Leiduks Eestis mõnikaskokindlustuse
pakkuja, kes töötaks välja paindlikuma,
statistiliste arvude taha vaatava hinnakujundusmudeli, võiks ta konkurentide
eest suure summa raha endale saada.
KARL-EDUARD SALUMÄE,
arvamustoimetaja
Sakala
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Viljandi maakonna päevaleht

Bussisõitjaid on
vähemalt viit tüüpi

Kuidas õnnel ohjadest

Aasta jooksul pikematel teekondadel silmahakanud tüüpidest
on kokku pandud bussisõitjate
välimääraja, kust leiab teiste
seas käsitöölise ja söödiku.
LK 6

Küsimustele, kas sinise puuhobu-

haarata

se aastal tasub töökohta vahetada
või kodus remont ette võtta, annab
vastused Edda Pauksoni kokku
pandud astroloogiline abimees.
LK 10-11

sakala.ajaleht.ee

Hind 0,90

¤

Kui August Maramaa raamat valmis sai, luges
tolleaegne Viljandi linnapea Malle Vahtra selle
läbi ja ütles, et pagan, midagi pole muutunud.
HEIKI RAUDLA, Sakala Kalendri väljaandja

LK 8

Öine
pidutseja
uputas
naabreid

TELLI MUGAV
REISIBUSS

Neljapäeval kell 00.30 sai
Viljandi politsei teate, et
Suur-Kaare tänaval asuvas
korteris peetakse kärarikast
pidu, mis häiribnaabreid.

Hinnapakkumist küsi

tel 505 5591 või
tellimine@hansaliinid.ee

Helistaja kurtis, et peopaigaks valitud korterist
voolab välja ka mingeid ve-

delikke.
Kohaletulnudpolitseinikud vestlesid korteri valdajaga. Seejärellärmakadkülalised lahkusid ning pidu
vaibus. Politseinikud selgitasid välja, et vedelikulekkimine oli tingitud torustikuveast, millekorteri valdaja
lubas esimesel võimalusel
parandada. (Sakala)

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

Mees jäi

ILM

ristmikule
magama
Politsei infotelefonilehelistas neljapäeval kell 17.45 inimene, kes teatas, et Viljandi
ja Põltsamaa vahel, Tääksi
poole viiva tee ristmikul on
inimene sõiduteelpikali.
Et väljas oli juba pime
ning mees oli ilmselt alkoholi tarvitanud, otsustas helistaja patrulli saabumiseni pikutava mehe juurde
jääda. Politseinikud tegid
kindlaks, et sõiduteel oli pikali joobes 58-aastane
mees, ja toimetasid ta kainestuskambrisse. (Sakala)

Noorukid
üritasid
metalli
varastada
Politseinikud toimetasid31.
detsembril jaoskonda viis
alaealist, kes olid Viljandis
tunginud ühte Hariduse tänava majja ning üritasid
sealtvanametallivarastada.
Sellest, et Hariduse tänaval üritabseltskondnoorisiseneda võõrasse majja ning
sealt vanametallivarastada,
andis politseile teadatähelepaneli kodanik. Sündmuskohal peetikinni neli 14–17-aastast noormeest ning 15-aastane neiu.

Eile veel ei olnud Reinup Reiside taksodel Viljandi Centrumi logo, kuid järgmisest nädalast peaksid need olema sellega märgistatud. Fotol on
osaühingu Reinup Reisid omanik Mati Reinup.
ELMORIIG

CENTRUM

Magusal parkimisplatsil
vahetus taksofirma
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Seni Viljandi Centrumi
platsil kliente oodanud
osaühingu Viljandi Takso autod on sealt lahkunud ning teenust pakub
edaspidi osaühing Reinup Reisid, mille autod
saavad peagi endale aktsiaseltsi Viljandi Centrum logo.
Põhjus peitub selles, et Tulika
Takso laienes Viljandisse ja tahab, ettema numbrile 1200vastavadautodkannaksid kaTulika
Takso logo. See aga ei ühtinud
Viljandi ettevõtja Tauno Tuula
sõnulCentrumi ärihuvidega.

«Centrumialguspäevadest
saadik on platsil olnud Centrumi logoga taksod,» põhjendas ta. «Arvame, et Viljandi
mehed on väärt autoomanikud
ja taksojuhid, ning otsustasime Viljandi Centrumi logo teise taksofirma autodele alles
jätta.»

Kolm ootepaika
«MeieolemeCentrumi platsilt
jubaläinud,» kinnitas Viljandi
Takso juhatuse liige Marie
Sääsk. Ta rääkis, et endise magusa parkimiskoha asemel on
taksodlinna peal laiali, aga telefoninumber 1200 jääb neile
alles. «See on meie number ja
seda ei võta meilt keegi peale
Tulika Takso.»
Tulika Takso juhatuseliige
AnneRebanerääkis, et Viljan-

di Takso on firma koostööpartner olnud palju aastaid. Ta
avaldas lootust, et õige pea
saab hakata taksodes tegema
kaardimakseid. «Loodan, et enne suve tekib ka ühtne äriklientide maksekaart, millega
firmad saavad ühise arve oma
sõitude kohta, mis on tehtud
näiteks Tallinnas, Viljandis ja
Rakveres.»
Viljandi Takso juhatuse
liikme Aimar Varese sõnul
hakkas Tulika logo kasutamise
leping kehtima eile ja nüüd
ootavad nende autod kliente
Tasuja parklas ning Armeenia
köögi ja Maksimarketi juures.

1200 ja 1300
Centrumi platsil seisavad juba
üleeilsest Reinup Reiside taksod, peaasjalikult Mercedesed.

Reinup Reiside omaniku
Mati Reinupi sõnulsaid aktsiaseltsi Viljandi Centrum kleepsud ja reklaamideileõhtulvalmis ja need kleebitakse üsna
pea taksodele.
«Siis on kõik autod ühtemoodi,» tähendasta ja lisas, et
sümbolid jäävad samaks.
Muudatus seisnebselles, et
Centrumiplatsil seisvate autode telefoninumber on 1300.
Selle numbri alla koondub
kümmekond autot ehk Reinup
Reiside taksod ja kuus füüsilisest isikust taksojuhti, kes tulid
üle, kui Centrumi platsil taksofirma vahetus.
«Ehk siis 1200 jääb Tulikale, see tähendab Viljandi Taksole, ning 1300jääb FIE-dele ja
Reinup Reisidele, kes seisavad
Centrumi platsil,» täpsustas
Reinup.

3°
Täna on pilves ilm. Sajab
lund, vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu ja jäidet.
Puhub lõunatuulkiirusega 5–10 meetrit sekundis.
Sooja on 1–3kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
9.05 jaloojub kell 15.41.

VILJANDIS
Festivalikontsert
Täna kell 16algab pärimusmuusika aidas rütmimuusikute festivali
«Koolijazz=Jazzikool» tasuta lõppkontsert. Lavale
astuvad ansamblidkoos
juhendajatega.

EESTIS
Maailmamuusika
rituaalid
Täna kell 19algab Tallinnas Mustpeade majas
maailmamuusikarituaalide sarjas kontsert «Viikingid».
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”TITAAN
«Eesti rahval tulikaotatud inimeludenäol teha iseseisvuse altarile väga suur annetus ja see väärib meelespidamist. Me ei tohiks unustada, et vabadus ei tulnud iseenesest.»
Ajaloolane Jaak Pihlak
(Sakala, 3. jaanuar)

ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

VABA MÕTE

Nädala foto. Aasta algas pauguga

Küsitav kasko
et Eesti kaskokindlusVäidan,
tuse turul vedeleb maas kenake ports raha, midakindlustusfirmad ei taipa või ei söanda üles
korjata.
Selgitan.
Möödunud sügisel sain ma teada, kui kallis on kaskokindlustus
alla25-aastastele inimestele.Näinud reklaami, et uue Seat Ibiza
saabkätte tavapärasest hinnast
4800 eurot ehk umbes kolmandiku
võrra odavamalt, tekkis mõte üks
Karl-Eduard
ka endalekrabada.
Salumäe
Uurinud aga, kui palju läheks
Sakala
mulle maksma säärase sõiduki
kaskokindlustus, tabas mind jahmatus. Selgus, et summa oleks vaLeian, et
nas rahas umbes 1000 krooni ehk
kindlus65 eurot kuus. Tolle väikeauto liisingumakse ise olnuks natuke rohtusandkemkui 100 eurot kuus.
jate hinStatistika räägib muidugi ühenakujunselt noorte nöörimise poolt. Nooremate kui 25-aastaste autojuhtide
duspeaks
hulka liigituvad juka kõik hiljuti
olema
loasaanud teismelised, kellest palmärksa
judelkipub üht-teist juhtuma.Ent
ma leian, et kindlustusandjate hinpaindlinakujundus peaks olemamärksa
kum.
paindlikum.
Mina olen 24-aastane. Juhiluba
on mul olnud seitse japool aastat.
Ma pole selle aja jooksul osalenud
üheski liiklusõnnetuses ning trahvigi olensaanud vaidkorra möödasõidulkiiruse ületamise eest. Olen
maksnud kohustuslikku liikluskindlustust kolme auto eest, sealjuures on nendest ühe võimsuse ja
kaalu suhe umbes kaks korda parem kui tolleSeati oma.
Mul on kaks aastat noorem vend,
kel pole seniajani ühtegi autot olnud.Temal tulnuks tolleSeati kasko eest maksta kuus veel neli eurot rohkem. Aga kui
ma oleksin ise aasta vanem, oleks kuumakse umbes
poole madalam. Ma ei näe siin loogikat.
millistelalustel ja kui palju mingi vanuserühSee,
ma inimeste käest raha küsitakse, on aga kaskonduse juures vaid üks küsitava loogikaga aspekte. Nimelt näikse kindlustusfirmad statistilistesse arvudesse kinni jäädes minevateksiteele ka selles, milliste
autode puhul on õnnetuseoht päriselt, mitte näiliselt
suurem.
MainitudSeat Ibiza rajaneb samal Volkswageni
kontserni platvormil mis Škoda Fabia. Kui kere ja
sõitjateruumvälja arvata, on need kaks autot peaaegu
identsed. Ometi on sama võimsa Fabia kaskokindlustus kõvasti, minu puhul lausa umbes 20 eurot kuus

odavam.
Selle põhjusi tasubminu arusaamist mööda otsida
tõigast, et ŠkodaFabia on Eestis palju levinum auto
kui Seat Ibiza.Kui mõni viimasena nimetatud eksemplar satub avariisse, mõjutab see mudeli nii-öelda
õnnetustekogustatistikat rohkem kui Fabia puhul.
Niisiis ongi nende kahe mudeli kindlustushinnaerinevus loogiline üksnes statistika vaatenurgast.
Võib-olla üks markantsemaid näiteid on Subarute,
eriti Subaru Imprezade kindlustushindadega toimuv.
Nimetatud auto kiired versioonid WRX ja STI on kõrgelt hinnatudkähkusõiduautod. Nendega kiputakse
proovima jakiputakse ka puusse põrutama. Ja see on
ka põhjus, miks Impreza tavamudelite kaskohinnad on
omadega metsas. Olgugi et harilik Impreza meelitab
riskialteid juhte sama palju kui teised väikesed keskklassiautod.
Leiduks Eestis mõnikaskokindlustuse pakkuja, kes
töötaks välja paindlikuma, statistiliste arvude taha
vaatava hinnakujundusmudeli, võiks ta konkurentide
eest suure summa raha endale saada. Tõsi küll, Exceli
tabeli põhjal oleks see seotud suure riskiga.

Veidi pärast seda, kui uue aasta saabumise puhul oli Viljandi Centrumi platsi lähedalt taevasse lennutatud ilutulestik, põrkasid
Tallinna ja Jakobsonitänava nurgal kokku sõiduautodHonda jaBMW. Kahjuks oli avarii nii raske, et kaks kannatanut tuliviia haiglasse. Et õnnetus juhtusajal, mil linnas oli liikvel palju inimesi, kogunes sündmuskohale meedikute japäästjate tööd jälgima hulgaliselt silmapaare. (Sakala)

NÄDALA NÄGU

NÄDALA TEGU

Nii noortele kui vanadele

Ühisel jõul sai taevas
valgeks

Tuntud pärimusmuusik ja
Karksi-Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp on kõige noorem Kultuuripärli auhinna saaja ning see anti talle
just noortega tehtud töö eest.
Ta on aga väga populaarne ka
keskealiste ja vanemate inimeste seas. Eelkõige ansambli
Untsakad solisti jaleegionärilaulude esitajana.
Margus Põldsepp on hea
näide sellest, et väikeseski kohas on võimalik palju ära teha,
kui leidubkarismaatiline eestvedaja.
Praegu on Kultuuripärli
laureaadil plaanis moodustada Mulgimaa noorteorkester.
Võttes arvesse tema varasemaid toimetusi japidades sil-

Üks Võhma algklassipoiss

mas, et Virumaal on samalaadse orkestri eestvedajad tema
kaaslased Untsakatest, saab
see suure tõenäosusega ka
teoks.

Karl-Eduard

Salumäe

KOMPVEK
«Tartu tänav on olnud ja on Viljandi linna üks

olulisemaid äritänavaid. Sellepärast jääb mõistetamatuks, miks needsamad ärijuhid ei hooli klientidest. Keskpäeval on seal võimatu leida
parkimiskohta, sest firmade töötajad on ilmselt
mugavusest need kohad ummistanud. Seal seisab pidevalt ka Sakala enda Škoda minimaastur.
Miks ei võiks neid autosid parkida oma töökoha
hoovi? Tean siiski firmajuhte, kes vastava korralduse on oma töötajatele ka teinud. Või tuua siiski Tartu tänavale tagasi tasuline parkimine?»
Ester Linna kommentaar veebiuudisele

«Pitsakoha omanikule tasuta parkimine ei meeldi»
Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksabSakala 10 eurot puhtalt
kätte. Kui näed siin oma kommentaari, võta ühendust aadressil
karl.salumae@ajaleht.ee.

loovutas taskurahastkümme
eurot, et anda oma panus linna ilutulestikukorraldamisse. Uusaasta tulevärk saigi
teoks tänu sellele, et Võhma
linnavolikogu liige RiineAnt
selle tarvisrahakogumise algatas. Linnavalitsus seda üritust esialgu ei plaaninud, hiljem andis aga ka tema selle
õnnestumiseks oma osa.
Nii sai ilutulestikku nautida ning kaetud laualtheadparemat võtta ja raadio va-

henduselpresidendi uusaastatervitustkuulata sadakond
võhmalast. 2014. aastale pandi ilus algus, mis liitis kohalikku rahvast ning andis neile loodetavasti indu edaspidigi ühise eesmärgi nimel
seljad tugevasti kokku lüüa.
Võhma uus linnapea olla igatahes lubanud, et tulevikus
püüavad nad üritustekorraldamisse kohe võimalikult
palju linlasi kaasata.
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8700Lõppenud

pühade ajal raiusid inimesed riigimetsast 8700 jõulukuuske, mida on 1100 võrra rohkem kui eelmisel aastal. 70 protsendil juhtudest maksti kuuse
eest mobiiltelefoni abil. Ühtegi rikkumist riigimetsas ei avastatud.

UUDISED

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

Ilutulestik loomade
varjupaigas liiklust
ei kasvatanud
Nagu pärast iga aastavahetust kubisevad suhtlusvõrgustikud
praegugi ilutulestikumöllus plehku pannud
loomade omanike abipalvetest. Viljandi varjupaigas on praegu aga
argiselt rahulik.

Suure-Jaani vallakeskkonnanõunik Tiiu Umal avaldas lootust, et Lehola jahiseltsi mehed panevad piibrite võimutsemisele üsna pea piiri.

LOODUS

Koprad võimutsevad
Olustvere alevikus
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

koopad võivadka meie väikestele lastele ohtlikuks saada.
Päris hirmus, aga mis sa teed
looduse vastu ju ei saa,» sõnas
–

Koprad on Olustvere aleviku külje all tiikide
äärest maha võtnud
puid ning uuristanud
mäekaldasse hulga koopaid, nii et inimesed ei
julge sealtkaudu enam
autoga sõita.
Sestpeale, kui kobras 2012. aasta sügisel ühe paistiigi ääres
haaba langetades elektrikatkestuse tekitas, on neid loomi
kolme omavahel ühenduses
oleva veekogu ääres alatasa
märgata.

«Kui suvel koeraga jalutamas käisin, nägin neid tihti tiigis mulistamas ja vahel mitut
korraga ujumas,» kõneles Papioru elanik HeliRaud. «Kord
nahistas üks ülbe tegelane kasetüvel oksakesi edasi, kui koeraga möödakõndisin.»

Sisselangevad koopad
on ohuks
1987. aastal rajatud tiikidest
keskmine on langetatud puutüvesid täis. Jahimeeste hinnangul varuvadkoprad talveks iga
pereliikme kohta tonni oksi.
Osa mäekaldassekaevatud
koobastest on sisse langenud.
Lähedal elava Anne Loho sõnutsinad selle tiigi kõrvalt kulgevat sõiduteed enam kasutada ei julge. «Sisselangevad

ta.

Anne Loho arvas siiski, et

midagi peab ette võtma, muidu
valitsebümbruses peagi totaal-

ne kaos.

Koprad on usinalt puid langetanud jakoopaid rajanud ka
kolmanda, kõige suurema paistiigi kallastel.Seal käibrahvas
suviti tihti ujumas ning tiigid
onka õngemeeste meelispaik.
Veekogude ümbruse haljastuse eest hoolt kandev Aleksei
Reimal leidis, et kaldaid on
edaspidi väga riskantne niita.
«Suvel oleksin niidukiga peaaegu koopasse kukkunud,» sõnas ta.

Jahimehed otsivad
lahendust
Suure-Jaani valla majandus-ja
ehitusosakonna juhataja Are
Aua ütles, et kopramurele otsitakse lahendust. Tiikidest vett
välja viiva paarikümnemeetrise kraavi ujutasid piibrid sel
suvel üle, nii et vesi valgus
traktoriteele ja hakkas sedalagundama.
Kui piibrid tegevust laiendavad, võivadveeohtu sattuda
ka ümbruskonna heinamaad.
Are Aua teada on Suure-Jaani
lähistel kobraste tekitatud
üleujutustega kimpus olnud
mitu talunikku. Seepärast palusid vallaametnikud Lehola
jahiseltsi liikmetel eesotsas

Viljar Türneriga lammutada
näriliste ehitatudvõimsa tammi. Paraku selgus, et truup on
oksapuru väga tihedalt täis ja
seda ei ole võimalik lahti võt-

Varjupaiga juhataja Armin
Rüsteri sõnul on viimastel
päevadel tulnud tegemist teha nelja ula peale pääsenud
loomaga. «Päev enne aastavahetusttõime ühe «paarikese» Tarvastu vallast Anikatsi
külast,» kirjeldas Rüster.
Needolidsuured isasedkoerad, kellest ühes tundubolevat bokseri verd.
Ka aastavahetus ei möödunud väljakutseteta. Siis oli
plehku pannud väiksemat
sorti haukuja Sinialliku külast. Tema toimetati juba samal päeval omanikule tagasi.
1. jaanuaril tõid töötajad
Viiratsi ligidalt varjupaika
vana minikolli. «Ilmselgelt
oli ta ilutulestikukärtsust ja
mürtsust paanikasse sattunud,» nentis Rüster. «Just
hetk tagasi selgus, etka tema
omanik on leitud.»
Kadunud loomadekohta
pole uuel aastal telefonikõnesid veel tulnud. «Aastavahetus kulges üsna rahulikus
rütmis ning mingit hüppelist

väljakutsete arvu tõusu eiol-

nud,» sõnas Rüster.

Varjupaikade mittetulundusühingu üldjuht Triinu
Priks rääkis, et õnneks on
aasta-aastalt pidustuste ajal
järjest vähem loomi põgenema pääsenud. «Üldiselt võime endale pai teha.Inimesed
annavad ainarohkem aru, et
loom peab paukude ajal toas
olema. Ei saa minnakoeraga
temaga ilutulestikku vaatama ja eeldada, et talle see
hirmsastimeeldib.Isegi tugeva närvikavaga loomale ei
saa seal midagi meeldivatolla.»
Varjupaikade mittetulundusühing on Facebookis sisse seadnud lehe «Lemmikuleidja», mis kajastab koduloomadeleidmisi ja kadumisi üle riigi. Praegu on lehel
2700 jälgijat.
«Inimesed saavad sinna
ise teateidsisestada ning tekkivas uudistevoos on lihtsam
üheskoos pilti kokku panna,»
selgitas Priks. «Ja kui leidmise päeval omanik välja ei ilmu, lähebloomapildiga kuulutus kohe ka Sakalasse.»
Viljandi varjupaika jõudis lõppenud aastal 115 koera ja 412 kassi. Neist tagasi
endise omaniku juurdesai 54
koera ja 18kassi. Uuele omanikule loovutati 30 koera ja
53 kassi. Parajasti on varjupaigas 19 koera ja umbes 70
kassi. (Sakala)

ta.

