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Hea külavõmm ei mängi pisiasula turvatunde loomises kandvat rolli üksnes telesarjas, vaid ka päris elus.
«Sakala» juhtkiri
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Viljandi maakonna päevaleht

Purskkaev kulutab
pillavalt vett

Toiduainete
hinnavõrdlus

Neil päevil suletakse remondi tegemiseks Lastepargi
värviline purskkaev, sest selle veekadu on hüppeliselt
tõusnud.
LK 3

Kui juulis sai igapäevastest toiduainetest koosneva ostukorvi kõige
odavamalt kätte Maximast, siis
kõige enam raha tuli välja käia
Leola Meie toidukaupade poes.
LK 8

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

”

Mina oma tegemistes ja arvamistes põhikirjaga vastuollu ei lähe, sest olen mürkroheline, samas mitte
kiuslik, ja see võib ilmselt mõnel pinnuks silmas olla.
JAAN RIIS, Eesti looduskaitse seltsi esimees

LK 4

ILM

26°
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal
sajab mitmel pool äikesevihma. Puhub kagutuul
kiirusega 3—9 meetrit sekundis. Sooja on 23—26
kraadi. Viljandi järve vee
temperatuur oli eile pärastlõunal 21 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
5.04 ja loojub kell 21.42.

VILJANDIS
Linnapea läheb
vabrikusse
Täna kell 11 külastab Viljandi linnapea Loit Kivistik õmblusettevõtet Voglia.

Giidituur
Täna kell 13 viib giid huvilised ringkäigule lossimägedesse ja vanalinna.

«Setumaa on über alles, pool on läinud, pool on alles,» laulsid taas festivali menukaima kontserdi andnud Zetod. Selle väite kinnituseks õõtsus lava kohale tõmmatud nööril otsekui piiril Värska vallast pärit Jaan Roose, kes veetis möödunud aasta popdiiva Madonna maailmaturneel esinedes.
ELMO RIIG

FESTIVAL

Peolised eelistasid eestimaist
MARGUS HAAV
margus.haav@ajaleht.ee

«Püha müristuse» teemat kandnud 21. Viljandi pärimusmuusika festivali publiku hulk ulatus üle 20 000 piiri
ning oli mullusega võrreldes veidi suurem.
Populaarseimaks osutus taas
Zetode laupäevane kontsert
Kirsimäel. Järgnesid Svjata
Vatra kontsert reedel ja festivali mitteametlik lõpetamine
«Ando ja sõbrad».

Eelistati eestimaist
Pealik Ando Kivibergi kinnitusel on see, et kodumaised artistid edestavad ka väga nimekaid
välisesinejaid, festivalil alati
tavaks olnud.

«Ka kõige menukamad välisesinejad, kelle kontserdil on
väga palju rahvast, kipuvad alla jääma meie superstaaridele,
nagu on Zetod ja Svjata Vatra,»
märkis Kiviberg.
Programmipealik Tarmo
Noormaa sõnul jätsid kõik eesti esinejad ka talle isiklikult
suurepärase mulje.
«Nad tulid programmis väga hästi esile ning nende kvaliteet ja musikaalsus ongi kõrged,» rääkis Noormaa. «Mul on
väga hea meel, et meie esinejaist õnnestus selline programm kokku panna. Ühtegi
pettumust või kaheldava väärtusega asja ei olnud.»
Festivali põhiprogrammis
andis paarsada esinejat seitsmel laval 72 kontserti. Nendele lisandusid rohelise lava
ülesastumised, maakonnakontserdid ja 28 õpituba.
«Publik võttis teema ja sellega seotud kõikvõimalikud te-

gevused soojalt ja rõõmuga
vastu,» kinnitas Kiviberg.
«Publikurekordit me ei püstitanud, aga väga hea aasta oli.»
Neli päeva möödus suurte
vahejuhtumiteta nii festivali
territooriumil kui terves linnas.

Wang Li triumf
Kodumaiste artistide kõrval astusid lavalaudadele 15 riigi esinejad. Neist andsid menukamad kontserdid Alaskalt kohale sõitnud Pamyua ja Joji Hirota Trio Jaapanist.
«Tõenäoliselt oleks külastatavuse tipus olnud ka hiina
parmupillivirtuoos Wang Li,
aga et tema etteaste nõudis intiimset keskkonda, esines ta vähem publikut mahutavas Viljandi muuseumi hoovis ja pärimusmuusika aidas,» selgitas
festivali pressipealik Erki
Pruul. Wang Li kontsert valmis-

tas suurima elamuse nii Kivibergile kui Noormaale.
«Minu silmis on Wang Li
tipp,» nentis Noormaa. «Ühest
küljest on ta küll friikide friik,
aga see näitab samas, kuidas
ka rahvusvahelisel areenil
võid saavutada läbimurde, kui
arendad oma erioskust sellistesse kõrgustesse.»
Noormaa hinnangul näitab see, et publikuga ei pea
alati flirtima, tähtis on ikkagi
muusika, mis inimese seest tuleb.
Programmipealiku sõnul
otsib Viljandi festivali publik
ehedaid elamusi ning tunneb
ebasiirad esinejad kohe ära.
Noormaale tegi rõõmu ka õpitubade suur külastatavus ning
oma sõnul ei mäletagi ta aastat,
kui õpitubades oleks nii palju
käidud.
22. Viljandi pärimusmuusika festival on järgmisel aastal
24.—27. juulini.

PUBLIK

Täna kell 21 astuvad Kaevumäel kontserdiga «Ilmavalgus» publiku ette Jaan
Tätte, Liisi Koikson, Maarja-Liis Ilus, Orelipoiss ja
ansambel Udupasun.

EESTIS
Kunstinädal

Viljandi pärimusmuusika
festivalil käinud inimeste
arv päevade kaupa
15 000

13 000
12 000

10 000
9000

6000

Esinevad Jaan Tätte
ja sõbrad

6000
5000

Kabli Päikeseloojangu festivali kunstinädala avas eile Kenneth Mikko fotonäitusega «Sauna filosoofia»
vanas kolhoosi saunas. Nädala jooksul leiavad aset
töötoad, kus huvilised saavad õppida tekstiili taaskasutamist, tuletaltsutamist ja performance’idel
osalemist.

Teatriõhtu
Täna kell 19 etendub Pärnus Lydia Koidula memoriaalmuuseumis «Viru
laulik ja Koidula».
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Külavõmmide
lahkumine
üllap on ETV-s mitut puhku
jooksnud ning vaatajate tugeva
poolehoiu pälvinud briti telesari
«Südameasi» teinud nii mõnegi inimese tuttavaks ingliskeelse sõnapaariga «village bobby», mille otsetõlge on «külavõmm». Selline kordnik elab pisikeses asulas inimeste
keskel, tunneb sealset elu läbi ja
lõhki ning, nagu nimetatud sarjast
nähtub, lahendab tänu sellele kiiresti nii mõnegi kuriteo või tekkinud mure.
Viljandimaal ja mujalgi Eestis on
mindud seda teed, et piirkonnakonstaableid ehk külavõmmide asemikke jääb üha vähemaks. Laupäevase «Sakala» esiküljelt võis lugeda,
et Pärsti, Kõpu ja Paistu konstaabel
Andres Pihlak lahkub käesoleva nädala lõpul vabatahtlikult ametist.
Viimaste aastate jooksul on Viljandimaal mundri varna riputanud
kümmekond korrakaitsjat. Andres
Pihlakule asendajat otsima ei hakata, sest väike palk — põhjus, mille
pärast ta elukutset vahetab — muudab piirkonnakonstaabli ametikoha perspektiivituks.

K

Hea külavõmm
ei mängi
pisiasula
turvatunde
loomises
kandvat
rolli üksnes telesarjas,
vaid ka
päris elus.

iirkonnakonstaabli töö teevad
ära allesjäänud konstaablid,
kes hoiavad ühiselt silma peal kogu
Viljandimaal.
Kindlasti on Viljandi politseijuhil Alvar Pähklil õigus, kui ta ütleb,
et kohaliku kordnikuta valdades ei
jää korrakaitse tagamata. Arvatavasti annavad siinsed korrakaitsjad
oma parima, et jõuda ka Pärsti, Kõpu ja Paistu väljakutsetega tegelda.
Ent sellegipoolest on piirkonnakonstaablite kadumine kurvastav,
sest hea külavõmm ei mängi pisiasula turvatunde loomises kandvat
rolli üksnes telesarjas, vaid ka päris elus. Vajaduse korral vilkurite
saatel kaugemalt kohale kihutavatel patrullijatel on ääretult raske
ühe piirkonna elu peensusteni
tundma õppida.

Kes ja miks valetab?
SAGELI VÕIB KUULDA või lugeda ühe või teise poliitiku kahtlastest tegudest ning üsna tihti
oletatakse seejärel, miks poliitik just nii käitus, väitis või kirjutas.
Poliitiliste vastaste puhul
vihjatakse siis enamasti käitunu isikuomadustele ning kantakse negatiivsed iseloomujooned automaatselt üle ka (juht)poliitiku erakonnakaaslastele.
Tihti võib tavakodanik nii-öelda palja silmagagi märgata jõujooni poliitiku käitumise ja tema erakonna tegevusliini vahel.
Mõnikord tuleb muidugi
kaevuda sügavamale ja see jäägu politoloogide hooleks.
Peeter Olesk märgib 23.
juuli «Sakalas» ilmunud seisukohavõtus, et maavanemad ei
tohiks olla erakondlased, sest
nii on nad allutatud erakonna
ja ühtlasi valitsuse mõjusale
kontrollile.
Ei taha küll näpuga näidata,
aga viimasel ajal võime sageli
näha erakondade ja nende esindajate silmapaistvat üksmeelt,
kui langetatakse inimeste elu
mõjutavaid otsuseid. Näiteks
võiks tuua selle, mis toimub
meie hariduselus, ning riigikogulase Kaia Iva kirjutise, mis õi-

AIME
KUUM
pensionär, endine Kildu kooli õpetaja

gustab kipaka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtmist.
MAAKONNALEHE veergudel on
mitu korda juttu olnud ka Suure-Jaani valla koolivõrgu kavandatavast ümberkorraldamisest. Selle tulemusena tekiks
väheneva rahvaarvu ja õpilaste arvuga valda juurde üks uus,
Vastemõisa kool, samal ajal kui
Kildu oma kaotataks.
Vallavalitsus on sel teemal
korraldanud mitu rahvakoosolekut. Siinkirjutajale on jäänud nendest mõru tunne, et asi
on kõrgemal tasandil juba otsustatud ning koosolekud on
kokku kutsutud ainult selleks,
et auru välja lasta ja inimestele valetada.
Milleks muuks kui valeks
saab nimetada neil koosolekuil
vallavanema suust kõlanud
väidet, et midagi pole otsustatud? Tegelikult oli samal ajal,

”

Miks te
valetasite,
härra vallavanem?

kui vallavanem inimesi naeratades rahustas, väites, et otsuse tegemine jääb uue volikogu
pädevusse, juba kokku lepitud
Vastemõisa kooli kuluka ümberehituse projekteerijatega.
Miks te valetasite, härra vallavanem? Kas erakonna distsipliinile alludes või mingil
muul põhjusel? Kas meie, valijad, saame teid kohalike omavalitsuste valimistel usaldada?

