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Suhtlusvõrgustikes võtame ennast
kõik vabatahtlikult alasti. Asetame
veel käed puusa ja palume prožektorid peale suunata.
ÜLLAR PRIKS,
Sakala reporter

Asutanud C. R. Jakobson 1878
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Viljandi maakonna päevaleht

Herilased ehitasid elumajja
hiiglasliku pesa

Asjad, millel on
vägi sees

Metskülas Oru talu elumaja pööningul
pesitsenud suur herilasepere oli äärmiselt töökas. Suve lõpuks oli nende pesa
nii suur, et selle ümbermõõtu sai arvestada lausa meetrites.
LK 4

Luukunsti viljelev Monika Hint
teab, et paljudes tekitab see
materjal kõhedust. Tema meelest on neil asjadel aga hoopis
vägi sees.
LK 7

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

”

Probleeme ja sõimu ei tasu võtta isiklikult.
See sõim on mõeldud ametnikule, kes istub
sinu kehas laua taga.
ANNE KIVI, muinsuskaitseinspektor

LK 8-9

Direktori
leidmiseks
tuleb
konkurss
Ugala teatri nõukogu otsustas eilsel koosolekul rahuldada direktor Heiti Paku
lahkumispalve 1. jaanuarist. Uue juhi leidmiseks
korraldatakse konkurss.
Nõukogu esimehe Kalle Jentsi sõnul võeti sihiks
teatrile järgmine direktor
leida võimalikult kiiresti.
Seetõttu oodatakse kandidaatidelt avaldusi juba eelolevast esmaspäevast. Dokumentide esitamiseks on
huvitatutel aega 13. detsembrini.
«Loodetavasti leidub
väärt kandidaate, kelle vahel valida, ning me saame
veel vana aasta sees valiku
ära teha,» lausus Jents.
Kui uus juht ei saa kohe
aasta algusest ametisse
asuda, on teater valmis mõneks ajaks maja seest leidma direktori kohusetäitja.
Milline tegevuskäik valitakse sel juhul, kui konkurss peaks läbi kukkuma,
pole nõukogus esialgu arutatud.
Jents ei eitanud, et nõukogu liikmete suust on kõlanud ka konkreetseid nimesid, keda hea meelega
kandideerimas nähakse,
kuid ta kiirustas rõhutama,
et tegemist on olnud puhtalt subjektiivsete mõtteavaldustega, millel ei ole
konkursi tulemustele mingit mõju. (Sakala)

Ostame
metsakinnistuid,
kasvavat metsa
ja põllumaad.
Info tel 434 2330, 505 7355.
E-post apmets@apmets.ee

ILM

5°
Täna on vahelduva pilvisusega udune ilm. Mitmel
pool sajab vähest vihma.
Puhub edelatuul kiirusega 1–5 meetrit sekundis.
Sooja on 3–5 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
8.24 ja loojub kell 15.44.
Viljandi haigla sünnitusosakonnas pole vastsündinu häält kuulda olnud üle nädala. Nii pikka pausi töötajad ei mäleta.

IIVE

Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Luisk kuulutati
reedel Tartus peetud hariduskonverentsil Eesti parimaks haridusjuhiks.
Haridusportaal.ee algatatud aasta haridusjuhi valimisel esitati 28 kandidaati. Lõpuks tehti valik kolme
nominendi seast ning reedel Tartus olnud hariduskonverentsil ja messil
«Riik, kohalik omavalitsus
ja ettevõtlus hariduses» nimetati võitjaks Ülle Luisk.
(Sakala)

yllar.priks@ajaleht.ee

Viljandi haigla sünnitusosakonnas tuli laps
viimati ilmale rohkem
kui nädal tagasi. Sellist
pausi osakonna töötajad
ei mäletagi.
Viljandi haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna vanemämmaemanda Tiia Oksa sõnul
oli 14. novembril ilmavalgust
näinud tüdruk. Kui sünnitusosakonna koridori seinal tabelis olevatele siniste ja punaste
täppide reale pilk heita, on
üldseis üsna võrdne, pisut siiski siniste ehk poiste kasuks.
November on Oksa sõnul
olnud kokkuvõttes väga kehv
kuu, sest sündinud on ainult
kuus last. Vestluse ajal oli sün-

nitusosakonnas ka kaks sünnitust ootavat ema, nii et on siiski lootust, et lehe trükkiminekuks on pikk vaikuseperiood
läbi.
«Muidu on meil sündinud
ikka keskeltläbi kolmkümmend last kuus,» ütles Tiia Oks
ning nentis, et käesolev aasta
on maakonna laste sündidesse
väga tugeva languse toonud.
Kui muidu oli Viljandi
haigla sünnitusosakonnas ligikaudu 400 sünnitust aastas, siis
sel aastal prognoositakse tubli
veerandi võrra väiksemat arvu
ehk 300 kanti.
Masendavale seisule ühest
seletust Oks pakkuda ei osanud.
«Ilmselt pole sünnitusealist
kontingenti,» lausus ämmaemand. Maakonnas napib tööd
ja seetõttu ka noori. «Meie
haigla andmebaasis pole väga
ka neid, kes rasedusega arvel

oleksid,» välistas Oks olukorra
muutumise aasta viimastel
päevadel.
Kuigi endiselt on suurem
jagu sünnitusosakonna kliente
noored pered, annavad viimasel ajal vanemämmaemanda
andmeil tooni ka neljakümnendale eluaastale lähenevad
sünnitajad.
Osakonna jõudlust ootamatu ja kõikehõlmava beebibuumi korral ei osanud Tiia Oks
hinnata. «Kõige rohkem on ööpäevaga meie juures sündinud
kuus või seitse beebit. Sellega
saame ilusti hakkama.»
Kui muidu käib väike tõusulaine sünnitusmajadest üle
märtsikuus, mil ilmale tulevad
sõnajalaõie otsimise ajal eostatud maimukesed, siis tänavu
jäi Viljandi haiglas selle kuu
sünnituste arv vaevu keskmisele tasemele – ilmavalgust nägi
26 last.

VILJANDIS
Sõudjad võistlevad
spordihoones

Sünnitusosakonnas
valitses pikalt vaikus
ÜLLAR PRIKS

Aasta
haridusjuht
töötab
Viljandis

ELMO RIIG

Täna kell 11 algab spordihoones sisesõudmise sarja esimene etapp.

Uuslavastus
Ugalas
Täna kell 17 algab Ugalas
lavastuse «Utoopia rannik III osa. Kaldale heidetud» teine avalik etendus.

MAAKONNAS
Mulgimaa oma
ülikuul
Täna kell 11 algab Karksi
valla kultuurikeskuses
mulke oma ülikuul.

Lõikuspidu
Täna kell 18 algab Kaarli
rahvamajas Õisu sovhoosi
ja sovhoostehnikumi vanade aegade mälestuseks
lõikuspidu. Esineb Boris
Lehtlaan.

MARKO SAARM

Novembris on Viljandi haiglas
sündinud vaid kuus last.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

VABA MÕTE

«Pärimusmuusika festival on minu looming ja
elutöö ning ma kavatsen seda pealikuna edasi
korraldada. Ja kui küsida, kas ma kavatsen selle töö eest tasu vastu võtta, siis vastus on jah.»
ANDO KIVIBERG, Viljandi linnapea
(Sakala, 20. november)

Nädala foto. Et oleks ilus

Vabatahtlik
alastus
uhtusin hiljuti televiisorist
J
nägema saadet nutitelefonidest ja nende rakendustest,
suhtlusvõrgustikest ning laiemalt internetist. Seal ilmnenud faktid ajasid ihukarvad
hirmust turritama. Teadus liigub ulmefilmidest tiivustatuna ju päris õõvastavaid radu
pidi. Aeg-ajalt tundub, et mõtlemisvõime kaudu on inimesele sisse kodeeritud ka iseÜLLAR PRIKS,
enda hävitamine.
Sakala reporter
Varasema ulmeklassika
fantaasiad on juba ammu
reaalsus ning levinud inimeste seas sedavõrd laialt, et ilma
nendeta ei osata enam elu etSuhtlustegi kujutada. Võtame kas või
võrgustikosmoselennud, lasertehnoloogia ja puutetundlikud ekkes võtame
raanid. World wide web’i eleennast kõik
mentaarseks saamise järel on
aga ambitsioonid ja ohud aina
vabatahtliglobaalsemaks muutunud.
kult alasti.
Esimene ots on olnud iseAsetame veel
enesest psühhedeelselt vikerkaarevärviline nagu The Beat- käed puusa ja
lesi animafilm «Yellow Subpalume promarine». Mõelda vaid: pean
žektorid peale
teisel pool maakera elava sõbraga videokõnesid, broneerin
suunata.
potil istudes lennupileteid, otsin prillide sisse peidetud netibrauseri abil lemmikvideoid
ning panen metsas seenel olles telefoniga järjekordse Võsa Petsi saate salvestama, käivitan nõudepesumasina või
vilgutan niisama naabrite rõõmuks lampe.
Ühest küljest tekitab see tunde, et oledki kõikvõimas. Siit järgmine samm on asjade juhtimine mõtte
jõul. Ka selle kallal juba töötatakse. Tegelikkuses hakkab tavakodanikust saama mikrokiibike kõikehõlmavas superarvutis. Soov muuta oma elu aina mugavamaks tõukab meid märkamatult sellele monstrumile
vabatahtlikult alistuma.
lustame lihtsamast. Kaardimaksete järgi on pangas teada teie lemmikhommikuhelbed, paha harjumus käia paar korda aastas kasiinos või igareedene
napsitamine. Laenu andmisel ja kindlustuspakkumise
koostamisel võetakse seda juba arvesse.
Telefonikõnede pealtkuulamine pole mingi uudis.
Nutitelefonide levik on lihtsalt lisanud võimaluse infot täiendada videoklippide ja fotodega. Suhtlusvõrgustikes võtame ennast kõik vabatahtlikult alasti. Asetame veel käed puusa ja palume prožektorid peale
suunata. Seda tasuks meeles pidada kas või tööotsijatel. Pärast CV laekumist teeb firma boss esimese asjana näoraamatu lahti ning vaatab su nädalalõpu peopildid ja bravuurikad sõnavõtud üle.
Kui juba interneti juurde jõudsime, siis lepime kokku: Google on meil kõigil nagu muuseas soovitanud eri
kontod liita, et kõikjale sama isikuna sisse saada. YouTube oskab teie maitsele vastavaid videoklippe soovitada, netiraadio mängib lemmikmuusikat ja kui vanaema lusika nurka viskab, ilmub postkasti suurt valikut
lubav kirstureklaam.
See kõik juhtub suuresti sellepärast, et oma kõikehõlmavas laiskuses ei vaevu me netiavarustes ohjeldamatult OK-nuppu vajutades lugema kirbukirjas lisatekste,
millega anname teenusepakkujaile kõikvõimalikke õigusi. Samas kui ei nõustu, ei saa ka lustida, eks ole. Viimanegi hiireklikk, mille netis sooritame, on avalik.
Kokkuvõttes on asjad nii, nagu nad on. Võib kõik
juhtmed läbi lõigata ja metsa elama pageda, aga võib
ka minu paranoilist mõminat ignoreerida ning rahulikult moodsa tehnoloogia saavutusi edasi nautida. Eks
tee ma seda isegi.

A

ELMO RIIG

Kinkide lahtipakkimist tuleb küll veel kuu aega oodata, kuid kaubanduskeskustes on aasta ühele suuremale pühale kohast meeleolu juba mõnda aega loodud. Jõuluvana Coca-Cola pudelitel juba on ning varsti hakkavad poodides mängima – nagu ütles kunagi kirjanik Karl Martin Sinijärv – kõiki neid kuut ja poolt jõululaulu, mis iial loodud.
Kolmapäeval riputati Viljandis Tasuja puiesteel kaunistusi puu otsa, esmaspäeval tuuakse kohale linna jõulukuusk. Aasta lõpul
peab linn ju särama. (Sakala)

NÄDALA KOGU

NÄDALA TEGU

Helkurita
liikleja
Sel nädalal on andnud tooni jalakäijad ja jalgratturid, kes pole end liikluses nõuetekohaselt
nähtavaks teinud.
Teisipäeva õhtuhämaruses
sai Viljandis Vaksali tänaval
ülekäigurajal autolt löögi noor
trikirattur, kel polnud helkureid ei enda ega oma sõiduvahendi küljes. Kolmapäeva õhtul talitses juhuslik mööduja
kuni politsei saabumiseni Viljandist viie kilomeetri kaugusel Pärnu maantee ääres tuigerdanud ja ohtlikke olukordi
tekitanud purjus meest, kes oli
samuti tume kogu.
Praegu läheb juba varakult
pimedaks, mistõttu on viimane
aeg endale teadvustada, et helkur on meie oludes hädavajalik. See, kui kondimootori jõul

liikuja on autojuhtidele kaugelt näha, muudab liikluse tunduvalt ohutumaks.
See ei tähenda muidugi, et
kui helkur küljes, võib teel kakerdada täis peaga või vurada
ringi nõuetele mittevastava
jalgrattaga. Ohutu on liiklus
üksnes juhul, kui kõik liiklejad
käituvad mõistlikult ja annavad endast parima, et õnnetusi
ei juhtuks.

MARKO SAARM

KARL-EDUARD SALUMÄE

KOMPVEK
Mina ise kui endine joodik tean täpselt, mida teha tuleb. Tuleb loobuda sõpradest, kes sind sinna mülkasse tirivad, ja tegeleda mingite hobide
või perega. Millised on su sõbrad, selline oled sa
ise. See on vana tõde. Kui inimesel on korralik,
toetav pere, miks ta siis peaks jooma?
Thomas Buschi kommentaar uudisele
«Alkohoolik on oma murega enamasti üksi»
Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksab Sakala 10 eurot puhtalt
kätte. Kui näed siin oma kommentaari, võta ühendust aadressil
karl.salumae@ajaleht.ee.

Leitud!
Esialgu tundus, et eelmise
Viljandi linnavalitsuse viimase hetke otsus teha algust Oja
tee remondiga seadis uued
linnajuhid paraja portsu otsa,
sest tuleva aasta eelarvesse
polnud töö lõpetamiseks raha ette nähtud. Sel nädalal
aga leiti puuduolev summa.
Siinkohal väärib märkimist,
et remondi teine järk läheb
maksma ligikaudu 71 000 eurot ehk üle kahe ja poole korra rohkem kui hiljuti valmis
saanud esimene etapp.
Linlastel on põhjust ker-

gendatult hingata, sest kui
ajutise katte saanud tee jääks
liiga kauaks asfaldita, muutuks olukord seal varem või
hiljem veelgi hullemaks.
Nüüd tuleb vaid loota, et tee
praegusel kujul kevadeni
vastu peab. Korraliku hoolduse puhul ei olevat see sugugi võimatu. Kui aga osa hiljuti tehtud tööst tuleb järgmisel aastal üle teha, tähendab
see paraku, et maksumaksja
raha on tühja läinud.

KARL-EDUARD SALUMÄE
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Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, sakala@ajaleht.ee

Esmaspäevasteks liiklustalguteks said politseinikud Viljandimaalt vihje viie paiga kohta,
kus inimeste arvates tuleks
autojuhte ohjeldada. Kolm
neist on Viljandis, üks Viiratsi
vallas ja üks Karksi asulas.

Noored hakkavad
europarlamenti
jäljendama
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Et paljudel koolinoortel pole aimu, milline
näeb välja töö Euroopa Parlamendis, korraldatakse tuleval esmaspäeval Viljandi
gümnaasiumis Mudel
Euroopa Parlamendi
(MEP) sessioon.

Kuigi esimese korruse elanikud pole uue piirde suhtes skeptilised, on seda teisel korrusel elav Vello-Aksel Klettenberg. Tema sõnul tuleks Tartu tänava laskumisele paigaldada ka lamav politseinik, mis võtaks autojuhtide hoogu maha.
ELMO RIIG

OHTLIK KURV

Maja rammimist
pidurdav piire tekitab
vastakaid arvamusi
KETLIN BELJAEV
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Viljandis Tartu tänava mäe all järsu käänaku ääres seisval elumaja sein kõneleb selget
keelt sellest, et hiljuti
on sinna auto sisse sõitnud. Kui varem takistas
autosid rauast piire, siis
nüüd seisab kõnniteel
kolm betoonist plokki.
Mitme korteriga maja teisel
korrusel elav Vello-Aksel Klettenberg elas varem sealsamas
allkorrusel. Kaheksa aastat tagasi sõitis tema aknast suure
hooga sisse auto, millest jäi visiitkaardina tuppa numbrimärk. See polnud esimene
kord, kui juht ei tulnud järsus
kurvis auto valitsemisega toime. Enne 2005. aastat oli seda

juhtunud vähemalt kahel korral.
Pärast toonast õnnetust
paigaldas linn maja ja selle
elanike kaitseks metallist piirde. Selle tugevus pandi proovile 3. novembril. Piire kaitses
Vello-Aksel Klettenbergi sõnul
niipalju, et kurvist välja sõitnud auto paiskus küljega piki
majaseina ega roninud seekord ninapidi kellegi tuppa.

Müür täieneb
Metallist piirde aeg sai aga läbi
ja majarahvas hakkas organiseerima uut barjääri. Nii lasigi
linn neljapäeva pärastlõunal
maja juurde kõnniteele tõsta
kolm betoonist plokki.
Selle lahendusega pole Vello-Aksel Klettenberg aga rahul.
«Sel moel, nagu plokid pandud on, nad ennast ei õigusta,»
leidis ta. «See asi on läbimõtlemata ja pole meeste töö, vaid
rohkem nagu laste mäng.»

Elaniku hinnangul on põhiprobleem selles, et kui lumi
maha sajab, lükkab sahk selle
plokkide alla, tekib jää ning
see võib maa külge kinnitamata kamakad paigast liigutada.
Linnavalitsuse teedespetsialisti Heikki Teearu sõnul valiti selline lahendus kiiruse huvides. Aga tõke pole veel lõplikult valmis: plokke hakkab
koos hoidma metallpiire ning
nende peale tuleb ka taramärk,
mis muudab selle juhtidele paremini nähtavaks.
Maa külge ei saanud tõkkeid kinnitada pinnases leiduvate kaablite ja torude pärast
ning Teearu avaldas lootust, et
kolme omavahel ühendatud
betoonkamaka raskus peaks
olema nii suur küll, et takistab
majja sissesõitu. Kokku kaaluvad need ligi 4,2 tonni.
Töödega peaks spetsialisti
sõnul ühele poole saama järgmise nädala lõpuks. Lõplik
summa, mis massiivse barjää-

ri ehitamise peale kulub, pole
veel teada, aga Viljandi Betoonis valmistatud plokid ise läksid linnale maksma 450 eurot
pluss käibemaks.

