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Fiskaalpoliitilised vaated, mida Angela
Merkelile omistatakse, passivad kokku
Eesti rahanduses võetud suunaga.
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Värav tuleb tagasi
Viljandi mõisnike surnuaia uhke juugendstiilis raudvärav, mis veerandsaja aasta
eest kellegi rumala otsuse tõttu prügimäele
veeti, jõudis kõige kiuste eile sepa töökotta
restaureerimisele.
LK 3

Viljandi maakonna päevaleht

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

Muld tahab enne talve
kobestamist
Nagu ütlevad aianduskauba müüjad, tasub põllul ja kasvuhoones muld sügisel
ära kobestada, siis on kevadel vähem
vaeva. Labida ja hargi asemel maksab
kaaluda ka mullafreesi ostmist.
LK 7

”

Eks me ole oma igapäevases elus
üsna ärahellitatud ja tunneme end
väga turvaliselt.
ALVAR PÄHKEL, Viljandi politseijaoskonna juht

LK 8

Muistse tapluse paika otsides

TURVALIST KOOLIAASTAT!

VIIRUSETÕRJE
TARKVARA

õpilastele ja
õpetajatele

- 50 %

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

ARHEOLOOGIA
Laupäeval otsis paarkümmend
Jõgevamaa detektoristi ajaloolaste eestvedamisel Sakala ehk Madisepäeva lahingu paika. Teadaolevalt oli see esimene katse, kus
nii palju selle ala mehi oli korraga
ühe asja eest väljas.
«Leidsime, et mõttekas on teha koostööd selliste detektoristidega, kes on organiseerunud ja
kellel on läbitud vajalik kursus,»
selgitas arheoloog Ain Mäesalu.
«Esimest korda ei julgenud suuremal arvul inimesi kohale kutsuda.»

ILM

10°
Täna on selgimistega ilm,
kohati sajab hoovihma.
Sooja on 9—12 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
7.07 ja loojub kell 19.11.

LK 4
Koos detektoristidega Vastemõisa lähistel Kookla talu naabruses asuvale põllule tulnud arheoloog Ain Mäesalu (keskel) teab, et ligi kaheksasaja aasta tagune üheksa tuhande mehe taplus levis suurele maa-alale.
ELMO RIIG

Asjatundjad hindavad TAMREXi töökindad absoluutseks tipptoodanguks Baltikumis ja väärikaks vastaseks Skandinaavia parimate kindatootjate kõrval. Kümne aastase
tootearenduse tulemuseks on üle 300 erineva artikli kõikvõimalike tööde jaoks, alates ühekordsetest kuni PRO-sarja töökinnasteni välja. Omaala tõelised meistrid
Eestis, Soomes, Lätis, Leedus kiidavad meie kinnaste kestvust, hingavust, sobivust käe loomuliku liikumisega ja laia suuruste valikut.
3,5 miljonit müüdud kindapaari aastas on ära hoidnud mitmed vigastused ja säilitanud tuhandete töökäte hea tervise.
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Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Meile sobilik
kantsler
ui mõnes Lõuna-Euroopa riigis
K
ümbritseb üleeile Saksamaal
parlamendivalimised võitnud ning
sellega kolmandaks ametiajaks
Saksa kantsleriks saanud Angela
Merkelit pehmelt öeldes negatiivne
oreool, siis eestlaste vaatenurgast
on tegu hea valikuga. Fiskaalpoliitilised vaated, mida Merkelile
omistatakse, passivad kokku Eesti
rahanduses võetud suunaga.
Angela Merkel on meie väikest
riigivõlga korduvalt kiitnud ning
avaldanud meie niinimetatud vastutustundliku rahanduse viljelemisele toetust. Nagu märkis eile Eesti
rahandusminister Jürgen Ligi: Euroopa ja eriti eurotsooni rahanduse
ja majanduspoliitika reformid on
liikunud Eesti soovide järgi.
alimised andsid kinnitust, et
V
Euroopa Liidu majanduse
mootoriks oleva Saksamaa kodanikud toetavad Merkeli suunda.
Enamgi: tema juhitav Kristlik-Demokraatlik Liit tegi peaaegu puhta
töö, kogudes oma Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liiduga ühtekokku 41,5 protsenti häältest.
Kuid ehkki Angela Merkelit võib
tema mainet arvesse võttes nimetada vaat et kasinuspoliitika võrdkujuks ning tööpuudus on Saksamaal üle aegade madalaim, küündib konföderatsiooni riigivõlg rekordiliselt üle 80 protsendi. Ehk nagu märkis äsja Postimehes Euroopa
välissuhete nõukogu Berliini kontori juht Olaf Boehnke: Merkeli maine ei vasta päriselt tõele.
Niisiis tahaks loota, et Saksamaa
riigivõlg hakkab Angela Merkeli
kolmandal ametiajal uuesti Maastrichti kriteeriumidesse mahtuma.
Need näevad ette, et riigil võib olla
aasta eelarvest kuni 60 protsenti
moodustav võlg.

KOHALIKE OMAVALITSUSTE

VALIMISED

VALD

ABJA VALD

20. OKTOOBRIL

Abja valla pindala on
290,2 ruutkilomeetrit.

SAKALA USUTLEB KANDIDAATE
Kas ja kuidas tagada Abja gümnaasiumi säilimine?
Mida teha, et Lõuna-Viljandimaa tõmbekeskuseks saaks Abja, mitte Karksi-Nuia?

Fiskaalpoliitilised vaated, mida
Merkelile omistatakse,
passivad
kokku
Eesti
rahanduses võetud
suunaga.

REPLIIK

Loomad on lahti

MEELIS
MESIPUU,
üksikkandidaat
Olen vastu tsentraliseerivale
tõmbekeskuste ideele. Minu
seisukoht on, et mida rohkem
on väikesi toimivaid kogukondi, seda kasulikum Eesti arengule. Ka väga väikesed koolid
peavad alles jääma. Abja,
Karksi-Nuia, Halliste ja Mõisaküla ei peaks omavahel konkureerima, vaid koostööd tegema.
Tahan otseselt tegelda valla turvalisusteemadega, mis on
suure varguste laine tõttu eriti
aktuaalsed. Ma ei saa kuidagi
nõustuda olukorraga, et vallas
puudub politsei. Siinkohal ei
pea ma silmas konstaablipunkti. Milleks meile laua taga istuv
ametnik? Vaja on korralikku
liikuvat politseipatrulli.
Kui politsei valda saamine
osutub võimatuks missiooniks,
siis peame organiseerima midagi naabrivalve patrulli sarnast, aga võimendatud kujul.
Oleme mõne vabatahtlikuga
omal käel juba patrullimist
alustanud.
Siit koorub ka vastus küsimusele, kuidas vallas inimesi
hoida ja neid siia kolima kutsuda. Kui elukeskkond on turvaline ja täidetud on korraliku hariduse saamise tingimused, tuleb anda väike lisatõuge ning peagi ei leia vallast
enam tühja maja. Pigem asutakse siia kodusid juurde rajama.
Hakkan turvalisusteemaga
vallas tegelema ka siis, kui valituks ei osutu.

H

ulgal metsaelukatel
ÜLLAR
on jooksuaeg täies
PRIKS
hoos ja selle võrra suurem
on oht, et nad ootamatult
«Sakala»
autorataste all lõpetavad.
433 0044
Meedias jagatakse küll kamaluga hoiatusi ja õpetussõnu, kuid roolikeerajad
ei paista neid kuigi tõsiselt võtvat.
Kui õnnetus juhtub, on süüdlane igal juhul inimene ning
kortsus autot enam sirgu ei tõmba. Kui aga esiaknast siseneb viiesajakilone armuvalus põdrapull, tuleb endalgi suure tõenäosusega taevastele jahimaadele ümber kolida.
Lisaks sellele, et paljud autojuhid märkidest ja piirangutest ei hooli, on neil kadumas ka oskus teeserva silmas pidada. Vahitakse tuimalt otse enda ette, nagu asfaldi kõrval elu
ei eksisteerikski.
Tegin eile mootorrattaga sajakilomeetrise tiiru ja juba
mõnisada meetrit pärast esimest põdra eest hoiatavat liiklusmärki nägin selle looma ära. Õnneks keeras teine täies
rahus otsa ringi ja kadus metsa. Liikusin lubatud kiirusega,
ent õige pea möödus ohtlikul lõigul minust kaks sõiduautot
nagu elektripostist. Neid piki maanteid kihutavaid loomi tasub kõige rohkem karta.

TAEVO
VIITAS,
Isamaa ja
Res Publica
Liit
Ajaloolis-geograafiliselt on
Valga—Uulu teel välja kujunenud kaks keskust: Abja-Paluoja

ja Karksi-Nuia. XIX sajandi
mulgi idee põhines isiksuse
avanemisel ja jõukusel, XXI
sajandil seisneb see avatusel,
koostööl ja mulgi brändi väärtustamisel. Mulgi märk — see
on maailma valuuta!
Et XXI sajandil ellu jääda,
peame unustama negatiivse
osa mulkide ajaloolisest identiteedist — rumala mõtte, et
kaks mulki ei saa koostööd teha. Meil on õppida setudelt ja
saarlastelt, aga eelkõige piirkonna noortelt, kes tõid sel kevadel üheskoos edukalt lavale
biitlite muusikali.
Tõhus koostöö on võimalik
ka Abja—Nuia suunal, mis on
tegelik piirkonna arengu võti.
Ellu peavad jääma mõlemad
keskused.
Kas kõik põhikooli lõpetajad on võimelised kodust lahkuma? Tugeva alg- ja põhikooli kaudu tõstame ka gümnaasiumi taset. Eelised riigigümnaasiumi ees oleksid individuaalne lähenemine, koostöö
muusikakooliga ja spordikompleks, mis laiendavad õppesuundi ja valikuvõimalusi.
Väikeses gümnaasiumis on
lihtsam kasvatada isiksusi. Juba põhikoolis tahame lisada
tunniplaani spetsialiseerumissuunad, mis lühendaks lapse
päeva ja teeks traditsiooniliste
ainete õppimise lihtsamaks.
Pöörame tähelepanu õpetajate koolitamisele, samuti uute
õpetajate sissetoomisele ja
nende kohanemise toetamisele.

nevalt tuleb teha nii oma piirkonnas kui ka kaugemal teavitustööd Abja gümnaasiumi
heade õppimisvõimaluste kohta. Vallavalitsuse ülesanne on
tagada olemasolevatele ja loodavatele ettevõtetele vajaminev taristu ning inimestele
head elutingimused, et valda
tuleks juurde ettevõtlikke elanikke.
Abja vald on omavalitsusüksuste võimekuse tabelis 226
seas 86. positsioonil. Abja
vald on kümne nelja aasta
jooksul enim oma positsioone
parandanud omavalitsuse
seas.
Keskused on alati olnud,
nii nagu on olnud ka tagamaa.
Abja-Paluoja on keskus, nagu
on Viljandi maakonnas Mustla,
Mõisaküla, Karksi-Nuia, Võhma, Suure-Jaani, Kolga-Jaani
ja maakonnakeskus Viljandi.
Keskused kord kasvavad, kord
kahanevad.
Kõik omavalitsused ja keskused peavad leidma võimalusi ja vahendeid ettevõtluse
arengu igakülgseks soodustamiseks, et loodaks uusi töökohti. Hakata administratiivset
ressurssi kasutades riiklikult
ühtesid keskusi teiste arvel
eelisarendama on sügavalt ekslik asendustegevus, mis sarnaneb oma mõttetuses nõukogudeaegse Siberi jõgede voolusuundade muutmisega.

