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Lühipuhkus
Külamuusikule on kõige mõnusam
kohata teist samasugust hullu, kes teeb
täpselt sama asja.
LAURI ÕUNAPUU, muusik
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Jurmalas

Kui paljud eestimaalased üritavad talveilma eest Egiptusesse või Türki pageda, siis Sakala reporter võttis asja rahulikumalt ja veetis perega pika nädalavahetuse lõunanaabrite kuulsas kuurortlinnas.
LK 7

Kirikumõis otsib säravaid
mõtteid

Et Suure-Jaani kirikumõisa kompleksi
kuuluvad laut ja tõllakuur edasi ei laguneks, otsitakse nende sisuga täitmiseks head plaani.

LK 4

UUS PARTII
KASUTATUD
ÄRIKLASSI ARVUTEID

VOODIKOHT

TARKVARAGA.

Viljandi rahvusvahelistele hansapäevadele võib tulla umbes 3000 külalist, kellele on vaja organiseerida öömaja. Maakonnas on voodikohti kokku 1500.

LAUAARVUTID al 45

SÜLEARVUTID al

www.mulgiarvutid.ee

ILM

Viljandi linnas

–9°
Täna puhub idatuulkiirusega 2–7 meetritsekundis.
Külma on 5–9kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
8.54 jaloojub kell 16.01.

VILJANDIS

Viljandi maakonnas

Politsei püüab
joobnuid

Allikas: Viljandi linnavalitsus

Peeter Kümmel

Viljandi hansalistele otsivad
öömaja kogenud tartlased
Viljandis tuleval aastal
peetavate rahvusvaheliste hansapäevade kümnetele tuhandetele külalistele hakkab majutusteenust vahendama
Tartu osaühing E-Turist
Reisibüroo.
Sama firma täitis täpselt sama
ülesannet 2005. aastal Tartus
peetud rahvusvahelistel hansapäevadel.
Konkurss kuulutati välja
seetõttu, et kõik suure peo külalisedeimahu lihtsalt Viljandi hotellidesse ära. Praegu on
Viljandi majutusettevõtetes
221 tuba 504 kohaga. Maakon-

öömaja.»

Eelistatakse kohalikku
Üheks päevaks saabujate arv
võibKrista Kulli hinnangul olla tõesti kümne tuhanderingis,
kuid mitmeks päevaks jääjaid
arvatakse olevat kolme tuhanderingis.
«E-TuristReisibürookasuks
rääkis see, et ettevõttel on kon-

kursi sisuks oleva teenuse vahendamiselpikaajaline, mitmekülgne ja suurt klientide hulka
haarav kogemus,» selgitas avalike suhete ja turismiameti juhataja ning lisas, et koostöö
saab alguse pärast lepingu sõlmimist. «Mul on väga hea meel,
et võitnudfirmal on juba suurte
hansapäevade kool seljataga.
Tahame, et mitte ühelgi soovijal
ei jääksViljandi hansapäevadele tulematasellepärast, et sobivat majutuskohtapole.»
Kulli selgitust möödatahavadkorraldajad kõigepealt külalistega täita Viljandimaa majutusasutused.Seejärel vaadataksenaabermaakondadepoole.
«Esmalt peavad sellest kasu saama ikka meie enda tublid ettevõtjad,» toonitasKull.
Komisjoni hinnangul oli E-

TuristReisibürooesitatud taotlus põhjalik, teenuse osutamise
kontseptsioon selge ning täpselt
kirjeldatud jaläbimõeldud.Samuti oli loodud teenuse osutamiseks vajalik e-keskkond, mida veelgi arendatakse.

Naabritel on ruumi
«Kui Tartus peeti 2005. aastal
hansapäevi, polnud sealvalmis
veel Dorpati hotelli ning külalised majutasime nii Otepääle
kui mujale,» rääkis E-Turist
Reisibüroo juhataja Kalle
Hansen. «Täpselt samuti tehti
muide ka möödunud aastal
SaksamaalHerfordis: osa delegatsioone oli ümbruskonnas
laiali.»
Hindamisel analüüsis komisjon teenuse kasutusmugavust klientidele, selle vastavust

Täna toimub üle-eestiline
kontrollaktsioon «Kõik
puhuvad» autojuhtide

kainuse kontrollimiseks
ja joobes juhtide liiklusest kõrvaldamiseks.Kell
10 kontrollitakse juhte
Kösti silla juures.

KÜLALISED

nas onkohti natukeüle tuhande.
«Niisiis on meil laias laastus maakonna peale kokku
poolteist tuhat kohta,» nentis
linnavalitsuse avalike suhete
ja turismiameti juhataja KristaKull. «Hansapäevade ajal on
selliseid külalisi, kes tulevad
ainultüheks päevaks, kuid teine osa on need, kes jäävad mitmeks päevaks ning vajavad ka

95 €

Lossi 28, tel 433 4171,
E–R 9–18.

500
1000

Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

€

Vestlema tuleb
Martin Helme

nõuetele, kaasatavate majutus-

Täna kell 18toimubkohvikus Fellin konservatiivse rahvaerakonna Järvaja Viljandimaa liikmete
aruteluõhtu, kus räägitakse edasisest tegevusest ja
visioonist.

ettevõtete koosseisu ja nende

asukohta, teenuse jätkusuutlikkust ja stabiilsust, vahendaja
kogemust samalaadse teenuse
osutamisel ning teenuse osutamise eest majutusasutuse leti-

hinna juurdehindluse määra.
«Nii Tartu kui Pärnu jäävad
Viljandist mõistlikkukaugusesse ning külalisi ööseks sinna
sõidutada pole probleem tuleblihtsalt transport korraldada võimalikult mugavalt,» kõneles Hansen. «Pealegi on
kindlasti neidkülalisi, kes sooviksid tutvuda Eestiga laiemalt.
Hakkame aga tööle, üle mõistuse pole siin midagi.»
35. rahvusvahelised hansapäevad kestavad Viljandis 2015.
aastal 4.–7. juunini ning sel ajal
oodatakse linna kümneid tuhandeidturistekogu Euroopast.

MAAKONNAS
Kuhu lähed,
Mulgimaa?
Täna kell 11algab Männiku metsatalus Mulgimaa
seminar.

–

Murravad päid
Täna kell 17.30algab
Karksi vallakultuurikeskuses mälumäng.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Ei tohi alla
anda
Statistikaameti

eile ilmunud artiklikogumikust «Laste heaolu»
saab teada, et ülekaalulistekoolilaste osa on Eestis viimasel kümnendil väga kiiresti suurenenud.
Kui 2005. aastal moodustasid nad
kõigist koolijütsidest 6,6, siis mullu
juba 11 protsenti.

Nii äkiline muutus viitab üheselt
sellele, et paljude põnnide harjumused on ebatervislikud. Nad ei
liigu piisavalt või toituvad ebatervislikult, sageli ilmselt mõlemat.
Et tegu on lastega, tuleb otsa vaadatanende vanematele. Peab tõdema, et tänapäeval on väga palju võimalusi, misahvatlevad põngerjaid
vabal ajal toas istuma. Selmet õues
palli taguda või sõpradega kulli
mängida, võivad nad hoopis oma
linnaluua, kurjamitega plahvatusterohkesmöllus võidelda või võidusõiduautot tüürida.Seda kõike
mõistagi virtuaalmaailmas. Ja isegi
kui laps õnnestub toast välja meelitada, võib ta lõpuks ikkagi mõne
kaubanduskeskuse pingile maandudaning seal juhtmevaba internetiühenduse abiga silmadega nutitelefoni ekraani puurida.
Panna lapsi tervislikkueluviisi
kõigele sellele eelistama ei ole lihtne. Nende nõrkust ahvatlustele järele anda tulebmõista.

Panna
lapsi

tervislikku eluviisikõigele sellele eelistama ei
ole lihtne.
Nende
nõrkust
ahvatlustele järele
anda tuleb
mõista.

näite sellest, mis juhtub
siis, kui laste toiduvaliku tervislikkuselekäega lüüakse, leiab
mitmest söögikohast. Menüüsolev
lastepraad tähendab pahatihti friikartuleid viinerite ja rohke kastmega. Lastele selline toit jumeeldib.
Allaei tohiaga anda. Visaduse,
hea eeskuju japisukese pingutusega
saab lapsevanem selleks kõigest hoolimatapalju ära teha. Võsukesega tasubnädalavahetusel üheskoos ette
võtta liikumist nõudev tegevus, lasta
talvõimalusekorral minnakooli ja
tulla sealtkoju jala ning pakkuda talle tervislikku toitu. Sellised mõjutusvõimalusedtulevadainult kasuks.

Hea

REPLIIK

Elus eksponaat
jutt
Kui
le,
järjekorras

läheb pärandiMargus
kerkivad esimeses
silmade ette
Haav
tuhmunudmündid muuSakala
seumivitriinides, linnuse433
varemed, mõisad ja paremal juhul ka rehetared.
Edasijõudnud teavad, et
pärand on märksa laiem
mõiste ning sinnaalla kuuluvad näiteks veelregilaulud, kohanimed ja kaunid maastikud.TänaseSakala kultuuriküljel
juhib muusikLauri Õunapuu tähelepanu sellele, etkooliprogrammides käsitletakse rahvalaulikuid kui kedagi, kes
elasid jategutsesid ammuselhallil ajal.
Jaanuari lõpuni kestev ringreis kannab üheksasse Eesti
paika tänapäeva külamuusikud, kes annavadinimestelevõimalusekuulata oma rahva muusikat. Just selleks, et tõestada:tõelisedpärimusmuusikud ja rahvakultuur ei jäänud
teps mitte Teise ilmasõja eelsesse aega.Alati tasubenda
ümberlahtiste silmade jaavatud meelega ringi vaadata.
Naabertalukarvane vanaisa, kes piduõhtul oma lõõtsa saatel laululahti lööb, on väärtus, mida tasubhinnata jahoida.

Viljandimaa vajab
energiaagentuuri
ERAKORDSELT SOE sügis ja talve pehme algus on säästnud
peredele ja ettevõtetele nii
mõnegi euro küttekuludelt,
mille suurus on tavapärastel
talvedelselleks ajaks jubapaljudele muret valmistanud.
Kuid nagu vanarahvas ütleb,
ega tali taeva jää. Eestis võib
küll suvi vahele jääda,ent mitte talv. Nii saame tänavugi kogeda pakast ning tasuda suuri
küttearveid.
Sestap on elamute ja muude hoonete soojustamine ning
energia efektiivnekasutamine
nüüd ja edaspidi meie laiuskraadil ääretult tähtis teema.
Me ei pääse mööda vajadusest
oma eluruumeaastas seitsmelkaheksal kuul kütta. Energia,
sealhulgas soojusenergia, jääb
üheks peamiseks kuluartikliks
paljude perede ja ettevõtete

eelarves.

MILLINE soojustusmaterjal valida? Millineküttesüsteem rajada?Millinekütus kasutusele
võtta? Need on valikud, mille
üle otsustamine on muutunud
üha raskemaks.
Lahendus, mis sobib suurele kortermajale, ei ole parim
individuaalelamule. Lahendus, mis on efektiivne tsentraalse katlamaja läheduses
olevale kortermajale, eipruugi sobida sarnaselekortermajale linnateises servas. Taastatud vana puitmaja soojustamine eikäi samal viisilnagu uue
kivimaja puhul.

Kas teie meelest on
Eestis uut erakonda
vaja?

