõtmist
pole Eestis varem olnud.
Tuska festival paistab silma
oma muusikavaldkonna säravate esinejate loeteluga ning on
selle muusikastiili üks suuremaid festivale Skandinaavias.
Uksed avatakse kell 20.
(«Sakala»)

oleks tuba olnud rahvast täis. Kilepiimas
oli kaks meest, see on aga üks töökoht. See
teine poiss, kes voolikuga kasti pesi — ta ei
pea seda tegema. Voolikuga kastipesu on
kulukam kui see tulu, mille saab kasti taaskasutamisest.
Või see poiss, kes pani hapukoort käsitsi aluse peale ja siis lattu viis. Seda
saab panna tegema roboti. Mulle meeldiks, kui robotite tööd teeksid robotid, inimeste energia võiks minna rohkem mõtlemisele.
Mida on Tere piimatööstus võitnud sellega, et ta on Tallinnast kolinud Viljandisse ja Põlvasse?
Praegu me veel ei ole võitnud, see protsess
efektiivistamise mõistes alles käib. Kui üks
inimene teeb valmis rohkem kilogramme
samas ajaühikus, tekib paratamatult võit.
Iga päev me arve kokku ei loe, vaid teeme
tööd oma teadmiste ja südametunnistuse
järgi.
Eks meil selle aasta algus olnud keeruline, pikk talv ka. Nüüdseks on rahulikum,
aga juba tuleb peale suur puhkuste periood ning inimesed tahavad puhkust sellel päeval, kui on päike. Paraku on meie
tootmisspetsiifika selline, et tööd tehakse
24/7, see aga ei võimalda kollektiivpuhkust
juulikuus. Kalevis me seda omal ajal tegime.

«Kultuuritagala» kolis

Millised on teie plaanid Viljandi Tere
tootmisosakonnaga?
Meie plaan on klientidele pakkuda mõistlikku asja mõistliku hinna eest. Me loome
lisandväärtusega tooteid: meil on D-vitamiiniga piimatooted Eesti tarbijatele, Helluse bakteriga tooted, laktoosivabad tooted...
Meie äri hakkab pihta sellest tarbijast,
kes kodus vaatab, mis tal külmkapis on
ning kas ta joob «Aktuaalset kaamerat»
vaadates õlut või keefirit. Meie huvi on, et
ta jooks keefirit, vabariigi valitsuse huvi on
ka, et ta jooks keefirit — siis on tervis parem. Seega, plaan on teha ka olemasolevaid tooteid paremaks.
Mis mõttes paremaks?
Maitselt paremaks, organismile kergemini
ja paremini omastatavaks. Et sa võtad jogurtitopsi ning selles on sinu päevaste vitamiinide ports, mida organism vajab. Lisaks on küsimus selles, kuidas saab tarbijale tuua nii värske kohukese, nagu liini
pealt tuleb.
Suundi ja arengumõtteid on, millega
tegelda. Näiteks transpordi efektiivistamine: suur auto sõitis sisse kell 11.20. Nüüd
peaksime vaatama, millal ta paneb taara
maha, millal võtab kauba peale ning väljub. Ma arvan, et praegu on see auto veel
kindlasti üle tunni territooriumil. Eesmärk aga on, et auto sõidab väravast sisse
ja välja tunni aja jooksul. Auto on ressurss,
auto maksab ja selline auto (viipab käega
väljas oleva Tere märgiga kaubaauto poole — toimetus) järelkäruga 2 miljonit krooni (umbes 128 000 eurot — toimetus), ta ei
tohi seista.

Aprillis registreeriti Viljandimaal 39 lapse
sünd. Seda on ühe võrra enam kui aasta tagasi ning 17 võrra rohkem kui märtsis.
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Oliver Kruuda sõnul ootavad tema ettevõtet lähiaastatel ees suured muudatused.

Täna kell 19 on kõik huvilised
oodatud osa saama järjekordsest kirjandus- ja muusikaüritusest pealkirjaga «Kultuuritagala». See on väljunud pubikeskkonnast ning leidnud endale uue toimumiskoha Bonifatiuse gildis.
Esinejate nimekirjas on
luuletaja Margit Peterson, kes
on «Kultuuritagala» korraldajale Kersti Kobile oma Pärnus
Maarja-Magdaleena gildis pakutavate kirjandusõhtutega
tublisti eeskujuks olnud. Samuti on seda oma nõu ja jõuga
papa Alari Janson, kes astub
täies hiilguses publiku ette
oma bluusilike lauludega.
Õhtu peaesineja on luuletaja ja kunstnik Jaan Malin, kes
on tuntud Luuluri nime all. Kohale tasub tulla publikul, keda
huvitavad luule esitamise puhul sõna- ja keelemäng ning
jõuline etteaste.
Kaasa teevad kaks muusikalist kollektiivi. OKK koosneb
kolmest akustiliste kitarride
saatel omaloomingut esitavast
noormehest. Vana kooli punki
viljelev Faasinihe Viljandist
on lubanud esineda kavaga,
mis jätab kuulmiselundid terveks ka nendel, keda sõna
«punk» on seni kõrvatroppide
järele haarama pannud.
Üritusel on veel terve hulk
pillide ja tekstiga esinejaid
ning vabalava neile, kes registreeruda pole jõudnud või julgenud. («Sakala»)
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SINU DIGIPOOD

Parim sülearvuti pakkumine!
Compaq Presario CQ58-300SA
AMD

kaal

15.6"

Dual-Core
E1-1200

2,45kg

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

Windows

8

-40%

2GB 320GB 6:25

299.-

• kuni 256MB AMD Radeon HD 7310 graafika
• DVD-kirjutaja • WiFi • 3xUSB • HDMI • VGA

Saadaval ka operatsioonisüsteemita
mudel hinnaga

kuumakse alates
48 kuud

259.-

499€

Äriklassi kvaliteet parima hinnaga!
ekraan

Intel

7.57€

Parim võimsuse ja hinna suhe!
ekraan

Windows

Intel

Core i5

Ere. Kiire. Sale.

Windows

15.6"

Celeron
1000M

8

15.6"

3230M

8

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

mälu

kõvaketas

8GB

aku tööaeg

1000GB

6:45

kaal

garantii

2,48kg

3a

4GB 320GB 7:00
kaal

2,42kg

-28%

kuumakse alates

Lenovo B590

48 kuud

9.09€

499€

saadaval
alates 06.05.

• kuni 1696MB Intel graafika • DVD-kirjutaja • HDMI
• VGA • WiFi • Bluetooth 4.0 •1xUSB3.0 • 2xUSB2.0

Lihtne ja kaasaskantav!

-37%

kuumakse alates
48 kuud

HP Pavilion g6-2380sa

-34%

protsessor

4.1.
ekraan

1.4GHz

16GB

kõne-/ooteaeg

kaal

4.8"

1TB

32"

LCDTV

DVB-T/C

80cm

digituunerid

USB VIDEO

USB

1.5TB

99.- 139.129€

9.99€

• USB 3.0 • suurus 2.5"• kaal 150g

• lugemiskiirus kuni 17MB/s • USB 2.0 liides

Täisautomaatne espressomasin!

F2,5 ere objektiiv - selgemad pildid pimedas!

ESPRESSOMASIN

DIGIKAAMERA

Siemens TK53009

Samsung ST66

-29%

319.kuumakse alates
48 kuud

FullHD

100Hz

1920x1080p

K

279.kuumakse alates

-44%

48 kuud

• esmane kohv - 60 sekundit
• veepumba võimsus 15 bar
• veepaagi maht 1,8 liitrit
• Aroma Whirl Plus filtreerimissüsteem
• reguleeritav kangus: 2 astet
• reg. temperatuur: 3 astet
• manuaalne piimavahustaja
• katlakivi eemaldus

Kiirematele kingitus
ja koolitus!
PEEGELKAAMERA

USB

kuumakse alates
48 kuud

400Hz
PPR

DVB-T/C

kõne-/ooteaeg

kaal

tundi

112g

8/225

LED LCD-TV

Grundig Smart TV-ga 3D
teler muudab pimedad
sügisõhtud elavaks!

A

-50%

energiaklass

Müügil ka 55" mudel hinnaga:

1149.-

699.kuumakse alates
48 kuud

17.69€

1399€

Meil on parimad
kaamerapakkumised!

449.-

-55%

16GB

1.2GHz

K
Fine Arts 46FLE9170SH

• 2D->3D konverter
• kaasas 2 paari 3D prille ja lisapult
• Smart TV: Youtube, Facebook, Twitter
• LAN, WIFI: Smart TV, DLNA

-36%

K

109€
• 16,1 MP • 2,7"/6,9cm ekraan
• 5x opt. suum, lainurk, (25-125mm), F2,5-6,3
• 720p HD video • reaalajas panoraam • Smart Filter 2.0, pilt pildis

LÕPUMÜÜ

SALVESTUS digituunerid

Nikon D3100 kit
18-55 VR

LÕPUMÜÜ

49.-

7.06€

499€
KAASA
STATIIV

3D
MKV DivX HD
MP3 JPG

FullHD

8.08€

449€

117cm

SmartTV

8.-

179€

46"

USB VIDEO

LÕPUMÜÜ

mälu

Apple A6

32GB 799.- 64GB 899.-

SALVESTUS

PPR

protsessor

müügil ka:

32VLC6121C

8GB
-20%

4"
640x1136

MKV DivX HD
MP3 JPG

1920x1080p

2TB

ekraan

21/900 133g
tundi

119€

-22%

OS.

iOS

mälu

Kindel kvaliteet!

16.68€

799€

6.0.

OS.

720x1280

Toshiba
Hayabusa

48 kuud

10.10€

Android Cortex-A9

659.kuumakse alates

599€

Müügil ka võimsa AMD Radeon 7670
2GB graafikakiirendiga mudel - 599.-

49.99 79.-23%

48 kuud

• kuni 1696MB Intel HD 4000 graafika
• DVD-kirjutaja • WIFI • 2xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • HDMI • VGA

MÄLUPULK

79€

-18%

kuumakse alates

14.15€

Toshiba Store.E Basics
-34%

Apple iPhone 5

Saadaval valge
ja must mudel!

399.-

849€

KÕVAKETAS

500GB

MOBIILTELEFON

Samsung Galaxy SIII
-33%

559.-

359.-

Siiani kõige suurepärasem iPhone!

MOBIILTELEFON

11.37€

702.39€
• 14,2 MP • suur 3“/7,6cm LCD ekraan • FullHD 24fps video salvestamine
• juhendi režiim – intuitiivne kaamerasisene abi • kerge korpus ja
suurepärane ergonoomika • täielik kontroll manuaalreziimide abil
• nõelterav 11-punktiline automaatse teravustamise süsteem
• kahekordne tolmu vähendamise süsteem

Et saaksid oma kaameraga paremaid
pilte teha, anname mais iga
kaameraga kaasa asjaliku statiivi!
Kehtib kõigi alates 100EUR Fujifilm, Nikon,
Samsung, Pentax, Canon ja Olympus kaamera ostul.

väärtus 35€
Statiive on piiratud koguses.

Endale eelteadmisi erinevate kaamera tüüpide,
objektiivide, välkude ja statiivide kohta saad
KLICK'i epoes: www.klick.ee/Fotojutud

www.klick.ee osta kodust lahkumata.

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge
vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.

Kaup kätte 2-7 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.

Järelmaksu pakkujaks on Swedbank Liising AS. Krediidi kulukuse määr on 15,01% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500 €, sissemakse 10%, tagastamise tähtaeg 2 aastat, intress 9,9% aastas, lepingutasu 19 €.
Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Arvutus on ligikaudne ja
võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

VILJANDIS: Viljandi Centrum (E-R 9-19, L 9-17, P 9-15)

6 668 166 |

viljandi@klick.ee

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega. Kampaania kestab 03.05.2013 - 31.05.2013. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

ekraan
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Lapsed jooksid
heategevuse nimel
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Eile kogunes Viljandisse Jakobsoni kooli staadionile mitusada põhikooliõpilast, et
osaleda liikumispuudega laste ravi toetavas teatejooksus.
Üheskoos läbisid nad isegi
pikema distantsi, kui oli ette
nähtud.
Kohaliku heategevusliku
teatejooksu korraldaja Ants
Kuusiku sõnul näeb võistluse reglement ette, et iga laps
jookseks 200 meetrit. «Meie
oleme koolistaadionil, mis on
50 meetrit pikem, ja nii jooksis igaüks ühe 250-meetrise
ringi,» selgitas ta ja märkis, et
see oli pigem hea tahte märk
kui võistlus.
Kui
põhikoolinoored
klasside kaupa rajale lasti,
pidi Kuusik tõdema, et varasemast rõhutamisest, et ei
võistelda, polnud palju tolku
ja ettevõtmine kiskus ikkagi
sinnapoole.
Jooksjad kandsid puna-

seid T-särke telefoninumbriga, millele helistades sai
7 euroga toetada liikumispuudega lapsi. «Vaevalt
jooksja nüüd ise annetab, aga
võib-olla ütleb ta emale, et tahab ka aidata, ja siis aidataksegi,» lausus Kuusik.
Heategevusjooksu korraldati 21 Eesti linnas. Viljandis registreerus 50 võistkonda. Igas võistkonnas oli
neli tüdrukut ja neli poissi,
igaüks jooksis ühe staadionitiiru.
Siinne korraldaja märkis,
et tänavu olid Viljandimaal
eriti agarad osavõtjad maakoolid, näiteks Kildu ja Kirivere, aga ka Tarvastu ja Kitzbergi gümnaasium. Staadionil oli õpilasi kaheksast maakoolist ja kõigist linnakoolidest. Kõige enam oli noori Jakobsoni koolist.
«Lausa pooled võistkonnad on siit. Meil on ju hästi
palju lapsi — igast klassist
kaks kuni kolm võistkonda,»
ütles Kuusik.