P

REPLIIK

Lambist lõuga
P

olitsei sõnul möödus
KARL-EDUARD
pärimusmuusika festiSALUMÄE
val taas rahulikult. Selle
üle saab tunda ainult head
«Sakala»
meelt.
433 0048
Möödunud nädalavahetus ei möödunud siiski
ärevaks tegevate uudisteta. Laupäeva hommikul
teatati korrakaitsjatele, et Riia maantee surnuaia parklas
käib kaklus. Väidetavalt tungisid kaks meest ühte sõiduautosse ning ründasid seal magavaid inimesi.
Minu meelest on niisuguste juhtumite puhul ääretult
tähtis välja selgitada, kas kallaletungimiseks oli mingisugunegi põhjus või mitte. Kui kahe seltskonna vahel oli näiteks
olnud sõnavahetus, kus kumbki pool ei hoidnud ennast tagasi, on see üks asi, aga kui ründajad võtsid ette täiesti võõrad
inimesed ja andsid neile rahvakeeli lambist lõuga, siis on
juhtum sootuks teisest klassist.
Tahaksin loota, et kohtukull mõistab, kui sügava psüühilise jälje jätab ja kui rängalt riivab kindlustunnet see, kui
kellelegi tungitakse igasuguse ajendita kallale. Suvalisi ettesattunuid ründavate inimeste teguviis ohustab meid kõiki.
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Vastulause: projekteerimisega
ei ole tegeldud
VASTAB TÕELE, et Suure-Jaani
vallavalitsus on sel aastal tegelnud koolivõrgu ümberkorraldusega. Teema on tulnud
päevakorrale, sest koolis ei ole
piisavalt õpilasi ja praegused
tulemused ei vasta enam meie
ootustele. Laste arv kahaneb
ning kulude järjepidevast kasvust hoolimata ohustab see hariduse kvaliteeti.
Otsuseid saame teha alles
siis, kui asja on põhjalikult
uuritud. Mitu kuud on kogutud andmeid, analüüsitud,
tehtud kalkulatsioone ning
arutatud variante.
Leian, et oleme toiminud
korrektselt. Jaanuarist aprillini
arutas olukorda ja valmistas ümberkorraldusi ette töörühm, mil-

TÕNU
AAVASALU
Suure-Jaani
vallavanem

le koosolekutele kaasati nii koolijuhid kui hoolekogude esindajad. Aprillis korraldati kõigis
valla õppeasutustes kooliteenusega rahulolu uuring. Maikuus
tutvustati variante rahvale.
VASTEMÕISA ÜMBEREHITUSE
projekteerimisega ei ole tegeldud, küll aga on tehtud ruumiahenduste eskiisjoonis, et
saaks välja arvutada ligikaud-

PRÄÄNIK
Viljandimaa kergejõustiklased
Kati Ojaloo (pildil), Martin Lehemets ja Kristo Galeta tulid Eesti
meistrivõistlustel esikohale.

sed ehituskulud. Me ei saa asjast rääkida ega ümberkorraldusi plaanida, kui eeltöö on tegemata ja muudatuste maksumus teadmata.
Koolivõrgu ümberkorraldamise komisjonil on asjade
edasise arengu kohta oma arvamus. Selle järgi tuleb säilitada kodulähedased algkoolid,
mis tegutsevad koos Suure-Jaani gümnaasiumiga ühe tugeva
õppeasutusena.
Milline on valla haridusvõrgu tegelik areng, seda otsustab kogutud andmete, tehtud
analüüsi ja arengustsenaariumide alusel sügisel valitav uus
vallavolikogu.
Mille kohta on vallavanem
valetanud?

PIITS
Tallinna tänava ääres panga ja
kaubamaja vahelisel haljasalal
on tähistamata sügav auk.

TSITAADID
«Kõik patsiendid peaksid
saama pärast ravijuhu lõpetamist kätte raviarve,
kust nad näeksid, kui palju on tervise peale kulutatud. Ja võib-olla siis ei
tundukski 5000-eurose arve juures palju omavastutus 100 eurot või see, et
kuskil tuli vastuvõtule
pääsemiseks maksta 50
eurot!»
Erahaigla Fertilitas juht
Ivo Saarma
(«Postimees», 29. juuli)
«Ka väga rangete tingimustega erakindlustus
viib selleni, et tervis on
nagu negatiivne loterii:
osa inimesi langeb sisuliselt ühiskonnast välja,
ehkki see ei peaks nii olema.»
«Postimehe» juhtkiri
(«Postimees», 29. juuli)
«Igasuguste muude reformide taustal on Eestit tabanud võib-olla teatav reformiväsimus. Hästi palju
aastaid kogu aeg aina reformitakse ja reformitakse
midagi.»
Omavalitsusreformi
projektijuht Sulev Valner
(ERR, 29. juuli)
«Kuigi Sinimägedes Teise
maailmasõja ajal toimunud võitluste kangelaslikkuses ei kahtle eestikeelse
elanikkonna seas ilmselt
keegi, pole relvavendade
iga-aastane kokkutulek
leidnud väärilist kohta
Eesti poliitikas.»
«Õhtulehe» juhtkiri
(«Õhtuleht», 29. juuli)
«Eesti elektritarbimine
on seitse-kaheksa teravatt-tundi aastas, mis on
nii väike, et tarbimist
taastuvenergia allikatega
katta ei ole mingi probleem.»
Taastuvenergia tootja
Nelja Energia juhatuse
esimees Martin Kruus
(«Postimees», 29. juuli)
«Neil, kelle käes on võim,
on aga väga raske hakata
iseenese kujundatud poliitikat ümber hindama ning
«enne kohale jõudmist»
uut arenguteed otsima.
Sellega nad otsekui tunnistaksid, et on midagi valesti teinud. Raiutagu rahandusminister Jürgen
Ligi kas või tuhandeks tükiks, see tükk, mille külge
suu jääb, ütleks ikka:
«Kärpida! Kärpida! Kärpida!»»
Sotsioloog Juhan Kivirähk
(ERR, 26. juuli)
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UUDISED

Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, sakala@ajaleht.ee

Viljandimaa päästjad said
pühapäeval kaks väljakutset:
Viljandis Leola tänaval põles
korstna ümbruses sauna vahelagi ja Suure-Jaani vallas Ängi
külas käidi kustutamas nõuetele mittevastavat prahilõket.

Festival möödus
rahumeelselt
SIIM PIIRAK
siim.piirak@ajaleht.ee

Tundub uskumatu,
kuid nii politsei, turvatöötajad kui ka meedikud ütlesid kui ühest
suust: «Nädalavahetus
möödus rahulikult.»
Seda muidugi väikeste
mööndustega.

MARGUS ANSU («POSTIMEES»)

Maratonujuja Teet Daaniel

Maratonujuja Teet
Daaniel
alistas
Võrtsjärve
Reedel Vaibla rannast ambitsioonika plaaniga vette
läinud Teet Daaniel ujus
Võrtsjärve lõunatippu. Päris plaanitult 40-kilomeetrine retk siiski ei läinud: Pikasilla lähedal vohavad vesikasvud ja kalurite püügivahendid sundisid ujujat
mõni kilomeeter enne
Emajõe suuet veest välja
tulema.
«Enesetunne on hea,
taastumine kurnavast retkest võtab ehk kolm päeva,»
lausus Daaniel pärast kümnetunnist ujumist. Oma sõnul läbis ta plaanitud 40 kilomeetrist umbes 38. «Järve lõunakaldal polnud
enam võimalik ujuda, liiga
palju vesikasve ja kalameeste võrke oli seal.»
Kogenud pikamaaujuja
sõnul on Võrtsjärv oma teravate ja tihedate lainete
tõttu sääraseks ettevõtmiseks päris keeruline veekogu, pealegi muutis õhtu saabudes ujumise raskeks üha
valjenev tuul. «Äikesepilved läksid meist õnneks
veidi eemalt mööda, aga tugev tuul kergitas korralikult lainet,» selgitas ta.
Kogu distantsil suutis
Daaniel hoida suhteliselt
ühtlast tempot. «Ujusin
keskmiselt 15 minutiga kilomeetri. Raskeks läks järve keskosas, kus vesi hakkas kummaliselt kandma
ning veerandtunniga suutsin edasi liikuda vaid paarsada meetrit,» meenutas ta.
Eelmistel aastatel on
Teet Daaniel teinud ujudes
tuuri Vormsilt Hiiumaa,
Saaremaa ja Muhumaa
kaudu mandrile, kroolinud
Emajõel Tartust Peipsini ja
Võrtsjärvest Tartuni ning
teinud tiiru Naissaarelt
Aegna, Prangli ja Rammu
kaudu Koipsile.
Järgmise proovikivina
kavatseb ujuja sõpradega
ette võtta matka Tartust
Narva-Jõesuuni. «Ilmselt
jääb see nelja- või viiepäevane retk tulevasse aastasse,» ütles ta. («Sakala»)

«Nii turvalist ja rahulikku
festivali pole kunagi olnud,»
sõnas politsei pressiesindaja
Agu Lall pühapäeva pärastlõunal. «Oli nagu tavaline nädalavahetus.»
Ka politseijuht Alvar
Pähkel tõdes, et üritus läks
igati korda. «Külalised olid
väga korralikud, ainult mõned kohalikud aktiveerusid,»
lausus ta ning lisas veel, et
nädalavahetus ei erinenud
kuu algustest, mil arestikambrisse tuleb kainenema
viia tavapärasest rohkem inimesi.

Eile pärastlõunal töötas vett raiskav purskkaev veel tavapäraselt.

ELMO RIIG

PARK

Palju vett raiskav
purskkaev jääb
ajutiselt kuivaks
KARL-EDUARD SALUMÄE
karl.salumae@ajaleht.ee

Viljandis Uue tänava
äärses Lastepargis suletakse neil päevil mõneks
ajaks värviline purskkaev, sest selle veekulu
on järsult kasvanud.
Linnavalitsuse teatel ületas
õhtusel ajal värvides veiklema
hakkava purskkaevu veekadu
eelmisel kuul tavapärast kogust kahekümnekordselt. Kui
harilikult kulub sellele kuus
15 kuupmeetrit vett, siis juunis
oli kadu lausa 300 kuupmeetrit.

Kusagilt lekib
Viljandi linnavalitsuse majandusameti juhataja Reevo Maidla sõnul on nii suur veekulu
selgitatav üksnes sellega, et
purskkaevu vann lekib. «Ei ole
võimalik, et tuul ja inimesed
nii palju vett laiali kannavad,»
ütles Maidla.

Purskkaevu loomulik veekadu tekib majandusameti juhataja selgitust mööda vee auramisest. Vett on tema sõnul
vahel varemgi ebanormaalselt
palju kadunud ja käepäraste
vahenditega on vanni aeg-ajalt
parandatud, kuid eelmisel
kuul läks vett nii palju raisku,
et kaevu tühjendamist polnud
mõistlik edasi lükata.
«Eks külmad ole aastatega
oma töö teinud,» võttis Maidla
kokku.

Mida annab teha?
300 kuupmeetrit vett läheb
maksumaksjale koos kanalisatsioonitasuga Viljandi Veevärgi
praeguse hinnakirja järgi
maksma 633 eurot. 15 kandi puhul kulub raha 31,65 eurot.
Plaani kohaselt pannakse
purskkaev neil päevil kinni, et
see täpsemalt üle vaadata ning
välja selgitada, mis on sel viga
ja kuidas seda saab korda teha.
«Praegu me ei tea, kas tuleb teha täiesti uus vann või an-

nab vana kuidagi parandada,»
lausus Reevo Maidla.
Majandusameti juhataja
hindas, et tegevusplaani selgumiseni võib praegusel puhkuste perioodil kuluda kuni kuu.
Siis saab selgeks ka see, kui
palju purskkaevu parandamine maksma läheb. Eile ei soovinud Maidla võimalike summade üle spekuleerida.
Linnavalitsuse saadetud
pressiteates pakkus Reevo
Maidla välja võimaluse, et
purskkaevu uuendatakse koos
pargiga. «See on üks võimalik
lahendus, aga täpsemalt saab
edasi minna siis, kui oleme
praeguse vea üles leidnud. Uus
purskkaev ja haljasala vajavad
planeeringut, mida veel ei
ole,» sedastas pressiteade
Maidla sõnu.
Kui tõenäoline on Lastepargile uue lahenduse väljatöötamine, ei tihanud Reevo
Maidla täpsustada. Tema sõnul
langetab selle kohta otsuse linnaarhitekt pärast seda, kui
purskkaevu seisukord ning tööde maksumus on selgunud.

Rünnak surnuaia
parklas
Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Krista Valdvee
märkis, et erakorralise meditsiini osakonnale möödus
nädalavahetus küll tavapärasest töisemalt, kuid eelmise
aasta festivaliga võrreldes
siiski suhteliselt rahulikult.
Haiglasse pöördumisi põhjustasid enamasti pisitraumad: vigastused, kukkumised
ja muu selline.
Politsei sai laupäeval kell
6.34 teate Viljandis Riia
maantee surnuaia parklas
käivast kaklusest. Kaks sõiduautos Saab maganud inimest said halva üllatuse osaliseks, kui kaks meest otsustasid autosse sisse murda
ning löömingu korraldada.
Politseinikud võtsid mõlemad mehed vahi alla ning algatasid kriminaalmenetluse
kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.

«Need olid meile tuttavad
inimesed,» lausus Alvar Pähkel.
«Nelja päeva jooksul sai
peavarju kahekümne inimese ringis,» pakkus ta arestikambrisse kainenema viidute või mõnes kuriteos kahtlustatavate arvuks.

Esemel oli
lõhkekeha kahtlus
Politseilt saadud info kohaselt tekitas festivali ajal mõningast ärevust võimaliku
lõhkekeha leid. Reede õhtul
toodi pärimusmuusika aita
granaaditaoline ese. Hirm
möödus, kui teadjamad seletasid noorematele, millega
on tegu: sellega harjutasid
pioneerid sõjalis-sportlikes
mängudes kaugusviset.
Liikluses juhtunust vääris politsei hinnangul märkimist, et laupäeval pidasid
korrakaitsjad Tarvastu vallas kinni purjus 26-aastase
mopeedijuhi. Tema joove oli
nii suur, et juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus.
Samal päeval kella 10
paiku peatas Viljandis patrulliv politseinik Tallinna tänaval kontrollimiseks sõiduauto Audi, mille roolis oli
20-aastane juhtimisõiguseta
ja alkoholi pruukinud mees.
Juhtunu uurimiseks alustati
kriminaalmenetlust ning sõiduk teisaldati tasulisse parklasse.
Pühapäeva õhtul pidas
patrull Näituse tänaval kinni
Mazda, mille roolis oli 15-aastane juhtimisõiguseta noormees. Politseinikud eemaldasid ta roolist. Ilmnes seegi,
et noormees oli sõiduki ühes
sõpradega Viljandis tiirutamiseks võtnud omavoliliselt,
omaniku teadmata. Juhtunu
uurimiseks alustati kriminaalmenetlust.
Agu Lall ütles laupäeval,
et ainsad festivaliga seotud
mured on olnud kaotsi läinud
lastega, kelle vanemate leidmine võttis palju aega.

