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Elroni plaani loogikat on raske tabada
ning vastustest kumab läbi, et ka ettevõttel endal on seda keeruline selgitada.
Sakala juhtkiri

Asutanud C. R. Jakobson 1878
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Viljandi maakonna päevaleht

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

Ettevaatust, lund ei lükata!

”

Terves peres kasvab tervete väärtushinnangutega laps. Kui
isa või ema roll taandub rahateenimisele, on tulemus koolis
näha ja tunda.

Viljandi suurimast linnaosast kesklinna kõndiv inimene kohtab oma teel silti, mis teatab, et üht teelõiku talviti ei hooldata. Linn pakub välja alternatiivi, et raha kokku hoida.

AAVO PALO, Paalalinna kooli direktor

LK 7

LK 3

Elron viib kontrolörid pealinna

MÄLUPULGAL ON
SÜNNIPÄEV!

Detsembris kõik
mälupulgad
30% soodsamad.
TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

TÖÖJÕUD
Riigile kuuluv rongifirma Elron
soovib, et uuest aastast hakkaksid vagunisaatjad sõitma eri rongiliinidel ning nende tööpäev algaks Tallinnas. See on pannud
paljud väljaspool pealinna elavad
inimesed ettevõtte tööpakkumisest keelduma, sest pealinna ja
tagasi saamise eest peab igaüks
ise hoolitsema. Säärane otsus ei
kõnele just läbimõeldud regionaalpoliitikast.

HOTELLIS CENTRUM
Tallinna 24, Viljandi

20.12.2013

Hind

90 €
Tondi koolituskeskus
www.koolitamine.ee Tel +372 564 4054

LK 4

Oktoobri keskel esitles Elron Viljandis oma uut diiselrongi ning siis mängisid vagunisaatjaid multifilmitegelased Gena ja Potsataja.
Kui uuel aastal sõiduks läheb, on Genasid ja Potsatajaid vaja juba Tallinnast.
MARKO SAARM

ASENDAMATU MUGAVUS
KÜLMADES TINGIMUSTES!
TAMREX soe
aluspesusärk

KOMPLEKT

art 7191 - meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

TAMREX pikad
aluspesupüksid

HIND 29.- €
Soe Poly Dacron kangast
aluspesusärk talletab ideaalselt
kehasoojust, juhib niiskuse
kehapinnalt eemale ja hoiab
keha kuivana. Väga pehme,
mugav ja veniv materjal.

(SÄRK + PÜKSID)

-20%

art 7112 - meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

HIND 26.- €

Materjal: 100% Poly-Dacron.

Soojad Poly Dacron kangast
aluspesupüksid talletavad
ideaalselt kehasoojust, juhivad
niiskuse kehapinnalt eemale ja
hoiab keha kuivana. Väga
pehme, mugav ja veniv
materjal.

Värvus: tumehall

=44.- €

Materjal: 100% Poly-Dacron.
Värvus: tumehall

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2013 või kuni kaupa jätkub!

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

HAAPSALU
Ehitajate 2a

VALGA
Vabaduse 39

PAIDE
Pikk 2

NARVA
Tallinna mnt 19c
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Digiajastu
Don Quijote

JUHTKIRI

Kelle asi
see on?!
esti riigi juhtidele ei meeldi
väide, et meil pole süsteemset
regionaalpoliitikat. Ometi kipuvad
riigi teod ja hoiakud näitama, et
selles osas lastakse asjadel omasoodu triivida. Tuul tõmbab sealjuures
mõistagi Tallinna poole.
Järgmisest aastast sõitjaid vedama hakkav rongifirma, riigi äriühing Elron kavatseb sisse seada
personalilogistika, mis on oma põhimõtetes samasugune nagu lähironge haldaval ettevõttel. Plaani
järgi alustaksid kõik piletikontrolörid oma tööpäeva edaspidi Tallinnast Pääskülast. Olgugi et igal hommikul stardivad rongid Eestis ka
mitmel pool mujal ning hoolimata
sellest, et kontrolöridena võiksid
töötada ka Viljandis, Pärnus, Tartus
või mõnes teises raudteeühendusega kohas elavad inimesed.
Tõsi, teoorias saavad ka pealinnast kaugel elavad inimesed kontrolöridena tööd jätkata. Praktikas
tähendab see aga otse öeldes nii
suurt vaeva, et sel pole lihtsalt mõtet. Piletikontrolöri töö sõidutatakse Tallinna.

E

Elroni
plaani
loogikat
on raske
tabada
ning vastustest
kumab
läbi, et ka
ettevõttel
endal on
seda keeruline selgitada.

lroni plaani loogikat on raske
E
tabada ning vastustest kumab
läbi, et ka ettevõttel endal on seda
keeruline selgitada. Selge on aga
see, et regionaalpoliitilika pole selles riigile kuuluvas firmas teemaks.
Paraku pole see vähemasti kõnealuses küsimuses ka majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi
asi. Teede ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ütleb tänases lehes, et regionaalpoliitika ajamiseks
riigifirmat ei hoita.
Siinkohal jääbki üle küsida: kelle
asi regionaalpoliitika siis üldse on?
Kas sellele peab mõtlema üksnes
maavalitsus – avalikkuses kahtluse
alla seatud otstarbekusega riigiinstants? Aga maavalitsuski on ju tegelikult regionaalpoliitika subjekt!

REPLIIK

Trügimine
bussijärjekorras
O

len täheldanud, et kui
STEN
näiteks Rootsis võtaMAHOV
vad inimesed enne bussi
peale astumist järjekorda
Sakala
ning lasevad esimesena
433 0052
sisse need, kes on endale
pileti aegsasti soetanud,
siis Eestis on olukord paraku vastupidine: ette trügivad just need, kes pole jõudnud või taibanud endale piletit kassast või internetist osta. Sõidan bussiga üsna tihti ja
pikapeale on see mind häirima hakanud.
Arvatavasti kardavad nood piletita trügijad, et kõigile
isekohti ei jätku, ning kui mõni bussijuht peaks kurjemat
häält tegema ja lubama esimeses järjekorras peale piletiga
sõitjad, võib nende näost välja lugeda suurt solvumist. Õnneks on bussijuhid viimasel ajal üha sagedamini just niiviisi
käituma hakanud.
Tundub tähenärimisena, kuid miks peaksin mina ootama
selle inimese järel, kes pole viitsinud nii paljugi vaeva näha,
et endale pilet valmis osta. Ja kumb meist peab siis maha
jääma, kui kohti ei jätku?

DONKIHHOTLIKKU VÕITLUST
on ajaloos varemgi üritatud.
Esimese hooga meenub Che
Guevara, kes Ladina-Ameerika ebaõiglusevastases võitluses oma elu kaotas. Vähemalt
esialgu oli ta tuntud ebaõigluse ja vaesuse vastu võitlejana.
Edward Snowdeni võitlus
pealtkuulamisega näib olevat
sama perspektiivitu, sest nii
kaua, kui raha ja selle juhitav
meedia tahab mingit võimu
püsti hoida või kukutada, tundub vastupidi toimetada vähemalt üsna raske olevat. On ju
avalik saladus, et valdav osa
niinimetatud värvilisi revolutsioone on peetud läänemaailma raha toel, nagu ka suur osa
rahvuslikke kolonialismivastaseid vabastusliikumisi oli Nõukogude Liidu rahastatud.
Nii et maailmas ei ole midagi uut, geopolitik toimib endiselt.
Tuleb tunnustada George
Orwelli nostradamuslikku ettenägelikkust. Juba 1949. aastal
kirjutas ta oma kuulsa teose
«1984», mis ennustas totalitaarse superjälitussüsteemi tekkimist, kus suure venna valvsa
pilgu eest ei jää midagi teadmata. Võib aga arvata, et autorile oleks üllatuseks tõsiasi, et
tema ennustatud tegevuse toimumispaik on maailma demokraatia ja vabaduse kants –
Ameerika Ühendriigid.
Vähe sellest, et jälgimise
all on omad – teada on antud,
et pilku hoitakse peal kõigil,
sõltumata soost ja ametist. Erinevalt ajast, mil kirjavahetuse
läbilugemiseks oli tarvis ümbrikke lahti kuumutada, on tänapäeval
infotehnoloogia
areng teinud võimalikuks nuhkimise maailma mastaapides
tuhandete kilomeetrite kauguselt.
VIRU HOTELLIS ON teatavasti
tuba, mida demonstreeritakse
kui Nõukogude KGB jälitamissüsteemi. Tõepoolest, Nõukogude impeerium oli totalitaarne ja vägivaldne ühiskond, mis
inimeste meelsust jälgis ja sageli ka ebalojaalsuse eest karistas.
Mina küsin: kas vabas maailmas, kus me oletatavasti tänapäeval elame, on sama tegevus – tõsi küll, moodsama tehnoloogiaga – aktsepteeritav?
Olles vaadanud filmi Osama
Bin Ladeni kontori likvideerimisest Pakistanis, ei ole ma
üldse kindel, et eri riikide salateenistustel on kahtlusalus-

KIRI
Kauni traditsiooni
väärikas jätk

URMAS
SUIK
vabameelne vaatleja

tega ümberkäimisel väga suuri erinevusi. Ainult kuriteod,
mida totaalse jälitamisega väidetavalt vältida tahetakse, näivad olevat teised. Nõukogudeaegse kommunismivastase tegevuse asemel on nüüd terrorismivastane võitlus.
Sellepärast minu käsi
Edward Snowdeni hukkamõistmiseks ei tõuse. Loodetavasti on ta endale turvalise varjupaiga leidnud.
Tunnistada tuleb loomulikult, et me ei tea, millistel kaalutlustel Venemaa seda teinud
on. Aga väga hea, et maailm
teab, mis sünnib.
Mina olen täiesti nõus andma enda kohta infot, kui lähen
pangast raha küsima. Samuti ei
ole mul midagi selle vastu, kui
mind enne lennukisse minekut
läbi valgustatakse. Ma mõistan
seda, sest pangad jagavad sageli võõrast raha lootuses see kasudega tagasi saada. Maailma
rahakriis on pigem tõestanud,
et pangad ei ole rahaküsijate
tausta piisavalt süüvinud.
VÕIMUGA ON VEIDI teine lugu.
Võimule saavad need, kes veenavad rahvast, et nad on parimad suurt organisatsiooni, seega ka riiki juhtima. Enamasti
on võimulesaanute edasine tegevus seotud sellega, kuidas
võimu mitte käest lasta.
Elver Loho kirjutas ajutise
ja õnneks väga lühiajalise peatoimetaja toimetatud Sirbis:
«Ajakirjanduse ülesanne on
võimult tekk pealt ära tõmmata, ja nähes selle all kuritarvitusi, ohtu või ebaeetilisust,
neid rahvale kirjeldada. Ajakirjandus täiendab ja tasakaalustab võimu nagu valvekoer,
kes pätile hambad kannikasse
lööb.»
Wikileaksi ja Snowdeni tegevust ajakirjanduse allikana
tuleks minu arvates pigem tunnustada kui hukka mõista. Repressiooni mehhanismid on kõikides riikides võimukandjate
käes, sõltumata sellest, kas
nood on võimu saanud ausatel
valimistel või pettuse teel. On
hea küsimus, keda see suure
raha eest ostetud võim esindab.

PRÄÄNIK
Vibusportlased Laura Nurmsalu
(pildil) ja Laura Tukk saavutasid
Eesti sisekarikavõistluste hooaja
viimasel etapil häid tulemusi.

”

Wikileaksi
ja Snowdeni tegevust ajakirjanduse
allikana
tuleks
minu arvates pigem
tunnustada kui
hukka
mõista.

Tundub, et elektoraat on
reklaamiga üsna lihtsalt manipuleeritav. Kogemused on näidanud, et suurt vahet ei ole, kas
kutsutakse kellegi poolt hääletama või mõnda uut kauplust
avama – massipsühhoosi on
võimalik mõlemal juhul ühtmoodi üles kütta.
Sama hea küsimus on, kui
palju me enda valitud võimu
usaldada saame.
TEISALT OLEKS HEA, kui niinimetatud neljas võim ehk ajakirjandus tunnetaks oma vastutust ühiskonna hoiakute kujundamisel. Mind on viimasel
ajal häirinud eesti ajakirjanike, eriti veel naisajakirjanike
verejanulisus, kui Barack Obamat süüdistatakse otsustusvõime puudumises, sest ta ei rünnanud Süüriat. Soovitan neil
lugeda Iraagi neiu blogi põhjal
kirjutatud raamatut «Bagdad
põleb». See on hea näide euroopaliku demokraatia võõrasse keskkonda eksportimise tulemusest.

