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Viljandi maakonna päevaleht

Rabamets õpetas
päästjaid

Ehe ekstreemsport
tuuakse koju kätte

Kuidas leida kõige kiirem ja
parem viis metsatulekahju
kustutada? Üle poolesaja inimese püüdis sellele eile Napsi
turbarabas vastust leida.
LK 4

Juuli algul muutub Viljandi ekstreemspordipealinnaks, kus üle 300
spordisõbra nii Eestist kui välismaalt
saavad kokku teist korda peetaval tänavakultuurifestivalil «Bash».
LK 5

Dokumenti
võib küsida ka
29-aastastelt
Et alaealiste kätte jõuaks võimalikult vähe alkoholi, hakkavad kauplused tulevikus vägijooke müües dokumente küsima kuni 30-aastastelt täiskasvanutelt.
«Kahjuks on nii, et pelgalt
inimesele otsa vaadates ei ole
aru saada, kas ta on 16, 19 või 24
aastat vana,» lausus tervise
arengu instituudi (TAI) vanemspetsialist Mariliis Tael. Et
alaealiste ostukatsetusi vähendada, leppisid TAI ja Eesti
kaupmeeste liit kokku, et alates eilsest küsivad müüjad dokumenti kõigilt alkoholi ostjatelt, kes on müüja arvates alla
30-aastased.
Taela sõnutsi tingis muudatuse asjaolu, et müüjatel ei ole
lihtne ostjate vanust hinnata.
«Kui meie müüjad küsivad vanust ka neilt, kes silma järgi otsustades lähenevad 30-le, on
neil märksa vähem eksimisvõimalusi ning 16-aastastel ei ole
põhjust katsetama minna,» lisas ta.
Samasugune ühiskondlik
kokkulepe hakkas selle aasta
jaanuaris kehtima ka Soomes
ning on juba aastaid kehtinud
USA-s ja Hollandis. Hoolimata
sellest et Eestis tohib alkoholi
tarvitada ja osta alles 18-aastaselt ning ühtlasi on seadusega
keelatud alaealistele alkoholi
pakkumine, võõrandamine ja
üleandmine, hindavad noored
ise alkoholi kättesaadavust
heaks.
15-16-aastaste seas tehtud
uuringu järgi pidasid küsitletud kõige raskemini kättesaadavaks kanget alkoholi ja kõige lihtsam olevat osta siidrit.
(«Sakala»)

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee
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Hea on panna mustasõstraokstest vihakene
pea alla. Ja takjaleht taguotsa alla — see tõmbab haigused kõik välja.
ILME ROOSMÄE, vihtade meister

LK 6-7

Abielulukud ootavad ämbris

ILM

23°
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal
sajab mitmel pool hoovihma, on äikeseoht. Puhub idatuul kiirusega
4—8 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 21—25
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 4.16 ja loojub
kell 22.17.

RIPPSILD
Lossimägedes asuvat
rippsilda remonditakse
ning töömehel tuli selle
küljest eemaldada slaavlaste kombestikust lugupidavate abiellunute
pulmalukud, mis sinna
aastate jooksul olid kogunenud. Linnadisainer
Malle Londoni sõnul on
rippsillale tabasid panna
keelatud, kuid ametniku
ütlemist mööda on äravõetuid võimalik linnavalitsusest kätte saada.
Linnavalitsuse majandusameti juhataja Reevo
Maidla jutu järgi on aida
juurdeehitise läheduses
oleva süviku maalihkeeelse seisukorra taastamine endiselt erakorraliste tööde nimekirjas.

VILJANDIS
Giidituur
Täna kell 13 algab Vabaduse väljakult linnaekskursioon vanalinna ja lossimägedesse.

Heitjad võistlevad
Täna kell 16 on linnastaadionil maakonna noorte
heitjate seeriavõistluse
teine etapp. Kavas on kettaheide, vasaraheide ja
odavise.

Etendus Kondase
keskuses
Täna kell 18 mängivad
Andres Lepik ja Andres
Tabun Kondase keskuses
Rünno Saaremäe näitemängu «Õhtusöök».

LK 3
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Must plastämber on poolenisti täis pulmatabasid. Tulevikus on neid võimalik linnavalitsusest kätte saada.
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Mustsõstra grill,
Oskar,
450 g / neto 360 g, 6,64/kg
Toodetud Eestis
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Talumehesink,
Vastse-Kuuste,
kg
Ei ole müügil Pääsküla Koduselveris

0
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Marinaad, erinevad maitsed,
Santa Maria,
75 g, 7,87/kg

1340 47%

Laste jalgrattakiiver, suurused
S (48–50 cm), M (50–52 cm) või
L (52–54 cm), erinevad värvid,
1 tk

Piltidel on illustreeriv tähendus ja pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja RANNAR RABA

Kes tegi? Ise tegi!

JUHTKIRI

Tubli Läti
estis on ajapikku juurdunud
veendumus, et kui meie riigis
on midagi halvasti, tasub lohutuseks heita pilk üle piiri Lätile, sest
seal ollakse sama asjaga palju hullemini kimpus. Oleme harjunud
end ikka lõunanaabritest jupikese
paremaks pidama.
Kuigi niisugune suhtumine tuleneb ennekõike vajadusest oma hädasid väiksemana kujutada, on sel
enamasti ka faktiline tõepõhi. Mitmes mõttes olemegi Lätist paremal
järjel olnud. Meil pole mitte üksnes
rohkem meresaari, vaid ka meie
palgad on suuremad, ettevõtted tugevamad ning demograafilised mured väiksemad. Tagatipuks võitlesime õiguse euroalaga ühineda välja
paar aastat varem.
Nüüd siis lõpuks ometi koputavad ka lätlased sisselaskmist nõudes euroala uksele. Eile tunnistasidki Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank nad liitumiskõlblikuks.

E

Nüüd siis
lõpuks
ometi
koputavad ka
lätlased sisselaskmist
nõudes
euroala
uksele.

ättes kõrvale üldised küsimused
J
euro töökindluse kohta, tuleb
öelda, et ühisraha kasutuselevõtt
oleks väga hea uudis nii lõunanaabritele endile kui meile. Olgugi et
meile meeldib mõnuleda teadmises, et oleme Baltikumi kõige tublimad, on meie huvides kogu piirkonna ühtsus ja tugevus.
Arvestades seda, kuivõrd suurde
makromajanduslikku kreeni lõunanaabrid majanduskriisist tingitud
tormi esimestel aastatel vajusid, on
nende nüüdne olukord vaat et suurepärane. Lätile prognoositakse
Euroopa Liidu kiireimat majanduskasvu. Seega on ta vähemalt ühes
võistlusalas, kriisist väljumises,
Eestist suurema vägitükiga hakkama saanud.
Tegemist on risti vastupidise
näitega sellele, mida oleme harjunud nägema Lõuna-Euroopas. Läti
poliitikutel oli julgust astuda ebapopulaarseid, kuid hädavajalikke
samme, saamaks abi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise valuutafondi
juhitavast finantsabi programmist.
Nüüd ollakse ree peal tagasi. Tubli!

VEEBIKÜSITLUS
Kas olete viimasel ajal täheldanud
mobiiltelefoni kõnede katkemist?
Jah, mõnel
üksikul korral.

20%

Jah,
häirivalt
sageli.

681
vastajat

Ei, teenus
on olnud
kvaliteetne.

Allikas: «Sakala»

28%

VÕIB-OLLA ON TEGU haritumate inimeste ringkonnis Rooma
riigi aegadest hästi tuntud õigusejumalanna Themise enda
jumeka sekkumisega meie riigi ellu, et lausa kohe pärast seda, kui valitsev Reformierakond laskis paljude Eesti linnade avaliku ruumi täis panna
oma järjekordse «Eestimaa uhkuse» värviplakateid, hakkas
lausa uksest ja aknaist avalikkuse ette voolama teateid järjekordse skandaali kohta selles parteis.
Vahemärkusena olgu öeldud, et minu arvates ei ärgita
eelnimetatud reklaamikampaania kodanikkonda uhkust
tundma mitte oma riigi ja rahva, vaid just kauaaegse ülitarga ja ilmeksimatu juhtija Reformierakonna ning eriti füürer Andruse kõigeväelisuse
üle. Aga see selleks.
PAISTAB, ET oravapartei on nii
kaua tuulutamata püsinud, et
selle haruorganidki on tuntavalt kopitama läinud. Sedapuhku pole aga tegu teps mitte üksikjuhtumiga, kus keegi on parteikassat hämara ämmarahaga
täitnud, vaid suisa partei juhatuse valimise petuskeemiga.
On näha, et seesuguste valgust pelgavate tempude toimumine on olnud üldlevinud juba
aastaid. Seesugune korruptiivne häälte ostmine ja partei hämar juhtimine on saanud aina
lobedamalt võimalikuks seetõttu, et Reformierakond on liiga
kauaks võimule jäänud ning
selle juhtide peas ning, mis
veelgi hullem, koguni alateadvuses, on säärane seadusetus
ja moraalitus lausa tavalise
tööstiili sisuks kujunenud. Arvatakse, et seni, kuni pole vahele jäädud, on kõik korras ja
kombekas.
Võim teadupärast lööb viimaks paratamatult pimestavalt
pähe ning siis tundub, et kõik,
mis erakonnas eales ette võetakse, on ainuõige või vähemasti lubatav ja legaalne. Aga võta
näpust! Ei ole ühtigi. Niisiis tuleb põhjendatult pärida: kui
reformifüürereid ja teisi juhttegelasi on hääleostude ja võltsimistega kohale pandud, siis
kas nendest koosnev valitsus
saab olla seaduslik?
NÜÜD PAISTAB koguni sedaviisi olevat, et senise juba aastatepikkuse hämara tegevuse,
eeskätt juhatusse häälte ostmise maakondades, on partei juht
otsustanud ajada ainuüksi oma
põhirivaali Kristiina Ojulandi
kraesse. Seega saab lüüa mitu
kärbest ühe hoobiga: ajada kogu must valimine Ojulandi

ANTS
TAMME

TSITAADID
«Reformierakonna vihkajaid on nii palju, et hakatakse isegi Ojulandi uskuma.»
Rahandusminister
Jürgen Ligi
(«Postimees», 4. juuni)

endine riigikogu liige

«Kui veel käesoleva nädala alguseni võis täheldada
oravapartei poolt häälte
võltsimise skandaalis
mingisuguseid kriisikommunikatsiooni elemente,
siis täna on seal vallandunud erinevate leeride vahel täieline meediasõda.»
Suhtekorraldaja Ivo Rull
(Delfi, 4. juuni)
«Reformi e-valimiste skandaali taustal tahaks teada,
mis kell Ilves täna ETV otse-eetris avalduse teeb.»
Riigikogu keskerakondlasest liige Kadri Simson
(Twitter, 4. juuni)
«Ju ikka visatakse välja.
Ansip ei andesta.»
Euroopa Parlamendi liige
Kristiina Ojuland oma
tulevikuväljavaadetest
reformierakondlasena
(«Õhtuleht», 5. juuni)

MIHKEL MARIPUU («POSTIMEES»)

süüks, visata teenekas rivaal
jalamaid erakonnast välja ja
tagada niiviisi iseenda võimulejäämine.
Samuti arvestatav, värskem
isik erakonna juhi kohale Urmas Paet on ennast aegsasti
partei füüreri silmis puhastanud, kinnitades isegi raadioeetris, et Andrus Ansip on erakonda ikka väga hästi juhtinud.
Lisaks pole Paet iialgi võtnud
avalikult nentida, et tal on vähimatki soovi senisest veel suurema võimu järele.
AGA ISEGI sellisest korralikust
ja südametunnistusega poliitikust nagu Urmas Paet on raske mõelda kui tulevasest heast
erakonnajuhist ja peaministrist, kui tema erakond on viinud riigi olukorda, kus inimeste ainelise lõhestatuse ohtliku
süvendamisega kiiresti ja lubamatult õhukeseks hööveldatav riik valgub nooremast, haritumast ja aktiivsemast rahvast (loe: maksumaksjaist) tühjaks. Siia on jäämas vaid kõrgametnikest isetark eliitkiht ja
pensionärid, keda mujal keegi
ei oota.
Selge see, et Reformierakond on liiga kauaks võimule
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Selge see,
et Reformierakond
on liiga
kauaks võimule jäänud.