TIIU
METSAMÄRT,

SIIM
KABRITS

kodune

riigikogu liige

Isamaa ja Res Publica Liit

Et investeeringud on selles
vallas mahukad, võib iga ebatäpne valik minna tarbijale
kalliks maksma:loodetud sääst
jääbsaavutamata. Sestap on aina tähtsam, et inimestel oleks
võimalik enne otsuse tegemist
kasutada eeltöödeldud informatsiooniturulpakutavate võimalustekohta. Mis kõige olulisem: info peab teenima tarbijate huveehk olemakoostatud
tootjatest ja tarnijatest sõltumatult.
Seepärast teen ettepaneku
moodustada Viljandimaa sõl-

tumatu energiaagentuur. ÜlENERGEETIKA ON valdkond,
milles puhuvad üle maailma
uued ja eriilmelised tuuled.
Viimase paarikümne aasta
jooksul on ka Eesti energiatootmises ning hoonete energiatarbimises aset leidnudsuured muudatused.
Energia kallinemise tõttu
otsitakse üha uusi võimalusi
seda efektiivsemaltkasutada.
Kuuleme ainauudiseid uutest
kütteliikidest ja uutest lahendustest selles vallas. Arengud
energeetikas, sealhulgas soojusenergeetikas, on kohati sama kiired kui muutused infotehnoloogias, millel pilgu peal
hoidmine on tavaliseleinimesele üsna keeruline.
Informatsiooni on väga palju ja see on killustunud. Inimesel, kes soovibmuuta oma elamu
energiasäästlikumaks, on piltlikult öeldes ees tuhat võimalust,
kuid puudu on heast nõuandest,
missugune neist on konkreetsetes oludes kõige sobivam.

KÜSITLUS

distatult oleks tegemist maakondliku infokeskusega, mis
koondaks ja töötleksselle valdkonna teavet ning vahendaks
seda inimesteni. Agentuur
oleks valdkonnaarvamusliider
ja kohalik eestvedaja.
DETAILSEMALT
RÄÄKIDES
peaks agentuur olema asutus,
kusthoone omanikuloleks võimalik saada sõltumatult läbikaalutud vastused kõigile küttesüsteemi rajamist ja soojustamistpuudutavatele küsimustele.Lisaks info töötlemisele ja
vahendamisele oleks agentuuri pädevuses korraldada kortermajade soojustamise ühishankeid ning rääkida kaasa tänavavalgustuse, prügimajanduse, ühistranspordi jareovee-

käitluse korraldamises, kus on
võimalikkasutusele võtta uusi
tehnoloogiaid.
Agentuuri ülesanne peaks
olema Viljandimaa säästva
energiamajanduse arengukava
väljatöötamine. Kava näitaks
ära, kuidas tuleks maakonnas
sellesvallas edasiliikuda.
Energiaagentuur oleks partner kohalikele ettevõtetele, mis
on otseselt või kaudselt energiavaldkonnaga seotud. Näiteks
saaks see koordineerida kohalikespõllumajandusettevõtetes
biogaasi tootmist. Samuti on
maakonnas puidutöötlejaid
ning akna- ja uksetootjaid,kelle toodangu arendamine energiasäästlikkuse võtmes suurendaks tööstuse lisandväärtust.
Koostöövõimalusi on palju
ja vajadus nende järele suur.
Fakt on see, et Eesti elamufond

PRÄÄNIK
Viljandi gümnaasiumi õpilane
Andres Anissimov pääses teadust populariseerivasse telesaatesse «Rakett 69».

Inimesel,
kessoovib muuta
oma elamu
energiasäästlikumaks,
on piltlikult öeldes
ees tuhat
võimalust, kuid
puudu on
heast nõuandest.

Ei oskagi öelda.Kindlasti
ei muudaks valiku suurenemine midagi halvemaks, nii
et uue erakonna loomise
vastu ma küll ei ole. Iseasi
on muidugi, kas too partei
ikkagi teistest kuigivõrd
erineks.

PAAVO

EENLA,
pensionär
Oleneb, millisest erakon-

nast me räägime. Kui uus
erakond oleks olemuselt
samasugune nagu ülejäänud, poleks selle loomisel
mitte mingisugust mõtet.

HELLE

VARIS,
juuksur
vananeb ning see tähendab
ühtlasiküttekadude ja-kulude
suurenemist. Seda kõike ajal,
mil kütused lähevad järjest
kallimaks.
Probleemid on Eesti eri
paikades eriilmelised.Kui suuremates linnades ja nende
ümbruses on inimestel tänu
kinnisvara kõrgemale hinnale
võimalikinvesteerimiseks kaasata laenuraha, siis maal on
see võimekus väike võisootuks
olematu.
Maapiirkondade ühine mure on maksevõimelistestelanikest tühjenevad kortermajad,
mille kütmine kaugkütte teel
on muutunudebaotstarbekaks.
Need kortermajad vajavad lokaalseid lahendusi. Kindlasti
on veelgi lahendust vajavaid
probleeme, miskohe ei meenu.
Niisiis on minu üleskutse
Viljandimaa omavalitsustele,
maavalitsusele ja teistele osalistele kutsuda lähemal ajal
kokku mõttetalgud, et täpsemalt läbiarutada Viljandimaa

Kuna ma olen ise ühe erakonna liige, on mul sellele
küsimusele mõnevõrrakeeruline vastata. Kaldun arvama, et uus partei ei pakuks midagi uut. Pigem
võiksid olemasolevad erakonnad mõnevõrra muutuda.

RIINE

ANT,
infospetsialist

energiaagentuuri asutamisega

Minu meelest oleks seda
küll vaja. Vanaderakonnad
näikse end liiga kindlalt
tundvat ja valimislubadused kipuvad korduma.
Omaette küsimus on, millist ilmavaadet uus erakond esindama hakkaks.
See peaks ülejäänutestmillegi poolest eristuma. Niiöelda uut vana ei ole vaja.

seonduv, jaseejärel tööd alustada.

Karl-eduard Salumäe

PIITS
Viljandis Külvi tänaval murti sisse garaaži ja varastati valuveljed
koos rehvidega.
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UUDISED

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

Mullu võeti Viljandi maavalitsuses vastu 38 uue nime
taotlemise avaldust. Uue
eesnime sai kolm, uue perekonnanime 33 ning uue
isikunime ehk
ja perenime kaks inimest.

ees-

PÕLEV KUNST

Tuleskulptor süütab
meistrivõistlustel kapsa
Katre Tatrik
katre.tatrik@postimees.ee

Muu hulgas hakkab loodav haljastuskomisjon arutama Valuoja
orus kasvava ebatsuugasalga saatust.
Saarm
Marko

Tääksis elav skulptor
Eva-Leena Mikson sõidab täna Riiga tuleskulptuuride maailmameistrivõistlustele. Seal ehitab
ta kolme päevaga valmis
karkassi, mis süüdates
muutub avanevate lehtedega Savoia kapsaks.

Uuest komisjonist
loodetakse
pingeleevendaj at

Karl-eduard

Eva-Leena Mikson lõpetas Tartu kõrgema kunstikooli skulptuuriosakonna möödunud kevadel. Tema lõputöö teoreetilise osa üks eesmärkeoli valmistuda osa võtma maailmameistrivõistlustest. Oma sõnul on ta
seal osalemisest unistanud juba viimasedkolm aastat.
Töö andis tulemust ja täna
sõidabki Mikson nädala lõpul
Riias korraldatavatele teistele
tuleskulptuuride maailmameistrivõistlustele. Seal asub
ta võistlema 12 riigi parimate
tuleskulptoritega, kelle on kavandite põhjal välja valinud
rahvusvaheline žürii.

Viljandi linnavalitsust
nõustama hakkav haljastuskomisjon võib ära
hoida nii mõnegi otsuse, mis avalikkuses
suurt vastuseisu tekitaks.
Linnavalitsuse haljastuse ja
heakorra spetsialist Age Alas
selgitas, et üks teema,millega
loomisjärgus olev komisjon
kindlasti tegelema asub, on
Valuoja oru ebatsuugasalga
küsimus. Praegu on Age Alase sõnul jõuseelmiselinnavalitsuse tehtud otsus kõnealused puud maha võtta, kuid
usutavasti vaadatakse see
varsti üle, sest plaan ebatsuugad langetada on saanud linnakodanikelt palju kriitikat.

Kapsas avab põledes lehed
Koos Eva-Leena Miksoniga sõidabvõistluseleEesti tuleskulptor Reino Altrov. Kolm aastat
tagasi said Altrov ja Mikson
Tallinnas esimesel tuleskulptuuride MM-il kolmandakoha.
Siis kuulus meeskonda veel
Tartu kõrgema kunstikooli
skulptuuriosakonna meister
Lauri Tamm. Tema juhendas
ka Miksoni tuleskulptuure käsitlevat lõputööd.
Lauri Tamm ütles, et veel
viis-kuus aastat tagasi olidEesti tuleskulptuurid suhteliselt
üheülbalised kahemõõtmelised põlemapandud objektid.
«Neid oli küll ilus vaadata ja
rahvale need meeldisid, kuid
nüüd lähenetakse skulptuuridele üha rohkem inseneri poole pealt. Tegema on hakatud
keerulisemaid kineetilisi tuleskulptuure, mis põledes
muudavad kuju või liigutavad
ennast,» rääkis Tamm.
Selliseid skulptuure meeldib tehaka ReinoAltrovile ja
Eva-Leena Miksonile.
Riias ehitavad nad kolme
päevaga valmis 5,7 meetrikõrguse karkassi, mille täidavad
põhuga. «Süütame oma skulptuuri alt ja kui tulihakkab levima, lööb see eri ajal lahti 12
lehte,» kirjeldas Mikson võistlusel süüdatavatkorstnaefektiga taiest.

Skulptorid loodavad esikohta
Lauri Tamm pole Savoia kapsa
kavandamise juures olnud, ent
eskiisi põhjal arvas ta, et tehni-

Salumäe

karl.salumae@ajaleht.ee

töös osaledateeb ekspertidelelinnavalitsus. Haljastuskomisjoni maksimaalseks suuruseks on seatud 15 liiget,
kuid esialgu piirdutakse ilmselt kuue eksperdi ning kuue
linnavalitsuse spetsialistiga.
Üks pakilisemaid ülesandeid ning peamisi põhjusi, miks komisjon luuakse,
on haljastuse arengukava
väljatöötamine. Haljastuse
ja heakorra spetsialisti sõnul on ette nähtud, et komisjon käibkoos vähemalt kord
kolme kuu jooksul, kuid esialgu kohtutakse justarengukava tõttu kindlasti tihedamini. Esimestkorda kogunetakse mitte rohkem kui kuu
aega pärast koosseisu selgumist.

Rohkem häid ideid
«Mitu pead on ikka mitu
pead,» sõnas Age Alas, rääki-

des sellest, millist kasu võiks

Luuakse arengukava
Haljastuskomisjonist

Eva-Leena Mikson näitab oma kodus Viljandimaal Tääksi külas konstruktsiooni, mille sarnase ta koos teise
võistkonna liikme Reino Altroviga paneb püsti Riias tuleskulptuuride maailmameistrivõistlustel ning täidab
süütamiseks põhuga.
Elmo Riig
liselt on see suur proovikivi.
«Seda eelkõige seetõttu, et niisugustel üritustel on ehitamiseks ette antud kindel aeg ja
materjalikogus. Seetähendab,
et insener-tehniline mõtlemine ja läbikaaluminemuutuvad
skulptuuri juures väga-väga

oluliseks,» rääkis ta.
Ent Eva-Leena Mikson oli
enesekindel. «Oleme ehitustöö
läbi harjutanud ja praegu kõik
toimib. Tuleb lihtsalt kohale
minna jaehitamahakata.»Ta ei
teinud saladust, etsuurelvõistlusel on sihiks võetud esikoht.