«Talveltõstetakse tamm kopaga eest, siis loodame näha
siirdeid urgudesse, mis viivad
paistiigi kaldavalli, kus koprad
arvatavasti elavad,» sõnas Türner. Taavaldas ühtlasi lootust,
et nii õnnestubloomad tabada.
Türner lisas, et tõenäoliselt
elabkeskmise tiigi juures veel
teine pesakond, keda tuleb
eraldi jälitama asuda.
Keskkonnaameti PärnuViljandi regiooni jahinduse
spetsialisti Aleksander Siimensoni andmetel on kobrastel pesakonnas kolm kuni viis
poega ning vanemate hooleall
võivad nad veeta kaks suve,
seega kokku võib peres olla
kümmekond isendit.
Eesti tunnustatuima koprauurija Nikolai Laanetu andmetel on loomadel viis kuni
kümme urgu ning enamik
neist on variurud, et oma tegemisi maskeerida. Tiigid paiknevad tiheasustusega alal, kus
ei tohi tulirelvast lasta. Seega
on kopraid võimalik küttida
raudade, lõksude ja kahvadega. Jahiaegkestab 1. augustist
15.aprillini.
«Kogenud jahimehele ei
ole püük eriti raske. Kõige
hõlpsam on kopraid urust välja ajada sellekskoolitatudkoeraga,» märkis Siimenson.
Nikolai Laanetu sõnutsi

Need kaks sõpra toodi Viljandi varjupaika 30. detsembril. Tuleb
vaid loota, et peremees neid siiski otsib.
2 ELMO RIIG
×

Kobras langetab päris jämedaid
puid. Kõige rohkem on talle
meeltmööda paju ja haab, aga
loosi lähevad ka teised lehtpuud.
Närilisena peab kobras pidevalt
midagi haukama, muidu kasvavad hambad liiga pikaks.
saab elusana püütud loomalt
hea karusnaha, liha on praegusel aastaajal erakordselt hea
maitsega ning passib nii praadimiseks, marineerimisekskui
suitsutamiseks. Kopraliha sarnaneb maitselt küülikuga, ent
on värvilt tumedam.Tohterdamiseks on väga kasulik kopra-

nääre.

Lastesõbraliku linna
tiitel jäi Viljandile alles
UNICEF-iEestirahvuskomitee kinnitas eelmise aasta lõpul, et Viljandi on endiselt
laste- ja noortesõbralik linn.
Viljandi kannab seda tiitlit
2017. aastani.
Viljandi haridus- ja kultuuriametijuhatajaTiivi Tiido
sõnul näitab tiitel,kuidas linn
suhtub lastesse japeredesse.
Kui linn täidab järgmise
kolme aasta jooksulUNICEF-i
seatud tingimusi, pikendatakse tiitlikandmise aega
taas kolme aasta võrra. Laste
ja noorte olukorra ja elutin-

gimuste tunduva halvenemise korral võib komitee tiitli
tagasi võtta.
Peaaegu kõikEuroopa riigid on ühinenud UNICEF-i

algatatud liikumisega «Lastejanoortesõbralikudlinnad».
Liikumine tõstabesile ja tunnustab neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nendetulevikust. 2004.
aastal ühines liikumisega ka
Eesti.
Viljandi kinnitati laste ja
noortesõbralikuks linnaks
2005. aastal.
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4 Sakala

4. jaanuar 2014

PÜHADELÕPP

KOGUMINE

Jõulukuused

Viljandlaste jõulukuuski korjav auto on
5. jaanuaril järgmistes kohtades.

lähevad
hakkpuruks
ja tuleroaks
Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Et esmaspäevase kolmekuningapäevaga lõpeb
jõuluaeg, korraldatakse
nii selle nädala lõpul kui
järgmisealgul mitmel
pool Viljandimaal kuuskede kogumist.
Suurimettevõtmine on arvatavasti Viljandis, kus linnavalitsus koostöös aktsiaseltsiga
EestiKeskkonnateenused korjavadkuused kokku 5. jaanuaril.
Linnavalitsusekeskkonnaspetsialisti Inga Nõmmiku sõnulei tohikuuski kogumiskohtadesse vedelema jätta, vaid
need tuleb õigel kellaajal kogumisautosse panna. «Meil ei
ole järelkoristusteenust ning
seepärast ongi kellaajad väga
täpsed,» toonitasNõmmik.
Spetsialisti selgitust mööda

•

•

•

•

•

ei sobi jõulukuuski visata olmeprügi sekka, sest need on
biolagunevad jäätmed ja neid
käideldakse eraldi.Kuused lähevad Inga Nõmmiku selgitust
mööda hakkurisse.

Mõni küla kogub kuuski,
mõni mitte
«Vedajad kuuski prügikonteinerikõrvalt ära ei vii ning need
jäävad sinna.Elu on näidanud,
et siis tulevad möödakäijad,
kes neid jalaga tänavale togivad ning möödahoove veavad,»
rääkis Inga Nõmmik.
Küsimusele, miks otsustati
kuused kokku korjata just 5.
jaanuaril, kuigi kolmekuningapäev on päev hiljem, vastas
ametnik, et sellest järgmine nädalavahetus oleks jällegi liiga

hilja jainimesedei tahapühadepuid kodus nii kaua hoida.
«Äraandmine ei ole kellelegi kohustus, vaid see on võimalus. Kui keegi soovib kuuske kodus kauem hoida, saab ta

Kella 9–9.45 Lembitu
puiestee ja Jalaka tänava nurgal
Kella 10–10.45 SuurKaare tänaval Kaare
poe vastas parklas
Kella 11–11.45Kauge
tänav 32 vastas olevas
parklas
Kella 12–12.45 Maksimarketi parklas
Kella 13–13.45 Reinu tee ja Vabriku täna-

va ristmikul
•

•

Kella 14–14.45 Männimäe tee 27 ja 29 vahelisel teemaal
Kella 15–15.45 Riia

maantee 49 Jaani lihapoe esises parklas.
Allikas: Viljandi linnavalitsus

Kuigi Viljandis korjatakse kuused kokku 5. jaanuaril, jääb linna jõulupuu oma kohale rohkem kui

selle ise jäätmejaama viia või
vedaja tellida,» selgitas Nõmmik. Jäätmejaam võtab jõulukuuski vastu tasuta.
Viljandi vallavanem Ene
Saar lausus, et vald jõulukuuskede korjamist ei korralda,
kuid sedatehaksekogukondlikul tasandil: mõniküla kogub,
mõnimitte.
«Paistu näitel oskan öelda,
et pärast 6. jaanuari on üks
spordiplats, kuhu inimesed
kuused viia saavad,» lausus
Saar. Tema sõnutsi ei hakka
vald kuusevedu eeldatavasti
kunagi korraldama, sest oma-

valitsus laiub umbes 700 ruutkilomeetril.«Mõistlikoleks sedakogukonnal endalkorraldada.»

Kümned kuused pannakse
järvekaldal põlema
Karksi-Nuias korjab vallahooldusettevõte7. jaanuaril kuused
prügikastide kõrvalt kokku,
viibneed Paisjärve äärde ning
põletab ära. Karksi vallakultuurikeskuse juhatajaKaiKannistu sõnutsi on seda tehtud
kolm-neli aastat.
«Kuused tuleb 7. jaanuaril

hiljemalt keskpäevaks viia prügikasti juurde või siis tuled
oma puuga ise kohale ja saad
väikese magusa üllatuseosaliseks,» rääkis Kannistu. «Meie
jälgime traditsioone, sest
kuusk visatakse välja alles 6.
jaanuaril ehk kolmekuningapäeval.»
Iga kord on kokku kogutud
40–50 kuuske ning see arv kas-

vab aastast aastasse. «Ju siis
mõtlevad inimesed järjest rohkem sellele, misnendest saab,»
nentis kultuurikeskuse juhataja.
Suure-Jaani vallakeskkon-

nanõunik Tiiu Umal ütles, et
kuna enamikul Suure-Jaani
elanikest on kodus ahiküte,
laasitakse oskad peenardele
ning tüvedlähevad pliidi alla.
«Sellist kogumiskampaaniat ei
ole ega kavandata ning keegi
pole ka küsinud, kuhu kuused
panna,» rääkis Umal.
Viljandi jõulupuu jääb Vabaduse platsile veel vähemalt
13. jaanuarini, sest siis lõpevad
jõulud õigeusklikel. Viljandi
linnadisainer Malle London
selgitas, ettänavapuudeküljes
olevad lambid jäävad omale
kohale iseseisvuspäevani.

Kiirabi töökoormus näitab kasvutrendi
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

VÄLJASÕIDUD

Viljandi haigla andmete põhjal kasvas siinse
kiirabi väljasõitude hulk
kuuendat aastat ning
jõudis viimase 11 aasta
kõrgeimale tasemele.

Viljandi kiirabi väljasõidud 2003. aastast, mil Viljandi
kiirabiga ühinesid
Abja ja Suure-Jaani
brigaad.
•

Ambulatoorseravi ja diagnostika kliiniku ülemarst Mati
Kallas ütles, et eelmisel aastalläks kiirabis kirja 9549 väljasõitu,mida on 118võrrarohkemkui aasta varem.
Nii palju väljasõite pole
Viljandi kiirabi teinud 2003.
aastast, mil Viljandi kiirabiga
ühinesidAbja ja Suure-Jaani
brigaad.
«Et 30. detsembri hommikust osutab maakonnas teenust sihtasutus Tartu Kiirabi,
on Viljandi haigla kiirabil eelmise aasta statistikast poolteist päeva puudu,» rääkis
Kallas. «See aasta lõpu aeg
eeldatavalt teinuks me 25–30
väljasõitu suurendab tegelikku kiirabitöö mahtu pisut
–

–

veelgi.»

Kallas kinnitas varem öeldut, et maakonna elanike arvu vähenemisesthoolimata on
kiirabikutsetekasvamise taga
elanikkonnavananemine ning
perearstiabi kättesaadavuse
halvenemine, eriti maal.
«Palju on ka nii-öelda õpitudabitust, kus lihtsate hädadega ei suudeta enam ise toime tulla,» lisas ta.

Väljasõitude sagenemi-

sest hoolimata jäi õnnetuste
arv tervikunaenam-vähem sa-

•

•

•

•

•

2003
2004
2005

–

–
–

8227
8189
7627

2006 7883
2007 7836
2008 8205
–

–

–

•

•

•

•

•

2009
2010

–

–

8317
8711

2011 9115
2012 9431
2013 9549

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ
ja Clarus MTÜ koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega kutsuvad
mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid jategevjuhte, kellel on
vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise
kogemus, kandideerima

koolitusele

JA JUHTIMINE”
Koolituse tulemusena paranevad osalejate teadmised ja oskused,
kuidas projekti planeerida, eesmärke püstitada, tegevuskava ja
eelarvet koostada, kuidas projekti ellu viia ja tulemusi hinnata.
Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi“ raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

–

–

Koolituse sisu:
?

–

Allikas: Viljandi haigla

Viljandi haigla kiirabibrigaadid tegid mullu maakonnas rekordarv väljasõite. Tänavu nad rekordit ületada ei saa, sest Viljandimaal sõidab

nüüdsest Tartu kiirabi.
male tasemele, vähenedes
seitsme võrra, 1174 juhtumile.
Liiklustraumasid pani kiirabi
mullu kirja 126 ehk 38 tunamullusest rohkem, olmetraumasid oli 813 ehk 85 vähem,
töötraumasid 34 ehk 10 rohkem, ja sporditraumasid 49
ehk 23 rohkem kui aasta varem.
«Hea, et olmetraumade
hulk on vähenenud. Murelikuks teeb aga liiklus-, töö- ja
sporditraumade hulga märgatav kasv,» lausus Mati Kallas.
«Veidi on suurenenudka suitsiidide ja vägivallaga seotud
traumade hulk, kuid nende
täpset arvu öeldaei oska, sest

MARKO SAARM

meie statistika kajastab vaid
neid juhtumeid,kus kiirabi on
kohal käinud. Suitsiidi-, uppumis- ja muude surmade tegelik arv saadakse surmatunnistuste analüüsimise järel.»
Kiirabi viis läinud aastal
haiglasse 3327 patsienti ehk 35
rohkem kui üle-eelmisel aastal. See on ligikaudu 35 protsenti abistatud patsientidest.
Tartu ülikooli kliinikumi sõidutati kiirabi korras 181 haiget.
Kallase andmeil sai Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonnas ehk haigla
vastuvõtus mullu abi 15 897
patsienti, see on 213 inimest

?

?

?

rohkem kui aasta varem. Raskeid haigeid, kes vajasid hospitaliseerimist või kõrgemasse ravietappi suunamist, oli
enam-vähem sama palju kui
tunamullu.
«Kümnendi keskmine visiitide arv on umbes 15 000
aastas ja meie haiglas onsee
viimastel aastatel sellisena
püsinud,» lausus ta.
Et uus asutus võttis 30. detsembril kell 8 Viljandi kiirabilt tööjärje üle, tegi kohalik
kiirabi viimased väljasõidud
sellele eelnenud ööl ja varahommikul. Kõige viimaneväljakutsesaabus kell 6.05 KolgaJaani, kust vanem naine tuli
südamepuudulikkuse jakopsupõletiku nähtudega toimetada Viljandi haiglasse ravile.

?

projekti planeerimine, elluviimine, hindamine
projekti eesmärkide püstitamine ja seosed rahastamisprogrammi hindamiskriteeriumitega
projekti tegevuskava jarealistliku ajakava koostamine
projekti tulemuste jamõju hindamine
praktilised näited igapäevaelust, kuidas suurendada
projekti rahastamise tõenäosust

Koolitus toimub 22. ja 23. jaanuaril 2014 kell 9.30–16.45
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Viljandi õppekeskuses

Viljandis Tallinna mnt 19/22.
Koolituse maht on 2 x 8 ak tundi ehk 16 ak tundi.

Koolitust viib läbi kogenud praktik Annemai Mägi, kes tegutseb
projektide vallas alates 2000. aastast ning on nõustanud
organisatsioone avalikust, mittetulundus-ja erasektorist.
Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldabeelnevatregistreerumist
hiljemalt 13. jaanuariks ja motivatsiooniavalduse esitamist.
Täpsem info vaata arenduskeskus.viljandimaa.ee/
või helista 433 0446, 5788 0245.

Lisainfo:
Viljandimaa Arenduskeskus
Tel 433 0446, 5788 0245
jaanika.toome@viljandimaa.ee
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Sakala 5
11. jaanuaril etendub
Ugala suures saalis
Tõnu Õnnepalu näidend «Sajand».

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

TEATER

Noored mehed usuvad, et saavad
hakkama millegi seninägematuga
Tiina Sarv

tiina.sarv@ajaleht.ee

Sander Rebane ja Lauri Mäesepp on sõbrad
ja mõttekaaslased, kes
õpivad Viljandi kultuuriakadeemia näitlejaeriala
kolmandal kursusel.
Noormehed on uueks aastaks
valmissaanud omaesimeseiseseisva lavastuse «Hobuse unenägu», milleeesmärk nende endisõnul on mõtestadaiseennast
ning katsetada mittekonventsionaalsete teatrivõtetega.
Oma etendustruppi nimetavad nad Teiseks teatriks. Iseenesest mõista ei tähendasee
teist numbrilises järjestuses,
vaid teatri vallas midagi omalaadset.
Kes siis on need kaks tegijat, kes noortele omase maailmaavastamise ja -parandamise tuhinaspüüavad midagi korda saata?

firma, mis müüs naljakate kirjadega T-särke. Äri läks hästi,
sest nagu Sander Rebane mainib, olid nad head müügime-

hed.
Sander Rebasega suheldes
ei teki selles vähimatki kahtlust: noormeeson nii ladusa jutuga, etraske on ette kujutada
asja või ideed, mida tema ei
suudaks ahvatlevaks muuta.
Sõber tegeleb äriga veel
praegugi, agaSanderRebases
sai võituteda terve gümnaasiumiaja kiusanud kirg lavale jõuda jaesineda.
«Kui õpilasfirmadega tegelesime, kutsuti meid tihti üritustele õhtujuhiks. Sealt sain
oma esimesed lavakogemused.
Tundsin järjest suuremat soovi
näidelda ning ühel hetkel otsustasin, et hakkan telesaadetesse avaldusi saatma. Pääsesingi paari saatesse, üks oli
«Võta või jäta» ja teine «Kinotehas». Ei saa öelda, et need
olidkõige kirkamad hetked mu
elus, aga soov lavale pääseda
süvenes seal veelgi,» meenutab

ta.

Äri asemel teater
Sander Rebane on sündinud
Mõisakülas, kuid suure osa
elust veetnud Sakus. Koolis
asutas ta koos sõbraga õpilas-

SanderRebane saatis avalduse kultuuriakadeemiasse,
tuli katsetele ja sai endalegi
ootamatult sisse.
«Kui ma siia kooli tulin,
olin enesekindel noor mees,

kel oli elus kõik lihtsaltkätte
tulnud.Siin aga mõistsin, et ma
ei olegi kõige targem inimene
maailmas. Sain nagu kaikaga
pähe. Kool on mind justinimesena arendanud, pannud kõhklema, süvendanud arutlusvõimet jaempaatiat teiste inimeste vastu,» kõneleb ta.
Lauri Mäesepal oli Viljandisse tulles hoopis suurem lavakogemus: Rakveres gümnaasiumis õppides oli ta kaasa teinud kooliteatris ja pääsenud
isegi päris teatri lavale.
«Sainkaasa tehaMerle Karusoo «Misjonärides» ja tuua
koos sõpradega publiku ette lavastuse «Kotis», mida mängiti
sarjas «Rakvere teater esitleb». Meil oli ka oma bänd
Ukerdajad. Suurem teatrihuvi
tuligi muusika kaudu.»
Ka Lauri Mäesepp tunnistab, et Viljandi kool on teda
muutnud. «Maei lehvi lihtsalt
ringi. On tekkinud mingi arusaamine maailmast, analüüsija mõistmisvõime.Meie ümber
toimub palju rohkem, kui me
esmapilgul näeme,» räägib ta.
Lauri Mäesepa sõnul on
just teater see, mis pakub võimaluse ennast väljendada,
avaldada oma mõtteid maailma kohta ja samas iseennast
tundma õppida.

«On tekkinud loominguline

mõtlemine, on kõvasti ideid.

Elan oma igapäevast elu. Ärkan üles, segan müsli jogurtiga
ära ja järsku tekib mõte, mis
võib viia vahva lavastusideeni,» kirjeldab ta.

Kümne päevaga
Nüüd jõuame jutuga särasilmse teooria juurest esimese
praktilise tööni, jaanuariskultuuriakadeemia mustas saalis
etenduva «Hobuseunenäoni».
«Koolis oli performance’ite
päev. Meie tegime Vilmatornide otsas ajupesu koosoleku.
Siis taipasime Lauriga kõige
selgemalt, et meiekoostöö võib
toimida,» tutvustab SanderRebane lavastusekauget eellugu.
Edasi otsustati, et lavastus
tehakse valmis kümne päevaga. Appi võeti veelkaks mõttekaaslast:
valguskujundaja
Rommi Ruttas ja muusikaline
kujundaja Tanel Siimann.
Pärimisele, millest lavatükk täpsemalt räägib, vastab
Sander Rebane, et kõik põhineb nende enda mõtetel, teemadel, misneid puudutavad ja
millest nad peavad oluliseks
rääkida.
«Olemeotsinud jalugenud
hulka tekste, et leida just seda,

mis on meile oluline,» ütleb
Lauri Mäesepp.
«Me ei anna konventsionaalseid vastuseid küsimustele, mida esitame,» lisabSander
Rebane.
Tunnistan, et ega ma suurt
ikka aru saa, ja avaldan kahtlust, kas lugu ka eakamaid
teatrikülastajaid kõnetab.
«Kas teileei paku huvi, kuidas meie peegeldame näiteks
Osborne’i?Kas see ei ole vanemale generatsioonile huvitav,
kuidas noored maailma näevad?» pareerib Sander Rebane, jõudes veelkord selleni, et
nemadei taha asjale nõnda läheneda, nagu seni teatris on
tehtud. «Tahame proovida midagi teistsugust, just valmimise protsessi silmas pidades.
Meile on olulinesee, kuidas lavastuskooruma hakkab jakuidas tekivadideed. See on meetodiküsimus, midapublik saalis ei pruugi niivõrd «teisena»
tajudagi. Aga seda me uurida
soovimegi, kas ja kuidas meie
lähenemine mõjub.»
«Tegemist ei ole kindla süžeega, lavastus koosneb pigem
sketšidest,» selgitab Lauri
Mäesepp ja meenutabRakveres tehtud lavastust «Kotis».
«Näitleja Lauri Kaldoja käis
seda vaatamas ja ütles, et see
oli üks hobuse unenägu. Sealt
saimegi pealkirja.»

ELAMUSED

Sander
Rebane
näitlejatudeng
Käisin suve lõpul tudengivahetuse programmiga
Leedus. Seal oli üks budistlike vaadetega õppejõud, kes palus end kutsuda Yodaks, mõnus kiilakas
mees. Meile anti ülesanne
teha muusikalugu. Minu
žanr oli folk. Tegin selle
ära ja esitasinkoos bändiga, laulsin seal pisut esoteerilises võtmes, umbes
naguSiiriSisask.
Olin suvel kõvasti teatriga seotud, kuid mõni lavastus tekitas küsimusi
teatrivajalikkusest ning kasustnii ühiskonnalekui ka
mulleendale.Hakkas närima küsimus, miks üldse
teatritteha. Meiemusitseerimine sealLeedus oliaga
väga võimas, tekkis lausa
uskumatu tunne. Mõistsin,
miks teater tore on: see on
süntees, millesttekib energia inimeste vahel. Väga
võimas ja ülendav tunne!