Sirle Printsmann sammus eile Viljandi järve ja nautis ujumist terve minuti.

ESIMENE SUPLUS

Suvine ilm peibutas randa
AIVAR AOTÄHT
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Eilne selle kevade kuumim päev süstis Viljandi
randa pisut elu ning mõni julgem proovis järele vee, millel alles paar
nädalat tagasi oli hulpinud jää.
21 linnas üle Eesti jooksis liikumisvõime kaotanud laste ravi toetamise nimel kümme tuhat põhikoolinoort. Jakobsoni kooli staadionil oli Viljandimaa jooksjaid tuhande ringis.
ELMO RIIG

Sakala keskus kutsub emale
kingitust tegema
Homme on kõik oodatud
Sakala keskusesse emadepäeva tähistama ning emale
toredat kingitust meisterdama. Tulla tasub kogu perega,
sest tegevust jagub suurtele
ja väikestele.
Kell 11 avab uksed kohvik
Harmoonia. Kell 13 liitub päris kohvikuga väike kingikohvik, kus on võimalik meisterdada emadepäeva kingitus.
Samal ajal alustab tegevust

mängu- ja jututuba, kus pisemad saavad mänguasjade keskel tegutseda ning igal täis- ja
pooltunnil muinasjutte kuulata. Oodatud on ka suuremad
mängu- ja jutuhuvilised.
Tegutseda saab kuni kella 15, mil suures saalis astuvad lavale Tartu Poistekoor
ja Viljandi Paalalinna kooli
lastekoor.
Piletiraha sel päeval ei
küsita. («Sakala»)

Veteranid käisid Järveotsal

3 × ELMO RIIG

Suure-Jaani gümnaasiumi õpilane Marika Peterson oli tulnud randa pärast autokooli
edukat teooriaeksamit ning
nautis hooaja esimest päevitamist. Tugevavõitu tuul teda ei
häirinud, vaid mõjus mõnusalt.
Peterson katsus ka vett, aga
see oli piisavalt külm, et pühkida peast ujumamineku mõtted.
Päikest lubas ta aga võtta ilma
kaitsekreemita paar tundi.
Eile keskpäeval luges silm
Viljandi rannas kokku kümmekond päevitajat. Mõni inimene
nautis ilusat ilma kergeis suviseis rõivais ning võrkpalliplatsil tagus palli seltskond noori.
Viljandlane Sirle Printsmann püüdis pilku juba silmapaistvalt pruuni jumega. Ta ütles, et on päevitamas neljandat-viiendat päeva ning veebruaris oli end kosutanud päikesereisil Egiptuses.
Eile leidis ta aega end päikesele näidata enne õhtust töövahetust trükikojas. Spetsiaalse kaitsekreemi asemel oli tema end määrinud beebiõliga.
Et eile jahutas päevitajaid
tuul, pidas Printsmann eelmist
rannapäeva isegi paremaks.

Siiski oli ta nõus leheneegri
ideega järvevesi vähemasti
varbaga ära katsuda. Kaldalseisjaile ootamatult astus päevitaja aina sügavamale vette —
ja juba ta ujuski!
Pärast rahulikku ujumisminutit ütles Printsmann, et algul
oli küll kõhedavõitu, aga veest
välja tulles hea. «Mina vett ei
karda,» lausus ta ega kiirustanud end ka kuivatama.
Julge naise suplus pani
eemal pead tõstma mehe, kes
ise siiski vette minna ei söandanud. «Aga väga lahe oli vaadata,» kiitis ta.
Mees märkis, et on rannas
lõunapausi ajal, ega tahtnud
seepärast ka oma nime öelda.
«Muidu veel vaadatakse, et
näe, kus käis,» lisas ta muiates.
«Aga sellist ilusat ilma tuleb
ära kasutada.»
Mehele oli see hooaja esimene rannapuhkus ja ta lasi endale päikest ligi vabalt, kreemitamata. «Mina neid möginaid ei
taha,» lausus ta. «Päikesest tuleb maksimum võtta, ehkki muidugi mõistlikkuse piires.»
Raamatupidaja Reelika Allik ei kartnud aga öelda, et temagi veedab rannas just lõunapausi. Küll ei olnud ta rannariietes päevitamas, vaid luges
pingil Becca Fitzpatricku ingliskeelset raamatut «Finale».
«Eile mõtlesin, et tuleks
randa jalutama, ja seepärast
panin kleidi selga, et jalgadele
pisut päikest näidata,» lausus
ta. «On küll tuuline, aga soe.»
Lapsega oli eile teist päeva
rannas Triinu Sepp. Kui ta ise
püüdis päikest ja lasi organis-

Kaitse olgu olemas: Triin Veisman määris ihu kaitsva päevitusõliga.

ÕHUSOE
Viljandi ilmajaam mõõtis eile maksimaalseks
õhutemperatuuriks 28,1 kraadi, see oli kella 14
ja 15 vahel.
• Mujal Eestis oli esialgseil andmeil kõige palavam Jõgevamaal Tiirikojal, kus õhk soojenes 28,4 kraadini kella
15 ja 16 vahel.
• Samas mõõtis Hiiumaal asuv Ristna jaam näiteks kella 13 ja 14 vahel maksimaalseks õhusoojaks vaid 10,3
pügalat.
Allikas: Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut

mil D-vitamiini toota bikiinides, siis poolteiseaastasele pojale jättis ta väikese särgi selga. Vette ei tõmmanud Seppa
mitte mingil moel.
«Minu jaoks on soe vesi ainult vannis,» lausus ta.
Kultuuriakadeemia tantsukunsti tudeng Triin Veisman
ütles, et tema kasutab päevitamisega ära tundide vahel tekkinud vaba aega. Et idee sün-

ELMO RIIG

Sellelgi aastal ei jäänud võidupüha Viljandi Järveotsa obeliski
juures tähistamata. Tellitud buss viis Teises maailmasõjas käinud punaarmee veteranid langenud võitluskaaslastele austust
avaldama. Raagus puude vahel kõrguvale kivisambale jäid
seltsiks punased nelgid. Pildil on Eino Raisman. («Sakala»)

Et pilt saaks põnevam, kargasid koolipoisid Kaido Mitt, Tony Nõu, Mihkel Teder ja Allan Aland korraga vette.

dis äkki, tõi ta ruttu kodust bikiinid ja ostis poest kümnese
kaitsefaktoriga päevitusõli.
«Mõnusalt soe ja tuul on ka
hea,» hindas tudeng. «Vette aga
lähen võib-olla kuu aja pärast,
kui mitte hiljem.»
Enne kui reporter ja piltnik
rannast lahkusid, astusid vee
ligi neli Viljandi kesklinna
kooli 14- ja 15-aastast poissi.
Tony Nõu, Kaido Mitt, Allan
Aland ja Mihkel Teder kinnitasid, et neil on parajasti võimalik rannas olla.
Küsimusele, kuidas vesi
tundub, vastas üks neist vapralt, et soe, samas kui teise äsja
vette karanud poisi suust kostis
krõbe röögatus külmaskaala
äärmuslikkuse kohta. Siiski
olid kõik neli poissi varmalt
nõus fotograafile poseerima ja
mitu korda vette kargama.
Ametlik rannahooaeg algab 1. juunil ja kestab kolm
kuud, aga juba 25. maist läheb
Viljandi järve randa tööle esimene vetelpäästja.

LOODUS

6 Sakala

10. mai 2013

LOODUS

10. mai 2013

Tõestisündinud muinasjutt Aasia ülikutest,
tiigritest, leopardidest ja Viljandi neiust
HANS VÄRE
hans.vare@ajaleht.ee

«Tiigrijälgi käiakse ajamas ka elevantide seljas.
Need loomad austavad
teineteist. Elevandi võib
õpetada londiga põõsaid
kõrvale lükkama, et tiigrit üles leida, ja nad võivad kõrvuti kõndida, ilma et teineteist puutuks.
Ninasarvik seevastu võib
isegi elevanti rünnata.
Siis tuleb elevant näoga
tema poole pöörata, et ta
taganeks.»
Liina Gross istub pärimusmuusika aida kohvikus. Ta on elegantselt riides ja meigitud ega
erine millegi poolest harilikust
valgekraest. Ei mingeid matkasaapaid ega kulunud teksasid,
troopikakiivrist rääkimata.
Oma tavatööd teebki ta kontoris, juhtides pärimusmuusika keskuse välissuhteid. Miks
sõjandusteaduse magister ühe
maailma rahumeelsema ala,
pärimusmuusikaga tegeleb, on
omaette küsimus. Ent veelgi
intrigeerivam on tõik, et tiigritest, elevantidest, leopardidest
ja ninasarvikutest räägib ta
oma kogemustest. Ja need ei
piirdu turistisafariga.

Kuningate karmavõlg
kassi ees

Viljandlanna Liina Gross peab viit Indias elatud kuud lääne inimesele
heaks karastuseks, sest džunglis tuleb suurepäraselt välja, kui karm
võib olla loodus. Sellest hoolimata meeldisid talle seal kõige enam just
agressiivsed loomad: leopard ja ninasarvik.
JANEK KALVI

Rudyard Kipling olevat Mowgli-lugude jaoks inspiratsiooni saanud just
sellistest Kanha ümbruse džunglitest. Pildil pole muidugi Mowgli, vaid
languuriahv, kes teisi metsaelanikke kiskjate eest hoiatades on teeninud endale hüüdnime Džungli Silmad.
3 × LIINA GROSS

Alguse sai kõik siiski just puhkusereisist. Paari aasta eest Indias rännates peatus Liina
Gross Kanha rahvuspargi serval Singinawa džungli-lodge’is,
mis tegeleb turistidega eelkõige selleks, et propageerida tiigrite kaitsmist ja selle tarvis raha teenida.
Džungli-lodge võib tähendada meie mõistes nii turismitalu, rikkuri jahilossi kui lihtsalt
maamaja, Singinawa on aga midagi looduskaitseorganisatsiooni baasi ja hotelli vahepealset.
Erinevalt tavahotellist ei
saa sinna lihtsalt kohale ilmuda ja ennast vastuvõtulauas registreerida, et teha seejärel
maasturiga paar tiigrituuri, kui
basseini ääres kokteilide limpsimisest aega üle jääb. Ettevõte kaalub hoolikalt, kas potentsiaalne klient on piisavalt loodushuviline ja väärikas, et temalt kopsakas ruupiapakk vastu võtta. Märkimisväärse osa
kundedest moodustavad aadlikud, diplomaadid ja tipptasemel loodusajakirjanikud.
Põhjus, miks Singinawa nii
valiv võib olla, peitub selle
omanikes. Lodge’i perenaine
Latika Rana on esimene naine,
kes on saanud tiigrite kaitsmise uurimises doktorikraadi.
Sestap pole ka ime, et teda kutsutakse India tiigriprintsessiks. Ent kõrgklassi hulka ei
kuulu ta ainult ametilt, vaid ka
päritolult: tema isa oli legendaarse peaministri Indira
Gandhi nõunik, vanaema aga
tolle väga hea sõber.
Isegi tiigriprintsessi perekonnanimi Rana tähendab nepali keeles kuningat, kuid sel-

le sai ta alles abielludes. Nimelt pärineb Latika mees Nanda Nepali tipparistokraatiast.
Üle saja aasta peaministritena
riiki juhtinud Rana dünastia
kaotas 1951. aastal küll oma varasema positsiooni, kuid tema
liikmed on jäänud võimuladviku lahutamatuks osaks seniajani. Näiteks Nanda Rana vend
on praegugi Nepali vägede
ülemjuhataja.
Kui heita pilk mõlema abikaasa suguvõsa ajaloole, leiab
sealt päris palju suitsevaid
püsse ja trofeena seintele riputatud tiigripäid. Nanda Rana
esivanemad korraldasid lausa
suurejoonelisi tiigrijahte, millest võtsid osa ka Briti kuningapere liikmed — see oli vanasti üks Nepali diplomaatia
tööriistu.
Alles 1970. aastatel, kui ühtäkki selgus, et tiigrid hakkavad
otsa saama, keelati nende küttimine ja hakati pöörama tähelepanu nende kaitsele. Justkui
selleks, et esivanemate karmavõlga tasa teha, on ka Latika ja
Nanda Rana pühendunud nende võimsate kiskjate uurimisele ja hoidmisele.
Kõrgest päritolust hoolimata ei piirdu Ranad vaid lodge’i
omaniku rolliga, vaid selgitavad
külalistele isiklikult tiigrite elukombeid ning nende kaitsega
seotud muresid. Nii sõbruneski
Liina Gross paari puhkuse ajal
Singinawas veedetud nädala
jooksul pererahvaga sedavõrd,
et jätkas nendega suhtlemist ka
pärast Eestisse naasmist ning
mullu kutsus Latika Rana ta sinna juba tööle ja loodust tundma
õppima. Et pärimusmuusika
keskuse juht Ando Kiviberg andis loa folgiasju viis kuud veidi
kaugemalt ajada, pakkis Gross
oktoobris kohvrid.

