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Linnale, kuhu nii koalitsiooni kui opositsiooni sõnul tuleks meelitada noori ja
töökohti, on see kahtlemata väga valus
kaotus.
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Õunad mahlaks

Kevad tõi Simmentalid

Mahlaaparaadi võib endale soetada
mõnest tööstuskauba- või aianduspoest. Kes aga ise mahlategemisega
jännata ei taha, võib oma õunad viia
mõnele selle teenuse pakkujale.

Karksi vallas Univere külas otsustasid
kaks noort meest hakata Simmentali tõugu lihaveiseid pidama. Kevadest saadik
müdistab 16-pealine kari ringi heinamaal, mis asub otse selle talu kõrval, kus
filmiti omal ajal «Nukitsameest».
LK 8

LK 7

sakala.ajaleht.ee

Hind 0,90 ¤
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Hanke võidab kõige odavam töötegija,
aga ka kõige odavamad tegijad peavad
kuidagi ära elama.
MARGUS LONDON, osaühingu Floreas juht
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TURVALIST KOOLIAASTAT!

VIIRUSETÕRJE
TARKVARA

õpilastele ja
õpetajatele

- 50 %

TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

ILM

20°
Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub
põhjatuul kiirusega 5—10
meetrit sekundis. Sooja
on 16—18 kraadi. Päike
tõuseb Viljandis kell 6.21
ja loojub kell 20.11.

VILJANDIS
Eile pärast keskpäevast avapalvust Pauluse kirikus kogunes akadeemia pere taaskohtumiseks pärimusmuusika aita aktusele.

2 × MARKO SAARM

ÜLIKOOL

Akadeemia alustas aastat
kokkuhoidu rõhutades
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Eilsel õppeaasta avaaktusel rõhutas kultuuriakadeemia direktor
Anzori Barkalaja kokkuhoidmise tähtsust. Muu
hulgas väljendub see tudengite arvus.
Barkalaja rääkis, et kokkuhoidmine ei viita ainult eelarveridadele ja säästetud energiale, vaid tähendab seda, et
akadeemia pere on üks ning lisaks isiklike eesmärkide seadmisele tuleb teha head ühistööd.
«Koostegemise võlu on see,
et igaüks annab väikese osa,

aga välja tuleb hoopis midagi
suurt,» lausus direktor.
Anzori Barkalaja ütlemist
mööda on väga oluline tudengite ja õppejõudude koos tegutsemine, sest tänapäeva muutlikes oludes peavad ka õppejõud
õppima.
Siiski rõhutas direktor, et
sõna «kokkuhoidmine» on akadeemiale osutunud prohvetlikuks. «Tänavu alustas meiega
kuni 300 tudengit ja kümmekond õppejõudu vähem,» tõdes
ta.
Infohariduste osakond pole enam Viljandis, vaid Tartus
sotsiaal- ja haridusteaduskonna juures.
«Meilt läksid sellega ära
sellised õppekavad nagu raamatukogundus ja dokumendihaldus,» lausus Viljandi kul-

tuuriakadeemia õppedirektor
Harry Illak.
Tänavu alustas kultuuriakadeemias 750 tudengit. Päevase õppe esmakursuslasi on
nende seas 133 ning neist omakorda vastseid magistrante 16.
«Veel on immatrikuleerimata
avatud ülikooli uued tudengid,
aga neid on vastu võetud 26,»
ütles õppetalituse juhataja
Katrin Tambet.
Ta rääkis, et kõige populaarsem eriala on kultuuriakadeemias ikka ja alati olnud üle
aasta korraldatava vastuvõtuga
teatrikunst, mida sel sügisel
asub õppima 21 tudengit. «Populaarsuselt käib tihedalt teatrikunsti kannul iga-aastase vastuvõtuga kultuurikorralduse
eriala,» märkis ta ja tähendas,
et sel aastal alustab sel erialal

õppimist akadeemia suurim
õpperühm, 30 tudengit.
Kõige rohkem üliõpilasi on
tänavu sügisel aga huvijuhi ja
loovtegevuse õpetaja õppekaval. Neid on kokku 145 ja peatselt lisanduvad 16 esimese aasta avatud ülikooli tudengit.
Tänavu sügisel lootis akadeemia õppetööd alustada kunagises Vilma majas, kuid sealsed ruumid septembriks valmis ei saanud.
Harry Illak nentis, et asi pole läinud akadeemiale soovitud rada pidi ja veninud on nii
riigihanke protsess kui ehitus.
Õppedirektori sõnul sõltub tulevik sellest, kuidas saavad vormistatud riigihanked. Ta avaldas lootust, et üks osa uuest
majast avatakse käesoleval semestril ja täies mahus läheb

Huvikool kutsub
külla
Täna kell 16 on huvikoolis lahtiste uste päev ja
saab registreerida huvialaringidesse.

Teatriõhtu
Täna kell 19 näeb Ugala
laval Vanemuise lavastust «Paplid tuules».

Uus näitus
Linnaraamatukogu lugemissaalis on avatud Eesti
nahakunstnike liidu köitekunstinäitus «Konrad
Mägi. Köidetud».

EESTIS
Draamafestival
Vastseid tudengeid kostitati ülikooli meenetega.

õppehoones töö lahti kevadsemestril.
Igatahes nägi Illak kunagisel Vilma majal palju funktsioone. «See teeks õppekorralduse paremaks meie visuaaltehnoloogidel multimeedia erialal, tantsupedagoogidel ning
rahvusliku tekstiili ja ehituse
tudengitel,» ütles ta.

Tartus on sel nädalal
draamafestival. Täna kell
18 mängib Eesti Draamateater «Kolme õde», kell
19 VAT Teater «Fausti» ja
kell 21.30 Tallinna Linnateater «Hamletit».
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Kas kull või kiri?

JUHTKIRI

Ilma ühegi
pauguta
õppenud suvi ei olnud just üleL
aru põuane, kuid Viljandi kultuuriakadeemia on selle jooksul
rohkem kui veerandi võrra kokku
kuivanud. Kui eelmisel õppeaastal
oli akadeemial 1100 tudengit, siis
eile sai avaaktust pidada 300 võrra
vähem. Lisaks on kadunud mitu
töökohta, mis infoosakonnaga kaasas käisid.
300 tudengit tähendab 300 tarbijat, kes ostavad süüa ja rõivaid, käivad kontsertidel ja kinos ning üürivad kortereid. See tähendab ka 300
nooruslikult tuksuvat südant, kelles
on tehatahtmist palju rohkem kui
minnalaskmist. See tähendab 300
tarka ja hakkajat inimest, kellest
paljud vajavad tudengiajaks töökohta ning kes võiksid oma ülikoolilinna ka juured ajada.
Enam meil neid ei ole.
inimest on üle 1,7 protsendi Viljandi rahvaarvust.
300
Muidugi ei saa kõiki tudengeid
võrdsustada alaliste elanikega,
kuid linnale, kuhu nii koalitsiooni
kui opositsiooni sõnul tuleks meelitada noori ja töökohti, on see kahtlemata väga valus kaotus.
Erinevalt Türist, kus paari aasta
eest võideldi Tartu ülikooli kolledži
sulgemise vastu väga ägedalt, ehkki
edutult, ei jõudnud Viljandi raekojast ja ka opositsiooni ridadest avalikkuse ette ühtegi märkimisväärset
katset akadeemia kärpimist takistada. Alla anti ilma ühegi pauguta.
Akadeemia juhtide võimalused
oma tööandjaga vaielda on arusaadavalt piiratud. Seepärast peaks
just linn sellistes küsimustes ohjad
enese kätte võtma, samuti arendama ideed tuua Viljandisse teisigi
kultuuriharidust pakkuvaid koole.
Meie akadeemia ja kultuurilinna
unelm on püssirohtu väärt.

Linnale,
kuhu nii
koalitsiooni
kui opositsiooni
sõnul
tuleks
meelitada
noori ja
töökohti,
on see
kahtlemata väga
valus kaotus.

REPLIIK

Veidi on aega veel
«P

utin lendas kureRANNAR
parve eesotsas»,
RABA
«Putin püüdis 21-kilose
haugi», «Putin muutis metSakala
sikud karud taltsaks», «Pu433 0051
tin sukeldus Soome lahe
põhja», «Putin leidis imekombel kaks haruldast
amforat», «Putin juhtis
kustutuslennuki üle metsatulekahju». Need on vaid üksikud
viimasel paaril aastal rubriigis «Tegus supermees hoiab tüüri» ilmunud pealkirjadest.
Selge pilt: poliitik peab olema inimene, aga veel parem,
kui ta on üliinimene. Seda on Kremli mainekujundajad ammu
mõistnud. Nii võib loota, et äsjane teade sellest, kuidas idanaabrite riigipea leidis lääne imperialistide taltsutamise kõrvalt vaba momendi hülge kätlemiseks, saab peagi vahva jätku.
Mida on eestlastel vastu panna? «Savisaare tasuta till
Lasnamäe turul käijaid ei erutanud», «Ansip sõitis rattaga
Tallinnast Tartusse», «Evelin Ilves hakkab arstikutset taastama». Mage.
Kohalikust tasemest pole üldse mõtet rääkida. Ei ühtki
kaadrit sellest, kuidas Loit Kivistik rannavees järvepalli silitab, Helmut Hallemaa männimäelasi rikkis valgusfoori alt
turvaliselt üle Riia maantee talutab või Tarmo Loodus Jaani
kiriku tornikukke poleerib.
Õnneks on valimisteni veel veidi aega. Jõuab.

VIIMASEL LINNAVOLIKOGU istungil tuli varasemast tuttav
tunne eriti teravalt esile: mida
me siin istume, kui kõik on juba ära otsustatud? Teravust lisas asjaolu, et üht linnale väga
olulist eelnõu nägin ma erakorralisena laual esimest korda.
Kõigepealt aga teisest eelnõust, mis puudutab avatud
noortekeskuse tarvis ruumide
rentimiseks varaliste kohustuste võtmise loa andmist.
See, et Sakala keskuses
noortele ruumi napib, oli ammu teada, ehkki linnajuhid
väitsid revisjonikomisjoni aruteludel vastupidist. Väga tore,
et nüüd on leitud noortele vanas lennukitehases ruumid,
mis neile meeldivad ja piisavat
tegevust võimaldavad. Selle
eest tuleb tunnustada ettevõtja Kait Lukkat.
Kahjuks on meepotis ka
tõrvatilk. Volikogule antud eelnõus oli toodud uue keskuse
kaks olulist kuluartiklit: rendikulu 500 eurot kuus ning rendile lisanduvad kommunaalkulud, millest tähtsamad on küte
ja elekter.
Kui rendikuluga oli kõik
selge, siis kütte- ja elektrikulude kohta ei osanud keegi midagi täpsemat öelda. Ometi on tulevases noortekeskuses lisaks
tavaküttele 100-ruutmeetrise
pinna tarvis elekterküte. Et
hoone on suur — rendipinda
on 560 ruutmeetrit —, oli küsimusi kommunaalkulude kohta
päris palju, vastuseid peale
umbmääraste «loodame» ja
«arvame» aga mitte.

MALLE
VAHTRA
Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees
valimisliit Kodune Viljandi

Eelnõu polnud arutanud ka
noortevolikogu. Noortevolikogu esimees Juhan Nöps vastas
päringule, et oli suvi ja sellega
pole olnud aega tegelda.
EESPOOL NIMETATUD eelnõu
heakskiitmisega kaasnevad
linnale märkimisväärsed kulutused. Kui suured, seda mina
ei tea ega saanud teada ka volikogu koosolekul. Ometi pidin
ma volikogu liikmena andma
oma poolt- või vastuhääle. Et
mul polnud aimugi, milliseid
tulevasi kulutusi me heaks kiidame, ei saanud ma hääletada — ma ei hakanud münti abivahendina kasutama.
Sellest hoolimata sai eelnõu vastu võetud. Milline rahaline koormus linnale lisandub,
ei tea praegu keegi. Ometi andis koalitsioon eelnõule üksmeelse heakskiidu.
TEINE EELNÕU, millest pean
vajalikuks rääkida, puudutab
sihtasutusega Uue Kunsti Muuseum hoonestusõiguse seadmise lepingu lõpetamist. See oli
erakorraline ning ma kuulsin
sellest alles volikogu istungi
eelsel Koduse Viljandi nõupidamisel, kui Mark Soosaar
mulle helistas.
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Otsuse
tegemiseks oleks
aidanud
mõlema
poole
korraga
ärakuulamisest
ja oluliste
faktide
kontrollimisest. Sellist võimalust polnud.