VILLU
VÕSA,
Koduvald
Abja
PEETER
RAHNEL,
Keskerakond
Abja gümnaasiumi areng on
vajalik ja võimalik. Lastevanematel on elukohta valides ja
tööandjatel ettevõtet luues üks
kaalukamaid argumente võimalus saada kohapeal nii põhi- kui keskharidus. Abja vallal on ressursse, et seda tagada.
Eri aastakäikude laste arv
on ebaühtlane ja sellest tule-

PRÄÄNIK
Viljandimaalane Mikk Maaten
sai Eesti autode ringrajasõidu
meistrivõistlustel klassis BMW
325 hõbemedali.

Kool on kogukonna keskus. Koduvald Abja on seadnud oma
eesmärgiks valla hariduselu
igakülgse edendamise.
Keskharidust on Abjas antud juba üle seitsmekümne
aasta. Peame väga vajalikuks
gümnaasiumi jätkamist ka tulevikus, et tagada keskhariduse kättesaadavus kõigile lastele.
Abja gümnaasium on õpilase igakülgseks arendamiseks
vajaliku õpikeskkonnaga asutus. Siin on pädevad, oma ala

• Vallas elab 1. jaanuari
seisuga 2345 inimest.
• Valla keskus on AbjaPaluoja linn, kus asuvad gümnaasium, muusikakool, lasteaed ja
kultuurimaja.
• Abja vald piirneb Halliste ja Karksi vallaga
ning Mõisaküla linnaga, samuti Läti Vabariigi ja Pärnumaaga.
• Abja gümnaasiumis
on 207 õpilast. Koolil on ka õpilaskodu,
mis mahutab 60 õpilast. Gümnaasiumis on
piirivalve suunitlusega
eriklass.
• Vallas on mõisakompleks, samuti Eesti pikim koobastik ja kõige
laiem paljand.
• Abja vallavolikogus
on 15 kohta, valimistel kandideerib 84 inimest.
Allikad: Abja vallavalitsus,
Abja gümnaasium

hästi tundvad pedagoogid. Siin
on töötanud ja töötavad ka
edaspidi eripedagoogid, logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Gümnaasiumis õpilaste arvu suurendamiseks
kindlustame kõigile tasuta sooja koolitoidu ning vajaduse
korral võimaldame tasuta majutuse nüüdisaegses õpilaskodus.
Meie nimekirja kuulujad ei
toeta kolme tõmbekeskusega
Viljandi maakonna mudelit.
Meie lähtume Viljandi omavalitsuste liidu seminaridel läbiarutatud ja väljapakutud
ideest, mis tunnustab LõunaViljandimaal tõmbekeskustena Abja-Paluoja, Karksi-Nuiat
ja Mõisaküla.
Piirkonna elu edendamiseks on vajalik laialdane koostöö Mulgimaa omavalitsustega. Selle hea näide on Mulgimaa arenduskoja ja Mulgi kultuuriinstituudi edukas tegevus.
Omavalitsuste tugevdamiseks tuleb valitsusel viia valdade ja linnade tulubaas kriisieelsele tasemele.

Reformierakonna nimekirjas
kandideerib Abja vallas üks inimene, Kermo Kütt. Ta viibib
praegu aga ajateenistuses ning
Sakalal ei õnnestunud lehe
trükkimineku ajaks temalt vastuseid saada.

PIITS
Laupäeval leidis Viljandis Leola tänaval kahe mehe vahel
aset kaklus.

Sakala 3

24. september 2013

3

UUDISED

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

VÄRAV

Osava sepa kätetöö jõuab
õnnekombel koju tagasi
RANNAR RABA
rannar.raba@ajaleht.ee

Osava sepatöö musternäidiseks olev värav, mis
veerand sajandit tagasi Viljandi mõisnike matmispaigast seni teadmata asjaoludel haihtus,
jõudis eile taas rauameistri juurde, et peagi
korrastatuna oma ajaloolisele kohale naasta.
Et Vene ajal, aga ka pärast Eesti iseseisvuse taastamist polnud prügilas kombeks jäätmeid sortida, käisid linna heidikud sageli seal metallesemeid muu kraami seast välja
koukimas ning vahetasid need
kokkuostus rahaks. Kui midagi
targemat teha polnud, ei pidanud töötajadki paljuks kuhjadele hindavat pilku visata ning
veidigi väärtuslikuna tunduvad esemed kõrvale tõsta.
«Mul oli putka taga väike
plats, kuhu ülemuste silm ei
ulatunud. Kogusin sinna seda,
mida minu meelest ei sobinud
niisama tuimalt sodi alla matta,» meenutas praegu kodus
väiksemat sorti metallitööga
invaliidsuspensionile lisa teeniv Margus Vanakamar 1990.
aastate algust, mil ta oli prügilas valvurina ametis.

Koju kuuri taha
Seda, millal täpselt uhke juugendstiilis värav tema tähelepanu köitis, ei osanud Vanakamar tagantjärele enam öelda,
kuid pakkus, et see võis olla
millalgi krooniaja algul. Ühtlasi olevat keegi — nähtavasti
mõni autojuht — moka otsast
poetanud, et taies pärineb lauluväljakult. Miks suure ajaloolise väärtusega asi prügimäele
oli heidetud ning kas tõesti ei

Uus festival tabas
kohe kümnesse
MARGUS HAAV
margus.haav@ajaleht.ee

Esimest korda peetud
minifestival «Viljandi Music Walk» tõi laupäeval kohale Eesti indie-bändide koorekihi.
Neljas Viljandi paigas
astus üles kaheksa artisti ja esialgsetel andmetel kuulas neid vähemalt 600 inimest.
«Muljed on väga positiivsed,
olen ju ise pool senist elu Viljandis elanud,» kinnitas festivalil algusest lõpuni osalenud kirjanik ja kriitik Berk
Vaher (pildil).
«Seda
sorti
sündmus oma
atmosfäärilise
muusikavalikuga tuletab
ühelt
poolt
meelde, miks
Viljandi mulle
korda läheb, ja teiselt poolt
loob hetki ja meeleolusid,
mida enne pole märganud.»

Külalised kaugemalt

Margus Vanakamara (taamal) assisteerimisel vinnasid linna peaarhitekt Laur Pihel, kalmistute ajaloo uurija Kalle Pullmann ja linnavalitsuse remonditööline Rein Kaup värava eile sõiduauto järelkärusse ning sõidutasid restaureerimiseks sepa juurde.
ELMO RIIG

leidunud toona kedagi, kes säärasele rumalusele oleks vastu
astunud, ei julgenud Vanakamar oletada. «Mingi hetk ta
lihtsalt oli seal ja kogu lugu,»
sõnas ta.
Veidi hiljem, kui metalliäri
oli juba üle riigi täistuuridel
käima pandud, hankis soodsas
kohas töötav Vanakamar endale veoauto ning hakkas sellega
kokkuostu vahet sõites palganatukesele lisa teenima. Sama

RAHULA
Värava täpne valmimise ja kadumise aeg ei ole
teada.
• Esimene inimene, kes Viljandi mõisa peahoone naabrusesse maeti, oli parun Oswald von Ungern-Sternberg. Ta
suri 1907. aasta 24. veebruaril. Varem oli Ungern-Sternberge maetud Kanepi kihelkonda Erastverre, kus asus
nende põhimõis.
• Seni pole ajaloohuvilistele näppu jäänud ühtki dokumenti, mis lubaks öelda, millise meistri käe all värav
sündis. Võimalikuks peetakse nii seda, et see valmistati mõisa enda sepikojas, kui ka seda, et see telliti kusagilt kaugemalt.
• Värav kadus tõenäoliselt 1980. aastate lõpul, sest 1986.
aastast pärit fotodel on see veel näha. Võttes arvesse, et
kogukas sepis jõudis muu prahi seas prügimäele, mitte
metallikokkuostu, on tõenäoline, et see viidi ära koristustööde käigus, mil see kellelegi lihtsalt jalgu jäi.
Allikas: Kalle Pullmann

autoga toimetas ta prügilast
minema ka värava — õnneks
mitte sulatusahju, vaid koju
kuuri taha.
Hiljuti Sakalat lugedes sai
ta teada, et Viljandi lauluväljaku rekonstrueerimise käigus
tehti äsja sealsamas mäenõlval
paikneva Ungern-Sternbergi
perekonnakalmistu vanad müürid korda ning mõisnike Saksamaal elav järeltulija peab plaani võimsate graniitsammaste
vahele uus värav sepistada.
«Helistasin kohe Triisale (abilinnapea Rein Triisa — toimetaja) ja ütlesin, et mis mõtet teil
on uut väratit teha, kui õige seisab mul siin aia ääres. Tulge
võtke ära ja pange ette!»

Aasta lõpuks uus elu
Olles piltide põhjal veendunud,
et tegu on tõepoolest jäädavalt
kadunuks peetud sepisega, kutsus linnavalitsuse kultuuriväärtuste spetsialist Monika Rauba
eile pärastlõunal linnavalitsusest meeskolleegid kaasa ning
võttis suuna Kantrekülla, kust
rõõmustav telefonikõne oli eelmisel neljapäeval tulnud.
Nagu loodetud, saadigi mitusada kilo kaaluv värav meeste käterammu toel hoone ja aia
vahelt kätte ning toimetati sõiduauto järelhaagisega Roheli-
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TÕNIS
SALONG,
sepp
Sellist sepatööd ei näe just
sageli. Tegu on ikka puhta
kunstiga. Väga kihvt asi!

sele tänavale sepp Tõnis Salongi kätte restaureerida.
«Kurat, see on ikka fantastiline!» sõnas Salong kohe, kui
oli oma töökoja õuel saadetisele esimese pilgu heitnud.
«Võib olla kindel, et sepp tegi
joonised ise, sest ükski kunstnik ei oskaks nii peent konstruktsiooni valmis joonistada.»
Ehkki värava alumise osa
tahvlite nurgad on kõveraks
kooldunud, lukk roostest umbes ning teisedki detailid ajahambast konarlikuks puretud,
on selle üldine tervislik seisukord sepa hinnangul hea. Sestap on ta veendunud, et novembri keskpaigaks, mil on
lauluväljaku valmismistähtaeg, seisab see juba oma kohal.

Laupäeval sai politsei teate, et Viiratsi vallas VanaVõidu külas on sisse murtud kaupluse laoruumi ja
varastatud kolm pooleliitrist
pudelit alkohoolset jooki.
Kahju on selgitamisel.

