Lagunenud kõnniteed teevad linlastele
üha rohkem meelehärmi ning vähemasti paarilpõhitänaval on nende korrastamise järele väga suur vajadus.
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Viljandi maakonna päevaleht

Riik on püüdnud muuseumidest vabaneda ja ohvriks on otsitudomavalitsused.
JAAK PIHLAK,
Viljandi muuseumi direktor

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee

Vargad viisid kaasa alkoholi

Ait ootab tantsima

Ööl vastu laupäeva murdsid maskides vargad
sisse Võhma Konsumisse ja võtsid sealt alkoholi, kuid kauplus pole ainus koht, mis linnas
huligaanidele ette on jäänud. Mitu korda on
seal lõhutud ka bussiootekoda.

Reedel alustavad Viljandi pärimusmuusika aidas uut ringi tantsumaja peod. Neil on ka uus perenaine Maarja Nuut, kelle soov
on tantsumaja pidulisemaks
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muuta.
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KANTREMAA

Kõige kallim ehitus võetakse
ette töötajate turvalisuse heaks
Rannar Raba

ja Väike-Turu tänavaltehtava-

rannar.raba@ajaleht.ee

te teetöödemaksumus, mis on
296 000 eurot. Samas pole sel-

Tänavu hilissuvel ja sügisel tehakse korda Viljandi Kantremaa tööstuspiirkonnale tähtis
Metsküla tee ning viiakse lõpule Raua tänava kõnni- ja rattatee ehitus. See on kõige mahukam arendus, mille linnavalitsus saab käesoleval aastal ette võtta.
Et Euroopa Liidu uus eelarveperiood alles algab, on eelseisvatel kuudel lõviosa abifonde
projektikirjutajatele lukus.
Seetõttu tegelevad omavalitsuste juhid ja ametnikud tavapärasest vähem käega katsutavate ehitustega ning keskenduvad rohkem plaanide tegemisele ja projekteerimisele.

Töötajatele ohtlik
Kantremaa piirkonna liiklusohutusse tehtav investeering
on tänavu suurim, mille tellijaks märgitakse linnavalitsus.
Valdav osa selle maksumusest
ehk 325 802 eurot saadakse EttevõtluseArendamise Sihtasutuselt (EAS).Linn käib omaosalusena välja 57 494 eurot.
Ainsana küünib samasse
suurusjärku vanalinnasKauba

Leola t 53, HomeGallery II korrusel
T–R 9–18
Tel 433 8332, 5348 7803

ILM

lesse liidetud summat, mille
panustab maa-aluse taristu

ajakohastamisse Viljandi Veevärk, mis on samuti kohalik
avaliku sektori ettevõte.
Rääkides Kantremaa piirkonna
liikluskorraldusest,
märkis abilinnapea Malle
Vahtra, et mitmel sellepiirkonna tänaval pole seni jalgteed
ning sealsete tööstusettevõtete
inimesed on pidanud raskeveokitega sõiduteed jagades
eluga riskima. «Kõige suuremas ohus on olnudöises vahetuses töötavad inimesed,» leidisabimeer.

–11°
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub idatuul kiirusega 2–7 meetrit
sekundis.Külma on 7–11
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 8.43 ja loojub
kell 16.16.

VILJANDIS
Zooloog räägib
loomadest

Liiklusskeem muutub
Äsja jaatava rahastusotsuse
saanudprojekti käigus rajatakse kergliiklusteed Raua tänava
sellele lõigule, mis jääb Metsküla tee ja Pärnu maantee vahele. Ülejäänud osal nimetatud tänavast on juba mõnda

aegakorralik jalgtee.
Aastaid porise jaauklikuna
seisnudMetsküla tee läbib samal ajal põhjaliku uuenduskuuri: lisaks kõnniteedele rajatakse sademevete äravoolusüsteem,paigaldatakse lambid
ningpannakse mahaasfalt.
Investeering avab ühtlasi
võimaluse vähendada Pärnu
maantee jaRaua tänava ristmiku koormust. Kui praegu läbib

Tule jaküsi

Täna kell 17.30algab linnagaleriis loodusõhtu inimesest, loomast japiirist
nende vahel.Loodusõhtu
külaline on zooloog Tiit
Maran.

Kinokolmapäev
Korralik kergliiklustee on praegu vaid Raua tänava Paalalinna-poolses osas. Ülejäänud tänaval peavad jalakäijad ja ratturid autodega sõiduteed jagades eluga riskima.
ELMO RIIG
sedakitsast ja halva nähtavusegakohta lisaks sõiduautodele ja jalakäijatele iga päev 50–
60 veoautot, siis edaspidi eiole
neil sinnaenam asja, vaidneed
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hakkavad sõitma Metsküla tee
kaudu.
Suuremad ettevõtted, kelle
tootmisbaas on Kantremaa
tööstusalal, on aktsiaseltsid

?????????

Täna kell 19näitab Sakala keskus Rain Sarneti
mängufilmi «Idioot».

Viljandi Aken ja Uks ning Tere, samuti osaühingud Delux ja

Kinema. Samas piirkonnas
asubka paar arendusperspektiiviga maatükki.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Hea ja halb

kõnnitee
Jalutada

päevast päeva tööle

kõnniteeta tänavat pidi, kus
voorivad suured veokid, pole naljaasi. Raha, mis kulutatakse tänavu Viljandis Kantremaa tööstuspiirkonnas Metsküla tee ja Raua
tänava paremasse seisu viimiseks,
lähebkas või sel põhjusel igati õigessekohta. Samas tõstab ettevõtluspiirkonna arendamine teravalt
esile teise puuduse: ka mujal Viljandis on kõnniteed kehvas seisukorras.
Veel selle aasta sees peaks näiteks Tere piimatööstusesse või
tekstiiliettevõttesseDelux tööle
minevinimene saama Raua tänaval kõndidamööda väga head jalgteed. Aga kui seesama inimene
jõuabRaua tänava ja Pärnu maantee ristmikule ning võtab suuna
kesklinna poole, ootab teda väga
halvas seisuskõnnitee ja vahel
kaob seegi.
miks tööstuspiirkonnas
Põhjus,
kõnniteid rajama hakatakse ja

Lagune-

nudkõnniteed teevad linlastele
üharohkem meelehärmi
ning vähemasti paaril põhitänavalon
nendekorrastamise
järele

väga suur
vajadus.

mujal esialgu mitte, on seotud
mõistagi rahaga, täpsemalt abiraha
saamisega. Kantremaa tööstuspiirkonnakorrastamiseks saadi toetust
EttevõtluseArendamise Sihtasutuselt, enamik Euroopa abifonde on
uue eelarveperioodi alguse tõttu
aga alles lukus ning lahtine on seegi, kas linnatänavateremontimiseks abirahaüldse andma hakatakse. Lootust on.
Praegu saabki üksnes loota, et lähemas tulevikus kusagilt Viljandi
kõnniteede parandamiseks lisarahaleitakse. Mõistagi on seda võrreldamatult lihtsam öelda, kui teha, kuid fakt on see, et lagunenud

kõnniteed teevad linlastele üha

rohkem meelehärmi ning vähemasti paaril põhitänaval on nende korrastamise järele väga suur vajadus.
Vähemalt sama suur vajadus kui
Raua tänaval.

REPLIIK

Kvailys
Google’i

tõlkeprogMarko
rammiabil õppisin
Suurmägi
üleeile selgeks esimese
leedukeelse sõna. Sain
Sakala
teada, et kvailys tähen433
dab jobu.
See neljast tähest
koosnev eestikeelne sõna
võibkokkuvõttes maksma
minna 26 miljardit eurot. Täpselt nii suurt summat pakub
Euroopa Liit Balti riikidele, et nood ehitaksid valmisraudteeliini, mis viiks reisija ja kaubakiiresti Tallinnast Varssavi.
Minister JuhanPartsi uljalt lendulastud sõnapole kindlasti põhjus, miks Leedu valitsus võib end nüüd veel enam
Rail Balticust distantseerida. Ajendiks kõlbab see aga suurepäraselt.
See, et Parts käitus ühel hetkel mitte ministri, vaid «Pehmete ja karvaste» seriaalist pärit räuskava tegelasena, on
Rail Balticu edendamise seisukohastkindlasti halb, aga
raudteearendamise toppamisepõhjused on hoopis mujal.
Rong seisab sisuliseltLeedu valitsuse tahtmise japoliitiliste valikute taga ning kardetavasti ei saa neid otsuseid Eestist mõjutada hea ega halvaga.

PISA ja riigieksamid
LÄINUD AASTA LÕPUL avalikustatudrahvusvahelise võrdlusuuringu PISA kohaselt võib
julgelt öelda, et Eesti põhikooliõpilaste teadmised ja oskused on maailma tipus ning
meie põhikooliõpetajad teevad
suurepärast tööd. Gümnaasiumitasemel on rahvusvahelise
võrdluse saamine keerulisem,
kuid Eestis on aastaid emotsioonekütnud riigieksamid.
PISA testi on kutsutud põhikooli eksamiks. See võimaldab meie põhikoolilõpetajate
teadmisi jaoskusi vaadeldaka
maakonniti.
Viljandimaa õpilaste teadmisedolid kõigis kolmes hindamisvaldkonnas matemaatika,
funktsionaalne lugemine jaloodusteadused riigi keskmisest
madalamad. Matemaatikas on
nende tulemuskeskmisest madalam 16, lugemises 12 ja loodusteadustes 32 punkti (loodusteadustes on Eesti keskmine
516, Viljandimaal 484 punkti).
Nende arvude taustal on
oluline märkida, et PISA
uuringus võrdsustatakse ühel
õppeaastal õpitu 39 punktiga.
Hea meel on siiski selle üle,
et Viljandimaa koolid on ühes
valdkonnas lugemises keskmist tulemust 2009. aasta uuringugavõrreldes parandanud.
–

–

–

–

tasemest allapoole.

Kui vaadata Viljandimaa tulemusi just sellest aspektist, siis
väga nõrkade tulemustega õpilaste osa on lugemises ja matemaatikas kümme ning loodusteadustesneli protsenti. Nende
näitajate poolest on Viljandimaa õpilaste tulemused üsna
sarnased riigi keskmisega.
Viies ja kuues tase näitab
keerukaid ülesandeid lahendada suutvate õpilaste osa. Viljandimaa õppurite tulemus on
siinkõigis hindamisvaldkondades riigi keskmisest madalam.
Probleemiks on nii funktsionaalse lugemisoskuse kui
loodusteadusliku kirjaoskuse
omandamine kõrgemal tasemel.Et neis valdkondadessuurepäraseid tulemusi saavutada, on noortel vaja osata oma
teadmisikasutada ja seostada,
loogiliselt mõelda ja hüpoteese püstitada.

Kas olete juba talirõõme nautimas käinud?

Ain

Tõnisson
haridus-ja teadusministeeriumi välishindamise

osakonna juhataja

AINO
MÄNNIK,

pensionär
PISA on väga hea meetod
riigi haridustaseme hindamiseks, kuid võimalusi on veel.
Nii on aastati tehtud tasemetöid ning põhikoolis ja gümnaasiumis lõpu- ja riigieksameid.
VIIMASEL AJAL ON käinud elav
arutelu selle üle, mida riigieksamid ikkagi mõõdavad.
Riigile pole eksameid vaja
mitte selleks, et õpilast karistada, vaid et näha, kus tuleb õpetajat või koolirohkem toetada.
See aitab teha haridusotsuseid,
täiustada õppekava ja õpetajakoolitust. Kool saab infot, kuidas ennast arendada, ning õpilasel jalapsevanemal tekibobjektiivne arusaam, milline on
sellest gümnaasiumist saadud
haridus ülejäänudriigi taustal.
Samamoodi töötab ka PISA,
kuid globaalses kontekstis.
Riik ei peaks võtmakoolilt
õigust otsustada, kas noor on
valmis kooli lõpetama või mitte õpilased arenevad juikkagi tänu koostööle õpetajatega.
Seetõttu on kool ja õpetajad
selles küsimuses parimad otsustajad. See on ka eksamilävendiühelepunktile tagasiviimise põhjus.

Riigile
pole eksameid vaja
mitte selleks, et õpilast karistada,vaid
selleks, et
näha, kus
tuleb õpetajat või
kooli rohkem toetada.

ESMASPÄEV OLI abiturientide-

le viimanetähtaeg registreerida ennast 2014. aasta riigieksamitele, mis naguöeldud on
üks võimalus hinnata meie
–

–

gümnaasiumide taset.