Päris piinlik oli tunnistada,
et ma ei tea sellest eelnõust
eriti midagi. Mark Soosaar selgitas olukorda ja palus opositsioonil midagi ette võtta, sest

projektile on ka linn suure
summa, umbes 96 000 eurot kulutanud.
Volikogu koosolekul kuulsin ka linnapea esitatud seisukohti.
Eelnõu oli keeruline. Otsuse tegemiseks oleks aidanud
mõlema poole korraga ärakuulamisest ja oluliste faktide
kontrollimisest. Sellist võimalust polnud.
Kuna tegemist oli linnale
olulise eelnõuga, palus opositsioon selle edasi lükata järgmisele lugemisele, et saada võimalus asjaolusid uurida. Veelgi enam: linnapea oli vahetult
enne volikogu koosolekut
Sakalale öelnud, et ta pole uue
kunsti muuseumi inimestega
hoonestusõiguse lepingu lõpetamisest rääkinudki.
KUMMASTAV OLI KA SEE, et
hoone uue lahenduse ühe hinnapakkumise allkirjastaja oli
linnavalitsuse liige Villu Maamägi.
Teadupärast meie ettepanekut ei aktsepteeritud ja eelnõu võeti vastu. Vaja oli aga ka
hääletada. Millest lähtudes?
Kas jälle oleks pidanud münti
kasutama?
Kuulasin «Linnatundi», kus
Koduse Viljandi fraktsiooni
esimees Randel Länts selgitas
eelnõu arutelu edasilükkamise vajadust. Eriti küüniliselt
kõlas saatejuht Agu Lalli küsimus: ja mis siis teisiti läheks,
kui eelnõu arutelu ja vastuvõtmine edasi lükata? Vastus oli
saatejuhi küsimuses juba sees.

Jääk- ja saasteained meie toidus
KAS OLETE KUNAGI mõelnud,
mis ained satuvad toidu sisse
selle suitsutamisel? Või kuhu
kogunevad dioksiinid?
Jääkainetega on lihtne:
need on ained, mida on toidu
tootmisel kasutatud mingisuguse efekti saamiseks, näiteks
mõne taime- või loomahaiguse
raviks. Siia alla lähevad nii taimekaitsevahendite kui veterinaarravimite jäägid.
Saasteained on sellised ained, mida ei ole toidule tahtlikult lisatud, vaid on sinna üldjuhul sattunud keskkonnast
mulla, õhu või vee kaudu. Õigupoolest võib saasteained jagada kahte gruppi: põllumajanduslikud, mille alla kuuluvad
näiteks mükotoksiinid, ja tööstuslikud, millest ühed murettekitavamad on raskemetallid,
aga miks mitte ka Läänemere
kala suur häda dioksiin.
Veel saame rääkida aine-

test, mis satuvad toidusse selle
valmistamisel kasutatavate
tehnoloogiate tõttu. Näiteks
suitsutamisel peame arvestama, et suitsu koostises on paraku sellised ühendid nagu PAH
ehk polütsüklilised aromaatsed süsivesikud.
Toidus esinevate saasteainete nimekiri on päris pikk ja
üha pikeneb. Mida kiiremini ja
täpsemaks areneb labori analüüsimetoodika pool, seda rohkem leitakse uusi saasteaineid,
millel on seos toidus esinemise ja inimeste tervise vahel.
Õnneks on saasteainete järelevalve süsteem Euroopa Liidus (EL) üks paremini reguleeritud ja korraldatud valdkondi.
Ühelt poolt on juba EL-i tasemel määratletud need toidugrupid ja saasteained, mida tuleb liidu piiril kontrollida. Sealjuures võetakse arvesse liikmesriikide vahel liikuvat infor-

PRÄÄNIK
Naiskodukaitse Sakala ringkond korraldas igapäevaturvalisuse õppepäeva.

matsiooni, et see kontroll oleks
võimalikult riskipõhine. Näiteks antakse Euroopa Liidus
igal aastal 500—600 ohuteadet
mükotoksiinide kohta ja sellest
umbes 70 protsenti on tavaliselt
seotud mitmesuguste pähklitega. Teisalt korraldab Eesti lisakontrolle: eelmisel aastal võttis
veterinaar- ja toiduamet üle
6000 toiduproovi, mis on päris
aukartustäratav hulk.
ÕNNEKS NÄITAVAD analüüsid,
et Eesti olukord on päris hea.
Sel on ka objektiivsed põhjused.
Esiteks: me pole sellisel tasemel
industriaalriik, kes toodaks toidus tervisele ohtlikuks muutuvas koguses saasteaineid. Teiseks: meie kliima on ebasoodne
põllumajanduslike saasteainete tekkeks. Näiteks mükotoksiine tootvate hallitusseente jaoks
on vaja väga sooja ja pikka suve,
aga ka pikka niisket perioodi.

Viimati nimetatute puhul
sõltub väga palju toiduainete
päritolust. Mida arenenum
riik, seda vähem on mükotoksiinidega üldjuhul muret: uute
tehnoloogiate abil on võimalik
saastumise riski märkimisväärselt alandada.
Teine lugu on keskkonna
saastajatega: nende mõju on pikaajalisem, sest keskkonna seisundi paranemine on aeganõudev protsess. Seetõttu on ka riskide maandamise võimalused
piiratumad ning need ei sõltu ainult toidu tootjast või käitlejast.
Balti mere probleem on juba aastaid olnud dioksiin. Viimased aastad näitavad küll
olukorra paranemist, nii et loodetavasti saame sellest murest
peagi lahti.
Martin Minjajev,
põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna
juhataja

PIITS
Ööl vastu 29. augustit murti
Karksi vallas Karksi külas sisse
talu tööriistakuuri ning varastati võsalõikur ja mootorsaag.
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UUDISED

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

HOOLDUS

Linn ei taha heakorra
eest rohkem maksta
sten.mahov@ajaleht.ee

Tänavu lõpeb Viljandil
kolmeaastane haljastusleping ning linnavalitsus
soovib, et uue lepingu
maksumus jääks eelmisega võrreldes samaks.
Haljastusfirmad seevastu prognoosivad, et tööd
kujunevad senisest 30
protsenti kallimaks.

margus.haav@ajaleht.ee

Perering kutsub
Kairi Leivo ootab peresid igal
esmaspäeval pereringi, et
õpetada neile lastelaule,
mänge ja lihtsamaid tantse.
Esimene perering on 16. septembril. Tulla võivad nii
emad ja isad kui vanaemad ja
vanaisad koos laste ja lapselastega. Veidi vanemad lapsed on oodatud Annika Mändmaa juhendatavasse koolilaste laulu- ja mänguringi.
Ringidesse saab registreeruda August Pulsti õpistu
kodulehel.
«Nendele noortele, kes ei
jaksa oodata järgmise suve
Eesti ETNO-t, saavad sel õppeaastal oma mänguisu rahuldada juba sügissemestri
vaheajal SügisETNO-s,» rää-

Töös on olnud puudujääke

Osaühingu Floreas Viljandi
juht Margus London tõdes, et
linnavalitsus pole ettevõtte

MARGUS HAAV

Laulumängude kursusel näitavad Õie Sarv ja Meelika
Hainsoo, kuidas põimida laulumänge igapäevatöös laste,
noorte ja täiskasvanutega.
Kursus annab huvilistele inspiratsiooni, pakub
lisateadmisi ning
laiendab repertuaari.
Õpistu juhataja Kairi Leivo sõnul
alustavad
kandleringid lastele ja täiskasvanutele ning algajatele ja edasijõudnutele. Neid
juhendab õpetaja Kairi Leivo
Aime Reier.

Praegu on linnavalitsusel haljastusleping osaühingutega
Kesklinna Pargid ning Floreas
Viljandi. Kolme aasta tööd,
millesse kuulub näiteks muruniitmine, lumelükkamine, põõsaste lõikamine ning prügi- ja
lehekoristus, läksid maksma
364 349,12 eurot.
Abilinnapea Rein Triisa sõnul peaks uus haljastusleping
olema samasugune. «Me ei tohiks hakata tingimusi karmistama, sest see tähendab lisatööd
ja -raha. Soovime, et tööde hulk
jääks endisele tasemele ning
sama rahaga saaks kätte sama
kvaliteedi,» selgitas Triisa.

Kütus kallineb

Õpistu alustab
hooaega tuttavate
ringidega
Alanud õppeaastal pakub August Pulsti õpistu juba tuttavaid kursusi, näiteks sissejuhatust pärimusmuusikasse, mis on mõeldud
kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

STEN MAHOV

Praegu on Viljandi jagatud kolmeks: kesklinna pargid ja lossimäed, Kösti ja Uueveski piirkond ning Valuoja org, Paalalinn ja Männimäe. Uue hankega paigutatakse need ümber
nelja klassi.
Viljandi linnavalitsuse vanemarhitekt haljastuse alal
Age Alas nentis, et linnavalitsuses on olnud juttu ka eraldi kaitsealuste maade hooldamisest.
«Et hanke ettevalmistamiseks
töö käib, ei ole veel midagi lõplikku ning kindlatest asjadest
võib rääkida siis, kui hanke dokumendid saavad linnavalitsuselt heakskiidu,» lausus Alas.
Küsimusele, kuidas on linnavalitsus haljastusfirmade
tööga seni rahule jäänud, vastas Alas, et on olnud puudujääke. «Floreasil on olnud niitmisega probleeme, Kesklinna
Parkidel on väiksemaid asju.»
Ametniku sõnul vaadatakse Kesklinna Parkide hooldatav piirkond üle igal nädalal
ning Floreas Viljandile kuuluvad alad kord kahe nädala
jooksul. «Teeme ringi, vaatame
ja kirjutame üles ning kui on
suuremaid puudujääke, vormistame akti. Kui hakkama ei
saa, tuleb töötasust mahaarvestamine,» ütles Alas.

Rahandusministeerium vähendas
eile Eesti tänavuse majanduskasvu
prognoosi täpselt poole võrra. Kui
aasta algul lootis ministeerium sisemajanduse kogutoodangu kasvuks kolm protsenti, siis nüüd langetati see 1,5-le.

kis Leivo. «SügisETNO õpetajad on Eeva Talsi ning Karjala muusik ja pillimeister
Dimitry Demin.»
Noore muusiku kooli peetakse 20.—22. septembrini
ning sinna on oodatud need,
kes tahavad tutvuda Tartu
ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pakutava pärimus- ja džässmuusika ning
muusikapedagoogika õppimisvõimalustega.

Lõõtsast regialuluni
Lõõtspillimängu huvilised on
oodatud lõõtsakursusele, kus
saab kuulda, mis on kogenud
pillimeestel ja -meistritel
öelda, ning õppida uut repertuaari. Iga kursus algab külalise loenguga, kes räägib
enda pillini jõudmise ja mänguvõtete omandamise
teekonnast. Pärast loengut saavad kõik osalejad
külalise juhendamisel õppida pillimängu vastavalt
oma tasemele.
Kevadel on Pulsti õpistus
taas oodata loova regilaulmise kursust, mida juhendavad
Mari Kalkun ja Kristiina
Ehin.
«Improviseerimisoskus
on olnud eesti regilaulutraditsiooni üks põnevamaid
jooni,» rääkis Kairi Leivo.
«Paljusid laule saab selle
kaudu kohandada antud hetkele ja teha need lauljatele
suupärasemaks. Kursus on
mõeldud neile julgetele, kes
tahavad sõnade ja viisiga
mängida ning luua omanäolisi, kuid siiski traditsioonilisi rahvalaule. Kursusel õpetatakse leidma regilaulust
niinimetatud hüppelauda,
mis annab võimaluse algtekstist impovisatsioonile üle
minna ning viisi varieerida.»

Linnavalitsuse ametnike sõnul pole põhjust karta, et linna heinamaad järgmistel aastatel niitmata jäävad.
Kuid kui olukord nõuab, niidetakse mõnes kohas paari korra asemel üks kord.
KENNO SOO

tööga üldiselt rahul olnud ning
viimastel aastatel on olnud ka
vaidlusi. «Nemad näevad ühtmoodi, meie teistmoodi,» lausus ta.
Küsimuse peale, kui reaalne on linnavalitsuse soov, et
uue haljastuslepingu saab sama raha eest kui käesoleva,
vastas London, et hinnad tõusevad niikuinii. «Kui linnavalitsus otsustab tõsta hooldusklassi, mis tähendab tihedamat

hooldust, kerkib ka hind,» selgitas ta. Teiste Eesti haljastusfirmadega suheldes on ta teada saanud, et isegi kui maht
jääb samaks, tõusevad hinnad
30 protsenti. «Hanke võidab
kõige odavam töötegija, aga ka
kõige odavamad tegijad peavad kuidagi ära elama.»
Hinnatõusu
peamiseks
põhjuseks nimetas London kütuse kallinemist, lisaks ootavad
töötajad palgalisa.

Et uut hanget veel välja
kuulutatud ei ole, ei saa Age
Alase sõnul ka summadest rääkida. Ametnike jutu järgi pole
siiski põhjust karta, et midagi
hooldamata jääb.
«Kindlasti otsitakse lahendust, sest kesklinna ja põhipargid peavad olema korda tehtud. Võimalik, et kusagilt orgudest hakatakse kahe korra asemel niitma üks kord,» ütles abilinnapea Rein Triisa.

Eeva Talsi hakkab juhendama noori muusikuid.

KENNO SOO
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AEGJOON
Tähtsamaid sündmusi Mark Soosaare (vasakul) juhitava uue kunsti muuseumi
rajamisel endisesse õhtukooli hoonesse (paremal)
2006 veebruar
Uue kunsti muuseumi rajajal ja juhil Mark Soosaarel tekivad erimeelsused
Pärnu linnavalitsusega, kes otsustab Pärnus Esplanaadi tänav 10 aadressil asuva maja,
kus muuseum tegutseb, müüki panna. Viljandlased eesotsas linnapea Peep Aruga teevad
ettepaneku
p
muuseum Viljandisse
j
kolida.

