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Demokraatlikus ühiskonnas kehtib
põhimõte: mis on lubatud härjale, pole
lubatud Jupiterile.
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Vilja eest saab vähe raha
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Praegu on neil jutt, et sügisel tullakse selle juurde tagasi. Kas nad mõtlevad, et pensionärid on rumalad? Oleme elanud pika elu ning saame
väga hästi aru, mida nad mõtlevad, kui ütlevad, et «enne valimisi tuleme
tagasi».
LEIDA LEIUR, linna suhtumisest pensionäride tasuta bussisõitu
LK 4

Eelmise aasta kõrgeid vilja hindu
meenutades on Viljandimaa põllupidajatel põhjust kulmu kortsutada:
tänavu ei kuku nende kukrusse iga
tonni pealt sugugi nii palju kui
mullu.
LK 3

EHITUS

Tegu käib sageli paberist eespool

JA

RANNAR RABA

HOOLDUS

rannar.raba@ajaleht.ee

Tallinna t 2-a.
Info tel 433 4399.

Olgugi et Viljandi linnavalitsus on korduvalt
kutsunud koduomanikke
üles kinnistutel tehtavate lammutus- ja ehitustööde kohta korrektselt
pabereid vormistama,
toimetavad paljud ikkagi isepäi.

ILM
29°
Täna puhub lõunatuul
kiirusega 3—7 meetrit sekundis. Sooja on 23—29
kraadi. Viljandi järve vee
temperatuur oli eile pärastlõunal 22 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
5.22 ja loojub kell 21.24.

Nädala algul andis linnavalitsus tuntud ettevõtjale ning
omal ajal reformierakondlasena kohalikus poliitikas kaasa
löönud Tiit Maisale õiguse lammutada uue kodu rajamiseks
Leola tänava ääres vana elamu
ja kuur. Tegelikult oli krundil
puhas töö tehtud juba mõni aeg
varem.

VILJANDIS
Jätkub
tenniseturniir

Mida võib, mida mitte
Sakala järelepärimisele vastas
Tiit Maisa esiotsa võrdlemisi
raevukas toonis, nimetades kõnealuse teema käsitlemist lehes tühjaks kõmu tekitamiseks
ning kellegi kolmanda pahatahtliku tellimuse täitmiseks.
Hiljem rõhutas ta juba märksa
rahulikumas toonis, et on tegutsenud kõige paremate kavatsuste ajel ega ole toime pannud midagi lubamatut.
«Käisin kõik ametnikud läbi, korraldasin paberid ja selgitasin välja, mida ma võin teha ning mida mitte. Ühel hetkel oli mul kopp õue peal ja
vastavalt linnavalitsusest öeldule tõesti lammutasin maja
ära. Igaüks oleks nii teinud,
mitte hakanud veel mitut nädalat ootama ja kõike otsast alustama,» rääkis Maisa.
Ka linnavalitsuse ehitusinseneri Jaan Lukase hinnangul
pole ettevõtja oma krundil toime pannud midagi märkimisväärselt lubamatut.
Ametnik ei osanud öelda,
millal täpselt eakas hoone maa
pealt kadus, sest kui tema pärast avalduse laekumist kohapeal käis, oli see veel püsti. Samas rõhutas Lukas, et isegi kui
Maisa oli töömeestele andnud
voli vana maja maha võtta enne, kui sellele juriidiliselt lõplik heakskiit anti, pole see kuigi suur eksimus.
«Kõige tähtsam on, et vana

ARVUTITE
REMONT

Täna kell 9 jätkub tenniseväljakul rahvusvaheline tenniseturniir «Airok
Viljandi Open 2013».
Võistlevad kaheksa riigi
U-16 vanuseklassi noormehed ja neiud üksik- ja
paarismängus.

Suvi raamatukogus

Sakala fotograaf veendus esmaspäeval pelgalt paar tundi pärast seda, kui linnavalitsus oli ettevõtja Tiit Maisale andnud loa Leola tänaval uuele elamule jalgu jäävad vana maja ja kuur lammutada, et krunt oli juba tühi.
ELMO RIIG

maja polnud väärtuslik ning
Maisa tegutses kooskõlas juba
varem valminud detailplaneeringu ja ehitustingimustega.
Need näevad nii või teisiti ette
vanade ehitiste kaotamist ja
uue elamu rajamist,» põhjendas ta.

Paljud tegutsevad salaja
Ehitusinseneri jutu kohaselt
polegi nii oluline see, mis kuupäeval ja kellaajal töid tehakse, kui see, kas need on sisuliselt õigesti tehtud. «Mõeldes
sellele, kui palju linlasi tegutseb täiesti salaja, nii et meil pole sellest aimugi, on Maisa toiminud hästi. Me teadsime, mida ta seal teeb.»
Ühtlasi märkis Lukas, et su-

vel kipubki dokumendipakkidele viimase lihvi andmine mõnikord venima, sest linnavalitsus peab istungit üle kahe nädala.
Selle kohta, kui palju on
linna territooriumile omavoliliselt kuure, garaaže ja lehtlaid
rajatud või näiteks pööningukorruseid elupindadeks ümber
ehitatud, pole linnavalitsusel
täpset teavet. Et ametnikke napib, reageerivad nad tavaliselt
neil puhkudel, kui keegi kaebab, aga ka siis, kui linnas liikudes midagi ilmselgelt sobimatut või ohtlikku silma jääb.
Pärast seda kui linn kutsus
aasta algul ajalehe kaudu ebaseaduslike ehitiste omanikke
karistust kartmata pabereid tagantjärele korda ajama, olevat

mõningad end tõepoolest näole andnud, kuid oletatavasti suvatseb valdav osa neist bürokraatiaga silmitsi astuda alles
siis, kui muud võimalust pole.
Tavaliselt tekib selline vajadus
vara müümise või pärandamise ajal, kui on tarvis teada selle tegelikku väärtust.
«Seda on küll ja küll juhtunud, et minnakse dokumente
vormistama ja selgub, et ehitusregistris olev teave ei vasta
kuidagi tegelikkusele. Siis ollakse jännis ning asutakse kiirustades tegutsema,» jätkas Lukas.
See, kas siis õnnestub objektile saada kõik vajaminevad
kooskõlastused, näiteks päästeteenistuse heakskiit, olevat
juba puhas loterii.

ARVAMUS

Täna saab raamatukogu
lasteosakonnast uue ülesande, millele tuleb lahendus leida nädala jooksul.

Linnaekskursioon
Täna kell 13 viib giid huvilised Vabaduse platsi
maasika juurest jalutuskäigule vanalinna.

Esinevad Ukerdajad
TIIT MAISA,
ettevõtja
Kui keegi panustab linna
kordategemisse ega lammuta midagi väärtuslikku,
tuleks seda soosida, mitte
iga näpujälje kallal pureda. Hoopis rohkem tähelepanu väärivad need, kes tegutsevad täiesti omavoliliselt või kelle krundil on juba aastaid lokanud malts.

Täna kell 21 musitseerib
kohvikus Fellin ansambel Ukerdajad.

Pubis saab laulda
Täna kell 22 algab pubis
Suur Vend seltskondlik
karaokeõhtu.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Ka noortel on oma arvamus

JUHTKIRI

Jupiteri
eksimus
ui kord näeb ette, et enne oma
krundil lammutus- või ehitustööde tegemist tuleb selleks linnalt
hankida allkirjastatud luba, peaks
asjad tõepoolest niiviisi käima. Isegi kui teatud juhtudel võib möönda,
et igast seadusepunktist kinnipidamine pole sisulises mõttes tähtis, ei
saa seadusrikkumist sallida. Juriidiliselt ebakorrektse asjaajamise
õigustamine viib varem või hiljem
kaoseni.
Eelöeldu tõttu tuleb tänase lehe
esiküljel seisvasse Viljandi linnavalitsuse sedastusse, et tähtis pole
see, millal täpselt maja ehitatakse
või lammutatakse, vaid see, et seda
sisuliselt õigesti tehtaks, reservatsiooniga suhtuda.
Neid linlasi, kes asuvad ehitama
või lammutama nii, et kohalik võim
ei tea sellest vähimatki, võib ju palju olla, kuid see ei ole õigustuseks
inimesele, kes enne tegevusega pihtahakkamist ei malda viimast allkirja ära oodata. Just nii käitus aga
Viljandis tuntud ettevõtja ning varem linna juhtimises kaasa löönud
Tiit Maisa.

K

Demokraatlikus
ühiskonnas kehtib
põhimõte:
mis on
lubatud
härjale,
pole lubatud Jupiterile.

gas suuremas kogukonnas on
Igustatult
neid, kellelt oodatakse täiesti õiseaduste täpset järgimist.
Keskmisest suurema mõjuvõimuga
inimene peaks olema teistele selles
suhtes eeskujuks ega tohiks anda
alust ühelegi kahtlusele. Demokraatlikus ühiskonnas kehtib põhimõte: mis on lubatud härjale, pole
lubatud Jupiterile.
Sakala ei arva, et Tiit Maisa oleks
oma teoga linnaruumile otsest kahju teinud, kuid tema otsust ei saa
sellegipoolest heaks kiita.
Öeldakse, et asjaajamine mitte
ainult ei pea olema aus, vaid ka näima aus. Et kõnealusel juhul pole
täidetud isegi esimest tingimust, ei
saa rääkida ka sellest, et teguviis
näib korrektne.

REPLIIK

Paar meetrit vahet
R

aadios kõlab reklaam
TIINA
sellest, kuidas ühekSARV
sakümne asemel sajaga
liikudes on ajavõit kõigest
Sakala
mõni minut, küll aga seab
433 0047
aina möödumisvõimalusi
otsiv liikluses heegeldav
juht ohtu enda ja kaassõitjad.
Kahjuks on suurematel maanteedel üheksakümnekilomeetrise tunnikiirusega sõita üsna keeruline, sest nii jääd
teistele jalgu. Kui oled aga naisterahvas ega rooli just maasturit, peab iga mehepoeg pühaks kohuseks sinust mööda vuhiseda.
Kõige hullem on, kui mõni roolikuningas haagib end
kümneteks kilomeetriteks vaid paarimeetrist vahet hoides
su sappa, sest möödumisvõimalust ei teki või ei võta ta auto
kiirust üles ja tuleb oodata tee langust. Ohutulede vilgutamine mõjub ainult osale juhtidest. Tee äärde tõmmata ja taga
sõitja mööda lasta võib kord või paar, mitte kogu aeg. Vajutada gaasi ja enam kui sajakilomeetrise tunnikiirusega eest
ära kihutada on aga ohtlik liikluseeskirja rikkumine.
Nii sõidadki vaikselt lootes, et ei tule vajadust järsult pidurdada.

2. AUGUSTIL korraldas hulk
aktiivseid noori üle Eesti flash
mob’e. Võib üpriski kindel olla, et enamikule oli see elus
esimene niisugune kogemus.
Flash mob on tegevus, mille
käigus käitub grupp inimesi
avalikus kohas mingist hetkest
nii, nagu tavalised inimesed tänavatel ja kaubanduskeskustes
ei käitu. Nii Eestis kui mujal
maailmas koguvad üha enam
populaarsust tardumist või tantsimist kätkevad flash mob’id.
Näiteks ilmub seltskond inimesi hajutatult rahvamassi seest ja
hakkab tantsima. Eestis oli see
alles hiljuti Michael Jacksoni
tunnusliigutustega.
REEDEL LEIDIS igas maakonnas aset ühesugune ühiskondliku suunitlusega flash mob.
Sellega taheti edasi anda mõtet, et kõik noored pole passiivsed, nende seas on ka palju tegusaid inimesi.
Seekord eeldasid flash
mob’id rahvamassis olles kokkulepitud hetkel ajalehe väljavõtmist. Igale ajalehele olid
kleebitud erisugused sõnumid, näiteks «Kas kodukohta
tuled külla või elad seal?» või
«Miks sa oled varjus, kui päike ei paista?», mida tuli möödujatele näidata. Kui aeg sai
täis, pakiti ajalehed kokku

MAGNUS
LIIR
«Noorte varivalimised 2013» Viljandimaa koordinaator

ning lahkuti, nagu poleks midagi olnud.
Selgus, et kui tahta, siis
saab ka suvisel ajal noored kodudest välja meelitada ja seda
ilma mingit nänni jagamata.
Väga põnev oli vaadata eri
vanuses inimeste reaktsioone
meie tegevusele. Neid oli igasuguseid, kuid mis põhiline:
selle vastu tunti huvi!
PÄRAST FLASH MOB’I korraldasime Viljandi noorte seas küsitluse. Küsimustele «Kas sind huvitab, mis kohalikus omavalitsuses toimub?» ning «Kas sind
huvitab poliitika?» olid vastused enamjaolt eitavad. Põhjenduseks nimetati ajapuudust
ning seda, et neist teemadest ei
teata kuigi palju ega osata kaasa rääkida. Vastustest võib välja lugeda, et poliitika on noortest kaugele jäänud ning neil ei
ole selle kohta piisavalt teavet.
Veel uurisime, mida tahaksid noored oma kodukohas ehk
omavalitsuses muuta ning mis

”

Kõik noored pole
passiivsed,
nende seas
on ka palju
tegusaid
inimesi.

ettepanekuid neil on. Leiti, et
kodututele oleks tarvis supikööke, pargipingid tuleks üle värvida ning Viljandi vajab veekeskust. Samuti seda, et hiljemalt
paari aasta pärast võiks linnasisene ühistransport olla tasuta.
Viimane küsimus, mille

kohta noortelt vastuseid soovisime, oli: «Kui kohalike omavalitsuste volikogu valimistel
oleks võimalik osaleda alates
16. eluaastast, siis kas midagi
peaks muutuma näiteks koolisüsteemis või üleüldiselt?» Mõni vastaja leidis, et ei pea
muutma midagi peale valimisea alandamise, mõni aga arvas,
et tuleks suurendada noorte
teadlikkust poliitika vallas.
SÜGISEL OOTAVAD ees omavalitsuste valimised ning üha
enam pööratakse tähelepanu
valimisea alandamisele. Tahame oma tegevuse toel näidata,
et ka noortel on oma arvamus.
Meie, noored, oleme ju riigi tulevik!
Apoliitiline projekt «Noorte varivalimised 2013» tahab
noorte arvamuse kõikjal Eestis
kuuldavale tuua. Alati ei saa ju
täiskasvanud ehk otsustajad
teada, mida tahavad noored,
kel elu alles ees. Selle nimel
peab vaeva nägema.
Projekti osana korraldatakse sügisel koolides ja mujal debatte, arutelusid ja simulatsioonimänge. Projekt kulmineerub 1.—9. oktoobrini asetleidva valimissimulatsiooniga,
mille käigus saavad kõik
13—17-aastased noored proovida, mis tunne on valida.

