Sakala

Uued parteid lubavad uut mõtteviisi,
uusi inimesi ja uusi ideid. Miskipärast
on seda kõike raske uskuda, kui isegi uut
nime ei suudeta välja mõelda.
HANS VÄRE,
Sakala peatoimetaja

Asutanud C. R. Jakobson 1878
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Leedust terendab katkuoht

Universaalsed mälestused

Leedus metssigadel leitud Aafrika katk
sunnib ettevaatusabinõusid kasutusele
võtma ka Viljandimaa suuri seakasvatajaid. Inimestele viirus endast ohtu ei kujuta, aga metssigadelt kodustele kärssninadele levib see hõlpsasti.
LK 4

August Pulsti mälestusteraamatu koostajat Krista Sildoja üllatas, kuivõrd universaalsed on ajast aega probleemid. Kui lugeda mälestusi, võib alatasa tõmmata paralleele praeguse eluga.

LK 9

Hind 0,90

¤

Kõrvalt onkena vaadata, kui head
mehed mängivad.
HELDUR VALGMÄE,
maleõpetaja, Viljandi elutöö preemia laureaat

LK 3

MEDITSIIN

TÜL

Lahknevad huvid võivad panna
põntsu uue haigla rahastamisele
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Linnapea ja haiglajuht ei saanud
perearstidega kohtudes täit kindlust, et nood on huvitatud uue
haiglahoone juurde kavandatavasse perearstikeskusesse kolimisest,
kuigi just see võib mõjutada kogu
haigla ehituse rahastamist.
Kui perearst Henn Sepp nimetas Viljandi
haigla plaani teha uue hoone külge perearstikeskus nööbikülge pintsaku õmblemiseks, siis haiglajuht Priit Tampere ütles, et
nemad tahavad ikka pintsakut koos nööpidega teha.
Sellekohta, kes mida jakuidas õmblema hakkab ning kellele uue pintsaku tarvis raha antakse, peaks selguse tooma lähemad kuud, mil sotsiaalministeerium
määrab kindlaks esmatasandi tervishoiu
rahastamise tingimused. Et neidveel pole
naguka ühtset arusaama, millisse hoonesse perearstid koonduda võiksid, peeti kolmapäeval Sakala keskuses ühine arutelu,
millel osalesid perearstid, haiglajuht ja
omavalitsustegelased.
Kahetunnisekohtumise lõppedes tõdes
linnapea Ando Kiviberg, et tema muutus
osapoolte lahknenud huvide tõttu järjest
pessimistlikumaks. «Ma olen kimbatuses.
Peab võtma järelemõtlemisaja,» tunnistas

ta.

Omad projektid
Haigla on huvitatud perearstikeskuse rajamisest uue haiglahoone juurde, midakavandatakse Viljandisse Musta tee aiandi
alale ja mis peaks olema atraktiivne töökoht ka tulevastele arstidele. Perearst
Henn Sepp tahaks samal ajal arendadaSüdalinna tervisekeskust, mille juhatajaksta
sel nädalal sai ning kus juba praegu töötavad pooled Viljandi perearstid.
Lisaks tutvustas perearst Berta Toikka
nelja perearsti ühist algatust ehitada Jakobsoni tänav 31 krundilekolmekorruseline perearstikeskus, milleks on juba tehtud
detailplaneering ja üldprojekt. Kõigi nen-

de plaanide ja projektide elluviimiseks on
aga vaja raha. Seda kellelgi veel pole, aga
esmatasandi tervisekeskuste ehitamiseks
võirenoveerimiseks on sedalootust saada.
Perearst Henn Sepp ütles, et haigla huvi sellest kasu lõigata on talle arusaadav.
«Aga ma kahtlen, kas sellega perearstisüsteem ise nõus on,» lisas Sepp. Perearst tunnistas, ettema haigla juurderentnikuks ei
läheks, sest Musta tee pole justkõige parem asukoht eitöötajatele ega patsientidele.
Sepa sõnul kuluks haigla ehitamiseks
vajaminevast umbes 20-st miljonist eurost
perearstikeskusele ehk vaid neljandik ning
see on ka põhjus, miks kumab tema jutu
järgiotsustajate plaanistläbi, et nööbikülge tahetaksepintsakut teha.
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metsakinnistuid,
kasvavat metsa
ja põllumaad.
Info tel 434 2330, 505 7355.
E-post apmets@apmets.ee
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Head pinnad, head hinnad
Viljandi haigla juhatuse esimees Priit
Tampere ei salanud, et perearstikeskuse

kavandamine uue haiglahoone juurdevõib
mõjutada raha saamist. «See on soodustav
tingimus,» ütles Tampere. «Teisestküljest,
perearsti huvi on saada hea pind normaalse rendihinnaga ja sedaoleme valmis pakkuma. Me poleks tuluteenivkinnisvaraprojekt,» märkis haiglajuht.
Tampere sõnul on haigla huvi mõelda
kakskümmend aastat ette ja nähatervikut.
See, milliseks kujuneb uue haigla projekti maht ja millisedteenused sinna tulevad,
peaks haiglajuhi sõnul selguma 26. veebruariks.
Perearstide ja haiglajuhi kohtumisel
viibinud Viljandi vallavanema Ene Saare
hinnangul on loomulik, et kõigil on omad
huvid ja nägemus, aga nüüdtuleks tema sõnul kaaluda, milline lahendusoleks parim
arstiabi vajavatele elanikele.
«Üks asi on enda kui ettevõtja huvi, aga
meditsiinis onkõrval kindlastika missioonitunne,» märkisSaar.Seetõttuoleks tema
sõnul parim lahendus, kui osalised jõuavad konsensuslikule seisukohale.
Saar leidis, et parima investeeringu
saaks siiski, kui ehitada välja haigla japerearstikeskuse kompleks. «Haigla praegusel moeleiole perspektiivne ja selle nimel,
et haigla Viljandisse jääks, tuleb tööd teha,» lisas vallavanem.

–7°
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab lund ja
tuiskab. Puhub kagutuul
kiirusega 5–10, puhanguti
kuni 12meetrit sekundis.
Külma on 4–7 kraadi.
Päike tõuseb Viljandis
kell 8.23 ja loojub kell
16.40.

VILJANDIS
Huntaugul lendleb
kettaid
Täna kell 9.30 algab Huntaugu mäel disc-golfi talvesarja «Käpik» III etapp.

Koidu selts
tähistab juubelit
Homme kell 8.29 on Koidu seltsikülalised oodatudKesklinna kooli algklasside maja hooviLeelotaja kivi juurdepäikesetõusu tervitama.Edasi
kulgeb juubelipäev Koidu seltsimajas.

Perearstide keskmine vanus on 55,2 eluaastat
Terviseamet on korraldanud konkursi, et leida Viljandisse uus perearst, kes võtaks
veebruari lõpul üle Pille Sarapuu nimistu,
milles on 1964 inimest. Konkureerimise
tähtaeg on küll alles 7. veebruar, aga kolmapäevaks polnud veel ükski arst Viljandisse
tööletulekuks soovi avaldanud.

I

Praegune Viljandimaa perearstide keskmine vanus on 55,2 eluaastat. See tähendab, et juba 2016. aasta lõpuks on praeguste töötavate perearstide asemel kümmekond pensioniealist arsti. Maakonnas töötavast 31 perearstist on vaid üks alla 35-aas-

Viljandi haigla uue hoone ehitamise kannale üritab astuda osaühing Viljandi Tervisekeskus, mille juhatajaks sai sel nädalal perearst Henn Sepp. Tema meelest
oleks mõistlik arendada sedasama maja, kus rendib tööruume linna 16 perears-

tane.

tist kaheksa.

MARKO SAARM
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TITAAN
«Eeldatavasti olen korraga tegelnud
liiga paljude asjadega. Mis sellega
kaasneb, jumal teab.»

ARVAMUS

Kõpu vallavanem Tõnu Kiviloo

(Sakala, 31. jaanuar)

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Nädala foto. Lenda, lenda,lenda, sinine puuhobune!

VABA MÕTE

Stagneerunud revolutsioon
maali,
Kasmillelendalkõrva peast
lõimäletatekuulsat

ganud Vincent van Gogh, piip

suus, teile otsa vaatab? Või selle
teist versiooni, kus müts ja side on
samad, aga piipu pole? Van Gogh
armastas ennast jäädvustada,ta
maalis endkümneid kordi.
XIX sajandi lõpul, kui endast
tehtudpilt kanti lõuendile tervist
kahjustavate õlivärvidega, kutsuti
seda autoportreeks, tänapäeval
aga klõpsitakse endast mobiiltelefoniga selfie’sid ehk enekaid. Sisuliseltpole neiskuigi palju revolutsioonilist vana asi on lihtsalt
uue sildi saanud.
Paraku ei tee uus nimi midagi
paremaks. Vahel isegi vastupidi.
Neljapäeval selgus, et Euroopa
Parlamendiliikme Kristiina Ojulandirajatav partei kavatseb end
ristida Ühtseks Eestiks. Pärast seda, kui uudist Postimees online’ist
lugesin, tegin samateemaliseloo
igaks juhuks ka Delfis lahti. Aga ei,
tegemist polnud naljaga. Ka teine
allikas väitis sama: parteihakatis
oli tõepoolest rakendanud oma
vankri ette NO99 teatriprojektiga
tuntuks saanud sõnapaari.

Hans

Väre

Sakala peatoimetaja

–

«Meie nimevalikut toetab fakt, et
justaastal 2010 toimunud suurlavastus «Ühtne Eesti Suurkogu»
teatrilt NO99 juhtis esimesena tähelepanu meie riigis muutmist vajavatele olulisematelevaldkonda-

dele,» selgitas sedaKristiina Oju-

Uued parteid lubavad uut
mõtteviisi, uusi
inimesi ja

uusi ideid.
Miskipä-

MARKO SAARM

Ööl vastu 31. jaanuari algas Hiina kalendri järgisinise puuhobuse aasta. Viljandi Paalalinnakooli õpilased ja õpetajad lasid neljapäeva hommikulselle puhul lendulaternad, kuhu olidkirjutanud oma soovid.
Võib öelda, et see aktsioon oli puhtalt õppetöö osa. Nimelt on Paalalinnakoolis juba ligi aasta õpetatud hiinakeelt ning mitu

õpilast on osalenud edukaltHiina-teemalistel võistlustel.
Hiina kultuuris sümboliseeribhobune õilsust, kiirust ja visadust.Loodetavasti tulebalanud aasta lennukas. (Sakala)

rast on
sedakõike
raske
uskuda,
kui isegi
uut nime
ei suudeta välja
mõelda.

land Postimehes.
Uued parteid lubavad uut mõtteviisi, uusi inimesi ja uusi ideid.
Miskipärast on sedakõikeraske uskuda, kui isegi uut nimeei suudeta
välja mõelda. Entasi pole ainult
fantaasiavaesuses. Kellegi teise
tuntuks tehtud kaubamärgi enda
nimelekirjutamine lõhnabka vanade ebaeetilistekäitumismustrite järele. Ojulandi algatatud liikumise
praegune teguviis on isegi hullem kui Keskerakonna
mõne aasta tagune plaan registreerida Rahvarinne
oma kaubamärgina Keskerakonnal on Rahvarindega
vähemalt mingi seos. Pole imestada, et NO99 kunstiline juht Tiit Ojasoo on Ojulandi juba otsesõnu varguses
süüdistanud.
–

Oleks ebaõnnestunud kuvandit ka teistele

ebaõiglane laiendadaOjulandi erakonna

(Ühtseks Eestiks tõrguvad sõrmedseda nimetamast) eos
pead

tõstvatele parteipoegadele. See, et üks uustulnuk juba
enne registreerimist ämbrisse astus, ei tähenda ju, et
teised seda tegema peaks.
Paraku ei olesenika teiste püünele pürgivate erakondade sisus erilist uuenduslikkustsilma hakanud.
Ei midagi revolutsioonilist. Jah, räägitakse küll suuremast avatusest, demokraatiast ja aususest, ent milline
partei väidab endolevat suletud, diktaatorlik ja valetav?
Poliitiline liikumine, misei põhine ideel, vaid vastandumisel, võib olla ajutiselt edukas, kuid laguneb
hiljemalt vaenlase langemise järel.Või hakkab tegutsema vaid võimul püsimise huvides, muutudes nii endise oponendi sarnaseks. Aus käitumine peab olema
enesestmõistetav, mitte programmiline seisukoht.
Loomulikult ei tohi parteid, olgu vanad või uued,
kasutada enda ajaloolõuendile kandmiseks mürgiseid
värve.Lasku käia, tehku endast moodne ühtede ja nullide digijadast koosnev selfie! Ent selle juures ei tohi
ära unustada, mida pildistatakse. Vastasel juhul on
pildil ikka midagi valesti.