15–19-aastastele
noortele
mõeldud simulatsioonimängus teeb hulk noori komisjonides tööd ning päeva lõpul
on täiskogu, millel komisjonides arutatud probleemidele
valmis mõeldud lahendusi
kaitstakse. Täiskogule on kutsutud ka Viljandi linnavalitsuse ja -volikogu liikmed.
Viljandi MEP-i peakorraldaja Toomas Koitmäe sõnas, et lisaks riiklikule
MEP-i sessioonile korraldatakse eelmisest aastast mittetulundusühingu Euroopa Maja eestvõttel ka kohalikke
sessioone ning seni suurim
neist leiabki aset 25. novembril Viljandi gümnaasiumis.
Tema selgitust mööda algab päev tööga komisjonides,
mida on viis: maaelu-, sotsiaal-, välis-, julgeoleku- ja sisekomisjon. Arutusele tulevad teemad on seotud parajasti Euroopa parlamendis ja
Eestis päevakorral olevate
küsimustega.
«Iga komisjon töötab väl-

ja resolutsiooni, mis jõuab
täiskogu istungil ettekandmisele. Täiskogul saavad kõik
komisjonid kokku ja näevad
teineteise resolutsioone, toimub debatt, kus noortel tuleb
oma resolutsiooni kaitsta ja
seda kõikidele teistele täiskogul viibijatele põhjendada,» selgitas Koitmäe. Kaitsmine lõpeb hääletusega, millel otsustatakse, kas resolutsioon läbib parlamendi või
mitte.
Nii oma kodukoha kui
Euroopa Liidu aktuaalseid
küsimusi hakkab lahendama
75 Viljandi gümnaasiumi esimese ja teise kursuse noort.
Kohalikult sessioonilt valitakse välja silmapaistvamad noored, kes saavad kutse riiklikule sessioonile.
Sealt valitakse välja need,
kes esindavad Eestit rahvusvahelistel ja Läänemeremaade MEP-i sessioonidel.
Toomas Koitmäe on MEPiga seotud läinud aasta kevadest, kui pooljuhuslikult Eesti sessioonile majanduskomisjoni sattus. «Nelja päeva
jooksul tuli minu komisjonil
leida lahendus euroala rahanduskriisile, mida kaitsesime riigikogu saalis,» rääkis
ta. «Esinemise põhjal komisjonis ja täiskogul valiti mind
esindama Eestit rahvusvahelisel sessioonil Madridis, kus
ma ka täpselt aasta tagasi käisin.»
Esimene Eesti üleriigiline Mudel Euroopa Parlament korraldati 2004. aastal.

Uuel tänaval hakati
torusid vahetama
Viljandi Veevärk alustas reedel Uuel tänaval torutöid
ning järgmise nädala jooksul
on seal liiklus häiritud.
Veevärgi juhataja Toomas Porro selgitusel vahetatakse Uue tänava all välja kanalisatsioonitorud.
Kaevetööde üks ots on
Alexela tankla lähistel ning

teine tekstiilitööstuse juures.
Porro selgitusel kaevatakse umbes 300 meetri ulatuses.
Järgmise reedeni kestvate
tööde ajal on liiklus selles
piirkonnas enamasti häiritud, kuid võib ette tulla ka
hetki, kui tee pannakse autodele üldse kinni. (Sakala)

Parem uni
Uue piirde üle tunneb head
meelt esimesel korrusel elav
noor pere. Kuigi nad ei soovinud, et nende nimed lehes
avaldataks, olid nad nõus oma
seniseid kogemusi jagama. Pereisa sõnul ei saa ta uuele barjäärile lõplikku hinnangut anda enne, kui keegi on selle järele proovinud. Samuti ei
oleks seda tema hinnangul tulnud panna sõiduteele – see
oleks takistatud lumekoristamist.
Pereema sõnul kaitsevad
plokid vähemalt autotulede
eest: need ei paista enam nii
eredalt aknast sisse ja tema sai
juba esimesel ööl paremini
magada.

Torutööd Uuel tänaval algasid reedel ning kestavad umbes 300
meetri pikkusel lõigul nädal aega.
MARKO SAARM
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Herilased ehitasid hiidpesa
AIVAR AOTÄHT
aivar.aotaht@ajaleht.ee

ELMO RIIG

Viljandimaa vaimse tervise päevakeskus Singel pidas Sakala keskuses
maskiballi, millele oli teistest Eesti päevakeskustest tulnud 160 külalist.

Sakala keskus täitus
maskeeritud pidulistega
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Kui ballitantsud olid selgeks
õpitud, hõivasid mittetulundusühingu Viljandi Singel
vaimse tervise päevakeskuse
maskiballil põranda säravad
varieteetantsijad.
Ball oli eile Viljandi Sakala keskuse saali kokku toonud
160 inimest mitmelt poolt Eestist ning igaüks neist kandis
rohkem või vähem sädelevat
maski. Oli näha printsi- ja
printsessirüüs peolisi, kuid
mõni oli suisa röövlimaski pähe tõmmanud ja nahktagi selga ajanud. See ei seganud nautimast õrna flöödikontserti, mis
pälvis pika aplausi.
Lisaks oma maakonna rahvale oli külalisi Pärnust, Karulast, Tartust, Raplast ja Tallinnast Pelgulinnast. «Oma rahvast on meil umbes 60 jagu, ülejäänud on külalised,» täpsustas

päevakeskuse Singel psühholoog Linda Luhse.
Balli ettevalmistamine algas juba kevadel, kui Urve
Kimmeli kirjutatud projekt raha sai. Tantse hakati harjutama
suvel ning septembris läks lahti maskide ja rõivaste valmistamine. Sada sinistes, punastes ja
rohelistes toonides sädelevat
maski olid Singeli päevakeskuse kliendid ka külalistele valmistanud. Neid sai osta luukerekostüümis müüja käest.
Viljandimaa Singeli vaimse tervise keskuse tegevjuhi
Itta Araku sõnul oli maskiball
päevakeskusele täiesti uus ettevõtmine, kuid mõte on seda
hakata korraldama kord aastas.
«See on päevakeskuses käijatele pidulik sündmus. Nad ei
ole ballil kliendid, vaid täiesti
tavalised inimesed ning see ei
loe, mis puue kellelgi on,» rääkis ta.

Suvi läbi sumistas Oru
talu pererahva pea kohal hulk herilasi ning
sügiseks olid nad elumaja pööningule meisterdanud pesa, mille
ümbermõõt küündis üle
kahe meetri.
Mürgised putukad inimesi ei
rünnanud, aga päris ilma sutsakata elu ühise katuse all
siiski ei möödunud. Paar katset herilasi eemalt mürgiga
heidutada tulemusi ei andnud
ning alles sügisel sai pererahvas näha, mil moel olid nood
end nende katuse all sisse
seadnud.
Suure-Jaani vallas Metskülas elav Priit Tats rääkis, et
herilased on ka varem Oru talus mõnda kohta pesi teinud,
kuid need pole millegi erilisega silma paistnud. Sedapuhku
köitis juba suvel pererahva tähelepanu, et elumaja katuse
vahelt poeb sisse ja välja palju herilasi.
«Ma pole varem näinud, et
herilasi nõnda palju pesa lähedal lendaks,» lausus Tats.
«Arvan, et korraga oli alati
õhus või maja küljes mitukümmend herilast.»
Oma toimekast elust andsid herilased märku nii tavapärase sumina kui omapärase
krõbistamisega, kui nad oma
pesa ehitamiseks sobivat materjali kratsisid.
«Nagu hiired oleksid pööningul olnud,» võrdles Tats.
«Aga kui päike loojus, saabus
öörahu ja kõik oli vaikne.»

Osa tikkus tuppa
Suve edenedes hakkasid putukad pööningult ka eluruumidesse sattuma. Nii juhtuski
Priit Tatsi sõnul ühel päeval,
et kui tema elukaaslane asus
teise korruse trepist alla minema ja võttis käsipuust kinni, jäi talle herilane pihku.
Too torkas naise kätte sutsaka
mürki.
«Siis hakkasime tõsisemalt rääkima, kas ja mida
peaksime nendega ette võtma,» nentis Tats.
Ta jutustas, et äi oli proovinud pööninguluugi kaudu
katuse alla mürki piserdada,
kuid pidi ärritunud putukate
peale kohe tagasi tõmbuma.
Väimees ise kinnitas mürgiga
immutatud nutsaka pika toika
külge ja asetas selle maja välisseina vastu pesa sissekäigu
juurde. Väidetavalt pidanuks
herilased niimoodi mürgi ise
pessa kandma. Võimalik, et
mõne putuka eluküünal ka
kustus, kuid pesakonna elukäiku see ei mõjutanud.
Tats rääkis, et esimeste öökülmade järel muutus herilaste elu vaiksemaks ja varsti
neist enam midagi kuulda polnud. Vist septembris julges
pererahvas lõpuks pööningule minna.
«Kui pesa nägin, ehmusin
lausa ära,» meenutas Tats.
Mõni herilane kõndis veel
ringi, aga muidu putukad inimestest enam välja ei teinud.
Ühtlasi ilmnes, et paaris kohas oli alustatud uute pesade

Oru talu perepoeg Sandor Tats uudistab ettevaatlikult herilasepesa, mille ümbermõõt on 226 sentimeetrit ja pikima külje pikkus 90 sentimeetrit.
MARKO SAARM

tegemist, aga selle tööga polnud kaugele jõutud.
Herilaste suvist meistriteost käis uurimas ka Sakala
meeskond. Selgus, et mööda
pikimat külge ulatus pesa pikkus 90 sentimeetrini ning ümbermõõt küündis lausa 226
sentimeetrini.
Mis hiigelpesast edasi
saab, ei osanud pererahvas
praegu pakkuda.

Teadlane: tavatult suur
Tartu ülikooli ökoloogia ja
maateaduste instituudi vanemteadur, putukaökoloog
Tiit Teder (pildil) hindas muljetavaldavate
mõõtudega herilasepesa fotolt ja ütles, et
kindlasti pole
nii suur pesa tavaline.
«Kuid soodsate tingimuste
korral – soe ja kuiv suvi ning
palju pesaehitamiseks vajaminevat materjali pesakoha
ligiduses – tuleb sellises suuruses pesi aeg-ajalt ikka ette,»
lausus ta. «Pesa võib tunduda
suurem ka siis, kui see satub
olema suhteliselt kitsas kohas
ja saab kasvada näiteks laiu-

sesse, aga mitte kõrgusesse.
Kõnealusel juhul on see küll
igas suunas suur.»
Mis on suurim teadaolev
herilasepesa, mis Eestist leitud, seda ei osanud Teder öelda.
«Rekordiraamatut selles
osas keegi arvatavasti ei pea,
aga ega need Eestis väga palju suuremaks paisuda saagi –
pesaehitamiseks soodne aeg
on meil selleks lihtsalt liiga
lühike,» selgitas ta. «Samas
näiteks Inglismaal on leitud
peaaegu kahemeetrise läbimõõduga herilasepesa, mis on
väidetavasti ka üks suuremaid
üldse.»
Nagu Teder ütles, kestab
ühiseluliste herilaste pesa
elutsükkel ühe hooaja ja igal
aastal ehitab uus põlvkond endale uue pesa. Nõnda saavutabki pesa oma maksimumhiilguse suve lõpuks või sügise alguseks.
Herilane sureb, kui tal tiivad läbi kuluvad või sügisel
külmade saabudes. Samas juhatab suve lõpp sisse uue eluringi: nukkudest väljuvad
ema- ja isaherilased, kes lendavad pesast välja ja paarituvad. Seejärel isased surevad,
viljastatud emaherilased aga
poevad turvalistesse pragu-

desse või pinnasesse ning langevad talveunne. Kevadel
poeb emaherilane talvituspaigast välja, otsib endale sobiva
paiga, teeb tillukese pesa, muneb ning uus pesakond saabki alguse.
«Harva või isegi väga harva
võib talvitunud emaherilane
tõepoolest uue pesa rajada vanasse pessa,» rääkis Teder.
«Aga see pole nüüd enam see
emaherilane, kes eelmisel aastal pesa rajas – too sureb suve
teisel poolel –, vaid eelmise suve lõpu poole koorunud ja talvitunud uus emaherilane.»
Isegi kui uus emaherilane
peaks otsustama vana pesa kasuks, ei hakka järgmine pesakond eelkäijate loodut samamoodi edasi kasutama, vaid
sellest saab uue pesa aluskonstruktsioon. Teisalt võib
juhtuda kas seda, et uue põlvkonna emaherilane kasutab
vana pesa talvel varjupaigana.
Teder lisas, et tavaliselt
elab ühes pesas mõnisada herilast, aga Oru talu tavatult
suures pesas võis neid ilmselt
kokku lugeda tuhandeid. Eestis elab üheksa liiki ühiselulisi herilasi, neist suurim on
vapsik. Oru talus elas tõenäoliselt üks mitmest metsaherilaste hulka kuuluvast liigist.
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VÄGIVALD

Ohvrid ei tunne end sageli ära
KARL-EDUARD SALUMÄE
karl.salumae@ajaleht.ee

Statistika järgi on perevägivalla juhtumitest
teatamata jätmise põhjuseks vaid kaheksal
protsendil juhtudest kättemaksu kartus. Koguni
64 protsendil juhtudest
põhjendatakse seda sellega, et vägivallatsemine
polnud väga hull.
Esmaspäeval tähistatakse ülemaailmset naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva.
Perevägivalla temaatikat uurinud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Laidi
Surva tõdes tähtpäeva eel antud usutluses, et nii mõnigi
kord ei käsitle selle käes kannataja end ohvrina. Arvatakse,
et kui räägitakse ohvritest, peetakse silmas palju halvemas
olukorras olijaid.
Laidi Surva (pildil), mis täpselt
on juriidilises
mõttes vägivald?
Kust maalt algab füüsiline ja
kust vaimne vägivald?
Karistusseadustik annab sellele
väga selge vastuse. Füüsiline
vägivald on see, kui üks inimene tekitab teisele valu või tervisekahjustuse. Oluline pole

see, kuidas seda täpselt tehti
või milliseid vigastusi kannatanu sai, vaid see, et teine inimene sai haiget.
Vaimse vägivalla puhul
saame rääkida peamiselt kahest karistusseadustiku paragrahvist. Paragrahv 118 ehk raske tervisekahjustuse tekitamine kätkeb endas raske psüühikahäire põhjustamist, paragrahv 120 räägib aga ähvardamisest. Kui kedagi ähvardatakse
tappa või tema vara rikkuda,
on see seaduse kohaselt vaimne vägivald.
Kas Eesti naised kannatavad
rohkem füüsilise või vaimse
vägivalla käes?
Uuringud näitavad, et mõlema
käes. Tihtipeale esinevad need
koos. Naiste tugikeskuste statistika kohaselt on 81 protsenti
sealt abi saanud naistest kannatanud vaimse ja 68 protsenti
füüsilise vägivalla käes. Siit
saab järeldada, et nii mõnigi
neist on kogenud mõlemat.
Tuleb märkida, et need
kaks pole ainsad vägivalla liigid. On ka näiteks majanduslik
vägivald ning loomulikult ei tohi unustada seksuaalvägivalda.
Kui suur osa kõigist perevägivalla juhtumitest ametliku
käigu saavad?
Viimane ohvriuuring tehti
2009. aastal. Selle põhjal võib
öelda, et politseisse teatab juhtunust 23 protsenti kannatanutest. Võib arvata, et perevägi-

Nii mõnigi kord ei käsitle vägivalla käes kannatavad naised end ohvritena. Arvatakse, et kui räägitakse ohvritest, peetakse silmas palju halvemas olukorras olijaid.
ELMO RIIG

valla puhul on neid veelgi vähem.
Tugikeskuste statistika kohaselt jõuab politseisse üheksa protsenti juhtumitest. Siinkohal tuleb aga silmas pidada,
et varjupaikades olevate naiste juhtumid on enamasti keskmisest märksa tõsisemad.
Kas lapsepõlves kodus füüsilist nuhtlemist kogenud ini-

Turvaliselt talvisele tuisule vastu!
Pakume järgnevaid kaubamärke:

Bridgestone · Continental
Michelin · Nokian · Hankook
Goodyear · Yokohama

Ning kui siiski hätta jääd tule võta HONDA lumepuhur

LX Motors OÜ
Tallinna mnt 86
www.lxmotors.ee
tel: 43 55 421

mesed on tõenäolisemad peres vägivallatsejad?
Uuringud on näidanud, et vägivalla aktsepteerimine pärandub põlvest põlve. Siinkohal
tuleb märkida, et kodus laste
peal vägivalda kasutades ei
kasvatata ainult uusi vägivallatsejaid, vaid ka ohvreid, sest
nad on tema suhtes vägivallatsemisega harjunud. Praktikas
on olnud juhtumeid, kus naine

on ühest suhtest teise kannatanud perevägivalla käes.
Kui keeruline on sellist inimest ümber kasvatada? Ma
kujutan ette, et ta võib öelda,
et see kõik, mis talle räägitakse ilma vägivallata koduelust,
on lihtsalt ilus jutt.
Tihtipeale nad ei ütle, et see on
ilus jutt, vaid hoopis seda, et
perevägivalla käes kannatami-

Hädalistele on
Eestis 12
tugikeskust
Mittetulundusühingud on Eestis
loonud 12 naiste tugikeskust,
kuhu psühholoogilist, majanduslikku, füüsilist või seksuaalset vägivalda kogenud naised
saavad koos lastega pöörduda.
Neile pakutakse seal turvalist
keskkonda ja abi.
Tugikeskustes teenindatakse nii oma piirkonna kui teiste
maakondade naisi.
«Selline paindlik süsteem on
loodud eesmärgiga tagada ohvritele parim võimalik abi, sest esiteks võib vägivallatseja ohtlikkuse tõttu olla vajalik naine kodukohast kaugemale viia, teiseks
võivad tugikeskuse kohad olla
täidetud ja siis on vajalik minna
mõnda teise tugikeskusesse Eestis,» selgitas sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist Helen Sööl.
Käesoleva aasta üheksa kuu
jooksul pöördus naiste tugikeskustesse üle 1100 naise. Ohvritest naistel on võimalik abi saada ka helistades tugitelefonil
1492, mis vastab kella 8–20.
(Sakala)

ne ei käi nende kohta. Kui näiteks igal palgapäeval on kodus
tüli, mille käigus üks pool muutub vägivaldseks, ei pruugi ohver selle ja perevägivalla vahel
seost näha. See on väga kurb.
Kvalitatiivsed uuringud on
näidanud, et vägivald aja jooksul süveneb. Seetõttu on võimalik, et ka räige vägivalla
käes kannataja ei mõista, et ta
on ohver.
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TEHNOÜLEVAATUSED
kõikidele sõidukitele,
traktoritele ja liikurmasinatele.
Et ennetada probleeme tehnoülevaatusel, pakume
autoomanikele, kelle sõiduki numbrimärk
lõpeb numbriga 9 või 0,
eri
le registre a
u
T
teha ülevaatus juba täna.
võid võit

aniale ja
end kampa atoili kinkekaardi!
las St
korra näda

AS RAEL

Leola t 62, tel 433 0982
 E–R kl 8–17.30
 L kl 9–14

Raua t 18, tel 434 9609
 E–R kl 8.30–17.30
 L kl 9–14

Näe sügisilmas võimalust,
mitte probleemi

AUTODE JA HAAGISTE

RENT

OÜ Ants Viljandi
L䟒bis䟡idupiiranguta
garantii

Amserv Viljandi esindus abistab iga ilmaga!