Kuhu läheb võrgutasu?
1. AUGUSTIL tehti Elektrilevi
tavapärane hinnakorrektsioon
ja seekord võrguteenuse hind
pisut langes. Võrgutasu kerkib
klientide tähelepanu orbiiti
aga vähemalt kaks korda aastas: aasta algul, mil tehakse põhivõrguettevõtja hinnakorrektsioon, ja augustis, mil korrigeeritakse Elektrilevi tasu.
Koosneb ju võrguteenuse
lõpphind põhivõrguettevõtja
Eleringi ülekandeteenuse ja
kliendile elektrit edastava jaotusvõrguettevõtja (enamikule
eestimaalastele Elektrilevi)
võrgutasust. Need muutuvad
aga konkurentsiameti metoodika alusel ja eri aegadel, mõjutades teenuse lõpphinda.
Võrguteenuse hind kujuneb kulupõhiselt. Et võrguettevõtjad toimivad ühiskonnale
kõige tõhusamalt loomulike
monopolidena, kontrollib teenuse hinda riik. Võrguettevõtja kulud sõltuvad kõige rohkem
võrgu kompaktsusest (kui palju
tarbijaid tuleb liinikilomeetri
kohta), seisukorrast ja looduslikest tingimustest, millega võrku ehitades arvestada tuleb.
On tõsiasi, et hajusa asustu-

JAANUS
KIVISTU
osaühingu Elektrilevi
turusuhete osakonna
tootejuht

se ja vähese tööstusega riigis
on ühe side-, elektri- või gaasivõrgu kilomeetri ülalpidamise
kulud tarbija ja niinimetatud
kaubaühiku kohta paratamatult suuremad kui tihedasti
asustatud ja mahuka tarbimisega piirkondades.
Üks Eesti elektritarbija
peab ülal pidama näiteks üle
kahe korra rohkem elektrivõrku kui Hollandi või Saksamaa
elanik. Lisaks mängivad praeguse investeerimisvajaduse ja
seega tasude puhul rolli meie
ajalooline investeerimisauk ja
metsarohkus, mis mõjutab võrgu tehniliste lahenduste ja rikete kõrvaldamise kulusid.
LISAKS ÜLEKANDE- ja jaotusvõrguteenuse tasule on võrguettevõtja kohustus kokku koguda ja edasi kanda riiklikud

PRÄÄNIK
Veneverre on laagrisse kogunenud 22 välismaal elavat eesti
juurtega noort.

maksud ja tasud: elektriaktsiis,
taastuvenergia tasu ja mõistagi käibemaks. Kui keskmise
Elektrilevi kodukliendi võrguarve on umbes 20 eurot kuus,
siis piltlikult maksab ta sellest
kuus eurot riigimaksudeks
ning viis eurot Eleringi ülekandeteenuse ja üheksa eurot
Elektrilevi jaotusvõrguteenuse
eest.
Elektrilevile
minevast
üheksast eurost moodustavad
omakorda suurima osa investeeringud, sealhulgas konkurentsiameti võrguettevõtjatele
lubatud tootlus, mida arvestatakse investeeritud varalt.
Elektrilevi investeerib võrgu uuendamisse ja ehitamisse
ning seadustest tulenevate
ohutusnõuete ja projektide elluviimisse. Viimase näiteks on
kaugloetavate elektriarvestite
paigaldamine.
Elektrilevi tegevuskulud,
mille hulka läheb ligi kolm eurot keskmisest arvest, tähendavad kulusid võrgu hoolduseks,
remondiks ja rikete likvideerimiseks, samuti tööjõukulusid,
masinapargi kulusid ja muid
püsikulusid. Ka need on kon-

kurentsiameti põhjaliku kontrolli all.
Kolmas ja väikseim jaotusvõrguteenusega seotud kuluartikkel on elektrivõrgu kadu, mis
tekib võrgus eelkõige füüsikalistel põhjustel: elektri ülekandmise korral muutub osa sellest
soojuseks. Mingil määral põhjustavad kadu elektrivargused,
mille vähendamises on Elektrilevi teinud suuri edusamme.
Kao osa Elektrilevi võrgus on
praegu ligikaudu kuus protsenti, mis on üle kahe korra väiksem kui kümme aastat tagasi.
KOKKUVÕTTES KULUB palju
kõneainet andnud võrguarvest
otseselt jaotusvõrguteenuse
osutamiseks vähem kui pool.
Tarbijale tundub peaaegu iga
teenus liiga kallis, kuid võrguteenuse puhul tuleb arvestada
selleks vajaliku taristu mastaape ja minevikus selle arendamiseks kasutada olnud võimalusi.
Nüüd, mil Elektrilevi saab
varasemast rohkem investeerida, on meie ülesanne tagada, et
iga võrguteenuse eest makstud
sent mõjutaks teenuse kvaliteeti parimal moel.

PIITS
Purjus juht sõitis pühapäeval
Vastemõisa—Kõpu maanteel
maha betoonist elektriposti.
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383 000

UUDISED

Toimetaja HANS VÄRE, 433 0050, sakala@ajaleht.ee

Eesti saja suurema juriidilisest isikust maksuvõlglase
sekka lisandus augustis Oliver Kruudale kuuluv aktsiaselts Tere. BNS-i teatel on
piimatööstuse 383 000 euro
suurune maksuvõlg ajatatud.

Helmut Hallemaa
sihib valimistel
linnapea kohta
KARL-EDUARD SALUMÄE
karl.salumae@ajaleht.ee

Viljandi keskerakondlased otsustasid oma
linnapeakandidaadina üles seada praeguse linnavalitsuse liikme
Helmut Hallemaa.

Hea saak Musta mere ääres ning Ameerikas, Kanadas ja Austraalias suruvad vilja müügihinna alla.

ELMO RIIG

MÜÜK

Vilja madal hind teeb
põllumeestele tuska
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Tänavuse viljakoristusperioodi hakul kuuleb
nii ühes kui teises maakonna otsas põllumehi
ütlemas, et mis sest viljast tänavu ikka koristada, kui müügihind on nii
kehv.
Nurisemisest hoolimata saab
saak salve, ent tõsi on see, et
mullusega tänavusi teravilja
hindu võrrelda ei kannata.
«Põhjus on selles, et maailmas tervikuna saadakse sel
aastal vilja märgatavalt rohkem kui mullu,» lausus Timo
Sildvee, kes on Baltic Agro vilja valdkonna tootejuht.
Eesti põllumajandus-kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna spetsialist Martin

Vilen ütles, et Musta mere äärsed põllud annavad tänavu väga head saaki ning arvatavasti
tuleb korralikult vilja ka
Ameerikast, Kanadast ja Austraaliast.
«See tähendab, et salve tekib juurde umbes 40 miljonit
tonni, mis veabki hinna alla,»
tähendas ta. «Arvatakse, et
hind võib kukkuda veel kuni
kümme protsenti.»

Tühjus salves kruvis hinda
Kolga-Jaani vallas asuva Eeriksaare talu peremees Märt
Laansalu möönis, et neil põllumeestel, kes müügihinna õigel
ajal fikseerisid, on see võrdlemisi hea, vastasel juhul aga vilets. Hinna fikseerimine tähendab seda, et kaup müüakse ette maha ja sellega alustatakse
juba talvel.
«Tipus ei saanud meiegi
hinda fikseeritud. Midagi sai-

me normaalse ja midagi hea
hinnaga,» märkis Laansalu
oma talu toodangu müügi kohta ning tõdes, et kui mulluseid
ja tänavusi hindu võrrelda, on
langus suur, 20—25 protsenti.

”

Vahepeal oli
teravilja laovaru
peaaegu null ja
see kruviski hinnad üles.
MARTIN VILEN,
põllumajandusvaldkonna
spetsialist

Hinnakirjast selgub, et
praegu saavad lepingulised
kliendid Baltic Agrole näiteks
otra müüa tonnihinnaga 149
eurot ja vaba turu kliendid 146

Leiva maksumus jääb ilmselt samaks
Et teravilja hind moodustab leiva hinnast umbes kümme protsenti, mõjutaks esimese langemine näiteks 20 protsenti teist
kaks protsenti.
Põllumajandus-kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna
spetsialist Martin Vilen avaldas
kahtlust, et kaubandus hinnal
langeda laseb. Ta rääkis, et sama võib väita käibemaksu kaotamise puhul. «Seevastu piima
hinna langus oleks märgatavam, sest toorpiima hind moodustab pakipiima omast peaaegu poole,» selgitas ta.
(Sakala)
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Leiva kilohind on ümmarguselt kaks eurot ja teraviljal veidi alla 20 sendi.

euroga. Seevastu mullu oli odra tonnihind 204 euro lähedal.
Nõndasamuti on kukkunud
teiste kultuuride eest saadav
summa.
Timo Sildvee ütlemist mööda arvutatakse põllumeestele
hindu viljabörsi järgi. «Kui eelmisel aastal samal ajal oli seal
hind 260 euro kandis, siis praegu jääb see 185 lähedale,» täpsustas ta.
«Vahepeal oli teravilja laovaru peaaegu null ja see kruviski hinnad üles,» selgitas
Martin Vilen. Tema sõnul peetakse normaalseks, kui salves
on kuni kolme aasta varu, aga
praegu hakkab alles esimese
aasta oma kokku saama.

Vesine kevad ja põud
Kõo vallas Arussaarel tegutsev Pilu talu peremees Viktor
Leis nentis samuti, et tänavu
midagi hõisata pole ja pilt on
üsna nigel. Seal kandis tulevat
võidelda veel põuaga. Maa pole vihma saanud ja vili põllul
kuivab. Vesine kevad möödus
Pilu talus peremehe jutu järgi
päris tavapäraselt ja tärkamine oli paepealsetel maadel väga kena. Eile asuti nisu koristama. Müügikohaga peremehel muret pole. Ta on Kevili
põllumajandusühistu liige
ning tema tegevus käib sealtkaudu.
Martin Vileni ütlemist mööda arvatakse üldiselt, et tänavu tuleb siiski keskmine saak
või ehk möödunud aasta järel
isegi suuruselt teine. Natukene rikkus oodatavat tulemust
kevad, kui osa teravilja läks
hukka ning tuli ülekülvi teha.

«Otsus sündis suhteliselt
üksmeelselt ja kergelt,»
kommenteeris Hallemaa,
kes on ühtlasi Keskerakonna
Viljandimaa piirkonna esimees.
Hiljuti teatas kohalikel
valimistel Viljandi volikokku
pürgimisest sama partei peasekretär ja riigikogu liige,
Suure-Jaani vallast pärit
Priit Toobal. Helmut Hallemaa sõnul ei kerkinud Toobali kandidatuur Viljandi
keskerakondlaste seas esile,
sest praegused töökohustused ei võimaldaks tal linnapeakohta kuigi kergelt vastu
võtta.
«Ka Priit Toobal ise ei olnud sellest seetõttu eriti huvitatud,» märkis Hallemaa.

Esmatähtis on tasuta
bussisõit
Helmut Hallemaa rõhutas,
et kuigi Keskerakond on aastate jooksul koos koalitsioonipartneritega väga palju
ära teinud, ootab mitu olulist küsimust veel lahendamist.
«Prioriteediks tuleb seada ühistranspordi küsimus,
mis minu nägemuses peaks
olema linna pensionäridele
tasuta ning järk-järgult laienema kogu linnarahvale,»
rääkis Hallemaa. Ta möönis,
et kõigile viljandlastele tasuta ühistransporti pakkuda
oleks keerukam kui Tallinnas, kus veoettevõte kuulub
omavalitsusele, kuid hea
tahtmise korral pole see siiski võimatu.
Hallemaa tõi välja, et eakatele on tähtsad ka uue päevakeskuse ja sotsiaalmaja
ehitamise küsimused ning et
Viljandi kõnniteed vajavad
parandamist.
«Järgmised neli aastat
peavad linnas kujunema kõnniteede, jalg- ja jalgrattateede ning kergliiklusteede ehituse, remondi ja korrastami-

Helmut Hallemaa valiti Keskerakonna Viljandi linnapea
kandidaadiks.
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se perioodiks,» leidis linnapeakandidaat.
Veel märkis Hallemaa, et
kui sügiseste valimiste järel
moodustub Viljandi ümber
rõngasvald, pooldab tema
Viljandi jätkamist eraldi
omavalitsusena.