PIITS
Viljandi kesklinnas võib aegajalt märgata valesti parkivaid
autosid. See Ford Mondeo jäi
pildile eelmisel reedel.

Juba aastaid on viljandlastele oodatud talvine sündmus muusikakooli jõulukontsert. See on kingitus
koolilt linnale ja selle muusikasõpradele.
Kingitud hobuse suhu
teatavasti ei vaadata. Aastatepikkune kogemus on
aga kinnitanud, et see kink
on ka nii-öelda suhu vaadates täisväärtuslik. Sedasama võib öelda 14. detsembri kontserdi kohta.
Mida külvad, seda lõikad. Võisime koos perekond Tamra ja muusikakooli õpetajatega tõdeda, et
külv on olnud hea ja kasvude hooldamine tõhus. Kontserdi algul tervituse lausunud linnapeal oli ilmselt õigus, kui ta arvas, et tuleb
kas ait pikemaks ehitada
või esinemiseks avaramaid
saale otsida, sest noorte interpreetide suur arv tingib
mitme kontserdi korraldamise.
Eks seegi, et rohkearvulise publiku hulgas võisid
kauaaegsed muusikapedagoogid kohata oma endisi
õpilasi, kes olid tulnud kaasa elama oma järglaste esinemisele, viita muusikapõllu harijate tõhusale tööle.
Tekkis mõte, et Viljandi pole ainult folgi, vaid ka noorte muusika linn.
Jääb üksnes soovida, et
soojas ja südamlikus õhkkonnas asetleidvad heal tasemel kontserdid, millel
esinevate noorte muusikute arv on märkimisväärne,
jõuaksid meie linna visiitkaardile koos seal juba kinnistunud folgiga.
Aime Kuum,
pensionär

TSITAADID
«Teinekord kipub nii olema, et vahel tõuseb mõnel
reiting siis, kui neid üldse
näha pole.»
Sotsiaaldemokraatliku
erakonna riigikogu
fraktsiooni aseesimees
Eiki Nestor viimase
erakondade toetusuuringu
tulemustest
(Postimees, 13. detsember)
«Tänapäeva eestlase jaoks
jääb pisut kesiseks, kui tal
soovitatakse rõõmu tunda
pelgalt selle üle, et tal on
võimalus vabalt suud
pruukida ning teda selle
eest vangi ei panda.»
Sotsioloog Juhan Kivirähk
(ERR, 13. detsember)
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Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, sakala@ajaleht.ee

Valitsuse otsusega saavad valimiste järel liitunud vallad kokku 3,2
miljonit eurot ühinemistoetust. Suurima summa
saab Viljandi vald, kellele
anti 645 450 eurot.

ÜKS KÜSIMUS
Osa väljaandeid ja veebiportaale levitas hiljuti teadet Antarktikas
mõõdetud enneolematust pakasest.
Klimatoloog Ain Kallis, kas maailm
sai äsja uue külmarekordi?

M

Linnavalitsus lasi kahe teelõigu äärde panna neli sellist silti ning vabanes nii nende talvise hooldamise kohustusest.

MARKO SAARM

aailm ei saanud uut külmarekordit. Klimatoloogias
on rekorditega samad lood nagu spordi vallas: uued
tippmargid peavad vastama kindlatele nõuetele. Ilmarekordeid vaagitakse mitmel moel ja pärast pikka kaalumist kinnitab need maailma meteoroloogiaorganisatsioon
WMO.
Õhutemperatuuri mõõdetakse ilmajaamade vaatlusplatsidel varjestatult üldiselt 2 meetri kõrgusel, Ameerika
Ühendriikides on mõõtekõrguseks 1,5 meetrit. Äsja väljakuulutatud absoluutsed külmakraadid on aga mõõdetud satelliidilt, seega niinimetatud kaugseire meetodil. Pealegi
fikseeris see temperatuuri jää lähedal.
Kui tavaliselt saame uued rekordipüstitused kiirelt teada, siis kosmosest mõõdetud tulemuste uurimine võtab vahel aastaid. Kõnealune miinimum –93,2 kraadi saadi 2010.
aasta augustis Ida-Antarktikas jääkuplilt nimega Dome Fuji
3786 meetri kõrgusel merepinnast.
Paar päeva tagasi levitas ilmaveeb Gismeteo.ru infot
veel ühest rekordist: –94,7 kraadi. Edasisel uurimisel selgus,
et venelased on tolle näidu saanud Briti ajalehest Guardian,
kus –135,8 Fahrenheiti oli Celsiuse kraadideks valesti teisendatud.
Nii et seni kehtib ametlikult Vene jaamas Vostok 1983.
aasta 21. juulil mõõdetud –89,2 kraadi. Ja loodetavasti jääb
ka kehtima.

AIVAR AOTÄHT

HOIATUSSILDID

Linnavalitsus otsustas
talvel loobuda kahe
teelõigu hooldamisest
MARKO SUURMÄGI
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Kahele Viljandi kõnniteele ilmusid eelmise nädala lõpul uudsed
hoiatussildid, mis annavad teada, et neid kohti
talvel ei hooldata.
Viljandi linnavalitsuse majandusameti juht Reevo Maidla
selgitas, et pärast uue talvise
tänavahooldaja leidmist tuli
tööde piirkond ja maht kriitilise pilguga üle vaadata, sest
muidu ei tuleks linn lume- ja libedustõrjeks mõeldud rahaga
kevadeni välja.
Ettevaatusele kutsuvad sildid seati üles Esimesele Kirsi-

mäele otse pärimusmuusika aida kõrvale ning gümnaasiumi
ja kunagise mõisahoone vahelisele teele, mida mööda on
paljud männimäelased harjunud kesklinna astuma. Et viimati nimetatud jalgtee on tõepoolest hooldamata, said inimesed teada juba nädalavahetusel, sest tormituul oli sellele
lükanud puu, mida keegi polnud ära koristanud.
Reevo Maidla selgitust
mööda pidid linnajuhid otsustama, kuidas talvist teehooldust kontsentreerida. «Kas talvel peavad ikka kõik teelõigud
olema lahti aetud?» esitas ta
küsimuse.
Männimäelt kesklinna tulijatele soovitavad linnaametnikud äsja valminud lauluväljaku teed. Maidla kinnitust möö-

da on sealt kaudu kesklinna sama pikk maa ning et erinevalt
mõisamaja tagant kulgevast
teest on lauluväljaku asfaltrada täielikult linna omanduses,
otsustaski linn just seda hooldada.
«Mõisatagune tee on valgustamata ning linnaplaanides
pole seda olemaski,» lisas ta.
Esimese Kirsimäe unarusse jätmist põhjendas Maidla
asjaoluga, et hooldatakse Teise Kirsimäe radu.
Küsimusele, kas Viljandis
kinnistuga piirnevat kõnniteed
hooldama kohustatud majaomanik võiks endalegi sellise
sildi osta ja kõnniteele üles
seada, vastas Reevo Maidla, et
see on lubatud vaid juhul, kui
kõnniteealune maa kuulub
eraomanikule. «Kui mõni kau-

Soojad sussid ja viltsaapad al 6 €
Eesti ahjupotid ja leivavormid al 10 €
Eesti lõhnaküünlad ja seebid,
võimsad laetavad taskulambid,
Soome kelgud, metsasuusad jpm.

Viljandi Maarahva Pood

banduskeskus otsustaks jätta
oma parkla lahti ajamata,
oleks see seaduse järgi lubatud,» tõi ta näite.
Kui aga kõnnitee asub linna maal, peab majaomanik tee
lumest ja libedusest vaba
hoidma. Vastasel korral võib
linnavalitsus talle trahvi määrata.
Viljandi linnajuhid sattusid talihoolde murega silmitsi
detsembri algul, kui kesklinnas
parkide ja kõnniteede hooldamisega tegelev osaühing Kesklinna Pargid ei saanud esimestel libedatel päevadel tänavahooldamisega hakkama.
9. detsembrist kevadeni
hooldab kõnniteid aktsiaselts
Eesti Keskkonnateenused ning
suvel otsitakse riigihankega
uus hooldusfirma.

Kaks noort said
looduskaitse
aumärgi
Looduskaitsjate tunnustamisel Estonia
teatris said keskkonnaministeeriumilt Noore
Looduskaitsja aumärgi
kaks Viljandimaa neidu.

mide korraldamise, aga ka
mitme loodusharidusprojekti juhtimise eest.
Laanemets ütles, et on
looduspisiku saanud oma
emalt. Ka oma töös Lilli looduskeskuses on 26-aastane
Laanemets loodusega tugeViljandi gümnaasiumis õppivasti seotud.
va Eleriin Vungi puhul tõste«Läksin loodusturismi õpti esile tema väga suurt loopima, päris süvabioloogiat ei
tahtnud,» rääkis
dushuvi ja seda,
et ta ennast arta. «Praegu elan
mastatud valdtalvel küll rohkem
Tallinnas, aga mikonnas pidevalt
nu tööd Lilli lootäiendab. Vungi
on hästi esinenud
duskeskuses see
maakondlikel ja
ei sega, sest proüle-eestilistel biojekte saan üksloogia- ja geograakõik kust kohast
fiaolümpiaadidel
juhtida.»
ning aitas koos
Keskkonnamiteistega korraldanisteerium tunda
õppematka Liina Laanemetsa
nustab
Noore
Soomaa rahvusLooduskaitsja
parki.
märgiga suure
Lilli looduskeskuse juhaloodushuviga aktiivseid kuni
tuse liiget Liina Laanemetsa
26-aastasi noori, kes on kaasa
löönud looduskaitse tegevutunnustas ministeerium looses. (Sakala)
duslaagrite ja õppeprogram-
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Ilmarise 1
Viljandi Bussijaam
tel 433 5051
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Kohus mõistis
kanepikasvataja
tingimisi vangi
MARKO SUURMÄGI
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Eesti ajaloole tähtsas
talus kanepit kasvatanud 30-aastane soomlane Markku Olavi Nestori Kallio ning teda aidanud Keit Kupstis
mõisteti esmaspäeval
narkootikumide kasvatamise ja levitamise
eest süüdi.

Kui praegu sõidavad Viljandist pärit piletikontrolörid Viljandi–Tallinna liinil, siis tulevikus hakkaksid nad sõitma teistelgi Eesti liinidel. Pildil olevad inimesed ei ole käesoleva looga seotud.
MARKO SAARM

PILETIKONTROLÖR

Riigifirma teod võtavad
ääremaalt töökohti
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Tulevast aastast sõitjaid
vedama hakkav rongifirma Elron soovib kehtestada töökorralduse, mille järgi algaks ja lõpeks
kõigi piletikontrolöride
tööpäev Tallinnas. See
on pannud paljud väljaspool Tallinna elavad
kontrolörid tööpakkumisest ära ütlema.
Paljude teiste seas kandideeris Elroni Viljandi–Tallinna
liini piletikontrolöriks ka anonüümseks jääda soovinud Kairi, kelle tegelik nimi toimetusele teada. Tema sõnutsi selgus töövestlusel, et need piletikontrolörid, kes soovivad
tööpäeva alustada kodusest
raudteejaamast, seda teha ei
saa.
«Tööpäev algab kõikidel
hommikutel Tallinnas ning
seal ka lõpeb. Mina leian, et ma
ei pea oma elu raiskama tundide viisi tööle- ja tagasisõitmisele, kui keegi selle eest ei maksa,» lausus Kairi.
Piletikontrolöriks kandideerinud naine rääkis, et Elroni esindajad ei suutnudki talle
selgelt põhjendada, miks on
selline muudatus vajalik. «Nad
ütlesid, et neil on teine poliitika ning nad teevadki nõnda.»
Säärane korraldus hakkaks

kehtima ka kõikidel teistel üleriigilistel liinidel.
Kairi kirjeldust mööda hakkaks piletikontrolöri tööpäev
välja nägema nii, et hommikul
tuleks sõita Balti jaama ja sealt
edasi Pääskülla, kus tööpäev
algab. Seejärel minnakse Pääskülast uuesti Balti jaama ning
sõidetakse mööda Eestit. Tööpäev lõpeb samuti Pääskülas
ja hiljem peab kontrolör ise
vaatama, kuidas ta kodukohta
tagasi saab.
Kairi tõdes, et kuigi Tartus,
Valgas, Pärnus ja Viljandis on
inimesi, kes tahaksid Elronisse tööle minna, on paljud neist
uuenduste tõttu sellest mõttest
loobunud.