Riia mnt 54n, tel 434 5630
www.ansvil.ee

Uue tehnoloogiaga pirnid muudavad tee kuni 50% valgemaks. Kui esiklaasi
puhastavad seejuures uued kojamehed, paistab kogu sügisene ilu kätte täies
hiilguses. Naudi igat sõitu!

AASTANE

Optiblue ja Optibright
pirnide komplektid

al 31 €

(H4 Optiblue)

AUTOVARUOSAD
LAHTISED ÕLID

Suur-Kaare t 69, Viljandi. Tel 444 8866.

SÕIDUKITE
REMONT

Tel +372 5399 0909
Pärnu mnt 10, Viljandi

REHVITÖÖD,
REHVIMÜÜK,
AUTOREMONT.
Uus t 38, Viljandi. Tel 5199 8447.
E-post rehviekstra@gmail.com

REHVIVAHETUS
E–R 9–17, L 9–14.
Tel 434 9333.
Vaksali t 36, Viljandi.

www.conti.ee

PARIMATEST PARIMAD

9DQD9}LGX$XWRNHVNXV1}XVWDPLQHPNPRQWDDç7HO

´¸Ȋ¸d
kojamehed,
esiklaasi komplekt

al 30 €

www.amservauto.ee

´¸Ȋ¸d
·¥°³²«ĕ¬¹Ȋ°¸©¶

al 24 €

Amserv Viljandi
Karula teeristi, Saarepeedi vald
Telefon 650 2170

KULTUUR

23. november 2013

Sakala 7

1.

TEEMAD

Toimetaja TIINA SARV, 433 0047, tiina.sarv@ajaleht.ee

1. detsembril annab Suure-Jaani
gümnaasiumi aulas advendikontserdi Kalevi kammerkoor.

Nõukogude armee
lõi kõiki ühe lauaga
TÕNU VÕSA,
kirjandushuviline

Staažika ajakirjaniku Stepan Karja ilukirjandusliku mälestusraamatu «Prokrustese sängis» tegevus
leiab aset 1950. aastate Eestis. Kirjeldatakse väeteenistusse sattunud maapoisi üleelamisi, aga ka tolleaegset elu üldisemalt.

Monika Hint klõbistab luudest tuulekella, mis peaks pahade vaimude eest eriti kindlalt kaitsma.

2 × ELMO RIIG

LUUKUNST

Pisut kõhedust tekitaval
materjalil on vägi sees
TIINA SARV
tiina.sarv@ajaleht.ee

Kui rahvusliku tekstiili erialal Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud
Monika Hint pärandtehnoloogia alal magistrantuuri astumise järel luutöötlemisega tegelema
hakkas, oli see tema enda sõnul tundmatus kohas vette hüppamine.
Aga Siberis sündinud, juba
tüdrukutirtsuna koos emaga
taigas kaasas käinud ning sealsete inimeste põnevaid karulugusid kuulnud naisele meeldivadki erakordsed ja pisut seikluslikud ettevõtmised.

Vilespillid ja kurvikud
Praegu võib Monika Hindi töökojas näha luust nööpe, tuulekelli ja vilespille. Väikestest
luudest valmivad juuksehoidjad ja päris pisikestest seibi
seibidest kurvikud ehk tibatillukesed nukrad loomad.

Lambavarvastest
tehtud
vardakojad.

«Mulle meeldib meie esivanemate suhtumine: miski ei
tohtinud raisku minna. Ka loom
kasutati nii palju ära, kui vähegi võimalik, ja ülejäänu maeti
maha, mitte ei veetud vargsi kuhugi metsa alla. See näitas lugupidamist,» kõneleb ta.
Monika Hint on ainus luudest esemete valmistaja Eestis
ja on pidanud ise palju avastama. Nii ongi tulnud appi võtta
kirjandus ning omaenese taip ja
virgad sõrmed. Korra, tõsi küll,
käis ta saamide juures ning õppis neilt palju kasulikku.
Tunnistan, et järgmine mõte on pisut silmakirjalik: kuigi
liha sööb meist enamik ning nahast jalanõud ja käekotid meeldivad meile samuti, on luust
eset kaela riputada või juustesse panna natuke hirmutav.
«Oh jaa, paljud inimesed
tunnevad kõhedust, sest luid
seostatakse surmaga. Minul sellist mõtet ei teki,» lausub selle
peale Monika Hint ning räägib
taas põhjarahvaste põhimõttest
kasutada ära kõik, mis loomast
saadakse. «Oleme harjunud pi
pidama loomi peamipeami
selt toidu saami
saamiseks. Kui me li
liha ära söö
söösii
me,
siis
miks e
ei
võiks luid
kasutakasuta
da?»

Laes kõlguvad põdrahammastest tuulekellad, mis liikudes klõbisevad.
«Tõepoolest, need võiksidki tuppa jääda, mitte ukse taga
rippuda,» nendib nende valmistaja ning arutleb edasi:
«Kui tuulekella algne eesmärk
oli majast kurjad vaimud
eemal hoida, siis luudest kell
peaks seda eriti hästi tegema.»
Ükskõik, millest Monika
Hindiga ka ei räägiks, ikka
jõuab ta oma vääramatu põhimõtte, materjali võimalikult
säästliku kasutamiseni. «Mulle
ei meeldi, kui võetakse looma
sääreluu, pannakse kruustangide vahele ja hakatakse sealt
kullassepasaega midagi välja
saagima. Mina leian vormi materjalist endast.»
Tema sõnul on lausa hitttooted lambavarvastest tehtud
vardakojad. Need torgatakse
pooliku kudumi sees olevate
varraste otstesse, et silmad maha ei jookseks ja vardad läbi
kotiseina torkima ei hakkaks.
Monika Hint näitab ka nõelakodasid, mis nupukalt lahti
käivad, ja märgib, et vanasti
olid nõelad suur väärtus – ei olnud nii, et nõel kukkus põrandaprao vahele ja tühja temaga.
Meister ütleb, et ta ei ihalda eksootiliste loomade luid,
vaid on rahul nendega, mille
Eestist kätte saab. Samas on tal
ka 40 000 aastat vana mammutiluu tükk, mille tõi pillimeister Taavi-Mats Utt, kellega koos
ta plaanib luust puhkpille

meisterdada. Esimene oleks
hirveluust flööt.
Võib vist öelda, et kõige eksootilisemad, kuigi kodumaist
päritolu, on Monika Hindi valmistatud jäärakotinahast aksessuaarid: raha- ja tubakakotid.

Plastmassasjal pole väärtust
Magistrantuuriaastatel viis Monika Hint end kurssi ka ettevõtluse põhitõdedega ja sai julgust asutada oma ettevõte, kus
ta lisaks luust esemete valmistamisele koolitab ka huvilisi.
Tuleval nädalal on tulemas käsitööõpetajad.
Kõigi ettevõtmiste juures
on toeks olnud abikaasa Riho.
«Eks Koordi talu ole järje
peal hoidnud nii mind kui ka
kolme tütart,» ütleb Monika
Hint.
Nüüd on vanim laps juba
kunstiakadeemia diplomiga,
keskmine õpib Tartu ülikoolis
idamaade keeli ja noorem hakkab gümnaasiumi lõpetama.
Emal on aega ja energiat oma
asju suuremalt ette võtta.
«Paljusid luust esemed ei
kõneta, nad eelistavad midagi
värvilisemat. Plastmassasjal ei
ole aga suurt väärtust. Luuese
on tugev, püsiva väärtusega ja
tal on vägi sees,» on Monika
Hint veendunud.
Iseendale ta pole veel leidnud ilusat ja vägevat ehet, mida võiks iga päev kanda. Kui
saaks kuskilt ühe uhke karukihva…

matute ja sõjafilmide järgi.
Millega siis seletada Pauli
meeleheidet ja trotsi?
Ahistavaid ja alandavaid
nõudeid tundus olevat ikka
ehmataval määral. Kõik kokku tekitas väga nigela enesetunde.
Ega ma oska praegugi
oma tollast käitumist analüüsida. Olin korralik õpilane –
tehnikumi direktori naine ei
oleks ju lõpupeol viletsat lõpetajat kahel korral tantsima
tirinud – ja tööliste kamandamisega sain kah enam-vähem
hakkama. Rivi ees aga karjub
seersant: «Reamees, vait olla!»

Stepan Karja, kuidas raamatusse pandud lugu võtta: kas
Mõni temp oli ikka lausa
lugeja peab tagantjärele
hullumeelne: käivitada
kaasa elama eesti noormeestunnimeheks olles mootorte kannatustele Nõukogude
ratas ja sõita, võtta uus sõarmees või osutab autor
javäe saapapaar kaenlasse
hoopis peategelase heitlikuja minna turule seda müüle iseloomule – ta ju ei alluma. Või teha komandeerinnud distsipliinile ning tõmgust tulles mõnepäevane
bas ise endale kaela sekelpõige koju. Kas vanglat ei
dusi ja karistusi?
kartnud?
Eks seal ole üht kui teist.
Pealkiri viitab
Küllap Paul kaaeluolule väga kitlutles nii- ja naasastes raamides.
pidi, aga lootis, et
Prokrustes, kreetasub riskida. Kirka muinastegelasade müügist loodetud raha eest
ne, julm teerööoleks noormees
vel, köitis kinnivõinud täikalt osta
võetu oma sängi
ja tegi ta sängi
korralikud kroommõõdu järgi pasäärikud ja nahkrajaks: lühikest
kindad. Ta oli
venitas, pikka lõiedev poiss. Aga tekas jalust või
da ahvatles ka
peast. Vene kroo- Stepan Karja
pealinna erakordnus löödi ka kõiki
sus.
ühe lauaga: üle
Ta valis teenissaja kilo kaaluv mees sai satuskohaks Tallinna, et rohma suure toiduportsu kui
kem näha ja linna tundma
poole kergem kaasvõitleja.
õppida. Kuigi teenistus kujunes pikemaks, polnud põhMinu, raamatu teksti järjust kahetseda, sest oli võigi Paul Võsonurme väeüksumalik osa saada
sesse olid koonmitmest suurest
datud äsja tehnikumi lõpetanud
kultuuriüritusest
noored, kellest
ja näha teatrietendusi. Mul pümõnel õnnestus
sivad elu lõpuni
esimesel töökomeeles pildid «Othal olla vähem
kui kuu aega. Nad
hellost», «Rigoletei olnud veel
tost», «Aidast» ja
unustanud õppeteistest ooperitest, mida väeteeasutuses korrutatud loosungeid
nistuse kõrvalt
nägin.
noortele avatud
Paul jäi kahetteedest, vajadusest näidata üles Ajakirjaniku esikteos
sema, et ei näinud
Helmi Puuri «Luijulgust ja initsiatiivi ning puudusi
kede
järves».
nähes kõhklematult tegutseMind tabas täpipealt sama
saatus. Mõtlesin peagi pärast
da.
Kohe esimesel päeval
kroonuteenistust sõita peasaid noormehed teada, et rilinna Estonia etendusi vaatama, kuid kahjuks ei tulnud
vis ei tohi kõnelda, väeosa
sellist võimalust.
platsile üksi minnes ei tohi
sammu astuda, vaid tuleb kiiEhk tekib Paul Võsonurresti joosta ning väljakäiku
mel veel kunagi selline võiviiakse rivikorras. Maapoisid
malus.
kuulsid imestades, et piima
ja piimatoite ei ole ette nähKas saame kord lugeda ka
tud, ja kõiki masendas teade,
sama mehe ettevõtmistest
et puhkust antakse vaid erilitsiviilisikuna?
selt väljapaistvate saavutusKahtlen, kas sellega toime tulen. Enne saab vist ajalimiit
te puhul.
läbi. Aga Paulikese lapsepõlIgal ajal ja igas sõjaväes vavest ehk õnnestub üht-teist
litseb range kord – seda
arvutisse lüüa. Seegi on keeruline ettevõtmine.
teadsid ju tüdrukudki raa-
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Ametniku nahk läheb
aastatepikkuse
parkimisega õhemaks
ja painduvamaks
MARGUS HAAV
margus.haav@ajaleht.ee

Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi läks kord
kontrollima kaebust, et
ühel mehel olevat kuuri
all hunnik pealuid ja relvi. Inspektor sõitis kaaslasega kohale ja veendus, et kõik ongi nii.
Olid relvad, olid pealuud. Ja oli omanik, kes
vestlusele ametnikega
võttis kaasa granaadi.
Ametnikud satuvad vahel silmitsi suurte probleemidega,
mis seavad ohtu isegi nende
elu, rääkimata tervisest ja
psüühikast. Kui jõustruktuurides töötavate inimeste ettevalmistuse hulka kuulub äärmuslike juhtumitega arvestamine,
siis ka tavalised riigi- ja omavalitsusametnikud satuvad oma
igapäevatööd tehes teinekord
vastamisi teravate konfliktide
ja ootamatute vahejuhtumitega. Nende eest pole kaitstud
keegi.

Kuulid kipuvad kergesti
lendama
Anne Kivi töötas Viljandimaal
muinsuskaitseinspektorina õigupoolest juba paar aastat enne seda, kui amet 1993. aastal
asutati. Üheksakümnendate algus oli üldse ärev aeg. Sel perioodil sattus Kivi talumehe
juurde, kelle maal asus arheoloogiamälestis.
«Mees kuulas ja kuulas
mind ning tegi siis väikese vihjena teatavaks, et tal kipuvad
kuulid püssirauast üsna kergelt lendama, ja lisas paljutähenduslikult, et ta olevat vangiski istunud,» meenutab Kivi.

Ta on pidanud ka kaitsepolitseile seletusi andma, sest üks
kodanik oli esitanud tungiva
kaebuse, et muinsuskaitseinspektor kippuvat teda jälitama.
Kaebus, et üks mees on
oma abihoonesse kogunud hulga militaarvarustust ja aknast
paistab suuremal hulgal pealuid, jõudis Anne Kivi lauale
samuti üheksakümnendatel
aastatel. Kivi läks koos kaaslasega kohapeale asja uurima
ning veendus oma silmaga, et
kõik kaebuses väljatoodu vastas tõele. Juttu aeti ka koha peremehe endaga ning Kivi ei
saanud esiotsa arugi, miks tema kaaslane korraga näost valgeks läks.
«Mul militaarteema vastu
udishimu on,
pisut ikka uudishimu
eelest on see
aga minu meelest
üks mõttetute
ute meeste
mõttetu mäng,»
g,» selgitab
Kivi. «Sellepärast
ärast ei pannud ma üldse tähele,
et peremees oli
kogu meie veststluse ajal hüpi-tanud peoss
granaati. Või-malik, et ma
a
märkasingi,
i,
aaga ei taibanud kohe, et
asee on granaat.»
Need, kess
arvavad, et õbblukest inspekkitorit saab niisama verest välja lüüa, on pidanud sügavalt pettuma. Näitekss poolteist aastat tagasi
gasi sattus Kivi Tarvastu
astu vallas
ühe kaitse all oleva maja
juurde ja selle ümber nähtu tekitas temas küsimusi. Vastuseid otsides avastasid politseinikud sealtsamast hulga kanepitaimi.
Kaks kuriteos kahtlustata-

vat meest tabati juba samal
päeval. Selgus, et need olid
Soome kodanikud. Kontrollimisel tuli välja, et maja ümber
kasvatati kanepitaimi, ruumides oli sisse seatud aga nende
kuivatamise süsteem. Kõik see
juhtus ärkamisaja luuletaja
Ado Reinvaldi sünnitalus Ilissal.
Ligi veerandsaja ametis oldud aasta jooksul on Anne Kivi silmade eest käinud läbi
hulk inimesi. Muinsuskaitse
tingimused kipuvad vahel
omaniku rahakotile tunda andma ja kus on mängus raha, seal
kipub meel sageli tuliseks minema.
«Eks ikka proovid end sättida kodaniku nahka, et kuidas
olukord tem
tema silmade läbi
paistab,» selgitab
s
Kivi ja
möönab, et tema ametis on
bürokraatiat omajagu. Bürobürokraatia
kraatial a
aga on juba kord
see halb omadus, et ta
kipub e
ennast juurde tekitama. «
«Igasugused piirangud läh
lähtuvad sellest, et
sajast in
inimesest üks on
pahatahtlik ja leiab seapahatah
dustes augu ning see
duste
tule
tuleb siis kinni panna Nii võivad kahna.
jus
justada
saada aga
k seadusest kinka
nipidajate hun
vid.»
v
Mis salata,
m
muinsuskaitse
o
otsusest
sõltub
ssageli, kas ja millistel tingimustel
lis
mõ
mõni miljoniprojekt saab alata. Kivi
rõ
aga rõhutab,
et muinsuskaits
suskaitsjate
ülesanne ei
ole trahvi teha ja inimeste
käsi väänata, vaid ikkagi mälestist säilitada. «Sa pead omanikuga ühele lainele jõudma
ja selgitama, et tegu on kultuuriväärtusega, mis on ka talle ja
üldsusele oluline.»
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Muinsuskaitseinpektor Anne Kivi on pärast veerandsada ametis oldud aastat peaaegu võimatu üllatada.