Maagiat otsides
Lauri Mäesepp rõhutab, et
«Hobuse unenäo» puhul on olnud tähtis panna lavastusele
särtsu sisse, jättaruumika ebaloogilisele mõttele ja alateadvuslikele impulssidele. «Hea
etenduse teeb just see väike säde.Teatereipea olemaratsionaalne koht, kus kõik on põhjus-tagajärg-seoses. Kui ma
teatritveelkõrvalt vaatasin, oli
see minulemaagiline paik. Nii
peabki olema.Aga milles maagia peitub vaat see ongi see,
mida me uurime.»
Noormehed ise nimetavad
oma viimase aja teatrielamustena, mis lausa pahviks lõid,
Von Krahli lavastusi «Bloody
Mary» ja «Psühhoos». Neile
meeldivad Vallo Kirsi tööd,
eriti «Idioot», samuti Sander
Puki lavastatud «Bassein»
–

Ugalas.

Lauri
Mäesepp

näitlejaKunagi lapsepõlves oli mu
lemmikraamat«Palleüksi
maailmas». See raamat
meeldis mulle ja eimeeldinudka, sest pani üksiolemistkartma.
Olen mõelnud, kas inimese elul on üldse mõtet,
kui sotsiaalne maailm
täiestiära kaotada? Ei ole.
Viimasel ajal, kui olen
tutvunud inspireerivate
inimestega, olen tajunud,
etsuhtlemisest, kui sellele
veelomakorda jõudu javabadust anda, võib tekkida
palju asju ja häid mõtteid.
Üksi ei suudaks midagi.

«Me olemenoored ja see on
parim aeg oma energiast vii-

mast võtta, rakendada seda
maksimaalselt. Oleme alustanud kahekesi, aga meiega võivad liituda kõik, kes mõtlevad
meiega sarnaselt,» ütlebLauri
Mäesepp.

Kuigi pildilt võib paista, et tegemist on pantomiimiga, ei puudu Teise teatri esimeses lavastuses ka tekst.

MARKO SAARM

Neidei löörööpast välja ka
võimalusläbi kukkuda.
«Kindlasti on tulemas veel
lavastusi ning nendeseemned
juba vaikselt idanevad,» lisab
Sander Rebane.

LAVASTUS
Teise teatri
«Hobuse unenägu» esietendub
9. jaanuarilkell 20
kultuuriakadeemia mustas saalis.

VAATLUS
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Et Viljandi maakonna piires jõuab bussiga ühest kohast teise üsna kiiresti, ei pruugi sõitjate tüübid siin välja tulla. Pikemad teekonnadannavad bussisõitjate välimääraja kasutamiseks parema võimaluse.

MARKO

TÜÜBID

Käsitöölisest söödikuni ehk
Bussisõitjate välimääraja
Kuigi Viljandimaa piires ei kulu ühest kohast teise jõudmiseks enamasti üle poole tunni, võib siingi
bussides kohata tüüpe, kes on tuttavad pikamaasõitudelt. Alljärgnev bussisõitjate välimääraja on kokku
pandud Viljandi bussijaama sattunud inimeste tähelepanekute põhjal.
Sigrid Koorep

ILLUSTREERIS THEA ILUSMETS

Jutuvestja
Jutuvestja ongijärgmine bussisõitja tüüp. See jaguneb

omakordakaheks alatüübiks.
Kummalisemad onneed,
kes võivad pikematel sõitudelkas võikaks tundi järjest
rääkida väga isiklikel teemadel.Lahkudes soovivad nad
teineteisele kena kojujõudmist, ent minuti pärast taipavad, et ei küsinud isegi oma
vestluskaaslase nime. Kaks
tundi on nad käitunud heade tuttavatena, aga see on ka
kõik. Vaevalt, et nadelus sedasi veelkokku juhtuvad.
Teine jutuvestjatealatüüp on tuttavad.Tüütum on olukord siis,
kui noodei istubussis kõrvuti, vaid nendevahele jääb üks võilausa kaks pingirida. See kõnelejaid ei sega. Nad koogutavad endüle
pingirea ja hakkavad vestlema.Kui teema otsa saab, ei tähenda
see vaikust, vaid järgneb küsimus, mis siis veel juhtunud on. Nii
saab ka see vaene võõras,kes kahe tuttava vahele istuma sattunud,
kuulda, misneilviimase nädalavõikuu jooksul toimunud on.
Muidugi võib see olla päris põnev, eritikui juhuse tahteltulevad kõne alla inimesed, kes satuvad olema jutuvestjate ja võõra
ühised tuttavad. Just see on põhjus, miks on bussis suhteliseltriskantne kõva häälega kolmandatest isikutest rääkida.
Vali hääl bussis võib kergesti ka piinlikkust tekitada.Kui sa
ikka pärast aastavahetust kiitled, palju sai ära joodud või söödud
või et sinuSoomest ostetudilutulestik naabrimehe omast kõrgemale lendas, võibmõnivõõras,kes kiitlemist enamkannatadaei
suuda, sarkastiliseltlisada: «Vaat see onküll kõva saavutus.»

Vana kooli sõitja

Käsitööline
Bussi tagaotsast kostis vaikselt nihva-nahva, nihva-nahva... Esiti
hajus kummalinehääl liiklusmürasse, entkui Tallinnast Viljandi
poole liikuv ühissõiduk teeparanduse tõttu toppama jäi, hakkas
see jubapäris selgesti kõrva. Eespool istujaile tundus, nagu teritataksnuga, enamik arvas aga, et mingi tihendkäibkuskile vastu.
Sellineebamäärane sahinbussis võib nii mõnelgi närvi mustaks ajada. Nii kärataski eespoolt üks proua, ettema ei saa säärase nihva-nahva sees rahus sõita. Teised olidkannatlikumad.
Varsti kõlas tagareastküsimus, kas sahin häirib kedagi. Selgus, et üks noormees kasutas sõiduaega lihvimistöö tegemiseks.
Ei tea, kas ta oli oma kooliasjadega hiljapeale jäänud kultuuriakadeemia tudeng või lihtsalt suur käsitöösõber, aga riskantne on
bussis sedasi nahistada igatahes.Kunagi ju ei tea, kui rahulik inimene naabruses istub.
Pigem sobibbussi kudumine. Aga ka sellega võibendalehäda
kaela tõmmata.Nii näiteks saiüks naine just oma vardad jarohelised-kollasedlõngad kotist väljakougitud ning peakohal tule põlema pandud, kui tedatabas kõrvalistuja nostalgiahoog. Ka too oli
nooruses kõva kuduja olnud ning hulgakampsuneid, sokke jakindaidvalmis meisterdanud. Jutt muudkui venis ning ühes sellega
sainaaberka kõik oma suguvõsa mured jarõõmud välja valada.
Nii et kui bussis puutöö tegemine võib inimesi ärritada ja
eemalepeletada, siis kudumine võibteinekord jutulõnga veerema panna.

Vana kooli sõitjate hulka
kuuluvad kõik need, kes teevad bussis seda, mis on tavaline praegusel ajal ja oli sedaka kolmkümmend aastat
tagasi. Raamat, ajakiri või
ajaleht on bussis ju seniajani omal kohal.
Kaassõitja vaatepunktist
on selle tüübi esindajaga lugu küll täbaramkui nutiinimesega: tema selja tagant on peenikest kirja piiluda hoopis keerulisemkui nutiinimese suurelt ekraaniltfilmi jälgida.
Üldjuhul ei kannagi pingutus vilja ja kaassõitja ajakirja süvenemiseasemel võibaega veeta teisel traditsiooniliselmoelehkaknast välja vaadates.Praegusel aastaajal onsee muidugi raskendatud, sest kole vara lähebpimedaks. Mõnikord võib agaaknast nähanäiteks laigulises mundriskaitseväelasi metsaveeres luuramas.
Siis saab endamisi võrrelda, kelle samm on erksam, ja arutleda,
mitukümmendkilomeetritnoormeestel jubaselja taha jäetud.
Ent kui midagi nii põnevat silma eihakka või pimedus ilma
vallutab, on tark lihtsalt magada.
See pole aga niisamalihtne, kui paistab, sest arvestada tuleb
norinaga. Üldiselt inimesed nii ebaviisakad ei ole, et komberdavad paar pingirida ettepoole ja müksavad tukkuma jäänule õlale: «Vabandage, te norskate üle bussi.» Enamasti kannatatakse
häälitsemist vaikselt, lootes kõigest väest, et magaja tänu mõnele asfaldiaugule võikruusatee konarusele virgub.

Nutiinimene
Jutuvestjast täitsa erinevtüüp on nutiinimene.Tema sõiduaja täidab nutitelefon, laptop või tahvelarvuti.Need, kes soovivad vaikust
ja rahu, võivad end julgelt tema kõrvale istuma poetada, sest pole
muret, et ta võtab kõrvaklapid peast ning loobub oma muusikast,
filmist võisotsiaalmeediast ja hakkab pinginaabriga vestlema.
Vahel võivad nutiinimesedteistele sõitjatele lausa rõõmu valmistada.Kui sinu ees istuja avab oma sülearvuti, millest hakkab
subtiitritegapõnevusfilm, on täiesti võimalik, et pingi vahelt piiludes saadka ise minikinoelamuse.
Tõsi küll, alati on oht, et nutiinimene väljub mõnes varasemas
peatuses ja põnevik jääb just kõige enam närve kõditava koha
pealt pooleli.

Söödik
Söödiku puhul on muidugi

küsimus, kas teda ei võiks
paigutada vana kooli sõitjate hulka. Et aga tegu on nii
säravate tegelastega, ei passi neidilmajälgijate jamagaj atega ühte patta panna.
Söödik on ka see tüüp,
kes kindlasti sobitub mõne
teisega, sest kui teekondkestab rohkem kui pool tundi,
siis vaevalt ta kogu selle aja
midagi näksida jaksab vahepeal võtab ta ikkakätte näiteksnutiseadme võiraamatu või siis
vaatab lihtsaltaknast välja.
Söödikud valmistavad meelehärmi ennekõike bussijuhtidele. Ikka ja jälle peavad nood seletama, et hamburgeriga ei tohi
bussi astuda. Kui teinekord õnnestubki burger bussi toimetada
või seal küpsiseid krõbistada, tuleb juhil pärast istmetaskusse
sorgatudpaberipraht ära korjata või põrandalt kapsasalatitükid
või küpsisepuru kokku pühkida.
Muidugi leidubka korralike lauakommetega söödikuid, kes
prahi kilekotti pistavad jaselle hiljem ise prügikasti viskavad.
Kaassõitjatel võivad aga söödikud kergesti kõhu tühjaks ajada: ahvatlev lõhn on kärme üle bussi levima.
–
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Tegus pensionär
kirjutab Viljandi
autobaasi ajaloo
raamatut
Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

«Mina olen vanaaegne
inimene,» teatab peatselt üheksakümnendatesse jõudev Aino-Elju Känd lahkuvale fotograafile, kes kiirustab järgmisele tööle ega
soostu sooja jõulueinega. «Kui inimesed teevad midagi sinu jaoks,
siis tuleb neile midagi
ka vastu anda,» põhjendab ta oma pakkumist.
Aino-Elju Känd on tegus pen-

sionär. Töötab poole kohaga
raamatukogu riietehoius, korraldab pensionäride ühenduse linnagrupi tegemisi, lööb
kaasa pensionäride teatritrupis jakirjutab kroonikat. «Inimene peab kogu aeg liikuma,
seda ütles juba minu vanaema,» toonitabta.
Aino-Elju Känd leiab, et
sportimine japidev tegutsemine hoiavad teda terve jakrapsakana. Kappi on silmapaistvate saavutuste eest kogunenud
terve virn diplomeid suusadistantsidelt jakergejõustikualadelt. Üks varasemaid neist on
talle antud 1950. aastal Põltsamaal peetud suusavõistlusel.
Kõiki aukirju enam alles polegi: lapselapsed tegid telki näituse, vihmahoog aga leotas paberid inetuks ja nendeomanik
pidas paremaks needhävitada
kui moondunuinaalles hoida.

Publikumagnet
Kõige suuremaks autasuks
peab Aino-Elju Känd preemiat
ajast, mil ta oli Tõrva kino direktor jakorraldas pioneeride

kino. «Need olid kahest osast
koosnevad noorteõhtud, mille
alguses kõneles lektor ja seejärel sai vaadatamõndhuvitavat
filmi.»
Säärased õhtud kogusid
rohkesti publikut, pileteid
müüdipalju jaministeeriumist
määrati noorele direktrissile
preemia: viiepäevane ekskursioonMoskva rahvamajandussaavutuste näitusele.
«Ega ma preemia nimel
töötanud. Mulle lihtsalt meeldib ja ma tahan tegutseda võimalustmööda ikka esirinnas,»
võtabKänd suursündmuselühidaltkokku.
Valgamaalt Viljandisse jõu-

dis Aino-Elju Känd koos masina-traktorijaamas töötanud
abikaasaga. Mees asus ametisse bussipargis ja temast sai autovedude plaaniosakonna juhataja.

Enamik meist
on nagu Egiptuse orjad.
«Et tulemused oleksid

head, peab asutuses olema
hea meeskonnatöö. Kõik tuleb mitukorda läbi arvutada,
enne kui tegutsema hakata,»
räägib finantsistautobaasi ja
bussipargi toonastest saavutustest ning mainib, et üle tuhande töötajaga ettevõte oli
neljakümne omataolise hul-

gas mitmel aastal vabariigi
parim.
Nüüdkirjutab 29 aastat autobaasi jabussipargi rahaasjadegategelnud Aino-Elju Känd
nende asutuste eluolust, õitsengust ja erastamisest raamatut. «Kakssada lehekülge on

ELUKÄIK
Aino-Elju Känd on sündinud 25. jaanuaril 1934
Põltsamaal.
Õppinud Pihisaare algkoolis, Adavere 7-klassilises koolis, Kehtna
põllumajandustehnikumis ja Eesti põllumajandusakadeemias.
Töötanud Mustla masina-traktorijaamas, Tõrva kinos ja Viljandi autobaasis.
Alates 1995. aastast
pensionil.
•

•

•

Allikas: Aino-Elju Känd

koos. Siin on juttukõigest: tööst
jamasinatest, vaba aja veetmisest ja spordist. Paistab, et sada tulebveel juurde,sest tahan
ka finantsandmeid lisada.»
Esimene, käsikirjaline eksemplar on juba valmis, kuid
need, kes on mahukat kogumikku näinud, leiavad, et materjal väärikska trükitunaväljaandmist. Raha kroonika
trükkimiseks veel pole, kuid
Aino-Elju Känd loodab, ettoona transpordiministeeriumis
ja autobaasides töötanud mehed, kellest on saanudedukad
ettevõtjad, toetavad selle väljaandmist.Vaja neile vaid kirjutada.

Algusest lõpuni
Kroonikakirjutaja arvates on

huvitav näha ühe nõukogudeaegse asutuse lugu.
«Oi, selleerastamise käigus
tehti ikka sahkermahkrit ja
sohki. Praegu on neist sündmustest veel liiga vähe aega
mööda läinud, kuid usun, et
ükskord jõuavadkõik teodpäevavalgele ja saavad avaliku
hinnangu, ehkki see enam midagi ei muudaks,» räägib ta.
Aino-Elju Känd analüüsib
muutuvat maailma finantsisti
vaatenurgast.
«Ebaõiglaselt suured palgavahed tekitavadühiskonnas
pingeid ja enamik meist onnagu Egiptuse orjad. Jah, töötame
ja hing on sees, aga see on ka
kõik. Muidugi, aeg on teine ja
televiisoritsaame vaadata, selle poolest erineme vaaraode
ajast.»

Aino-Elju Känd näitab isa aurahasid, millest ühel oli tema sõnul nii
suur vägi, et Tsaari-Venemaal oleks selle kavaler olnud kindlustatud
eluaegse pensioniga. Ajad aga muutuvad ja nii ei saanud autasu omanik punast krossigi.

Känd usub, et kõik finantsharidusega inimesed jälgivad
maailmamajandust, arvutavad
ja analüüsivad ning saavad
aru, mis sobib suurele ja mis
väiksele. Ta leiab, et mudel,
mis töötabnäiteks Ameerikas,
ei pruugi meile kohe kuidagi
passida.
«Olin pärast abikaasa surma pool aastat Ameerikas. Põetasin haiget vanaprouat ja jäl-

«Siin on mu isa, kes on vabadusvõitlejana hulga autasusid saanud, siin EPA lõpetamine 1968. aastal ja siin
olen raamatukogukaaslastega,» kirjeldab Aino-Elju Känd korteris aukohtadele riputatud pilte.
ELMO RIIG

gisin toimuvat.Sa püha taevas,
no on alles elu! Valged inimesed hoidsid omaette, tänaval
neid näha polnud, jakui palju
oli tegevusetult lonkivaid tegelasi! Mõned vanad töökaaslased on isegi öelnud, et mis sa
sest autobaasi elustikka kirjutad, kirjuta parem oma Amee-

rika-lugu!»
Kui neli aastat koostatud
autobaasi kroonika viimaks
valmis saab, siisehk jõuab järg
ka Ameerika lugudeni. Enne
seda tahab Aino-Elju Känd
alustada aga oma perekonna
kroonika kokkupanemist. Materjali selleks on kappides juba küllaga. Säilinud on isa Vabadussõja mälestussammaste
fotokollektsioon, mis on pildistatud enne Teise maailmasõja
puhkemist, ning veel palju pilte jalugusid.
Praegu pensionäride näitetrupis tegutsev kroonikakirjutaja meenutab noorusaega,kui
Estonia teatrist tulid Georg Ots,
Asta j Oskar Vihandi ning Viktor Gurjev tehnikuminoortele

a

istumist-astumist, kõnelemist

ja esinemist õpetama.Kose rajoonis tegutsenud tehnikum
koolitas masina-traktorijaamadele finantstöötajaid. Kool oli
teatri šefluse all ning ühised
ettevõtmised ja vastastikused
külaskäigud pidid mõlemat ettevõtet arendama.
Peaosi pole Aino-Elju
Känd mängida võtnud käib ta
–

ARVAMUSED
Jaan
Maire

Killar

Vuntus

raamatukogu
teenindusjuht

pensionäride
trupi
eestvedaja

Aino-Elju on tegutseja, uute
ideede otsija, humoorikas ja
daamilik ühtaegu. Teda iseloomustab positiivne ellusuhtumine, mis nakatab teisigi. Tähelepanu väärivad tema sügav huvi oma kunagise
töökoha ajaloo vastu ja hea
tahe koostada selle kroonikat. Tal on avar silmaring
ning ta huvitub paljudest
eluvaldkondadest, linnakäe-

Meie trupis on Aino-Eljul
mitmes lavastuses väiksemadrollid ning tema õlul on
meierahaasjade korrashoidmine ja tegevuse jäädvustamine.Pean teda meieteatris
oma paremaks käeks. Ta on
asjalik jatore inimene, saab
naljast aru ning oskab inimeste vahel tekkinud pingeid maandada. Temaga on
hea koos töötada.

käigust ja pensionäride tege-

mistest.

ju tööl ega saa alati proovides
osaleda. Selleski kollektiivis
on tema õlultehtutalletamine:
kuue aasta jooksul on ta albumitesse kogunud kolme lavastuse lood. Naistepäevaks on
oodata järgmist pealkirjaga
«Ära aja mulleudu».
Jäädvustatud hetkede piltideks tegemine nõuab lisaks
krooniku vabatahtlikuletööle
ka fotolabori teenuseid.AinoElju Känd ütleb, etkuigi ta on

rahaasjus täpne, oma kotis ta
iga sentiei loe. Ta leiab, et ini-

mene peab alati midagi kasulikku tegema ning töökus ja
ausus toovad tegijale hingerahu.
Elupõline finantsistmõtiskleb, et töö mõiste on tänapäeval muutunud ja sageli on eakamatel mõne inimese tegevust raske tööks nimetada.
«Ajaga tulebagakaasa minna,»
ohkab ta leebe naeratusega.
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Sahvrilakke peidetud ajaloolisest
maalist isesüttiva sigaretini
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Sakala Kalender on Eestis ainus järjekindlalt,
nüüd juba veerand sajandit järjest ilmunud
kultuurilooline kogumik.
Õigupoolest on tegemist
topeltjuubeliga, sest esimest korda nägi samanimeline kalender trükivalgust 1879. aastal ja
sellest saab tänavu 135

aastat.
Kalendrit väljaandva loomingulise kollektiivi eesotsas on
viimased 25 aastat olnud Heiki
Raudla.
Heiki Raudla, kuidas Sakala
Kalendrid aastast 1990 taas ilmuma hakkasid?
Asi algas sellest, et tahtsime
neljakesi SiimKärner, Maria
Teiverlaur, Raivo Raigna ja mina välja anda aforismide kogumikkupealkirjaga «Neljakesi paadis». Viisime sellekirjastusse Eesti Raamat ja olime
kõik arvamusel, et väga hea
raamat sai. Aga kirjastuses ei
loetudseda isegi läbi, anti niisama tagasi. See tegi meid natukekurjaks, eritikui öeldi, et
pole seda sügavat mõttekeerdu, misaforismis olema peab.
Meiloli hoog sees jamõtlesime siis, et hakkame parem
välja andma kultuur-kirjanduslikkuSakala Kalendrit. Kaasa
lõidAntsSalum, Evi Murdla ja
Ülo Stöör.Viimasega koos panime
kokku rahvusliku
kalendaariumi osa,
võttes abiks ühe
Välis-Eesti kalendri. Hiljem liitus
meiega Linda Sara–

–

puu.