Laupäeva pärastlõunal aitas politsei gravitatsioonile liiga hästi ja seadustele halvasti kuuletuvat meeskodanikku autobussi.
KENNO SOO
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Esimehe seisukoht pahandas
Viljandimaa looduskaitsjaid
TOOMAS KOITMÄE
sakala@ajaleht.ee

Viljandimaa looduskaitsjate hinnangul on Eesti looduskaitse seltsi esimehe Jaan Riisi lause,
et lossimägedes puude
langetamine pole kompromissile jõudes probleem, organisatsiooni põhimäärusega vastuolus.
Eelmise laupäeva hommikul,
mõni tund enne looduskaitse
seltsi kongressi kogunenud Viljandimaa osakond, mille juht
on Jaak Jaaku, taunis Jaan Riisi lauset, mis oli ilmunud päev
varem «Sakalas».
Koostati avaldus, milles
muu hulgas seisis: «Viljandis
on selline retoorika kostnud
peamiselt võimulolijate poolelt
(Tauno Tuula, Loit Kivistik jne).
Tulemuseks on tasakesi kaduvad põlispuud Viljandi linna
panoraamist. Leiame (Viljandi
osakond), et ajalehes esitatu ei
ole looduskaitse seltsi mõtte ja
põhikirjaga kooskõlas.»
Jaan Riis, kes kuulis avaldusest esimest korda «Sakala»
ajakirjaniku käest, oletas, et
selle taga võis olla soov mõjutada kuidagi kongressi tulemusi. Nimelt oleks Jaak Jaaku, kes
Viljandi osakonna juhtimise
kõrval oli seltsi aseesimees, olnud laupäevastel juhatuse valimistel üks esimehe kandidaate. Tema kandidatuuri siiski
üles ei seatud.

Seltsi juht jääb oma
sõnade juurde
Eesti looduskaitse seltsi esimees Jaan Riis sõnas, et tema
jääb oma seisukoha juurde

Senine looduskaitse seltsi aseesimees ja Viljandimaa organisatsiooni
juht Jaak Jaaku leiab, et esimees Jaan Riis lõhub seltsi.
ELMO RIIG

ning eelistab läbirääkimiste
kaudu kompromissideni jõudmist ja rahumeelseid lahendusi sõjakatele väljaastumistele.
«Viljandis ja ka teistes kohtades on looduskaitsjatel olnud
probleeme sellega, et reageerida suudavad nad alles siis,
kui piltlikult öeldes mootorsaag juba käib,» rääkis ta. «Minu seisukoht on alati olnud see,
et võimudega tuleks koostööd
teha päris algul, kui tekib idee

midagi rajada või valmistab
ühele osapoolele mõne puu
seisukord muret.»
Riisi tähelepanekut mööda
näitab praktika, et siis on võimalik poliitikutega kompromissile jõuda, sest ka nemad
mõistavad, et see toob neile pigem kasu, konflikt aga kahju.
«Mina oma tegemistes ja arvamistes põhikirjaga vastuollu
ei lähe, sest olen mürkroheline, samas mitte kiuslik, ja see

võib ilmselt mõnel pinnuks silmas olla,» lausus Riis.
Looduskaitse seltsi Viljandimaa osakonna juht Jaak Jaaku ütles «Sakalale», et avaldus
sündis Viljandi loodusesõprade murest, mis jõudis temani ja
millele ta piirkonna juhina ka
reageerima pidi. «Võiks nii öelda, et mina olen see tankist, kes
viljandlaste seisukoha Riisini
pidi toimetama,» rääkis Jaaku.
Ta meenutas, kuidas möödunud talvel Viljandi huvikooli juurest elujõuline tamm maha võeti, ja tõdes, et pärast seda ei saa looduskaitse selts
enam linnavõimu usaldada.
Jaaku kinnitas, et avaldust
ei saa kuidagi seostada valimistega, eriti arvestades fakti,
et ta lõppkokkuvõttes siiski ei
kandideerinud, kuigi kolm
piirkonda olid seda soovinud.
«Mingil põhjusel jäi lõpuks
kandidatuur esitamata ja tundsin, et nii suurt tungi mul sellele kohale ei ole, et peaksin ise
ennast üles seadma hakkama,»
selgitas Jaaku naerdes.
Oma sõnul on tal aastakümnete jooksul looduskaitse seltsis Jaan Riisiga küll eriarvamusi tekkinud, aga mingit tüli
neil ei ole, sest seisavad nad ikkagi ühe asja eest.
Jaaku ei soovinud loetleda,
kes olid avalduse taga, sest tegemist olevat väärikate pensionäride ja kooliõpetajatega, kelle eest ta seisab ja kelle eest
vajaduse korral räägib.

Emotsionaalne postitus
sotsiaalmeedias
Ehkki oma sõnul ei ole Jaak Jaaku Jaan Riisiga tülis, postitas ta
kõigest kolm tundi enne avalduse tegemist Facebooki Viljandi
loodusesõprade ringi seinale
lause «Eilarti (looduskaitse selt-

Jaan Riis usub, et kogu probleemi taga peitus Jaak Jaaku soov mõjutada mingil viisil juhatuse valimisi.
ERAKOGU

si asutaja Jaan Eilart — toimetus) hirm, et Riis lõhub seltsi, on
osutunud tõeks.»
Jaaku sellest postitusest
suurt numbrit ei teinud. «See
oli tehtud emotsioonide pealt
ja ajakirjandusel sellega muret
ei tohiks olla,» lausus ta.
Oma sõnul pole Jaakul
enam ka motiive Viljandi linnavõimudega tülitseda, sest
peab juba mõnda aega plaani
lahkuda Tallinna, kus ta üli-

koolis keemikuna töötab. «Eks
ole neid sõdu juba peetud kah,
tahaks natuke rahulikumasse
keskkonda,» rääkis Jaaku ja
avaldas lootust, et Viljandi organisatsiooni etteotsa asub
varsti mõni noorem tegija, kellel on jõudu looduse jätkusuutlikkuse eest võidelda.
Laupäevastel juhatuse valimistel valiti Jaak Jaaku küll
tagasi juhatusse, kuid mitte
enam aseesimeheks.

Kirik sai siberi kuusest põranda ja ootab seinamaalinguid
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Eesti apostlik-õigeusu
Karksi-Nuia kirikus on
juunist saati käinud renoveerimistööd. Vahetatud on põrand ning värskendamist ootavad poordimaalingud ja seinad.
Kiriku vanem Heino Luik ütles, et kuigi esimese plaani järgi pidanuks remont juba valmis olema, lõpeb töö uue tähtaja järgi septembri algul. Viivitus on tingitud värvivalikust.
«Põhjenduseks tuuakse seda, et me ei olnud rahul sellise
rohelise värviga, mis on seina
alumises osas. Muinsuskaitse
astus vahele, tehti uuringuid
ning vaadati, millised olid seinad praeguse värvikihi all,»
selgitas ta.
Asjatundlik komisjon otsustab, kas tasub kunagine seinavärv välja puhastada või kuhu teha poort. «Igal juhul seda
rohelist värvi me ei tahtnud,

vaid mõtlesime, et sein võiks
kokku minna laega,» lausus
Luik ja lisas, et lagi on samuti
uus. «Pandi kaks aastat tagasi.
Siis saime katuse ka.»
Pühakoja
korrastamist
alustati juba kümmekonna aasta eest. Esimesena võeti käsile
torn. «Seal ei osatud vist segu
õigesti valida, sest kahe või kolme aastaga tuli krohv maha,»
ütles Luik. Töö tehti uuesti,
kuid kate lagunes jälle, mistap
ongi praegu torni küljelt näha
tellistest seina.
Tänavusuviseks põrandaehituseks andis kirikute valitsus Karksi-Nuia apostlik-õigeusu kogudusele 52 000 eurot,
millele lisandus projekti maksumus, 3000 eurot.
«Selle sees ei olnud seinte
tegemist,» täpsustas Heino
Luik ja rääkis, et maalritöödeks andis 2000 eurot Karksi
vald.
Kui renoveerijad nüüd tagasi tulevad, teevadki nad ära
seinad. Kiriku uus ja uhke põrand, mille lauad on 40 sentimeetri laiused, jääb seniks paberkatte alla.

ELMO RIIG

Eesti apostlik-õigeusu kiriku Karksi-Nuia koguduse vanem Heino Luik näitab sel suvel valminud põrandat.
Seniks, kuni siseviimistlus on lõpuni viidud ja seinad maalitud, jääb uhke puitpõrand paberkatte alla.

«Eelmine põrand oli sellest
ajast, mil kirik valmis — aastast
1868. Vahepeal hakkas see neljast-viiest kohast läbi vajuma
ning siis tuli laudu vahetada,»

ütles Luik. Ta avaldas lootust,
et uus põrand kestab sama
kaua, 145 aastat.
Renoveerimise järel on kirikul ka 15 õhutusauku. Heino

Luik märkis, et neid puuriti ligi meetri paksusesse kiviseina
nädala aega. Ta sihtis näpuga
välisseinal olevatele aukudele
ja rääkis, et sinna kinnitati ma-

sin ja pandi see käima. «Vahele lasti vett ka, sest too riisapuu
läks ju kuumaks.»
Pühakoja fassaadi renoveerimist seni ühessegi projekti
kirjutatud pole. «Teeme neid
töid siin järjest, aga iga asi
omal ajal,» lausus Luik ning
selgitas, et kõike korraga teha
ei kannata. Koguduse liikmetelt laekub aastas umbes kolmsada eurot ja sellest tasutakse
igapäevased kulutused.
«Nimekirja järgi ligineb
meie koguduse liikmete arv
sajale, aga määrame neid ikkagi rohkem selle järgi, kuidas nad kohal käivad,» ütles
Luik.
Aastas on kuus peamist teenistuse aega. Kõige tähtsamana nimetas kiriku vanem jordanipäeva veepühitsust 6. jaanuaril. «Siis panen valmis 150
liitrit vett ja selle jagame teenistuse lõpuks laiali. Sel pühal
tuleb kirikusse 40 või 50 inimest. Järgmine tähtsam sündmus on jõulud, mil kirikus on
kuni 20 inimest, aga tavalisematel üritustel neid üle kümne
ei käi,» selgitas ta.
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Zetod tulid, nägid ja võitsid. Lava ees oli nii tihe, et isegi mobiiltelefoni oli keeruline taskust kätte saada.

KENNO SOO

Publik tajub eksimatult, kas artist on siiras. Tõeline muusik suudab mõjuda igas vanuses ja igast soost kuulajale.

RITUAAL

Kui muusika haarab, siis sulavad
kokku minevik, olevik ja tulevik
MARGUS HAAV
margus.haav@ajaleht.ee

Kümme tuhat inimest tähendab kümmet tuhandet
isiksust kõigi oma tõekspidamiste, harjumuste ja
eelistustega. Kuidas neile meelt mööda olla, mil viisil hellitada erinevaid maitseid? Kas see ongi üldse
võimalik?
Ajalooks saanud 21.Viljandi pärimusmuusika festival tõestas,
et on. Küllap ongi õigus neil uurijail, kes väidavad kõik rituaalid olevat olemuslikult ühtsed. Kes oleks näiteks võinud arvata, et kaugest Hiinast kohale sõitnud tagasihoidlik mees oma pisikese parmupilliga paneb jahmuma firmaomanikud ja müüjad, meditsiiniõed ja elukutselised muusikud. Just seda aga tegi Wang Li. Tema ja kõik teised südamega muusikud on elus tunnistus sellele, et pole tähtis, kes ja kust oled. Kui usud endasse,
siis usuvad ka teised. Ja et kõigil inimestel on ühisosa, mida
muusika aitab kõige paremini meenutada. Ehk ongi see kõige
tähtsam rituaal, mida tänavune pidu õpetas.

KENNO SOO

Jaapani Joji
Hirota Trio sai
oma viimaseks
kontserdiks kätte
lennujaamadesse
takerdunud
löökriistade
täiskomplekti ning
taiko-trummide
muljetavaldav kõla
kaikus lossimägede kohal ning
hõljus järveni
välja. Tegemist on
rituaalse pilliga
ning seda võib
välja lugeda ka
trio liikme
Keisuke Moriya
ilmest.