Esimene kindel
kandidaat
Keskerakond on Viljandis
esimene, kes oma linnapeakandidaadi enne kohalikke
valimisi kindlalt välja on käinud. Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna kodulehel on linnapeakandidaadiks nimetatud küll praegu europarlamendis Ivari Padari nõunikuna töötav Randel Länts, kuid
Sakalaga vesteldes on Länts
rõhutanud, et ametlikku otsust veel ei ole.
Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL)
pole oma kandidaati samuti
valinud. Kui oravapartei puhul on teadaoleva info põhjal
tõenäoline, et linnapea kohta läheb uuesti püüdma Viljandi praegune meer Loit Kivistik, siis IRL-i kuuluv Viljandi linnavolikogu esimees
Tarmo Loodus on Sakalale
öelnud, et kaalumisel on mitu nime.
Helmut Hallemaa on olnud Viljandi linnavalitsuse
liige 2005. aastast. Praegu tegutseb ta arenduskonsultandina. Varem on ta töötanud
Viljandi maavalitsuse regionaalse arengu ameti juhataja ja peaspetsialistina ning
kodakondsus- ja migratsiooniametis peadirektori nõunikuna.

Valuojas oli keset ööd naine
Eilse päeva esimesel tunnil
sai päästeamet kutse Viljandisse Valuoja puiestee piirkonda, kus naine oli keset
oja.
Lõuna
päästekeskuse
kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et sellekohane teade jõudis päästjateni
kell 00.16 ning sündmuskoha-

le jõudsid nad kaks minutit
hiljem. Tema kirjeldust mööda leidis juhtum aset Valuoja
orus lastepargi vastas asuva
järvega ühenduses olevas
jõekeses. «Päästjad aitasid
ojas oleva naise kell 00.24 välja ning andsid tervise kontrollimiseks kiirabile üle,»
lausus Kiik. (Sakala)
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Augusti keskpaik toob Viljandi
pensionäridele uue piletisüsteemi
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Kuigi augusti keskpaigast ei pea Viljandi pensionärid enam linnavalitsuse sotsiaalameti kassas ühistranspordi kulutšekke rahaks vahetamas käima, ei ole nad
selle korraga rahul.
Linnavalitsuse sotsiaalameti
juhataja Livia Kase sõnutsi hakatakse 15. augustist väljastama pensionäridele uusi bussikaarte: kümne korra sõidukaarte ning 50-protsendilise hinnasoodustusega perioodikaarte.
«Kümne korra kaardile laetakse igal kuul automaatselt
kümme sõidukorda ning pensionär ise neid sinna laadida ei
saa. 50-protsendilise hinnasoodustusega perioodikaart hakkab kehtima siis, kui pensionär
maksab vedajale pool perioodikaardi maksumusest ehk
seitse eurot,» lausus Kask.
Tema selgitust mööda tehti
uuendus seetõttu, et eakad ei
peaks käima oma tšekke ameti
kassas rahaks vahetamas. Mõni,
kel läksid tšekid kaduma või kes
oli unustanud need müüjalt võtta, ei saanud ka raha tagasi. Lisaks oli pensionäridel talvel raske Kauba tänavast läbi pääseda.

Sotsiaalametis ei pea
käima iga kuu
Need, kes 15. augustist sammud Laidoneri platsi poole
seavad, saavad eelmise kuu kulutšekkide väljamaksmise järel

soovi korral kohe ka elektroonilise sõidukaardi, mis kehtib
kaks aastat. «Kui tehing ära tehakse ning kui endal ei ole soovi kaarti väiksema või suurema
soodustuse peale vahetada, ei
pea põhimõtteliselt kaks aastat
ka ametis käima,» lausus Livia
Kask.
Siiski pani sotsiaalameti juhataja Viljandi eakatele südamele, et augustikuu keskel ei
pea kõik korraga kassasse tulema, sest üleminekuperioodil
on kasutusel nii vana kui uus
süsteem.
«Pole vaja muretseda, et
kui 15. august kukub, siis vanamoodi sõita ei saa. Üleminekuperiood kestab kolm kuud,»
toonitas Kask. «Vana korra järgi kehtinud sõidusoodustusega
kuni 31. oktoobrini tehtud sõitude eest võetakse kuludokumente vastu 30. novembrini.
Need aga, kes pöörduvad ameti kassasse pärast 30. novembrit, saavad küll elektroonilise
kaardi, kuid vanu tšekke enam
vastu ei võeta.»

Uus süsteem pensionäre ei
rahulda
Juuni algul ilmus Sakalas artikkel sellest, kuidas Viljandi
pensionäride liit ja ühendus
korjasid aprillis ning mais 558
allkirja, et töölt koju jäänud
65-aastased ja vanemad viljandlased saaksid tasuta bussisõidu õiguse. Petitsioon anti
linnavalitsusele ja -volikogule,
kes selle 26. juuni istungil maha hääletas.
Linnapea Loit Kivistik lausus toona, et Viljandis on 3960
inimest, kes on 65 aastat vanad,

Kui praegu peavad Viljandi pensionärid bussipiletite kulutšekid kokku korjama, et need sotsiaalameti kassas raha vastu vahetada, siis 15. augustist seda teed enam ette võtma ei pea.
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ja linnal läheb neile tasuta
bussisõidu pakkumine kalliks.
«Praegu maksab kuupilet 14
eurot ja kui me soovime, et
kõik meie eakad saaksid sõita
Viljandi ühistranspordis tasuta, teeb see kokku 655 000 eurot. Leian, et laustoetamine ei
ole kõige mõistlikum viis ja on
linnaeelarvele sellisel moel

vastuvõetamatu,» nentis Kivistik.
Viljandimaa pensionäride
liidu esimees Leida Leiur leiab
endiselt, et kuna kaks kolmandikku pensionäridest elab allpool vaesuspiiri, näitab linnavalitsuse säärane otsus lugupidamatut suhtumist linna eakatesse. «Praegu on neil jutt, et sü-

gisel tullakse selle juurde tagasi. Kas nad mõtlevad, et pensionärid on rumalad? Oleme elanud pika elu ning saame väga
hästi aru, mida nad mõtlevad,
kui ütlevad, et «enne valimisi
tuleme tagasi»,» lausus Leiur.
Tema ütlemist mööda on linna pensionärid seisukohal, et
linnavalitsuse võimuerakonda

nad tagasi ei vali. «See ei ole õelusest, kuid omavalitsuste valimised on ainuke koht, kus me
saame näidata oma seisukohta.»
Leiur nentis, et uuendatud
bussipiletite süsteem eakaid ei
rahulda. «Oleme solvunud
praeguse linnavalitsuse suhtumise üle pensionäridesse üldiselt,» nentis ta.

Virumaal sündinud poistebänd seab end sisse uues kohas
JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV

mehikest, kes istuvad maas ja
teevad lihtsaid lorilaule. Kuuekesi, kui on bass ja trumm juures, on võimalik palju rohkem
teha. Vähemalt mina lõpu poole enam ei nautinud seda, mida
me neljase pundiga tegime. Me
ei liikunud enam üldse edasi,
aga nüüd on iga proovitunniga
märgata progressi. See, mis me
nüüd suudame lugudesse panna, on hoopis midagi muud, kui
oli poolteist aastat tagasi.

sakala@ajaleht.ee

Sel aastal «Tudengilaulu»
võistlusel peavõidu ja publiku
lemmiku tiitli pälvinud ansambli Ukerdajad kuuest liikmest neli elavad sügisest Viljandis.
Rakveres sündinud kooslus
esineb täna Viljandis esimest
korda, kontsert algab kell 21
kohvikus Fellin.
Kas võite ennast nüüd pigem
Viljandi bändiks pidada, sest
enamik teie liikmeid elab ja
õpib siin?
Mati Tubli: Tegelikult olen ju
mina bändi ainuke päris viljandlane ja minul on küll selline tunne, et see on Rakvere
bänd. See, et me nüüd Viljandis oleme, on pigem paratamatus, sest enamik meist õpib kultuuriakadeemias. Minule seostuvad Ukerdajad ikkagi Rakverega ja eriti Ringo maakodu
Voorega.
Lauri Mäesepp: Me oleme
natuke selline maapoiste bänd,
nii oleks vist kõige parem öelda. Kõige rohkem muusikat on
ikka maakohtades sündinud.
Madis Lundre: Me alustasime Viinistul ja enamik meie lu-

MARKO SAARM

Ukerdajad (vasakult): Tõnis Kirsipu, Ringo Ramul, Tanel Siimann, Lauri Mäesepp, Mati Tubli ja Madis Lundre

gusid räägib loodusest ja armastusest.
Mis ajendab Ukerdajaid muusikat tegema?
Mati Tubli: Käime Ringo maakodus proovilaagris ja seal tulevad lood kuidagi väga valutult. Kellelgi on alati mingi loo
alge olemas, näiteks viisijupike. Siis saame kokku, hakkame

koos mängima ja lugu ongi olemas. Lõpuks mõtleme sõnad
juurde. Ükskord nägime hästi
palju mardikaid ja sellest sündis lugu «Mardikakutsu».
Ukerdajatega liitus aasta tagasi kaks muusikatudengit.
Mis on teie loomingus ja esinemistes sellest ajast muutunud?

Madis Lundre: Matil ja Tõnisel
on huvitavad ideed. Kui me
veel neljakesi mängisime, oli
meie muusika väga primitiivne.
Lauri Mäesepp: Oleme tänu
neile päris palju õppinud. See,
et meil on bändis head muusikud, annab ka teistele motivatsiooni endaga töötada. See on
meie piire tugevasti avardanud. Me pole enam need neli

Teie esinemised on üsna teatraalsed. Kas see tuleb ansamblile loomulikult või on
siin teatrikunsti õppivate
Ringo ja Lauri käsi mängus?
Lauri Mäesepp: Me ei näe eraldi vaeva, et olla teatraalsed,
see lihtsalt kukub niimoodi
välja. Viimasel ajal oleme seda
endale võib-olla paremini
teadvustama hakanud. Teatraalseks olemise nimel me
tööd ei tee, kuigi ehk silumise
mõttes peaks.
Madis Lundre: Eks see olene ka inimesest. Lauri ja Ringo õpivad nüüd teatrikunsti.
Lauri oli juba varem väga teatraalne inimene.
Mida on oodata Fellini esinemisest? Kas kavatsete väikese
ruumi tõttu anda unplugged

ehk helivõimenduseta kontserdi?
Mati Tubli: Me teeme ikka oma
asja ja täiesti unplugged kontserti kindlasti ei tule. Kasutame küll vähem võimendust, aga
tagasi me end ka ei hoia.
Madis Lundre: Töötame viimasel ajal just selle nimel, et
oleks rohkem «küttelugusid» ja
rahvas saaks tantsida. Fellini
kontserdiks või mõneks muuks
salongikontserdiks kava väga
muuta ei taha.
Kuidas sündis nimi Ukerdajad?
Madis Lundre: Me olime Viinistul ja jooksime rannas kivide
peal. Siis ütleski keegi, et ära
ukerda. Kui hakkasime Lauriga ühte lugu tegema, mõtlesime
panna bändile nimeks Ugrivok,
aga hea oli, et sai Ukerdajad.
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Kümnendat
mõisamängu on
jäänud üks päev

Linnavalitsus
kutsub
arengukava
arutelule
Viljandi
linnavalitsus
ootab kõiki kodanikke ja
huvilisi homme kell 17
Sakala keskusesse, kus
saab teoks linna seitsme
aasta arengukava arutelu.
Linnavalitsuse arenguspetsialisti Lauri Alveri jutu järgi on arengukava
koostatud paljusid osalisi
kaasates. «Arengukava põhifookuses on Viljandis elavate inimeste heaolu suurendamine ning siin tegutsevate ettevõtjate toetamine,» selgitas ta.
Ametniku sõnul ei olnud
kõiki inimesi võimalik kaasata dokumendi kirjutamisse, kuid nüüd, enne arengukava vastuvõtmist, on aeg,
mil kodanikud saavad linna
arengus kaasa rääkida.
«Loodan, et linlased on huvitatud oma kodulinna arengust. Ootame Sakala keskusesse võimalikult palju inimesi, et arengukava oleks
just selline, nagu viljandlased soovivad,» kutsus Lauri
Alver kodanikke arutelust
osa võtma.
Arengukava koostamist
juhtis volikogu komisjon,
mille liikmed omakorda
juhtisid alateemade töörühmi.
Arengukavaga on võimalik tutvuda Viljandi linnavalitsuse kodulehel, linnaraamatukogus ning Viljandi linnavalitsuse majades Linnu tänav 2 ja Laidoneri plats 5. Ettepanekuid,
mõtteid ja küsimusi on võimalik esitada ka Viljandi
linna e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee. (Sakala)

Kurg kukkus
auku
Esmaspäeva hommikul käisid päästjad Tarvastu vallas
Järvekülas, kus noor kurg
oli kukkunud sügavasse auku ning ise sealt enam välja ei pääsenud.
Päästjad tõid redeli abiga linnu ligi kolme meetri
sügavuselt välja ja viisid ta
pere juurde. (Sakala)

Uued rongid
pääsevad
liinile
Tehnilise järelevalve amet
väljastas Elektriraudtee
aktsiaseltsi uutele Stadler
Flirdi diiselrongidele loa,
millega need on hinnatud
nõuetele vastavaks.
BNS-i teatel on väljastatud luba peamine eeldus
uute diiselrongide liinile
minekuks.
Kuus kuud väldanud
sõidu- ja seisukatsetused
käisid paralleelselt uute
elektrirongide katsetustega.
Need olid edukad ja kinnitasid uue veeremi vastavust
Euroopa Liidus ja Eestis
kehtivatele nõuetele.
Elektriraudtee hakkab
tuleval kevadel uute rongidega sõitjaid vedama ka
Tallinna ja Viljandi vahel.
(Sakala)

Sakala 5

MARGUS HAAV
margus.haav@ajaleht.ee

Külastusmäng «Unustatud mõisad» kestab
eeloleval laupäeval viimast päeva, mil 26
mõisat üle Eesti avavad
tulijatele uksed. Viljandimaal teevad kaasa
Suure-Kõpu, Heimtali,
Pärsti ja Õisu mõis.
Terviseameti statistika järgi tuvastati tänavu aasta algusest juuni lõpuni Eestis 16 puukentsefaliidi ja 279
-borrelioosi juhtumit. Mullu oli selleks ajaks haigusjuhte tunduvalt rohkem. 2012. aastal registreeriti Eestis 178 puukentsefaliidi ja 1546 -borrelioosi juhtu. Fotol on täisimenud puuk.
ELMO RIIG
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Puugipelgajad
venitavad haiglas
ootejärjekorda
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

See ei ole harv, et Viljandi haigla erakorralisse
vastuvõttu tuleb inimene, kellele on end puuk
külge haakinud. Teinekord peab tulija üsna pikalt ootama, enne kui
järjekord temani jõuab
ning meedikud putuka
ihust välja tõmbavad.
Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Krista Valdvee rääkis, et kui inimene on oma puugiga juba erakorralise meditsiini osakonda tulnud, siis teda
küll ukselt tagasi ei saadeta,
aga seda sorti väiksed asjad venitavad kõigi ooteaega pikemaks. Nii tuleb ka puugi väljatõmbamiseks ootesaalis mõnikord üsna kaua istuda.