2009. aastast tuleskulptuuride vastu huvi tundnud Mikson keevitab javoolibka teistsuguseid skulptuure. Ent tuleskulptuuride puhul paelub te-

KAS TEATE?
Teised tuleskulptuuride maailmameistrivõistlused
•

•

•

Kestavad 16.–18. jaanuarini Riias.
Eesti meeskond ehitab ja süütab viie meetri kõrguse
keerulise korstnaefektiga kineetilise tuleskulptuuri «Savoy Cabbage» ehk «Savoia kapsas». Põlemisel avanevad
kolmekihilisel kapsapeal järk-järgult lehed.
Võistlus on osa Riia kui Euroopa kultuuripealinna programmist.
Allikas: Tartu Postimees

da oma sõnul tule vägi ja see,
kuidas skulptuur põledes vormi muudab. «See on juhuste
kunst. Alati on ka midagi uut

oodata.Kunagi ei saa kõiki detaile täpselt ette planeerida,
sest tuleskulptuurides on looduse jõudu,» lausus ta.

saab
Viljandi linnavalitsuse juures alaliselt tegutsev nõuandev kogu, millesse kuuluvad
haljastusküsimustes pädevad linnavalitsuse spetsialistid ning linnas tegutsevad
eksperdid. Komisjon lahendab tähtsaid haljastusküsimusi ning teeb linnavalitsusele neis asjusettepanekuid.
Muu hulgas hakkab haljastuskomisjoni pädevusse kuuluma ehitusprojektide japrojekteerimistingimustehindamine ning haljastuse tormikahjustuste analüüsimine.
Komisjoni täpne koosseis
peaks selguma järgmiseks
nädalaks, ettepaneku selle

haljastuskomisjoni moodus-

tamine tuua. «Loodetavasti
saab linnavalitsus nii rohkem häid haljastusideid.»
Viljandis on varem mitu
korda juhtunud,et otsus mõni puu või puude salk maha
võtta on leidnud negatiivset
vastukaja. Lisaks eespool
mainitud Valuoja ebatsuugade loole saab näiteks tuua
Kesklinna kooli ja huvikooli
vahelise pargi keskel seisnud
tamme ning Järveotsal asunudLembitu salumahavõtmise. Küsimusele, kas haljastuskomisjoni loomine võiksaidata edaspidi selliseid asju vältida, vastas Age Alas jaatavalt.
«Haljastuse arengukava
peaks selliseid pingeid leevendama,» avaldas ta usku.

Mulgimaa saab toetust
Rahvakultuuri keskus kuulutas välja Mulgimaa kultuuriprogrammi taotlusvooru, mille maht on 54 450 eurot.
Kultuuriprogramm väärtustab ja taaselustab Mulgimaale omast elulaadi, tavasid
jakombeid, oskusining keelelist eripära.Programmi abiga
soovitakseaidata kaasa vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimiselening elavas

kasutuses püsimisele. Samuti
on tähtis siduda noori esivanemate keele- jakultuuripärandiga ja laiendada kohalikus kultuuris osalejateringi.
Programm hõlmab Viljandimaal Abja, Halliste, Karksi, Tarvastu jaViljandi valda
ning Mõisaküla linna. Valgamaalt kuuluvad programmi
Helme, Hummuli ja Põdrala
vald ning Tõrva linn.
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Viljandi õpilane
astus avasaates

«Raketi» pardale
Madis

Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Laupäeval alustas neljandat hooaega Euroopa
parimaks haridussaateks
tunnistatud ETV noorte teadusvõistlussaade
«Rakett 69». 15 parema
sekka, kes saates jätkavad, valiti Viljandi gümnaasiumi õpilane Andres
Anissimov.
Väljavalitud hakkavad selle
nädala saates mõõtu võtma
võistkondades, kus individuaalseteoskustekõrval mängib rolli meeskonnatöö. Saate
võitjaks kuulutatakse ainult
üks võistleja, kes pälvib 10 000
eurosuuruse teadusstipendiumi.
Esimeses osas tulisaatesse
pürgijatel läbida

võistlusrada,
millelneid ootas
neli kiiret tegutsemist ja taiplikkust
nõudvat
ülesannet. Andres Anissimov
(pildil) jäi hätta
neist vaid esimese, suure sepaviguriga,kus pidi läbipõimitud
nöörid teineteisest eraldama.
Sellega pandi proovile õpilaste ruumiline taju.
«Pisutoli närv sees,» meenutas Anissimov. «Esimene telekogemus ikkagi. Kui ma hiljem seda vigurit vaatasin, sain
aru küll, kuidas see lahti
käib.»
Saatesse läks ta ennast
arendama japroovile panema.
«Stipendiumolika väikemotivaator, aga see ei olnud põhieesmärk,» sõnas ta.
Anissimov on vanem vaid

ARVAMUS
Toomas

Rähn
Andres
Anissimovi
rühmajuhendaja
Andres on noormees, kellega on väga meeldiv suhelda. Tema südamlikkust
mainisid ka saate tegijad.
Ta on reaalainete huviline. Juba aastaid on Andres olümpiaadidel maakonna paremate hulgas.
Lisaks sellele on ta hakanud silmapaistma muusikaliste ja loominguliste
annetega. Koos klassikaaslastega esines ta mullu väga edukalt muusikalise põimikuga Jõgeval
Betti Alveri luulepäevadel. Seega, Andres on väga meeldiv jamitmekülgne noor.

ühest saatesse pääsenud konkurendist. «Ma usun, et vanus
seal väga oluline ei ole, pigem
loov mõtlemine ja probleemilahendamiseoskus. Teoreetilised teadmisedei olesamuti nii
tähtsad,» rääkis ta.
Laupäeval said televaatajad teada, et Anissimov tahab
teadusajalukku minna esimese tüübi diabeedi ravijana.
«Meditsiin mind huvitab küll,
aga pigem on see mõte minu
personaalne asi,» sõnas ta.
Teise aasta reaalsuuna õpilane Anissimov ei ole veel otsustanud, mida pärast gümnaasiumikõrgkooli õppima läheb,
aga meditsiin on tema sõnul
kaalumist väärt.

Amserv Viljandi

Tehnoül
e
vaatusest
rahatagasi!

Nüüd osalevad

kõik Amserv Viljandi Tehnoülevaatuse kliendid
loosimises, kus iga nädal
saab üks õnnelik kampaanias osaleja

tehnoülevaatuse raha tagasi.
Lisaks kõikidele klientidele kingituseks

5 l talvist klaasipesuvedelikku.

Kirikuõpetaja Kristi Sääse sõnutsi ootab kogudus niisama seisvatele hoonetele, sealhulgas vanale tõllakuurile pikisilmi rakendust.

3 Elmo Riig
×

HOONED

Kirikumõisa tulevik
koosneb küsimärkidest
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Eestis on vähe selliseid
terviklikuna säilinud kirikumõisaid nagu Suure-Jaanis, kuid paraku
seisavad XIX sajandist
pärit maakividest hiigellaut ja tõllakuur kasutuseta ja lagunevad nukralt.
Kirikuõpetaja Kristi Sääse sõnutsi ootab kogudus hoonetele pikisilmi rakendust, aga esialgu ei oleühtkikindlat mõtet.
Ka Viljandimaa muinsuskaitseinspektor Anne Kivi loodab, etkeegi Suure-Jaani kirikumõisaga midagi ette võtab.
«Ilusad hoonedseisavadkasutult. Need, mis tühjad on, teadagi aiva lagunevad,» sõnas ta.

Kas müüa või lasta
laguneda?
Muinsuskaitseinspektor rääkis, etkogudusel kui omanikul
on kohustus mälestistena arvel olevaid hooneid lappida,
et katused vett peaksid, ja neid
korras hoida, aga see on lisakulu ja tulu ei paista kusagilt.
«Kuikogudus ise hoonetele funktsiooni ei leia, müügu

avalikul enampakkumisel maha.Seisvad hoonedmuutuvad
lagunedes ju aina viletsamateks,» jätkas inspektor.
Kirikuõpetaja aga ütles, et
niisama üksikuna kogudus
neid hooneid müüa ei taha:
see võib rikkuda terviklikku
ansamblit.
Tema kinnitusel ei oska
nad suure laudahoonega midagi ette võtta ning tõllakuur
on panipaik, kus hoitakse tööriistu, aga sellekski pole nii
suurt ruumi vaja, iseäranis
nüüd, kui terendab vana pastoraadimaja kordasaamine.
Vana laudahoonega on
seotudaga üsna suurejooneline plaan. Nimelt tulikümme
aastat tagasi organist Andres
Uibo välja mõttega luua majesteetlikku hoonesse orelivabrik.
Orelivabrikut kavandas
Suure-Jaani muusikapäevade
kunstilise juhi vankrit vedav
Uibo sakslase Martin ter Haseborgiga, kellel on Saksamaalomanimelinefirma.Mõttes oli vana maakividest laut
renoveerida, et hakata seal
tellimuste peale oreleid tootma. Esimeselaastal oleks tehtud üksikuid osasid, näiteks
vilesid. Kava järgi oleks ettevõttes töödleidnud 12inimest,
nende seas paar Saksamaalt
pärit meistrit.

Uibo ütlemistmööda tõmbasid plaanidele kriipsu peale majanduskriis ja kirikute
sulgemine Lääne-Euroopas.
«Mure olika tööjõuga. Pidasime Eesti orelimeistritega läbirääkimisi, aga nad eiolnud
koostööaltid igaüks tahabise
direktor olla,» rääkis ta.
Nüüd on päevakorda kerkinud suur Vene turg ning
Uibo jutu järgion Hiinas kirikute rajamine võtnud buumi
mõõtmed, aga oreliturg on
seal täitmata. «Seega tuleks
nüüd hoopis ida suunas vaadata,» kõneles organist.
Ta lisas, et praegu on kõige tähtsam teha korda Artur
Kapi ühingu maja, aga on võimalik, et orelivabriku plaan
võetakse tulevikus uuesti üles.
–

Kas talupood või
muuseum?
Kristi Sääsk tõdes, et koguduselhooneterakenduseks kindlaid mõtteid ei ole. «Üht-teist
on aegade jooksul välja käidud. Oleme mõelnud, et tallikuuri passiks muuseum, mis
keskenduks kihelkonna vägeva mineviku tutvustamisele.
Erki Seppkäis välja mõtte rajada laudahoonesse KeskEesti stuudiokeskus, kus võiksid olla pop- ja muu muusika
salvestamise võimalused, saal

ARVAMUS

Anne Kivi

muinsuskaitseinspektor
Kirikumõisas kui ajaloolises üksuses on neil hoonetel suur ajalooline
väärtus, need on tähtis
osa Suure-Jaanist. Orelivabriku mõte on väga vahva. Tore, kuileidub lennukaid ideid, ja vahel leidub
ka mõni hull, kes suudabki esialgu mõeldamatuna
tunduva plaani ellu viia.
Kui kellelgi peaks veel nimetatud hoonetega mõtteid tekkima, puistaku
aga välja!

ja ööbimiskohad,» rääkis
Sääsk.
Arutatud on ka tantsusaali ja meelelahutuskeskuse rajamiseplaani, aga ööelu tõttu
pole see mõte suurt vaimustust tekitanud. Veel on olnud
arutusel teha tõllakuuri surnute hoidla või anda see rendiletalupoele.