Seekord tuleb kevad veidi
teisiti, seda on ette valmistatud
juba2010. aastast. Nüüd ontarvis gümnaasiumi lõpetamiseks
sooritadariigieksam eestikeeles võieesti keeles teisekeelena, matemaatikas ja võõrkeeles ning lisaks koolieksam ja
õpilasuurimus või praktiline

töö.
Koolieksami sisu, vormi, toimumisaja ja hindamise üle otsustabkool. Riigieksami on õpilane sooritanud, kui ta onkogunud vähemalt ühe protsendi
maksimaalsesttulemusest. Kooli lõpetamiseks peavad korras
olemaka sealsaadud hinded.
Eestikeele riigieksami korralduses muudatusi pole. Eesti keele kui teisekeele riigieksamilvähemalt 60 protsenti kogunud noor saabka eesti keele
B2-taseme tunnistuse.
Muudatus on see, et viima-

PRÄÄNIK
Viljandimaalased Emilia Palgi
(pildil) jaKristjan Tafenau võitsid Eesti noorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel kuldmedali.

Veel ei ole, aga kui veidi
soojemaks läheb, viin lapselapsed kelgutama. Ise
harrastan kepikõndi ja seda saab teha ilmast sõltu-

mata.

EERI

PALU,
kindlustusbüroo
juhataja

Ei ole, sest lund on vähevõitu ja suusatadaveelei saa.
Aga kui ilmadparemaks lähevad, otsin suusad välja.

REELIKA

ALLIK,
raamatu-

–

SARNASELT EELMISTE PISA
uuringutega jaotati õpilased
kuude tasemesse selle põhjal,
mis raskusastmega ülesandeid
nad lahendada suutsid. Teise
taseme ülesannetelahendamine näitab, kas õpilased saavad
oma teadmiste ja oskustega
igapäevaelus hakkama. Iga riik
jälgib väga hoolega, kui suur
on nende õpilaste osa, kes jäävad teisest, niinimetatudbaas-

KÜSITLUS

pidaja

sed kolm aastat uue õppekava
järgi õppinud saavad valida
matemaatika riigieksami puhul kitsa võilaia eksamitöö.
Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm võimalust.
Valida saab sihtasutuse Innove vahendatava rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene
keele eksami. Teiseks võib valida riigi koostatava inglise
keele riigieksami, mille eduka
sooritamisekorral antakse õpilasele kas B1-või B2-taseme
keeleoskustunnistus. Õpilane
võib aga ka ise sooritada rahvusvahelise eksami, näiteks XI
klassis vähemaltB1 tasemel.
JÕUDU JA JAKSU kaheteistkümnendikeleeksamiteks ning
edu üheksandikele uue PISAga, mille eeltest tuleb samuti
alanudaastal. Võrdlus on vajalik, et saada objektiivset tagasisidet. See ei pea aga olema
sanktsioonide vahend, vaid indikaator, mis näitab, kuhurohkem energiat ja toetust suunata ning millest õppust võtta.
See kehtib nii PISA kuiriigieksamite puhul.

PIITS
Esmaspäeval vägivallatses
purjus mees Viljandis oma
naise kallal ning tungis kallale
ka politseinikele.

Olen käinud nii uisutamas
kui kelgutamas, just möödunud nädalavahetusel tegin seda.Sunnin ennast aktiivne olema ja talirõõmudest osa saama.

KERSTI
KÜRSA,

müügijuht
Seni olen uisutamas käinud.Kui lund juurde tuleb,
lähenkindlastika suusatama. Plaanis onka tuubisõit.

LAURI
VALLIS-

TU,
loomakasvataja
Olen talvises metsas jalutamas käinud. Tööd on nii
palju, et pole eriti mahti
talverõõme nautida.
Karl-Eduard Salumäe
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–19,4Viljandi

sai eile hommikul
kella 9 ja 10 vahel selle talve uue külmarekordi:
–19,4 kraadi. Laupäeval
Jõhvis mõõdetud Eesti külmatipp –22,9 jäi eile aga
löömata.

UUDISED

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

Pangaautomaadi
uus osa tekitab
küsimusi
Karl-Eduard

Salumäe

karl.salumae@ajaleht.ee

Sularahaautomaadi küljes olev plastist tükk,
mis kliendi arvates võis
olla kurjategijate paigaldatud, osutus uurimisel
hoopis turvaseadmeks.

Paar aastat tagasi uuenduskuuri läbinud Võhma Konsumisse murdsid vargad nädalavahetusel sisse ja võtsid sealtkaasa alkoholi. PeeterKümmel

LÕHKUMINE

Võhma Konsum langes
alkoholivaraste saagiks
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Viimase kuu jooksul on
Võhmas mitu korda märatsetud bussiootekoja
kallal ning läinud laupäeva öösel sai kannatada Konsumi pood.
«Nad murdsid poodi sisse,
lõhkusid lukustatud vitriinid
ja võtsid sealt alkoholi,» kirjeldas Viljandi Tarbijate
Ühistu juhatuse esimeesPriit
Aule kurjategijate tegutsemist.

Sissetungijad kandsid
maske
Videokaamera salvestiselt
paistab, et kurjategijad olid
maskides. «Nad põrutasid ko-

he poest välja ka. Väga kähku
käis asi,» tähendasAule.
Purustamisega tehti väga
suurt kahju, aga täpset summat ühistu juht veelnimetada
eiosanud.
Sissemurdmise tõttu avati pood laupäeva hommikul
hiljem ning katkiste klaaside
tervetega asendamine võtab
aega. «Meil olid seal turvaklaasid ees. Kõik need olid
ära lõhutud,» nentis Aule.

Auto rammis
bussijaama
Kohalikud elanikud teadsid
rääkida, et keegi oli hiljuti
ramminud autoga bussijaama
ootekoda ja selleklaase oli juba varemgi lõhutud.
Võhma linnapea Anneli
Siimussaar tõdes, et ootekojapleksiklaasist seinu on rikutud ja pinki lammutatud.

Kohaliku konstaablikiire tegutsemine annab tema sõnul
lootust, et lõhkujad ka tabatakse.
Linnapea lisas, et selline
huligaanitsemine on kurb,
sest bussijaam hakkab kohe
silma kõigile neile, kes Võhmast läbi sõidavad. «Meoleme
iga kord lõhutud seinaära võtnud japraegu ongi bussijaam
tegelikult ilma seinteta,» lausus ta.
Suure-Jaani konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik JanarRessar tähendas, et
peale klaaside lõhkumise oli
ootekoda saanud kannatada
ka liiklusõnnetuses: jälgede
järgion näha, et auto on kotta
sisse sõitnud. «Need asjad on
kõik uurimisjärgus,» ütles ta
ja lisas, et Konsumi sissemurdmisekohta on algatatud
kriminaalmenetlus.
Lõuna prefektuuri polit-

Vargad käisid
ka Paistus
Päev pärast Võhma Konsumisse sissemurdmist langes alkoholivaraste ohvriks Paistu
kauplus.
Nagu Võhmas, oli ka Paistus Viljandi Tarbijate Ühistule
kuuluvasse poodi sisenemiseks
ära lõhutud ukseklaas ning

sealtki oli kaasa võetud mitmesuguseid alkohoolseid jooke.
Sissemurdmise ja vargusega
tekitatud kahju on selgitami-

sel. (Sakala)

Sakala toimetus sai eile lõuna
paiku vihje, et MännimäeSelveriSwedbanki sularahaautomaadi küljes on pangakaardi
turvaandmetekopeerijat meenutav seadeldis.
E-kirjaga saadetudnapisõnalises vihjes ei täpsustatud,
misautomaadi juureskahtlust
äratas, kuid tõenäoliseltoli asi
kaardipilu plastümbrises. See
sarnaneb paigaldisega, mille
abiga on vargad kopeerinud
pangakaardi magnetribal olevat infot.

Uus turvaseade antiskimmer
Swedbanki pressiesindaja
Mart Siilivask kinnitas pärast
ümbrisest tehtud pildi nägemist, et see on panga paigaldatud seade, mille otstarve on
kahtlustatule risti vastupidine:
tõkestadapangakaardi andmete näppamist. Kui turvaandmete varastamiseks mõeldud salaseadmeid kutsutakse skimmeriteks, siiskõnealune turvaseade on anti-skimmer.
Siilivask selgitas, et Swedbank hakkas Tallinnas oma sularahaautomaatideleselliseid
seadmeidpaigaldama juba sügisel, kuid maakonnakeskustesse on jõutud hiljem. Pressiesindaja lisas, et viimased automaadid peaksid anti-skimmeri saama märtsi lõpuks.
Kõik sularahaautomaadid,
millekaardilugejal on uus turvaseade, annavad muudatusest
teada ekraanil. Nii oli see ka

Männimäe automaadi puhul.
Siiski tasub pressiesindaja kinnitustmööda jälgida, et paigaldis on selline, nagu ekraanil
kujutatud.
Mart Siilivask tõdes, et
Sakala kaudu panka jõudnud
kahtlus pole esimene omataoline. Anti-skimmerite paigaldamise järel on sinna pöördunud mitu inimest, kelles see on
tekitanudküsimusi.

Kümned inimesed
langesid ohvriks
Viljandis on kahtlused kerged
tekkima, sest veidi enam kui
kuu aja eest tuli avalikuks, et
sulid on kopeerimisseadme
abil kümnete inimese pangakaardi andmedendavaldusesse saanud ning kontoltraha varastanud. Sakala kirjutas sellest 10. detsembril.Swedbank
kinnitas toona, et kui vargus
leiab tõendamist, maksab pank
kaotatud raha kinni.
Politsei on varem teatanud,
et kui inimene märkab pangaaparaadi juures midagi tavapäratut, tuleks sellest pangale ja politseile teada anda
ning ebameeldivuste vältimiseks jätta kaart kahtlasesse
masinasse pistmata. Tasub olla valvas, kui näiteks sularahaautomaadi esipaneelil on nähaeralduvaid komponente, irvakil servi, suuri pragusid, liimijälgi, ripakil juhtmeid või
liiste. Need on selged märgid,
et masinal võib olla kopeerimisseade, sest üldjuhul koosnevad automaatide esipaneelid ühest tükist.
Ei tee paha, kui inimene
PIN-koodi sisestades varjab
peopesaga klahvistiku nii, et
ülevalt ei ole näha, millistele
numbritele vajutatakse. Isegi
kui kurjategijad on masinale
andmeidkopeeriva seadeldise
kinnitanud, ei ole neil sellise
käitumisekorral võimalikPINkoodi tuvastada.

sei pressiesindaja Kerly Peiteli sõnul on uurimine alles
nii algusjärgus, et positiivseid uudiseid lõhkujate või
sissemurdjate tabamisekohta esialgu edastadaeiole võimalik.

Purjus mees läks politseinikele kallale
Politsei aitas esmaspäeval
Viljandis ühest kütmata korterist välja kahe väikese lapsega noore naise, kes kannatas seal purjus mehe vägivalda. Mees ründas ka korrakaitsjaid ja vigastas neid.
Esmaspäeva ennelõunal
sai politsei teate, et Viljandis
ühesTallinna tänava majas on
32-aastane purjus mees muutunud agressiivseks oma kahe
lapse ema, 23-aastase naise
suhtes.Naisel õnnestus korte-

rist väljuda ja abikutsuda. Tema sõnul oli korteris koos alkoholi tarvitanud 32-aastase
mehega ka nende kaks ühist
väikelast.
Sündmuskohalesaabunud
politseinikud kontrollisid isikuid ning ilmnes, et korteris
oli lisaks eespool nimetatud
perele veel joobesmehe külaline, kes oli samuti purjus,
kuidrahulik. Väikesed lapsed
olid kütmata eluruumides
õhukestes rõivastes.

Et isa oli purjus, otsustasid
politseinikud lapsed korterist
ära viia. Selle peale muutus
mees agressiivseks. Joobes
mehe jakorrakaitsjate vahel
tekkis rüselus ning mehekinnipidamiseks tuli tarvitusele
võtta nii käerauad kui gaas.
Sündmuskohal käinud ametnikud saidrüseluses kergeid
vigastusi, kuid haiglaravi nad
ei vajanud.
Politseinikud toimetasid
agressiivseks muutunudmehe

Viljandi arestimajja kainene-

ma. Juhtunustanti teada linnavalitsuse lastekaitse spetsialistile. Kaks pisikest last
koos emagalahkusidkorterist.
Esialgu on meeskahtlustatavana kinni peetud 48 tunniks. Viljandi politseinikele
on nii nainekui mees jubavarasemast ajast tuttavad.
Meest ähvardabnüüd võimuesindajale vastuhakkamise eest kuni viie aasta pikkune vangistus. (Sakala)

Paljude Swedbanki sularahaautomaatide kaardilugejad on saanud uue
turvaseadme, anti-skimmeri. Niisuguse muudatuse läbi teinud apa-

raadi ekraanil seisab selle kohta ka kiri.