NÄDALA NÄGU

NÄDALA VAIDLUS

Mees maratoni taga

Inimesed jäid

Viljandi rattaklubi juhi Veiko
Šmidti nägu satublehtetunduvalt harvem kui tema nimi.
Nüüd on aga põhjust tedalausa nädala näoks valida, sest
just tema seisis läinud pühapäeval viiendatkorda asetleidnud Mulgi uisumaratoni taga.
Siinkohal tuleb muidugi
märkida, et maraton ei saanud
teoks üksnes tänu Veiko Šmidti panusele, vaid suure meeskonna koostöös. Kõigi nende
maratonide peakorraldaja on
olnud siiski tema.
Mulgi uisumaraton on tähelepanuväärne mitmes mõttes.
Esiteks võib see jääda Viljandimaal tänavuse talve ainsaks
suureks talispordiürituseks,
sest kuigi kavas on ka paar suusamaratoni, pole teada, kas
nende tarvis parajal määral
lund tuleb.Teiseks on see kõigil viiel aastal toimunud, ehkki mõnikord on korraldamine
nõudnud ilmaolude tõttu väga
suurt pingutust. Kolmandaks
selgusid pühapäeval Viljandis
pärast 44-aastast pausi Eesti

tagaplaanile

PEETER

KÜMMEL

meistrid naiste 5000 ja meeste
10 000 meetrikiiruisutamises.
Neljas ja sugugi mitte teistest vähem tähtispõhjus on aga
asjaolu, et tänavu oli ilmataat
uisumaratoni korraldajate
suhteshelde ning lõi raja tegemiseks suurepärased võimalused. Nii ootaski mööda jääd
liuglejaid seekord kõigi aegade pikim ja siledaim rada.
Võistlejate tagasiside on olnud
väga positiivne.
Karl-Eduard

Aastapreemiate jagamise
traditsioonsai Viljandis alguse juba sügavatel üheksakümnendatel.
Kordagi varem ei olnud
aga ette tulnud, et Sakala ei
saa trükikoja tähtaja tõttu
järgmise päeva paberlehte
panna tunnustatute nimesid.
Seekord paraku nii läks,
sest linnavolikogu istung venis vahepeal lõputuna tundunud vaidlustetõttu hiliseõhtuni välja.
Linnavolikogus arutatakse palju niisuguseid küsimusi, mille juureson põhjust näpuga seadustes järge ajada ja
nüanssidest kinni hakata
–

loomulikult eeldusel, et seda
tehaksekonstruktiivselt. Mis
puudutab aga aastapreemiate määramist, siis sellepuhul
on selgelt tähtsaimadinimesed.
Seetõttu tuleb tõdeda, et
neljapäeva õhtul aastapreemiate määramise ümber toimunu olikohatu japiinlik.
Tulistele vaidlejatele oli
tunduvalt olulisem kindlaks
teha, mil moel saab üht või
teist autasu anda.
Nii osutusidki tublid inimesed janende teodteisejärguliseks.
Karl-Eduard Salumäe

Salumäe

KOMPVEK
«Täna tahaks Jumalalt küsida: miks sa, Jumal,
võtad sealt, kus kõik veel pooleli? Laule veel
laulda, muusikat veel kirjutada ja lapsed üles
kasvatada...»
Piret-Päiv Risti kommentaar veebiuudisele
«Suri pärimusmuusik Aleksander Sünter»
Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksabSakala 10 eurot puhtalt
kätte. Kui näed siin oma kommentaari, võta ühendust aadressil
karl.salumae@ajaleht.ee.
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34 706Krediidi nfo

põhjal on Eestis
34 706 inimest, kellel on
tekkinud maksehäired kiirvõi tarbimislaenudest.
19 671 inimesel on üks keh
tiv maksehäire ning 15 035
inimesel on neid rohkem.

UUDISED

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

PREEMIAD

Volikogu tunnustas
maleõpetajat ja
lauluväljaku autoreid
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Eesti aastapäeval saab
Viljandis peetaval aktusel linnajuhtidelt elutöö
preemia kauaaegne maleõpetaja Heldur Valgmäe ning aastapreemia
ulatatakse mullu valminud lauluväljaku arhitektidele.
1600 eurosuuruse elutöö preemia pälviv Heldur Valgmäe on
Viljandimaa koolides lastele
malet õpetanud 40 aastat.
«See oli ikka väga suur üllatus,» tunnistas 83-aastane
Valgmäe päev pärast preemiast teadasaamist. «Tundus,
et see pole õige.»
Valgmäe oli Sakalast küll
lugenud, et kuulub nominenti-

Viljandi lauluväljaku projekteerimise eest sai aasta teo preemia

arhitektuuribüroo Kadarik Tüür
kolm arhitekti.

de sekka, kuid näinud selles nimestikus ka suurel hulgal mehi janaisi, keda ta pidas endast
väärikamaks.

Iseõppinud maletajast sai
kauaaegne õpetaja
Kandidatuuri esitajate hinnangul on Heldur Valgmäe Viljandimaleelu hing jakäimapanija. Ta õppis kooliajal PaulKerese «Malekooli» raamatu abigakäigud selgeks ning hakkas
end ise arendama.
Paarkümmend aastat hiljem hakkas ta Viljandi koolides malet õpetama. Tema eestvõttel rajati 1970. aastate keskel praegusesse Kesklinna
kooli spetsiaalne klassiruum
ning asutati koguni spordiklass, milles õppisid male-ja
jalgpallihuvilised lapsed.
Nüüdseks on ta koolis maleõpetamise lõpetanud. «Paar
noorhärratkäib veelminu juures kodus,» sõnas ta.
Valgmäel on kahju sellest,
et Viljandi koolides on maleõpetus lõppenud. Ka kohalik
maleelu on tema arvates välja
surnud, sest turniire siin enam
ei korraldata ning isegi maakonna meistrit ei selgitata.
Kui Viljandisse jõuab mõni
suurem malevõistlus, läheb ta
seda vaatama. «Mind võib näha publiku hulgas, sest ise ma
enam ei mängi,» sõnas ta. «Aga
ka kõrvalt on kena vaadata, kui
headmehed mängivad.»

Uus lauluväljak tõi
arhitektidele preemia
1000-eurone aastapreemia läheb mulluste saavutuste eest
büroole Kadarik Tüür, mille

PREEMIAD
Elutöö ja aastapreemia määramise kõrval jagas volikogu veel tunnustusi.
•

•

Kultuuripreemia kontserdikorraldaja Aivar
Trallmann
Spordipreemia Viljandi jalgpalliklubi Tulevik
Spordipreemia veteranide maailmameister
Aivar Hommik
Teatripreemia Ugala lavastus «Y-generat–

–

•

•

•

–

–

sioon»
Aasta noore preemia

teadusteater Teeme
Keemiat (Mikk Mihkel Vaabel ja Jaagup Lem–

ber)
•

•

Laste-ja noortesõbralik ettevõte mittetulundusühing Viljandi Lennukitehas
Ettevõtluse edendaja Kohvik Fellin ning aktsiaselts Aken ja Uks
–

–

Allikas: Viljandi linnavolikogu

arhitektid Ott Kadarik, Mihkel
Tüür ja Tanel Trepp projekteerisid Viljandisse uue lauluväljaku.
Ott Kadarik ei teadnud, et
arhitektid Viljandi preemiale
üldse kandideerivad, seetõttu
eiosanud ta võitu kuidagi loo-

ta.

Oma tööd hinnates tunnis-

tas ta, et lauluväljak on üsna
hästi õnnestunud, kuid loojal
jääb alati midagi kripeldama.
Viljandi lauluväljaku puhul
häirib Kadarikku kõige enam
autorite pakutud vaskpleki

asendamine tsinkplekiga.Linn
tegi sedarahapuudusel.
«Puusepa-ja laudsepatöö
on väga hästi tehtud, aga plekiosa on kehvem saanud,» sõnas ta ning pani ette, et kui linn
pisut rikkamaks saab, võiks
tsinkpleki välja vahetada.
Kadarikule pole see esime-

Heldur Valgmäe
õppis malemängu
selgeks koolipoisina
ning on seda ala
harrastanud ja
õpetanud kogu elu.
ne kord, kui ta mõne Eesti linna aastapreemiapälvib. Enam
kui kümme aastat tagasi sai ta
Rakverelt samasuguse tunnus-

tusekeskväljaku planeerimise
eest.

Elutöö preemia ja aastapreemiaga kaasneb linna teenetemärk. Kultuuri-, spordi-,
teatri-ja aasta noore preemia
suurus on 640 eurot, laste-ja
noortesõbraliku ettevõtte ja et-

tevõtluse edendaja tiitliga raha eikaasne.
Kõik tunnustuse saajate nimed kantakse linna auraamatusse. Preemiadantakse saajatelekätte 24. veebruaril.

Elutöö preemia kinnitati pika vaidlemise järel
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Et volikogu esimees saaks välja öelda Viljandi elutöö preemia saaja, kulus volikogu liikmetelkaks tundi hääletamiste,
omavahelise vaidlemise, protestimise ja lõpuks leppimise
peale.
Kui linna aastapreemiate
määramise jakinnitamise juurde jõudisvolikogu neljapäeval
paar minutit pärast kella 19,
siis otsus kuulutati välja kell
20.54. Sellele eelnes pikk vaidlus ning volikogu esimehe Randel Läntsi avaldus, et elutöö
preemiat eisaa volikogu otsustusvõimetuse tõttuvälja anda.

Preemia määramine algas
salajase hääletusega, kus volikogu liikmeteloli võimalik validaseitsme kandidaadi seast.
Ka varasematel aastatel on
preemial olnud mitukandidaati ning hääli on jätkunud kõigile.Erinevalt tänavusest on aga
preemia antud kohe esimese
vooru järel sellele inimesele,
kes on saanud kõige rohkem
hääli, ilma et nende hulka
oleks loetud.

Pinev hääletus ja juriidika
Seekordavastasid juriidilistes
küsimustes äärmiselt täpseks
muutunud volikogu liikmed, et
nendeendikehtestatud statuu-

di järgi peab võitja saama vähemalt 14 häält.
Korra järgi pääsesid teise
hääletusvoorukaks avavoorus
enim hääli saanudkandidaati.Need olid maleõpetaja Heldur Valgmäe ja poliitik Rein
Triisa. Tulemuseks jäi 13:12
Valgmäe kasuks ning hääletuskastist leitika üks rikutud sedel.
Randel Länts tegi ettepaneku korraldada veel kolmas
hääletus, kuid sellist võimalust statuudis polnud. Siis paniLänts ette jättapreemia välja andmata, sest ta polnud
määruse
tõlgendamisega
nõus.
«Vahetult enne preemiate

määramist menetles volikogu
eelarvet, kus me ei võimaldanud ühtegi tõlgendust,» põhjendas ta.
Opositsiooni kuuluv Reformierakondpakkus välja võimaluse, et kui volikogu jõuab konsensusele, võiks preemia anda
siiski sellele, kes sai teises voorus enimhääli.
Keskerakondlane Helmut
Hallemaa hakkas seejärel või
muliiduga kauplema, pakkudes välja võimaluse, et Keskerakondannab oma toetuse juhul, kui volikogu võtabnoortesõbraliku ettevõtte preemia
saanud mittetulundusühingult
Viljandi Lennukitehas auhinna ära.