Fellini kohviku hoovis Marten
Kuninga soolokontserdiga
alanud festival jätkus Viljandi linnaraamatukogu Ameerika nurgas, kus multiinstrumentalist Margus Voolpriit ja
sõbrad ehk trio Wolfredt pakkus erakordselt võimsa annuse hingestatud segu postrokist
ja elektroonikast.
Kondase keskuse hoovis
korraldatud indie-piknikul
sai publik keset langevaid
lehti osa Imandra Lake’i lüürilisest shoegaze’ist ning Taavi Laatsiti ehk Galaktlani
kosmoserokist. Päevale pani
punkti lennukitehase kontsert, mille kulminatsiooniks
kujunes punkbändi Kurjam
energiline üleastumine.
Nii Marten Kuninga kui
Wolfredti tasuta kontserdil
oli sadakond inimest, Kondase keskuse hoovist käis läbi
ligikaudu 150 inimest. Kõige
menukamaks osutus õhtune
kontserdiplokk vanas lennukitehases, kuhu jõudis 400
muusikasõpra.
«Panime tähele, et üsna

palju rahvast oli tulnud nii
Tallinnast kui Tartust,» ütles
üks festivali korraldajaid Erki Pruul. «Bändid jäid ka rahule, sest vastuvõtt oli väga
positiivne.»
Eriti soe vastuvõtt tabas
Wolfredti, kes kõik oma kaasavõetud plaadid pärast
kontserti suisa sekundite
jooksul maha müüs.

Mikroskoopiline eelarve
«Mulle meeldis festival juba
esimestest infokildudest, mis
internetist minuni tilkusid,»
rääkis viljandlanna Merle
Karu. «Julgesin passi varakult ära osta, sest logo ja sinna juurde kuuluv Viljandi
kaart olid kenasti kujundatud ja ürituse nimi nii vaimukas, et olin ilma täpsema infotagi kindel: seda korraldavad inimesed, kes teavad väga hästi, mida teevad, ja nad
teevad seda südamega.»
Karule meeldisid ka esinemispaikade valik ja kohvikud. Ta tunnistas, et polegi
varem käinud oma maitsemeelele nii hästi vastaval festivalil. «Viimasel ajal ei ole
Viljandis analoogsete esinejate kontserte tähele pannud
ja see lisas festivalile veelgi
väärtust. Ka kevad-walk võiks
olla!»
Berk Vaheri hinnangul oli
vahva oli ka see, et linna peal
sattus nädalavahetusel veel
palju muudki sündima. «Nagu olnuks üks suur festival.
Mitte et ma ise suurfestivalide inimene oleksin, pigem eelistangi selliseid linnapäevi,
kus korraga käib palju põnevaid nurgataguseid ettevõtmisi, mille vahel uidelda.»
Korraldajad ei olnud tulevikuplaanides eile veel
kindlad.
«Lööme kulud kokku ja
siis vaatame,» sõnas Erki
Pruul. Et ürituse eelarve oli
mikroskoopiline, tuli korraldajatel tema sõnul väga palju ise ära teha ja see osutus
päris kurnavaks. «Samas
emotsioon oli õige ja see kaalub kõik üles. Ilm oli hea, inimesed käisid, kaart näpus,
mööda linna ning sumisesid
kohvikutes või nautisid kontserte. Palju tuldi tänama ja
kiitma. Tähendab — Viljandil oli sellist asja vaja.»
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Imandra Lake mängis Kondase keskuse aias uusi ja vanu lugusid.
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«Varivalimised»
kutsub debatile
Täna kell 17 peavad noored poliitikud Viljandi maavalitsuse
saalis avalikku debatti teemal
«Kuidas kujundada puhtamat
poliitmaastikku?».
Sakala vanemtoimetaja
Rannar Raba ohjamisel väitlevad Ergo Hanni Isamaa ja Res
Publica Liidust, Juhan-Mart
Salumäe Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja Risto Kaljurand Reformierakonnast.
Oma esindaja on lubanud väl-

ja panna ka Keskerakond, kuid
eilseks ei olnud tema nimi veel
teada.
Publikuks oodatakse kõigi
Viljandi koolide õpilasi ja õpetajaid aga ka kõiki teisi linlasi,
keda ühiskondlikud teemad
paeluvad.
Debatt on osa noorte kodanikuhariduse programmist
«Varivalimised», mida veab
Eesti noorteühenduste liit.
(Sakala)

Kohalik kala jõuab
värskelt müüki
TIINA SARV
tiina.sarv@ajaleht.ee

Juba mitu nädalavahetust on
Viljandi avaturul ostjaid oodanud rikkaliku valikuga kalalett.
Jääkastides on nii Võrtsjärvest
püütud kui ka kaugemalt toodud kalu.
Ülar Koni müüki korraldavast Võrtsukala osaühingust ütles, et ettevõte kaupleb juba
ammu Tallinna linnahalli juures kalaturul ja peab kauplust
ka Valgas.
«Mõtlesime, et võiks kodule lähemal oma saaki pakkuda,» ütles Koni.
1. septembrist läks Võrtsjärvel lahti võrgupüük. Müügile jõuavad koha, haug, latikas,
särg, koger ja angerjas, pisut ka
linaskit.
«Kala tuleb sel sügisel pä-

ris stabiilselt, mõrdades on natuke rohkem sortimenti,» rääkis Koni.
Tema selgituse järgi jõuab
müügile väga värske kala, enamasti on see eelmisel päeval
püütud.
Lisaks ostab Võrtsukala
kokku merekala: lesta, turska,
meriahvenat, tuulehaugi, vimba ja siiga. Sügise lõpu poole,
kui algab silmupüük, hakatakse neidki müüma. Müügile tulevad samuti värsked räimed,
aga nende kogus on piiratud.
Võrtsukala peab plaani
käima saada koduköök, siis
jõuavad ostjateni ka suitsutatud ja marineeritud kalad.
Mõeldakse turuhoonesse
külmleti rentimisest, aga esialgu käib müük väljas. Ka mõnekraadine külm ei tohiks seda
takistada.

Kass päästeti kaevust
Laupäeva õhtul ronis üks päästja Saarepeedi vallas Võistres
kaevu ning tõi sealt välja kassi.
Teade kassist, kes on kaevu
kukkunud ega saa ise välja, tu-

li laupäeval kell 17.42. Looma
välja aitamiseks laskus üks
päästjatest kaevu ning teised
tõmbasid ta koos kassiga uuesti üles. (Sakala)
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raha tagasi!
Nüüd osalevad kõik

kõik Amserv Viljandi Tehnoülevaatuse kliendid
loosimises, kus iga nädal
saab üks õnnelik kampaanias osaleja
tehnoülevaatuse raha tagasi või

3-päevase demoauto tasuta kasutusõiguse.
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.

Detektoristide läbikammimist ootab suur territoorium.

AJALUGU

Piiksuga hobi aitab suure
lahingu jälgi leida
MARGUS HAAV
margus.haav@ajaleht.ee

Kõrrepõld Kookla külas krabiseb ja esiotsa ei saagi aru, kas see
on tuulest või seenevihmast. Teelt võib silmata
paarikümmet inimest,
kes on hargnenud põldu metalliotsijatega läbi
kammima.
On madisepäev. 796 aastat tagasi peeti kusagil siinsamas
võimas lahing, milles osales ligi üheksa tuhat meest. Viimaseks jäi see enam kui tuhandele sõjamehele.
See ammune lahing oli
muistse vabadusvõitluse üks
vägevamaid välilahinguid,
milles Sakala vanema Lembitu eestvõttel enamikust Eesti
maakondadest kogutud malev
läks kokku ristisõdijate eliitväega. Verine kokkupõrge lõppes eestlaste kaotusega. Teiste hulgas sai hukka Lembitu.
Kus aga see julm võitlus
siis ikkagi maha peeti? Nii
suur lahing pidi endast mingid jäljed jätma. Just neid ammuse aja tumme tunnistajaid
otsitaksegi.
Põldu uurib pool Jõgevamaa detektoristide klubi.
Vaikses sügisõhus kostab piiksumist, mis kord kiireneb,
kord muutub aeglasemaks.
Nii annab detektor peremehele leiust märku.

Midagi jääb alati

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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Põllul on 16 inimest, nende
hulgas kaks arheoloogi Tartu
ülikoolist.
«Minu meelest pole alguseks paha,» räägib filosoofiadoktor, mittetulundusühingu
Muistne Vabadusvõitlus 800
juhatuse liige Jaan Laas, kes
on viimastel aastatel kõik lahinguga seotu võtnud oma südameasjaks. Tema arvates ta-

sub otsida ulatuslikult maaalalt, mis jääb muistsete teede hargnemisel kujunenud
kolmnurga külgede Pani—
Kookla ja Pani—Vanamõisa
vahele. Rahvapärimuse järgi
on just sealt leitud väiksemaid
ühishaudu ja arvatavaid põletusmatuste jälgi.
«Kui ei otsi, siis ei leia,»
nendib Tartu ülikooli arheoloog Ain Mäesalu. «Lahingu
võimalik territoorium on suur,
aga kusagilt peab alustama.»
Ta keerutab hindavalt
käes ühte äsja leitud eset ja
selgitab, et see on pelgalt roostetanud raudpoldi tükk. Mutreid ja traadijuppe on hulganisti, muinasrelvadele veel satutud pole.
«Omal ajal käidi lahinguväljad ju päris korralikult läbi, kõik väärtuslik, näiteks relvad, korjati kohe üles,» kõneleb Mäesalu. «Aga nagu lahinguväljade uurimine LääneEuroopas on tõestanud, jääb
alati midagi maha — mõõgatükke või murdunud odaotsi.»
Maaparandus on aastate
jooksul pinnast segi pööranud. Et isegi kõige kallimatel
metallidetektoritel on piir,
millest sügavamale nad ei ulatu, pole võimatu, et kõige põnevamad leiud jäävad kuhugi
maapõuesügavusse.
«Selle lahingu paik on kirjalike allikate põhjal siiski suhteliselt hästi välja loetav,» lausub Mäesalu. «Ta lihtsalt peab
kusagil siin kandis olema!»
Laas näitab käega sinnapoole, kus oli omal ajal Kookla hiis, ja tõdeb, et uurimist jagub küllaga. Muide, ta ei kasuta kordagi terminit Madisepäeva lahing. Ta on teinud Sakala
veergudel ettepaneku nimetadagi seni Madisepäeva lahinguna tuntud võitlust edaspidi
Sakala lahinguks. Laasi arvates ei kanna see ajalooline
sündmus veel oma õiget nime
ning kummardus eestlastele
tähtsa lahingu nime kaudu
ühele usutähtpäevale ei ole

Üks huvitavamaid laupäevaseid
leide oli pronksist kaunistus.

eesti rahva ajaloo kontekstis
küllalt põhjendatud.
«Ma hakkasin kunagi lihtsameelselt kirjutama muistse
vabadusvõitluse lahingupaikadest ja selgus, et paljudel
juhtudel polegi selget ettekujutust, kus lahing õieti toimus,» põhjendab Laas seda,
kuidas temas ajaloopisik kodu
leidis.
«Miks ma seda otsin?» kordab ta küsimust ja lisab filosoofiliselt, et mida teadmine
ikka inimestele annab. «Läheneb ju selle lahingu 800. aastapäev. Siin peeti muistse vabadusvõitluse kõige suurem
välilahing Eesti territooriumil
üldse. Selle äramärkimine
oleks ilus.»
Algust tehti kõrrepõllul.
Muidugi pole see kerge. Kohast, kus on sajandeid põldu
haritud, võib leida igasugust
rauda, nii veidi vanemat kui
kolhoosiaegset. Ketijupid ja
hobuserauatükid on tavalised.
«Tänapäeval on muidugi
võimsad metalliotsijad ka,»
räägib Laas.