«Võib-olla tõesti on võim
mõnele nii magusaks
muutunud, et ta on valmis
selle nimel mis tahes vahendeid kasutama.»
Reformierakonna juhatuse
valimise võltsimisskandaali uurinud
töögrupi liige Peep Aru
(«Sakala», 5. juuni)
«Einar ütles mulle otse, et
Kristiina läheb üle laipade, et parem võta see asi
enda peale ja küll me hoolitseme su eest.»
Reformierakonna LääneVirumaa arendusjuht Taimi Samblik vestlusest oma
parteikaaslasest maavanema Einar Vallbaumiga
(«Virumaa Teataja»,
5. juuni)
«Minule meeldib see hoone väga.»
Viljandi peaarhitekt Laur
Pihel Viljandi gümnaasiumi musta fassaadiga majast
(«Sakala», 5. juuni)

jäänud. Aga hääleostude ilmsikssaamise häbi ja valu ümber sõnastades meenutan
õpetlikku ütlust sel puhul, kui
laps hoolimata soovitusest
jooksuhoogu pisutki maha võtta oma varba vastu kivi veriseks on löönud ja haledasti
nutma puhkenud: «Kes tegi?
Ise tegi!»

«Elus tuleb ikka edasi liikuda, et kuhugi jõuda.
Väikese tiiruga oleme
nüüdseks tõesti jõudnud
kõrtsi, kohta, kuhu vanasti
naistel asja polnud ja mehe olemus kõige paremini
esile tuli.»
Ansambli Zetod liider
Jalmar Vabarna kollektiivi
uuest plaadist
(«Sakala», 5. juuni)

52%

PRÄÄNIK
Nii nagu varasemate Viljandi
hansapäevade ajal, leiab ka koos
tänavuste hansaöödega aset laager-festival «Torupill ja teine».

PIITS
Mitu aastat tagasi lammutatud
Vikerkaare rannarestorani asupaigas püsivad seniajani inetud
ja kasutud valgustipostid.
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Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, sakala@ajaleht.ee

Mais müüdi Eestis 1997 uut
autot ning see on müüjatel tänavuse aasta parim tulemus.
Tänavu on nad viie kuuga
müünud uusi autosid kaheksa
protsenti rohkem kui mullu
samal ajavahemikul.

Elava Ajaloo festival
pakub võimalust
avardada silmaringi
ERET TALVISTE
sakala@ajaleht.ee

Viljandi hansaööde ühe
osana algab homme
kolm päeva kestev Elava Ajaloo festival, mille eesmärk on rääkida
inimestele viikingitest
ja Läänemerest ning
nende rollist maailma
ajaloos.

Pärimusmuusika keskuse mäeveer lösutab eelmisest aastast saadik oru põhjas.
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LOSSIPARK

Mäeveer puhkab orus, kuid
südamelukud saeti lahti
SIIM PIIRAK
siim.piirak@ajaleht.ee

Mullu augustis tulvaveega orgu uhutud pärimusmuusika keskuse mäeveeru taastamine ootab
järjekorda erakorraliste
tööde nimistus, aga lossimägedes on alustatud
rippsilla uuendamist.
Linnavalitsuse majandusameti juhataja Reevo Maidla sõnul
on aida juurdeehitise läheduses oleva süviku maalihke-eelse seisukorra taastamine endiselt tema erakorraliste tööde
nimekirjas. «Töö ja koht on
keerulised,» rääkis ta ning selgitas, et tegu on muinsuskaitse
piirkonnaga.

Palju suuri hankeid
Millal jõutakse tegudeni, sellele küsimusele Reevo Maidlal
vastust polnud, ehkki töövõtjaga on mitu korda käidud olukorda arutamas. Ametnik tõdes, et praegu on palju suuri
hankeid ja lepinguid, millega
tuleb tegelda ühel ajal. Mullu
rääkis linnavalitsuse ehituse
peaspetsialist Jaan Lukas, et
aida külje alla nihkunud oru
probleem võetakse käsile vaat

et kohe. Majandusameti juhataja jäi tööde valmimisest rääkides napisõnaliseks.
See-eest on uue pinnase
saanud Talli tänava poolne
lossiparki suunduv trepp, mis
oli vahepeal ohtlikuks muutunud. «Jah, ära tegime. Loodame, et kestab,» avaldas Maidla usku.
Lisaks eelkirjeldatule on
käsile võetud rippsilla restaureerimine ning selleks on
eraldatud linnavalitsuse reservfondist 1461 eurot. «Sild
oli vananenud ja kole,» arvas
Maidla.
Linnadisainer
Malle
London, kelle valvsa pilgu all
töid tehakse, teadis rääkida, et
osaühingu Ivikar pakutu oli
lausa 400 eurot odavam kui
järgmine pakkumus. Londoni
ütlemist mööda loodetakse sild
korda saada pärimusmuusika
festivali ajaks, kuid enamik
töid peaks valmima juba selleks nädalavahetuseks.

Uus värv ja vanad lukud
Koos vana värviga võetakse ordulinnuses asuvalt 50-meetriselt rippsillalt maha aja jooksul
kogunenud tabad, mis on sinna
kinnitatud pulmade ajal, et pühitseda pruudi noorikuks saamist ning südamete lukkupanemist. Need tabad pannakse

ämbrisse ja viiakse linnavalitsusse, kust omanikel on võimalik need kätte saada.
Malle London nimetas lukkude paigaldamist omavolitsemiseks, mis on muinsusmälestise juures keelatud.
Lukke eemaldav Rein Orav,
kes nimetab end viljandlaseks
ning oli eile alles neljandat
päeva taas kodumaal, ütles, et
eestlastel pole sellist kommet
varem olnud. «See on rohkem
slaavlaste tava,» rääkis ta. «Paljudel lukkudel ongi vene nimed.»
Orav selgitas, et tabad on
vaja ära võtta, sest need kahjustasid silda ning segaksid
värvimist.
Alles jäi üksnes Villemi ja
Katrini pulmataba, mis oli pandud nii kavalalt, et Oraval ei
õnnestunud sellele isegi ligi
pääseda. «Niikuinii pannakse
uued! Selles pole kahtlustki,»
arvas töömees.
Lauad immutatakse terrassiõliga ning metallosad lihvitakse ja värvitakse. «Algse värvi sarnased,» kirjeldas Malle
London, millised tulevad värskendatud silla värvitoonid. Ta
lisas, et kõik vabatahtlikud on
oodatud abikäsi pakkuma.
Rein Orav ütles, et see pole
tema esimene restaureerimine. Soomes on ta taastanud kirikuid. Sildadega pole tal va-

Festival algab homme hommikul pärismusmuusika aida
väikeses saalis
peetava konverentsiga, kus võtavad sõna ajaloolased, muusikud, arheoloogid ja kirjanikud.
Alates
homme õhtust on
Teisel Kirsimäel
avatud elava ajaloo laager, mis
esindab festivali
praktilist poolt.
Laagris
on Mati Nuut
avatud töötoad,
huvilised saavad
osa võtta viikingiaegsetest
rollimängudest, mõõgaturniiridest ja lahingmängudest.
Samuti on seal võimalik õppida muistseid tantsu- ja laulumänge ning kuulata kontserte.
Pealtnäha on see ehk pelgalt lõbus ajaviide, kuid korraldaja Mati Nuut kinnitas, et
Elava Ajaloo festivali mõte ei
seisne kaugeltki üksnes meelelahutuses.

Alternatiiv
massikultuurile
«Festivali üks eesmärk on
näidata noortele, et lõbutseda saab ka alkoholi ja narkootikumideta,» lausus Mati
Nuut. Korraldaja ütles, et tahab edastada rahvale ajaloosõnumi, näidata, et massikultuuri kõrval eksisteerib ka
teistsugune.

«Vanasti oli nii, et mees
oli mees ja naine oli naine.
Inimesed olid tugevad, isegi
pidudel tehti jõuharjutusi ja
mängud olid aktiivsed,» teadis Nuut.
«Tänapäeval veedab üha
suurem hulk noori aega virtuaalkeskkonnas ning pidude lahutamatuks osaks on
saanud alkohol.» Festivali
korraldaja arvates muudab
selline käitumine ühiskonna
nõrgaks.
Üritusel on põhirõhk pandud viikingite ajale. Nuudi
meelest pööratakse sellele
praeguses kultuuris vähe tähelepanu.
«Tähtis on, et
eestlane hakkaks
aduma omaenda
ajaloo põnevust
ja vägevust,» rääkis korraldaja.
«Eesti XI sajandi
teisest poolest ja
XII sajandi algusest pärit aardeleiud on teistes
Läänemere riikides päevavalgele
tulnutest mitu korda vägevamad.»

Viljandi elava ajaloo
pealinnaks
Mati Nuudi arvates vääriks
Viljandi oma maastiku ja kultuuriga elava ajaloo pealinna
staatust. Tema sõnul äratab
elav ajalugu, iseäranis see,
mis puudutab keskaega, huvi
ka filmiprodutsentides ning
homsel konverentsil on lubanud osaleda filmirežissöör
Hardi Volmer.
Artur Talviku ja Mati
Nuudi vahel sõlmitud kokkuleppe tulemusena peaks
homme valmima treiler Talviku uuele seriaalile, mis kajastab keskaegset eluolu. Viljandi oma ürgse looduse ja
lossimägedega olevat ajaloo
elluäratamiseks sobiv võttepaik.

Lossivaremete rippsilda taastatakse juba viiendat päeva.

rem pistmist olnud, kuid ta teadis rääkida, et pulmatabasid
näeb kõige rohkem Virumaal — seal olevat neid mõnel
sillal sadade kaupa.
Töömees võttis ühe luku
kätte ja ütles: «Sulev ja Pilvi,
loodan, et olete õnnelikud, olenemata sellest, et ma tabaluku
katki saagisin.» Orava ütlemist
mööda elatakse koos ikka nii
kaua, kui tahetakse, ehkki tabalukud on puruks lõigatud.
«Ja siin on... Ei olegi! «Made in
China» on hoopis,» imestas ta
järgmiselt tabalt nimesid otsides ning hakkas naerma.

Sellistes rõivastes on huvilistel võimalik pidada nädalavahetusel
Teisel Kirsimäel mõõgavõistlust.
ELMO RIIG
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Sel nädalavahetusel
peetakse Võrtsjärve
kala- ja käsitöölaata
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Ehkki samal ajal peetakse Viljandis hansaöid
ja Mulgi messi, ei tunne
viienda Võrtsjärve laada
korraldajad, et nende
üritus seetõttu vähem
tähelepanu saaks.
«Esimesel aastal pidasime
aru, kas peaksime laada aega
muutma, aga paraku on nii, et
kuhu sa kuupäeva ka ei nihutaks, ikka toimub Eestimaal
nii mõndagi, mis kattub teise
suurüritusega, ja probleem
ei kao,» selgitas Võrtsjärve
sihtasutuse turismikorraldaja Maret Kallejärv. Seetõttu
otsustasid nad, et Tartu—Viljandi maantee 40. kilomeetril oleval Jõesuu puhkealal
peetakse laata juunikuu teisel nädalavahetusel.