Kuidas
tänav
plehku
pani
Kõik, kellega selle loo tarvis
rääkisin, on pika praktikaga
ametnikud, keda niisama üllatada pole võimalik. Aga vahel
võib juhtuda midagi sellist, mis
ka kõikenäinud ametniku
imestama paneb.
Oli kord Viljandi linnavalitsuses nõupidamine, mille
peateemaks oli renoveeritava
Pika tänava aluskiht. Vahepeal algas erakordselt tugev
sadu ja nii juhtuski, et kohe
pärast nõupidamist seisis majandusameti juhataja Reevo
Maidla Pika tänava alumises
otsas ja vaatas, kuidas alles
äsja jutuks olnud tee aluskiht
sõitis nagu kelguga mäest alla
luhale.
«Me olime just arutanud, et
võib kive hakata panema ja
mõned minutid hiljem näeme,
kuidas alus põrutab kohisedes
alla nagu Colorado jõgi ja kanalisatsioonikaevust purskab
välja tohutu fontään,» vangutab Maidla pead. (Sakala)

Kivi ohkab ja lisab, et riigi
nõudmised ja toetused pole paraku sageli tasakaalus.
Mis aga puutub asjaajamiskultuuri, siis see on tema hinnangul üheksakümnendatega
võrreldes tunduvalt paranenud, kuigi arusaamatusi tuleb
vahel ikka ette.
«Sa pead oma valdkonda
väga põhjalikult tutvustama:
inimene ei pruugi ju teada kõike seda, mida sina tead,» räägib Kivi. «Arst ei viitsi ka vahel
pikalt haigusi seletada ja nii ei
saagi aru, mis valesti on ning
mida sa lõppude lõpuks võid
teha ja mida mitte. Inimestega
tuleb rääkida ja kui vaja, siis
korduvalt!»
Kommunikatsioonihäired
on sellegipoolest kerged tekkima. Vahel juhtub, et ametnik
saab asjast aru ühtmoodi, inimene aga sootuks teisiti.
«On muidugi selliseid, kes
ei hakka üldse ametnikuga
vaidlema, aga pärast lähevad
ja teevad asju talupojatarkusega ikka omamoodi,» lisab
muinsuskaitseinspektor.

Solk, vesi, puud
ja muud
Viljandi linnavalitsuse majandusameti juhataja Reevo Maidla oskab iga halli juuksekarva
kohta oma peas rääkida eraldi
loo. Mõni probleem on halliks
ajanud ka terve salgu. Majandusameti juhataja on see, keda
kutsutakse õhtul vaatama ootamatult sõiduteesse tekkinud
auku. Majandusameti juhatajale helistatakse siis, kui mõistmatu rebane on öösel kalmistul välja kraapinud värskelt
muldasängitatud urni lahkunu
tuhaga. Ja temale võetakse kõne selgi juhul, kui tormituul on
teleriantenni viltu puhunud.
Antenni kohta oli ta kõne saanud just samal hommikul, mil
kohtusime.
«Selle ameti eripära ongi
see, et ma ei tegele ühe kitsa
valdkonnaga,» mõtiskleb Maidla. «Majandusvaldkond kätkeb
endas ehitust, hooldust, solki,
vett ja puid – ühesõnaga absoluutselt kõike. Probleemid kipuvad põimuma ja osa neist
jookseb minu kätte sotsiaalameti kaudu.»
Maidla ei ole üllatunud, kui
õhtul kell kümme helistatakse
talle politseist ja kutsutakse
kaasa kohta, kus autojuht on
rehvi augus puruks sõitnud.
Kui linnas on midagi viltu, on
paljudel süüdlane kohe teada:
loomulikult on see majandusameti juhataja, kes veel!
«Ilmselt on see tulnud meie
tarbimisühiskonnast. Oleme
tarbijatena nii targad, et nõuame oma õigusi. Inimesed kui
maksumaksjad nõuavad ka
oma õigusi,» arutleb Maidla.
«Muidugi on see õige ka, aga
inimestel jääb vahel vajaka

PEETER KÜMMEL

Kuigi ametnikuamet karastab inimest tahes-tahtmata, ei tasu oma isiklikke emotsioone nende peal siiski välja elada. Natuke mõistmist ja mõtlemist ei tee kunagi paha ning vägivallaga pole kunagi midagi lahendatud.

mõistmisest ja oskusest lahti
mõtestada, mis on probleemi
taga. See kehtib ka ametnike
kohta!»
Psühholoogi ülesandeid tuleb Reevo Maidlal täita üsna
sageli. «On olnud üsna karme
sõimajaid, sageli on kõige selle taga muidugi tõsised mured.
Mõnikord saan räuskavalt kodanikult kaela kõik linna ja
ühiskonna jamad ning lõpuks
nõuab ta, et ma need kõik ja kohe lahendaksin.»
Ühiskond on kirju, muresid
on ikka jagunud. Ja kui vanad
lahenevad, võivad kohe uued
peale tulla. Enamasti tulevadki. Vahel öeldakse, et on ameteid, kus sõimatasaamine on
juba palga sisse arvestatud.
Maidlale see väide ei meeldi.
«Hea küll, kui sõimatakse
veel õige asja eest, aga kui sa
tunned, et kõnealune probleem ei puutu üldse sinusse,
siis see küll palga sees ei ole,»
vaidleb ta vastu.
Oma alluvatele õpetab ta,
et inimesest tuleb püüda eelkõige aru saada. Ametnike käsuahelast, korraldustest, eelnõudest ja eelarvetest ei saa
igaüks aru ja tegelikult ei peagi saama. Inimlikku juttu aga

mõistab igaüks. Nii on Maidlal
välja kujunenud mitu kindlat
kirja- ja telefonisõpra.
«Üks proua helistab mulle
üsna regulaarselt ja annab ikka teada, kuidas tal läheb,»
toob ta näiteks. «Vahel kiidab
ikka ka, parandatud teeaukude või pügatud puuokste eest.
Selliseid sõpru on mul veel!»
Vahel mõtleb Reevo Maidla endamisi sellest, kui paljudele inimestele läheb postkasti tema allkirjaga ettekirjutus.
Enamasti on neist inimestest
kahju, aga ta annab endale aru,
et seadus on seadus ja kõik ju
tahavad, et linn oleks ilusam.
Ühiskond ei ole rikas ja seda
on peaaegu igal sammul tunda.
«Kui oleks raha, poleks
meil paljusid probleeme, aga
me oleme täpselt nii rikkad,
kui oleme, ja see seab omad
piirid,» leiab ta.

Isiklikke muresid ei tasu
välja elada
Mõni piletita sõitja on ikka
bussis kontrolörile vastu hakanud. Bussijuhi ja kontrolöri rüselus, mis sunnib mõlemaid
arsti juurde minema ja toob
kaasa kriminaaluurimise, on

Linna majandusameti juhataja
Reevo Maidla
ELMO RIIG

aga täiesti enneolematu. Selline vahejuhtum leidis Viljandis
aset täpselt kolm aastat tagasi.
«Viimastel aastatel on rahulikum olnud, suuri konflikte inimestega pole olnud,» möönab
kontrolör Arno Luik, kellel on
vahejuhtum bussijuhiga selgelt meeles.
Küllap on Arno Luige sirge
kuju tuttav kõikidele nendele,
kes viimase kolme aastakümne
jooksul on Viljandi linnas või

maakonnas juhtunud bussis
sõitma. Tema on ametis maavalitsuse ühistranspordi järelevalve spetsialistina. «On selliseid inimesi, kellega rääkimist
alustades on selge, et midagi
head sealt ei tule. Ma olen õppinud selliseid aastate jooksul
juba eemalt ära tundma,» räägib ta.
Bussikontrolöri amet võib
niisiis tervisele üsna ohtlik olla. Sõimata saavad kontrolörid
üpris sageli asja ees, teist taga,
kuigi nad ei pea ju loomulikult
ühegi sõitja vastu isiklikku viha ja teevad lihtsalt oma tööd.
Arno Luik teab oma pikast
tööpraktikast täpselt, et inimestega tuleb rahulikult suhelda. Tema kogemuste põhjal vihastab inimesi kõige rohkem
see, kui buss hilineb või üldse
tulemata jääb. Siis on juhuslikult ettesattunud kontrolör
see, kelle peale viha välja valatakse.
«Öeldakse, et mis te siin inimesi kontrollite, pange parem
bussid korralikult käima, aga
ega mina ju bussiliiklust korralda,» laiutab Luik käsi. Rahulikkus ongi tema kaubamärk. « Vahel on aru saada, et
inimene tahab ennast lihtsalt

tühjaks rääkida. Ma kuulan ta
siis ära.»
Kunagine Viljandi bussijaama juhataja Maie Mumm on
praegu ametis Viljandi maavalitsuse ühistranspordi spetsialistina. Tema on see, kelle töölaual teeb telefon häält siis, kui
kellelgi on midagi bussiliiklusele ette heita. Telefon heliseb
õige sagedasti ja mis salata –
sagedasti tulvab sealt ilma
mingi sissejuhatuseta üsna rämedat sõimu.
«Ma olen nõus, et klient on
kuningas, aga kuningas on ta
nii kaua, kuni oskab aristokraatlikult käituda,» sõnab
Mumm. «Vahel tundub, et mõnel on suhtlemisvaegus. On inimesi, kes saavad asjast kenasti
aru, kuid on ka neid, kes ei saa
ega tahagi aru saada. Selliste
jaoks on ainult nende arvamus
ja vale arvamus.»
Just nagu tellimise peale
helisebki tema laual telefon.
Liini teises otsas olev inimene
on tige nagu herilane. Buss tulnud kümme minutit enne õiget
aega ja tema jäi maha. Maie
Mumm käitub tõelise psühholoogina: algul kuulab, siis rahustab ja lõpuks lubab lahenduse leida. Karjumine jääb

ajapikku vaiksemaks, kuni vaibub täiesti.
«Kannatust peab olema,»
nendib Mumm toru hargile
asetades. «Ma ju ei tea, kas inimese väited olid õiged või mitte. Muidugi laseme seda kontrollida. Alati on võimalik, et
inimesel käib kell lihtsalt valesti.»
Mumm möönab, et paljud
saavad pärast ise ka aru, et on
liiale läinud. Tema tahaks inimestele südamele panna, et
oma isiklikke probleeme teenindajate või ametnike peal
välja ei elataks.
«See pole lihtsalt õige. Parem on maha istuda ja kas või
lambaid lugeda, kuni viha üle
läheb,» soovitab ta. «Kui inimene tahab ainult süüdlast otsida,
siis sellest ei tule midagi
head.»

ELMO RIIG / FOTOLAVASTUS

Ühtegi asjaajajat neil pole
ning oma mälestist nad ka ei
suuda korras hoida. Pole jõudu
ja pole raha. Kuidas neid aidata? Mulle kui ametnikule on
meelde tuletatud, et ma ei ole
sotsiaaltöötaja ja kõike ei tohi
hinge võtta, aga alati see ei lähe nii.»
Anne Kivile on tänaseni
hinge jäänud kümmekonna
aasta tagune kohtumine ühe
vanaprouaga.

Kas või natuke aega
leiab ikka
«Me ei mõista vahel seda, et
kõik inimesed ei istu päevast
päeva arvuti taga ega klõbista
seal taotlusi kirjutada, osa on
siiski maal oma majakeses,» tõdeb Anne Kivi. «Nad on enamasti juba eakad inimesed.

ERAKOGU

Ametnik võib sattuda töökohustustel ka narkokuriteo peale.

Tulvavesi tegi tänava paljaks.

«Tal ei olnud peale pensioni mitte midagi, aga tema elumajal oli katus lagunenud,» jutustab Kivi vaikse häälega.
«Proua oli seal eluaeg elanud
ja ta tuli minu käest küsima,
kas oleks ehk kuidagi ikkagi
võimalik toetust saada. Kahjuks ei olnud. Proual tulid pisarad silma ja ta ütles, et seda
ta oli kartnudki, aga talle oli
öeldud, et siin kuulatakse inimene vähemalt ära.»
Anne Kivi tuletab seda
nukrat, kuid elulist lugu endale ikka aeg-ajalt meelde. Olgu
nii kiire kui tahes, inimese
peab ära kuulama. Nii palju
aega peab ikka leidma.
«Noore ametnikuna võtsid
kõike väga hinge ja eks praegugi tule teinekord probleeme lahendada öösiti,» lausub Kivi.
«Ametnikuks olemine on palju
õpetanud. Probleeme ja sõimu
ei tasu võtta isiklikult. See
sõim on mõeldud ametnikule,
kes istub sinu kehas laua taga.»
Ametis oldud aastate jooksul on temagi piisavalt parkida
saanud. «Parkimisega läheb
nahk kvaliteetsemaks, õhemaks ja ka painduvamaks,» sõnab muinsuskaitseinspektor
naerdes.

RÕNGASVALDA
JUHIB ENE SAAR
Varem oli Viljandimaal 12 valda. Hiljuti aga ümber Viljandi
ndi linna asuvad
Saarepeedi, Viiratsi, Paistu ja Pärsti vald liideti, sest niii on neid lihtsam
ja odavam juhtida.
Kui teie elate ühes nendest neljast endisest vallast, peate
eate harjuma oma
postiaadressi uut moodi kirjutama, sest nüüd on nad kõik kokku
üks suur Viljandi rõngasvald.
Nagu kõiki teisi valdasid, juhib ka seda vallavanem. See tähtis amet usaldati Ene Saarele. Temal on keerukate kohustushustuste täitmiseks juba palju kogemusi, sest enne oli ta suisa
uisa 14
aastat Paistu vallavanem.
Peale Viljandi valla on meie maakonnas veel Kõo,, Kolga-Jaani, Tarvastu, Karksi, Abja, Halliste, Kõpu ja SuureuureJaani vald.

Enne Viljandi valla juhiks saamist oli Ene Saar Paistu vallavanem.

MIS ON RÕNGASVALD?
Rõngasvallaks kutsutakse Viljandi valda sellepärast,
et see on ümber Viljandi linna nagu rõngas.

LAPSED TULID
PARTIDELE APPI
Viljandis on päris mitu sillerdavat veesilma, kus pardid on ennast kenasti sisse seadnud. Vahel tahavad
nad aga üksteisel külas käia ja selleks tuleb neil mitmes kohas ohtlikust autoteest üle paterdada. Sedasi
võib väga lihtsalt juhtuda, et mõni neist jääb rataste
alla ja leiab oma otsa.
Viljandi gümnaasiumi õpilased märkasid tee ületamisega hädas olevaid linde ja otsustasid neid aidata. Üheskoos kirjutati linnavalitsusele kiri ja paluti autojuhtidele kõige ohtlikumatesse kohtadesse
hoiatusmärgid paigutada. Meistrimeestel lastigi märgid valmis nikerdada. Nüüd on need üles pandud
Ugala teatri ja gümnaasiumi vahelisele teele ning
Paala järve juude.
Part on kõigest tavaline lind ja liikluseeskirja ta
ei tunne. Öelge siis oma emadele ja isadele kah, et
nad nendel teelõikudel eriti tähelepanelikud oleksid!

Selliste hoiatusmärkide juures tuleb autol hoog maha
võtta ja hoolega jälgida, et teeservast mõni part teele ei
paterdaks.

ÜLLAR PRIKS

Koopaelaniku
sügisromantika

L

õpuks ometi on kätte jõudmas aeg, mil mõnusast ahjupraest kõige enam lugu mõistad pidada. Suvel palavaga piisab ju paarist saslikukuubikust ja ohtrast koduaia rohelisest, et pilguga pilvede sõudmist saates kõht korisema ei hakkaks. Ent nüüd, kui, nina vastu klaasi, sügistormide raske käe all vitsana koolduvate põlispuude ahastust
jälgid, ihaleb hing praksuvat tuld ja venna ihu.
Otsidki siis kapipõhjast vanaema kootud villased sokid välja, paned veekannu tulele ning uurid retseptivihiku neid va
rammusamaid lehekülgi. Ja kui telerist veel «Maahommiku»
saade juhtub tulema, kostab räästaid sakutav tuuleiil turvalisse kodupessa nagu estraadipala mõnest vanast Eesti filmist.
Paljud elavad muidugi paneelmajas ega pea mu jahumist millekski. Küllap saab hubase tunde sisse ka radiaatori
ääres. Ja tee valmib kiirkeetjaga rutem. Kui oled aga mänguhoos peniga võideldes tee puukuurini lumest lahti kaevanud ja küdeva pliidi ees labakinnastelt jääkuulikesi sulatad,
on kah omamoodi tore olla.
Ma räägin selle jutu praegu ära, sest veebruaris jooksen
arvatavasti ahastades mööda õue ja nõuan saatuselt seletust, miks ta mul kuskil soojal maal sündida ei lasnud. Inimene pole kunagi päris rahul. See teda edasi viibki.
Kui teile sügisene kõledus ja rustikaalne eluviis ei meeldi, siis pole hullu. Igale oma. Aga esivanemate hõrgumad
retseptid tasub küll selgeks õppida ja oma järglastelegi edasi anda. Ebasoodsad ilmad tulevad ja lähevad, kuid selvehallide maitseaineletis purki sildiga «Memme Armastus»
vaevalt leiab.

VANAEMA HANEPRAAD
1 hani (kõlbab ka broiler või part), nii 3-4-kilone
4 keskmise suurusega punast sibulat
5 väikest kõva Eesti õuna
soola
purustatud pipart

Kui rahvastepalli sõbralikult mängida, on see üks ütlemata
tore ajaviide.

KOOLID PIDASID
RAHVASTEPALLI
LAHINGUID
Kindlasti olete ka teie koolis kehalise kasvatuse tunnis rahvastepalli mänginud. See on lõbus ja sportlik mäng, millega veetsid kindlasti aega ka teie vanemad, kui nad veel lapsed olid.
Mängus püsimiseks tuleb vastasvõistkonna liikme visatud pall kinni püüda või selle eest kõrvale põigata. Kui saad
palliga pihta ja see maha kukub, oled mängust väljas.
Et selgitada välja, kes on selles mängus osavamad, pidasid Viljandimaa koolid Abja gümnaasiumi spordihoones maha ühed suuremat sorti võistlused. Osales seitse tüdrukute ja kaheksa poiste võistkonda.
Suurtest koolidest olid tublimad Viljandi Kesklinna ja
Paalalinna kool, aga väikeste seas särasid Heimtali ja Kolga-Jaani kool. Oli üks vahva päev.