20 protsenti borrelioosiga
«Lihtsam on puuk ise välja võtta, seda enam et apteekides on
müügil spetsiaalsed vahendid,» ütles Valdvee ja lisas, et
perearstid on haigusnähtudest
väga hästi informeeritud.
Kuigi puugiga pöördujaid

tuleb haiglasse üsna sagedasti,
on puukide levitatavatesse haigustesse nakatunuid vähe.
«On suur võimalus, et inimene haigust ei saa,» lausus
terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo peaspetsialist Jelena Rjabinina.
«Kesk-Euroopa andmete põhjal on puukborrelioosi haigustekitajaga nakatunud umbes 20
protsenti puukidest ning puukentsefaliidi viirusega nakatunuid 1—3 protsenti.»
Viljandi haiglast kinnitati,
et tänavune suvi on siin kandis
olnud rahulik. «Loodame, et
see nii ka jätkub, kuigi suvi kestab ja seega on ka oht puugihaigustesse nakatuda,» ütles Krista Valdvee.
Terviseameti andmetel on
tänavu Eestis puukentsefaliiti
nakatunud 38 inimest, aga Viljandimaal seda haigust tuvastatud pole. Puukborrelioosi
juhte registreeriti aasta esimese seitsme kuuga maakonnas
11 ja kogu Eestis 418.
Rjabinina märkis, et borrelioos on entsefaliidist suurema
levikuga. Seda näitab ka fakt,
et möödunud nädalal registreeriti Eesti viis puukentsefaliidi ja 33 puukborrelioosi juhtumit.
Spetsialist lisas, et kui nakatunud puuk on end külge

imenud, kuid ta eemaldatakse
kiiresti, on tõenäoline haigusest pääseda. «Haiguse levik
võtab aega. Ei ole nii, et ta nüüd
hammustas ja kohe nakatas.»

Puukidele soodne elupaik
Tänavu tõusis puukentsefaliidi vaktsiini hind ning see küündib peaaegu 28 euroni, kuid Jelena Rjabinina jutu järgi pole
see kaitsesüstimist tohutult
palju vähendanud. Puukentsefaliidi vastu vaktsineeris end
selle aasta teises kvartalis 8060
ja kordussüsti tegi 8446 inimest. Aasta tagasi olid need arvud 9265 ja 11 505.
Kui tänapäeval teab igaüks
end pärast metsas või heinamaal käimist kontrollida, siis
vanemad inimesed mäletavad,
et aastakümneid tagasi puukidele niisugust tähelepanu ei
pööratud. Rjabinina sõnul on
Eestis olud puukidele soodsamaks läinud. Peaspetsialist selgitas, et praegu on palju kasutamata põllumaad, millel kõrgub hein, ning oht peitub ka
korrastamata teeservades.
«Puugid tahavad just sellist
tihnikut ja heina,» lausus ta.
«Kui teeääred on korrastamata ja põllumaad võsastunud, on
need suurepärased kohad puukide paljunemiseks.»

«Majanduslikku olukorda
arvestades on läinud üle
ootuste positiivselt,» kinnitas mängu üks korraldajaid,
Eesti mõisakoolide ühenduse juhatuse esimees Tõnu
Kiviloo (pildil). «Aeg on
teinud oma
korrektiivid ja
inimeste liikumisvõime on
ilmselt natuke
väiksem. Igal
juhul torkab silma, et nendes mõisates, kus on tööd
tehtud ja sellest ka avalikkusele teada antud, käiakse
rohkem.»
Miinimumprogrammina
on igal täistunnil mõisas giidiga jalutuskäik, avatud on
näitused ja kohvikud. Lisaks
korraldatakse koolide tugevuse ja mõisate eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud huvitavat.
Igal aastal on käijate hulgas olnud palju välismaalasi
ning erandiks ei ole ka tänavune.
«Väliskülalisi on isegi
rohkem, kui eeldada võis,»

märkis Kiviloo. «On tunda, et
mõisamängu kõma on jõudnud piiri taha. On teada Kanada väliseestlasi, kes on tulnud otsima oma juuri või vaatama kunagisi koolikohti.
Nad on spetsiaalselt selleks
kohale sõitnud!»
Võrreldes kümne aasta
taguse ajaga, mil mõisamäng
pihta hakkas, on toimunud
hulga muutusi nii inimeste
suhtumises kui ühiskonnas
tervikuna.
«Seda aega ausalt öeldes
ei julgegi enam meenutada,»
lausus Kiviloo. «Need, kes
läksid kümme aastat tagasi
esimesse klassi, on kooli lõpetanud ja kohe lähevad kooli kümme aastat tagasi külaliste vastuvõtuga tegelnud tütarlaste lapsed.»
Kui kümmekond aastat
tagasi pidi tihti tõestama seda, kas mõis on ikka koolile
õige koht, siis praegu seda
muret ei ole. Asemele on astunud uued mured.
«Kümme aastat tagasi oli
küsimus selles, et mõisahoone ei vastanud tehnilistele
normidele, kuid praegune regionaalpoliitika on jõudnud
nii kaugele, et mõisas ei saa
kooli pidada, sest lapsi ei
ole,» mõtiskles Kiviloo. «Kui
meie suutsime avalikkuse
mõttemudelist jagu saada
ning öelda, et mõis on kodune ja südamlik, siis regionaalpoliitiline aspekt on teinud sellele karuteene.»
Kiviloo soovitas tänavust
viimast külastuspäeva kõigil
huvilistel kasutada ning avaldas lootust, et mäng tuleb ka
järgmisel aastal.

Õisu mõis on üks nendest, kus tehakse ajaloolise väärtusega tööd
ning näidatakse tulemust lahkelt kõigile huvilistele. PEETER KÜMMEL

Muusik sai mälestuspingi

ANU MIKKOR

PEETER LANGOVITS («POSTIMEES»)

Kui puuk on end naha külge imenud, ei tasu rutata haiglasse erakorralise meditsiini vastuvõttu. Kui puuki näpuga puudutada ei taha, võib ta eemaldada lassoga. Võimalike haigusnähtude kohta jagavad nõu perearstid.

Nädalavahetusel peetud Suure-Jaani kodukandipäevade
ajal paigaldati Viljandimaa ingerisoome kultuuriseltsi eestvõttel Suure-Jaani laululava juurde Albert Pattineni mälestuspink. Omaaegsele Suure-Jaani gümnaasiumi muusikaõpetajale, dirigendile, orkestrijuhile ja heliloojale oli teiste
seas austust avaldama tulnud segakoor Sävel Viljandist. Kohal olid Albert Pettineni lapsed, õde ja lesk. (Sakala)
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SAATKOND

Mulk käis Setumaal korraks
kummuli, kuid pead ei kaotanud
KRISTI ILVES,
Mulgi uudiste toimetaja

Laupäev algab ärksamatel mulkidel väga vara.
Kella kümneks on vaja jõuda Luhamaale 20.
Setu kuningriigi päevale, et avada seal ajaloo
esimene Mulgimaa saatkond.
Kaks bussi alustavad teekonda
hommikul kella seitsme paiku,
et korjata metsade ja mägede
vahelt peale Mulgimaa pojad
ja tütred. Kella kaheksaks on
mõlemad bussid jõudnud Tõrva, Mulgimaa suurimasse linna, ja sealt jätkatakse sõitu juba ühe bussiga.
Mõnd teeäärset heinamaasoppi katab veel hommikune udu ning nurmedel on näha
sookurgi, jäneseid ja kitsi. Mulgid ei jõua oma maa ilu ja liigirikkust ära kiita, samas tuleb
tunnistada, et ega Valga- ja Võrumaagi kehvemad ole.
Viimaks muutub maastik
kohatult künklikuks ja bussis
levib arvamus, et Venemaa pole enam kaugel. Nii ongi. Luhamaa piiripunkt on kiviga visata, kuid enne seda on veel üks
riik — Setu kuningriik.

Mulk on liiga pikk
Kuningriigi päeva peetakse tohutu suurel paljaks niidetud
heinamaal, mis omakorda asub
künkal, mida setud ise Määsi
mäeks kutsuvad.
Kella kümneks on laadaplats sagimist täis ja sellesse
melusse astub suurest kollasest bussist tosinkond mulki.
Võhikud võivad muidugi mõelda, et miks väikesele seltskonnale nii suurt bussi vaja läheb,
kuid seejuures ei arvesta nad
kaht asja: mulgi uhkust ja seda, et ettenägelikel mulkidel
on kogu kraam, mida pika päeva jooksul vaja võib minna, kodust kaasa võetud.
Varustuse hulka kuuluvad
näiteks lauad, toolid, paar toekat redelit, mille peale käsitöölistel on hea kaltsuvaipu riputada ja mille otsa ronides
saab tutvuda laiemalt piirkonna eluga, mitmekümneliitrine
õllepunsu ja palju muud eluks
vajalikku.
Meie saabudes on saatkonnahooneks olev suur telk juba
püsti ja võime end seal sisse
seada. Aukohale pannakse lehvima uhiuus Mulgimaa lipp.
Selle heiskamine on ajalooline
sündmus, sest kunagi varem
pole mulgid oma lipu all väljas
olnud, selle sisseõnnistaminegi on veel ees.
Vahepeal on kohale jõudnud mulgi kultuuri instituudi
vanem Erich Palm, kel on kaasas seitse meetrit kõrge Mulgi
mehe kuju. See pannakse ühiste jõududega mitmest jupist
kokku ja püstitatakse telgi ette.
Peagi selgub, et Setu kuningriigi seaduse järgi tohib
kõige kõrgemal lehvida vaid
kuningriigi lipp. Murelik delegatsioon saabub saatkonda ja

avaldab arvamust, et meie
mees on nende lipust kõrgemal. Setud lähevad koguni nii
kaugele, et ähvardavad meie
mehe pea jagu lühemaks teha.
Seepeale takseeritakse suurt
mulki igast küljest, mekitakse
üheskoos meeõlut ja jäetakse
kõrget kasvu mehe pea siiski
alles.
Mulgimaa saatkonnas saab
tutvuda mulkide tegemistega,
kuulata Julius Vilumetsa meisterlikku lõõtspillimängu, osta
mulgikeelset kirjandust, oma
teadmisi proovile panna, mulgi keelt kõnelda ja juurde õppida, käsitööesemeid osta ning
jälgida, kuidas Priit Retsep
ehk Korvi-Priit toomeokstest
korve valmistab.
Üheks
tõmbenumbriks
saab «mulgimustreline molumäkerdus» ehk näomaaling.
Esiti on kliendid kitsid oma
palgeid mulkide hoolde usaldama, aga kui paar meie seast
laseb reklaami mõttes oma põsele kauni mustri maalida, tekib soovijatest lausa järjekord.
Sultsist pärit Kati Koppel
laseb pintslitel nobedasti liikuda ja peagi välguvad rahva hulgas mulgimustrilised palged.
Teenus on seda populaarsem,
et seda saab tasuta. Tavapäraste ämblikmeeste ja loomanägude soovijad peavad seekord
pettunult ja puhaste põskedega tagasi pöörduma. Kaalumisel on küll setu mustrite lisamine valikusse, kuid see osutuks
nii kalliks, et keegi ei jõuaks seda tellida.
Lapike Mulgimaad kesk
sügavat Setumaad meelitab
kohale üsna palju huvilisi
ning seletamist ja arutamist
on küllaga. Karksi valla kultuurikeskuse juhataja Kai
Kannistu kutsub möödujaid
Mulgimaa mälumängus kätt
proovima. Need, kes kutse vastu võtavad, ei pea pettuma,
sest kõik osalejad saavad mulginduses pisut targemaks ja
iga mängur lahkub (lohutus)auhinnaga.
Paljud tervitavad mulke juba eemalt ja teatavad, et on ise
ka Mulgimaalt pärit. Küsimusele, kust kandist täpsemalt,
kõlab sageli vastuseks: «Ikka
Viljandist, Mulgimaa pealinnast!» Nendele kodanikele oleme sunnitud avaldama jahmatava tõe, et Viljandi ei asugi
Mulgimaal.
Võtame ette kaardi ja turismiteatmiku ning asume kes
teab mitmendat korda selgitama, et Mulgimaa ei ole Viljandimaa. Selle kultuuriloolise
piirkonna moodustavad viis
muistse Lõuna-Sakala kihelkonda: Halliste, Karksi, Paistu,
Tarvastu ja Helme. Tänapäeval
jääb osa Mulgimaast Viljandija osa Valgamaale, killuke
asub ka Pärnumaal Saarde vallas.
Kui hetk tagasi end uhkusega mulgiks pidanu väga kurvaks
muutub, lisame, et on ka uuem
käsitlus, mis lubab Mulgimaa
sisse arvata kogu Viljandimaa
koos Viljandi linnaga. Selle järgi ulatub Mulgimaa Põltsamaani välja. Sellist piirkonda on nimetatud Suur-Mulgimaaks. Kui

Kui Mulgi mees on paraadi
alguspunkti jõudnud, õnnestub
Setumaa kiusakatel tuuleiilidel ta korraks siiski seljatada.
Visad mulgid upitavad oma
mehe aga uuesti püsti, keeravad tema Venemaa poole käändunud pea taas Eesti suunas
ega lase pidutujul langeda.
Paraad on hiiglama uhke ja
rongkäigus võib näha palju isevärki kostümeeritud ja kostümeerimata tegelasi. Mõnel
pundil on koguni mehitatud sõjamasinad välja toodud. Rahvahulk liigub laulu ja pillimängu saatel kuninga ette. Kui kõik
delegatsioonid on ülemate eest
läbi käinud, on peo ametlik osa
lõppenud.

