Vanamemm, kes asetab aastast aastasse detsembriskorteriaknale
advendikolmnurga, ei ole tingimata
rumal massipsühhoosi ohver.
RANNAR RABA,
Sakala vanemtoimetaja
Sakala
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Magus vaikelu

Tänase lehe vahel ainult tellijatele

AJAKIRI
ELUKOGENUD INIMESELE

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

Ei oskagi rohkem öelda, kui et rong ei ragisenud nii kui Edelaraudtee oma.
VELLO JAESKI, sõitja

Novembrikuus Eesti maalikunsti
tähtsaima autasu, Konrad Mäe medali ja preemia pälvinud 80-aastane
Enn Põldroos naudib elamist Tarvastu vallas kõrvalises metsanurgas.
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KULTUURKAPITAL

Viljandimaale tuli arhitektuuri
ja rahvakultuuri preemiaid

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

Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Üleeile õhtul jagas Ees-

ti kultuurkapital Tallinnas Draamateatris auhinnagalal oma aastapreemiaid. Neid anti
välja kaheksas valdkonnas ning arhitektuuri ja
rahvakultuuri sihtkapital tunnustas ka Viljandimaal tehtut.

ILM

Rahvakultuuri
valdkonnas
noppisid preemiad Alli Laande jaMargus Põldsepp ning arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiatest tuli Viljandi gümnaasiumilekolm.

–2°

Märgati Mulgimaa
kultuuritegijaid
Margus Põldseppa premeeriti
3500 euroga kultuuripärandi ri-

kastamise japärmusmuusikahariduse edendamise eest
Mulgimaal.
«See seeme, mis kuus aastat tagasi sai idanemapandud,
on hakanud vilja kandma,» lausus Põldsepp, kes on KarksiNuia muusikakoolidirektor.
Viljakandmise all mõtles ta
noorteansamblit Tuulepuu,
kellega ta esineska kultuurkapitali aastapreemiate kätteandmisel.
«Seeoli meile suur sõna ja
Tuulepuul oli väga uhke mängida selliste kultuuritegelaste
ees nii tähtsal sündmusel,»
rääkis Põldsepp, kuid märkis,
et esinemisi on olnud teisigi.
Möödunud aasta võttis ta
kokku sõnadega, et vaba aega
tegelikult polnud. «Kui ei olnud esinemist, siis oli proov ja
kui ei olnud proovi, oli esinemine või selleks valmistumine.»
Ka praegu on Põldsepal tegemist nii palju, et hingetõmbepausi peaaegu polegi. «Ja
kui vahepeal tekib, hoolitseb
selle täitmise eest juba teist
aastat mu magistriõpe. Seal on
vaja ikka midagi teha,» selgitas

ta.

Viljandimaa Kultuuripärli

Rahvakultuuri valdkonnas pälvis Eesti kultuurkapitali aastapreemia Alli Laande mulgi keele edendamise ja kultuuripärandi rikastamise eest.
Kultuuripärandi rikastaja ja pärimusmuusikahariduse edendajana tunnustati Margus Põldseppa.
3 Elmo Riig
×

auhind jakultuurkapitalilt saadud tunnustus on Margus Põldsepale küll meeltmööda, kuid
samas teeks ta oma asja ka siis,
kui seda tähelepanu poleks.
3500-eurosepreemia sai ka
Alli Laande mulgi keele edendamise ning mulgikultuuripärandi rikastamise eest. Laandeteilekätte saada ei õnnestunud, aga põhjust, miks see nii
oli, teadis Tarvastu valla haridus- ja kultuurinõunik Maive
Feldmann.
«Vastne laureaat on juba
Mustlas rahvamajas tööl ja toimetab uute projektidega,» tähendas ta. Seal nimelt oli koolituspäevkolmanda Mulgi peo
rahvatantsujuhendajatele.

Kolm preemiat
gümnaasiumile
«Viljandi gümnaasiumi hoone
eest anti ju koguni kolm tunnustust: selle said arhitektid,
sisekujundajad jaViljandi linn

kui eeskujulik omavalitsus, kes
korraldas konkursi,» lausus
Viljandi linna peaarhitekt
Laur Pihel.
Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile ja Viljandi linnale määratud tunnustuse selgituses seisis, et Viljandi gümnaasium on
eeskujulik näideavaliku sektori tellijakäitumisest haridusmaastiku ruumilisekvaliteedi
parandamisel. Selle auhinnaga ei kaasnenudrahasummat.
PilleLausmäe jaEvaLaarmann said 2500-eurose renoveerimise aastapreemia selle
eest, et olid suutnud Viljandi
gümnaasiumis uue ja vana ühtseks tervikuks muuta.
3500 eurosuuruse arhitektuuri aastapreemia said Salto
Arhitektid, Maarja Kask, Karli
Luik, Ralf Lõoke, Andro Mänd
ja Margus Tamm. Nende loodud Viljandi gümnaasiumi nimetati tänapäevaseks jainspireerivaks õpikeskkonnaks, kus
harmooniliseltkohtuvad uus ja

Täna on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest
lund ja lörtsi. Puhub läänetuul kiirusega 3–6
meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni –2
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 8.59 ja loojub
kell 15.53.

VILJANDIS
Naabrite laulud
Täna kell kell 16 algab
Jaanikirikus kontsert
«Naabrid».Kontserdi teine osakõlab maavalitsuse saalis. Esineb segakoor
K.O.O.R. Raul Talmari juhatusel.

Festival
Viljandi gümnaasiumi hoonettõsteti kultuurkapitali aastapreemiate jagamisel arhitektuuri valdkonnas esile kolmel korral.

vana, ning tunnustatihoone sobivust ümbritseva linnaruumiga.
«Arhitektide töö tegi sügava kummarduse varem loodule: Ugala teatri ja vana koolihoonega osati luuaheakooskõla,» märkis Pihel.Lisaks töö te-

gijatele tuleb tema hinnangul
tänusõnu öelda tollastele linnaametnikele ja endisele linnaarhitektile, kes seda konkurssi korraldas. «See on tunnustus selle eest, et linn väärtustab head tänapäevast arhitektuuri,» sõnas Pihel.

Täna jätkub eile alanud
Eesti harrastusteatrite
festival. Lavastusi mängitakse kultuuriakadeemias jaSakala keskuses.
Etendused on tasuta.
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”TITAAN

ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

«Noortel meeldib bussis kõõluda ja kui sõrmed peavad, siiskõõlugu. Vanadel aga käed tihtipeale enam ei
pea.»
Viljandis linnaliinidel sõitjaid vedava aktsiaseltsi MTG
Viljandi kontori juhtErik Mäe
(Sakala, 10. jaanuar)

Nädala foto. Elus asi on huvitavam

VABA MÕTE

Päri-

ja
vastuvoolu
minu lähedast sõpra

Paar
keeldub järjekindlalt

Facebooki, aga ka teiste inter-

netisleiduvate analoogsete
suhtlusvõrgustikega liitumast.
Kui esialgu jäid nad näoraamatust kõrvale eeskätt aja- ja
huvipuuduse tõttu, siis nüüdseks on neist saanud põhimõttelised eitajad.
Mida sagedamini tuttavad
nende kallal ilguvad stiilis «SiRannar Raba
na ei tea ilmaelust jumidagi,
Sakala vanemtoimetaja
sest sind pole Facebookis», seda tugevamaks nende trots
muutub.Küllap oleks neil nüüd
jubapiinlik oma konto vormistada, sest seda võiks tõlgendada
Vanaalistumisenaühiskonna survele.
memm,
Kes ikka tahaks tunnistada, et on
kes asehallimassi lükata-tõmmata.
Nii pole midagi tavapäratut seltab aastast
les, kui seltskondlikes keskusteluaastasse
des aeg-ajalt keegi püsti hüppab,
detsembriiulist tahvelarvuti haarab ning
spetsiaalselt antifeisspuklastele
ris kortemõnd internetisparasjagu laineid
riaknale
löövat videolõiku või fotot tutvusadventab.«Näete, sellest käib jutt!»
Seega: sa võid Facebookist
dikolmeemale hoidakui visalt tahes, aga
nurga, ei
varem või hiljem surutakse sind ikole tinkagi ninapidi trendisupi sisse.
Tunnistan, et minagi olen vahel
gimata
oma ortodokssete kaaslaste üle

kommunikatiivse eraklikkuse pärast nalja visanud.Lihtsalt tore on
aasida. Tegelikult aktsepteerin igati nende valikut.Kui ei taha, siis ei
taha oma asi.
–

rumal
massi-

psühhoosi

ohver.

ristile naelutada selle
Kedagi
eest, et ta keeldub olemast samasugune nagu kõik teised, on
muidugi ilmne barbaarsus. Aga samavõrd rumal on
hurjutada inimesi peavoolus ujumise eest. Justkui
näitaks see nende nõrkust ja iseseisva mõtlemise puudumist. Tegelikult ei näita.
Vanamemm, kes asetab aastast aastasse detsembris
korteriaknale advendikolmnurga, ei ole tingimata rumal massipsühhoosi ohver. Vahest ta ei teegi seda üksnes selle pärast, et ülemine ja alumine naaber ning
kõrvaltrepikojas elav sõbranna toimivad samamoodi,
vaid see lihtsalt meeldib talle. Lõppude lõpuks pole
advendikolmnurgal puht esteetilises mõttes ju midagi
viga, lihtsalt seda on meie linnadesse liiga palju saanud.
Nii või teisiti: see on pelgalt fassaad, mille põhjal
pole mõistlik inimesekohta põhjapanevaid järeldusi

teha.
Lihtne on öelda, et isa, kes poetab tütre jõulupaki
sisse moeröögatuseks haibitud 70-eurose Furby-nimelise mänguasja, on langenud reklaami ohvriks ning
tõuganud lapse mõttetu massitarbimise rajale. See ei
pruugi nõnda olla.Küsimus on selles, mida isa oma
pere hüvanguks muul ajal teeb, kui palju ta tegelikult
olemas on ja milliseidtarbimisharjumusi argipäeviti
oma järeltulijatesse kinnistab. Üks totravõitu mänguasi ei saa ometi kedagi ära rikkuda, kui kodus on olulised väärtused paigas.
Sama hõlbus on hukka mõista ema, kes annab Hesburgeri leti ees oma jõnglastele volivalida menüüst
õhtusöögiks ükskõik mida. Mõelda vaid: naine, kellele
ei lähe oma laste tervis korda, kes laseb neil rämpsu
süüa! Aga võib-ollaon see nende ainus nõrkusehetk
aastas ning muul ajal ei põlga lapsed ära ka koduaia
porgandeid ja kaalikaid. Me lihtsalt ei tea seda. Kui ei

süvene.

Neljapäeva õhtupoolikul Ugala teatris aktinäituse «Alasti iseloom» avanud fotograaf ValdoOts (pildil) ütles, et talle meeldib jälgida jauuridaelusa hingega tegelasi. Tõik, ettal pole ja ta ei tahagi endale televiisorit, lubab arvata, et see pole pelgalt sõnakõlks või
edvistamine.
Näis, kui palju huvi jaelevust tekitab 15. veebruarini vaadataolev väljapanek viljandlaste seas. Avamiseloli igatahes kohal umbes poolsada inimest.
(Sakala)

NÄDALA ARVUD

NÄDALA LAHKUJAD

Iga laps on nüüd veel tähtsam

Prügiauto viis jõulukuused
puiduhakkurisse

Lõppeva nädalaalgul said ava-

likuks ehmatavad arvud. Mullu sündis Viljandimaal peaaegu sada last vähem kui 2012.
aastal ning elanike arv kahanes rahvastikuregistri andmetel 1132 inimese võrra.
Sellest, kuidas maakondkidub, on Sakala kirjutanud juba
vähemalt 15 aastat. Elanike vähenemise vastu pole suudetud
rohtu leida.Poliitiliste juhtide
seisukohad on aga muutunud:
üha enam lepitakse teadmisega, et rahvaarvu kahanemise
protsessi on võimalik vastupidiseks keerata vaid juhul, kui
inimesi vaesematest maadest
siia juurde tuua.
Raske on selle seisukohaga
leppida. Sama raske on sellele

Elmo

Riig

vastu vaielda, sest midagi paremat pole keegi välja pakkuda
mõistnud.
Kui nii edasi läheb, onkolme aasta pärast Viljandis vaja
praegusest sada lasteaiakohta
vähem ja seitsme aasta pärast
lähebkooli vähemaltsada last
vähem, kui läks mullu sügisel.

Marko Suurmägi

KOMPVEK
«Muuseumijuht toonitas, et plaanile Linnu tänavale uue kunsti muuseum rajada on riik ja linn
kulutanud ühtekokku suure summa ning linnavalitsusel lasub selle suhtes suur vastutus.»
See lause pole päris korrektne. Nimelt oli
plaan rajada Linnu tänavale uue kunsti muuseum
ikka Mark Soosaare, mitte riigi ega linna oma. Viljandi linnavolikogu andis küll nõusoleku finantseerida selle projekti käimalükkamist, kuid kuna
asjast asja ei saanud, siis see «suur vastutus» lasub ikka Mark Soosaarel, mitte linnavalitsusel.
Viktor Naanuri kommentaar uudisele «Muuseum soovib
maja, linn pakub koostöö jätkamist»
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.

Eestlased võtavad oma jõulupuult ehted küljest ja viskavadselle toast välja harilikult
6. jaanuaril.Viljandis tehti tänavu see töö suuremalt jaolt
ära juba päev varem. Prügiauto sõitis terve eelmise pühapäeva linnasringi jakogus
rahvalt kuusedkokku.
Linna külje alla jäätmejaamanädala jooksuljõudnud
kuuskede arvu eiosanud prügifirma öelda, kuidkõik need
kokku kaalusid 1860kilogrammi. Puud lähevad spetsiaalsesse hakkurisse ning põletatakse hiljem katlamajas ära.
Enamik viljandlasi hoidis
kenasti kinni korrast, et jõulupuud saadetakse jäätmejaamakindlal kuupäeval, ega

toppinud neid tavalistesse
prügikastidesse.
Mõnel pool maakonnas
tehti paar nädalatkodu kaunistanudkuuskedest lõke, et
needkuhugi kuuri tahavedelema ei jääks. Karksi-Nuias
toodi tuleasemelemõnikümmend puud, mis teisipäeval
kahe vihmahoo vahel ära põletati.
Viljandi kaks suurt kuuske võetaksemahatuleval nädalal ning need peaksid jõudma linna katlamaja suurde
ahju. Centrumi platsi kuusk
sõidab katlamajja esmaspäeval ja Vabaduse platsi oma
tõenäoliselt kolmapäeval.
Marko

Suurmägi
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431Detsembris
431

kaotas üks inimene Võhma lähedal toidukohas oma mobiiltelefoni Nokia. Kui omanik telefoni otsima läks, oli see söögikohast juba kadunud. Kui ta oma numbrile helistas,
lülitati telefon aga välja. Omastamisega tekitatud kahju on 431 eurot.

UUDISED

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

Aita ehivad
sõled ja
maalid

Osa riigimaanteid sai
taas tolmust priiks

Viljandi pärimusmuusika

Aivar

aidas avatud näitusel eksponeerivad oma töid viis
kunstnikku.
PilleJohansoni sõlenäitus kannab pealkirja «Strateegiline ressurss». Etnograafilistest sõlgedest inspireeritud ekspositsiooni
kuulub 27 metallsõlge, mis
on valmistatud taaskasutatud materjalist.
«Et ma tulevikku püüdesoleviku virvarris nii kohutavalt ei laperdaks, on
aeg-ajalt hea mõnest mineviku tugevusest kõvasti kinni haarata,» on kunstnik
näituse saateks öelnud.
«Minu strateegiline ressurss, minu salarelv sihitu
triivimise vastu on iidse sisu ja vormiga metall ja
muusika, meie rahvuslik
heavy metal.» Kollektsioon
täieneb iga aastaga.
Heli Tuksami valitud
romantilise hõnguga tööd
on kantud kevadeootusest.
Varakevadine park on täis
linnulaulu ja ootusest ärev
meel otsib väljapääsu, rõõmu väljendusvõimalusi.
Sirje Peterseni mõjutab
kõik, mida ta näeb, kuuleb,
tunneb ja kogeb. Iga tema
maal on oma kuju, värvi,
rütmi ja vaimse tähenduse
poolest ainus.
Eve Eesmaa loomingu
sisu javorm on mitmekülgne, kuigi rohkem kaldub ta
väljendama tundeid poeetilistes figuraaltöödes. Selle näituse tööd on osa graafikasarjast «Ballaad», milles ta onkujutanud motiive
läänemeresoome lugulaulude teemal. Tänapäeva
globaalse maailma kiirustamistekõrval on iidsete rituaalide, palvete ja laulude
taasmeenutamine pakkunud võimalust aeg maha
võtta ja justkuiteise dimensiooni siseneda.
TuuliPuhvel tunnistab,
et tallemeeldivadmetsistunud aiad japargid ning suisa võsa. Ta käib uitamas
seal, kus kõik pole veelvalmis või on juba natuke lagunenud jakujutlusvõimel
on ruumi. Oma töödes
püüabki ta kujutada kohti,
kuhu tahaks jalutamaminna.
Maalid ja sõled kaunistavadaida seinu 30. jaanuarini. (Sakala)

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Sõlgi ja maale jagub aida-

seintel keldrikorrusest kohviMargus Haav
kuni välja.