VÄLU TEKSTID KIRJUTAS ÜLLAR PRIKS, FOTOD TEGID ELMO RIIG, MARKO SAARM JA PEETER KÜMMEL.

Ühest küljest on see väga lihtne toit, mida esivanemad on sadu kordi pühade ajal lauale kandnud. Mina suutsin sellega
esimest korda katsetades aga toa sedavõrd vingu täis ajada,
et pidin pikalt ust lahti hoidma ja selle tõttu suurt õuekoera
iga natukese aja tagant süles toast välja tassima. Süüdi polnud muidugi retsept, vaid lohakalt puhastatud ahi.
Tegin seda rooga naabrimehe sünnipäeva puhul. Et talunik linnu juba mitu päeva enne pidustusi ära prepareeris,
aga sügavkülmaga ei tahtnud ma teda rikkuma hakata, hõõrusin ta julgelt jämeda meresoolaga kokku ja jätsin tavakülmikusse õiget aega ootama. Kui sünnipäevalaps bakhanaali
ametlikult avatuks kuulutas, käisid ettevalmistused nobedalt nagu Rannapi näpud jõuluaegsel kirikukontserdil.
Põhimõtteliselt ju muud kunsti polegi, kui tiivulisele tuleb
pipart peale puistata ning siis ta sektoriteks lõigutud sibulaid
ja õunu täis toppida. Seejärel mulk kas hambaorkide või niidiga kinni ning kogu see ilu resti peal 220 kraadi juurde ahju.
Rasva kogumiseks on muidugi mõistlik praevann alla panna.
Edasi tuleb otsida lihtsaid lühiajalisi vaba aja veetmise
võimalusi. Meie naabrimehega leidsime päris mitu. Nende
vahele paigutasin mõnusa rutiini: iga poole tunni järel käisin lindu ahjus ümber keeramas ja iga viieteistkümne minuti takka kastsin teda vanni kogunenud praeleemega.
Targemad ütlevad, et küpsetusajaks peaks arvestama
tunni kilo kohta. Meie kolmekilone purakas sai valmis kahe
ja poole tunniga. Seda meeldivas seltskonnas koos vabalt valitud lisanditega tasapisi mekkides oli kõvasti tegemist, et
palukesed keelt alla ei viiks.
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Karuga tõtt vaatama sattudes tuleks esimesel võimalusel vastassuunas lahkuda.

OVE MAIDLA / POSTIMEES

PRUUNKARU

Mesikäpp kohendab juba patja
ÜLLAR PRIKS
yllar.priks@ajaleht.ee

Just november on see
kuu, kui meie metsades
elutsev pruunkaru UneMatilt labidatäie liiva
silmade vahele saab ja
tal tekib vastupandamatu tahtmine külili visata.
Nii umbes märtsikuuni.
Sellest, miks on tal vaja ette
valmistada mitu aset, mis on
karupunn ja kas karu meelembus on muinasjutuvestjate puhutud müüdimull, rääkisime
Tartu ülikooli zooloogialektori
Harri Valdmanniga.
Harri Valdmann, valgustage
alustuseks neid, kelle vaimusilmas on karu kollane tagajalgadel tatsuv ja meepotti tariv jutupaunik. Missugune on
tegelikult keskmine pruunkaru?
Kui üldse on olemas keskmist
karu, siis ta võiks kaaluda umbes 150 kilo. Emased naljalt üle
200 kilo ei kaalu, isased kasva-

vad kauem ja võivad kaaluda
ka üle 400 kilo.
Värvus on karudel varieeruv: nelja-viieaastased on tihti
heledad, vahel väikese kaelusega.
Eks karus ole ka Puhhi jooni. Mõlemad on eemalt vaadates sellised rahulikud ja aeglaselt kulgevad tegelased. Lähemal vaatlusel on päriskaru siiski võimsate lihastega kiskja.
Igatahes kui üks meie uinutatud loom ärkama hakkas, panime ta juurest tuhatnelja plagama. Ta on sihuke – kuidas nüüd
öelda – respekti tekitav loom.
Karu pole kindlasti ka karjalise eluviisiga, kuigi heades
toitumispaikades võib kohata
kümneid isendeid. Seal nad
lihtsalt taluvad üksteist. Elupaigad on karudel mitmekesised, kuid kultuurmaastiku liik
ta üldiselt pole, pigem asjatab
ikka metsamassiivides. Samas
üks meilt raadioühendusega
kaeluse saanud loom elas pikka aega poolehektarilises õunaaias.
Üldiselt on karu raskesti
loendatav liik. Parimatel aastatel on Eestis neid loendatud

üle tuhande. Kui palju neid tegelikult on, ei tea keegi.
Kunas siis mõmmikul pea
padja poole kutsuma hakkab
ja milliseid tingimusi ta unne
vajumiseks vajab?
Talveuinakusse jääb pruunkaru just praegusel ajal, novembris. Ta valib välja mitu sobivat
magamiskohta, tavaliselt kuusikus murdunud tüve all. Kui teda häiritakse, kolib ta järgmisse varem väljavalitud kohta.
Kehatemperatuur langeb
tal uinaku ajal umbes viie kraadi võrra ning ta on võimeline
segamise korral kohe üles kargama ja näiteks jooksu panema. Talveunne langenud karu
kehatemperatuur on aga tunduvalt madalam – ehk ainult
viis kraadi. Sellise looma ärkamine on pikaajalisem protsess.
Paar nädalat enne uinumist lõpetab karu toitumise.
Sel ajal lastud karu sool on tühi, olen seda ise näinud.
Tavaliselt koguneb karu
seedetrakti seedimata materjalist, karvadest ja puukoorest,
tropp, mida kutsutakse karupunniks. Kui loom kevadel jäl-

le sööma hakkab, väljutab ta
selle.
Koopast lahkumise aeg on
väga varieeruv. Isased võivad
vahel juba veebruaris jälgi teha, poegadega emased tulevad
välja hiljem – siis, kui taimed
juba kasvavad ja arenevad.
Kas see, et karu armastab
mett, vastab ikka tõele?
Mett söövad heameelega kõik
metsaelanikud: nugised, mägrad, rebased ja muidugi ka karud. See on ju energiarikas ja
kergesti omastatav toit.
Et mesi eriti ei lõhna, leiab
karu selle üles pigem mesilaste sumina järgi. Oleme proovinud karu tulutult meega peibutada, lõpuks tuli aga ikka haisvat kraami pakkuda.
Vanarahvas on pidanud karu
küll tugevaks, aga mitte just
kõige arukamaks loomaks.
Jõudu on karul hirmsasti. Kui
vaadata nülitud looma, saad
sotti, millised lihased tal tegelikult ikka on – magu on kiskjatel ju üldiselt väike.
Nägin just ükspäev televiisorist, kuidas koeri köietatud ka-

Karu kõhust avastati Eestile
uus sipelgaliik
Nagu rääkis Harri Valdmann,
on Eesti karude menüüs väga
tähtsal kohal sipelgad, eriti suvel, mil nad saavad nendest
putukatest peaaegu kolmandiku vajalikust toiduenergiast.
Sel ajal ampsavad nad kolmveerandi toidukordade juurde
sipelgaid.
Ka mujal tehtud uuringute
järgi eelistab karu suviti süüa
sipelgaid. Nimelt suureneb suve
edenedes taimedes kiudainete
hulk, muutes need vähem toitvaks ja kindlasti ka vähem
maitsvaks, aga rohkesti valku ja
rasva sisaldavaid sipelgaid on
suvel laialt käes.

2009. aastal tuvastasid
Eesti teadlased uuringute käigus, et putukad moodustasid
karu toidust 54 protsenti. Muu
hulgas määrati võetud proovidest 21 liiki sipelgaid – seni on
neid siinmail üldse kindlaks
tehtud 52 liiki.
Üllatusena tuli aga lagedale
veel üks liik: hobusipelgate hulka kuuluv Camponotus fallax,
mida pole Eestis looduses veel
märgatud. Mujal elab ta valdavalt vanades lehtpuistutes, peamiselt tammikutes eakate puude koore all. Kui ta meilgi loodusest leitakse, saab ta endale
ka eestikeelse nime. (Sakala)

Kui muinasjutumõmmik luusib tarude vahel ja sööb ainult mett, siis
päriskaru põhiline toidulaud on sipelgapesad ja inimesest hoiab ta võimaluse korral eemale.
ELMO RIIG

ruga treeniti ja käitumise järgi
tundus too küll nendest koertest
taibukam olevat. Aga koerad
olid noored ja kindlasti on ka
isendite taibukus erinev. Hunti
pean siiski targemaks loomaks.
Ilmselt seepärast, et
ta ei ole nii tugev ja
peab ellujäämiseks
rohkem ajusid kasutama.

et kunagi ei tea, kas rünnak on
tõsine või püüab loom seda ainult simuleerida.
Karuga satub metsas kokku
siiski harva. Kindlasti ei ole vaja siis teda provotseerida ega
talle liiga lähedale
liikuda. Tuleb rahulikult oma teed
minna ja lasta temal sama teha.

Kas karu on jahiOlete karudega
mehele ka kuidagi
kindlasti rohkem
erilise tähendusekokku puutunud,
ga saakloom?
kui mina elus haKarusid lastakse
bet ajanud. Kas
meil ametlikult nii
mõni kohtumine
30-40 aastas. Päris Harri Valdmann
on teistest eredatavaline see kütile
malt meeles?
aga tõesti ei ole.
Olen neid tõesti päEestis on küll mehi, kes on
ris palju kohanud. Ühe karu
olen uinutanud ja kaelustanud.
kümneid karusid lasknud, aga
Ükskord öösel seisin talutundub et ka nendele jääb see
õuel ja sinnasamma kõrvale oli
loom eriliseks jahiobjektiks.
vilja maha kallatud. Nägin, et
karu tuleb metsast vilja sööma.
Kuidas maitseb karuliha?
Seisin temast 25 meetri kauguOlen söönud nii karuliha kui
sel ja näitasin taskulambiga
sellest valmistatud vorsti ja
tuld. Tema möödus minust, nakonservi. Noore karu lihal pogu poleks mind olemaski olle viga, vana karu oma oli minu jaoks pisut vänge. Karulihanud, sõi pool tundi rahulikult
tooted on aga päris head, selja läks siis täpselt tuldud teed
lest vorsti teha on kindlasti
mööda tagasi. Kõik see juhtus
hea mõte. Umbes pooled katäiskuu valgel.
rud on aga trihhinelloosi ehk
Rääkige palun lõpetuseks lükeeritsusstõppe nakatunud ja
hidalt, millega üldse üks kakarusolkmed on ka suured ja
ru-uurija tegeleb.
jämedad.
Praegu uuritakse meil siin kaVahetame teemat. Mis karu
ru fülogeograafiat geneetilisi
meetodeid kasutades. Seda lahenamasti liikvele ajab?
ti seletada on pikem jutt. Karu
Metsatööd ja ajujaht on kaks
tavalist põhjust. Enamjaolt
ökoloogiat me praegu suurt ei
avastame alles hiljem, jälgede
uuri, oleme aga avaldanud ajakirjades Eesti Loodus ja Annajärgi, et karu on kvartalist välles Zoologici Fennici artikli
ja tulnud.
Eesti karu toitumisest. Muu
hulgas leidsime karu kõhust ka
Aga kui mesikäpp juba otsa
Eestile uue sipelgaliigi.
vaatab, siis mida on enne
Rootsis ja Norras on praepükste vahetamist tark teha?
Inimese eest jookseb karu ikka
gu ilmselt maailma tugevaim
ära, kui kriitilist distantsi ei
karu-uurijate rühmitus, kes on
ületata või teda ei haavata. Liiselle alaga tegelnud üle 20 aasga lähedale sattumise korral
ta ja kaelustanud üle 1000 kavõib ta aga segajat kas rünnata
ru. Nendega oleks ilmvõimatu
või hirmutada. Häda on selles,
konkureerida.
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Esmaspäev 25. november
06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.45 Pehmed ja karvased*
13.05 Ilus maa*
13.15 Saladuslik Aafrika*
13.50 Jamie Oliveri 30 minuti road*
14.15 Uued trikid*
15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (eesti 2008)
17.35 Hercule Poirot
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok. Kreeka kriis –
kas Euroopa pankrot?
23.10 Ensv*
23.40 Hercule poirot*
00.30 Ringvaade*
06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandi armastus*
14.00 Saladused
14.55 Punased roosid
16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00 Reporter
20.00 Saladused
20.30 Naabriplika
21.30 Eesti tippmodell 2
22.30 Kliendinimekiri
23.30 Ärapanija*
00.00 Stereo*
01.20 NCIS Los Angeles
02.05 Vahelevõtja
06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
09.00 Kirgede torm*
10.05 Vaprad ja ilusad*
10.50 Elu keset linna
11.20 Kodumäng*
11.50 Su nägu kõlab tuttavalt*
14.25 Vaprad ja ilusad
14.55 Seitsmes taevas
15.55 Marina ja kapten
16.55 Kirgede torm
18.00 Kättemaksukontor
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Võimalik vaid Eestimaal
20.30 Ment
21.30 CSI kriminalistid
22.30 Mf. Kiskjad
00.40 NCIS kriminalistid
01.35 Vabaduse hind
02.25 Ment 3*
07.10 Animasarjad
08.30 Tagatargemad
09.00 Ringvaade* 09.30 Pereelu
10.05 Väike maja preerias 11.15 Siin
ja praegu 12.05 Titanic* 13.35 Eesti rahvakalender 14.06 ERR uudised
15.45 Eesti muusikavideod 16.20
Üheksandikud* 16.50 Väike maja
preerias* 18.00 Animasarjad 18.30
Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20
AK (viipek) 19.30 AK (vk) 20.00 Mf.
Film Anna Ahmatovast 20.50 NO99
Kunstikool* 21.00 Ela sajaga* 21.30
Jüri Üdi klubi 22.20 Mf. Viva Maria!
00.15 Kaalul on rohkem kui elu
06.00 Hommikuraadio 09.00
Seitsmesed uudised* 09.30
Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf. Rambow’
poeg* 13.30 Kodu keset linna 14.00
Kutsuge Cobra 11* 15.00 Head 16.00
Kuidas ma kohtasin teie ema 16.30
Kutsuge Cobra 11 17.30 Top Gear
USA* 18.30 Simpsonid* 19.00 Perepea* 19.30 Kuidas ma kohtasin teie
ema* 20.00 Uus tüdruk 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf. Stop-loss – sõjaseadus 23.40 Perepea 00.10 Salatoimikud
06.20 Totaalne ärkamine!
08.15 Doktor OZ* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland* 12.00
Hotell grand* 13.40 Kodukokad katsetavad 14.10 Naistekliinik 15.05 O
16.00 Heartland 17.00 Ellen 18.00
Doktor OZ 19.00 Kodus ja võõrsil
19.30 Emmerdale 20.00 Saladused
20.35 Mf. Sünnitusvalud 22.20 Staariminutid 22.25 Staariminutid 22.30
Eesti tippmodell täiega 23.00 Raudsed kokad 00.05 Reporter
06.30 Motoreporter Baikalis* 07.00 Reporter+ 07.30
Reporter+ 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 NCIA Los Angeles* 09.20 Vangla* 09.45 Rooli võim*
10.10 Rannavalve 11.00 Jututuba
13.30 Benny Hill* 14.05 20 Kõige šokeerivamat 15.00 NCIS Los Angeles16.00 Portreteerija 17.00 20 Kõige
šokeerivamat 17.55 Benny Hill 18.30
Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 19.30
Tuvikesed* 20.00 Ärapanija 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja pool
meest* 21.30 Kriminaalne Venemaa
22.00 Kriminaalne Venemaa 22.35
Z-rühm 23.35 Conan 00.30 Kaks ja
pool meest 00.55 Tuvikesed 01.20
Tuvikesed

Teisipäev 26. november

Kolmapäev 27. november

Neljapäev 28. november

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Prillitoos (subtiitritega)*
12.55 Osoon (subtiitritega)*
13.30 Välisilm*
14.00 Dok. Kreeka kriis – kas Euroopa
pankrot?*
15.00 Väike luulesaade
15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13
17.35 Hercule Poirot
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kirjandusministeerium
22.10 Kodu
22.50 Luuletus
22.55 Üheksandikud*
23.25 Hercule Poirot*
00.15 Ringvaade*

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Kirjandusministeerium*
12.25 Ajavaod
12.55 Ilus maa*
13.05 Dok. Tammiehitajad
13.55 Minuscule*
14.05 Ajalik ja ajatu (subtiitritega)*
14.35 Vaba tahe*
15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13
17.35 Hercule Poirot
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Eesti lood
23.00 Mis juhtuks, kui
23.25 Hercule Poirot*
00.15 Ringvaade*

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Pealtnägija*
12.45 Tähelaev*
14.00 Vabariigi kodanikud
(subtiitritega)*
15.00 Minuscule*
15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13
17.35 Hercule Poirot
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Mõistlik või mõttetu
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok. Monteverdi: Armastuse
lahinguväli
23.40 Hercule Poirot*
00.30 Ringvaade*

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Saladused*
12.00 Naabriplika*
13.00 Eesti tippmodell 2*
14.00 Saladused
14.55 Punased roosid
16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00 Reporter
20.00 Mis sul viga on?
20.30 Kaks kanget Indias
21.30 Vice – Tubakahullus
22.10 Krimi
22.40 Nikita
23.40 Mf. Isamaalane
01.30 Mf. Murtud sõrmedega meister
02.50 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Kaks kanget Indias*
12.30 Mis sul viga on?*
13.00 Süvahavva*
14.00 Saladused
14.55 Punased roosid
16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00 Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev –
Rooside sõda
21.00 Heeringas veenuse õlal
21.30 Pilvede all
22.30 Jahtunud jälg
23.30 Bordell 232
00.30 Mis? Kus? Millal?*

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Pilvede all*
12.30 Heeringas veenuse õlal*
13.00 Suur lotokolmapäev –
Rooside sõda*
14.00 Saladused
14.55 Punased roosid
16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00 Reporter
20.00 Parim enne
20.30 Kodutunne
21.30 Mf. Miss Eriagent
23.45 Mf. Jackie Chani esimene löök
01.25 Hea naine