SAARM
MARKO
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OMANIKUMUUTUS

Viljandi muuseum jääb esialgu riigile
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Kultuuriministeerium tahab maakonnamuuseumid omavalitsuste vastutusele anda, sest tema
hinnangul suudetakse
kohapeal muuseumitööd
paremini korraldada.
«Aktuaalne kaamera» vahendas jaanuari algul, et tänavu
loodabriik uue omanikuleida
Valga, Hiiu-ja Saaremaa muuseumile.

Viljandi muuseumi direktor
jalinnavolikogu liige Jaak
Pihlak, kas Viljandi muuseumi omanduseküsimus on kultuuriministeeriumiga jutuks
tulnud?
Praegu otsest tegevust selles
suunas ei ole. Tänavu on Viljandi muuseum kindlasti veel
riigi hallata.Ei oska öelda, mis
edasi saab. Eks ministeerium
hakka uurima, missugused on
võimalused. Käesoleva aasta
sees üritatakse nii Hüpassaare
kui Viljandi muuseumi hooned
anda Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile. Hüpassaare puhul oli
see planeeritud jubaeelmisesse aastasse, aga ministeerium
lihtsaltei jõudnud.Arvestades
seda, et maakondades onriigiasutusi suhteliseltvähe järele
jäänud, oleks maakonnamuuseumiriigiasutusena toimimine igati õigustatud.
Kas Viljandi linn ei ole muuseumipidamisest huvitatud?
Praegu küll mitte, sestsee oleks
linnaletäiendavkoormus. Omavalitsustefinantsbaas on juväike. Peale selle on Viljandi muuseumi tegevuspiirkond suurem
kui linn võika maakond.
Kui muuseum läheb omavalitsusekätte või tehaksesihtasutus, siis riigi roll paratamatult tugevasti kahaneb. Ei saa
loota, et omavalitsused suudavad maakonna mõõtmetes
muuseume hallata. Omavalitsuste liitude peale loota oleks
ka liiga palju.

Kuidas hindatekultuuriministeeriumi plaanide ja tegevuse põhjendusi?
Ma pole seni kuulnud ühtegi
vettpidavat argumenti, et see
väga mõistlik tegevus oleks. Pigem on see kõrgemate poliitiliste jõudude otsus.
Tuletan meelde, et 2009.
aastal võeti teistsugune suund
ja tahetimaakonnamuuseume
filiaalidena Eesti vabaõhumuuseumi alla koondada. See
plaan ei õnnestunud ja tundus
juba eos natuke rumal. Kui
Rein Lang tuli, hakati kähku
muuseumidest sihtasutusi tegema võiüritati neidomavalitsustele sokutada.
Kuidas Eesti maakonnamuuseumid praegu elavad?
Museoloogiline tegevus hakkab väljaspool Tallinna jaTartut vaikselthääbuma.Eelarveliselt on muuseume koomale
surutud. Riik on püüdnud
neist vabaneda ja ohvriks on
otsitud omavalitsused. Osa
neist on juba läinud linna või
vallakätte ja nende tegevus on
hoopis teistsuguseks kujunenud.Ma kardangi, et osa muu-

seumidest võib muutuda heal
juhul pisikeseks ekspositsioonipinnaks või siis tegeldakse

seal mingisuguse asendustegevusega.
Kuidas on rahapuudus ilmnenud Viljandi muuseumis?
2009. aastast on Viljandi muuseumi koosseis vähenenud.
Siis oliametis 18 inimest, praeguseks on jäänud 13 koos Hüpassaare filiaali töötajaga. Oleme suutnud sellest suhteliselt
hästi läbi tulla, aga kui vaatame kolleege, näiteks Valgat,
siis seal onkoosseis minimaalseks kahanenud.
Raske on midagi teha, kui
inimesi on nii vähe.Seda enam
et palgad on pisikesed. Väikse
palga eest kõrgharidusega
spetsialisti leida on ikka väga
keeruline.
Kui eelmise aasta algusest
läks elektriturg vabaks, kasvas
tunduvalt ka elektrikulu, aga
Viljandi muuseum ning minu
teadaka teised ei saanudeel-

KOMMENTAAR

Ando

Kiviberg

Viljandi
linnapea
Viljandi linna poole pole
muuseumi küsimusega
pöördutud. Praeguses situatsioonis ei tuleks muuseumilinnaleüleandmine
kõne alla. See ei saa olla
eesmärk omaette. Eesmärk peab olema muuseumitegevust arendada ja
kasvatada, et see teeniks
ühiskonda parimal viisil.
Teine asi on see, et kui
tegemist on maakonnamuuseumiga, siis miks
peaks ainult linn selle üle
võtma. Siis peaks seda vastutust ühiseltkandma kõik
Viljandimaa omavalitsused.
Aga esmane küsimus
on ikkagi eesmärgis, mida
selle kõigega soovitakse
saavutada. Senised maakonnamuuseumid on ka
väga erineva võimekuse ja
tasemega.

arvesse sentigi juurde. See tuli endal kusagilt leida, olla
Münchhausen ja tõmmata ennast patsi pidi soost välja. Jumal tänatud, et eelmise aasta
lõpp oli soe see veel kuidagi
–

päästis.
Kas Viljandi muuseumi ähvardab lähiaastatel sulgemine või on see välistatud?
Päris-Eestis, milleks me Viljandimaad ja Viljandit võime nimetada, on Viljandi muuseum
nii tähtis institutsioon, et see ei
tohi kaduda. Selle järele on
reaalne vajadus ja kui see
kaoks, kustuks ka üks oluline
osa meie mälust.Alati võiböelda, et minge Tallinnavõi Tartu,
aga see ei asendamitte mingil
moel meie mälupärandit.

2012. aasta sügisel näitas Jaak Pihlak Viljandi muuseumi näitusel «Mees kuldse nööbiga», kuidas korstnapühkijad töötavad. Talvisel ajal on muuseumi näitusesaal aga rahapuuduse tõttu külastajatele suletud. PEETER KÜMMEL

Linnavalitsus kinnitas sotsiaaltoetuste suurused
Üllar Priks
yllar.priks@ajaleht.ee

Esmaspäevasel istungil
kinnitas Viljandi linnavalitsus käesoleva aasta
sotsiaaltoetuste määrad.
Abi on võimalik taotleda
nii alla 18-aastaste laste
põhivajaduste katmiseks,
üliõpilaste õppetoetuseks
kui näiteks pensionäride
ravikulude katmiseks.
Avaldused vaatab esmalt üle
sotsiaalkomisjon ning kinnitab
hiljem linnavalitsus.
Sotsiaalametitoetuste spetsialisti Mare Kallakase sõnul
on laste tarvis toetusi antud
näiteks siis, kui neil on prille
tarvis.«On ette tulnudka seda,
etklass läheb teatrisse ja pere
ei suuda tasudapileti eest. Siis
on õpetaja meile esildise tei-

nud jaolemeselle kinni makspendiumid, lastetoetused, vanenud.»
mahüvitised ja muu pannakse
Sama toetuse alla
kirja ning sellest
lähebka klassiekskurlahutatakse norsioonil osalemise tamipõhiselt komsu. «Enamasti on tegu
munaalmaksed.
Kui kättejääv sumjuba toimetulekutoema on alla riigi
tustsaavate peredega,
kellerahalise seisuga
kehtestatud toion sotsiaalamet kurmetuleku piiri,
saabki sotsiaalsis,» ütles Kallakas
ning kinnitas, et uue
ametilt toetust
videomängu soetamitaotleda,» selgitas
seks sotsiaalametilt
MareKallakas.
Üheliikmeliraha loota pole. «AnMare Kallakas
takse ikka harivateks
sel perel on see
ettevõtmisteks ning
summa 90 eurot
kuus. Iga järgminepereliige lipedagoogi ja lastekaitsetöötajate kinnitusel.»
sandub koefitsientväärtusega
0,8. Nii on kaheliikmelisepere
Toimetuleku piiri määrab riik toimetulekupiir 162ning kolmeliikmelisel perel 234 eurot.
Toimetulekutoetuse saajate
«Määratav toetus pole mingi
müstiline summa, vaid see, mis
tingimused tulenevad spetsialisti ütlemist mööda sotsiaaltoimetulekupiiristpuudu jääb,»
hoolekande seadusest.
rõhutas Kallakas.
Üliõpilastele on seni toe«Pereliikmete palgad, sti-

tust makstud lootuses, etkasva-

tatakse kodulinnale haritud
tööjõudu. «Loomulikult ei ole
me kohustuseks teinud, et noor
pärast erialaomandamist tagasi peab tulema,» sõnas Kallakas. «Töökohtleitakse ikka vastavaltvõimalustele.»

Loeb ka õppeedukus
Tudeng saab õppetoetust juhul,
kui leibkonnas jääbpereliikme
kohtakätte vähemkui 75 protsenti alampalgast. Praegu on
see summa 266 eurot. «Nõutav
on ka sissekirjutus Viljandis
ning keskmine hinne peab vähemalthea olema,» loetlesMare Kallakas tingimusi.
Pensionäride toetus on
spetsialisti ütlemist mööda
mõeldudühekordse abinaolukordadeks, kus tekib ettearvamatu väljaminek.
«Näiteks halveneb järsult
tervis ning on vaja mõndabiva-

ABI
Kes ja kui palju toetust võivad taotleda:
•

•

•

•

•

raskustes pered alla 18-aastaste laste (kui laps õpib
üldharidus- või kutseõppeasutuses, siis ka 19-aastaste)
toimetuleku tagamiseks, terviseprobleemide lahendamiseks ja vaba aja sisukaks veetmiseks hädavajalike kulutuste toetamiseks kuni 150 eurot;
toimetulekutoetust taotlevate ja saavate laste pered igale
lapsele kooliaasta alustamise toetamiseks 35–50 eurot;
tööealised (madala sissetulekuga ja töötud, sealhulgas
kinnipidamiskohast vabanenud) kuni 80 eurot;
üliõpilased sotsiaalseks õppetoetuseks 45–80 eurot
määratud perioodi kuu kohta;
vanadus- ja töövõimetuspensionärid kuni 100 eurot.
Allikas: Viljandi

hendit. Või on ilmnenud haigus, mis nõuab kalleid ravimeid.Sellisel juhulpeab taotleja tooma koos avaldusega ka
kulutšekid. Pensioni suurus
siin otseselt ei loe,» ütles Kal-

lakas. Pensionäride toetust
saavad ka eakad vähihaiged,
kes peavad pikemat aega Tartus või Tallinnas ravil käima.
«Oleme näiteks bensiinikviitungeid arvesse võtnud.»
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Päästjatel tuli taas
kustutustööd juurde
Aivar Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Kuigi selle sajandi algusega võrreldes on tulekahjusid märksa vähemaks jäänud, on
nende õnnetuste hulk
viimasel paaril aastal
tasapisi kasvanud.
Päästeameti Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Astra
Pintson-Käo andmeilkutsuti
mullu päästjaid Viljandimaal appi 177 tulekahjule,
neist 35 korral põles eluhoone. Tulekahjudes hukkus
kolm inimest, neistüks aprillis ja kaks detsembris. Viga
sai kaks inimest.
Kõige rohkem tulekahjusid, 56, oli Viljandis, järgnes
Tarvastu vald 21 ja SuureJaanivald 17 põlenguga. Ühtki tulekahju eiregistreeritud
mulluMõisakülas jaKõo vallas.
Pintson-Käo andmeil suutis päästeamet tuvastada, et
mullu oli tulekahjude kõige
sagedasem põhjus katkine
kütteseade või tahmasüttimine korstnas. Selliseid põlenguid läks kirja kümme.
Kurdid ja vaegkuuljad kasutavad omavahelises suhtlemises erilist keelt, viipekeelt.

SILLE ANNUK (POSTIMEES)

VIIPEKEELE TÕLK

Kurdid ja vaegkuuljad
saavad uut moodi abi
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Kuigi sellest nädalast on
viljandlastest kurtidel ja
vaegkuuljatel võimalik
tellida tasuta viipekeele tõlki, võib selle teenuse kättesaadavus kurtide
ühingu esindaja sõnutsi
abivajajatel senisest mõnevõrra keerulisemaks
muutuda.
Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja LiviaKask
selgitas, et sellelaadset viipekeele tõlgi teenust, midanüüdsest pakutakse, pole linnas varem olnud.
«Varem olid tõlkideks Viljandi kurtide ühingu liikmete
sugulased, lisaks on eralditõlk
olnud ühinguüritustel. Aga sellist võimalust, et inimene helistab tõlketeenust pakkuvale firmale ja ütleb, et tal onkindlaks
päevaks tõlki vaja, meil olnud
ei ole,» selgitas Kask.