«Kala liigub veekogudes
vabalt ringi, sestap ei saa selle kogust prognoosida. Enne
laata ei saa teda ka aegsasti
valmis püüda, vaid peab sättima, et kaup laadapäevaks
olemas oleks,» rääkis Kallejärv. «Eelmisel aastal jagus
kala päeva lõpuni, iseasi kas
saada oli kõiki liike mis päeva algul.»

Laadal leiavad aset ka
Võrtsjärve mängud

Et käesoleval aastal on Võrtsjärve kala- ja käsitöölaadal
esimene juubel, otsustasid
piirkonna organisatsioonid
korraldada ühise kahepäevase suursündmuse, millesse
kuuluvad ka Võrtsjärve mängud.
Esimesed mängud peeti
1969. aastal. Seekordse mõõduvõtmise korraldab KolgaJaani vald. Mängudest võtavad osa Võrtsjärve-äärsete
valdade mees- ja naiskonnad,
kes selgitavad välja parimad
Üritused mõjutavad
võrk- ja korvpallis, sõudmiüksteist
ses, kalapüüdmises ning teisMaret Kallejärve sõnul mõjutel spordialadel. «Pühapäetavad Võrtsjärve laadaga
val on taidluspidu, kus seitse
ühel ja samal nädalavahetuVõrtsjärve-äärset valda astusel korraldatavad Viljandi
vad üles oma kavaga,» ütles
üritused neid ja vastupidi.
Maret Kallejärv.
«Leidub ju inimeLisaks korralsi, kes ei saa handatakse külastussapeo tõttu laadakeskuses koostöös
le tulla, aga on ka
Eesti maaülikooselliseid, kes ei
liga 3D maastikujõua meie laada
teatri toel «Võrtsjärve väravate»
pärast hansapeoplaneeringuesitle või Mulgi meslus.
sile. Siiski on küVladislav Korlastajaid jagunud
mõlemale poole
žetsi kalaroogade
ning olen arvamuõpiköögis saab näsel, et kui inimeha kokkade toimetusi ja antakse näne liigub Tartust Maret Kallejärv
punäiteid, kuidas
Viljandisse, saab
keeta kalasuppi
ta osa võtta mitvõi koostada järveteemalist
mest peost,» tõdes ta.
Külastajate täpset arvu
piknikukorvi.
korraldajad ei tea, aga eelJõesadamas saab uudistada mittetulundusühingu
mistel aastatel on laadalt läbi käinud paar tuhat inimest.
Võrtsjärve Vabatahtlik JärKallejärve sõnutsi on nad küvepääste
väljapanekut.
lastatavusega rahul: VõrtsÜhingu esindajad demonstjärve kala- ja käsitöölaadale
reerivad seal päästevarustust
ja -tehnikat.
leiab tee üha suurem hulk
Päeva tegemisi hoiab kiihuvilisi. «Selge on muidugi
see, et Viljandi hansaöödega
luvees Meelis Külaots ning
me ei konkureeri.»
laada kohta saab täpsemat
informatsiooni
aadressil
Laadal on kauplejaid 50
www.vortsjarv.ee. Võrtsjärve
ning kuigi eelmistel aastatel
mängude kohta saab teavet
on kala kiiresti otsa saanud,
aadressil www.viiratsi.ee/et/
annavad kalamehed endast
vortsjarve-mangud.
kõik, et seda jätkuks.

Viljandis leidis aset
haruldane liiklusõnnetus
Teisipäeval toimus Viljandis
Kolde tänav 2 maja ees liiklusõnnetus, milles põrkasid
kokku kaks jalgratturit. Siinse politsei sõnutsi juhtub säärast tüüpi liiklusõnnetusi
harva.
Politsei sai Kolde tänav 2
maja ees asetleidnud õnnetuse kohta teate teisipäeval
kell 15.07. 13-aastane poiss
sõitis otsa samas suunas liikunud jalgrattale, mida juhtis 65-aastane Mare. Naine
sai kukkumise tagajärjel viga
ning viidi Viljandi haiglasse.
Viljandi politseijaoskonna juht Alvar Pähkel ütles, et

mõlemad rattad vastasid tehnilistele nõuetele ning
13-aastasel ratturil oli jalgrattaluba. «Alustati menetlust, kuid et 13-aastane on
süüvõimetu ning teda vastutusele võtta ei saa, vesteldakse poisi vanematega,» lausus
Pähkel.
Viimast niisugust liiklusõnnetust, milles põrkasid kokku kaks jalgratast, mäletab
politseijuht aastate tagant.
«See juhtus toona Suur-Kaare tänaval. Õnnetus leidis aset
hommikul kell viis või kuus
ning selle põhjustas alkohol,»
meenutas ta. («Sakala»)

Kõpu priitahtlik pritsimees Tiit Toom ei lase põlengul levida turbarappa.
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ÕPPUS

Päästjad panid end
raba ääres proovile
AIVAR AOTÄHT
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Päike kuklas kuumamas, püüdsid päästjad
eile kustutada turbaraba ääres metsatulekahjut, mida tegelikult ei
olnud.
Kohale vurasid rasked veokid,
kaasas maastikupõlengu tõrjumiseks vajalik eritehnika. Vesigi paisati voolikutest valla,
ent tuld ei paistnud kuskilt —
tegu oli lõuna ja lääne päästekeskuse ühise õppusega.
Sündmuspaigaks valiti Halliste vallas Napsi turbarabaga
piirnev rabamets. Legendi järgi levis osa põlengut ka turbarappa. Kokku hõlmas õppuse
ala 20 hektarit.
Asjaga oli seotud ligi kuuskümmend päästjat ja teiste
ametite esindajat, osa masinaid sõitis kohale lausa Tartust
ja Elvast. Peale kutseliste pritsimeeste lõid kaasa Mõisaküla,
Karksi-Nuia ja Kõpu vabatahtlikud.

Päästjad harjutasid eri üksuste koostöövalmidust metsaja rabatulekahjude kustutamisel.
Ülesandeks seati näiteks
hinnata õigesti päästeressurssi, teha kindlaks põlemispindala ja hõlbustada tööd
GPS-seadmete abil, harjutada
kvaliteetset sidepidamist ning
moodustada voolikuliine.
Õppuse peakorraldaja Urmas Saarepuu ütles, et kuuma
ilma tõttu lubati osalistel päikese käes rassida täisvarustuseta. Keskpäeval häirekõnega
alanud õppus lõppes nelja ja
poole tunni pärast.
Kümmekond minutit enne
kustutustööde lõppu kinnitas
Saarepuu, et õppus läks plaanipäraselt ja eesmärgid täideti.
«Eks vigadest õppimist ole
alati, kuid suuri ebaõnnestumisi ette ei tulnud,» ütles ta. «Näiteks ei kannatanud turbaraba
teedel sõita raskete veokitega
ja seepärast tuli magistraalliini moodustamine ringi mängida.»
Magistraalliini ehk 15-sentimeetrise läbimõõduga pea-

Õppusega oli seotud rohkem kui poolsada inimest ja hulk tehnikat.

Voolikuid rulliti õppusealal lahti enam kui poolteise kilomeetri pikkuselt.

mise kustutusvooliku pikkus
ulatus 600 meetrini, lisaks rulliti lahti ja ühendati veesõlme
ligi kilomeetri pikkuselt teisi
voolikuid. Saarepuu ütles, et
maksimaalselt võinuks lõuna
päästekeskus kustutusvoolikuid välja panna nelja kilomeetri jagu.
Nagu Saarepuu lisas, peab
iga päästekeskuse piirkond
korraldama aastas kaks õppust. Lõuna päästekeskuse al-

la kuuluvad Viljandi, Tartu, Jõgeva, Võru, Põlva ja Valga piirkond.
Eilne õppus oli Viljandi
piirkonnale tänavu esimene.
Et asukoht oli Pärnumaale lähedal, kaasati kolleege lääne
päästekeskusest.
Lõuna päästekeskuse kõigi
piirkondade ühine suur õppus
on plaanis korraldada septembris Koidula piiripunkti lähedal.
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Viljandi peenardel
vahetatakse lilli
Viljandi avalike haljasalade peenardel on alanud lillede vahetus. Eile korjati Arkaadia aias
kokku õitsvad võõrasemad ning täna istutatakse nende asemele
uued lilled.
«Need õied ei oleks hansaööde
festivali enam üle elanud,»
nentis linnalillede eest hoolitseva osaühingu Floreas Viljandi juht Margus London. Tema
selgitust mööda on võõrasemad kevadlilled, mis kannatavad hästi külmemat ilma. Et
nüüd on väljas temperatuur 30
kraadi lähedal, hakkasid õied
oma ilu kaotama.
Linnavalitsuse vanemarhi-

tekt Age Alas ütles, et linnal on
haljastusfirmaga leping, mille
järgi tulebki juuni algul lilled
ümber vahetada. Ülesvõetud
võõrasemade asemele istutatakse täna päsmaslilled ja kivikilbikud. «Reedel algavateks
hansaöödeks peab kõik korras
olema,» lisas ta.
Peale Arkaadia aia vahetatakse praegu lilli ka paljudes
teistes Viljandi avalikes kohtades asuvatel peenardel.
Istutamise tõttu on minimaalseks keeratud Arkaadia
aia purskkaevude pritsimistugevus ning seda ei suurendata
ka uute lillede muldapaneku
järel. «Vesi uhuks pinnasest
kõik toitained välja,» selgitas
London, miks purskkaevud
aias ainult nirisevad. («Sakala»)

«Bashi» peakorraldajal Kris Süllal on käes kõige kiirem aeg: eile kleepis noormees linnas üles ürituse plakateid.

ANNA AURELIA MINEV

TÄNAVAKULTUURIFESTIVAL

«Bash» kutsub osalema
TOOMAS KOITMÄE
sakala@ajaleht.ee

Eile viidi võõrasemad Arkaadia aiast minema ning täna istutatakse sinna uued lilled.
ANNA AURELIA MINEV

Tänavu teist korda peetav tänavakultuurifestival «Bash» koondab
viiel päeval Viljandi linnatänavatele üle 300
ekstreeemspordisõbra ning pakub hindamatuid võistluskogemusi ka
siinsetele sportlastele.
Mullu esimest korda peetud
festival leiab juuli algul aset
linna eri paikades — peale Jakobsoni kooli juures asuva
skate-pargi ka Viljandi järve
rannas, endise kino Rubiin
platsil ning Uku keskuse parklas.
«Bashi» kõige tähtsamad
võistlused peetakse BMX-rattasõidus, tõukerattasõidus ja
rulatamises. Tavapärastest
ekstreemspordivõistlustest
eristavad «Bashi» tänavatantsu-, rannakorvpalli-, rannajalgpalli- ning lauatennisevõistlused. Need peetakse festivali esimestel päevadel ja
osalema on oodatud eeskätt
Viljandi noored. Kõikidel eel-

mainitud aladel võistlemiseks
on võimalik registreeruda 24.
juunini aadressil bash.ee.
Ürituse
peakorraldaja
Kris Sülla sõnul on seekordne
festival eriline just korralduse
poolest. «Püüame rõhku panna kvaliteedile, et kõik võistlused saaksid ellu viidud ühtmoodi kõrgel tasemel,» lubas
ta. «Peamine on see, et korraldajatel oleks mõnus korraldada, võistlejatel võistelda ning
pealtvaatajatel vaadata.»
Põhialade, ekstreemspordivõistluste tase tõotab eelregistreerimise põhjal tulla tugev. Kohal on nii Eesti sportlasi eesotsas Eesti üheks paremaks trikiratturiks peetava
Andres Lainevooluga kui välismaa tegijaid. Viljandi
võistlejaid on Sülla sõnul põhialadel umbes viiendik.
«Usun, et siinsed poisid suudavad konkurentsi pakkuda
nii BMX-idel sõitjate kui tõukeratturite seas,» lausus peakorraldaja.
Pealtvaatajatel on põhjust
pöialt hoida BMX-i juunioride Eesti meistrile Silver Soonikule ja eelmise «Bashi» tõukerattasõidu võitjale Deeno
Lippandile. Mõlemad on Viljandi noored.