Teekond nagu Egiptusesse

Karksi vallavanem Arvo Maling (vasakult), Pärsti vallavanem ja mulgi kultuuri instituudi vanem Erich Palm
ning mulkide seltsi Viljandi kogukonna Halliste kihelkonna vanem Voldemar Nikolajev Mulgimaa saatkonna ees. Mulgi mees vaatab laval toimuvat.
3 × KAI KANNISTU

Lõõtsamees Julius Vilumets ja korvimeister Priit Retsep demonstreerisid huvilistele meelsasti oma oskusi.

Mulgid esimest korda oma lipu all
Setu kuningriigi sõjaväeparaadil

nii mõnegi kodaniku identiteet
on selle vestluse käigus kõikuma löönud, siis teadmistepagas
igal juhul täieneb.

Mulgid võtavad kaasa oma
seitsmemeetrise mehe, millel
on õnneks rattad all. Paraku on
pikk mulk üsna kõhnuke ning
Setumaa mägisel maastikul kipub tema must kuub tuult alla
võtma ja meest pikali suruma.
Seepeale sätivad mulgid Julius
Vilumetsa koos lõõtspilliga
suure mehe varvastele istuma
ning nii jäävad mulkide uhkus
ja seitsmemeetrine mees kindlamalt püsima.

Lõõtsamees hoiab tasakaalu
Ümberringi käib laadamelu, osta saab peaaegu kõike alates
hansast ning lõpetades savikausside ja viljapuuistikutega.
Lava on täis lauljaid, tantsijaid
ja pillimehi, kes püüavad ühte-

puhku üksteist meisterlikkusega üle trumbata. Setu kuningriik on välja kuulutatud, hinnatakse traditsioonilisi setu sööke
ja jooke ning näputööd, valitakse meistreid ja vägimeest ning
kuulutatakse välja ülemsootska,
kelleks saab taas Leima Aarne.
Kella kuue paiku õhtul hakkab osa rahvast mäest alla minema, et sõjaväeparaadina
taas mäkke tõusta ja ülemsootska palge ette astuda.

Pikast palavast päevast väsinud mulgid istuvad bussi oodates kompsudega telgi all. Pisut
elevust toob sinise särgiga
mees, kes astub enesekindlalt
saatkonda, haarab kaenlasse
suure musta prügikoti, millesse on pakitud Tarvastu naiste
tehtud kaltsuvaibad, ja lahkub
sama enesekindlalt Mulgimaa
pinnalt.
Viimasel hetkel Tarvastu
naised ärkavad ja asuvad emalõvidena oma varandust kaitsma. Nii mitut sõjakat mulgitari nähes alistub mees võitluseta ja paneb koti endisele kohale tagasi. Selgituseks pomiseb
ta, et tema ülesanne olevat
peoplatsilt täis prügikotid ära
viia.
Kell üheksa õhtul on enamik mulke koos oma varandusega bussis ja valmis koju sõitma. Selgub, et puudu on vaid
lõõtsamees Julius. Pill on küll
õnneks bussis. Üks mulkidest
siirdub pillimeest otsima. Mõne aja pärast ilmub Julius kohale ja arvab, et võime sõita.
Paraku on nüüd kadunud see
kodanik, kes läks Juliust otsima. Pärast mõningasi sekeldusi on viimaks kõik bussis ja võime hakata liikuma.
Paari tunni pärast ületab
kollane reisibuss Mulgimaa
piiri. Esimene peatus on Tõrvas. Nii ärkvel olevate kui poolmagavate mulkide üllatus on
suur, kui nende keskväljakule
saabumise hetkel algab uhke
saluut. Mitmeminutiline ilutulestik lõpeb alles siis, kui buss
uksed sulgeb ja Karksi-Nuia
poole sõitma hakkab. Alles hiljem avaldab keegi arvamust, et
ehk polnud ilutulestik mulkide
kojujõudmise auks, vaid keegi
tähistas niimoodi oma tähtpäeva. Tõelised mulgid ei taha sellist juttu kuuldagi.
Läbida tuleb veel KarksiNuia, Abja ja Halliste, et siis
ringiga Viljandisse ja sealt
edasi Tarvastusse jõuda. Bussiliiklus ei ole Mulgimaa külavaheteedel pärast südaööd kuigi tihe, seepärast tuleb pidulised koju ära viia. Kõik kokku
võtab umbes sama palju aega
kui Tallinnast Egiptusesse lendamine.
Kell pool kaks öösel peatub
buss Tarvastu käsitöökoja hoovis. Viimased pidulised astuvad sooja augustiöhe.
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«Rock Rampi» külastas tänavu kolmel päeval kokku
umbes 3500 külalist.

Toimetaja MARGUS HAAV, 433 0046, margus.haav@ajaleht.ee

FESTIVAL

Publik
nautis Eesti
rokkmuusika
kõrget
kvaliteeti
VOOTELE RUUSMAA,
muusik

Sel aastal seitsmendat
korda asetleidnud «Rock
Ramp» pakkus publikule Eesti eriilmeliste artistide loomingut ning
energiast pulbitsevaid
kontserte.
Kolme päeva jooksul said kuulajad Viljandis osa rohkem kui
kolmekümne koosseisu kõrgetasemelistest esitustest.

Oli nii uusi tulijaid kui
vanu proffe
Neljapäeval, 1. augustil avas
urbanistliku õhustikuga lennukitehas uksed, et lasta muusikahuvilised esimeste kollektiivide etteasteid kuulama. Väikesel laval said esinemisvõimaluse uuemad koosseisud,
kellele oli see hea võimalus
tutvustada oma loomingut arvukamale publikule.
Äramärkimist väärib Liqui
Fuzz, kelle esinemine pakatas
energiast ja koosmängu rõõmust. Nüansirohke ja kohati
teatraalsusega vürtsitatud kava
tõi esile solist Mari Ronimoisi
vokaalse mitmekülgsuse. Seda
kontserti oli huvitav kuulata.

Reedene päev pakkus mitme Viljandi koosseisu kelmikaid etteasteid. Valdavalt akustilise pillipargiga Hajameelsed
Kunznikud astus seekord üles
tavalisest suurema koosseisuga, lisajõuks taustalauljad ja
trummar. Huumorikastmes minimalistlikud lood andsid rahvale kaasalaulmise võimaluse
ning naerupahvakud olid garanteeritud. Paljud palad olid
seatud punk- või metal-muusika võtmesse.
Samuti tulvil energiat oli
ansambli The Angus kontsert.
Lava ette kogunenud vihtusid
tantsu reggae-muusika saatel ja
see nakatas ka muusikuid.
Üha rohkem tuntust koguv
ning äsja plaadi välja andnud
Emerald üllatas professionaalsusega. Epoché naislaulja Kai Anni võimas hääl ja vahetu lavaline olek mõjusid
publikule kaasakiskuvalt. Ansambli HU? kontserdil sai
kuulda hitte eelmistelt albumitelt, kuid esitusele tuli ka
uuemat loomingut («Nii ja
naa», «Raju»), mis tõotas järjekordseid raadiohitte.
Reedese päeva kõige võimsama kontserdi andis juba
1995. aastal alustanud No-BigSilence. Industrial metal’it viljelev koosseis raputas festivalirahvast võimsa energia ning
viimse detailini lihvitud koos-

Redneck Rampage on ka ise festivali korraldanud.

Rokkbändi Epoché vokalisti Kai Anni võimas hääl ja vahetu lavaline olek ei jätnud pealtvaatajaid külmaks.

mänguga. Muusikat toetas valgus-show. Nii professionaalset
kontserti oli väga põnev kuulata ja jälgida. Muu hulgas peeti
meeles Gunnar Grapsi: esitusele tuli Mikronite kuulsa loo
«Üks imelik masin» omanäoline arranžeering.

Kas kontsert või
etendus?
Laupäeva päikesepaistes astus
esimesena üles Viljandi kollektiiv Machete, kes esitas sõjaeelse Eesti vabariigi aegsele luulele kirjutatud muusikat. Huvitavale kõlapildile andsid erilise värvingu Hammond-oreli
saund ja maitsekad soolod.
«Noortebänd 2011» võitja
Sybil Vane esitas põnevat loo-

mingut veel pisut unisele rahvale, kuid ta ei lasknud end sellest heidutada ning etteaste oli
võimas. Särtsakas ja nüansirohke kava pakkus leidlikke lahendusi.
Samuti andis meeldejääva
kontserdi «Noortebänd 2012»
võitja Slippery Slope.
Pisut enne kella 21 seadis
suurem osa publikust sammud
Kirsimäele, kus esines Ott
Lepland. Tema suutis enamiku
inimesi endaga kaasa laulma
panna.
Koosseisu HND muusika
austajaile sai seekord osaks
akustiline kava. Koosseisu olid
kaasatud taustalauljad ja perkussiivne pillipark.
«Rock Ramp 2013» kõige
oodatumaks esinejaks osutus

Winny Puhh, keda rahvas pikalt
lavale skandeeris. Kontserdiosa algas maadlusmatšiga, et
toetada Eesti maadlust. Laval
olid matid ja artistidel seljas
trikood. Ainult laulja Korraldajaonu kandis musta kleiti.
Seekord andis Winny Puhh
kontserdi lausa kahe trummariga, nii et etteaste oli veel
võimsam ja pöörasem kui harilikult. Lava-show ja publiku
maadlusmatšidele kutsumine
tekitasid olukorra, et enam ei
saanudki aru, kas olen kontserdil või mingil omapärasel etendusel.
Winny Puhh soovis korraldajatelt lavale kraanat. Õigel
ajal seda küll tööle ei saadud,
kuid pika pusimise peale suudeti see siiski etteastesse kaa-

Winny Puhh andis kontserdi kahe trummariga, et etteaste veelgi võimsam ja pöörasem saaks.

MUUMI

3 × ELMO RIIG

sata. Lavatellingutest said ühtäkki turnimispuud, mille küljes
üks artist end lae all kiigutas.
Viimase loo ajal leidis aset
maadlusmatš, milles oli Winny
Puhhi liikmega vastamisi
«Rock Rambi» korraldaja Juhan Nöps. Lahing kestis eelmiste mõõduvõtmistega võrreldes
küll kauem, kuid võit kuulus ikkagi meie kõige aktuaalsemale
muusikalisele koosseisule.
«Rock Ramp 2013» andis
ülevaate Eesti praegusest rokkmuusikast. Kolme päeva jooksul sai publik nautida head ilma ja kaasakiskuvaid etteasteid. Hea meel on tõdeda, et
meil kirjutatakse nii mitmekülgset muusikat ning üha rohkem artiste kinnitab kanda ka
välismaal.

Festivalipilt oli värvikas nii lava peal kui lava ees.
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Eksperiment mesilassülemitega
ehk Unistus sajast tarust
EGON VALDARU
egon.valdaru@ajaleht.ee

«Kui märkad kusagil
mesilassülemit ja see
on kättesaadavas kohas, teata sellest allpool
oleval telefoninumbril,»
kutsus Aivo Sonn rahvast üles 2011. aastal
vallalehtedes ilmunud
kuulutuses. «Kui sülem
õnnestub tervelt kätte
saada, teenid info eest
kümme eurot.»
Selle kohta ilmus lugu ka Sakalas. Olustveres mesinikuks õppinud Aivo Sonn rääkis, et soovib oma 18 perega mesilat tublisti täiendada ning jõuda vähemalt saja pereni, sest kavatseb luua mesindusest endale
kunagi põhitöö. Seni oli viimastel aastatel kinnisvara alal leiba teeninud mees kasvatanud
mesilasi hobina.

Juriidiliselt korrektne plaan
Karksi kandi mesiniku Antu
Rohtla sõnutsi oli plaan juriidilises mõttes korrektne, sest
mesinduses juba iidsetest aegadest kehtinud tava järgi võib
maaomanik kodust pagenud ja
tema valdustesse tulnud sülemi endale võtta. Kui senine
omanik peaks sülemit jälitama,
lahendatakse vaidlus läbirääkimistega.
Teisalt pidas Rohtla mesila
niisugust täiendamist mõnevõrra ohtlikuks, sest Eestis on
praegu liikvel palju mesilaste

haigusi, näiteks varroatoos ja
haudmekahjustused.
«Paraku on just varroalestast nakatunud mesilased kõige suuremad sülemlejad,»
märkis ta. «Kui algaja mesinik püüab
nakatunud sülemeid ega ravi neid,
jääb tema õnn üürikeseks ning võib
muutuda naabritele õnnetuseks.»
Aivo Sonn vastas, et on ohtudest
teadlik. Ta lubas
panna püütud pered karantiini ning Aivo Sonn
jälgida neid kuu või
kahe jooksul. Selleks on tal eraldi taru ja raamid. «Vajaduse korral oskan
mesilasi ka ravida,» teatas ta.