Tõlk tuleb tellida vähemalt
24 tundi varem
Viljandi kurtide ühingu tegevust pikalt juhtinud japraegugi selle tegevusega kursis olev
ReetLoit lausus, et uuskord on
mõneti keerulisem, sest kui
kurt või vaegkuulja tahabarsti
juurdeminna, peab ta tõlgi va-

rem Tallinna kaudu ette tellima.
«Meiloli ühingus oma tõlk,
suhtlesime temaga ning tellisime, millal vaja,» rääkis Loit.
«See oli ka tükk maad odavam,
nüüd peab linn teenuse eest
rohkem maksma.»
Teenus, mis klientidele on
tasuta, läheb linnale maksma
umbes 4000 eurot.
LiviaKase selgitust mööda
tingis muudatuse see, et ühinguendatõlk ei saanudisiklikel
põhjustel tegevust jätkata. «Pidasime kurtidega olukorra lahendamiseks plaani ning nii

kuulutasimegi teenusepakkuja leidmiseks välja hanke.»
Selle võitis pealinnas asuv
Viipekeeletõlkide osaühing.
Kase sõnutsi osutatakse teenust üldjuhul Viljandis, kuid
erijuhtudel on linnakodanikul
võimalik tellidatõlk ka mujale
Eestisse. «Teenuse saamiseks
tulebpöörduda Viipekeeletõlkide osaühingu poole ja teatada oma nimi, isikukood ning
soovitud aeg ja koht, kus teenust vajatakse. Tellimus tuleb
esitada vähemalt 24 tundi enne eeldatavat teenuse osutamise aega,»lausus ta.
Viipekeele tõlgi saab appi
tellida, kui on vaja minna arsti
juurde võiametiasutustesse ja
teenindusettevõtetesse, koolija lasteaialapse arenguvestlusele, notari juurde või kohtusse. Samuti saab tõlgi kohale
kutsuda kriisiolukordades.
Iga kuu teisel teisipäeval

võtabtõlk vastu Viljandi puuetega inimeste nõukojas. Vastuvõtule pole vaja varem registreeruda.
«Tõlk võtab vastu kaks tundi ning aitab näiteks ametnikelt paberite koostamise kohta
täpsustusi küsida,» rääkisKask.

Tasuta tõlget saavad ainult
viljandlased
Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Viljandis 31 kuulmispuudega inimest, neist 28
täisealised. Linna kurtide
ühendus on teada andnud, et
tõlketeenust vajab umbes 14
linnas elavatkurti, kuid abivajajate arv võib jääda20 inimese kanti. «Võibolla ka inimesi,
kes ei ole ühenduse liikmed,
aga elavad Viljandis,» selgitas
Livia Kask.
Tema sõnutsi on igale abivajajale ette nähtudneli tundi
viipekeele tõlget aastas. See
maht tundub väike, kuid paljud kurdid saavad asjad aetud

tänu

perekonnaliikmetele.

«Kuiaga peaks selguma, et teenuse järele on suurem vajadus,
saame mahtu suurendada,»
toonitasKask.
Eraldi teema on kriisiolukorrad, näiteks kui kurt või
vaegkuulja satub liiklusõnnetusse. Kui politsei ja päästeameti töötajad temaga viipekeeles rääkida ei oska, saab
tõlgi kohale kutsuda. Juhulkui
Viipekeeletõlkide Viljandimaal asuv töötaja kohe tullaei

saa, saadab firma appi lähima

tõlgi.
Sotsiaalameti juhatajalausus, et neile ühingu liikmetele,
kes elavad väljaspool Viljandit,
linn teenust kinni ei maksa,
aga põhimõtteliselt on eraisikuna võimalik Viipekeeletõlkide ühingust tõlget tellida.Selle eest tulebisikulendalmaksta või paluda, et tema elukohajärgne omavalitsus kulud kataks. «Siin aga peakski suhtlema oma valla või linnaga ning
küsima, kuidas seda teenust
saaks,» lausus Kask.
Küsimusele, kas Viljandimaa vallad on sellesküsimuses
linnaga koostööd teinud, vastas
sotsiaalameti juhataja,et üldiselt mitte. «Me ei ole ka küsinud, kas ja kui palju on neil
kurte. Inimesed maakonnast
on käinud Viljandi kurtide
ühingu koosolekutel, kuid
meie eiole senilinna ja valdade inimestel vahet teinud ega
tee ka edaspidi. Linn toetab
ühingut tegevustoetuse kaudu
ja sinnahulka on arvestatud ka
ühingu koosolekute tõlkimine
kurtidele.»
Viipekeeletõlkide osaühingu juhatuse liige Ulvi Saks
märkis, et firmas töötab 20 tõlki, keda saabkasutada olukorrale vastavalt. «Muidugi üritame lihtsamad tööd ära tehakohapeal oleva tõlgiga, aga näiteks notaris, kohtus või psühhiaatri juures on vaja natukene kõrgema tasemega tõlgi
abi,» sõnas ta.

Üheksa tulekahju puhul
selgitati välja, et põhjus peitus vigases elektripaigaldises
või -seadmes.Võrdselt neljal

korral läks põhjusena kirja
hooletu suitsetamine ja ettevaatamatus tuletöödel.
Kulupõlenguid oli mullu
30 jametsapõlenguid kaks. 46
korral pääses kahjutuli valla
prügipõletamisest, lõkkest
või grillimisest.
Tulekahjus hukkumise
põhjus on päästeametil välja
toodudEesti kohta tervikuna.
Pintson-Käo ütles, et eelmisel aastal sai enim inimesi
põlengus surma hooletusuitsetamise ja lahtise tule hooletu kasutamise tõttu: vastavalt 47 ja 21 protsenti põlengutes hukkunuist.
Viljandimaal sai päästeamet eelmisel aastal 641 väljakutset.
Liiklusõnnetuste tagajärgi kõrvaldama sõitsid päästjad74 korral ning loodusjõudude jälgi, eeskätt tormiga
teele langenuid puid, käisid
päästjad koristamas 24 puhul.
Viljandimaa veekogudel
juhtunud õnnetustes jättis
elu viis inimest.Pintson-Käo
lisas, etkui varasematel aastatel on uppujate edetabelit
juhtinud nooredalkoholi tarvitanud mehed, siis mullu
Lõuna-Eestis selliseid ei olnud. Kõige suuremat ohtukujutasid endast hoopis tiigid
ning õnnetusse sattusid vanemad inimesed ja järelevalveta jäänud lapsed.

ARVUD
Päästjate väljasõidud Viljandimaa tulekahjuteadete peale
ja tulekahjudes hukkunud inimeste arv 2000. aastast
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

462

438
407

365

426
332
281
235

294

280

268

172

162
8

7

2

6

9

4

7

6

6

2

3

0

1

3

Allikas: päästeamet

Õnnetuspaigalt leitud purjus
mees eitas autojuhtimist
Esmaspäeval Leie lähedal
vastassuunavööndissekaldunud ja siis teelt välja sõitnud
autos sai viga purjus mees.
Hiljem väitis ta politseile, et
tema oli istunud tagaistmel
ja juht jooksnud metsa.

Liiklusõnnetus KolgaJaani ja Leie vahelise tee
kümnendal kilomeetril juhtus kell 15.30. Sõiduauto
Volkswagen Vento kaldus
kurvist väljasõidul vastassuunavööndisse ja sealt edasi
teelt välja kraavi ning selle
hoo peatasid lõpuks puud.
Politsei ja kiirabi saabumise ajal oli auto juures

24-aastane Rauno, kes väitis,
et tema sõidukit ei juhtinud
ja istus hoopis tagumisel istmel. Sõidukijuht oli tema väitel metsa jooksnud.
Sõiduki rehvid ei vastanud nõuetele, sest nende
muster oli liiga kulunud.
Viga saanud Rauno toimetati haiglasse, kus tal fikseeriti lisaks vigastustele alkoholijoove. Mees jäi haiglaravile.
Liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid ning seda,
kes autot juhtis ja kas selles
oli teisi sõitjaid, uurib politsei. (Sakala)
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ARSTIABI

Haiglajuht loodab, et
kummivenitamine
ometi kord lõpeb
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Viljandi haigla juhatuse esimehe Priit Tampere
ütlemist mööda tahetakse olla valmis uue haiglahoone ehitusraha saabumiseks, ning samal ajal
peetakse aru, mil moel
tuua siia uusi arste.
Priit Tampere, mida peate
oma saavutusteks haiglas tööl
oldud ligi poolteise aasta
jooksul?
Kindlasti ei ole nii suure organisatsiooni juht mingi soolomängija. Nimetada võiks aga
kõigepealt õendus-hoolduskeskuse käivitamist. Senisele 90
voodikohale lisandus 60.
Teised, rohkem küll sissepoole suunatud ettevõtmised,
olid seotud personali ja juhtimisega. Näiteksametikohtade
hindamine. Tegime seda, et
saada ülevaade kõigi tööülesannetest ja luua alus tasusüsteemiarendamiseks.Hindamises osalenud juhid olid rahul,
et nad said pildi sellest, mida
teevad teiste üksuste samasugustel ametikohtadel töötavad
inimesed.
Kindlasti tasub rääkida
narkorehabilitatsiooni sisulisest käivitamisest ja laienemisest: nüüd onkohti ka meestele. Selle teenusega oleme hästiedasi liikunud.
Heameelt teeb uue psühhiaatriakliiniku juhi tulek.
Noori tohtreid on tööleasunud ja neid tulebveel.
Otsustajate ring on laienenud, igal nädalal peame nõu
kliinikute juhtidega.
Tubli on olnud kogu haiglapere: meilt sai mullu abi üle
85 000patsiendi.
Milline asjatundja oskab hin-

nata arstide tööd?

Maei räägigi arstidest. Nemad
on omaette tippspetsialistid ja
nendega on erikokkulepped.
Arste on meil80, teisi töötajaid
palju rohkem. 2013. aastal hindasime hooldajate ja tugipersonaliametikohti.
Kuidas on loodkäsunduslepingutega?
Arvasin, et te sedaküsite.Loomulikult oleme sõlminud käsunduslepinguid, mis jäävad.

Räägime nendest, mis probleeme tekitasid: inimesedtegid oma põhitööd käsunduslepinguga.

See ei ole ainult käsundite
probleem, see on kogu ületundide ja töögraafikute katmise
probleem.
Küsimus on rahas.
Küsimus onrahas, aga mitteainult. Vaja on täita auke, mis
võivad tekkida, kui näiteks mõnitöötaja jääbootamatult pikaajalisele haiguslehele. On ka
täitmataametikohti.
Möödunud aastal alustasi-

me sellega, et võtsimekõik üksused ette ja vaatasime, kui
palju ja miks kuskil ületöötundetekib.See on analüüsikoht:
kas inimesi juurde võtta, muuta töökorraldust või teha ületunde ajutiselt kasvanud töökoormuse leevendamiseks.

Kas ületundide eest peab rohkem maksma?
Seda küll, aga neid tohib teha
vaid piiratud hulga.
Oleme ületunde vähendanud 10–15protsenti, käsunduslepingute hulka on minimeeritud.
See on umbmäärane suurus.
Oleme vähendanud ületunnitööd 12 000 tunni võrra,käsunduslepingud olid sellest umbes
80 protsenti.
Kui palju läks maksma kohtuprotsess Tartu kiirabiga?
See on natuke pikem jutt. Me
ei vaielnud Tartu kiirabiga,
vaid terviseametiga. Ma ei tahaks enam seda musta pesu
pesta, aga põhimõtteliselt käis
meie vaidlusselle ümber, kuidas konkurss läbi viidi. Maksma läks see kõik üle 3000 euro.
Tõsi küll, kohtus vaidlesite te
terviseametiga. Samas on teada, et kiirabi on riigi pädevuses, ja kui oli otsustatud teha
Eestisse kaks suurt piirkonda, oli selge, et nii see ka olema saab.
Nõus.Kui riik oleks selle välja
öelnud, ei olekska mingit vaidlemist olnud. Minu arvates on
kiirabi sarnane päästeteenistusega seda tuleks käsitleda
täpselt samasuguse strateegilise teenusena. Pole mõtet välja
kuulutada sellelaadseid konkursse, nagu meil äsja oli. Me
oleme vaidlused ära vaielnud
ning lähemeTartu kiirabiga rahus jakoostööd tehesedasi.
–

Kas sellega, et kiirabi enam
teie majas ei paikne, kaotas
haigla ka raha?
Kiirabi ruumid saame ära kasutada oma vajadusteks. Rahaliselt oli see nullkasumiga teenus, põhimõtteliselt saimevaid
käiberaha.
Kas haiglal on õnnestunud
kiirabiautod ära müüa?
Müüsimeära kõik autod, mida
soovisime müüa. Ostsime ka
ühe uue auto, et lamajaid patsiente vedada. Samuti korraldameümber kogu haigla transpordi.