Aotäht

Mullu seati Viljandimaal tolmuvaba katte alla rohkem kruusateid, kui õnnestus seda
teha aasta varem.
Maanteeameti lääne regiooni ehitusosakonna peaspetsialist Allan Allik ütles, et
tolmuvabakate paigaldati tänavu kokku 16,55kilomeetrile, mullu aga 9 kilomeetrile.
«Oli päris hea katteehitusaasta,» hindas ta. «Nüüd
on Viljandimaal asuvast
1244-kilomeetrisest riigiteede võrgust tolmuvaba katte
all 685 kilomeetrit ehk 55
protsenti.»
Kattega
riigimaanteid
pinnati Viljandimaal 38,3 kilomeetri jagu, lisaks pinnati
kulunud rattajälgi. Kruusa-

teid parandati 39 kilomeetri
pikkuselt, mõnel pool läbisid
teelõigud lihtsama, teisalkapitaalsema uuenduskuuri.
Allik märkis, et Viljandimaa riigimaanteedele jääb
73 silda, millest on viimase 15
aasta jooksul remonditud või
ümber ehitatud 40. «See on
hea tulemus,» lausus ta. «EsiUno Trummi sõrmede vahel värelevast tikuleegist süttis eile kultuuriakadeemia mustas saalis viis küünalt.
Nii algas Ranna-Viru rahvateatri etendus «PanteleiKarmanovi sententsid».
Elmo Riig

FESTIVAL

Hobinäitlejaid
on saalis ja laval
Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

«Ma käisin mitu tiiru ümber maja, enne
kui julgesin sisse tulla,»
tunnistas esimese pealtvaatajana kultuuriakadeemia mustas saalis
koha sisse võtnud proua.
«Mulle meeldivad niisugused etendused. Tahaksin kõik ära vaadata,
kui jõuan.»
Eile alanud harrastusteatrite
festivali avaesineja au kuulus
Ranna-Virurahvateatrile: kultuuriakadeemia mustas saalis
mängiti TiitAlte lavastatudlugu «Pantelei Karmanovi sententsid». Mitmelt festivalilt
preemiaid noppinud lavastust
mängiti 25.korda.
Festivali avasõnad lausuti
pärast etenduse lõppu.Viljandilinna nimel tervitasharrastusnäitlejaid abilinnapea Ardo Agasild, kes soovis kõigile

teatripisikust nakatunuile rõõmurohkeid festivalipäevi. Samuti tuletas ta meelde märkimisväärset fakti, et 5. jaanuaril 1920 oli Viljandis teatriõhtu, millestsai alguse Ugala tea-

ter.
Soojad avasõnad
Eesti harrastusteatrite liidu
esimeesKristiina Oomer tänas
linna lahke vastuvõtu eest ja
lausus, et Eesti harrastusteater
polekuigi dekoratsioonirohke,
ent on rikas heade lavastajate
ja näitlejate poolest. Samuti
tervitas ta osavõtjaid festivalikava kokkupanija Aare Toikka
poolt. Oomer lõpetas tervituse
Voldemar Pansolt laenatud
mõttega õnnest: ehk on see võime luua ja seda teistega jagada.
Nädalalõpuks Viljandisse
kogunenud 120 harrastusnäitlejat mängivad Sakala keskuses ja kultuuriakadeemia saalis. Nii täna kui homme algavad etendused kell kümme
hommikul ning kõik need on

tasuta.

Igale etenduseleeelneblühike videoklipp, kus lapsed
vastavad küsimustele, mida
nad arvavad sellest teatrist, lavastusest jalavastajast. Nii võis
kuulda arvamust, et Ranna-Viru asub küllap kuskil Võru lähedal, näidendkujutab endast
ilmselt seiklustüksikul saarel,
kus tuleb ehitada onn ja parv
ning kuidagi ellu jääda, ning
lavastaja võiks olla puruks rebitud riiete jaräsitud olemisega lihaseline tüüp, arvatavasti
54-aastane, kindlasti kena
mees.

algu jätkubremont kahe-kolme silla kaupa aastas.»
Läinud aasta kõige olulisema ja ilusama tööna tõi Al-

lik esile Viljandi–Põltsamaa

tee Kolga-Jaanit läbiva
0,95-kilomeetrise lõigu kapi-

taalremondi.Teiseks nimetas

ta Jaska–Aimla tee 3,83 kilomeetrit pika lõigu remondi
Jaska ja Tääksi vahel. Kolmandaks tõstis ta Jämejala
ristmiku ümberehituse, see
liiklussõlm on varasemast
märksa ohutum.
Riigimaanteede ääres ja
peal asuvad liikluskorraldusvahendid on Alliku hinnangul heas korras. Mullu lisandus põrkepiiret 1936 meetri
pikkuselt ja nüüd küündib
kogupikkus juba33 303 meetrini. Juurde lisati uusi märke, neid oli uue aasta alguseks 9346. Termoplastiga
markeeriti maanteid 2177
ruutmeetri ja värviga 41 596
ruutmeetri ulatuses.
«Paraku tuleb järjekordselt nentida, et meie teekatted
vananevad ja ka kruusateede
seisukordaei saa oluliseltparandada,» lisas Allik maanteeametieelarveleviidates. «Mida kaugemale Tallinnast ja
Tartust, seda tagasihoidlikum
on investeeringute planeerimine riigimaanteede heaks.»

Ugalas valmistutakse
komöödiaks
25. jaanuaril esietendub Ugalas komöödialavastus lauludega Carlo Goldoni «Kahe
isanda teener».Lõviosa lavastuse trupist moodustavad
Ugalaga kevadel liitunud noored näitlejad ning nimirolli
mängib Draamateatri näitleja jalavastaja Uku Uusberg.
«Kahe isanda teenri» lavastab Vallo Kirs, kes varemgi on klassikat lavalaudadele
toonud.Tammsaare ja Dostojevski klassikatekstide järel
on seekord siht seatud renessansiaegsele komöödiateatrile.Oma sõnulsoovibKirs näidata noori näitlejaid komöödialavastuses, kus neil pole olnud võimalustveel mängida.
«Kahe isanda teener»
kuulub commedia dell’arte
žanri, millele on iseloomulikud tüüpkarakterid, näiteks
füüsiliselt kiire ja vaimselt
aeglane Truffaldinovõi kõiki
kontrolliv jõukasPantalone.
–

«Kahe isanda teenrit»
peetakse üheaegselt commediadell’arte tipuks, agaka selle lõpuks. Carlo Goldoni kirjutas esialgu «Kahe isanda
teenri» tegevusstsenaariumi
ja selle lavavormoli edukas,
ent kuna ta ei jäänud näitlejateimprovisatsioonidega rahule, kirjutas ta kogu teksti
välja, andes sellega saatusliku löögi sajanditevanusele
commediadell’artetraditsioonile.
Teatrikriitik Margus Mikomägi on avaldanudlootust,
et see lavastus peaks mingil
moel jätkama Ugala teatris
mõttelist liini, kuhu kuulub
noore Elmo Nüganeni lavastatud «Armastuskolme apelsini vastu» ja Priit Võigemasti «Koturnijad».
«Kaheisanda teener» esietendub Ugala teatri suures
saalis 25. jaanuaril kell 17.
(Sakala)

Žürii teeb valiku
Kogu videoklipp pani publiku
rõkkavalt naerma ja muutis

meeleolu mustade seintega
saalis kelmikaks. Publik näeb
13 naerutavat klippi, sest just
nii palju teatritruppe annab
kolme päeva jooksuletenduse.
Parimad saavad tunnustuse pühapäeva õhtul, kui žürii,
millesse kuuluvad AndrusVaarik, Garmen Tabor, Jaanus
Laagriküll ja Madis Kolk, on
oma valiku teinud.

Lavastaja Vallo Kirs ja külalisnäitleja Uku Uusberg uue komöödialavastuse proovis.
Hanna Jõgis
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TAVARONG: sõiduaeg 2:20, rong peatub kõigis jaamades. KIIRRONG: sõiduaeg 2:09,rong ei peatu sinisega tähistatud

Kiireim rong jäi väikestesse
peatustesse pidama
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

«See on igipõline küsimus, kas olulisem on
kiirus või see, et võimalikult palju inimesi
saaks rongi peale,» tõdes majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi nõunik Rasmus
Ruuda Viljandi ja Tallinna vahelisest liinist
rääkides. «Nõudlust on
mõlemale teenusele,
paraku pole see korraga
võimalik.»
Lühidaltkokku võttes on olukord järgmine: viljandlased
oleksid võinudsaadakäesoleva aasta alguseks rongi, mis
viinuks nad pealinna kahe
tunniga, kuid see nõudnuks
lõivu, millega Järvamaavalitsus einõustunud.
Kiirrong sõidakskahe tunniga Viljandist Tallinna vaid
sel juhul,kui peatuks Viljandi–Lelle lõigul üksnes Võhmas ja Türil ehk Järvamaal
vaid ühes kohas. Aasta algul
üleEesti rongiliiklust korraldamahakanud riigifirmal Elron oli esialgu kavas sellise
sõiduplaaniga rongid käima
panna. Sakala kirjutas sellest
16. oktoobril.

Esialgne plaan muutus
Kiirliin tähendanuksaga seda, et Järvamaa väiksemate
peatuste ümber elavad inimesed ei oleks enam rongiga tööle või kooli pääsenud
ning käima oleks tulnudpanna samu ülesandeid täitev
buss. Järva maavalitsus avaldasmaavalitsusteletutvumiseks saadetud esialgse sõiduplaani suhtes kiiresti vastumeelsust. Tekkis olukord,
kus Viljandi maavalitsus
tahtis üht, Järva maavalitsus
teist.
Siinkohal on paslik märkida, ettoo Viljandi jaTallinna
vahelüheksa vahepeatust tegema pidanud kiire rong
oleks esialgseplaani kohaselt
hakanudmöödavuhisemaka
Sürgaverest ja Olustverest.
Viljandi maavalitsusoli huvitatud, et Olustveresrong siiski peatuks, sest seal paikneb
riigile tähtis kutseõppeasutus, teenindus- ja maamajanduskool.
Elron palus kahel omavalitsusel kokkuleppele jõuda,
kuid mõlemadjäid oma seisukohale kindlaks. Kuulanud
ära kõigi maavalitsuste arvamused ja ettepanekud, tegi
Elronesialgsesse plaani muudatused.Nende tagajärjel kadusidkahe tunniga Viljandist
Tallinnasõitvadrongid. Vahepeatuste arv kiirliinil kasvas

Kiirrong sõidaks kahe tunniga Viljandist Tallinna vaid sel juhul, kui
peatuks Viljandi–Lelle lõigul üksnes Võhmas ja Türil.
üheksalt 15-le. Tavarongid
peatuvad sel liinil 22 kohas.
Praegu kulutavad kõige
kärmemad rongid Viljandist
pealinna või tagasi sõitmiseks
aegakaks tundi ja üheksa minutit või kaks tundi ja 12 minutit. Nii kiiresti läbivad selle marsruudi kummaski suunas üks hommikul ja üks õhtupoolikul startiv rong.Tavarongid kulutavad aega vahemikus
kaks tundi ja 20 minutitkuni
kaks tundi j 26 minutitehk sisuliselt sama paljukui varasemad Edelaraudtee rongid.
Viljandist väljumiste arv on
aga kasvanud ühel päeval kahelt neljale.

a

Lootus pole kadunud
Küsimus, kui suure tähtsusega on kõnealused lisaminutid,
tekitaberiarvamusi.
Viljandi maavalitsus on
novembrikuus Elronile saadetudkirjas märkinud, etkui
sõit kestab üle kahe tunni,
kaotab rong busside ees eelise ning kiire ühenduse ootus
eirealiseeru.

2:09
Praegu kulutab
kõige kiirem rong
Viljandist Tal-

linnasse sõitmisekskaks tundi ja
üheksa
Viljandi maavanem LembitKruuse rõhutas teemat käsitledes, et ka üleriigiline planeering «Eesti 2030+» ütleb,
et kiire linnadevaheline
transpordiühendus
tuleks
kombineerida aeglasemate,
väiksemaid asulaid teenindavate liinidega.
Järva maavanem Tiina
Oraste on seevastu juba varem Sakala veergudel öelnud,
et Eestile ei ole vaja teistRail
Balticut ning see ei ole regionaalpoliitilises mõttes ilus,
kui maal elavad inimesed
näevad ainult rongi saba ja
peavad mõtlema, kuidas oma
lapsed kooli ning ise tööle

saada.Pealegi ei puuduta vahepeatuste lisamine üksnes
Järvamaad tänu sellelepääsevad sõitjad rongile ka Viljandimaa väiksemates pea–

tustes.
Eile Sakalaga vesteldes
kinnitasid mõlemad maavanemad, et mõistavad naabri
seisukohta. Ühte meelt on
nad ka selles, et rongiühendus on muutunud paremaks,
kas või jubaseepärast, et päevas väljuvate rongide arv on
kasvanud.
Lembit Kruuse avaldas
usku, et suvel, kui Elron on
kõik rongid kätte saanud ning
asub sõiduplaane kohendama, võib niinimetatud kahe
tunnirong siiski lisanduda.
«Meil onka statistika, mis
kinnitab, et kiire ühenduse
huvides võib osa väljumiste
puhul väiksematest peatustest loobuda. Samuti ei ole
leidnud kinnitust, et hommikust rongi kasutatakse koolijõudmiseks.Kui on vaja, korraldab omavalitsus koolitranspordi teistmoodi ringi,»
selgitas Kruuse.
Tiina Oraste kinnitas, et
on valmis vähem peatuva rongi käimapanekut Viljandi
maavalitsusega arutama, kui
statistika näitab, et nii on
mõistlikum. Lõppude lõpuks
tähendaks see, etka Türi inimeste sõiduaeg pisut lüheneb.
Elroni müügi- ja arendusjuhtNorbertKaareste nentis,
et kindlasti oleks Viljandi
kiirliini kergem luua, kui suureneks tavaliini väljumiste
arv. «Ent silmastuleb pidada,
et riigi dotatsioon reisirongiliiklusele ei ole kasvanud
ajal, mil reisirongiliikluse
maht on diiselrongide puhul
suurenenud üle 50 protsendi,» lausus ta. Kaareste avaldas lootust, et viljandimaalasedvõtavadnelirongi päevas
hästi omaks, sest siis on firmal lihtsam uusi käima panna.
Rasmus Ruuda avaldas
samuti lootust, et oodatud
kiirrong millalgi tuleb. «Kui
Elroni rongipark täieneb, on
loodetavasti võimalik panna
käiku kiirrong, sealjuures jäävad sõitma ka aeglasemad
rongid.»

Rongilt tulijaid tervitablaokil
Rannar Raba

rannar.raba@ajaleht.ee

Lagunev vaksalihoone, maas vedelev prügi,
auklikud kõnniteed, lainetav pori, trööstitu ilmega tööstushooned
ning luitunud elumajad.
See pole pilt mõnest depressiivsestKesk-Siberi tööstuslinnast. Sellisena tervitab 2014.
aasta jaanuarisrongiga tulijaid
paljudes mälestustes ja laulukestes imeilusaks tituleeritav
hansalinn Viljandi.
Ajal, mil siia on hakanud
käima euroopalikud diiselrongid, heitisSakala läbifotokaamera pilgu Viljandi raudtee-

jaamale ning selle lähemale
ümbrusele.
Püüdsime ette kujutada,
milline arvamus võiks meie
eluolust tekkida inimesel, kes
on siia sattunudesimest korda
ning sammub raudteejaamast
kesklinna poole. Võibolla kindel, et mulje pole kaugeltki positiivne. Ükskõik millisesse
suunda objektiiv sihtida, ikka
jäi kaadrisse mõni objekt, mis
lausa kisendas heaperemeheliku käe järele.
Abilinnapea Malle Vahtra
sõnul teeb vaksali ümbruse
olukord linnajuhtidele muret,
sest see on üks Viljandi visiitkaarte. «Olemesellest ametnikega rääkinud ja rääkisime
nüüd uuesti, kui Sakala digilehes ilmusid olukorda ilmesta-

vad fotod. Arutasime, mida on
seni paremaks tehtud ja mida
saaksimeveel teha,» selgitas ta.
Vahtra täpsustas, et hiljuti
parandati jaamahoone juurest
Metalli tänavale viiva jalgtee
ülekäigukoha puitosa ning tehti 32-le Vaksali tänava äärsele
puule hoolduslõikust.Kolm põdurat puud võetitäiesti maha.
Lisaks tõi abimeer esile
juulis perrooni juurdepaigaldatud suure dekoratiivse maasika, kuid nentis seejuures, et
praeguste sombuste ilmadega
toob see ümbrusekehva seisukorda pigem rohkem esile.
«Oleme kuulnud, et peagi avanevatest Euroopa Liidu fondidest on võimalik küsida raha
ka raudteetaristu korrastamiseks. Kui see osutub tõeks, on
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jaamades. ESIALGU KAVANDATUD KIIRRONG: sõiduaeg 2:00, rong ei oleks peatunud tärniga tähistatud jaamades.

Viljandi liinil sõitjad on uute
rongidega enamasti rahul
Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Põgus käik Viljandi
raudteejaama neljapäeva õhtupoolikul näitas,
et enamasti olid sõitjad
Elroni uute rongidega
rahul ning keegi vagunis püsti seisma ei pidanud.
Iga päev sõidab Viljandist

Tallinna ning tagasi neli rongi, neistkaks kiir- ja kaks tavaliini.
Neljapäeval kell 15.42Viljandiraudteejaama jõudnud
nelja vaguniga diiselrongis oli
umbes 50 inimest ning istekohti jagus kõigile. Esimeses
klassis oli ainult üks sõitja.

Istekohti on piisavalt, kuid
uksed teevad tüli
Tavaklassis sõitnud Veljo
Jaeskirääkis, etkuigi Tallinnas oli peale tulnud omajagu
rahvast, ei pidanud keegi sõidu jooksul püsti seisma ning
tema naabrusesse jäi mitu
tühja istekohta.
Neljapäevane sõit oli
Jaeskil uue rongiga esimene.
«Mul Raplast üks tuttav kooliõpetaja ütles, et ainukene häda on see, et tipptunnil peab
püsti seisma. See puudutab
rohkem Tallinna–Rapla lõiku,
mitte Viljandit,» sõnas ta.
Küsimusele, mis uues rongis enimmeeldis ning mis tuska valmistas, vastas Jaeski, et
Edelaraudtee rongidega võrreldes on praegune mugavam
ning sõit sujuvam. «Ei oskagi
rohkem öelda, kui et rong ei
ragisenud nii kui Edelaraudtee oma.»
Oranžistsõidukistviimaste

seas väljunud Janitaoli Viljandi rongile astunud Järvamaal
Ollepa peatuses ning sõidu võttis ta kokku sõnadega «päris lahe». «Ainuke asi, mis mulle ei
meeldi, on see, et uksed on lukus. Väga tülikas on iga kord
nupule vajutada, kui on vaja
välja minna,» lausus ta.