AIVAR AOTÄHT
aivar.aotaht@ajaleht.ee

2006 aprill
Peep Aru ja Mark Soosaar sõlmivad ühiste kavatsuste
kavat
protokolli, et määrata kindlaks edasine tegevus.
MARKO SAARM

2006 oktoober
Viljandi volikogu kinnitab kava, mille järgi peab
uue kunsti muuseum valmima 2010. aastaks.
a
2008 jaanuar
Viljandi linn ja uue kunsti muu
muuseum
sõlmivad Linnu tänava krundi hoonestusõiguse lepingu, mille kohaselt peab
remonditud muuseum avama uksed
2013. aasta suvel.

2006

2007

2008

2011 mai
Ettevõtluse arendamise
sihtasutus otsustab
uue kunsti muuseumi
projektile raha andmata
jätta, kuigi linn ja riik on
sellesse ühtekokku pannud
kaks miljonit krooni.

2009

2010

2009 jaanuarist veebruarini
Muuseumi rahastamistaotlus koos
ehitusprojektidega saab valmis
valm ning
Viljandi linn annab sihtasutus
sihtasutusele Uue Kunsti
Muuseum 1,2 miljonit krooni, sest eurotoetuse
saamine paistab reaalne.

2011

2013 august
Linn lõpetab uue
kunsti muuseumiga
hoonestusõiguse
lepingu. Uus plaan
on rajada sinna
sotsiaalkeskus.

2012

2013

2012 aprill
Viljandi linnajuhid ütlevad lahti kavast teha raekoja
kõrval seisvasse koolimajja kunstimuuseum ja
pakuvad põdurat ehitist naaberomavalitsustele
vallamajaks. Mark Soosaar ei taha ehitusplaani
korstnasse kirjutada ning lubab mõtet soojas hoida.
Allikas: Sakala

ELMO RIIG

SAAGA

Kuidas muuseum tulemata jäi
KARL-EDUARD SALUMÄE
karl.salumae@ajaleht.ee

Uue kunsti muuseumi
Viljandisse kolimine kerkis esimest korda üles
kuraditosin aastat tagasi.
Nimelt sattus Pärnu uue kunsti
muuseumi asutaja ja juht Mark
Soosaar 2000. aastal suvepealinna valitsenud Isamaaliiduga
vastuollu ning otsis muuseumile kohta Viljandis. Koos abilinnapea Jaak Allikuga vaatas ta
siin kolme hoonet, kuid Pärnu
volikogu avaldas Isamaaliidu
linnavalitsusele umbusaldust
ja kolimisplaan vaibus.

Viljandi: kolige meile!
2006. aasta veebruaris otsustas
Pärnu linnavalitsus eesotsas
keskerakondlasest linnapea
Mart Viisitammega aadressil
Esplanaadi tänav 10 asuva maja, kus uue kunsti muuseum tegutses, müüki panna ning Soosaar sattus sellega segasesse
olukorda.
Abikäe ulatas toonase meeri Peep Aru taganttõukel Viljandi, kes kutsus uue kunsti
muuseumi enda manu ja pakkus selleks välja raekoja kõrval
seisva endise õhtukooli hoone,
mille seisukord polnud juba
tollal kiita. Peep Aru leidis, et
uue kunsti muuseumist võiks
saada Viljandi pärl.
Samal kuul avaldas Mark
Soosaar Sakalale arvamust, et
Viljandis võiks olla muuseumi
filiaal.
Viljandlaste ettepanek ei
jäänud ainsaks. Näiteks pakkus muuseumile oma maju
Suure-Jaani linn.

«See on puhtalt kultuurist
tingitud, mitte poliitiline avaldus,» kinnitas Suure-Jaani tollane kultuurinõunik Priit Toobal. «Meil on pikad traditsioonid ja oleks võimalik pakkuda
kahte linna keskel tühjana
seisvat hoonet.»
Muuseumi juhtkond otsustas Viljandi variandi juurde
jääda.

Linnaga sõlmiti leping
Aprillis sõlmisid Peep Aru ja
Mark Soosaar ühiste kavatsuste protokolli, millega edasine
tegevus sai selgemad piirjooned. Juba siis oli selge, et ilma
riigi ja eurofondide abirahata
muuseumihoone remont teoks
ei saa.
«Järsku õnnestub,» vastas
Aru toona küsimusele, kui
reaalseks ta muuseumi ehitamist peab. «Kui me ei proovi,
siis ei juhtu midagi.»
Mark Soosaar avaldas samal ajal soovi Pärnus tegutsemist jätkata.
2006. aasta juulis avati Linnu tänava remontimata majas
esimene näitus ning seal näidati ka filmifestivali linatöid.
Septembris otsustas linnavolikogu kunstimuuseumi Viljandisse tuua.
Toonaste plaanide järgi pidanuks raekoja kõrval seisev
maja remonditud saama 2010.
aastaks. Lõviosa kunstimuuseumi loomisele kuluvast 45
miljonist kroonist loodeti hankida Euroopa Liidust, linn lubas projekti heaks seitse miljonit krooni.
Mõnda aega tegutses uue
kunsti muuseum kahes linnas
korraga, avades Viljandis uksed suviti.
2007. aasta lõpul käskis Pär-

nus Esplanaadi tänav 10 maja
ostnud
kinnisvaraärimees
muuseumil lõviosa ruumidest
vabastada. Mark Soosaar kolis
seepeale eksponaadid kiiresti
Viljandisse.
2008. aasta jaanuaris sõlmis
Viljandi uue kunsti muuseumiga Linnu tänava krundi osas
hoonestusõiguse lepingu, mille järgi pidi remonditud maja
uksed avama hiljemalt 2013.
aasta juunis. Juunikuus andis
linnavalitsus muuseumile ehitusloa, et ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) saaks
abiraha taotleda. Luba anti nii
Linnu tänav 4 asuva endise
täiskasvanute gümnaasiumi
kui ka selle kõrval paikneva
Linnu tänav 4-a hoone ümberehitamiseks.
2009. aasta veebruariks oli
käes EAS-i komisjoni eelnõustamise kiitev hinnang ning linn
andis muuseumile seepeale 1,2
miljonit krooni. Meer Kalle
Jents tõdes toona, et see on riskantne samm, kuid õnnestumise korral on võit väga suur. Pealegi oli kultuuriministeerium
andnud juba eelmisel aastal
tööde
ettevalmistamiseks
500 000 krooni.
2011. aasta maikuuks oli
EAS otsustanud, et ei anna
uue kunsti muuseumi rajamiseks küsitud 50 miljonit krooni ehk 3,2 miljonit eurot. Viljandi linnapea Loit Kivistik
teatas seepeale, et vajaminevat summat pole ka linnal kuskilt võtta.
Soosaar leidis, et kuna linn
ja riik on ehitusprojekti koostamiseks ja ehitushangeteks
kulutanud ühtekokku kaks miljonit krooni, peaks muuseumi
rajamist Viljandisse toetama
riik. Uue kunsti muuseum sel
suvel uksi püsivalt ei avanud,

ARVAMUSED
PEEP ARU
riigikogu liige,
Viljandi linnapea aastatel
2005—2007

KALLE JENTS,
riigikogu liige,
Viljandi linnapea aastatel
2007—2011

Ma ei ole linnaga sõlmitud
hoonestusõiguse lepingut
näinud ega tea selle sisu. Seega ei oska ma lepingu katkestamise otsust hinnata ja kommenteerida. Kui aga rääkida
uue kunsti muuseumi projektist laiemas plaanis, olen endiselt seda meelt, et niisugune muuseum on Eestile ja eriti kultuuripealinnale vajalik.
Vastasel korral poleks ma seda ettevõtmist omal ajal tugevasti tagant tõuganud.
Tean, kuidas ja milliseid
ettevalmistustöid uue kunsti
muuseumile vajamineva raha leidmiseks on tehtud. See,
et Euroopa Liidu raha ei õnnestunud saada, ei tähenda,
et uue kunsti muuseumi projekt tuleks lõpetada. Järgmisel rahastusperioodil saab
uuesti raha taotleda.

Mul on raske kommenteerida Sakalas kriitikat pälvinud
aspekti, mis puudutab eelnõuga tutvumiseks jäetud aega, sest ma pole asjaga piisavalt kursis. Karm reaalsus
tundub mulle praegu selline,
et Viljandis saaks uue kunsti muuseumil väga keeruline
olema ja paratamatult tekiks
küsimus, kelle või mille arvelt see tuleb. Uue kunsti
muuseumi ideega alustati
enne majanduslangust, mil
olukord oli sootuks teistsugune.
Viljandi linn sellist muuseumi kindlasti üleval pidada ei jõuaks. Pealegi on kultuuri viimastel aastatel väga
palju panustatud. Samuti on
üleval veekeskuse rajamise
küsimus.

sest maja seisukord oli järsult
halvenenud.
Hüpoteetiline lootus muuseumile riigieelarvest raha
saada linnajuhte ei rahuldanud. 2012. aasta aprillis ütlesid
nad muuseumi rajamise kavast
lahti ja pakkusid põdurat ehitist moodustatavale rõngasvallale vallamajaks. Too ei olnud
pakkumisest huvitatud.
Mark Soosaar tegi samal
ajal panuse 2014. aastal algava

Euroopa Liidu eelarveperioodile, mil avanevad uued abiprogrammid. «See aeg on kohe
ukse ees. Ootame ära ja läheme uuele katsele,» lubas ta.
28. augusti linnavolikogu istungil võeti erakorralise otsusega raekoja kõrval seisev tühi
hoone uue kunsti muuseumil
käest ära. Uus plaan on rajada
sinna linna sotsiaalkeskus. Mark
Soosaar on öelnud, et plaanib
linna vastu kohtusse minna.

Parajalt sooja ja mõõdukalt
vihma — just nii, nagu suve
viimase kuu ilm võiks välja
näha, see läkski.
Viljandi ilmajaam arvutas augusti keskmiseks õhutemperatuuriks 17,2 kraadi,
mis on poolteist pügalat
enam, kui on aastakümnete jooksul normiks kujunenud.
Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist
Külli Loodla
(pildil) ütles,
et kõige palavam oli 8. augustil,
mil
õhk soojenes
Viljandis 32,3
kraadini. Mujal Eestis mõõtis samal päeval Valga ilmajaam lõppenud suvekuude soojarekordi: 32,5 kraadi.
Nüüd on suve maksimaalne õhutemperatuur
kolmekümne kraadi piiri
seljatanud neli suve järjest.
Kõige jahedam oli Viljandis 25. augusti varahommikul, mil õhusooja oli 7
pügalat. Mujal Eestis mõõtis äärmuse Kuusiku ilmajaam 24. ja 25. augustil: vaid
3,4 soojakraadi.
Vihma sadas kõige
enam Tallinnas ja kõige vähem Kihnus, vastavalt 121,1
ja 30,8 millimeetrit. Viljandi ilmajaam mõõtis saju
hulgaks 80,5 millimeetrit,
mis on siinse kandi normist
2,9 millimeetrit vähem.
Loodla lausus, et vihma
sekka tuli augustis mitmel
pool rahet, ehkki ilmajaamade seas täheldas seda
vaid Pärnu. Kärgatas piknegi. Ööpäevase inimvalvega ilmajaamadest registreeris kõige enam äikest
Väike-Maarja, üheksal ööpäeval.
Päikesepaiste kestuseks mõõtis Viljandi ilmajaama andur 257 tundi, Eesti keskmiseks kujunes 266,7
tundi.
Kõige tugevam tuuleiil
küündis Viljandis 12,1
meetrini sekundis 12. augustil. Kümne meetrini sekundis või üle selle ulatus
tuule kiirus viiel päeval.

LÕIKUSKUU
Viimase kümne aasta augusti keskmine õhutemperatuur ja sademete hulk Viljandis
Aasta
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Norm

Temp.
16,9 °C
16,3 °C
17,0 °C
17,9 °C
15,8 °C
15,7 °C
18,5 °C
16,4 °C
15,2 °C
17,2 °C
15,7 °C

Sademed
100,6 mm
148,4 mm
65,7 mm
70,3 mm
174,9 mm
92,5 mm
142,2 mm
84,3 mm
106,2 mm
80,5 mm
83,4 mm

Allikas: Viljandi ilmajaam
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Karksi-Nuia õpilaste
õhupall lendas Soome
AIVAR AOTÄHT
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Mullu suvel Karksi-Nuia
gümnaasiumi juures taevasse lastud mitmesajast õhupallist üks jõudis Soome.

Sel aastal on Viljandi gümnasistidel võimalik õppida Eesti kõige uuemas ning tõenäoliselt kõige moodsamas koolis.