ARVAMUS
URMO
REITAV,
Viljandi kultuuriakadeemia noorsootöö lektor
Viljandi tänavapildis on
küll palju noori, kuid noorsootööd ei näe me seal just
sageli. Mõnes mõttes on suurepärane, et noored on leidnud endale midagi põnevat
ja oskavad end ise proovile
panna. Parimaks näiteks
pean Viljandi «Bashi»,
noorte endi korraldatavat
ekstreemspordifestivali.
Viiepäevane spordipidu

«Võin lubada, et võistlema
tuleb vähemalt kuue riigi
esindajaid — peale Eesti on
osalejaid veel Lätist, Leedust,
Soomest, Rootsist ja Saksamaalt,» ütles Kris Süld. Kõige
kaugem külaline trikirattur
Zack Yankush ehk Catfish, keda paljud tunnevad mitmest
teleprojektist, saabub «Bashile» USA-st. Catfish ise võistle-

on ainulaadne ettevõtmine,
mille taga seisavad nii idee
kui teostusega noored, nemad on teinud ettevalmistusi, hoolitsenud rahvusvahelise mõõtme eest, leidnud
sponsorid ja koostanud mitmekülgse programmi ning
hoolitsevad, et see kõik
saaks kohapeal teoks.
Korrralduse eesotsas on
seisnud Kris Süld — olles
ise noor, tõmbab ta endaga
kaasa teisi, nautides oma
lemmiktegevust, õppides
seejuures ja saades edaspidiseks kogemusi. Rõhutan:
see on noorte algatuse, vastutuse ja aktiivsuse hea näide.

ma ei asu, vaid on sellesuvise
festivali kommentaator.
Süld lubas, et spordipeol
on ka üllatusi. «Meie kasutuses on Red Bulli muusikaauto; seega kõlab Viljandis 3.—7.
juulini parim muusika just
seal, kus peetakse «Bashi»
võistlusi,», rääkis Süld. Pealtvaatajatele on kõik võistlused
tasuta.

Männimäe skate-park aitab linna
ekstreemsportlased uuele tasemele
TOOMAS KOITMÄE
sakala@ajaleht.ee

Eelmisel suvel põhjaliku
uuenduskuuri saanud Männimäe ekstreemspordipark on
tänini noorte seas ülipopulaarne treeningupaik.
Ekstreemspordivõistlusi
korraldava mittetulundusühingu Mikromulk juhi Kris
Sülla sõnul on noorimad trikitajad esimese ja teise klassi
õpilased, kuid põhiline harjutajate seltskond koosneb gümnaasiumiõpilastest. Nemad
osalevad ka võistlustel.

«Ühtmoodi populaarne on
skate-park nii Männimäel,
Uueveskil kui Paalalinnas,
seega on hirm, et inimesed ei
hakka teisest linna otsast kohal käima, olnud asjatu,» rääkis Süld. Tema sõnul paistavad igas vanuses trikitajad silma sellega, et käivad pargi
elementidega viisakalt ümber.
«Seni pole siin eriti lõhutud
ega läbustatud ja see teeb
heameelt. On näha, et noored
on kauaoodatud pargi eest tänulikud,» lisas ta.
Sama kinnitas Silver Soonik, Viljandi esinumber BMX-

rattasõidus. «Männimäe skateparki ei tule treenima ainult
viljandlased, vaid ka Viljandit
ümbritsevate valdade noored,» selgitas ta.
Park vastab noormehe sõnul nii Viljandi kui kogu Eesti vajadustele. Kris Sülla sõnul tuleb elemente juurde
tuua ainult ekstreemspordifestivali «Bash» tarbeks, sest
siis tuleb siia ka välismaa
võistlejaid ja neile püütakse
pakkuda parimat.
Rulapargil on Sülla meelest otsene mõju Viljandi ekstreemsportlaste võistlustule-

mustele. Näiteks Silver Soonik, kes varem oli üleriigilistel võistlustel pidevalt esikolmiku kannul, naasis sügisestelt «Kuldrula» võistlustelt
Eesti noorte meistri tiitliga.
«Siin võib selgelt näha seoseid Männimäe pargi avamisega: treeningutingimused,
mis varem olid olnud kehvad,
paranesid üleöö,» leidis Süld.
Silver Soonik oli Sülla arvamusega nõus. Ta kinnitas, et
Männimäe skate-pargis treenimine annab talle võimaluse
kuu aja pärast peetaval
«Bashil» esikoha eest võidelda.
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Vanas meiereis laevad saunavihad püramiidide all
ÜLLAR PRIKS
yllar.priks@ajaleht.ee

Jõgevamaal Maarja-Magdaleena külas elab ühes
enam kui sajandivanuses piimatööstuse hoones säravasilmne Ilme
Roosmäe.
Meiereis on kõik — nii piimakaal kui kogumisvannid — autentsena säilinud ja töökorras.
Alles on isegi kirjutuspukk,
millel vajalikke pabereid täideti.
Ilme Roosmäe, milline on teie
ja selle hoone lugu?
Kui mind siia 1959. aastal
sundkorras tööle pandi — Vene ajal läksid ju pärast kooli
sinna, kuhu sind suunati, ja
kolm aastat pidid seal töötama
—, ütlesin naistele, et olen selle aja ära ja kaon. Läks aga nii,
et töötasin siin 44 aastat, kuni
meierei sulgemiseni välja.
2002 lõpetasin.
Nüüd on minu elutöö meiereimaja säilitada. Mul pole
oma pensionist võimalik seda
uueks teha, aga oli võimalus ta
ära osta ja ma hoian teda, kuni
elan.
Siin kandis on teie saunavihad väga tuntud.
Vihtasid olen ma teinud juba
15 aastat. Mul on seejuures
omad põhimõtted. Viht peab
inimest kosutama ja tema hinge toetama. Sellest on ju vähe,
et kõht on täis ja riie seljas.
Kasutan vihtade puhul erinevaid taimi. Panen ka saunapõrandale mitmesuguseid oksakesi.
Saunas ei piisa sellest, et
ma pesen ennast ja soputan vihaga. On vaja ennast ka sisemiselt puhastada. Selleks on raviteed, mida tuleb enne sauna
juua. Pärnaõied ja kummel ja...
Minul on ka üks saunakokteil: piparmünt, pärnaõied,
naistepuna, kummel ja salvei.
Nendest tehtud leotist viskan
kerisele. Selle aur on väga tervistav.
Mis huvitav telgi moodi asi
teil toanurgas ilutseb?
Minu vihad käivad kõik püramiidi alt läbi. Üks on siinsamas
ja teine õues. Kõik kuivanud vihad peavad veetma püramiidi
all ühe ööpäeva. Ja ega need
ole mul niisama kokku klopsitud. On ikka õiged mõõdud, õiged kaldenurgad... Käisin enne
koolitustel.
Töömehe otsimisega olin
hädas. Kui üks negatiivne inimene püramiidi ehitab, pole
sel ju pärast võimu. Iga töö juures peab olema armastus.
Kui inimene tahab püramiidi alt midagi saada, peab ta
seal olema vähemalt 40 minutit. Seda, et vihad oleksid ikka
laetud, vaatan ma pendliga järele.
Kuidas see veel käib?
Siin on meil kirik. Ma olen
seal kellalööja. Kaskede püha
ajal tuuakse kirikusse kaskesid. Need teen ma kõik hiljem
vihtadeks. Kiriku ümber teatud raadiuses on energiaväli
ja see laeb need kased väga tugevalt.
Oota, ma kohe toon siia!

Kasest tõuseb
tulu mitmel
moel

(Käib kärmel sammul ära ning
naaseb vihtade ja pendliga.)
Need vihad on selle aasta
omad. Nad pole ilusad, aga
vaadake! (Pendel Roosmäe
näppude vahel hakkab suuri
ringe tegema.)

ÜLLAR PRIKS
yllar.priks@ajaleht.ee

Millest siis vihtasid teha?
Vihtasid saab teha peaaegu
igast oksast ja taimest, mis metsas on, aga kõik need ei ole vihana väga head. Näiteks lepaviht läheb pärast mustaks.
Tamm ja pähklipuu on paremad. Kask nagunii. Paju olen
ka kasutanud vahepeal.
Ja kindlasti on iga viha sees
mõni ravimtaim. Näiteks siin
on mul piparmünt. (Annab
nuusutada.) Ei ole ju viga? Aga
see on veel möödunudaastane!

Kask (Betula) on kaseliste sugukonda kuuluv mitmeaastaste
heitlehiste lehtpuude perekond. Maailmas on seda vähemalt 30 ja Eestis nelja liiki.
Ajakirja «Eesti Mets» peatoimetaja Hendrik Relve ütles,
et kaks neist, arukask ja sookask, on puukujulised, madal
kask ehk Betula humilis aga kuni kahe ja poole meetri kõrguseks kasvav põõsas.
Millist kaske vihategemiseks eelistada, Relve pakkuda
ei tihanud. «Eks õige ole võtta
seda, mis kodule ligemal,» leidis ta.
Pärimise peale, mis on kõige õigem vihategemise aeg,
lausus Relve, et selle kohta
leiab arvamusi lõpututest rahvapärimustest. Ühe ilusa ütluse järgi pidavat ideaalne aeg
olema uue ja vana kalendri
jaanipäeva vahel. Relve lisas
omalt poolt, et vihapuulehed
peaksid olema oma täissuuruse saavutanud, kuid siiski veel
pehmed ja lõhnavad.
Küttepuuna nimetas Relve
kaske luksuskaubaks. Ta nentis, et esmajärjekorras rändab
kvaliteetne peenemat sorti kasepalk tselluloosivabrikutesse,
kus pressitakse paberiks, ning
kütuseks on õige tarvitada niisugust kaske, mis sinna ei kõlba. Küll aga peab Relve kasetohtu mõnusaks tuleläitmise
abivahendiks.
Üks suuremaid kingitusi,
mida täies elujõus kask meile
anda suudab, on Relve jutu järgi mahl. Paraku on kasemahla
tarbimise ja selle värskendavate omaduste laiale üldsusele
propageerimine unarusse jäänud.
«Kask hakkab olenevalt
aastast mahla andma kuskil aprilli teisel poolel,» rääkis Relve ning soovitas väärtuslikku
nestet puhtal kujul säilitada
plastpudelites sügavkülmas.
«Mul on üks tuttav eraettevõtja, kes on kasemahla juba
aastaid Itaaliasse eksportinud,»
lisas Relve. «Seal pidi seda
müüdama apteegikaubana ja
selle liitrihind pidi olema kümneid eurosid. Itaalias kirjeldatakse kasemahla kui imelist
arktilist nestet, mis tõstab toonust ja puhastab organismi.»
Kasest nagu igast teisest
puustki vihamaterjali võttes tuleb Hendrik Relve meelest jääda arukaks ja ühte taime mitte
paljaks riisuda.
«Kõiges, mida me teeme,
peab valitsema tasakaal,» lausus loodusemees lõpetuseks.