Viljandi maketil voolasid jogurtijõed
ja kõrgusid köögiviljamäed
ERET TALVISTE
sakala@ajaleht.ee

Kaks menukat kontserti andnud Alaska bändi Pamyua laulja Karina
Moeller kutsus mõlemal kontserdil kõigi rõõmuks lavale tantsima kohalikke väikesi preilisid.
ELMO RIIG

Tänavamuusik mängib
pilli mõnu pärast
Viljandi pärimusmuusika festivalile tuli kutsutud muusikute
kõrval hulk kutsumata artiste.
Pärnust kohale sõitnud Julius Koppel ja Marko Leevike
võtsid laupäeval oma akordionitest viimast pärimusmuusika
keskuse esisel platsil. Nad ütlesid, et mängivad tänaval ennemini mõnu kui raha pärast.
«Pealegi ei ole kombekas tasust
rääkida,» ei tahtnud nad oma
teenistuse suurust avaldada.
«Folgil ostavad inimesed
viimase raha eest pigem õlle
kui annavad muusikule,» märkis Koppel. Tema sõnul teenib
Pärnu tänavatel paremini kui
Viljandi festivalil.
13-aastane Sander, kes on

trompetit harjutanud veidi üle
viie aasta, teenis kolme minutiga 15 eurot. Poiss on festivalil
musitseerinud varemgi. Ta rääkis, et kogu tema teenistus on
seni kulunud jäätisele. Oma sõnul oli ta eelmisel päeval saanud 30—40 eurot.
Teisalt Karl Sakrits koos
Tartu bändiga Ropka proovis
tänavamuusikuna kätt esimest
korda. «Süüa peaks selle eest
saama,» märkis ta tunni ajaga
teenitud veeringute kohta.
Kuuldes trompetist Sandri
töötasu suurust, ütles Sakrits,
et nemad pole enam väikesed
poisid ning seekord oli ehk ka
esinemispaik pisut vale.
(«Sakala»)

Pärimusmuusikuid ja näitlejaid
ühendav Vaba Vanker rändas
mööda Eestit hobuvankritel, et
anda endale aega. Teekond lõppes efektselt Viljandis. KENNO SOO

Kui pisikest inimest ümbritsevad
hiiglased, on kindlam otsida
maast seda, mis on veel tillem
kui sina.
ELMO RIIG

Pärimusmuusika festivalil valmis Kahvliahvi kokakooli eestvedamisel toidust makett, mis
kujutas Viljandi vanalinna saja aasta pärast.
Kokakooli eestvedaja ja
idee autori Merle Liivaku sõnul tahab see julgustada lapsi
köögis tegutsema ning õpetada
neile toiduga ümberkäimist.
Samuti on tema jutu järgi tähtis ka see, et vanemad lubaksid
oma lapsi kokkama ning usuksid sellesse, et lapsed saavad
köögis hakkama.
«Väga oluline on ka loominguline pool, et lapsed saaksid asjale mänguliselt läheneda,» toonitas Liivak.
Et vanemate ja laste koostööd köögis ergutada, tegid
kahvliahvid töötube, milles
nad innustasid lapsi endale
toitu valmistama. Neist kõige
suurem ja kunstilisem oli toiduainetest Viljandi tulevikumaketi koostamine laupäeva
õhtul Esimesel Kirsimäel. Merle Liivaku arvates läks see suurepäraselt.
Pisipõnne juhendas neli arhitekti: Margit Argus, Margit
Aule, Maris Kerge ja Mae
Köömnemägi. Nemadki jäid
lõpptulemusega rahule, leides,

Arhitektid (vasakult) Margit Argus, Mae Köömnemägi, Maris Kerge ja
Margit Aule äsja valminud maitsva maketiga.
KENNO SOO

et osalejad olid väga loomingulised ning tulid juhendajate
ideedega hästi kaasa.
Lapsed võisid maketile teha hooneid, mida nemad tahaksid saja aasta pärast Viljandis näha. Enamasti kasutasid
nad köögivilju, kuid raekojaks
sai sidrun ja järv oli jogurtist.
Iga köögivili tähistas eri ehitist:
suvikõrvitsad kortermaju, kartulid eramuid, porgandid spordirajatisi, küüslauk koolimaja
ning marjad ja puuviljad kultuurirajatisi.

Muu hulgas kerkisid maketile hiiglasuur melonist juuksurisalong, kõrged suvikõrvitsa korterelamud ning huvitavad granaatõuntest hooned.
Õhtu lõpuks söödi Viljandi tulevikuhooned üheskoos
ära. Arhitektid loodavad, et
nad suutsid mõnes lapses äratada huvi arhitektuuri õppimise vastu. Nii et kes teab,
võib-olla töötavad Viljandi
juuksurid saja aasta pärast
tõepoolest suures ümmarguses salongis.
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Põhja-Eesti paeluvad kontrastid
Järvamaal ootavad külastajaid esimest aastat otsekui nõelasilmast
tulnud Ervita tuulik ja
kümned uued majutuskohad.

Võõra
pilguga
omal
maal
BIRGIT ITSE
birgit.itse@ajaleht.ee

Välismaalased ülistavad Eesti väiksust, maalilist maastikku ja saarte rohkust; kiidavad sõbralikkust, rahulikku liiklust ja omanäolisi turismiatraktsioone. Viimati mainituid tekib igal aastal
juurde.
Teadagi on eestlane selle kõigega harjunud. Aga kui ei laseks
end sel suvel häirida teeremondist ega sääskedest, vaid vaataks Eesti uusi turismitooteid ja -teenuseid nii, nagu näeb
neid keegi, kes on tulnud mujalt Euroopast või suisa ookeani tagant?
Reisisoovitusi jagavad välismaised veebiküljed kuulutavad suureks plussiks Eesti väiksuse ja saarte arvu. Seda kiidab inspireringtravellers.com lehel avaldatud blogi postituses ka Pekingis sündinud, kuid Kanadas elav 23-aastane Tracy
Zhang.
Alles viimasel ajal on ka Eesti turismiettevõtjad ülalmainitut eelisena tunnetanud.
Ettevõtluse arendamise sihtasutuski soovitab võtta tänavu rataste alla Eestimaa teed. Nii on siseturismis rõhk seikluslikkusel ja avastamisjulgusel.
Puhkaeestis.ee kaudu inimesteni jõudvad soovitused innustavad omal käel ringi vaatama ning avastama uusi kohti,
vaateid ja huviväärsusi kogu perega.

Tarmo Mutso ütlust mööda pole viimastel aastatel lisandunud niivõrd üksikobjekte, kuivõrd lisateenuseid ja -võimalusi. See peaks andma põhjuse minna mõnd objekti uuesti
uudistama.
Uue ilme on saanud riigimetsa majandamise keskuse
Simisalu puhkemaja. Eri hinna- ja mugavustasemega majutuskohti on ohtralt juurde tekkinud ning see annab põhjuse
jääda Järvamaale kauemaks.
Müüsleris Vabadussõja teemapargis saab uudistada Eesti ajalugu suve hakul avatud,
ajaloolase Ago Pajuri koostatud ekspositsiooni või panna
oma võimed proovile Koeru viburajal, mis on tekitanud kohalikel laatadel palju elevust ja
pikki järjekordi.
Järvamaa turismiinfokeskuse infokonsultant Piret Sihver nimetab seda kui sõltuvust
tekitavat enese proovile paneku võimalust. Mõlemad atraktsioonid jäävad Koeru, Kareda
ja Järva-Jaani valla eestvõttel
loodud Looduskaare võrgustikku.
Uusobjektide seas on turismispetsialistide lemmik Rakveres avatud politseimuuseum.
Peale Tarmo Mutso soovitavad

ERAKOGU

AIVAR AOTÄHT

Naissaare kitsarööpmelisel raudteel liikuv ühe vaguniga rong sõidutab
turiste sadama ja Männiku küla vahel. Saare keskosas paksude metsade keskel asub põhjus, miks saar oli viis aastakümmet tsiviilelanikele
suletud: miiniladu ja meremiinide lõppmontaaži tsehh.

seda ka Järvamaa turismiasjatundjad, sihtasutuse PõhjaEesti Turism projektijuht Silja
Talviste ja Piret Sihver. «See
peaks olema iga väikese poisi
ja noore isa meelispaik. Kõige
parem — mingu koos,» ütles
Sihver.
Nimelt pakub muuseum
võimalust kogeda politseitööd,
olgu siis turvavööd katsetades,
autoroolis reaktsioonikiirust
mõõtes või sõrmejälgi andes.

Väiksematele on mõeldud lastepolitseimuuseum ja mängutuba.
Sihver ja Talviste kiidavad
ka Lääne-Virumaal asuvat Lontova seiklusparki, mille madalturnimisrajale on lisandunud
elemente. Talviste hinnangul
pakub Lontova head võimalust
lõõgastuda koos sõprade või
töökaaslastega. «See on teistest
seni nähtud seiklusparkidest
erinev,» kinnitas Sihver.

Augustis puhkajatel soovitas Tarmo Mutso valida põhjast
lõunasse või lõunast põhja liikumiseks Peipsi ranniku.
Need, keda ei meelita vene vanausuliste külad, suuruselt Euroopa neljas järv ja selle pakutavad ujumisvõimalused ning
kes ei pea vajalikuks täiendada talviseid küüslaugu- ja sibulavarusid, võivad nautida viimastel aastatel uuenduskuuri
läbi teinud Alatskivi lossi mõnusid ning korrastatud parki.
Piret Sihver ja Silja Talviste lisavad nimistusse igal aastal teenuste nimekirja täiendava Avinurme puiduaida, kus
saab puidust käsitööd nii osta
kui ise meisterdada.
Avinurmele üsna lähedal
on Kohtla kaevanduspark. Seal
on võimalik 25 meetri sügavusel maa all uudistada tõelist
kaevurielu. Jõhvi—Kuremäe
tee äärde jääv Kose alevik on
samuti näinud viimasel paaril
aastal senisest rohkem turiste.
Kohalik turismiasjatundja
Enn Käiss tunnistas, et sealsed
inimesed ei pea tuhamägesid
ega vanade kaevanduste täis
vajunud käikudest vee väljajuhtimiseks paigaldatud torusid mingiks huviäärsuseks, ent
siiski on Kose-Ahtme nõiakaevudeks ristitud avatud kaevanduskäigud meelitanud kohale
sadu huvilisi.
Käiss selgitas, et kõnealused käigud on maa all kergelt
kaldu ja et Jõhvigi asub kõrgustikul, hakkas sadude või suurvee ajal madalamates kohta-

KOMMENTAAR

ÜMBER EESTI
«Sakala» suvelugude sari tutvustab huvitavaid paiku, millele
võiks Eestis tähelepanu pöörata. 2. juulil alustasime omanäolistest söögikohtadest, 9. juulil käsitlesime Eesti mõisaid,
16. juulil võtsime vaatluse alla
rannad ning 23. juulil uurisime
köitvaid matkaradu.

ANTS LIIGUS («PÄRNU POSTIMEES»)

Kose-Ahtme kaevanduskäikudest purskav vesi on kohale meelitanud juba sadu huvilisi.

des metsa uputama. «Uppunud kaevanduskäikudes tekkis surve ja vesi pressis välja,» rääkis ta.
Tõsi, kuival suvel ei paku
maa seest paistvad torud erilist huvi, kuid kevadel purskas vesi neist 30 sentimeetri
kõrgusele. «Nad on olnud ka
suvel ilusad,» ütles Enn Käiss,
viidates eelmisele vihmarohkele suvele.
Neil, kellele see põnev
tundub, tasub võtta suund Kose alevikust Pannjärvele viivale vanale teele. Täpsemaid
juhiseid leiab nii maa-ameti
kaardirakenduselt kui Face-

bookist Enn Käissi albumite
all olevalt skeemilt.
Põhjaeestlasele on pankrannik midagi igapäevast, mis
teeb kaevude või uuselamute
rajamise tüütuks ja tülikaks.
Harjumuspäraseks on saanud
vaated kaldalt avanevatele
saartele ja laidudele, mida
jääb ainuüksi Harjumaale 74.
Mujalt tulnuile pakuvad
need paigad hingematvalt ilusaid elamusi. Samuti lubavad
rannik ja saared piiluda sellesse ajalooperioodi, kui palju asju oli salastatud ja hulk
paiku tavaelanikule ligipääsmatuks muudetud.

ERAKOGU

Tallinnast veidi loodesse
jääv suuruselt Eesti kuues
saar (kui Kassari saareks lugeda — toimetus) Naissaar on
Piritalt küll selge ilmaga näha, kuid näiteks 1950. aastate
teisest poolest pärinevatel
kaartidel seda peal pole.
1998. aastal ennistuskõlbmatuks tunnistatud Naissaare Maarja kirik on läinud iga
aastaga ilusamaks.
Võssakasvanud rippuvate laudadega ajahallist ehitisest on saanud helekollase
voodriga puukirik. Sel kuul
jõudis kohale ka uus tornikell.