Nad on tõsised mehed.
Just tänavu kevadel andis üks
klubi liige teada hilisviikingiaegsest ohvriaardest.
«Detektoreid on kallimaid
ja odavamaid, aga ega füüsika
vastu saa,» selgitab Alatsei.
«Keskmine sügavus jääb 30
sentimeetri kanti, mõni võtab
ka rohkem välja.»
Kallimatel mudelitel on
väike LCD paneel ja nad oskavad leitud metalli oletatava
koostise ära öelda. Vilunud
detektorist suudab seega labidat ja käsi mullaseks tegemata öelda, kas maapõues lebav
ese on rauast või mingist
muust metallist.
Esimene katse ei andnud
küsimustele
lahingupaiga
kohta vastust. Leide koguti parasjagu, kuid viited kunagisele lahingutegevusele jäid
avastamata.
«Ma loodan, et saame uurimistöid jätkata,» sõnab Ain
Mäesalu. «Võimalik, et tulevikus tuleb siit välja veel palju
põnevat. See oli ju Eesti ajaloo seisukohast tõesti ülimalt
oluline lahing.»
Sama meelt on Jaan Laas.
Tänavu ilmselt rohkem ei
jõua, kuid nagu praktika on
näidanud, on varakevad leidude tegemiseks sügisest soodsam aeg.
«Siin langes üle tuhande
mehe,» ütleb Laas vaikselt.
«Kuhugi nad ju peavad olema
maetud.»

Füüsika vastu ei saa
«Sellist põldu, kust pole midagi huvitavat leida, polegi olemas,» märgib Jõgevamaa detektoristide klubi juhatuse
esimees Ain Alatsei. Ta võtab
kõrvaklapid peast ning asetab
oma detektori labida najale.
«Seni veel väga ahvatlevaid
tulemusi ei ole, järelikult pole lihtsalt õige koht.»

Ruutkood avab videoga artikli
digilehes.
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Karksi-Nuia
vabatahtlike
varustus pälvis
kiidusõnu
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Päästeametnikud, kes
vaatasid üle kogu Eesti vabatahtlike päästekomandode varustuse, võisid tõdeda, et KarksiNuia tulekaitse selts on
suisa väga heal järjel.
Tulekaitse seltsi juhatuse liige
Reikko Virit pidas varustuse tipuks paakautot, mis osteti mullu koos päästeautoga Soomest
oksjonilt.

Päästemasinad pandi kirja
Päästeameti Viljandimaa piirkonna juhataja Jüri Sooviku
sõnul on Karksi-Nuia meestel
kaks tulekustutusautot ja suur
heas korras paakauto. «Paljudel riiklikelgi komandodel pole sellist ette näidata.»
Soovik, kes oli üks komandode inspekteerijaid, rääkis, et
kõikide päästeametiga lepingu
sõlminud vabatahtlike komandode ülevaatamine kestis kolm
või neli kuud ning keskenduti
just tulekustutusvahenditele ja
päästeautodele.
Varem tuli vabatahtlikel internetis täita blankett autode
andmetega ning seejärel tulid
kohalikud esindajad ja pääste-

keskuse spetsialistid ning vaatasid need oma silmaga üle.
Lisaks mullu Soomest toodud kahele Volvole kinkisid
Soome päästjad Karksi-Nuia vabatahtlikele tänavu üheksakohalise meeskonnabussi. Soomlastega on siinsetel pirtsimeestel juba pikemat aega sõbralikud suhted ja teineteisel käiakse külas tingimustega tutvumas.

Kogemused Soomest
Mõne nädala eest väisaski kuuleliikmeline Karksi-Nuia vabatahtlike esindus Soomet. Seal
saadi kokku Varsinaise riiklike
päästeteenistujate ning Sauvo
ja Korso vabatahtlikega. Karksinuialastele näidati suurt tuletõrjeautot, neid sõidutati
päästekaatriga ja nad käisid
messil vaatamas, kuidas sealsed tuletõrjujad tegutsevad.
Reikko Virit märkis, et selline üle mere käimine annab
kogemust juurde ja aitab sidemeid hoida.
Seda, miks vabatahtliku
pritsimehena tegutseda, on Viriti sõnul raske põhjendada,
kuid kindlasti mängivad selles
rolli valla turvalisus ja teadmine, et suudad vajaduse korral
midagi päästa. Pealegi on neil
Viriti sõnul mõnus punt, kellega on tore koos olla ja võistlustel käia.
Vabatahtlikke on Karksi-

Nuias koos vanemate auliikmetega 16, aga õnnetuse ajal tegutsejaid kaheksa.
Kogu Viljandimaal on neli
vabatahtlikku seltsi. Päästekoostöö leping on sõlmitud
Karksi-Nuia tulekaitse seltsi,
Kõpu tuletõrjeseltsi, KolgaJaani tuletõrjeseltsi ja Mõisaküla linnavalitsusega.
Jüri Sooviku sõnul on igal
pool varustuse seisukord erinev. «Väga palju oleneb kohapealsetest tingimustest ja sellest, kust on omal ajal alustatud ja millised on inimesed,»
selgitas ta ja lisas, et Nuia
meeste puhul paistab see viievõi kuuemeheline põhituumik
kenasti välja.

Karksi-Nuia vabatahtlik pritsimees Reikko Virit istub Sauvo vabatahtlikele kuuluvas 1940. aastatest pärinevas päästeautos, mis on tänapäevalgi täiesti töökorras.
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Kaheksa päästemeeskonda
Lisaks neljale vabatahtlike
seltsile on Viljandimaal neli
riiklikku komandot: Mustlas,
Abja-Paluojal, Suure-Jaanis ja
Viljandis.
Soovik märkis, et komandosid on varem rohkem olnud,
kuid neid on suletud. «Muidugi
ei meeldi see kohapeal olevatele inimestele ja ka minule, kes
ma ise süsteemis töötan,» märkis ta. «Me kõik tahame, et abi
oleks rohkem, kui hätta jääme,
ja oleks teadmine, et päästjaid
on tulemas rohkem ja võimalikult ligidalt, aga praegu saame
sellise koosseisuga hakkama.»

Tuletõrjemessil Soomes näitas kohalik päästeamet, kuidas õnnetuse korral inimesi autost välja lõigatakse.

Soome publikule meeldis eesti laste esinemine
TIINA SARV
tiina.sarv@ajaleht.ee

Viljandi muusikakooli
klavessiiniõpetaja Heili
Kirsimäe naasis läinud
nädalal koos oma õpilase Kairiin Kukega Soomest kontserdireisilt.
Seal käisid kolme, Tallinna
vanalinna hariduskolleegiumi, Lasnamäe ja Viljandi
muusikakooli õpilased. Reisi
korraldas Eesti klavessiinisõprade selts eesotsas Ene
Naelaga. Noorte eesti muusikute tee viis 500 kilomeetrit
Helsingist põhja poole Iisalmi
linna.
Kui Eesti päiksepaistelisest sügisest Helsingisse jõuti, oli seal masendavalt sombune, aga mida edasi põhja
poole, seda ilusamaks ilm
muutus.
Heili Kirsimäe rõhutas, et
tal on väga hea meel oma õpilase reisimisvõimaluse üle.
«Suvel käis Viljandi muusikakooli sümfooniaorkester Austrias, kuid klavessiiniõpilasel
polnud sellesse seltskonda as-

ja. Nüüd avanes Kairiinil võimalus ennast arendada ja osaleda ka grupitöös. Tore oli olla koos teistega laval ja samas
kuulda tunnustust oma mängu eest. See kõik oli innustav.»
Õpetaja sõnul on Viljandi
kesklinna koolis käiv 13-aastane Kairiin Kukk andekas ja
õpihimuline tüdruk, kes ei
pelga esineda ka rahvusvahelistel festivalidel ja kontsertidel.
Soomes anti kuus kontserti: Iisalmi uhkes kultuurikeskuses ja kirikus ning mitmes
ümbruskonna koolis. Üles astusid nii Eesti-Soome ühisorkester kui solistid. Ettekandele tulid näiteks Leopold Mozarti lastesümfoonia, Antonio Vivaldi viiulikontsert a-moll,
Georg Friedrich Telemanni
flöödikontsert ja eesti pärimusmuusika lustakad seaded.
Kõik esinemispaigad olid
publikust tulvil ja vastuvõtt oli
hea.
Iisalmi on rahvaarvult umbes Viljandi-suurune linn, aga
muud Heili Kirsimäe sõnul
eriti võrrelda ei saa: seal on
uhked kaubanduskeskused ja
avar kahe saaliga kultuurikeskus, kus on kodu leidnud nii

VILJANDIMAA
ETTEVÕTLUSPÄEV 2013
Noor muusik
Kairiin Kukk
sümboolses
paigas —
Sibeliuse
monumendi
juures
Helsingis.

muusikakool kui ka raamatukogu. Vaba aja sisustamiseks
on linnarahva käsutuses jäähall, ujula ja kino. Teatrit seal
ei ole.
Linnas on üks gümnaasium ja koguni üksteist põhikooli.
Vanuselt jääb Iisalmi siiski Viljandile kõvasti alla, sest
linnaõigused sai ta alles 1891.
aastal.

7. oktoobril kell 10
Viljandis Sakala keskuses Tallinna tn 5
Kuula loenguid, genereeri ideid ja õpi teiste
kogemusest. Külasta Viljandi Loomeinkubaatori
tekstiili- ja metallikeskust ning TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia kiirprototüüpimise keskust.
ERAKOGU

Iisalmi-reisile eelnes juba
tavaks kujunenud ajalooliste
klahvpillide mängijate suvine
laager Juurus, kus osalesid ka
Kairiin Kukk ja Iisalmi noored muusikaõppurid. Et laagri lõppkontserdist ei saaks osa
vaid Juuru publik ning laagriliste emad ja isad, otsustati, et
septembris võetakse ette reis
Iisalmi. Nüüd on see teoks
saanud.