Kas vihateo puhul on ka mingeid reegleid?
Vihta teha võib alati. Aga kui
ma lähen viha jaoks oksa võtma, siis küsin mõttes puult luba ja pärast tänan teda.
Teine asi on säilitamine.
Lapsepõlvest mäletan ma lakas pikka puud, kus vihad kahekaupa rippusid. Sedasi nad
hingavad ära, nende võim
kaob. Sellepärast panen mina
vihad pappkastidesse ja katan
puhta paberiga. Ajalehti ei pane — mine tea, mida see trükivärv sisaldab. Katta tuleb aga
nii, et õhk ligi pääseks.
Mis taimed veel saunas head
on?
Hea on panna mustasõstraokstest vihakene pea alla. Ja takjaleht taguotsa alla — see tõmbab haigused kõik välja.
On üks taim, millest mina
olen vaimustuses. Selle nimi
on leesputk. Kui see kasvab koduukse ees, ei tule ükski pahandus sisse. Neljale naisele,
kes mul siin käinud on, olen
leesputkelehekese põue pistnud ja nemad on mehele saanud.
Panen leesputke ka viha
sisse. Näe, kirjutasin kohe välja: puhastab organismi, täidab
soove, vähendab õnnetu armastuse valu, tõmbab vastassugu ligi, kasvatab juukseid ja parandab haavu.
Kalmust panen kah viha
sisse ja leiliruumi põrandale.
See tugevdab mälu.
Kui kaua vihta säilitada võib?
No kaks aastat, aga rohkem ma
ei hoia. Ma ei külmuta kapis
marjugi kauem. Põhimõtte asi.
Suvi tuleb ja teed uued.
Ma hakkangi nüüd kahe
jaani vahel vihtu tegema. Nõgesevihta olen ka teinud, aga
tavaliselt panen nõgesed ikka
teiste sekka — muidu on need
lirud nagu kalts. Nõgeseleotisega olen ka juukseid loputanud.
Kas olete ise kõva saunataja?
Mul on sauna juures vann ja
see on taimede leotist täis.
Pruun kohe — natuke palju
ehk sai pandud. Pärast enda
pesemist ja vihtlemist pikutan
seal sees.
Oma tuttavatelt olen kuulnud, et mõni pole viis aastat
saunas käinud. Aga see dušinurk... Mis see on? Ainult tolmu peseb maha. Mina käin ikka kolm tundi saunas. Hõõrun
vahepeal meega. See ravib liigeseid.

ELMO RIIG

Ilme Roosmäe oma koduväravas meistrimehelt tellitud toonekurega, mis olevat austusavaldus kuulsale loodusuurijale Carl Linnéle.
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Loodusemees Hendrik Relve

Sõbra tütreraas oleks hea meelega terve metsa vihtadeks teinud.

Kuidas linnamees maal saunas käis
ÜLLAR PRIKS
yllar.priks@ajaleht.ee

Eks duši all käi tubli
linnainimene iga päev.
Vähestel on korterinurka ehitatud ka klaasist
putka, kus plekk-kast
kividega seina peale
kruvitud, et elektri abiga laup märjaks saada.
Ainult üksikutel on aga võimalus pageda metsa sisse, et suitsust, vihalehtede hõngust ja
mõnusatest vestlustest läbiimbunud seintega vanas saunas
kondid pehmeks soputada.
Ärkasin juba hommikul
väikese värinaga südames. Tähendas ju seekordne väljasõit
peale uue tööülesande maandumist lapsepõlveradadele.
Ees ootas reis Jõgevamaa metsade vahele vana sõbra Rainer Kerge juurde.
Mööda auklikku kruusateed õuele lähenedes võitis
mu tähelepanu mutimullahunnikuid taevasse pilduv
murutraktor. Üle müra kostis
sajatusi. Raudse ratsu seljas,
suured punased kõrvaklapid
peas, istus sõbra isa Rannar
Kerge ehk taat, nagu me teda
kutsume. Mind märgates jättis
ta töö pooleli ning andis alustuseks teada, et poeg on raisus
ja nemad naisega ei oska
kumbki välja nuputada, kellesse ta läinud on. Esimene tere öeldud.
Sõber tervitas mind kuklaga, ise vilkalt arvutiklahve klõbistades. Sain sauna kütmiseks juhtnöörid. Vahepeal oli
taat ette võtnud uue töö: lõhkus õuel puid. Masinaga muidugi. Vanus pole ju enam see.
Ta osutas võidukalt majakõr-

guse haluhunniku poole ja
teatas: «Näe, niimoodi muudkui pillun. Varsti kutsun selle
Värniku duellile. »

Külaline saunavalves
Sauna oli kohe natuke kahju
kütte panna, sest see oli ainuke talutavalt jahe koht mitmekümne kilomeetri raadiuses.
Esimesed sõõmud elunäinud
majakese lõhna ja näpu vahel
sügelev kasetoht sundisid aga
kiiresti tegudele.
Tassisin anumad vett täis
ja istutasin end lävele ilulema. Hetke pärast olin kaetud
mustava sääsepilvega. Eemalt
tatsas kohale taat, nägu laial
naerul.
«Tead, ma arvan, et sääski
on puhtalt selle pärast nii palju, et Kuuse-taat ütles sääsevaese aasta tulevat,» lausus ta
ning jätkas: «Mul tuli putukatega seoses üks lugu meelde.
Rahvas arutanud kord ühe külanaise lapse isa üle. Noh, et
d otkes see on. Ja siis jõutud
susele, et kui sa ikka tagumiku
miku sipelgapessa
gapessa pistad, ei saa
st näpärast
puga näiet
data,
näe, see
shammustas.»
Vahepeal astus õuest lä-bi sõber, et pisut
a.
selga sirutada.
«Tamme, mis siin
saunanurga vastas
stas kasvab ja
selle varsti juurtega
rtega üles tõstab, istutasin ma
a ise. Tegelikult istutas vend ka ühe, aga
tolle ma uputasin veega ära,»
meenutas ta.

Sääseparv lendas ka sõbra
kohale ja pani ta käsi plaksutama. Taat ainult turtsatas:
«Mis te ohite! Omal ajal olid
sellised parmud, et kui põllul
peeti kõplasid ja üks selja
peale maandus, käisid kohe
käpuli.»

Sääsed, karud ja vihad
Sõber teadis rääkida, et olevat
mingi masin, mis mitme hektari pealt kõik sääsed kokku
tõmbab. Nemad aga kahjuks
ei saa seda paigaldada, sest
kardavad, et äkki imeb see
metsast karud kah kohale.
Üldse olevat sõbra ütlemist mööda kolme liiki karusid: hea avab seenelise auto
uksed ja võtab, mis vaja; halb
hüppab seni katusel, kuni uksed avanevad; väga halb siseneb esiklaasi ja väljub tagaluugi kaudu.
Pärast meespere mõninagelemi jäeti mind jälgast jagelemist
le omapead. Sain
S
rahus sauna
kütta ja puhast
puh
loodust endasse ahmida. Vahepe ainult pishepeal
ta kelmikalt
tis taat
pea sirelipõõsa
tagant välja ja
hõika
hõikas:
«Kas
kuuled, kuidas
kuule
kägu kukub?
Ükskord
ma
hakkasin talle
vastu kukk
kukkuma.
Niikaua kukkuku
sin, kuni tema
t
kokutama hakh
kas.»
Säilitamiseks
Säilitamisek
oli vihtasid teha
veel ilmselgelt
vara, meie sõbraga tahtsime
tahtsim
aga saunas
sau
siiski
värsket kaselõh-

Kui mina sauna
kütma hakkasin,
oli Bagdadis
suhteliselt jahe.

na tunda.
Sestap otsustasime
lähimalt kaselt mõne oksa
röövida.
Sääskede sumisev pilv
saatis meid truult. Meie tegemisi eemalt jälginud taat rehmas käega ja ütles, et läheb
toob lakast ühe pärisviha kah.

Saun on tervise pant
Vahepeal oli päevast märkamatult õhtu saanud. Saun oli
kuum ja ilm kaikus lindude
hõigetest. Mehed valmistusid
lavale ronima.
Esimesena käis katsetamas taat. Õige pea oli ta tagasi ja torises: «Poisid, jätke miskit selga, muidu hakkab saunas jahe!»
Mulle tundus leil küll igati tubli: lasi vihelda ja kirsiks
tordil oli maailma parim lõhn,
mida tekitab kerisel küpsev
õlu.
Kui kapatäie külma vee alt
läbi käinuna jälle etteruumi
astusin, seletas taat, et kui
need vihalehed, mis keha külge jäävad, ära süüa, saab alko-

holismist jagu. «Aga nagunii
sa ei proovi,» ohkas ta kohe otsa ja läks uuele katsele.
Mõne minuti pärast oli ta
jälle tagasi ja kehitas õlgu: «Ei
tea, kraadiklaas nagu näitab,
aga ei taha teda uskuda. Viska
puid alla!»
Koos päikese loojumisega
saabus veel paar minusugust
linnameest kiirele saunale.
«Näe, vaata tšekki! 21:59.40
saime veel saunaõlle kätte,»
olid nad rõõmsad ja kadusid
koos taadiga lavale.
Kõigepealt jooksid välja
tulipunased linnamehed, kes
abitult õhku ahmisid. Tüki aja
pärast tuli heakskiitvalt noogutav taat, kes märkis: «Näed
sa, pool päeva kütsite ja juba
saigi valmis!»
Kõlgutasime pärast sauna
veel pikalt kaevukaanel jalgu
ja ajasime juttu. Mitte ei tihanud tuppa linade vahele pugeda. Lõpuks tõusis taat otsustavalt püsti, müristas: «Ähh, sääski saab püüda ka nii, et kaevad
mõne augu ja hommikul vaatad, palju neid sisse kukkus,»
ning kadus pimedusse.

AUTO
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Võistlusauto salong on tänavasõiduauto omast tunduvalt askeetlikum.
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Selleks hooajaks sai Jako Pino võistlusautole uue mootori, mille võimsus on umbes 700 hobujõudu.

DRIFTIMINE

Jako Pino pürib takistuste kiuste
külg ees kihutajate paremikku
KARL-EDUARD SALUMÄE
karl.salumae@ajaleht.ee

Viljandi autosportlane
Jako Pino teenis oma
esimesel võistlushooajal
hulgaliselt trahvipunkte
selle eest, et sõitis liiga
kiiresti.
«Mulle tundus 80 kilomeetrit
tunnis liiga vähe,» räägib
25-aastane noormees. «Näis, et
sellise kiirusega sõites jääb auto enne esimest kurvi seisma.»
Jako Pino tegeleb võõrapärase nimetusega autospordiala
driftimisega, mille puhul on
eesmärk sõita etteantud kurvilisel rajal kontrollitud külglibisemisega. Mida suurem on kiirus ja libisemisnurk ning mida
rohkem rehvisuitsu tekitatakse, seda paremad punktid kohtunikelt tulevad.
Eesti meistrivõistluste eeskätt algajatele mõeldud klassis
Street, kus Pino eelmisel aastal osales, on rajale sisenemise kiirus siiski piiratud, et väheste kogemustega juhid ei üritaks esimest kurvi liiga kiiresti võtta ning iseennast ja autot
ei lõhuks. Just selle punkti vastu eksimise eest sai Viljandi
driftija alailma trahvipunkte.
Tõsi, autot ta kordagi puruks ei
sõitnud.