Kas on tõsi, et haigla on leidnud võimalusekäima panna
bussi, mis toob Tartust ja mujalt töötajaid kohale?
Haigla pani selle bussi käima
jubakolm aastat tagasi. Sõidutame töötajaid ühte- jateistpidi.
Uusi arste leida pole lihtne.
Haiglas liiguvad jutud noortele tohtritele suurema palga
pakkumisest. Kuidas see välja näeb, kui näiteks kogenud

kirurg teenibenda käe all kogemusi omandavast noorest

arstist vähem?
Päris nii see ei ole.Oleme alles
hakanud arutama stipendiumide maksmise võimalusi.Teistpidi saab seda võtta laenuna,
mis tagab töötamise ajalise lepinguga.
Kui kaua tuleks noorel tohtril
töötada, et ta 150-protsendilist
palka enam osaliselt tagasi
maksma ei peaks?
See ei ole lõppvariant, otsime
võimalusi. Asi on veel täiesti
toores. Stipendiume on noorte
arstide töölesaamiseks ja kinnistamiseks varemgi kasutatud.

Ei saa mööda minnaka pika
habemega teemast. See on
uus haiglamaja, mille ehitamist Viljandisse võib julgelt
võrrelda veekeskuse rajamise
plaanidega.

Mina võrdlen seda Saaremaa
püsiühenduse saagaga.

Põhimõtteliselt on meile
poliitilisel tasandil öeldud, et
uus haiglahoone tuleb.Euroraha tulek peaks selguma märtsis, kui hästiläheb.
Kui raha antakse, peame
taotluse esitama sügisel. Meil
tuleb tehakõik endast olenev,
et olla selleks hetkeks valmis.
Tuleb koostadakuus uue majaga seotud arendusprojekti ja
pidada läbirääkimisi nii erialaliitudekuisotsiaalministeeriumiga. See töö juba käib.
Praegu on haigla suures hoo-

nes 160 kohta. Kui palju uude
kavandatakse?
Suures hoones on kasutuses
tõepoolest ligi 160 kohta, samas
kogu hoones on ligi 200 kohta.
Lisaks on Jämejalal eri korpustes ligi 300 voodikohta. Ministeerium räägib 90–100 kohast, minumeelest peaks neid
olema 110–120.Täpsem arv selgub pärast haigla tegevuskava
valmimist jaläbirääkimisi.

Kas psühhiaatriakliinik jääb
Jämejalale?
Põhiosas küll. Pigem hakkab
sealkummitama ruumipuudus,
eriti kui arvestada üha kasvavat vajadust uuteteenuste järele. Näiteks laste ja noorukite
psühhiaatria ja sõltuvusravi.
Ega paremat ehitusplatsi ole

leitudkui praeguse Floreas
Viljandi territooriumileprügivedu korraldava aktsiaseltsi
Eesti Keskkonnateenused
naabrusse?
Just käisime linnavalitsuse
esindajatega veelkord läbikõik
võimalikud ja nõuetele vastavad paigad. Paremat kohta me
leidnud ei ole. Samas on see
bussijaamast sama kaugel kui
näiteks Viljandi kaubamaja.
On selge, et uus haigla tuleb
koos perearstikeskusega. Kas
perearstid on valmis sinna
kolima?
Olen perearstidega regulaarseltkohtunud ja sel teemalrääkinud. Olen optimist.Loomuli-

ELMO RIIG

Viljandi haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul otsitakse võimalusi noorte

kult on hirmud, kuni selleni
välja, et perearstid peavad
haigla all tööle hakkama. Nii
see loomulikult ei ole. Pigem
tahame neile appi tulla diagnostika jaeriarstiabi oleks siis
kohe käepärast.
Teine probleem on ruumide vastavus nõuetele. Praegu
ei vasta ühegi Viljandi perearstiruumid uutelestandarditele.
Ehitust projekteerides võtame kindlasti arvesse ka perearstide seisukohti. Me ei alus-

poolteist kuni kaks aastat, aga
kogu projekteerimise ja muude töödega kulub kuni neli aas-

tat.

–

ta kinnisvaraprojekti mõttega
ehitada maja ja hakata siis tu-

lu teenima.Peamekõik ühiselt
silmas pidama seda, mis on
patsientidele kasulik. Varem
on võimalikkõik kokku leppida.
Peame mõtlema ikka 20
aasta peale ette.
Kui tõesti ehituseks läheb,
kui kaua see kestab?
Ehitustsükkel on tänapäeval

Kui juhtub, et me aasta pärast taas räägime, mis võiks
siis olla teie kõige toredam
uudis?
Kõige parem uudis oleks, et
kummivenitamine on lõppenud ja mingi otsus uue maja
kohta tehtud.
Tegutseme ka uuteteenuste rakendamiseks, et haigla rahalist seisu ja arenguvõimekust parandada ning pakkuda
kohalikele inimestele enam
abisaamise võimalusi.
Kindlasti investeerimerohkem seadmetesse ja ka inimestesse. Kui küsite, kas inimestesse investeerimine tähendab
palgatõusu, siis osaliselt kindlasti, aga väga tähtsad on ka
koolitus ja töökeskkond.Siingi
on üht-teist ära teha.

arstide töölesaamiseks

HAIGLA
Viljandi haiglas on
üle 500 voodikoha
•

•

•

•

•

•

200 voodi kohta on
peahoones.
Peahoones on sisekliinik ja kirurgiakliinik
ning väike osa õendushoolduskeskusest (25
kohta) ja psühhiaatriakliinikust (30 kohta).
Jämejala korpustes on
eri teenuste osutamiseks 300 voodikohta.
Töötajaid oli mullu
781, pärast kiirabi lahkumist on töötajate arv
718.
Mullu raviti kokku
85 593 patsienti.
Haigla eelarve oli ligi
15 miljonit eurot.
Allikas: Priit Tampere
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Toimetaja MARGUS HAAV, 433 0046, margus.haav@ajaleht.ee

Enne suurt tantsupidu tehakse Eestis kokku 324 eelproovi.
Jaanuaris ja veebruaris näitavad tantsurühmad peo üldjuhtidele seni õpitut ning saavad näpunäiteid, kuidas tööd
jätkata.

PIDU

Tantsumajas tasub
silmad lahti hoida
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Aasta esimene tantsumaja ootab külalisi reede õhtul Viljandi pärimusmuusika aidas. Sellel rõõmsal kokkusaamisel valitseva külapeo
meeleolu loovad ärksad
pillimehed ja elav pärimusmuusika.
Tantsumaja korraldajad tea-

vad, et tantsimineon üks iidne
ja mõnus eneseväljendusvorm.
Oma võlu on ka pillimeeste ja
tantsijate omavahelisessuhtlemises. On ju põnev jälgida,kes

kelle järgihoogu minema hakkab.
Tantsumaja on koht, kus tuleb silmadlahti hoida, sest kuskil seal on head tantsijad ja
just neilt saab väärtuslikke
nippe õppida.

Uus perenaine
Tänavu on tantsumajas uus perenaine Maarja Nuut, kes on
tuntud eelkõige viiuldajana,
–

aga samas suur tantsuentusiast.
«Minu soov on tantsumaja
veidi pidulisemaks muuta, et
oleks koht, kuhukordkuus tulla hoogsa muusika järgikeerutama ja sõpradega aega veetma,» tutvustas ta oma plaane.
«Selle tarvis kolime peo koos
tantsu, pillimängu, joogi ja kehakosutusega aida väiksesse
saali. Jätkame õpitubadega,
kus saabiga kord vastavalt teemale mõned tantsunipid selgeks õppida. Muusikuid valides on kõige tähtsam nende
tantsuks mängimise kogemus.
Samuti astuvad mitmelkorral
ülesmeister ja õpilane koos.»
Sel hooajal kuuleb tantsumajas mängimas viiuleid, lõõtsa, kannelt, toru- japarmupilli
ning trumme. Jaanuarikuu
tantsumaja õpitoa juhendaja
on Anu Sööt ning teema «Kontakt ja mäng». Plaanis onkogedakoos lõbusat, ebatavalist, kasutut, püha, vaba japrimaarset
tegevust ehk loovmängu. Muusikatteevad Martin Müller, Asso Int, Merike Paberits, Karolin
Übner jaHiiukandle mängijad
Janne Suitsu eestvedamisel.
Erinevalt Tallinnas, Tartus,

Tantsumaja uus perenaine MaarjaNu t ELMORIIG

Värskas ja mujalgi tegutsevatest tantsuklubidest on Viljandi tantsumajas fookuses vabavormilised tantsud, nagu labajalg,polka, valss jareinlender.

Paarispöörlemisega labajalg
«Ühest küljest on tegu tantsumajaperenaise isikliku maitse
jaeelistusega. Teisalt on sellised paarispöörlemistega tantsud juba pikemat aega taga-

plaanile jäänud,»rääkis Maarja Nuut. «Samuti on kadumas
kontakt muusikute ja tantsijate vahel. Paarispöörlemisega
labajalg võiks olla mõnus viis
see taas üles leida.»
Tantsuklubide traditsioon
sai alguse 1970. aastate esimesel poolel Ungaris, kus vastukaaluks lavatantsule ja kommunistlikule survele tunti vajadust säilitadaoma hääbuvat
pärimuskultuuri. Alates sellest
on liikumine muutunud populaarsemaks ning levinud ka
teistesse maadesse.Peale Eesti korraldatakse tänapäeval samalaadseid peoõhtud näiteks
Rootsis, Soomes, Norras, Belgias, Hollandis, Austrias ja
Prantsusmaal.
«Seoses makimuusika kasutamisega võib jubapikemat
aega täheldada muusikute ja
tantsijate nii-öelda lahku kasvamist. Mõne arvates on muusikud tantsijaid teenindav üksus, mõne arvates vastupidi,»
mõtiskles Nuut. «Mina soovin
luua dialoogi, aga selleks on
tarvis avatud kõrva ja keha
ning lisaks sellele ka mõned
unustatud oskused ja nipid ära
õppida.»

Urve Sunny-Dzidzaria maalilooming on viljandlastele hästi tuttav
MARKO SAARM
paljude populaarsete näituste kaudu.

ARVAMUS

Iidsete aegade
pühakute portreed

Jaanuari

algul tutvustas tunnustatudportretist, vitraaži- jamo-

Tiiu

Männiste

numentaalkunstnik Urve
kultuuriloolane
Sunny-Dzidzaria Viljandi
linnagaleriis oma viimaste
aastate maaliloomingut.
Tema varasem looming
on viljandlastele tuttav kunagiste Aate-Heli Õuna kunstisaali populaarsete näituste
kaudu. Linnagalerii näitusel eksponeeris ta õlimaali tehnikas portreid, maastikke ja natüürmorte.
Urve Sunny-Dzidzaria filigraanne pintslitehnika ja nüansirikas soe värvikoloriit lõi näitusesaalirahustava miljöö,
mistõttu jäin kiirustava külastajana väljapanekut hoopis pikalt nautima ning mõtlema.
Näituse paeluvamad töödolid Eestikultuuriloo klassikute Johann Köleri, Kristjan JaakPetersoni, Lydia Koidula,
Mart Saare ja teiste monumentaalsedportreed, milletaustaks onkunstnik õhkõrna värviga maalinudromantismiajastuleomaseid motiive: kärestikulisi mäestikujõgesid, kirikuid, looklevaid teeradu, järvi ja metsatukki.
Maaliliselt sügavalt läbikomponeeritud tõsisedportreed
unenäoliste maastike foonil mõjuvad tänapäeva massikultuuriga harjunud vaatajale sajanditetaguste pühakutena,
kes tekitavad aukartust ja hardust.Kunstnik on lisanud igale portreteeritavale tema valdkonnaga seotud sümboleid,
esemeid ja vihjeid. Kõik need lisavad ikooniga sarnase pühapildi efekti.Kiiresti muutuva virtuaalse maailmaga harjunud vaatajal tekib tunne, et need müütilisedkultuuriloo
suurkujud tegutsesid iidsetel aegadel.