Töökohad koonduvad
pealinna
«On väga imelik, et kui mujalt
Eestist piletikontrolöre ei saada, hakkavad Tallinna inimesed eri liinidel sõitma. See ju tähendab, et äärealadel jääb töökohti vähemaks,» ütles Kairi.
Varahommikusi ronge hakkaksid teenindama need piletikontrolörid, kes eelmisel päeval Tallinnast Pärnusse, Tartusse või Viljandisse on tulnud
ja seal ööbinud. Pärnakale,
tartlasele või viljandlasele ei
annaks see eelist, sest graafiku
järgi võib ta hommikul sõita
hoopis teisel liinil.
Kui veel viimaseid nädalaid sõitjaid teenindava
Edelaraudtee töötajad sõidavad enamasti ühte kindlat lii-

ni, siis Elronil on plaanis koostada töögraafikud nii, et inimesed on ühel päeval tööl Tartu–Tallinna, järgmisel aga Pärnu–Tallinna liinil, lisaks elektriraudteel.
«Väga raske on peast teada
tervet riiki: kus on lühikesed,
kus pikad peatused ja millisest
uksest saab välja,» lausus anonüümseks jääda soovinud Kairi. «Elron tahab panna töölised
elama raudteelase elu.»
Küsimusele, kui kaua saab
töötaja olla kodus, vastati töövestlusel, et see on vastutuleku
küsimus. «Lepingus aga peab
olema täpselt kirjas, kuidas asi
käima hakkab,» toonitas Kairi.
Kõige selle taustal tundub
talle, et järgmisest aastast sõitjaid vedama hakkav rongifirma
ei tea praegu ka ise, kuidas täpselt tööd korraldada.
Viljandi maavanem Lembit
Kruuse lausus, et on teemaga
kursis ega pea sellist lähenemisviisi õigeks. «Rongi väljumisaegu ja kiirust puudutavates küsimustes läbirääkimisi
pidades on juba lisandunud
personali logistika teema. Piletikontrolöride töökorralduse
süsteemi muutmise põhjendused on praegu kõike muud kui
mõistlikud,» leidis ta.
Maavanem lausus, et üleeestiline rongifirmade haldamine erineb lähirongide omast
ja tõenäoliselt pole Elron selleks veel valmis.
Rongifirma Elron müügi- ja
turundusjuht Norbert Kaareste lausus, et nii Viljandi kui

teiste liinide puhul on töötajate töö alguspunkt depoo, sest
seal on tagatud töökorralduslikud lahendused, mida lõppjaamades pole.

Ministeerium personalipoliitikat ei kujunda
«Viljandist pärit klienditeenindaja ametikohale kandideerinud inimestele pakkusime lahendusena, et nad tulevad tööle meie rongiga Viljandist ja
alustavad päeva meie depoos.
Seda lahendust kasutavad meil
teenindajad Valgast, Tapalt ja
mujalt,» rääkis Norbert Kaareste ning lisas, et ettevõte vaatab aasta algul järjepidevalt
oma rongide ringluse logistikat
ning võib teha muudatusi inimeste töö algus- ja lõpp-punktides.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede ja
raudteeosakonna juhataja Ain
Tatter lausus, et kuigi Elron on
riigi äriühing ning seda juhitakse nagu tavalist äriühingut,
ootab ministeerium aktsionärina firmalt efektiivsust ega
kirjuta ette personalipoliitika
reegleid.
«Me ei hoia riigifirmat, et
mingit regionaalpoliitikat teha.
Elroni konkreetne ülesanne on
teenindada viit või seitset miljonit sõitjat võimalikult efektiivselt. Sellise ülesande on talle andnud ministeerium,» selgitas Tatter ning lisas, et töökorraldus on ettevõtte efektiivsuse küsimus.

Mõlemad mehed said küll pika vangistuse, kuid trellide taha nad minema ei pea, sest karistus on määratud tingimisi.
Kalliole mõisteti viie aasta ja kolme päeva pikkune
tingimisi vangistus viieaastase katseajaga. Eelvangistuses
on Kallio oma karistusest ära
kandnud kolm päeva. Kupstisele mõisteti kolmeaastane
tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Eelvangistuses on Kupstis oma karistusest ära kandnud kolm päeva.
Lisakaristusena mõisteti
Kalliole kohtuotsuse jõustudes Eestist väljasaatmine
koos kolmeaastase Eestisse
sissesõidu keeluga. Samuti
konfiskeeriti Kalliolt Viljandimaal asuv kinnistu.

Muinsuskaitsja leid
Maja, milles kanepit kasvatati, pole aga tavaline taluhoone. See on ärkamisaja luuletaja Ado Reinvaldi sünnitalu
Ilissa, mis on 1997. aastast olnud kirjas ajaloomälestisena
ja viimastel aastatel lagunenud.
Kanepitaimed avastas
muinsuskaitseinspektor Anne Kivi. 2012. aasta kevadel
Tarvastu vallas ringsõitu tehes otsustas ta maja juurest
läbi põigata. Suur oli tema üllatus, kui ta nägi, et hoone
kõrval seisab punane auto.
«Jätsin oma auto seisma,
otsisin välja dokumendid ja
infovoldikud ning läksin inimesi otsima,» selgitas ta. Hõikudes astus inspektor üle
õue, kuid ei kohanud kedagi.
Märke inimeste kohalolust
leidus aga hulganisti.
Maja ümber jalutades
märkas Kivi, et seal kasvatatakse taimi. Enamik neist
olid talle tundmatud, vaid
pottidesse torgatud võõrasemad olid tuttavad.
Et inspektor kedagi ei kohanud, läks ta auto juurde ta-

gasi ja helistas vallavanemale. «Tahtsin uurida, et ehk tema teab, kas keegi on selle
maja ära ostnud,» seletas Kivi. Et ka vallavanem polnud
sellest midagi kuulnud, lubas
ta teavitada politseid, et see
majas ringi vaataks.

Uhke istandus
Talu kontrollima saadetud
politseinikud avastasid Kalbuse külas asuva talumaja
juurest mitu peenart ja mitmesuguseid anumaid kasvavate kanepitaimedega. Majast
leiti oskuslikult välja ehitatud
valgustus- ja niisutussüsteemiga kanepikasvatus, korjatud ja töötlemiseks valmis kanepiõisikud ja -lehed ning 603
grammi seemneid uute taimede kasvamapanekuks.
Maja ja selle ümbruse läbiotsimise käigus võtsid narkopolitseinikud ära 119 eri
kasvufaasis kanepitaime, mis
kuivatatult kaalusid 1686
grammi.
Süüdistuse kohaselt kasvatas Markku Olavi Nestori
Kallio kanepitaimi, kuivatas
neid ning valmistas marihuaanat ja hašišit. Lisaks sellele on tõendatud, et Kallio
kasvatas kanepitaimi ning
valmistas neist narkootilist
ainet ka oma varasemas elukohas Tallinnas. Ligi kilogrammi sel viisil saadud marihuaanat oli ta edasi andnud
Keit Kupstisele.
Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud prokuröri abi Jane Pajus ütles,
et Kallio on saanud narkootiliste ainete müügist tulu vähemalt 9150 eurot, kuid kuriteo olemust ja isiku elustandardit arvestades on põhjust
arvata, et ebaseaduslikust
ärist saadud summad on
märksa suuremad.
«Õiguskaitseasutused panevad narkootiliste ainetega
seotud kuritegusid uurides
järjest enam rõhku kriminaaltulu väljaselgitamisele
ja tõendamisele. See võimaldab hiljem kohtus taotleda
kuriteoga saadud vara konfiskeerimist,» teatas prokurör.
See oli ka Ilissa talu konfiskeerimise aluseks.
Menetluskulude katteks
peab Kallio tasuma 10 569 eurot ja Kupstis 2165 eurot.
Narkokuritegude talituse
juht Kristjan Tommingas sõnas, et avastatud kanepiistandus on suurim, mis on viimastel aastatel Lõuna-Eestis leitud.

Mõni päev pärast istanduse avastamist käis seda vaatamas ka
Sakala. Markku Olavi Nestori Kallio (sinises pluusis) oli parasjagu
kohal, võttis teo omaks ja avaldas kahetsust.
ELMO RIIG

UUDISED

17. detsember 2013

Sakala 5

Holstre-Pollis jäi sõelale
kolm paremat kandidaati
SIGRID KOOREP
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Holstre-Polli spordi- ja
vabaajakeskuse juhatuse liikme kohale kandideerinud kümmekonna
soovija hulgast valiti välja kolm kandidaati. Uue
liikme nimi ja amet selgub reedel.
Siis läheb viimased kaks aastat
Holstre-Polli spordi- ja vabaajakeskuses juhatuse esimehe
ülesandeid täitnud Ene Saar läbirääkimisi pidama inimesega,
kes osutus juhtkonna ja nõukogu esimeseks eelistuseks.

Seisev asi pole hea

MARKO SAARM

Uku keskuse esisel platsil jõulupuid müüv Endel Soosaar lausus, et eilseks oli ostetud ainult üks Serbia kuusk. Puu on eriline selle poolest, et selle oksad on pealtpoolt hõbedased ning alt rohelised.

IGIHALJAS PUU

Jõulukuuse eluiga
pikendatakse
nii karastusjoogi
kui suhkruga
STEN MAHOV
sten.mahov@ajaleht.ee

Esimesed jõulupuud
jõudsid Viljandi turule juba läinud nädalal
ning müüjad kinnitavad, et kui varakult valmis varutud puud hästi
hooldada, ei pea kartma, et see pühade ajal
okkad maha viskab.
Aastast aastasse leiab palju
kuusemüüjaid Viljandi turult
ning selle ümbrusest. Eile
Mulgi marketi nurga peal Sürgavere istanduse kuuski müünud Kristo Kiis lausus, et
müüki alustati eelmise nädala lõpul, et inimesed ei peaks
pühade eel järjekorras seisma ja saaksid sobiva puu
keldrisse või rõdule valmis
panna.
«Need kuused on istandusest ning et need on hooldatud, peavad need ilusti vastu
ka pärast jõule. Metsakuusk
on ise kasvanud ning seetõttu
on oht, et ta närbub toas kiiremini,» rääkis Kiis.

Jõulupuude hinnad pole
aastaga tõusnud
170-sentimeetrine kuusk maksab 15 eurot ning rohkem kui
kaks meetrit kõrge puu 20 eu-

rot. Selleks hooajaks on müüja sõnul valmis varutud 70 igihaljast puud ning kui vaja, tellitaks juurdegi. «Praegu on
väga palju inimesi, kes uurivad hindasid. Ühes päevas
oleme müünud umbes kümme kuuske.»
Müüja on kohal kella poole kümnest viieni ning müügiplats on valitud aastatepikkuste kogemuste põhjal.
Aastaid Viljandi turul
ühes ja samas kohas kuuski
müünud Taavi Nõgesmaa lausus, et oli eile väljas esimest
päeva, kuid võrreldes eelmise aastaga oli müügitulemus
kesine.
«Selleks, et kuuski ostetaks, peab lumi maas olema.
Sel juhul ei lähe inimesed ise
metsa, vaid tulevad turule.
Eelmisel aastal oli selleks
ajaks suur lumi maas ning
kuuski osteti hoolega,» rääkis
Nõgesmaa.
Tema pakutavate kuuskede hind sõltub kaubanduslikust välimusest ning algab
viiest eurost. «Hinnad on suhtelised – ainult riiet müüakse
meetriga. Selle ilusa kuuse
saab 15–20 euroga. See, mis ei
ole nii kahar, maksab 7-8 eurot.»
Kuused on pärit Siniallikult ning on kasvanud sööti
jäänud põllumaal. «Metsakuusk on õhuline ja hõre, tal
on õrnemad oksad, kuigi ka

need kannavad. Põllu peal
kasvavad aga tugevad kuused,» rääkis müüja.