Nagu Jako Pino ise ütleb,
läks tema esimene hooaeg autospordis üldiselt päris hästi.
Kuigi muu hulgas kimbutasid
teda mitmesugused tehnikamured, saavutas ta kokkuvõttes
oma klassis 31 mehe seas kaheksanda koha.
Tänavuseks hooajaks ehitas Pino oma võidusõiduauto,
kolmanda seeria BMW ümber
tugevama klassi ehk Pro nõuetele vastavaks. Aprilli lõpuks
aasta avavõistluseks see küll
valmis ei saanud, ent 11. ja 12.
mail oli Pino Lätis Bikernieki
ringrajal kohal ning tegi meeldejääva võistluse.
Kõik algas sellest, kui demonstratsioonsõidul purunesid diferentsiaali mõlemad
kinnitused. Olude sunnil asendas Pino need sõprade abiga
koormarihmadega. Läti kohtunikud vangutasid seda nähes
pead ja küsisid, kas nad on hulluks läinud, ent lubasid masina siiski uuesti rajale.
Poolpiduse autoga tegi
Pino oma võistluskarjääri seni
parima sõidu, kogudes 100 võimalikust punktist 83,33. Peagi
tuli aga masin uuesti seisma
jätta: ebapiisavalt kinnitatud
diferentsiaal oli selle põhja all
nii-öelda ringi liikunud ja selle tagajärjel ühes poolteljega
purunenud.

Pino meeskond oli valule
allavandunud auto juba treileri peale ajanud, kui üks teine
Eesti driftija, ulja sõidustiili
poolest tuntud Henri «Sõge»
Puhmas, tuli pärima, miks
noormees nii hea soorituse järel pillid kotti pakib. Kuulnud
katkestamise põhjusest, lubas
abivalmis konkurent Pinole
kiiresti vajaminevad jupid leida. Veidi aega hiljem oli lubadus täide viidud ning Pino sai
võistlust jätkata. Paraku läksid
katki ka uue diferentsiaali kinnitused ning siis tuli olukorraga leppida.

Tiim koosneb sõpradest
Möödunud nädalavahetusel
leidis meistrivõistluste etapp
aset Laitses. Seal ei õnnestunud Jako Pinol etteotsa pääseda. Järgmistel jõukatsumistel
kavatseb ta aga samuti kohal
olla ning konkurentidele kõva
lahingu anda.
«Kindlasti tahaks mõnel
võistlusel poodiumile jõuda,»
sõnab ta.
Neljarattaliste remontimisega leiba teeniv

Pino nendib, et pole driftimisega tegelema hakkamist veel
kordagi kahetsenud ning teeb
seda endiselt õhinaga. Samas
ei taha ta mõeldagi sellele, kui
palju raha ja aega auto parandamine ja täiustamine on
nõudnud. Selleks hooajaks tehtud ettevalmistused kestsid
terve talve ja enamgi ning pärast pikka tööpäeva astub ta
tihti veel ka kõrvalboksi, et
oma võistlusautot putitada.
Pino märgib, et õnneks on
sõbrad tema ettevõtmist palju
toetanud ning käivad alati
abiks. Üheskoos tehakse kõik
vajalikud tööd oma kätega ära,
sest muud moodi toimetamiseks ei jätkuks raha. Kokku
kuulub Pino tiimi moodustavasse sõpruskonda kümne inimese ringis.
Jako Pino võistlusauto peamehaanik Peep Helimets tõdeb, et driftimiseks sponsoreid
leida pole just kerge. Sageli arvatakse, et see on rahakotiraudade avamiseks liiga vähe tuntud ja kummaline spordiala.
Tegutsemiseks hädavajalikud

summad on õnnestunud siiski
kokku saada ning tulevik paistab sponsorraha poolest helgem kui olevik.

Vend käib samades jälgedes
Selleks hooajaks palju muu
kõrval ka uue südame saanud
BMW 325-l, millega Jako Pino
võistleb, on kolmeliitrine BMW
M3 mootor, millele on lisatud
veoautolt pärinev turbolaadur.
Et uue jõuallikaga pole veel
stendis käidud, pole selle täpne võimsus teada, kuid Pino arvab selle jäävat 700 hobujõu
kanti. Vana, 2,5-liitrine turboga mootor arendas
550 hobujõudu.
Järk-järgult on tugevamatega asendatud need sõlmed,
mis eelmisel aastal
vastu pidada ei tahtnud. Näiteks käigukast pärineb
diiselmootoriga BMW-lt, sest
bensiinimootoriga auto
oma ei suut-

nud suurt väändemomenti välja kannatada.
«Praegu on auto juba väga
hea. Eelmisel hooajal olid paljud asjad ligadi-logadi,» annab
Pino oma BMW-le hinnangu.
Viljandi pole driftimise
harrastamiseks hea paik, sest
siin kandis pole seda kuskil
harjutada. Kui varem sai kätt
soojas hoida Tartus Raadi lennuväljal, siis nüüdseks on seegi võimalus kadunud. Nii tuleb
Jako Pinol treenima sõita Harjumaale
e Laitse ralliparki või
Pärnumaale
Pärnumaa
a le Audru ringrajale.
Võistlushooajal
Võistlusho
hooajal püüab ta harjutada vähemalt
vähemalt korra kuus.
Kui
Ku
ui varem oli Jako
Pino a
ainus
inus Viljandist pärit drif
fti
t ja, siis nüüdseks
driftija,
on oluko
olukord
k rd muutunud.
Praegu on kultuuripealinnas käsil koguni
kahe driftiauto
ehitamine, kusjuures
üks
neist kuulub
Jako Pino
vennale
v
ve
nnale Timole.
m
mo
le. Ka
Timo
T
Ti
mo Pino
hakkab
võistlema
kolmanda
seeria
BMW-ga.

Viljandi
driftija Jako
Pino võistleb
pä
päevinäinud
kolmanda
seeria
BMW-ga.
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KONTSERDID
Viljandi Pauluse kirikus on täna
kell 18 kultuuriakadeemia koolimuusika õppekava üliõpilaste
kevadkontsert. Kõlab viiuli- ja
orelimuusika ning soolo- ja ansamblilaul. Sissepääs tasuta.
Kiriku tänav 3.
Viljandi raekoja pargis on
9. juunil kell 15 torupillilaagri
lõppkontsert.

ÜRITUSED
Hansaööd avatakse 7. juunil
kell 20 Viljandi raekoja pargis,
järgneb rongkäik öölavale Sakala keskuse hoovi Tallinna tänav
5. Kell 21 on seal hansaööde
avakontsert ansambliga Angus
ja puhkpilliorkestriga Popsid
ning kell 22 astuvad Sakala
keskuses üles Svjata Vatra ja DJ
Daysleeper. 8. juunil kell 22
esinevad Sakala keskuse hoovis
hansaöö sümfoonikud, kell
23.30 jätkub pidu Sakala keskuses ansambliga C-Duur.
Viljandi järvel on 9. juunil kell
16 purjekakoondiste sõit.

Karksi valla kultuurikeskuses on
11. juunil kell 11 «Saja rahva
lood».

RAAMATUKOGU
Viljandi linnaraamatukogu Tallinna tänav 11/1 on 31. augustini avatud teisipäevast reedeni
kella 10—18, laupäeviti kella
9—16. Pühapäeviti on raamatukogu suletud, esmaspäeviti
kella 9—16 on lahti ainult perioodikasaal ja avalik internetipunkt esimesel korrusel. Teistel
päevadel on avalik internetipunkt ja Viljandi linnagalerii
avatud raamatukoguga samadel
kellaaegadel. Iga kuu viimasel
reedel on raamatukogu sisetööde tegemise tõttu suletud.
Männimäe osakond on juunikuus
avatud esmaspäevast reedeni kella 10—18, laupäeviti, pühapäeviti ja kuu viimasel kolmapäeval on
osakond suletud. Juulikuus on
Männimäe osakond suletud töötajate kollektiivpuhkuse tõttu.

NÄITUSED
Kondase keskuses näeb täna

viimast päeva näitusi «Meisterfotograaf Jaan Riet 140. Inimesed ja paigad stereopiltidel
1902—1935» ning «Fotograafia ajalugu. Varased näited Paul
Firnhaberi kogust», 14. juulini
saab vaadata Kai Kiudsoo-Värvi
klaasinäitust «Taevased ja maised asjad II». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust.
Pikk tänav 8, Viljandi. Tel
433 3968.
Sakala keskuses avatakse 7.
juunil kell 18 fotonäitus ««Viimse reliikvia» viimne võttepäev».
Väljapanek jääb avatuks 30.
juunini. Tallinna tänav 5, Viljandi.

tuid. 24. juulini on lasteosakonnas Harry Gustavsoni pereteatri
nukkude näitus «Nukk ja raamat». Tallinna tänav 11/1.
Karksi valla kultuurikeskuses on
1. juulini Karksi noortekeskuse
loovusringi Susher-Vusher näitus
ning esimese ja teise korruse
fuajees «Loodusfoto 2011».
Tarvastu raamatukogus on 5.
juulini Tarvastu muusika- ja
kunstikooli juubelinäitus. Seda
saab külastada raamatukogu
lahtioleku ajal. Tel 436 6262.

Viljandi muuseumi näitusetoas
näeb 11. augustini 1970. aastate laste elu kajastavat näitust
«Lapse põli». Johan Laidoneri
plats 10. Tel 433 3316.
Mõisaküla raamatukogus näeb
Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks
valminud rändekspositsiooni
«Eesti riiklikud teenetemärgid».
Näitus annab ülevaate Eesti
riiklike teenetemärkide ajaloost
ja tänapäevast. Eksponeeritud
on hulk haruldasi ning rahvale
tundmatuid dokumente ja fotosid. Väljapaneku koostamisel on

kasutatud lisaks rahvusraamatukogu kogudele ka Eesti filmiarhiivi, Eesti riigiarhiivi ja Eesti
ajaloomuuseumi materjale. Näituse koostas Lea Hein ja kujundas Tiiu Laur. Raamatukogu on
avatud E, K, N, R kella 10—17
ja T kella 12—19, L ja P suletud. Info tel 436 4103.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Piibe ja Pärle.

Suure-Jaani külalistemajas Ilmatari tänav 3-a on 10. juunini
kevadnäitus «Eva Jänes 70.
Maalid».
Viljandi linnagaleriis on 20. juunini näitus «Elav, põnev ja kirev
vaimne kultuuripärand» ning
raamatukogu üldlugemissaalis
juunikuu lõpuni Viljandimaa
naisliidu ja Viljandi linnaraamatukogu ühine näitus «Esiemade
pärandit». Välja on pandud esemeid ja teemakohaseid raama-

Rannas laulab ja keerutab plaate
house-muusika legend
Laupäeval, 8. juunil
on Viljandi rannas üritustesarja «Hype The
Funk» pidu, mille peaesineja on klubihümnide legend Duane Harden New Yorgist.
Duane Harden on paljude annetega õnnistatud mees. Ta on
silmapaistev vokalist, kiidetud laulukirjutaja ja muusikatootja ning eduka plaadifirma
omanik.
Harden laulis end tantsumuusikamaailma tippu klubihittidega «U Don’t Know Me»
ja «I Got What U Need». Mõlemad lood vallutasid 1990. aastatel tantsumuusika edetabeleid kogu maailmas. Hardeni
lauldud ja kirjutatud ning Armand Van Heldeni produtseeritud lugu «U Don’t Know Me»
mängitakse klubides seniajani.