Esimesi emotsioone jagades ütles Kivisaar, et talle
rong meeldib, eriti istmed.
«Mulle on tegelikult alati sellised natukene kõvemad istmed meeldinud, sest siis on
selg sirge,» lausus ta ning lisas, et selg sõidu ajal valusaks
ei jäänud. «Ainult 40 minutit
ju sõidab ei ole hullu!» täheldasKivisaar.
Samuti Türile sõitev Ain
Põlluver tõdes, et algul ongi
kõik asjad võõrad.
«Minu meelest rongidega
probleemi ei ole. Ainuke asi,
et võiks olla sellinerong, mis
läbib küll suuremaid linnu
või asulaid, aga igal pool ei
peatu. Hommikuti on ju vaja
kiirestikohale jõuda,» lausus
Põlluver.Ta rääkis, et Rootsis,
kus ta elab, on liinidelvähem
peatusi ning sama pika maa,
kui on Viljandist Tallinna, läbib sealnerong hulga kiiremini.
Viljandist Tallinna sõitev
Epp Saarepuu rääkis, et oli
internetist Elronikohta lugenud, et istumaei saa ning kole on, aga neljapäeva õhtul
mahtusidkõik ilustiära.
«Pühapäeval, kui ka koolilapsed lähevad, on kindlasti
rohkem rahvast,» arvas ta.
«Rongidel polegi väga vahet,
sest Edelaraudtee sobismulle ka hästi.»
Tallinna suunduvalrongil
kliente teenindav Merle lausus, et kui ta eelmise rongiga
Viljandisse sõitis, oli rahvast
piisavalt, kuid keegi istekohast ilma ei jäänud. «Kõige
enam tulirahvast peale muidugi Tallinnast ning Raplast
edasi väga palju sõitjaid ei olnud,» kirjeldas ta.
Merle müüs sellel liinil pileteid esimest päeva ja tunnistas, et tipptundidel ta tööl
olnudveel eiole.
–

Võiks olla selline rong, mis
läbib küll suuremaid linnu
või asulaid,
aga igal pool ei
peatu.
AIN PÕLLUVER,
sõitja
Uute rongidega on Janita
sõitnud neli-viis korda jaistekohtade vähesust pole ta märganud. Istmedise aga on pehmed. «Normaalsedistmed on,
ega siis sinna magama minda,» täheldas ta.
Ka tema tõi positiivsena
esile selle, etrongis on müra
vähemkui varem.

Rong võiks peatuda ainult
suuremates linnades
Eelviimane rong väljus Viljandist Tallinna kell 17.10
ning enamasti olid istmed
tühjad. Sõitjaid oli umbes 20.
Türilanna Lilli Kivisaar
oli varem internetist rongide
kohta kommentaare lugenud
ning pelgas seepärast Türilt
Viljandisse sõidu eel, et ehk
pole istekohta. «Tulin isegi varem kohale, aga sainilusti istuma,» rääkis ta.

linn
lootust olukorda parandada,»
lausus ta.
Nagu ülejäänud taristu, kuulub ka lagunevafassaadiga jaamahooneEdelaraudteeInfrastruktuuri aktsiaseltsile. Sestap
kavatsevad linnavalitsuse esindajad kõnealuse teema lähemasse tulevikku kavandataval
kohtumisel ettevõtte juhtidega
üles võtta. Muu hulgas lubas
Malle Vahtra, et kokkusaamisel
tehakse juttuka Kalevi tänava
ülekäigukohast, sest inimesed
on sealsete vajakajäämiste üle
jubaaastaidnurisenud.
Seda, et Edelaraudtee tütarettevõte poleks Viljandi
raudteejaamas sõitjate hüvanguks üldse midagi teinud, ei
saa siiski öelda.Näiteks ehitati kahe aasta eest uus ooteplat-

vorm, mis on vanaga võrreldes

soodsamaskohas ning rongile
astumiseks sobilikukõrgusega.
Lisaks onkäsil perrooni ja jaamahoonevahelisekõnniteesillutise väljavahetamine.
Ka maja kordategemisest
on viimastelaastatel juttu tehtud, kuid eri põhjustel on seda
edasi lükatud. Edelaraudtee
Infrastruktuuri juhataja Rain
Kaarjas ütles, et seest on maja
korras, kuid fassaad on tõepoolest aja jooksul murenenud.
«Selle teeme käesoleval aastal
korda ning värvimeüle.Vastav
rida on eelarves olemas,» sõnas ta ning lisas, et praegu paigaldatakse jaama treppe, mis
viivad tänavalt ootealale. Millal tööga valmis saadakse, sõltub ilmaoludest.

SELGITUS

Malle

Vahtra
Viljandi
abilinnapea
Linna käed on lühikesed, et
sundida hoonete ja kruntide omanikke korrastustöid
ette võtma. Sellest hoolimata on majandusameti spetsialistidel kavas järgmisel
nädalal tehapiirkonda reid,
fikseerida olukord ja alustada omanikega läbirääkimisi selleparandamiseks.

Neljapäeval kell 15.42 Viljandisse jõudnud Tallinna rongis oli umbes 50 inimest ning keegi istekohata
jäämise pärast muretsema ei pidanud.
Marko Saarm
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teemeruumi uuele
SINU DIGIPOOD

Neljatuumaline jõudlus ja
äriklassi kindel kvaliteet!
HP ProBook 455 G1 SE puhul on tegu äriklassi sülearvutiga, mis tähendab parimat kvaliteeti, turvalisust ja esmaklassilist jõudlust.
Uus HP ProBook on kvaliteetses korpuses, mis kaitseb tundlikkekomponente, tagabkerge kaalu ja hea jahutuse. HP ProBook 455
seeria on läbinud tervenisti 115000 tundi erinevaid teste ja uuringuid, et tagada maksimaalne vastupidavus igas olukorras.

Enneolematult võimas aku!
kuumakse alates

Selles spetsiaalselt KLICKi jaoks toodetud ProBook 455 G1 SE mudelis on tervelt 9 elemendiline
aku (8100mAh), mis lubab ühe laadimiskorraga töötada koguni 14 tundi ja 45 minutit järjest.
Seega võite oma laadijakoju jätta ja arvutitkauem muretultkasutada.
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ASUS X551CA-SX029H

ASUS Super Hybrid Engine II tagab ülikiire käivituse
suurepäraste värvidega LED ekraan
Intel HD graafika SonicMasterhelisüsteem
DVD-kirjutaja WiFi USB3.0 USB2.0 HDMI VGA
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Lenovo IdeaPadS510p
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Sakala 7
«Kirjandusministeeriumi» kõrval asuvad teisipäevaõhtusesse ETV eetrisse
üksteise järel «OP! kunst», «OP! film»
ja «OP! teater» kolme uue saatejuhi
eestvedamisel. Kunsti vaatleb Kaido
Ole, teatrit Andrus Vaarik ja filmi Ilmar
Raag. Kirjandusega jätkab Mart Juur.

KLASSIK

Mees, kelle ainus kirg oli kunst
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Viis aastat tagasi kirjutas kunstiteadlane Juta
Kivimäe Sirbis, et Evald
Okas on Eesti tänapäeva
kunsti suuremaid ja ambivalentsemaid legende.
Evald Okas lahkus meie hulgast 2011. aastal 96-aastasena,
olles loonud tuhandeid teoseid. Kõige parema pildi Okase talendi haardest saab tema
muuseumis Haapsalus. Nüüd
aga on vägagi mõjuvosake mastaapsest kollektsioonistka viljandlaste vaadata.
Evald Okasel on kolm last:
maalikunstnik Mari Roosvalt,
klaasikunstnikKai Koppel ning
arhitekt ja graafik Jüri Okas.
Kai Koppeli tütar MaraLjutjuk
on võimsa kunstnikesuguvõsa
kolmanda põlvkonna esindaja,
kes kujundas siinse näituse ja
rääkis vanaisastkui inimesest.
Järgnevalt annan sõna talle.

Tohutu töövõime
Vanaisa on loonud tuhandeid
teoseid, ainuüksieksliibriseid
on kolm tuhat. Ta oli tohutult
töökas jaandekas. Ja väga süsteemne inimene, töötades iga
päev hommikustõhtuni.
Vahel harva ütles ta mõne
teose kohta, et sellega tulebveel
pusida. Mõned tööd tulidkergelt jamõnega tulirohkem vaeva näha, aga ta nautis väga oma
annet. Sellistenesekindlust nagu vanaisal ei ole meie peres
kellelgi teisel.Tal oli nii hea olla oma nahas. Ta tegi seda, mida armastas, jategi kirega.

Vanaisa oli ka tõelinearhivaar. Ta onigale poole nimed ja
aastaarvud peale kirjutanud.
Aastanumbrid olid isegi värvituubidel ma justhiljuti leidsin
tema värvid aastast 1932. Ta oli
nii kokkuhoidlik, et Vene ajal ei
kasutanudvälismaa värve, vaid
tagasihoidlikult Veneomi.
–

Kõige vahvam jõuluvana
Soojemadmälestusedvanaisast
jäävad natuke hilisemasse aega. Siis, kui ma olin väike laps,
oli ta enamastiära või töötas.
Mul on hea meel, et talle
siiski meeldis, et ka mina tegelenkunstiga. Meidei olekunagi suunatud valikuid tegema.
Vanaema algul lausa nuttis,
kui kõik kolm last läksid kunstiakadeemiasse.
Kõige helgem mälestus on
aga sellest, kuidas vanaisa igal
aastal meile jõuluvana tegi ta
oli täielik koomik, tohutu hea
huumorisoonega ja särav kõneleja. Usun, et huumor on see,
mismeie peret seniajani liidab,
koguaeg on hea nali ees ja taga.
Kui vanaisa siis tuli, hommikumantel tagurpidi seljas ja
valehabe ees, nautisime tema
vaimukusi. Ka oma töödesse
armastas ta ikka mõne väikese
vimka peita.

kunagi olnud kommunist. Ta
lihtsalt tegi oma tööd kujutas
–

ta siis jaapanlast,Leninit või
naisakti. Kodus ei ole ta ühegi
sõnaga kiitnud nõukogude või-

mu, ideoloogiliste tööde tege-

mine oli talle puhtalt vormiline tegevus. Ma saan tast otsapidi aru ta oli nii töökeskne,
kõik muu oli sekundaarne.
Lugesin eelmiselnädalal vanaisa päevikut, seda, mida ta
reisidel kirja oli pannud. Seal
on väga täpselt, lausakellaajaliseltüles tähendatud, mis toimus
ja kus käidi. Kõige õnnelikum
oli ta selle üle, et sai kogu aeg
joonistada.Needreisid olid talle tohutu inspiratsiooniallikas.
Meil on eraldikapp, kus on
vanaisa toodud väikesed suveniirid. See oli kogu pere peale.
Lapsed ei tohtinudseda avada,
aga salaja me ikka tegime ukse
lahti ja vaatasimeneid asjakesi.

Vanaisa sai sel ajal palju reisida,kui see enamikulkunstnikel
võimalik ei
olnud. Tema sõidud
olid seotud
tööga.

Ta pole
kunagi ühtegi parteisse

kuulu-

«Evald Okase graafiline teekond» Kondase keskuses
•

•

–

–

Kõik muu oli kõrvaline

NÄITUS

Ülikorralik pereinimene
Vanaisa ei liialdanud millegagi ei söömise, joomise ega
muuga. Tema ainus kirg oli
kunst. Paljud inimesedarvavad,
et teadagi, ta joonistas junii paljuakte. Ei midagi niisugust! Ta
oli ülirangepereinimene, elaski vaid perele ja tööle. Tal võisid modellid ateljees olla, aga
kunagi ei laskunud ta flirdini.
Ta oli väga põhimõttekindel.
Mulle meenub üks huvitav
vastuolu. Vanaisaoli hästi süstemaatiline pidas alati kellaaegadest kinni j kõik oli

•

Väljas on Evald Okase graafika paremik.
Näitus saab teoks koostöös Evald Okase muuseumiga
Haapsalus.
Avatud kolmapäevast pühapäevani kella 10–17.
Allikas: Kondase keskus

kirja pandud aga tema ateljees valitses täielikkaos. Tema
muidugi leidis sealt üles kõik,
mis vaja, ja ärritus kohutavalt,
kui miski oli teise kohta pandud. Ei tulnud kõne allagi, et
vanaema seal koristab. See oli
kõigile keelatud territoorium.
Lapsed ei tohtinud sinna
minna, aga kui vanaisakodus ei
olnud, ronisime ikka sealringi.
Esemevirnade vahel olid pisikesed rajad. Käisime ringi ja
leidsimepõnevaid asju. Näiteks
oli sealüks kolp jamuud põnevat, midamaalimiseks vaja läks.
–,

–

–

a

Kodu oli püha
Olen kuulnud, et kui vanaisa
noorem oli, peeti tema pool
rõõmsaid karnevale. Midaaeg
edasi, sedavähemrahvast seal
liikus.See tundub täiestiuskumatu ning näib olevat vastuolus tema hea kõnepidaja ja
seltskonnainimese mainega,
aga kodu oli püha koht ja seal
oli ainultoma pere. Mina eiole
ühelgi nädalalõpul ühtegi vanaisa sõpra tema pool näinud.
Tal oli sõpru kunstnike seas, head
sõbrad olid arstid Peeter ja
AdaMardna.
Vanaisa lisaanne olileiutamine. Ta oli

tohutuhea ehitaja. Ehitas mitu
maja oma kätega valmis. Aitas
ehitada oma isa maja, tegi endale maja ja suvila. Ta oli hea
tehnilisetaibuga, nuputas kõikvõimalikke mehhanisme, aiavärava sulgemiseks ja muuks.
Vanaisale meeldis kola
korjata, mis tekitaskodus muidugipahandusi. Takäis koeraga jalutamas ja iga kord tulitagasi, miski käes. Ta leidis, et
igast asjast annab midagi teha.
Vanaisakorjas ka meie joonistusedkokku. Kirjutas peale
aastaarvu ja autori nime ning
peitis raamatute vahele.Nüüd
on need meeldivad leiud. Tal
oli tohutult kunstiraamatuid.
Maastlaeniraamaturiiulid on
meiekõigi kodus.

Kõigele avatud
Vanaisaoli väga avatud moodsalekunstile, käis alati näitusi
vaatamas. Omalaste loomingu
vastu tundis ta samutihuvi.
Klassikutest hindas ta Viiraltit jaloomulikultPicassot. Ta
tunnustas ka Eesti kunstnike
nooremat generatsiooni ja rääkis,kui huvitavaid asju tehakse.
Kodusseina peal olidViiralt
ja Adamson-Eric, samuti
vanaisaenda

tööd.Adamson-Ericukavandite
järgi oliehitatud vanaema ja vanaisa maja ahi, lastenimedpeal.
Noorena püüdsin ma enda
kunstnikuks saamise vastu võidelda. Muisa on muusik, tegelesin palju muusikaga, aga
kunst tulivõitjaks. Praegu olen
väga õnnelik, sest ainuke asi,
mida ma elus teha tahan, on
maalimine.

Evald Okase pärand
Mina austan kõige rohkem vanaisa graafikat kuuekümnendatestaastatest. Needmustvalged tööd on mu kindlad lemmikud jaosa neist saab näha ka
praegu Kondase keskuses.
Minu meelest oli vanaisa
suurepärane graafik,aga millegipärast armastas ta rohkem
maali küllap see olitallemängulisem. Ta oli hästi mänguline
ja nautis seda, kui sai peita maali sisse mingi salajase kiiksu.
Kõik vanaisa tööd on muuseumi vara. See on kollektsioon, mida me koos hoiame
lootuses, et see jääb kestma.
Kahjuks ei olemeilraha, et
suurt maja Haapsalus talvel
kütta. Siis on kõik tööd ühes
ruumis. Teeme kõike puhtast
–

missioonitundest, armastusest
vanaisa ja tema loomingu vastu. Sinnaminnes on tunne, et läheme otsekui lapsepõlvekoju.
Igal kevadel tuleb kogu perekond Haapsallu kokku, isegi
need, kes ei ole kunstnikud:
kes teeb süüa, kes paneb pilte
välja. Nii veedame oma nädalalõppe vastu suve juba kümme aastat. Alumisekorruse galeriis on külalisnäitused.Meile on tähtis taset hoida.Valime
väga, keda me sinna kutsume.
Aga rahvast käib palju ja
see on tore.

Kokkuhoidlik mees

nud, pole

Nädalalõpud olime vanaemavanaisa juures. Vanaema Maria eiolnudkunsti õppinud, ta
oli lihtsalt kuulsa kunstniku
abikaasa, kes hoolitsesmehe ja
laste eest.
Vanaisa ärritas see, et me
hommikutikaua magasime. Ta
marssis meie tuppa, tõmbas
kardinad eest ja pahandas:
«Mis magamine see on?»
Teda häirisid pisiasjad: põlema jäetud lambid ja tass, mis
oli laua servale nii ligidal, et
võis mahakukkuda. Ta oli peremees, kes kontrollis kogu aeg
kõike.
Vanaisa oli väga kokkuhoidlik. Majanduslikke muresid tal kuulsa kunstnikuna ei
olnud, agakõik uuedriided pani ta riiulile ja käis vanadega.
Sõi lihtsalt.Ei talunudpriiskamist ega uhkeid žeste.Ta oli sõjaaegneinimene, kes alustas ja
lõpetas kokkuhoidlikkusega
ning manitseska kõiki teisi seda järgima.
Vanaisa isa oli tisler, tuntud oma täpse tööga. Arvan, et
vanaisa ja meiegi perfektsionism on sealt pärit.