2 × MARKO SAARM

GÜMNAASIUM

Teate hapra palli pikast rännakust sai koolipere tänu sellele,
et igal õhupallil oli kaasas pisikesse kiletaskusse pakitud
postkaart, millel paluti eesti ja
inglise keeles see alguspunkti
tagasi läkitada.
August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi direktor Jaak Israel meenutas, et eelmise aasta 1. juunil lasi kool oma 55.
aastapäeva ja lastekaitsepäeva
puhul lendu heade soovide
õhupallid. Ettevõtmises lõi
kaasa ka lasteaed.
Heeliumiga täidetud 400
õhupalli said kaasa postkaardid, millele olid lapsed ja õpetajad oma soovid kirjutanud.
Kõigile kaartidele oli trükitud
aktsiooni selgitav tekst palvega
kaart tagasi saata, ja saajana
Kitzbergi gümnaasium. Tagasisaatmise kulude eest oli tasunud kool, seega ei pidanud
leidja kulutama oma aega ja
raha postmargi ostmiseks.
Sama aasta uue õppetöö alguseks kõige kaugemalt tagasi

saadetud soovikaardi kirjutajale lubas kool magusa auhinna. Nagu Israel ütles, läkitati
mullu tagasi paarkümmend
kaarti.
Lähimad õhupallid koolimaja staadionilt kuigi kaugele
ei jõudnudki, sest takerdusid
puude külge. Võitjaks kuulutati Prangli saare randa jõudnud
ja sealt tagasi saadetud kaart.
Sellel olnud soov oli küll luitunud, aga allakirjutanu nimi
nähtav. Teistest rohkem kaarte
leiti Väike-Maarja kandist.
Käesoleval aastal, just suvekuudel jõudis tagasi veel
kaks kaarti. Üks oli leitud Narva-Jõesuu rannast. Teine oli
lennanud Kagu-Soome ning
maabunud Punkaharjos. Leidja Olli Heiskanen kirjutas, et
koer oli leidnud selle järvest,
ning palus hilinenud vastamise pärast vabandust.
Nagu Iisrael rääkis, uuris
koolipere kaardilt järele, et
kirdetuulega Soome jõudnud
õhupall oli läbinud umbes 700
kilomeetrit.
Karksi-Nuiast õhku lastud
kaardil oli tekst sooviga, et
üheksas klass teeks eksami
ära. Oma nime polnud soovija
lisanud ja praegustest õpilastest keegi seda kaarti ära ei
tundnud. Direktor arvas, et ju
oli kirjutajaks teise kooli edasi õppima läinud laps.

Esimene koolipäev tõi
direktori näole naeratuse
MARKO SUURMÄGI
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Esimese nelja koolitunni järel ajalehele uue
hoone kohta kommentaare jaganud Viljandi
gümnaasiumi direktor
Ülle Luisk kasutas mitmel korral sõnapaare
«hästi positiivne» ning
«väga kihvt».
«Hästi hea on,» vastas Luisk
küsimusele, kuidas ta ennast
neljanda koolitunni järel
uues majas tunneb. «Noored
leiavad endale siin mõnusalt
oma koha ja jagunevad vahetundide ajal väga hästi maja
peale ära,» rääkis ta. «Maja on
täiesti vaikne. Pole mingit kisa ega kära.»
Abiturient Kris Süld leidis
esimese koolipäeva järel, et
uues majas valitsev õhkkond
oli väga akadeemiline. «Usun,
et gümnaasiumiastmes on see
mõistlik,» lisas ta.
Riigigümnaasiumi õpila-

sed võidavad uutesse ruumidesse kolimise järel direktori
jutu järgi aega juurde. Kui
mullu tuli viie koolimaja vahel tegutseda ja õpilaste koolipäevad venisid väga pikaks,
siis tänavu loodab koolijuht
noortele rohkem vaba aega
leida.
«Praegu pole meil veel vabaainete tunnid alanud ja nii
sai esimene grupp juba lõuna
ajal koolist vabaks,» lausus
Luisk.
Seda, et vaba aega tundub
rohkem olevat, leidis ka Süld.
«Vaatan oma tunniplaani ja
näen, et päevas on kuus või
seitse tundi,» ütles ta. «Neile
lisanduvad edaspidi vabaained, aga tundub tõesti, et on
kergem kui mullu.»
Süld kinnitas, et lahkus
esimesel päeval uuest koolimajast hea tujuga ning jäi seal
nähtu ja kogetuga igati rahule.
Uue koolihoone sööklas
hakati noortele juba eile pakkuma lisaks lõunale ka hommikusööki. Igal hommikul kell
üheksa võivad õpilased 80

Võhma kool jäi pisemaks
Võhma kool jäi tänavu varasemaga võrreldes pisemaks, sest
kümnes klass enam ei alustanud ning esimesse klassi tuli
vaid kolm õpilast.
Kogu gümnaasiumi peale
on nüüd Võhma koolis 11 õpilast. «Praegu muud probleemi
pole, kui et omavalitsus peab
gümnaasiumi ülalpidamisse

rohkem panustama,» selgitas
Võhma kooli direktori kohusetäitja Hannes Männik. «Õpetajate tunnikoormus on veel piisav.»
Samas tunnistas Männik,
et järgmine aasta paistab nukram, sest praeguses üheteistkümnendas klassis õpib vaid
kolm noort. (Sakala)

See kaart reisis õhupalli sabas ligikaudu 700 kilomeetrit.

ERAKOGU

ndi
Amserv Vilja sest
u
Tehnoülevaat
raha tagasi!
Sisearhitektid on koolimajja planeerinud rohkelt astmestikke, et koolis õppivatel noortel oleks vahetundide ajal koht, kus istuda. Koolijuht rõõmustas eile, et õpilased on need omaks võtnud ning kasutavad ruume just nii, nagu arhitektid on mõelnud.

Nüüd osalevad kõik

sendi eest osta endale kas putru või pannkooke.
Lõunasööki saab kella 15ni ning selle eest tuleb tasuda
portsjoni suurusest sõltuvalt
1,24 või 2 eurot. Gümnasistid
riigi määratud tasuta koolitoitu ei saa.
Luisu tähelepanekut mööda tulevad paljud noored kooli nii, et pole hommikul söönud. «Täna (eile — toimetus)
oli hommikul koolisöökla ahjusoojade saiade lõhna täis
ning sööjaid oli päris palju,»
sõnas ta.
Viljandi gümnaasiumis
alustas õpinguid 475 noort.
Kogu maakonnas asus tänavu
õppima ligi 5000 õpilast.
Mullusega võrreldes on
õpilaste hulk paarisaja võrra
vähenenud.

3-päevase demoauto tasuta kasutusõiguse.

MUUDATUSI
Olulisemad muudatused Viljandimaa
koolides.
• Viljandi gümnaasium
kolis uude majja.
• Võhma gümnaasiumis
ei alustanud kümnes
klass.
• Viljandi täiskasvanute gümnaasium kolis
Kaare kooli.
• Olustvere teenindusja maamajanduskooli
peahoones jätkub remont.
• Lahmuse kooli peahoones jätkub remont.
Allikad: Sakala, Viljandi maavalitsus

kõik Amserv Viljandi Tehnoülevaatuse kliendid
loosimises, kus iga nädal
saab üks õnnelik kampaanias osaleja
tehnoülevaatuse raha tagasi või
Lisaks mitmed teised head pakkumised.

Registreeri kohe 650 2175 ning
aja naabrid uue autoga kadedaks!
Kampaania kestab kuni 30.11.2013.
Täpsed tingimused ja loosikupongid ootavad teid kohapeal.

Kohtumiseni!
Amserv Viljandi
Tehnoülevaatus E–R 8–17, L 8–14
Tel 650 2175
Karula teeristi, 71024 Saarepeedi vald
tehno.viljandi@amserv.ee
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Egiptlased
tunnevad riigi
pärast muret

R

amadaani ajal sõiKRISTIINA
tis mu egiptlasest
VAARIK
abikaasa oma kodumaale perele külla looeestlane Saksamaal
tuses, et president Mohamed Morsi võimult tagandamise järel puhkenud rahutused selleks ajaks veidi maha rahunevad.
Ramadaani ja sellele järgneva püha Eid ul Fitr ajal oligi
situatsioon üsna rahulik. Aga järgmisel päeval, mil mu mees
juba Saksamaale tagasi lendas, otsustas politsei Moslemi
Vennaskonna protestijad jõuga laiali ajada, mis põhjustas
teadaolevalt ligi tuhande inimese hukkumise.
Abikaasa räägib, et vana režiim on püüdnud Moslemi
Vennaskonnale valimisvõidu toonud presidenti problemaatilisena näidata kogu aeg ja võidelnud selle nimel, et armee
ladvik uuesti võimule saaks. Ei tohi unustada, et Egiptus on
riik, mille elanikest 90 protsenti on moslemid, kuigi seni juhtis seda armee eesotsas president Hosni Mubarakiga.
Kuigi lääneriigid usuvad, et Morsi võimule jäämine oleks
kaasa toonud fanaatilise islamiriigi, tunnevad paljud egiptlased, kes isegi endise presidendi suhtes ükskõiksed on,
hoopis muud. Nimelt oli Morsi esimene vabalt valitud president ja tema võimult tagandamine tähendab lisaks väidetavale islamiseerimisohule, et demokraatia, mille nimel 2011.
aastal revolutsioon üldse ette võeti, on uuesti kaotatud ja sõjaväeriik tagasi.
Kui küsida, kas egiptlased on riigis toimuva tõttu eri leerideks jagunenud, siis on vastus jah. Isegi ühes perekonnas
võivad arvamused väga erineda. Kui mu abikaasa ramadaani
ajal sugulastel külas käis, kuulis ta palju vastakaid arvamusi,
mis teda kui välismeediat jälginud inimest paljuski ebameeldivalt üllatasid.
Tema sõnul on Egiptuse
meedias peaaegu esimesest
päevast peale presidendile
ette heidetud, et tal ei olnud
Kui küsida,
aastate jooksul kasvanud murede jaoks imeravi. Kui veidi
kas egiptlameelde tuletada, siis Eesti vased on riigis
bariigis ei juhtunud midagi
toimuva tõttu
üleöö ja esimesed iseseisvusaastad olid väga rasked. Seleri leerideks
liste ebareaalsete ootustega
jagunenud,
aga Egiptuses elati ja meedia
rõhus just sellele.
siis on vastus

”

jah. Isegi ühes
ingil ajal tekkisid suured elektrikatkestuperekonnas
sed ja bensiinipuuvõivad arvadus, mis igaüht isiklikult puumused väga
dutas ja vihale ajas. Meedia
esitas seda näitena, kui saamaerineda.
tult uus president riiki valitseb.
Muide, pärast seda, kui
Morsi võimult maha võeti, kadusid päevapealt ka elektri- ja bensiinipuudus, mis viitab
sellele, et mäng polnud päris puhas. Ühtlasi ilmusid välja
rikkad araabia naftariigid eesotsas Saudi Araabiaga, kes lubasid Egiptusele 12 miljardit dollarit abi, mida mingil põhjusel Morsi presidendiks oleku ajal pakkuda ei sobinud. Seejuures Saudi Araabia on Egiptusega võrreldes fanaatiliselt
islamireegleid järgiv riik. Nii tekib küsimus, miks siis ometi
ei taheta islamistlikku organisatsiooni Egiptuse etteotsa.
Minu mehe hinnangul on küsimus pigem demokraatias,
mida rikkad naftašeigid kardavad kui tuld, sest sellisel juhul kaotaksid nad oma kõrge positsiooni.
Pärast Morsi võimult eemaldamist püüdis kohalik meedia seostada Moslemi Vennaskonda terrorismiga, et inimesed hiljem aktsepteeriksid seadusvastaseid samme nende
liidrite vastu. Näiteks viidi parlamendiliikmeid ilma kohtuta otse vanglasse.
Tavaliste egiptlaste eluolu on alates revolutsioonist vaid
kehvemaks muutunud, sest töökohti pole juurde tulnud ja
palk pole tõusnud, samas on kõvasti vähemaks jäänud turiste, kes väga paljudele seni mugavat äraelamist võimaldasid.
Riigitöötajate palka tõstis Morsi küll, kuid ühiskond tervikuna polnud elluviidud muudatustega sellegipoolest rahul.
Minu mehe sõnul tegi Morsi poliitilises plaanis kindlasti
palju vigu, kuid kui vana režiim poleks vastu võidelnud,
oleks asjad ehk aja jooksul paranenud. Pärast protestinute
laialiajamist ja tapmist on aga nagu president Hosni Mubaraki diktatuuri ajal paljud Moslemi Vennaskonna toetajad
vanglasse piinamisele viidud.
Abikaasa venna peres olid protestide ajal väga ärevad
päevad, sest ka vennanaise isa käis demonstratsioonidel ja
paljud sugulased said seal vigastada. Algul ju keegi ei uskunud, et politsei ja armee rahva vastu relvadega astuvad.
Selline vägivald on juba demokraatiasse uskuma hakanud inimesi omakorda endast välja viinud ja tõenäoliselt tulevad edaspidi tänavale needki, kes otseselt Morsit ei toetagi.