Hallemaa väitel ei tohtinuks mittetulundusühingule
preemiat anda, sest tegemist ei
ole ettevõttega, nagu statuut ette näeb.

Kauplemine jäi ära
Võimuliit kauplema ei hakanud, kuid enamuspooldas konsensuse saavutamise mõtet.
Selleks tulivolikogu juhilpakkuda lahendus, mis tähendanuks, et volikogu hakkab kehtestatud korda endale kasulikus suunas tõlgendama.
«Mina ei saanud sellega
nõustuda, aga volikogu aseesimees oli nõus sellise ettepaneku tegema,» rääkis Länts. «Et

aseesimees saaks volikogu juhtimise üle võtta, pidin ma saalist lahkuma.» Nii astuski volikogu juht protestiks saalis toimuva vastu uksest välja ning temaga ühines veel paar saadikut.
Pika vaidlemise, sõnastuse
otsimise ning vaheaja järelkinnitas volikogu lõpuks elutöö
preemia saajaks Heldur Valg-

mäe.
«Kogu see protsess oli väga
piinlik,» hindasLänts volikogu
saalis juhtunut. «Kindlasti tulebmeil nüüd preemiate määramisega seotud dokumendid
üle vaadata ja võib olla on
mõistlik andanende üle otsustaminelinnarahvale.»
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Viljandimaale tulid
muusikaauhinnad

Eksperdid
lubavad Päri
raamatukogu taas
avada

Egon

Neljapäeval Nokia kontserdimajas peetud Eesti muusikaauhindade
kätteandmise tseremoonial pälvisid tunnustust kolm Viljandimaaga
seotud muusikut.

rannar.raba@ajaleht.ee

ta.
30. jaanuaril kohapeal
käinud ehituseksperdid
leidsid, et praegu onruumidessesiseneda ohutu, ning
andsid voli asutuse töö jätkumiseks. VallavanemEne
Saar rõhutas seejuures, et
tegu on esmase hinnanguga edaspidiste tegevuste
üleotsustamiseks on tarvis
oodataveelmõni nädal, mil
saabkaante vahele lõplik
hinnang.
«Niipalju kui mina aru
saan, on õhus mitu võimalust, millest üht esile tõsta
oleks ilmselgelt liiga vara.
Seepärast ei saa ma täna
veel öelda sedagi, kas piisablihtsamatsorti tugedest
või on põhjust kapitaalsemateks remonditöödeks,»
lausus vallavanem.
Päri raamatukogu teenindab nii oma küla kui
Alustre ja Matapera inimesi.Tänavu jaanuaris on seal
käinud raamatusõpru 86
korral ning registreeritud
240 laenutust.
Sama maja teises tiivas
tegutseb lasteaed. Selle
hooneosa juures ei ole midagi murettekitavat täheldatud.
–

Aafrika katk võib kergesti levida metssigadelt kodusigadele. Need kärssninad on aiaga ümbritsetud alal vaELMO RIIG
bapidamisel Viljandi kodutute loomade varjupaiga naabruses.

Eelmisel nädalal oli Päri raamatukogu
teenindussaali
keskele minek turvalisuse
mõttes toolide ja lindiga tõkestatud. Nüüd on sinna paigaldatud ajutised toed ning
asutus saab tegevust jätkata.

Aasta džässalbumiks tunnistati Hedvig Hansoni «Esmahetked».
Aasta albumikujunduseks kuulutati Pastaca ehk
Ramo Tederi «Yaki-Läki»,
mille kujunduse autorite
seas on peale muusikuenda
Viljandi kunstikooli direktor
Kristjan Mändmaa ja Mihkel
Ronk.
Aasta etno/folkalbumiks
kuulutati Zetode«Lätsi kõrtsu». Selle ansambli laulja,
Viljandi pärimusmuusika aidaprodutsent JalmarVabarna oli ka üks õhtujuhte.

Zetod ja Pastacas

HAIGUS

Metssigade arvukus
kergitab katku ohtu
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Viljandimaa seakasvatajaid hoiavad ärevuses
teated Leedus metssigadel leitud Aafrika katkust. Nakatumist on olnud ka Venemaal Pihkva, Smolenski ja Tveri
oblastis.
Inimestele see haigus ohtu ei
kujuta, aga võibkergesti levida
kodusigadele ning on väga nakkav jaägeda kuluga.
Viiratsis asuva Baltimaade
suurima seakasvataja, aktsiaseltsi Rakvere Farmid juhatuse esimees Teet Soorm ütles, et
kasutusele on võetudkõik ohutusmeetmed, vältimaksviiruse
sattumistfarmidesse.
«Igal hommikul jälgitakse,
et inimesed vahetaksidriideid,
käiksid duši alt läbi ning desinfitseeriksid käed. Võõraste
autode ja inimeste liikumine
on minimeeritud,» märkis ta.

Eriolukorda veel ei ole

ELMO RIIG

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Rannar Raba

Varinguhirmu tõttu suletud
Päri raamatukogu teeb
homme lugejatele uksed
taas lahti.
Viljandi vallavalitsus
otsustas eelmise nädala
keskel teadmata ajaks sulgeda napilt kümmekond
aastat tagasi valminudPäri
küla raamatukogu, sest sellekatusekonstruktsioon oli
murettekitavalt vajunud.
Vallavalitsuse ehitusspetsialist Merike Kahk
mõõtis 22. jaanuarilraamatukogu suurimaruumi kõrgust ning sedastas, et lae
keskosa on algsega võrreldes paarkümmend sentimeetrit allapoole tulnud.
Sellest kaks sentimeetrit
olevatlisandunud alles detsembris.
Pärast raamatukogu
sulgemist lasi vallavalitsus
deformeerunudlageajutiste vahenditega toestada.
Ühtlasi telliti ehitusekspertiis, millest peab täpsemalt
nähtuma, millises seisus
ehitis on ning milliseidtöid
tuleks seal inimeste turvalisuse tagamiseks ette võt-
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Teet Soormi sõnutsi ei ole
praegu veel tegemist eriolukorraga. Nimetatud taudi puhangud avastati esimest korda
2007. aastal Lõuna-Venemaal
ning sestpeale on uutel teadetel väga tähelepanelikult silma
peal hoitud.Kui oht suureneb,
hakkavad kõik Ekseko kombinaatisisenevadautod desovannidest läbi sõitma. Selliseid
häireolukordi on Soormi sõnutsi aastate jooksul olnud
kümnelkorral.
Ta toonitas, et kõigil Eksekoga seotud farmidel on aiad
ümber, et metsloomad sisse ei
pääseks. «Katku ilmnemise

korral hävitatakse nakkuse tõkestamiseks kogu kari. Ehkki
riik ja Euroopa Liit korvavad
kahju, halvaks see mitmeks
aastaks kogu tootmistsükli,»
märkis ta.
Eksekoga lepingulises suhtes olev seakasvataja Toivo
Teng, kellel on suured laudad
Põltsamaal, Kärstnas ja Paistu
lähistel, kinnitas, et ka tema
laudad on aiaga ümbritsetud
ning neljast farmist kahel sõidavad suurema ohu tekkides
autod läbi desovannide. Ta
tunnistas, et see on üsna kallis
lõbu.

Limiit jääb laskmata
TeetSoormi tähelepaneku järgi onka väiksematelseakasvatajatel tänapäeval aiadümber
farmide ehitatud. Küll möönsid Toivo Teng ja Teet Soorm,
et Eesti metssigade suur arv
kasvatab ohtu märgatavalt.
«Jahimehed ei ole kuigi innukad metssigade arvukust piirama,» märkis Teng. «Leedus,
kus katk avastati, lastakse väidetavalt kõik metssead maha, samuti võibtulevikus minnaEestis. Ehk on mõistlikumarvukust
juba eos mõõdukashoida?»
Viljandimaal oli mulluse
hinnangu kohaselt 2306 metssiga,küttimislimiidiks seati 1907.
Samas prognoosis Viljandimaa
jahimeeste liidu juhatuse esimees Mart Tasane, et see jääb
tõenäoliselt täitmata, sest napi
lume tõttu on metssigu raske
jälgida, suvel on neid põllult
küttida aga liiga ohtlik.
«Praegu hoiavadmetssead
tavakohastest söödakohtadest
raba kanti, kus on lihtsam toitu kätte saada japõrsaid soojas
hoida,» kõneles ta.
Tasase kinnitust mööda tuleb sigu küttides mõistlik olla.

KATK
Sigade Aafrika katk
on väga nakkav haigus, mille kulg võib
olla üliäge.
•

Haigestunud sigadel
on kõrge palavik, täielik isutus, verevalumid nahal ja siseorganites ning surm saabub 7–10 päeva jooksul pärast haigustunnuste ilmnemist. Suremus võib küündida sa-

•

ja protsendini.
Sead nakatuvad tavaliselt kokkupuutel haige
loomaga või nakatunud

liha sisaldavate toiduvõi söödajäätmete söömisel. Samuti võib viirus levida esemete, sõiduvahendite, sisseseade või rõivaste kaudu.
•

Viirus on välistingimus-

tele väga vastupidav,
säilides külmutatud lihas mitu aastat ja loomakorjustel paar kuud.
Allikas: veterinaar-ja toiduamet

Põrsastest võib lasta 80–90
protsenti, tugeva karja säilimiseks tuleb aga alles jätta elujõulised emised ja kuldid.
«Maakonnas on väga suur
arv hunte ning nemadmurraksid elujõuliste kultide ja emisteta kesikuid ja põrsaid ning
hukka võiksid saadakarjad tervikuna,» selgitas ta. «Ehk sai ka
küttimislimiit liiga suur seatud, selle aluseks oli jahimeeste endi ettepanek jahimeeste
nõukogus. Võimalik, et hindasime sigade arvukust üle.»

Žürii liikme, Sakala ajakirjaniku Margus Haava sõnutsi
oliküll kahju, etkuigi aastaid
Viljandis elanud Silver Sepa
suurepärane debüütalbum
«Mis asi see on?» jäi auhinnast ilma, on hea meel, et Zetod parimaks tunnistati.
«Nende album on mõnusalt hüpnootiline tugevas
bassikastmes ning tähendab
Zetodele uut taset,»kommenteeris Haav.
Samas rõõmustas teda asjaolu, et kunagine viljandlane, praegu Soomes resideeruv Ramo Teder ehk Pastacas koos jaapani duoga
Tenniscoats salvestatudalbumiga «Yaki-Läki» sai tänavu
esimestkorda välja antudalbumikujunduspreemia.
«Ramo on suurepärane
muusik, kuidka väga tugev ja
äravahetamiseni omanäoline
kunstnik. Kujunduse valmimisele panid õla alla ka mõned praegused viljandlased.
Albumi ilmutanudplaadifirma Õunaviks taga on samuti

Aasta parim džässalbumi omanik Hedvig Hanson. ELMO RIIG

eksviljandlane Villem Valme,» sõnas Haav.

Jubapikemat aega Viljandimaal elanud Hedvig Hanson on Haava arvates Eesti
džässiüks esinumbreidolnud
juba aastaid.
«Seekordnevõit tuli taas
täiesti teenitult.Tähelepanuväärne on see, et aasta keskse muusikasündmuseasemel
eelistas lauljanna haige vanaema juures viibimist. Loodan väga, et vanaproual on
parem ja lapselapsele osaks
saanud kõrge tunnustus mõjus ravimina,» märkis Haav.