Info ja registreerimine aadressil
www.eas.ee/ettevotluspaev
1. oktoobrini või kuni kohti jätkub.
Ettevõtluspäeval osalemine on tasuta.
Kella 12—16 INFOMESS, mis on avatud kõigile!
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, EAS,
Töötukassa, Viljandimaa Loomeinkubaatorid, EVEA,
Reiting Koolituskeskus, Tööinspektsioon,
JCI Viljandimaa, Viljandimaa Arenduskeskus

www.eas.ee/ettevotluspaev
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TOLMETEX OÜ

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

Tootsi Turvas ostab:

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Tel 526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Saaremaa Lihatööstus OÜ
pakub avatavas
Centrumi Selveri lihaletis
(Tallinna t 22, 71001 Viljandi)

tööd
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Tööülesanded on:
Ȉ liha- ja kanatoodete tellimine ja vastuvõtmine
Ȉ liha- ja kanatoodete ettevalmistamine müügiks
Ȉ isuäratava lihaleti kujundamine ja väljapanek
Ȉ enesekontrolliplaanist kinnipidamine ja
dokumentatsiooni täitmine

Meie poolt on:
Ȉ väljaõpe kohapeal
Ȉ asjalikule töötajale korralik töötasu
Ȉ kindel ja stabiilne töökoht usaldusväärses
ettevõttes
Sobiv kandidaat on aus, täpne, kohusetundlik,
korrektne ning omab töökogemust toidukaupadega.
Saada oma CV e-posti aadressil
jaanusmuutnik@slt.ee.
Lisainfo tööpäeviti tel 524 8617.

PELLETI- JA HAKKPUIDUKATLAD,
SOOJUS- JA VEEARVESTID,
KAUGLUGEMINE, SOOJUSSÕLMED

KORTERELAMUTELE ja ERAMAJADELE.
www.vesiterm.ee | tel 678 8250 | info@vesiterm.ee

ostab
KASVAVA METSA
RAIEÕIGUST
METSAMATERJALI
METSAKINNISTUID

·
·
·

info

kalle@dammix.ee
tel 5629 4011
www.dammix.ee

HEA METSAOMANIK!
OSTAME

SÜGISLEER VILJANDI JAANI JA PAULUSE KOGUDUSES
¯SSHW||RQLJDOWHLVHOQlGDODYDKHWXVHO
 ODXSlHYLWL²MDSKDSlHYLWL² 
(VLPHQHNRJXQHPLQHRQODXSlHYDOVHSWHPEULONHOO
-DDQLNLULNXNHOGULVDDOLV
/HHULNRROO}SHEULVWLPLVHMDOHHUL}QQLVWDPLVHJDGHWVHPEULO
2RWDPHKXYLOLVLDODWHVHOXDDVWDVWYDQXVHOHPSLLULHLROH
9DDWDLQIRWOHHULDMDNDYDMDOHHULNRROLNRKWDYHHELOHKHOW
ZZZHHONHHYLOMDQGLMDDQL
5HJLVWUHHUXPLQH-DDQLNRJXGXVHWHOY}LHSRVWL
DDGUHVVLOPDUNRWLLWXV#HHONHHQLQJ3DXOXVHNRJXGXVH
WHOY}LHSRVWLDDGUHVVLODOODQSUDDWV#HHONHH

LÄHEDANE JA USALDUSVÄÄRNE KINNISVARABÜROO!

KUUSEPALK(
PÄRNU SADAMASMD
KUNDA SADAMAS
Diameeter alates 12FP
Lauri Uibopuu,
tel 503 2050
lauri@artiston.ee

Müüa kinnistu Sultsi külas, üp 110,9
m², krunt 8 618 m². Vesi sahtkaevust.
Elekter 3-faasiline, peakaitse 20 A.
Hind 24 700 €.
Siirius Sikka, 56 665 424

Otsin üürnikule keskküttega korterit Viljandi
linnas, milles on tehtud
tänapäevane remont
ning olemas mööbel.
Siirius Sikka
56 665 424

LAENUD TAGATISEGA JA ILMA

Trimo Investments –
kiire ja lihtne asjaajamine!
Helista TASUTA telefonil

800 2424.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega ja konsulteeri tasuta tel 800 2424.
Krediidikulukuse määra näide: 5000 € / 60 kuud – 47%.

Müüa kinnistu Karksi vallas. Kahe korruseline elamu, kuus tuba, üp
223 m² , krundi suurus 5043 m², kau nis loodus. Hind 45 000 €.
Jüri Ojamaa, 5660 8075

Müüa kaunis maakodu Halliste vallas
Maru külas. Kinnistu suurus 22,8 ha,
millest 4,7 ha on põllumaa ja üle 15
ha metsamaa. Hind 74 000 €.
Jüri Ojamaa, 5660 8075

Müüa heas seisukorras 2-toaline kesk küttega korter Viljandis Reinu tee 10.
Üldpind 41 m². Hoone energiaklass E.
Hind 26 000 €.
Maiko Markus, 58528333

Müüa renoveerimist vajav 1-toaline
korter Viljandis Suur-Kaare 49.
Üldpind 26,9 m ². Hoone energiaklass E.
Hind 16 500 €.
Maiko Markus, 58528333

www.vesmel.ee

Ostame metsakinnistuid
ja kasvava metsa
raieõigust
Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

Tartu tn 11 / Lossi 29, Viljandi . tel 433 0111 . viljandi@pindi.ee
www.pindi.ee . www.eri.ee

TARBIJA

24. september 2013

8

TEEMAD

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

SÜGISTÖÖD

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskus, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning turismifirmade liit korraldavad 27. septembril,
rahvusvahelisel turismipäeval, Tallinnas
kaheksanda turismikonverentsi teemal
«Eesti — unistuste sihtkoht».

KOMMENTAAR

Mullafrees on abiks nii
põllul kui kasvuhoones
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Iga aiapidaja teab, et
mulda tuleb kobestada kaks korda aastas:
kevadel, kui hakatakse
maad harima, ja sügisel,
kui see jäetakse talveks
puhkama.
Praegu on just sügiseste mullatööde aeg ja nii mõnigi soetab
endale uue korraliku hargi või
labida.
Viljandi Bauhofi poe aiandusosakonna müügispetsialisti Indrek Ipatovi ütlemist mööda lähevad aga kaubaks ka
mullafreesid: nii kitsamad, millega on hea toimetada kasvuhoones, kui laiemad, millega
sobib töötada põllumaal. «Kui
kliendid poodi tulevad ja masinate vastu huvi tunnevad, küsimegi nende käest kõigepealt
just seda, kus neil on tarvis
tööd teha.»
Ipatovi sõnutsi on freesi puhul kõige olulisem, et sel oleks
ka tagurpidi käik. «Kui seda ei
ole ja frees jääb sügavale mulla sisse seisma, näiteks kasvuhoones, peab selle sealt välja
kaevama, sest sikutada on raske.»

Uut e-arvet karta
ei tasu

E

esti liitumine ühtse
KATRIN
euromaksete piirkonTALIHÄRM
na SEPA-ga toob järgmise aasta veebruarist kaasa
Eesti pangaliidu
kaks muudatust. Esiteks asentegevdirektor
datakse otsekorraldused automaatselt e-arve ja e-arvel
põhineva püsimaksega ning
teiseks tuleb harjuda senisest
pikema kontonumbriga.
Pangad ja suur osa ettevõtteid juba valmistuvad muudatusteks. Nii et meil kõigil tasub olla tähelepanelik ning jälgida sellekohaseid juhiseid, mida leiame oma elektroonilisest
või tavapostkastist.
2014. aasta veebruaris lõpeb Eestis senisel kujul otsekorraldusteenuse pakkumine. Edaspidi on arvete automaatne
tasumine võimalik e-arve alusel.
E-arvel põhinev makseteenus on otsekorraldusest moodsam ja mugavam ning seda kasutavad näiteks ka soomlased.
Kui praegu saadab energia- või telefonifirma arve inimesele
ja maksenõude panka, siis edaspidi saadab ta panka e-arve.
Internetipangas saab klient soovi korral e-arve üle vaadata,
makse tasumine käib automaatselt.
Inimesele ei muutu tegelikult palju: kui ettevõtted uuele
teenusele üle lähevad, muutuvad otsekorralduse maksed
e-arve püsimakseks, ilma et nad peaksid selleks eraldi midagi tegema. Soovi korral võib edaspidi arveid ka ükshaaval
endale sobival ajal maksta.
Esimesed e-arved võivad teie e-postkasti jõuda juba septembris, sest ettevõtted lähevad uuele teenusele üle sammhaaval. E-arvele ülemineku täpse aja teatab ja annab kliendile lisainfot iga teenust pakkuv ettevõte ise.

K

Uurida tasub ka
lisavarustust
Kuigi poes on müügil ka niisuguseid mullafreese, mille
hind jääb 200 euro kanti, eelistavad paljud aiapidajad
Indrek Ipatovi tähelepanekut
mööda osta pigem kallima masina, mis maksab ligi 600 eurot, sest sellel on ka korralik
lisavarustus — mitu muldamisatra, lisarattad ja sahk —
ning see võimaldab kobestada
eri laiusega maad.
«Tihti vaatavad kliendid algul 408-eurost freesi, aga kui
ma räägin neile lisavarustusest, mille nad eraldi juurde
ostma peavad, hakkavad nad
kallima variandi peale mõtlema,» kõneles ta.
Masinate puhul on Ipatovi
jutu järgi hea ka see, et terade
juures on poldid. «See tähendab, et kui tööde käigus juhtub
ette tulema mõni kivi, murdub
pooleks polt, mitte tera. Polte
on aga võimalik poest juurde
osta.»
Ipatov nentis, et mõnel
sügisel on mullafreese ostetud nõnda palju, et ta on neid
pidanud juurde tellima, aga
enamasti müüb ta neid rohkem kevaditi, kui alustatakse suuremate põllutöödega.
«Maa tasub siiski sügisel
korda teha, siis on see kevadel
pehme. Lisaks surub seda tal-
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Kuigi Viljandi Bauhofi müügimehe Indrek Ipatovi sõnul ostetakse sügiseti päris palju mullafreese, leidub
ka neid inimesi, kes jäävad truuks labidale ja hargile.
MARKO SAARM

vel ju allapoole lumi,» andis
müügimees nõu.
Viljandi Stokkeri kaupluse
müüja Jaanus Siim on täheldanud, et mullafreese ostetakse
ühepalju nii kevadel kui sügisel ning kõige paremini lähevad kaubaks keskmise hinnaklassi seadmed. «Seda kõige
odavamat, 419-eurost masinat,
ei ole ma kümne aasta jooksul
ühtegi müünud ning kõige kallimat, 1399-eurost, müün ühe
aasta-kahe tagant. Enamasti
eelistavad inimesed nende kahe hinna vahele jäävaid seadmeid.»
Jaanus Siimgi tõdes, et inimesed hindavad masinate puhul multifunktsionaalsust. «Vanal ajal oli selline mootor kahe
ratta vahel ning sinna sai pan-

na nii freesi kui niiduki ning
haakesse käis kaherattaline
käru. Päris nii multifunktsionaalseid masinaid Eesti poodides arvatavasti saada ei ole,»
rääkis ta.
Peaaegu kõikidel mullafreesidel on kolmeliitriline
kütusepaak, mis lubab neil
täisvõimsusel töötada rohkem
kui tund aega. Et masinad teevad omajagu lärmi, on soovitatav töö tehes kanda kõrvaklappe.