Edukas ja põnev katsetus
Kaks aastat hiljem tõdeb Aivo
Sonn, et eksperiment osutus
edukaks ja põnevaks. «Esimesel suvel oli väljakutseid palju
ning neid jagus veel järgmisekski aastaks,» räägib ta.
«Kõnesid tuli paljudest Viljandimaa paikadest Võhmast
Pikasillani ja Abjast Kõoni.
Kaks kolmandikku sülemeid
pärines Karksi-Nuia kandist.
Õnneks ei avastanud ma neist
ühelgi haigust.» lisab mesinik.
«Inimesed olid sülemitest
teatamise võimaluse üle väga
rõõmsad. Nii mõnigi helistaja
kurtis, et pelgab oma valdustes
sülemlevaid mesilasi,» jätkab
Sonn. «Üsna paljud pärisid,
kuidas mesilasi seinast kätte
saada. Üritasin neid aidata,
aga paraku tulutult.»

Tema sõnutsi leiavad mesilinnud seinas rohkelt võimalusi ringi rännata, sestap on neid
peaaegu võimatu tabada ning
ta loobus proovimast. Kõige
rohkem, umbes 60
protsenti sülemeid
oli puu otsas, kust
neid sai redeli abil
alla tuua.
«Kord pärast
pikka ja rasket mesinduspäeva kell
pool kaheksa õhtul
helistas Mulgi kandist üks Pärnu perekond, kellel on
seal maakodu. Nädalavahetusel maale tulles olid nad
leidnud toast akende kohalt
kardinana alla rippuva sülemi,» jutustab mesinik.
«Kui kohale läksin, selgus,
et sülemeid on koguni kaks.
Need rippusid akende ees ning
oli omamoodi koomiline võtta
neid maha toas, kus seisis kaetud laud,» naerab Sonn.

Rapsimesi
pole nõutud
Aivo Sonni sõnutsi inimesed
viimasel ajal rapsimett enam
ei soovi, üksnes Ida-Virumaal
on see endiselt hinnas. «Kartustel on alust, sest rapsipõlde
töödeldakse kemikaalidega
kõige rohkem. On kuulda olnud, et nende puhul kasutatakse süsteemseid mürke, mis
pole kiire toimega ning võivad
kanduda mesilaste kaudu mesindustoodetesse,» märgib ta.
(Sakala)

«Pererahvas oli haruldaselt julge,» jätkab ta. «Ajal, mil
mina toimetasin ja üritasin sülemeid kasti panna, liikus pereisa toas ringi. Enamasti ei
ole sülemlevad mesilased ohtlikud: kui meepütid on täis, siis
ei paindu tagakeha nõelama,»
selgitab Sonn. Siiski möönab
ta, et on ka pahas tujus sülemeid.
«Inimesed tõdesid, et on
varasematel aastatel olnud sama hädaga üksi, oskamata kuhugi teatada. Paljud helistajad
on minuga hiljemgi ühendust
võtnud ning uusi sülemeid
pakkunud. Vahel on nad raha
asemel küsinud mett,» kõneleb
Sonn.

Mesilasi tuleb taltsutada
Aivo Sonn ütleb endal olevat
vedanud: kurje peresid tal ei
ole. «Vähemalt 80 protsenti
püütuid on kollased ehk Itaalia mesilased, nood ongi tavaliselt rahulikud,» räägib ta. Päris tõupuhtaid mesilasi Eestis
tema jutu järgi üldjuhul ei ole,
peamiselt on nad ikka segunenud.
«Et mesilased oleksid rahulikumad, tuleb neid järjepidevalt tülitada. Kui neid korra või
kaks nädalas vaadatakse, harjuvad nad inimesega ära,» kõneleb Sonn. Ka saagikoristuse
ajal on tema sõnul leplikumad
need mesilinnud, keda on suvel treenitud.
2011. aasta lõpuks suurendas Aivo Sonn tarude arvu 18-lt
34-le, tänavu on tal peresid juba 57. Mesinik ütleb, et sihiks
seatud sadat täis saada ei ole
enam keeruline. Rohkem ta sü-

ELMO RIIG

Puu otsast on mesilassülemit palju lihtsam kätte saada kui seina seest.

lemeid vastu ei võta, sest möönab: sel kombel mesilat täiendada on siiski riskantne.
«Leituid töötlesin profülaktika mõttes juba sülemikastis
aparaadiga, mis suitsu abil varroalesta maha pühib. Niisugust
ravi teen igaks juhuks kõikidele peredele nii varakevadel kui
sügisel. Ma ei ole märganud ei
omadel ega sissetoodutel varroalesta või muid kahjureid ja
haigusi,» räägib mesinik.

Kummutas müüti
Eksperimendiga on Aivo Sonn
väga rahul. Ta usub, et on aidanud kummutada müüti, nagu
oleksid mesinikud endassetõmbunud inimesed, ning pannud nimesi rohkem jälgima seda, mis looduses toimub.
Väga suureks Sonn oma
mesilat paisutada ei soovi. «Parem on teha asju korralikult ja
saada igalt perelt rohkem saaki,» ütleb ta.
Mesiniku sõnutsi on keeruline leida häid korjemaid. «Tänavu otsustasin viia tarud põllumajandusest võimalikult
kaugele. 57 peret on jagatud
neljaks mesilaks, neist kaks on
Viljandimaal ja kaks Tartu-

maal looduskaitsealal, suurest
teest kaugel keset laant, kus
mitme kilomeetri raadiuses ei
ole ühtki põldu,» jutustab Aivo
Sonn.
«Otsin ökoloogiliselt puhtaid korjemaid, sest soovin
pakkuda ökomett,» jätkab ta.
Tema jutu järgi on mesi toiduaine, seepärast tuleb hoida
puhtust nii tarus kui enda juures, et tagada puhas maitse ja
hea kvaliteet. «Neljas paigas
pidamine võimaldab riske hajutada. Pole ju mõistlik hoida
kõiki mune ühes korvis,» selgitab mesinik.
«Pered talvitusid kenasti
ning tänavune päikeseline suvi on olnud mesinikele väga
helde. Juuni keskpaigaks olid
tarud täis ja võis hakata suvemett vurritama. Mullune kehv
suvi on tänavu kuhjaga tasutud, juba juuli lõpuks oli saak
eelmise aasta omast kolm korda suurem,» rõõmustab Sonn.
Meeldivaks peab ta sedagi,
et viimaste aastatega on mesindus rahva seas populaarsust
kogunud. Temale helistanud
linnainimesedki olevat huvi
tundnud, kuidas mesilasi peetakse, ning avaldanud soovi tulla seda õppima.

Kord nagu Põhja-Koreas

Aivo Sonn usub, et mesilased harjuvad inimesega, kui too neid järjepidevalt vaatamas käib.

2 × KAAREL OMEL

Kui muidu tegeleb Aivo Sonn
kinnisvara müümisega, siis mesindus on sootuks teistsugune
tegevus ning pakub ametitööle
suurepärast vaheldust. «Mesitaru kaant avades sukeldun teise
maailma. Seal püüan mõelda
mesilaste kombel, otsekui elaksin nende elu,» räägib ta.
«Naudin sünergiat, mis tarust tuleb. Inimeste maailm on
üsna kaootiline, aga mesilastel
käib kõik kindlas rütmis,» jätkab Sonn ning lisab, et putuka-

te ühiskonnakorda otseselt üle
võtta siiski ei tasu, sest see
meenutaks Põhja-Koread. Küll
aga võiksid inimesed tema arvates õppida mesilastelt töökust
ja võimet pühenduda eesmärgile.
«Mesindus on mul vist geenides: vanaisa oli mesinik, samuti onu ning veel mitu suguvõsa liiget. Mulle meeldib, et
nõnda olen iseenda tööandja ja
peremees,» lausub ta lõpetuseks. (Sakala)
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee. Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

Bergelti kollaaže «Keele ilu» ja
Urve Küttneri näitust «Visioonid». Püsiekspositsioonis on
Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.

ÜRITUSED
Kohvikus Fellin esineb täna kell
21 ansambel Ukerdajad, sissepääs 3 . Lisainfo ja broneerimine telefonil 435 9795,
e-postiga info@kohvikfellin.ee.
Kauba tänav 11, Viljandi.

Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal korrusel on 30.
augustini Haapsalu graafilise
disaini festivali näitus «Eesti
kultuuriplakat 2013». Tallinna
tänav 11/1.

Viljandi KEK-i pensionäride klubi tähistab homme, 8. augustil
kell 13 Männimäe külalistemaja
aias ehitajate päeva. Riia maantee 52-d, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuses on
10. augustil kell 11 maleturniir
«Karksi ratsu».
Murri häärberis on 10. augustil
kell 17 Morna, Muri ja Suuga
küla päev.
Soomaal on 25. augustil kell 11
matkapäev, millega tähistatakse
Soomaa rahvuspargi 20 aasta
juubelit. Juhendatud matkad
leiavad aset uue näo saanud
Riisa raba õpperajal ning koprarajal. Pärast matka pakub «Sookolli söögituba» soosuppi. Tasuta buss väljub Viljandi bussijaama parklast kell 10. Üritus lõpeb umbes kell 16. Vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil
triin.saluste@rmk.ee.

NÄITUSED
Viljandi muuseumi näitusetoas

Kondase keskuses on vaadata näitus «Meisterfotograaf Jaan Riet. Inimesed ja paigad stereofotodel 1902—1935».
MARKO SAARM
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.
Mõisaküla muuseumis on 24.
augustini näitus «Nordea reis
ümber imelise ilma». See koosneb postkaartidest, reisiteksti-

dest ja huvitavatest markidest,
mis Jaan Tätte saatis maailmareisi ajal viljandlasele Kaljula
Saarele. Näitus on avatud muuseumi lahtiolekuaegadel. Info
tel 435 5607.
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
Soomes elava kunstniku Tatjana

Paistu rahvamajas ja raamatukogus saab 31. augustini vaadata näitust «Looduse aasta foto
2011».
Sakala keskuse sammassaalis
on suve lõpuni Riho ja Ilme
Kulla loomingut tutvustav näitus
«Kuldne skulptuurisuvi». Seda
saab vaadata K—R kella 12—
19, L kella 12—17. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuse esimese ja teise korruse fuajees
ning sinises saalis saab 2. septembrini näha näitust «Loodusfoto 2012».
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
Vaido, Vaigo, Vaiko, Hiljar ja
Hiljo.

Üks väike rõõm las olla igas päevas,
üks pilk või naer, üks õis või värvilaik.
Üks lauluviis või killukene päikest taevas
või sõna hea, mis muudab kauniks kõik.
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HOROSKOOP
JÄÄR
(21. III — 20. IV)
Väldi võimuvõitlust oma vaenlastega. Puutud kokku inimestega, kes on valmis sinu vastu
kasutama ka kõige räpasemaid taktikaid.
SÕNN
(21. IV — 20. V)
Täna valitseb oht
petiste ohvriks langeda. Ole otsustav ja enesekindel. Hoia meeles oma õigusi ning ära lase teistel endale pähe astuda.
KAKSIKUD
(21. V — 21. VI)
Töösuhted on pingelised. Püüa
unustada oma ambitsioonid,
nii säästad ennast ja teisi.
Hea aeg puhata.
VÄHK
(22. VI — 22. VII)
Tajud uut energiavoolu ning soovi
jagada oma armastust kellegagi, kes juba praegu sinu
elus figureerib, kuid sõbrana.

KAALUD
(23. IX — 23. X)
Pühendad aega perekonnale, kodukoldele ja kodustele töödele. Otsid sisemist rahu.

Registreeru soodushinnaga
kuni 16. augustini!

AMBUR
(23. XI — 21. XII)
Su meeleolu kipub
täna nostalgiliseks
minema. Tuletad meelde vanu aegu või külastad paiku,
millega oled mingil eluperioodil tihedalt seotud olnud.
KALJUKITS
(22. XII — 20. I)
Pööra suuremat tähelepanu oma füüsisele. Kui sul on väljaravimata haigusi, siis võivad need täna endast märku anda.

LÕVI
(23. VII — 22. VIII)
Puutud kokku inimestega, kes võivad sind mitut moodi aidata.
Ootad teiste nõuandeid.

VEEVALAJA
(21. I — 18. II)
Tõenäoliselt saad
mõnelt oma kaaslaselt väärtuslikke nõuandeid või huvitavaid mõtteid.
Hea aeg loominguliseks
koostööks.

NEITSI
(23. VIII — 22. IX)
Satud igavale
ametlikule olengule. Teeskle peavalu ja ära
piitsuta ennast. Head suhted lastega.

KALAD
(19. II — 20. III)
Käitud ettearvamatult. Võimalik,
et teed midagi sellist, mis
šokeerib su kaaslasi.
Allikas: Delfi

15. september
89/40 km

www.tartumaraton.ee
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Šotlane läheb pojaga teatrisse. Neil on rõdupiletid.
Vaheajal kummardub
poiss üle rõduääre vaatama.
«Ettevaatust!» kurjustab isa. «Kukud veel viimaks alla. Seal on pilet
kaks korda kallim.»
Indiaanipealiku ette astub
neli sõjameest. Pealik paneb käed risti rinnale ja
küsib: «Mu vaprad sõjamehed, kus te olite neli päeva?»
Üks sõdalastest astub
sammu ette ja vastab: «Oo,
suur pealik, meiega juhtus
õnnetus. Meie vaenlased
kahvanäod võtsid meid
kinni ja heitsid vanglasse.
Istusime seal kolm päeva,
leidmata väljapääsu. Neljandal päeval avastas
meie vapper kaaslane Teravsilm, et vanglal puudub
neljas sein ja me põgenesime.»
Preester, pastor ja rabi
sõidavad rongiga. Preester
ei soovi suurest taktitundest ja rabi suurest tarkusest rääkida tundlikel teemadel, aga pastor tahab
kangesti provotseerida ja
alustab vaidlust. Seepeale
ütleb rabi: «Härra pastor!
Kui messiast veel pole tulnud, siis on juutidel õigus;
kui messias on juba tulnud, siis on katoliiklastel
õigus, aga sinul pole mingil juhul õigus.»
Õpetaja seisab klassi ees
ja ütleb: «Tõusku püsti
need, kes arvavad, et on
puupead!»
Keegi ei tõuse.
Aegamööda venib Juku püsti.
Õpetaja: «Juku, miks sa
arvad, et sa oled puupea?»
Juku: «Ega ma seda arvagi. Aga kahju oli vaadata, kuidas teie üksi püsti
seisate.»