Hedvig Hanson
Hedvig Hanson ütles, et teda
valitsevad ühtaegu äärmuslik
kurbus jarõõm.
«Oleksin tahtnudtunnustust ise vastu võtta,agapraegu kõige tähtsam toetadavanaema, kes mindkasvatas ja
mulle väga lähedane on. Olen

veendunud, et armastus on
parim ravim ja püüan anda
endast praegu kõik sellesvallas. Muusika võib veidi aega
oodata,» kõneles Hanson.
Eestifonogrammitootjate
ühingu kokku kutsutud rohkem kui 150-liikmelisemuusikaga seotud eluvaldkondade esindajatest koosneval žüriil oli valida üle 170 muusikaalbumi ja rohkem kui saja
muusikavideo vahel, mis
avaldati 2013. aastal.

Opositsioon kaalub
eelarve vaidlustamist
Viljandi eelarve vastuvõtmisel tegi volikogu opositsioonipoliitikute meelest nii palju
vigu, et nüüd kaaluvad nad
selle vaidlustamist maavanema juures.
Opositsiooni moodustanud Reformierakonna ja
Keskerakonna poliitikute
selgitusel on neil aega vaidlustust esitada vähemalt nädal. Selle aja jooksul vaatavad nadeelarve uuesti üle ja
teevad siis oma otsuse.
Reformierakonna fraktsiooni juhi Loit Kivistiku sõnul on vaidlustamise võimalus antud, sest eelarvet menetledes mindi seadusega
vastuollu. «Nüüd on küsimus
selles, kas meie meelest on
need vead piisavalt suured,
et vaidlustus esitada,» selgitas Kivistik.
Viljandi volikogu istungil
kinnitas volikogu esimees
Randel Länts, et eelarve me-

netlemine on olnud täiesti
seaduslik.Linnapea Ando Kiviberg tunnistas küll mõningaid möödalaskmisi ja vabandas nende pärast, kuid palus
eelarve siiskikinnitada. Volikogu enamus sedaka tegi.
Volikogu saalis teatas Reformierakonna
esindaja
Tauno Tuula, et linnajuhid
peaksid vaidlustust kartma,
sest sellisel juhul ei saa nad
eelarvet kasutada ega tõsta
linna töötajate palka.
Viljandi
maavanema
Lembit Kruuse sõnul ei tohiks vaidlustamisel japalgatõusul omavahel seost olla.
Tema hinnangul saab palgatõusu elluviiaka enne eelarve vastuvõtmist, juhul kui linnal on selleks raha.
Kui vaidlustus esitatakse,
lubas maavanem, et sellega
tegelevad ametnikud nii kiiresti kui vähegi võimalik.
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Eakas SMS hoiab
vanast tavast kinni
Aivar

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Tiina Kaljuste (vasakul) ja Kärt Seppel näitavad Aigi Orava valmistatud nelja jala ja sabaga tassi.
ELMO RIIG

Kõik seinad
on tasse täis
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Neljapäeval avati Kondase keskuses Eesti
keraamikute liidu näitus «80 tassi».
Viljandisse näituse toonud
Tiina Kaljuste jaKärt Seppel
rõhutasid Kondase keskuse
hirmkülmal pööningukorrusel tasse välja pannes, et
number 80 ei tähenda mingit
tähtpäeva, vaid hoopis keraamikute liidu liikmete arvu.
Just nii palju on näituselväljas ka tasse, mis täidavad
kõik seinad.
Kuigi ümmargusi tähtpäevi on ju olnud: mullu
möödus 90 aastat ajast, mil
Eestis hakati andma professionaalset keraamikaharidust, ja 20 aastat Eestikeraamikute liiduloomisest.
See tasside pillerkaar,
mis on Viljandis eksponeeritud, pakub igati põnevat vaatamist: on nelja jala ja saba-

ga tass, suured ja väikesed,
sangaga ja sangata tassid.
Mõne taiese puhul onkunstniku fantaasialennu tagant
isegi raske tassi ära tunda.
Tiina Kaljuste ise oli näituseletoonud suure pisikese
kõrvaga tassi.
«Võite selle julgelt teed
täis kallata ja juua, sangpeab
vastu küll,» kinnitas ta.
Klassikalisi kullamaalinguga tasse enam eriti ei tehta. Evi Rass ja Reet Moor on
sellised välja pannud. Tõeline rariteet on aga Jutta Matvei 1947. aastal valmistatud
tass, millekohta tänasenitegus proua onkirjutanud vahva teksti. Tulebküll tunnistada, et aastad on oma töö teinud ja sel tassil pole enam
sanga.
Tekstid käivadkaasas päris paljude eksponaatidega,
andes neile emotsionaalse li-

saväärtuse.
Keset saali on aga kaitsva
läbipaistva katte all kuldtass.
Selle kõige pärast tasub
keerdtrepist ülesronida.

Margus Kasterpalu lahkub
loomingulise juhi kohalt
Tiina Sarv

tiina.sarv@ajaleht.ee

Jaanuarikuuga lõppes Margus Kasterpalu töö Ugala loomingulise juhina.
«Täna lahkub Margus
Kasterpalu vastastikusekokkuleppe alusel teatri loomingulise juhi kohalt,» ütlesesimest nädalat teatrijuhi ametis olevKristiina Alliksaar.
Tema sõnul jääb Margus
Kasterpalu ka edaspidi Ugalaga seotuks, hakates siinlavastama lepingu alusel.
on
«Teatrijuhtimine
meeskonnatöö ja pean õigeks, et uus direktor valib
oma kunstilise juhi.Nüüdoli
õige aeganda märk, et ma ei
hoia omakohast jõugakinni,»
lausus Margus Kasterpalu.
Ta rääkis, et kavatseb suvel Saueaugu teatritalusvälja tuua Iiri autori Gardner
Mckay näidendi «Mere märgid», mis hiljem kolib Ugala
väiksesse saali. Kaugemad
plaanid on veel täpselt selgu-

mata.

Margus Kasterpalu ütles
endal olevat hea meel, et
suutis ametisoleku ajal teatri ümberehitusse jasellerahastamisse anda oma panu-

Varsti juba 30 aastat
mobiilsidevõrkudes pakutav SMS-teenus hoiab
visa järjekindlusega kinni selle loomise ajal
kindlaks määratud pikkusest, õieti öeldes pigem lühidusest.
Kuigi 160tähemärgi piirist on
selle pika aja jooksul ikka ja
jälle räägitud ning kirjutatud,
kerkib teema mõne aja tagant
taas päevakorrale, sest alati
leidub mõni, kes üllatunult sellekohta pärib.
Eestlane imestab, miks
meile igapäevane õ, aga ka harvem ette tulevadš jaž tähemärkide arvu väiksemaks muudavad. Samas on üllatus mõistetav, sest ei ole ju keegi meist
kursis maailma kõigi pealtnäha tavaliste asjadega.

Pikkuse tagamaad
Tekst-või lühisõnum ehk tavapäraselt SMS sündis eelmise
sajandi eelviimaselkümnendil
GSM-mobiilsidevõrgus. EMT
avalike suhete juhtKaja Sepp
ütles, et ametlikult peetakse
SMS-teenuse loomiseks 1985.
aastat. 1991. aastal alustanud
EMT firmanäitekshakkas oma
klientidele seda teenust võimaldama 1995. aastal ning seda algul vaid oma võrgu telefonide vahel javälisriikidesse.
«Sõnumi pikkus on määratud GSM-standardis juba selle
kasutuselevõtust alates, see ei
sõltu operaatorist ja operaator
ei saa seda muuta,» lausus
Sepp.
Nagu

ta selgitas, on GSMstandardi järgi vaikimisikasutusel7-bitine tähestik, kus ühe
tähe edastamisekskasutatakse
7 bitti. Ühe SMS-i maht on
GSM-standardi järgi 1120bitti.
Seega tähemärkidele taandatult on ühe SMS-i pikkus 1120 /
7 160 tähemärki.
Kui GSM-standardit loodi,
jäid sealt Sepasõnulaga kõrvale vähem kasutatavate keelte
spetsiifilised tähed, kuid näitekska nii suurekeele nagu vene keele tähestik tervikuna. Nagu eespool öeldud, muudavad
Eesti tähestiku puhulSMS-i lühemaks
õ, š jaž, miseikuulu
GSM-standardisse.
=

LIIS TREIMANN (POSTIMEES)

1. veebruarist ei ole Margus
Kasterpalu enam Ugala teatri
loominguline juht

se. «Rekonstrueerimist korraldavasse töörühma jään
projekteerimise lõpuni.»
Ugala uue loomingulise
juhi konkurss kuulutatakse
välja lähiajal ja see kestab

märtsi lõpuni, et võimalikel
kandidaatidel oleks aega rahulikult asjad läbimõelda ja
oma plaane tutvustada.
Uue inimese töölehakkamiseni teeb selles valdkonnas otsuseid kolmeliikmeline meeskond, millesse kuuluvad lavastajad Taago Tubin
jaValloKirs ning dramaturg
Liis Aedmaa.

Nagu Sepp mär-

kis, on GSM-standardivälisteehk nn
Unicode’itähestike
puhul vajaühe tähe
edastamiseks 16
bitti. Sel juhul on
üheSMS-i pikkus 70

tähemärki,

sest Kaja Sepp

1120 / 16 70.
Olgu või ükski
täht tekstis nn laiendatud tähestikust, muutub SMS-i formaat automaatselt Unicode’iks
ning maksimaalne pikkus kukub 160tähemärgilt 70-le. Sepp
kinnitas, et teisalt pole vahet,
mitu standardivälist tähte sõ=

See sõnum koosneb koos tühikutega 156 tähemärgist, aga et selles on GSM-standardi väliseid tähemärke,
võtab tekst ühe SMS-i asemel kolme ruumi.
AIVAR AOTÄHT
numis on, selle pikkuseks jääb
ikka 70 tähemärki isegi näiteks siis, kui edastada korraga
70 õ-tähte.
Kui GSM-operaatoridkäivitasid kiirematandmesidetvõimaldava 3G-ja 4G-võrgu, võeti
sinna üle SMS-i standardid,
mis olid esialgu mõeldudGSMvõrgu tarvis.
–

LUBATUD MÄRGID
GSM-standardis on määratud SMS-i kirjutamiseks hulk tähemärke.
•

•

Miks piir ei muutu?

Nende puhul jääb ühe sõnumi pikkuseks 160 tähemärki. Niinimetatud ebareeglipärase tähe kasutamine lühendab mahu 70 tähemärgile.
Standardsed tähemärgid leiab ingliskeelselt veebilehelt,
mille link on www.developershome.com/sms/gsmAlphabet.
asp. Nende hulka kuulub ka kreeka tähti ja muid märke.
Allikas: Sakala

Aja jooksul arenes SMS-ist välja pikki tekste ning pisemaid
pilte, videoid ja helilõike saata

võimaldav multimeediasõnum
MMS.Sõltuvalt operaatorihinnakirjast võib olla, et mitme
SMS-i pikkust teksti on odavam
edastada MMS-ina. MMS-i pikkust arvestatakse kilobaitides
ja iga operaator määrab ise, kui
palju mahutab üks MMS.
SMS-i puhul on aga 160-ja
70-tähemärgine piir Kaja Sepa
kinnitusel ühesugune kogu
maailma GSM-, 3G-ja 4G-võrgus. Küsimusele, miksei ole seda piiri ligi 30 aasta jooksul
suurendatud, jäi ta
vastuse võlgu.
«Ei oska kahjuks kommenteerida, miks keegi pole
standardi muutmise ettepanekut teinud,» nentis ta.
Lihtne klient
võib siinkohal vaid
oletada, et operaatorite kasum väheneks, kui ühe sõnumi piir suureneks.
Pealegi on sõnumi
hind ju niigi aja jooksul langenud.
Kui SMS-teenust pakkuma
hakati, ei suutnud kaugeltki
kõik GSM-telefonid SMS-teenust võimaldada.Siis valmistati ka selliseid aparaate, mis