Kuurortlinn Pärnu lugu
elustub juba kolmandat suve tasuta linnaekskursioonide ajal. Pärnu külastuskeskuse juurest algavad ringsõidud on neljas keeles; eesti keeles saab linna lugu
kuulda laupäeviti kella 15
alates. Korraldajad on lubanud, et ekskursioonid kestavad 15. septembrini, kui kohal on kas või üksainus huviline.
Pärnumaale jääb ka Põhja-Euroopa moodsaim, Eesti
ainuke suletud rada, mis on
mõeldud autode ja mootor-

rataste ringrajasõiduks. Varem kandis see Audru ringraja nime, aga nüüd on auto24ring.
1990. aastate algusest
saati kasutusel olnud, võimaldab see ümberehituse
järel võistlusi pidada lausa
neljal eri pikkuse ja kujuga
trassil, millest pikim on 3,2
kilomeetrit.
Tarmo Mutso ütlust mööda on toredasti käima läinud Hiiumaa väikesadamate projekt, kus sadamateenuseid, toitlustust, majutust, tegevust ja üritusi pa-

kutakse nii jahtidega kui
maa poolt tulnuile.
Näiteks kiitis Mutso Orjaku sadamat, mis olevat oma
uue kuursaaliga lihtsalt imeilus. Külalisi ootavad teisedki, nagu Sõru, Kõrgessaare,
Heltermaa ja Roograhusadam.
«Loomulikult
käivad
hiidlased kogu aeg jälgimas,
kuidas edeneb uue Kärdla
sadama ehitus, see peaks ju
aasta lõpuks valmis olema ja
ootab järgmisel hooajal samuti laevu,» teadis Mutso
öelda.

Lõuna-Eesti lähedane pärand
Põhjaeestlased õhkavad Tatra
mägedes, et kõige ilusam riik
on ikka Lõuna-Eesti, ning selles on tõetera. Lõuna-Eesti
maakondi ühendavad sel suvel
ajakirja
«National
Geographic» kollased aknad ja teemamarsruudid.
Projekti tutvustuse järgi annab «Elu kahe maailma piiril»
võimaluse tutvuda Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuripärandi,
imelise looduse ja uuendusmeelse ettevõtlusega.
Seto Külavüü on uus turismimarsruut, mis juhendab
käänulistel ja künklikel Setomaa külavaheteedel liiklemist,
et põhjaeestlanegi saaks pärimusaastal teada ja proovida,
mis on suuliim, küümnetsäi ja
sõir.
Mekkida tasub neid igas
Külavüü peatuspaigas, sest Se-

to kuningriik «om suur riik,
õgah küläh tettäs suuliimi esmuudu». Kuidas sa muidu
tead, millise küla roog kõige
rohkem mokkamööda on.
Künklikud, savipunaste põldude vahel vinka-vonka kulgevad teed on hellitlevalt MägiEestiks kutsutavale Võru- ja
Põlvamaale küll iseloomulikud,
kuid Esnas elav ja Tallinnas
Eesti esindust pidav käsitöömeister Martin Bristol soovitab
leppida kokku hoopis Mooste
kultuurikeskuse külastuse.
«See on minu viimase aasta ahhaa-elamus, sest on lühikese ajaga püsti pandud,» põhjendas ta. Bristol kiitis ühtlasi
Mooste muusikakooli ja keskuse suuri kontserte.
Omanäolisi ja Eestis ainulaadseid teenuseid leiab ka
Valga- ja Viljandimaalt.

Näiteks võib tuua Viljandimaal fotohuvilisi turiste meelitava Käära talu puhkemaja või
Vanaõue turismitalu oma lihatoaga. Või siis eelmisel suvel
avatud täisautomaatse majutusasutuse, automaathosteli
Just Rest (lihtsalt puhka — toimetus). «Tavaliselt seal klienditeenindajat ei kohta. Uksest
saab sisse broneeringukoodi
alusel või tuleb maksta majutuse eest kohapeal automaadis
enne majja minekut,» selgitas
Tarmo Mutso.
Viljandi paremaks tundmaõppimiseks pakuvad sealne
muuseum, Kondase keskus ja
vana veetorn kolmikpiletit.
Mutso ütlemist mööda on
eelmisel suvel katsena käivitatud projekt sel suvel hooga
käima läinud. Ta nimetab paketi eeliseks seda, et need

kolm hoonet on avatud seitse
päeva nädalas ja kõiki ei pea
sugugi ühe päevaga läbi käima, sest pilet kehtib kogu suve.
Jõgevamaal asuv Eesti suurim kogu pere mängumaa Vudila avas suve hakul kolm uut
liumäge, millest ühel on suisa
kolm tasandit. Ühtlasi on seal
looduslik järv, millelt avanevate vaadete nautimiseks saab
kasutada nii vesijalgrattaid kui
aerupaate.
Üks Vudilas käinud Järvamaa pere oli sunnitud jätma
samasse kanti jääva elusuuruste mammutitega Jääaja keskuse mõneks teiseks korraks, sest
kaasas olnud viiene ja kaheksane põnn suikusid pärast nelja Vudila tundi autos juba enne, kui sõiduki rattad asfalti
puudutasid.

Reisingi Eestis tavaliselt
autoga ja mul on välja kujunenud oma lemmikkohad.
Kui eesmärk on tegelda
oma hobi, kalapüügiga, võtan suuna Peipsi äärde.
Kui meile on tulnud külalised ja soovin näidata

REISIJUHT SOOVITAB

Lääne-Eesti mereline maisus

Pärnumaal Audrus põrisevad nii nelja- kui kaherattaliste mootorid.

MINDAUGAS
UBARTAS
leedulane,
Tele2
Eesti juht

Eestit, viin nad Palmse
mõisa aeda ja Sagadi mõisasse, kus on imeline interjöör ja suurepärane restoran. Tagasi tulles käime Jägala joa juures.
Lastele meeldib Tartus
Ahhaa keskuses, mõnus on
jalutada Tartu vanalinnas
ning nautida tagasiteel
head toitu Põhjaka mõisas.
Olen mõne korra käinud ka Saaremaal, kuid pole saanud seal palju ringi
vaadata — ehk õnnestub
sel aastal.

Reisijuhtide sarja «Bradt Travel Guide» autor Neil Taylor soovitab Eestis
käia järgmistes paikades
• Saatse — tunneta raudse eesriide draamat, seisatades Vene piiri lähedal, vaadeldes jälgimistorne ja järgides piiritsooni karme reegleid.
• Naissaar –— ühe õhtuga on võimalik sõita
kitsarööpmelisel raudteel, tutvuda militaarpärandiga ja nautida esmaklassilist kontserti.
• Haapsalu raudteemuuseum — täieneb iga
aastaga, muutudes üha põnevamaks. Unus-

tatud pole ühtki ajastut ega sõiduvahendit;
reisimiseks on võimalik valida oma lemmiksajand.
• Põltsamaa — kannab õigustatult toidupealinna nimetust. Maitsvad moosid, juust ja
vahuvein on justkui isutekitajad enne kirikusse, lossihoovi või muuseumi minekut.
• Palmse mõis — suurepärane ülevaade sellest, kuidas elasid Eestis saksa mõisnikud,
millised olid nende elamistingimused, kuidas nad õunu kasvatasid või ümbruskonna
metsi hooldasid.
Allikas: Neil Taylor

Telemees Margus Saar imetleb Eesti maastikke
BIRGIT ITSE
birgit.itse@ajaleht.ee

Margus Saar, mis on käidud
kohtadest teie pere lemmikpaigad ja miks?
Minu lemmiklinn on suvine
Pärnu, mul seostub sellega
lapsepõlvest jäänud nostalgiline kiiks.
Pärnu on paraja suuruse ja
tempoga kuurort, rannast võib
laenata ratta ja linnale päevaga tiiru peale teha. See linn
näeb hea välja, teenindus on
seal korralik, pargid hooldatud, plaaž lahmakas ja söögikohti piisavalt palju.
Spontaanseteks väljasõitudeks sobib pealinnale veel lähemal asuv rahulik Haapsalu.
Sealseid väikseid kohvikuid,
puitarhitektuuri, mere-, pargija lossivaateid võib nautida lõputult.
Milliseid kohti julgete veel
soovitada?
Ootamatult tegin sel aastal lühipeatuse maalilises Vihula
mõisas. Mustoja jõgi, tiigisaared ja kaunilt taastatud mõisakompleks — seal on hea lasta
silmal puhata, kui majadesse
sisse põigata pole võimalik.
Pisut metsistunud tiigiga
Sagadi mõisa park on ka kena
vaatepilt ega maksa midagi.
Möödunud suvel oli mu
meelispaik Eesti teises otsas
— Põlvamaal, kus asub maanteemuuseum. Seal ei hakka

isegi lastel igav, meestest rääkimata.
Uskumatu, et üks igavavõitu nimega muuseum pakub
nõnda palju põnevat, ühtaegu
nostalgilist ja innovaatilist.
Sealsamas on Taevaskoda.
Parklast saab matkaraja kaardi
kaasa võtta ja kõik tähtsamad
imed omal käel ära vaadata.
Piusa koobaste külastuskeskus on uhke ehitis. Kahjuks
pole liivakoopaid enam lubatud nõnda sügavuti uurida kui
mõni aasta varem, kuid hea
pildi saab nendest ja nahkhiirtest ikka. Kui juba nii kaugele
on sõidetud, võiks kaeda Värska sanatooriumi viisakat majutust ja plaanida Seto talumuuseumi külastust.
Narva vaated, Narva-Jõesuu lõputu rand ja Ida-Virumaa tööstusmaastikud pakuvad ka omamoodi elamust.
Saadjärvel Äksis asuvasse
Jääaja keskusse pole ma veel
jõudnud, pidavat olema huvitav kogu perele.
Mida on Eestimaal rännates
toredat?
Mulle on hakanud meeldima
maastiku vaatlemine. Eesti
imetlemine on justkui seisund.
Heinamaadelt niidetud esimene hein, haritud viljapõllud,
põndakul külitavad kariloomad, helerohelisest sinkjasmustani ulatuvad värvid — üsna idülliline.
Majapidamised on näinud

peremehekätt. Muidugi on ka
mahajäetust, varemetes talukohti ja kolhoosiaegseid lagunenud sealautu, kuid ehk saab
nendestki ajapikku üle.
Kuhu ja millal minna? Mis
saab otsust langetades määravaks?
Lastega sõites peaks plaani pidama, et vahemaad ei läheks
liiga pikaks ning oleks põnevust ja askeldamist.
Ronimispuu ja kiik on ühtmoodi ägedad nii Lätis kui kodupargis. Maastikuvaatlused ja
spontaansed väljasõidud sõpradega on rohkem iseendale.
Mil moel erineb tööasjus
mööda Eestit sõitmine perega
puhkamisest?
Tegime kümmekond aastat tagasi suvesarja «Me oleme Tallinnast». Nendest käikudest
mööda Eesti huviväärsusi jäi
meelde palju toredaid kohtumisi, ekskursioone ja õpetusi.
Olen ikka nimetanud televisioonis töötamise plussiks seda, et sulle näidatakse ka selliseid paiku, kuhu sa ise teed ei
leia, kuuled tarkust, mille eest
maksma ei pea, ja saad elamusi, mida teised võivad ainult telekast vaadata.
Noh jah, tuleb tunnistada,
et liiga uljalt eksperimenteerida ka ei tasu: Värska rahvateatri prouade õukatopsi oleksin pidanud tookord ikka tagasi lükkama.

PEETER KÜMMEL

Vudila lubab lapsed autorooli ja ATV-ga rallima.

ERAKOGU

Viljandi vana veetorn on käed
löönud Kondase keskuse ja
Viljandi muuseumiga. Kolmikpilet kehtib terve suve.