M

Teadmata päritolu raha jõuti Eestis käibele lasta 2009. aasta kevadest 2010. aasta kevadeni.
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Suur rahapesu veel
karistust ei toonud
Harju maakohus mõistis
eile õigeks neli meest ja
ühe firma, keda riigiprokuratuur süüdistas rahapesus 64 miljoni euro
ulatuses.
Kohus leidis, et kuigi süüaluste tegevuses leidub rahapesu
tunnuseid, ei ole nõutavat eelkuriteo sündmust ning seega ei
saa neid rahapesus süüdi mõista. Et rahapesu süüdistus langes ära, mõistis kohus süüalused õigeks ka kuritegelikku
ühendusse kuulumise süüdistuses.
Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles, et ei nõustu
maakohtu järeldustega ning
esitab kindlasti apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtusse.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi lõi 35-aastane Anton varalise kasu teenimise eesmärgil viiest liikmest koosneva kuritegeliku ühenduse, kuhu kuulusid peale tema enda finantsteenustega tegelev äriühing,
46-aastane Sergei, 41-aastane
Sergej ja 40-aastane Andrus.
Anton andis liikmetele
ülesande otsida ja värvata variisikud, kes avaksid äriühingutele pangas arvelduskonto
ning edastaksid pangast saadud dokumendid ja internetipanga juurdepääsuparoolid
ühenduse liikmetele. Ühenduse liikmed juhendasid variisikuid fiktiivsete dokumentide,
näiteks lepingute, ankeetide ja
kassa väljamineku orderite
koostamisel.
Finantsteenuste osutamise
fiktiivsete lepingute alusel lae-

kus äriühingu kontole raha,
mille tegeliku kasusaaja varjamiseks koostati ebaõigeid andmeid sisaldavaid kassa väljamineku ordereid «lepingupartneritest» äriühingute nimele,
tehti tehinguid näilikult seadusliku tulu teenimise näitamiseks ning teenitud tulust
maksti kuritegeliku ühenduse
liikmetele näilikult seaduslikul viisil palka.
Mehed kasutasid oma tegevuses välisriikides registreeritud äriühinguid. Riigiprokurör
Steven-Hristo Evestus ütles, et
tegemist on Eesti majandussüsteemi ausa ja läbipaistva
toimimise vastu suunatud kuriteoga ning tavamõistes kannatanuid selles kriminaalasjas
ei ole.
Eelnimetatud meeste toimepandud kuritegude tulemu-

sena lasti ajavahemikul 2009.
aasta maist kuni 2010. aasta aprillini Eestis käibele teadmata
päritoluga, omandiõiguseta ja
tegeliku kasusaajata raha kokku summas 64 232 317 eurot,
29 710 latti ja 39 985 USA dollarit. Selle rahaga tehingute tegemisel teenisid mehed kuritegelikku tulu vähemalt 199 512
eurot, 116 577 USA dollarit ja
344 latti.
Riigiprokuratuuri kinnitusel on seoses selle süüasjaga
arestitud rohkem kui kolm miljonit dollarit ja rohkem kui 1,4
miljonit eurot. Samuti on konfiskeerimise tagamiseks arestitud eri äriühingutele kuuluvaid arvelduskontosid, süüdistatavatele kuulunud kinnisvara ja sõidukeid. Rahast osa liikus sularahas Venemaale.
(BNS)

Venemaa tõrjub Ühendriikide Süüriasse sekkumist
Venemaa ei usu USA ja selle
liitlaste esitatud tõendeid väidetava keemiarünnaku kohta
Damaskuse lähistel.
Nõnda teatas Vene riigi seisukoha välisminister Sergei
Lavrov ja lisas: «See, mida meile on näidanud varem ning ka
päris viimasel ajal meie Ameerika partnerid, britid ja prantslased, ei veena meid absoluutselt.»
USA välisminister John
Kerry viitas pühapäeval vereja juusteproovidele, mis näitavad, et 21. augustil Süüria pea-

linna Damaskuse lähedal toimunud keemiarünnakus kasutati sariini. Ühendriigid süüdistavad rünnakus Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi, kes seda eitab.
Süüria liitlane Venemaa on
väljendanud vastuseisu USA
plaanidele anda Assadile vastulöök ja tõkestanud ÜRO Julgeolekunõukogus resolutsiooni, mis lubaks reageerida keemiarünnakule sõjaliselt.
Venemaa president Vladimir Putin nimetas laupäeval
Süüria valitsuse keemiarelva-

rünnakus süüdistamist jaburaks ja tervitas Briti parlamendi otsust mitte anda riigile luba osaleda võimalikus sõjalises operatsioonis Damaskuse
vastu.
«Rääkida, et Süüria režiim
kasutas keemiarelva olukorras,
kus Süüria valitsusväed viivad
läbi ründeoperatsioone ja on
ülestõusnud mitmes piirkonnas ümber piiranud, on täielik
jama,» ütles Putin. «Anda keemiarelva kasutamisega ettekääne neile, kes ärgitavad sõjalisele sekkumisele, on rumal.»

USA president Barack Obama teatas laupäeval, et ootab
rünnakule heakskiitu USA
kongressilt, mis naaseb suvepuhkuselt 9. septembril.
USA avaldas reedel salastatud luureraporti, mille kohaselt sai Süüria keemiarünnakus surma 1429 inimest, nende
seas vähemalt 426 last.
Lääneriikide ja Venemaa
erimeelsused Süüria küsimuses kujunevad sel nädalal Peterburis peetava G20 riikide
tippkohtumise arvatavaks peateemaks. (AFP, BNS)
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TEEMAD

Toimetaja STEN MAHOV, 433 0052, sten.mahov@ajaleht.ee

Õunasorte jagatakse tarbimisaja alguse järgi kolme rühma:
suvi-, sügis- ja talisortideks. Suvisorte kasutatakse pärast puult
võtmist augustis, sügissorte
septembrist aasta lõpuni ning
talisorte alates aastavahetusest.

MAHLATEGU

Liitri tervislikku
jooki saab
kümne sendi eest
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Et tänavu on hea õunaaasta, teevad paljud aiapidajad endale värvilistest vitamiinipommidest
usinasti mahla. Leidub
ka neid, kes pakuvad
mahlategemise teenust.
Nii mõnelgi on kodus aastaid
või lausa aastakümneid tagasi
ise tehtud mahlamasin. Kel seda aga pole või kes soovib vana
aparaadi uue vastu välja vahetada, võib seada sammud tööstuskaupade või aianduspoodi.
Viljandi
Handymanni
kaupluses hakati juhataja Anne Arusoo sõnul tänavu mahlapresse ja õunapurustajaid
müüma juuli algul, sõstarde
valmimise ajal. Nende aparaatide vastu tuntakse aga suurt
huvi ka praegu: nädalas ostetakse keskeltläbi neli-viis
komplekti.
«Ütleks nii, et neid seadmeid ei soovita suurtalupidajatele, sest nendega on ikka paras käsitöö. Kel on aga aias viis
kuni kümme puud, neile sobib
selline press ideaalselt,» nentis Arusoo.

Ühest pressingust saab
kolm-neli liitrit mahla
Et Handymannis saada olev
õunapurustaja on vändaga, võtab töö üksjagu aega: õunad
peab enne sellesse panemist
pooleks ja suuremad tükid veel
omakorda pooleks lõikama.
Korraga mahutab see 18 liitrit.
Ühest pressitäiest peaks
Anne Arusoo jutu järgi
saama kolm-neli liitrit
mahla. «Kogus sõltub siiski suuresti
õunasordist: «Valge
klaar» on jahune,

kuid väga head mahlased õunad on «Suislepp», «Antonovka» ja «Treboux».»
Arusoo märkis, et sel aastal
müüakse mahlaaparaate peamiselt Lõuna-Eesti Handymanni poodides, sest Põhja-Eestis
on õunu napivõitu. «Tallinna
poodides on neid vähe ostetud,» tunnistas ta.
Müüja rääkis, et kui kliendid poodi mahlategemise seadmeid ostma tulevad, uurivad
nad eelkõige, kui tõhusad need
on ning kui kiiresti mahl valmis saab. «Olen rääkinud sama
juttu, et käsitööd on omajagu
ning kui on suurem aed, on
abiks elektriline purustaja —
seda meie poodides ei müüda.»
Küsimusele, kas praegu
poes saada olevad mahlamasinad on paremad või kehvemad
kui isetehtud pressid, vastas
Viljandi Handymanni poe juhataja, et uutest saab mahla
kätte aeglasemalt.
«Nõukaaegsete puhul on
tihti kasutatud tungrauda ja
nendega läheb kiiremini. Mul
endal on kodus elektriline õunapurustaja, aga press on selline, kus on puidust plaadid,
restid ja riided. Purust mahla
pressimiseks peab telliskivid
peale panema,» kõneles ta.
Kui isetehtud mahlamasinate puhul saab pressi alla
panna mitu kihti õunapuru,
siis poepressidel on eranditult
kaasas üks kott. Tõsi, neid saab
juurde osta.
Arusoo nentis, et Handymann müüs mahla tegemiseks
vajalikke seadmeid ka eelmisel aastal, kuid toona ei läinud
need nii hästi kaubaks kui tänavu: Eestis on ju hea õunasaak tavaliselt üle aasta.
«Järgmisel kuul me
mahlapressile ja purustajale allahindlust
ette ei näe. Praegu
saab komplekti

kätte 349 euro, kliendikaardiga
299 euro eest. Samuti on võimalik neid seadmeid eraldi osta,»
lausus Arusoo.
Ringkäik teistes Viljandi
poodides, näiteks Bauhofis ja
Anttila hoones asuvas talupoes, näitas, et aparaadid võib
kätte saada ka mõnevõrra odavamalt kui 349 euroga, kuid
enamasti jääb hind ikka sinnakanti.

100 kilost õuntest
50 liitrit mahla
Kes endale mahlapressi ja purustajat osta ei raatsi või kel
pole mahlategemiseks aega,
võib oma õunad viia selle teenuse pakkujatele. Saarepeedi
vallas Peetrimõisa külas elav
Lembit Sikk on seda tööd teinud juba 1990. aastatest. Kliente tal oma sõnul jagub. Seda
näitavad ka aida juures ootavad õunakogused.
Tööpäevad hakkavad tal
oma jutu järgi pihta tavaliselt
hommikul kell seitse või kaheksa ning kestavad peaaegu
südaööni. «Tänavu alustasin
mahla tegemist augustis ning
enamasti läheb sellega lume
tulekuni välja.»
Oma mahlapressi kohta ütleb Sikk, et see on niisugune
nagu enamikus Eesti kodudes:
pool on vabriku toode ning
pool ise tehtud. «Õunapurustajal vahetasin mootori ka ära,
nii et hästi töötab.»
Nädal tagasi ootas Siku
aias mahla tegemist ligi pool
tonni õunu ning nagu ta nentis,
kogused aina kasvavad. «Mõni
toob korraga paarsada kilo, teine kakskümmend. Lisaks õuntele olen mahlaks teinud ka
pirne ning eriti eksklusiivsed
on olnud viinamarjad — neid
toodi ükskord 60 kilo.»
Pärimise peale, kui palju
mahla saab 100 kilost õuntest,
lausus mees, et kõik oleneb
sordist, kuid keskeltläbi 50 liitrit.

Õunu tuuakse
kogu Eestist
«Kui mulle õunad tuuakse, sorteerin ma neist mädanema läinud välja. Seejärel pesen korralikud puhtaks ning lasen läbi elektrilise purustaja, kust
edasi läheb õunamass juba
pressingu alla,» selgitas ta.
Ühest pressingust saab Siku
sõnul 15 liitrit naturaalset
mahla.
Peale kohalike on Lembit
Sikule õunu toodud ka näiteks
Saaremaalt, Lätist ja Tallinnast. «Näiteks kui Tallinnast

Mahlategemise teenust pakkuv Lembit Sikk ütles, et 100 liitrist õuntest saab umbes 50 liitrit puhast naturaalset mahla ning liitri eest tuleb maksta kümme senti.
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tullakse Viljandisse mingeid
asju ajama, siis tuuakse ka õunad teha ja pärast viiakse mahl
kaasa.»
Nii õuna-, pirni- kui viinamarjamahla liitri eest küsib
Lembit Sikk 10 senti.
«Ma isegi ei tea, kas mul sel
aastal konkurente on, aga eelmisel aastal müüs üks tegija
mahla 40 senti liiter. Minu arust
on see täiesti ulmeline hind.
Inimene korjab õunad, ostab
bensiini ja sõidab siia. No mis
mul see siis nokitseda ei ole.
Pealegi pole elektri hind ka
kuigi palju tõusnud,» rääkis ta.
Praegu on Sikul ootamas
500-600 kilo õunu. «Neid sorte,
mis toodud on, ei oska ma isegi
öelda, sest viimasel ajal on nõnda palju uusi juurde tulnud,»
lausus ta. «Mahla teen üldiselt
sellises järjekorras, nagu mul-

le õunad tuuakse, kuid muidugi üritan ma kunde soovidele
vastu tulla. Kui mulle õhtul õunad tuua, siis järgmise päeva
õhtuks on mahl valmis.»
Üks Siku klient, kes oli parajasti tulnud vaatama, kuidas
mahlategemine sujub, nentis, et
on oma õunu sinna toonud aastaid. «Esiteks on see mugav: ei
pea ise vaeva nägema. Teiseks
on hind väga odav. Mina olen
selle tööga rahul. Ühe laari
mahla oleme tänavu juba teha
lasknud ning saanud 30 liitrit.»
Nagu Sikk kokkuvõttes nentis: mahlategemisega küll rikkaks ei saa, ent sissetuleku tagab see siiski. «Ei saa ju ka niisama istuda — inimene peab
ikka midagi tegema,» lausus ta.
Selle päeva lõpuks oli vaja valmis saada veel mitukümmend
liitrit mahla.