Helista kohe 650 2175 ning
kutsu sõber ka kaasa!
Kampaania kestab 15.01kuni 28.02.2014.
Täpsed tingimused ja loosikupongid ootavad teid kohapeal.

Kohtumiseni!
Amserv Viljandi

TehnoülevaatusE–R 8–17, L 8–14
Tel 650 2175
Karula teeristi, 71024 Saarepeedi vald

tehno.viljandi@amserv.ee

Vanasse lauta on kavandatud orelivabrikut ning stuudiokeskust.

Seni tühjana seisnud pastoraadihoone on erksavärviliseksrenoveeritud.
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UISUVÄLJAK

Rattaklubi liikmed katavad Viljandi
lauluväljaku esise platsi jääga
Marko Suurmägi

väli, millelkõik soovijad tasuta uisutadasaaksid.

marko.suurmagi@ajaleht.ee

«Käisin detsembris ühel
külmal õhtul laululava valgustust vaatamasning avastasin, et
plats selle ees oli vihmast
jäiseks muutunud,» meenutas
Šmidt. «Siis tekkiski mõte, et
sinna võiks uisuplatsi teha.»
Detsembris käis Šmidt betoonist tantsuplatsi korra
lumest puhtaks lükkamas, kuid
siis läksid ilmad soojaks ja uisuväljaku tegemisest ei tulnud
midagi välja. «Praegune ilmaprognoos on lubav,» hindas
ta eileolukorda. «Lundei lubata ja külmakraade on piisavalt.»
Seda, kas täna saab uuel
jääväljakul uisutada, Šmidt
lubada ei julgenud. Ta tunnistas, et platsi rajamine osutus
keerulisemaks, kui ta esialgu
oli arvanud, ning esimese kastmise järel head jääd ei tekkinud.

Kaks Viljandi rattaklubi liiget tõid esmaspäeva õhtul lauluväljakule
ligi sada meetrit tuletõrjevoolikuid ja pumba, et
valada lauluväljaku ette
tantsuplatsile uisuväljaku aluskiht.
«Katsetame. Teeme seda esimestkorda jakogemusi meilei
ole,» ütles Viljandi rattaklubi
president Veiko Šmidt, kes
koos klubi liikmeKoit Tederiga jääplatsirajab.

Idee tekkis detsembris
Teisipäeva hommikul selgus,
et jää oli nii mõneski kohas
ebaühtlane ja osal platsist oli
vesi külmunudkihiti. Eile õhtul kastsid mehed väljakut
uuesti ning kui kõik õnnestus,
peaks seal täna saama juba uisutada.
haldava
Lauluväljakut
Sakala keskuse direktor Jaanus Kukk rääkis, et siinse rattaklubi juhtoli jubapaarkuud
tagasi pakkunud välja mõtte
rajada külmal ajal platsile liu-

Jäähalliga ei konkureeri

Esmaspäeva õhtul ujutati lauluväljaku esine jääplatsi tegemiseks veega üle. Ehkki vesi kippus sealt ära voolama, oli järgmiseks hommikuks esimene jääkiht valmis. Eile valati järgmist.
Marko Saarm

Jaanus Kukk selgitas, et kui
platsile jää tekib, võivad kõik
seal uisutada,kuid ametlikuks
jääväljakuks seda pidada ei
saa. «Riietumisvõimalustmeil
seal eiole ning esmaabi ei anta,» rõhutas ta.

Küll aga olevat võimalik, et
kui uisutajaid koguneb hulga,
pannakse tavaliseletänavavalgustusele lisaks põlema kõlakoja lambid.
Nii Kukk kuiŠmidt kinnita-

sid, et lauluväljaku jääplats ei
hakka konkureerima Männimäel asuva uisuväljakuga.
Laulukaare all asuva uudse
väljaku jää kvaliteet sõltub ilmast märksa rohkem kui ka-

tusealuses ja hooldatavas
jäähallis.
Kui külmad ilmad jätkuvad, on tõenäoline, et järgmisel
nädalal hakkab rattaklubi uisurada rajama ka Viljandi

järvele. Seal loodabklubi kuu
lõpul korraldada tavapärase
Mulgi uisumaratoni. Viljandi
järve uisuraja valmistamises ja
hooldamises onrattaklubil juba viie aasta pikkunekogemus.

SIMPLYCLEVER

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

tähendus.
ilustre iv

Suurem, ökonoomsem ja turvalisem kui kunagi varem!
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Ootame proovisõidule! Autovahetusel ostame tagasi Teie olemasoleva sõiduki.

86 hj bensiinimootor, 5-k. manuaal, pagasiruumi maht 590
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Moller Auto Viljandi OÜ

ŠKODA Eesti

mobiilirakendus

Hinnas 15 680

€

sisaldub: ??????

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

???????

?

?

?

?

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

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

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

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

??????

?????

???

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

?

?

??????????

???????????

???? ?????

??

???

?

?

??????????

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

?????????

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

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

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

?

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

?

? ???????

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

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

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

????

????

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

?? ??? ?

?

?

?

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

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

????????????????
…

ja palju

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

?????????

?

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

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

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

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

www.skoda.ee

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

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

??? ??

?

? ???

facebook.com/skodaeesti

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

???

??

???????

??

?????

KULTUUR

6 Sakala

15. jaanuar 2014

71

TEEMAD
Toimetaja MARGUS HAAV, 433 0046, margus.haav@ajaleht.ee

Viljandi pärimusmuusika festivali
kujundusvõistlusele laekus tänavu
rekordiliselt 71
tööd 52 autorilt.

RINGREIS

Tragid külamuusikud lähevad
maale endasarnaseid otsima
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Eile täitus muuseumitegelase, kunstniku ja vanavara koguja August
Pulsti sünnist 125 aastat. Selle tähtpäeva puhul võtavad külamuusikud ette ringreisi ja
esitlevad ühtlasi Krista
Sildoja raamatut «Äratusmäng uinuvale rahvamuusikale».
Täna algav ja kuu lõpuni kestev ringreis toob üheksasse
Eesti paika tänapäeva külamuusikud, et anda inimestele
võimalus kuulata oma rahva
muusikat.Peale eelnimetatud
raamatu esitluse on kavas
Pulsti rändnäitus, kontsert ja
simman.Lisaks on võimalik osta vanade rahvamuusikute
postkaarte, millestsaadav tulu
läheb Pulsti arhiivi digiteerimiseheaks.
Viljandimaal läbibringreis
Karksit. Sealseskultuurikeskuses ollakse ülehomme, 17. jaanuaril, kontsert algab kell 19.
Sissepääs on prii naguka kõigis muudes paikades.
Viljandi pärimusmuusika
aidas tegutsevas August Pulsti
õpistus käisid reisiplaane lihvimas teiste hulgas rahvamuusik
jarahvamuusikaõpetaja Krista
Sildoja, muusikLauri Õunapuu
ning Eesti teatri- ja muusikamuuseumi muusikaosakonna
juhatajaRistoLehiste.
August Pulsti enda viimane
ringreis oli aastal 1936. Miks

otsustasite niisuguse reisi
uuesti korraldada?
Krista Sildoja:Olen seda mõtet
ühest käest teise veeretanud
juba 20 aastat. Võimalik, et
praegu ongi selleks kõige parem aeg. Kõik soosib omakultuuri ja sügavat vaatamist juurte poole. Esivanemadannavad
meile tuge. Vaadake või uuemat kirjandust. Viimane suurepärane näide sellestvallast on
Valdur Mikita «Lingvistiline
mets». Selle tiraaž müüdi enne
läbi, kui mina raamatu osta
jõudsin.
Lauri Õunapuu: Ma pole
ilmselt ainus, kes arvab, et mida globaalsemaks maailm muutub, sedarohkem on vaja mõnda oma nišši. Iseseisvumisest
on piisavalt aega möödas, peale riigi peab olemaka rahvas.
Jubaüle saja aasta on meile maast madalast õpetatud, et
kultuur on pihta hakanud
Kreekast ja Roomast. Seda
kuulates tekib mingil hetkel
küsimus, kas siis meil ei olegi
midagi. Muidugi on ja veel tohutult rohkem, kui Kreeka ja
Roomakokku on suutnudmeile pakkuda. Külades on säilinud oma muusika ja oma vaimsus, seal toimib see natuke
teistmoodi kui suurtes linnades. Meil on külades muusikuid, kes on õppinud oma vanemate või külaelanike käest.
Veel on. Seetõttu on praegu
justõige aeg.
Viie aasta eest oli natuke
väiksem ringreis. Käisime külamuusikutega mängimas ja
väga soojalt võeti vastu. Tore,

et seekord saab tuuril kaasa
lüüa näiteks Harri Lindmets,
kes on suurepärane kandle- ja
lõõtspillimängija.

Eraldi peatükk eesti kultuuriloos
Nagu võib lugeda pärimusmuu-

sika keskuse kodulehelt, oli August Pulst kultuuritegelane, kelle mitmekülgsus ja panus Eesti
kultuuripärandi säilitamisse on
kultuuriloos eraldi peatükk.
August Pulst sündis 14. jaanuaril 1889 Pärnumaal ja suri
22. novembril 1977. Hariduse
sai ta Riia kunstikoolis ning
kunst läbis tema elu teiste tegemiste kõrval pideva joonena.
Pulsti elutööks sai aga muuseumide asutamine ning pärimusmuusika elushoidmine, toeks
kontserdid, ringreisid, salvestused ja meenutused ehedatest
külamuusikutest.
Peale Eesti teatri- ja muusikamuuseumi asutas Pulst ka
Tallinna Eesti muuseumi, vabaõhumuuseumi ja Tori muuseumi. Selle kõik tegi võimalikuks
tema korraldatud rahvamuusikute ringreisidelt saadud tulu.
Rahvamuusikute heliplaadistamine ja kirjapandud mee-

August Pulsti pidunädalal püüavad Risto Lehiste (vasakul), Lauri Õunapuu ja Krista Sildoja järgida tema mõtet kultuuripõllul kündmise kohta.
Pulst nimelt oli veendunud, et kündja on see, kellel sahk peos, hobune ees ja vagu järel, mitte see, kes ütleb, et võib künda.
Elmo Riig

Kui näpud veel töötavad,
tuleb rahvale näidata, et see
miski, mis on tuhandeid aastaid meiekülades eksisteerinud, on alles. Sellest on väga
hea rääkida javeel parem on
seda näidata. Alati vaadatakse mineviku poole, aga tegelikult on ka olevikus väga palju.
Krista Sildoja: Jah,külades
on veel palju alles! Meil on
plaanis minna kohale, nagu
Pulstki omal ajal läks, jakutsuda välja need, kes ise arvavad,
et mis tegija mina nüüd olen...
Nad ise ei teagi oma väärtust!
Tahame, et nemadki tuleksid
lavale ning võtaksidnaabrimeheka kaasa, kui too oskablaulda ja mängida. See onkülades
üsna loomulik asi, aga seda ei
panda tähelegi.
Lauri Õunapuu: Tahame
leida neid pillimängijaid, kes
on õppinud oma lähedaste

August Pulst oli mitmekülgne

mees.