Krait teel ja kobra
vannitoas
Ehkki Liina Gross oli džunglis
varemgi käinud, kartis ta uuesti Kesk-Indiasse saabudes esinud õieti
algu kõike. Ei julgenud
magadagi, vähemaltt ilma
tuleta. Kui töökaaslased
slased
liikusid pimedal ajall õues
muretult ringi, siis tema
hoidis alati taskulampi
ulampi
kramplikult käes, ehkki
kki teised teda selle eest
st
aasisid. Ja õigesti tegi: ühel õhtul rivi
eesotsas peahoonest magamismajadesse sammudes
oleks ta ilma lambita päris kindlasti
peale astunud kraiv
dile, kes nagu lamav
da
politseinik keset rada
dia
lebas. Krait on India
ürmürgiseim madu. Mürgisem isegi kobrast, kelle Gross ühel õhtul oma
dis.
vannitoanurgast leidis.
Pikapeale harjus
rjus
Gross troopilise ümbrubrutega
se ja ohtlike naabritega
dasiiski ära. Lausa sedase
võrd, et hakkas ka ise
ta
öösel ilma valgustita
he
väljas liikuma. «Ühe
korra käisin isegi unes.
es.
Ärkasin puu all väga
a kau»
gel oma majakesest.»

Kui unes uitamine päädis
kõigest ehmatusega, siis mõtlematu retk leopardi vaatama
lõppes märksa hullemini. Tagantjärele ei oska Gross isegi
öelda, miks ta koos teiste naturalistidega tol õhtul välja läks.
Nad ju teadsid, et too leopard,
kes oli läheduses kitse maha
murdnud, on poegadega emasloom, kellega nalja teha ei
maksa. Ometi otsustasid nad
piiluda, kuidas ta tagasi saaki
sööma tuleb, ja asusid koos
paari relvastamata valvuriga
läbi pimeda džungli teele.
Just sel hetkel, kui Gross
astus valvurist paar sammu
eemale, et tõsta üles maha kukkunud sall, ründas leopard
meest ning räsis tema õlga ja
selga nii rängalt, et mees saadeti kohalikust haiglast helikopteriga suurlinna omasse.
Hirmuäratavast kogemusest hoolimata peab viljandlanna suuri kaslasi üsna ohutuks. Tuleb järgida lihtsalt samu reegleid nagu Eesti kiskjategi puhul: ära ilmu looma ette liiga ootamatult ja hoia
eemale poegadega emasest.
Kui seda teed, võid vaadata
tiigrit kas või nelja meetri kauguselt, nagu Grossil õnnestus.
Vähemalt kehtib ülaltoodu
Kanha ümbruse kohta, kus
kiskjatel on küllalt süüa ja ruumi. Seevastu mõnes teises rahvuspargis tõrjuvad privaatsust
armastavad tiigrid leopardid
puutumatult tuumikalalt välja,
inimasustuse lähedusse. Ning
kui kontakt inimese ja metselaja vahel on liiga tihe, muutub see sageli konfliktiks.
«Räägitakse, et leopard
võib inimesega isegi sõbraks
saada, kui ta tunneb, et too on
üdini hea. Aga kui leopardist
on saanud inimsööja, jääbki ta
inimesi murdma,» jutustab
Gross. «Et kohalikes külades
pole majadel uksi, vaid ainult
palakad sissekäigu ees, pääseb
leopard lihtsalt majakesse, hiilib ukse ees magavast meesperest osavalt mööda ja viib tagantpoolt mõne lapse või
naise ära, ilma et keegi
üleski ärkaks.»
Gross rõhutab, et
suurt kaslast kohates tuleb tema poole kindlasti
seista näoga, sest
enamasti ta inimest eest rünnata ei julge.
Üks metsahõim olevat
hakanud
seetõt-

Iidse baiga hõimu
naine tööriietuses

Sakala 7
TIIGER
Veel saja aasta eest asustas tiiger (Panthera
tigris) suurt osa Aasiast, elades isegi Türgis
Musta mere ääres.
• Sellest ajast on tiigrite populatsioon katastroofiliselt
vähenenud. 100 000 loomast on järele jäänud napp
3000 ja üheksast alamliigist on kolm välja surnud.
• Indias, Nepalis, Bangladeshis ja Bhutanis elavad Bengali tiigrid, kes võivad kasvada üle kolme meetri pikaks
ja kaaluda üle 250 kilo.
• Tiigreid ei salakütita mitte ainult trofee pärast, vaid ka
seetõttu, et mitmel nende kehaosal on tähtis roll Hiina
rahvameditsiinis.
• India metsiku looduse kaitse seltsi andmetel langes aastatel 1994—2009 salaküttide ohvriks 893 India tiigrit,
kuid see on murdosa tegelikust hulgast.
• Tiigri elupaigad võivad olla väga erinevad ega piirdu sugugi vaid soojade aladega. Näiteks Bhutanis elavad nad
4500 meetri kõrgusel mägedes ja Amuuri tiiger peab vastu Siberi karmis kliimas. Küll aga ei saa nad hakkama
kuigi kaugel veest.
Allikad: Vikipeedia, India metsiku looduse kaitse selts, Liina Gross

Igal tiigril on oma triipkood
HANS VÄRE
hans.vare@ajaleht.ee

VIJAYBHAN SINGH CHUNDAWAT

Mine võta kinni, miks just lõvi loomade kuningaks kutsutakse, kui tiiger on temast tunduvalt suurem. Maailmas on vaid kaks kiskjat, kellele ta mõõtmetelt alla jääb: jääkaru ja Kodiaki pruunkaru.

tu kuklal näomaske kandma, et
jätta muljet, nagu neil ainult
esimene pool olekski. Mõnda
aega töötanud kavalus päris
hästi, aga lõpuks hammustanud
tiigrid selle läbi.
Harilikult leopardid ja tiigrid siiski inimeste kallale ei lähe, küll aga murravad nad küladest koeri või kariloomi. Paraku toob seegi suure pahanduse majja. India maapiirkondades on inimesed ju puruvaesed ja valitsuse pakutav kompensatsioon sada korda väiksem kui tiigri naha eest mustal
turul makstav hind. Seetõttu jahitakse neid nii püsside kui
mürgiga ja just Kesk-Indiast on
pärit parimad salakütid — kui
seda sõna sobib siin kasutada.

Kepi ja jalgrattaga
salaküttide vastu
Osalt jahi, osalt metsade raiumise, kaevanduste, linnastumise ja muu inimmõju tõttu on
tiigrite arvukus maailmas drastiliselt kahanenud. Kui veel saja aasta eest oli neid 100 000,
siis praegu arvatakse olevat
kõigest üle 3000. Lõviosa tiigreid elab Indias — ametlikel
andmetel 1700, tiigriuurijate
hinnangul 1300 ringis.
Ei saa öelda, et India valitsus tiigrite heaks midagi ei tee.
Näiteks rajatakse rohekoridore, et nood saaksid ühelt kaitsealalt teisele liikuda. Liina
Grossi teada on tiigrikaitse
suures osas siiski läbi kukkunud, sest seda ei võeta küllalt
tõsiselt ja raha kulutatakse
ebaotstarbekalt. Ta toob näiteks iseenesest kena mõtte kaevata tiigritele joogikohti, mille

RAHVUSPARK
Kanha rahvuspark asub KeskIndias Madhya Pradeshi osariigis.
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vihm täitma peaks, kuid mõnes
paigas läheb see plaan vett vedama, sest seal lihtsalt ei saja.
«Indias pidi olema täitmata 20 000 metsavahikohta, sest
palk on väike ja sedagi ei maksta õigel ajal välja,» ütleb Gross.
«Neil pole ka õiget varustust.
Enamikul metsavahtidest on
salaküttide eest kaitseks ainult
tokk, liiklemiseks aga jalgratas.»
Tubli hoobi sai tiigrikaitse
möödunud aastal täitsa ootamatust kohast, India ülemkohtult, kui too otsustas tunduvalt
piirata turistide pääsu rahvusparkidesse. Ehkki esmapilgul
näib külastajate limiteerimine
olevat loomade huvides, arvavad Suurbritannia ajalehe
«The Guardian» andmetel isegi looduskaitsjad, et tegelikult
on tulemus vastupidine.
Nimelt hoidsid rahvuspar-

kides safaritel käivad turistid
ohjes salakütte, teatasid võimudele ebaseaduslikest metsaraietest ja andsid tööd kohalikele, kes oma sissetuleku
kaitseks vabatahtlikult kaitsealadel patrullisid. Seega toob
külastajate minema peletamine tublisti kahju. Erilist kasu
sellest aga pole, sest džiipides
inimesed tiigreid kuigivõrd ei
häiri.
Tõsi, Indias leidub märke
ka tiigrikaitse edusammudest.
Näiteks on sealne valitsus asunud Nepali eeskujul kasutama
salaküttide avastamiseks väikseid mehitamata luurelennukeid ehk droone. Kanhas, mida
peetakse India kõige paremini
juhitud rahvuspargiks, on tiigrite populatsioon aga isegi sedavõrd kosunud, et neli sealset
looma kavatsetakse peagi teistesse piirkondadesse ümber
asustada.

Naabrivalve džungli
moodi
Ametlikel andmetel peaks
koos puhvertsooniga paaril tuhandel ruutkilomeetril laiuval
Kanha kaitsealal elama 120
tiigrit. Loomakaitsjad väidavad
aga, et neid on kõigest 70. Hinnangute vahe tuleneb sellest,
et enamasti kasutavad ametnikud kaslaste loendamiseks jälgede võrdlemist, mitte kalleid
kaameralõkse.
Õnnetuseks jätavad käpad
eri pinnasel isesuguse jälje ja
nii võib kergesti juhtuda, et ühte looma loetakse mitu korda.
«Ühe rahvuspargi kohta väideti, et seal elab 21 tiigrit, aga kui
viimane ära tapeti, tuli välja, et

teda oligi 21 korda loetud,»
nendib Liina Gross.
Teades õigeid varitsuskohti,
ei tulnud Grossil piirduda käpajälgede imetlemisega, vaid ta
kohtus tiigritega näost näkku
lausa ülepäeviti. Kuninglikud
loomad pidasid ennast alati
väärikalt ülal ja jalutasid laisalt
ringi nagu monarhile kohane.
Ainult korra oli eestlanna tunnistajaks, kui triibik end kiiresti liigutada otsustas.
«Tiiger tuli otse meie ees
üle tee ja läks heinamaa peale.
Ta nägi autot, aga ei lasknud
end sellest häirida, sest tal oli
vaja süüa,» meenutab Gross
ning nendib, et tiiger oli võtnud nõuks pista nahka barasingha ehk soohirve ja hiilis
tollele läbi kõrge rohu lähemale. Kui vahemaa oli juba piisavalt lühike, tegi ta kiire sööstu.
Ehkki hirv püüdis meeleheitliku põiklemisega oma elu päästa, tõmbas võimas käpahoop tagumiku pihta ta maha.
Jahti pidavale tiigrile pealesattumine on sedavõrd suur
õnn, et isegi tiigriprintsess Latika Ranale on see osaks langenud üksnes kaks korda elus. Ja
ega kiskja isegi üleliia sageli
saagi tabamise üle rõõmustada
või — kümnest katsest pidavat
tervelt seitse luhta minema.
Arvestades, millise häiresüsteemi on välja mõelnud kaslaste saakloomad, on väike
ime, et neist niigi palju kätte
saadakse. Nimelt jälgivad tiigrite ja leopardide liikumist
hoolega nii terava haistmise ja
kuulmisega kitsed kui väga
heade silmadega ahvid ning
kui mõni vurrukandja välja ilmub, hoiatavad nad koos valju-