Kui fotograaf tuli, astus Mara Ljutjuk ühe oma lemmikteose, Evald Okase 1962. aastal loodud graafilise lehe «Midinett» kõrvale. Sellest pildist oli vaimustatud ka parajasti oma
jõulunäitust maha võtma saabunud Ruth Huimerind. Muu hulgas on näitusel väljas klassiku kuulsad aktid.
Marko
Saarm
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ARVAMUSED

Alar

Karu
Tarvastu
vallavanem
Tarvastu vallale on au ja
uhkus, et selline suurmees
siin elab. Enn Põldroos ja
tema kaasa Rita Raave on
mõlemad väga tublid inimesed.
Kaks aastat tagasi kinkis Enn Põldroos meie
muuseumi-ja raamatukogumajale pilkupüüdvad
aknamaalid.Toona tunnistasime ta ka vallaaasta tegijaks.

Tiit

Pääsuke
maalikunstnik

Enn Põldroos kodus oma piltide keskel. Ilma maalimiseta ta elada ei oska.

2

×

Alar Karu

LOOJA

Narrimütsiga mees,
kes ammutab
inspiratsiooni loodusest
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Läinud kevadel 80. sünnipäeva tähistanud
kunstnik Enn Põldroos
on endiselt terav ja terane. Novembrikuus pälvis
ta Eesti maalikunsti tähtsaima autasu, Konrad
Mäe medali ja preemia.

Kunstniku meelest on sügistalvel õues eriline rahu ja
mõtlikkus. «Loodus on endasse sulgunud. Erinevalt soojast
ajast puudub areng, midagi ei
toimu. Loodus vaatab iseendasse ja on omalaadses meditatsiooniseisundis.See on mõnus.»

Pühakoda on looduses ja
iseeneses

Naudib sügistalve rahu ja
mõtlikkust

Enne maalekolimist võis Enn
Põldroos endläbi ja lõhkipealinnapoisiks nimetada.
«Minu lapsepõlv langes segaseleajale, toona ma maaleei
jõudnudki. Eesti loodust avastasin hiljem: algul kunstiakadeemia ja hiljem pedagoogilise instituudimaalikateedri õppejõuna käisin tudengitega suvelaagrites. Matkasin ohtralt
jalgsi mööda Eestit,» kõneleb

Viimased viis aastat koos abikaasa Rita Raavega Tarvastu
vallas Soe külas Vahtra talus
elanud Enn Põldroos leiab, et
vanuigi on vaikuses ja rahus
vahva.
«Ilm eiole minu jaoksmäärav. Mõistagi on tore,kui jõulude ajal onkerge langeva lumega mõnus javaikne ilm. Teisalt
on ka hallis päevas oma võlu.
Maal elamine on õpetanud
tundma looduse hingestatust,
sõltumatailmast, kella- või aastaajast.Looduses on alatimidagi suurt ja võimast,» räägib ta.

Tarvastusse jõudsid Rita
Raave ja Enn Põldroos 2008.
aasta kevadel, kui endale maakodu otsisid.Vahtra talustundsid nad, et see onkoht, kus nad
tahavad elada.Päriselt.
Kohe esimesel talvel said
nad tunda maaelu karmimat
poolt. «Tuli võimas tuisk ning
isegi jalgsi ei pääsenud majast
kaugemale. Vooluta ei töötanud ka veepump, nii etkohvivett sulatasime lumest. Paar
päeva olid nagu ellujäämiskursused,» muheleb Põldroos tagantjärele ning lisab: «Koge-

«Loomulikult on mul selle üle
kangesti hea meel,» ütleb ta.
Vanameister tunnistab, et
hommikustõhtuni ta töödvuhtida enam ei jaksa ja toimetab
nii, nagu tervis lubab. «Maalimine on aga harjumus. Ilma
oleksimelik olla.»

musena oli see hirmus tore.
Õnneks selliseid asju väga tihti ette ei tule.»
Enn Põldroosi arvates on
Tarvastu väga omapärane kant.
«Siin ei ole Otepää või Võrumaaga võrreldavat dekoratiivsust. Teisalt on inimkäe sajanditepikkune hoolitsus andnud
loodusele erilisevõlu ja hõnguse.»
Kunstnik tõdeb, et mida vanemaks ta saab, seda tähtsamaksmuutuvad talleusk ja igavikulised väärtused ning üha
enam jõuavadtema maalidesse religioossed motiivid. «Kirikus ma eriti ei käi ma ei ole
koguduseinimene. Minupüha–

ta.

PeeterKümmel

Kaks aastat tagasi kinkis Enn
Põldroos Tarvastu muuseumi- ja
raamatukogumajale aknamaalid

.

koda on looduses ja iseeneses.
Eelistan oma mõtteid omaette
mõtelda.»

Erak, kes sirvib vanu

kohtumisi
Enn Põldroos elab üsna eraklikult. «Mul ei ole niisugust
suhtlemisvajadustnagu varem.
Kunagisest suurest kontaktide
pagasist jätkuks mitmeks järgmiseks eluks,» nendib ta. «Pika elu jooksul olen väga paljude inimestega lävinud japidevalt sündmustekeerises viibinud. Kõigest sellest olen ammutanud tohutult kogemusi,
nii et nüüd on heakõrvaletõmbunult kõikineid mälupilte endastläbi lasta, järeldusi jakokkuvõtteid teha.»
Maalimisekõrval on Põldroos kirjutanud raamatuid.
2002. aastal võitis ta teosega
«Joonik kivi» Eesti romaanivõistlustelkolmandakoha. Tä-

navu nägi trükivalgust tema
2001. aastal ilmunudmälestuste ja mõtiskluste raamatu
«Mees narrimütsiga» uus,
täiendatud jaläbitöötatud versioon. Sama pealkirja kannab
üks tema autoportree.
«Minu arvates on inimene
vaid siis tõsiseltvõetav, kui ta
suudab enda üle nalja heita,»
põhjendab Põldroos pealkirjavalikut.
Ärkamisajal ka Eesti poliitikas kaasa löönud, ent sealtüsna
pea taandunudPõldroos ütleb,

Novembrikuus
pälvis vanameister

Konrad Mäe medali.

Minu ebakunstiteaduslikus ja kitsalt subjektiivses
kujutavate kunstnike jaotuses on maalikunstnikud
ja kunstnikud. Enn Põldroos on maalikunstnikpar
excellence, maalikunstnik
jumala armust. Kindlasti
on ta õpetajana ka ise kogenud, et hoolimata õpetamisest tuleb koolist ikkagi kunstnikke ja ainult
mõnikordmaalikunstnikke.
Kunagi maalis Enn
Põldroos mind. Kõrge ja
kitsas lõuend oli. Kui ma
poseerimise
vaheajal
lõuendilepiilusin, märkasin, et seisan seal umbes
kümnekraadise nurga all
kaldu. Ei julgenud midagi
öelda. Hiljem, kui sõpradele asjast rääkisin, ütlesid nad, et ma ju olengi vil-

tu.

et praegu tallepoliitikas toimuv
eimeeldi. «Noore riigi poliitilised arusaamad ja traditsioonid
alles kujunevad. Valitsus on
rahva peegel ega saa olla parem,» leiab ta. «Inimesed alles
õpivad elama jakäituma. See on
pikk protsess. Usun, et viimaks
loksub kõik paika ning saame
riigi ja rahvanatäiskasvanuks.»

See ongi see kunstniku
võimenäha inimeste, asjade janähtuste sisse ja taha
ning maalikunstnikunasedameile värvide ja vormide kaudu ilmutada. Enn
Põldroos valdab seda
meisterlikult.
Jaikka olen ma imestanud Enn Põldroosi võime
üleimestada.

KUNSTNIK
Enn Põldroos on 1959. aastast Eesti kunstnike
liidu liige.
•

•

Ta on olnud õppejõud Tallinna pedagoogilises instituudis ning Eesti riiklikus kunstiinstituudis ja kunstiakadeemias.
Aastatel 1985–1989 ja 1995–1998 oli Eesti kunstnike
liidu esimees ja president. Alates 1998. aastast vaba-

kutseline kunstnik.
•

•

•

Aastatel 1988–1991 kuulus ülemnõukokku ja oli 1991.
aasta 20. augustil üks Eesti iseseisvuse taastamise poolt hääletanuist. Oli kommunistliku partei liige ja
Rahvarinde asutajaliige.
Pälvinud 1969. ja 1975. aastal Vilniuse maalitriennaali preemia; 1973., 1983. ja 1986. aastal Kristjan Raua
nimelise preemia; 1987. aastal Nõukogude Liidu riikliku kunstipreemia; 2002. aastal Riigivapi IV klassi teenetemärgi; 2006. aastal Riigivapi III klassi teenetemärgi.
Konrad Mäe medali japreemia sai Põldroos pärast tänavu Tallinna kunstihoone galeriis ja Tartu kunstimuuseumis korraldatud juubelinäitusi «Credo», «Alfa ja Omega»
ning «Kaasteelised», mis mõjusid ühelt poolt tema loomingu suurejoonelise kokkuvõttena, teisalt aga jätkuva
loomingulise kõrgvormi demonstratsioonina.
Allikas: Vikipeedia
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Jäälind läheb pruudile kosja priske kalaga
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Eesti ornitoloogiaühing
valis juba kahekümnendat korda välja liigi, kelle võtab aasta jooksul
erilise tähelepanu alla.
Kui mullu tegeldi nurmkanade uurimise ja abistamisega, siis tänavu jäi
sõelale jäälind.
Aasta linnuprojekti eestvedajaRiho Kinksi seletustekohaselt elutseb jäälind enamasti
madalaveeliste vooluveekogude ääres ning toitub eelkõige
pisikestest kaladest. Pesa
uuristab ta veekogu kaldasse,
harva ka näiteks mahalangenud puu püstisesse juurestikku.
Eesti kõige tuntumad jäälinnu elupaigad on Taevaskoda ning teisedKagu- jaLõunaEesti liivakivipaljanditega jõelõigud. «Enamik jäälinde rändab meilt talveks lõuna poole,
ilmselt Kesk-Euroopasse, kuid
mõniriskib ka siia jääda. Siis
võib neidnäha jäävabadel jõelõikudel,» rääkis Kinks.

Kirev kuub nähtamatuks
Nagu kogenud linnu-uurija üt-

les, pole võimalik mööda vaadata jäälinnu eksootiliselt ki-

revast sulestikust.«Tal on erksinistes ja -rohekates toonides
selg, oranžkõhupool japisikese linnukohta pikk terav nokk.
Emaslinnu tunneb ära punaka

värvilaigu järgi alanokal,» kirjeldasta.
Riho Kinksi sõnul on jäälind suisa nii eriline, et Eestis
ühtegi talle välimuselt isegi ligilähedastliiki eiole. «Kusjuures huvitav on see, et erksavärviline sulestik aitab tal oma
elupaigas hoopis nähtamatuks
jääda: sinine selg sulab kokku
sillerdava jõepinnaga ja oranž
kõhupool pesapaigaks oleva
liivakiviga. Jäälinduon üllatavaltraske märgata.»
Jäälindude suurim vaenlane on Kinksi ütlemist mööda
karm talv. «Kui pikk külm talv
kimbutabka nendetalvitusalasid, võibnendeasurkonna taastuminevõtta mitu aastat. Seetõttukõigub jäälinnuarvukus meil
suurtes piirides. Arvatakse, et
Eestis pesitseb 50–300paari.»
Et jäälind vajab toitumiseks selgeid kalarohkeid jõgesid ja ojasid, ohustavad teda
veekogude reostus jatoitainetegarikastumine. «Mõnes piirkonnas võib jäälindu häirida
pidev inimeste liikumine jõel,»
nentis
Kinks
ning tõi näiteks kanuutajate

le matkamaminnes mõelda, et
nad liiga kauaks talle sobivatesse paikadesse võileitudpesa juurdepidama ei jääks ja tema igapäevast elu ei häiriks,»
tõdesKinks ning lisas, et jäälinnu elupaigaks olevate jõgedepuhtuse määravad ennekõike seadused, mis peaksid vähendamareostusriske.

Jäälind on ara loomuga
Jäälinnud saabuvad Eestisse
märtsis-aprillis koos jää sulamisega.Kui isaslind on sobiva
pesitsuskoha välja vaadanud,
peab ta võitma emaslinnu tähelepanu.
«Selleks on vaja üle anda
kingitus, milleks on priske kalake. See on justkui tõend isaslinnu toiduotsimise osavusest
ja annab emasele kindlust, et
nad suudavad koos järglased
üles kasvatada. Kui emaslind
kingituse vastu võtab, on suure tõenäosusega kosjad
sobitatud,» kõneles
RihoKinks.

ja

teiste jõeturistide üha
suureneva hulga
jäälinnule kõige
sobivamatel Kagu-Eesti jõgedel.
«Tavainimesed ei saa jäälinnu püsimiseks
kuigi palju teha. Ehk vaid jõe-

ARVAMUS

JAANUS
AUA,
ornitoloog
Jäälind on ilus, isegi väga
ilus lind. Samas on ta väga
erilaadse käitumisega. Eestis on ta mõnes piirkonnas
suisa haruldane, nii et kui

teda soovitakse näha, peab
talle vähegi sobivad elupaigad tähelepanelikult läbi

vaatama.
Kuigi märgatav osa jäälindudest elab Eestis aasta
ringi, eikülasta nad mittekunagi toitmiskohti.Selle põhjamaakalliskiviga kohtumiseks tulebalati ette võtta põnev retk meie kaunisse loodusesse.

Väikesed kalad sobivad jäälinnule nii argipäevaseks kõhutäiteks kui ka kosjakingiks.

Pierre Dalous

emas-

jaisasPesa ehitavad
lind koos. Selleks uuristavad
nad veekogu kaldavalli umbes
poole meetri pikkuse käigu,
mille lõpus on koobas. Ühte
pesa kasutavad nad sageli mi-

tu aastat.

Poegi on jäälinnul palju,
kuni kaheksa. Neid toidavad
nad samuti tillukeste kaladega. «Et poegade väljaheited ja
kalajäätmed jäävad pessa, on
jäälinnu pesast tunda tugevat
haisu,» tähendasKinks.
Enamasti suudavad j äälinnud aasta jooksulüles kasvatada kaks või isegi kolm pesakonda ja sügisel lahkuvad nad
meilt juba enne jää tulekut.

Mida toob alanud aasta?
Jäälinnu arvukuse täpsemaks
hindamiseks on meil Riho
Kinksi sõnulüsna väheteadmi-

si.«Sedalünka püüamegi käesolevalaastal täita,» lausus ta.
Teateid jäälinnuga kohtumisest oodatakse kõigilt. Selleks tuleb minna jaanuari
keskpaigas avatavale aasta linnu kodulehele aadressil www.
eoy.ee/jaalind, kus saab oma
vaatluselihtsaltkaardile märkida ning vaadataka teiste sisestatudvaatlusi.
Samal veebilehelvõib tutvuda nii jäälinnu enda kui kavandatavate tegevuste ja üritustega. Sinna pannakse üles
pildigalerii, mitut sorti mängud ja meened.
«Jäälinnuga saabkindlasti
tuttavamaks ka loodusajakirjade, ajalehtede, raadio, televisiooni ja loodusõhtute vahendusel,» lubasKinks ning lisas: «Kavas on veel suur joonistusvõistlus ja fotograafidel
tasub valmisolla jäälinnu eriauhindadeks suurematelfotokonkurssidel. Märtsikuus ilmub aasta linnu postmark.»
Ornitoloogidel on tänavu
ühtlasi plaanis
katsetada jõelinnustiku
seire metoodikat, mille
üks katseon
liik
jäälind.
«Selleks
luuak-

Aasta linnu projekti eestvedaja
Riho Kinks
se kevadel aasta linnuveebilehele spetsiaalne rakendus, milleabil on võimalik ülesmärkida pikemaid läbitud jõelõike
ja neil kohatud linde. Nii saame teada lindude, sealhulgas
jäälinnu asustustiheduse jaka
need paigad, kus jäälindu üldse ei elutse.»
Andmete kogumisel oodatakse abi eelkõige kanuutajatelt ja teistelt veeturistidelt
ning kalastajatelt, kes läbivad
pikemaid jõelõike. Valitud jõgedel teevad ornitoloogid ka
jõelindude inventuuri.
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PROGNOOS

Viljandimaa 2014.
aasta tipphetked
Liba-Sakala kuulutab
taas ette, mis kõik käesoleval aastal juhtub. Nagu ikka, on osa asju juba tõeks osutunud.
9. jaanuar
Viljandi linnavalitsusesvaadatakse aknast välja ja otsustatakse kuni maikuuni lõpetada
Viljandi kõnniteede jatänavate hoolduslepingud, sest miks
niisama raha tuulde loopida.

12. jaanuar
Viljandi järveltulebtraditsioonilineuisumaraton.Vihma korral viiakseürituskultuurimajja.

4. aprill

Avastatakse, et heitliku talve
tõttu on Viljandi kõige kehvem,
Uus tänav muutunud veelgi
kehvemaks ja selleparandamiseks raha ei jätku.Tänava otsa
paigutatakse päästev silt «Seda teed ei remondita».Linnavalitsus põhjendab, et linna
pääseb ka teistkaudu.

10. aprill
Algab Oja tee tööde teine faas:
avastatakse, et tee on kaks korda hullemasseisus, kui oli enne
esimestfaasi. Olemasolevaraha
eest suudetaksepeaaegu taastada remondieelneolukord.

Ööselsajab mahapool meetrit
lund, mis päeva jooksul sulab

Libapäevaleht selgitab välja, et
Eesti Vabariigi võimud on 2000.
aastate esimeselpoolel ostnud

ja jäätub. Viljandi linnavalitsus paneb linna sisenevatele
teedele teadetetahvlidkirjaga
«Sedalinna eihooldata».

üheltTartuarstilt tohututeskogustes majanduskasvuhormooni. Suur osa Eesti majandusedust seataksekahtluse alla.

26. jaanuar
Holstre-Pollis sõidetakse igaaastane Sakala suusamaraton.
Vihma korral viiakse üritus
Sakala toimetusse.