Viljandi Handymanni juhataja
Anne Arusoo sõnul sobib poes
müüdav mahlapress koos purustajaga pigem väiketalupidajale,
sest ühest laarist saab kolm-neli
liitrit mahla ja töö tuleb teha
suuresti käsitsi.
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Tänavu kevadel saabusid Karksi valda Urissaare rantšosse 16 Simmentali tõugu lehma ja üks pull ning nende eest kannavad hoolt Priit Oks ja Are Jänes.
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LIHAVEISED

Simmentalid tõid Urissaarde elu tagasi
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Karksi vallas Univere külas, seal, kus lõpeb kruusatee ja kust edasi viib
vaid rohtunud rada «Nukitsamehe» tallu, juhatab puidust nikerdatud
silt Urissaare rantšosse.
Need olid Priit Oksa vanaisa
maad, mille ta 1990. aastate algul tagasi ostis. Elumaja rantšoks nimetatud paigas praegu
pole, aga selle eest on säilinud
hooned, kus leiab jaheda ilmaga varju 16 Simmentali lihaveist. Peale nende kuulub karja veel pull, kes on praegu naabertalus rendil.

Kaks veisekasvatajat
Priit Oks, keda teatakse ennekõike muusiku ja kultuuriinimesena, võttis tänavu kevadel
loomad kahasse naabrimees
Are Jänesega. Sedasi moodustavad nad hästi toimiva meeskonna: Oks on ametis peamiselt nädalalõppudel, mis tähendab, et nädala algul on tal
rohkem vaba aega, põlluma-

jandusliku kõrgharidusega Jänes töötab aga Mõisaküla linnavalitsuses ning saab karja
eest hoolitseda nädala teisel
poolel.
«Et siia raha tuua, on tarvis
kindlasti palgatööl käia,» tõdes
Oks. «Sel suvel olin palju pulmades õhtujuhiks ning vahepeal tuligi tunne, et teed pulmad ära, saad raha ja annad
selle põhimõtteliselt kohe lehmadele: palun, sööge!»
Rantšole on Oksal ja Jänesel plaanis lisada ka kultuuriline pool, et mehed saaksid
oma ameteid ühildada.
«Kantrifestivali
tahaks
kindlasti kasvatada,» tõi Oks
näiteks ülemöödunud nädalavahetusel esimest korda teokssaanud ürituse ning lisas, et
kui festivalist oli möödas kolm
päeva, olid alanud juba läbirääkimised mahetoidu tootjatega.
«Lootus on, et paari aasta
pärast tuleb Urissaare rantšol
välja ka oma toode, mis võiks
olla maheliha. Kui aga asja
veel edasi arendada, võiks kõne alla tulla isegi kodurestorani mõte. Ettevõtmisele annaks
jumet see, et siinsamas naabertalus filmiti kunagi «Nukitsameest».»

Omaette tegutsedes kaks
veisekasvatajat siiski hakkama
ei saa. Seetõttu soovivad nad
koostööd teha teiste ajaloolise
Mulgimaa
mahetootjatega.
«Kui siit saata näiteks Maheda
Mulgi nime all kraami Tallinna või Tartusse ja asjalikult
müüa, võiks toodetele turgu
leida,» pakkus Oks.

Kari rohumaaveiseid
Praegu on Urissaares veiste
käsutuses sada hektarit. Kari
müdistab ringi heinamaal ja
otsib palavuse eest varju metsatukas.
«Niisugune veis on natuke
ikka nagu metsloom, kes on
harjunud karjamaal olema ja
saab ise hakkama,» selgitas
Priit Oks. «Mineraale saavad
nad siiski lisaks ja lakukivist
soola limpsida.»
Talve hakul nõuab kari rohkem hoolt. Tuleb näiteks jälgida, et tal oleks piisavalt süüa
ees ning automaatne jootmissüsteem ära ei külmuks.
Esimene heinategu läks Oksa sõnul kenasti ja rullid seisavad hoonete kõrval virnas.
Meestel on vajalikud seadmed
olemas, kuigi nad ise nimetasid neid suhteliselt nigelaks.

Äsja soetatud veisekari andis Urissaare rantšo peremehele mõtte korraldada augusti lõpul kantrifestival. Nii
sai bändide Nikns Suns ja Folksell lauljana tuntud Priit Oks ühendada oma senise ja uue tegevusvaldkonna.

”

Niisugune veis
on natuke ikka
nagu metsloom,
kes on harjunud karjamaal
olema ja saab ise
hakkama.
PRIIT OKS,
veisekasvataja ja
kultuuriedendaja

«See pallitaja võtab vist
poole kauem aega kui korralik
masin,» tõdes Oks. «Heinategu
on aga tõtt-öelda ikka palju
lihtsamaks läinud: kui vanasti
toodi selleks ajaks kogu suguvõsa kokku, siis nüüd saab sisuliselt üks mees traktoriga
kõik tehtud.»

Kuhugi peaks jooksma
Õigupoolest plaanisid Priit Oks
ja Are Jänes Simmentalid võtta alles tuleval sügisel. Kevadel oli aga partnertalus parajasti noorloomi saada ja nii
mõtlesidki nad, et suvi on hea

aeg harjutada: pole poegimist
ning sööt on väljast võtta.
«Saaremaal mul naabritüdruk võttis ka rannakarjamaa
hooldamiseks terve karja, nii
olin asjaga natukene kokku
puudunud,» meenutas Oks
ning lisas, et aeg oli loomade
võtmiseks sobiv veel seetõttu,
et ta oli parajasti hakanud vabakutseliseks, mis tähendas, et
polnud tarvis iga päev Tallinnas kohal viibida.
Et mai esimene päev oli vaba, korraldasid Oks ja Jänes
talgud ning sinna kogunes suur
hulk sõpru. Kiiresti ehitati
aiad ja seati valmis laut. Kogu
ettevalmistustöö sai tehtud ühe
päevaga ja pärast seda saabusidki kohe loomad.
Karjakasvatusest on Oks
oma sõnul alati lugu pidanud:
vanaisal olid Urissaares mõned hobused ja paar lehma
ning tema käis seal ikka aega
veetmas.
Tänavukevadine tunne oli
aga olnud sootuks midagi
muud ja see on vastsel karjakasvatajal väga hästi meeles.
«Vaatad neid veiseid oma põllul ja mõtled, et pagan, see
nõuab ju nüüd tohutult tööd.
Saad aru, et pead midagi tegema ja kuhugi jooksma, aga ei

tea, mida ja kuhu. Lihtsalt seisad ja mõtled, et koju ei tohiks
igatahes minna.»
Esimene suuremat sorti ehmatus oli mehi tabanud juba
kolmandal päeval pärast veiste võtmist. «Lehmadele tulid
mingid kärnade moodi punnid,» kirjeldas Oks. «Tegime
siis kiiresti telefoniga pilti ja
saatsime tuttavatele karjakasvatajatele. Vastuseks kosteti, et
see on loomadel lihtsalt puberteedihaigus ja me ei pea muretsema.»

Suured plaanid
Lõpuks jõudsid mehed siiski
veendumusele, et asi ei saa nii
hull olla, kui esialgu paistab.
«Kui vanad tädid tulid omal
ajal üksi toime ja loomad elasid ilusti, siis meis on niipalju
ettevõtlikkust küll ja nii palju
informatsiooni suudame ka
hankida, et kõik oleks korras,»
nentis Priit Oks.
Praeguseks on Urissaare
veisekasvatajatel küpsenud
plaan suurendada karja kolmesajapealiseks. «Üldiselt on
nii, et puhtatõulisi pulle me lihaks ei müü ja järgmise viie
aasta sees ei plaani ka ühtegi
lehma müüa,» sõnas Oks.

Urissaare esimesel kantrifestivalil osalejad võtsid muu hulgas mõõtu kauboimaadluses ja puusaagimises.
Rantšo peremees Piit Oks on musta kauboikaabuga.
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee. Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

TEATER
Ugala teatris kell 19 Vanemuise
lavastus «Paplid tuules». Vaksali
tänav 7, Viljandi. Tel 433 0777.

ÜRITUSED
Naisrühm Leola alustab 35.
hooaega 4. septembril kell 19
Sakala keskuses. Ootame uusi
huvilisi. Tel 5397 7233, Maie
Roosimaa. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Epilepsiaühingu kokkusaamine
on 5. septembril kell 17 Viljandis Posti tänav 20. Teema on
sügisene väljasõit.

NÄITUSED
Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal korrusel on täna
viimast päeva Haapsalu graafilise disaini festivali näitus «Eesti
kultuuriplakat 2013». Tallinna
tänav 11/1.
Kondase keskuses näeb Tarah
Montbélialtzi aktifotode näitust
«Hermann Johanni nägemus»,
15. septembrini Anna Wildrose'i
kollaaži- ja assamblaažinäitust

«Sinine, valge, punane», 22.
septembrini Kaarina StaudingerLoppukaarre maale müstilistest
olevustest «Öised olevused»
ning 22. septembrini Soomes
elava kunstniku Tatjana Bergelti
kollaaže «Keele ilu» ja Urve
Küttneri «Visioone». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase
maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.
Viljandi raamatukogu lugemissaalis 28. septembrini Eesti nahakunstnike liidu köitekunstinäitus «Konrad Mägi. Köidetud». Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.
Sakala keskuse jalutussaalis
näeb 28. septembrini Evi Kauri
maale. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Abja kultuurimaja Mulgi Ukuvaka ruumes on septembri lõpuni
pärandkultuuri aastale pühendatud näitus «Oh aegu ammuseid». Avatud tööpäeviti kella
11—17.
Viljandi muuseumis on 5. oktoobrini Viljandi huvi- ja kunstikooli õpilaste ühisnäitus «Must-

NALJAD

Vanemuise teater mängib Ugalas lavastust «Paplid tuules». Loo tegevus leiab aset sõjaveteranide hooldekodus.
VANEMUISE TEATER
rimängud». Johan Laidoneri
plats 10. Tel 433 3316.
Suure-Jaani külalistemajas saab
näha Valev Seina maalinäitust
«Jaanist mihklipäevani». Ilmatari tänav 3-a. Tel 551 5932.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Solveig ja Veegi.

Meie õpetaja koolis –
kõigist parem ta...

LEIDA
LEPLAND

Palju õnne 80.
sünnipäeval!
Abja keskkooli
27. lend

Kaks blondiini saavad kokku.
Esimene blondiin: «Eilne öö oli imeline. Kohtusin
mehega, kellega oli nii jumalik seks, et meil ei saanud kogu öö jooksul teineteisest küllalt!»
Teine blondiin huvitatult: «Ohhoo, kes see mees
on, kas mina ka teda tunnen?»
Esimene blondiin: «Ära
mind ikka blondiiniks ka
pea — kui ma mehe nime
üldse kellelegi ütlen, siis
mitte mingil juhul tema naisele!»
Füüsik on ühel oma tuttaval
külas. Perenaine toob kohvi
lauale ning sõnab: «Selle
kohvi tõi mu mees isiklikult
Brasiiliast.»
«Huvitav, kuidas see küll
nii kaua soe seisis?» ei suuda füüsik uskuda.
Kaks tudengit arutlevad
nähtavate märkide tähendust. «Mida tähendab, kui
naisel on abielusõrmus?» —
«Ta on abielus.» — «Mida

tähendab, kui on juveliiri
disainsõrmus?» — «Tal on
armuke.» — «Ja kui tal on
mõlemad sõrmused?» —
«Tähendab, et naine on abielus ja tal on armuke, aga
see ei tähenda mitte midagi.»
Kaks kontorirotti on esmaspäeval kohutava pohmelliga
tööle tulnud.
Üks ütleb teisele: «Ma
mängin lolli, siis ülemus
ütleb, et mine koju ja puhka.»
Kontorirott näeb ülemust lähenemas, paneb kiirelt pea maha ja tõstab jalad üles.
Ülemus küsib: «Mis lahti
on?»
Töötaja vastab: «Ma olen
lambipirn ja annan niimoodi valgust.»
Ülemus: «Mine parem
koju ja puhka ennast välja.»
Koos kontorirotiga hakkab lahkuma ka tema töökaaslane.
Ülemus: «Ja mis sinul
siis viga on?» — «Ma ei saa
pimedas töötada.»
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83.48

SPORT

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

Viljandimaalt sirgunud odaviskaja Risto Mätas parandas laupäeval Kohilas peetud kergejõustikuvõistlusel isiklikku rekordit, võites
tulemusega 83.48. Eesti odaviske kõigi aegade edetabelis on
see kolmas tulemus.

TULEMUSI
JALGPALL. Pühapäeval
Viljandi staadionil peetud
Eesti meistrivõistluste esiliiga kohtumises tuli JK Tulevikul vastu võtta 2:4 kaotus Tallinna FC Flora teiselt meeskonnalt.
Meistrivõistluste teises
liigas pidi FC Tarvastu laupäeval koduväljakul tunnistama Pärnu FC Metropoli 6:1 paremust. Samas
liigas teenis Tuleviku teine
esindus reedel võõrsil 4:2
võidu Rummu Dünamo
üle.
Meistrivõistluste kolmanda liiga Lõuna grupis
kaasategevatest Viljandimaa meeskondadest oli
Tuleviku Vanakesed võõrsil 2:0 üle Valga FC Warriorist ja SK Tääksi koduväljakul 5:2 EMÜ SK-st ning
Suure-Jaani United jäi koduväljakul 0:3 alla Tõrva
JK-le.
VIBUSPORT. Laupäeval
Järvakandis asetleidnud
võistlusel
«Sügis-FITA
2013» oli Laura Nurmsalu
naiste sportvibulaskmises
teine ja Taavo Allik meeste
sportvibulaskmises kolmas.
Kadettide sportvibulaskmises oli Laura Tukk teine ja
Maris Tetsmann kolmas
ning meeste plokkvibulaskmises oli Jaan Kookla samuti teine.
PETANK.
Pühapäeval
mängitud Viljandi Heliose
rannapetangi etapi kolm
paremat olid Mauno Mill,
Marko Kiivikas ja Leo Lukka.