06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
09.00 Kirgede torm*
10.05 Vaprad ja ilusad*
10.50 Elu keset linna
11.25 Meisterkokk
12.25 Ment*
13.25 CSI kriminalistid*
14.25 Vaprad ja ilusad
14.55 Seitsmes taevas
15.55 Marina ja kapten
16.55 Kirgede torm
18.00 Kättemaksukontor
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Kaua võib
20.30 Sind otsides
21.30 CSI New York
22.30 Mf. Õnneseen Slevin
00.40 NCIS kriminalistid
01.35 Vabaduse hind
02.25 Ära usalda mõrda korterist 23

06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
09.00 Kirgede torm*
10.05 Vaprad ja ilusad*
10.50 Elu keset linna
11.25 Meisterkokk
12.25 Sind otsides*
13.25 CSI New York*
14.25 Vaprad ja ilusad
14.55 Seitsmes taevas
15.55 Marina ja kapten
16.55 Kirgede torm
18.00 Kättemaksukontor
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Juurdlust viivad läbi sensitiivid
21.00 Võimalik vaid Venemaal
21.30 Kondid
22.30 Kättemaks
23.30 Top Gear USA
00.30 Viimane hoiatus

06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
09.00 Kirgede torm*
10.05 Vaprad ja ilusad*
10.50 Elu keset linna
11.25 Meisterkokk
12.25 Juurdlust viivad läbi sensitiivid*
13.25 Kondid*
14.25 Vaprad ja ilusad
14.55 Seitsmes taevas
15.55 Marina ja kapten
16.55 Kirgede torm
18.00 Kättemaksukontor
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Kodumäng
20.30 Kättemaksukonto
21.30 Dok. Igor Mangi maagiline
maailm
22.35 Kolmeraudne
23.35 Puudutus
00.35 Euroopa pokkeriturnee
01.40 Vale jälgedel

23. november 2013

Reede 29. november

Laupäev 30. november

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Saladuslik Aafrika*
12.25 Mi*
12.55 Kahekõne (subtiitritega)*
13.20 Murdmaasuusatamise
Mk-etapp Kuusamos: Sprint (K)
15.30 Kapital (subtiitritega)*
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13
17.35 Hercule Poirot
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
19.30 Rula ja ratas
20.00 Mehed räägivad armastusest
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Mf. Neli lõvi
23.20 Pealtnägija*
00.05 Hercule Poirot*
00.55 Ringvaade*
01.29 ERR uudised

07.30 Animasarjad*
08.35 Buratino tegutseb
jälle
09.00 Puutepunkt (subtiitritega)*
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (Subtiitritega)*
11.13 100 Luulepärli: Oma saar
11.15 Pealtnägija (subtiitritega)*
12.05 Vana aja asjad: Võistlussport
12.20 Murdmaasuusatamise Mketapp Kuusamos: Meeste
10 Km (K)
14.00 Eesti lood*
14.30 Monteverdi*
15.30 IT-osakond
15.55 Mehed räägivad armastusest*
16.55 Uued trikid
17.45 Kodu*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Attenborough’ Noa laev
19.35 Saladuslik Aafrika
20.00 Üheksandikud
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera
21.20 Sport
21.35 PÖFF-i auhinnagala
22.45 Isa Brown
23.35 Tähelaev*
00.52 ERR uudised

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Kodutunne*
12.30 Parim enne*
13.00 Galileo*
14.00 Saladused
14.55 Punased roosid
16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani Tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00 Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Nädal emata
22.30 Põrgulikud köögid
23.30 Mf. Seitse
01.55 Mf. Jackie Chani esimene löök*
03.20 Lemmikretseptid*
06.15 Animasarjad
09.00 Kirgede torm*
10.05 Vaprad ja ilusad*
10.50 Elu keset linna
11.25 Meisterkokk
12.20 Kättemaksukontor*
13.20 Igor Mangi maailm*
14.25 Vaprad ja ilusad
14.55 Seitsmes taevas
15.55 Marina ja kapten
16.55 Kirgede torm
18.00 Kättemaksukontor
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Kerge elu
22.30 Mf. Vambid
00.25 Castle
01.25 Mf. Henry kuritegu
03.15 Kerge elu*
07.10 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Teaduspalavik* 09.00 Ringvaade*
10.05 Väike maja preerias 10.55
Smallville* 11.35 Kus ometi on Osama Bin Laden?* 13.00 Eesti Top 7*
13.48 ERR uudised 15.25 Mf. Nicky
perekond 17.05 Väike maja preerias*
17.55 Animasarjad19.20 AK (viipek)
19.30 AK (vk) 20.00 Kaalul on rohkem kui elu* 21.05 Vennad Karusüdamed 21.30 Gorongosa – Aafrika kadunud paradiis 22.20 Peeter Esimene
23.15 Keeluaja Kuningas* 00.15 Lyhikas 00.45 Eesti Top 7*

07.10 Animasarjad*
08.10 Lastetuba* 08.30
Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade*
10.05 Väike maja preerias 10.50 Eesti muusikavideod 11.22 ERR uudised
14.20 Aegruum Universumi imed*
15.10 Mf. Viva Maria!* 17.00 Väike maja preerias* 17.50 Va patukott,
end paranda 17.55 Va patukott, end
paranda 18.00 Vaat kus lops! 18.25
Kasuta oma kujutlusvõimet! 18.30
Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20
AK (vk) 19.30 AK (vk) 20.00 Meie inimesed (vk subtiitritega) 20.25 Ajavaod (vk subtiitritega) 20.50 Minuscule
21.00 Bfm esitleb: lyhikas 21.30 Elu
on liiga lühike 22.00 Mf. Holy Motors
23.50 Kus ometi on Osama in Laden?

07.10 Animasarjad*
07.45 Vaat kus lops!*
08.15 Lastetuba* 08.30 Töötuba
09.00 Ringvaade* 10.05 Väike maja preerias 10.50 Puutepunkt* 11.20
Ilus maa* 11.30 Ilus maa* 11.40
ERR uudised 15.20 Wikileaks – leke
kui relv* 16.20 Smallville 17.00 Väike maja preerias* 17.50 Va patukott,
end paranda 17.55 Va patukott, end
paranda 18.00 Sügise laulud* 18.30
Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20
AK (viipek) 19.30 AK (vk) 20.00 Ela
sajaga (vk subtiitritega) 20.30 Teaduspalavik* 21.00 Lähim ida 21.30
Keeluaja kuningas 22.25 Kuritegu*
23.25 Draakonitüdrukud*

06.00 Hommikuraadio 08.30
Seitsmesed uudised* 09.30
Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf. Stop-loss –
sõjaseadus* 13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Head
16.00 Kuidas ma kohtasin teie ema
16.30 Kutsuge Cobra 11 17.30 NCIS
kriminalistid 18.30 Simpsonid* 19.00
Perepea* 19.30 Kuidas ma kohtasin
teie ema* 20.00 Uus tüdruk 20.30
Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad
koduvideod 21.30 Euroopa jalgpalli meistrite liiga 23.45 Perepea 00.15
Politseipere 01.15 Salatoimikud

06.00 Hommikuraadio 08.30
Seitsmesed uudised* 09.30
Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf. Besouro
13.30 Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Head 16.00 Kuidas ma kohtasin teie ema 16.30 Kutsuge Cobra 11 17.30 NCIS kriminalistid 18.30 Simpsonid* 19.00 Perepea*
19.30 Kuidas ma kohtasin teie ema*
20.00 Uus tüdruk 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Euroopa jalgpalli meistrite liiga
23.45 Perepea 00.15 Euroopa pokkeriturnee 01.15 Salajane ladu 02.15
Salatoimikud

06.00 Hommikuraadio 08.30
Seitsmesed uudised* 09.30
Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11* 11.00 Dok. Oodates
Supermani 13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Head
16.00 Kuidas ma kohtasin teie ema
16.30 Kutsuge Cobra 11 17.30 NCIS
kriminalistid 18.30 Simpsonid* 19.00
Perepea* 19.30 Kuidas ma kohtasin
teie ema* 20.00 Uus tüdruk 20.30
Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad
koduvideod 21.30 Mf. Hellboy II:
Kuldne armee 23.40 Perepea 00.10
Kinominutid 00.40 Tuled kustu 01.40
Salatoimikud

06.20 Totaalne ärkamine!
08.15 Doktor OZ* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland* 12.00
Hotell Grand* 13.35 Kodukokad katsetavad 14.00 Naistekliinik 15.00 O
16.00 Heartland 17.00 Ellen 18.00
Doktor OZ 19.00 Kodus ja võõrsil19.30 Emmerdale 20.00 Naabriplika 21.00 Õiged sammud 22.00
Ainult Essexis! 22.35 Ainult Essexis!
23.10 Seksi võidukäik 00.10 Reporter

06.20 Totaalne ärkamine!
08.15 Doktor OZ* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland* 12.00 Õiged sammud* 13.00 Ainult Essexis!*
13.30 Ainult Essexis!* 14.00 Naistekliinik 15.00 O 16.00 Heartland
17.00 Ellen 18.00 Doktor OZ 19.00
Kodus ja võõrsil 19.30 Emmerdale
20.00 Kaks kanget Indias 21.00 Mf.
Magus kättemaks 23.05 Lõppmäng
00.05 Reporter

06.20 Totaalne ärkamine!
08.15 Doktor OZ* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland* 12.00
Lõppmäng* 13.00 Raudsed kokad*
14.00 Naistekliinik 15.00 O 16.00
Heartland 17.00 Ellen 18.00 Doktor
OZ 19.00 Kodus ja võõrsil 19.30 Emmerdale 20.00 Pilvede all 21.00 Kolm
naist paadis 21.30 Süües saledaks
22.00 Piinlikud kehad 23.05 Bordell
232 00.10 Reporter

06.20 Totaalne ärkamine!
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland* 12.00
Kolm naist paadis* 12.30 Süües saledaks* 13.00 Piinlikud kehad* 14.00
Naistekliinik 16.00 Heartland17.00
Ellen 18.00 Doktor Oz 19.00 Kodus ja
võõrsil 19.30 Emmerdale 20.00 Kodutunne 21.00 Mf. Linnapreili Provintsis 23.00 Mõrvaennetajad 23.55
Reporter 00.55 Ellen* 01.55 Drag
queenide võidujooks 02.45 Naistekliinik*

06.30 Ärapanija* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 NCIS Los Angeles* 09.20 Conan* 10.10 Rannavalve 11.00 Jututuba 13.30 Benny Hill*
14.05 20 Kõige šokeerivamat 15.00
NCIS Los Angeles 16.00 Portreteerija
17.00 20 Kõige šokeerivamat 17.55
Benny Hill 18.30 Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 19.30 Tuvikesed* 20.00 Krimi 20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks
ja pool meest* 21.30 Mf. Ülesköetud 23.30 Conan 00.25 Kaks ja pool
meest 00.50 Tuvikesed 01.15 Tuvikesed

06.30 Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 NCIS Los Angeles*
09.20 Conan* 10.10 Rannavalve 11.00 Jututuba 13.30 Benny Hill* 14.05 20 Kõige šokeerivamat
15.00 NCIS Los Angeles 16.00 Portreteerija 17.00 20 Kõige šokeerivamat 17.55 Benny Hill 18.30 Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 19.30 Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30 Usu või
ära usu! 21.00 Kaks ja pool meest*
21.30 Mf. Ma olen legend 23.30 Conan 00.25 Kaks ja pool meest 00.50
Tuvikesed 01.15 Tuvikesed

06.30 Kuldvillak* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 NCIS Los Angeles* 09.20 Conan 10.10 Rannavalve 11.00 Jututuba 13.30 Benny Hill*
14.05 20 Kõige šokeerivamat 15.00
NCIS Los Angeles 16.00 Portreteerija
17.00 20 Kõige šokeerivamat 17.55
Benny Hill 18.30 Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 19.30 Tuvikesed* 20.00 Mis
sul viga on? 20.30 Usu või ära usu!
21.00 Kaks ja pool meest* 21.30
Mf. Sügav sinine meri 23.30 Conan
00.25 Kaks ja pool meest 00.50 Tuvikesed 01.15 Tuvikesed

06.30 Mis sul viga on?*
07.00 Reporter 08.00 Usu
või ära usu!* 08.30 NCIS
Los Angeles* 09.20 Conan*
10.10 Rannavalve 11.00 Jututuba
13.30 Benny Hill* 14.05 20 kõige šokeerivamat 15.00 Mf Kopteriässad
17.00 20 kõige šokeerivamat 17.55
Benny Hill 18.30 Klikitähed19.00 Tuvikesed* 20.00 Motoreporteri Musta mere tuur 20.30 Usu või ära usu!
21.00 Kaks ja pool meest* 21.30 Mf.
Lõpppunkt 4 23.20 Kreisid Reisid
23.50 Kogu tõde meestest 00.20
Kaks ja pool meest 00.45 Tuvikesed

07.10 Animasarjad
08.10 Lastetuba* 08.30
Nukumäng 09.00 Ringvaade* 10.05
Väike maja preerias 10.50 Jüri Üdi
klubi* 11.45 Mehe teine süda 12.12
ERR uudised 16.05 Alati valmis*
17.00 Väike maja preerias* 17.50
Animasarjad 18.30 Lastetuba 18.45
Animasarjad 19.20 AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Pealtnägija (vk subtiitritega)* 20.45 Vaba tahe* 21.15 Mütoklipp: vari 21.20 Minuscule 21.30 Aegruum Universumi imed 22.20 Teaduspalavik 22.45 Eesti TOP 7 23.30
Kuidas ei tohiks elada 00.00 Peeter
Esimene

06.00 Hommikuraadio 08.30
Seitsmesed uudised* 09.30
Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf.
Hellboy Ii: Kuldne Armee* 13.10
Top Shop 13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Tenerife16.00 Kuidas ma kohtasin teie
ema 16.30 Kutsuge Cobra 11 17.30
NCIS kriminalistid 18.30 Simpsonid*
19.00 Perepea* 19.30 Kuidas ma
kohtasin teie ema* 20.00 Uus tüdruk
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf. SeksRetk 23.30 Terra Nova 00.30 Salatoimikud 01.30 Kõige naljakamad koduvideod* 02.00 Hommikuraadio
04.30 Kodu keset linna* 05.00 Seitsmesed uudised

06.10 Täiuslik koduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Animasarjad
09.00 Kodusaade
10.00 Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Põrgulikud köögid*
14.00 Mis sul viga on?*
14.30 Saladused*
15.00 Eesti Tippmodell 2
16.00 Valelikud võrgutajad
17.00 Mf. Libanunn
19.00 Reporter+
19.35 Reisile meiega
20.05 Stereo
21.30 Ärapanija
22.00 Mis? Kus? Millal?
23.30 Mf. Mehed, kes jõllitavad
kitsesid
01.20 Mf. Üheksa elu
05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
10.00 Heimari kokaklubi
10.30 Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Kerge elu*
13.00 Kättemaksukontor*
14.00 Castle*
15.00 Midsomeri mõrvad
17.15 Võimalik vaid Venemaal*
17.50 Tulevikutalent 2013
19.00 Seitsmesed uudised
19.30 Mf. Jääaeg 3
21.25 Ment*
22.25 Mf. Võida kohting filmistaariga!
00.25 Mf. Skorpionkuningas 2
02.30 Midsomeri mõrvad*
09.00 Koolitants 2013
09.30 Animasarjad
11.00 Kirjandusministeerium* 11.25
Mi* 11.55 Mf. Film Anna Ahmatovast* 12.45 Mf. Nicky perekond*
14.25 Ring ümber Ruja* 15.15 Teisel
pool vett* 16.10 Siin ja praegu: Raivo
Trass* 17.00 Ajarändurid 18.30 Ajakompass 18.40 Mis mõttes? 18.50
Buratino tegutseb jälle* 19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vk) 19.45 Ilus maa
19.55 Leedu au ja uhkus 21.30 Teatriõhtu 00.50 Elu On Liiga Lühike*
01.20 Mf. Holy Motors*
06.00 Hommikuraadio
07.30 Totaalne muutumine 08.30 Urukoerad 09.30
Lasko 10.30 Mf. Seks-retk* 12.30
Kontor 13.00 Mf. Tänupühad perega 15.00 Liiga 15.30 Ulakad vanurid
16.00 Stop! 16.30 Simpsonid* 17.00
Alexela meistriliiga korvpallis 19.00
Ninjasõdalased 19.30 Anarhia pojad 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear
USA 22.00 Mf. Hirmu laht 00.00 Mf.
Hullumaja 2 01.00 Ulakad vanurid*
01.30 Anarhia pojad 02.30 Lasko*
05.30 Agentuur 06.00 Mf.
Teine võimalus 07.45 Lihtne, kiire, maitsev! 08.15
Kaunis Valus 09.00 Kilodele tuld! 10.00 Kolm naist paadis*
10.30 10 aastat nooremaks 11.00
Süües saledaks 11.30 Kodukokad
katsetavad 12.00 Mf. Linnapreili Provintsis* 14.00 Mf. Magus kättemaks*
16.00 Kuidas alasti hea välja näha
17.00 Õiged sammud* 18.00 Gordon Ramsay köögisaladused 18.30
Kadunud 19.30 Hotell Grand 21.10
Mf Südamete meloodia 23.05 Piinlikud kehad* 00.05 Reporter+ 00.35
Seksi võidukäik* 01.30 Sex Sexy
01.55 Drag queenide võidujooks
02.45 Mõrvaennetajad*
06.30 Postimees 07.00 Reporter 08.00 Põgenemine 10.00 Mõrvaennetajad* 10.50 Conan* 12.30
Kreisid reisid* 13.00 Motoreporteri Musta mere tuur* 13.30 Veider või mis?15.25 Mf. Ülesköetud*
17.10 Mf. Ma olen legend* 19.05
Mõrvaennetajad 20.00 Kaks kanget
Venemaal 21.00 Kuidas miljardit tuulde visata 21.30 Mf. Surmav nakkus
23.30 Vembuvennad 00.00 Mf. Lõpppunkt 4*