nutused tolleaegsetest külamuusikutest on aidanud tänapäeval mõista eesti rahvakultuuri olemust ja sügavust.
(Sakala)

käest mängima kannelt, vilepilli, viiulitvõi mõnd muud pilli.
Külamuusikule on kõige mõnusam kohata teist samasugust
hullu, kes teeb täpselt sama asja.
Tähtis on, et mängitakse
pilli ja lauldakse laule. Väga
huvitav on teada saada, mis
Eesti eri kohtades praegu toimub: kes need mängijad on ja

midanadlaulavad. Ehk siis teha täpselt sama, mida Pulst
omal ajal tegi.
Kas usute, et külas mälu veel
elab?
Krista Sildoja: Ikka elab. Minu
pill on viiul ning olentänapäevalgi kohanud iseõppinud
viiuldajaid ja neil külas käinud.Eriti palju on neidLõunaEestis. Arvatakse, etkõrva järgi mängimine on kusagile kadunud. Ei ole! Seda me tahamegi nüüdrohkem märgata ja
välja tuua.
Lauri Õunapuu: Mina tegelen jällegilauludega ja mul on
olnud täpselt sama hea äratundmine, et Eestis on palju
rahvalaulikuid.Koolides ikka
räägitakse sellest, kes rahvalaulikoli jakuidas kunagi elas.
Nii tekibki stereotüüpne arvamus rahvalaulikust kui millestkimuistsest. Tegelikult on
lauljaid tänapäevalgi väga palju.
Pärast ringreisi kontserti
tuleb kohalikega simman, sellinemuhevahetukoosviibimine. Kui inimesed pole kohapeal harjunud pidutsema, siis
nüüd on neilviimaneaeg seda
õppida.
Risto Lehiste: August Pulst
tahtisomal ajal kokku koguda

ja säilitada kõike seda, mis
veel on olemas, et see olekskunagi hiljem inimestel meeles.
Meieringreisil onkavas ka kaheksa koolikontserti koos väikese tarkusejagamisega ning
kaasas on teatri- ja muusikamuuseuminäitus August Pulsti
elust.
Tema elu oli pikk ja kirev.
Et hariduselt oli ta kunstnik,
saab näitusel näha tema vahvaid lavakujundusi, akvarelle
ja õlimaale.Ta oli ametis Estonia teatri lavadekoraatorina.
Et ta oli vanavara kogudes hästi põhjalik, pani ta alati hästi
tähele, kuidas maal asjad käivad. Needoskusedkulusid ära
näiteks Kitzbergi «Libahundi»
juures.
Näitusega jõuame tänapäe-

va välja.
Hiljuti küsiti minu käest,
midaPulst isearvaks kõige selle kohta, mis meil praegu on.
Ma arvan, et ta oleks väga õnnelik, et Viljandis tegutseb temanimelineõpistu, kus hoitakse ja arendatakse meie rahvakultuuri.

Nii et enne arhiivi minemist
tasub hoopis mõne külamehe
uksele koputada?
Krista Sildoja: Ma kuulen hästi
palju, etrahvakultuur jääbku-

hugi sinna Teise maailmasõja

eelsesse aega. See on nii vana
ja vale suhtumine! Külas see
kõik elab.Minge ometikülla ja
te näete ise.
Mulle meeldib väga termin «külamuusikute ringreis». Me panemegi rõhku sellele, midakülas tehakse. Tähtis ei ole mitte niivõrd see, mida mängitakse, kui see, et seda tehakse nüüd ja praegu.
Väga ühekülgne on afišeerida,
et pärimusmuusikat saab õppida ainult arhiivisaavutuste
järgi.Märgake elavaid eeskujusid!
Kui kauaks neid veel jätkub?
Krista Sildoja: Nii kauaks, kui
meid siin veel on.
Lauri Õunapuu: Muusika tegemise vahendid muutuvad.
Lõõtsa asemele tuli akordion,
kandle asemelekitarr.Kui inimesel on ikka muusiku hing
sees, küll ta pilli leiab. Iseasi
on muidugi, kellelt seda õpitakse. Muusikakool on nii hea
ja kättesaadav, et mõnikord ei
viitsi vanaisa mandoliini isegi
kätte võtta.
Niikaua kui pillimängijaid
jagub, niikaua elab ka mängutraditsioon.Ei muutu muud
kui vahendid ja väljendusvorm.
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Jurmalas asuvasse ühte Euroopa suuremasse veelõbustusparki me paraku ei jõudnud.

Urmas Luik/Pärnu Postimees

PUHKUS

Viljandlaste talvised seiklused
lõunanaabrite kuurortlinnas
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Iga vähegi hakkaja eestlane sebib endale aasta
algul puhkusereisi kuskile lõunamaa päikese
alla, olgu siis Türki või
Egiptusesse. Kui endal
ressursse pole, aitab hädast välja SMS-laen või
leitakse kapist pesu vahelt vanaema kirsturaha.
Meie pere katsus omade jõududega toime tulla ning pärast
pangakontode tühjendamist saime kokku summa, millega vedas
välja kolmepäevase puhkuse

Lätikuurortlinnas Jurmalas.
Otse loomulikultandis vahetult enne teele asumist saba
meie auto ning soojenduseks
tuli korraldada rahvaküsitlus
teemal «Kes meile kütusena
õhku ja armastust tarbivat ratastel seljakotti laenaks?».
Imekombelkandsid ponnistused vilja ja kaunil reedehommikul võisid varasemad liiklejad näha Ikla poole lohisemas
autot, mille juhipoolnekülg oli
kahtlaselt maadligi surutud.
Selles pesuvannisuuruses
vormelis valitses ülev meeleolu. Kuulati retromuusikat ja
söödi lihapirukaid. Põnevil südamed tuksusid sünkroonis nagu ärkamisaegsel laulupeol.
Kohe, kui viidad andsid
märku sisenemisestLäti Vabariiki, muutus seni peegelsiledanatundunudVia Baltica üle
keskmise ebamugavaks lehmarajaks. Minu pea oli niikuinii
vastu lage. Naise pea tekitas
aga autokatusesse vilkurikujulise mügariku. Tütar oli endale klapid pähe pannud ja mütsi silmini tõmmanud ning tiksus sellise näoga, nagu istuks
ikka alles kodus voodiserval.
Peagi läks tee siiski paremaks. Muret tekitas hoopissee,
et iga teinevastutulija vilgutas
mulle autotulesid.Kartsin juba, et äkki on mõni ratas alt ka-

dunud või lohistan enda järel
kaitserauda takerdunud piiriputkat. Selgus aga, et põhjuseks olid iga paari kilomeetri
tagant teepeenral mõnd ohvrit
sakutavad sinivilkuritega kiskjad.Oleksin pidanud seda võtma kui ohu märki.

Liikluskultuurilised
erinevused
Olin vaevu hingamise paika
saanud, kui nainekõrvalistmel
arutult röökima pistis jakeskmist sõrme läbiesiklaasi suruda üritas. Üks vastutulijaist
sooritas südamerahus möödasõitu. Seeei jäänud muideainsaks korraks. Selgus, et meie
lõunanaabritel on omatekitatud kolmas sõidurida vaikimisi suisa liiklemisnorm. Õppisin
kiirelt ennast võimalikult tee
äärdehoidma.
Ohkasin kergendatult, kui
lõpuks Riiga sisenesime. Siiski
ennatlikult.Hetke pärast olime
mässitud reedeõhtusesse suurlinna tipptundi. Pearl Harbour’i
lahing on sellekõrval nagulasteaiatöötajatesuvepäevad.Naine esitas katkematult pantomiimi «Kalakuival» ja mina tulistasinpuusalt kõiki 36 aasta jooksul omandatud obstsöönsusi.
Laps kuulas jumalarahus Robbie Williamsi viimast plaati ja
jõnksutaslõbustatult peaga.
Oma kõige suurema liiklusfopaaga sain hakkama Jurmalas, kus ma suutsin GPS-seadme
«abil» ära eksida. Pool tundi
sõelusin edasi-tagasi mööda tupiktänavaid. Kõige rohkem ajas
vihale, et nägin eemal hotelli,
kuhu pidime jõudma, aga ligi
sellele ei pääsenud. Viimati
olin midagi niisugust kogenud
lapsena,kui läbi valuutapoe akna välismaanätse piidlesin.
Lõpuks hotelli sisenenud,
mu vererõhk siiski langes.
Proua vastuvõtus rääkis lätikeelse aktsendiga vene ja inglise segakeelt. Kui olin neli
korda kohmetult «Excuse me?»
öelnud, teesklesin, et sainkõigest aru, ja suundusime tuba
otsima.Liftis ärkas ka laps uue-

leelule ja klõbistas nuppe, nii
et tegime peatuse igal korrusel.
Tuba oli muidugi esinduslik. Isegi kliimaseade oli laes.
See puhus nõnda, et kardinad
lehvisid justkui daamide kleidid õukonnaballi avavalsil.
Laps kukkus tagasi oma mulli
ja hakkas telekast keskendunult lätikeelset «Simpsonite»
multikat vaatama.

Alternatiivne
elektritool
Täiskasvanutele oli paketis ette nähtud kaks vabalt valitud
protseduuri hotelli spaas. Otsustasime sellega kiirelt ühele
poole saada. Et mina mingit
mudimist ei salli, valisin oma
piiratud mõistusega sellised
protseduurid, millepuhul lootsin ilma hakkama saada. Nii
pandi mindalustuseks letikõrvale toolileistuma jalöödipähe agregaat, mis meenutas mikrofoniga kõrvaklappe. Muusikat ei tulnud aga kusagilt ja
mikrofoni otsast hakkas õhku
näkku puhuma. Sedasi veerand tundi järjest.
Teiseks valisin elektrolüütilise mürkidest vabanemise või
siis keemilised lokid ma ei
saanud brošüürist täpselt aru.
Igatahes kupatati mind väiksemasse tuppa, kus üürgas armutult paaniflöödimuusika. Siis riputati mukülge mitutsorti juhtmed ja jalad suruti veegatäidetud kaussi. Mõtlesin, et vsjohh,
nüüd teevad otsa peale javõtavad mu järelmaksuga soetatud
telefoni endale. Reaalselt läks
järgmise veerandtunniga vesi
kausis lihtsalt roostepruuniks
ja ma olin jälle vaba.
Et mu naisel on puhkamisest sootuks teistsugune arusaam kui minul, peksis ta meid
vastuvaidlemistmittekannataval toonil pimedale tänavale
ning sundis koos endagaLidonimelistkiirtoidukohta otsima.
Kogu show meenutas Sulev
Nõmmiku sketši kuulsast filmist «Mehed ei nuta».
Andsime alla kusagil raudtee ääres,kui torm ähvardaslast
–

lähima männi otsa kanda. Hiljem selgus loomulikult, et Jurmalas selleketi puhvetit polegi.
Üldse oli toidukohtadega
sedasi, et avatud oli vaid iga
kolmas ülejäänutel olid trellid ees jaomanikud ootasid vegeteerides suvise hooaja algust. Needaga, misavatud olid,
pakkusid enamastisushi’t. Jäigi arusaamatuks, kas keegi kohalikest peab söömispulkade
tehast või armastavad ettevõtjate meelest jaapanlased Baltimaades talvitumaskäia.
Kuigi tegu oli nii-öelda
vaikse hooajaga, liikus peatänaval ohtralt inimesi. Veidral
kombel oli peaaegu kõigil kas
õlakotist piilumas või lihtsalt
abitult järel lohisemas mõni
rotisuurune koeraniru.
–

Salapärane masin, mis pidi elektri abil kehast mürke välja pumpama.