häälselt kogu ümbruskonda.
Seejuures saab hüüete abil
kindlaks teha, kumma suure
kassiga tegemist on: kui läheduses liigub tiiger, hädaldavad
rohkem kitsed, kui aga puude
otsa roniv leopard, siis ahvid.
«Tiigrid püüavad samuti
kuni teise eluaastani puu otsa
ronida, aga potsatavad sealt üsna ruttu alla,» täpsustab Liina
Gross.
Paari tunni jooksul jõuab ta
Indiast rääkida veel palju dokumentaalmuinasjutte. Kitsedest, kes džungli-lodge’i aiaga
piiratud maa-alalt kiskjate eest
varju otsivad, nii et kui öösel
taskulambi põlema paned, säravad kõikjalt nende silmad
vastu; tohutu suurtest India piisonitest gauridest, keda isegi
tiigrid enamasti kimbutada ei
söanda ja keda sõnnikulõhna
järgi juba kaugelt ära tunneb;
võluvalt ägedatest ninasarvikutest, kellel pole teise looma või
inimese ründamiseks vaja
muud põhjust kui temaga kohtuda... Lõpuks heidab ta pilgu
aknast välja ja sõnab vaikselt:
«Mul tuli nende igatsus peale.»
Mõne aasta pärast, kui
Afganistan on loodetavasti küllalt turvaline, et seal välitöid
teha, kavatseb Gross ühendada
loodusarmastuse õpitud erialaga ning kirjutada doktoritöö sõja mõjust lumeleopardile. Ja
kunagi täitub ka ehk tema unistus isiklikust džungli-lodge’ist.
Seni tuleb igatsust eksootiliste loomade järele ravida aga
mõnes projektis kaasa lüües
ning lühemate reisidega, näiteks Nepali džungliretkega,
mille ta juba sel kuul ette võtab.

Elu India rahvuspargis on elamusi pakkuv, kuid kaugeltki
mitte lust ja lillepidu. Liina
Grossile tähendas see pikki tööpäevi mitme koha peal.
Kui Eestis leiab varajane
linnuke tera, siis Indias leiab ta
tiigri. Seetõttu oli äratus tavaliselt kell 3.30. Grossi tööülesanne oli näiteks teha kindlaks
tiigrite käiguradasid või tuvastada liikumisele reageerivate
kaameralõksude salvestistelt,
millised tiigrid on pildile jäänud.
Tiigreid on üsna kerge eristada triipude järgi, mis on sama
unikaalsed kui kauplustes kasutatav triipkood. Liina Gross teab
nime-, nägu- ja triipepidi 14
Kanha tiigrit.
Kui viljandlanna ei pidanud
parajasti kaslastega tegelema

või loodusretkedel turiste saatma, läks ta, binokkel käes ja
raamat kaenlas, linde vaatlema,
kaasas kohalik moslemimees,
kes talle neid õpetas. 400
ümbruskonnas elavast tiivulisest sai Gross selgeks 60.
Tema päevadesse kuulusid
ka külakoolis lastele inglise keele õpetamine, kohalike hõimude
festivali korraldamine ja mitu
keskkonnaprojekti. Selle kõige
kõrvalt jätkas ta välissuhete juhina tööd pärimusmuusika aidas, ehkki vähendatud koormusega. Et folgiasjadega kursis olla, kohtus ta igal esmaspäeval
kolleegidega Skype’is ja jälgis
kogu aeg e-kirju.
«Ma ei tea, mis ime läbi perenaine sinna interneti oli saanud, aga eks sellega oli ka pidevalt probleeme,» nentis
Gross. «Küll varastati kaabel
ära, küll tuli äikesetorm ja nett
oli mitu päeva maas.»

Michael Jacksoni salapärane surm
Viie Indias veedetud kuu jooksul otsustas kaks külakoera Liina Grossi endale omanikuks
võtta. Õnnetuseks on džungel
ohtlik paik ka koduloomadele.
Esimesena tema juurde tulnud kutsika ristis Gross Michael
Jacksoniks ja hakkas ajama dokumente, et saaks ta endaga
Eestisse kaasa võtta. Õnnetuseks heitis too enne turvalisse
Euroopasse jõudmist perenaise
käte vahel hinge. Nii nagu laul-

jast nimekaimu lahkumist, nii
ümbritseb ka koerakese surma
saladusloor. Et tema keha oli
halvatud, võib kahtlustada
mürkmao hammustust.
Täpselt pole selge ka see,
mis juhtus suurema koera Šaakaliga, kes magas igal ööl Grossi
ukse taga ja urises kõigi peale,
kes mööduma juhtusid. Ühel
päeval ta lihtsalt ei ilmunud välja ja Gross kahtlustab, et ta langes leopardi saagiks. («Sakala»)

Selles pühas puus elab jumalanna. Et lodge’il ikka hästi läheks, käskis kohalik preester panna puu juurde ka tiigri ja leopardi kuju.
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18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 OP!
22.00 Eurovisiooni lauluvõistlus 2013:
1. poolfinaal
00.00 Waterloo Roadi kool*
00.55 Ringvaade*

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 OP!*
12.15 Visiitkaart: Tiit Varts
12.25 Ajalik ja ajatu (subtiitritega)*
13.00 Riigikogu infotund
14.00 Eurovisiooni lauluvõistlus 2013*
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus
17.35 Waterloo Roadi kool
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Vaeste kirjanike maja
23.25 Waterloo Roadi kool*
00.15 Ringvaade*
01.20 Riigikogu infotund*

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Pealtnägija*
12.45 Vaeste kirjanike maja*
13.40 Porgandite öö*
14.10 Kuidas me elame aastal 2020?*
14.35 Tagamõtsa, 3/5*
15.05 Vabariigi kodanikud*
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus
17.35 Waterloo Roadi kool
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Püramiidi tipus
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.00 Eurovisiooni lauluvõistlus 2013:
2. poolfinaal
00.00 Waterloo Roadi kool*

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Eurovisiooni lauluvõistlus 2013:
2. poolfinaal*
14.05 Anima tsoon: Priit Pärn
14.25 Foorum (subtiitritega)*
15.15 Kapital (subtiitritega)*
15.35 Kahekõne (subtiitritega)*
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus
17.35 Waterloo Roadi kool
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
19.35 Tagamõtsa, 4/5
20.00 Hedvig Hanson. Viire takka
20.05 Mari Kalkun. Riinukese valss
20.10 Vaiko Eplik. Pöördumatult soe
20.15 Taevasina, 5/24
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Tuulepealne maa, 11/12
22.40 Pealtnägija*
23.25 Waterloo Roadi kool*
00.20 Ringvaade*

07.30 Animasarjad
08.30 Õuduste tsirkus
09.00 Puutepunkt (subtiitritega)*
09.30 Ühe armastuse lugu
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (subtiitritega)*
11.15 Pealtnägija (subtiitritega)*
12.05 Kirbuturu lood, 2/6
12.55 Eesti muusika videod, 2/3
13.10 Vastupandamatu sushi*
14.20 Tähelaev: Haide Männamäe*
15.30 Püramiidi tipus*
16.00 Kiirabihaigla
16.45 Emadepäeva kontsert*
18.05 Lõvimees
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Loodusdokk: Madagaskar, 2/3
19.35 Igihaljas vaatemäng
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.20 Sport. Sport
21.35 20 minutit enne
22.00 Eurovisiooni lauluvõistlus 2013
01.20 Küte!
02.20 Kiirabihaigla*

07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba*
09.00 Prillitoos
10.00 Tähelaev: Peeter Pere
11.15 Eurovisiooni lauluvõistlus 2013*
14.40 Loodusdokk: Madagaskar, 2/3*
15.30 Tuulepealne maa, 11/12*
16.30 Nelipüha oikumeeniline
jumalateenistus EELK
Konsistooriumi kabelis
17.30 Puutepunkt
18.00 Ajalik ja ajatu
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Kroonijuveelide sädelev ajalugu, 1
19.40 ETV Huumori kuld
20.05 Pehmed ja karvased
20.30 ENSV: Elagu 1. mai!
21.00 Aktuaalne kaamera: Nädal. Ilm
21.40 Sport. Sport
22.00 Kuritegu, 19/20
23.00 Taevasina, 5/24*
23.40 Beyonce

06.00 Punased roosid, 507/800*
06.45 Joonissarjad
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant, 115/125*
10.00 Küladetektiivid, 34*
11.00 Kodus ja võõrsil, 5498*
11.30 Mehed ja naised*
13.00 Tupiktänava mehed*
13.30 Doktor Oz
14.30 Komissar Rex
15.30 Punased roosid, 508/800
16.30 Roosa teemant, 116/125
17.30 Kodus ja võõrsil, 5499
18.00 Küladetektiivid, 35
19.00 Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Kelgukoerad
22.30 Mf. Desperaado
00.35 Mf. Hauatagune elu

06.20 Põrgulikud köögid
07.10 Reporter*
08.05 Joonissarjad
09.00 Aiasaade
09.30 Kodusaade
10.00 Kokasaade – Lusikas
10.45 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 SEB 31. Tartu Jooksumaraton
13.30 Sa ei ole üksi*
14.00 Kelgukoerad*
15.05 Kamenskaja
16.05 Valelikud võrgutajad
17.05 Mf. Aafrika – Südame teekond, 1/2
19.00 Reporter+
19.35 Mf. Neli aastaaega, 2/4: Sügis
21.30 Mf. Viimane samurai
00.30 Mf. Täiuslik torm
02.40 Mf. Desperaado*
04.20 Kamenskaja*

06.00 Punased roosid, 504/800*
06.45 Joonissarjad
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant, 112/125*
10.00 Küladetektiivid, 31*
11.00 Kodus ja võõrsil, 5495*
11.30 Lahkujad, 2/4*
12.30 Heeringas Veenuse õlal*
13.00 Ärapanija*
13.30 Doktor Oz
14.30 Komissar Rex
15.30 Punased roosid, 505/800
16.30 Roosa teemant, 113/125
17.30 Kodus ja võõrsil, 5496
18.00 Küladetektiivid, 32
19.00 Reporter
20.00 Eesti kõige-kõige
20.30 Krimi
21.00 Kriminaalne Venemaa
21.35 Nikita
22.35 Mf. Anakonda
00.25 Chuck
01.20 Merepatrull
06.15 Joonissarjad
07.55 Armastus võidab, 35*
08.55 Kirgede torm, 1630*
09.55 Vaprad ja ilusad, 6471*
10.35 Päikese poole 1, 2
11.35 Kaitseinglid 4, 6
12.30 Ment 2, 10: Maod karbis*
13.30 CSI Miami 10, 13*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6472
15.00 Lena, mu elu armastus, 95
16.00 Armastus võidab, 36
17.00 Kirgede torm, 1631
18.00 Kättemaksukontor 7, 6
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga 3, 2
21.30 Dr House 8, 23
22.30 Mf. Seaduskuulelik kodanik
00.40 CSI kriminalistid 12, 14
01.35 Vabaduse hind 1, 8
02.25 Kuni surm meid lahutab 4, 11
07.10 Animasarjad. 07.45
Willy Fogiga ümber maailma*. 08.15 Lastetuba*. 08.30 Õpiõu!
09.00 Ringvaade*. 10.00 Lend Singapuri*. 10.30 Viis viisi emale*. 16.45
Emadepäeva kontsert*. 18.00 Animasarjad. 18.30 Lastetuba. 18.45 Animasarjad. 19.20 AK (viipek). 19.30 AK (vk).
20.00 Pealtnägija*. 20.45 Erica, 13/13.
21.30 Keskkonnakuu. 22.35 4x4. Magadan, 7/10. 23.05 Eesti TOP 7. 23.50
Kuritegu, 18/20*
08.30 Seitsmesed uudised.
09.30 Kodu keset linna 4, 420*.
10.00 Kutsuge Cobra 11 10, 1*.
11.00 Mf. Virtuaalne mõrvar*. 13.30 Kodu keset linna 4, 421. 14.00 Kutsuge
Cobra 11 10, 1*. 15.00 Farscape – kosmoses kaotsis 4, 76. 16.00 Kolmas kivi Päikesest 5, 107*. 16.30 Kutsuge Cobra 11
10, 2. 17.30 A-Rühm 4, 15. 18.30 Simpsonid 10, 15*. 19.00 Ameerika paps 3, 11.
19.30 Kolmas kivi Päikesest 5, 108. 20.00
Seks ja linn 3, 36. 20.30 Simpsonid 10, 16.
21.00 Mf. Sündinud neljandal juulil.
00.00 Paljalt naljakas. 00.35 Eureka 4, 6.
01.35 Salatoimikud 4, 79
05.30 Roosa teemant, 42.
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*. 09.55 Ellen. 10.50 Linnalegendid. 11.20 Everwood*. 12.25 Nero Wolfe: Enne kui ma
suren, 12/19*. 14.25 Südametukse,
243-244/255. 16.10 Doktor Oz. 17.05
Everwood. 18.00 Pahad tüdrukud,
15/107. 19.10 Saladused. 20.00 Hea
naine. 21.00 Lahingusse lähevad kodukaunistajad, 3/10. 22.00 Kadunud.
23.00 Selgeltnägijatest uurijad. 23.30
Kaunis valu. 00.00 Reporter
06.30 Kuldvillak*. 07.00 Reporter. 08.00 Galileo*. 08.30
MacGyver*. 09.20 Conan, 78*.
10.10 Rannavalve. 13.40 Komissar
Rex*. 14.35 Walker – Texase korravalvur*. 15.25 MacGyver. 16.20 Kloun.
17.10 Komissar Rex. 18.05 Walker – Texase korravalvur. 19.00 Tuvikesed*.
20.00 Galileo. 20.30 Ärapanija. 21.00
Kaks ja pool meest*. 21.30 Mf. Viinerid.
23.30 Conan, 79. 00.20 Kaks ja pool
meest. 00.45 Tuvikesed