Sisu koha pealt
võtsime eeskujuks
1879. aastal ilmunudSakala Kalendri, midaandsid välja Ado Reinvald ja
Carl Robert Jakobson.See oli
paarisajaleheküljeline jamõtlesime, et teeme ka sama tüüpi. Esimene kalender valmis
veebruaris 1990, tiraaž oli
30 000.
Esimestekalendritekaanekujundused tegi Mare Hunt,
hiljem kohandas selle eestiaegseeeskujul Priit Pangsepp.
Praegu löövad kalendri
toimkonnas kaasa Ain Vislapuu, Jaak Pihlak, Ülo Stöör,
Olav Renno ja Marge Liivakivi.
Kalendrikeelelistkorrektuuri
on pikka aega teinud Alli Lun-

ter.

Esimeselkalendril oli ikka
päris suur tiraaž.Kas kõik
läks kaubaks? Samas polnud
kümnetuhandelisedtiraažid
sel ajal veel väga kauge minevik.
Ei läinud muidugi, ajad olid
muutunud. Meid aitas väljaandmisel ettevõtja Tiina Randmäe. Muidu oleks kalender
üldseilmumata jäänud toona
–

oli väga raske leida nii raha kui
paberit jaarvuteid polnud siis
ka veelkasutada.
Alustasime ikka minevikuga,nende eestiaegsete tegelastega,kellest polnud ammu räägitud. Esimeses numbris oli
juttu Juhan Kurrikust ja Jaan
Rietist, mulkide seltsist, baltisakslastest ningpaljust muust.
Aga oli ka lugu mõni aasta tagasi lahkunud Evald Reierist.
Kas Eestis tollalkuskil veel
midagi säärast ilmus?
Minu teada mitte. Vist aasta
hiljem tuliküll Saaremaal ja
Pärnus, aga millegipärast jäi
seal asi toppama.
Meilekalendri formaat sobis. Selles saiühtlasikirjutada
põnevatest minevikusündmustest ja ka tänapäevastel teemadel.Leidsime, etniisugune tee
on õige. Nüüd ongi see ilmunud 25 aastat.
Ja ühtegi aastat ei ole vahele
jäänud?

Ei ole,kuigi vahepeal olid ikka
päris rasked ajad. Kokku on
neiskalendrites üle 5000 lehekülje materjali. Autoreid on
paarsada. Kõiki nendestei ole
enam meie seas, näiteks Ants
Salumit, Siim Kärnerit ja Ülo
Kiilerit.
Kas teemapuudust ei paista?
Ei paista. Viljandimaa on olnud sellise materjali poolest
rikkalik. Tähelepanuväärselt
paljukunagi siin elanudinimesi oli ka Eestis väga tuntud,
alustades kas või JaanTõnissonist jalõpetades JaanLattikuga. Aktiivseid tegelasi jätkusnii vasakulekui paremale.
Poliitikas ilma teinute kõrval on
meile jagunud ka
lennukaid leidureid. Huvitav, kuidas see nii on läinud?
Küllap ikka seetõttu, et Viljandimaa
sai natuke varem
jõukaks kui teised
maakonnad ning suutis oma
tütreid japoegi paremini koolitada.Nad saidka möödailma
rohkem ringi rännata.
Olete ka ise minevikust põnevaid mehi välja kaevanud.
Viimasest kalendrist meenub
eelkõige Mõisakülaraudteetehasekontoris teeninudRobert Arro, kes leiutasisesüttiva sigareti.
Viljandimaale on selliseid isemõtlejaid ja leiutajaid, suuri
seiklejaid jarändajaid ikka jagunud. Omaette rubriigi moodustavad need, kes on läinud
välismaale ja seal millegagi
tuntuks saanud. Neid on vägaväga palju.
Loomulikult pöörame tähelepanu ka tänapäevastele juhtumitele. Marge Liivakivi näiteks koostab kalendri jaoks
igal aastal sündmuste kronoloogia. Seda on kindlasti tulevikus huvitav vaadata.
Ma mõtlen muidugi alati juba järgmise kalendri peale.

Heiki Raudla saab ideid vanadest lehtedest, inimestega suheldes, internetis sobrades, kirjandusmuuseumist ja arhiivimaterjalidest. Kunagi ei
tea, mille peale võib sattuda.
ELMO RIIG
Rahastamine on keeruline ja
ega see mingi tulutoovprojekt
ole. Asi saabtoimidaainult tänu abistajatele. Ma ei julgegi
materjali kokku panema hakata, enne kui rahaline kate olemas on. Seni onsee korda läinud.

Ameerikas juhuslikult tema
endakätte. Hakkasime kirjavahetust pidama ja veel hiljem
asusin tema mälestuste põhjal
raamatut koostama.

Iga kalender on muidugi autorite nägu.
Igal aastal puutun sellekoostamise käigus kokku vähemalt
paarikümne inimesega. Mõni

ja jällekokkupuuteid JaanLattikuga temast on juttu vaatet
igas neljandas kalendris.Evald
Reieri karikatuuridega on mul
järjest pistmist...

on ühte teemat uurinudkümme aastat. Viimases kalendris
on lugu Adele Blossfeldti erakoolist. Autor Reet Espel oli
sellest kokku tubli sada lehekülge materjali. Aitasin teha
sellest lühemakalendriloo.
Mõnikord on endalka teistmoodi probleemid. Näiteks oli
Arnold Rüütli käest väga keeruline intervjuud saada. Poolteist aastat võttis
aega, aga lõpuks
see ikkagi tuli. Mõnikord tuleb olla

Viljandimaal on üldse paljukarikaturiste olnud.Eriti andis see tunda enne sõda. Siis
näis, et siin on neid iga Eesti
elanikukohta kõige rohkem. Ja
nad olid ka üle Eesti tuntud.
Ehk oli üks põhjus selles, et
omal ajal tegutses Viljandis
mitukonkureerivat ajalehte.

väga järjekindel.

Kuidas tundub,
kas Sakala Kalendreid ikka loetakse?
Paistab, et ikka loetakse. Olen saanud
lugejatelt palju tagasisidet. Mõnest

teemast on saanud
hiljem raamat, näiteks August Maramaast. Raamat «Kilde Viljandi meditsiini
ajaloost» toetus ka osaliseltkalendrite lugudele.
Võib-olla kõige rohkem
olen seotud olnud Edmund
Valtmani elu ja tegevuse uurimisega. Kirjutasin temast 1992.
aasta kalendrisse jasee sattus

Mõned lood jäävad niisiis

saatma.
Jah, mul on oma lugudes ikka
–

Kas te pole mõelnudvähemasti osa kalendri
materjale ka internetis kättesaadavaks teha?
Kui ma ikka kalendrit veel välja
annan ja elu sunnib, siis tuleb seda
teha. Praegu onvarasemate kalendrite teemasid keerudigitaalselt
line
kätte saada, aga
Viljandi muuseumi
koduleheküljel on
vähemaltkõigi kalendrite sisukord olemas. Muuseum aitab
meidüldse väga palju. Tublid
kirjutajad on olnudTiina Parre jaHeli Grosberg,fotodekoha pealt on suur abi olnud Herki Helvesest.
Mulle meenubikka see sahv-

VÄLJAANNE
Sakala Kalender on
ilmunud järjepanu
25 aastat.
•

•

•

•

Ligi 5000 lehekülge
materjali.
Ligi 200 autorit.
Üle 2500 foto.
Trükiarv kokku ligi
60 000.
Allikas:

rilakke peidetud ajaloolise
maali lugu, millestsai üleeestiline uudis.
Sellest sai kalendrilugu ja jagus nii Sakalassekui teistesse
päevalehtedesse. Maalileidis,
muide, mu endine õpilane. Ta
helistas mulle ja olime Jaak
Pihlakuga poole tunniga kohal.
Tegemist oli JuhanKangilaski
ammu kadunuks arvatud maaliga Eesti iseseisvuse väljakuulutamisest Viljandis 20. veebruaril 1918.
Muidugi on meil ette tulnud palju huvitavaid lugusid.
Kord näiteks lugesin ühest
1939. aasta lehest, et Viljandis
kavatsetakse üles panna XIX
sajandi

linnapeade

pildid.

Hakkasin asja uurima ja selgus, et Rieti fotoarhiivis oli
kuus kunagise linnapea fotot.
Sellest sai lugu kalendrisse ja
Sakalasse ning pildid jõudsid
ka raekotta.
Vanu lehti sirvides ei saa üle
ega ümber sellest, et tähelepanuväärselt palju jääb aegade vältel samaks. Vaatasin
hiljuti läbi Sakala esimesed

aastakäigud 130 aasta tagant.
Seal manitseti majades tulega
ettevaatlikult ümberkäima ja
nuriseti haridussüsteemi üle,
Afganistanis valati verd ja
Venemaal lõhkesid pommid...
Kui August Maramaa raamat
valmis sai, lugestolleaegne Viljandi linnapea Malle Vahtra
selle läbi ja ütles, et pagan, midagi pole muutunud.Seda raamatut võibküll igale linnapeale enne ametisse asumist soovitada.
Kuidas edeneb 2015. aasta kalender?
Ligikaudne sisukord on koos,
aga kindlasti tuleb muudatusi.
Osa materjali on juba olemas.
Seal on nagu ikka juttu mitmesugustest tegelastest. Näiteks
mõnda aega ka Sakalas töötanud John Lepast, kes oli suur
seikleja. Ta oli pidevalt tagaotsitav, sest liikus ilmadokumentideta üle piiri. Hiljem sai temast katoliku preester ja mitme raamatu autor.
Veel kirjutatakse noorest
pianistist Aino Kõrbist, kes suri väga noorelt, kuid jõudis olla ka muusikaakadeemia õppejõud. Lattikuga seoses tuleb
üks huvitav lugu. Nimelt viidi
ta ühe jutluse pärast kaitsepolitseisse ülekuulamisele, aga ta
oli nii peen mees, et ennast vahele tõmmata eilasknud.
Päris põnev lugu onkahest
tikuvabriku mehest, direktor
John Hallmannist japeainsener Gustav Oidermaast. Nemad olid vapsidega seotud ja
seda pandi neile väga pahaks.
Oidermaa istus isegi mõned
päevad Viljandi vanglas, aga
hiljem läks ta ära Ameerikasse ja elas seal 106-aastaseks.
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ELAMUS

Liha pole kunagi liiga palju ehk
Pühad Lõuna-Eesti moodi
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Mulle pole see kuljustekõlinal saabuv jõulutriangel kunagi suurt
korda läinud, isegi kuuske ei too ma tuppa. Aga
juba kümmekond aastat
topin ma pere ja koduloomad pühade ajal autosse ning võtan suuna
vanematekoju Elvasse,
et seal ühe õhtuga täisprogramm kätte saada.
Tänavu hakkasid vanemadärevaid kõnesid võtma tükk aega
enne jõule.Kord anti teada, et
kuused on kohal (just nimelt
mitmuses!), siis jälle uuriti lapse kingieelistusi. Eraldirubriigi moodustasid toitumislogistilised päringud stiilis «Ei tea,
mitukolmeliitrist purki hapukapsaid ma isal keldrist üles
tuua lasen?». Keset lirtsuvat
pori tundus, nagu tuleksid
need kõned ajamasina kaudu
kusagilt kaugest tulevikust.
Olude sunnil veetsin enne
teeleasumist ühe päeva kaubandusvõrgustikus kinke hankides. Või, olgem ausad, etendasin lihtsaltratastelrahakotti. Elukaaslane lohistas mind
enda järel ühest poest teise
ning tegi ise kõik otsused javalikud. Õige kah. Mina oleksin
naasnud ööpimeduses Salvo

kelgu ja vilkuvatepõdrasarvedega ning uksel nuttes põlvili
varisenud.
Igatahes olidhämmastaval
kombel päev enne starti kõik
ettevalmistusedtehtud ja uinusin, õnnis naeratus näol.
Mind äratas telefonihelin.
Väljas oli alles pime ja peast
jõudismiturumalat mõtet läbi
käia, enne kui aparaadi õigetpidi kõrva äärde sain.
«Kuule, ma siin pissitasin
koera ära ja mõtlesinkontrollida, kas sõidate juba!»
Õnneks suutsinend kokku
võtta ja vastasinrahulikulhäälel: «Olen just tanklas kütust
võtmas.» Seejärel vajusin
uuesti sügavasse unne.

Saabumine jõulumaale
Paar kilomeetrit enne sihtpunkti kumas mäe tagant tontlikku valgust. Ega ometi tulekahju? Peagi sai kõik muidugi
selgeks: vanemad olid kogu
maja värvilistesse tulukestesse mässinud ja õueväravasse
kuuse püsti löönud.
Lühikeste jalgade japiitsvalusa sabaga krants Tommi jooksismeilerõõmust kiunudes vastu. Trepil komistasin trobikonna savist aiapäkapikkude otsa
ja sööstsin tasakaalusäilitamiseks peaga vastu uksekella.
«No mis sa eputad, niisama
eimõista siis sisseastuda või?»
kostis teiseltpoolt ust.
Peni ei üritanudki varjata
plaani mind surnuks lakkuda

Et jõuluvanal mingeid kahtlusi ei tekiks, meisterdas õetütar talle lausa plakati.

3

ja toetas otsusekindlalt oma
porised käpad mulle õlgadele.
Elutoas ootas meid teine
kuusk, mis vaevu ehetealt välja
paistis. Selle allakoguti kingitused.Meie peres ollakse jõuluvana uskumisegaselles faasis, kus
kõik on faktidega kursis, aga jututeemat üles ei võta. Mine tea,
äkki siis enam ei saagi kinke!
Üleüldise pühademeeleolu
taustalkostis iga natukese aja
tagant köögiukse paukumist ja
teravamate silmadega tegelased võisid aimata mööda vihisemas ema värskelt keeratud
lokke. Mõne minuti pärast olin
juba köögitoimkonda arvatud.
Isa, va kavalpea, teeskles samal ajal, et kütab sauna, ja
kuulas jalgu kõlgutades Elmari soovisaadet.
«Las ta jobutab seal, ongi
mul vähem jalus,» lausus ema
vaikseltmuheldes.
Sain ülesandeksvormistada
heeringaliuad ning hakkisin pisarate voolates ennastunustavalt sibulaid. Läbi hapukapsaaurude silmasinsiiski emakeskendunud pilku, kui ta kahvliga
hiigelsuures malmpotis sorkis.
«Näe, see läbikasvanud
tükk on siinpool ääres.Isale pidin tailihategema too juhakkab kohe öökima, kui pekk
hamba alla satub.»

Üldiselt kulges õhtu sissetalla-

kingi paberi

tud rada mööda. Isa keeras raadiot aina valjemaks ja lapsed
käisid iga kolme minuti järel
uurimas, millal kingiavamiseks
läheb. Suured ei lasknud end
sellest segada japanid maailmaasju paika. Koos oli nii pädev
suurkogu, et mingil hetkel tundus Euroopa Liidu juhtimise
ülevõtminepäris aruka mõttena.
Isa suutis targutamise vahel
siiski sauna kuumaks kütta ja
põhjalikust vihtlemisest polnud pääsu kellelgi. Pärast ihu
harimist anti laste mangumisele järele ning koguneti kuuse
juurde. Kui suurtele kingi lunastamiseks peale tilisevaaisa-

rebisid

–

×

KALLE

KOORT

Lõpuks sai toidulaudliudade ja vaagnatega nii tihedalt
kaetud, et isegipöidla toetamiseks polnud ruumi. Kahvliklõbina taustal ei teinud keegi
enam märkamagi ema süüdlaslikku ülestunnistust, et sel aastal ei viitsinud ta eriti midagi
vaaritada. «Liha pole kunagi
liiga palju,» leidis ta küsimata
kõigile uut portsu ette tõstes.
Kuiesimene nälg sai kustutatud, uurisin isalt sauna kohta. «Ai, kurat! See läks üldse
meelest ära!»

Söök, saun ja aisakell

Mõne
lapsed suisa

helvesteks,
et sisu
võimalikult
kiiresti kätte

kella miskit pähe ei turgatanud, siis lapsed kandsid ette
estraadikava, mis kunagisele
«Meelejahutajale» silmad ette
tegi.
Õhtu veeretati öösse loomulikult süües.Kui liha enam
ei mahtunud, prooviti kooki ja
mandariine.

Kui järgmiselpäeval pagasiruumitäie kartulisalatiga koju jõudsime,käskisin jõulusokid soemüüri küljest maha
võtta jaläksin väikeseletsikliringile. Lihtsalt selleks, et mitte muru niita. Minuselleaastane jõuluannus oli kätte saadud.

RETSEPT

Majapidamise kolmas kuusk, mis ootas külalisi sauna eesruumis.

Tavaliselt ihkab hing pärast jõulupraadide vitsutamist midagi
kergemat. Meie pere valik on
sellisel puhul omasoolatud lõhe. Valmistamiseks kulub vaid
kümmekond minutit, aga esimest ampsu tuleb oodata paar
päeva. Sestap tasub maitsev
paluke juba enne verivorstirallit
valmis voolida.
Paras on võtta pool kala fileena ja lõigata neljaks ühesuuruseks tükiks.Kausikeses tehke
valmis maitseainesegu, mis
koosneb kahest teelusikatäiest
soolast, ühest teelusikatäiest

purustatud piprast ja ühest tee-

lusikatäiest suhkrust. Seda raputage paraja suurusega karbi
põhja ning asetage segu peale
kaks kalatükki, nahk allpool.
Kalale peale raputage jälle
maitseainesegu ning ohtralt hakitud värsket tilli. Ülejäänud kaks
kalatükki maitsestage samuti ära
ja pange esimeste tükkide peale,
sedapuhku nahk ülespidi.
Katke tükid fooliumiga ning
pange raskuse all külmikusse.
Aeg-ajalt keerake tükke ümber.
Paari päevaga sünnib imeline
suutäis.

Vürtsika soolalõhe valmistamine pole mingi raketiteadus. Koos röstsaia ja taluvõiga moodustab see aga oivalise koosluse.
ÜLLAR PRIKS
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Sinise puuhobuse aasta

Edda Paukson
EDDA
PAUKSON,
astroloog

Me kõik ootame rahulikku, sujuvat ja edukat
aastat. Selle teostumiseks saame paljugi ise
ära teha.
Eelkõige oleks vaja õppida endast lugu pidama, sel juhul
peavad ka teisedmeist lugu. Et
aastas oleks vähem segadust ja

suhted laabuksid nii tööl kui
kodus, annan mõned nõuanded, mida oleks mõistlik võimalusekorral arvestada. Peaksimeoskama muu kõrvalt jätta
vabaaega sõprade jalähikondsetega suhtlemiseks, mida me
pole pikka aega teinud.Tahame kõik jupuhkust kõigest rutiinsest.
30. jaanuaril kell 23.40 algab sinise puuhobuse aasta.
Sel päeval võiks teieriietuses
olla midagi sinist.

JÄÄR
(21. III

—

20. IV)

Selaastal panete kodule ja vanematega läbisaamisele suurt
rõhku, eriti juuli keskpaigani.
Võimalik on ka elukohavahetus. Kodustega on suhted soojad jaigati head.
Juuliteisest poolest pühenduterohkem lastele ja oletesiiralthuvitatud nende valikutest,
kui nad on juba piisavalt suured.Kamuudest seltskondlikest
üritustestvõtate elavalt osa.Ehk
hakkaterohkem sportima.
Töös jakarjääris ootab teid
üsna keeruline aasta, sest
Uraani paiknemine Jäära märgis teeb teidrahutuks. Võimalik, et oletepraegusest töösttüdinenud, sest ambitsioonikus
onkasvanud. Samas ei pruugi
tööotsingudvilja kanda, sest te
eioska päris reaalselt hinnata
uue ametikohahüvesid ja puudusi. Üsna tõenäoliselt võib
teileaga tulla soodnepakkumine mõneltkõrgemal positsioonil olevalt inimeselt. Siiski
peate ka sel juhul ettepanekut
põhjalikult kaaluma, sest valitseb oht, et teist saabvaid ettur
poliitilisel malelaual.
Mõistlik oleks praegusele
tööandjale truuks jääda. Töökaaslastega on suhted igati
normaalsed. Tõsi, kui olete
juhtumisi juhtivtöötaja, võite
teha oma firmas suuri muudatusi ning need võivad äritegevust igati soodustada.
Kui töökohavahetus on paratamatu, eelneb sellele mõningane pingutus täiendusõppe näol. Ehk õpitehoopis uue
eriala juurde, seejuures õpingute alustamiseks on parim aeg
septembrist aasta lõpuni.
Isegi sel juhul,kui teie töös
eiole muudatusi ette näha, ihkate oma ellu midagi uut. Teid
võib innustada sportimine või
mõne uue hobiga tegelemine.
Võimalik, et teie sõpruskond
uueneb.
Aasta jooksul võib tekkida
võimalustegeldakinnisvaraga,
seda kas juurde soetada või
olemasolevathea hinnaga maha müüa. Väga reaalne onsaada pärandus mõnelt meesisikult.
Rahalineseis on aasta jooksul üsna stabiilne.Mais ja juunisolete nutikas lisaraha tekitamisel, ühe võimalusena pa-

kub seda tasuv lisatöö. Võimalik, et saate ka palgakõrgendust. Laenudest peaksite sel
aastal eemale hoidma.
Läbisaamine kaaslastega
on juulilõpuni võrdlemisipingeline, olgu need siis töösuhted võieraelu. Augustist muutuvad suhted paremaks ning
seepärast ei maksa kiireid ja
samas mõtlematuid otsuseid
teha.
Kui olete üksik, võite sügiskuudel leida endale meeldiva
kaaslase. Sel ajal võib alataka
uus töösuhe.
Tervis on hea. Pigem võib
teile muret teha mõnesugulase tervis. Poolest aastast septembrini vältige külmetamist.
Pingelisel eluperioodil võib
esineda seedehäireid.