1. mai
Linnapea Ando Kiviberg avab
85. ümber Viljandi järve jooksu. Erinevalt varasemast on tänavu Sammuli pool jooksjaile
ka toidutänav, mille keskmes
olevasse eraldatudalasse ehk
pärimeetrisse saavad vaid tõelised jooksuhundid.

4. veebruar
Selgub, et kõigi olümpialaste
Sotši saatmiseks napib raha ja
koondist otsustatakse kärpida.
Ohvriks langeb Algo Kärp.
7. veebruar
Viljandimaalt lahkuvad Tallinna perekonnad Aasa, Kiho,
Tutt, Keerme ja Tihhonov, pensionär Anton Vaasik pojaga,
Aira jaLembe Põll ning Mõisakülakorteriühistu Liiper. Soome lähevad elamaKaido Jaansev, Kevin-Reim Pohl ja Maanus Paiste elukaaslasega.

15.veebruar
Viljandi järveltuleb järjekordne Kuldkala püüdmise võistlus. Vihma korral viiakse üritus kultuurimajja.

21. veebruar
Eelmiselaastal viljandlasi tasuta rattalaenutusega üllatanud
noormees annabtasuta kasutusse kordatehtud suusad: sõida,
kuhu tahad, ja jäta siismaha.

6. märts
Tasuta kasutamiseks antud
suusad jäävadkadunuks.

12.märts

15. mai
Viljandi politsei alustab uuesti juurdlust selle üle, kes ikkagi tegi Koidu tänavale mullu
roosa rõnga. Rõngas loodetakse seostadamitme seniavasta-

mata kuriteoga.
20. mai
Viljandi linnavalitsus asub
taas otsima firmat või eraisikuid, kes teeksid omaraha eest
lossimägedes hooldusraiet,
saades tasuks mahavõetud
puud. Ettepanekule reageerivadeelmisel aastal Olustveres
võimutsenud koprad.

22. mai
Lübeckis algavad rahvusvahelised hansapäevad. Viljandi
saadab esindajatena kohale
ühe ansambli, kaks koomikut
ja kolm tonnipirukaid.
1. juuni
Ruumi parema ärakasutamise
ja säästlikuma majandamise
huvides kolitakse Viljandi
postkontori, Eesti Energia ja
küttekontoriga kokku ka bussi-

Viljandi postkontori ja Eesti
Energiaga samasse ruumi

jaama ooteruum.

Centrumikaubanduskeskuses
kolitakseka küttekontor.

7. juuni

27. märts
Viljandist kaduma läinud tasuta kasutamiseks mõeldud suusapaarleitakseElva lähedalt.

1.aprill
Elron rajab viimaks ometi
Paalalinnaraudteepeatuse.

jääbOja tee parandamise kolmas faas taas pooleli.

23. juuni
Tänavune ülisoe talv jätkub.
Sooja on koguni 10kraadi.Kahjukssajab päev otsa vihma.

1.september
Politsei selgitab välja, et roosa
rõnga tegi Koidu tänavale ajakirja National Geographic toimetus kiusu pärast, et Viljandi
ei nõustunud linna üles panema tema kollast reklaamraami.

1. juuli
Alates tänasest saavad Viljandis pensionärid bussiga tasuta
sõita. Sellega seoses otsustatakse jätta ehitamata uus sotsiaalmaja. Sotsiaaltöötajad
asuvad tööle linnaliinibussides. Mark Soosaar kolib endisesse õhtukoolimajja tagasi.
6. juuli

25. aprill
13. jaanuar

se suveprojekti «Onu Bella,
mereröövli isa».

Jätkatakse ilusatemunakivitänavate rajamist. Uue sillutise
saab Tallinna tänav kuni bussijaamani.

16.juuni
Ülimenuka

lastelavastuse

«Arabella, mereröövli tütar»
tuules toob Ugala lastevanematele välja suure muusikali-

Viljandi asub otsima firmat,
kes lapiks ära Viljandi tänavad, saades tasuks kõik põhja-

tutes tänavaaukudes leiduva.
Ainsana reageerivad pakkumisele Olustverekoprad.

10. juuli
Alustatakse Viljandi järveranna mudast tühjaks pumpamist,
et kaitsta looduskaitsealust järvepalli ning muuta rand jälle
ujumiskõlblikuks. Paraku tuleb muda seest välja veelhulk
huvitavaid loomi ja looduskaitsjad katkestavad tegevuse.
19. juuli
Tänukobrastele tänavaremondilt kokku hoitud raha eest
alustatakse Oja tee parandamise kolmandat faasi.

24. juuli
Algab XXII pärimusmuusika
festival, mille teema on «Mäng».
Eesti tuntumatest tegijatest
mängivad KaevumäelBC Kalev/

Cramo ja BC Hito, välismaad
esindavad Real Madrid ja FC
Kuala Lumpur Tigers. Uuel laululaval on publikumagnetid HC
Kehra ja HC Dnepropetrovski
Spartak.Pärimusmuusikaait on
doomino-ja bridžimängijate päralt ning vabalavalvõib iga soovija lolli mängida.

27. juuli
Pärimusmuusika festivali lõpetabKaevumäel suurejooneline
vaatemäng, kus Viljandi linnapea ja folgifestivali pealik
mängivad üksteisegapeitust.
2. august
Kuniks valmib Viljandi krematooriumkoos leinasaaliga, avatakse ajutine leinamaja samades ruumides, kus asuvad Viljandipostkontor, Eesti Energia
teenindussaal, küttekontor ja
bussijaama ooteruum.

8. august
Ekstreemspordifestivalile ViljandiBASH tulebka toidutänav,
midanimetataksepärimeetriks.
Sinna pääsevadainulteriti ekstreemsed sportlased.

21. august
Et raha saab ootamatult otsa,

Viljandi Uus tänav satub aasta jooksul sedavõrd hullu seisu, et inimesed kolivad sealt ära ja panevad välja sildi «Siin tänaval ei elata!».

13.september
Linnapea Ando Kiviberg avab
Viljandi spordihoones ümber
järve jooksulõikuspeo.
26. september
Et Uus tänav on muutunudsõidukõlbmatuks, otsustab Viljandilinnavalitsusveelrahakokku
hoida ja paneb selle otsa sildi
«Seda tänavat ei valgustata».

Tänavusel folgifestivalil, mille
teema on «Mäng», vallutavad pärimusmuusika aida doomino- ja bridžimängijad.

Tänavu on ümber Viljandi järve
jooksu ajal Sammuli juures avatud toidutänav koos pärimeetriga.

5. oktoober
Paljud viljandlased ärkavad
öösel hirmunultkoleda müdina japaukude peale. Selgub, et
tegemist oli NATO jalaväelastega, kes ühisõppusel ülehelikiirusel läbilinna jooksid.

12.oktoober
Kohtutäitur proovib aasta viimasel täikal Viljandi Laidoneri platsil müüa kahe euro eest
naabruses asuvat endise kultuurikooli hoonet. Huvilisi pole.Küll aga saab ta lahti neljast
põrsapildiga Ekseko morsiklaasist ja ühestAutomi vimplist.

Viljandi järve randa mudast tühjaks pumbates tuleb muda seest välja
hulk huvitavaid elukaid ning töö pannakse ajutiselt seisma.

20. oktoober
Et Oja tee parandamiseks kuskilt raha võtta pole, nimetatakse see ümber Oja tee laadseks
tooteks.

1.november
Et pimedal Uuel tänaval enam
keegi eikäi, sest kardetaksekonte murda, paigaldab linnavalitsus ohutuse mõttes tänava otsa
sildi«Seda tänavat eikasutata!».
15. november
Viljandi postkontori, Eesti
Energia, küttekontori, bussijaama ootesaali ja leinamajaga samas ruumis avab oma
esinduseKättemaksukontor.

Kohtutäitur üritab aasta viimasel täikal müüa kahe euro eestLaidoneri platsi ääres asuvat endist kultuurikooli hoonet, kuid ostjaid ei leidu.
Küll aga saab ta lahti mitmest muust asjast.

9. detsember
Ugala noored toovad välja
ühiskonnakriitilise lavastuse
«Veekeskus (vett ei ole, liurenne ka mitte)».

21. detsember
Viljandis Uuel tänaval elavad
inimesed kolivad sugulaste
juurde ja paigaldavad tänava-

le sildi«Siin tänavalei elata!».

31. detsember
Sakala peab järjekordseltnentima, et Viljandis elavate inimeste arv on aastaga märgatavaltkahanenud. Positiivsepoole pealt saab öelda, et kobraste arv kasvab jõudsalt.
Allikad: Liba-Sakala
arvamusliidrid

Ugala noorte sügisene ühiskonnakriitiline lavastus «Veekeskus (vett ei

ole, liurenneka mitte)».

Arvamusliidrid

Välu väikesele lugejale suurest maailmast
Praegusel pimedal
ajal tulebautoteele
astudes väga
tähelepanelik
olla.

SÖÖME

SÕNU
Üllar Priks

Vaimu harimine
tervislikel põhjustel

Eelmisel

KA ÜLEKÄIGURAJAL PEAB
ETTEVAATLIK OLEMA
Kas teie teadsite, et kõige
rohkem õnnetusi juhtub jalakäijatega just vöötrajal?
See on niimoodi sellepärast, et mujalt üle autotee
minnes ollakse palju tähelepanelikumad javaadatakse, et kummaltki poolt autot

ei tuleks.
Ülekäigurajal unustame
pahatihti valvsuse ära, sest
meil on ju eesõigus. Eesõigus aga ei tähenda, et enne

sõiduteele astumist samamoodi kahele poole vaadata ei tuleks.

Praegu on väljas pime
aeg ja nähtavus halb. Nii et

kui üks masin teisele vastu
sõidab ja esilaternate tuli
juhtidele silma paistab, ei
pruugi nad teed ületavat jalakäijat näha.
Seepärast on väga tähtis,
et kannaksite helkurit. Ja
kindlasti ei tohi mänguhoos
kambakesi uisapäisa vöötrajale tormata. Kui autojuht
teid liiga hilja märkab, ei
jõua ta enam pidurdada ja
tagajärjed võivad olla väga
hirmsad.

Pidage meeles: see, et
teie autot näete, ei pruugi
tähendada, et autojuht ka
teid näeb. Teie küljes pole
ju suuri ja võimsaid laternaid.
Väga paljudel lastel on
taskus nutitelefon, millega
saab muusikat kuulata. Ka
see on tänavatel liigeldes
ohtlik.Kui teil on kõrvaklapid peas ja mõtted hajevil,
ei kuule te mootori müraka
siis, kui auto on juba päris
teie kõrval.
Viljandiski on ülekäigu-

radadel päris mitu õnnetust
juhtunud. Eelmise aasta lõpul läks suisa nii hullusti, et
korraga sai kaks inimest
surma. Seepärast otsustasidki linnavalitsuse töötajad, et lasevad osa vöötradade juurde sel kevadel lisavalgustid panna. Siis on jalakäijad juhtideleparemini
nähtavad ja teed ületada
natuke ohutum. Sellegipoo-

lest tuleb enne tee ületamist kontrollida, kas lähenevad autod ikka hoo maha
võtavad.

VILJANDIMAAL

ON JÄRJEST
VÄHEM INIMESI

Eelmise aasta jooksul kolis meie maakonnast ära
üle tuhande elaniku ja siin sündis üle saja lapse
vähem kui harilikult. Praegu elab Viljandimaal
umbes kaheksa tuhat inimest vähem kui kümme
aastat tagasi.
Paljud kolivad Tallinna või hoopis välismaale,
kus neile töö eest rohkem palka makstakse. Suur
osa teistki läheb pärast gümnaasiumi lõpetamist
teistesse linnadesse edasi õppima.Tulge siis oma
tarkuse ja oskustega jälle kodukohta tagasi!

Männimäel ootab jääväljak uisuhuvilisi.

VILJANDIS SAAB

UISUTADA

Sel talvel pole ilmataat külmakraade just heldelt jaganud
ning lume asemel on taevast pikalt hoopis vihmakallanud.
Nii olete ilma jäänud paljudest talverõõmudest. Ei ole te
saanud kelgutada, suusatada ega isegi lumememme ehitada.
Õnneks on aga olnud nii jahe,et Männimäe hall on suutnud oma väljaku jäässepuhuda ja ootab kõiki sinna uisutama. Et see on Viljandimaal seni olnud ainuke koht, kus
saab talvesporti teha, tuleb veidiaega varuda: kohe ei pruugi platsile pääseda.

Läinud aastal sündis Viljandi maakonnas vähem lapsi
kui
tavaliselt

Võtke teiegi nädalalõpul või lihtsalt mõnel vabal õhtul
emal või isal näpust kinni ning paluge, et nad teiega natuke talve mängiksid!

VÄLU TEKSTIDKIRJUTAS ÜLLAR PRIKS, FOTOD TEGID ELMO RIIG, MARKOSAARM JA AIVAR AOTÄHT.

nädalaltuli mulkülmetuse tõttu veeta päris
mitupäeva tekikuhja alla maetuna. Peabkohe tunnistama, et ma pole suurem asi haige. Jubalihtne nohu muudab mu raevukaks nagu talveuinakusteksitatud karu. Ja hoidku siis alt need kodused, kel pole olnud oidu ennast kiirelt välisekspeditsioonidele suunata!
Üritasin vesiseid silmi peast hõõruda jakaeblesin, justkui oleksin šrapnellikilluga jalast ilma jäänud kahuriliha.
Et külm pääses kontidesse arvatavasti uue aasta esimesel
päeval saunatades jaleilidevahel poolpaljalt mööda õue lipates, saatsid ohkimistkahetsevad sajatused. Nainekoondas need üldnimetaja «No mis kurat ta sinna galeerile ronis?» alla.
Just sel hetkelkäiski väike klõps. Hmm... Molière'i «Scapini kelmused», kui ma ei eksi? Tundsin, et pean ilmtingimata kohe mõnda raamatut lugema. Et nurgas tiksuva teleri
eetrisse oli parajasti paisatud ennustajamutt, kelle kulmud
olid nagu Villu Tamme soeng, kõõlusin hetke pärast juba
raamaturiiuli küljes. Saagiks potsatanud 400-leheküljelise
taiese lugesin läbi ühe hooga. Andsin perele puhkust niiöelda. Kirjanduspeekri kummutamise vahel edastasin köögitoimkonnale ainult supi meisterdamise juhised.

TUMMINE HAPUKAPSASUPP
1 seakoot
1 kilogramm toorest hapukapsast
1 suur porgand
2 sibulat

1 klaasitäis odrakruupi
10 musta terapipart
soola
suhkrut
praadimiseks õli

Selle üliheateise päeva supi puhul on vaja aega ja hästi
suurt potti. Aga uskuge mind, vaev tasubära.
Koot peske puhtaks ja pangekülma veega potti.Laske
veelkeema tõusta. On üsnakindel, et algul tuleb sealtkõvastivahtu. Sellerookimisega pole mõtet jännata, vaid vesi tasub ära vahetada, pott ära pesta ning liha uue veega tulele
panna. Kui see jälle keema tõuseb, siis seekord keerake
kuumus madalaks ning visake juurdepipraterad ja lahkesti
soola. Vaadake, et leem vaid aeg-ajalt mõne mulksu viskaks.
Siis unustage liha podisema nii poolteiseks tunniks.
Et vahepeal igavus kimbutama ei pääseks, hekseldage
porgand ja sibul peeneks ja laske pannil õli seest läbi. No
ikka nii, et sibul klaasjas saaks, eks ole. Seejärel peske odrakruubid sõelal jooksvavee all läbi ja jätkenõrguma.
Kui aeg onküps, pangekogu mudru kokku. Ehk siislihale otsa pannil ootav kraam, odrakruubid jahapukapsas. Ja
suhkrut ärge unustage! Sellekogust onraske ennustada. Algul võib aga julgelt paar supilusikatäit ära kummutada. Toores hapukapsas on vahel ikka päris hapu jasuhkur peidab
seda. Reaalselt vähendab hapusust odrakruup.
Igatahes võib suppnüüdtasakesi veel umbes tund-poolteist podiseda. Vahepeal käige lihtsalt mekkimas ja lisage
vajaduse korral tibasuhkrut.Kui supp valmis, on lihaga
kaks võimalust. Minatõstsinkoodi välja japudistasin kondilt lausamahakukkuva liha supi sisse tagasi. Võib aga ka
koodi terveks jätta jasealtkulbitäie supi kõrvale taldrikusse
tubli tüki lõigata.
See supp säilibpäris hästi.Kusjuures maitse läheb iga
päevaga aina paremaks. Ma jälle parem ei ütlegi, mis selle
supi kõrvale suurepäraselt passib.