NIPID
SMS-i standardne piir ei vähene, kui käituda niimoodi.
•

•

Väikese õ asemel sobib kasutada rõhumärgiga o-tähte ò.
Suurt õ-tähte passib lause alguses asendama number 6.
Võõrtähtede š ja ž puhul võib katuse ära jätta, aga kui
sõna näib siis väga pentsik või muutub suisa tähendus
(näiteks šokk ja sokk), võib kasutada tähepaari sh ja zh.
Allikas: Sakala

suutsid sõnumitküll vastu võtta, aga mitte saata.
Tänapäeval oskavad mobiiltelefonid GSM-, 3G-ja 4Gvõrgus lühisõnumi teel palju
erisuguseid märke edastada,
samuti on võimalik tavalise
SMS-i sisse lisada pisike animatsioon või helilõikvõi muuta teksti kujundust. Küll tuleb
aga arvestada, et sõnumimaht
võib seesuguste lisadega lõhki
minna ja saaja telefon ei suudaseda õigesti esitada.
Suur osa mobiiltelefoneannab SMS-i kirjutajale teada,
mitu tähemärki on sõnumi lõpuni jäänud. Osa telefonehakkab seda algusest peale näitama, teised alles sõnumi lõpuosas. Samas ei pruugi mobiiltelefon osata tähemärkeloendades eristada standardipõhist ja

-välist tähemärki ning seega
võib loendureksida.
Valdav osa tänapäeval kasutuses olevaidmobiiltelefone
suudab liita mitu sõnumit, nii
et needkuvatakse nii saatja kui
saaja telefoniekraanil ühe tervikliku SMS-ina. Maksta tuleb
muidugi iga osa eest eraldi.
Kaja Sepp märkis, et kui
võrk ja mobiiltelefonsuudavad,
võib üheks liitsõnumiks ühendada kuni 255 täispikkuses
SMS-i ehk 40 800 tähemärki.
«Seda siiski pigem teoorias,» lisas ta. «Tavaliseltvõiks
liitsõnumkoosneda 10–20sõnumist, sest pikemate puhul võib
sõnumisaatmisel ja kuvamisel
tõrkeid esineda. Aga kes soovib, võib ise järele proovida.
Võimekad telefonid suudavad
rohkem.»
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Ühtne Eesti ei luba teist Ühtset Eestit
Harjumaal Kaberneemes peeti üleeile europarlamendi liikme Kristiina Ojulandi eestvedamisel uue partei asutamiskoosolek ja selle partei nimeks kinnitati Erakond Ühtne Eesti.
Seepeale teatas samanimelise
poliitikaetenduse korraldanud
teater NO99, et eianna Ojulandi erakonnale luba kasutada
teatrile kuuluvat Ühtse Eesti
kaubamärki.
Uueerakonna asutajad sõnastasid, et kohal viibis 27
Eesti eri piirkondade aktiivset inimest, keda ühendas
soov muuta riigis tänasekskujunenud olukorda, kus lõhe
võimu jarahva vahel üha süveneb.
«Meie nimevalikut toetab
fakt, et just aastal 2010 toimunud suurlavastus «Ühtne EestiSuurkogu» teatrilt NO99 juhtisesimesena tähelepanu meie
riigis muutmist vajavatele olulisematelevaldkondadele. Just
neile teemadele, millest lähtubEesti ühiskonna paremaks
muutmisel ka meie Erakond

Ühtne Eesti,» ütles Kristiina
Ojuland pärast nime lõppversiooni selgumist.
Ta lisas: «Mida enam me
mõttekaaslastega selle nimega
haakuvatele seostele otsa vaatasime, seda enam sai selgeks,
et paremat nime meie põhimõtteidkandvale erakonnale
panna pole võimalik.»
Asutamiskoosolekul valiti
uueleparteile kümneliikmeline ajutine juhatus, määrati
programmitoimkond ja valiti
selleleesimees. Edasisedkohtumisedhakkavad aset leidma
töögruppides, lähtudes uue
erakonna programmi põhiteemadest.
«Asutajatega on oodatud
liituma kõik, kes jagavad Erakonna Ühtne Eesti põhimõtteid, mida tutvustame täpsemalt pärast erakonnaprogrammi lõplikku kinnitamist,» lausus Ojuland.

Kristiina
Ojuland ühes

mõttekaaslastega

üleeile uut
erakonda
asutamas ja

sellele nime
valimas.

PEETER

ter esitas Ühtse Eesti kauba-

Teater: see on meie oma

märgi registreerimiseks patendiametiletaotluse 2010. aastal
Teater NO99 direktorTiit Ojavahetultpärast Rocca al Mare
soo märkis, et paljud poliitilised jõud on tahtnud Ühtse Eessuurhallis lavaletoodud«Ühtti nimeenda kasuks pöörata ja
set Eesti Suurkogu». Kaubateater on selliste uudistega märk kuulub teatrilekuni aasharjunud. «Samas on Ühtse
tani 2022.
Eesti kaubamärk teater
Kaubamärk on registreeriNO99 oma ning me
tud kolmes klassis ning hõleioleandnudega
mab haridust, spordi-ja kulka anna kelleletuuritegevustning meelelahutust, trükiseid, fotosid, brošüügi luba sedakasutada.»
re, lippe japlakateid, aga ka
Tearõivaid, peakatteid ja jalatseid.
Patendiameti kaubamärgiosakonna juhataja Karol Rummi
ütles, et nendes
valdkondades
on omanikul ainuõigus seda
kaubamärki
kasutada. TeiLIIS TREIMANN (POSTIMEES)
sele
nimele
identsetkaubaTeater NO99 tõi 2010. aasta kevadel publiku ette lavastuse «Ühtne Eesti Suurkogu». märki tema sõ-

nul registreerida ei saa, selle
kasutamine eeldabaga omaniku luba.

Ojuland: meie oma ka
Nagu ütles Kristiina Ojuland,
ei kavatse erakond teatrikeelust hoolida.Küll märkis ta eileKuku raadio saates «Nädala
tegija», et tahab teatritrahustada, sest uuel erakonnal pole
kavas nime kurjasti kasutada
ärilisteleesmärkidel.
Ojulandi sõnul on partei
asutajad arvestanud võimalike
juriidilisteprobleemidega, mida see kaasa võib tuua. Ta rääkis, et tulebmõeldaka seda, milliste lisanditega nime Ühtne
Eesti kasutada saaks. Erakond
Ühtne Eesti oli tema sõnul ka
rahva poolt üks kõige enam pakutud nimi uueleparteile.
Ojuland nentis, et on kaubamärgi Ühtne Eestikuuluvusest teadlik. ««Ühtne Eesti
Suurkogu» oli omaette vahva

LANGOVITS

(POSTIMEES)

Andrus Ansip konkurenti ei pelga
Peaminister ja Reformierakonna
esimees Andrus Ansip ei usu, et
tema endise erakonnakaaslase
Kristiina Ojulandi partei hakkaks tulevikus ära tõmbama seniseid võimupartei valijaid.
«Seda hirmu ei oska ma
küll kuidagi tunda. Ma ei tea,

mis on selle uue loodava poliitilise erakonna maailmavaateline
alus, millised on tema programmilised seisukohad,» rääkis Ansip eile Vikerraadios.
Tema sõnul on Ojulandil üsna raske saada uuesti tõsiseltvõetavaks poliitikuks. (BNS)

üritus, aga äsja asutatud Erakonnal Ühtne Eesti pole sellega mingit seost.»
Ojuland möönis, et algul ta
kaubamärgi omanikega selles
küsimuses ei suhelnud, ning
lubas seda teha eilse, reedese
päeva jooksul.
«Neljapäeva õhtul kujunes
see nimi vaidluste käigus nii
hilja, alles pärast kümmet,» kõnelesOjuland. «Sellenimeolid
ka varem välja pakkunud väga
paljud inimesed, kes võtsid sõna internetiportaalis või siis
rääkisid otse minuga. Eile oli

laual mitu varianti ja lõpuks
jäime selle juurde.»
Ojuland lootis, etkaubamärgi omanikud mõistavad teda.
«Me ei riiva ju üksteist. Nende
puhul oli tegemist kultuuriürituse, teatrietendusega. Teame,
et ÜhtneEesti on patenteeritud
kaubamärk, mis keelaks selle
kasutamise ärilisel eesmärgil,»
lausus ta. «Meie olemepoliitiline ühendus ja kindlasti mingi
ärilise tegevusega tegelema ei
hakka. Täpselt nii, nagu me ei
hakka tegelema ka kultuurilise
tegevusega.» (BNS,Postimees)

Tartu maraton võib tulla

Viljandimaa külje alla

i30 1,4MPI 5d

Air Plus

Soodushind
13
i20 1,25d

Classic

Soodushind
10
i40Sedan 1,6
GDIISGLimited

Soodushind
16
i40 Wagon

1,6

GDIISGLimited

Soodushind

17

Topautos on laoralli!

Laoautodele
sissemaks

liisingu

Sindootavadstardijoonel tõelised võitjad - taskuskahekordnevõit Saksa kvaliteediuuringus ning 5 aastat
garantiid.Konkurentsitu hinna jakvaliteedi suhe, millega võidadkõik oma igapäevasedsõiduetapid!

Nüüd valik hästi varustatud Hyndai laoautosid väga erilise hinnaga!

0%

Soodustuskuni
piiranguta
garantii

Vaid need autod (v.a i20) on varustatudka rooliltjuhitava püsikiirushoidja ja
Bluetooth-vabakäesüsteemiga.

AASTANE

Oma uue iludusega võid kohe salongist välja sõita! Soovikorral ostame ära Sinu praeguse sõiduauto.
Tule võistlejategaproovisõidule ja vali endale võitja!
Kampaania kehtib, kuni autosid jätkub.Mudelivaliku keskmine kütusekulu 4,9–6,0/100 km ja CO2 heide 114–140 g/km.

Suur-Kaare 69, Viljandi

?

Tel 444 8866

Pisut rohkem kui kaks nädalat enne 43. Tartu maratoni
startiei oleOtepää–Elva trassil veelpeaaeguüldselund ja
selle tõttu on korraldajad asunud tööle varuplaani kallal.
Varuplaan näeb ette korraldada suusamaraton Võrtsjärve jääl.
«Esialgse kava kohaselt
oleks uus distants 50-kilomeetrine ring ning maraton
kulgeks mööda Võrtsjärve
äärt, peamiselt järve lõunapoolses osas, ja ületaks keskel järvepikuti,» teatas võistluste direktorIndrekKelk.
Et maraton läheks kirja
ametliku Worldloppeti võistlusena, peab see olemavähemalt 50kilomeetrit pikk. Sõidetakse klassikalises tehnikas.
Eile käis pearajameister
AssarKütt koos võistlustedirektori IndrekKelguga Võrtsjärve jäädkatsetamas. Ta ütles, et 12-tonninerajatraktor
püsis jää peal japroovijälje
tegemine õnnestus. See annab lootust, et varuplaanina
on säärane stsenaarium
mõeldav.

PEETER LIIK

Tartu maratoni pearajameister
Assar Kütt proovis eile Võrtsjärve jääl suusajälge tõmmata.
Kus täpselt 43. Tartu ma-

raton lõpuks aset leiab, saab
selgemaks esmaspäeval, mil
korraldajad langetavad otsu-

se seoses 9. veebruarilkavas
oleva avatud raja sõidu, teatemaratoni janaistesõiduga.
Otsus sõltub sellest, kas jakui
palju tuleb nädalavahetusel
lumelisa.
Ametlik otsus 16. veebruarile planeeritud maratoni toimumisevõimittetoimumise ja asupaiga kohta tuleb
kõige varem võistlusenädala
esmaspäeval ehk 10. veebruaril. (Tartu Postimees)
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Toimetaja TIINA SARV, 433 0047, tiina.sarv@ajaleht.ee

Homme tähistatakse Viljandi Koidu seltsimajas
Koidu seltsi 145. aastapäeva. Päev algab koidikul kell 8.29 Kesklinna
kooli algklasside maja ees
Leelotaja kivi juures.