Harden, kelle esimestest
läbilöögilugudest on möödas
juba 15 aastat, on edukas. Tema viimastel aastatel ettevõetud muusikaprojektid on saanud heakskiidu nii kriitikute
kui klubimuusikasõprade
seas.
Harden on ka hinnatud
laulukirjutaja, ta on produtseerinud hulgaliselt tuntuid
klubihitte.
Laupäevasel üritusel astub mees lisaks laulmisele
üles ka plaadimasinate taga.
Seega on siin võimalik näha
peamiselt Ibiza pidudel
plaate keerutava Hardeni
DJ-oskusi.
Peale tema valivad Viljandi randa ülesseatud kahes telgis muusikat eesti tantsumuusikagurud: MHKL & K-Sein,
Widenski, Vicious Vendetta,
Rando Sulg, Moose, Mad.Is,
Valtie, Elektrn, Direktor ja
Ats. («Sakala»)

Duane Harden

ERAKOGU

Laupäeval, 8. juunil ilmub järjekordne

AJAKIRI
ELUKOGENUD INIMESELE

Väljaandja

Ajakiri kõigile Pärnu Postimehe, Sakala, Virumaa Teataja,
Järva Teataja ja Valgamaalase tellijatele TASUTA!
Ajakirja ilmunud numbritega saab tutvuda internetis

www.60pluss.ee
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Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, marko.suurmagi@ajaleht.ee

Heitjad näitasid
head taset
LAURA KALAM
sakala@ajaleht.ee

Heitjate seeriavõistlusel Tallinnas püstitas
Kati Ojaloo maakonna vasaraheite- ja Kristo Galeta isikliku kuulitõukerekordi.
Kõige paremini läks aga odaviskajal Risto Mätasel: tema
kindlustas hooaja tippmargiga 80.90 endale koha Iirimaal
peetavatel Euroopa võistkondlikel karikavõistlustel.
Mätas tunnistas, et ei osanud enne võistlust niisugust
edu oodata. «Eesmärk oli visata vähemalt 78.30, et tagada
koht karikavõistlustel. Treeningvisked ulatusid aga 77-78
meetri kanti ja see näitas, et
võib tulla hea tulemus,» rääkis ta.
Augustis Moskvas asetleidvate maailmameistrivõistluste B-normist jäi Mätast lahutama kõigest 10 sentimeetrit.
«Et vorm ei ole hea, siis
see mind ei morjenda, et
B-norm sel korral viskamata
jäi,» nentis ta. «Varu on palju
ja korralik vorm alles hakkab
tekkima.»
Palgatöökoormust vähendanud ja rohkem kergejõustikule pühendunud Mätas on

kindel, et B-norm 81 meetrit
täitmata ei jää ja saab visatud lähiajal. Järgmine võistlus on tal kavas juba tuleval
teisipäeval Šveitsis.
Odaviskes Tallinna võistlusel tulemuse 73.50 kirja saanud Sakala klubi esindaja Erki Leppik sai kolmanda koha.
Vasaraheites saavutas
esikoha Martin Lehemets.
Tema parima katse pikkuseks mõõdeti 66.28.
Kati Ojaloo parandas
oma nimele kuuluvat maakonna vasaraheiterekordit
sel hooajal juba teist korda,
pälvides tulemusega 56.51
ühtlasi võistluse võidu.
Ojaloo sõnul oligi tema
eesmärk võita.
«Olen võistlusega väga rahul, sest läksin esimese koha
järele, et kindlustada koht
Euroopa võistkondlikel karikavõistlustel,» lausus ta. «Minu vorm on tõusuteel. Nüüd
on eesmärk näidata head tulemust Iirimaal ja kaitsta
Eesti meistri tiitlit.»
Kuulitõukes oma isiklikku rekordit parandanud
Kristo Galeta parima katse
tulemus 18.60 andis kokkuvõttes kolmanda koha.
Pikkade traditsioonidega
heitjate seeriavõistlus saab
teoks juba 44. aastat. Kavas
on viis etappi ning ühtlasi on
see mitme rahvusvahelise
tiitlivõistluse katsevõistlus.

Kaheksast etapist koosneva rannavollesarja esimesele osavõistlusele Viljandi järve äärde kogunes kenake hulk võrkpallihuvilisi.
ANNA AURELIA MINEV

RAHVALIIGA

Suvevolle sari
meelitab mängijad
Viljandi randa
LAURA KALAM
sakala@ajaleht.ee

Teisipäeva õhtul peeti Viljandi järve ääres 36
mängija osalusel kolmanda suvevolle sarja
avavõistlus.
Hooaja tippmargi teinud odaviskaja Risto Mätas kindlustas endale
koha 22. ja 23. juunil Dublinis peetavatel Euroopa võistkondlikel
karikavõistlustel.
ELMO RIIG

Linavästriku tantsijad
lõpetasid hooaja
Läinud laupäeval leidis Pärnus aset võistlustantsijate
hooaja viimane, Tähtede turniir ning kaks Viljandi paari
naasid sealt medaliga.
Rahvusvahelisel turniiril
olid kohal kõikide Eesti võistlusklasside ja vanuserühmade esindajad ning osalesid ka
paarid Lätist ja Leedust. Linavästriku klubist tegi kaasa
neli paari ja neist kolm pääses finaali. Kaks paari tõid
koju medalid.
Anti Kütt ja Gloria Karolina Viikoja, kellele see oli
alles teine võistlus, saavutasid üheksanda koha. Ken

Romet Lumiste ja Alexandra Riisa lõpetasid neljandana.
Hõbemedalit olid väärt
Kaur Kivilaan ja Nele-Liis
Linn ning võidu tõid koju Karolin Kivilaan ja Karl Oskar
Kivioja.
Nädal varem peeti hobiklassi tantsijate võistlus
ning seal esindas Linavästrikut kaks paari. Jüri Turjakas
ja Maret Lina võitsid nii Ladina-Ameerika kui standardtantsudes esikoha ning Olev
Mets ja Lii Kask olid mõlemas tantsuliigis kolmandad.
(«Sakala»)

Meestest moodustati seekord
kaheksa ja naistest neli võistkonda. Järgmistel etappidel
koostatakse võistkonnad juba
mängijate reitingu alusel.
«Credit 24 rahvaliiga suvevolle» sarja korraldaja Rauno
Tamme sõnul mängitakse välitingimustes rahvusvaheliste
saalivõrkpalli reeglite järgi.
«Saalireeglid on inimestele üldiselt rohkem tuntud kui
rannavõrkpalli omad ja et kohtunikeks on kaasvõistlejad, on
nii kõigil lihtsam ja mugavam,»
rääkis ta. «Lisaks peavad rannavolles olema ülalt söödud
väga puhtad ja see võib osalejates segadust tekitada.»
Rannavõrkpalli reeglitele
vastavad sellel turniiril korraldaja ütlemist mööda vaid pall
ja väljaku mõõtmed 8 x 16
meetrit.
Nagu Rauno Tamme nentis,
on säärase turniiri eesmärk
võrkpalli populaarsust kasvatada ja võimalikult suur hulk
võistlejaid randa meelitada.

«Tähtis on, et inimesed
mängiksid võrkpalli ja veedaksid koos teistega mõnusalt
aega. See on hea koht, kus näha tuttavaid ja leida uusi sõpru,» lausus ta.
Võrreldes eelmiste hooaegade avaetapiga, oli tänavu
osavõtjate hulgas korraldajalegi üllatuseks palju naisi.

Ilus ilm ja arvukas
tüdrukute osavõtt
«Sel korral teeb head meelt nii
paljude tüdrukute huvi ja osavõtt,» tunnistas Rauno Tamme.
Korraldaja rõhutas, et ükski huviline ei peaks võistlust
oma oskuste pärast pelgama,
sest osalejad on eri tasemega.
«Võistkonnad moodustatakse
loosi teel ja kõigil on võrdsed
võimalused. See ongi üritus,
kus on hea võimalus võrkpalliga lähemat tutvust teha.»
Esimesel etapil oli ilm
võistlemiseks ideaalne.
«Rannas mängib suurt rolli tuul, aga avaetapil oli täielik
tuulevaikus. Õhk oli mõnusalt
soe ja taevas pilves. Liigne päike oleks võistlejatele lõpuks
väsitavaks osutunud,» kõneles
Tamme.
Üks turniirist osavõtja Jaagup Pihu ütles, et kuulis suvevolle sarjast sõbra käest. «Selline võistlus annab võimaluse

mängida kõigile, olenemata tasemest ja oskustest,» kinnitas
ta.

Osaleda võivad kõik, kellel
on huvi võrkpalli vastu
Pihu meelest muudab säärase
ürituse huvitavaks asjaolu, et
kohal on nii selle alaga alles
tutvust tegevad harrastajad kui
tegev- ja endised võrkpallurid.
«Et tegemist on ikkagi võistlustega, tunnen endas kindlasti ka sportlikku kihku võita,»
tunnistas ta, kuid lisas: «Muidugi pole võitmine kõige tähtsam. Hoopis olulisem on see, et
saab mängida võrkpalli. Tore
on, et kohale on tulnud palju
huvilisi, kes on kodus teleri ees
istumise asemel võtnud kätte
ja otsustanud oma aega hoopis
sportlikult sisustada.»
Suvevolle leiab samal ajal
aset neljateistkümnes Eesti paigas ning punktisüsteem on ühtne. Tänu sellele saab võrkpalli
harrastaja võistelda eri kohtades. Et võistlustel osaleda, peab
olema vähemalt 14-aastane.
Kõikide vahel, kes on kaasa teinud vähemalt viiel etapil,
loositakse välja reis Taani Euroopa võrkpalli meistrivõistluste finaalturniirile. Kokkuvõttes parima reitingu saavutanud mees- ja naismängijale on
välja pandud eriauhinnad.

Viljandi JK Tulevik võitis
Evald Tipneri karikavõistlustel Tallinna FC
Olympicut 4:0.
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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
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Teisipäeval sündis Viljandis tüdruk.

30 AASTA EEST
«Tee Kommunismile»,
2. VI 1983
Täitevkomitee otsus näeb
ette, et linnades ja alevites
võib ühes perekonnas pidada reeglina ainult üht täiskasvanud koera ja kassi.
Koerte ja kasside pidamine
on lubatud ainult juhul, kui
see ei kahjusta teiste kodanike seaduslikke õigusi ja
huve. Elamutes on keelatud
pidada kiskjaid, mürkmadusid ja muid inimese tervist ohustavaid loomi. Täitevkomiteed on kohustatud
leidma koerakasvatajate
klubidele ja elamuvalitsusele maa-ala, kus inimesed
tohivad viia koeri jalutama.
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KINNISVARA
Müüa 2-toal heas korras korter
Võhmas. I korrus, lõunapoolsed
. Tel
aknad. Hind 4000
5330 5350.
Müüa 3-toal korter. Tel 507 8477.
Müüa maja Abjas Aia t 15. Tel
501 1966.
Müüa renoveeritud 2-toaline
keskküttega korter Viljandist 4
km kaugusel. Korter müüakse
koos sisustusega. Hind 19 500
. Tel 5686 3441.
Müüa suvila Mähma külas. Tel
509 3629.
Müüa või üürile anda 2-toaline
rõduga korter keskküttega majas
Abja-Paluojal. Lisainfo õhtuti tel
5345 8294.