Kesvamärjuke ja
küpse lammas
Kui jalad juba kenasti villis
olid, valisime õhtustamisekskoha nimega Café 53. Soovitan seda soojalt. Sain seal seni parima õlleelamuse, hüvast lambahautisest ja hõrgust mereandide pitsast rääkimata. Isegi toidukõrvale pakutud kuklid olid
nii head, et patt oleks olnudkorvike tühjaks söömata jätta.
Meeldivalt sumisedes liuglesin lähimasse alkoholipoodi,
et paaripudeli jaguesindusõlut
ka hotellituppa nõutada.Leti tagaoliaga nii osav teenindaja, et
lahkusin hoopis viski, Coca-Cola ja lapsele ostetud jäätisega.
Hilisõhtul otsustasime lapse omapäi jättaning hotellidiskoteegist läbiastuda.Seal pidasime vastu täpselt kolme loo jagu. Videodiskot tegi üks ülikonnas onkel.Paraku oli ta paar pitsi üle võtnud ja tulistashärdast
meeleolustveekalkvel silmadega täielvõimsusel noppeid Raimonds Paulsi kullafondist.
Järgmiselpäeval jagunesime taas rühmadeks. Naise kindel plaan oli kõik linna vanad
puumajad üle vaadata. Meie
tütrega eelistasime basseinides mõnuleda. Et laps kõndis
koos minu ujumispükstega sir-

Õdus nurgake kiireks teraapiaks. Leti serval paistab kast, millest patsiendile voolikuga hapnikku pumbati.
2 Üllar Priks
×

gel seljal naiste riidehoidu ja
telefone kaasas polnud, järgnes põnev seiklusmäng «Vanamehe trussikud», mis lõppes
õnneks viigiga. Saime end
spaas kenasti krimpsu istuda.

Karmavõlg ei hüüa
tulles
Jurmalas asub teatavasti üks
Euroopa võimsamaidveelõbus-

tusparke. Olinpangakontole salamisi jätnud täpselt nii palju
raha, et kui laps asu ei anna, tuleb seal ära käia. Et aga too teatas suuremeelselt, et talle piisas täiesti spaamõnudest, tassisin lahkumispäeval kompsud
autosse jalgadega praktiliselt
maad puudutamata.

Saime koduvabariigi poole
vurada peaaegu 100 kilomeetrit, kui ühtäkki sundisid sinised vilkuridmeid peatuma. Kerisin hirmunultklaasi alla. Oli
ka põhjust. «Jaunums, jaunums. Konstaabel Saldejumps olen. Dokumendid siia.
Sõitsite 50 kilomeetri alas 87ga,» teatas vormis riidekapp
kuival toonil. Sain trahvikviitungi, et maksta tuleb 85 eurot.
«Nii, nüüdsai siis veekeskuses
kah käidud,» ohkasin alistunult.
Kui kodus lõunanaabritele
internetipanga kaudu trahviraha üle kandsin, leidsin ennast
mõttelt, et nüüd kuluks veel
üks päev puhkusest puhkamiseks ära.
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HALJASTUS

Lehtpõõsad annavad fantaasiale
rohkesti mänguruumi
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

vapoolseks. Värvirõõmu leiab
sellest põõsast suvelgi, sest lisaksrohelisele on valge- jakol-

TEABEPÄEV

kapuude kõik taimeosad on
mürgised, kui neid süüa.
Nagu pikki aastaid lehtpõõ-

Et Eestis on võimalik
kasvatada väga erineva kõrguse ning lehe- ja
õievärviga põõsaid, saab
igaüks neid kasutades
kujundada endale unistuste aia.

lasekirjuid, kergelt punetavaid
või mitmevärvilise lehestikuga
vorme,» kõnelebTõnis Tenso.

Pühapäeval, 19. jaanuaril tuleb Võhma kultuurikeskuses ilupõõsaste teabepäev.

saste paljundamise ja müügiga
tegelnud Tenso ütleb, on suurt

Harjumaa Tõnise puukooli juhiTõnis Tenso sõnutsi muudab
lehtpõõsastega askeldamise
põnevaks asjaolu, et need on
soojal ajal pidevas muutumises: kevadel tekivad nooredlehed, mis suveks suureks paisuvad ning sügisel uusi kirevaid
värvitoone võtavad. Samas on
paljud põõsaliigid väga dekoratiivsete kollaste, punaste,
roosade, valgete, siniste või
muudkarva õitega.

Tüved moodustavad
mustreid
Talvel võivad lehtpõõsaste paljad tüved ja võrad moodustada
huvitavaidmustreid.
Liiati leidub ka igihaljaid lehtpõõsaid,
nagu mahoonia, rododendronvõi pukspuu. Osa lehtpõõsaid on talvise lume
taustal pilkupüüdvad, sest nende võrsed on erksavärvilised: kollased, punased, oranžikad või
mustad.
Tõnis Tenso
Üks värviliste
võrsetega liike on
kontpuu, mis onkaunis nii soolopõõsa kui hekina.
«Kontpuu on üsna lollikindel: ta kasvatab ruttu nii kõrgust kuilaiust ega pelga külma.
Hekina on tema miinus vaid
see, et ta jääbka lõigates kohe-

•

Aeda tasub korralik
istik osta
•

Aednik manitseb istikut ostes
kõigepealt uurima, kas see on
korralik ehk hästiharunenud.
Kahtlemata on kõige kindlam
valik kodumaal kasvanud istikud, aga Tõnis Tenso ütlemist
mööda edenevad kenasti ka
paljud lõuna poolt toodudkülmakindlamad põõsad. Tõsi, sel
juhul on mõistlik taimed istutada kevadel, mitte sügisel.
«Nii toimidessaab noor põõsas
meieoludes kohaneda ning on
talvele vastu minnes külmakindlam,» selgitab Tenso.
Väga paljudele liikidele on
Eesti olud siiski liiast. «Suureõielised magnooliad ei kipu
meil vastu pidama, samuti robiiniad, luudpõõsad ja kolmehõlmalised mandlipuud,» toob
Tenso näiteid.
Istikut valides
on tarvis selgeks teha, milliseid tingimusi põõsas kasvamiseks vajab ning
kui suureks see tulevikus sirgub. Imepisike istik võibkasvada hiiglasuureks
nuhtluseks.
«Äädikapuu on

Räpina kooli juures jaTallinna loomaaias viie-kuue
meetri kõrgune.
Mitmemeetriseksvõivad sirgudaka Ottawa kukerpuud, ebajasmiinid jasirelid. Veidi madalamad on tuhkurenelas ja
maranad ning leidubka päris
madalaid kääbuspõõsaid, mis
maadligi roomavad. Kui mõ-

Haljastuses kasutatavate põõsaste liikidest ja sortidest
ning nende kasvatamisest ja paljundamisest räägib Harjumaa Tõnise puukooli juht Tõnis Tenso.
Tõnise puukool asub rohkem kui 300-aastase ajalooga
Pearnahansu talu maadel. Puukool on asutatud 1999.
aastal, kuid aiandusega tegeldi talus juba okupatsioonieelse Eesti Vabariigi ajal. See talu on sordiaretaja
JaanRaeda sünnikodu ja sealt on pärit tuntud õunasort

«Sõstraroosa».

nedkikkapuu vormid on mitme
meetri kõrgused, siis Fortunei
kikkapuu näeb välja rohkem
lillekui põõsa moodi,» räägib
Tõnis Tenso.
Tänapäeval peab seaduse
kohaselt istikuga kaasas olema
sordikirjeldus ja see kehtibka
mujalt, näiteks Poolast või Hollandist toodutekohta.

Värvilised põõsad
vajavad päikest
Kindlasti on enne istiku ostmist mõistlik välja selgitada,
kas taimeelistab varju või päikest, tahab paremat mulda või
edeneb hästi just kehvemas
pinnases.
«Päikesekätte tuleksistutada värviliste lehtedega taimed.
See tagab tulevikusvärvideerksuse,» õpetab TõnisTenso.
Hortensiad edenevad ilusasti ka poolvarjus, ent õitsevad päikeses rikkalikumalt.
Talveõrnad taimed, nagu forsüütiad ja suurelehelised hortensiad, tuleksistutada külmade tuulte eest kaitstud paikadesse.Külmaõrnematele liikidele, näiteks parukapuule ja
äädikapuule, soovitab aednik
kuivemat ja kehvemat pinnast.

Allikas: Tõnis Tenso

«Mida aeglasemalt sellised
taimed kasvavad, sedakorralikumalt nad puituvad. Seega
elavad edukamalt üle karmid
talved.Piltlikultöeldes: sõnnikuhunniku otsas sirgub taim
suvelküll väga kiiresti, ent puitub kehvasti javõib talvelkergesti külmakahjustusi saada,»
kõnelebTenso.
Suhteliselt kuiva pinnast
julgeb ta soovitada kukerpuudele, samuti läätspuudele ja
paljudele teistele liblikõielistele põõsastele, märga kohta
aga paju vormidele.Samuti on
võimalik suhteliselt lihtsalt
luua koju väike turbaaed.Tõnis Tenso ise rajas selle kakskümmend aastat tagasi rododendronitele.

Sõstraid ja ebajasmiine on
hõlbus ise paljundada
«Enamik lehtpõõsaid on suhteliselt vähenõudlikud ning saavad hakkama ka tingimustes,
mis ei ole neile kõige soodsamad,» nendib ta.
Kunagi ei tohipõõsaid ostes
unustada uurida, kas marjad või
muudtaime osad on mürgised.
Iseäranisoluline onsee väikeste lastega peredes. Näiteks kik-

Üks esimesi kevadekuulutajaid on forsüütia, mis paotab oma kaunilt kutsuvad õiekroonid juba enne lehtede puhkemist.

Ove Maidla (Postimees)

osa taimi lihtne ise kodus paljundada. «Pistoksast on võimalik edukalt kasvama panna

sõstraid, kontpuid ja ebajasmiine.Panedaga paraja pikkusega pistiku kevadel niiskesse
mulda japeatselt on juuredall.
Sellest saab omakorda sobiva
istikukasvatada.»
Paljusid liike javorme paljundatakse Tenso sõnul suvel
haljaspistikutega. «Seeon juba
keerukam. Nende jaoks on vajakasvuhoonet või lava ning tuleb tagadapüsivalt niiske ja samas õhurikaskeskkond.»
Mõnda liiki ja vormi, näiteks karusmarju, saab paljundada lookvõrsetega. Sel juhul
painutatakse oksad maha, kuhjatakseneilemuldapeale ning
jäädakse juurte teket ootama.
Kui sobivad juured on all, saab
istikukasvama panna.
Et niisugune meetod on
suhteliselttöö- jaajamahukas,
Tenso seda oma puukoolis ei
kasuta.
Osa liikide puhul tulebkõne alla põõsaste jagamine ning
juurevõsu ajavatel liikidel ka
sel teel tekkinud taimede väljakaevamine.
«Juurevõsu ajavaid taimi
kasvatades tulebsamas olla ettevaatlik, sest needvõivad kergesti muutuda umbrohuks ja
aia tõeliseks nuhtluseks,» hoiatab Tenso. Näiteks taraenelas
ja äädikapuu võivad hakata
väikeses aias väga tugevalt
laiutama, kui nende ümbrust
ei niideta või neid muul kombel ei ohjeldata. Viimaks võib
juhtuda, et kogu ümbrus on
nende all metsistunud nagu
džungel. Nuhtluseks võivadkujuneda ka juurevõsu andvad sireli vormid.

Äädikapuu võib kasvada üsna
kõrgeks. Sügisel kaunistavad seda punased püstised viljapöörised, mis püsivad kevadeni.