TEATER

Tähtsaim on mitte kaotada elegantsi
Priit

Põldma

semiootika ja kultuuriteooria tudeng

Ugala lavalauad vallutanud Carlo Goldoni ja
Vallo Kirsi «Kahe isanda teener» tõstab rambivalgusse teatrikunsti enda ning seda üpris kummastav-kelmikal moel.
Carlo Goldoni oli teatriajaloos
tähelepanuväärne nähtus: ta
tahtis täita commedia dell’arte
skeeme elulähedasema jaajakajalisema naljatamise ning
inim-ja näitlejanäolisema karakterikoomikaga, kui harjumuspärased maskistambid seni võimaldanudolid. Üritades
kehtestada dramaturgi kontrollivat ülemvõimu näitekunsti
üle, oli ta piisavalt kaval, väärnäitlejaisiksusi.
tustamaks
Ometi põrkus tema reform traditsioonide ja konventsioonideganing ta ise pages nii kodumaaltkui teatrist.
Küllap on Ugala noortruppi kütkestanud toosama täpsuse ja vabaduse vaimukas tasakaal, mille papà Goldoni Itaalia maskikomöödiasse tõi. ValloKirsi «Kahe isanda teener»
on külluslik ja stiilipuhas nii
sisuskui vormis.

Karakterite pöörane paraad
Maskide tagant värvikaiks karaktereiks kasvavate tegelaste
pöörane paraad mõjub «Kahe
isanda teenris» kui kehastunud pahede entsüklopeedia.
Tõepoolest, milliseid halbu
omadusineileküll omistadaei
saaks: liigsöömine ja kõhuorjus, truudusetus, eneseimetlus
ja -kesksus, saamahimu ja rahalembus, valelikkus, joomar-

LAVASTUS
Carlo Goldoni «Kahe
isanda teener»
•

•

•

•

•

•

•

•

Tõlkija Eva Kolli
Lavastaja Vallo Kirs
Kunstnik Jaanus Laagriküll (külalisena)
Lavastusdramaturg ja
laulusõnade autor Liis
Aedmaa
Valguskujundaja Rene
Liivamägi
Muusikaline kujundaja
Peeter Konovalov
Liikumisjuht Oleg Titov
Osades Uku Uusberg
(Eesti Draamateater),
Adeele Sepp, Klaudia

Tiitsmaa, Marika Palm,
Martin Mill, Rait Õunapuu, Kristian Põldma,
Artur Linnus (kultuuri-

•

akadeemia teatrikunsti
9. lend) ja Vallo Kirs
Esietendus 25. jaanuaril Ugala suures saalis
Allikas: Ugala

lus, uudishimu, kiimalus, edevus.
Pilkelaad on innukas, otsekui valmistaksmeilekõigile natuke pahelist naudingut näha,
et naabrile on mõni patt omane. Ja mööngem, mõniveake on

juhtumisi endalgi küljes. Aga
pole hullu, see on juinimlik.
Millega seda vohavat väärelu laval tasakaalustatakse?
Tundub, et üheainsaväeti voorusega, mis ajuti võtab samuti
pettekujusid ja hoopis hullutab kainet aru, ent osutub lõpuks siiski nii visaks, et juhib
kogu pahede kamba lõbusasti
lunastuse happy end’ini. Ma vist
ei reeda suurt saladust, kui

mainin, et see voorus on armastus.
«Kahe isanda teener» on
nii ootuspäraselt lihtne lugu, et
paneb suisa hämmelduma, kui
arutult palju vaeva selle jutustamiseksnähakse. On ju õnne-

lik lõpp jaisegi enamik selleni
viivaidkäike tänasele vaatajale algusest peale etteaimatavad.
Kui palju liigset on ülepea
ses lavastuses, kus toimib ikka
printsiip, et seal, kus võiks liikuda jooksusammul, hakatakse ühtäkki tantsiskelema. Autor teeb otsa lahti ja sinjoore
Kirs keerutab ülemeelikuste
kaskaadi mõnuga üle võlli.
Ning teebsedaäärmiseltmaitsekalt: autoritekst ja täiendused (lavastusdramaturg Liis
Aedmaa?) põimuvad sellise
loogikaga, et mõni improvisatsiooniks usutud number osutub Goldoni vaimusünnitiseks
javastupidi.
Kui palju kordusi, kus Truffaldino (Uku Uusberg) oma mõlema isandaga sama skeemi läbi mängib!Klipiajastu vaataja

saab ammu aru, tema tahaks
edasi liikuda. Milleks näiteks
hiigeletteaste kahe isanda paralleelsöömingust? Või ülipikaks paisutet dialoog, kus Pantalone (Martin Mill) Silviole
(Rait Õunapuu) kogu intriigi
lahti seletab, kuid too ei tee taipamagi? Pealtvaatajal on ju
kõik ammugi selge, nii intriig
kui tegelaste koomiline rumalus.
Miks sättida lavale simultaanstseene, millest vähem
tähtis on märksa atraktiivsem,
või tegelasi-kujundeid, kel ei
näiolevat vähimatkitähendust
ega otstarvet, nagu Veneetsia
lainetavkanal või süsimustõnnetusekiisu?

Täiuslikult ebaökonoomne
Aga just see täiuslik ebaöko-

noomsus ongi «Kahe isanda
teenri» kese. Siin pole tähtis
lugu, mida jutustatakse, isegi
mitte viis,kuidas seda tehakse,
vaid keel, milles jutustus on
meieni toodud teater ise.
Et vähimatestkidetailidest
võetakse viimast, loob teatud
rituaalse väärikuse. See on
teatri pidupäev, kus lustakast
külluslikkusest võrsubesteeti–

Truffaldino (Uku Uusberg, vasakul) saabumine paneb muinasjutulise Veneetsia kirevatest pettustest kihama. Hämmingut jagavad (paremalt)
2 JAANUS LAAGRIKÜLL
Brighella (Vallo Kirs), Pantalone (Martin Mill), Clarice (Adeele Sepp) ja Silvio (Rait Õunapuu).
×

line nauding. Ja elegants, aristokraatlikluksus lubadaendale, mida tahes, kui jagub vaid
maitset jalihvi. Grandioso!
Ooperlik-balletlik mängu-

laad (Peeter Konovalov, Oleg
Titov) avaldub kaasahaarava
enesekindlusega. Funktsionaalne, ent üllatusterohke lavapilt (Jaanus Laagriküll) toonitab trikitavat teatraalsust.
Rambibarjääri lõhubtõhusalt
publikumi kaasosaliseks haaramine: heldes usalduslikkuses jagataksevaatesaaliga oma
peidetud ihasid.Sulneimastiilivõttena mõjub tegelaste füüsiline väljendusrikkus: missuguseid kummalisi ilmekaid
vorme isikupära nende kehadesvõtab!
Naeruväärt tegelaskond ilmub kirevas karnevaliatmosfääris. Martin Milli käbedas
Pantalones liituksid veenvalt
otsekui kõik naljakate vanameeste loomujooned tatsuvaks
taadiks. Adeele Sepa Clarice
puhevil naiivsus jaRait Õunapuu Silvio lakkamatu kaksipidi mõtlemine annavad kokku
armsalt kohtlase lembepaari.
Klaudia Tiitsmaa kidaliselt susisev Smeraldina esindab tervet talutütremõistust.
Tõhusat tumemeeltlisavad
torinolased:MarikaPalmi tahtejõulises Federigos ja õrnahingelises Beatrices on taltsutatud plahvatuslikkust; Kristian Põldma Florindos varjuvad kartus ja värin ründevalmis rapiirimehe hoiaku taha.
ValloKirsi lavastajalikult kõi-

Armulustist
ei jää
puutumata
ka teenijaskond:
Truffaldino
(Uku

Uusberg) ja

Smeraldina
(Klaudia
Tiitsmaa)

vahetavad
mõtteid
südamest südamesse

keteadev, aga sekkumisesthoi-

duv Brighella kujuneb pingestavaks vedruks. Subtiilselt
krüptilisena mõjub Artur Linnuse rollisooritus Federigo
Rasponina.

Ohtlikult võluv teatrimask
Nimitegelasena kaht isandat

teenivTruffaldino onaga kõige
vähem maskeeritud kuju. Uku
Uusberg ei saa pähe kohevat
parukat, vaid ajab läbi enda
juuksepuhmaga, higi peseb ka
valge mingi ta näolt. Nii jääbki
Truffaldino partnerite kõrval
sõna otseses mõttes omanäolisimaks ja see on huvitav.
Truffaldino, kellele keerutamine, petlikkus ja võltsimine

on saanudlahutamatuks pärisosaks, ei pälvi päästvat maski.
Ta lihtsalt ongi kahepalgeline,
nii oma nutus kui naerus alati
teist võimalust kandev, siira
sirgjoonelisuse asemel igavesti kujundlikku ringi läbima
määratud.
Maskist loobumise võimatus, rolli kinnistumine pärisnäoks on ohtlik javõluv.Selles
on ka midagi ainuliselt teatriomast, nii et vahest ei mängi
Uku Uusberg Truffaldinona
kedagi ega midagi muud kui
teatrit ennast.
Uusbergi lehviv mänguviis
sütitabpartnereid ühanüansirohkemalt leegitsema. Intensiivse vaatemängu kõige ehedamad ja lahedamad hetked

sünnivad, kui andutakse ennastunustavale koosmängule.
Eks esine ansamblis aeg-ajalt
ka loksumisi, kuid küllap hakatakse rütme igamängukorraga
üha ühtsemalt tajuma.
Ju võikskalambuuride nooleotsi veelgi teritada mõni riivab küll kümmet, ent ei jää
märklaua külge pidama. Küllap lisab sissemängimine improvisatsiooniuljust. Usun, et
tempo tõustes suudavad näitlejad varsti ka ülehelikiirusel
mängima hakata.Seegi võib ollaaiva kihvt, kui täpsus säilib.
Kõige tähtsam on aga, et argipäev komödiante ei lömastaks. Õigemini: kõige tähtsam,
et komödiandidkellelgi endlömastada eilaseks.
–
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Kui noorena
Viru hotellis praktikal
olin, lasime
tordi koos
sefiiriga
kah veel
ahjust läbi:
võttis pealt
krõbedaks.

Kui käsi
jahukoguse määra-

misel väriseb, tõsta
lusikaga
ja lükka
noaseljagaliigne
maha ongi
triiki täis.
–

LEINI RIIS,
tordi
meister

LEINI RIIS,
tordimeister

Leini Riis annab tordile viimast lihvi.
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MARKO SAARM

Soe sefiir ja Kännu Kuke saladus
Üllar Priks
yllar.priks@ajaleht.ee

Läinud kolmapäeval tuldi Abja päevakeskuses
kokku, et elupõlise pagari Leini Riisi käe all
sefiiritordi tegemist õppida. Loomulikult oli kohal ka Sakala maiasmokkade delegatsioon.
Siseneme fotograaf Markoga
päevakeskuse hubastesse ruumidesse väikese hilinemisega,
olles enne Abja vahel mõnda
aega«Doktor, siin te olete juba
olnud!» mängu mänginud. Säravsilmne perenaine AinoLaisaar võtabmeid vastu laia naeratusega ja juhatab kööki, kus
paarikümnepealine seltskond
on juba teoreetilise osa kallaleasunud.
Piilunettevaatlikultüleukse.Kursuse eestvedaja loeb parajasti nõukogudeaegsest kokaraamatust näpunäited, saateks
pastapliiatsite ühtlane sahin.
Ümber suure köögilaua kogunenudseltskond on tasane, nagu käiks mingi salaorganisatsioonikoosolek. Et asjaosalisi
oma õieli habemega mitte ära
ehmatada, kasutan imbumistaktikat ja jään esialgu tegevust piidlema ukseavast.