Ka

näituse pealkiri «Aeg antud...», ilmselt Remarque’i
tuntudromaani «Aeg antud elada, aeg antud surra»
eeskujul,pakub vaatajale lisavõtmekahemõõtmelise maalikaudu aja lõpmatusse kadumiseks. Aja aina ebaadekvaatsem tajumine on väga omane killustunud virtuaalse maailmaga harjunud inimesele olenseda täheldanud
justlektorina nii noorte kui vanemaealiste õppijate juures.
Kunstnik Dzidzaria portreedes puudub samutikonkreetne ajastu, maalide tuntud tegelased määratleme ajastusse
ise tänu kultuurimälule jaharidusele.
See näitus tekitas minus hulga mõtteid jaküsimusi.
Millinetähendus on neil meierahvuslikule identiteedile
olulistel suurkujudel globaalsete turgude maailmas?Kas
noorema ajaloolaste põlvkonna algatatud rahvusromantiliste müütidekummutamine suudabkustutada kultuurimälu,
millele onrajatud meilemaailmakuulsust toonudtippkultuur?
Kas rahvuslik ärkamisaeg pööras selja niinimetatud
pastlakultuurile või avas hoopis tee euroopalikukõrgkultuuri võimalustele, mille vilju me seniajani maitseme?Kas liberaalse«ettevõtliku» vaimulämmatav surve kultuurile jätabveelruumi jaaega, milleüle tulevikusmõtiskleda ning
midamaalides jäädvustada?Või on liberaalne turuloogika
soosinudka kultuuri ületootmist, mistõttu me ei suudagi
enam ära tundaseda tõelist jaigavikuliste universaalsete
väärtustega miskit?
–

Tantsumajade liikumine on muutunud populaarsemaks ja levinud paljudesse maadesse.

NELE TAMMEAID
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TOATAIMED

Liigne kastmine võib lille hukutada
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Kui toataimel lehed kollakaks või pruunikaks
tõmbuvad, kukub nii
mõnigi teda heldekäeliselt kastma, paraku võib
ta niiviisi taime hoopis
hukutada.
Viljandis mitut lillepoodi pidava osaühingu MarcusLillekaubandus juhi Aare Kallase sõnutsi tuleb toalilli talvel, mil
valgust on vähe ja nad elavad
säästurežiimil, kasta tavalisest
napimalt.
«Nagu kõik muud elusorganismid vajavad ka toataimed
õhku, valgust, toitu ja vett. Eri
aastaaegadel on neil erinevad
soovid.Lopsakaim kasvuaeg on
kevadel ja suvel, kui valgust on
rikkalikult. Sügisel päeva lühenedes väheneb taime vajadus
toitainete javee järele,»räägib

ta.

Enamasti piisab ühest
korrast nädalas
Iseäranis vähe on valgust novembrist veebruarini.Sel ajal
ei ole toataimi tarvis väetada
ning enamiku puhul tuleks
piirduda ühe kastmiskorraga
nädalas.Kastes tuleksaga vaadata, et muld saaks läbinisti
märjaks. Olenevalt taimest
peaks vett kallama kas mulla
pinnale või potialusele.
«Talvel kipub õhk majas
või korteris olema liiga kuiv.
Esimenemärk sellest on taime
leheotste pruunistumine. Harilikult kiputakse sel juhul
rohkem kastma, paraku võib
ülekastmine olukorda veelgi
halvendada.Üldiselt inimesed
pigem kastavadki üle kui liiga
vähe, aga liigne vesi ei ole sugugi hea,» kõneleb Aare Kallas.
Ta nendib, et osa kuivalembesi taimi tahab kastmist lausa ülekolme nädala.Reegel on
aga, etkasta tuleb
siis, kui pott kergeks muutub.
«Mulla pinnalt
näpuga katsudes
ei ole võimalik otsustada, kas taim
vajab vett või mitte,
sest tihti on sügavamates kihtides
niiskust küllalt.»
Kallas

Viljandi turu lähedal asuva poe Marcus Lilled müüja Liis Papagoi kannab hoolt ka müügil olevate toalillede eest.

kiht kuivab iseäranis kiiresti
keskküttega korterites. «Suurendamaks taimede ümber
õhuniiskust, tuleksnad võimaluse korral üksteise kõrvale
paigutada. Nii on neil lihtsam
toanurga mikrokliimat endale
sobivaks muuta. Samuti võib

lisab, et
mulla
pealmine

Piimalilli (pildil) nagu ka kaktusi tasub turgutada spetsiaalväetistega.

radiaatorite võitaimedelähedale paigutada niisuteid või
purke veega.Enamik meie toalilli pärineb jutroopikast, kus
õhk on niiske,» õpetab ta.

Väetama võiks hakata
veebruarist
Aare Kallas rõhutab, et praegu, mil valgust napib, on fotosüntees vähene ja enamikul taimedel puhkeperiood.
Seega pole mõtet neid väetada enne veebruari keskpaika.
«Toataimede puhul on
mõistlik kasutada vesilahuseid, vedelväetisi, mida kauplustes müüakse. Need mõjuvad kõige kiiremini ja on
taimedele parimad,»
räägib Kallas ning
täpsustab, et väetis
lisatakse kastmisvette, nii nagu kasutusjuhend ette
näeb.
Universaalväetised
sobivad enamikule toataimedele.
Samas on
erandeid,
nagu orhideed ja kaktused, kelle
puhul võiks
kasutada
spetsiaalväetisi.
«Väetada
tuleks nõrgalt, aga iga
ELMO RIIG kastmiskorra-

ga. Et potis on kasvusubstraadi hulk väike, uhatakse kastmisega toitainedvälja. Kui pidevalt toitu juurde ei anna,
tekibki selle nappus. Samas
on vaja, et kõiki toitaineid
oleks parajas koguses. Näiteks liigselt lämmastikuga
väetades ei suuda taim omastada fosforit või kaaliumi, fotosüntees võib pidurduda
ning taim muutuda kollasemaks,» õpetab Kallas.
Kuigi tihti soovitatakse taimi hoidatalvelpimedal ajal jahedates eeskodades, ütleb lillekaupmees, et enamastiei saa
siiskiideaalsetest tingimustest
lähtuda. «Taimed on ju mõeldud inimeste kodu kaunistama. Elutuppa me tavaliselt
päevavalguslampi panema ei
hakka, kuigi see oleks taimele
kasulik.»
Enamik taimi lepib Kallase sõnul 18–20 soojapügalaga,
aga loomulikult on erandeid.
Ta toob näiteks toaküpressi.
«Temalepraegusel ajal 18 soojapügala juures kindlasti olla
ei meeldi, tema eelistaks viit
soojapügalat. Aga mis teha,
kui paremaid olusid võtta ei
ole.»
Paljud lilled, näiteks ratsuritähed, tääkliiliad ja draakonipuud, tasub suveks õue või
rõdule viia.Suve õues veetnud
toataimedon Kallase tähelepanekut mööda tervemad, nad
kasvavad lopsakamalt ja õitsevadrikkalikumalt.
Enne toast väljaviimist tuleks taimi aga lahtise akna all
teistsuguse õhuga harjutada
ning nende õue kolimiseks ta-

sub valida soe japilves võiisegi vihmane ilm. Siis taluvad
nad keskkonnamuutust paremini.
Õues võiks taimedpaigutada nii, et nad poleks kõrvetava
päikese käes ega tugevate tuulte meelevallas. Samuti pole
soovitavad kohad, kus vihmavesi potid ülearu niisked
hoiab.
Kui talvel on toalillimõistlik hoida võimalikult suures
valguses lõunapoolse akna juures, siis suvel võiks eelistada
põhjapoolsest aknast tulevat
valgust.

Iga hinna eest ümber
istutada ei maksa
Aare Kallas on tähele pannud
ka seda, et inimesed tahavad
alatasa oma taimi ümber istutada. «Kohe, kui leheotsad lähevad pruunikaks või kollakaks, asutakse neid uude potti
sobitama.Paraku võibsüdatalvel nii toimides olla kahju kasust märksa suurem: taim võib
jäädanõrgaks võisuisahukkuda.»
Kallas ütleb, et toataimi,
iseäranis suuremaid, polegi
tarvis igal aastal ümber istutada. «Enne selle tegemist võiks
taimele otsa vaadata. Juhulkui
on märgata, et uued võrsed on
tulemas ja juurestikmahub kenasti potti, võib tedarahumeeli veel aasta sealsamas hoida.
Ümberistutamine tasub ette
võtta siis, kui juuredhakkavad
potist välja tungima ning uued
kasvud on viletsad ja taimnäeb
ka muidunärb välja. Selleks on

MARKO SAARM

SOOVITUS

Aare

Kallas
lillepoodide
pidaja
Tüüpiline Eesti inimene
soovib, et kord ostetud toalill kestaks pikki aastakümneid.Kui taimele tekivad kahjurid jata hakkab
kiratsema, soovitakse teda
iga hinna eest päästa. Tihti on aga mõistlikum ja
odavam osta asemele uus,
sest kodus ei ole võimalik
kahjurite hävitamiseks tõhusaid mürke kasutada
ning nakatuda võivad ka
teisedtaimed.

õige aeg märtsi keskpaigast
juunini.Kui ilmadkuumaks lähevad, peaks see töö juba tehtud olema.»
Lõpetuseks nendib Aare

Kallas, et kuigi tänapäeval on
toataimi väga palju liike jasorte, ostetakse neid varasemast
märksa vähem. «Inimesed on
muutunud mugavamaks ja teisalt ei kingita neid enam nii
palju kui varem. Loodan siiski,
et toalilledekasvatamine ei jää
päris soiku, sest nadmuudavad
meie ümbruse mõnusamaks ja
tervislikumaks.Kui meidümbritsevad pelgalt kivi japuit, on
elu kurb.»
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KINO
Männimäe salongkinos saab täna kell 20 vaadata draamat
«Nümfomaan I» (alla 14-aastastele mittesoovitav). Alates 28.
jaanuarist on kavas uus Eesti
koguperefilm «Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus».
Lisainfo www.mannimaja.ee,
Riia maantee 52d, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuses linastub täna kell 18 koguperefilm «Väikelinna detektiivid ja
Valge Daami saladus». Pilet 2
eurot. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Sakala keskuses linastub täna
kell 19 Rainer Sarneti mängufilm «Idioot» ning 26. jaanuaril
kell 12koguperefilm «Väikelinna
detektiivid ja Valge Daami saladus». Tallinna tänav 5, Viljandi.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses
leiab 25. jaanuaril kell 18 aset
kontsert «Koorimuusikaga jaanuaris». Esinevad kultuuriakadeemia segakoor ja naiskoor
Maimu. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

TEATER
Karksi valla kultuurikeskuses
saab 26. jaanuaril kell 17 vaadata Kuressaare Linnateatri lavastust «Wally kohvik». Osades
Helena Merzin, Andres Raag
(Tallinna Linnateater) ja Merilin
Kirbits. Pilet eelmüügist 12 ja
10 eurot. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Sakala keskuses leiab 4. veebruaril kell 19 aset VAT Teatri
etendus «Rekvisiitori tähetund».
Peaosas Lauri Saatpalu. Pilet
12 eurot, sooduspilet 10 eurot.
Info telefonil 506 4169,
www.vatteater.ee. Tallinna
tänav 5, Viljandi.

Viljandi Jaani kiriku keldrisaalis
on 23. jaanuaril kell 19 noorte-

õhtu. Teema on «Kuidas olla
edukas?». Teemat juhib Külli
Joonso. Pikk tänav 6.
Kutsehaigete ühingu infopäev
on 24. jaanuaril kell 11 Posti
tänav 20, Viljandi. Info telefonil

5343 1752.
Karksi vallakultuurikeskuses on
24. jaanuaril kell 17 Hõbeniidi
õhtu. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Päikesekillu perekeskuses leiab
24. jaanuaril kell 18 aset India
veedaliku kultuuri õhtu koos
bhakti-jooga munkadega Krišna
templist. Loeng vaimsetest elutarkustest ja nende rakendamisest tänapäeva maailmas. Pühade mantrate kooslaulmine. Indiapärane taimetoiduõhtusöök.
Kokkusaamine on annetuspõhine. Palume osalemisel kindlasti
registreerida telefonil
5349 2361, Piia.
Posti tänav 24, Viljandi.
Tipu looduskool kutsub 24. jaanuaril kell 18 Bonifatiuse gildi

loodusõhtule «Põdra lood».Lektor on sõraliste seire spetsialist
Jüri Tõnisson. Osalemine on tasuta. Info www.tipulooduskool.
ee või telefonil 5353 6961.
Sakala keskuses on 24. jaanuaril kell 19 tantsuõhtu ansambliga Treffunx. Tantsusamme õpetavad Paul ja Aza Rusanov. 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.

Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas kestab 20. veebruarini XII «Nukitsa» konkurss tule
vali parim lastekirjanik ja parim
lasteraamatu illustraator. Tallinna tänav 11/1. Tel 433 8660.
–

ÜRITUSED
Viljandimaa invaühingu teabepäev on 23. jaanuaril kell 12
Posti tänav 20, Viljandi.
Reumaühingu infotund on 23.
jaanuaril kell 15 Posti tänav
20, Viljandi.

Viljandi kultuuriakadeemias on
algamas rootsi, hispaania, saksa
ja inglise keele kursused. Lisainfo www.kultuur.ut.ee/taiendusope
või telefonil 5855 3137.

NÄITUSED
Mõisaküla muuseumis on avatud
paneelnäitus «Väärtuslik Lahemaa», mis on pühendatud

2011. aastal olnudLahemaa
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.
Paistu rahvamajas saab vaadata
Enno Alliku maalide näitust.
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni. Paistu tee 14, Paistu.
Paistu raamatukogu fuajees
saab vaadata Rait Killari fotonäitust «Lapimaa talv». Näitus
on avatud kuni 16. veebruarini
ja seda saab külastada raamatukogu lahtioleku aegadel. Raamatukogu tee 2, Paistu.
Tarvastu raamatukogu näituse
saalis on 7. veebruariniEnno
Alliku maalide näitusmüük. Näitust saabkülastada Tarvastu
raamatukogu lahtioleku aegadel.
Lisainfo telefonil 436 6262.

Viljandi raamatukogu kojulaenutusosakonnas on 9. veebruarini
Eesti ajaloomuuseumi rändnäitus «Meie inimesed», Ameerika
teabepunktis 30. jaanuarini
«Martin Luther King 85» ja üldlugemissaalis 5. veebruarini
«Kaks karismaatilist viljandlast:
Siim Mandre 100 ja Anton
Suurkask 140». Trepihallis on
30. jaanuarini Tua Rahikaineni
fotonäitus «Helsingi disaineri
silmade läbi» ja 1. veebruarini
Abja koolituskeskuse fotonäitus
«Mulgimaa vaim ja hing». Linnagaleriis on 15. veebruarini
näitus «Marimekko Soome disainiklassika». Tallinna tänav
11/1.Tel 433 8660.
–

Karksi vallakultuurikeskuse 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. Jaanuarist märtsini on
keskus avatud kolmapäevast
laupäevani kella 10–17,
pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval suletud. Pikk tänav 8,
Viljandi. Tel 433 3968.

Marimekko kangastes on ajatut lapsemeelsust, mis aitab vähendada tõsise maailma sünget

survet.ELMO RIIG

Lahedad mustrid on
vallutanud pool maailma
Eileavati Viljandi linnagaleriis Marimekko näitus, mille
onkoostanud Soome disainimuuseum.
See jõudisEestisse Soome
instituudi ning Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi
koostöös ning Soome haridusjakultuuriministeeriumikultuuriekspordi toel.Terve aasta Eesti eri paigus eksponeeritav väljapanek jääb linnagaleriisse 15. veebruarini.
Marimekkokaubamärk on
rohkem kui pool sajandit vana ja esitles oma esimestrõivakollektsiooni 1951. aastal.
Veelviiekümnendate lõpul tegi Soome rõivatootja oma tähelennu, kui suutis Armi Ratia juhtimisel välja murda
Ameerika magusaimate klientide juurde. Marimekkodisai-

neriterõivaidkandis toonane
USA esimene leedi Jacqueline Kennedy, poseerides arvukates väljaannetes. Hiljem on
sedateinudka Madonna.
1980. ja 1990. aastatel olukord aga muutus ning senine
tähelendkatkes. Üheksakümnendate algul oli ettevõte
pankroti äärel, kuid siis ilmus
päästeingel Kirsti Paakkanen.
Ta ostis ettevõtte selleloonud Ratia perekonnalt ära.
Meil rohkem Anu Saagimi
elukaaslasena tuntud RistoMatti Ratia sooviska ise ettevõtet osta töötas ta ju oma
vanemate loodud firmas disainerina aga kuna vennad
ja õedei olnud nõus võlapeale müüma, tuli firma etteotsa
inimeneväljastpoolt perekon–

–,

da. Midagi paremat poleks
saanud juhtuda, sest ostuhetkest alates viidi ettevõte taas
tõusuteele.
Viis aastat tagasi müüs
Kirsti Paakkanen firma edasi
Sampo panga endisele tegevjuhile Mika Ihamuotilale.
Maailma vallutamine jätkub
ka uue suuromanikuga, sihikul on Jaapani jaHiina turg.
Miks on üheSoome tekstiiliettevõtte nimi saanudmaailmas peaaegu sama tuntuks
kui Nokia?Võib-olla sellepärast, et Marimekko toodang
hõlmab tervet elukeskkonda
alates rõivastest ja sisustuskangastest kuni toidunõudeni
välja. Marimekko oli üks esimesi, kes pani rõhku elustiilile, ja selline lähenemineoligi
tulevaseedu võti. (Sakala)

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 tähelepanupööratud.

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 mõtisklemeka teemadel,
mis vanemaealiste südame valutama paneb
kodukuludest ja üksindusest, aga ka voodielust,
mis kuuekümneselt sugugi tähtsusetu ei ole.
Tähelepanu all on ka peavalu jakuulmisega seotud
–

Viljandi muuseumis saab vaadata näitust «Rehielamused», mis
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.

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.

Uku keskuse teisel korrusel
saab vaadata Enn Loidi fotonäitust «Sügis Viljandi vetel». Tallinna tänav 41, Viljandi.

Sakala keskuses linastub täna õhtul Rainer Sarneti mängufilm
«Idioot», mis põhineb Fjodor Dostojevski samanimelisel romaanil.
Langetõbe põdev ja puruvaene Mõškin (Risto Kübar) saabub välismaalt ravilt ning satub ootamatult kõrgemasse seltskonda. Ta üritab
päästa Nastasja Filippovnat (Katariina Unt) ilusat ja keerulise minevikuga naist, kes peab end väärituks ning plaanib küünilist rahaabielu

Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.

NIMEPÄEV

–

Rogožiniga (Tambet Tuisk).

KAADER

Tänased nimepäevalised on
Luule ja Luuli.

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
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SPORT

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

19Täna

kell 19 kohtuvad Viljandi
spordihoones Eesti käsipalli meistriliigas Viljandi HCja tiitlikaitsja Põlva Serviti. Tänavustel meistrivõistlustel teist korda vastamisi minevate meeskondade esimene mäng
andis Servitile 34:21 võidu.

Eesti kabemeistrid

KERGEJÕUSTIK

selguvad

Meie noored tegid
kuldseid hüppeid

Viljandis
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Neljapäevast pühapäevani
on Viljandi gümnaasiumis
Eesti 64-ruudulise kabe
meistrivõistlused ning ligi
veerandsada siia kogunevat mängijat annavad ühtlasihuvilistele simultaane.
Eesti kabeliidu presidendi Janek Mäggi sõnul
jätkabalaliitviimastelaastatel võetud suunda, et koduseid tiitlivõistlusi peetakseEesti eri paikades.
«Kuikiirturniire mängitakse peamiselt Tallinnas,
siis pika ajakontrolliga tiitlivõistlusi oleme üritanud
korraldada teistes keskustes,» rääkis ta ja lisas, et
Eesti 100-ruudulise kabe
meistrid selguvad tuleval
kuul Haapsalus.
Viljandi gümnaasiumis

peetakseparalleelselt Eesti meeste 66. ja naiste 58.
meistrivõistlused64-ruuduliseskabes.
Nagu Janek Mäggi ütles,
pole täpne osalejate arv
praegu veel teada, entkindlasti on kohal suuremad
medalipretendendid. «Üldjuhul meil osavõtupiiranguid seatud eiole. Jälgime
vaid, et mängijail oleks niiöelda mõistlik reiting,»
nentis ta.
Kümmekonna meistrijärgugakabetaja kõrval on
Viljandisse oodatarahvusvahelist suurmeistrit Arno
Uutmat ning naistemõõduvõtul teeb ühe võitjasoosikuna kaasa kümnekordne
Eesti meisterKaari Vainonen.
Turniiri vahepauside
ajal antakse Viljandi gümnaasiumi noortele kabesimultaane.Reedel tulebsee
ka Jakobsonikoolis.
«Ootame simultaanidele teisigi kabemängust huvitatud inimesi,» lausus

Mäggi.
Pühapäeval,mil Viljandi gümnaasiumis autasustatakse Eesti kabemeistrivõistluste paremaid, peetakse Sürgavere põhikoolis
13.kabeturniir JuhanAidaku mälestuseks.

Madis Luik

madis.luik@ajaleht.ee

pühapäevani gümnaasiumihoones peetavatele Eesti

meistrivõistlustelekaasa elama
ja simultaanidest osa saama.

a

Viljandimaa noored teenisid nädalavahetusel
Tallinnas Lasnamäe hallis peetud Eesti A- ja Bklassi sisekergejõustiku
meistrivõistlustel kaks
kulda, kolm hõbedat ja
ühe pronksi.
Emilia Palgi nihutas 10 sentimeetri võrra maakonnaB-klassi tütarlaste teivashüpperekordit ja pälvis Eesti meistri medali tulemusega 3.30. A-klassi
noormeeste kõrgushüppes isiklikku rekordit üritanud Kristjan Tafenau oma kolme nädala tagust parimat sooritustületada ei suutnud. Tema tuli Eesti meistriks tulemusega 1.92.

Sihikul on maakonna
täiskasvanute rekord
Viljandi spordikooli kergejõustikutreeneri Leho Estorni sõnul parandas 13-aastane Emilia Palgi maakonna alla 14-aastaste rekordit, mis senikuulus
Kaidi Roosimäele.
«Emilia on sihiks seadnud
maakonna täiskasvanute rekordi püstitamise ning kõik
eeldused on tal selleks olemas,» lausus ta.
Praegune

a

Viljandimaa

naiste teivashüppe rekord 3.40
on püsinud 1999.aastast ja kuulub MaretKomarovile.
Emilia Palgi edestas lähimat rivaali, tartlanna Ingrid
Tamveret 40 sentimeetriga.
Pronksmedali sai Viljandi
spordikooli õpilane Helin
Toom tulemusega 2.70.
Sama ülekaalukas oli Tarvastu kooli poisi Kristjan Tafenau kõrgushüppe esikoht.Eelmise aasta lõpul Eesti alla
16-aastastehooaja tipptulemuse 1.97-nikergitanud noormees
edestas lähemaid rivaale Romet Roomi Tartust ja Tõnu
Kolli Tallinnast vastavalt kolme ja üheksa sentimeetriga.

Võrkpall on hea
vaheldus

Janek Mäggi kutsus Viljandimaa kabehuvilisi neljapäevast

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@sakalakirj astus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeeninda j a-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
Arvamustoimetaja
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

Peamiselt Tarvastu gümnaasiumi õpetaja Margus Igga juhendamisel kõrgushüppe tehnikat lihviv Kristjan Tafenau
ületas Tallinnasvõidu taganud
kõrguse 1.92 esimesel sooritusel ning üritas pärast seda ka
kahele meetrile tõstetud latti
alistada. Selleks ei jagunud tal
Sakala seltsi treeneriTiit Aru
hinnangul aga värskust.
«Poiss tunnistas pärast, et
olieelmisel päeval valla meeskonnaga kümme geimi võrkpalli mänginud. Eks sellistest
jalgadest olnudki raske vaja-

13-aastane Emilia Palgi saavutas Eesti sisekergejõustiku meistrivõistlustel esikoha maakonna noorte rekordit tähistava tulemusega.
MARKO SAARM

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 8622

rim sooritusoli 12.15,mis jäi20
sentimeetriga alla Rakvere
tüdrukuLisaLannusalu võidutulemusele ning oli peaaegu
sama palju parem kolmandaks
jäänud Saaremaapiiga Airike
Kapi parimast saavutusest.
Noormeeste A-klassis tõukas Abja poiss Jander Heil
kuuli 16.73. Võitja Kert Piirimäe Koigist sai tulemuseks
17.19 ning kolmandaks jäänud
ChristianKalme Tartust 15.21.
Kuue parema sekka jõudis

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

Üks meiehõbemedali võitnud

Viljandimaa kergejõustiklastest

sportlastest JakobUniver lõpetas noormeeste B-klassi teivashüppe tulemusega 3.50. Temast
viis sentimeetrit parema tulemuse saikirja Andri Luik Tartust ja kolmandaks tuliFranz
MalmstenTallinnast tulemusega 3.40.
Berit Tugi ja Jander Heil
said teise koha kuulitõukes.
B-klassi kuuluva Berit Tugi pa-

veelSilver Kask poiste A-klassi
800 meetri jooksus.Ajaga2.11,23
lõpetanud noormees oli 23 konkurendi seas viies.
Eeloleval nädalavahetusel
peetakse TallinnasEesti juunioride janoorsooklassi sisemeistrivõistlusi. Viljandis Paalalinna
viilhallis tulebaga homme kell
15 noortesarja «TV10 olümpiastarti» teinemaakondlik etapp.