SÕNN
(21. IV

—

20. V)

Sel aastal võite julgelt oma muredega sõpradepoole pöörduda. Tõenäoliselt abistate üksteist meelsasti, eriti jaanuaris,
märtsis jaaprillis. Olge valmis
kohtuma ka uue sõbraga, saatus sillutab teile selleks teed.
Teie abielus on sel aastal
jaheduse aeg. Olete partneri
suhtes kriitiline ja tusatsete.
Ilmselge, et mossitav kaasa
võibka teie teise poole kannatuse lõpuks viimsepiirini viia.
Tõsi, oleteka endasuhtes kriitiline, kuid selline teineteisest
kaugenemine võib viia isegi
abielu katkemiseni.
Üks võimalus on aeg maha
võtta ja omavahelprobleemid
selgeksrääkida, mõistlik on seda tehakas oktoobris või novembris. Võimalik, et üheks
lahkhelide ja kriisiolukordade
põhjuseks onrahateemad. Sel
aastal ei oleks siiski mõistlik
kooselu lahutada, sest tekkinud lahkhelid hajuvad nagunii.
Oma kodule, kodustele ja
vanematele pühendute poolest
juulist aasta lõpuni. Võimalik,
et tekib soov midagi ümberkujundada või ehitada. Sel ajal
nauditekodus viibimist jasõprade võõrustamist.Lastega tegeletepiisavalt palju ning nende edusammud rõõmustavad
teid.
Töös jakarjääris on aasta
suhteliseltrahulik ja muutusteta. Aasta jooksul tekib teil
väärt ideid, misoleksid teile ja
ka firmale tulutõotavad, kuid
nende elluviimisel põrkate
kahjuks takistustele. Kui teil
tekib soov oma töös võikarjääris midagi muuta, on selaastal
soodne õpinguid alustada või
jätkata. Uisapäisa te seda ei
tee ning õpingud kulgevad
edukalt, sest võtate asja täie tõsiduse jakohusetundega.
Teierahaline seis on aasta
jooksuligati soodne. Eriti hea
aeg lisaraha teenida on mai ja
juuni keskpaigast poole juuli-

ni. Väga võimalik, et raha hakkab sisse tooma ka mõni hobi
kirjutamine, fotograafia või arvutitöö.
Augustis tekib teis soov lõbutseda, käia kultuuriüritustel
ja reisida. Ka väike flirt ja
armumäng kuuluvad asja juurde. Kui olete
juhtumisi üksik, võite
eritisel kuul sügavalt
armuda. Nii mõnegi
Sõnni peresse on tänavu oodata järelkasvu.
–

Teie tervis on hea, kui jätta
arvestamata külmetushaigused ja füüsilisest väsimusest
tingitud kaelavalud. Juuli lõpuni ei tohiks ette võtta riskantseid töid, ka sportides tasub jälgida elementaarseid
turvanõudeid. Mõni ammune
krooniline tõbi võib üle pika
aja tunda anda.

KAKSIKUD
(21. V

—

21. VI)

Esikohal on suhted sõpradega.
Võimalik, et leiate uusi ja huvitavaid sõpru, kes teidpaljus
toetavad ning kellekaudu leiate üllatuslikult mõne huvitava
ja tasuva töö. Tänu sõpradele
vabanete pingetest ja muutute tasakaalukamaks. Veedate
üheskoos sisukalt aega ning
pole sugugi välistatud ühise
rühmituse loomine või mõne
heategevusühinguga liitumine. Võimalik, et sellega onseotud reis mõnda eksootilisse
paika.
Juulist aasta lõpuni annab
õnneplaneet Jupiter teile soovi oma kodus nokitseda. Veedatepalju aega omakodukaunistamise või uue loomisega.
Kindlasti tunnete suurt naudingut aiatöödest. Kodustega
läbisaamine on suurepärane.
Lastele pühendate kõige
enam aega septembris, oktoobris ja novembris. Suhted abikaasaga on sel aastal igati
head, võimalik, et veedate romantilisi hetki või teete meeleolukaid väljasõite loodusesse. Ühiselt veedetud kõrghetked jäävad ajavahemikku 15.
november kuni detsember.
Ehk sõidate koguni soojale
maale, et suve pikendada.
Kaksikutele on see aasta
töös jakarjääris väga keeruline javahel isegi raske. Asi on
nimelt selles, et olete hajameelne, raske onkeskenduda,
kohusetunne on nõrgavõitu
ning tüdinete ja väsitekergesti.Olukorra teebkeerukamaks
seegi, et tuleb ette möödarääkimisi ning nii mõnigi töö saab
tehtudvigadega või hoopis valesti. Valitseb oht, et ülemused
leiavad, et teie töökoha võib
kaotada.

Ka töökaaslastega on suhtedpingelised või jahedad. Te
ei võta osa ühistestettevõtmistest, kapseldute liialt endasse
või tunnete end puudutatuna
iga pisemagi kriitilise ütluse
peale. Väga võimalik, et lahkute ise töölt, kuid arvestama
peate sellega, et uue töökoha
leidminesellelaastal kujuneb
üsna raskeks.
Veidi realistlikum olete
veebruari esimesel poolel ja
märtsi lõpul, aprillist kuni mai
alguseni.Kui teil on soovi, saate sel ajal üht-teist heastada
ning suhteid töökaaslastega
parandada. Ka uue koha otsimiseks on need ajad soodsad.
Raha pärast muretsete
liialt, kuigi suuremat puudust
teilpole. Rahaseisu parandamiseks on eriti soodne aeg juuni
esimestelnädalatel ja 16.juulist
1.augustini. Sel ajal võitesaada
mõne preemia või autasu, võimalik onkoguni lotovõit.
Suuremat
tähelepanu
peaksite pöörama tervisele.
Võimalik, et väsimusest või
millestki muust annavad tunda
mõnedvanad hädad, mis vajavadtõhusatarstlikkukontrolli.
Kui olete vanemas eas, pöörake tähelepanu luudele ja liigestele. Vältige rasket füüsilist
koormust, kuid mõõdukas sportimine tulebainult kasuks.

VÄHK
(22. VI

—

22. VII)

Vähkideltuleb üsnaraske aasta. Kui põrkute esimeste probleemidega, oleks ehk õige aeg
pöörduda mõne astroloogi poole, et koostada isiklik horoskoop, mis abistab teid nõuannetega.
Partneriga on teie suhted
igati normaalsed, kui jätta arvestamata väikesederimeelsused, mis paratamatult käivad
elu juurde. Võimalik, et leiate
kallimaga võimaluse hakata
mõnd ühisprojekti vedama,
eritikui olete keskealine. Augustikeskpaigani on teie armuelueriti soe ja romantiline.
Lõbustustest ja seltskonnastei ole te selaastal eriti huvitatud.Pi-

gem tahate omaette olla ning
eluüle järelemõelda. Muutke
pisut eluviisi, sest päris urgu
tõmbumineeiole õige moodus
oma aastat huvitavaks elada.
Kui teid seltskonda kutsutakse, minge ja nautige seda võimalust!Ka kultuuriüritused ja
reisimised avardavad teie silmaringi. Kindlasti loete sel
aastal varasemast rohkem, otsekui püüdes tasa teha vahepeal kaotatut.
Lastega suhtlete just nii
palju, kui hädapärast vaja. Samas oletekogu aeg mures nende ettevõtmiste pärast. Usaldage oma lapsi, nad on omavanemaidväärt!
Eriliselt suured muudatused seisavad ees töös. Kõik,
mis selles liinis teie elu saab
segi paisata, tuleb ootamatult
ning olete võimetu otsustama,
mida edasi teha. Võimalik, et
mingi tõsisepõhjuseta vahetate töökohta. Mõtisklege, ehk
ongi vana ametikoht hakanud
piirama teie võimalusi ja arengut. Võimalik, et Uraani seis
puhastab teie senistelu uuteks
võimalusteks ning tõstab ärivaistu. Arvestage, et esimesel
katsel ei pruugi kõik korda
minna, kuid mõne aja möödudes õnnestub teil saada endale selline töökoht, millestunistaksid paljud. Häid tööpakkumisi on oodata aprillis või
mais.
Rahalise seisuga võite sel
aastal igati rahul olla.Kindlasti on teil hädapärased säästud,
et mõnda aega toime tullaka
sel juhul,kui teenistusestuleb
vahe sisse. Vähina saate rahasäästmisega suurepäraselt
hakkama. Seda enam et Jupiter,külluse planeet, liigub teie
rahasektoris poolest juulist
aasta lõpuni.
Tervis on teil igati hea,
kuid ärge pange seda mõtlematusega proovile. Ennast tasub jälgida septembriteisest poolest oktoobri lõpuni. Hoiduge
külmetamisest ja suurte
raskuste tõstmisest.

lühik
LÕVI

(23. VII

—

22. VIII)

Teile on tänavu tähtsaimadkodu ja suhted kodustega, sealhulgas vanematega. Olete kohusetundlik, abistate teisi, annate head nõu, kuigi eriti hingelised need koos veedetud
hetked pole. Kaldute rohkem
praktilisusele jaasjalikkusele.
Võimalik, et juba eelmisel

aastal hakkasitekodus muudatusi tegema ja nüüd jätkate
alustatut põhjalikumalt. Nii
mõnigi Lõvi võib alustada suisa uue maja ehitamist.Kulutate oma elutingimuste parandamiseks palju energiat jaraha,
kuid tunnete sellest ka suurt
rahuldust.
Suhted partneriga onrahulikud ja kulgevad üksmeeles.
Võimalik, et tegelete mõlemad
oma lemmikhobidega ega
püüagi teineteise vabadust
mingil moel piirata. Koos tegutsete ja arutleteaktuaalsetel
teemadel jaanuarist aprilli esimese nädalani. Siis tekib teil
tahtmine midagi ühiselt ette
võtta ja oma elus muuta. Suhtlete rohkem mõne teise pere
või sõpradega. Ainuke aeg, kui
kipute omavahel vaidlema, on
detsembrikuu.
Suhted lastega on igati
meeldivad ja vabad. Te ei sekku liialt nende tegemistesse.
Veidi pingeid võib ette tulla
septembri teisel poolel ja oktoobris.
Töös eiole suuri muudatusi oodata. Olete
kohusetundlik
ja täp-
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e

astroloogiline

ne. Veidi rohkem siblimist on
oodata aprilli lõpust juuni lõpuni. Selle aja möödudesvõiks
ehk planeerida puhkuse.
Rahaline seis on stabiilne.
Kui tekib vajadus raha juurde
teenida, siis selleks on hea augusti teine pool ja septembrikuu. Kui teil peaks sel aastal
ette tulemamõnikinnisvaratehing, võtke nõuandja.
Tervis ei vea teid alt. Olete
optimistlik ning nii mõnestki
väiksemast hädast saate jagu
mõtlemise ja tahtejõuga. Veidike vastuvõtlikum olete põletikulistele protsessidele ja külmetustele oktoobri lõpust detsembri alguseni.

NEITSI

giga, partneri kaudu. Et teenimisvõimalused on hüplikud,
olete aasta teisel poolel sissetulekute pärast mures. Samas
oskate ka säästa ega tee liigseidkulutusi. Hakkama saate
igal juhul. Võimalik, et lisateenimise võimalus kukub teile
sülle hetkel, kui olete igasuguse lootuse kaotanud, see võib
juhtuda septembrist kuni novembrini. Aeg-ajalt võiksite
kätt proovida loteriis.
Tervis on terveaasta vältel
stabiilne, kui jätta arvestamata närvilisusest tingitud lühiajalised seedehäired.
Kui peaksite armuma, võib
sellel olla saatuslik tähendus.
Võimalikud on ka lennukad
flirdid, mis toidavadteie hinge.

(23. VIII 22. IX)

KAALUD

—

Teie kodune elu kulgeb sel aastal suuremate muudatusteta.
Kodustega suhtlemine on pingevaba ja sundimatu.Eriti suuri ümberkorraldusi teoma majapidamises ette ei võta.
Kinnisvaratehinguteks pole aasta soodne, sest võib esile
kerkida ootamatuid takistusi
või satute ebasobiva objekti otsa. Nii et vaevalt te sel aastal
uut kodu muretsema hakkate.
Suhted abikaasaga kipuvad
olema segasevõitu. Te nagu ei
saaks teineteisest õigesti aru.
Esineb väikseid valesid ja rääkimatajätmisi. Samas vajate
mõlemad rohkem kui kunagi
varem hellust, õrnust jaromantikat, kuid ei oska või ei taha
seda välja näidata. Õnnetuseks
ei kipu te seda omavahel arutama. Kui soovite, et teiekooselu säravamaks muutuks, peaksite partneri suhtesolema avatum ja hoolivam.
Aasta kujuneb kiireks jategusaks,kui ise sellelekaasa aitate ja oma aega oskuslikult
planeerite. Teie töö jakarjäär
on muudatusterohke. Võimalik, et vahetate töökohta või
oletesunnitudseda tegema. On
ka perioode, kui olude tõttu
oletelausa töötu. Neitsile omaselt hakkate kohe muretsema
ning võite vastu võtta esimese
pakkumise, mis tõotab teile
teenistust. Peate siiski kaaluma teisigi võimalusi.
Töö otsimiseks jaka vahetamiseks on kõige soodsamad
ajad 7.maist kuu lõpuni ning 17.
juunist 13. juulini. Aasta algusest juulilõpuni oleteteenistust
otsides üliaktiivne ning võimalik, et sel ajal avanebka soodne
võimalus ametisse saada.
Juulini on väga suureks
toeks ja abiks sõbrad. Usaldage neid ja suhelge nendega tihedamini. Üsna tõenäoline, et mõnega neist
alustate ühist projekti või suundute
välisreisile.
Raha
võib
teieni jõudaka rin-

(23. IX

—

23. X)

Kui olete kavatsenud õppima
asuda või ennast mõnelkursusel täiendada, siis selleks on
parim aeg mais, juunis ja juulis.
Suhetes on jahedustaprillis jamais, sel ajal võtke südameasjaks abielu päästa ning
klaarige oma arved rahulikult.
Ehk leiate endalegi üllatuslikult, et armastate teineteist endiselt.
Kodune elu on üldiselt rahuldav. Lastega oskate hästi läbi saada ega piira nende tegemisi.
Võimalikultpalju aega veedate kodus ja selle hubasemaks muutmiseks.Kui teil on
aed, onsee kindlasti ilus ja aina ilusamaks tänu teiekätetööle muutub.
Suhtlemisesolete aktiivne,
ent sõltumatu.Sõpradega veedateohtralt vaba aega, võimalik, et loote kontaktid mõne
uue jahuvitava inimesega, eriti aasta teisel poolel.
Kõige suurem probleem sel
aastal on suhted elukaaslasega.
Teie omavahelist läbisaamist
võibvõrrelda Ameerika mägedega. Iialei või teada, millepärast tekibvaidlus või riid.Käitute tihtipeale mõtlematult,
õhutades sellega tüli. Leppimised vahelduvad jagelusteja solvumisega, väsitav kassi-hiire
mäng kestab terveaasta.
Kui teid tabab suur armumine ja tekib soov abielluda,
peaksite võtmamõtlemisaega.
Oodata on kirevat ja sündmusterohket aastat. Töölläheb
kõik kenasti. Võimalik, et saate koguni palgakõrgendust.
Ülemustega on suhted head.
Kui olete ise juht, hoolitsete
oma alluvate heaolu eest. 17.
juulini on eriti hea aeg eneseteostuseks ja karjääritegemiseks, agaka tööotsimiseks.
Raha pärast kipute ülearu
muretsema. Teile võibsüdamevalu teha pangalaen või olete
kulutanud rohkem, kui oleksite tahtnud. Liigne mõtlemine
raha peale ei tule kasuks, sest
see tekitab masendust ja süü-

tunnet.

Tervis on veidi muutlik, olete nakkustele tavalisest vastuvõtlikum.Kipute endalehädasidkülge mõtlema.Kui teil on
aga tõesti mõni kaebus, võib
see osutuda raskesti diagnoositavaks. Arvestada tuleb ka
sellega, et selaastal olete uuteleravimitele tundlikum ja võib
esineda allergiat.

SKORPION
(24. X

—

22. XI)

See on paljuski teie võimaluste aasta, kuid peate tublisti
pingutama, et eesmärgini jõuda. Suhetes töökaaslastega on
tõrkeid.Võiteolla mässumeelne, kui mõniülesanne tundub
teilemõttetuna. Peate omakäitumisekontrollialla võtma, et
mitte rikkuda töösuhteid. Kipute vahel võimatut nõudma,
eritikui olete ülemus.
Poolest juulist tekibvõimalus käivitada suur projekt, mida varem mingil põhjusel ette
võtta ei saanud.Tegu võib olla
oma firma loomisega või ametialase tõusuga praeguses firmas. Kõik see, mida alustate,
jääb teie ellu pikaks ajaks.
Saturn liigub terve aasta
teie märgis, mis seabteile päris suured nõudmised. Võimalik, et tunnete end pinge all
olevat. Halvim variant oleks,
kui kaotate usu iseendasse
ning alahindate oma võimeid.
Rahaline seis on igati rahuldav, muretsemiseks pole vähimatki põhjust. Kui teil siiski
raha napib, siis hea võimalus
lisaraha teenida avaneb septembris jakestab aasta lõpuni.
Kui alustasite mõnd uut tööd,
võivadesimesed tulemusedendastmärku anda.Võite koguni
preemiat saada võivõidate arvestatava summa loteriiga.
Sel aastal on teil lähemate
sugulastega heakontakt ja sõbrunete naabritega. Üksteise
toetamineon teile lausa eluvajadus jaheategevus on teie südameasi.
Teie kodune elu on rahulik,
saate kaasaga hästiläbi. Suuri
muudatusi te koduses keskkonnas ette ei võta. Aasta viimases
kuus võib tulla vaidlusi, kuid
õnneksneed ei kesta kaua, kui
suudate omakäitumistkontrolli all hoida.
Lastega on teil ülitugev side. Võimalik, et nad puistavad
iga väiksema mure ja rõõmu
korral teile südant.Olete neile
väga vajalik, teie soovitustega
arvestatakse.
Selaastal sisustate oma vaba aja muusikatkuulates, kunstinäitustel või teatris. Ilmselt
tajute, et sellise tõsise aasta
juurde kuulub sedasorti lõdvestumine.
Aasta esimesel poolel võib
teil tekkida soov end täiendada või minna suisa mõnd uut
eriala õppima. Võib juhtuda,et
õpingute või töö tõttu tuleb ette huvitavaidvälisreise.
Teie tervis on muutlik, eriti siis, kui endale tööga liiga
teete. Võib esineda peavalusid
javereringehäireid.Kui tervis
streigib, võiksiteminnaarstlikku kontrolli. Käige regulaarselt
hambaarsti juures.

AMBUR
(23. XI

—

21. XII)

Amburitel on oodata üsna tavapärast aastat. Oleneb teist
endast, kuidas oskate sellesse
värvi ja aktiivsust põimida.
Tööl sujub kõik endistviisi.
Väga võimalik, et otsite küll
uusi proovikive, kuid erilisi
võimalusi selleks pole.
Vabaltvõitemõelda uue eriala omandamisele või enesetäiendamisele. Soodsaim aeg
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selleks on aasta algusest juuli
lõpuni. Kui olete töötu, on aasta algus soodne uue töökoha otsimiseks.Võib juhtuda,et püsiv
koht tekib ajutisest töösuhtest.
Teierahalineseis on stabiilne, sest selaastaloskate varasemast pareminirahaasju planeerida. Võite saada ootamatult
suurema summa ajavahemikul
oktoobri viimasest nädalast 5.
detsembrini.Rahaõnnvõibnaeratada kas preemia, palgakõrgenduse või loteriivõidunäol.
Aasta algusest juulikeskpaigani võibteil ettetullakinnisvaratehinguid. Olgu need planeeritud või ootamatu loomuga,kulgevad need igal juhul sujuvalt
ning toovad teilekasu. Õhus on
ka päranduse saamisevõimalus.
Siiski peaksite aasta vältel
jälgima, et kõik arved ja maksud oleksid õigel ajal tasutud.
Valitseb oht, et maksuametil
tekib teie tegevuse vastu huvi.
Kõik on paremas korras, kui
teie arveldamised on seadusega kooskõlas.
Tervis on teil selaastal hea,
kuid ärge sedaproovile pange.
Jälgige elementaarseid turvanõudeid, eritikui tegelete mõne ekstreemse spordialaga. Oktoobris vältige külmetamist,
märkamatult võite viirusekülge saada või lööb välja mõni
põletikuline protsess. Hoidke
selga jaliigeseid,kusjuures oht
endale liiga teha on nii noortel
kui eakatel Amburitel.