06.00 Punased roosid, 505/800*
06.45 Joonissarjad
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant, 113/125*
10.00 Küladetektiivid, 32*
11.00 Kodus ja võõrsil, 5496*
11.30 Kelgukoerad*
12.30 Krimi*
13.00 Kuldvillak*
13.30 Doktor Oz
14.30 Komissar Rex
15.30 Punased roosid, 506/800
16.30 Roosa teemant, 114/125
17.30 Kodus ja võõrsil, 5497
18.00 Küladetektiivid, 33
19.00 Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev
21.00 Sa ei ole üksi
21.30 Pilvede all
22.30 Rizzoli ja Isles
23.30 Harry seadus
00.25 Vahelevõtja
01.20 Vampiiripäevikud
06.15 Joonissarjad
07.55 Armastus võidab, 36*
08.55 Kirgede torm, 1631*
09.55 Vaprad ja ilusad, 6472*
10.35 Päikese poole 1, 3
11.35 Kaitseinglid 4, 7
12.30 Suletud uste taga 3, 2*
13.30 Dr House 8, 23*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6473
15.00 Lena, mu elu armastus, 96
16.00 Armastus võidab, 37
17.00 Kirgede torm, 1632
18.00 Kättemaksukontor 7, 7
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Minu imeline muutumine, 8
21.00 Võimalik vaid Venemaal
21.30 Juurdlust viivad läbi sensitiivid
22.30 Kättemaks 1, 20
23.30 Top Gear 18, 7
00.35 Kalamehejutud
01.05 Ameerika õudukas 1, 5
01.55 Moodne perekond 2, 18-19
07.10 Animasarjad. 08.20
Lastetuba*. 08.35 Eesti
lood: Kahe tule vahel. 09.00 Ringvaade*. 10.05 Erica, 13/13*. 10.50 Eesti
TOP 7*. 17.30 Puutepunkt*. 18.00 Animasarjad. 18.30 Lastetuba. 18.45 Animasarjad. 19.20 AK (viipek). 19.30 AK
(vk). 20.00 1814, 2/4. 20.45 Vana aja asjad. 21.00 Miks sa abiellusid? 21.30
Ameerika telesarja lugu, 2/4. 22.25 Mf.
Jäätükid. 23.50 Juliette Greco laulud
08.30 Seitsmesed uudised.
09.30 Kutsuge Cobra 11 10, 2*.
10.30 Mf. Sündinud neljandal
juulil*. 13.30 Kodu keset linna 4, 422.
14.00 Kutsuge Cobra 11 10, 2*. 15.00
Farscape – kosmoses kaotsis 4, 77.
16.00 Kolmas kivi Päikesest 5, 108*.
16.30 Kutsuge Cobra 11 10, 3. 17.30
A-Rühm 4, 16. 18.30 Simpsonid 10,
16*. 19.00 Eesti korvpall. 21.00 Mf. Öö
muuseumis. 23.10 Paljalt naljakas.
23.40 Euroopa pokkeriturnee 7. 00.50
Head 1, 5. 01.50 Salatoimikud 4, 80.
02.50 Ameerika paps 3, 12*

06.00 Punased roosid, 506/800*
06.45 Joonissarjad
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant, 114/125*
10.00 Küladetektiivid, 33*
11.00 Kodus ja võõrsil, 5497*
11.30 Pilvede all*
12.30 Suur lotokolmapäev*
13.30 Doktor Oz
14.30 Komissar Rex
15.30 Punased roosid, 507/800
16.30 Roosa teemant, 115/125
17.30 Kodus ja võõrsil, 5498
18.00 Küladetektiivid, 34
19.00 Reporter
20.00 Mehed ja naised
21.30 Tupiktänava mehed
22.00 Mf. Showtime – politseikroonika kangelased
23.55 Mf. Metsik loodus
06.15 Joonissarjad
07.55 Armastus võidab, 37*
08.55 Kirgede torm, 1632*
09.55 Vaprad ja ilusad, 6473*
10.20 Top Shop
10.35 Päikese poole 1, 4
11.35 Kaitseinglid 4, 8
12.30 Minu imeline muutumine, 8*
13.30 Juurdlust viivad läbi sensitiivid*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6474
15.00 Lena, mu elu armastus, 97
16.00 Armastus võidab, 38
17.00 Kirgede torm, 1633
18.00 Kättemaksukontor 7, 8
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Võimalik vaid Venemaal
20.30 Kättemaksukontor 9, 10
21.30 Selgeltnägijate tuleproov 13, 19
22.35 Kolmeraudne
23.35 Grey anatoomia 6, 20
00.35 Euroopa pokkeriturnee
01.40 Kondid 5, 10
02.30 Kinominutid
07.10 Animasarjad. 08.15
Lastetuba*. 08.30 Siiditeel, 5/16. 09.00 Ringvaade*. 10.05
Smallville. 10.45 Emalaulud*. 17.35
Õpiõu!* 18.00 Jälle Hunt Kriimsilm.
18.30 Lastetuba. 18.45 Animasarjad.
19.20 AK (viipek). 19.30 AK (vk). 20.00
4x4. Magadan, 7/10*. 20.30 Erica. 21.10
Ahvatlev ettepanek: Riho Sibul. 21.30
Viljandi. 21.40 Tallinna mosaiik. 22.00
Türgi gambiit, 4/4*. 22.55 Apelsini sees.
23.55 Imeline paik
08.30 Seitsmesed uudised.
09.30 Kodu keset linna 4, 422*.
10.00 Kutsuge Cobra 11 10, 3*.
11.00 Mf. Öö muuseumis*. 13.30 Kodu
keset linna 4, 423. 14.00 Kutsuge Cobra 11 10, 3*. 15.00 Farscape – kosmoses
kaotsis 4, 78. 16.00 Kolmas kivi Päikesest 5, 109. 16.30 Kutsuge Cobra 11 10,
4. 17.30 A-Rühm 4, 17. 18.30 Simpsonid 10, 17*. 19.00 Ameerika paps 3, 13.
19.30 Kolmas kivi Päikesest 5, 113.
20.00 Seks ja linn 3, 37. 20.30 Simpsonid 10, 18. 21.00 Mf. Kerige tagasi, palun! 23.10 Eesti autoralli meistrivõistlused, 2. 23.45 Paljalt naljakas. 00.15 Kinominutid. 00.45 Valgekrae 2, 11

05.30 Roosa teemant, 43.
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*. 09.55 Ellen. 10.50 Mis sul seljas on?! 11.20
Everwood*. 12.25 Lahingusse lähevad
kodukaunistajad, 3/10*. 13.25 Kadunud*. 14.25 Südametukse, 245246/255. 16.10 Doktor Oz. 17.05
Everwood. 18.00 Pahad tüdrukud,
16/107. 19.10 Saladused. 20.00 Hea
naine. 21.00 Mf. Eilne öö. 23.00 Unustamatu. 00.00 Reporter. 01.00 Ellen*.
01.50 e-armastus, 30/39. 02.15 Köögitantsud

05.30 Roosa teemant, 44.
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*. 09.55 Ellen. 10.50 Mis sul seljas on?! 11.20
Everwood*. 12.25 Unustamatu*. 13.25
Põrgulikud köögid, 18/24. 14.25 Südametukse, 247-248/255. 16.10 Doktor
Oz. 17.05 Everwood. 18.00 Pahad tüdrukud, 17/107. 19.10 Saladused. 20.00
Hea naine. 21.00 Õuehaldjad. 21.30
Donna Hay kerged eined. 22.00 Piinlikud kehad. 23.00 Mehi jalaga segada.
00.00 Reporter

06.30 Ärapanija*. 07.00 Reporter. 08.00 Galileo*. 08.30
MacGyver*. 09.20 Conan, 79*.
10.10 Rannavalve. 13.40 Komissar
Rex*. 14.35 Walker – Texase korravalvur*. 15.25 MacGyver. 16.20 Teolt tabatud. 17.10 Komissar Rex. 18.05 Walker – Texase korravalvur. 19.00 Tuvikesed*. 20.00 Galileo. 20.30 Krimi. 21.00
Kaks ja pool meest*. 21.30 Mf. Poolsurnud 2. 23.30 Conan, 80. 00.20 Kaks ja
pool meest. 00.45 Tuvikesed. 01.35
Night Chat

06.30 Krimi*. 07.00 Reporter.
08.00 Galileo*. 08.30 MacGyver*. 09.20 Conan, 80*. 10.10
Rannavalve. 13.40 Komissar Rex*.
14.35 Walker – Texase korravalvur*.
15.25 MacGyver. 16.20 Teolt tabatud.
17.10 Komissar Rex. 18.05 Walker – Texase korravalvur. 19.00 Tuvikesed*.
20.00 Galileo. 20.30 SEB 31. Tartu jooksumaraton. 21.00 Kaks ja pool meest*.
21.30 Mf. Tähesõdalased 3. 23.30 Conan, 81. 00.20 Kaks ja pool meest.
00.45 Tuvikesed