Suuremaks ostmiseks
läheb otse enne jõule
Küsimusele, kas pole ohtu, et
nädal või veelgi varem ostetud kuusk ajab jõuludeks okkad maha, vastas Taavi Nõgesmaa, et kui kuusele piisavalt
vett panna, säilib see ilusana.
Ta oskas rääkida, et puu eluiga pikendatakse veel teistegi
vahenditega: näiteks valatakse vette karastusjooki Sprite
või pannakse suhkrut. «Kuusk
tahab magusat,» selgitas ta.
Väidetavalt Viljandi suurima jõulupuude valiku leiab
Uku keskuse esiselt platsilt.
Endel Soosaar müüb seal eelmise nädala laupäevast saati
tavalisi, Serbia ja hõbekuuski
ning Kaukaasia nulge.
«Tavalist kuuske ostetakse ning väga palju läheb nulgu. Pühapäeval pidin neid
lausa juurde tellima,» lausus
Soosaar.
Kuuse meeter maksab 10,
nulul ja hõbekuusel 15 ning
Serbia kuusel 20 eurot. «Kuigi juba praegu ostetakse erinevaid puid, siis nii mina kui
peremees arvame, et suurem
ostmine läheb lahti kolmapäeval ning reedest pühapäevani on mul arvatavasti väga
kiired päevad,» lausus müüja.

Õigupoolest pidanuks kohtumine Holstres aset leidma juba
eile, kuid lükkus edasi reede
peale, sest kandidaat pidi pealinna sõitma.
«Ta on põhimõtteliselt öelnud, et on huvitatud,» lausus
Ene Saar parima kandidaadi
kohta, kuid lisas, et nimedest ei
maksa rääkida enne, kui kindel
jah-sõna on öeldud.
Kõigil kolmel, kes kümmekonna kandideerija seast välja
valiti, paluti panna paberile
oma kujutlus keskuse arengu
kohta.
«Ükski seisev asi ei ole

ELMO RIIG

Holstre-Polli spordi- ja vabaajakeskuse uus juhataja võib selguda tuleval reedel, kui senine juhatuse esimees Ene Saar läheb läbirääkimisi
pidama töölesoovijate hulgast parimaks osutunud kandidaadiga.

hea,» tähendas Saar ning selgitas, et inimesel, kes on hindajate esimene valik, oli väga hea
ja konkreetne arengukava, mida Holstre-Pollil ongi just vaja.

Head mõtted
Tolles arengukavas oli näiteks
keskuses saunamaja ees oleva
paisjärve ärakasutamist. Sinna
saaks luua liuvälja nii uisutamiseks kui jäähoki mängimiseks.
Suvi võiks järve äärde tuua forelli- või mõne muu kala õngitsejaid ning saaki võiks saada
sealsamas suitsutada või grillida.
Talvel tuleks keskuses arendada loodussõpradele pakuta-

vaid võimalusi, näiteks hakata
korraldama räätsamatku. Neile, kellel vähegi on motospordi
pisikut, võiks Holstre-Polli pakkuda mootorsaaniretki.
Tulevikuvaade kätkes endas
veel golfimängu ning võimalust
talvel sisegolfi harrastada nii, et
seinale on projektoriga kuvatud
rajad, mida mööda saab mängija koos palliga liikuda. Selle
idee elluviimine nõuab aga suuremat rahasummat.
Igatahes on valitaval juhatuse liikmel vabad käed oma
plaan ellu viia, sest kuigi töökuulutuses otsiti juhatuse liiget, saab Ene Saare sõnul
uuest inimesest reaalselt tema
asemel siiski juhatuse esimees.
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TEEMAD

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

Elektrisüsteeme haldava Eleringi statistika järgi vahetab uue
aasta algusest senise elektrimüüja uue vastu ligi 18 000
tarbimiskohta, mis on kolm
protsenti kõikidest elektrilepinguga tarbimiskohtadest.

NARKOOTIKUMID

Kodune tester vastab
painavale küsimusele
RIINA MARTINSON
riina.martinson@ajaleht.ee

Kui kahtlustate, et teie
laps võib olla kokku
puutunud narkootikumidega, või tahate kontrollida uue elukaaslase
tausta, siis saate lihtsalt ja salaja asja uurida koduste narkotestidega.
Üks mittetulundusühingu Narkovaba Eesti asutajatest Raul
Rohtla rääkis, et narkootikumidega seotud testid jagunevad
olemuselt kaheks. Ühed võimaldavad kindlaks teha inimese kokkupuudet narkootikumidega, kuid ei kinnita, et ta on
tingimata uimasteid tarvitanud. Teist tüüpi testid tuvastavad narkojoobe. Mõlemad näitavad ära ka aine või ainete
grupi.
Uimastitega kokkupuudet
saab tuvastada testitava inimeinime
se teadmata. Selleks võib testriga kontrollida asju ja pindasid, mida ta on katsunud,
aga need testid jätavad
võimaluse, et näiteks lapse telefoni või pinalit
puutus uimasteid tarvitanud sõber.
Narkojoobe
ehk ui-

mastite tarvitamise määramiseks on lihtsaimad moodused
sülje- või uriinianalüüs. Samuti on võimalik tellida juuksekarvatest – sel juhul saab hinnangu viimase kolme kuu jooksul narkootiliste ainete kasutamise kohta, kuid vastuse saamine võib võtta kuni kuu ning
test on üsna kallis, umbes 200
eurot. Kokkupuutetestid maksavad aga 15–20 euro ringis
ning sülje- ja uriinitestid 5–15
eurot.
Narkotestreid
võib osta mõnest
apteegist või ka internetipoest. Ilmselt ongi enamikul
inimestest sedavõrd delikaatset asja lihtsam veebi
kaudu osta.
Raul Rohtla,
kes on ka testreid
müüva Rovico juha- Raul Rohtla
tuse esimees, ütles,
et kõige populaarsemad on kokkupuutetestid ja
narkojoovet tuvastavatest sül
süljetestid, mida on kõige mugavam kasutada. Sa-

gedasim on testimine kanepi
suhtes, mis on kindlasti üks
enamlevinud narkootikume.

Kontrollige püksilukku
Teste ostetakse siiski veel üsna vähe. «Koduseid teste ostavad enamasti lapsevanemad,
kellel on hinge pugenud kahtlus oma võsukese tutvusringkonna suhtes. Neid on aga soetatud ka uue partneri tausta
vaikseks kontrollimiseks,»
rääkis
Rohtla.
Pereliikme
tausta uurimiseks
on kõige mõistlikum kontrollida tema arvuti klaviatuuri, käekella, kirjutusvahendeid või
püksilukku. Tark
on valida kohti, mida tõenäoliselt vaid
omanik on puutunud.
«Loogika on selles, et inimene peab olema seda asja
oma sõrmedega puudutanud ja
soovitavalt mitte hiljuti pesnud,» selgitas Rohtla.
Kui vana tarvitamist või
kokkupuudet võib test avastada, sõltub ainest ja selle hulgast. Koduste vahenditega
narkootikumide kasutamise tuvastamise
«aken» võib tarvitamisest alates
kõikuda mõnest
tunnist
mitme
päevani.
«Juuksed salvestavad kustutamatult endas kõik ja
sealt saab kolm viimast
kuud kätte,» kõneles Rohtla. «Kokkupuutejälje püsivus sõltub pinna puhastamise sagedusest
ja intensiivsusest. Iisraelis, kust narkootikumidega kokkupuute testid on pärit, on suudetud väljakaevamistel ilmsiks tulnud
ruumist saada hinnanguliselt
600 aasta vanune jälg.»
Rohtla tõdes, et tagasisidet nad palju saanud pole.
«Siiski on aastate jooksul olnud episoode,
kus meid on tänatud, et testide abil
on probleemil õigel ajal sarvist
kinni saadud,»
märkis ta.

Kahtlus, et mõni lähedastest võib
tarvitada narkootikume, ei anna
hingele asu. Ainult kahtluse
põhjal on aga keeruline midagi
ette võtta. Foto on lavastatud.
URMAS LUIK (PÄRNU POSTIMEES)

Kui test osutub negatiivseks, annab see kindlasti kadunud südamerahu tagasi. Kui
aga ärevaks tegevad ilmingud
jätkuvad, võib testi korrata.
Positiivse vastuse korral on
mõistlik inimesega rääkida, otsida abi koolist või pöörduda
murega politsei poole.
«Narkootilise ainega kokkupuute tulemus jätab teoreetilise võimaluse, et paha aine
levib ainult testitava lähimas
suhtluskonnas ja inimene ise
on veel puhas. Kokkupuutetulemi korral ongi rääkimine väga oluline, sest nii annab ehk
suurema kurja ära hoida,» soovitas Rohtla.

Kooli kontroll hoiatab
Eestis on ka koole, kus narkotestreid kasutatakse. «Üldjuhul tellivad aga koolid teenuse,» rääkis Raul Rohtla. «Avalikkusele nähtavalt kontrollime klasse ja riidehoidu, aga otsime jälgi mujaltki.»
Kui kool testib oma inventari ja ruume, ei ole kelleltki
vaja luba küsida. «Enamasti
me koolitestides ühegi õpilase
peale ei osuta ja saadud infot
kooliga ei jaga. Konkreetse isiku väljaselgitamine on politsei
rida,» rõhutas Rohtla.
Ühe kooli testimine ehk
narkoaudit maksab sõltuvalt
kooli suurusest ja asukohast
150–350 eurot. «Sellisele väljaminekule viidates on hea testist loobuda. Suure kokkuhoiujutu taga on aga pahatihti soov
jaanalinnuna edasi elada: kuni minu koolist pole narkootiliste ainete jälgi leitud, seal
probleemi ei eksisteeri,» kõneles Rohtla ja lisas, et säärased
testid on kindlasti lastevanemate huvides, sest kontrolli
suurim mõju on probleemi ennetamine.
«Kui õpilane näeb, et tema
koolis tehakse narkokontrolle, annab see talle kaaslaste
silmis aktsepteeritava õigustuse öelda pakkujale ei vabandusega, et muidu prooviks
küll, kuid võib vahele jääda,»
selgitas Rohtla. «Koolis korduvaid teste tehes on leiud tavaliselt rohkem kui poole
väiksemad.»
Asutusedki on oma ruume
testinud. «Ettevõttele on iga
narkomaan suur turvarisk, sest
enamasti hakkab too varem või
hiljem rahapuudusest varastama. Samuti võib tema töös narkootilise aine mõju tõttu tekkida vigu, mis hullemal juhul
osutuvad ohtlikuks teistele,»
rääkis Rohtla.
Asutused eelistavad tema
sõnul samuti narkoauditi tellimist, kuid testitakse iseseisvaltki. «Väga suurte asutuste
korral oleme testimise korraldanud koostöös politseiga.»

Amfetamiin
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PISA

Uuring sõltub paljudest teguritest
AIVAR AOTÄHT
aivar.aotaht@ajaleht.ee

OSALEJAD

TABELID

Viljandimaal rahvusvahelise PISA testi teinud õpilaste tulemused sõltuvad koolijuhtide hinnangul lisaks
teadmistele koolireformist, perest, rahast ja
rahvastiku rändest.

Viljandimaal osales
mullu PISA uuringus 183 õpilast.

PISA testi tulemused maakondade võrdluses*

• Esindatud olid Abja, Kitzbergi ja SuureJaani gümnaasium,
Jakobsoni, Kesklinna,
Paalalinna ja Holstre kool ning Kildu ja
Leie põhikool.

1. Tartu
2. Hiiu
3. Lääne
4. Harju
5. Saare
6. Pärnu
7. Järva
8. Põlva
9.-10. Rapla
9.-10. Võru
11. Lääne-Viru
12. Jõgeva
13. Valga
14. Viljandi
15. Ida-Viru

Paalalinna kooli direktor
Aavo Palo ütles, et PISA uuringu tulemusi hinnates tuleb lähtuda taustsüsteemist.
Viljandis jäi testi sooritamine haridusreformieelsesse
aega ning kindlasti mõjutas
see tema hinnangul ka tulemusi.
«Ootan huviga, kas kolme
aasta pärast meie tulemused
paranevad ehk kas haridusreform on end õigustanud,»
lausus Palo.
Teiseks tõi ta välja, et madalama keskmise palgaga
piirkondades on ka haridustulemused kehvemad.
«Kolmandaks on PISA
uuringu tulemustel päris otsene seos töörändega,» märkis Palo. «2011. aasta rahvaloenduse andmetel töötas
Viljandimaa töövõimelisest
elanikkonnast seitse protsenti välismaal. Näiteks Tartumaal on see näitaja neli protsenti. Terves peres kasvab
tervete väärtushinnangutega
laps. Kui isa või ema roll
taandub rahateenimisele, on
tulemus koolis näha ja tunda.»
Küsimusele PISA uuringu tähtsuse kohta vastas Palo, et see ei hinda kõiki väärtusi, vaid mõõdab kindlaid
näitajaid. «See ei mõõda ju
näiteks suhtumist, väärtushinnanguid, ausust, inimlikke ja isamaalisi väärtusi,»
loetles ta.
PISA testi paremaks tegemiseks Palol soovitust varnast võtta polnud. Ta nentis,
et haridust mõõta ja koole
pingeritta seada on üritatud
väga erinevatel viisidel, aga
keegi ei ole suutnud välja
mõelda, kuidas seda kõige
paremini teha.
Palo lisas, et PISA uuringu tulemustest koolid personaalselt tagasisidet ei saa.