KALJUKITS
(22. XII

—

20. I)

Väga soojad suhted on teilsel
aastal oma pereliikmete ja lähisugulastega. Varasemaga
võrreldes kohtute palju tihedamini ning need kohtumised
on soojad ja üksteist toetavad.
Ühised ettevõtmised liidavad
ka võõramaks jäänud sugulasi ning teil on nendes tähtis
osa.
Koduste javanematega käib
suhtlemine tõusude ja mõõnadega. Aeg-ajalt võite olla täiesti ettearvamatu, samas näitate
üles hoolivust ja arusaamist.
Teie hinges valitsevadvastuolulised tunded, sest tahaksite oma
kodus korraldada muudatusi,
kuid plaanid on segased ning
teil on raskusi leida vabaraha
ideedeelluviimiseks.
Teie suhted lähipartneriga
on romantilised ja soojad.
Leiate aega kahekesi olla, olete tähelepanelik kõikide tema
soovide suhtes. Eriti ilusad on
teie suhtedkuni poole juulini.
Kui olete üksik, siis võib teie
ellu tekkida armastus,mis võib
viia abieluni.
Lõbustustest te sel aastal
eriti ei hooli, pealegi pole teil
sellekseriti aegagi. Oma vaimu
värskendamiseks ja väikeseks
lõõgastumiseks piisab teile
täielikult sugulaste ja tuttava-

te ringis.

Võimalik, et just nüüdtekib
teil soov õppida mõnd võõrkeelt. Loomingulistel töötajatel pole raskusi leida keeleõppeks vabaaega.
Aasta tervikuna tuleb produktiivne ja edukas. Pluuto liigub endiselt teie märgis, tehes
soodsa seisuSaturniga,kes teatavasti on struktuuride looja.
Tunnete endas palju suuremat
energiat kui varasematel aastatel. Olete enesekindel, riskijul-

ge ning vanusest olenematasaavutatekõik, mida elult ootate.
Märgid näitavad, et leiate
uusi sõpru, kes on teist vanemad jaelukogemusevõrrarikkamad. Teil on vabadus luua
väga mitmes eluvaldkonnas
täiesti uued struktuurid, olla
teerajaja ja õpetaja. Kõige aktiivsem olete oktoobri lõpust
detsembrialguseni.
Töös võiteaasta jooksulpalju saavutada, kui tegutsete pühendunult ega tagane püstitatud eesmärgist. Teenistus on
korralik ning juulist aasta lõpuni võibteie palk suureneda.
Tervis on igati suurepärane, eritikui teete tervisesporti
ning olete suutnudmõnestkahjulikust harjumusest vabaneda.Kui hädadannavad endast
märku, tasub igal juhul lasta
arstil ennast üle vaadata. Mais
ja juunis hoiduge külmetamast, sest häälepaelad ja bronhid võivad just sel aastaajal olla tundlikumadkui südatalvel.
Ärge palun unustage hambaarsti!

VEEVALAJA
(21. I

—

18.II)

Nagu alati, olete hea suhtleja
ning seltskonnatäht, kuid lõbustustest ja pidudest te sel

aastaleritieihooli.Laste ja lastelastega suhtleteparasjagu nii
palju, kui hädapärast vaja, kuid
teatrietendustele ja näitustele
võtate neidmeelsasti kaasa.
Teie isiklikelu on selaastal
joones,saate partneriga hästiläbi. Eriti romantiliseks kujunevadsuhted juuli teisest poolest
ning iluselu jätkubaasta viimase päevani. Kui olete üksik, võite sel ajal leida endaleunistuste kaasa või kui abielu on muutunud tundetuks argipäevaks,
on õige aeg sedasuhetemotsionaalseltvärskendada.
Lähikondsete, sugulaste ja
tuttavatega on suhted muutlikud ja vahetevahel isegi pingelised. Käitute ettearvamatult,
kipute vaidlema ja võitekoguni sõpradega tüllipöörata. Teis
tekibpõhjendamatu kartus, et
kõik nad on teie vastu ning üritavadteie tegutsemisvabadust
piirata. Küllap mõistaterahunedes, et kartus on asjatu ning
tegelikult soovitakse teid valikutes aidata.
Peaksite arvestama, et teil
on sel aastal väga palju tööd.
Suurem osa tegemisi on kahjuks rutiinsed ja igavavõitu.
Selles mõttes tundubelunagu
seisev vesi.Tuim argipäev tekitab depressiooni ja väsimust
ning võib teid lõpuks viia nii
kaugele, et oleteise valmis töösuhet lõpetama.
Kui teil on tekkinud mõni
geniaalne idee, mida ette võtta,
oleks just nüüd hea võimalus
luua omafirma, eritiveel juhul,
kui leidub toetajaid. Kui olete
kunstiinimene, võivad sissetulekud üsna kopsakad olla.
Kuid olge ettevaatlik, et
kõik, mida te ette võtate, oleks
korrektselt vormistatud ja hoolikaltläbimõeldud.Kiirustamine ei anna soovitud tulemusi.
Kindlasti peate kõik momendidka rahaliseltläbikaaluma,
sest teie rahaline seis on sel
aastal tervikuna väga muutlik.
Tervis onkord parem,kord
halvem.Aasta esimeselpoolel
on teil endalvõimalik seda tun-

tavaltparandada.Läbige tervisekontroll ja hakake mõtlema,
kuidas organismi tugevdada.
Ilmseltmuudate toitumisharjumusi ning ülikasulik oleks teha
tervisesporti ja viibida võimalikult palju värskes õhus.

KALAD
(19. II

—

20. III)

Kodus võitesel aastal mägesid
paigast liigutada. Päris kindlasti oskate kodu hüvanguks
midagi ilusat välja mõelda.Lisaks geniaalsetele ideedele on
teilkülluslikult headmaitset ja
disainerisilma. Läbisaamine
pereliikmetega on hea ja võimalik, et selaastal võtate üheskoos midagi huvitavat ette. Kõne alla võib tullareis lapsepõlvemaale.
Juuli keskpaigani saate
oma teismeliste lastega suurepärase hingelise kontakti. Nad
usaldavad teile oma pisimuresid ning te oskate ollaneilehea
nõustaja. Aasta teiselpoolel on
teil laste jaoks vähem aega.
Aasta esimesel poolel käite
palju teatris, kontsertidel ja
muuseumides.Teie elustiil on
muutunud tervislikumaks, seepärast meeldib teil vaba aega
veeta sportides. Kui olete üksik, võite armuda või tekibteil
mõnimeeldivsalasuhe.
Suhted partneriga on veatud, kui jätta arvestamata, et
võite vajada hellust ja õrnust
rohkem kui tavaliselt. Suurepärane aeg muuta suhted romantilisemaks on august ja
september.
Neptuun liigub terveaasta
teie enda märgis, mis võimendab Kaladele omaseid jooni:
tundlikkust, intuitsiooni, loomingulisust, hoolivust, samas
hajameelsust.Reaalsustaju kipub olema nõrgavõitu.Nii mõnedki Kalad võivad sel aastal
teha elus kannapöörde ja otsustavad pühenduda õpingutele. Võtate neid väga tõsiselt,
kõik ülejäänu jääb paratamatult tagaplaanile.
Teie töösuhted jakarjäärivõimalused on sel aastal segasevõitu. Kui olete kunstnik,
muusik või näitleja, on olukord
üsna lootusrikas, kuid argisemate ametite esindajatel saab
segavaks faktoriks rutiin. Et
aastaga kuidagiviisi toime tulla, usaldage oma sõpru ja kuulake nendearvamusi.
15. septembrist 17. detsembrini olete väga hea organiseerija ja suhtekorraldaja.
Mitu soovi võib just siis täituda: võite saada ametikõrgendustvõi parema tööpakkumise.
Rahaga ei oska te küll ringi
käia. Väga tõenäoline, etkorraga tuleb sisse suurem summa
ja kohe oskate selle ka laiaks
lüüa. Võimalik, et isegi võidate loteriis, kuidkasiinost hoidke küll eemale.
Tervis on teil igati hea.Kui
teid kimbutavadki haigused,
siis tervenete neistkui imeväel,
eritiaasta teiselpoolel. Selajal
annab igasugune ravi väga häid
tulemusi.Ka loodusravist saate abi, taimed tugevdavad hästiteie immuunsüsteemi.
Väike oht on toiduga liialdada, seetõttu vältige ülesöömist. Teie tervis paraneb veelgi, kui teete sporti. Väga soodsalt mõjuvad sel aastal massaaž javeeprotseduurid.

TELEKAVA

12 Sakala
Esmaspäev 6. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCityhaigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Aedniku talv
12.15 Euroopa naarits
12.45Kotka lend
13.50 JamieOliveri 30 minuti road*
14.15 Uued trikid*
15.05WaterlooRoadi kool
16.00 HolbyCityhaigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10Niimuudu om
17.30 Ohtliklend
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meieinimesed: Oksana
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40Välisilm
22.10 Dok.Terror Nairobis
22.40 Hitisadu 2014
23.40 Ringvaade*

Teisipäev 7. jaanuar

Kolmapäev 8. jaanuar

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Emil
12.30 Suusaajakiri*
13.00 Osoon(subtiitritega)*
13.30 Välisilm*
14.05 Baguelipügmeed maailma
äärel
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Niimuuduom
17.30 Ohtliklend
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 OP!
22.00 OP!: 500 – juubeli eri
22.40 Kodu
23.25 Hyacinth Bucket*
23.55 Ringvaade*

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed*
12.20 OP!*
12.40 OP!: 500 – juubeli eri*
13.15Puudutuse aeg*
13.20 Ära karda mind*
14.05 Ajavaod
14.35 Äratundmisrõõm
15.05 Waterloo Roadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10Niimuudu om
17.30 Ohtlik lend
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Eesti lood
23.00 Tähelaeva laulud,2/2*
23.30 Ringvaade*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
13.30 A ja B*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00Reporter
20.00 Jane ja Urmet pluss 10
20.30 Eesti tippmodell 2
21.30 Mentalist
22.25 Kliendinimekiri
23.20 Nikita
00.15Vahelevõtja
01.10 HotellAdlon
02.55 Lemmikretseptid*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Janeja Urmet pluss 10*
12.00 Eesti tippmodell 2*
13.00 Kaks kanget Lõuna-Ameerikas
14.00 Sõbrad
14.55 Punasedroosid
16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00 Reporter
20.00 Krimi
20.30 Mägedevarjud
21.30 Mf. Dante mäetipp
23.30 Mf. Kassnaine
01.25 Mentalist*
02.10 Kliendinimekiri*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Mägede varjud*
12.30 Minu mees suudab!
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev–
Roosidesõda
21.00 Heeringas Veenuse õlal
21.30 Seotud
22.30 Jahtunud jälg
23.30 Bordell 232
00.40 Brežnev
01.40 Vampiiripäevikud

06.15 Animasarjad
08.00 Marinaja kapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55Vaprad jailusad*
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00Rango*
15.00Vaprad jailusad
15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marinajakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Reisijaht
20.30 Kartulid ja apelsinid
21.30 Riskikuller
22.25 Mf. Raudmees
00.50 Kodumaa
01.45 Kaunitar jakoletis
02.30 Kartulid ja apelsinid*
03.20 Stop!

06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad ja ilusad*
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30 Põimitud hinged*
13.00 Kartulid ja apelsinid*
14.00 Riskikuller*
15.00Vaprad ja ilusad
15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marina ja kapten
17.25 Kirgede torm
18.25 Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kauavõib
20.30 Kolmedok: Üllar Jörberg
21.30 CSINew York
22.30 Mf. Kotkasilm
00.55 Kodumaa
01.45 Kaunitar jakoletis
02.30 Ära usalda mõrdakorterist

*

07.10 Animasarjad
07.10 Animasarjad
08.30Tagatargemad
08.15 Lastetuba* 08.30
09.00 Eesti lood:Doktor Kloun 09.25 Nukumäng 09.00 Ringvaade* 10.05
Pereelu 09.55 Minuscule 10.05WaWaterloo Roadikool 10.55 MinuscuterlooRoadikool 10.55 Siin japraele 11.00 Jüri Üdi klubi* 11.55Viigu 11.40Eesti Kontserdi ja Hennesni Filharmoonikute uusaastakontsert
2014* 14.27ERR uudised 17.00 Apelsy uusaastakontsert* 13.42ERR uudised 17.05Eesti muusikavideod 17.30 sini sees 18.00 Joona jutud 18.25
Päikselineitaaliaköök 18.00 OkasNuki ja sõbrad 18.30Lastetuba 18.40
pead 18.25Nuki ja sõbrad 18.30LasAnimasarjad 19.20 Aktuaalnekaametetuba18.45 Animasarjad 19.20Akra (viipek) 19.30 Aktuaalne kaametuaalnekaamera (viipek) 19.30Akra (vk) 20.00 Pildipüüdjad*21.00 Vatuaalnekaamera (vk) 20.00 Dostona aja asjad 21.15TEDx Tallinn 21.30
jevski 21.00 Lint: Aktuaalnekaamera AegRuum Meie aja laps 22.30 Ööüli21.30 Jüri Üdi klubi 22.25 Mf. Unistakooli rännakud 23.30 Dok. Miss Nikki ja Tiger Girls* 00.25 Keeluaja kujad23.15 Kaalul on rohkem kui elu
ningas

09.00 Seitsmeseduudised
09.30 Kodu keset linna* 10.00
Kutsuge Cobra* 11.00Mf. Star
Wars VI Jedi tagasitulek* 13.45Kodukeset linna 14.15Kutsuge Cobra
11* 15.10Rajalt maha 16.05Kutsuge
Cobra 11 17.00 Top Gear* 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõigenaljakamad koduvideod 21.30 Mf.
Vaieldamatultparim 23.20 Puhkus
Mehhikos 00.35 Seks ja linn 01.05
Perepea* 01.30 Salatoimikud
–

08.15 Doktor Oz* 09.10
Staariminutid 09.15 Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland* 12.00 Hotell
Grand* 13.55 Staariminutid 14.00
Naistekliinik 15.00 O 16.00 Heartland 17.00Ellen 18.00DoktorOz
19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale20.00 Rääkimata lugu 20.30
Raudsedkokad 21.30 Eesti tippmodell 22.00 Mf. Jõulukaart 23.45Reporter 00.40 Ellen* 01.35 Kolm naist
paadis* 02.00 Lahingusse lähevad
kodukaunistajad
06.30 Motoreporteri Aadria mere tuur* 07.00 Reporter+ 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Kopteriässad* 09.25 Chris Ryani eriüksused:* 10.15 Näljased meremehed* 11.10 Jututuba 13.30Benny
Hill* 14.05Ekstreemkalapüük RobsonGreeniga* 15.00Kopteriässad
16.00 Näljased meremehed 17.00
EkstreemkalapüükRobson Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed 19.00Tuvikesed* 20.00 Ärapanija 20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks
japool meest* 21.30 Kriminaalne Venemaa 22.35 Veritasu vene moodi 23.30 Conan 00.25 Kaks ja pool
meest 00.50 Tuvikesed

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad jailusad*
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00Kolmedok
14.00 CSI New York*
15.00Vaprad jailusad
15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Allakäigutrepist üles
21.00 Võimalik vaid Eestimaal
21.30 Kondid
22.25 Kättemaks
23.20 Top Gear
00.25 Õigluse nimel
01.15 Vaga vesi
07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade*
10.05 Waterloo Roadikool 11.00
Ööülikooli rännakud* 12.00Eesti muusikavideod 12.28ERR uudised 16.35 Unistajad* 17.30 Töötuba
18.00 Mõmmi aabits 18.30Lastetuba 18.40 Animasarjad 19.20 Aktuaalne kaamera(viipek) 19.30 Aktuaalne
kaamera (vk) 20.00 Meieinimesed:
Külli (vk sub.) 20.25 Minuscule 20.30
Ajavaod 21.00 BFM esitleb lyhikas
21.30 Meie Aja Kunst 22.00 Mf. Metsiku lõunamaaasukad 23.30 Terror
Nairobis 23.55 Aja laul (ETV 2002)

08.30 Seitsmeseduudi08.30 Seitsmesed uudised* 09.30 Kodu keset linsed* 09.30 Kodu keset lin10.00
Cobra
Kutsuge
na*
na* 10.00Kutsuge Cob11.00Mf.
Vaieldamatult
ra
11*
11* 11.00Mf. Vaieldamatult paparim*
12.50 Top Shop 13.05Kõige naljakarim 3* 13.15Kõige naljakamad komadkoduvideod* 13.45Kodu keset
duvideod* 13.45Kodu keset linna
linna 14.15Kutsuge Cobra 11* 15.10 14.15Kutsuge Cobra 11* 15.10RaRajalt maha 16.05Kutsuge Cobra 11 jalt maha 16.05Kutsuge Cobra 11
17.00 NCIS kriminalistid 18.00 Pere17.00NCIS kriminalistid 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas pea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas
ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige nalja20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf. Vaielkamad koduvideod 21.30 Mf. Näod
damatult parim 3: Lunastus 23.30
rahva seas 23.25 EuroopapokkeriPuhkus Mehhikos 00.45 Seks ja linn
turnee 00.25 Seks ja linn 00.55 Pere01.15 Perepea* 01.40 Salatoimikud
pea* 01.25 Salatoimikud
08.15 Doktor Oz* 09.10
Staariminutid 09.15 Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland* 12.00
Mf. Jõulukaart* 13.35Lihtne, kiire,
maitsev!* 14.00Naistekliinik 15.00
O 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00Kodus ja
võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Eesti tippmodelltäiega 21.00 Tuuni superstaari 22.00Ainult Essexis! 23.10
Suur seksivõrdlus 00.05 Reporter
01.00 Ellen* 01.55 Staariminutid

08.15 Doktor Oz* 09.10
Staariminutid 09.15 Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames*
12.00 Tuuni superstaari* 13.00 Ainult Essexis!* 14.00Naistekliini 15.00
Everwood 16.00 Aafrika südames
17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale
20.00 Toidureporter 21.00 Mf. Teistmoodi jõulud 22.55 Staariminutid
23.05 Pan Am 00.00 Reporter 00.55
Ellen* 01.50 Staariminutid

06.30 Ärapanija* 07.00 Reporter
08.00 Usu või ära usu!* 08.30
Kopteriässad* 09.25 Conan*
10.15 Näljased meremehed*
11.10 Jututuba 13.30Benny
Hill* 14.05Ekstreemkalapüük Robson Greeniga* 15.00Kopteriässad
16.00 Näljased meremehed 17.00
Ekstreemkalapüük Robson Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks
ja pool meest* 21.30 Mf. Mr Woodcock 23.30 Conan 00.25 Kaks ja pool
meest 00.50

06.30 Kuldvillak* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Kopteriässad*
09.25 Conan* 10.15 Näljased meremehed* 11.10 Jututuba 13.30Benny
Hill* 14.05Ekstreemkalapüük Robson Greeniga* 15.00Kopteriässad
16.00 Näljased meremehed 17.00
Ekstreemkalapüük Robson Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed
19.00 Tuvikesed* 20.00 Krimi 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest:* 21.30 Mf. 16 kvartalit 23.30
Conan 00.25 Kaks ja pool meest
00.50 Tuvikesed

Neljapäev 9. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCityhaigla
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.45Tähelaev(subtiitritega)*
14.00Vabariigi kodanikud
(subtiitritega)*
14.55Neliaastaaega
15.05WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCityhaigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10Niimuudu om
17.30 Ohtliklend
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Lähetus
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok.Mees troonitaga
23.35 Ringvaade*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil, 5667
11.30 Seotud*
12.30 HeeringasVeenuse õlal*
13.00 Suur lotokolmapäev –
Roosidesõda*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Mf. Rahvuslik aare 2:
Saladuste raamat
22.20 Mf. Pahad poisid 2
01.00 Jahtunud jälg*
01.45 Bordell 232*
02.45 Meie aasta Siberis –
aastalõpu eri*
03.15 Kodusaade*
04.00 Reporter*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55Vaprad jailusad*
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00 Allakäigutrepistüles*
14.00Kondid*
15.00Vaprad jailusad
15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Mf. Komandör Taylor
22.00 Selgeltnägijatetuleproov
23.05 Reisijaht*
23.35 Grey anatoomia
00.30 Euroopapokkeriturnee
01.35Vale jälgedel
02.25 Segeltnägijatetuleproov*
03.15 Euroopa pokkeriturnee*
07.10 Animasarjad
08.10 Lastetuba* 08.30
Töötuba* 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikoo 10.55 EestiTOP
50* 14.59 ERR uudised 17.15 Smallville 18.00 Hei, pöialpoisid! 18.30
Lastetuba 18.40 Animasarjad 19.20
Aktuaalnekaamera (viipek) 19.30Aktuaalnekaamera (vk) 20.00 Kroonijuveelidesädelevajalugu 21.00 Ajurünnak 21.30 Lõputa maailm 22.20
4x4 22.45 Eesti TOP 7 23.30 Kuidas ei
tohikselada 00.00 Kuritegu
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Näodrahva seas* 13.15
Kõige naljakamad koduvideod*
13.45Kodu keset linna 14.15Kutsuge Cobra 11* 15.10Rajalt maha
16.05Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS
kriminalistid 18.00Perepea* 18.30
Simpsonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie ema 20.00 Võrkpall:Schenker
liiga Rakvere VK 22.00 Mf. Põrgulik
retk 23.55 Puhkus Mehhikos 01.10
Seks ja linn 01.40 Perepea* 02.05 Salatoimikud
08.15 Doktor Oz* 09.10
Staariminutid 09.15 Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00
Pan Am* 12.55 Staariminutid 13.00
Raudsedkokad* 14.00Naistekliinik
15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Seotud 21.00 Toidudetektiivid 21.30 Kolm naist paadis 22.00
Piinlikudkehad 23.00 Kliendinimekiri 23.55 Reporter 00.50 Ellen* 01.45
Beebiminutid 02.00 Lahingusse lähevadkodukaunistajad