Teletöö viib Margus Saare aeg-ajalt paikadesse, kuhu tavainimesed ei pääse. Näiteks õnnestus tal käia remondieelses Tallinna teletornis enne, kui see külastajatele avati.
ERAKOGU

K

0,90 Virtuosso
6,25 Havarti
0,98 Presto pasta

4,38 hakklihasegu
1,35 Virtuosso päevalilleõli

1,68 Kodusai

0,57 Alma

1,50 Hea

6,30 Havarti

0,85 Presto sarveke, spiraal, toru

2,59 Pere (Läti)

2,55 Pere

3,59 Leola seahakkliha

1,53 Oilio taimne õli

0,08 peremunad (S)

1,27 Aura

4,97 Araabika

1,10

0,99 «Arielle»

1,56 Eesti

1,00 Hagari

0,56 Rimi

0,90 Virtuosso

5,78 Havarti

0,72 % sarveke

2,54 %

2,58 %

2,98 Kodune jahutatud

1,35 Virtuosso päevalilleõli

0,11 Rimi

0,79 Fruitland

4,98 Araabika

0,89

0,65 «Solist»

1,15 Holland

28,01

28,94

Sai

Piim 2,5%

Margariin

Juust

Makaronid

Keeduvorst

Viiner

Hakkliha

Toiduõli

Kanamunad (tk)

Apelsinimahl

Kohv

Suhkur

Kartul

Tomat

KOKKU 23. VII 2013

KOKKU 27. III 2013

29,18

26,41

28,78

1,09 Holland

0,49 «Solist»

0,88

3,90 Araabika

1,09 Aura

0,10 Old Farmer (M)

2,50 %

2,39 Valla lastevorst

0,92 %

30,83

30,96

1,41 kobar

0,69 «Gloria»

0,91

5,50 Laura araabika

0,82 Säästu

0,10 Säästu

1,70 Coroli

4,35 Pere

2,58 Säästu

2,10 Nimeta

0,88 Fusili

5,72 Meieri

1,56 Hea

0,56 Meieri

1,16 Säästu

0,92 Säästu vormileib

31,78

31,54

1,41 kobar

0,68 varajane

1,04

5,50 Laura araabika

0,82 Säästu

0,10 Säästu

1,59 Coroli

4,95 Peremehe

2,54 Soodne

2,10 Nimeta

0,88 Presto spiraal, pasta

5,72 Meieri

1,56 Hea

0,56 Meieri

1,16 Säästu

0,92 Säästu vormileib

A & O (Koidu)

31,57

30,40

23,77

23,48

1,09 Holland

0,55 pakitud

0,85

3,90 Optima Linja

0,68 Hea

0,12 Balticovo

1,35 Golden Oil

2,39 hakklihasegu UVIC

1,60 Põhjatäht

2,39 Valla lastevorst

0,85 Presto pasta, spiraal, sarv

4,29 Hollandi leibjuust

0,98 Optima linja light

0,49 Armas

0,92 Hagar

1,03 Rehe rukkileib

32,51

31,16

1,29 kobar

0,65 Eesti

0,99

5,98 Paula

0,79 Selver

0,11 Selver

1,35 Taimne õli

3,98 Pere hakklihasegu

3,18 Tallegg

3,00 Valla lastevorst

1,23 Selver spiraal

4,89 Hollandi leibjuust

1,18 Marcysia

0,56 Selver Pluss

1,00 Pere Wabariigi

0,98 Must vormileib

SELVER

ARVO MEEKS («VALGAMAALANE»)

Tabelis on toodud kilo- ja liitrihinnad eurodes. Rohelisega on märgitud odavaim ja punasega kalleim toode.

1,49 Poola

0,65 varajane

0,89

5,37 Laura araabika

0,79 Säästu

0,10 Säästu

1,66 Coroli

3,97 hakklihasegu

2,58 Säästu

2,00 Nimeta

0,98 Säästu sarveke, spiraal

5,72 Meieri

1,56 Hea

0,56 Meieri

1,16 Säästu

0,92 Säästu vormileib

MAXIMA (Korneri)

Pildil olevad tooteid ei pruugi olla kõige odavamad.

MAKSIMARKET

kõige enam kaubavalikusse lisandunud odavam hakklihasegu,
kohv ja tomatid.»
Säästumarketis on toidukorv
kallinenud märtsiga võrreldes
2,37 eurot. Rimi Eesti Food aktsiaseltsi kommunikatsioonijuht Katrin Bats sõnas, et hinnavaatluse
ajal leidus Säästumarketi laos
kindlasti ka odavamaid tooteid,
kui tabelisse oli märgitud. Neid
kõiki ei pruukinud väljas olla ning
see kajastus hinnatõusuna.
«Rimi hinnalangust võin kommenteerida nõnda, et mõne võrreldava toote tooraine, näiteks
kohvi, suhkru ja munade hind
ning seeläbi ka nende ostuhind on
langenud,» selgitas Bats.
Peab märkima, et juba üks kallimat sorti toode võib tekitada
hinnavõrdlusse ühe-kahe euro
suuruse erinevuse ning tõsta ostukorvi hinda. Seda, et inimesed
hakkaksid niisuguse tabeli järgi
poes toidukorvi kokku panema,
me ei arva, sest hinnad muutuvad
iga päev. Siiski peaks see andma
aimu ketikaupluste üldisest hinnakujundusest.

TARBIJA

32,38

0,56 Farmi

1,25 Must vormileib

1,03 Rehe rukkileib

Leib

1,00 Rehe rukkileib

MEIE (Leola)
KONSUM

Meie toidukaupade LõunaEesti piirkonna juht Aive Vanamets lausus, et poekett on läinud
üha rohkem seda teed, et kliente
teavitatakse soodsatest hindadest
oranži hinnasildiga ning kampaaniatoodetel on hinnasilt kollane.
«See hinnavaatlus on koostatud
nendest toodetest, mis ei ole kampaanias, kui hinnasilt on valge,»
tõdes Vanamets.
Kui märtsis sai toidukorvi kõige kallimalt kätte Selverist ning
maksma pidi 32,51 eurot, siis juulis oli see odavnenud 1,35 eurot.
Selveri avalike suhete juhi Ruth
Aarma sõnul on kaupluse valikus
kvaliteetsed tooted, aga paraku
on kvaliteetne tihti ühtlasi kallim.
«Hinnavõrdluses ei arvestata
soodus- ja kliendikaardipakkumisi, kuid kogu aeg suureneb Partnerkaardi kasutajate arv,» lausus
Aarma. Ta lisas, et paljud soodustused on mõeldud just püsiklientidele.
«Tabelist võib välja lugeda, et
võrreldes märtsiga mõjutavad Selveris asetleidnud hinnalangust

SÄÄSTUMARKET
(Männimäe)

Toona kujunes selle hinnaks 23,77,
nüüd 23,48 eurot — 16 ainest koosnev toidukorv on odavnenud 29
senti.
Maxima avalike suhete juhi
Erkki Erilaiu sõnutsi on pood lubanud tarbijale, et seal on võimalik igapäevaostudelt säästa, ning
teeb kõik, et see nii oleks. Selleks
vaadatakse pidevalt, mida teevad
konkurendid, millised on teistel
sarnaste toodete hinnad, ning kui
Maximal on mõni kaup kallim,
korrigeeritakse seda võimaluse
korral.
«Peame tarnijatega hinnaläbirääkimisi ja arendame kaupluseketi enda kaubamärke, mis annavad säästu reklaamikulude arvelt,» lausus Erilaid.
Toidukorvi maksumuselt järgnes Maximale Rimi 28,01-eurose
ning Säästumarket 28,78-eurose
ostukorviga.
Kõige kallimaks osutusid Meie
toidukaupade Leola kauplusest
valitud kaubad: seal tuli 16 tootest
koosneva toidukorvi hinnaks 32
eurot 38 senti. Märtsiga võrreldes
kallines toidukorv 3,20 eurot.

RIMI

did on ise suurusega. Lisaks ei ole
kõik ühe tooterühma kaubad asetatud ühte ja samasse kohta: peale põhiväljapaneku on eri paikadesse välja pandud sooduspakkumisi. Liiati ei pruugi need olla kõige odavam valikuvariant, sest pigem on langetatud mõne kallimat
sorti toote hinda.
Väiksemates poodides on hinnasildid ruuminappuse tõttu lükitud üksteise otsa ning viimasel
ajal on moeks saanud, et tootelipikul on kirjas tavaline, kliendi- ja
kilohind, lisaks on mahutatud sedelile veel triipkood.
Tabelist selgub, et enamiku
toiduainete, näiteks odavaima leiva, saia, piima, kanamunade, kartuli ja suhkru hind on poodides
üsna sarnane. Seevastu odavaima
kohvi, juustu ja hakkliha hinna
erinevused on märgatavad. Kõige
soodsamalt võib osta ketipoodide,
Säästumarketi, Selveri või Rimi
tellimise peale valmistatud omatooteid.
Märtsis, eelmise toiduainete
hindade võrdluse aegu sai ostukorvi kõige odavamalt Maximast.

TOIDUAINE

Kauplustes käies ja valikut tehes
ei lähtunud me kaubamärkidest,
vaid kirjutasime üles, kui palju
maksab ühes või teises poes kõige
odavam piim, leib, sai ja nii edasi. Hinnavõrdlusest on välja jäetud need pakkumised, mis kehtisid kaupluse kliendikaardi omanikele, ning samuti kampaaniatooted.
Toodete puhul näitame kilo-,
liitri- või tükihinda, sest osa kaupu on müügil eri mahuga pakendites.
Võrdluse tarbeks suure kaubakoguse hulgast odavaimaid tooteid leida pole lihtne. Selleks on
vaja jälgida kilohinda, sest paken-

Eelmisel sügisel alustas
«Sakala» poekettide toidukorvi maksumuse võrdlemist.
Eelmine hinnatabel ilmus aprilli algul, toona sai kõige kallima ostukorvi Selverist, odavaima aga Maximast.

sten.mahov@ajaleht.ee

STEN MAHOV

Kõige odavama ostukorvi saab Maximast
8 Sakala
30. juuli 2013
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VABA AEG

Registreeru soodushinnaga
kuni 16. augustini!

Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0082, sakala@ajaleht.ee.
Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

ÜRITUSED
Peetrimõisa Härjapea kõrtsis on
täna kell 18 perekonstellatsioonide õhtu. Täpsem info ja
osalusest teatamine telefonil
502 8653.
Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal korrusel
avatakse 2. augustil kell 17
Haapsalu graafilise disaini võistlus-näitus «Eesti kultuuriplakat
2013». Väljapanek jääb avatuks
kuni 30. augustini. Tallinna tänav 11/1.
Suure-Jaani staadionil on 3. augustil kergejõustikuvõistlus «Vanad olümpiaalad». Kell 10.30
võistlevad noored ning kell 13
algab põhivõistlus. Info Hugo
Hommiku telefonil 5690 8877.

NÄITUSED
Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal korrusel on
1. augustini avatud Kaupo Kikkase fotoinstallatsioon «Kaevurid». Trepihallis on 31. juulini
Soome instituudi rändnäitus
«Kirgas, kerge ja karge nagu vesi. Soome nüüdisproosa». Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.
Karksi valla kultuurikeskuse kolmanda korruse fuajees on näitus «Avasta Mulgimaad, jäädvusta oma kodukohta» ja sinises
saalis ajakirja «National Geographic» fotonäitus «Ookeani
hing». Mõlemad näitused jäävad

avatuks 31. juulini. Viljandi
maantee 1, Karksi-Nuia.
Tel 435 5529.
Abja kultuurimaja esimese korruse fuajees ja väikeses saalis
on näitus «Looduse aasta foto
2012», Abja päevakeskuses
Jaan Pääsukese fotonäitus
«Mäng valgusega». Abja Ukuvaka ruumes saab näha pärandkultuuri aastale pühendatud
näitust «Oh aegu ammuseid».
Kõik näitused on avatud 31.
juulini asutuste lahtioleku aegadel.
Viljandi muuseumi näitusetoas
on 11. augustini 1970. aastate
laste elu kajastav näitus «Lapse
põli». Johan Laidoneri plats 10.
Tel 433 3316.
Viljandi uue kunsti muuseumis
näeb 20. augustini rahvusvahelist kunstinäitust «Vabaduse
püüe» ja Kuulo Vahteri Eesti
95. aastapäevale pühendatud
näitust «22 Eestit». Sellele on
välja pandud portreed Eesti
riigitegelastest alates Jaan
Tõnissonist kuni Andrus Ansipini. Linnu tänav 4.
Kondase keskuses näeb 26. augustini väljapanekut «Meisterfotograaf Jaan Riet. Inimesed ja
paigad stereofotodel 1902—
1935», 15. septembrini Anna
Wildrose'i kollaaži- ja assamblaažinäitust «Sinine, valge, punane», 22. septembrini Kaarina
Staudinger-Loppukaarre maale
müstilistest olevustest «Öised
olevused» ning 22. septembrini

Maraton on
elamus!

Soomes elava kunstniku Tatjana
Bergelti kollaaže «Keele ilu» ja
Urve Küttneri «Visioonid».
Püsiekspositsioonis on Paul
Kondase maalilooming Viljandi
muuseumi kogust. Pikk tänav 8,
Viljandi. Tel 433 3968.
Sakala keskuses on suve lõpuni
Riho ja Ilme Kulla loomingut
tutvustav näitus «Kuldne skulptuurisuvi». Tallinna tänav 5, Viljandi.
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. Väljapanekut koostades on
kasutatud lisaks rahvusraamatukogu kogudele Eesti filmiarhiivi, Eesti riigiarhiivi ja Eesti
ajaloomuuseumi materjale. Näituse on koostanud Lea Hein ja
kujundanud 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.
Suure-Jaani külalistemajas saab
näha Valev Seina maalinäitust
«Jaanist mihklipäevani». Ilmatari tänav 3-a. Tel 551 5932.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Kerman, Kermo ja Roland.