Esimene ja teine rühm
Kesklinna kooli direktor
Aavo Soopa ei hakanud otsima otsest vastust küsimusele,
miks jäid Viljandimaa õpilased PISA testi tulemustega
riigi tagumisse poolde.
Tema sõnul polegi päris
kohane nimetada Viljandimaad viimaste seas olijaks
ega mahajäänuks, vaid pigem
teise rühma kuulujaks. Testi
tulemuste poolest lähimatega võrreldes on vahe väike,
viis kuni kümme punkti. «Sisuliselt ollakse ühes grupis,»
lausus direktor.
Küll tõi Soopa esile, et
alati võib põhjust otsida valimi juhuslikkusest. Kõik oma
teadmisi näitama ei pääse.
Kuidas saaks PISA testi
paremaks muuta, selle kohta
Soopal soovitusi pole. «Uuring on väga põhjalik, haara-

Allikas: Rein Schihalejev

tud on palju riike ja kultuure. Ma peaksin vastuse andmiseks selle metoodikat otsast lõpuni tundma.»
Küll on PISA Soopa kinnitusel tähtis, sest annab koolidele kindlust, et nad on õigel teel. «Eesti õpetajad on
teinud head tööd,» lisas ta.

Vaja oleks järjepidevust
Jakobsoni kooli direktor
Eero Järvekülg ütles, et Viljandimaa õpilaste tulemusi
kommenteerides käib iga
koolijuht välja oma seisukoha, see on aga vaid oletus.
Ühekordsete tulemuste najal
tema sõnul väga põhjalikke
järeldusi teha ei saa.
Järvekülje ütlemist mööda oleks huvitav, kui PISA
uuringus osalenud 15-aastasi
õpilasi testitaks samamoodi
kolme aasta pärast, kui nad
on saanud 18-aastaseks. Paraku võtab järgmine PISA test
juhuvalikul ette juba uued,
jällegi 15-aastased koolilapsed.
«Järjepidevusega olekski
võimalik testi paremaks
muuta,» rääkis ta. «Kindlasti
on PISA test subjektiivne,
aga ka oluline, ning paremaid mõõdikuid meil pole.»
Viljandimaa mitte just
parimate tulemuste põhjusena tõi Järvekülg samuti esile
Viljandi koolivõrgu kiire reformimise, mis võib mõneks
aastaks põhjustada õpitulemuste mõningast langust.
Ühtlasi märkis direktor,
et osa lapsevanemaid suundub paremat tööd otsima mujale, sealhulgas piiri taha
Soome, ja nõnda läheb minema ka õpilasi.
«Lisaks mõjutab uuringut
juhuslikkuse aspekt,» jätkas
ta. «Tundes oma kooli õpilasi, saan öelda, et paljud olümpiaadidel tugevalt esinenud
lapsed ei sattunud testi tegijate hulka.»
Eestis tervikuna on PISA
testi sooritamine Järvekülje
sõnul aastatega paremaks
läinud, sest siinne õppekava
peab oluliseks arusaamisele
suunatud õpetamist: tähtis
pole ülesannete formaalne
lahendamine, vaid asjast arusaamine.
Järvekülg märkis, et Eesti näitas end PISA uuringus
küll üldiselt hästi, kuid jäi
koolirõõmu poolest alla keskmise taseme. Seepärast tuleb
tema sõnul küsida, kas tähtsam on õpilaste rahulolu ja
rõõm või hoopiski teadmised.
«Milline on selle kahe näitaja optimaalne suhe? Kes
peaks selle paika panema?»

Lugemistulemused

Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Luisk
(pildil), kuidas
kommenteerite
Viljandimaa positsiooni PISA
testi tulemusi
kõrvutades?
Teadmata seda, millise andmeanalüüsi meetodiga on tulemused saadud, on neid raske kommenteerida. Tulemuste vahed
on kohati väga väikesed, nii et
ei olegi põhjust rääkida, et Viljandimaa on igal pool tagaotsas. Suhteliselt lähedasi tulemusi on hästi palju. Nende tabelite vaatamisest on aga natuke vähe ja seepärast ei hakka
ma praegu midagi kindlat väitma.

538
527
524
523
519
516
515
513
511
511
509
507
504
503
486

Matemaatikatest
1. Tartu
2. Hiiu
3. Harju
4. Põlva
5.-7. Lääne
5.-7. Pärnu
5.-7. Saare
8. Järva
9.-11. Jõgeva
9.-11. Viljandi
9.-11. Võru
12. Valga
13. Lääne-Viru
14. Rapla
15. Ida-Viru

540
538
527
526
522
522
522
516
513
513
513
512
510
509
492

Kuidas gümnaasiumide põhikoolideks tegemine ja riigigümnaasiumi loomine võib
Viljandimaa õpilaste PISA
testi tulemusele edaspidi mõjuda?
Arvan, et põhikoolis on väga
hea keskenduda põhikooli temaatikale. Siis saab jõulisemalt kooli arendada. Gümnaasiumi ja põhikooli eesmärgid
on ikka suhteliselt erinevad.
Hariduse andmise sisus ei ole
aga ju kannapöördeid tegelikult olnud.

Loodusteaduste test
1. Põlva
2. Hiiu
3. Tartu
4. Saare
5. Harju
6. Järva
7. Lääne
8.-9. Jõgeva
8.-9. Pärnu
10.-11. Rapla
10.-11. Lääne-Viru
12. Võru
13. Viljandi
14. Valga
15. Ida-Viru

Esialgseid
tulemusi on
raske hinnata

562
561
559
553
548
543
541
540
540
534
534
533
529
527
508

* Lugemistulemuste ja matemaatikatesti andmed on esialgsed. Haridusministeerium saadab ametliku kokkuvõtte koolidele jaanuaris.
Allikas: PISA testi Eesti koordinaator Gunda Tire

Haridusministeeriumi ametlikus tulemuste kokkuvõttes
tehti järeldus, et Eesti õpilaste
sotsiaalmajanduslik taust mõjutab nende tulemust suhteliselt vähe. Mis te sellest arvate?
Selles uuringus on riike nii Euroopast kui väljastpoolt seda.
Eestit ei saa veel võrrelda nende riikidega, kus tihtipeale on
koolis pooled õpilased immigrantide peredest. Need lapsed
ei kõnele ei inglise keelt ega ka
kohalikku riigikeelt. Euroopas
on käivitatud suured haridusprogrammid, et ühtlustada
kooli tasandil sotsiaalset ebavõrdsust, sest seal on väga multikultuurne klassiruum. See on
hoopis midagi muud kui meil.
Eesti-siseselt on Viljandimaa
sissetulekute tase tõepoolest
kõige madalam, aga PISA uuringu kontekstis on kultuuriline mitmekesisus palju laiem
probleem.

MADIS JÄRVEKÜLG

KOMMENTAAR
REIN
SCHIHALEJEV,
PISA testi
koordinaator
Viljandimaal
PISA testi tulemusi maakondade võrdluses ei ole avalikult
veel välja öeldud, sellepärast
on mul riigiametnikuna neid
väga raske kommenteerida.
Maakondlikud kokkuvõtted tulevad jaanuaris ja need antakse koolidele.

Üle-eestilises kokkuvõttes
on ametlikult olemas loodusteaduste testi tulemused. Neid
kommenteerides saab öelda, et
Viljandimaal on hästi läinud:
tulemus on tunduvalt parem
kui 2009. aastal. Ainult et teised maakonnad on veel paremini teinud.
Tuleb silmas pidada, et Viljandi suuremates koolides tegi testi väga palju rohkem õpilasi kui maakoolides.
Testi aluseks on see, et 39
punkti võrdub ühe õppeaastaga. Kui vaadata loodusteadus-

te tulemusi, siis näiteks Tartumaaga on meil vahet 30 punkti – see on peaaegu üks õppeaasta.
Ühte kindlat põhjust, miks
see on nii, välja tuua ei saa.
Esialgses tulemuste kokkuvõttes on välja toodud, et sotsiaalmajanduslik taust mõjutab
Eesti õpilast teiste riikide õpilastega võrreldes vähe. Küll
aga on üsna tugev seos kooli
mikrokliima ja õpilaste tulemuste vahel.
Õpilaste ettevalmistus testiks oli väga erinev. Mõnes

koolis oli see väga põhjalik ja
lapsed olid motiveeritud, teises see nii põhjalik jälle ei olnud. Oli ka koole, kus testi tegemine tuli täieliku üllatusena.
Mäletan õpilasi, kes küsisid, mida nad testi tegemise
eest saavad, ja kui kuulsid, et
midagi ei saa, ka hinnet mitte,
ütlesid, et miks nad siis üldse
peaksid pingutama.
Kes seda motivatsiooni
peaks suurendama – kas kool
või kodu –, on juba teine küsimus.

MAAELU
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Euroopa suurim kanaline
metsis tunneb ennast
Kikepera laantes hästi.

HENN SOODLA (PÄRNU POSTIMEES)

ARUTELU

Kikepera looduskaitsealale jääjad
nõuavad keskkonnaametilt selgust
SILVIA PALUOJA
silvia.paluoja@ajaleht.ee

Arvutis üksteise kirjadega pommitamise asemel on e-riigiski mõistlikum silmast silma kohtuda ja valukohad selgeks rääkida, nagu kinnitas Kikepera looduskaitseala moodustamise
avalik arutelu.
Eelmisest koosolekust möödunud kahe ja poole nädalaga on
keskkonnaamet kirjutanud selgemaks Kikepera looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu koos
seletuskirjaga. Pärnu kontoris
avalikul arutelul ettepanekuid
teinud huvirühmade esindajatega võtavad ameti töötajad
ühendust ja tutvustavad tehtud
parandusi veel selle aasta sees.
Tulevase Kikepera looduskaitseala kogupindala on
10 690 hektarit. Seni on sellest
hoiualana ja eri liikide püsielupaikadena kaitse all 9663
hektarit, millest Pärnu- ja Viljandimaa külasid hõlmav Kikepera hoiuala moodustab poole
ehk 4601 hektarit.