Kanalisatsiooni- ja veetrassitööd,
kaevetööd. Süvaveepumpade ja
septikute
paigaldus.
Tel
521 7415.
Katuste remont ja paigaldus. Tel
5870 4243.
Küttesüsteemide ehitus. Tel
513 8314, www.avmterm.ee.
Lukksepatööd. Tel 5694 9844.
Ohtlike puude
5870 4243.

lõikus.

Müüa kuivi küttepinde (3—6 m)
Viljandis, 15 /rm. Tel 520 4487.

Ostan traktori MTZ-80 või -82.
Tel 5198 2679.

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

Rendile anda pikaks ajaks
19,5 ha head põllumaad Halliste lähedal. Tel 501 1966.
Ostan üherealise kartulisaputi.
Tel 5562 3124.

LOOMAD

Pottsepatööd. Tel 5563 6074.
Puur- ja maaküttekaevude tegemine, pumpade ja septikute paigaldus. Vee-, kaeve- ja kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415,
www.baltipuurkaev.ee.

SÕIDUKID

Trimmerdamine, võsalõikus. Tel
5192 8788.
Virtsapütt. Tel 518 5879.
Voodri- ja põrandalaudade hööveldamine. Tel 520 4865.

TEENUSED

Krohvijatele ja restaureerijatele.
Tel 5625 0898.

Vee- ja küttesüsteemide ehitus.
Tel 503 5910.
www.soojameister.ee
Carstopis kliimahooldus 45 .

Vajatakse rahvusvaheliste ja sisevedude autojuhte, vajalik
CE-kat juhiluba. Tel 512 1691,
e-post unditalu@gmail.com.

Kaardid ennustavad, h 1,09
/min. Tel 900 1727.

Võtan tööle müüriladuja-vundamendiehitaja. Tel 5341 3362.

Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine. Tel 5897 3811.

PÕLLUNDUS

Raamatupidamisteenus, finantsanalüüs, investeeringute tasuvuse arvutamine. www.mireel.eu

Ostan traktori MTZ-82, niiduki
E302, pressi Kirgistan. Tel
503 6467.

Ostan 1-2-aastase lihatõugu jäära Viljandimaalt. Tel 5190 6677.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuiv lepp 35 /rm, haab 35
/rm, kask 37 /rm, veoga. Tel
5666 1445.
Märjad halupuud koos veoga.
Segu 28 /rm, kask 30 /rm.
Naatsaku talu tel 5661 6821.
Kuiv 50 cm lepp. Kogus alates
1,5 rm. Tel 505 9092.
Lõhutud erineva pikkusega toored kasepuud. Tel 505 0522.
Lõhutud küttepuud ja kütteklotsid Karksi-Nuia piirkonnas. Tel
5300 2010.

Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri- ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Teatame, et
ARVO KUKE
17. IV 1946 — 14. IV 2013
urni muldasängitamine on 9. juunil kell 14 Tuhalaane kalmistul.
Leinas poeg ja õed peredega

Mälestus püha Sinust
hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas.
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema ja
vanaema

Ka minul on
keskpäev juba
möödas,
kuigi juustes
polegi veel halli.
Eluhetk läks
kuulmatult mööda,
kui kaotasin inimese kalli.
Mauri Raus
Teatan kurbusega kalli ema
LINDA VIRU
15. VII 1930 — 28. V 2013
kaotusest.
Urnimatus on pühapäeval, 9. juunil kell 12 Riia mnt kalmistul.
Rein

LILIAN KIMBER

20. II 1943 — 4. VI 2013

Urni muldasängitamine on reedel,
7. juunil kell 12 Viljandi Metsakalmistul.

Leinavad poeg ja tütar peredega.

Omaksed

Siiras kaastunne Kiirale perega
kalli ema ja vanaema kaotuse puhul.
Majanaabrid

Sa andsid, mis sul
oli anda,
sa kandsid, mida
suutsid kanda,
ja läksid ära siit.
Südamlik kaastunne Ainole,
Unole ja Tõnisele armsa poja ja
venna

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.
Lahkus kallis
TOOMAS LEESI

Me oleme kaks mesilindu,
kel suvi laulab tiibades!

Parim valik saematerjali Viljandimaal. OÜ Rovex, Pärnu mnt 37,
Viljandi. Tel 520 4487.

HANS JA LAINE
VEIDENBERG

TOOMAS LEESI
kaotuse puhul.
Vello, Vilja, Raivo, Kristiina,
Indrek, Rain ja Ines

Põltsamaa roosiaed müüb
laupäeval, 8. juunil Viljandis
Marcuse lillepoe esisel platsil
(Jakobsoni t 4) roosiistikuid.
Ettetellimine (soovi korral) tel
517 6181.
Suur valik taimetugesid, lehtlaid, aknakaunistusi, lilleriiuleid
ja pergolaid maaletooja hinnaga.
Kauba toob kohale kuller. Rohkem infot www.workshop.ee või
tel 5669 4810.
Toores must lepp 29 /rm, kask
31 /rm. Vedu. Tel 5650 0514.

Mälestame ja teatame kurbusega
SALME LALLI
9. II 1921 — 2. VI 2013
surmast.
Ärasaatmine on 8. juunil kell 14
Tartu krematooriumis Jaani t 122.
Venna pere
Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab.
Südamlik kaastunne lähedastele
kalli
LEMBIT VÄLI
kaotuse puhul.
Leida, Vahur ning Aivar perega

Ärasaatmine 8. juunil kell 12 Viljandimaal Võistre külas Pesti talus
ja muldasängitamine Viljandi Riia
mnt kalmistul.

Avaldame sügavat kaastunnet
perekond Leesile kalli poja
TOOMAS LEESI
traagilise kaotuse puhul.
Perekond Veiber

Muld mälestusi matta ei suuda.
Kallist õepoega
LEMBIT VÄLIT
mälestab onu Lembit perega.

Dammix

•••

a k t s i a s e l t s

ostab

METSAKINNISTUID,
KASVAVA METSA RAIEÕIGUST,
KASVAVAT ja
VIRNASTATUD VÕSA.
VÕSA.
Pakume parimat hinda.

INFO

kalle@dammix.ee
tel 5629 4011.

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

ROOSA VIINAMARI
RED GLOBE, kg
Tšiili, I klass

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel
513 2021.

OST
Ostame musta ja värvilist metalli, demontaaži ja äraveo võimalus. Raha kohe. Tel 5613 7498.

2.19

Ostan käibemaksukohuslase firma. Tel 5800 9939.

LINNAMÄE
VANAKOOLI ŠAŠLÕKK
900 g/ 720 g

UMT Metsahaldus OÜ ostab kasvavat metsa ja raieõigust, palke,
paberi- ja küttepuid ning hakkevõsa. Tel 505 3270.

6.15

Südamlik kaastunne Endlale perega kalli poja
LEMBIT VÄLI
kaotuse puhul.
Naabrid Lea ja Ülo, Juta ja
Friedrich

4.15

-32%

5.76/kg

ESTOVER HOLLANDI
LEIBJUUST 500 g
viilutatud

Sügav kaastunne lähedastele
LEMBIT VÄLI

3.99

kaotuse puhul.
Ester, Rait ja Riho

Sügav kaastunne naabriperele
kalli
EHA LUUSI
kaotuse puhul.

2.75

-31%

EXTRA FÜRSTEN
FILTERKOHV
500 g

Milvi ja Kristiina perega

Avaldan kaastunnet Lii Koobasele perega õe
EHA LUUSI
kaotuse puhul.
Maret

Mälestame
MARIE HÄRMI
Südamlik kaastunne Sirjele ja
Avule kalli ema kaotuse puhul.
Sirje, Tähti ja Sirje

18. X 1977 — 2. VI 2013
Omaksed

ALATI PAREMAD HINNAD
KARKSI-NUIA, VILJANDI MNT 3C
 16961 WWW.TOLMETS.EE

NÄDALALÕPU
PAKKUMISED

5.50/kg

EPP ROOPÄRG

EPP ROOPÄRG

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

Soovivad Ester, Erko,
Heili, Lörinc ja Cardo perega.

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

Jäi sinust kustumatu valgus,
jäi sinilille sina koduteel,
ning lapsepõlve imeline algus
ja elutee, mis mälestuste keel.

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST

Suured ja soojad
õnnesoovid
teemantpulmadeks.

MÜÜK
TÖÖ

TOLMETEX OÜ

Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu
tasuta.
Tel
433 3130, 523 8503.

Raamatupidamisteenused, äriplaanid. Tel 5559 8641.
Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066.

Väga odavalt müüa Ford Escort
ja hea saunaahi. Tel 5397 1670,
5392 2796.

Müüa toidukartuleid kojuveoga,
h 0,28 /kg. Tel 520 5578.

Tel

Soovin osta 2-toal korteri Viljandis. Tel 5308 3363.

Ostame 1990.—2009. a sõiduautosid. Tel 5555 8120.

Sakala 11

Mälestame kallist
MAIMU RANNUT
ja tunneme kaasa omastele.
Kursusekaaslased Räpina ajast

3.39

2.09

-38%

4.18/kg

HELE ÕLU
SAKU ROCK 5,3%
6x0,5 l
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

3.75

1.25/l + pant 6x0.08

PAKKUMISED KEHTIVAD SÄÄSTUKAARDIGA
6.  9. JUUNINI.

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 31.05.2013 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

REKLAAM

12 Sakala

6. juuni 2013

USALDUSVÄÄRNE
PARTNER AASTAST 1993
 METSAKINNISTUTE JA RAIE OST
 METSAMATERJALI OST
 RAIE- JA TRANSPORDITEENUS
www.lemeks.ee
Tel +372 502 1666, 799 1474
margus.juhkam@lemeks.ee

erve Vil jandimaa loeb!
Sul on kodus midagi, mida sa enam ei kasuta,
aga ära visata ka ei raatsi...

ÄRA MURETSE!
Ajalehtedes Sakala, Pärnu Postimees, Järva Teataja,
Virumaa Teataja ja Valgamaalane ilmub

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK
«KASUTATUD ASJAD»,
kus kasutatud asjade müügikuulutuse tähemärgi
hind on vaid 1 sent ja pildi lisamine TASUTA!
Kuulutusi võetakse vastu E–R 9–17 Sakala toimetuses
Tartu tänav 8 I korrusel või e-postiaadressil
kuulutused.sakala@ajaleht.ee. Info telefonil 433 0062.

PARGI t 3

R kella 11-17 ja L kella 9-14
Lai valik

KANGAID

hinnad alates

NÜÜD LIK
VÕIMA A
TELLID
V O O D I- K T E
KO M P L E
S E ID
M A D R AT
K AT T E - T S E ID
MADRA
ATS E ID
V O O D IP E

1 € meeter

Lai valik DEKORATIIV

PATJU

hinnad alates

1.90 €

SOODUSHINNAGA

VEDRUMADRATSID

180 x 200 cm

120 € ( hind enne 190 €)
SOODUSHINNAGA

KATTEMADRATSID

N AG A
N
I
H
S
U
SOOD OMP LEKT
K
VO O D I

hind enne 1715 €

180 x200 cm

hinnad alates

45 €

SOODUSHIND

774 €

Igas päevas on momente,
kus ma midagi ootan.
Olgu see buss, mõni
sündmus, inimene...
Need ootamise hetked
on minu hetked. Siis ma
võtan oma mobiili ja
loen uudiseid.
Alati leian ma midagi
mõttekat, vajalikku või
head. Nii saab igast
ootamisest minu jaoks
mõtestatud sündmus.