Kui oskad hoida, peab
kaua vastu
Hea hooldamise korral võib
mullafrees Jaanus Siimu väitel vastu pidada aastakümneid.

«Sügisel pärast tööde lõpetamist tuleb frees puhtaks harida. Mootor on sel samasugune nagu muruniidukil: kui igal
aastal regulaarselt õli vahetada ning jälgida, et õhupuhastaja toimib ja liiva sisse ei läheks, võib seade töötada mitu
põlve.»
Nagu Siim ütles, on palju
vaieldud selle üle, kas kütuse
peaks talveks masinasse sisse
jätma või mitte.
«Osa leiab, et see on hea,
teised jällegi, et halb. Mina
olen seda meelt, et paak tuleks
täis lasta,» rääkis ta. «Ja kui
peaks tegemist olema nigelama kütusega, siis tuleks sellele
lisada kütusestabilisaatorit,
mis hoiab selle üle talve heas
seisus.»

ui aga praegune otsekorraldusteenuse kasutaja ettevõte e-arveid kasutama ei hakka, saab klient sellest
hiljemalt järgmise aasta algul teada oma pangalt.
Siis tuleb teenusepakkujaga kokku leppida, kuidas arvete
tasumine edaspidi käima hakkab.
Siiski ei maksa selle pärast väga muretseda: kõik suuremad otsekorralduste abil arveldavad ettevõtted on asunud
e-arvele üleminekuks valmistuma. Probleeme võib tekkida
mõne väiksema ettevõtte või korteriühistuga, ent needki
leiavad ajapikku lahenduse.
Kõik e-arved on edaspidi nähtavad internetipangas ning
kliendid, kes internetipanka ei kasuta, saavad arveid endiselt tavapärasel moel. Otsekorraldustest saavad pangas e-arve püsimaksed ning nende tasumise pärast muret tundma ei
pea. Uute teenusepakkujate e-arveid saab automaatsele
maksmisele vormistada lisaks internetipangale pangakontorites.
2014. aasta veebruaris muutuvad ka kontonumbrid: üle
minnakse rahvusvahelisele IBAN kontonumbrile. See on vajalik, et saaksime kogu euroalal makseid ühtmoodi sooritada, sest makse saaja andmed on kõigis riikides ühtmoodi
esitatud.
Ka selles vallas ei pea me ise midagi tegema — kontonumbrid püsikorraldustel ja määratud maksetel muudetakse ringi automaatselt. Pangakliendil tuleb vaid harjuda senisest pikema, muu hulgas riigikoodi EE sisaldava kontonumbriga. Pangad pakuvad ka pärast 1. veebruari ajutiselt
võimalust algatada makseid vana kontonumbriga ja asendavad maksetel vanad kontonumbrid uutega.

E

uro kasutuselevõtu järel muutus meil sularahas
maksmine mugavamaks neis riikides, kus on samuti
käibel euro. SEPA laiem eesmärk on muuta ka elektrooniliste maksete sooritamine sama mugavaks. SEPA tähendab lihtsustatult Euroopa Liidu ühtseid standardeid
elektrooniliste maksete sooritamiseks. Just nende standardite rakendamise tõttu leiavadki aset kõnealused muudatused.
Eestis on elektrooniliste maksete tegemine juba praegu
lihtne ja pangakaardi kasutamine levinud. Reisides mujal
Euroopas, ei pruugi neid makseteenuseid samamoodi kasutada saada. SEPA sügavam eesmärk on võimaldada ühe pangakaardiga ja sellesama panga muid makseteenuseid kasutades mugav ja turvaline maksmine kõikide kaupmeeste
juures üle Euroopa.
Euroliidu plaanide järgi rakenduvad tähtsamad SEPA
nõuded juba 2014. aasta algul. SEPA rakendumine ei ole
meile küll nii eluliselt tuntav, kui oli euro kasutuselevõtt,
kuid selle positiivne mõju on eelkõige tajutav neile tarbijatele, kes töötavad või reisivad välisriikides.
Täpsem info SEPA kohta on kättesaadav Eesti Panga kodulehelt www.eestipank.ee/SEPA.
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Mäsu pani turvatunde proovile
AIVAR AOTÄHT
aivar.aotäht@ajaleht.ee

Haiglapõleng, leegitsev
avarii, rahvarahutused ja
terrorirünnak — kolme
ööpäeva jooksul õppis
mitusada korrakaitsjat,
kuidas pea peale pööratud väikelinn kiiresti turvaliseks muuta.
Reedest pühapäevani kestnud
suurõppusel «Mulgi mäss» harjutasid koostööd politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ja
Kaitseliit.
Oma panuse andis ligikaudu 200 kaitseliitlast ja 110 politseinikku, kelle hulgas oli 70
eriolukordade puhul märulipolitseinikeks
koonduvat
meest. Politseinikke saabus
mitmelt poolt Eestist, esindatud oli lõuna, lääne ja põhja
prefektuur. Päästjaid osales
umbes 40.
Kaitseliidu andmeil oli
abis ka rühm vabatahtlikke,
kes aitasid etendada rahulolematut rahvast. Samuti andis
õppuse heaks panuse Viljandi
haigla oma töötajate ja patsientidega.

gut, sest osalised alles analüüsivad tulemusi.
Ta märkis, et Sakala malev
sai koostööd teiste jõustruktuuridega harjutada esimest
korda ja üks suuremaid raskuspunkte oli info liikumine
eri juhtimistasandite vahel.
«Tänu sellisele koostööle oleme tulevikus võimelised paremini reageerima reaalsetele
situatsioonidele,» lisas Köhler.
«Mulgi mässu» teabeohvitser nooremleitnant Jaanika
Ojakõiv ütles, et õppusest lähtuvalt saab analüüsida, mida
on ametkondade koostöös vaja
parandada ja mis juba sujub.
«Vaatajatel oli hea võimalus vahetult jälgida sündmuste kulgu ning korraldajad loodavad, et linnakodanike tavapärast eluolu oma tegevusega
väga ei häiritud,» lausus ta.

Turvalise elu nimel

Lavastatud õppuse kõrval tegid korravalvurid ka päris
tööd: laupäeva hommikul kella 9—13 kontrolliti autojuhtide
kainust kümnel Viljandisse
suubuval teel.
Operatsioonil «Linn lukku»
lasti puhuda 2537 autojuhil
ning 14 neist tuli alkoholinähtude tõttu roolist kõrvaldada.
Viljandi politseijaoskonna
Legend nägi ette
juht Alvar Pähkel rääkis, et kui
Stsenaariumi järgi tuli päästhinnata üldist liiklussituatsioojail hakkama saada õhtuse
ni, oli selle operatsiooni ajal tabatud joobes juhtide arv isegi
haiglapõlenguga ning keset
päeva likvideerida Ugala ringväiksem kui tavapäraselt meie
ristmikul liiklusõnnetus, milles
teedel ringi sõidab. Teisalt leitsisternveok põrkas kokku sõidus napsisena rooli istujaid
duautoga ja lahvatasid leegid.
hoolimata sellest, et reidist oli
Samas vallandusid rahavalikkust varem teavitatud.
varahutused, mis kanduandu
Pähkli andmeil pole nii
Päh
sid edasi naftabaasi
asi
suurt õppust Viljandis vajuurde. Naftabaas oli
rem peetud ning ülessündmuste keskmes
es
ehit
ehitust arvestades oli
ka öösel, mil seda rününsee eriline ja silmadasid terroristid. Sapa
paistev
kogu riigis.
ro«Eks me ole oma
muti proovisid terroala
iigapäevases elus
ristid üle võtta Sakala
üsna ärahellitatud
ü
maleva staapi Tallinna maantee
ja tunneme end
lähedal.
väga
turvaliPolitseile
selt,» arutles ta.
appi
tulnud
«Kabinetis võiKaitseliidu staa- Mässaja portree
me küll ohuolubi- ja tagalakomkordadeks tegepanii ning lavuskavu valmis
hingkompanii asusid strateegikirjutada, aga vaid õppus anliselt oluliste objektide kaitsenab aimu, kui hästi suudame
vajaduse korral reageerida,
le, et tagada elutähtsate teealates juhtimisest kuni tänaval
nuste kättesaadavus ohuolutegutsemiseni välja.»
korras. Mäss ja rünnak tõrjuti,
Pähkli sõnul möödus õppus
kord pääses võidule.
esialgseil hinnanguil hästi
Õppuse üldjuht, Kaitseliidu Sakala maleva pealik major
ning midagi märkimisväärselt
Kalle Köhler ütles, et esialgu
viltu ei läinud, kokkuvõte on
on vara anda õppusele hinnanaga veel tegemisel.
Siiski tuli politseil plaaniväliselt ohjeldada joobes mehi: osa neist etendas mässulisi
ning mõni lõi piire tunnetamata kampa. Üks mees viidi kainenema. Politseijuht sõnas, et
see polnud siiski kuigi oluline
seik. «Üldiselt töötas kõik nii,
nagu olime mõelnud. Samuti
on mul hea meel, et meil jagub
kaitseliitlasi, kes tahavad panustada meie ühisesse turvalisusesse.»

Evakueerimine haiglas

Viljandi haiglas evakueeriti kirurgiaosakonna haigeid.JAANIKA OJAKÕIV

Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Krista Valdvee ütles, et raviasutus sai ise määrata, kus ja kui suure ulatusega
õppusetulekahju toimub.
«Kõikidel haigla hoonetel

Rahutu rahva esindaja on naftabaasi juures märulipolitseiniku raudses haardes.

Kaitseliitlane naftabaasi kaitsel

Ugala ringil põrkasid kokku ohtlik tsisternveok ja sõiduauto.

on tulekahju korral tegutsemise ja evakueerimise plaan ning
väiksemaid õppusi korraldame
igal aastal,» rääkis ta. «Kuid nii
suuremahuline kogemus oli
meile esmakordne. See oli huvitav ja tõstatas teemasid, mida veel arutama ja arendama
peame.»
Töövälisel ajal on haigla
peahoones vastutav isik erakorralise meditsiini valvearst.
Tema korraldas haigete evakuatsiooni ning tegi koostööd
päästjate ja politseinikega.
«Äsjase kogemuse põhjal
võime kinnitada, et tulekahju
korral tegutsemise plaan on asjakohane ning töötajad oma
ülesannete kõrgusel,» lausus
Valdvee. «Haigete evakueerimine seitsmenda korruse
ühest tiivast teise võttis aega
tunduvalt vähem, kui olime arvanud. Nii tuli vahepeal isegi
haigla töötajate tegevus peatada, et ka päästjatel kedagi
päästa oleks.»
Ta lisas, et evakueeritud kirurgiaosakonna haiged jäid rahulikuks ning loodetavasti
mõistsid ka teised tol õhtul
haiglas ravil olnud inimesed,
miks on säärased õppused vajalikud.

Head võidavad ja pahad on vastu muru.