Kikeperalaste valulävi
Inimene peab ennast ise kaitsma ja kikeperalaste valulävi on
väga madal. Metsade vahele
hajutatud umbes 30 elanikuga
nimikülas on mürakale maakivile kinnitatud mälestustahvel:
«Siin asus 1876–1964 Kikepera
kool ja olid külad. Esmaasukad
tulid paikkonda XVI sajandil.
1940 oli külades 117 talu üle 500
elanikuga. 1944–1964 hävisid
külad ja inimelud NSV Liidu
okupatsiooni tulemusena.»
Sügaval rahuajal lükati neli küla buldooseriga maatasa,
nüüd on maatasa nende asemele rajatud raketibaaski. Kikeperalased ei taha, et neist
taas üle sõidetaks.
Kaitse-eeskirja eelnõu seletuskirjast selgub, et sihtkaitsevööndisse plaanitakse jätta

5770 ja piiranguvööndisse 4920
hektarit maad. Kikepera looduskaitsealast ligikaudu 670
hektarit on eramaa ja 10 000
hektarit riigimaa, mida haldab
riigimetsa majandamise keskus. Kaitseala välispiiri määramisel on lähtutud sellest, et
kaitse-eesmärgiks olevad väärtused, nagu elupaigatüübid ja
kaitsealused liigid ning nende
elupaigad ja kasvukohad, oleksid tervenisti looduskaitseala
koosseisus.
Eelnõuga tutvumise järel
on aga ärritunud Surju vallavalitsus, mittetulundusühingud
Rohelise Jõemaa Koostöökogu,
Ühinenud Metsaomanikud,
Lähkma-Saunametsa Külaselts
ja Teesoo Laskurklubi, Viljandimaa Kõpu jahimehed ning
teisedki.
«Teil on soov kolmekordistada piiranguvööndit Surju
vallas. Kas teil on välja arvutatud, kui palju läheb käibest
välja metsa?» küsis Surju vallavanem Jaanus Männik kohtumise eestvedajatelt. «Kui
kohaliku omavalitsuse eelarve väheneb, siis kuidagi tuleb
see kompenseerida. See on
majanduslik probleem. Andke
vastus majanduslikule mõjule.»
Moodustatava looduskaitsealaga seotud on vastu karmistuvatele liikumispiirangutele, mis tuleksid umbkaudu 20
protsendil ehk viiendikul alast.
Tulenevalt keskkonnaministri
määrustest püsielupaikade
kaitse alla võtmise kohta kehtivad seal aga piirangud praegugi. Mõistetavalt ei kehti tulevasel kaitsealal liikumispiirang järelevalve- ja päästetööde, kaitseala valitsemisega seotud tööde ning kaitseala valitseja nõusolekul tehtavate teadustööde puhul.
Erametsaomanikud tahavad teada, kuidas hüvitatakse
neile metsade majandamisest
saamata jääv tulu. Kas nad jäävad rahule selgitusega, et maamaksusoodustus piiranguvööndis on 50 ja sihtkaitsevööndis
100 protsenti ning lisandub Na-

tura toetus? Mööndusega, et
kui looduskaitsealal kehtima
hakkav kaitsekord takistab tunduvalt maa sihtotstarbelist kasutamist, on võimalik maa riigilegi müüa?
Erametsamajandaja ja taluperemees Tiit Kosenkranius
nentis, et eelnõu koostajad ei
vaadanud maakonna ja valla
planeeringut.
«Teie tahate külainimestele tuua mingi uue elukorralduse – hane ei tohi lasta, marju
võid korjata sellest kuupäevast –, teede seisukord aga halveneb, kui kraavid jäetakse
looduskaitseala osaks,» tõdes
mittetulundusühingu LähkmaSaunametsa Külaselts juhatuse liige Kadri-Aija Viik.
Seletuste jagajad nentisid,
et marjakorjamisel suuri piiranguid ei lisandu, sest
hoiualal kehtivad ju samuti liikumispiirangud. Peavalu ei tohiks tekitada ka teede korrashoid, sest kaitseala läbivad või
sellele jäävad suuremad teed
koos kraavidega arvatakse piiranguvööndisse ning seal ei
ole nende hooldamine keelatud.
Linnutundjad Mati Kose ja
Indrek Tammekänd kaitsesid
keskkonnaameti seisukohta
linnujahi keelamise kohta ning
seletasid metsise eluviise ja seda, et Kikepera tuumikala on
metsisele Eestis parim. Linnujahi keelamine on aga vajalik
rahvusvahelise kohustuse täitmiseks.

Projektita maja
Internetis on kättesaadav nii
Kikepera looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kui kaitsekorralduskava, mis on keskkonnaametile nende tööde planeerimise dokument. Ametkonna selgituse järgi ei ole kava võimalik teha enne, kui ala
on valmis, ning mõlemad tööd
on ühel ajal käsil.
«Maja ehitamine ja maja
projekti koostamine käivad teil
korraga,» lausus selle peale
mittetulundusühingu Rohelise

KAITSEALA
Moodustatav Kikepera looduskaitseala
• Paikneb Viljandimaal Kõpu vallas Tipu ja Iia külas ning
Pärnumaal Saarde vallas Kanaküla, Oissaare ja Sigaste
külas, Surju vallas Kikepera, Saunametsa ja Kalda külas
ning Paikuse vallas Põlendmaa külas.
• Alal asuvad väärtuslikud metsa-, soo- ja niidukooslused,
Euroopa Nõukogu direktiivis nimetatud taime- ja linnuliigid ja püsielupaikadena ohustatud või haruldased linnuliigid.
• Kikepera hoiualana ja püsielupaikadena on kaitse all
9663 hektarit, seega laieneks kaitseala 1027 hektari võrra.
Andmed: keskkonnaamet, Pärnu Postimees

Jõemaa Koostöökogu tegevjuht
Merle Adams.
Keskkonnaameti kaitse
planeerimise spetsialist Karel
Kask on Kikepera looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu ja
seletuskirja ettevalmistaja. Tema tõmbaski avalikul arutelul
paarikümne osaleja tule enda
peale ja vastas ajalehele.
Kask selgitas, et moodustataval looduskaitsealal asuvad
väärtuslikud metsa-, soo- ja niidukooslused ning kaitsealused
taime- ja linnuliigid ning nende elupaigad. Näiteks inimpelglik metsis vajab oma elupaigas mänguaegset eraklust
ning sookoosluste kaitsmiseks
ja säilitamiseks on vaja moodustada sihtkaitsevööndid.
Kikepera hoiuala võeti
kaitse alla 2007. aastal ning sellele jäävad metsise, must-toonekure, kaljukotka ja kanakulli püsielupaigad. Eri aastatel
on kaitse alla võetud Kivilaane, Katkusoo, Vennissaare,
Kauni ja teistegi kinnistute püsielupaigad.
«Loodusväärtuste säilimiseks ja kaitseks on vaja ühtset,
terviklikku ja kogu ala põhist
kaitsekorda ning looduskaitseala kui kaitseala tüüp võimaldab erinevalt hoiualast sätestada selleks täpsemad eesmärgid ja piirangud,» selgitas
Kask.
Looduskaitseala moodusta-

des määratletakse eeskirjas,
missugused tegevused ja mis
piirkonnas on lubatud ja missugused keelatud.
«Hoiuala puhul seda teha
ei saa, seal kehtib ühtne kord
kogu ala ulatuses. Selline selgus aga hõlbustab maaomanikul oma tegevuse planeerimist,» rääkis Karel Kask. «Piiranguid on võimalik seada nii,
et oleks tagatud ala loodusväärtuste kaitse, jättes samal
ajal võimaluse marju, seeni ja
muid metsa kõrvalsaadusi korjata, kala püüda ja jahti pidada kogu kaitsealal kaitse-eeskirjas sätestatud tingimustel.»
Keskkonnaamet lähtub mõjude hindamisel justiitsminis-

teeriumi koostatud metoodikast ja on Kase sõnade järgi
seisukohal, et märkimisväärset
sotsiaal-majanduslikku mõju
kaitseala moodustamisega ei
kaasne, sest kõnealune ala on
suuremas osas juba kaitse all.
Kaitseala laienemisega kaasneb mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvele ning see on
Kase sõnutsi seletuskirjas kajastatud.

Eeskirja täiendamine
Arutelu järel teeb eelnõu koostaja Kase kinnitusel muudatusi seletuskirjas, täiendades piirangu põhjusi ning täpsustades
küsimusi tekitanud kohti, näiteks liikumispiiranguid ning
teede ja kraavide hooldamist.
Kaitse-eeskirja
eelnõu
täiendades tehakse kindlaks,
kui palju väheneb kohalike
omavalitsuste maamaksust saadav tulu, ja lisatakse orienteerivad hinnad, millega riik on maaomaniku soovil valmis katastriüksust omandama. Hindade arvestamisel tuginetakse eelmisel
ja käesoleval aastal asetleidnud
ostu-müügitehingutele.
«Kuna materjalide avalikustamise käigus muudeti kaitseala piire – see tähendab, et
kogupindala vähenes –, tehakse parandused ja muudatused
eelnõu seletuskirjas ja kaardimaterjaliski,» mainis Kask.

Puidust valmistatud
suunaviit metsas juhatab
teelise Kikepera küla poole.
URMAS LUIK
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REKLAAMTEKST

VABA AEG

«Koerte kasvandik»
«
Eesti keeles, autor Olaf Rebane,
kirjastus Vali Press, 2011, 114 lk

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

KINO
Sakala keskuses linastub täna
kell 19 Eesti film «Veregrupp».
Tallinna tänav 5, Viljandi.

TEATER
Ugala fuajees on täna kell 10 ja
15 muinasjututund «Lood pildi
seest». Kell 10 algav etendus on
välja müüdud. Info telefonil
4330777. Vaksali tänav 7, Viljandi.
Viljandi nukuteatris mängitakse
täna kell 11, 14 ja 17 etendust
«Tuhkatriinu». Tantsud-mängud
päkapikkudega, külla tuleb jõuluvana. Info www.viljandinukuteater.ee. Lossi tänav 31, Viljandi.

KONTSERT
Kolga-Jaani kirikus on täna kell
16 Tõnu Laikre ja Marek Sadama
kontsert «Jõuluks koju ehk veel on
püha aega». Sissepääs on annetuse eest ja kogudus pakub igale kirikulisele sooja teed. W. Reimani
tänav 3, Kolga-Jaani.

Karksi valla kultuurikeskuses on
18. detsembril kell 18 KarksiNuia muusikakooli õpilaste jõulukontsert. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Viljandi Jaani kirikus esineb 21.
detsembril kell 18 Arsise kellade ansambel. Kaastegevad
Rauno Elp (bariton, rahvusooper
Estonia) ja Rémi Boucher (kitarr, Kanada). Piletid Piletilevist
ja enne kontserti kohapeal. Pikk
tänav 6, Viljandi.

ÜRITUSED
Karksi valla kultuurikeskuses on
täna kell 12 Lõuna-Viljandimaa
puuetega inimeste päev. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
Autotranspordi pensionäride
klubi jõulueelne koosviibimine
on täna kell 13 Lääne tänav 2,
Viljandi.
Viljandi muuseumis on täna kell
16 ettekandeõhtu. Johan Laidoneri plats 10, Viljandi. Tel
433 3316.
Inkeri majas on 18. detsembril

algusega kell 11 Inkeri Soome
seltsi käsitöö näitusmüük. Pikk
tänav 4, Viljandi.
Sakala keskuse hoovis on 20.
detsembril kella 17–20 ja 21.
detsembril kella 12–16 avatud
jõulula. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuses on
21. detsembril kell 20 jõulupidu. Esinevad Karl Madis ja ansambel Karavan, üllatused, loterii, suupistelaud. Pilet eelmüügist 12 eurot, samal õhtul 15
eurot. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
Viljandi pensionäride jõulupidu
toimub 21. detsembril kell 13
Sakala keskuses. Tallinna tänav
5, Viljandi.

NÄITUSED
Viljandi raamatukogu trepihallis
on avatud näitus «Viljandlased
Jaan Rieti fotodel» ja lasteosakonnas Viljandi Kaare kooli õpilaste näitus «Kaluriküla õpilaste
silmade läbi». Makettide valmistamist juhendas õpetaja

«By the Grace of Dogs»
«

Inglise keeles, tõlkinud Anne-Reet
Ilves Annunziata

Harri Künnapuu. Lugemissaalis
aasta lõpuni «Kaks karismaatilist viljandlast: Siim Mandre
100 ja Anton Suurkask 140».
Linnagaleriis 8. jaanuarini Urve
Dzidzaria-Sunny maalinäitus
«Aeg antud...». Tallinna tänav
11/1. Tel 433 8660.
Karksi valla kultuurikeskuses
saab vaadata vaimse kultuuripärandi rändnäitust «Pärand
elab!», mis jääb avatuks 2. jaanuarini. Teise korruse fuajees on
üleval näitus «Kodus loodud pärimus», mida saab külastada 2.
jaanuarini. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Kondase keskuses on 4. jaanuarini väljas Veera Pavlova (Peterburi) ja Viive Noore (Tallinn) akvarellid «Jookseb huntidega»,
Ruth Huimerinna «Õnneseen.
Seene- ja jõulupildid», 28. jaanuarini Eero Ijavoineni fotokollaažid «Halli Proua sahtliunenäod». Püsiekspositsioonis on
Paul Kondase maalilooming
Viljandi muuseumi kogust.
Pikk tänav 8, Viljandi.
Tel 433 3968.

Ajaloolise taustaga raamat räägib
varakult orvuks jäänud kahe poisi, Jaagu ja Juhani uskumatust lapsepõlvest 19. sajandil Lõuna-Viljandimaal. Poiste elu
keerdkäikude taustaks on tolleaegse Õisu mõisa eluolu ja
sakste suhted maarahvaga. Raamatu aluseks on hilisema
Õisu valla esimese koolmeistri Juhan Kulli päevikud.
Raamatud on saadaval Rahva Raamatu ja Apollo poodides.