4. jaanuar 2014

Reede 10. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 MI*
12.25Pärastlõunakontsert
12.45Kahekõne (subtiitritega)*
13.10Foorum (subtiitritega)*
14.00Kapital (subtiitritega)*
14.30Lähetus*
15.00 Minuscule*
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10Niimuudu om
17.30 Ohtliklend
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Sipelgarada
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Idioot
23.50 Pealtnägija*
00.35 Ringvaade*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütu süüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Eestlane ja venelane
12.30 Teadmata kadunud
13.00 Galileo
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 A ja B
20.35 Galileo
21.30 Tupiktänava mehed
22.00 Millennium
23.50 Kriminaalne Venemaa
00.25 Mf. Pärast päikeseloojangut
02.05 Mf. Dante mäetipp*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad ja ilusad*
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00Mf. Komandör Taylor*
15.00Vaprad ja ilusad
15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marina ja kapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Mf. Deemonid
22.05 Mf. Ma armastan sind,
Beth Cooper
00.00 Castle
00.50 Mf. Välkrünnak 3: miniliiga
02.20 Mf. Vasaku jala reede*
07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Päikseline itaaliaköök*
09.00 Ringvaade* 10.05 Waterloo
Roadikool 11.00Smallville* 11.40
Lõputa maailm* 12.30ERR uudised 15.50Mf. Sotsialism 17.30Nukumäng* 18.00 Väikerüütel Trenk:
Nõiajook (Saksa 2012) 18.25Belka ja
Strelka 18.30Lastetuba: Meisterdame Mariga 18.45 Animasarjad 19.20
Aktuaalnekaamera (viipek) 19.30Aktuaalne kaamera (vk) 19.55Kaalul on
rohkem kui elu* 20.50 Keeluaja kuningas* 22.00 Tantsivadkõik 22.40
Dostojevski* 23.35 BFM esitleb lyhikas 00.00 Eesti TOP 7*
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Põrgulik retk* 13.15Kõige
naljakamad koduvideod* 13.45Kodu keset linna 14.15Kutsuge Cobra 11* 15.10Rajalt maha 16.05Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie
ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf. Salajane vend 23.15
Puhkus Mehhikos 00.30 Seks ja linn
01.00 Perepea* 01.25 Salatoimikud*

07.30 Animasarjad
08.35 Talvekummitus
09.00 Veskimees
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (subtiitritega)*
11.10Pealtnägija(subtiitritega)*
12.05 Naljatera
12.10Eesti lood*
12.40Dok. Mees trooni taga
13.40 Sipelgarada
14.35 IT-osakond
14.55 Uued trikid
15.50Käsipalli MM valikmäng: Eesti
Läti
17.35 Minuscule
17.45Kodu*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Dok. Pingviinid varjatud
kaameras
19.35Rakett 69
20.05 Reisile minuga
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Isa Brown
22.20 Lewis
23.50 Tähelaev*
–

06.10 Täiuslikkoduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Animasarjad
09.00 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00Mf. Rulluisu-tüdruk
15.10Eesti tippmodell 2*
16.10 Valelikud võrgutajad
17.05Mf. Unelmatelaev – Botswana
19.00Reporter+
19.35Mf. Välk
21.30 Mf. Raudne leedi
23.35 Mf. Poissmees
01.30 Mf. Rahvuslik aare 2: Saladuste
raamat*
05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
08.35 Max Steel
09.00 Glee
10.00 Heimari kokaklubi
10.30Reisijaht*
11.00 Su nägu kõlab tuttavalt*
12.00Kartulid jaapelsinid*
13.00 Su nägu kõlab tuttavalt
15.15 Midsomerimõrvad
17.20 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Mf. Marss vajab mampse
21.20 Kälimehed
22.20 Mf. Kuus päeva, seitse ööd
00.15 Mf. Abielu kaheks päevaks
02.05 Midsomerimõrvad*
09.00 Animasarjad
11.00 OP!* 11.20 OP!:
500 juubeli eri* 12.00Mf. Sotsialism* 13.40 Aja laul* 14.05 AegRuum
Meie aja laps* 15.05 Ööülikooli rännakud* 16.05 Siin ja praegu* 16.55
Minuscule 17.00Lastefilm: Politseiauto Pelle tegutseb jälle 18.10 Animasarjad 18.50 Talvekummitus* 19.20
Aktuaalnekaamera (viipek) 19.30Aktuaalnekaamera (vk) 19.45Dok. Ikkagi armastus 20.40 Kolmnurga afäär
20.50 Happy Birthday! 21.05 Kaasasündinudkohustused 21.15 Tulelaeva kulid 21.30 Teatriõhtu: Püha Susanna ehk Meistrite kool 22.55 Meie
Aja Kunst* 23.20 Mf. Metsiku lõunamaa asukad*

08.15 Doktor Oz* 09.10
Staariminutid 09.15 Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Kolm naist paadis*
12.30 Toidudetektiivid* 13.00Piinlikud kehad* 14.00 Naistekliinik 15.00
Everwood 16.00 Aafrika südames
17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale
20.00 Lahkujad 20.55 Staariminutid
21.00 Mf. Hitch, armuasjade ekspert
23.20 Mõrvaennetajad00.10 Reporter 01.05 Ellen*
06.30 Toidureporter* 07.30

sad* 09.25 Conan* 10.15
Näljased meremehed* 11.10
Jututuba 13.30Benny Hill* 14.05
Ekstreemkalapüük Robson Greeniga* 15.00Kopteriässad 16.00 Näljased meremehed 17.00Ekstreemkalapüük Robson Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed 19.00Tuvikesed* 20.00 Motoreporteri Aadria mere tuur 20.30 Usu või ära usu! 21.00
Kaks ja pool meest* 21.30 Mf. Miami
magma 23.25 Kreisid reisid 23.55Krimi* 00.25 Kaks ja pool meest: 00.50
Tuvikesed

Pühapäev 12. jaanuar
07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tähelaev
11.15Dok. Pingviinid varjatud
kaameras*
12.05 Jamie Oliveri 30 minuti road
12.30 Vanaaja asjad
12.45 Idioot*
14.50Lewis*
16.20 Isa Brown*
17.10Kultuurkapitaliaastapreemiad
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Hingetu
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 Hakkab jällepihta
21.00 Aktuaalnekaamera: Nädal
21.40 Sport
22.00 Puudutuse aeg
22.05 Kuritegu
23.05 IT-osakond*
23.25 ETV live
00.25 ERR uudised
06.05 Rooli võim*
06.30 Valelikud võrgutajad*
07.15 Karlsson katuselt
07.45 Looney Tunes
08.10 Välk*
10.00Koolivaheaeg Prostokvašinos
10.25Karupoeg Puhh lähebkülla
10.40 Galileo*
11.35A jaB*
12.10 Heeringas Veenuseõlal*
12.40 Jane ja Urmet pluss 10*
13.10 Seotud*
14.10 Mägede varjud*
15.10Mf. Rosamunde Pilcher – Teine
võimalus
17.05Mf. Armastus fjordis – Tõus ja
mõõn
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.40 HotellAdlon
23.40 Mf. Lunaraha
01.50 Mf. Kassnaine*
03.35 Tupiktänava mehed*
04.00 Reporter+*
05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
08.35 Max Steel
09.00 Glee
09.50 Monster High
11.35Kälimehed*
12.30 Stop!
13.00 Su nägu kõlab tuttavalt
15.15 Midsomerimõrvad
17.20 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Kättemaksukontor
21.30 Mf. Kohtumine Fockeritega
23.50 Valgekrae
00.40 Kaitseinglid
01.20 Midsomerimõrvad*
03.00 Mf. Kohtumine Fockeritega*
04.55 Seitsmeseduudised
09.00 Lastefilm: Politseiauto Pelle tegutseb jälle* 10.10 Animasarjad 10.40Talvelaul 11.00Kroonijuveelide sädelev
ajalugu* 12.00 4x4 12.30TEDx Tallinn* 12.45 Tagatargemad* 13.15
VäikeseIllimariradadel 14.00Eestirahvakalender 14.25Lennud: XXV
lend 15.25Nota bene 16.05 Jüri Üdi
klubi* 17.00 Mille* 17.30 Meie maja
tsirkus 18.30 Talvelaul* 18.45 Animasarjad 19.20 Aktuaalnekaamera (viipek) 19.30 Aktuaalnekaamera (vk)
19.45 Teemaõhtu:Aastavahetuseparim valik 22.00 Edekabel 2013 22.30
Teemaõhtu

07.30 Totaalne muutumine:
kodu-eri 08.25 Rikaste valud
09.20 Politseipere 10.10Lasko 11.00 Järelevalveta 11.25Mf. Salajane vend* 13.10Kontor 13.40Mf.
Draakoni au 15.30 Clevelandishow
16.00 Stop! 16.30 Simpsonid* 17.00
AlexelaKorvpalli Meistriliiga 19.00
Ninjasõdalased 19.30 Anarhia pojad20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear
22.15 Mf. Paranormaalne ristimispidu
00.00 Ameerika õudukas01.00 Paljaltnaljakas 01.25 Mf. Draakoniau*
03.05 Lasko*

07.10 Totaalnemuutumine:
kodu-eri 08.05 Rikaste valud 09.00 Politseipere 09.50
Salajane ladu 10.45 Salajane ladu
11.40 Glee 12.35Kondid 13.35Kontor 14.05Mf. Sinbad ja Minotauros
16.00 Clevelandishow 16.30 Hawaii
5-0 17.30 Jäärajarekkavennad 18.30
Simpsonid* 19.00Kahekesi püssi ja
panniga 19.30Totaalne muutumine: kodu-eri 20.30 Simpsonid 21.00
Top Gear 22.15 Mf. Elusalt maetud
00.10 Õigluse nimel 01.10 Kuritöö
02.10 Paljaltnaljakas 02.35 Mf. Ilma
temata 04.35 Hommikuraadio 05.15
Ida-Virumaauudised 05.20 Seitsmeseduudised

05.30 Madinvannitoas
06.00 Mf. Emilie Richards
Igatsus Uus-Meremaa järele 07.45 Lihtne, kiire, maitsev! 08.15
Kaunis valus 09.00Toidureporter*
10.00Kolm naist paadis* 10.30 Saladused 11.00Donna Hay kerged eined 11.30 Nurjatud koerad 12.00
Mf. Hitch, armuasjade ekspert* 14.05
Lapsevanema salanipid 16.00Kuidas
alasti hea välja näha 17.00Eesti tippmodell 2 17.55 Staariminutid 18.00
Kuni võlg meid lahutab 18.30 10aastat nooremaks USA 19.00 Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid
21.00 Mf. Rosamunde Pilcher Homme unistame koos 22.50 Piinlikudkehad* 23.50 Reporter+ 00.20 Kuulsuste naistevahetus 01.15 Amsterdami
ööd 01.40 Mõrvaennetajad*02.25
Mf. Emilie Richards – Igatsus Uus-Meremaa järele*

05.30 Madinvannitoas
05.55 Staariminutid 06.00
Mf. Rosamunde Pilcher –
Hommeunistame koos* 07.45 Lihtne, kiire, maitsev! 08.15 Rõõmuga täidetudelu 09.00 Täiuslik koduperenaine 10.00Kodusaade 11.00Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg12.30 Ellen 17.00Eesti tippmodell 2 17.55
Staariminutid 18.00Kuni võlg meid
lahutab 18.30 10 aastat nooremaks
USA 19.00 Miljonäri salamissioon
19.55 Aiadetektiivid21.00 ME 23.25
Kolm naist paadis* 23.55 Reporter+
00.25 Raudsedkokad 01.25 Amsterdamiööd 01.50 Lapsevanema salanipid* 03.30 Miljonäri salamissioon*
05.00 Staariminutid

07.30 Reporter 08.20 Tsiklivendadelemmikkõrts 10.00
Alcatraz* 10.50 Conan*
12.30Kreisidreisid* 13.00 Motoreporteri Aadria mere tuur* 13.30Mf.
Hübriid* 15.30Mf. 16 kvartalit* 17.25
Mf. Mr Woodcock* 19.05 Alcatraz
20.00 Kaks kanget Indias 21.00 Pöörased spordiklipid 21.30 Hitler – kurjuse tõus 01.00Vembuvennad 01.30
Night Chat 05.00 Postimees

08.20 Tsiklivendadelemmikkõrts 09.10 Toidureporter*
10.00 Alcatraz* 10.50 Conan* 12.30Kriminaalne Venemaa*
13.30 Hasselhoffid Inglismaal 14.30
Kaks kanget Indias* 15.30 Hitler
kurjuse tõus* 19.05 Alcatraz 20.00
Rooli võim 20.30Krimi* 21.00 Vembuvennad* 21.30 Mf. Jahitav23.15
Mf. Paanikarokisaarel 01.00 Chris
Ryani eriüksused

–

Reporter 08.30 Kopteriäs-

06.30Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Kopteriässad* 09.25
Conan* 10.15 Näljased meremehed* 11.10 Jututuba 13.30Benny
Hill* 14.05Ekstreemkalapüük RobsonGreeniga* 15.00Kopteriässad
16.00 Näljased meremehed 17.00
EkstreemkalapüükRobson Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed
19.00Tuvikesed* 20.00 Toidureporter 21.00 Kaks japool mees* 21.30
Mf. Hübriid 23.30 Conan 00.25 Kaks
japool meest 00.50 Tuvikesed

Laupäev 11.jaanuar

–

–
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VABA AEG

ToimetajaKAIE MÖLTER, 433 0082, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas on 7. jaanuaril kell
11 pisipõnni pooltund. Oodatud
on 2–3-aastased lapsed koos
vanematega. Tegevust juhendab

KINO
Sakala keskuses linastub täna
kell 12 joonisfilmide programm
«Suur maalritöö». 8. jaanuaril
kell 11 saab vaadata Ilmar Raagi mängufilmi «Kertu».Kell 18
olema pidanud koguperefilm
«Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus» linastub hoopis
26. jaanuaril kell 12. Tallinna
tänav 5, Viljandi.

Lea Taalimäe. Tallinna tänav
11/1. Tel 433 8660.
Karksi vallakultuurikeskus korraldab 7. jaanuaril kell 18 jõulukuuskede põletamise. Viljandi
maantee 1,Karksi-Nuia.

80+ sõpruskonna uue aasta esimene kogunemine on 8. jaanuaril kell 11 Tähe kohvikus Posti
tänav 6, Viljandi.

Männimäe salongkinos täna filme ei näidata. Homme kell 16
animafilm «Justin ja vaprad
rüütlid», kell 18 lastefilm «Teekond jõulutäheni» ja kell 20 põnevik «Viimane piir». Info www.
mannimaja.ee, Riia mnt 52d,

Omastehooldajad korraldavad 8.
jaanuaril kell 14 Viljandi päevakeskuses loeng-vestlusringi tee-

Viljandi.

mal «Enesekehtestamine». Külaliseks on Kuusalu ja Rakvere
omastehooldajate juht Tiina
Tursman. Infotelefonil 5595
9846. Pikk tänav 4.

Karksi valla kultuurikeskuses
näidatakse 8. jaanuaril kell 19
eesti filmi «Mandariinid». Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

NÄITUSED

ÜRITUSED

Sakala keskuses on kuni 17.
jaanuarini avatud Viljandi gümnaasiumi õpilaste omaloomingu
näitus «Puhas mõte». Väljapanekut saab külastada maja lahtioleku aegadel. Tallinna tänav
5, Viljandi.

Sakala keskuses leiab 5. jaanuaril kell 10 aset vanakraamiturg. Kauplemiseks on vajalik
eelregistreerimine e-posti teel
kirbukas@sakalakeskus.ee või
telefonil 552 2574. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Paistu rahvamajas saab vaadata
Enno Alliku maalide näitust.
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni. Paistu tee 14, Paistu.
Viljandi raamatukogu trepihallis

on avatud näitus «Viljandlased
Jaan Rieti fotodel». Lugemissaalis on näitus «Juured kodumullas. Ants-Vihur Salum 4. XII
1923 – 29. XII 2012». Lasteosakonnas raamatunäitus «Rebase jõulud». Linnagaleriis on
8. jaanuarini üleval Urve
Dzidzaria-Sunny maalinäitus
«Aeg antud...». Tallinna tänav
11/1.Tel 433 8660.

Karksi valla kultuurikeskuse Sinises saalis ning esimese ja teise korruse fuajees saab vaadata
näitust «Eestimaa loodusfoto
2013». 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.

Viljandi muuseumis saab vaada-

Vanakraamiturg läheb
Sakala keskusesse

Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on Peeter Kümmeli
fotonäitus «Inimesed ajahetkes». Vabaduse plats 2, Viljandi. Tel 433 0400.

Homme kell 10 algab Sakala
keskuses vanakraamiturg.
Juba peaaegu viis aastat
on viljandlased kogunenud
kauplema vanakraamiturule.
Laadapäeval müüakse asju,
mis on endalekasutuks muutunud, kuid siiski veel piisavalt korralikud, et uut omanikku teenida.
Vanakraamiturul on Viljandis kaubeldud nii talvisel
kui suvisel ajal. Armsaks saanud täika jätkabka uuel aastal, kuid uues kodus: Sakala
keskuses.
«Kui vanakraamituru senisedkorraldajad tulidSakala keskusesse ettepanekuga
täikakorraldamine üle võtta,
tundus see asjakohane mõte,» ütles Sakala keskuse direktor Jaanus Kukk.
Senistest tegijatest jääb
korraldusmeeskonna liikmeksHelenaHiiesalu, kes on
ühenduslüli kauplejate ja
kultuurikeskuse vahel.Talvehooajaks jääbki laat Sakala
keskuse ruumides-se.

ta näitust «Rehielamused», mis
avab rehemaja olemust. Näitus
on avatud märtsini. JohanLaidoneri plats 10. Tel 433 3316.

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 HeldurLassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Paistu raamatukogu fuajees on
4. jaanuarini Teet Lindmaa juubelinäitus «Tagasivaade». Avatud
tööpäevadel kella 7.30–18. Raamatukogu tee 2, Paistu küla.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Rutt ja Ruth, homsed Lea, Leana ja Liia ning esmaspäevased
Aabel, Aabi, Aabo, Aapo ja Aap.
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Osta uus ajakiri:

HOROSKOOBIRISTSÕNAD!
2014.

E. NAITLEJA
(IN. + N)

Järgmised

Sakala keskuses on 9. veebruaril, 9. märtsil, 13. aprillil
ja 4. mail.Kauplemine algab
kell 10.
Maikuu lõpul kolib täika
tagasi õue ning ootab kaupmehi jaostjaid igal laupäeval. Saabuval suvel on laada asukoht Viljandi Lastepark, mis on juba järele
proovitud ja hea hinnangu
saanud.
Vanakraamiturule on
oodatudkõik soovijad. Kauplejal tuleb end varem registreerida ning kohapeal tasuda kauplemistasu 2 eurot. Registreeruda ja lisainfot saab
e-aadressilkirbukas@sakalakeskus.ee.
Uued korraldajad loodavad, et ühel päeval saab
teoks vanakraamituru algatajate soov ning mõnetunnine täika kasvab üle vanalinna ulatuvaks lõbus-kirjuks
laadapäevaks, mille tuntus
ulatub Viljandist kaugemalegi.
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Homme peetakse Päri spordihoones kolm Viljandimaa meeste võrkpalli meistrivõistluste kohtumist.
Neist kell 12.30 algav Tarvastu ja Vana Hea Pärsti
mõõduvõtt lõpetab põhiturniiri avaringi. Kell 14 algavas mängus on tänavustel meistrivõistlustel teist korda vastamisi Spordikool ja Sanok ning kell 15.30
kohtuvad teist korda Cheers ja Volleywood.