06.15 Joonissarjad
07.55 Armastus võidab, 38*
08.55 Kirgede torm, 1633*
09.55 Vaprad ja ilusad, 6474*
10.35 Päikese poole 1, 5
11.35 Kaitseinglid 4, 9
12.30 Kättemaksukontor 9, 10*
13.30 Selgeltnägijate tuleproov 13, 19*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6475
15.00 Lena, mu elu armastus, 98
16.00 Armastus võidab, 39
17.00 Kirgede torm, 1634
18.00 Kättemaksukontor 7, 9
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Võta või jäta
21.30 Kerge elu, 11
22.30 Hawaii 5-0 2, 11
23.30 Mf. Euroretk
01.25 Mf. Surematud
07.10 Animasarjad. 07.45
Jälle Hunt Kriimsilm*.
08.15 Lastetuba*. 08.30 Tuhat tutvust.
09.00 Ringvaade*. 10.05 Erica*. 10.45
1814, 2/4*. 11.30 Reggie Perrin*. 17.15
Smallville*. 18.00 Animasarjad. 18.30
Lastetuba. 18.45 Animasarjad. 19.20
AK (viipek). 19.30 AK (vk). 20.00 Neli
tankisti ja koer, 17/21*. 20.55 Minuscule. 21.00 Ohhoo!, 3/15. 21.30 Unistuste maa. 22.25 Taevalaul. 23.10 Mf. Jäätükid*. 00.35 Eesti TOP 7*
08.30 Seitsmesed uudised.
09.30 Kodu keset linna 4, 423*.
10.00 Kutsuge Cobra 11 10, 4*.
11.00 Mf. Kerige tagasi, palun!* 13.30
Kodu keset linna 4, 424. 14.00 Kutsuge Cobra 11 10, 4*. 15.00 Farscape –
kosmoses kaotsis 4, 79. 16.00 Kolmas
kivi Päikesest 5, 110*. 16.30 Kutsuge
Cobra 11 10, 5. 17.30 A-Rühm 4, 18.
18.30 Simpsonid 10, 18*. 19.00 Eesti
korvpall. 21.00 Mf. Auahne blondiin.
23.10 Paljalt naljakas. 23.40 Vabaduse
hind 2, 8. 00.40 Salatoimikud 4, 82.
01.40 Ameerika paps 3, 14. 02.10 Paljalt naljakas
05.30 Roosa teemant, 45.
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*. 09.55 Ellen. 10.50 Mis sul seljas on?! 11.20
Everwood*. 12.25 Õuehaldjad*. 12.55
Donna Hay kerged eined*. 13.25 Piinlikud kehad*. 14.25 Südametukse, 249250/255. 16.10 Doktor Oz. 17.05 Everwood. 18.00 Pahad tüdrukud, 18/107.
19.10 Saladused. 20.00 Hea naine.
21.00 Mf. Pruudipoiss. 23.05 Meedium.
00.00 Reporter. 01.00 Ellen. 01.50 e-armastus, 32/39. 02.15 Köögitantsud
06.30 SEB 31. Tartu jooksumaraton*. 07.00 Reporter. 08.00
Galileo*. 08.30 MacGyver*.
09.20 Conan, 81*. 10.10 Rannavalve.
13.40 Komissar Rex*. 14.35 Walker –
Texase korravalvur*. 15.25 MacGyver.
16.20 Teolt tabatud. 17.10 Komissar
Rex. 18.05 Walker – Texase korravalvur.
19.00 Tuvikesed*. 20.00 Galileo. 20.30
Motoreporter Lõuna-Ameerikas, 3.
21.00 Kaks ja pool meest*. 21.30 Mf.
Süvenevad kahtlused. 23.20 Kuulsuste surmaheitlus. 23.50 Ajuvabalt maailmakuulsaks. 00.20 Kaks ja pool
meest. 00.45 Tuvikesed

05.40 Kirgede torm, 1124-1125
07.25 Joonissarjad
09.30 Ootamatult isaks 1, 22
10.00 Heimari kokaklubi
10.30 Põllult patta, 12
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Kerge elu, 11*
13.00 Kättemaksukontor 9, 10*
14.00 Grey anatoomia 6, 20*
15.00 Kättemaks 1, 20*
16.00 Mf. Välkrünnak 3: miniliiga
18.00 Minu imeline muutumine, 8*
19.00 Seitsmesed uudised
19.30 Elu keset linna
20.00 Käsna-Kalle Kantpüksi film
21.45 Mf. Unusta see Sarah Marshall
00.00 Mf. Beverly Hillsi võmm
09.00 Magna Aura – kadunud linn, 6/13. 09.25 Laulukarussell. 10.10 Animasarjad. 10.25
Reis ümber maailma. 10.35 Reporterhiir
Marvi Hämmer. 11.00 Lõvimees*. 11.20
OP!* 11.40 Ela sajani. 12.05 Noor pensionär. 12.35 Lihtsad laulud. 13.15 Suitsupääsuke. 13.45 Palestra. 14.05 Jänki
jälgedes Hiiumaal. 15.05 Ameerika telesarja lugu, 2/4*. 16.00 Kratimäng. 17.00
Mf. Siit tuleb Lola! 18.35 Animasarjad.
19.20 AK (viipek). 19.30 AK (vk). 19.45
Keskkonnakuu. 21.20 Minuscule. 21.30
Eesti asi. 23.25 Mf. Tagaaken
06.45 Totaalne muutumine: kodu-eri 5, 151. 07.45 X-Factor, 4.
09.40 Urukoerad 1, 13. 10.40
Liiga 3, 13. 11.10 Mf. Auahne blondiin*.
13.10 Stop. 13.40 Mf. Besouro. 15.45
Kõige naljakamad koduvideod. 16.15
Simpsonid 10, 19. 16.45 Premium liiga.
19.00 Ninjasõdalane 1, 37. 19.30 Kõige
naljakamad koduvideod. 20.00 Jäähoki MM. 00.10 Mf. Tagasitulek paradiisi.
02.30 Paljalt naljakas. 03.00 Kõige naljakamad koduvideod. 03.30 Hommikuraadio. 05.15 Ida-Virumaa uudised
05.30 Mis sul seljas on?!
06.00 Mf. Mesinädalad Korful. 07.45 Kaalulaager. 08.15
Lihtne, kiire, maitsev! 09.00 Lahingusse astuvad kodukaunistajad, 3/10*.
10.00 Peakoka saladused, 10. 10.30
Õuehaldjad*. 11.00 Donna Hay kerged
eined*. 11.30 Beebiminutid. 12.00 Mf.
Pruudipoiss*. 14.00 Mf. Eilne öö. 16.00
Mf. Kuu soo kohal. 18.00 Avaja. 19.00
Nero Wolfe: Vaikinud kõnemees, 13/19.
21.00 Mf. Unistuste rannik. 23.00 Piinlikud kehad*. 00.00 Reporter+ 00.30
Selgeltnägijatest uurijad*. 01.00 e-armastus, 36/39. 01.30 Kaunis valus*
07.35 Reporter. 08.25 Gordon Ramsay põrgukatel.
10.05 Wrestling*. 10.55 Conan, 78-79*. 12.30 Kuulsuste surmaheitlus*. 13.00 Ajuvabalt maailmakuulsaks*. 13.30 Rooli võim*. 14.00
Mf. Tähesõdalased 3*. 15.45 Mf. Poolsurnud 2*. 17.25 Mf. Viinerid*. 19.05
Wrestling. 20.00 Rooli võim. 20.30
Mf. Kõva mees: Hoiatus. 22.15 Mf.
Nokaut. 00.00 Mf. Karm ja büstikas.
01.30 Night Chat. 05.00 Mf. Karm ja
büstikas*

06.05 Rooli võim*
06.30 Mf. Aafrika – Südame
teekond, 1/2*
08.05 Tom ja Jerry
08.30 Galileo*
09.25 Mehed ja naised*
10.55 Kuldvillak*
11.30 Mf. Väikesed spioonid 3
13.10 Lahkujad, 2/4*
14.10 Pilvede all*
15.10 Mf. Kajakad tuules
17.05 Mf. Mineviku jäljed
19.00 Reporter+
19.30 Heeringas Veenuse õlal
20.00 Mis? Kus? Millal?: Finaal
21.20 Mf. Valede rägastik
23.50 Mf. Juba surnud
01.35 Mf. Showtime – politseikroonika
kangelased*
03.10 Tupiktänava mehed*
03.35 Reporter+*
04.00 Mf. Neli aastaaega, 2/4: Sügis*
05.40 Kirgede torm, 1126-1127
07.25 Joonissarjad
09.30 Ootamatult isaks 2, 1
09.55 Mf. Armunud Booky
11.45 Võta või jäta*
13.10 Ment 2, 10: Maod karbis*
14.10 Stop!*
14.40 Top Gear 18, 7*
16.00 Kättemaksukontor 9, 10*
17.00 Korvpall
19.00 Seitsmesed uudised
19.30 Reisijaht, 3
20.00 Su nägu kõlab tuttavalt
21.15 Faktuaalne kaamera
22.15 Mf. Kuidas 10 päevaga kutist
lahti saada
00.30 Valgekrae 3, 16
01.25 Mf. Neli venda
03.05 Reisijaht, 3*
03.25 Võta või jäta*
04.35 Stop!*
05.00 Seitsmesed uudised
09.00 Mf. Siit tuleb Lola!*
10.35 Tule õue!, 2/16.
11.05 Keskkonnakuu*. 12.45 Igihaljas
vaatemäng*. 13.40 Vaba mees Priit Vesilind. 14.35 Piibar. 15.05 Miks sa abiellusid?* 15.35 Apelsini sees*. 16.35
Tallinna mosaiik*. 17.00 Skangpoomijad. 18.55 Animasarjad. 19.20 AK (viipek). 19.30 AK (vk). 19.45 Näitleja:
Andrus Vaarik. 20.30 Vana ja kitsas.
20.55 Preili Julie. 22.25 Vigased pruudid. 23.25 Kõhuhääl. 23.50 Tähelaev:
Andrus Vaarik
07.00 Totaalne muutumine:
kodu-eri 5, 152. 08.05 Kolmeraudne. 09.10 X-Factor, 5.
10.30 Ringrada, 12. 11.30 Kalamehejutud 5, 7-8. 12.30 Kinominutid. 13.00
Tippkokk 1, 3. 14.00 Bobi burgerid, 1.
14.30 Mf. Star Wars: osa 3 – Sithi kättemaks. 17.30 Hawaii 5-0 1, 6. 18.30
Simpsonid 10, 20. 19.00 Kalamehejutud 5, 9. 19.30 Totaalne muutumine:
kodu-eri 9, 19. 20.30 Simpsonid 10, 20.
21.00 Kõige naljakamad koduvideod.
21.30 Jäähoki MM. Finaal. 23.30 Mf.
Salaagent. 01.30 Kolmeraudne. 02.30
Kõige naljakamad koduvideod
05.30 Mis sul seljas on?!
06.00 Mf. Unistuste rannik*.
07.45 Kuulsuste kodukujundaja, 7/8. 08.15 Rõõmuga täidetud elu.
09.00 Mehi jalaga segada*. 10.00 Peakoka saladused, 11. 10.30 Aiasaade.
11.00 Kodusaade. 11.30 Kokasaade –
Lusikas. 12.10 Hooaeg. 12.55 Meedium*. 13.45 Doktor Oz. 18.00 Avaja.
19.00 Nero Wolfe: Mõrva vastu immuunne, 14/19. 21.00 Mf. Sahara.
23.25 Saatuslik veetlus. 00.25 Reporter+ 00.55 Põrgulikud köögid, 18/24
08.25 Gordon Ramsay põrgukatel. 09.15 Piers Morgani luksusreisid. 10.05 Wrestling*.
10.55 Conan, 80-81*. 12.30 Kriminaalne Venemaa*. 13.30 Põgenemine, 37*.
14.30 Mf. Kõva mees: Hoiatus*. 16.00
Mf. Süvenevad kahtlused*. 17.30 Mf.
Nokaut*. 19.05 Wrestling. 20.00 Mootorite maailmas. 20.20 Mf. Kosmosekauboid. 22.40 Dexter. 23.40 Mf. Kosmosekauboid*. 01.50 Night Chat
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee. Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

TEATER
Männimäe külalistemaja kohvikus näeb täna kell 20 monoetendust «Teatrikokk». Riia
maantee 52-d, Viljandi.
www.mannimaja.ee
Ugala suures saalis täna kell 19
«Ukuaru». Vaksali tänav 7, Viljandi. www.ugala.ee

KONTSERDID
Saarepeedi rahvamajas on täna
kell 18 emadepäeva kontsert.
Esinevad Saarepeedi kooli ja
lasteaia lapsed ning rahvamaja
taidlejad.
Karksi valla kultuurikeskuses täna kell 18 Kitzbergi gümnaasiumi õpilaste kevadkontsert, 12.
mail kell 12 tähistatakse Abja
noortekoori kontserdiga emadepäeva ja 15. mail kell 18 on
Karksi-Nuia muusikakooli õpilaste kevadkontsert.
Sakala keskuses on 11. mail
kell 15 emadepäeva kontsert.
Esinevad Tartu Poistekoor ja Viljandi Paalalinna kooli lastekoor.
Tallinna tänav 5, Viljandi.

ÜRITUSED
Klubi Ajaratas õhtu on täna kell
18.30 Viljandis Sakala kesku-

ses Tallinna tänav 5. Mängib
ansambel Seelikukütid.
Sakala keskuses on 11. mail
kell 11 kingituste meisterdamise töötoad «Kingitus emale» ja
kell 19 tantsuõhtu ansambliga
MelodyMix. 1960. aastate tantse õpetavad Paul ja Aza Rusanov. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Ingeri seltsi emadepäeva pidu
on 11. mail kell 12 Inkeri majas. Pikk tänav 4, Viljandis.

NÄITUSED
Tarvastu raamatukogu näitusesaalis on 14. maini Tarvastu
lasteaia Naeruvõru mudilaste
tööde väljapanek. Seda saab
vaadata raamatukogu lahtioleku
ajal. Info tel 436 6262.
Sakala keskuse jalutussaalis on
16. maini Viljandi maakonna
õpilastööde näitus «Kultuuripärand, mis mind puudutab». Tallinna tänav 5, Viljandi.