25. august
48/19 km

www.tartumaraton.ee
Rulluisupartner:

Suurtoetajad:

Autopartner:

Meediapartner:

Peasponsor:
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SPORT

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

Laupäeval Pärnus peetud Eesti veemoto ringrajasõidu meistrivõistluste
avaetapil tegi Viljandi klubi Nord liige Paul Zujenkov kaasa kahes noorte paadiklassis ja tuli mõlemas teiseks. Täiskasvanute GT-30 klassis
oli Matthias Agur kolmas.

TULEMUSI
JALGPALL. Viljandi JK Tulevik pidi pühapäeval koduväljakul vastu võtma suure
7:0 kaotuse Tallinna FC Levadia teiselt meeskonnalt.
Meistrivõistluste teises
liigas alistas Tuleviku II 3:1
Kärdla Linnameeskonna,
FC Tarvastu pidi 6:1 alla
vanduma Rummu Dünamole.
Laupäeval peetud jalgpalli meistrivõistluste lõuna grupi üheksandas voorus sai SK Tääksi võõral
väljakul 8:1 võidu Tartu JK
Löögi üle, Suure-Jaani United viigistas kodustaadionil
1:1 FC Tartuga ning Viljandi Tuleviku Vanakesed pidid võõral väljakul tunnistama turniiritabeli liidri
Võru JK 6:1 paremust.
RATSUTAMINE. Gunnar
Klettenberg lõpetas hobusel L. B. Carnaval La Silla
Riias peetud takistussõidu
maailma karikavõistluste
põhiparkuuri teise kohaga,
ent karikasarja arvestuses
teenis etapi esikoha punktid.
RANNAVOLLE. Viljandi
rannas mängitud segapaaride volleturniiri «Cheers
Viljandi folgivolle» võitjaks
tulid Kristiine Miilen ja
Rauno Tamme.
KORVPALL. Viljandi ranna
korvpalliväljakul peetud
turniiri «Folgikoss» põneva
finaali pööras enda kasuks
võistkond AP Mets, kes sai
10:8 võiduga meeskonna
John Deere ees esikoha.
PETANK. Pühapäeval Viljandi rannas peetud turniiri «Folgi petank» võitsid
meespaaridest Marko Kiivikas ja Mauno Mill ning segapaaridest Tiina ja Margus Sild.
KÄSIPALL.
Laupäeval
Valkla rannas mängitud
Eesti rannakäsipalli esimesel etapil sai Viljandi meeskond üheksa võistkonna
konkurentsis teise koha.
Kahes noorte vanuserühmas olid Viljandi spordikooli esindused teised ja
kahes kolmandad.
AERUTAMINE. Nädalavahetusel Pärnus peetud aerutajate Eesti karikavõistluste kahel distantsil ning
Pärnumaa lahtistel meistrivõistlustel korjasid Viljandi klubi esindajad hulga
peale 22 eri värvi medalit.

TULEKUL
JALGPALL. Täna kell 17
kohtuvad Viljandi staadionil Eesti noorte, 1997. aastal
sündinute meistrivõistluste esiliigaturniiril JK Tulevik ja Tartu JK Tammeka.
JOOKS. Homme kell 18 on
Viljandi staadionil vastupidavusalade klubi Staier
seeriajooksu etapp.

3 × TIIT ARU

Eesti meister Kati Ojaloo jõudis esimest korda 60-ga algava tulemuseni. Sportlase 60.07 tähistab uut Viljandimaa naiste vasaraheite rekordit.

KERGEJÕUSTIK

Vasaraheitjad säilitasid
võimupositsiooni
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

Eesti kergejõustiku
meistrivõistlused andsid Viljandi klubi esindajatele kolm kulda, neist
kaks tulid koos uue Viljandimaa rekordiga.
Laupäeval ja pühapäeval Tallinnas peetud Eesti kergejõustiku meistrivõistluste teisel
päeval kaitsesid Viljandimaa
sportlased vasaraheiteringis
edukalt aasta tagasi väljavõideldud tiitlit. Kati Ojaloo võitis
uue isikliku rekordi, 60.07-ga ja
Martin Lehemets tuli Eesti
meistriks tulemusega 64.20.
Päev varem olid kullaga pärjatud Kristo Galeta ja Risto Mätas.
Naiste vasaraheites korraliku tulemusega mullust võitu
korranud Kati Ojaloo tänavused võidunumbrid tähistavad
uut Viljandimaa rekordit ning
kergitasid teda Eesti kõigi aegade edetabelis seniselt neljandalt positsioonilt kolmandale.
Ehkki Kati Ojaloo võttis
naiste vasaraheitevõistlusel
liidrirolli avakatsel ning kulla
oleksid talle taganud kõik neli
mõõdetud katset, ei tulnud tema enda sõnul tänavune võit
pingevabalt.
«Maris muutus iga katsega
aina paremaks,» tunnustas Kati Ojaloo 55.56-ga hõbeda teeninud Maris Rõngeleppa.
Hallistest pärit vasaraheitjale valmistas head meelt võidutulemus: esimest korda elus

suutis ta määrustepäraselt
võistlusoludes 60 meetri joone
alistada. Enda jutu järgi on tal
selliseid sooritusi õnnestunud
paaril korral teha ka varem,
ent siis on neljakilone vasar
maandunud valel pool heitekoridori joont.
Nagu mullugi, suutis Kati
Ojaloo nihutada isiklikku rekordit hooaja kõige tähtsamal
võistlusel, ainult et tänavu
küündis kaar ligemale neli
meetrit kaugemale. 23-aastane
sportlane tunnistas, et rahvusvahelisele areenile trügimiseks tuleb tal astuda arengus
veel suur samm, ent motivatsioonipuuduse üle ta ei nurise.
«Hea õnne korral jõuan ehk
mõne aastaga sihile,» lausus ta.
Meeste kuulitõukes Eesti
meistriks tulnud Kristo Galeta
nihutas nelja sentimeetri võrra enda nimele kuuluvat maakonna rekordit. Kergejõustikuklubi Sakala liikmele ei tulnud
võit sugugi hõlpsalt, põhivõistlusel sai ta tulemuse kirja alles
kolmandal sooritusel ning päeva pikim kuulikaar õnnestus
viiendal katsel.
«Läksin kolmandat katset
tegema kindla peale, et end pärast kaht ebaõnnestumist finaalis uuesti käima tõmmata,»
selgitas Kristo Galeta. Kolmandal katsel saadud 16.92-ga pääses ta teisena finaali ning napsas seal õnnestunud sooritusega Raigo Toompuu eest kulla.
Toompuu näpunäidete järgi treenival Galetal oli see enda sõnutsi tänavu kolmas võistlus, kui ta oma juhendaja alistas. «Hea tunne on, ikkagi hooaja tähtsaim mõõduvõtt,» kõneles ta.

Meeste vasaraheidet ohjanud tiitlikaitsja Martin Lehemetsa tulemus ei küündinud
küll tema paremateni, ent
64.20-st piisas, et võtta ligemale kolme ja poole meetrise eduga Genro Paasi ees kolmandat
aastat järjest riigi vasaraheite
meistri tiitel.
Meeste odaviskes alistas
laupäeval Kadrioru staadionil
ainsa mehena 80 meetri piiri
Risto Mätas. Viljandimaalt pärit Mätas tuli Eesti meistriks tulemusega 80.87. Hõbeda pälvis
Sakala klubi esindaja Erki Leppik. Marko Jänes oli 74.39-ga
neljas ja Ahti Peder 70.48-ga
viies. Viljandimaa meeste vahele mahutas end 74.47 visanud tallinlane Magnus Kirt.
Naiste kettaheites teenis
Kätlin Tõllasson hõbeda. Viljandi spordikooli kasvandiku
parim tulemus Kadriorus oli
47.17. Alavõidu võttis 49.74-ga
Anu Teesaar ja kolmanda koha
hõivas veteran Eha Rünne, kellele märgiti protokolli tulemus
46.74.
Sakala klubi jooksumees
Rauno Künnapuu sai 400 meetris ajaga 48,29 pronksmedali.
Sellel alal pälvis 46,23-ga kulla
Marek Niit.
Klubi Staier esindaja Ülari Kais oli laupäeval kavas olnud 1500 meetri jooksus ajaga
4.04,63 viies.
Meistrivõistluste teisel päeval olid Viljandimaa sportlastest kõrgel kohal veel Triin
Eermäe, kes sai naiste kaugushüppes tulemusega 5.76 viienda koha, ja Rauno Künnapuu,
kes lõpetas samal positsioonil
meeste 200 meetri jooksu, saades ajaks 22,34.

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
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.
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Tiraaž 8662
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kristo Galeta tuli meeste kuulitõukes Eesti meistriks uut isiklikku ja maakonna rekordit tähistava 19.15-ga.

Nii reedel kui laupäeval sündisid Viljandis
tüdruk ja kaks poissi
ning pühapäeval nägi
ilmavalgust tüdruk.

30 AASTA EEST
«Tee Kommunismile»,
26. VII 1983

Martin Lehemets kaitses edukalt
Eesti meistri tiitlit vasaraheites.

Kasulikest sipelgaliikidest
on metsakaitse seisukohalt
suurima tähtsusega metsakuklane ehk punane metsasipelgas, sest tema peamiseks toiduks on teised putukad, nende vastsed, nukud
ja munad. Eluviisilt ja kasulikkuselt on metsakuklasega kaunis sarnane salukuklane ja sageli esinev metsakuklase ja salukuklase vahevorm metsa-salukuklane.
Eestis on nii metsakuklane
kui salukuklane võetud
riikliku kaitse alla.

KUULUTUSED
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Tartumets ostab metsakinnistuid. Teeme parima hinna. Tel
5557 7007, www.tartumets.ee.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX kauplused ootavad oma meeskonda:
KASSAPIDAJAID-MÜÜJAID  SAALITÖÖTAJAID  MÜÜJAID LETITEENINDAJAID
KORISTAJAID

Ettevõte garanteerib:
stabiilse palga sotsiaalsed garantiid tasuta lõunasöögid
erinevad motivatsioonipaketidtööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel www.maxima.ee
Saatke CV personal@maxima.ee
Info telefonil 602 3116

Ostame saarepalke Rakveres,
hind 70 . Tel 507 3477.

Meil on tulevikku!

KINNISVARA

Kaevude puhastus, sanitaartehnilised tööd. Tel 5813 5496.

Müüa kesklinnas 2-toal ahik korter. Tel 5645 4754.
Müüa või üürida 4-toal korter
Männimäel. Tel 517 2442.

Kanalisatsiooni- ja veetrassitööd,
kaevetööd. Süvaveepumpade ja
septikute
paigaldus.
Tel
521 7415.

Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.

OÜ Enberg T. E.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Rootsi investor ostab teie metsakinnistu erihinnaga. Pakkumised
tel 524 8513.
Soovin üürida 1-toal korteri Viljandis. Kiire! Tel 5912 3356.
Soovin üürida pikemaks ajaks
maja või 3-toalise korteri Viljandis, otse omanikult. Tel
5787 4865.
Üürile anda 1-toal korter Männimäel. Tel 5674 5164.

SÕIDUKID
Ostame 1990.—2008. a sõiduautosid. Tel 5555 8120.

TEENUSED
Carstopis kliimahooldus 45 .
Ehitus- ja remonditööd. Tel
5377 2246.
Elektri-, plaatimis- ja ehitustööd.
Tel 508 7448.
Fotosessioonid õues ja kodus.
fotodisain.weebly.com,
tel
5743 0577.
Haljastustööd, tänavakivide paigaldamine, piirdeaiad. Tel
506 5614.
Kaevude puhastus, sanitaartehnilised tööd. Tel 5813 5496.
Reoveemahutite ning septikute
müük ja paigaldus koos kaevetööga. Tel 5306 5322.
Ükski valu poleks iial valu,
kui süda ainult sinu kaotust
taluks.

Paistu 3-a, Viljandi, tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

AUTOREMONT

Vajaduse korral tuleme ise autole järele.
Kui tööd on tehtud, toimetame sõiduki
teile sobivasse kohta.

AUTOVARUOSAD
otse maaletoojatelt
LUKKSEPATÖÖD
VEERMIKU KONTROLL
tasuta!
Ostes õli ja õlifiltri
meilt, on õlivahetus tasuta!

Katusetööd ja materjalid. Teras-,
kivi-, bituumen- ja eterniitkatused. Müük ja paigaldus. Triimon
OÜ tel 5636 7722. Mõõtmistööd ja hinnapakkumised tasuta!

VISTEKEL OÜ
pakub

KOLIMIS- ja
VEOTEENUSEID
üle Eesti.
Teave tel 5344 5466.

Majade värvimine, pritskrohvimine ja parandused, survepesu. Tel
5190 7192.
Metallitööd: väravad, aiad, piirded. Tel 517 5265.
Puitfassaaditööd. Tel 5457 8759.
Pakume kaeveteenust 2 t miniekskavaatoriga 20 /t + vedu. Info ja tellimine tel 5647 8251.
Piksekaitsetööd. Tel 5667 4254,
www.piksepoisid.ee.