12 Sakala
Esmaspäev 13. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCityhaigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40Reisileminuga*
13.05Rakett 69*
13.35 JamieOliveri 30 minutiroad*
13.55Flamencomania
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: Veronika
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40Välisilm
22.10 Dok. Süüriasõja pale
23.05 Hakkab jälle pihta*
23.35 Ringvaade*
00.44 ERR uudised
06.00 Punasedroosid*
06.55 Tom ja Jerry lood
07.20 Mr Bean
07.50 Kass Oggy jakurjad prussakad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
13.30A ja B*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Jane ja Urmet pluss 10
20.30 Eesti tippmodell 2 – Finaal
21.30 Mentalist
22.25 Kliendinimekiri
23.20 Nikita
00.15Vahelevõtja
01.05 HotellAdlon*
06.15 Animafilmid
08.00 Marinaja kapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55Vaprad jailusad
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged
13.00Kättemaksukontor
15.00Vaprad jailusad
15.30 Seitsmes taevas
16.35 Marinajakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Reisijaht
20.30 Kartulid ja apelsinid
21.30 Riskikuller
22.30 KINO3
01.00 Kodumaa
01.50 Kaunitar jakoletis
02.40 Kartulid ja apelsinid, 6*
07.10 Animasarjad
08.30Tagatargemad
09.00 Ringvaade* 09.35 Pereelu
10.05WaterlooRoadi kool 10.55 Siin
japraegu 11.40 Kultuurkapitaliaastapreemiad* 13.02ERR uudised 17.00
Eesti muusikavideod17.30 Päikseline
itaaliaköök 18.00 Okaspead 18.25
Nuki ja sõbrad 18.30Lastetuba 18.45
Animasarjad 19.20 AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Dostojevski 20.55 Minuscule 21.00 Lint: Naistele japerele
21.30 Jüri Üdi klubi 22.30 Dok. Šarūnas Bartas ühe mehe armee 23.20
Kaalul on rohkem kui elu

11. jaanuar 2014

Teisipäev 14. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCityhaigla
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (subtiitritega)*
12.55 Osoon(subtiitritega)*
13.25Välisilm*
14.00Koolibrid
14.50Eesti muusika videod
15.05WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCityhaigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10Niimuudu om
17.30 Ohtliklend
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 OP! kunst
22.10 Kodu
22.55 Hyacinth Bucket*
23.25 Ringvaade*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Janeja Urmet pluss 10*
12.00Eesti tippmodell 2 Finaal*
13.00Kakskanget Lõuna-Ameerikas
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Krimi
20.30 Mägedevarjud
21.30 Mf. Poseidon
23.20 Mf. Avameri
00.55 Mentalist*
01.40 Kliendinimekiri*
02.25 EkstreemkalapüükRobson
Greeniga
–

06.15 Animafilmid
08.00 Marina ja kapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55Vaprad jailusad
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00Kartulid ja apelsinid*
14.00Riskikuller*
15.00Vaprad jailusad
15.30 Seitsmes taevas
16.35 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib
20.30 Süldibändidestaarid
21.30 NCIS kriminalistid
22.30 Mf. Virtuaalne mõrvar
00.30 Kodumaa
01.25 Kaunitar jakoletis
02.15 Ära usalda mõrdakorterist 23
02.40 Süldibändidestaarid*
07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Nukumäng 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikool 11.00 Jüri Üdi
klubi*11.54 ERR uudised 17.25 Tantsivadkõik* 18.00 Joona jutud 18.20
Jassja Juss 18.30Lastetuba 18.45
Animasarjad 19.20 AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Pealtnägija (vk sub)
20.45 4x4 21.15TEDx Tallinn 21.30
AegRuum Meie aja laps 22.30 Ööülikoolirännakud 23.30 Dok. Ikkagi armastus* 00.25 Keeluajakuningas

–

09.30 Kodu keset linna* 10.00
Kutsuge Cobra 11* 11.00Mf.
Elusalt maetud* 12.55 Top

Shop 13.10Kõige naljakamad koduvideod* 13.45Kodu keset linna 14.15Kutsuge Cobra 11* 15.10
Rajalt maha 16.05 Kutsuge Cobra 1 17.00Top Gear 18.00Perepea*
18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas ma
kohtasin teie ema 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Mf. Valuvaigisti Jane 23.15 Puhkus Mehhikos 00.30 Seks ja linn 01.00 Perepea*
01.30 Salatoimikud
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid, 10.45 Aafrika südames* 12.00ME 14.10Naistekliinik 15.05Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor
Oz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Rääkimata lugu 20.30
Raudsedkokad 21.30 Eesti tippmodell täiega 22.00 Mf. Keelatud tants
2 23.55 Reporter 00.50 Ellen* 01.40
Kaunisvalus*
06.30 Motoreporteri Aadria mere tuur* 07.00 Reporter+ 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Kopteriässad* 09.25 Chris Ryanieriüksused* 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 19.00 Tuvikesed* 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

08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Valuvaigisti Jane* 12.45
Top Shop 13.10Kõige naljakamad
koduvideod*13.45 Kodu keset linna 14.15Kutsuge Cobra 11* 15.10
Rajalt maha 16.05 Kutsuge Cobra
1117.00 NCIS 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. Ameeriklane 23.25 Puhkus Mehhikos00.40 Seks ja linn 01.07 Perepea* 01.32 Salatoimikud02.22 Rajalt maha*

Kolmapäev 15. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed:Veronika*
12.25 OP! kunst*
12.50Puudutuse aeg*
13.00Riigikogu infotund
14.00 Ajavaod
14.30Pullilugu
14.40 Hakkab jällepihta*
15.05Waterloo Roadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10Niimuudu om
17.30 Ohtliklend
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Eesti lood: August välja!
23.00 Hingetu*
23.45 Ringvaade*
00.50 Riigikogu infotund*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
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 Süütu süüdlane
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev
21.00 Heeringas Veenuse õlal
21.30 Seotud
22.30 Jahtunud jälg
23.30 Bordell 232
00.35 Brežnev
01.35Vampiiripäevikud
02.20Krimi*
02.45 Rooli võim*
06.15 Animafilmid
08.55 Kirgede torm*
09.55Vaprad jailusad*
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00 Süldibändidestaarid*
14.00NCIS kriminalistid*
15.30 Seitsmes taevas
16.35 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Allakäigutrepistüles: Andrei
21.00Võimalik vaid Venemaal
21.30 Kondid
22.25 Kättemaks
23.20Top Gear
00.25 Kahekesi püssi japanniga
00.55 Õigluse nimel
01.45 Kondid

Neljapäev 16. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.45 Tähelaev:Nikolai Novosjolov*
14.00Vabariigikodanikud*
14.55 Ütsi,ütsi, õeke!
15.05 WaterlooRoadikool*
16.00 Holby City haigla*
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 Taevalikudhääled
23.30 Ringvaade*
00.41 ERR uudised
06.00 Punasedroosid*
06.55 Tom ja Jerry lood
07.20 Mr Bean
07.50 Kass Oggy jakurjad prussakad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Seotud*
12.30 Heeringas Veenuse õlal*
13.00 Suur lotokolmapäev*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 TeistmoodiEesti
20.30 Meie emad ja isad
21.30 Mf. Titaanide kokkupõrge
23.30 Mf. Metsik Metsik Lääs
01.20 Bordell 232*
02.15 Hooaeg*
02.50 Reporter*
03.40 Kodusaade*
06.15 Animafilmid
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad jailusad
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00 Allakäigutrepistüles*
14.00Kondid*
15.00Vaprad jailusad
15.30 Seitsmes taevas
16.35 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Mf. Öö muuseumis
22.10 Selgeltnägijatetuleproov
23.30 Grey anatoomia
00.20 Euroopapokkeriturnee
01.20 Vale jälgedel
02.10 Selgeltnägijatetuleproov*
03.25 Euroopapokkeriturnee*

07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade*
10.05Waterloo Roadikool 10.55 Ööülikoolirännakud 11.55Eesti muusikavideod 12.24ERR uudised 16.40
Dok. ŠarūnasBartas ühe mehe armee* 17.30 Töötuba 18.00 Vaatkus
lops! 18.25 Ariol 18.30Lastetuba
18.50 Animasarjad 19.20 AK (viipek)
19.30AK (vk) 20.00 Meieinimesed
(vk sub) 20.20 Minuscule 20.30 Ajavaod 21.00BFM esitleb lyhikas 21.30
Meie Aja Kunst 22.00 Mf. Haridus
23.35 Süüria sõja pale*

07.10 Animafilmid
08.15 Lastetuba* 08.30
Töötuba* 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikool 10.55 Tagasipöörduminepreeriasse 11.47 ERR
uudised 17.15 Smallville 18.00 Hei,
pöialpoisid! 18.30Lastetuba 18.40
Animafilmid 19.20AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Kroonijuveelide sädelev ajalugu 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. Ameeriklane* 13.10Kõige
naljakamad koduvideod* 13.45Kodukeset 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
20.00Võrkpall: Challenge Cup 22.00
Mf. Tulnukateplaneet 23.55 Euroopa pokkeriturnee 00.55 Seks ja linn
01.25 Perepea* 01.50 Salatoimikud
02.40 Rajalt maha*

08.30 SeitsmesedUudised* 09.30 Kodu Keset Linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00 Mf. TulnukatePlaneet* 13.10
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* 19.00 Kuidas Ma Kohtasin TeieEma 20.00 Perepea 20.30
Simpsonid 21.00 Kõige Naljakamad
Koduvideod 21.30 Mf. Pettus 23.25
Puhkus Mehhikos 00.40 Seks JaLinn
01.10 Perepea* 01.35 Salatoimikud
02.25 Rajalt Maha*

–

08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Aiadetektiivid*14.00
Naistekliinik 15.00Everwood 16.00
Aafrikasüdames 17.00Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil
19.30Emmerdale 20.00 Eesti tippmodell täiega 20.30 Eesti tippmodell täiega* 21.00 Tuuni superstaari 22.00 AinultEssexis! 23.10 Mf. Ekstreemsed lahkuminekud00.10 Reporter 01.05 Ellen* 02.00 Lahingusse lähevadkodukaunistajad 02.45 Naistekliinik*

08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Tuunisuperstaari* 13.00 Ainult Essexis!* 14.00Naistekliinik 15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00 DoktorOz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30
Emmerdale 20.00 Kolm naist paadis
21.00 Mf. Avastades Eikunagimaad
23.00 Pan Am 23.50 Reporter 00.45
Ellen* 01.35 Donna Haykerged eined* 02.00 Lahingusse lähevadkodukaunistajad02.45 Naistekliinik*

08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Pan Am* 13.00Raudsedkokad* 14.00Naistekliinik 15.00
Everwood 16.00 Aafrika südames
17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Seotud 21.00 Toidudetektiivid 21.30 Kolmnaist paadis 22.00
Piinlikudkehad 23.00 Kliendinimekiri 23.50 Reporter 00.45 Ellen* 01.35
Kolm naist paadis* 02.00 Restoraniduell 02.45 Naistekliinik*

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
EkstreemkalapüükRobson Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks
japool meest* 21.30 Mf. Seelikukütid 23.30 Conan 00.25 Kaks japool
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* 14.05EkstreemkalapüükRobson Greeniga* 15.00Kopteriässad
16.00 Näljased meremehed 17.00
EkstreemkalapüükRobson Greeniga 17.55BennyHill 18.30Klikitähed
19.00Tuvikesed, 20.00Krimi 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest* 21.30 Mf. Sanctum 23.30 Conan 00.25 Kaks ja pool meest 00.50
Tuvikesed

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*
14.05EkstreemkalapüükRobson
Greeniga* 15.00Kopteriässad 16.00
Näljased meremehed 17.00Ekstreemkalapüük Robson Greeniga ja
Maldiivid 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 20.00 Mis
sul viga on? 20.30 Usu või ära usu!
21.00 Kaks japool meest* 21.30 Mf.
Ämblikuvõrgus 23.30 Conan 00.25
Kaks japool meest 00.50 Tuvikesed

*

Reede 17. jaanuar
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Kahekõne (subtiitritega)*
12.50Foorum (subtiitritega)*
13.45Kapital (subtiitritega)*
14.15Reisile minuga:Budapest*
14.35Lähetus*
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
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Sass, kes kõnnib omapead
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Mf. Chateaubriand
23.25 Pealtnägija*
00.10 Ringvaade*
00.50 ERR uudised
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
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 Süütu süüdlane
19.00Reporter
20.00 A ja B
20.35 Galileo
21.30 Tupiktänava mehed
22.00 Millennium
23.50 Kriminaalne Venemaa
00.25 Mf. Titaanidekokkupõrge*
02.15 Jahtunud jälg*
03.00 Kaks kanget Lõuna-Ameerikas*
03.45 Reporter*
06.15 Animafilmid
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad jailusad*
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk
12.30Põimitud hinged*
13.00Mf. Öö muuseumis*
15.00Vaprad jailusad
15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
18.25Põimitud hinged
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Mf. Surnuaiavahi tütar
22.05 Mf. Rokipeer
00.05 Castle
01.00 Mf. Aeg antud tappa
03.40 Põimitud hinged*
07.10 Animafilmid*
07.45 Hei, pöialpoisid!* 08.15 Lastetuba* 08.25 Mina olen loom 08.30 Päikselineitaalia
köök* 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadi kool 10.55 Smallville*
11.35Lõputa maailm* 12.20Kodukäija 13.51ERR uudised 15.55Mf. Trikid 17.30 Nukumäng* 18.00 Animafilmid 18.30Lastetuba 18.40 Animafilmid 19.20AK (viipek) 19.30AK (vene k) 20.00 Kaalul on rohkem kui elu*
20.50 Keeluaja kuningas* 21.45 Onu
Kalmer 22.45 Dostojevski* 23.40
BFM esitleb 00.10 Eesti TOP 7*
06.00 Power HitRadio 08.30
Seitsmesed uudised* 09.30
Kodu kesetlinna* 10.00Kutsuge Cobra 11* 11.00Mf. Pettus*
13.15Kõige naljakamad koduvideod* 13.45Kodu kesetlinna 14.15
Kutsuge 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. Räpane Sanchez 23.30 Puhkus Mehhikos 00.45
Seks ja linn 01.15 Perepea* 01.40 Rajalt maha*
05.30 Rosario 06.20 Totaalne ärkamine! 08.15
Doktor Oz* 09.15 Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45
Aafrika südames* 12.00Kolm naist
paadis* 12.30 Toidudetektiivid*
13.00Piinlikudkehad* 14.00Naistekliinik 15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor
Oz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Lahkujad 20.55 Staariminutid 21.00 Mf. Pulmakorraldaja
23.00 Mõrvaennetajad 23.55 Reporter 00.50 Ellen*
06.30 Mis sul viga on?*
07.00 Reporter 08.00 Usu
või ära usu!* 08.30 Kopteriässad* 09.25 Conan* 10.15Näljased meremehed* 11.10 Jututuba
13.30Benny Hill* 14.05Ekstreemkalapüük Robson Greeniga* 15.00Komissar Rex 16.00 Näljased meremehed 17.00EkstreemkalapüükRobson
Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 20.00 Motoreporteri Aadria mere tuur 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest* 21.30 Mf. Silm 23.25 Kreisidreisid 23.50 Krimi* 00.25 Kaks ja
pool meest

Laupäev 18. jaanuar

Pühapäev 19. jaanuar

07.30 Animafilmid
08.35 Buratino tegutseb jälle
09.00 Eesti lood
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (subtiitritega)*
11.10Pealtnägija(subtiitritega)*
11.55 Jüri Üdi klubi (subtiitritega)*
12.50Taevalikud hääled*
13.40Eesti lood: August välja!*
14.10 Uued trikid
15.05 MurdmaasuusatamiseMK:
SzklarskaPoreba MK
17.05 IT-osakond
17.30 3 hitti: Filmimuusika töötlused
17.45Kodu*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Pingviinid varjatud kaameras
19.35Rakett 69
20.05 Reisileminuga: Balatoni järv
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Isa Brown
22.20 Lewis
23.50 Tähelaev: Nikolai Novosjolov*
01.10 ERR uudised

07.30 Animafilmid
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tähelaeva laulud*
10.35 Murdmaasuusatamise MK:
Szklarska Poreba MK
11.30 Jamie Oliveri 30 minutiroad
11.55Pingviinid varjatud kaameras*
12.45Mf. Chateaubriand*
14.30 VallatudVestid ja sõbrad*
15.15Lewis*
16.40 Isa Brown*
17.30Puutepunkt
17.55Eesti lood: Töökäib!
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Hingetu
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 Hakkab jälle pihta
21.00 Aktuaalne kaamera: Nädal
21.40 Sport
22.00 Puudutuse aeg
22.05 Kuritegu
23.00 IT-osakond*
23.30 ETV live: Svjata Vatra
00.33 ERR uudised

06.10 Täiuslik koduperenaine 2
07.15 Reporter*
08.10 Imelinevõlukunst
08.45Top Shop
09.00 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00Mf. Veerev segadus
15.00Eesti tippmodell 2 Finaal*
16.00 Meieemad jaisad*
17.00Mf. Unelmatelaev Šanghai
19.00Reporter+
19.35Mf. Jahihooaeg
21.10 Mf. See on keeruline
23.30 Mf. Pimeduseäärel
01.40 Mf. Metsik MetsikLääs*
03.25 Kriminaalne Venemaa*
–

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Monsuno
07.45 Animafilmid
09.00 Glee
10.00 Heimarikokaklubi
10.30Reisijaht*
11.00 Nurgakivi
11.30Naistesaade
12.00Kartulid ja apelsinid*
13.00 Sunägu kõlab tuttavalt*
15.15 Midsomerimõrvad
17.20 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Mf. M-Komando
21.10 Kälimehed
22.10 Mf. Rahu, armastus ja mittemõistmine
00.05 Mf. Õnn ei tulekunagi üksi
02.05 Midsomerimõrvad*
03.50 Kälimehed*
09.00 Mille 09.30 Animafilmid 10.25Fiksikud:Nolik puhastabDVD-d 10.35
Animafilmid 11.00 OP! kunst* 11.30
MI* 12.00 Trikid* 13.30Vana nali* 13.55 Mari Kalkun – 4 laulu 14.15
AegRuum Meie aja laps* 15.15 Ööülikoolirännakud, 2/8: Kirjanik HassoKrull 16.10 Siin ja praegu* 17.00
Olsenikamp 18.25 Tatonkalood*
18.35Näh 18.40Lammas Shaun
18.50Buratino tegutseb jälle* 19.20
AK (viipek) 19.30 AK (vene k) 19.45
Buck 21.10Lili 21.30 Teatriõhtu: Süütu 22.15 Meie Aja Kunst* 22.40 Mf.
Haridus*
06.00 PowerHit Radio 07.15
Totaalnemuutumine 08.15
Rikaste valud 09.10 Salajaneladu 10.00Lasko 10.55 Järelevalveta 11.20 Mf. Räpane Sanchez*
13.20Kontor 13.50Mf. Norbit 15.30
Clevelandishow 16.00 Stop! 16.30
Hawaii 17.30 Jäärajarekkavennad
18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Anarhia pojad 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear 22.15 Mf. Maisilapsed 00.10 Ameerikaõudukas
01.10 Paljaltnaljakas 01.35 Lasko*
02.25 Anarhia pojad*
05.30 Madinvannitoas
05.55 Staariminutid 06.00
Mf. Südame otsus 07.45
Lihtne, kiire, maitsev! 08.15 Kaunis
valus 09.00 Täiuslikkoduperenaine
10.00Kolmnaist paadis* 10.30 Saladused 11.00Donna Haykerged eined 11.30 Nurjatud koerad 12.00
Mf. Pulmakorraldaja* 14.00Lapsevanemasalanipid 16.00Kuidas alasti hea välja näha 17.00Eesti tippmodell 2 17.55 Staariminutid 18.00Kunivõlg meidlahutab 18.30 10 aastat
nooremaks USA 19.00 Miljonäri salamissioon19.55 Aiadetektiivid21.00
Mf. Kui loeb vaid armastus 22.50 Piinlikud kehad* 23.50 Reporter+ 00.20
Kuulsustenaistevahetus 01.10 Amsterdamiööd 01.35 Mõrvaennetajad*
02.20 Mf. Südame otsus*
06.30 Postimees 07.30 Reporter 08.20 Tsiklivendade
lemmikkõrts 10.00 Alcatraz*
10.50 Conan* 12.30Kreisidreisid:
Rumeenia* 13.00Motoreporteri Aadria mere tuur* 13.30Mf. Asterix ja viikingid 15.00Mf. Ämblikuvõrgus*
17.00Mf. Sanctum* 19.05 Alcatraz
20.00 Kaks kangetIndias 21.00 Pöörased spordiklipid 21.30 Mf. Beverly Hillsi võmm 3 23.30 Vembuvennad
00.00 Mf. Silm*