SPORT

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

Väiksed
spordimehed
ja -naised
tulid
kunstikoolist
Kristjan

Mändmaa

Viljandi kunstikooli direktor

Oktoobri lõpul tegi Katrin
Mauring Viljandimaa spordiliidust kunstikoolile põneva
pakkumise valmistada maakonna sportlaste pidulikuks
aastalõpuürituseksauhinnad
Hiina plastkarikad olid kõiki
jubaära tüüdanud.
Missugused needauhinnad
tulemapeaksid, eiolnud esialgu kellelgi aimu. Kas voolida
need savist? Põletada tekst
puidust medalitele?
Arutasime
õpetajatega
omakeskis ning sõelale jäi noore kolleegi Kristi Kangilaski
idee valmistada papjeemašeest sportlasefiguurid.
Jagasime 35 spordiala õpilaste ja neid juhendavate õpetajate vahel ära. Seejärel läks
lahti eksperimenteerimine:
mis materjalidest oleks kujusidkõige parem teha, nii et ka
algklassilapsed nendega hästi
hakkama saaksid?
Sportlaste skeletidkeerati
traadist, lihased tehtiteibist ja
nahkajalehepaberist. Tulemus
jäipisut liiga konarlik. Appi tulikolleegide pikaajaline pedagoogikogemus.
Suurepärase viimistlusmaterjalina pakkus Lemmi
Paul välja kipsi-marlisideme,
mida on apteekidest lihtne
leida.See imeline materjal lubab miniskulptuure hõlpsasti
viimistleda:kastad väikese tüki vette, asetad sinna, kuhu vaja, ning sätid sõrmega siledaks.
Peagi olid miniatuursed
spordimehed ja -naisedvalmis
ning puidust alusele kinnitatud. Nüüd tuli kõige lõbusam
osa: nende värvimine ja nägude pähemaalimine. Auhindade pind pidi jäämavõimalikult
vastupidav, seega ei sobinud
igasugune värv. Parima tulemuse andsid akrüülid jaPVAliimiga segatud guašš.
Väikesed kunstnikud said
värvimisega suurepäraselt
hakkama. Viimase lihvi andmise ja viimistlemise ajal tulid appi õpetajad jakunstikooli täiskasvanute rühma liikmed.
Sportlaste nimede kirjutamise vastutusrikka ülesande
võttisenda peale direktor.Siis
tehtikõik auhinnad lakiga üle
jasaigi suur töö valmis.
Küll olid valminud tegelased üheskoos kenad vaadata!
Natuke kahjugi hakkas mõttest, et need peatselt eri suundadesse laialirändavad. Tegime igast kujust mälestuseks
pildi ja pakkisime need siis
hoolikaltkastidesse pidulikku
kätteandmist ootama.
Loodame, et auhinnad
meeldivad ka meie tublidele
sportlastele ning leiavad endale vitriinides karikate ja
medalite kõrval väärilise koha.

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
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (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 Evi Eiche,
Tea Raidsalu 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
Raimo Saar 433 0069
Kuulutuste jaajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kujundaja Imbi Padrik 433 0081
Kül j endaj a-kuj undaj
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

a

–

Viljandimaa 2013. aasta parimatele sportlastele ja spordi toetajatele korraldatud pidulikul koosviibimisel ulatati auhinnasaajatele omanäo-

lised lustlikud meened.
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ELMO RIIG

KOOSVIIBIMINE

Spordirahva peol mekiti
tublimate fotodega kooki
TUNNUSTATUD

Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Viljandimaa 2013. aasta parimad
sportlased

Nädala eest pärimusmuusika aidas
aastast kokkuvõtteid teinud Viljandimaa spordirahvas tänas ühtlasi toe-

•

tajaid ja pärgas tublimaid.

Maakonna spordiklubisid ja -ühinguid koondava Viljandimaa spordiliidu eestvedamisel
teokssaanudürituselanti parimatele kätte auhinnad. Õhtu pidulikule osale järgnes meeleolukas muljete jakogemuste vahetaminening
tordisöömine.
Torti kaunistasid aasta naissportlase Anu
Ennoki, aasta meessportlaseKaspar Taimsoo
ning aasta noorte Liisi Visteri ja Paul Zujenkovi magusa naeratusega fotod.
Spordialade parimate kõrval sai mulluse
tubli töö eest tunnustuse osaliseks Eestimaa
valdade suvemängud korraldanud Karksi valla spordirahvas ning aasta tegijaks hinnati
Huntaugumäel disc-golfiväljakut haldav mittetulundusühing Viljandi Ketas.

•

Eve Külasalu (pildil)
aerutamine
MerikeKahk ammulask–

–

mine
•

•

•

•

Janno Ligur

Liisi Vister
mine

autosport
iluvõimle-

–

–

Karel Kübar jalgpall
Kristjan Johanson jalg–

•

Venno Austrin juudo
Kristo Galeta kergejõustik
Reimo Tamm korvpall
Ott Varik (pildil) käsipall
Kairi Heinsoo laskesport

•

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8721

–

–

•

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.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
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 Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.

–

rattasport
•

a

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

–

–

•

•

•

Spordiaasta lõpetamine päädis korralikule peole kohaselt

•

•

•

–

Rivo Saaremäe lauatennis
Siim Kanep male
–

–

Kert Varik ja Erkki Kõiv
motokross
Algo Kärp suusatamine
Varje Reede (pildil) petank
Rauno Tamme rannavõrkpall
Kertu Klettenberg ratsutamine
Risto Tölp saalihoki
Aivar Hommik spordive–

–

–

•

•

•

•

•

–

–

–

Kaspar Taimsoo sõudmine
Annemai Mutso (pildil)
tennis
Indrek Jürise tõstmine
Jaanek Lips vabamaadlus
Paul Zujenkov veemotosport
Laura Nurmsalu vibusport
Egon Paala võistlustants
Kristiine Miilen võrkpall
–

–

•

•

•

•

Võrkpallirahva ühisele pildile jäid aasta naiskonna Viljandi Metall esindaja Margus Keerutaja, aasta parim naissportlane Anu Ennok, aasta parim võrkpallur Kristiine Miilen, treener Merle Keerutaja ning naiskonda läbi aastate toetanud Viljandi Metalli juht Jaak Sulg.

•

•

135 AASTA EEST
Sakala, 30. XII 1878

–

teran
•

Neljapäeval sündis
Viljandis poiss.

–

–

–

–

–

–

Allikas: Viljandimaa spordiliit

Helweetsiamaalt. Surma
nuhtlused saiwadHelweetsiamaal aastal 1874 seaduse läbiära kautatud. Nüüd
on aga uuemal ajal ära nähtud, et mõne kurjategijale
muud paremat nõu ei ole,
kui tedaära hukata, muidu
ei ole auusal inimestel
maailmas wõimalik elada.
Sellepärast on nüüd jälle
suurel kombel sellest
Helweetsiamaal juttu, et
surma nuhtlusmõrtsukatele jälle seaduseks tehakse.
Meie arwates on see ka õige küll.

KUULUTUSED

4. jaanuar 2014

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

LRK Autokoolitus

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

B-, BE-, C-, CE-ja D-kat
mootorsõidukijuhtide kursused
algavad 9. ja 16. jaanuaril kell 17.

Lõppastmekoolitus

24h

erve

on 31. jaanuaril kell 16.
Pimeda aja koolitust on aasta ringi
võimalikläbida simulaatoril.

internetis
www.sakala.ajaleht.ee

Kahele iseseisvale saemehele töö
Soomes. Tel +3584 6527 2816

Müüa hubane 2-toaline ahiküttega korter. Tel 5332 9278.

TEENUSED

Ostan korteri. Tel 5691 8499.

ÄRA MURETSE!

Tel

AUTOREMONT
Vajaduse korral tuleme ise
autole järele. Kui tööd on tehtud,

toimetame sõiduki teile sobivasse
kohta.

LIISI
REMONT
JA SÕIDA!

Üürile anda 1-toal möbl korter
Reinu teel otse omanikult. Tel

5463 3823.
Üürile anda 3-toaline korter Valuoja pst. Tel 524 4113.
Üürile anda maja Viljandis. Tel

5689 2527.

SÕIDUKID
1997. a VW Taro kastikas, nelikvedu. Tel 505 7681.

TÖÖ

VEERMIKU
KONTROLL
tasuta!
Ostes õli ja õlifiltri
meilt, onõlivahetustasuta!on
õlivahetus tasuta!
Halumasin. Tel 5563 8552.

PÕLLUNDUS

Kuivad kaseklotsid 60 l kotis, 2
tk. Vedu tasuta. Tel 5332 4176.
Kuivad küttepuud. Tel 507 7342.
Kuivad lepaklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5828 9919.

edaspidiseks soovivad endised
töökaaslased Raudna kooli päevilt

KASUTATUD ASJAD

Ostan vanu asju ja aitan kaubikuga kolida. Tel 5649 5965.

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

MÜÜK

Küttepuud ja lehtpuuklotsid võrgus. Kiire teenindus, täpne ko-

Katusekattetööd

gus. Tel 5782 7770.

Üldehitus

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

??? ???? ????
???? ????

??????

?????????????????????

????????????????????

Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, 24 h, h 1,09 /min.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Mälestame head naabrit

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema, vanaema ja vana-

Avaldame kaastunnet omastele.

MARIA BÕSTRIKINAT
Savi tänav 7 elanikud

vanaema
MAIMU RÄÄSTAS

Urni ärasaatmine pühapäeval, 19.
jaanuaril kell 12 Riia mnt kabelist
samale kalmistule.

Ostan metsakinnistuid. Pakun
metsaväljaveo
teenust. Tel
5332 5752.

OST

Tugevat tervist ja kordaminekuid

Juubeli puhul
õnnitlevad
lapsed
peredega

Ostan vanu fotosid, postkaarte,
raamatuid, märke, medaleid, paberrahasid, münte, mööblit,
maale, nõusid, kullast kellarihma, muusikariistu, dokumente,
kellasid jne. Tel 5829 9810.

Müüa väga heas korras vanaaegne saarepuust kummut. Tel
5559 8949.
Nõukapood Turu t 13. Vanaost ja müük. Tel

vara

5804 6910.

Vanavara, müntide, märkide,
medalite, markide, postkaartide,
maalide, mustriga ja hõbe-ning
kuldnõude, mänguasjade, täispuitmööbli, mundrite, kiivrite,
sõlgede, kellukeste, vahvliküpsetaja, raamatute ost. Tel

5566 3939.

LEITUD

Kuiv saar, lepp. Tel 5551 4204.

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring.

Leinavad tütar ja poeg peredega.

75

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

viimistlustööd

6. III 1931 – 1. I 2014

Tel

Ostan rootorniiduki, kühvli ja
haagise. Tel 5613 1000.

Fassaadi soojustus-ja

Tootmismahu suurenemise tõttu
vajab AS Textuur Karksi-Nuias
puidupingioperaatoreid ja tootmistöölisi. Töö sobib nii meestele kui naistele. CV palume saata
e-postiga textuur@textuur.ee või
võtta ühendust meie tootmisjuhiga tel 517 5485.

teed.

METSAMATERJAL

otse maaletoojatelt

Saaremaal tegutsev OÜ Sikassaare Metsad võtab tööle kogemustega harvesterijuhi. Tel
5666 2999.

Võtame tööle tehnilist taipu
omava mehe. Nõutav C-kat juhiluba. Tel 5451 9315.

Tiigid, kraavid,
5624 1997.

AUTOVARUOSAD
LUKKSEPATÖÖD

Südamlikud õnnesoovid

ANTS
ROHTLA

juubelipäevaks!

Kuulutusi võetakse vastu E–R 9–17 Sakala toimetuses
Tartu tänav 8I korrusel või e-posti aadressil
kuulutused.sakala@ajaleht.ee.Info telefonil 433 0062.

Paistu 3-a, Viljandi
Tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

514 5215.

/J. Kaplinski/

kus kasutatud asjade müügikuulutusetähemärgi
hind on vaid 1 sent japildi lisamine TASUTA!

OÜ Enberg T. E.

Soovin üürida 1-2-toal keskk
korteri esimesel või teisel korrusel. Tel 550 1053.

...

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK
«KASUTATUD ASJAD»,

Ehitustööd. Tel 5377 2246.

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

ta teiste seas,
kord aastas särab
igas eas.

Ajalehtedes Sakala, Pärnu Postimees, Järva Teataja,
Virumaa Teataja ja Valgamaalane ilmub

Ostan maja. Tel 509 3629.
Ostan maad, metsa.
511 1666.

Üks päev kui pärl

mis sinuga ühes loodi,
on sama vana kui sina
ja veidi su enda moodi

Vello Rits

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

Info ja kirjapanek tel 5556 0029,
e-post lrk@liiklusklubi.ee
www.liiklusklubi.ee

KINNISVARA

Viljandimaa

See maailm, mis elab sinus,

Elu on laul, nii habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis.
Südamlik kaastunne Enele perega kalli ema
LII
VIA PERSIDSKAJA
kaotuse puhul.
Perekond Johani

Müüa lamba-, pardi-ja haneliha.
Tel 5816 4973.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Pakitud turba-ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.
Soodsalt puit-ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud). Vedu. Tel 506 8501,
520 2190.
Toores lepp
5692 6567.

23

/rm.

Tel

Südamlik kaastunne Toomasele

ema

Metsakinnistute jaraide ost
(sobivad ka osaliseltraiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel
Tel 525 9788 harry@grundar.ee
faks 447 0525 Lille 4 Pärnu
?

?

?

OÜ OK Mets ostab raieõigust,
ümarmaterjali.
metsamaad,
Ülestöötamine ja vedu. Tel

527 8119, 503 3379.

TEADE
Müün 11. jaanuaril Viljandi turul
Saaremaa lambavilla, meriinovilla ja koeravilla lõnga. Erinevad
värvid.
Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati.
Avaldame kaastunnet Nikolai
Alandile ema
KLAVDIA SEMJONOVA

Ostan raamatuid (pool-ja täisnahkköites). Tel 5845 5341.
Ostan vanu fotosid, postkaarte,
münte, märke, medaleid, lauahõbedat, klaasist ja portselanist
lauanõusid, fotoaparaate, arvelaudu, kellasid ja muid vanaaegseid esemeid. Tulen kohale maakonna piires, raha kohe kätte.
Tel 517 4050.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, paberrahasid, postkaarte, fotosid, fotoaparaate, hõbedat, lauanõusid, mänguasju jm.
Tel 5629 8981.

dust leitud emane koer. Rohkem
infot viljandi@varjupaik.ee või
tel 523 8626.

KAOTATUD
Rahakott dokumentidega 24.
dets. Tel 5625 7690. Leiutasu.
Avaldame siirast kaastunnet Ahti Antsovile kalli ema

Mälestame
TOIVO METSLAT

Avaldame kaastunnet omastele.

surma puhul.

HILJA ANTSOVI

surma puhul.

Perekond Öövel

Lilli, Merle ja Julia

VAIKE LEPPIKU

2. jaan Viljandi vallast Vana-Või-

OÜ Sakala Teed

kaotuse puhul.
Avaldame kaastunnet Malle
Hiiesalule perega ema
MAIMU RÄÄSTASE
kaotuse puhul.
Töökaaslased endisest
Viljandi Teedevalitsusest

Südamlik kaastunne Enele ja
Merikesele kalli ema
LII
VIA PERSIDSKAJA
kaotuse puhul.

ehitusjaoskond

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema, vanaema ja vana-

HASSAR KIPI

kaotuse puhul.
Virgi, Epp ja Erika

MARIA BÕSTRIKINA

Südamlik kaastunne Alekseile
kalli ema

KLAVDIA SEMJONOVA
kaotuse puhul.

Kristiina, Veera, Kadri,
Igor ja Eero

Kallis Milvi, sügav kaastunne sulle kalli poja

vanaema

Abja teemeistri piirkond,
Mustla teemeistri piirkond,

Jüri perega ja Eha
Elu on laul, on lihtne ta viis,
heliseb korra ja vaikib ta siis.
Südamlik kaastunne Karinile
perega
VAIKE LEPPIKU
kaotuse puhul.
Töökaaslased Bauhofist

Südamlik kaastunne Nikolaile,
Sirjele ja Aliisile perekonnaga kalli
ema, ämma ja vanaema
KLAVDIA SEMJONOVA
kaotuse puhul.
Enn, Andres, Jüri ja Marje
perekondadega

Südamlik kaastunne Nikolaile,
Aliisile ja Sirjele kalli ema, vanaema ja ämma
KLAVDIA SEMJONOVA
kaotuse puhul.
Perekond Kahro

Siiras kaastunne Maarjale perega kalli isa ja vanaisa
TOIVO METSLA
kaotuse puhul.
Oleme mõtetes teiega.
Piret, Valmar, Marge ja Tõnu

Süütame küünla ja mälestame

Mälestame kallist klassiõde

LINDA TORIMIT
Abja keskkooli 11. lend

Ärasaatmine 5. jaanuaril kell 14Vene Õigeusu kirikus.

–

5. surma-aastapäeval.
Kõik lähedased

Mälestame kauaaegset Viljandi
Kaubastu direktorit ja kaubandustöötajate ametiühingu juhti

ELMAR BERGMANNI
Eakate klubi Aovalgus

On jäänud vaid

tänu
ja kaunid

mälestused...

2. IV 1925 – 1. I 2014
Leinavad omaksed.

HEINO KAJASALU

9. III 1941 4. I 2009

AUGUST-ERICH ORAV

Kallis Milvi!
Südamlik kaastunne sulle kalli
poja

HASSAR KIPI
kaotuse puhul.
Kersti, Anneli ja Merle

Avaldame kaastunnet Urve Kadakule perega ema

MARET LEPPIKU

4. I 1914 – 20. I 2006
Mälestame armastatud isa, äia,
vanaisa ja vanavanaisa 100. sünniaastapäeval.

kaotuse puhul.
AS Textuur

Tütar Virve perega

REKLAAM

16 Sakala
OSTAME METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA JA
METSAMATERJALI.
PAKUME VEO- JA RAIETEENUST.

Suurte kogemustega arsti ja iirisdiagnostiku

drMaire Alksnise vastuvõtt Tartus
11. jaanuaril ja 15. veebruaril 2014
Eelregistreerimine ja täpsem info tel 5343 1018 ja 736 6457

AS Lemeks Põlva
Tel 502 1666; 799 1474
Margus.Juhkam@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

Silma iirisdiagnostika on iidne idamaine meetod organismi üldseisundistkiire ja
täpse ülevaate saamiseks ja iga elundi tervisest eraldi.
Huvilistel palun põhjalikumalt lugedaajakirja Tiiu 2012. a novembrikuu numbrist.

PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
ALBERT STEPANJAN

SUUR VALIK MÖÖBLIT.

Metsä Forest Eesti AS

kuni

30%

aitab vabaneda alkoholi-ja nikotiinisõltuvusest,
liigsest kehakaalust, stressist, depressioonist,
kaela-ja seljavaludest ning muudest
probleemidest.

www.stepanjan.com

Tule ja tutvu! Hinnad soodsad.
JÄRELMAKSUVÕIMALUS!

ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
võsaraiejäätmeid

(OÜ Võlur Albert, reg-nr 10055321)

UUE AASTA
SOODUSTUS

4. jaanuar 2014

Vastuvõtt Viljandis 9. jaanuaril

TÜRIL Tehnika 8
telefon 384 8576
RAPLAS Piiri 5A
telefon 489 4453
PÕLVAS Jaama 69D
telefon 799 1489
JÕGEVAMAAL Pauastveres
telefon 775 1310

MEIE KAUPLUSED:
VILJANDIS Riia mnt 52
telefon 433 6029
ABJA-PALUOJAS Tiigi 1
telefon 436 0158
VALGAS Vabaduse 2/4
telefon 767 0173, E-R 9-18, L 9-15

Tel 509 0200, 511 8671
e-post eesti@metsagroup.com

Registreerumine tel 508 8237

erve

Sakala
paberil
arvutis

tahvelarvutis
nutitelefonis

7.50 kuus
(juriidilisele isikule 8.60)

?433 0040, 617 7717

www.sakala.ajaleht.ee

Viljandimaa loeb!

Tellides Sakala, saad aastal 2014 TASUTA kaasa 21 ajakirja
11 numbrit ajakirja elukogenud inimesele 60+

(tellides eraldi, maksab 1 number 2 €, võit 22 €)
4 numbrit ajakirja teadlikule tarbijale OSUTI
UUS! 6 numbrit ajakirja parimateks aastateks 30+

ja aasta lõpus KALENDRI

Palju väärtuslikum, kui pealtnäha paistab!

Pangabuss

w.sakljeht

????? ???

???????
???????

Sakala
sinu

Kõik omarahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Mõisaküla
linnavalitsuse juures
kell 14.00–16.00

I kvartalis
7. ja21. jaanuaril

Võhma
linnavalitsuse juures
kell 14.00–15.30

I kvartalis
14. ja 28. jaanuaril

????
????????????

???????????????

???

Suure-Jaani

Konsumi kaupluse juures
kell 16.30–18.00

?????
?????

Bussist saate nõupangateenustekohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

???????

?????

??????????? ??????

????? ?????
??????

TutvugePangabussisõiduplaanining finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste,kellaaegade japeatuste kohta saate
24h telefonilt 6 310 310.

?? ?????

?????

????????? ???

?????

???

??

???????? ?????

Igal ajal igas kohas

...

???
??

??? ???

???

??

????? ????? ???????? ???

?????

??? ???

???????

?????

????????

???

????? ????? ???

??? ???

???

??

???

?????
?????

??? ??? ????
?