Sõudmise maailmameistrivõistlustel Eestit esindanud neljapaat alustas selles koosseisus ühistreeninguid alles juunis. Enne tiitlivõistlusi harjutas meeskond mõne nädala Kaspar Taimsoo (esimene) ja Kaur Kuslapi (viimane) kodujärvel Viljandis.
MIHKEL MARIPUU (POSTIMEES)

SÕUDMINE

Maailma viiendad
tegid korraliku sõidu
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

KÄSIPALL. Viljandi meeskond lõpetas nädalavahetusel seitsme meeskonna
osavõtul peetud turniiri
«Tallinn Cup» viienda kohaga.

Laupäeval Lõuna-Koreas sõudmise maailmameistrivõistlustel kavas
olnud meeste paarisaeruliste neljapaatide medalisõit andis eestlastele
viienda koha.

GOLF. Laupäeval Pärnumaal Valgerannas korraldatud Viljandimaa meistrivõistlused võitis Tõnno Habicht Priit Kulli ja Peeter
Kilgi ees. Naistest oli parim
Ingrid Säga.

Eesti meeskonna treener Matti Killing jäi tulemusega rahule, sest tiitlivõistluste eel püstitatud eesmärk jõuda medalisõidule sai täidetud.
«Meeste koht finaalis on
igati rahuldav tulemus,» va-

hendas Eesti sõudeliit treeneri sõnu.
Kahelt viimaselt maailmakarikasarja etapilt pronksiga
naasnud Kaspar Taimsoo,
Sten-Erik Anderson, Allar
Raja ja Kaur Kuslap jõudsid finaali oma eelsõidus ja poolfinaalis teenitud teise kohaga.
Nagu Matti Killing ütles, kujunes medalisõit juba boonuseks.
Kurnavalt niiskes ja kuumas kliimas sõidetud finaalis
domineerisid oodatult Horvaatia ja Saksamaa kvartett. Tänavust hooaega valitsenud horvaadid alustasid kõige särtsakamalt, järgnesid Ukraina,
Šveits ja Eesti.

Edasine sõit kulges Horvaatia kontrolli all. Veidi kohmetu alguse järel liikus liidritele aina lähemale olümpiavõitja Saksamaa esindus, ent
Horvaatia suutis lõpujooneni
oma edu hoida. Horvaatia sai
kirja aja 5.53,57 ja Saksamaa
5.54,39.
Tugeva lõpuspurdi teinud
Suurbritannia paatkond jõudis
sõidu lõpuosas kahele kiiremale ohtlikult lähedale ning sai
ajaks 5.54,78, edestades ülimalt
napilt Ukrainat (5.55,43). Distantsi keskosas korraks ka end
kolmandal kohal ilmutanud
Eesti lõpetas viiendana ajaga
6.01,37 ning ajaga 6.01,86 oli
kuues Šveits.

Postimehele antud usutluses selgitas Matti Killing, et
eestlaste finaalsõidu ülesanne
oli algusest peale kiire tempoga kaasa minna ja pingutada
seni, kuni jõudu jagub.
«Viimase 500 meetri peale
seekord enam midagi ei jagunud. Finaali ajal oli ka vastutuul, mis meie keeles tähendab, et distants on 100 meetrit
pikem, ja sellega me kustusime
ära,» rääkis paatkonna juhendaja Matti Killing ning lisas:
«Eks ajasime MK-etappide kolmandate kohtadega ka lootused rohkem üles, kuid kokkuvõttes ma katastroofi ei näe.
Teame, millest jääb praegu vajaka.»

Laupäeval saab teoks 60. Paala järve jooks
MATI TOMSON,
tervisespordiklubi Joosu liige

Kuulsa ümber Viljandi järve jooksu kõrval on
aastaid edu nautinud tema noorem vend, laste
ümber Paala järve jooks:
eeloleval laupäeval kell
11 leiab see aset juba
60. korda.
Nagu tavaks on saanud, läbitakse 1200-meetrine ring ümber Paala järve ning vaid 11- ja
12-aastased poisid teevad järvele peale kaks ringi. Tilludel
ehk 5-aastastel ja noorematel
tuleb läbida umbes 300-meetrine rada.
Osalejate registreerimine

algab Paala järve rannas kell
10 ning vältimaks viimasel minutil tormamist, paluvad korraldajad aegsasti platsis olla.
Juubelile kohaselt saavad
kõik põhijooksu lõpetanud medali ning kuus paremat ka diplomi ja traditsioonilise magusa auhinna. Tillujooksus paremusjärjestust ei määrata, ent
kõik lõpetajad teenivad kleepsu ja šokolaadimedali.
Lisaks tavapärastele meenetele on võistluse toetajad
seekord välja pannud arvukalt
kooli alguseks sobivaid auhindu, mis loositakse kõigi osavõtjate vahel välja pärast viimase
jooksu võitjate autasustamist.
Kaks korda aastas asetleidev ümber Paala järve jooks
sai alguse 26. mail 1984. Toona
oli võistluse korraldaja Viljan-

Eeloleval laupäeval tuleb jälle laste ümber Paala järve jooks. See saab
teoks juba 60. korda. Pilt on tehtud tänavu maikuus.
MARKO SAARM

di spordikomitee. Alates 14.
jooksust ehk 1990. aasta sügisest võttis selle ülesande oma
õlule tervisespordiklubi Joosu,

kelle ridadesse kuuluvad ka
jooksu algatajate seas olnud
Elmar Oja ja Peeter Balõnski.
Esimesel jooksul startis 123

last vanuses 6—10 aastat. Järgmise aasta sügisel lisandusid
11-12-aastased poisid ja tüdrukud ning 1995. aastal ka 5-aastased ja nooremad.
Aastate jooksul on osalejate arv kasvanud. 2010. aasta kevadel oli neid rekordiliselt 521.
Nüüdseks on selle jooksu lõpetanud 18 701 poissi ja tüdrukut
ning nende seast on võitjaau
maitsta saanud 327 last.
Rekord 12 võitu kuulub Anneliis Vahtramäele, Marit Tõnissonile ja Karl Rudolf Orule.
Rohkem kui viis võitu on pälvinud 47 jooksjat.
Võitjate hulgas on ka Eesti
esikulturist Ott Kiivikas, jalgpalli rahvuskoondise kapten
Ragnar Klavan ning mitmekordne Eesti meister keskmaajooksus Agneta Land.

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 8688
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel ja laupäeval
sündis Viljandis poiss
ning pühapäeval nägi
ilmavalgust tüdruk.

135 AASTA EEST
Sakala, 26. VIII 1878
Nagu meie jo teada oleme
annud, on tänawu Tartus
jälle põllutöö ja koduloomade näitus, ja nimelt 26.,
27. ja 28. Augustil. Soowida
oleks, et seda näitust ka õige palju weikseid põllumehi waatama läheksiwad,
sest õppida wõib sarnaste
näituste peal iga põllumees
igal korral wäga palju. Tartu Eesti põllumeeste selts
saab tänawu Põltsamaal
põllutöö ja koduloomade
näitust pidama ja nimelt 14.
ja 15. Septembril.
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Müüa 1/2 majaosa, elamumaa
Uueveskil. Tel 5553 1124.

Liikuva lintsaekaatri teenus (ei
vaja elektrit). Täpsem info tel
517 0623, 502 6732 või e-postiga info@muinasmoobel.com.

Müüa 2-toal keskk korter Paides,
sanitaarremont tehtud. Tel
5635 8321.

Ohtlike puude langetamine, arboristitööd. Tel 5663 2968,
5340 2068.

Müüa 3-toal ahik korter Paides,
sanitaarremont tehtud. Korteri
juurde kuulub suur kelder. Tel
5635 8321.

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

KINNISVARA

Müüa 4-toaline korter Männimäel, otse omanikult. Tel
5395 1344.

LAENUD METSA- JA
PÕLLUMAA TAGATISEL

Müüa korras 2-toal mug korter
Kauge t 26, 3/5. Tel 5554 7247.

intressiga alates 15% aastas
ning tähtajaga kuni viis aastat.

Soovin osta 3-toalise korteri Viljandis. Tel 5397 7200.

Tegemist on finantsteenusega. Enne laenu
taotlemist tutvu tingimustega ja konsulteeri
spetsialistiga!
Krediidi kulukuse määra tüüpnäide: laen
summas 5000 € tähtajaga 5 aastat – 15,51%.

Soovin üürida 3-toalise renoveeritud korteri Viljandis. Tel
5351 7414.
Vahetan kõigi mugavustega
1-toal korteri suurema vastu. Aitan kolida. Tel 5804 9928.

SÕIDUKID
Ostame sõidu- ja maastikuautosid. Tel 5555 8120.

TEENUSED
Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, h 1,09 /min, 24 h.
Kanalisatsiooni- ja veetrassitööd,
kaevetööd. Süvaveepumpade ja
septikute
paigaldus.
Tel
521 7415.
Väiksemad remonditööd (ehitus,
torud, elekter). Tel 5832 3649.

Baltic Credit OÜ, tel 5666 5049,
e-post info@balticcredit.ee
Salvkaevude puhastamine, süvendamine, rakete vahetamine
ja remont. Tel 5832 3169.
Sõiduautode kereremont, värvimine, poleerimine ja korrosioonikaitse. TK Cars OÜ tel
5783 8001.
Tasuta koduleht või e-pood,
soodne majutustasu. Disain,
koolitused jm koduleheteenused. Loodud üle 1000 lehe. Tel
656 5646, www.elitec.ee.
Teeme renoveerimis- ja üldehitustöid. Tel 512 8636.
Teen kõiki sisemaalritöid. Tel
5687 5889.

Tähtede taga koidab sul taevas,
vaikne lootus sul täide seal läeb.

Võlad, kohtuväline teenus. Mentalist. Tel 730 0818.
Üldehitustööd vundamendist
lõppviimistluseni, ka metallkonstruktsioonil. Tel 5556 6995,
5649 2353.

TÖÖ
Pärsti vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi Puiatu rahvaraamatukogu (asukoht Kooli tee 5/2,
Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandimaa) juhataja ametikoha täitmiseks. Nõutav on raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus
või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas tase. Kandideerimiseks esitada kirjalik avaldus, passi või ID-kaardi koopia,
elulookirjeldus (sh teenistuskäik),
ametikohale esitatud nõuetele
vastavust tõendavate dokumentide koopiad, visioon Puiatu raamatukogu töö korraldamisest ja
arendamisest ning konkursil osaleja soovil muud dokumendid
Pärsti vallavalitsuse aadressil
Pärna tee 4, Jämejala küla,
71024 Pärsti vald. Avalduse esitamise lõpptähtaeg on 12. septembril kell 9. Info tel 435 4810.
Soovin leida oma lapsele toredat
lapsi armastavat vanaema. Eelistan pensionäri Paalalinnast. Tel
õhtuti 5196 5893.
Survepesuga tegelev firma pakub tööd mees- ja naistöölistele.
Töö nädalavahetustel Soomes.
Tel 5911 7955.

Südamlik kaastunne Aimele ning
Elole ja Veigole peredega abikaasa,
isa, vanaisa ja äia

IVI PIIRI
8. VIII 1942 — 29. VIII 2013
eluküünal kustus. Leinavad tütar ja poeg peredega.
Urni ärasaatmine 7. septembril kell 12 Jaani kirikust Riia mnt
kalmistule.

Avaldame kaastunnet

Veo- ja tõsteteenus, kruus, liiv,
killustik, muld. Tel 5373 1475.

On hetki, mil oma teed tuleb üksi
käia.

Kalli ema

Mälestame head sõpra ja tantsukaaslast
IVI PIIRI
Siiras kaastunne lastele peredega.
Eha, Kaie ja Ants

Pottsepatööd. Tel 5849 8685.

Kõike võib tahta, karta ja loota,
kuid seda, mis kord tuleb,
mitte keegi ei oota.

ENN PAABI
kaotuse puhul.
Urve, Kaarel, Ingrid ja Kristjan

Mälestame

Lahkus kallis abikaasa, isa,
vanaisa ja äi

ENN PAAPI

ENN PAAP

Avaldame kaastunnet Aimele
ning Elo ja Veigo perele armsa abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.

26. IX 1935 — 30. VIII 2013
Leinavad lesk ja lapsed peredega.

IVI PIIRI
kaotuse puhul.
Õde Tiia, Terje ja
Indrek peredega

Valve, Reet, Ene ja
Rein peredega

Ärasaatmine laupäeval, 7. septembril kell 15 Viiratsi rahvamajast
Metsakalmistule.

Sakala 11

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.

Kartul koju, 0,35
5394 7885.

Pakun tööd üldehitusmehele
Soomes. Tel 5308 7725.

Müüa toidukartuleid. Kojuvedu.
Tel 520 5578.

Vajame kaminapuude pakkijaid.
Tel 5679 7034.

Ostan T-40AM või T-40A, võib
olla
mittekomplektne.
Tel
5333 3315.

LOOMAD
Müüa veebruaris sündinud lambatalled 50 /tk. Tel 518 2618.

METSAMATERJAL
Ostan palke, paberipuid ning
kasvavat metsa. Tasu kohe. Metsa ülestöötamine ja vedu. Tel
557 0483.