Abja kultuurimaja esimese korruse fuajees on kuu lõpuni avatud Viljandi puuetega inimeste
kunstiringi näitus «Rõõm värvidest», Pärnu maantee 28, AbjaPaluoja.
Viljandi muuseumis saab vaadata näitust «Rehielamused»,
mis avab rehemaja olemust.
Näitus on avatud märtsini. Johan Laidoneri plats 10.
Tel 433 3316.
Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on 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 samad paigad tänapäeval. Tallinna tänav 41, Viljandi.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Paistu raamatukogu fuajees on
4. jaanuarini Teet Lindmaa juubelinäitus «Tagasivaade». Avatud tööpäevadel 7.30–18. Raamatukogu tee 2, Paistu küla.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Rahel ja Raili.

Muusikakooli kontsert tõi aida publikut täis
Viljandi muusikakooli kooride ja orkestrite jõulukontsert
läks laupäeval pärimusmuusika aidas täissaalile.
«Külgede peal on ka toole,» juhatasid aida töötajad
külalisi, et kõik endale istekoha leiaksid. Sellest hoolimata
oli seinte ääres näha ka seisjaid, sest rahvast oli suurde
saali kogunenud tõesti palju.
Nagu Viljandi muusikakooli direktor Tonio Tamra
enne esinemiste algust tõdes,
on muusikakooli aastalõpukontsert suurim jõulukontsert
Viljandis.
«Muusikakool ja tema
võimsad aastalõpukontserdid
on saanud legendaarseks,» lisas oma tervituskõnes linnapea Ando Kiviberg.
Seejärel oli sõna- ja noodijärg kümnete noorte muusikute käes. Lavale astusid noorte
sümfooniaorkester, muusikakooli puhkpilliorkester, noorema astme puhkpilliorkester,
mudilaskoor, orkestrikoor,

õpetaja Hedi-Kai Pai lauljate
ansambel ja külalisena Maarja-Liis Ilus.
Pärast kontserti ütles Tonio Tamra, et kontsert läks
loodetust isegi paremini.
«Kõik olid südamega tööd teinud ja esinemise ajal tuli õpitu ka hästi välja,» kiitis ta õpilasi.
Mõni päev varem sai Jaani
kirikus osa õpilaste jõulukontserdist, mille kava oli kokku
pannud õppejuhataja Marko
Mägi. Tamra ütles, et aasta lõpu esinemiste tarvis hakatakse lugusid õppima juba sügisel. Seega on kontsertide ettevalmistamine kogu aasta vältav protsess, mille jooksul pilliõpetajad aitavad õpilastel
partiid selgeks õppida.
Pärast õnnestunud esinemisi jätkub muusikakoolis igapäevane töö. Puhkpillimängijad valmistuvad kevadisteks
konkurssideks ja tulemas on
laulupeokavade ettemängud.
(Sakala)

Mudilaskoor laulab koos Maarja-Liis Ilusaga laulu «Do-re-mi» filmist «Helisev muusika».

ELMO RIIG
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Toimetaja MADIS LUIK, 433 0042, madis.luik@ajaleht.ee

VIBULASKMINE

TULEMUSI
MAADLUS. Türil peetud rahvusvahelisel vabamaadluse
turniiril olid Viljandi klubi
liikmetest omas võistluskaalus võidukad Sten Orav, Meelis Sillat ja Ragnar Kaasik.
Noorte mõõduvõtul teenisid
esikoha Jan Villem Jamnes ja
Kevin Ervald ning neidudest
Külly Jõgi ja Jane Kaurov.
KÄSIPALL. Viljandi spordikooli meeskond pidi pühapäeval Viljandi spordihoones asetleidnud Eesti meistrivõistluste esiliigakohtumises tunnistama HC Tallinna
44:27 paremust.
LASKMINE. Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel Narvas oli Viljandi klubi naiskond õhkpüstoli laskmises
neljas ja meeskond lõpetas
üheksanda kohaga.
ILUVÕIMLEMINE. Tartus
korraldatud võistlusel «Slonny Cup» saavutas Viljandi
spordikooli õpilane Tiina
Braun 1998. aastal sündinud
neidude B-grupis esikoha.
Samas arvestuses oli Kristin
Põder teine. Keliis Lillemets
oli 2002. aastal sündinute Bgrupis teine ning Cathlyn Ei-

rand aasta vanemate B-grupis kolmas.
JALGPALL. Võhmas mängitud saalijalgpalli turniiri «SK
Tääksi Cup» võitis Väätsa
vald, teine oli Põltsamaa
Sport ja kolmas SK Tääksi.
VÕRKPALL. Nädalavahetusele kavandatud neljast maakonna meistrivõistluste kohtumisest sai teoks kaks. Spordikool võitis laupäeval 3:1 Sanoki, kuid kaotas pühapäeval
sama tulemusega meeskonnale Vana Hea Pärsti. Möödunud nädalal asetleidnud
ainsas vastasseisus oli Tarvastu samuti 3:1 üle Spordikoolist.
KORVPALL. Nädalavahetusel maakonna meistrivõistlustel peetud kohtumised
lõppesid järgmiselt: Anttila
ja Kärstna – 66:52, Spordikool
ja AP Mets – 44:98; Hansa Ilutulestikud ja Kolga-Jaani –
55:59, Paistu ja Pärsti – 56:76,
Hansa Ilutulestikud ja Pärsti — 67:78, Kord Nädalas /
EPOX.ee ja Anttila – 61:87,
Kolga-Jaani ja Kärstna –
64:47, AP Mets ja Tõrva Loits
– 129:57.

Sõudjad jätkasid
sisesarja Pärnus
Läinud laupäeval Pärnus asetleidnud Eesti sisesõudmise sarja
teine etapp tõi kokku
Eesti klubide esindused ja külalisi Lätistki.
Pärnumaa lahtiste meistrivõistlustena peetud mõõduvõtu parim mees oli Allar Raja
ja parim naine Kaisa Pajusalu. Et kavas olid lühemad
distantsid, osalesid ka kõige
nooremad, kellest paljudele
oli see üldse esimene võistlus.
Viljandimaa sportlasi oli
kohal 34 ning nagu ütles treener Ruth Vaar, valmistasid toreda üllatuse just meie väiksed ehk D- ja C-klassi sõudjad.
«Meilt oli stardis selliseidki, kes sügisel treeningutega alustasid, ning tuleb tunnistada, et nad said väga ilusaid tulemusi,» rääkis ta.
Kõige nooremad ehk 2002.
aastal ja hiljem sündinud võtsid mõõtu 250-meetrisel võistlusmaal. Tüdrukute finaalsõidus jäi Helene Dimitrijev
võrdse tulemusega jagama
esimest ja teist kohta pärnulannast konkurendi Lisette
Jõeperaga. Ümbersõidus pidi Viljandi tüdruk esikoha
Pärnu neiule loovutama.
Poiste D-klassis saavutas
Arved Rauba esimese ja Rainer Oras kolmanda koha. Samuti olid väga tublid viiendana lõpetanud Mikk Karus,
seitsmenda koha saanud Ilja
Naumenko ja kümnendaks
tulnud Karl Kristofer Mändla.
C-klassi neiud ja noormehed võistlesid 500 meetris.

18.

Murdmaasuusatamise maratonide karikasarja hooaja esimese etapi, Itaalias
sõidetud La Sgambeda 42-kilomeetrise
vabatehnika maratoni võitis ajaga
1:33.33,20 norralane Petter Northug.
Algo Kärp sai ajaga 1:33.38,90 parima
eestlasena 18. koha.

Tütarlastest lõpetas neljandana Annabrita Kalda ja
kuuendana Laura Stina Kivistik. Sama vanusegrupi osalejaterohkel poiste võistlusel
tegi parima tulemuse Joonas
Toom. Rasmus Pihu lõpetas
kolmandana, Romet Vinnal
oli seitsmes, Handreas Karl
Kivistik 13., Markus Paris 16.
ja Sander Saik 19.
Ülejäänud võistlusklassides selgusid paremad 1000
meetris. B-klassis võitis tütarlastest kindlalt Kärolyn Mäesaar ja noormeestest oli Markus Toom kolmas. Tütarlaste
A-klassis oli parim Erli Mat ja
kolmas Krete Koovit. Poiste
A-klassis jõudis viljandlastest
finaali Rain Laidma ning ta
lõpetas kaheksanda kohaga.
Naistest sõitis Eelika
Naarits end kuuendaks ning
naiste kergekaalus tuli Eve
Oviir viiendaks.
Meeste 1000 meetri distantsil võidutses ajaga 2.46,8
Allar Raja, jättes paadikaaslase Kaspar Taimsoo tulemusega 2.48,0 teiseks. Kolmanda
koha viis Lätti RC Majori
esindaja Gints Zunde, saades
resultaadiks 2.50,4.
Meeste kergekaalus kuulus Viljandi klubi noormeestele Taavet Kutsarile ja Asso
Kivilaanele vastavalt viies ja
kuues koht. Naisveteranidest
oli Linda Meiesaar kolmas.
Novembris Viljandis alanud EMT sisesõudmissarja
järgmine osavõistlus saab
teoks 18. jaanuaril Tallinnas,
kui peetakse traditsiooniline
rahvusvaheline mõõduvõtt
«Alfa». (Sakala)

Viljandimaalased
panid hooajale
tubli punkti
MADIS LUIK
madis.luik@ajaleht.ee

Eesti vibuspordi liidu
lõppeva aasta parimaks
naissportlaseks nimetatud Laura Nurmsalu ja
parima noore tunnustuse pälvinud Laura Tukk
saavutasid Eesti sisekarikavõistlustel seisusele
väärilisi tulemusi.
Laupäeval ja pühapäeval Järvamaal Koigis peetud Eesti sisekarikavõistlustel teenisid
Viljandimaa vibusportlased
eri võistlusarvestuses viis
noorteklassi ning kaks täiskasvanute võidukarikat. Võitude
kõrval rõõmustasid nad hulga
teise ja kolmanda koha tulemustega.
Nagu ütles Viljandi spordikooli vibulaskjate treener Aune Varik, oli teise ja kolmanda
koha omanike seas neid, kes
üllatasid, aga ka neid, kes pakkusid mõrumaid hetki. Samas
jagus treeneril kiidusõnu neilegi, kes seekord kolme edukama sekka ei jõudnud, sest nii
mõneski võistlusrühmas olid
allajäämised napimast napimad.
«Panime võistlusaastale väga ilusa punkti,» võttis Aune
Varik Koigis peetud võistluse
kokku.
Tema sõnul olid tänavused
karikavõistlused just noortele
eriti pikad ja kurnavad ning seda enam valmistas talle rõõmu
meie poiste ja tüdrukute tubli
esinemine.
«Treenerina on mul hea
meel kõigi võitjate ja esikolmikusse jõudnute pärast. Erilist
rõõmu valmistab aga noorte
tubli esinemine täiskasvanute
konkurentsis,» kõneles Varik.
Naiste sportvibulaskmises
saavutas esikoha Laura Nurmsalu. Viljandimaale kindlustas
kaksikvõidu Laura Tukk, kes
päev varem oli noorteklassis
sunnitud leppima teise kohaga.
«Treenerina jäi minu hinge
kriipima Rait Mändmetsa väga
tubli kolmas tulemus. Ajahätta
jäänud poiss pidas viimase
vooruni võitlust esikoha pärast,» rääkis Aune Varik.
Tema selgitust mööda kõlas
lõpuvile just Rait Mändmetsa
viimase soorituse ajal ning
kümnesse lennanud noolt ei
loetud määrustepäraseks. «See
oli võidunool, aga pole midagi
parata, poistel oli väga pingeline võitlus viimase lasuni.»
Treeneri sõnul tegi Rait
Mändmets järgmisel päeval samuti tubli võistluse, kui suutis
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Tänavu välishooajal nii juunioride kui täiskasvanute vibulaskmise
meistri tiitli teeninud Laura Nurmsalu võitis nädalavahetusel veel kaks
sisekarikat. Eesti vibuliit nimetas Vana-Võidu vibuklubi liikme aasta
parimaks naissportlaseks.
ELMO RIIG