Juhtide
kainust
kontrollisid
ka relvastatud kaitseliitlased.
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee. Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

ÜRITUSED

leht www.viljandiaikido.ee.
Vaksali tänav 4.

Viljandi Jaani kirikus on täna
kell 12 keskpäevapalvus koos
armulauaga.

NÄITUSED

Südameliit ootab 25. septembril kell 15 kõiki huvilisi Viljandi
maavalitsuse saali tähistama
maailma südamepäeva. Vabaduse plats 2.
Viljandi aianduse ja mesinduse
seltsi koosviibimine on 25. septembril kell 12 Kanepi tänav
15. Toimub ka rohevahetus.
Metsaklubi koosviibimine toimub 25. septembril kell 13 Viljandis Eha tänav 4. Kaasa võtta
hea tuju.
Reumaühingu infotund on 26.
septembril kell 15 Posti tänav
20, Viljandis.
Viljandimaa invaühingu aastapäeva tähistamine on 26. septembril kell 12 Posti tänav 20,
Viljandis.
Tantsurühm Mulgi Marid alustab hooaega 1. oktoobril kell 11
Sakala keskuses. Ootame uusi
huvilisi vanuses 55+. Info Maie
Roosimaa telefonil 5397 7233.
Tallinna tänav 5, Viljandi.
August Pulsti õpistu ootab huvili-

Viljandi muuseumis on 5. oktoobrini Viljandi huvi- ja kunstikooli õpilaste ühisnäitus «Mustrimängud».
ELMO RIIG
si ringidesse. Esmaspäeviti kell
16 leiab aset koolilaste
(6—10-aastased) laulu- ja mänguring, õpetab Annika Mändmaa,
ning kell 18 perering, kus laule,
mänge ja tantse õpetab kogu perele Kairi Leivo. Ringid toimuvad
pärimusmuusika aidas Viljandis
Tasuja puiestee 6. Registreerimine veebilehel www.folk.ee/opistu
või telefonil 434 2601.
Viljandi spordihoones on esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19
aikido treeningud. Oodatud on
kõik huvilised alates 13. eluaastast. Info tel 526 8812, veebi-

Viljandi raamatukogu kojulaenutusosakonnas on 28. septembrini Eesti nahakunstnike liidu köitekunstinäitus «Konrad Mägi.
Köidetud», lasteosakonnas 12.
oktoobrini Marianna Oklejaki raamatuillustratsioonide näitus «Kuningas ja võlur». Tel 433 8660.
Tallinna tänav 11/1.
Kondase keskuses näeb 10. novembrini Jasper Zoova isikunäitust «Jaamad ja Loomad». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.
Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis on 25. septembrini
fotonäitus «Mulgimaa hing ja
vaim» ning teise korruse fuajees
oktoobri lõpuni näitus «Potatoprint». Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal korrusel on 27.
septembrini avatud Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilasdisaini näitus «Ü-DI-3». Tallinna tänav 11/1.

Sakala keskuse jalutussaalis
näeb 28. septembrini Evi Kauri
maale. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Abja kultuurimaja esimese korruse fuajees on septembri lõpuni avatud Soome graafiku Inge
Lööki näitus «Vahvad vanamemmed». Pärnu maantee 28, AbjaPaluoja.
Viljandi muuseumis on 5. oktoobrini Viljandi huvi- ja kunstikooli õpilaste ühisnäitus «Mustrimängud». Johan Laidoneri
plats 10. Tel 433 3316.
Mulgi Ukuvaka ruumes on oktoobri lõpuni pärandkultuuri
aastale pühendatud näitus «Oh
aegu ammuseid». Avatud tööpäeviti kella 11—17. Kooli tänav 2, Abja-Paluoja.
Suure-Jaani külalistemajas saab
näha Valev Seina maalinäitust
«Jaanist mihklipäevani». Ilmatari tänav 3-a. Tel 551 5932.
Viljandi maavalitsuses näeb
Margot Laidonäri loodusfotosid.
Vabaduse plats 2.
Tel 433 0400.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Alvar, Alver, Alvo.

Uus hooaeg
algas sisukalt
TIIU NORDEN,
kirjandussõprade klubi liige

17. septembril alustas
taas kooskäimist Viljandi pensionäride liidu
kirjandussõprade klubi.
Hooaja avaüritusel olid külas
ajalehe Elukaar toimetaja
Ene Veiper ja sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjonis sotsiaalvaldkonna
eest vastutav Tiiu Vaasna.
Kirjandussõprade klubi
esimene koosolek oli 2008.
aasta 20. veebruaril, seega
oleme varsti koos käinud
kuus aastat. Liikmeid on olnud mõni üle kahekümne.
Neli aastat aitas meie kohtumisi korraldada Ants Salum,
tema abiga valisime käsitletava kirjaniku või luuletaja,
enamasti koostas tema ka tutvustava sissejuhatuse. Pärast
Ants Salumi lahkumist oli ju-

hendaja Alli Lunter ja nüüd
on esimest aastat Milvi Alp.
Oleme lähemalt tutvunud 37
autori loominguga. Suur osa
neist on olnud eesti vanema
põlve luuletajad. Iga klubi liige valis endale lemmikluuletuse ja esitas selle.
Et oma teadmisi ka teistele tutvustada, oleme koostanud mitu luulekava ja esinenud mitmel pool. Meil on ka
oma luuletajad Veronika Ariva ja Tiiu Luht. Käinud on toredaid külalisi, nagu Ugala
näitlejanna Kata-Riina Luide, kes rääkis oma emast Ave
Alavainust. Peamine aga, et
meil on huvitav koos olla, tutvuda oma lemmikajaviite lugemise eri tahkudega ja saada teada teiste arvamusi.
Suvel võtame taas ette
reisi mõne kirjaniku sünnipaika, enne seda on aga igas
kuus üks päev, mida põnevusega oodata — see on klubi
kokkusaamise päev.
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Toimetaja MADIS LUIK, 433 0043, madis.luik@ajaleht.ee

Eeloleval laupäeval selguvad
Viljandimaa petangimeistrid.
Viljandi Kaare kooli spordiväljakul kell 10 algaval võistlusel
läheb jagamisele kolm meistrimedalit: mees- ja naisüksikmängus ning paarismängus.

TULEMUSI
JALGRATTASPORT. Laupäeval Viimsis sõidetud
Eesti sügiskrossisarja teisel etapil olid Viljandi rattaklubi liikmetest eri klassides võidukad Elina ja Ilona Tasane. Kristjan Johanson, Greg Hallop ja Josten
Vaidem lõpetasid teise kohaga.
KÄSIPALL. Pühapäeval
Viljandi spordihoones peetud Eesti meistrivõistluste
avakohtumises alistas SK
Tapa teine meeskond 32:21
Viljandi spordikooli esinduse.
JALGPALL. Viljandi Tulevik kaotas pühapäeval Tallinnas Eesti meistrivõistluste esiliigamängus 0:1
FC Flora teisele koosseisule.
Laupäeval Viljandis
asetleidnud teise liiga kohtumine Tuleviku ja FC Tarvastu vahel lõppes viljandlaste 10:0 võiduga.
Meistrivõistluste kolmandas liigas kaotas Tuleviku Vanakesed pühapäeval koduväljakul 0:4 FC Tartule, Suure-Jaani United
teenis koduväljakul 3:1 võidu Valga FC Warriori vastu
ning SK Tääksi pidi võõrsil
tunnistama FC Otepää 5:1
paremust.
VEEMOTOSPORT. Tartus
said teoks Eesti meistrivõistluste viimased sõidud.
Klassis JT-250 tuli võitjaks
Gregor Eevardi Paul Zujenkovi ees, klassis GT-15 teenis meistritiitli Paul Zujenkov. Matthias Agur saavutas hooaja kokkuvõttes
klassis GT-30 kolmanda koha.

2 × AIVAR KALJUSAAR

Eesti autode ringrajasõidu meistrivõistlustel klassis BMW 325 osalenud Viljandimaa sõitja Mikk Maaten lõpetas hooaja teise kohaga.

AUTOSPORT

Mikk Maaten võitles
välja hõbemedali
AIVAR KALJUSAAR,

ma riski ja lendasin rajalt välja. Olin rehvidega hädas,» rääkis ta.
Tõnis Hommik tegi esimeEesti autode ringrajasõises sõidus hea tulemuse: lõpedu meistrivõistlustel hõ- tas Allan Tigase järel teisena.
bemedalit püüdval Mikk Hõbedat nooliv Kunman sai
Maatenil tuli viimasel
kirja kolmanda koha. See kruvis meistrivõistluste üldarvesvõistluspäeval kõvastuses pinget juurde, sest enne
ti vaeva näha, kuid kiire
viimast sõitu olid konkurendid
sõit ja sportlik õnn aitaMaaten ja Kunman võrdses seisid ta sihile.
sus.
Teist sõitu alustas paremiPärnumaal Auto24 ringrajal oli
ni Maaten, võttes stardi järel
laupäeval BMW 325 klassis
teise positsiooni. Hommik üristardis 12 masinat. Viljandlastas temast mööduda, aga läks
test oli peale Mikk Maateni ranii, et nende autod põrkasid
jal Tõnis Hommik.
kokku. Hommik kerkis teisele
Eesti meister oli selles
kohale, Maaten langes viienvõistlusklassis seldaks ja jäi Kunmageks saanud juba
nist tahapoole.
eelmisel etapil, ent
Viimasel ringil
hõbemedali saatus
juhtus aga midagi
oli lahtine: võimaootamatut. Maaten
lus see endale saaoli tõusnud neljanda oli nii Mikk Maadaks, kui tema ees
tenil kui Enarsõitva Kunmani auKlaus Kunmanil.
tol purunes rehv.
Enne viimast
See kergitas viljandlase sõidu lõetappi tuli kõigil
sõitjatel auto alla
puks kolmandaks ja
kruvida uued rehandis talle hooaja
vid. Nagu ütles Mikk Maaten
kokkuvõttes hõbeMikk Maaten, oli temedali.
mal nendega prob«Viimase võistleeme kvalifikatsioonis ja ka
lusega ei saa ma rahul olla,
esimesest sõidust tuli just nenkuid hooajaga üldiselt küll,»
de tõttu kuues tulemus.
nentis Maaten ning lisas, et hõbemedal annab talle tulevaks
«Võtsin kurvis pisut suureautospordihuviline

AUTOSPORT. Janno Ligur
jõudis Saksamaal peetud
Euroopa rallikrossi meistrivõistluste viimasel etapil
poolfinaali, kus lõpetas
viiendana.
MOTOKROSS. Pühapäeval
Ainja krossirajal sõidetud
«Top 200» karikasarja
kuuendal etapil võitis klassis MX1 esikoha Aigar Leok
ja klassis MX2 Karel Kutsar. Klassides MXB, MXC ja
MXD tulid esimeseks vastavalt Janis Kaljas, Priit Laur
ja Reiko Burket.
Valitsev Eesti meisterpaar Kert Varik ja Erkki
Kõiv lõpetas Läti meistrivõistlustel külgkorviga rataste konkurentsis kolmanda kohaga.