Küpsetamisest raamatute
köitmiseni
Aino Laisaar teab rääkida, et
Leini Riis on kookide ja pirukate keskel veetnud kogu oma
elu.«Siinsamas päevakeskuse
majas olidVene ajal söökla ja
pagaritöökoda, kus Leini töötas,» meenutab ta ning heitnud
pilgu korraks köögipoolele,
teatablõbusalt: «Ega kaks kokka ühte kööki ära mahu.»
Selgub, et seltskonnas on
teinegikokataustaga asjahuviline. «See on Selma Ainik, tema käib meiltihtiköögis abis.»
Et praktilise pooleni ei

paista veel nii pea jõutavat,
teeme päevakeskuse juhataja
MariSaarelaga ruumides pisikese ringkäigu. Heidamepilgu
vastremonditud käsitöötuppa
ja imetlemekohalikel kangastelgedel valminudsalle.
Saarela sõnul on keskuses
muu hulgas õpetatud nii nahkehistöödkui puidu põletamist.
«Põletamineoli eritipopp. Ma
ei jõudnud neilelõikelaudu ette kanda,» lausub ta naerdes
ning tõdeb:«Eks olekeskus ennekõike ikka koht, kus kokku
tulla jasuhelda.»
Tagasi köögi juurde jõudnud, saan kõhutäie naerda.
Meie tagasihoidlik fotograaf on
ruumi tagumisse nurka prouadetaha lõksu jäänud ja seisab
seal abitult õlgu kehitades nagu linnamees, kellele on tehtud ülesandeks lehmale lüpsiagregaatkülge panna.
Jutuvada on jubapisut valjemakspaisunud ning kapinurgal ootab kolm laskevalmis
miksrit. Asutakse tordipõhju
meisterdama.Kes sõelub jahu,
kes mõõdab suhkrut ja kes koksib mune suurde plastpotti.
«Mina vahustan küll koos ja
midagi ei vaju kunagi alla,»
kostab lauast.
Järjekindla asjatamise vahele puistab Leini Riis järjepanu tarkuseteri. Näiteks:
«Kui käsi jahukoguse määramisel väriseb, tõsta lusikaga ja lükka
noaselja g a

rega. Seekohe imeb ta niiviisi
kaasa.» Seejuures teeb ta suuga, nagu tahaks terve külmkapi endale kopsu tõmmata.

Olemine kisub aina
kelmikamaks
Suhkruga vahustatud munale
lisatakse vähehaaval jahu ja
peagi rändab plaat esimese
põhjaga ahju. Meeleolukisub
üha lõbusamaks. Teist põhjakihti valmistades mässitakse
kaaslasi juba miksri juhtmetesse ja tõmmatakse munavahuse näpuga üle kõrvalistujate ninade.
Ahjust hakkab tasapisi ma-

gusat lõhna immitsema. Meelde tuleb lapsepõlv. Vanaema
tehtud rullbiskviit klaasi külma piimaga. Mmm...
Unelusest äratab mu terav
arutelu, kas oleks pidanud tainasse ka näpuotsaga soola
puistama. Üksmeelt ei saavutata. Pinge võetakse mahaäkilise
teemamuutusega. «See «Cake
Boss» (tordimeistri sarikanalil
TLC Üllar Priks) on ikka täitsa võimatu! Täna hommikul tegituletõrjeautokujulist torti!»
Justsiis, kui on taastatud sujuv töökorraldus, takerdutakse
keelelisse küsimusse, kas tuleb
öelda «pott» või «kastrul». Sel
korral saab pingelangetajaks
–

Enne munade lõhkumist ja miksri haaramist tuleb ära kuulata loenguosa.

tainast tilkuv mikser. Kui üks
kokkajatest üritab seda kiirel
sammulkraanikaussi sokutada,
tababpöial käivitusnuppu. Köögiseadme juhe on paraku endiselt vooluringis. Hetke pärast
on nii mööbelkui tordimeistrid
kaetud kollaste täppidega.
Sefiiritegemise ajaks kihiseb päevakeskuse armsalt tibukollases köögis nagu sipelgapesas. Selma Ainik on saanud vastutusrikkaülesandesuhkrust ja
veest siirupit keeta. Et vetttuleb mõõta klaasi jagu, vallandub nostalgialaeng. «Vene ajal
oli viinaklaas 250 grammi!»
Aeg-ajalt tilgutatakse siirupit külma vee sisse ja katsutakse näpuga. Kui ollusest näppude vahelkuuli saab veeretada,
on siirup valmis.
Leini Riis lisab munavalgeid vahustades näpuga sidrunihapet japilgutab kavalalt silma. «Osa sefiiri saame vaarikajoogipulbriga roosaks teha.»
Üllatunud hüüatusepeale,
et see on jupuhas keemia, kostab ta: «Miskeemia?! Sa vaata,
mis sulendal seljas on!»
Köögi kaugemas nurgas kõneldakse summutatud häälel
Kännu Kuke tegemisest. Üritan kõrva kikki ajada, kuid
olen juba paljastatud. Välisringi tüüpideleretsepti ei reedeta.
Et kontrollida, kas biskviit
on küps, vajutab Leini
Riis sellele et-

tevaat-

liigne

maha
ongi triiki täis.»
Või kui
munapoti
juures
käib arutelu, kuidas
saada kätte
sisse kukkunudkooretükid: «Näe, võta sellesama
suurema koo-

likult.
«Vaata,
tõuseb

–

tagasi

välja
Kui potisisu

valgu, on

ei

vahtvalmis.

Kuum siirup

niristataksemunavalge

massi sisse

nagu
Dormeo
madrats.»
Kõigil on
taas nalja
nabani.
Aino
Laisaar ja
Mari Saarela kasutavad
lõbusa sega-

duse ära ning katavad kõrvalruumi laua. «Palju taldrikuid
paneme?» «Loe jalad kokku
jalahuta näod maha.»
–

Soe sefiir tahab keele
alla viia
Kursuste algusest on möödunud juba mitutundi ningpüsimatumad hakkavad kurtma, et
hirmus palju vaeva selletorditeoga. «Kes tahab lihtsamini,
ostab poest,» kõlab vastuseks.
Õigel hetkel niristatakse
siirup vähehaaval vahustatud
munavalge sisse ja jõristatakse
miksriga kokku. Lusikad käivad ringi ja kõik saavad hüva
kraami maitsta. «Sooja sefiiri
polegi varem proovinud,» mõmiseb fotograaf Marko valget
vuntsi pühkides rahulolevalt.
Kraanikausi juureslimpsitakse hoolega miksrilabasid.
«Oi, kui hää,» tõdevadsõltumatud eksperdid ühel häälel.
Kui Leini Riis lõpuks torti
kaunistama hakkab, valitseb
esiti pühalik vaikus, midakatkestavad vaid üksikud fotoaparaadi klõpsud.
«Kui noorena Viru hotellis
praktikal olin, lasime tordi
koos sefiiriga kah veel ahjust
läbi: võttis pealt krõbedaks,»
meenutab ta, tehes samal ajal
pritsiga justkui muuseas vilunud liigutusi.
Kööginurgas vaieldakse jälle millegi üle jaSelmaAinik käratab: «Kõik see säästukraam
on üks rämps!» Pärast hetkelist
vaikust purtsatab kogu seltskond ohjeldamatult naerma ja
kiidab mõtteavalduseheaks.
Viimaks istutakse lauda
ning võetakse lõbusas vestluses kursused kokku. Torti jagubkõigile. Saame meiegi Markoga priske tükikohvi kõrvale.
On ikka heaküll. Poekraamiga
ei anna võrrelda.
Lahkume soojade sõnadega ning lubadusega jälle külla
tulla. Tagasiteel muheleb Marko: «Täitsa tipp-topp tööpäev
oli täna.»
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Kes maksab piletiraha, et tulla
torupillimeest kuulama?
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

neid varem tähele panna. Nii
võime leida Pulsti pärandit
igal sammulka tänapäeval.

Eesti teatri-ja muusikamuuseum andis August Pulsti 125. sünniaastapäevaks välja Krista
Sildoja koostatud raamatu «Äratusmäng uinuvale
rahvamuusikale. August
Pulsti mälestusi».
Raamatut tutvustatakse 7.
veebruaril Viljandi pärimusmuusika aidas. Seda esitleb
autor Krista Sildoja jalugusid
loebLauri Õunapuu. Muusikat,
mida August Pulst (14. I 1889
22. XI 1977) oma eluteel kuulis,
mängivad kohalikud pärimusmuusikud.

–

Krista Sildoja, millise jälje
August Pulst endast jättis?
Selle jälje suurust eioska mina
isiklikult mõõta, sest materjalihulk, mis temast maha jäi, on
üüratult suur. Olenise tuttavtema käsikirja osadega, milles ta
kirjeldab XIX sajandi lõpu ja
XX sajandi esimese poole külamuusikuid. Ainuüksi sellele
teemale on ta pühendanud
1200masinakirjalehekülge.
Lisavärvi annavad neile
mälestustele fotod, millest väga oluline jagu on Pulsti enda
tehtud külamuusikutekodus
kas siis talutares või õue peal
ning sageli ka mõnd vajalikku
oskust demonstreerides.Fotodelt kajab vastu tollane eluhoiak.
Pulsti huvioliüles tähendada tema ajas üsna uudsed nüansid külamuusikuteelust.Kui varem oli kogutud peamiselt viise
ja laulutekste, siis tema huvi
koondus rohkem isikule ehk
esitajale endale.Ta tähendas lisaks külamuusiku repertuaarile üleska näiteks selle, milline
ta välja nägi ja kuidas riides
käis, missugune oli tema talutare jamissugune tema päevatöö,
kas ta oskas lugeda jakirjutada
või tundisehk nootigi.
Pulsti kirjeldusi lugedes
saab tolleaegse repertuaari
kandja sullekui lugejale lähedaseks ning tekib mingi seos
sellega, mida ta mängis võilaulis. Oleksime rahvamuusikuna
võrratult vaesemad, kui meilei
oleks neid isikukirjeldusi oma
eeskujude kohta.
–

Minule oli üllatus, et August
Pulstist jäi mahaikka kohe
märkimisväärne kogus kirjalikke mälestusi.
Jah, tegelikult ei teagi me, kui
palju neid lehekülgi on. Säilinud on nii tema märkmetega
vihikud, kus käekiri on sageli
üsna loetamatu, kui harukordselt palju mälestusi trükitud
kujul. Pulst nimelt võttis pensionipõlves ette mahuka töö
ning trükkis oma aastakümnete jooksul kogutud märkmed
puhtalt masinal ümber, meie
kõigi õnneks.
TallinnastRootsi Mihkli kirikust näiteks tulidalles mõni
aeg tagasi välja tema märkmed
Ruhnu ekspeditsioonilt XX sajandi algul. Ilmselt ei osatud