Värviliste võrsetega kontpuu passib nii soolopõõsaks kui hekiks
ning mõjub kaunina ka talvisel
ajal.

Raigo Pajula (Postimees)
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062, kuulutused@sakalakirjastus.ee

17. jaanuaril kell 19 muusikamuuseumi juubelikontsert
«Rahvamuusikute ringreis» August Pulsti 125. sünniaastapäeva puhul. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

TEATER
Ugalas etendub täna kell 12 ja
kell 18 «Arabella».Lisainfo telefonil 433 0777. Vaksali 7,
Viljandi.

Enno Alliku maalide näitust.
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni. Paistu tee 14,Paistu.
Tarvastu raamatukogu näituse
saalis on 7. veebruarini Enno
Alliku maalide näitusmüük. Näitust saab külastada Tarvastu
raamatukogu lahtioleku aegadel.
Lisainfo telefonil 436 6262.

ÜRITUSED

KINO
Männimäe salongkinos näidatakse täna kell 20 põnevusfilmi
«Viimane piir». Lisainfo www.
mannimaja.ee, Riia mnt 52d,

Karksi valla kultuurikeskuses
leiab 15. jaanuaril kell 17.30
aset mälumäng. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

Viljandi.

Pärimusmuusika aidas kohtuvad
16. jaanuaril kell 12 kultuurikooli õpetajad ja teenistujad.
Tule julgesti! Tasuja puiestee 6,
Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses linastub 22. jaanuaril kell 18 koguperefilm «Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus». Pilet 2 eurot. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

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

Viimaseid päevi saab raamatukogus vaadata Urve Dzidzaria-Sunny
maalinäitust «Aeg antud...».
Marko Saarm

Sakala keskuses toimub 17.
jaanuaril kell 18.30 klubi Ajaratas tantsuõhtu ansambliga Boomer. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Sakala keskuses linastub 26.
jaanuaril kell 12 koguperefilm
«Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus». Tallinna tänav
5, Viljandi.

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.

Klubi Vanad sõbrad jaKaja
koosviibimine on 18. jaanuaril
kell 15 Eha tänav 4, Viljandi.
Lisainfo telefonil 5564 2090
või 5340 2035.

KONTSERT

Karksi vallakultuurikeskuses on
18. jaanuaril kell 19 maakonna
seltskonnatantsijate päev. Ansambel Tremolo, pilet 4 eurot.
Viljandi maantee 1,KarksiNuia.

Sakala keskuses leiab 16. jaanuaril kell 19 aset Pille Lille
muusikute fondi kontsert
«Meistrite akadeemia». Esinevad Pille Lill, Kristina Kriit, Kirill Boev. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Kultuuriakadeemias algavad
veebruarist neljanda taseme hispaania keele kursused. Tase sõltub eelnevast keeleoskusest.
Huvi korral saab infot aadressil
keiu.org@kultuur.edu.ee või telefonil 435 5236.

Päikesekillu perekeskuses saab
teisipäeviti kella 17.30–18.30

Karksi valla kultuurikeskuses on

NÄITUSED

VOLGA
MULGIMAA

SASIPEA

PÕNTS

LIHATÖÖTLEJA

PEATAGUNE

BARBIE
PEIGMEES

UMBSELT
UMBES

PÕLETATAV
TULI

KRAAM

–

Mõisaküla muuseumis on avatud paneelnäitus «Väärtuslik Lahemaa», mis on pühendatud
2011. aastal olnud Lahemaa
rahvuspargi 40 aasta juubelile.
Paljude fotode ja isiklike lugude
abil antakse vaatajale edasi
Eesti ühe kauneima paiga võlu.
Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini. Info telefonil 435 5607.
Jaan Sihveri tänav 4, Mõisaküla.

Karksi vallakultuurikeskuse sinises saalis ning esimese ja teise korruse fuajees saab vaadata
näitust «Eestimaa loodusfoto
2013». Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

Paistu rahvamajas saab vaadata

Kondase keskuses on 28. jaa-

RISTIKU RISTSÕNA
LISAJÕGI

Viljandi raamatukogu lugemissaalis 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.

NEPALI
PEALINN

MAITSE-

UIMANE

AINE

OLEK

avab rehemaja olemust. Näitus
on avatud märtsini. JohanLaidoneri plats 10. Tel 433 3316.
Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on üleval Peeter
Kümmeli fotonäitus «Inimesed
ajahetkes». Vabaduse plats 2,
Viljandi. Tel 433 0400.

Uku keskuse teisel korrusel
saab vaadata Enn Loidi fotonäitust «Sügis Viljandi vetel». Tallinna tänav 41, Viljandi.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Salve, Salvi ja Sõlmi.

TOOVAD?

UMBER-

horoskoobid

ja ristsõnad

HOROSKOOBI

EESTI JARV

PÄRAST

Viljandi muuseumis saab vaadata näitust «Rehielamused», mis

MIDA RISTSÕNAD
SULLE TÄNAVU
2014. aasta

JONNI

nuarini Eero Ijavoineni fotokollaažid «Halli Proua sahtliunenäod» ja 1. märtsini «Evald
Okase graafiline teekond». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Jaanuarist märtsini on keskus avatud kolmapäevast laupäevani kella 10–
17, pühapäeval, esmaspäeval
ja teisipäeval suletud. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.

RISTSÕNAD
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3
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HC meeskond sõidab
täna pärast kuu aega kestnud
mängupausi Kehrasse, kus
peab Eesti käsipalli meistriliigas oma 11. vooru kohtumise
HC Kehra / Horizon
Pulp&Paperiga.

SPORT

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

Vendadest kadetid
võitsid pronksi
Pühapäeval mängiti Aseris

Eesti kadettide klassi võistkondlikke
lauatennise
meistrivõistlusi ning Viljandi spordikooli esimene
meeskond Rainer Valo ja
Raiko Valo sai seal kolmandakoha.
Viljandi esindus alistas
alagrupis tulemusega 3:1 nii
Maardulauatenniseklubi teise kui Nõmme spordiklubi

esimese koosseisu ning 3:0
Haapsalu teise meeskonna.
Poolfinaalis tuli meie
noortel vastu võtta 1:3kaotus
Narva eakaaslastelt, kuid
kolmandat janeljandat kohta otsustavas vastasseisus
alistasidRainer ja Raiko Valo 3:1 Tartu Kalevi.
Viljandi spordikooli teine
meeskond lõpetas 14 seas 10.
kohaga. (Sakala)

a

a

Vennad Rainer ja Raiko Valo saavutasid Eesti kadettide võistkondlikel meistrivõistlustel kolmanda koha.

Madis
Luik

Riik utsitab elanikke
rohkem liikuma
Kultuuriministeerium koostöös Eesti olümpiakomiteega
kuulutas 2014. aasta Eestis
liikumisaastaks, et kutsuda
inimesiüles oma tervise eest
rohkem hooltkandma.
Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli sõnul on
liikumine meile kõigile äärmiselt oluline. «Uuringud
näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid
umbes kolmandik Eesti inimestest ja umbes sama paljud ei liigu üldse.Soovime sedavahekorda muuta ning võimalikult paljudele inimestele liikumisrõõmu ja tervist
pakkuda,» rääkis ta.
Projekti juhiAivo Normaku sõnul on teema-aasta suurim eesmärk saada inimesed
kodust välja. «Eesmärk on
teadvustadainimesteleregulaarse liikumise vajadust
ning kasvatada nende ini-

mestearvu, kes nädalas kaks
korda vähemalt 30 minutit liiguvad, et praeguse 39 protsendi asemel oleks selles
grupis üle poole eestimaalastest,» kõneles ta eile Tallinnas liikumisaastat sissejuhatavalüritusel.
Normaku sõnul võib liikumist harrastada igalajal ja
igas kohas ka jalutuskäik
või lumerookimine on liikumine, peaasi on sedateha vähemalt 30 minutit järjest ning
vähemalt kaks korda nädalas.
Inimesteliikuma innustamiseks võetakse aasta vältel
ette hulk aktsioone.Kodulehelt www.liigume.ee leiab
ülevaate liikumisvõimalustest koos soovitustega, teste
oma tervise ja vormi hindamiseks, liikumispäeviku, aga
ka üritused, millest kõik on
oodatud osa võtma. (Sakala)
–

Viljandlanna koduklubi ei
suutnud karikafinaali võita
Viimaselviiel hooajal Soome
võrkpallimeistriks kroonitud
Salo LP Viesti ei suutnud
teistaastat järjest Soome karikavõiduni jõuda.Laupäeval
peetud finaalmängus pidi viljandlannaAnu Ennokikoduklubiüllatavaltkindlalt 0:3 alla vanduma tiitlit kaitsvale
LP Kangasala naiskonnale.
Kümnendas järjestikuses
Soome karikafinaalis osalenud Viestile oli kaotus seda
valusam, et kahes tänavuse
hooaja liigamängus on Kangasala võistkonna üle saavutatud 3:0 võit.
Tavapäraselt Viesti põhi-

koosseisu kuulunud Eesti
koondise nurgaründaja Anu
Ennok lõi esikohamängus 32
tõstest punktiks seitse, blokis
ja pallingul lisa ei tulnud.
meistriliigas
Soome
hoiabSalo naiskond 15vooru
järel esikohta, olles parimana kogunud 42 punkti. HPK
jääb kahe enam peetud mängu juures mahaviie silmaga
ja Ennoki eelminekoduklubi Orivesi Ponnistus seitsme
punktiga (15 mängu).
Kangasala on 15 vooruga
kogunud 28 punkti, millega
hoiab turniiritabelis neljandatkohta. (Sakala)

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
Vanemtoimetaj
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-kujundaj
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

a

Holstre-Polli tervisekeskuse tehnikajuhi ja rajameistri Tiit Tammemäe sõnul kaetakse tehislumega kõigepealt staadioni ümbrus. Selle tööga loodab ta valmis jõuda nädala lõpuks.
Elmo Rìg

SUUSARADA

Holstre-Pollis
kerkivad valged
lumekuhilad
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Kolmandat päeva undavad Holstre-Polli tervisekeskuses lumekahurid
ja kui kõik läheb plaanitult, saab nädala lõpul
staadioni ümbruses suusatada.
Esmaspäeval käivitas Holstre-

Polli tervisekeskuse tehnikajuht jarajameister TiitTammemäe kõik sealsed lumemasinad. Eile ennelõunaks olid
veerand staadioniringi ja ülesõidusild valge vaiba all. «Kui
tehnika ei tõrgu, saab nädala
lõpuks staadioni ümbrusesse
raja sisse,» ütles Tammemäe.
Eile lõunaajal töötasid
keskuse väljakul kaks turbiini
jaüks kahur, teine suur kahur

kippus aga streikima.Tehnikajuhtavaldas lootust, et pärast
väikest putitamist on seegi
nõus tiigiveest lund valmistama.
Tammemäesõnul pole masinad veeltäit vunkisisse saanud, sest see eeldaks veelgi
madalamat
temperatuuri.
Staadioni stardimaja seinal
näitas tabloo eile viit külmakraadi, kahurid saavutavad
oma täisvõimsuse aga kümne
kraadi juures. Seetõttu kasvavadki lumekuhilad tublisti
jõudsamalt just öötundidel.
«Ehk suudan selleks ööks
kellegi appi kaubelda saaks
mõne tunnigi kauem tukkuda,»
lausus rajameister.
Tema sõnulkaetakse tehislumega esialgu staadioniümbrus. «Metsa alla seda kallist
kraami tõenäoliselt ei jagu,aga
loodame ikka, et lund tuleb
taevast lisaks.»
–

Hilinenud talve tõttu segipaisatud suusakalendris on
Holstre-Polli 5. märtsiks kavandatudEesti koolispordi liidu võistlus ning 8. ja 9. märtsiks Eesti noorte meistrivõistlused.
«Sinna on veel veidi aega,
ehk tuleb ikka piisavalt lund,»
oli Tiit Tammemäe lootusrikas. «Võistluse tarvis vajame
vähemalt 2,5-kilomeetrist rada.»
25. ja 26. jaanuariks plaanitud Sakala suusamaratoni üritused on Tammemäe sõnul aga
väga küsitavaks muutunud. 25.
jaanuarile on praegu lükatud
ka Estoloppeti esimene sõit Viru maraton.
«Virumaa mehedläksid täna rada kinni sõtkuma, neil on
kümme sentimeetrit lund,» andis Tammemäe teada. «Meil

pole rajamasinaga põllu peal
veel midagi teha.»