TULEKUL
LINNAJOOKS. Jätkub osalejate registreerimine 13.
oktoobril asetleidvale 58.
Viljandi linnajooksule.
Ennast saab kirja panna internetiaadressil sportinfo.ee või tööpäevadel
Viljandimaa spordiliidu
kontoris, mis asub Viljandi
spordihoones Vaksali tänav 4.

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
Madis Järvekülg (uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
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,
Tea Raidsalu 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 8931
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel ja laupäeval
ei sündinud Viljandis
ühtegi last ning pühapäeval nägi ilmavalgust tüdruk.

135 AASTA EEST
Peeter Peek oli pärast Riia võistlusel üleelatud avariid laupäeval
Pärnumaal taas rajal ning lõpetas hooaja neljandana.

hooajaks sihi ja stiimuli. «Nii
et suure tõenäosusega olen ka
tuleval hooajal rajal.»
Tõnis Hommik lõpetas viimase sõidu Allan Tigase järel
teisena ja mitteametlikel andmetel kuulub hooaja kokkuvõttes talle neljas koht.
«Laupäeval olin võrdlemisi kiire ning tegin oma hooaja
parima võistluse,» kõneles
Hommik.
Hooaja kokkuvõttes nimetas ta oma tulemusi pigem tagasihoidlikuks ning järgmise
hooaja plaanidest ta suurt ei
rääkinud. «Kui jätkata, siis on
tarvis masin korralikult üle

vaadata, et võistlustel enam üllatusi ei tuleks. Samuti peab
kiirus kasvama,» lausus ta.
Klassis Kumho Challenge
oli pärast Riias läbielatud avariid taas võistlemas Peeter
Peek. Täielikult ta oma sõnul
veel paranenud pole, ent suur
sõidutahe tõi ta siiski rajale.
Paraku oli selles võistlusklassis sõitjate arv viimaseks etapiks kahanenud kaheni ning nood läksid rajale koos
klassi Baltic Open autodega.
Esimeses sõidus oli parem Steven Puust, teise võitis Peeter
Peek. Hooaja kokkuvõttes lõpetas Peek neljandana.

Sakala, 16. IX 1878
Nagu meie lugejad ehk jo
teadwad, on wiimaste aastate sees Palju Saksa kolonistisi Lõuna-Wenemaalt
wälja hakanud rändama,
kust nad nimelt Ameerika
maale
läksiwad.
Pea
saiwad nad aga aru, et nad
mulda kulla wasta ära olid
wahetanud, ja ehk küll suured ja kallid teekulud neid
waeseks tegiwad, on nad
siiski jälle Wenemaale tagasi hakanud tulema. Et
neid aga üle piiri enam tagasi ei tahetud lasta, on nad
Preisimaalt würst Gortshakowile ühe palwekirja saatnud, et neid jälle Wenemaale üles peaks wõetama.

KUULUTUSED
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Palju-palju õnne, jõudu,
tervist, naeru, nalja —
sajani veel aastaid,
oi, kui palju!

SÜGISESELT
SOODSAD
HINNAD!

erve Vil jandimaa loeb!
Alles olime noored,
nüüd oled jõudnud
80. verstapostini.

Palju õnne
ja head
tervist
soovivad
Udo
ning naabrid
Maris, Raul ja Alli.

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

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

KINNISVARA

Ehitus, müüritööd, korstnad. Tel
521 4758.

Kaeve- ja planeerimistööd ekskavaator-laaduriga. Tel 5551 3306.

Anda üürile 1-toal kaminaga korter kesklinnas. Olemas dušinurk,
puukuur. Tel 5612 1211.

Firmalt kvaliteetsed üldehitus-,
katuse-, siseviimistlus- ja korterite remonditööd. Garantii. Tel
5344 5466.

Korstnapühkija. Tel 5561 1712.

Müüa maja Viljandis Vene tänaval. Tel 5844 0263.
Müüa renoveeritud 3-toal ahiküttega korter Suure-Jaanis. Tel
5645 8425.

OÜ Enberg T. E.

Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.

Avatud E–R 8–17

Ostan soodsalt 3-toalise korteri
Viljandis. Tel 5831 0182.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Üürile anda 1-toal keskk korter
Suure-Jaanis. Tel 522 5195.

Liisi remont
ja sõida!

AUTOVARUOSAD
LUKKSEPATÖÖD

Müüa heas korras mopeed. Kehtiv kindlustus, kaasa uued rehvid. Tel 5193 5995.

VEERMIKU
KONTROLL
tasuta!

Ostame sõidu- ja maastikuautosid. Tel 5555 8120.

Ostes õli ja õlifiltri
meilt, on õlivahetus tasuta!

TEENUSED
Autoklaasid. Müük, paigaldus ja
parandus. Ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54-b. Tel 433 7789, e-post
carfix@carfix.ee.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati koduste seas.
Lahkus meie kallis abikaasa,
ema ja vanaema

Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, h 1,09 /min, 24 h.
Kanalisatsiooni- ja veetrassitööd,
kaevetööd. Süvaveepumpade ja
septikute
paigaldus.
Tel
521 7415.

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus.

ELVI LEHISMÄE

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

28. X 1935 — 19. IX 2013

VÄINO SAAR

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine neljapäeval, 26. septembril kell 12 kodust (Mustla,
Pikk t 22) tuhastamisele.

20. VIII 1945 — 20. IX 2013

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Tel 5898 0207.
Vanade hoonete remont ja vundamentide taastamine. Tel
5823 8625.

VISTEKEL OÜ
pakub

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

KOLIMIS- ja
VEOTEENUSEID
üle Eesti.

Teave tel 5344 5466.

Siiras kaastunne õpetaja Marjele
kalli ema
VALENTINE KIISI
kaotuse puhul.
Viljandi Jakobsoni kooli VI-c klass
ja lapsevanemad

Mälestame

OÜ Viher pakub raamatupidamisteenust, aitab kirjutada äriplaane, toetuste taotlusi jne. Info www.viher.ee, tel 529 2181
või 5557 0798, info@viher.ee.
Virtsapütt. Tel 518 5879.
Võlad, kohtuväline teenus. Mentalist. Tel 730 0818.

Tiia, Eda, Ave, Kristi, Enna ja
Anne

Piiri 7, Viljandi
Tel 507 4622, viljandi@bestroof.ee

www.bestroof.ee
TRANSPORT ÜLE EESTI • JÄRELMAKSU VÕIMALUS
Toidukartulid, ka suures koguses.
Vedu tasuta. Tel 5620 8897.

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

MUUD

ELVI LEHISMÄED
Südamlik kaastunne Heinole ja
lastele peredega.
Perekonnad Küla ja Ronimois

Avaldame kaastunnet Marje Maasenile kalli ema
VALENTINE KIISI
kaotuse puhul.
Jakobsoni kooli pere

Mälestame kallist klassiõde
MALLE PÄRNA
(sünd Lensin)
ja avaldame südamlikku kaastunnet
omastele.
Holstre kooli 1964. a lõpetanud

Kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Tel 5391 4443.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Küttepuud (3 m), koorem 5 tm
(lepp 160 , kask 180 ). Tel
553 6074.
Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.

Otsime oma meeskonda lüpsjat.
Asume Olustvere ligidal. Korterivõimalus
Olustveres.
Tel
5646 8688.

Mahutid, septikud, lipumastid.
Müük, vedu, paigaldus. Tel
5344 3556, info@plastekor.ee.

PÕLLUNDUS

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

Müüa mahekartuleid ja -köögivilju. Tel 5663 1983, Saariku talu
Tarvastus.

Müüa gaasirevolver (9 mm) loaga ostjale. Tel 5193 5995.

Müüa toidukartuleid 0,32 /kg,
alates 100 kg soodsam. Kojuvedu. Tel 520 5578.

Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

Müüa kase- ja lepaklotse 60 l võrgus, 1,50 võrk. Tel 433 3130,
523 8503.
Rentida korvtõstuk (12 m), 24 h /
25 . Tel 5832 3649.

HILJA RÖÖMEL

OST

5. X 1931 — 22. IX 2013

Ostan autoromusid. Raha kohe.
Tel 5807 1948.

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine reedel, 27. septembril kell 12 Riia mnt kabelist samale kalmistule.

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

MÜÜK
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Mälestame sõbralikku

Kuiv 50 cm hall lepp (35 /rm)
ja sanglepp (37 /rm). Vedu hinnas. Junsi maamajandus. Tel
5835 0473.

TÖÖ

VALENTINE KIISI
ja avaldame kaastunnet omastele.

Leinavad omaksed.

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

Valts-, profiilplekk- ja eterniitkatuste ning vihmaveesüsteemide
paigaldamine. Liiteplekkide ja
katuseluukide valmistamine. Tel
5691 8534, 5698 3192.

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

• LISATARVIKUD
• TURVATOOTED
• PLEKKSEPATÖÖD

Soovivad
kaugmatkajad
Tallinnast
ja Suure-Jaanist
ning Maiken ja Reio.

Veo- ja kaevetööd. Killustik, liiv,
kruus, muld. Tel 513 5462.

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

Südamlikud
õnnesoovid
80 aasta juubeli
puhul!

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

Paistu 3-a, Viljandi
Tel 434 9090

otse maaletoojatelt

SÕIDUKID

• TERASKATUSED
• VIHMAVEESÜSTEEMID
• KANDVAD PROFIILID

Sul on kodus midagi, mida sa enam ei kasuta,
aga ära visata ka ei raatsi...

Avaldame siirast
Villule perega isa

kaastunnet

ENDEL MAAMÄGI
kaotuse puhul.
Viljandi Metalli kollektiiv

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Kuivad kütteklotsid al 20 /m³,
puitbrikett. Vedu. Hulgi soodushinnad. Tel 506 8501.

Müüa lõhutud küttepuid ja kütteklotse 40 l võrkkotis, h 1,50
/kott. 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.
Põrandalauad, sise- ja välisvoodrilauad. Vedu tasuta. Tel
5593 6326.
Toores must lepp 27 /rm, lepp
25 /rm. Tel 5301 8317.
Toores must lepp 27
5669 6972.

/rm. Tel

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel
513 2021.
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Unistar

Autokeskus

KERE- JA MAALRITÖÖD
autode ja kaubikute hooldus ja remont,
autoklaaside vahetus, elektritööd,
diagnostika, rehvitööd ja rehvihotell
Unistar Autokeskus OÜ
Tallinna 86, Saarepeedi vald
Tel 435 5923, 435 5924.

VILJANDIS Lossi t 40

E–R kl 9–18. Tel 435 1447.

Vee- ja küttesüsteemid
Tsirkulatsioonipumbad
33" puurkaevupumbad
uurkaevupumbad
Veeautomaadid

N

!
D
ÜÜ

Oleme avatud E–R 8–17, L ja P suletud
teenindus@unistarautokeskus.ee
www.unistarautokeskus.ee

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

24h
internetis
www.sakala.ajaleht.ee

KÕIK

Sakala kuulutused loetavad ka digilehes
www.sakala.ajaleht.ee

Igal ajal igas kohas ...