PÕLLUNDUS
Balti Teraviljad OÜ ostab teravilja ja kasvavat vilja põllult, kombainiteenus. Vajaduse korral raha kohe. Tel 5562 6000.
Hobusesõnnik, loodussõbralik
põlluramm, 2 eurot kott. Tel
5621 8642, 432 4587.
Müüa odava hinnaga mahedalt
kasvatatud toidukartulit Jämejala kaupluses. Kogus piiratud. Tel
516 3405.
Maiste talu aiand müüb maasikataimi «Polka» ja «Sonata». Tel
511 2586.
Avaldame kaastunnet Veigole
kalli isa
ENN PAABI
kaotuse puhul.
Töökaaslased AS-ist
Espak Viljandi

/kg. Tel

Müüa heina. Tel 439 8134.
Müüa mahekartuleid ja -köögivilju. Tel 5663 1983, Saariku talu
Tarvastus.
Müüa pakiheina. Tel 5333 7526.

MÜÜK
Kuivad kütteklotsid al 20 /m³,
puitbrikett. Vedu. Hulgi soodushinnad. Tel 506 8501.
Kuivad, märjad küttepuud. Lehtpuuklotsid võrgus. Kiire teenindus, täpne kogus. Tel 5782 7770.
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuivad segaküttepuud, 28 /rm.
Tel 520 5578.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.
Mahutid, septikud, lipumastid.
Müük, vedu, paigaldus. Tel
5344 3556, info@plastekor.ee.

Müüa kase- ja lepaklotse 60 l
võrgus, 1,50
võrk. Tel
433 3130, 523 8503.
Müüa lõhutud küttepuid ja kütteklotse 40 l võrkkotis, hind
1,50 . Tel 5683 0454.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu
tasuta.
Tel
433 3130, 523 8503.
Pakitud turba- ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.
Toores lepp
5563 8552.

26

/rm.

Tel

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel
513 2021.

TEATED
Tantsuklubi Linavästrik võtab
vastu lapsi alates 6 eluaastast
5. sept kell 18 Linna Tantsustuudios Kaalu t 9. Tel 528 0730.
Tasuta keskkonnahariduslikud
õppeprogrammid koos bussisõiduga Viljandimaa lasteaialastele
ja I—IX kl õpilastele. Registreerumine Lilli looduskeskuse kodulehel www.looduskeskus.ee.
Rahastajad on keskkonnainvesteeringute keskus ja keskkonnaamet.

Müüa aidakaal ja Saksa kartulirootor. Tel 509 6140.

Viljandi Jakobsoni kooli ujula
alustab hooaega 10. septembril,
vesivõimlemine 2. oktoobril. Info
kooli kodulehel www.vjk.vil.ee ja
tel 5664 4667, 435 1843.

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

Villavahetus ja lõng 7. sept Karksi-Nuias, 8. sept Vastemõisa laadal. Tel 5661 8707.

Müüa 3 rm kuivi jämedaid 60 cm
kasehalge. Vedu. Tel 511 4472.

Aeg peatus, pani kokku oma
väsinud tiivad.
Lahkunud on kallis ema, vanaema, vanavanaema ja õde

Südamlik kaastunne
Ailile kalli õe

õpetaja

VAIKE KUIGI
kaotuse puhul.
Halliste kooli pere

HELMI PIHKANEN
10. I 1925 — 2. IX 2013

Südamlik kaastunne AimeMarile abikaasa ja lastele isa
ENN PAABI
kaotuse puhul.
Meida, Tiia, Senni, Aini, Laine,
Aime, Lembi ja Saima

Südamlik kaastunne Elole armsa isa ja kõigile lähedastele
ENN PAABI
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Viljandi
maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnast

Üks päikesekiir jäi seisma
pisaraveele,
üks laulmata laul jäi uitama teele.
Mälestame head laulu-, tantsuja pillimeest

Leinavad tütred peredega ja
õde Ida.
Ärasaatmine reedel, 6. septembril
kell 12 Rahumäe kabelist Arumäe
kalmistule.

Lahkus meie kallis
ERNA PÄEVA
3. XII 1963 — 30. VIII 2013
Leinavad omaksed.
Lahkunu tuhastatakse.

Mälestame ühistu töötajat
ERNA PÄEVAT
Avaldame südamlikku kaastunnet omastele.
Sürgavere PÜ

Mälestame unustamatut
AINO MATSONIT
Lähedaste leina jagades Elsa,
Helgi, Säili, Maret, Silvi ja Antonina.

Mälestame
ILSE KIKERPILLI
Avaldame
omastele.

siirast

kaastunnet

Perekond Tannebaum

Südamlik kaastunne
Mikiverile isa

Bruno

RIHO LAIDRA
kaotuse puhul.
AS Kolmeks

HELDUR KALLAST
Mälestame kallist klassiõde
IVI PIIRI
(sünd Org)
ja avaldame siirast kaastunnet
omastele.
Jakobsoni kooli 1960. aasta
lennu C-klass
Kõik õied pisaraid on täis.
Kallis

Minnes võtab ta küünlast tule
ja süütab taevasse tähe.
ENN PAAP
Südamlik kaastunne Elole,
Veigole ja Aime-Marile kalli isa ja
abikaasa kaotuse puhul.
Maris ja Merle peredega

IVI PIIR
jääd igavesti meie südamesse.
Ene perega

Mälestame
ENN PAAPI
Avaldame kaastunnet AimeMarile ning Elole ja Veigole peredega.
Harry, Eimi, Elle, Elvi, Leili,
Mare, Silvia ja Tiina

10. V 1931 — 2. IX 2013
ning avaldame kaastunnet Helile ja
Raimole peredega isa ja vanaisa
surma puhul.

Mälestame kallist sugulast
ERNA PÄEVA
Siiras kaastunne omastele.

Sügavas leinas Regina ja Elulõnga kapell

Päivi, Piret, Mait ja Karin
peredega

Me mõtetes püsid sa ikka,
elad edasi meie seas.
Jätame hüvasti hea laulukaaslase
HELDUR KALLASEGA
ja seisame leinas lastega.
Laulurõõmu lauljad

Siiras kaastunne Ailile armsa õe
VAIKE KUIGI
kaotuse puhul.
Perekonnad Murrik, Elblaus,
Kutti, Uibo, Org, Neigo ja
Staalfeldt

Me mõtetes elad sa edasi,
meil südameis sulle oma tuba.
Õnneks hoida me saame sind
sedasi,
ei pea mälestus küsima luba.
MAIE LINNAMÄGI

Südamlik kaastunne omastele
ENN PAABI
kaotuse puhul.
KÜ Viiratsi Kivi

2. IX 1968 — 28. II 2000
45. sünniaastapäeval mälestavad
ema ja õde perega.

REKLAAM

12 Sakala

3. september 2013

TEHNOÜLEVAATUSED
Osta õhksoojuspump järelmaksuga!

kõikidele sõidukitele,
traktoritele ja liikurmasinatele.

Maksame sinu eest 6 kuu intressid. Tule ja uuri täpsemalt!
Pakkumine kehtib Nordic mudelitele, sissemaks vähemalt 10%, intress laenujäägilt 9,9%, laenuperiood 6—36 kuud, lepingutasu 19 €.

- SOOJUSPUMBAD - /õhk-õhk/ - /õhk-vesi/ - maa - KONDITSIONEERID - tava ja disain - PÕRANDAKÜTE - RADIAATORKÜTE - KESKUSTOLMUIMEJAD - VENTILATSIOONISEADMED - ÕHUNIISUTID - ÕHUKUIVATID - ÕHUPUHASTID - ÕHUIONISAATORID -

Et ennetada probleeme tehnoülevaatusel, pakume
autoomanikele, kelle sõiduki numbrimärk lõpeb
numbriga 7, 8, 9 või 0, teha ülevaatus juba täna.

OÜ Enberg T. E.
Paistu 3-a, Viljandi, tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

Ära kuluta aega,
broneeri ülevaatus 5695 1109.

AUTOREMONT

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

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




VILJANDIS Leola t 53,
Home Gallery II korrusel
T–R 10–17.30
Tel 433 8332, 5348 7803
siiri.parn@abckliima.ee

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

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

LÕNGAMÜÜK
7. septembril
kl 10–13
Sindi Lanka ASis

(Kalamaja tee 4, Sindi)
Info:
Raili, tel 5302 1032

KÕIK PÜSILILLED
NÜÜDSEST – 35 %

Vaata sortimenti: www.aiasober.ee

Kampaania kestab 31. oktoobrini 2013 või kuni kaupa jätkub!

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

31. hooaeg

KÜÜNLAKAUPLUS AVAB
TAAS UKSED 03.09

Elu on kohalik!

Mulgi Market, Jakobsoni 2 (II korrus)

pa! hinnad!
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HEA METSAOMANIK!
OSTAME:

OSTAME KUUSEPALKI
PÄRNU SADAMAS
KUNDA SADAMAS
Diameeter alates 12+

Lavastaja Kadri Paldra
Muusika Erts
Tantsud Ulrika Tolberg

Esietendus
27. septembril kell 11
Sakala Keskuses

Lauri Uibopuu,
tel 503 2050
lauri@artiston.ee

Piletite broneerimine
tel 514 0046

www.sakala.ajaleht.ee

www.reky.ee

Tootsi Turvas ostab:

TOLMETEX OÜ

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST

Sakala

sinu taskus!!

Tel 5646 1882

ALATI PAREMAD HINNAD

jaak.raid@tootsiturvas.ee

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

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Tel 526 9639

Viljandi, Vaksali 11

Teisipäeval, 3. septembril
brill
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suur valik kampsuneid!!

Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Viljandis, Elvas ja Põlvas

AS Ühinenud Ajalehed on meediaettevõte, mille põhitegevus on suuremate Eesti maakonnalehtede –
Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalane – väljaandmine.
Samuti kirjastame tasuta ajakirju 60+ ja Osuti, anname välja maakondlikke koolilõpetajate kogumikke
Koolilõpp ja osaleme muudes kirjastusprojektides. Meie tooteportfellis on 10 kaubamärki ja üle 29 eri
toote.
Meie reklaamimüügikäive on üle 2,3 miljoni euro aastas. Toimetused ja kontorid asuvad Pärnus,
Viljandis, Rakveres, Paides ja Valgas, ettevõttes töötab 145 inimest.

Otsime oma arenevasse 17-liikmelisse müügimeeskonda aktiivset

TIIMIKAASLAST

Eesti suurim kohaliku meedia ettevõte AS Ühinenud Ajalehed pakub tööd
müügispetsialistile, kelle eesmärk on saavutada professionaalsus reklaami
alal ja rakendada seda igapäevatöös klientidega suhtlemisel.
Mida müügispetsialist teeb:
suhtleb aktiivselt olemasolevate ja uute potentsiaalsete klientidega
z tutvustab meie tooteportfelli ning konsulteerib ja nõustab kliente
parimate valikute tegemisel
z mõtleb kliendiga kaasa ja pakub vastavalt kliendi vajadustele erinevaid
reklaamivõimalusi
z räägib kaasa olemasolevate toodete arendamisel, uute toodete
väljamõtlemisel ja elluviimisel
z

Eduka kandidaadi eeldused on:
z ambitsioonikus seada endale kõrgeid eesmärke ja neid saavutada
z iseseisvus ja hea planeerimisoskus
z väga hea eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus
z aktiivne ja positiivne ellusuhtumine
z ausus ja usaldusväärsus
z õppimisvõime ja enesearengusoov
z meeskonnas töötamise oskus
z väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus, inglise ja vene keele
oskus suhtlustasandil
z korrektne välimus
z autojuhiloa olemasolu
Valituks osutumise puhul pakume:
nüüdisaegset ja dünaamilist töökeskkonda tänapäevases meediaettevõttes
z ametile vastavat motiveerivat palgasüsteemi: põhipalk + tulemuspalk
z nädalast talvepuhkust lisaks põhipuhkusele
z tööks vajalikke kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid
z arendavat ja vaheldusrikast töökogemust
z tööalaseid koolitusi
z usaldust ja tegutsemisvabadust
z intelligentseid kolleege ja toetavat meeskonda
z ettevõtte spordiseltsiga liitumise võimalust
z
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MÜÜGIJUHI.

Igal ajal igas kohas ...
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Nõuded kandidaadile:
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Omalt poolt pakume:
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Kasuks tulevad:
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CV koos kaaskirjaga palume saata hiljemalt 16. septembriks
e-posti aadressil info@galvilinda.ee.

Töö asukoht: eelistatavalt Viljandi. Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
Tööaeg: täistööaeg.

Motivatsioonikiri ja CV saata
hiljemalt 23.09.2013 e-posti aadressil jane.barbo@ajaleht.ee
Lisainfo tel 526 3578
Ühinenud Ajalehtede missioon on teha parimat kohalikku ajakirjandust Eestis.
Meie visioon on olla kogukonna arvamusliider ja eesmärk on olla lugejatele ja reklaamitellijatele
esimene eelistus. Ühinenud Ajalehtede tugevuseks on kohalikkus, vastutustundlikkus, inimesekesksus
ja avatus ning areng.
Ettevõte kuulub Eesti suurimasse meediakontserni AS Eesti Meedia, mis on omakorda osa Euroopa
juhtivast meediaettevõttest Schibsted ASA.
Rohkem infot ettevõttest www.ajaleht.ee