Pühapäev 1. detsember
07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba*
09.00 Prillitoos
10.00 Tähelaev
11.15 Jamie Oliveri 30 minuti road
11.40 Attenborough’ Noa laev*
12.30 Meie Inimesed*
12.55 Üks tegu: Sporditegu
13.05 Murdmaasuusatamise MkEtapp Kuusamos: Meeste 15
Km (V)
14.25 Mf. Vihm
15.55 Esimese advendi palvus
Tallinna Diakooniahaiglas
16.40 Isa Brown*
17.30 Puutepunkt
18.00 Ajalik ja ajatu
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Vaba tahe
19.40 Mis juhtuks, kui
20.05 Pehmed ja karvased
20.30 ENSV
21.00 Aktuaalne kaamera
21.40 Sport
22.00 NO99 Kunstikool
22.05 Kuritegu
23.05 IT-osakond*
23.30 ETV Live
06.10 Rooli võim*
06.35 Mf. Libanunn*
08.10 Animasarjad
09.35 Kaks kanget Indias*
10.35 Heeringas Veenuse õlal*
11.05 Kuldvillak*
11.40 Parim enne*
12.10 Kodutunne*
13.10 Naabriplika*
14.10 Pilvede all*
15.10 Mf. Aprillilumi
17.05 Mf. Armastuse asjad
19.00 Reporter+
19.35 Sajandi armastus
22.05 Mf. Inetu tõde
00.05 Mf. Silm
01.50 Mf. Mehed, kes jõllitavad
kitsesid*
03.20 Reporter+*
03.50 Mf. Seitse*
05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
10.00 Mf. Ühe äpardi päevik
12.00 Me armastame Eestit*
13.30 Stop!
14.00 Sind otsides*
15.00 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmesed uudised
19.30 Su nägu kõlab tuttavalt
20.30 Mf. Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
22.45 Mf. Krokodill Dundee
00.40 Valgekrae
01.35 Miss Fisheri mõrvalood
02.40 Midsomeri mõrvad*
04.25 Simpsonid*
04.55 Seitsmesed uudised
05.25 Kirgede torm
09.00 Jõulutähed09.25
Ajarändurid 11.00 Rula
ja ratas* 11.30 Teaduspalavik* 12.00
Ela sajaga* 12.25 Tagatargemad*
12.55 Mf. Tammiehitajad* 13.45 Käib
ringi päkapikk väikene 13.55 Madisepäev 14.30 Lavakunstikooli XXI lend
15.25 Nota Bene! 16.05 Jüri Üdi klubi* 17.00 Animasarjad 19.20 Aktuaalne Kaamera (viipek) 19.30 Aktuaalne Kaamera (vk) 19.45 Teemaõhtu: Urmas Kibuspuu 60
06.00 Hommikuraadio 07.30
Totaalne muutumine 08.30
Kolmeraudne 09.30 Urukoerad 10.30 Kalamehejutud 11.00 Glee 12.00 Kinominutid
12.30 Kondid 13.30 Kontor 14.00
Paladin16.00 Clevelandi Show 16.30
Kutsuge Cobra 11 17.30 Rajalt maha18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Totaalne muutumine 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear USA 22.00 Mf. Star Wars: osa I –
Nähtamatu oht 00.30 Õigluse nimel
01.30 Paljalt naljakas 02.00 Paladin*
04.00 Hommikuraadio 05.20 Ida-Virumaa uudised 05.25 Seitsmesed uudised 05.50 Uudistemagasin
05.30 Agentuur 06.00
Mf. Südamete meloodia*
07.45 Lihtne, kiire, maitsev! 08.15 Rõõmuga täidetud elu 09.00 Kilodele tuld! 10.00
Kodusaade 11.00 Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg 12.30 Ellen 17.00
Raudsed kokad 18.00 Gordon Ramsay köögisaladused 18.30 Beverly Hillsi kokad 19.30 Hotell Grand
23.35 Gordon Ramsay köögisaladused* 00.05 Reporter+ 00.35 Põrgulikud köögid 01.30 Seksikad reklaamid
02.00 Drag queenide võidujooks
02.45 Beverly Hillsi kokad* 03.30
Põrgulikud köögid* 04.15 Raudsed
kokad* 05.05 Reporter+*
06.30 Postimees 07.30 Kuidas miljardit tuulde visata*
08.00 Külmavereliselt 10.00
Mõrvaennetajad* 10.50 Conan* 12.30 Kriminaalne Venemaa*
13.30 Z-Rühm* 14.25 Kaks kanget Venemaal* 15.25 Mf. Sügav sinine meri* 17.15 Mf. Surmav nakkus* 19.05 Mõrvaennetajad 20.00
Rooli Võim 20.30 Mootorite Maailmas 20.50 Staariminutid 21.00
Vembuvennad* 21.30 Mf. Ninjamõrvar 23.30 Vangla 00.00 Mf. Ninjamõrvar*
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VABA AEG

TARVASTU
GÜMNAASIUM

Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee
Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

TEATER
Ugala suures saalis etendub täna kell 17 «Utoopia rannik III
osa. Kaldale heidetud». Vaksali
7, Viljandi. Tel 433 0777.
Viljandi nukuteatris on 24. novembril kell 16 etendus «Hiir,
mutt ja langev täht». 25. novembril kell 9.20 on nukuteater
külas Kilingi-Nõmme lasteaias
etendusega «Hiir, mutt ja langev täht». Lisainfo telefonil
433 4295. Lossi tänav 31, II
korrus.

KONTSERT
Viljandi Jaani kirikus toimub
24. novembril kell 16 kontsert
«Novembriklassika». Esineb Viljandi linnakapell Brass. Sissepääs tasuta. Pikk tänav 6.
Kohvikus Fellin esineb 28. novembril kell 19 Laura Põldvere
ja Raivo Tafenau kvintett. Pileti
hind 10 eurot. Info ja broneerimine info@kohvikfellin.ee, tel
435 9795. Kauba tänav 11 /
Tasuja plats 1, Viljandi.

KINO
Männimäe salongkinos linastub
täna kell 18 «Kertu» ja kell 20
«Mandariinid». 24. novembril
kell 16 on animafilm «Politseiauto Pelle 2», kell 18 «Mandariinid» ja kell 20 «Kertu». Lisainfo veebist www.mannimaja.ee,
Riia maantee 52d, Viljandi.
Sakala keskuses linastub 27.
novembril kell 11 ja kell 19
«Mandariinid». Tallinna tänav 5,
Viljandi.

ÜRITUSED
Karksi valla kultuurikeskuses on
täna kell 11 mulke oma ülikuul.
Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Kaarli rahvamajas on täna kell
18 Õisu sovhoosi ja sovhoostehnikumi vanade aegade mälestuseks lõikuspidu. Õhtut sisustab
Boris Lehtlaan.
Viljandi Jaani kirikus on 24. novembril kell 10 igavikupühapäeva missa ja lastekirik. Teenivad
õpetaja Marko Tiitus ja naisansambel Iris. Lahkunute mälestamine. Kell 20 õhtupalvus Taizé
lauludega. Pikk tänav 6.
Karksi valla kultuurikeskuses on
24. novembril kell 15 üritus
«Kadrid lähevad küladesse külla». Viljandi maantee 1, KarksiNuia.
Viljandi linnaraamatukogu kolmandal korrusel tutvustab end
25. novembril kella 14–17 Viljandimaa naisliit. Kavas on ülevaade liidu tegemistest ja viktoriin. Vaadata saab tänapäevase
kunsti-, käsitöö- ja raamatunäitust. Võimalus kuulata loengut
jõulukommetest, osaleda õpitubades ja nautida tantsijate etteasteid. Päev toimub külastusmängu «Viljandimaa ühendused
kutsuvad külla» raames. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.
Karksi valla kultuurikeskuses on
26. novembril kell 13 kodanikupäev. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
Metsaklubi koosviibimine toimub 27. novembril kell 12 Eha
tänav 4, Viljandi. Külla on lubanud tulla abilinnapea Malle
Vahtra. Ootame ka jõuluvana.
Arutame, mida edaspidi teha.
Tule ja võta kaasa hea tuju!
Viljandi aianduse ja mesinduse
seltsi kadripäeva kokkusaamine
on 27. novembril kell 12 Kanepi tänav 15. Kaasa võtta jõulupeo raha.
Karksi valla kultuurikeskuses on
30. novembril kell 20 tantsuõh-

KUTSUB TARVASTU JA MUSTLA KOOLI
VILISTLASI NING ENDISI ÕPETAJAID KOOLI

tu ansambliga Polero. Pilet eelmüügist 4 eurot, samal õhtul 6
eurot. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Püsiekspositsioonis on Paul
Kondase maalilooming Viljandi
muuseumi kogust. Pikk tänav 8,
Viljandi. Tel 433 3968.

Sakala keskuses leiab 13. ja
14. detsembril aset 18. käsitöömess. Kauplema oodatakse käsitöömeistreid ja talutoiduvalmistajaid üle Eesti. Info telefonil 529 0617 või e-posti aadressil rahvakunst@hot.ee. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Sakala keskuse jalutussaalis on
Teet Lindma juubelinäitus «Tagasivaade», mis jääb avatuks
12. detsembrini. Sammassaalis
on avatud Viljandi kultuurimaja
ajalugu tutvustav näitus, mida
saab vaadata 12. detsembrini
kokkuleppel administraatoriga.
Tallinna tänav 5, Viljandi.

NÄITUSED
Viljandi raamatukogu trepihallis
on avatud näitus «Viljandlased
Jaan Rieti fotodel», linnagaleriis
30. novembrini Viljandi õpilaste
korraldatud eesti tänapäevase
kunsti näitus «Rohukõrrest maailma lõpuni», lasteosakonnas on
Viljandi Kaare kooli õpilaste näitus «Kaluriküla õpilaste silmade
läbi». Makettide valmistamist juhendas õpetaja Harri Künnapuu.
7. detsembrini on lasteosakonnas näitus saksa lastekirjandusest «Tule tutvu Väikese Nõia,
Lotte, Salaagent Mörrise, Ärbi,
Ottokari, Krabati ja teiste vahvate tegelastega». Lugemissaalis
aasta lõpuni «Kaks karismaatilist
viljandlast: Siim Mandre 100 ja
Anton Suurkask 140» Tallinna
tänav 11/1. Tel 433 8660.
Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis saab novembri lõpuni vaadata Viljandi maakonna
kunstnike loomingu sügisnäitust. Teise korruse fuajees ootab
huvilisi Remo Savisaare loodusfotode näitus, mis jääb avatuks
novembri lõpuni. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
Kondase keskuses on 1. detsembrini Seaküla Simsoni
skulptuurinäitus «Paugutaja
Seakülast». 12. detsembrini on
avatud Resa Tiitsmaa näitus
«Mõttemängud nukkudega».

Suure-Jaani külalistemajas on
30. novembrini Vilja Prometi
meremaalide näitus «Merele
truu». Ilmatari tänav 3-a. Tel
551 5932.
Abja kultuurimaja esimese korruse fuajees on 10. detsembrini
avatud Viljandi puuetega inimeste kunstiringi näitus «Rõõm
värvidest», Pärnu maantee 28,
Abja-Paluoja.
Viljandi muuseumis on näitus
kirikusümbolitest «Igaviku märgid – sümbolitesse talletatud
tarkus». Johan Laidoneri plats
10. Tel 433 3316.
Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees Peeter Kümmeli fotonäitus «Inimesed ajahetkes».
Vabaduse plats 2, Viljandi. Tel
433 0400.
Uku keskuse teisel korrusel
saab vaadata fotonäitust «Vana
foto jälgedes», kus ammustel
aegadel tehtud fotode kõrval on
Enn Loidi uued pildid, millel on
kujutatud sama paik tänapäeval. Tallinna tänav 41, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Kleement, Leemet ja Leemo,
homsed Ustav ja Ustus ning ülehomsed Katariina, Katrin, Katre,
Katri, Kadrin, Kadri, Kadi, Kati,
Kaarin, Karin, Triin, Triina, Triinu.

Lasteteater valmistub
esietenduseks
Teisipäeval kell 11 esietendub
Sakala keskuses Viljandi laste- ja noorteteatri Reky kogu
pere jõuluetendus «Päkapikupere jõulupäev». Teater annab
Viljandis ainult ühe etenduse
ja sõidab seejärel ringreisile,
mängides paljude linnade kultuurikeskustes. Viljandimaal
näeb Reky jõuluetendust ka
Abja kultuurimajas.

Lavastuse tegevus leiab
aset päkapikumaal päkapikkude kodus, kus pere valmistub jõuluõhtuks. Idee ja lavastus on Kadri Paldralt, lavakujunduse joonised on teinud Ingrid Agur, loo sünnile
aitas kaasa kogu trupp: Ulrika Tolberg, Peep Maasik,
Avely Buk ja Kati Agur.
(Sakala)

7. DETSEMBRIL 2013.
14.00
16.00–19.00
 
 
 
18.00–02.00
 
 

aktus rahvamajas
koolimajas
tOÊJUVTUFKBNVVTFVNJLàMBTUBNJOF
tBWBUVEWBMHFNBKB
tEJSFLUPSJWBTUVWÜUU LVUTFUFHB 
koolipidu
tEJTLPKBWBCBMBWB
tUBOUTVLTNÊOHJCBOTBNCFM3VMMJ.BHOFFUJL

Registreerumiseks tasuda osavõtumaks 15 € 1. detsembriks SEB
panka arvelduskontole 10011656421229 (saaja Sirje Kasendi, selgitusse
märkida oma nimi ja lõpetamise aasta) või Mustla postkontorisse
(saaja Lia Leppik). Samal päeval tasudes osavõtumaks 20 €.

26. novembril kl 10–12
Viljandis Posti 20
Vastu võtavad arst-ortopeed ja proteesimeistrid.
Kaasa võtta abivahendikaart, arsti saatekiri.

Eelregistreerimine tel 740 0006 või 650 1322.

LIIKUMAPANEV JÕUD VÕRKUDE ARENGUS

Empower AS otsib
kesk- ja madalpingeosakonda

MEHHANISMIJUHTI-ELEKTRIMONTÖÖRI.
CV palun saata e-meilile
Eve.Auksmann@empower.ee

Fassaadi soojustus- ja
viimistlustööd
Katusekattetööd
Üldehitus
CT[$%#(#( 
$"#&(&!
4_^bcX]U^/\TaX[dgTWXcdbTT
fff\TaX[dgTWXcdbTT

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV
KOOSSEISU KOLMANDALE
ISTUNGILE
PAPINIIDU 5, SILLAKESKUS, 80010 PÄRNU,
TEL 447 7900, 528 5263,
FAKS 447 7903, metsagrupp@hot.ee

Viljandi Linnavolikogu istung on 28. novembril 2013
kell 17 raekoja saalis (Linnu t 2, II korrus).
Volikogu infotund

KINNITAMISEKS ESITATAV PÄEVAKORD:
Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
võsaraiejäätmeid
Tel 511 8671, 509 0200
e-post eesti@metsagroup.com
Metsäliitto Eesti AS on nüüd Metsä Forest Eesti AS

OSTAB KASESAEPAKKU

(pikkus 3 ja 3,2 m, läbimõõt alates 18 cm).
Kui kodus ei õnnestu sussi sisse kommide toojat tabada, siis etenduses «Päkapikupere jõulupäev» on kommipoetajate tegevus publikule nähtav.
ERAKOGU

170. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISELE

Lisainformatsioon tel 528 7186,
e-post timo@aravete.ee

1. Viljandi linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele
hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord
2. Linnapea ja linnavalitsuse liikmete kõrvaltegevused
3. Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
4. Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
5. Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
6. Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
7. Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte
Volikogu esimehe valimine
8. Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte
Volikogu koosseisu kinnitamine
9. Esindaja ja tema asendaja nimetamine Eesti Linnade
Liidu üldkoosolekule ja volikokku
10. Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine
11. Viljandi Linnavolikogu esimehele hüvituse määramine
12. Volikogu detsembrikuu istungi aja muutmine
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
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SPORT

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

Suur
tahtmine ja
püüdlikkus
andsid seitse
medalit
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

Möödunud nädalavahetusel Põlvas peetud Eesti
noorte laskmise meistrivõistlustelt seitse medalit
korjanud Viljandi spordikooli õpilased teenisid oma
juhendajalt ohtralt kiitust.
Tulejoonele
saadeti
seekord noorimad, kes Eesti laskurliidu meistrimedaleid püüda saavad, ehk
1997. aastal ja hiljem sündinud noormehed ja neiud.
Viljandimaalased tegid
kaasa mitmes püstoliharjutuses.
Treener Ellen Kangilaski nentis, et tiitlivõistlused
kujunesid tema hoolealustele väga edukaks. «Seitse
medalit kõnelevad enda
eest,» lausus ta.
Juhendaja sõnul püüdsid noored häid tulemusi
näidata kõigest hingest
ning selle tõttu tuli väga
heade soorituste kõrval ette ka läbipõlemist. «Liiga
suure tahtmise juures juhtub ikka selliseid asju, isegi täiskasvanud tippudel,»
tõdes ta.
Kuldmedaleid tuli Viljandisse üks. Aga nagu ütles Ellen Kangilaski, oli nii
mõnigi hõbe, näiteks olümpia kiirlaskmises, meie
treenimisvõimalusi arvestades kullahõnguline.
Treeneri selgitust mööda pole Jakobsoni koolis
asuvas tiirus olümpia kiirlaskmise harjutamiseks vajalikku seadeldist, nii et
valmistumine käib puhtalt
imiteerimise teel. «Seda
enam tuleb Sten-Erik Lingi
hõbedat hinnata, pealegi
on ta põhikonkurentidest
kaks aastat noorem.»
Eesti meistriks pärjati
Põlvas Kätlin Kallas, kes
võidutses 30 lasuga ringmärgi laskmises. Noormeeste samas harjutuses
oli Alvar Viilo teine. Õhkpüstoli harjutuses said
Katrin Raigla ja Alvar Viilo kolmanda koha. StenErik Link pälvis peale
olümpiaringi laskmise hõbeda pronksi ilmuva
märklaua laskmises. Samas harjutuses oli Kätlin
Kallas teine.
Ühed medalid on Eesti
laskesportlastel veel välja
jagamata: 14. detsembril
peetakse Narvas võistkondlikud meistrivõistlused. Viljandimaalastel on plaanis
neil osaleda nii klubi naiskonna kui spordikooli tüdrukutega ning üle hulga aja
ka noormeestega.
«Noortelt medalit oodata on ehk palju, aga võistluskogemus on neile hädavajalik,» lausus Ellen Kangilaski.

6000

Täna kell 11 algab Viljandi
spordihoones Eesti sisesõudmise sarja esimene
etapp, mille põhidistants
on 6000 meetrit. Osalema
on oodata kogu Eesti sõudjate paremikku.