Viljandi Jaani kirikus on 12.
mail kell 10 emadepäeva peremissa. Teenib õpetaja Marko Tiitus, laulavad Viljandi kesklinna
kooli mudilaskoor (õpetaja Malle Pisarev) ja koguduse lauluringi lapsed (õpetaja Minna Ilmaniemi). Lugusid räägib jutuvestja Piret Päär. Kirikukohv. Kell
20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Pikk tänav 6. Tel 433 3000.

Viljandi linnagaleriis 25. maini
Viljandi fotoklubi näitus «Viljandi 730 ja Jaan Riet 140», kojulaenutusosakonnas fotoaparaatide näitus «Veneraud». Väljas on
175 erinevat aparaati. Tallinna
tänav 11/1.

Kaare kooli aulas astuvad teisipäeval, 14. mail kell 17.30
üles 14 Viljandi gümnaasiumi
õpilassolisti ja ansambel. Solistide juhendaja on Aare Külama.
Enamik palasid kuulub Eesti
džäss- ja popmuusika varasalve,
kuid kuuleb ka lugusid mujalt
maailmast. Kontsert on tasuta.
Võta sõber kaasa ja tule head
muusikat nautima! Kesk-Kaare
tänav 17, Viljandi.

Mõisaküla muuseumis on 31.
maini vaadata kevadine käsitöönäitus «Pitsid läbi kolme sajandi». Ligi 250 erinevas tehnikas
pitsi on läbilõige vanavanaemaaegsetest näputöödest tänapäevasteni. Info tel 435 5607.

Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis näeb 31. maini
Karksi-Nuia lasteaia mudilaste
töid ja teise korruse fuajees näitust «Pitsid ruudus».

Paistu raamatukogu fuajees on
31. maini fotonäitus «Helsingi
disaineri silmade läbi 2012.
aastal». Raamatukogu tee 2. Info tel 435 9657.

Indrek Taalmaa mängib Männimäe kohvikus ühemehelavastust «Teatrikokk».
Kondase keskuses 6. juunini
näitused «Meisterfotograaf Jaan
Riet 140. Inimesed ja paigad
stereopiltidel 1902—1935»
ning «Fotograafia ajalugu. Varased näited Paul Firnhaberi kogust», 12. maini «Kondase keskus 10» ja kultuuriakadeemia
rahvusliku tekstiili eriala üliõpi-

ERAKOGU

laste fotonäitus «Loo! Koo! Rõõmusta!». Püsiekspositsioonis
Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.

Viljandi muuseumi näitusetoas
näeb 11. augustini 1970. aastate laste elu kajastavat näitust
«Lapse põli». Johan Laidoneri
plats 10. Tel 433 3316.

Suure-Jaani külalistemajas
Ilmatari tänav 3-a on 10. juunini kevadnäitus «Eva Jänes 70.
Maalid».

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Aino, Aina, Aini, Ainu ja Ainike.
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SPORT

Toimetaja MADIS LUIK, 433 0043, madis.luik@ajaleht.ee

Kolm Viljandi aerutamisklubi liiget
jõudsid Eesti aerutamishooaja alustanud Emajõe karikavõistlustel esikolmikusse: naiste ühesüstal oli
Eve Külasalu kolmas ning meeste
ühekanuul lõpetas Madis Vitsut teisena ja Tanel Heli kolmandana.

JUUDO

Joosep Voll oskas treenerit
meistrivõistlustel üllatada
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

Enesekindlalt maadelnud ja tihedas konkurentsis meistriks tulnud Joosep Voll oli viljandlastest ainus, kes
Eesti U-12 klassi juudo
meistrivõistlustel kuldmedalini küündis.
Kohilas asetleidnud U-12 ehk
C-klassi tiitlivõistlustel kuue
sportlasega esindatud Viljandi
spordikooli treener Viljar Kannel ei salanud, et panustas
Joosep Volli puhul hõbemedalile.
«Tänavu oli raskekaalu
konkurents erakordselt tihe,»
põhjendas ta. «Selles kaalus
osales 26 judokat, kusjuures
kõik olid tegijad poisid.»
Mullu samadelt tiitlivõistlustelt hõbeda toonud Voll tegi
Kohilas ränka tööd. Nagu ütles
treener, pidasid tema esimesed vastased tatamil vastu vaid
sekundeid. «Veidi ärevam oli
veerandfinaal: Joosep hakkas
tegema asju, mida ta õppinud
pole. Õnneks tuli mõistus koju
ja lõpp läks ladusamalt.»
Poolfinaalis Pärnu noormehe Mattias Umala alistamiseks
kulutas Joosep Voll taas vähem
kui minuti ning enne kohtumise normaalaega sai lahenduse
ka finaal.
Mulluste tiitlivõistluste korduseks kujunenud esikohamat-

šis Joosep Volli ja tiitlikaitsja,
klubi Aidato liikme Simon Sülla vahel pani Voll jõuvahekorra selgelt paika. Kohtumise algul viskas ta Simon Sülla kontreeriva heitega waza-ari (pool
võitu) peale. Korraks õnnestus
vastasel meie noormehe hooletuse tõttu seis võrdsustada, ent
Joosep Voll taastas kiiresti eduseisu ning lõpetas finaali puhta ippon’iga.
«Et see oli meistrivõistluste
viimane matš ja lõppes meie
poisi võiduga, paranes tublisti
meie pisut mõru meeleolu —
kokkuvõttes ei läinud meie esindusel seekord ju päris ootuspäraselt,» kõneles Viljar Kannel.

U-12
Eesti U-12 klassi
meistrivõistlustel
osalesid judokad,
kelle sünniaasta
on 2000—2002.
Treeneri selgitust mööda
olid Viljandi spordikooli ja SK
Taifu esindusele pandud üsna
suured lootused. «Me ei saanud
ju latti madalamale seada —
mullu teenisime selles vanuseklassis kolm kulda. Paraku ei õnnestunud kellelgi tänavu tiitlit
kaitsta. Nii et prognoosisin nelja medalit ja saimegi neli, aga
kuldmedaleid ootasin rohkem.»
Üks kolmest viljandlasest

TULEKUL
KERGEJÕUSTIK. Täna kell 16
algab Viljandi staadionil maakonna noorte heitjate võistlus.
JOOKS. Täna kell 18 on Tääksi
villaveski juures 30. Tääksi järve jooks.
Laupäeval kell 11 algab Viljandis 59. laste ümber Paala
järve jooks.
KÄSIPALL. Täna kell 19 kohtuvad Viljandi spordihoones Eesti meistrivõistluste kolmandat
kohta selgitava seeria avamängus Viljandi HC ja HC Viimsi /
Tööriistamarket.
JALGPALL. Täna leiab Viljandi staadioni kunstmuruväljakul aset kaks Eesti noorte
meistrivõistluste mängu: kell
17 on vastamisi JK Tuleviku ja
SK Tääksi 1999. aastal sündinute meeskond ning kell 18.30 Viljandi Spordikooli ja Tartu SK
10 Premiumi 1998. aastal sündinute esindus.
Homme kell 10.30 kohtuvad
Viljandi kunstmuruväljakul
2002. aastal sündinud noormeeste meistrivõistlustel JK

Tulevik ja FC Elva. Kell 12 on
sealsamas meistrivõistluste
kolmandas liigas vastamisi Tuleviku Vanakesed ja Valga FC
Warrior. Kell 15 algab KarksiNuia staadionil meistrivõistluste kolmanda liiga kohtumine Suure-Jaani Unitedi ja Tõrva JK vahel.
MOTOKROSS. Homme kell 11
on Karksi vallas Ainja rajal
Eesti meistrivõistluste avaetapi sõidud.
AASTAPÄEV.
Viljandimaa
spordiveteranide koondis tähistab oma 50. aastapäeva ning
ootab kõiki maakonna spordiveterane homme kell 16 Viljandi sõudeellingusse.
RATTAMATK. Pühapäevane
rattamatk viib seekord Eesti
omariikluse isa riigivanem
Jaan Tõnissoni sünnikodu
Mursi talu juurde Viiratsi vallas Surva külas. Matka pikkus
Viljandist sinna ja tagasi tuleb
umbes 36 kilomeetrit. Kontrollpunkt on avatud kella 11—
14.

tiitlikaitsjast Triinu-Liis Sepp
pidi kaalus alla 40 kilo finaalis
vastase paremust tunnistama.
Treeneri sõnul on TriinuLiis Sepp hea tehnika valdaja,
kuid üks tema murekohti on tagasihoidlik algus ning selgi
korral andis see finaalis valusa tagasilöögi. «Finaali lõpul
ründas Triinu-Liis väga aktiivselt ning üht-teist kaotatust õnnestus tagasigi teenida, kuid
aeg sai kahjuks otsa,» meenutas Viljar Kannel.
Pronksmedaliga
pidid
meistrivõistlustel rahulduma
kaks Viljandi judokat: Rebeca
Lotta Aasmäe neidude kaalus
alla 48 kilo ja Raido Õnne noormeeste kaalus alla 55 kilo. Mõlemat peeti enne turniiri oma
võistlusgrupi kindlaks favoriidiks.
Kahjuks sai neile komistuskiviks eksimus poolfinaalis.
Õnneks suutsid mõlemad esimesest tagasilöögist kolmanda
koha kohtumiseks toibuda ja
endale medali vormistada.
Viljar Kannelil jagus tunnustavaid sõnu ka neidude
kaalus alla 48 kilo oma esimese võistluse teinud Meeri-Lii
Kaseojale, kes kaotas poolfinaal- ja pronksimatši just väheste kogemuste tõttu.
«Tema tehniline pagas pole veel piisavalt rikkalik, kuid
visadust ja tahtejõudu tal jagub,» lausus treener.
Samuti kiitis ta poiste kaalus alla 38 kilo 28 judoka seas
seitsmendaks tulnud Madis
Järvet.

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaja
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
Aivar Aotäht (uudised) 433 0085
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Siim Piirak (uudised) 433 0084
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru (uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Kadri Soon,
Ülle Mällmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke 433 0060
Monika Schults 433 0064
Kuulutuste ja ajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kujundaja Imbi Padrik 433 0081
Küljendaja-kujundaja
Liina Valt 433 0081
Korrektor Gitta Lilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068
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U-12 klassi raskekaallane Joosep Voll vahetas mulluste tiitlivõistluste
hõbeda tänavu kulla vastu, võttes finaalis revanši Simon Süllalt.

Täna algab pronksijaht
Viljandi HC ja HC Viimsi /
Tööriistamarket alustavad täna oma kolmandat järjestikust Eesti meistrivõistluste
pronksmedalisti selgitavat
seeriat. Üle-eelmisel aastal
jäi selles vastasseisus peale
Viimsi, mullu võtsid medali
viljandlased.
Kahe mänguvõiduni peetava seeria avakohtumine algab täna kell 19 Viljandi spordihoones. Teist korda on meeskonnad vastamisi pühapäeval
kell 19 Viimsis. Kui vaja, tuleb
otsustav võitlus teisipäeval, 14.
mail kell 19 taas Viljandis.
Põhiturniiril kolm korda
Viljandile alla jäänud ja korra
võitnud HC Viimsi meeskonna
peatreener Ain Pinnonen loodab üllatusmomendile.
«Võidab meeskond, kellel
on rohkem tahtmist. Põhiturniiri tulemused enam ei loe,
nüüd on tähtis vaid võit, mis
tuleb võtta ükskõik millise
mängupildiga,» vahendas tema sõnu käsipalli liidu pressiteenistus.

Pinnonen lisas, et kuigi
poolfinaalis kaotasid nad Põlva Servitile kindlalt, jättis see
võistkond talle üpris hea mulje. «Suutsime viimases mängus oma taktika ellu viia:
hoidsime madalat mängutempot ja tegutsesime mõtestatult.»
Viljandi HC juhendaja
Marko Koksi hooaja viimase
play-off-vooru eel alaliidule
antud kommentaarid jäid kolleegi omadega sarnaselt ümmarguseks. «Otsustavaks saavad pisiasjad ning edu saadab
meeskonda, kes suudab vastase oma mängurütmile allutada,» lausus ta.
Samas rõhutas Viljandi
meeskonna mängiv treener, et
pronksmedal oli hooaja eel
seatud peamiseks eesmärgiks, kuid selle nimel tuleb
veel kõvasti pingutada. Koks
andis mõista, et vastast alahinnata pole mingit põhjust.
«Viimsil on kogenud mängumehed, kes oskavad ennast õigel ajal kokku võtta.»