Ka talumajades hakatakse
nüüd üha enam ja enam
petroleumi lampisid tarwitama, aga kui seesuguste
lampidega osawaste ümber ei käida, wõib nende
läbi ütlemata suur õnnetus
silmapilgul sündida. Kes
ennast seesuguste koleda
õnnetuste eest hoida tahab, see waadaku aegsaste

likku särtsu oodata,» rääkis
Aru ning lisas, et andekas ja
eelkõige heade hüppajaeeldustega noormees jõuab tõenäoliseltveel kõrgele.
Kogenud kergejõustikutreeneri sõnul on mitmekülgsus
sportlase puhul igati tervitatav
ning võrkpall onkõrgushüppajale väga sobilikkõrvalala.

Medalite kõrval tuli
ka viies koht

Esmaspäeval sündis
Viljandis kaks tüdrukut.

135AASTA EEST
Sakala, 13. I 1879

Kristjan Tafenau oli

sisemeistrivõistlusvteõlidukas A-klas i kõrgushüp es. TI TARU

ette.

KUULUTUSED

22. jaanuar 2014

Sakala 11

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

MÕTLEMISE

E. MATEMAATIKA

SEADUSTEST

SELTS

TEADUS
KINNISE KAEGA

LIIVI KEEL
KEEL

ON

MAAOMANDIVORM

...

Otsime oma meeskonda

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

TANAV
ÜLISTUS-

TALLINNAS

LAUL
MASTI

RÕHTPUU

F

7

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

ENESETEADVUS

l

TSEHHI
HELILOOJA

?

ELEKTROKARDIOGRAMM

VALJAIMBUMINE

PÕHJUSTAMA

?

ALUSASTMI-

RASKE TOO

PANEB

lahendamisoskus,

ILMSIKS

TULEMA
KU 6. HELI

KRISTUSE

...

?

PRUUT
?

MUUSIKARIIST

UNI (ULEK.)

JARV PÕHJA-

ASUSTA-

AMEERIKAS

ONUKE

TUD KOHT

AAFRIKA
PUHVEL-

NEPTUUNIUM

PRUUNVETIKAS

HÕIMURAHVA LIIGE

E. NAITLEJA(N IN.)

E. VAIKE -

Omalt poolt pakume vastutusrikast tööd, konkurentsivõimelist ning tulemustele vastavat töötasu, koolitusvõimalusi ja toredatkollektiivi.
Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirjaga
e-postil personal@espak.ee hiljemalt 30.01.2014.

HOBU

HOOGUV
NOTT

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

+

SAAR

Lisainfo aadressil personal@espak.ee või
telefonil 521 6776.

AUSTRIA

WISLA

ŠILLING

LISAJÕGI
KAHTLUSAUSTRAA-

TAMINE

LIA DOLLAR

SAKSA K.

EESSÕNA

"ST

E. NÄITLEJA (IN. N)
+

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

Ostan talumaja või talukoha Viljandi ligidal. Hooned võivad olla
lagunenud. Tel 5351 7414.

TEENUSED
Autokerede remont, värvimine,
poleerimine ja korrosioonitõrje.
TK Cars OÜ, tel 5783 8001.

Üldehitustööd (sees ja väljas).

Tel 5665 0429.

TÖÖ
18-aastane poiss otsib tööd. Tel
5682 0903.
AS Rakvere Farmid pakub alalist
tööd abioperaatorile. Info tel
515 0296.

Elektri-, plaatimis-ja ehitustööd.
Tel 508 7448.

Buldooseri-ja ekskavaatorijuht
otsib tööd. Võib pakkuda ka

Ennustusliin 900 2202, tariif
1 /min.

muud. Tel 5698 4793.

Polsterdan uksi. Tel 5646 8055.

Pakume tööd CE-kat veoautojuhile. Vajalik töökogemus poolvõi 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.

Sanitaartehnilised tööd, katlamajad. Tel 511 9475.

Tallu vajatakse karjakut. Tel
5821 6900.

Viin tasuta ära külmkapi, pesumasina ja elektripliidi. Tel
525 8050.

MÜÜK

sanitaartehnilised tööd, süvaveepumpade ning septikute paigal-

dus. Tel 521 7415.

Väikebussi rent koos juhiga (6
Tel 5555 9421.

kohta).

Lahkus

Kasutatud rõivad Viljandimaal.
Hulgimüük. Info tel 5840 6803
või kroosaar@gmail.com.
Teatame kurbusega, et lahkus
kallis ema, vanaema ja õde
MARET PUKS
10. V 1954 19. I 2014
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 25. jaan kell 14 Rahumäe kabelist Arumäe kalmistule.
–

REIN VÄLJA

7. X 1946 20. I 2014
–

internetis

Tel 526 9639

www.sakala.ajaleht.ee

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

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

Kuivad kaseklotsid 60 l kotis 2
Vedu on hinna sees. Tel
5332 4176.
.

Ehitus-, remondi-ja elektritööd.
Tel 5604 8309.

Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd,

Tel 5646 1882

Ärasaatmine esmaspäeval, 27. jaanuaril kell 13 Tarvastu kabelist samale kalmistule.

Viljandimaa loeb!

Kuivad kütteklotsid 40 l 1,50
Tel 515 5582.

PROMETS OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.

.

Kuivad kütteklotsid japliidipuud.
Vedu tasuta. Tel 5391 4443.
Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.

Metsakinnistute jaraie ost

Müüa voodrilaudu (ka värvitud),
põrandalaudu ja ehituslikku
puitmaterjali. Vedu tasuta. Tel
516 5939.

jahüpoteegiga koormatud

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

(sobivad ka osaliseltraiutud
metsakinnistud)

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel
Tel 525 9788 harry@grundar.ee
faks 443 0376 Tehnika 15, Paikuse
?

?

Sõidukid lammutamiseks ja
taastamiseks. Tel 5336 6195.

METSAMATERJAL
Teen metsatöid materjali vastu.
Tel 527 5868.

TEADE

OST
Antiigi, kunsti, kodanlase toasisustuse ost. Tel 5566 3939.

Ostan küttepuid 30 tm. Tel
5323 7741.
Avaldame kaastunnet
Vaabelile kalli ema

Raul

MEETA VAABELI
kaotuse puhul.

Teatame kurbusega, et on lahkunud
EINO KALJUR

Doonoripäev 23. jaanuaril kella
9–10.30 Abja kultuurimajas.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument. SA Pärnu Haigla Veretalitus.
Avaldame kaastunnet
Zukovale poja

Niina

3. I 1939 20. I 2014
–

kaotuse puhul.
Pärnu tänav 25 majanaabrid

Avaldame kaastunnet Urmase,
Maire, Tiiu ja Tiina peredele armsa

Südamlik kaastunne Silvile kalli
isa

Omaksed

VAIKE PANI
kaotuse puhul.
Mälestavad Ester ja Aavo.

-

...

ÄRA MURETSE!
Ajalehtedes
Sakala, Järva Teataja,
Virumaa Teataja, Pärnu Postimees
ja Valgamaalane ilmub

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK
«KASUTATUD ASJAD»,
kus kasutatud asjade müügikuulutuse
tähemärgi hind on vaid

1 sent
ja pildi lisamine TASUTA!
Kuulutusi võetakse vastu
E–R 9–17
Sakala toimetuses
Tartu tänav 8 I korrusel
või e-postiaadressil
kuulutused.sakala@ajaleht.ee.

VLADIMIR ZUKOVI

Cerbos OÜ

ema, vanaema ja vanavanaema

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

527 8119, 503 3379.

Leinavad lesk ja lapsed
peredega.

erve

jaak.raid@tootsiturvas.ee

AS Rakvere Farmid pakub alalist
tööd traktoristile. Info tel
510 8276 või 528 5647.

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

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

24h

PEOSAAL
Info tel 501 9674,
KINNISVARA

Tootsi Turvas ostab:

EINO RAISMANI

kaotuse puhul.

Anna, Jüri ja Külli

Info telefonil 433 0062.

REKLAAM

12 Sakala

22. jaanuar 2014

erve

Sakala
paberil
arvutis

Viljandimaa loeb!

Tellides Sakala, saad aastal 2014 TASUTA kaasa 21 ajakirja
11 numbrit ajakirja elukogenud inimesele 60+
€, võit 22 €)

(tellides eraldi, maksab 1 number 2

tahvelarvutis
nutitelefonis

4 numbrit ajakirja teadlikule tarbijale OSUTI
UUS! 6 numbrit ajakirja parimateks aastateks 30+

7.50 kuus
(juriidilisele isikule 8.60)

?433 0040, 617 7717
www.sakala.ajaleht.ee

ja aasta lõpus KALENDRI

Palju väärtuslikum, kui pealtnäha paistab!

VEAB!
SX4 S-CROSS 4WD
kuumakse al 219 €
soodustus 1500€
liisingu sissemakse al 0%

VILJANDI VALD

4 VEAB JÕULISELT

TEENINDAB KODANIKKE

Nelikveolised Suzukid on Eestimaa teedeleloodud.Need suurepäraste sõiduomadustega jõulised ja turvalised, ruumikad ja
praktilised kogupereautod veavadSind läbi nii porist kui lumest.
Nüüd onkõigil nelikveolistelSuzukidel eriti ahvatlevad hinnad! Suzukiga veabalati.

Jämejala külas Pärna tee 4 (Pärsti vallamaja)
majandus-ja arenguosakonna teenistujad, jurist,
teabespetsialist. Samas tehakse registritoiminguid.
Tel 435 4810.

AUTOASI

–

*

*

*

Viiratsi alevikus Sakala tn 1 (Viiratsi

vallamaja)

*
–

valla kantselei, finants-, haridus-, kultuuri-ja
sotsiaalosakonna teenistujad, sisekontrolör. Samas
tehakse registritoiminguid. Tel 435 0555.
Tööaeg E–K kl 8–16.30, N kl 8–18, R kl 8–15
Lõuna kl 12–12.30
www.viljandivald.ee

viljandivald@viljandivald.ee

*

*

*

Veo-ja sõiduauto, haagiste varuosad
Raadiosaatjad ja tehnoturukaubad
Kinnitus-ja tõstevahendid, tööriistad
Lahtised Lääne ja Vene õlid
Määrdeained ja keemia
L.Brador ja Björnkläderi tööriided

Tulekustutite kontroll
V I L JA ND I

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

SWIFT 4WD
kuumakse al 166 €

SX4 4WD
kuumakse al 177 €

JIMNY 4WD
kuumakse al 189€

GRAND VITARA 4WD
kuumakse al 278 €

soodustus 2000 €

soodustus 3000 €

soodustus 1000€

soodustus 5000 €

liisingu sissemakse al 0%

liisingu sissemakseal 0%

vana auto kompensatsioon

vana auto kompensatsioon

täiendavalt 1500 €

täiendavalt 2500 €

Liisinguteenusepakkuja on ASDNB Pank. Tutvu finantsteenuste tingimustega www.dnb.ee ning vajaduselkonsulteeri meie asjatundjatega.
Krediidi kulukuse määr on Swiftil 7,12%,SX4-l 7,08%, SX4 S-Crossil 6,98%, Jimnyl 7,05% ja GrandVitaral 6,89% aastas järgmistelnäidistingimustel: Swifti hind
13999 €, SX4hind 14 999 €, SX4 S-Crossihind 18499 €, Jimnyhind 15999 € jaGrandVitarahind 23 499 € koos km-ga, sissemakse 10%, jääkväärtus25%, lepingu
periood 60 kuud, lepingutasu 175 €, aastane intressimäär 2,3% 3 kuu euribor (25.11.2013 oli 3 kuu euribor 0,217%, lepingus fikseeritud euriborvõib muutuda
3 kuu järel), kaskokindlustus 4% aastas, arvestatuna iga-aastaseltkrediidi jäägilt.Keskmine kütusekulu 4,6–9,6 l/100 km ja CO2 heide 120–221 g/km.
+

Suur-Kaare 69, Viljandi

?

Tel 444