Maraton on
elamus!

SKORPION
(24. X — 22. XI)
Suudad kiiresti otsuseid langetada
ning saad edukalt hakkama
ka kriitilistes olukordades.
Tänu optimismile võidad
uusi sõpru.

NALJAD

Rattapartner:

Rahandusministri kõrvu
jõuavad kuuldused, et üks
Lõuna-Eesti talunik kohtleb oma töölisi nagu orje
ega maksa neile tasu.
Saadab siis maksuametniku kontrollima. Ametnik läheb taluniku juurde
ja nõuab ülevaadet tööjõust.
«Mul on siin peamiseks abiliseks sulane,» seletab talunik. «Maksan talle 200 eurot nädalas, tal on
prii elamine ja toit.»
«Siis on mul veel koduabiline,» jätkab talumees.
«Ta koristab ja teeb süüa.
Temale ma maksan 150 eurot nädalas. Tal on samuti
prii elamine ja toit.»
«Ning lõpuks on mul
üks opakas,» lõpetab talumees ülevaate. «Ta teeb 90
protsenti tööst ning maksab ise oma elamise ja lobi eest. Talle ma maksan
10 eurot nädalas, ostan
igal laupäeval pudeli viina
ja vahetevahel magab ta
mu naisega.»
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Toimetaja MADIS LUIK, 433 0042, madis.luik@ajaleht.ee

Laupäeval korraldatud 15. Holstre—Paistu maanteejooksu võitis
Dmitri Aristov Ülari Kaisi ja Morten Priksi ees. Viiekilomeetrise
võistlusmaa läbis 109 inimest.
Kiireim naine oli Lily Luik, kes sai
lõpuprotokolli üheksanda aja.

SÕUDMINE

President näitas
kuldset eeskuju
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

Viljandi sõudeklubi president Kaspar Taimsoo
näitas Eesti täiskasvanute tiitlivõistlustel teistele kuldset eeskuju: istudes viies paadis, võttis
ta kõik, mis võtta andis.

Kaspar Taimsoo teenis nädalavahetusel Pärnus peetud Eesti meistrivõistlustel viis kuldmedalit.
ELMO RIIG

«Juhendile vastavalt poleks ma
rohkem sõita tohtinud ja ega
oleks jõudnud ka,» lausus tänavu kokku kuus Eesti meistri
medalit teeninud Taimsoo.
Nädalavahetusel saadud
medalitest hindas viljandlane
veelgi kõrgemalt suve hakul
ühesel paadil võidetud Eesti
sprindikulda. «Seekord polnud
üheste seas just kõige tugevam
konkurents, eemale jäid näiteks Tõnu Endrekson ja Andrei Jämsa,» põhjendas ta.
Meeste ühepaatide finaalist kõneldes tõdes Viljandi
sõudmise esinumber, et meeldiv oli nooremate surve. Ta tõi
välja hõbeda teeninud tallinlase Jüri-Mikk Udami südi sõidu,
eelkõige distantsi esimeses
pooles.
Taimsooga koos neljapaadi
meeskonda kuulunud klubikaaslane Kaur Kuslap oli
meistrivõistlustel osaline nelja kuldmedali võidus.
Praegu, maailmameistrivõistluste eel Viljandi järvel
viimast treeninglaagrit pidav

Neljapaat tagus tänutäheks rauda
Esmaspäeval leidis Pärnus aset
Eesti paarisaerulise neljapaadi
tänuüritus: meeskond tegi kummarduse oma treeneritele ja
abistajatele, nende seas Viljandi linnale.
Sepikojas korraldatud koosviibimisel valmis sportlaste ja
kõigi kutsutute ühisel jõul õnne
toov hobuseraud, mille peale
löödi tekst «RIO 2016» ning
kõigi nelja mehe nimede esitähed. (Sakala)

paarisaerulise
neljapaadi
meeskond, kuhu Taimsoo ja
Kuslapi kõrval kuuluvad Pärnu Kalevi mehed Allar Raja ja
Sten Erik Anderson, tuli kodusel mõõduvõtul oodatult võitjaks. Samuti oli koosseis parim
üksikaeru neljasel. Viljandlased Kaspar Taimsoo ja Kaur
Kuslap täiendasid ka võidukat
Pärnu Kalevi kaheksapaati.
Kaur Kuslap oli pärnaka
Sten Erik Andersoniga võidukas üksikaeru kahesel ja Kaspar Taimsoo koos Allar Rajaga
paarisaerulisel kahepaadil.
Jättes kõrvale kahe Viljandi sõudeklubi tugevama liikme
saavutused, hindas treener
Ruth Vaar meie sportlaste tulemusi korralikuks. Veidi tuska tegi talle ehk neljandate
kohtade rohkus.
«Suure osa neist said muidugi meie klubi noored ning
see annab lootust, et eelseisva-

FRED KILLING

tel noorte meistrivõistlustel tuleb häid tulemusi,» möönis
Vaar.
Eile Leetu noorte maailmameistrivõistlustele
sõitnud
Eesti noortekoondise paarisaeruline neljapaat, kuhu kuuluvad ka viljandlased Krete Koovit ja Erli Mat, lõpetas Eesti
täiskasvanute meistrivõistlused hõbedaga.
Viljandi klubi naiste kaheksapaat koosseisus Krete
Koovit, Gitta Kivilaan, Lena
Daniel, Eve Oviir, Karin Neerot, Erli Mat, Eelika Naarits,
Kärolyn Mäesaar ja roolija Mari Vaiksaar teenis pronksmedali. Samuti olid kolmandad
meeste roolijata kahepaadil
kaasateinud Marek Meiesaar
ja Karl Henry Thomson ning
naiste roolijata neljapaadil
osalenud Lena Daniel, Eve
Oviir, Karin Neerot ja Kärolyn
Mäesaar.

Tuleviku noortemeeskond tõi Saaremaalt hõbekarika
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

MEESKOND

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik
noorteesindus teenis eelmisel
nädalal peetud rahvusvahelisel mõõduvõtul «Saaremaa
Cup 2013» raske võitlusega väärika teise koha.
Leo Ira juhendamisel harjutav U-12 gruppi kuuluv
meeskond lõpetas neli päeva
väldanud turniiri finaalis Tallinna JK Kalevi vastu. Selle
põnevust pakkunud kohtumise normaalaeg andis 1:1 viigi.
Penaltite realiseerimisel osutusid aga edukamaks tallinlased.
«Poisid tegid tubli võistluse,» kiitis treener oma hoolealuseid.
Kaheksa meeskonna osavõtul asetleidnud võistluse alagrupi mängud lõpetas Tulevik
teise kohaga. Ta alistas 2:1 FC
Kuressaare ja 3:1 Viktor Metsa
JK esinduse. Valgevene klubi
Slutški eakaaslastele jäid viljandlased paraku 2:4 alla.
Veerandfinaalis jätkas Tulevik 1:0 võiduga JK Jõgeva

Tuleviku noortemeeskond mängis Saaremaal peetud turniiril
järgmises koosseisus:

Viljandi jalgpallipoisid saavutasid möödunud neljapäeval Kuressaares lõppenud rahvusvahelisel turniiril
«Saaremaa Cup» teise koha.
ERAKOGU

• Rasmus Lond, DanielJonas Peedo, Karl Robin
Sarapuu, Andre Raik,
Marten Lepik, Karl Siimson, Martin Holtsmann,
Kardo Kivirand, Karl-Rudolf Org, Herbert Velleste, Gustav-Hendrik Seeder, Alexander Tšulkovski, Sverre Rosma, Rasmus Tuur ja Tanel Võip.
• Võistkonna treener on
Leo Ira.
Allikas: klubi Tulevik

Nooruse üle ning poolfinaalis
suutis ta teist korda alistada
alagrupikaaslase FC Kuressaare, seekord 3:0.
Neljapäeval Saaremaalt
hõbedase autasuga naasnud
meeskond sõitis pühapäeval
sinna tagasi, et Kuressaares

Eesti 2001. aastal sündinud
noormeeste tiitlivõistlustel
Saaremaa eakaaslastega väljakule minna.
Leo Ira sõnul on sel turniiril tarvis kõigi vastastega pidada kolm kohtumist ja Viljandi
poistel on FC Kuressaarega ju-

ba kaks mängu seljataga. «Esimese kohtumisena läks kirja
rahvusvahelise turniiri 2:1 võidu andnud alagrupimäng,» selgitas ta. «Pühapäeval oli mõlemal meeskonnal häid kasutamata jäänud võimalusi, aga
leppisime 2:2 viigiga.»

Viljandi meeskond hoiab
praegu meistrivõistluste kuue
osalejaga grupis liidripositsiooni. Seni peetud üheksast kohtumisest on tal tabelis kirjas seitse võitu, üks viik ja üks kaotus.

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.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8677
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Esmaspäeval sündisid
Viljandis kaks tüdrukut ja poiss.

135 AASTA EEST
Sakala,
5. august 1878
Poliitika ringvaatus. Kõige
vaesem on Kreeka kubermangudega, mis Türgi valitsuse all seisavad, sest et seal
lugu iga päevaga pahemaks
ja kurvemaks läheb. Seal ei
ole mingisugust valikut
enam, häda sunnib kõik
mässama. Ka ei taha Türklane midagi Kreeka riigile
omast maast ära anda, ning
kui kaua kannatus saab
kestma on teadmata. Kui
Kreeklane nii veel kaua
oma vendade häda Türgimaal jõuab pealt vaadata, ilma et neile appi läheb, siis
on seal vendade armastusega ka vaene lugu küllalt.

KUULUTUSED

7. august 2013

VILJANDIS

Viljandimaa Lasterikaste
Perede Ühendus
ÜÜRIB OMA TEGEVUSEKS RUUMID,
ƐŽŽǀŝƚĂǀĂůƚ/ŬŽƌƌƵƐĞůϮͲϯƌƵƵŵŝ
ŬŽŐƵƉŝŶŶĂŐĂϲϱͶϭϬϬŵϸ͘

Lossi t 40

Puurkaevupumbad
Veeautomaadid
Kastmispumbad alates 45 €
Purskkaevukomplektid alates 35 €
Kastmisvoolikud alates 0,25 €/m
€/m

WĂŬŬƵŵŝƐĞĚƐĂĂƚĂĞͲƉŽƐƟĂĂĚƌĞƐƐŝůũĂŶĂΛƉĞĞƚƌŝŵŽŝƐĂ͘ĞĞ͘

E–R kl 9–18. Tel 435 1447.
KINNISVARA

OÜ Hansa Meistrimehed teeb
üldehitustöid. Tel 5744 4286.

Müüa 1-toal keskk korter Männimäel, 34 m². Tel 5852 1460.

Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.

Müüa rahuldavas seisukorras ja
madalate kommunaalkuludega
2-toaline ahiküttega korter Viljandist u 2 km kaugusel Teemeistril. Otse omanikult. Juurde
kuuluvad aiamaa ja kuur. Hea
bussiühendus ja kergliiklustee
linna. Hind 16 500 .

Pottsepatööd, remont, ehitus.
Tel 5892 1710.

Soovin üürida 2-toal keskk korteri Viljandis. Tel 5650 6804.

SÕIDUKID
Ostame 1990.—2008. a sõiduautosid. Tel 5555 8120.
Soovin osta juhipoolset esiistet
Lada 073-le. Tel 518 7037.

TEENUSED
12 m korvtõstuki rent, 25 /ööpäev. Tel 5832 3649.
Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, h 1,09 /min, 24 h.
Mugav reisibuss Mercedes Sprinter, 18 kohta. Tel 5344 4062.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157.
Soe suvetuul võttis sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda.
Sulle anti uni pikk,
tähtede sära ja igavik.
Teatame sügava kurbusega, et
igavesele unele lahkus meie kallis
Taat
HELMUT KULL

Sakala 11

Höövlijuhile, CNC-operaatorile ja
muudel seadmetel puidutööstuses Saarepeedil. Töö vahetustega. CV saata info@valgevn.ee,
info tel 435 1387 E—R kl
8—17, Valge VN OÜ.

Ostan mürgipritsi. Tel 515 0285.

Kuulutusi ja leinateateid saab tellida

OST

24h

Pottsepatööd. Tel 5556 3739.
Probleemsete puude lõikus. Tel
5302 3518, www.arborist.ee.
Puit- ja krohvmajade värvimine,
survepesu. Tel 5190 7192.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine
ja
remont.
Tel
5672 7555.
Teras- ja tuletõkkeuste valmistamine.
Rauduks
OÜ
tel
510 9183, www.rauduks.eu,
e-post rauduks@rauduks.eu.
Veo- ja kolimisteenus.
5347 2596, www.raja.ee.

Tel

Virtsapütt. Tel 518 5879.

TÖÖ
Pakun tööd saemeestele. Tel
522 7883.
Juba 13 aastat transporditeenust pakkuv ettevõte pakub tööd
CE-kategooria autojuhtidele. Info tel 524 5072.

Miks kaitseingel kokku pani tiivad
ja igavikku laskis minna sul?
Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis abikaasa, isa, äi ja
vanaisa

internetis www.sakala.ajaleht.ee

Grand Hotel Viljandi
võtab tööle

Kuiv 50 cm saareküte. Tel
5837 3117.