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 8589
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Esmaspäeval sündis
Viljandis tüdruk.

135 AASTA EEST
Sakala, 13. I 1879
Ka talumajades hakatakse
nüüd ikka enam petroleumi lampisi tarwitama, aga
kui seesuguste lampidega
osawaste ümber ei käida,
wõib nende läbi ütlemata
suur õnnetus silmapilgul
sündida. Nii oliKaarli wallas kümne aastane Hans
Josepsaar lambiga hilja aja
eest tuldlaua pealt tahtnud
wõtta, aga õli jooksnudpoisi riiete peale ja läinudkohe nagu püssirohi põlema,
nii et pois silmapilguga üle
ja üle põlenud.
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Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti kl 9–17, lõuna kl 13–13.30. Tel 433 0062, faks 433 0066, e-post andra.tetsmann@ajaleht.ee.Kuulutuse tellimine internetis http://kuulutus.ajaleht.ee

60+ terviseraamat “Südameasi” müügil raamatupoodides

ja supermarketites ning Sakala toimetuses
Hind toimetuses 10 eurot
Ajakirjas 60+ ilmunud terviselood said südamliku
vastuvõtu osaliseks. Neile, kel aastaid üle 60,
pole just palju sihitatud tähelepanu pööratud.

60+ terviseraamat „Südameasi” täidab seda lünka.
Peamised lood selles väljaandes on südamega
seotud kõneleme kõrgest vererõhust, mis südant
–

kui organit mõjutab, räägime infarktist ja muudest
südamehaigustest, aga mõtiskleme ka teemadel,
mis vanemaealiste südame valutama paneb
kodukuludest ja üksindusest, aga ka voodielust,
–

mis kuuekümneselt sugugi tähtsusetu ei ole.
Tähelepanu all on ka peavalu ja kuulmisega seotud

probleemid.
Raamatust leiab tunnustatud

arstide, näiteks
dr Tiina Uuetoa, dr Toomas Sullingu, dr JüriVoitki,
dr Mark Braschinsky, dr Marek Metsmaa, dr Olev
Poolametsa ja dr Kristjan Pommi nõuandeid ja
kommentaare.

Lihtsas ja arusaadavas keeles räägitakse tõbedest
ja antakse hüva nõu, kuidas neid ennetada või siis
nendega hakkama saada. Spetsiaalselt selle raamatu
tarvis kirjutatud patsiendilood jutustavad,kuidas
ja mille abil tõbede ning terviseprobleemidega on
toime tuldud.

Hea kingiidee!
60+ terviseraamatSüdameasi, 112 lk, kõva köide. Koostajad ja toimetajad: Eve Rohtla, Signe Siim. Tel 433 0040, www.60pluss.ee

KINNISVARA
Müüa kolmetoaline saunaga korter Männimäel. Hind 32 999 eurot. Lisainfo telefonil 5555 4170.
Ostan Männimäele I või II korrusele rõduga
korteri.
Tel
5649 6026.

PEOSAAL
Info tel 501 9674,

Vahetan 3-toal mug korteri samaväärse või väiksema vastu liftiga majas. Tel 511 4889.
Üürile anda 1-toal möbl korter
Reinu teel omanikult. Tel
5463 3823.

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

Vajame halumasina operaatorit.
Tel 5679 7034.
Valge VN OÜ Saarepeedil võtab
tööle valvuri-katlakütja, töö öösiti ja nädalavahetustel. CV saata
info@valgevn.ee või tulla kohale.

Ostan teraviljakülviku, heinapressi ja MTZ-i. Tel 5362 0111.

Lisainfo tel 435 1387 E–R kl
8–17.

MÜÜK

Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd,
sanitaartehnilised tööd, süvavee-

SÕIDUKID

pumpade ning septikute paigal-

dus. Tel 521 7415.
Tel

Ostame 1990–2008 a sõiduautosid. Tel 5555 8120.

Polsterdan uksi. Tel 5646 8055.

Ostan sõidukorras presentkatusega villise. Tel 5594 9585.

Killustiku vedu, müük.
502 8504.
Suur kaubik. Tel 515 2737.

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

Kuiv kask 60 l 2,50
5456 7147.

.

Kogemustega

koristaja.

Tel

5803 9304.

Pakitud turba-ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.
Soodsalt puit-ja turbabrikett,
kuivad kütteklotsid (lahtised ja
pakitud). Vedu. Tel 506 8501,
520 2190.

OST

5372 9337.
võrgus.

Tel

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

PÕLLUNDUS

Müüa küttepuid ning lehtpuuklotse võrgus. Kiire teenindus.
Tel 5782 7770.

Müüa mahetunnustatud köögivilju ja kartuleid. Vedu. Tel
5869 3372.

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

Viljandimaa loeb!

ÄRA MURETSE!

Lepp 22 /rm, saar 27 /rm. Tel

kask
5345 2279.

erve

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

Tel

.

Kivisalu Capital OÜ pakub tööd
farmitöötajale Abja vallas. Palk
Eesti keskmine. CV saata
kivisalucapital@gmail.com.

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

Lepp,

METSAMATERJAL

TÖÖ

Müüa toidukartuleid «Laura» ja
/kg. Tel
«Fontane» 0,25
516 5187.

Metsakinnistute jaraide ost
(sobivad ka osaliseltraiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

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

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

?

?

?

JUMZ kopp. Tel 5684 5586.
OÜ OK Mets ostab raieõigust,

ümarmaterjali.
ja vedu. Tel
527 8119, 503 3379.

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK
«KASUTATUD ASJAD»,

metsamaad,

Teatame kurbusega, et on lahkunud

AAREKINK

Jäägukoit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.
Olgu vaikne tuulekohin

unelauluks sinule.
Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

21. II 1950 8. I 2014

Ülestöötamine

Mälestame
AINO SAARMI

Avaldame kaastunnet
Atsile
perega ema kaotuse puhul.

LEITUD

kus kasutatud asjade müügikuulutuse
tähemärgi hind on vaid
1 sent ja pildi lisamine TASUTA!

AS Pärlin

–

Ärasaatmine 18. jaanuaril kell 12
Järvamaal Rassi külas metsaülemate kivi juures.
Omaksed

ENN KIKAS

22. XI 1939

–

11. I 2014

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 18. jaanuaril kell 12
Viljandi Jaani kirikust tuhastami-

sele.
Südamlik kaastunne Talisele kal-

li isa
AARE KINGU

Mälestame

ENN KIKAST
Kaastunne Üllele perega.

kaotuse puhul.
Lehola Jahiselts

Endised naabrid Männimäelt

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

Südamlik kaastunne Tõnnole perega ja Endlile kalli ema, vanaema
ja abikaasa
HELGI HABICHTI
kaotuse puhul.
Ivo ja Relika perega ning Eret

Ei kunagi, ei iial keegi
saa meile asendada sind...
Mälestame kallist
VALDO RIISENBERGI

6. X 1942 – 15. I 2013
esimesel surma-aastapäeval.
Lesk, tütar perega ja Villu

13. jaan leitud Halliste vallast
Ülemõisa külast isane koer. Rohkem infot viljandi@varjupaik.ee
või tel 523 8626.

REKLAAM

12 Sakala

15. jaanuar 2014

ENIM OSTETUD
EESTIS 2013

ENIM OSTETUD
EESTIS 2013

Tootsi Turvas ostab:

AUTOASI

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
*

*

*

*

*

*

*

Kinnitus-ja tõstevahendid, tööriistad
Lahtised Lääne jaVene õlid
Määrdeained jakeemia

V I L J AN D I

Kapri
Kauplus Tallinna t 58
E–R kl 8–17.30, L kl 10–14
Tel 433 3016, 433 8355, 523 8016

€617

15 900

Hind alates

700 €

Business-paketiga
Liisingu kuumakse
Business-paketiga

Hind alates

690 €

€918

17 100

Business-paketiga
Liisingu kuumakse
Business-paketiga

990 €

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

OÜ Viljandi Pant
Ostame

L.Brador ja Björnkläderi tööriided

Tulekustutitekontroll

€712

10 900

Tel 526 9639

Veo-ja sõiduauto, haagiste varuosad
Raadiosaatjad ja tehnoturukaubad

Hind alates

Business-paketiga
Liisingu kuumakse
Business-paketiga

ja

võtame panti

Business-pakett sisaldab enam kui 1800 € väärtuses lisavarustust:
konditsioneer, tehase CD-raadio, Bluetooth ja lisaks rikkalikult mugavus-ja turvavarustust.
Tutvu mudelikohase Business-paketiga veebilehel citroen.ee

kulda 585°
PARIMA HINNAGA!
E–R 9.30–17

lõuna 13–13.30,L 10–15
Tartu tn 1b
Tel 433 3666, 5632 6456

Suur-Kaare 69, Viljandi

?

Tel 444 8866

ILMUB 20. JAANUARIL

2014. a ESIMENE

loe jakuuluta

1lehega jõuab
ligi 9000
sõnum
Sinu
postkasti!

...

Reklaami ja kuulutuste tellimine
16. jaanuarini

viljandlase

Reklaamitoimetaja
merlin.muts@ajaleht.ee

Merlin Muts, 433 0063
Reklaami müük
Astra Saul, 433 0061
Airi Janke, 433 0060
Raimo Saar, 433 0069
Kuulutused

1 leht saadaval ka Karksi-Nuias,

Abjas, Suure-Jaanis,
Võhmas, Ramsisja Viiratsis.

kuulutused.sakala@ajaleht.ee, 433 0062

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

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

????????

Ei mingit tellimist ega ootamist, auto kohe kätte ja sõit võib alata.

Rikkaliku varustusega Golf Extra
Biksenoon-esituled, LED-päevatuled
•

•

•

•

•

•

Elektrooniline kliimaseade
Parkimisandurid

MAN 19 053€
693€
DSG 20

Multifunktsionaalne nahkrool
Puutetundlik värvilise ekraaniga ja
Bluetooth-ühendusega raadio

Talvepakett (esiistmete soojendus,
esiklaasi pesurite soojendus, esilaternate pesu)

Moller Auto
Mustamäe

Moller Auto
Ülemiste

Moller Auto
Viru

Moller Auto
Pärnu

Moller Auto

Aasta Auto

Viljandi

Pluss

Mustamäe tee 6, Tallinn
Tel 622 2222

Peterburi tee 2D, Tallinn
Tel 680 8100

Narva mnt. 143, Jõhvi
Tel 680 8200

Välja 3, Pärnu

Tallinna mnt. 45, Viljandi
Tel 435 5340

Aardla 101, Tartu
Tel 680

Tel 447 6100