SEERIA
Viljandi HC ja HC
Viimsi / Tööriistamarketi vahel kahe võiduni peetav pronksiseeria mängitakse
• täna kell 19 Viljandi
spordihoones
• 12. mail kell 19 Viimsi gümnaasiumis
• vajaduse korral ka 14.
mail kell 19 Viljandi
spordihoones.
Allikas: Eesti käsipalli liit

Eile õhtul tegid meistrivõistluste finaalseeriaga algust Põlva Serviti ja HC Kehra / Daisy. Põlvas alanud vastasseis annab Eesti ihaldusväärseima tiitli meeskonnale,
kes suudab vastase kolmel
korral alistuma sundida.
(«Sakala»)

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
«Sakala» ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidiline aadress Gildi t 1, 51007
Tartu. Postiaadress Rüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neid lühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes «Sakala» avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehed kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8773
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kolmapäeval sündisid Viljandis poiss ja
tüdruk.

30 AASTA EEST
«Tee Kommunismile»,
12. V 1983
Kainestusmajja paigutatakse isikud, kel tehakse kindlaks vähemalt keskmine
joobeaste. Sellises seisundis on inimesel juba raskusi tasakaalu säilitamisega
ja sihipäraste liigutuste
sooritamisega, kõne on ebaselge jne. Joobeastme teeb
kainestusmajas kindlaks
meditsiinitöötaja (velsker).
Kerges joobeastmes meile
toodud isikud vabastatakse
pärast ülevaatust kohe. Meditsiinilises kainestusmajas väljamagamisel viibimisest teatatakse reeglipäraselt kodaniku töökohta,
kusjuures nõutakse ebaväärika käitumise läbiarutamist töökollektiivis.
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Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

24h
internetis
www.sakala.ajaleht.ee

KINNISVARA
Maamajandusettevõte ostab tootmise laiendamiseks põllu- ja metsamaad, sobivad ka hoonestatud
ja kaasomandis või hüpoteegiga
kinnistud. Teeme teile parima
pakkumise. Tel 524 8513.

Sakala 11

Aitüma!
4. mail 2013 oli kõikjal Eestis
vägev talgupäev.
Aitüma teile talgulised,
talgujuhid ja toetajad!

WESTMERI
JAHISADAM

TRIKIMEES
Jürgen Veber

Müüa 2-toaline keskk korter Viiratsis, hind 17 000 . Tel
522 5685.
Müüa 2-toaline korter Ramsil.
Tel 525 1786.

Saada oma talgulugu:
Teeme Ära talgupäeva meeskond koos
Eesti Rahva Muuseumiga ootab sinu
talgulugu ja talgupäeva tagasisidet
aadressil www.teemeara.ee

Müüa korter Võhmas, üldp 34 m².
Tel 437 7042.
Müüa maja Viljandis Pärnu mnt
11 (sobib kontoriks-laoks väikefirmale). Tel 505 2068.

etenduse algus

Müüa soodsalt maakodu KolgaJaani vallas, hind 8000 . Tel
5863 2376.
Soovin üürida ahik korteri Viljandis. Tel 5634 7432, 5681 7345.

SÕIDUKID
Müüa 1999. a VW Polo. Tel
5667 9515.
Ostame 1991.—2008. a sõiduautosid. Tel 5555 8120.

TEENUSED
Autokonditsioneeride täitmine.
Tel 511 6438.
Ehitus-, remondi- ja elektritööd.
Tel 5604 8309.
Estgraniit OÜ. Hauakivide valmistamine, vedu, paigaldus. Info
tel 520 4178.
Kaardid ennustavad, h 1,09
/min. Tel 900 1727.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157.
Pakume kaeveteenust 2 t ekskavaatoriga, hind 20 /h. Info ja
tellimine tel +372 5647 8251
või +372 5667 9845.

23. mail
Viljandi Teatris Ugala
kell 18:00
Live

Puur- ja maaküttekaevude tegemine, pumpade ja septikute paigaldus. Vee-, kaeve- ja kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415,
www.baltipuurkaev.ee.
Suverehvid. Müük ja paigaldus.
Hinnad alates 35 /tk. Riia mnt
54-b, Viljandi. Tel 433 7789,
carfix@carfix.ee.
Vannide
emailimine.
557 0877.

Lõuna-Soome tallu vajatakse
põllutööde oskustega traktoristi
ja töömeest. Tel 5354 4137.
Savikoti Agro OÜ vajab kivikorjajaid. Info tel 5300 4388.
Vajatakse karjakut. Tel 525 8343.

ÄRA ANDA

ja kohapeal

Tel

VMK Ehitus teeb fassaaditöid.
Tel 5373 5524.

Müüa aiatraktor. Tel 5667 8839.

Väravad, trepid, piirded. Tel
517 5265.

Müüa tuhkpuu, viirpuu ja magesõstra hekiistikuid. Info tel
434 8113 või 5693 4121.

TÖÖ
Armeenia köök otsib ettekandjat
(vanus vähemalt 18 a). Tel
433 3223.
Männimäe külalistemaja võtab
tööle administraatori-klienditeenindaja. CV saata mannimaja@
mannimaja.ee.

PÕLLUNDUS

Plaatija ja vannitubade remondimees. Tel 5830 3488.

AS Eesti Turbatooted Ramsil pakub tööd liinitöölisele. Töö kahes
vahetuses. Tel 506 0576.

Müüa kanasõnnikut (turba allapanuga)
kilekottides.
Tel
5691 9522.

Puit- ja krohvmajade värvimistööd. Tel 5190 7192.

Otsin tööd valvurina. Oman koolitust. Tel 5870 1563.

Müüa tuhkpuu hekitaimi. Tel
524 9392.
Eve! Meie kaastunne sulle abikaasa
LEMBIT HENDRIKSONI
kaotuse puhul.
Endised kolleegid Jakobsoni kooli
algklassidest

Olgu sul rannale rulluva laine sügav rahu,
olgu sul voogava õhu sügav rahu,
olgu sul vaikiva maapinna sügav rahu,
olgu sul paistvate tähtede sügav rahu.
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.
Kuiv 30 cm lepp, saar, kask lahtiselt ja võrgus. Tel 505 0522.
Kuivad ja märjad 30 ja 50 cm
küttepuud. 30 cm lepp 40 l võrgus. Kiire teenindus, täpne kogus. Tel 5782 7770.
Kuivad kütteklotsid, puit- ja turbabrikett. Vedu. Hulgi soodushinnad. Tel 506 8501.

Sügavale hingesoppi
kaotusvalu peidame.
Mälestuste päiksekullas
ikka sulle mõtleme.
Mälestame kallist

Käidud su tee, tehtud su töö.
9. VIII 1936 — 9. V 2013

Lahkus kallis abikaasa, isa,
vanaisa ja vanavanaisa

Leinavad omaksed.

Küttepuud,
553 6074.

Pakitud turba- ja puitbrikett alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.

75

cm.

Tel

Märjad halupuud (lepp, saar)
Pärsti, Paistu, Karksi, Halliste ja
Abja vallas. Tel 510 6958.
Müüa garaažiboks garaažiühistu
Reinu teisel korrusel. Info tel
5568 4816.
Müüa kasutatud solaarium.
Lampidel põlemisaega 500 tundi. Hind 400 . Tel 514 0434.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu
tasuta.
Tel
433 3130, 523 8503.

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele.
Mälestame kallist tädi ja vanatädi

kaastunnet

Südamlik
kaastunne
poeg
Peetrile perega armsa ema ja vanaema kaotuse puhul.

Tarmo, Tõnu, Ingrit ja Ilmar
peredega ning Udo

Andrus ja Margus peredega
ning Valve

Avaldame
omastele.

siirast

Toores lepp
5301 8317.

27

/rm.

Tel

OST
Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5376 6439.

KAOTATUD
Jaanuaris kaotatud bussis või tänaval Vene rehabilitatsiooni
tõendid. Leidjal teatada tel
435 8488.
Ei ava koduust nüüd iialgi su käsi,
sind kalliks pidamast me eal ei väsi.
Südamlik kaastunne lähedastele
kalli
TIIT LOIGU
kaotuse puhul.
Mahta, Reet ja Liisi

VAIKE TAMMOJA

MÄRT MÄGERIT

LEMBIT HENDRIKSON

Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.

Lepp võrgus. Tel 511 1177.

MÜÜK
Elukoha muutuse tõttu ära anda
3,5 a väike emane koer. Tel
5669 7377.

Kütteklotsid Karksi-Nuia piirkonnas. Tel 5300 2010.

Südamlik kaastunne Juhanile
lastega
TAIMI KULLI
kaotuse puhul.
Peeter, Tiiu, Tiit ja Merike

MÄRT MÄGER
9. I 1936 — 8. V 2013
Avaldame südamlikku kaastunnet Merje Hendriksonile isa
Soe kevadtuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda.
Südamlik kaastunne Evele ning
lastele peredega
LEMBIT HENDRIKSONI
kaotuse puhul.
Hille ja Heli peredega

LEMBIT HENDRIKSONI
kaotuse puhul.

Leinavad lesk ja lapsed peredega.
Ärasaatmine pühapäeval, 12. mail
kell 13 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

Ämmuste kool

Avaldame sügavat kaastunnet
Eve Hendriksonile lastega abikaasa, isa ja vanaisa
LEMBIT HENDRIKSONI
kaotuse puhul.
Enn, Priit ja Virve

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli
MÄRT MÄGERI
kaotuse puhul.
Mälestavad Ida, Ene, Aili, Urve
ja Arvi.

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid.
Mälestame kallist
MÄRT MÄGERIT
ja avaldame kaastunnet omastele.
Õde Viivi laste peredega

Lahkus
LINDA-ALVINE SOO
26. V 1927 — 4. V 2013
Lahkunu tuhastatakse.

Sa andsid kõik, mis suutsid anda,
nii ootamatult katkes eluniit.
TIINA ORAS
Siiras kaastunne lastele peredega.
Naabripered Rein, Alesma ja
Kallas

Südamlik kaastunne Vaikele lastega abikaasa
ENNO PÄRNASALU
kaotuse puhul.
Vennad Raivo ja Juhan peredega

Avaldame kaastunnet Gennale
kalli isa
VJATŠESLAV DANILOVI
kaotuse puhul.
Priit ja Merike

Mälestame
VELLO RABA
ning avaldame kaastunnet omastele.
KÜ Valuoja 22
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emadepäev
Instrus!

10. mai 2013

Mulgi Marketi
Marketi

muusikapood
Kogumik

«TANTSUMUUSIKA
PÄRLID»

Toivo Asmeri
uus album

«PÄIKEST!»

8,90€

Kogumik «TÄNAPÄEVA RAHVALAUL» (CD) 6,90 €
Toomas Anni «KULD» (2CD+DVD) 11,90 €

facebook.com/Records2000

15 980 €

(19 parimat armastuslaulu)

Tauri Anni «HÜÜA MIND!» (CD) 8,90 €

www.records2000.ee

KÕIKK TOOTED -5%

-50%

Meie poolt: soome suvila,
paigaldusõpetus ja koostejoonised.
Sinu poolt: maatükk,
tööriistad ja kokkupanek!
Hinnale lisandub transport.

hin

928 €

Helista ja küsi lisa!
tel 50 44188

Just Sinule sobivad prillid.

www.instru.ee

t juuksur
t maniküür
t pediküür
t küünetehnik
t depilatsioon
t ripsmepikendused
t meik
Tartu tn 20 Viljandi Tel 436 8252

HIN

NAS
JA SOO KAMIN
JUSPU
MP!

d alates

Pakkumine kehtib raamide ja klaaside
koosostul ainult 9.-12.05.2013.
Pakkumine ei kehti eksklusiivkollektsioonile.

VILJANDI, Centrum, tel 435 1163

alates

«KAKS SÜDANT»

3 CD

9.–12. mail
kõik prillid

h in d

Kogumik

8,90€
9,90€

Soome müüduim väikemaja!

Elumajjad, suvvilad, saunad,
garaažžid, soojjuspumbaad...,
liisaks lai valikk kaminaiid.
Vaata ja vali toode meie kodulehelt:
www.ultimatemarket.com
www.omamajamarket.ee
info@omamajamarket.ee

Kuulutusi ja leinateateid saab tellida

Kevadeks nägemine korda!
PRILLIRAAMID kuni -70% ja PRILLIKLAASID kuni -30%.
ISETUMENEVAD PLASTKLAASID alates 49 €/paar.
PÄIKESEPRILLID -25%.

24h

Silmanägemise kontroll prillide tellijale TASUTA!

Meie kauplused: Pärnu Hospidali 14, tel 444 0345; Rakvere Tallinna 16, tel 322 3354;
Paide Vee 3, tel 385 0767; Viljandi Tartu t 3, tel 433 3322.
Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul kuu lõpuni.

WWW.OPTIKA.EE

internetis www.sakala.ajaleht.ee