TULEMUSED
Eesti sisekarikavõistlustel kolme parema sekka
jõudnud Viljandimaa vibulaskjad
• Täiskasvanud. Sportvibu. Naised: 1. Laura Nurmsalu; 2.
Laura Tukk. Vaistuvibu. Mehed: 1. Martin Rist; 3. Jaan
Rösler. Vaistuvibu. Naised: 2. Ilme Kosseson; 3. Rita Pael.
• Noored. Sportvibu. Naisjuuniorid: 1. Laura Nurmsalu. Kadetid noormehed: 3. Rait Mändmets. Kadetid neiud: 2.
Laura Tukk. Tidetid poisid: 3. Rasmus Ruubel. Tidetid tüdrukud: 1. Grete Rahnel. Plokkvibu. Meesjuuniorid: 1. Kristo
Kookla. Vaistuvibu. Naisjuuniorid: 1. Annika Rösler. Noored
poisid: 1. Lauri Soosaar; 2. Karl-Steven Valdma. Noored
tüdrukud: 2. Keiu Tetsmann. Tidetid noormehed: 2. StenMarkus Kosseson. Tidetid tüdrukud: 3. Miia Palanen.
Allikas: Eesti vibuliit

täiskasvanute konkurentsis
hõivata Viljandimaa parimana
kõrge viienda positsiooni.
Eesti meeste sportvibuklassis valmistas võiduga omamoodi üllatuse 14-aastane Karl Kivilo Järvakandi klubist. Temast
sai Eesti noorim täiskasvanute
sisekarikavõistluste
võitja
sportvibuklassis ning ta edestas endast tublisti kogenumaid

Jaanus Grossi ja Pearu Jakob
Ojamäed.
Aune Varik nentis, et on
oma õpilaste saavutuste ja tulemuste üle väga uhke ning raske ja pikk võistlusaasta sai väärilise lõpu.
«Meil on olnud tegus ja
edukas aasta ja juba praegu on
meil käsil valmistumine tulevaks hooajaks,» lausus ta.

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8810
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel, laupäeval ja
pühapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135 AASTA EEST
Sakala, 16. XII 1878
Moskwast. Wale-raha tegijad. Moskwas on hilja aja
eest tagasi seltskond waleraha tegijaid kinni wõetud,
kes oma kurjuse eest nüüd
oma teenitud palga kätte
saawad saama. Nemad on
nimelt 25 ja 1 rublaseid rahasi teinud. Kinni on wõetud päämees Dobotshew,
kaks kiwitrükkijat ja mitmed raha laiali lautajad. –
Rostowist. Kaukasuse raudtee peal, 13 wersta Rostowi
linnast eemal, on raudtee
sõidu-rong tee pealt kõrwa
karanud, kus juures 9 wangert puruks läinud, 2 inimest surma saanud ja 28
haawata saanud.

KUULUTUSED

17. detsember 2013

Sakala 11

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
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+ 10 € KINKEKAART

Leia letilt
«Aferismiga teenib rohkem kui aforismiga»
sisaldab rohkem kui tuhat aforismi
armastusest, elust, poliitikast, rahast,
religioonist
relig
reli
re
eligio
el
liligi
llig
iigggi
gio
io
ioo
oo ja tundemaailmast.

«Avameelsed kahetsused»
ilmus aastal 2008 ja sisaldab 186 luuletust.
«Murtud tiivaga ingel»
«M
«
mahukas
on m
on
maahukas
ahhuk
uukas teos ühe pere elust läbi viie
põlvkonna, kus vanemlikud ja isikulised
puudujäägid ning väärkasvatus toovad
kaasa traagikat.

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

www.vesmel.ee

Ostame metsakinnistuid
ja kasvava metsa
raieõigust
Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee
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Inforingi lauaarvutid
aasta lõpuni
Tööarvuti
Intel Core i3-3240 protsessor
1TB kõvaketas
4 GB mälu
DVD-kirjutaja
mATX 600 W korpus

-10%

Mänguarvuti
Intel Core i5-3340 protsessor
1TB kõvaketas
8 GB mälu
DVD-kirjutaja
2 GB GeForce GT630 videokaart
mATX 550 W korpus

jõuluhind

jõuluhind

379 €

570 €

Tavahind 421 €

Tavahind 634 €

Tarkvara Windows 7 Home Premium 64 bit 90
Tarkvara Windows 8 64 bit DVD 90 €

€

Tule meie esindusse Vaksali 14 Viljandis
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Sakala kingikotist
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E–R kl 9–17

Sakala kingikotist
leiad

Sakala kingikotist leiad

Jälgi meid

Lumene Eesti
www.mgbeauty.ee

KINNISVARA
Metsakinnistu ost alati kõrgeima
hinnaga. Kui sa hoolid oma rahast, siis helista, enne kui otsustad. Tel 524 8513.

TEENUSED
Jõuluvana. Tel 5559 9706.
Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, 24 h, h 1,09 /min.

Müüa renoveeritud 3-toal ahiküttega korter Suure-Jaanis. Tel
5645 8425.

Killustiku vedu. Tel 502 8504.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Puur- ja küttekaevude puurimine, pumpade ja septikute paigaldus. Vee-, kaeve- ja kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415, www.
baltipuurkaev.ee.
Virtsapütt. Tel 518 5879.

Ostan korteri Männimäele 1. või
2. korrusele. Tel 5656 3682.

Võlad, kohtuväline teenus. Mentalist. Tel 730 0818.

Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.

TÖÖ

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.

Liikuva saekaatri teenus. Tel
5333 9433.

Soovin pikaks ajaks üürida renoveeritud korteri. Tel 5682 8183.

Metsaraie ja -vedu, metsamaterjali ost. Tel 510 6958.

Sa andsid, mis sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mis sul oli kanda
ja jäädavalt siit lahkusid.
Lahkus meie kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

AS MTG Viljandi osakonna bussipark pakub tööd dispetšerile ja
linnaliinibussijuhtidele. Info tel
434 0084, 5306 7342 või
e-aadressil erik.mae@atko.ee.
Mälestame
REIN TOOMLAT
Avaldame kaastunnet Gerstile,
Kristinale, Alarile ja Margusele peredega armsa abikaasa, isa, vanaisa ja äia kaotuse puhul.
Ene, Valdo, Valli

METSAMATERJAL
Metsä Forest Eesti AS ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke,
paberipuid, küttepuitu ja võsaraiejäätmeid. Tel 511 8671,
509 0200.
Ostan palke ja paberipuid. Tasu
kohe. Metsa ülestöötamine ja vedu. Tel 502 8557.

PÕLLUNDUS
Müüa toidukartuleid «Laura» ja
«Fontane» 0,25
/kg. Tel
516 5187.
Võtan rendile põllumaad. Ei pea
olema PRIA-s arvel ja võivad olla
ka võsastunud tükid. Kõik pakkumised teretulnud! Tel 557 9774.
Südamlik kaastunne Annele ja
Tiinale abikaasa ja isa
OLEV MIKKORI
kaotuse puhul.
Dentese pere

Müüa lõhutud küttepuid ja kütteklotse 40 l võrkkotis, hind
1,50 . Tel 5683 0454.

MÜÜK
Jõuluhani. Tel 501 3422.
Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Kuivad kütteklotsid ja pliidipuud.
Vedu
tasuta.
Tel
5551 4204.
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Küttepuud. Tel 5373 3320.
Lepp,
kask
5345 2279.

võrgus.

Tel

Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.
Müüa 50 cm kuivad saarehalud.
Tel 5820 1891.
Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri- ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
Müüa jõulukuuski 4
507 1227.

/tk. Tel

MIHAIL NERMAN
17. VIII 1930 – 15. XII 2013
Leinavad lapsed peredega.
Ärasaatmine laupäeval, 21. detsembril kell 12 Abja kabelist
samale kalmistule.

Avaldame kaastunnet Gerstile ja
lähedastele
REIN TOOMLA
kaotuse puhul.

Mälestame kallist sugulast
OLEV MIKKORIT
Sügav kaastunne omastele.

Ly, Tiiu, Marek perega ja Jüri

Heini, Aimi ja Laivi

Südamlik kaastunne Luive
Škurinale, Tiia Lustele, Marika
Saarele isa ja Deivika Lustele vanaisa
MIHAIL NERMANI
kaotuse puhul.
AS Toom Tekstiil

Lahkus meie kallis abikaasa, isa,
vanaisa ja äi
REIN TOOMLA
13. II 1952 – 13. XII 2013
Leinavad abikaasa ja lapsed
peredega.

Tähtede paistel parv päevi
lindudena igavikku teel.
Ülo Alo Võsar
Armas Tiina! Jagame Sinu leina.
OLEV MIKKOR
Iris ja Taimi

Mälestame kallist sugulast
OLEV MIKKORIT
Tunneme
südamest
kaasa
Annele, Tiinale ja Kadrile perega
ning Ilmele ja Kaljule perega lähedase kaotuse puhul.
Selma ja Viive

Südamlik kaastunne Taivo Rauale kalli isa

Raske haiguse järel lahkus meie
vend

Avaldame sügavat kaastunnet
Tiinale kalli isa

Mälestame head naabrimeest

MIHAIL NERMANI

REIN TOOMLA

OLEV MIKKORI

kaotuse puhul.
Naabrid Nuia tee 13

Leinavad Teisi ja August peredega.

surma puhul.
Viljandimaa Kammerkoor

OLEV MIKKORIT
Avaldame kaastunnet omastele.
Tiia ja Vello

Mälestame

Müüa sealiha. Tel 505 7366.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu
tasuta.
Tel
433 3130, 523 8503.
Pakitud turba- ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.
Soodsalt puidu- ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud). Vedu. Tel 506 8501,
520 2190.
Toores lepp 23 /rm, kask 29
/rm, saar 30 /rm. Kuiv lepp 35
/rm. Tel 5669 6972.
Toores lepp
5563 8552.

24

/rm.

Tel

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel
513 2021.

TEADE
Kauplus Varakamber, Riia mnt
38, A JA O kaupluse kõrval
ootab külalisi. Uus kaup. Osa
kaupa allahindlusega.

JAAN VENDELINI
Südamlik kaastunne omastele.
Vend Alfred abikaasa,
laste ja nende peredega

Me südameis sa ikka elad
ja saadad mõtteis eluteel.
Kallist isa, vanaisa ja äia
EVALD KARROT
mälestab 10. surma-aastapäeval
tütar perega.

KAOTATUD
Kadunud pikakarvaline Saksa
lambakoer Oto. Tel 504 1214.

Mälestus on nagu
muusika, mis ei
vaiki iial, vaid
heliseb igavesti.
Mälestame kallist isa, vanaisa ja
vanavanaisa
KAAREL OMELIT
16. XII 1933 – 24. II 1993
80. sünniaastapäeval.
Kolm nooremat põlvkonda

12 Sakala

REKLAAM

17. detsember 2013

Müügil uued jõuluhõngulised tooted!
Igale ostjale kaasa kingitus

Olete oodatud teisipäevast laupäevani
Avatud T–R 8–15, L 9–14
Aasa 6, Viljandi
tel 5908 6869, 444 5318

Tallinna tn 11 t tel 433 4480
E kl 10–16
T, K, N, R kl 10–18
L kl 10–15

KÕIK TALVEJALATSID
17. detsembril
–30% SOODSAMAD
Valik talvejalanõusid kuni –60%
Allahindlus kehtib ka Soome-Eesti
jalatsivabriku toodetele

UKU keskuses 16.-22. detsembrini
Satiinist voodipesul JÕULUSOODUS.
Tootsi Turvas ostab:

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Tel 526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Padjapüür
Kirju tekikott
50x60 1.50
150x200 9.Kirju voodilina
Suur valik
150x220 5.kummiga voodilinu.
www.votex.ee

SIMPLY CLEVER

Pildil on illustreeriv tähendus.

Uus ŠKODA Octavia
1,2 TSI Active Plus 15 680 €

Ootame proovisõidule! Autovahetusel ostame tagasi Teie olemasoleva sõiduki.

Kombineeritud kütusekulu 5,2 l / 100 km, CO2 emissioon 119 g / km.

Suurem, ökonoomsem ja turvalisem kui kunagi varem!

TEST 2013

86 hj bensiinimootor, 5-k. manuaal, pagasiruumi maht 590 – 1580 l. Kuumakse 178 €

Moller Auto Viljandi OÜ
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www.skoda.ee

ŠKODA Eesti
mobiilirakendus

facebook.com/skodaeesti
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