06.00 Rooli võim*
06.25 Eesti tippmodell 2 –
Finaal*
07.10 Animafilmid
08.25 Jahihooaeg*
10.00 Animafilmid
10.40 Galileo*
11.35A ja B*
12.10 Heeringas Veenuse õlal*
12.40 Jane ja Urmet pluss 10*
13.10 Seotud*
14.10 Mägede varjud*
15.10Mf. Kaks õde
17.05Mf. Armastus fjordi ääres
Kaks suve
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.40 HotellAdlon
23.40 Mf. Tabamatu
01.30 Mf. See on keeruline*
03.25 Tupiktänava mehed*
03.50 Reporter+*
04.20 Mf. Unelmatelaev Šanghai*
–

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Monsuno
07.45 Animafilmid
09.50 Mf. Minu sõberFlicka 2
11.30Kälimehed*
12.30 Stop!
13.00 Su nägu kõlab tuttavalt
15.15 Midsomerimõrvad
17.20 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmesed uudised
19.30Kättemaksukontor
21.30 Mf. Kohtumine väikeste
Fockeritega
23.25 Valgekrae
00.15 Kaitseinglid
01.05 Midsomerimõrvad*
03.00 Mf. Kohtumine väikeste
Fockeritega*
04.30 Stop!*
04.55 Seitsmesed uudised
05.25 Kirgede torm
09.00 Olseni kamp*
10.25 Animafilmid
11.00Kroonijuveelide sädelev ajalugu* 12.00 4x4 12.25TEDx Tallinn*
12.45 Tagatargemad* 13.15 Üdiklubi
muusikakokteil 13.45 Tallinnatramm
14.00 Vana aja asjad 14.15Eesti rahvakalender 14.40 Näitleja: Rein
Malmsten 15.25Nota bene! 16.05
Jüri Üdi klubi* 17.00 Mille* 17.30 Sinder-vinder 18.30 Hei, kelgule! 18.45
Animafilmid* 19.10Näh 19.20 AK
(viipek) 19.30AK (vene k) 19.45 Teemaõhtu: Tõnu Aav 75
06.00 Power Hit Radio 07.20
Totaalne muutumine 08.15
Rikaste valud 09.10 Salajane
ladu 11.00 Glee 12.00Kondid 13.00Kontor 13.30Mf. On või
ei ole 15.30 Clevelandi show 16.00
Võrkpall: Schenker liiga 18.00Kõige
naljakamad koduvideod 18.30 Simpsonid* 19.00Kahekesi püssi ja panniga 19.30 Totaalne muutumine 20.30
Simpsonid 21.00 Top Gear 22.15 Mf.
Ninja 00.10 Kuritöö 01.10 Paljalt naljakas 01.35Top Gear* 02.35 Power
Hit Radio
05.30 Madin vannitoas
05.55 Staariminutid 06.00
Mf. Kuiloeb vaid armastus*
07.45 Lihtne, kiire, maitsev!
08.15 Rõõmuga täidetudelu 08.45
Top Shop 09.00 Täiuslik koduperenaine 10.00Kodusaade 11.00Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg 12.30Ellen 13.20Ellen 17.00Eesti tippmodell 2 17.55 Staariminutid 18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaks USA
19.00 Miljonäri salamissioon 19.55
Aiadetektiivid21.00 Mf. Miss Eriagent
23.10 Raudsedkokad 00.05 Reporter+ 00.35 Vormis vanurid vs tüsedad
teismelised 01.35 Amsterdami ööd
02.00 Lapsevanema salanipid* 03.30
Miljonäri salamissioon*05.00 Staariminutid 05.05 Reporter+*
08.20 Tsiklivendade lemmikkõrts 10.00 Alcatraz* 10.50
Conan* 12.30Kriminaalne
Venemaa* 13.30 Hasselhoffid Inglismaal 14.30Kaks kanget Indias*
15.25Mf. Seelikukütid* 17.10Mf. Beverly Hillsi võmm 3* 19.05 Alcatraz
20.00 Rooli võim 20.30Krimi* 21.00
Vembuvennad* 21.30 Mf. Surma äratus 23.15 13 00.55 Chris Ryani eriüksused: Kasahstan 01.50 Night Chat
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Karksi vallakultuurikeskuses on
17. jaanuaril kell 19 muusikamuuseumi juubelikontsert
«Rahvamuusikute ringreis» August Pulsti 125. sünniaastapäeva puhul. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

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

ÜRITUSED
Karksi vallakultuurikeskuses
leiab 13. jaanuaril kell 19 aset
Mulgimaa arendusprogrammi

arutelu. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

KINO
Sakala keskuses linastub 26.
jaanuaril kell 12 koguperefilm
«Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus». Tallinna tänav
5, Viljandi.
Männimäe salongkinos täna filme ei näidata. Homme kell 16
linastub animafilm «Justin ja
vaprad rüütlid», kell 18 lastefilm «Jõulutähte otsimas» ja
kell 20 põnevusfilm «Viimane
piir». Lisainfo www.mannimaja.
ee, Riia mnt 52d, Viljandi.

KONTSERT
Viljandi huvikoolis on 14. jaanuaril kell 19 meditatiivne
kontsertseanss «Laulvad kristall-helikausid». Puhaste toonidega kristall-helikausid kutsuvad meie keha kaasa laulma
ning seeläbi tervenema. Oma
värvi helidesse lisab päikesegong. Osavõtutasu 7 eurot.
Info www.tuletee.ee või tel
513 6470. Jakobsoni tänav
47c, Viljandi.
Sakala keskuses on 16. jaanuaril kell 19 Pille Lille muusikute
fondi kontsert «Meistrite akadeemia». Esinevad Pille Lill,
Kristina Kriit, Kirill Boev. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Kultuuriakadeemias algavad
veebruarist IV taseme hispaania
keele kursused. Tase sõltub eelnevast keeleoskusest. 13. jaanuaril kell 18 on võimalik osaleda hispaania keele suhtluskursuse tasuta näidistunnis, mis
leiab aset kultuuriakadeemias.
Huvi korral saab infot aadressil
keiu.org@kultuur.edu.ee või telefonil 435 5236.
Linnaraamatukogu videosaalis
kohtub 14. jaanuaril kella
17.30–19aktiivsus-ja tähelepanuhäirega ehk hüperaktiivsete
laste vanemate ja õpetajate tugirühm. Osalemine on tasuta. Seekordne teema on ATH lapse koolivalmidus ja kooli valimine, kuna
märtsiks peavad lapsevanemad

sellest haridusosakonnale teada
andma. Rühmajuht GerriLeht.
Tallinna tänav 11/1, Viljandi.
Karksi vallakultuurikeskuses
leiab 15. jaanuaril kell 17.30
aset mälumäng. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Sakala keskuses on 17. jaanuari
kell 18.30 klubi Ajaratas tantsuõhtu ansambliga Boomer. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Päikesekillu perekeskuses saab
teisipäeviti kella 17.30–18.30
osaleda rasedate joogas. Harjutused õpetavad lõdvestuma ning

ennetavad ja leevendavad rasedusvaevusi. Joogas omandatud
hingamisest ja harjutustest on
suur abi sünnitusel. Juhendab
Piia Kelner. Info telefonil 5349
2361. Posti tänav 24, Viljandi.

NÄITUSED
Mõisaküla muuseumis on avatud
paneelnäitus «Väärtuslik Lahemaa». Info telefonil 435 5607.
JaanSihveri tänav 4, Mõisaküla.
Viljandi raamatukogu lugemis-

saalis on näitus «Juured kodumullas. Ants-Vihur Salum 4. XII
1923 29. XII 2012». Kojulaenutusosakonnas on 9. veebruarini Eesti ajaloomuuseumi
rändnäitus «Meie inimesed»,
lasteosakonnas raamatunäitus
«Rebase jõulud». Linnagaleriis
on 16. 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 28. jaanuarini Eero Ijavoineni fotokollaažid «Halli Proua sahtliunenäod» ja 1. märtsini «Evald
Okase graafiline teekond». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Osvald ja Ove, homsed Antonia
Ande ja Tooni ning esmaspäevased Hillar, Hillo, Illar, Illart ja
Illo.

OÜ STELLENE
korraldab

RAAMATUPIDAJATE
ÕPPEPÄEVAD

erve

Maakonnalehe Valgamaalane juured ulatuvad 1907. aasta jaanuari, kui
ilmus lehe eelkäija Sõna. Leht on aja jooksul korduvalt nime vahetanud
ning alates aastast 1988 kannab nime Valgamaalane. Ajaga koos
arenedes oleme tänaseks Valgamaa uudiste ja arvamuste sõltumatud
vahendajad,kommenteerijad ning analüüsijad nii paberis kui ka digilehes.

Otsime oma meeskonda

REPORTERIT,
kes
?

?

?

?

?

?

?

?

?

oskab end kirjutades ladusalt ja haaravalt väljendada
leiab üles põnevad sündmused, protsessid ja isikud
ei suuda peatumata mööda minna,
kui kuskil midagi huvitavat juhtub

on hea suhtleja, analüüsivõimeline ja avara silmaringiga
tahab vahendada lugejatele vajalikku infot
suudab taluda pinget

valdab vähemalt ühte võõrkeelt
peab kinni tähtaegadest
on haritud ja korrektne.

Omalt poolt pakume
?

teisipäeval, 28. jaanuaril kell 10–14
Korteriühistud

?

?

?

kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 10–14

Valgamaa

?

toredaid töökaaslasi

konkurentsivõimelist palka
põnevat ja vaheldusrikast tööd reporterina
tänapäevast töökeskkonda
võimalust muuta maailma
lugu loo, leht lehe haaval.
—

Sihtasutused ja mittetulundusühingud

Toimumiskoht: Viljandi Maavalitsus (Vabaduse plats 6), II korrus
Koolituse eesmärk: anda ülevaade 2013. aasta raamatupidamise
aruande koostamisest ja jagada praktilisi soovitusi

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri
23. jaanuariks aadressil sirli.homuha@ajaleht.ee.
Lisainfot saab samal e-posti aadressil või tel 508 9403.

Lektor Maret Saatus vandeaudiitor
-

Ühinenud Ajalehed AS on meediaettevõte,

Osavõtutasu 25 €
Osavõtust palume teatada hiljemalt 21. jaanuariks
e-postil maretsaatus@hot.ee või tel 515 5679

mille põhitegevuseks

on suuremate Eesti maakonnalehtede Pärnu Postimees, Sakala,
–

Virumaa Teataja, Järva Teataja jaValgamaalane väljaandmine.
–

Ühinenud Ajalehed AS

kuulub meediakontserniEesti Meedia.
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Toimetaja MADIS LUIK, 433 0042, madis.luik@ajaleht.ee

Täna kell 10 algab Viljandi spordihoones Eesti käsipalliliidu sariturniiri «Tere miniliiga» teine etapp.
Turniiril võtab kolmes vanuserühmas mõõtu 35
võistkonda.

IDEE

Tääksi mehed kavandavad
ainulaadset spordiakadeemiat

Toomas Aavasalu, teie plaan
tundub väga ambitsioonikas
akadeemiakõlab ju uhkelt.
Nagu ma aru saan, pole siiski
kavas luua uut kõrgkooli, vaid

tegelda?Staadion on seal ju
suhteliselt räämas.
Küll see millalgi ära remonditakse ja ega Viljandi teabkui
kaugel ole. Suure-Jaani on ju
tugevate kergejõustikutraditsioonidega piirkond ning seal
on entusiastlik noor treener
Pille-Riin Vendelin.
Plaanisimeka suusatamist,
kuid esialgu me sellest loobusime. Meil on mõnusad valgustatudrajad ja nendehooldamiseks vajalikud seadmed, kuid
häda on kunstlume tegemisega.Kui tulevikus suudame lumekahurid muretseda, eks siis
saame spordialade valikut
laiendada.

pakkuda gümnasistidele spordi õppesuunda.

Spordiakadeemia keskuseks

Madis Luik

madis.luik@ajaleht.ee

Suure-Jaani valla Tääksi spordiklubi juht, väsimatu tegutseja ja ideede generaator Toomas
Aavasalu loodab juba tänavu sügisel käima lükata spordiakadeemia.
–

Midagi sellist jah.Sügisel ootame oma akadeemiasse ligemale kahtkümmend sportlikku
noort, kes alustavad õpinguid
Suure-Jaani
gümnaasiumi
kümnendasklassis. Nimelthakatakse selles koolis ühe valikuna pakkuma spordi õppesuunda.
Põhirõhk jääb noortelikkagi hariduse omandamisele, aga
võimaldame neilekaks korda
päevas valitud alal treeninguid.
Nii et õpilased saavad valida
mitme spordiala vahel.
Idee koorus välja jalgpallist,
mis on viimastelaastatel meie
klubi populaarseimaks alaks
kujunenud ega koonda juba
ammu ainult Tääksikandi ega
ka Suure-Jaani valla noori
siin on tohutu töö ära teinud
treener Indrek Jegorov.
Tääksis on ju aga veel
squash’isaal ja entusiastlik
treener. Tore oleks mõni noor
sellelegi alaleleida.Samuti on
oodatud kergejõustiklased ja
maadlejad
–

Kergejõustiku ja maadluse
eriala on ka riigi toetusel tegutsevas Audentese spordigümnaasiumis.
Teist Audentest ehk spordigümnaasiumi me luua ei taha.
Plaanitavaakadeemia ülesanne pole ette valmistada tippsportlasi ehkki sedaei peaks
me välistama. Soovime, et noored võiksid gümnaasiumihariduse kõrvalt omandada algteadmised spordijuhtimises,
samutitreenerikvalifikatsiooni jakohtuniku litsentsi.Tahame noori ette valmistada ülikooliõpinguteks kas siis treeneri või spordijuhtimise erialal.
Rõhutan veelkord: akadeemias on esikohalheal tasemel
gümnaasiumihariduse võimaldamine, sportimine pole pri–

maarne.

Kas kergejõustikuga pole
Suure-Jaanis veidikeeruline

Tartut 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

jääks Tääksi. Kas Suure-Jaani ja Tääksi vahet sõita pole
tülikas?
15-kilomeetrineteekond meile
muret ei valmista: sõitu pole
kuigi keeruline ega kulukas
korraldada. Põhiküsimus on
õpilaskodu. Ilma selleta õiget
koolitunnet ei teki.Seda oleme
õppinud näiteksPõlva jalgpalliakadeemiakogemustest. Seal
õpilaskodu pole ja nooredelavad üürikorterites.
Suure-Jaani valla koolireformi kava järgi saab Tääksi
koolist tulevikus lasteaed-algkool. Juba praegu seisab osa
nõukogude ajal püstipandud
juurdeehitisest kasutuseta.
Sellest tühjast osast ongi plaanisakadeemia tarvis õpilaskodu kujundada.
Esimesel aastal me seda
siiski üpris tõenäoliseltvalmis
ei jõua.Kaalume ajutise pinnana Sürgavere spordihoonet või
Lahmusekooli. See on veel otsustamiseküsimus.

a

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.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8803
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Paljud koolid on praegu hädas õpilaste vähesusega.
Ma arvan, et meil tuleb konkurss. Võib-olla mitte just esimesel aastal.
Ootame küll noori kogu
Eestist, aga eelkõige ikka lähiümbrusest, oma maakon-

Neljapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

nast.

Just õpilaskodu on selle
plaani alustala. Holstre-Polli
näitekskavandati suusaklassi,
aga see ei käivitunud peamiselt õpilaskodupuudumise tõt-
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tu.
Eks neid nüansse ole veelgi. Õpime teiste vigadest. Eestis samasuguseid akadeemiaid
veelpole, küll aga näiteks Soomes. Kusjuures enamik neist
on loodud suurtest linnadest
eemale.
Minu arust on Tääksi ühe

spordiakadeemia rajamiseks
igati soblik paik.
See on kahtlemata ilus plaan.
Õpilaskodu rajamine ja akadeemia elushoidmine nõuavad aga päris palju raha.

Tääksi spordiklubi juhi Toomas Aavasalu eestvedamisel loodav spordiakadeemia ootab esimesi noori juba
Riig
selle aasta sügisel. Tema sõnul on Tääksi sellise õppeasutuse rajamiseks ideaalne paik.
Elmo

Tõsi, õpilaskodu elushoidmine
jääks suuresti omavalitsuse
kanda. Teisalt on vald huvitatud Suure-Jaani gümnaasiumi

säilitamisest ja õpilaste arvu
kasvatamisest.
Ma ei salga, et loodame õpilaskodurajamisel Euroopa abi-

le. Ja meid on lubanud aidata
spordialaliidud. Tõsi küll, mitte rahaliselt, vaidkoolituste ja
mõnel määralka inventariga.