Sinust mälestus me hinges elab,
sinu lauluhääl me kõrvus kajab.

MALLE ORAV
16. VIII 1947 — 27. VII 2013

MALLE ORAVA

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine kolmapäeval, 31. juulil kell 11 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.
Kurbuses mälestame oma kallist
õde

Värviliste metallide keevitus
ja velgede sirgestamine.
Aalux Rehvikeskus, Riia mnt
97. Tel 5660 4152.
Raamatupidamisteenus.
Tel
5343 9814, www.mireel.eu.
Trimmerdamine. Tel 5458 0291.
Veo- ja kaevetööd. Killustik, liiv,
kruus, muld. Tel 513 5462.
Võlad, kohtuväline teenus. Mentalist. Tel 730 0818.

MUUD
Eritellimusel mööbli valmistamine. Tel 5562 2327.

kaotuse puhul.
Asta, Valve ja Maie peredega
ning Villu ja Toivo

Vajatakse põllupidamisega kursis olevat tehniliste tööde juhatajat. Tel 518 7342.

Müüa kolm lüpsilehma ja heina.
Tel 557 9054, 439 8134.

Kolga-Jaani põhikool kuulutab
välja konkursi klassiõpetaja ametikoha täitmiseks. Konkursi tingimused on kooli kodulehel aadressil www.k-jaani.vil.ee.

Ostan traktori T-25, järelkäru
HTS-100 ning heinapressid Kirgistan ja Class. Tel 5801 4177.

TÖÖ

alustab igal esmaspäeval kell 16.

Abja-Paluoja lähedal asuv talu
vajab
kurgikorjajaid.
Tel
513 9860, 5625 4736.

on 23. augustil kell 16.

Lõppastmekoolitus

Vajalik eelregistreerimine.
Info ja kirjapanek tel 5556 0029,
e-post lrk@liiklusklubi.ee
www.liiklusklubi.ee

AS Ramsi Turvas pakub tööd

LUKKSEPPKEEVITAJALE
Teave tel 529 2612
Pakume CE-kat veoautojuhile
stabiilset tööd Soome—Rootsi
liinil. Korralik tehnika ja palju
tööd. Vajalikud töökogemus
pool- või täishaakel ja eesti keele oskus. Kasuks tulevad kohusetunne, ausus ja lojaalsus. Info
E—R
kella
10—16
tel
5340 0065, Andrus.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Teatame kurbusega, et on lahkunud
MEIGO METSVAHI

Balti Teraviljad OÜ ostab teravilja ja kasvavat vilja põllult, kombainiteenus. Vajaduse korral raha kohe. Tel 5562 6000.

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

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.

Südamlik kaastunne Jutale, Merveti perele ja Marikale lastega kalli

MALLE ORAVA

MEIGO METSVAHI

Toored ja kuivad pliidipuud. Tel
5828 9919.
Voodrilaud.ee, parim hind. Tel
513 2021.

TEADE
Loodi kooli vilistlaste kokkutulek
on laupäeval, 17. aug kell 11.
Kaasa võtta hea tuju ja piknikukorv. Info tel 432 7152.

Müüa musta ja punase sõstra
marju. Tel 518 2565.

Viljandi kesklinna või järve äärses piirkonnas kaotatud suur
summa raha. Ausale leidjale
vaevatasu! Tel 5331 1997.

Müüa pakiheina.
5333 7526.

Tel

Toored lepaküttepuud Abja-Paluoja piirkonnas. Tel 5395 4122.

TÄNUAVALDUS

Müüa värsket toidukartulit. Tel
520 5578.

Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas. Tel 5300 2010.

METSAMATERJAL

Põranda- ja voodrilauad ning
saematerjal. Vedu tasuta. Tel
5593 6326.

Vedu.

Raieõiguste ja metsakinnistute
ost. Kiire tehing. Pakun ka metsa ülestöötamise teenust. Tel
5332 5752.

Lahkus meie kallis abikaasa, isa,
vanaisa, vanavanaisa ja äi
GUDMUND LEPP

Leinavad omaksed.

Südamlik kaastunne Raivole lähedastega kalli ema

50 cm segapuud 27 /rm. 11,4
rm vedu tasuta. Tel 5332 4176.

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

Kuivad kütteklotsid al 20 /m³,
puit- ja turbabrikett. Vedu. Hulgi
soodushinnad. Tel 506 8501.

Leinavad lapsed, lesk, ema
ja õde perega.

Avaldame kaastunnet omastele
MEIGO METSVAHI
kaotuse puhul.
Võhma keskkooli 12. lennu
klassikaaslased ja klassijuhataja

Müüa kase- ja lepaklotse 60 l
võrk. Tel
võrgus, 1,50
433 3130, 523 8503.

KAOTATUD

26. IV 1947 — 28. VII 2013

Avaldame kaastunnet Endlile perega
MALLE ORAVA
kaotuse puhul.
Perekond Kuusik

ostab

SAARE- JA
TAMMEPALKE.

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

30. VII 1971 — 25. VII 2013

Urni ärasaatmine 3. augustil kell
12 Pärnamäe krematooriumi väikesest kabelist. Palume pärgi mitte
tuua.

KUIVATATUD
SAARE- JA
TAMMEPUITU ning

Müüa lõhutud küttepuid. Vedu
tasuta. Tel 5683 0454.

MÜÜK
PÕLLUNDUS

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

Info tel 527 6943 või 504 8445.

LRK Autokoolitus
algavad 7. augustil kell 17.

. Tel

OST

Metsakeskus.ee

A-, B-, BE-, C-, CE- ja D-kat
mootorsõidukijuhtide kursused

Mustikad, 10 liitrit 20
5685 9360.

müüb

Linnu talu Tagulas Valgamaal
müüb Hy-Line tõugu 11 kuud
munenud pruune ja valgeid kanu
2 /tk E—P kl 8—14. Tel
503 1485, 501 7500.

KOOLITUS

Kuiv lepp ja saar. Tel 5551 4204.

AS Puiduäri

LOOMAD

AS Mivar-Viva pakub tööd liinimehaanikule, tootmisosakonna
transporditöölisele ja täiskasvanud noormeestele vaakumpakkijana. Töö kahes vahetuses. Tule
kohe Lossi t 41 Viljandis. Info tel
433 3748, 433 4296.

A- ja B-kat e-õppena

tagaluuktõstuk-furgoonautoga
(2,5 t või 21 m³)

Sügav kaastunne Endlile armsa
abikaasa ning Erikale ja Raivole peredega kalli ema, vanaema ja vanavanaema

Lahkus kallis abikaasa, ema, vanaema ja vanavanaema

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

Metsä Forest Eesti AS ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke,
paberipuid, küttepuitu ja võsaraiejäätmeid. Tel 511 8671,
509 0200.

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

Ärasaatmine neljapäeval, 1. augustil kell 13 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

Mahutid, septikud, lipumastid.
Müük, vedu, paigaldus. Tel
5344 3556, info@plastekor.ee.
Südamlik kaastunne sõbrale ja
kauaaegsele naabrile Johannesele
perega armsa abikaasa
HELLE SAARDI
kaotuse puhul.
Perekond Vares Nuutsakult

Mälestan head peresõpra

kaastunnet

REIN SAAREOKSA
ning avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Perekond Grünbaum

ALBERT VIDINGU
lahkunu
Eili

Meie siiras kaastunne Randarile
ja Ragnarile isa ning Kristole ja
Merlisele vanaisa
GUDMUND LEPA
kaotuse puhul.
Töökaaslased
Viljandi Õhumeistrist

Mälestame head naabrit

Avaldame kaastunnet Lyle isa

HELLE SAARDI
Avaldan
omastele.

Täname südamest kõiki, kes
meie armsa Villis Lindmäe viimsele teekonnale saatsid, talle
austust avaldasid ja meile toeks
olid. Eriti suur tänu Kaitseliidu
Sakala malevale, kaplan Peeter
Partsile, leinatalitusele Ööviiul
ning Viljandi haigla prosektuurile
igakülgse abi eest. Omaksed

kaotuse puhul.
Töökaaslased Kärstna hooldekodust ning Airi ja Kalle

Mälestame alati sõbralikku

Mälestame
HELLE SAARDI

HELJO KAPPI

Sügav kaastunne Üllele perega.

Südamlik kaastunne Sirje ja
Taimi perele.

Naabrid Paju ja Päevad

Korteriühistu Mesila 37

MALLE ORAVAT
Südamlik kaastunne lesele, lastele ja lastelastele.
Maie ja Märt peredega

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Elar ja Eda

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.
Mälestame kallist
MALLE ORAVAT
Südamlik kaastunne lähedastele.
Vaike, Meelis, Kaire
ja Airi peredega

Teatame kurbusega ema, vanaema ja vanavanaema
OLGA VEISSONI
28. I 1919 — 26. VII 2013
surmast.
Poeg perega

Mari-Anne lastega

Mälestame head naabrinaist

Mälestame head naabrimeest
GUDMUND LEPPA
ning avaldame kaastunnet omastele.
Ants, Kristi, Aime ja Mati perega

Mälestame

ROZA PIKINENI

HELLE SAARDI

ja avaldame kaastunnet omastele.

Südamlik kaastunne Johannesele ja lastele.

Dzidra ja Mare perega

Eda, Margus, Juhan ja Veera

Mälestame tädipoeg

Mälestame

REIN SAAREOKSA

MEELIS PÕDERIT

Avaldame kaastunnet lähedastele.

ja avaldame südamlikku kaastunnet emale, isale ja Meelile.

Silvi ja Astrid

Luule perega ja Rauno

Mälestame sõbralikku ja ausat
juhti
REIN SAAREOKSA
Südamlik kaastunne omastele.
Endised töökaaslased
Viljandi autobaasist

Kallist papat
KARL-ALEKSANDER ASU
30. VII 1933 — 30. VIII 2004
mälestavad 80. sünniaastapäeval
lesk ja tütred peredega.

REKLAAM

12 Sakala
Mööbel.ZIP Tartus
Sisustus-E Kaubamaja, Tehase 16

30. juuli 2013

OÜ SIIMALS

www.zipzip.ee
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Jakobsoni t. 11,

Leola ärikeskuse hoone hoovis

Kuni 5. augustini
mööbel.ZIPi Tartu esinduses

SUUR SUVINE
SOODUSMÜÜK!
Palju
mööblit
allahinnatud
Mööbel ZIP on mööbli tipp!
Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Viljandi Maxima X kauplused ootavad oma meeskonda:
MÜÜJAID-KASSAPIDAJAID
Ettevõte garanteerib:
stabiilse palga sotsiaalsed garantiid tasuta lõunasöögid
erinevad motivatsioonipaketidtööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel www.maxima.ee
Saatke CV personal@maxima.ee
Info telefonil 602 3116

kuni

70%

5(1',0(
põrandalihvijaid,
pinnasetihendajaid,
betoonilõikureid, piikvasaraid,
tolmuimejaid, el.jõujaamu,
AVADE TEEMANTPUURIMINE
(Ø kuni 350 mm),
REMONDIME TÖÖRIISTU,
MOOTORSAAGE ja
MURUNIIDUKEID.

0hh0(
kinnitusvahendeid,
elektrilisi tööriistu,
tööriistu,
tööriistatarvikuid,
mootorsaage,
töökaitsevahendeid,
ehituskeemiat.

(²5NO²/NO²WHO

PÄEVALIILIATE
NÄDAL
Aiasõbra aiandis
29. juuli – 4. august!

-25%

Nädala jooksul kõik päevaliiliate hinnad
Vaata nädala ürituste kava www.aiasober.ee

Meil on tulevikku!

Ändi tee 18, Tüki küla, Tartumaa
Tel 552 9369, 551 0131
e-post: aiasober@aiasober.ee

VILJANDI: Pärnu mnt 11A Viljandi
Veiko Pomber, müügikonsultant
+372 5636 7722
viljandi@kattocenter.ee
www.kattocenter.ee

TELLIGE TASUTA KATUSE
ÜLEVAATUS. SAATE
KINDLA HINNAGA
PAKKUMISE NING
TEAVET KATUSE HETKEOLUKORRA KOHTA.
info@kattocenter.ee

PARTNER
TOLMETEX OÜ

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST
ALATI PAREMAD HINNAD
KARKSI-NUIA, VILJANDI MNT 3C
 16961 WWW.TOLMETS.EE

Vaksali t 17, Viljandi t Tel 5331 4701, 436 0285
E-post viljandi@katuseabi.ee

E–R 8–17
Vihmaveesüsteemid
Katuseprofiilid
Plekksepatööd
Sileplekid, katuseredelid

müügikonsultant (sesoonõpe) 6 k

Dokumentide vastuvõtt Viljandis Leola t 15-a tööpäevadel kella 9 – 14.

RÜMENA KATUS OÜ