JUUDO

Tihe nädalalõpp
kulmineerus väärt
hõbemedaliga
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

Eesti judokate võistlustihe nädalavahetus Tartus päädis viljandlastele
korraliku medalisaagiga,
mille hulgas oli väärtuslikem noorteklassi kuuluva Kristel Naelso hõbe
täiskasvanute absoluutkaalu meistrivõistlustelt.
Laupäeval ja pühapäeval asetleidnud võistlused olid pühendatud treener Kaimu Keeraku
mälestusele. Laupäeval võtsid
mõõtu lapsed ja noored, pühapäeval täiskasvanud. Nädalavahetus kulmineerus Eesti absoluutkaalu meistrivõistlustega.
Viljandi treener Viljar
Kannel oli korraldajatega päri: tugeva tasemega mälestusturniir oli üks Baltimaade esinduslikumaid mõõduvõtte. Ta
nentis, et üheksa riigi sportlaste osavõtul peetud võistlustel
polnud eestlastel poodiumile
just kuigi palju asja. Seda kõrgemalt hindas ta oma hoolealuste eri arvestustes teenitud
kaht kuld-, nelja hõbe- ja nelja
pronksmedalit.
Meie edukad olid Kristel
Naelso kahe hõbeda ja pronksiga ning Äli Agnes Järve kulla ja hõbedaga.

Noored olid väga
tublid
Laupäeval olid kavas nelja vanusegrupi mõõduvõtud.
«Oli kordaminekuid, aga ka
altminemist, mille taga olid
liigne enesekindlus ja kärsitus,» võttis Viljar Kannel meie
noorte võistluse lühidalt kokku.
Noorimate ehk D-klassis lõpetas Kenner Saar Viljandi parimana omas kaalus üheksanda kohaga. C-klassi neidude
kaalus alla 44 kg oli Triinu-Liis
Sepp kolmas ja noormeeste
kaalus alla 60 kg Raido Õnne
samuti kolmas. B-klassi poistest olid Madis Järve kaalus alla 38 kg ja Joosep Voll kaalus
üle 60 kg üheksandad.
Viljandi spordikooli B-klassi judokatest mahtus eri arvestustes seitsme tugevama sekka
neli. Äli Agnes Järve saavutas
neidude kaalus alla 48 kg suurepärase teise tulemuse. Venno Austrin pälvis noormeeste
kaalus alla 66 kg pronksmedali. Samuti oli kolmas Kristel
Naelso üle 57 kg kaaluvate neidude seas. Samas võistlusgrupis sai Pille-Riin Lahesalu
seitsmenda koha.

Noorte vanimas grupis ehk
A-klassis tegi suurepäraseid
sooritusi Tanner Saar. Nagu ütles treener Viljar Kannel, oli
grupp, kuhu kuulusid alla 81 kg
kaaluvad judokad, üks väheseid, mille finaalis olid vastamisi eestlased. Paraku pidi esimest korda selles kehakaalus
kaasa teinud Tanner Saar tunnistama finaalis tartlase Mattias
Kuusiku paremust. Samas vanuserühmas pani end proovile ka
Pille-Riin Lahesalu ning lõpetas kaalus alla 63 kg nagu B-klassi mõõduvõtugi seitsmendana.

Täiskasvanute turniirilt
kaks kulda
Pühapäeval saavutas Äli Agnes Järve mälestusvõistlustel
naiste kehakaalus alla 48 kg
esikoha. Teise kuldmedali tõi
Viljandisse Svetlana Kazantseva kaalus alla 70 kg. Kaalus alla 63 kg oli Kristel Naelso teine
ja Pille-Riin Lahesalu viies.
Viljar Kannel hindas kõrgelt kõigi nelja Viljandimaa
naissportlase tugevas konkurentsis saavutatud tulemust.
Eriti head meelt valmistas talle noorte juhendaja rolli täitev
Svetlana Kazantseva, kes otsustas taktikalistel kaalutlustel
kaasa teha raskemas kaalus:
kergemas grupis osales kaks tema juhendatavat neidu.
«Svetlana võtab tüdrukute
juhendamist üha enam enda
kanda. Oma suurepäraste saavutustega on ta treenerina õpilastele hea eeskuju,» tunnustas
Viljar Kannel oma abilist.
Sel hooajal on Svetlana
Kazantseva võistlustelt toonud
hulga medaleid, millest hinnalisim on kahtlemata kuu algul
Läti lahtistel meistrivõistlustel
teenitud pronks.

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 9003
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Neljapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

Tiitlit jahtis neli
kanget naist
Pärast Kaimu Keeraku võistlusi selgitati sealsamas Eesti
meeste ja naiste absoluutkaalu juudomeistrid.
Nelja naisjudoka hulgast
jõudis meeldiva üllatusena finaali Kristel Naelso. Tema vastu astus üks Eesti paremaid
naisjudokaid Julia Bežko.
Ehkki viljandlanna pidi lõpuks nimeka vastase paremust
tunnistama, suutis ta lõpuni
vastu pidada. «Omad võimalused olid Kristelilgi,» nentis Viljar Kannel.
Svetlana Kazantseva lõpetas selle võistluse neljandana.
Eesti meeste absoluutkaalu meistriks tuli Juhan Mettis
klubist Do.

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
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
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
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Judokate võistlusrohke nädalalõpp andis Kristel Naelsole kaks hõbedat
ja pronksi. Nüüdsest on veel noorteklassi kuuluva sportlase kollektsioonis ka üks Eesti täiskasvanute absoluutkaalu medal.
ELMO RIIG

Inglased tunnewad nüüd
ära, et nad ka Küprose saare omale wõtmisega mitte
õnnega koos ei ole. Selle
saare kohta on kuulus Inglane Archibald Forbes oma
kirjades nii selget seletust
teinud, et Inglased oma
wõitu juba kahetsema hakkawad. Küprose saar ei saa
Inglastele muud tegema,
kui suurt kulu, sest sõasadamat ei ole sinna wõimalik asutada, ja kliima on
seal Inglaste terwisele nii
kahjulik, et jo praegu wäga
palju sõamehi palawiku
haiguse käes maas on.

KUULUTUSED

23. november 2013

Sakala 15

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti kl 9–17, lõuna kl 13–13.30. Tel 433 0062, faks 433 0066, e-post andra.tetsmann@ajaleht.ee. Kuulutuse tellimine internetis http://kuulutus.ajaleht.ee

Kallid

Krist
Kristel
Kri
istel
tel jaa Ma
Mati!
ati
ti!!
kanalisatsiooni- ja veetrassitööd
sanitaartehnilised tööd

OSTAME PÕLLUMAAD

süvaveepumpade ning septikute
paigaldus

5340 4975
polluvara@vestman.ee

Tel 521 7415
info@veegrupp.ee
www.veegrupp.ee

www.vestman.ee

ostab
KASVAVA METSA
RAIEÕIGUST
METSAMATERJALI
METSAKINNISTUID

·
·
·

Metsakeskus . ee

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

ostame

METSAKINNISTUID
üle Eesti: tel 507 2544
www.erametsa.ee

info

METSALE HEA PEREMEES!

Tel 5611 1900

Halumasin. Tel 5563 8552.

KINNISVARA
Olen huvitatud korteri või maja
ostust Tallinnas. Tel 5820 0800.
Ostame metsa- ja põllumaad. Tel
5331 1935.
Ostan garaaži Paalalinnas. Tel
5648 8435.
Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.
Ostan maja maale või suvila. Tel
5456 6529.
Ostan renoveerimata 3- või
4-toal korteri Viljandis. Tel
5340 8302.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.
Üürin välja 2-toal ahik korteri.
Tel 5814 0660.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Rehvivahetus, müük, summutite
remont. Tel 508 4126.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

SÕIDUKID
Ostan VW Golf I (1974–1983)
korralikud esitiivad ja tagaluugi
või terve auto varuosadeks. Tel
510 9124.

TEENUSED
Autoklaaside müük, paigaldus ja
parandus, ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b, tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.
Busside tellimine. Tel 504 4315.
Ehitus- ja remonditööd KÜ-dele.
Tel 5377 2246.
Ehitustööd. Tel 5694 0590.
Kaardid
ennustavad.
900 1727, h 1,09 /min.

Tel

Kaevetööd ekskavaatoriga (tiigid,
kraavid). Tel 5624 2079.
Katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel 5352 9476.
Metallitööd. Trepid, piirded. Tel
517 5265.

Üldehitustööd vundamendist
lõppviimistluseni, ka metallkonstruktsioonil. Tel 5556 6995,
5649 2353.

Arbormen OÜ ostab metsa, metsamaad ja raieõigust. Parim hind
ja kiire tehing. Tel 522 0321.

Raassilla rehvitöökojas kõik kasutatud sõiduautorehvid 15–
17,50 /tk. Suur valik kaubikuja protekteeritud rehve. Tel
5348 0984, 5682 2632.
Müüa Alaska malamuudi kutsikad ja Siiami kassi pojad. Tel
565 9627.

MÜÜK
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

Hotell Centrum võtab tööle administraatori-klienditeenindaja
(tähtajalise lepinguga). CV saata
centrum@centrum.ee. Info tel
502 3008.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

6. II 1925 – 21. XI 2013
Raske haigus viis meie kalli isa, vanaisa ja äia.

Toores lepp
5692 6567.

24

/rm.

Tel

Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus. Hinnad al 669 , järelmaks al 50 kuus. Lisainfo tel
5388 4884 või www.ohksoojus.
eu.

OST

Needuste mahavõtmine.
5384 5819.

Tel

Tervendamine eriti rasketest haigustest. Tel 5374 5819.

Ärasaatmine pühapäeval, 24. novembril kell 11 Paistu kirikus.

Kasvuhooned ja kihtplast kasvuhoonetele. Tel 503 7585,
www.kasvuhooned.com.
Ostan või võtan rendile põllumaad. Tel 515 7741.

RAIMUND TOOMI
Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
Velve, Arvo ja Virgo peredega

Südamlik kaastunne Mariale ja
ta perele kalli ema
JEVGENIJA KUZLO
kaotuse puhul.
Töökaaslased Männimäe Selverist

soovime tugevat
tervist ja päikest
päevadesse!
Kolleegid
Paalalinna koolist ja
pensionärid-õpetajad

Soome sauna ahi, kasvuhooneahi, 60 l õllenõu, 100 l malmpada, aiatöötarbed, roostevabad
nõud, poolestakaat, gaasikeevitusseade, välipliit-suitsuahi. Tel
433 4095.

KASUTATUD ASJAD
Müüa saunaahi (mat 6 mm, veesärk, h 230 ) ja soojakuahi
). Tel
(buržuika, h 80
503 6114.

Ostame
metsakinnistuid

Vanavara, müntide, märkide,
medalite, markide, postkaartide,
kunsti, mustriga nõude ost. Tel
5566 3939.

OÜ Södra Metsad
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569
Fax 609 8055
e-mail taavi.mullerson@sodra.ee

Mahutid, septikud, lipumastid.
Müük, vedu, paigaldus. Tel
5344 3556, info@plastekor.ee.
Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri- ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

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

Müüa lambaliha, kalkunid, haned, pardid. Tel 5816 4973.
Müüa lõhutud küttepuid ja kütteklotse 40 l võrkkotis, hind
1,50 . Tel 5683 0454.
Müüa põranda-, voodri- ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Lahkus kallis ema, vanaema,
vanavanaema ja ämm

Müüa kasutatud rehve ja velgi. Paala tee 52a (Eesti Energia hoov), tel 5647 5342,
www.aalux.ee.
Ostan vanaaegse söögilaua, raamatuid, postkaarte, paberrahasid, münte, nõusid, maale, ikoone, medaleid, hõbedat, märke,
ordeneid, dokumente, kelli jne.
Tel 5829 9810.
Ostan vanu fotosid, postkaarte, münte, märke, lauanõusid, arvelaudu, kelli ja muid
vanaaegseid esemeid. Tulen
kohale maakonna piires. Tel
517 4050.

MUUD
15. dets – jõulud Riias. Info
agm@hot.ee.

Ostan Pioneer-pliidi küttekeha,
õunamahlapressi ja purusti. Tel
5649 5965.
Ostan teie üleliigseid vanu asju
ja aitan kaubikuga kolida. Tel
5649 5965.

MEETA KOGGER
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 26. novembril kell
12.30 Tartu krematooriumis.

Vaatan tähistaevast,
kus on Linnutee.
Seal nüüd sinu kodu –
seal kord kohtume.
OLEKSANDR ROMANCHUK

Mälestame tädimees

Õnnitleme

75. sünnipäeval,

PÕLLUNDUS

11. XI 1925 – 21. XI 2013
Leinavad poeg ja pojapojad peredega.

KAPITOLINA
JÜRGENS!

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

Sa andsid, mis sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida suutsid kanda,
ja jäädavalt siit lahkusid.

RAIMUND TOOM

internetis
www.sakala.ajaleht.ee

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

Kuivad kütteklotsid ja pliidipuud.
Vedu tasuta. Tel 5551 4204.

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

Austatud

METSAMATERJAL

Ehitusmehele töö ja elamine talus. Tel 5821 6900.

Tootmismahu suurenemise tõttu
võtab AS Textuur tööle puidupingi töölisi. CV saata e-posti aadressil textuur@textuur.ee või tulla kohale aadressil Tööstuse t 2,
Karksi-Nuia. Info tel 435 1371.

24h

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

TÖÖ

Mees otsib tööd. Tel 5864 4888,
Margus.

Kõik, mis ses päevas
on kaunist ja head,
täna vaid sinule
kuuluma peab.

LOOMAD

Müüa vintraudne püss Bars, kaliiber 5,6 × 39, koos laskemoonaga. Loaga ostjale. Info tel
523 2615.

Mahe Pagar OÜ võtab seoses uue
poe avamisega Viljandi Centrumis tööle pagari-kondiitri. Asjalikule väljaõpe. Tel 5818 1866,
mahepagar@gmail.com.

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

Soodsalt puit- ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud). Vedu. Tel 506 8501,
520 2190.

AS ACROPOLIS

Terrassid, voodrilauad, saunad,
kivitööd, ripplaed jne. Garantii.
Tel 5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Kristina, Lauri, Mari,
Marko ja lapselapsed

27a noormees otsib lisatööd nädalavahetusteks. Olemas auto.
Tel 5683 7678.

EHITAB JA REMONDIB
KRUUSATEID JA TRUUPE
NING MÜÜB
OLLva,
V}HOXWXGOLLYD
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SXUXVWDWXGNUXXVD
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kalle@dammix.ee
tel 5629 4011
www.dammix.ee
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Mälestan oma kallist onu
HANS SEEMENIT
21. XI 1934 – 24. XI 2012
Estra perega

1. XII 1951 – 24. XI 2012
Esimesel surma-aastapäeval mälestavad omaksed.

Ei vaibu leinavalu
hinges,
ei kuiva silmis
pisarad.
Kallist
ANDRUS MÄGIT
25. XI 1978 – 4. V 2002
mälestavad 35. sünniaastapäeval
ema, isa, vend ja pojake Mark-Kaarel emaga.

Viljandi taaskasutuskeskus kutsub ostma vanu raamatuid, heliplaate, nõusid, kodumasinaid,
autovaruosi, mööblit ja muid
emotsioonikaupu. Valik jõulukaupu. Samas kutsume ära andma
teile tarbetuid esemeid. Kaalu t
6, Viljandi (kaubamaja hoovis
kaarhallis). E–R 10–16, L 10–
15. Tel 433 1715, 5365 4912.
www.viljanditaaskasutus.eu
Ära anda magnetofon Jauza 5,
vanemat tüüpi tugitoolid, kiiktool, kreissaeraam, võll laagritel
ja saeketas, auto pakiraam, Žiguli raadiod ja siduriketas, universaalne akulaadija jm. Mutrivõtmed, kitarr, värvimuusikakeskus, tasku-uurid, kaasaskantavad raadiod ja makid, keskelt
kokkukäiv jalgratas, diivanvoodi,
kasutatud rehvid (6.15), aidakaal, WC-potid, dušinurga alus.
Küsige, ehk leiame veel midagi.
Tel 5827 7841.

KAOTATUD
Kaotatud BMW võtmed Uueveski
piirkonnas. Tel 5373 6226,
523 7257. Vaevatasu.

Nüüd on Maalehe
tellimiseks
parim aeg!
www.maaleht.ee/tellimine
klienditugi@lehed.ee

680 4444

Sveba-Dahlen Baltic OÜ
otsib oma meeskonda Viljandis

CNC PAINUTUSPINGI OPERAATORIT
Pakume:





head ja stabiilset palka ning erinevaid toetusi
väga head töökeskkonda
toredat meeskonda ja ühisüritusi
vajaduse korral väljaõpet kohapeal

Nõudmised kandidaadile:







eesti keele valdamine
tehniliste jooniste lugemise oskus
hea arvutioskus
kohusetundlikkus, püsivus, suhtlemisoskus
oskus süsteemselt mõelda ja oma tööaega planeerida
valmisolek vahetustega tööks
(praegu on töö ühes vahetuses)

Täiendav info ettevõtte kohta www.sveba-dahlen.ee
Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 26. novembril 2013. a
e-posti aadressil raili.kiin@sveba-dahlen.ee

NUT
KAS I-

Täpsem info
ja tellimine:

1. Saad Mangi horoskoobid
koju kätte. Horoskoobid
ilmuvad 19. detsembri ja
9. jaanuari Maalehes.

2. Leiad 23. detsembril
ilmuva Maalehe vahelt
suure 2014. aasta
seinakalendri.

Tellijana saad kõiki Maalehe artikleid
täismahus lugeda ka veebis ja mobiilis.

9 aastat usaldust –
metsa ost, metsa müük,
metsamajandus!
AS Lemeks Põlva
e-post t.metsaost@gmail.com
tel +372 5607 5879
Tallinna mnt 89b–2 tPärnu

T.Tehnika OÜ
OÜ TÕNISSON TRANSPORT
teeb
veoautode ja haagiste
hooldus-, remondi-,
keevitus- ja värvitöid.
Sõiduautode
remondi- ja keretööd,
värvimine ja poleerimine.
Viiratsi, Tehnika t 10. Tel 504 1737.

23. november 2013

3. Tellides vähemalt 6 kuuks või otsekorraldusega, osaled suures auhinnaloosis.
16. detsembril läheb loosi kvaliteetne Delli sülearvuti ja 5 kinkekorvi Itaalia köögi hõrgutistega.
Jaanuaris selgub 6 tellijat, kes sõidavad Maalehega
Lõuna-Itaaliasse või Bulgaariasse-Makedooniasse.

Vaid
4,05 €* kuus!

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

*Hind aastatellijale.

REKLAAM

16 Sakala