Meie tänawuaastane poliitika elu alustab igal pool
kaunis kirjult. Ehk küll talw
sõapidamist edasi ei lase
toimetada, seisawad asjad
Eüroopas nii pinnil, et igal
silmapilgul uut were-walamist karta on. Eüroopas on
aga ka mitmes kohas praegu seesugune lugu, et rahu
enne ei wõi tulla, kui asjad
täitsa muutunudei ole. Aga
neid muudatusi eiole mitte wõimalik, heaga üksi korda saata, waid karta tuleb,
et sinna sõda tarwis saab
minema.
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Elektritööd. Tel 5668 4254.

KINNISVARA

Remondin ja ehitan ahjusid, pliite ja kaminaid. Tel 5563 6074.

Müüa 2-toal lodžaga korter. Tel
5620 4606.

???
????

??

OÜ Tameran teeb renoveerimisja üldehitustöid. Tel 512 8636.

Ostan 3-toal korteri Männimäel,
I või II korrusel. Tel 503 0336.

kogemustega
HARVESTERI-ja FORVARDERI-

Ostan maja maale või suvila. Tel
5456 6529.

OPERAATORIT

Tel

PAPINIIDU 5, SILLAKESKUS, 80010 PÄRNU,
TEL 447 7900,528 5263,
FAKS 447 7903,metsagrupp@hot.ee

anne@dammix.ee tel 5623 1076
enno@dammix.ee tel 5629 4003

Septikud ja reoveemahutid

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

jalt ning paigaldustööd. www.
reovesi.ee, tel 5306 5322.

514 5215.

Treitööd. Tel 505 0200.

Soovin osta 3–4-toalise korteri
(eelistatud
Paalalinn).
Tel
434 1162, 5870 8980.

toot-

Lisainfo tel 435 1387 E–R kl
8–17.

AS Mivar-Viva pakub tööd liinimehaanikule, tootmisosakonna
transporditöölisele ja noormeestele vaakumpakkijana. Töö graafiku alusel kahes vahetuses. Tule
kohapeale aadressil Lossi tn 41,
Viljandi. Info tel 433 3748,
433 4296.

Viljandis ja 2-toal ahik korteri
Karulas. Tel 553 8453.

TEENUSED

Ostame metsakuivi palke, läbimõõt alates 11 cm. Tel
501 1198.
Ostan

Halumasin. Tel 5563 8552.

kasvavaid

metsakuivi

puid. Samas metsa ülestöötamine, saemees ja traktor. Tel

529 2535.

Otsime oma perre
täistööajaga
nõudepesijat-köögitöölist
Pakume tasuta lõunat ja
tööle vastavat palka
CV saata info@kohvikfellin.ee
Tel 435 9795

Fassaadi soojustus-ja
viimistlustööd

Katusekattetööd
Üldehitus
??? ???? ????
???? ????

Otsin keemia koduõpetajat XI kl
õpilasele. Tel 506 8004.

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

Pakume tööd CE-kat veoautojuhile. Vajalik töökogemus pool-või
täishaakel ja eesti keele oskus.
Kasuks tulevad kohusetunne, ausus ja lojaalsus. Stabiilne töö
Soome–Rootsi liinil. Korralik tehnika ja palju tööd. Info E–R kella
10–16 tel 5340 0065, Andrus.

Kaardid
ennustavad.
Tel
900 1727, 24 h, h 1,09 /min.
Massaaž Viiratsis. Hinnad soodsad. Tel 5568 5129.
Õhtujuht. Tel 523 8481.

Mobiilse saekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623 või
502 6732.

SA Perekodu võtab tööle kasvataja (lapsehoolduspuhkuse asendaja). Avaldus koos CV ja motivatsioonikirjaga saata 20. jaanuariks info@perekodu.eu või
aadressil Kase 2, Jämejala küla,
Viljandi vald, Viljandimaa. Lisainfo tel 435 2551.

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Pakume metsa ja võsa väljaveoteenust. Teeme võsalõikust giljotiiniga. Lisainfo tel 5667 9845.

Tallu vajatakse karjakut. Tel
5821 6900.

Müüa mahetunnustatud köögivilju ja kartuleid. Vedu. Tel
5869 3372.
Müüa toidukartulit «Laura» ja
/kg. Tel
«Fontane» 0,25
516 5187.
Ostan teraviljakülviku, heinapressi ja MTZ. Tel 5362 0111.

MÜÜK

Toores lepp
5692 6567.

23

/rm.

Tel

Seljavenituspink. Tel 5563 6074.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Kuivad kütteklotsid ja pliidipuud.
Vedu tasuta. Tel 5551 4204.
.

Tel

Müüa kuivad kütteklotsid 40 l
1,50 Tel 515 5582.
.

Kuiv lepp, saar. Tel 5391 4443.

Onutütred Elvi ja Aino lastega

EDDA HINT
Südamlik kaastunne Annele lastega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

–

Leinavad lapsed peredega.

TARMO MÄGI

Ärasaatmine 14. jaanuaril kell 12 Tartu krematooriumi suures
saalis.

kaotuse puhul.
Sooba ja Lülle talu pered

Mälestame kallist sugulast
HELGI HABICHTIT
Südamlik kaastunne omastele.

Hille ja Ülo

Südamlik kaastunne Ruthile ja
Rihole peredega kalli ema ja vana-

Metsakinnistute jaraide ost
(sobivad ka osaliseltraiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

?

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

527 8119, 503 3379.

KASUTATUD ASJAD
Müüa uued põranda laminaatplaadid (vana süsteem), kokku-

HELGI HABICHTI
Onu Väino perega

kaotuse puhul.
Perekond Metsamaa

???????

??

L 11. ja P 12. jaanuaril on Viljandi turul müüa kasutatud suusavarustust.

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

Nõukapood Turu t 13. Vanavara ost-müük. Tel 5804 6910.

Ostan aumärke, teenetemärke,
medaleid, ordeneid, münte. Tel
5890 6865.

Head töökaaslast, rõõmsameelset ja alati abivalmis töömeest
TARMO MÄGIT

mälestab Mati Pang perega.
Sügav kaastunne omastele.

Mälestame
SIINA JÄÄRA
Siiras kaastunne lähedastele.

Helve ja Urmas

Ostan vanaaegseid taskukellasid, mis ei pea olema töökorras. Tel 5804 6910.
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.

522 3222.

SILVI ALLESE

kaotuse puhul.

Pere mälestustekangas on
katkenud lõim...
Südamlik kaastunne Peetrile
perega ja Olvile
JOHANNES MIKSONI
kaotuse puhul.
Aili, Helve ja Leili peredega

Südamlik kaastunne
perega kalli isa

KAOTATUD

ma lontis kõrvadega punakaspruun-beež koer nimega Pänts.
Ootame igasugust infot tel

Sulevile

Vennad peredega ja ema

emotsioonikaupu. Samas kutsume ära andma teile mittevajalikke esemeid. Kaalu t 6, Viljandi
(kaubamaja hoovis kaarhallis).
Tel 433 1715, 5365 4912, E–R
10–16, L 10–15. www.viljanditaaskasutus.eu.

24. dets läks Kaarli külast kadu-

deomakk. Tel. 511 4472.
Südamlik kaastunne
perega abikaasa ja ema

plaate, nõusid, kodumasinaid,
autovaruosasid, mööblit ja muid

Ostan vanu raamatuid, kunsti, postkaarte, fotosid, fotoaparaate, märke, medaleid,
ordeneid, münte, paberrahasid, hõbedat, lauanõusid,
mänguasju, mööblit jm. Tel
5629 8981.

pandav lapsevoodi, nõudepesumasin, 30 l plastkanistrid, vi-

Ostan veneaegseid ja vanemaid
münte, rahasid, rinnamärke,
postmarke, medaleid, kellasid,
ehteid, mänguasju, fototehnikat,
postkaarte ja raamatuid. Tel
5845 5341.

Peetrile

Eelmise aasta lõpul kaotatud
Grand Hotelis metallist ümmargune Taaveti tähega
(kuusnurk) kaelakett. Ripatsil
on Sylva Zalmansoni nimi. Tegu on koonduslaagri üleelanud inimesele tehtud mälestusesemega. Kaelaketil ei ole
suurt rahalist väärtust, kuid
Sylva perekonnale ja juudi kogukonnale on sellel suur
emotsionaalne väärtus. Kui sa
oled antud eseme leidnud või
tead selle asukohta, anna sellest palun teada. Marika Poolakese, tel 5668 8628.

JOHANNES MIKSONI

TEADE

kaotuse puhul.
Naabrid Ülo, Marika ja Ene

ema

Südamlik kaastunne omastele

Müüa hästihoitud kahekohaline
valge
nahkdiivan.
Tel
5391 8453, 433 3038.

Viljandi taaskasutuskeskus kutsub ostma vanu raamatuid, heli-

vanaema

7. X 1929 8. I 2014

??????????

JUMZ kopp. Tel 5684 5586.

?

Südamlik kaastunne omastele.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema ja

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

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

?

HELGI HABICHTIT

Mälestus on nagu muusika,
mis heliseb igavesti.

??

????

?????????

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

Toidukartul. Tel 516 3405.

Mälestame kallist

kaotuse puhul.

????

OST

PÕLLUNDUS

Kuiv kask 60 l 2,50
5456 7147.

????????

???????

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

MUUD

METSAMATERJAL

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

5372 9337.

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

Abi alkoholisõltuvusekorral 98
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
Tartu, tel 505 8381, 5837 9246.

?????????

???????

Lepp 22 /rm, saar 27 /rm. Tel

Võtame tööle lüpsja Abja lähedale tallu. Tel 5665 8324.

%.

Üürin välja 3-toal ahik korteri

EDDA HINDI

????? ??????

Küttepuud ja lehtpuuklotsid võrgus. Kiire teenindus, täpne ko-

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

TÖÖ

Soovin üürida 1–2-toalist korterit Viljandis. Tel 5673 9183.

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetke
ja katkeb siis...

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

gus. Tel 5782 7770.
Valge VN OÜ Saarepeedil võtab
tööle valvuri-katlakütja, töö öösiti ja nädalavahetustel. CV saata
info@valgevn.ee või tulla kohale.

Ostan Paalalinnas garaaži kahele
autole või kaks kõrvuti garaažiboksi. Tel 513 3627.

????

????? ????

???
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

INFO

Ostan Männimäele I või II korrusele rõduga
korteri.
Tel
5649 6026.

?????

????????

Otsib oma meeskonda

Ostan korteri. Tel 5695 9744.

??

?????????

??

Salvkaevude puhastamine ja remont. Tel 5672 7555.

Müüa 3-toal korter Männimäel,
omanikult. Tel 5664 4048.

Ostan maad, metsa.
511 1666.

Anton Peeki Undi talu Viljandimaal otsib oma meeskonda pearaamatupidajat.
Info
tel
523 6399.

Südamlik kaastunne Marjule perega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

INDREK SUKA
kaotuse puhul.
Irma

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

5566 3939.

Suure isamaasõja veteranid, palun tulge 14. jaan kl 13 Viljandi
pensionäride liidu ruumidesse
(Maksimarket, II korrus). Kaasa
veterani tunnistus ja pass. Venemaa Kaasmaalaste ühendus tel
503 2034, 5694 1760. Veteranid, edastage palun infot ka teistele tuttavatele veteranidele!

16 Sakala
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????? ????? ???? ????

Otsime oma meeskonda

Tegeleme põllumajandusega, loomakasvatusega jaautotranspordiga

KAUBANDUSE JUHTI,

Tööd saab

Aknad

????????????????
Töö kirjeldus:
äritegevuse analüüs
?

?

?

?

?

?

?

?

Paigaldus

Nõudmised kandidaadile:
analüüsimisvõime

?

?

kuni

?

aruannetekoostamine ja esitamine

dokumentatsiooni jakirjavahetuse
korrashoid
eelarvete koostamine ja täitmise
hindamine
ettevõtte finantsanalüüs
ettevõtte juhtkonna toetamine ja
nõustamine
ettevõtte majandussektorite analüüs

maksude arvestus

arvuti kasutamise oskus
bilansivõimelisus
erialane töökogemus
eesti keele oskus kõrgtasemel
erialane ettevalmistus
initsiatiivikus
kiire ja loogiline mõtlemine

?

Järelmaksupakub Contignus OÜ, see on
finatsteenus.Tutvu teenuse tingimustega
kaupmeheklienditeenindaja juures,vajadusel
konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse
määr on 44% aastas järgmistelnäidistingimustel:
järelmaksusumma 500 €, sissemakse 0%,
tagastamise tähtaeg 1aasta, intress 25,4% aastas,
lepingutasu20 €. Määr onarvestatudeeldusel, et
põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste
annuiteetmaksetena.

?

?

?

?

kohusetundlikkus jakorrektsus
orienteerumine seadusandluses
positiivne ellusuhtumine

?

?

?

lahendamisoskus,
?

?

?

raamatupidamisalane kõrgharidus

?

?

meeskonnatöö kogemust
paindlikku tööaega
regulaarseid koolitusvõimalusi

oled tulemustele orienteeritud, aktiivne, initsiatiivikas
ja muutustele avatud,
Sind iseloomustab süsteemsus, täpsus ja vastutustunne,
oskad inglise või vene keelt.

Omalt poolt pakume vastutusrikast tööd, konkurentsivõimelist ning tulemustele vastavat töötasu, koolitusvõimalusi ja toredatkollektiivi.

?

VILJANDI Tallinna tn 19/21, tel 433 3699

sisemine motiveeritus
süsteemsus, täpsus

töökogemus raamatupidamistarkvaraga

Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirjaga
e-postil personal@espak.ee hiljemalt 30.01.2014.

Avalikud arutelud
Mulgimaa arengusuundade
väljatöötamiseks

?

?

Arutech Parimad Aknad
rakendab nüüd akende tootmisel
süsteemi Gealan S 9000.
Se elll tänapäeva kõige soojemal
süsteemil (profiili U-väärtus on
0,92 W/m2K) on mitu eelist
ja hea hind.

?

ettevõtte töötajate palgaarvestus
raamatupidamisaruannete tähtaegne
koostamine

?

?

?

?

*NB! Täpsemaid järelmaksu tingimusi
vaata www.contignus.ee

?

Ettevõte pakub:
eneseteostusvõimalust
huvitavat javaheldusrikast tööd
?

Sobid sellele kohale, kui:
Sul on kaubanduses töötamise ja inimeste juhtimise
kogemus,
Sul on hea meeskonnatöö-, suhtlemis-ja probleemi-

?

?

?

-58%
-50%

kelle tööülesanded on kaubanduse ja meeskonna
igapäevane juhtimine, eelarvete koostamine ja tulemuste
analüüsimine ning muutuste elluviimine.

Lisainfo aadressil personal@espak.ee või
telefonil 521

Hea Mulgimaa elanik!

tänapäevast kontorikeskkonda
konkurentsivõimelist tasusüsteemi ja
hüvesid

CV saata 9. veebruariks 2014

Tule jaräägi kaasa Mulgimaa tuleviku teemadel. Ootame
Sinu arvamusi ja ettepanekuid, mis aitavad Mulgimaal
elu edendada, ettevõtlusmaastikku mitmekesistada ning
mulgi identiteeti senisest paremini eksponeerida ning
laiemalt tutvustada.
Ootame Sind osalema avalikel aruteludel Mulgimaa
omavalitsustes:
13.01kell 19 Karksi Kultuurikeskuses
14.01kell 19 Helme Vallavalitsuses
20.01kell 19 Tarvastu Käsitöökojas
21.01kell 19 Halliste Rahvamajas

unditalu@gmail.com
Lisainfo 523 6399

Joogatunnid ja toitumisnõustamine
E jaN kl 19.15,T kl 12 hatha jooga
K kl 17.15taastav jooga Rkl 18.15joogaseljale Pkl 14 ashtanga jooga
?

?

Personaalne toitumisnõustamine: kolm kokkusaamist, kus teie toidupäeviku ja testide analüüsi

põhjal antakse soovitusi toitumisharjumuste ja elustiili muutmiseks, et tagada parem
enesetunne ja soovitud kaal kogu eluks. Joogatunde ja toitumisnõustamist viib läbi
joogaõpetaja jaInglismaal toitumisspetsialisti eriala omandanud Ly Tolberg.
Tunnid jakokkusaamised toimuvadstuudiosMaerobic (Mainori keskus, Tallinna tn 19/21)

Lisainfo: Andres Rõigas
tel 5342 0346
e-post instituut@mulgikultuur.ee

Registreerimine e-postil margit.oksa@maerobic.eu või tel 5234591
www.maerobic.eu
?????

? ??? ???????

?????? ?

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

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

????

?? ??

?????????
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?

????????
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? ?? ????????
?? ??
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8. veebruaril ilmub järgmine

AJAKIRI ELUKOGENUD

Teie reklaam jõuab vähemalt 123 600 lugejani!*

?? ??

INIMESELE

TRÜKIARV ALATES 42 000!

*Virumaa Teataja, Sakala, Järva Teataja,Valgamaalase jaPärnu Postimehe lugejatearv Turu-uuringute ASi ja Statistikaameti andmetel (ELU 2013 I poolaasta)

Tellijatele 34 500

Mujal, sh raviasutustes üle Eesti

–

–

4000

www.60pluss.ee

shPärnu Postimehe,
Sakala, Virumaa Teataja,

Järva Teataja ja Valgamaalase
tellijatele 31 000

Seenioride ühenduste kaudu Tallinnas

Valitud Südameapteekides

Väljaandja

–

2000

Seenioride ühenduste kaudu Tartus

–

–

800

700

Ajakirja saab koju tellida (1 number 2 eurot, sõbrahind 11 numbrit 11 eurot) telefonil 617 7717

Reklaami
broneerimine kuni
22. jaanuarini või kuni
jätkub vaba pinda
Sirly Kurisoo
tel 5307 9605
sirly.kurisoo@ajaleht.ee