ADMINISTRAATORI

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

CV saata e-posti aadressil
krista@ghv.ee
Info telefonil 435 5800.

Autoromude ost. Tel 5870 6737.

Otsin (19-a) tööd, sobivad igasugused tööd, sh abitööd. Tel
5673 3790.

MUUD
Abi alkoholisõltuvuse korral
(98%), hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ Tartus, tel 505 8381,
5837 9246.

LOOMAD
Müüa Yorkshire’i terjeri kutsikas.
Tel 5599 4158.

PÕLLUNDUS

Müüa lõhutud küttepuid. Vedu
tasuta. Tel 5683 0454.

OÜ Eesti Metsnik
ostab üle Eesti
parima hinnaga

metsamaad,
kasvava metsa
raieõigust ja
metsamaterjali.

27. III 1937 — 5. VIII 2013

Tel 504 6774
OÜ OK Mets ostab raieõigust,
metsamaad,
ümarmaterjali.
Ülestöötamine ja vedu. Tel
527 8119, 503 3379.

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

Lossi t 40, Viljandi

7.-16. augustini
SUUR SUHKRU MÖLL
Suhkur 25 kg 20,50 € (0,82 €/kg)
(0,80 €/kg)
Suhkur 50 kg 40 €

Ladu avatud E–R 10–16.
Teave tel 435 5555.

Kuivad küttepuud alates 30
/rm. Tel 5391 4443.
Pakitud turba- ja puitbrikett alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.
Toores lepp
5551 4204.

ja

kask.

Tel

Mati Metsatööd OÜ

Südamlik kaastunne Mallele
perega armsa abikaasa ja isa
AIN JÜRISOO
kaotuse puhul.
Mälestavad leinas MTÜ Kildu
Külade Ühendus liikmed.

Olli, Kuno, Jaanus, Triin ja Meelis

Mälestame head ja sõbralikku
koostööpartnerit

Mälestame
ENNO PAAKSPUUD

Leinavad omaksed.

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine laupäeval, 10. augustil kell 13 koduõuest tuhastamisele.

Ärasaatmine 10. augustil kell 12
Tartu krematooriumis.

Siiras
kaastunne
Piretile,
Marekile ja Triinule perega kalli
taadi
HELMUT KULLI
surma puhul.
Ülle ja Toomas

Päikesepoolel valgus
pimestab silmi.
Varjus on parem.
Südamlik kaastunne Leidale
JAAN KULLA
surma puhul.
Ly, Leili ja Kairi

Mälestame kallist sõpra
AIN JÜRISOOD
Sügav
kaastunne
Mallele,
Mihklile ja Martinile peredega abikaasa, isa, vanaisa ja äia kaotuse
puhul.
Jaan ja Indrek peredega

Südamlik kaastunne Mallele,
Mihklile ja Martinile kalli abikaasa,
isa ja vanaisa
AIN JÜRISOO
kaotuse puhul.
Perekond Pihu

Südamlik kaastunne Lindale
ning Viivikale ja Meelisele peredega kalli abikaasa, isa ja vanaisa
ENNO PAAKSPUU
kaotuse puhul.
Aino, Vaike, Helgi, Vello ja
Anti peredega

Nüüd viimne paat
sind viib üle vee
ja teisel pool vikerkaart
jätkub su tee.

Südamlik kaastunne Mallele,
Mihklile ja Martinile peredega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
AIN JÜRISOO
kaotuse puhul.
Mirjam ja Paul perega

Avaldame kaastunnet Mallele
kalli abikaasa

Südamlik kaastunne Lindale lastega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

AIN JÜRISOOD
Jagame lähedaste leina.

Leitud toonklaasidega prillid. Tel
439 4272.

KUIVAINETEKESKUSES

JAAN KULD

4. VIII 1926 — 5. VIII 2013

LEITUD

KAOTATUD

MÜÜK

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

Müüa 3-kohaline diivan ja 2 tugitooli. Tel 5391 8453.

Poola eterniit, katuseaknad ja
vihmaveesüsteemid (odavad).
Tsingitud aiavõrk. Tel 506 3383.

Sügav kaastunne lähedastele.

Endiselt on kadunud meie koer
Nelli. Tal puudub kaelarihm, ta
on kõhnem kui tavaline Saksa
lambakoer, 8-aastane, sõbralik ja
natuke arglik. Kes näeb sellist
koera, võiks kutsuda ta enda juurde ja helistada tel 5349 5778.
Helistada võib iga kell. Kui on
võimalik, tehke pilt ja saatke meile, siis saame veenduda, kas see
on meie koer või mitte. Ootame
Nellit väga koju. Leidjale on vaevatasu garanteeritud.

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring.
Mälestame kallist venda ja onu
ENDEL HELIMETSA

Mälestame head naabrit
HELMUT KULLI
Asta, Irena ja Uno

AIN JÜRISOO

ENNO PAAKSPUU

kaotuse puhul.

Siiras kaastunne omastele.
Õed Hilja ja Aino peredega

kaotuse puhul.
OÜ Delux

Perekond Aavik

Mälestame
AIN JÜRISOOD
Teatame kurbusega, et on lahkunud kallis abikaasa, ema, vanaema
ja vanavanaema

ning avaldame kaastunnet Mallele
ja poegadele peredega.
Endised kolleegid looduskaitsest

Avaldame kaastunnet Mallele
abikaasa
AIN JÜRISOO

2. VI 1936 — 3. VIII 2013
Südamlik
kaastunne
Jürisoole kalli abikaasa

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 10. augustil kell 11
Suure-Jaani kirikus.

Kallid Mall, Mihkel ja Martin!
Avaldame sügavat kaastunnet
AIN JÜRISOO

ENNO PAAKSPUU
Südamlik kaastunne Lindale ja
lastele kalli abikaasa ja isa

kaotuse puhul.
OÜ Delux madratsiõmblus

ILDA PÕDER

Siiras kaastunne Lindale

Mall

AIN JÜRISOO

ENNO PAAKSPUU
kaotuse puhul.
Helgi, Külli, Salme, Laine,
Helju ja Kaja

surma puhul.
Töökaaslased juurdelõikusest

kaotuse puhul.
Tiina, Õie, Tiia, Sille, Piia, Kati,
Hille ja Johannes

Avaldame kaastunnet
Helimetsale perega isa

Enno

ENDEL HELIMETSA
surma puhul.
AS Textuur

Kallis Linda! Sügav kaastunne
sulle ja sinu perele kalli abikaasa,
isa ja vanaisa
ENNO PAAKSPUU
surma puhul.
Klubikaaslased eakate
klubist Linda

Mälestame
ENDEL HELIMETSA
Avaldame siirast kaastunnet
Ainole, Hiljale ning Enno perele
kalli venna ja isa surma puhul.
Perekond Kääpa

Südamlik kaastunne Lindale ja
lähedastele

Sügav kaastunne poegade ja
õdede peredele armsa isa ja venna

ENNO PAAKSPUU

ENDEL HELIMETSA

kaotuse puhul.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati koduste seas.
Südamlik kaastunne lähedastele
kalli ema, vanaema ja vanavanaema
ILDA PÕDERI
kaotuse puhul.
Leo ja Elviira

Kert, Janne, Janar, Rode,
Antti, Marilin, Margus, Sigrit,
Rainer, Indrek, Marju,
Kaupo, Nele ja Kristjan

Mälestame endist töökaaslast ja
head sõpra
AIN JÜRISOOD
Südamlik kaastunne omastele.
Vaike, Tiia, Krista, Naima,
Jaak ja Are

On lõppenud üks eluring.
Mälestame
ENNO PAAKSPUUD
Siiras kaastunne Üllele ja kõigile lähedastele.
Perekonnad Uibo ja Saar

kaotuse puhul.
Koidu, Mare ja Virve

surma puhul.
Osvaldi pere

REKLAAM

12 Sakala

7. august 2013

Tootsi Turvas ostab:

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee

Puhkemaja Vaiblas Võrtsjärve kaldal.
Hind: 214 000 €

Tel 526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

12 tuba, üldp 492,6 m², terrassid,
saun, kaminasaal.
Mari Lember: 524 6643

OÜ Viljandi Pant
Ostame
ja võtame panti
kulda 585°

Elamukrundid Peetrimõisa külas.
Ööbiku t 2 (1270 m²), Ööbiku t 4 (1267 m²),
Ööbiku t 6 (1266 m²).

Krundi hind: 12 500 €
Olemas elektriliitumine, vesi võimalik tuua
naaberkrundilt.
Li Otsing: 526 3317

Elamukrundid Jämejala külas.
Õuna tee 2 (2910 m²), Õuna tee 3 (2162 m²),
Õuna tee 4 (2639 m²).

PARIMA HINNAGA!
E–R 9.30–17
lõuna 13–13.30, L 10–15
Tartu tn 1b
Tel 433 3666, 5632 6456

UNISTARI ÄRIMAJA, Tallinna t 86, Viljandi

Tel 434 2411, 434 2410 , 510 3031 · E-post viljandi@taket.ee
Kauplus avatud E–R 9–18

www.japanparts.ee

TEHNOÜLEVAATUSED

Krundi hind: 19 900 €
Olemas vee-, kanalisatsiooni- ja
elektriliitumised.
Li Otsing: 526 3317

kõikidele sõidukitele,
traktoritele ja liikurmasinatele.

Ärihooned südalinnas Tartu tänaval.
Hind: 150 000 €
Krunt 2237 m², 4 maja ja avar õueala.
Ruth Karma: 5567 7491

Et ennetada probleeme tehnoülevaatusel, pakume
autoomanikele, kelle sõiduki numbrimärk lõpeb
numbriga 5, 6, 7 või 8, teha ülevaatus juba täna.

Ahiküttega korter Jakobsoni tänaval.
Hind: 8200 €
1 tuba, üldp 22,7 m2, 2/2, osaliselt
remonditud, aknad vahetatud.
Energiamärgis puudub.
Ruth Karma: 5567 7491

Ära kuluta aega,
broneeri ülevaatus 5695 1109.

AS RAEL
Leola t 62, tel 433 0982
Raua t 18, tel 434 9609




E–R kl 8–17.30, L kl 9–14
E–R kl 8.30–17.30, L kl 9–14

RUTH KARMA
maakleri assistent

435 1361
5567 7491

Ajaleht Sakala on olnud Eesti ajakirjanduses esimeste seas 1878. aastast,
mil Carl Robert Jakobson selle asutas. Olgu selle tõestuseks kas või Eesti
ajalehtede liidu väljaantavad pressipreemiad: viimase kolme aasta jooksul
oleme ära toonud viis maakondliku kategooria võitu ja jõudnud üleriigilise
uudise kategoorias esikolmikusse.
Usume Sakalas, et tõstes esile väärt inimesi ja tegusid, paljastades
ebaõiglust ning pakkudes välja uusi ideid, suudame muuta maailma
iga päev piskuvõrra paremaks.

Elamu Kalda puiesteel Uueveskil.
Hind: 78 500 €
5 tuba, 2 korrust, üldp 175 m², krunt 782 m².
Energiamärgis puudub.
Malle Allese: 520 5544

Otsime töötaja kaitseväeteenistuse ajaks oma meeskonda

REPORTERIT,

Suvilakrunt Rahetsemal Loodi
oja kaldal.
Hind: 17 000 €
2 tuba, üldp 40,9 m², krunt 3100 m².
Malle Allese: 520 5544

Kinnistu Viiratsi vallas Vaiblas.
Hind: 11 000 €
Krunt 1 ha, elamu varemetes,
kõrvalhooned amortiseerunud.
Malle Allese: 520 5544

Ärikompleks Raua tänaval.
Hind: 460 000 €
Kinnistu 8309 m², üldp 3930 m², 3 korrust ja
keldrikorrus, lokaalne küte,
elektri peakaitse 200A.
Malle Allese: 520 5544

UUS MAA VILJANDI BÜROO
LOSSI 22, III KORRUS, VILJANDI
+372 43 51 361
VILJANDI@UUSMAA.EE

ÄRA TEE
TÖÖD TÖÖ
PÄRAST.
Õpi oma ala professionaalidelt seda,
mis sind ka tegelikult huvitab.
Praktiline kõrgharidus. Tegijad õppejõud.
Paindlik õppekorraldus.

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT
NING VESTLUSED TÖÖPÄEVITI
KL 10–16.
Viljandi õppekeskus
Tallinna 19/21, Viljandi
tel +372 433 3193
viljandi@eek.ee
www.eek.ee

kes
z oskab kirjutades end ladusalt ja haaravalt väljendada;
z leiab üles põnevad sündmused, protsessid ja isikud;
z ei suuda peatumata mööda minna, kui kuskil midagi
huvitavat juhtub;
z on hea suhtleja, analüüsivõimeline ja avara silmaringiga;
z tahab vahendada lugejatele vajalikku infot;
z suudab taluda pinget;
z valdab vähemalt ühte võõrkeelt;
z peab kinni tähtaegadest;
z on haritud ja korrektne.
Omalt poolt pakume
toredaid töökaaslasi;
konkurentsivõimelist palka;
z põnevat ja vaheldusrikast tööd reporterina;
z tänapäevast töökeskkonda;
z võimalust muuta maailma — lugu loo, leht lehe haaval.
z
z

Kandideerimiseks palume saata CV ja lühike
motivatsioonikiri 20. augustiks aadressil
hans.vare@ajaleht.ee.
Lisainfot saab samalt e-posti aadressilt või
telefonil 433 0050.

AS Ühinenud Ajalehed on meediaettevõte, mille põhitegevuseks on
suuremate Eesti maakonnalehtede - Pärnu Postimees, Sakala,
Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalane - väljaandmine.
AS Ühinenud Ajalehed kuulub meediakontserni Eesti Meedia.