Milline on teie enda suhe August Pulstisse? Kuidas te raamatuni jõudsite?
Mina hakkasin August Pulsti
mälestustega tutvuma 1990.
aastate algul, mil asusin Viljandisõppimarahvamuusikat.
Tol ajal teadsidvähesedsellest
käsikirjast, mis on hoiul teatrija muusikamuuseumis. Need
vähesed fännidkäisid neidlehekülgi Tallinnas lugemas.
Esmatutvusel saimulle selgeks, et seal on peidus pärimuse mõistmisevõti. Materjalide
sisust innustatuna süstematiseerisin oma kursusetöönakülamuusikuid kajastava osa
ningpaljundasin kultuuriakadeemia raamatukogule need
tuhanded leheküljed.
Sellest ajast sai alguse minu tihedam sõprus teatri-ja
muusikamuuseumiga ning selle tulemusena ongi teie ees see
mälestustekogu ilusa raamatuna.
Mis teid Pulsti maailma põhjalikumalt sisse elades kõige
rohkem üllatas võihämmastas?
Et mul on kalduvus kõike ise
tunnetuslikultläbi elada, tajusin neidmälestusi lugema asudes täiestireaalselt tollase elu
maiku.Oleksin nagu ise nende
inimestekõrval olnud jaPulsti
isiklikult tundnud.Pulsti jutustamise maneer oli see, mis
mindvõlus.
Üllatas aga see, mismoodi
meieprobleemid on universaalsed, olenemata ajast. Kui loete
mälestusi, võite kohe tõmmata
paralleele oma praeguse eluga.
Aastatel 1922–1939 korraldas
Pulst tervelt 18rahvamuusikute ringreisi. Kuidas tollal
rahvamuusikasse suhtuti?
Pulstil oli terav nina, tunnetamaks ära teemat, mis võiks
kaasinimestele korda minna.
Linnastumistuhinas avastas ta,
et tema lapsepõlve muusika,
külamuusika, on linnas, kuhu
temagi end oli tööle sättinud,
unustusse vajunud. Tema kaaslasedei teadnud, mis on torupill ja millinetähendus on ema
lauldaval hällilaulul.
Asunud töölemuuseumide
asjaajajana, leidis ta, et linnainimestele tuleb hakata oma
rahva muusikat tutvustama.
Tollal oli ennekuulmatu, et
külamuusikud tiritakse oma loomulikust keskkonnast
välja ja tuuakse linnalavadele esinema.
Kuid ega ka külades
mängitud enam toru-

Krista Sildoja hakkas August Pulsti mälestustega tutvuma 1990. aastate algul, mil asus Viljandis õppima rahvamuusikat. Tol ajal teadsid sellest käsikirjast vaid vähesed.
ELMO RIIG

Nii äratas ta omamoodi vanema rahvamuusika ka külamuusikute endi seas. Samuti valis
ta heliplaadistamisele 1930. lõpul peaasjalikult vaidneed tegelased,kes vanapärast repertuaari ja stiili valdasid.
Nagu näitab ajalugu, said
külamuusikute ringreisikontserdidlinnades ja alevikes ülimalt sooja vastuvõtu. Rahvast
oli kuulamas meeletult palju,
ükski saal ei jäänud tühjaks.
Kui seda juhtus, siis ainult
kehva ilmaga. Sellest kõigest
sai äratusmäng uinuvale rahvamuusikale.
See, et kontserdid läksid täissaalidele, oli vist paljudele

ootamatu.

Tallinnas oli see kindlasti üsna ootamatu.Lõppkokkuvõttes
mängis see kogu ettevõtmise
kasuks. Kontserte korraldav
toimkond seisis pikalt Pulsti
ideele vastu, öeldes, etkes ikka maksab piletiraha, et tulla
torupillimeest kuulama.Ome-

pilli jalabajalavalssi.

Pulst otsis üles vanad
muusikud, kes veel mäletasid ja oskasid seda
kunsti. Ülima peensusega jälgis ta, et kaasatoodud pill ning pillilugu ja
lauloleksid vanapärased.
Näiteks lõõtspillimängijatPulst omaringreisidele kaasa ei võtnud, sest too olimoeasi
ja sedapolnud vaja turgutada.

AIVAR AOTÄHT

ti oli justtorupillimees see, kes
tõi rahva saali. Nii koguti hulgaliselt eri muuseumide rajamise algkapitali. Hilisemad
ringreisikontserdid läksid enamasti täissaalidele.
Minu meelest on üsna kõnekas fakt see, et enne esimese
kuulsa Estonia kontserdi algust avastati, et rahvarõivaid
pole kuskilt saada, ja need
laenati muuseumist.
Need, kellega Pulst suhtles ja
keda ringreisidele kaasa kutsus,
olid tavalised külaelanikud.
Meeste kui külaelu uuendajate
seas olitolleks ajaks rahvarõiva
kandmine moest läinud, naised
seevastu ehtisid end veel oma
isiklike rõivastega.
Vaadates fotosid ringreisitegelastest, näeme, et naised on
ehitud oma kandi rõivastega,
meestele aga tuli midagi välja
mõelda. Nii juhtuski, et meestele pandi selga muuseumist
laenatud vestid olenemata
päritolust kõigile pillimeestele
üks ja seesama.
–

Pulsti jameie aja
vahele võib mitmes
mõttes paralleele
tõmmata.
Tundub küll, et Pulsti
125. sünniaastapäeval
on taas vajalik valjuhäälselt meelde tuletada
omaenda rahvakultuuri
väärtusi. Olgugi et külamuusikudtoimetavadka tänapäeval, neid kahjuks ei
märgata. Meiekohus on seda
teha janeiltelutarkust õppida.
Erinevus Pulsti ajast seisneb selles, et praegu ei pea me
rahvamuusika
olemasolu
meelde tuletamaainult linna-

«Koidu» saal jäi väikseks
Viljandi, kesknädalal 7. märtsil
1923. Rongi peatudes ja sellelt
maha astudes, seadsime end
kohe korralikku rivisse, sest oli
teatatud, et «pidutegelaste rongikäik» raudteejaamast liikuma
hakkab. Ilm oli küll talvine,
kuid siiski päikseline.
Raudteejaama meile keegi
vastu ei olnud tulnud. Kui aga
hakkasime surnuaia mäest alla
laskuma, näeme, et üle oru, linnapoolsel mäenukul tume, mustendav mass, nagu pilv liigub,
lähineb uudishimulised Viljandlased, meie ootajad, vastuvõtjaid ent näib välja nagu maleva-sõjavägi. Olime mäest üles
rahva pilveni jõudmas, on ka to–

rupillil jälle hääled sees. Rahvast on tõesti palju, nendega
koos liigumegi kesklinna poole.
Päike on võtnud lumegi sulama
ja selles kevadhõngus meid
Mulgimaa pealinnas vastu võetaksegi. Me siirdusime tänavalt
korterisse «Grand Hotelli».
Õhtuseks ettekandeks «Koidu» seltsi saalis on pääsmed
kõik ette ära müüdud. «Koidu»
saal on liiga väike suure tungi
vastuvõtuks. Meie uuedki tegelased kogunevad ja kõigil läheb juba üldiselt ladusasti.Kiiduavaldusi, aplausi siingi lõpmatult.

Katkend August Pulsti mälestustest

des, vaid eelkõige justkülades.
Sellepärast liigub meie ringreis peamiselt väikesteskohtades. Anname inimestele indu
tegelda oma muusikaga. See on
päästnud külaelu enne meid ja
ilmseltteeksseda ka tulevikus.

Vahetus, südamlikkus ja ausus.
Muidugi kui meräägime ausast
rahvamuusikast. Sellest saab
kuulaja kohe aru. Omamoodi
filter on siin ka osalemistahe.
Kui kuulajast saab osaleja, on
kõik kõige paremas korras.

Tore oli lugeda, kuidas Torupilli-Juss oli omal ajal tõeline
superstaar, kel fännid juba
raudteejaamas vastas olid.
Tõesti, Torupilli-Juss oli oma
aja superstaar. Aga kui tema
oli üldiselt juba enne ringreisideleasumist populaarne, siis
ringreisid tõidkuulsust neilegi,kes eiosanud sellest unistada. Vanad pillimehed olid oma
külla tagasi saabudes sageli lugupeetumadkui varem. Mõnel
juhulpandi ringreisitegelased
agaka pilkelaulu sisse.

Kuidas teiekülamuusikute
ringreis läinud on?
See on läinudüle ootuste hästi.
Meie sõnum on kohale jõudnud.
Saalid on olnud pidulistest tulvil ja Pulsti mälestusteraamatut on väga palju ostetud.Teatri-ja muusikamuuseumiPulsti
fondi digiteerimist on toetatud
vanadepostkaartide ostmisega.
Muuseumirändnäitus on köitnudkülastajate pilke.
Mis seal salata,peame tegema veel teisegi ringreisi, sest
oleme saanud hulgaliselt lisaküllakutseid. Asume teele ilmselt kevadel, kui ilmad on soojemad.

Misrahvamuusika juurde
tõmbab?
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NAISKODUKAITSE

Eesti elu muudavad paremaks
ka väikesed tagalas tehtud teod
Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

See kabinet on üks maja
soojemaid, ehkki estakaadipealsest põrandast
õhkub kargust. Tiina Otil
on Kaitseliidu Sakala
maleva ruumides töötuba möödunud aasta augustist, mil temast sai
Kodutütarde instruktor.
Naiskodukaitsesse kuulub varem töötukassas karjäärinõustaja ametit pidanud Ott juba
pikki aastaid, kuid mõnda aega on ta olnud ka ringkonna
esinaine.
Vabatahtlikus Naiskodukaitses on vaid üks palgaline
amet instruktor. Sakala ringkonnas on sellel kohal Piret
Taim. Tema kabinet jääb Oti
omast ülekoridori ja on mitme
–

pügala jagu jahedam.

Tiina Ott ütleb, et varem,
enne Kodutütarde instruktoriks saamist sattus taKaitseliidu majja võrdlemisiharva.Asjad saidaetudmeili ja telefoni
teelvõi saadilinnas kokku.
Instruktorite töö on vaheldusrikas: sageli on ettevõtmisednädalavahetustel.Et Naiskodukaitse ringkonna esinaine
onka ringkonna juhatuses,on
tema õlul kogu ringkonna töö
koordineerimine: tegevusplaanid ja eelarve koostamine. Et
vabatahtlikudteaksid, mis suunas minna, toetavad nende tegevust instruktorid.
PiretTaim selgitab, et kuna
Naiskodukaitse, Kodutütred ja
Noorkotkad on riiklikud organisatsioonid ning nende tegevust toetatakse riigieelarvest,
on instruktori ülesanne silma
peal hoida, et sedaraha sihipäraselt kasutataks, ning tehtu
dokumenteerida japrotokollida.

Mitu suunda

te omandamisest. Seejärel valib ta erialagrupi, millega liitub, ning saab siis selle grupi
tegevuse suuna järgi täienduskoolitusi juurde võtta. Igal
grupil on oma juhid, kellele
on samuti ette nähtudkoolitused, ja igaühel on võimalik
osaleda ringkonna juhatuse

töös.

Tiina Ott leiab, et Naiskodukaitse pakub oma liikmele
väga palju võimalusi õppida.
«Nende oskustega tulevad inimesed ka tavaelus paremini
toime.Võitjad pole üksnes riik
jariigikaitse, vaidka inimesed,
kes siia tulevad.See on nagu lisaharidus japealegi veel tasuta,» toob ta esile organisatsiooni kuulumise plusse.
Küsimusele, kas naiskodukaitsja peab igal või peaaegu
igal hetkel olema valmis ülesandeid täitma, vastab Piret
Taim, et aktiivsustabeli järgiei
käinud sajast liikmest möödunud aastal kordagi väljas kuusteist. Naisi, kes osalevad aasta
jooksul paarikümnel ettevõtmisel, oli kolmkümmend ja
neid peetakse väga aktiivseks.
Palju onka selliseid, kes tulevad kohe, kui on abi vaja.
Piret Taim meenutab, et
kui temaastus Naiskodukaitse
liikmeks, sai ta üsna pea ka
palgaliseks. Nüüd on tal isegi
raske vahet teha, kus lõpebpalgalise ja algab vabatahtliku
töö. Üritustel ja õppustel on
inimeste tegevus hästi näha.
Väljapaistvale osale eelneb
aga alatirohkestikorraldamist.

jaopealikuid,rühmapealikuid
jameedikuid.
Naiskodukaitse kohustus
on toetada Kaitseliidu tegevust. «Kui on vaja toitlustama
minna, ei saa öelda, etma lihtsaltei tule,» nendibPiretTaim.

Lõng ja vardad
Viimastel aastatel on hakatud
rohkem rõhku panema heategevusele. Eelmisel aastal algatati papude projekt: naiskodukaitsjad kudusid vastsündinutele papusid ning neid kingiti
uute kodanike vastuvõtul Mõi-

sakülas, Suure-Jaanis ja Võh-

mas. Suure-Jaanis jätkub see
kenakomme tänavugi.
Piret Taim ütleb, et titesokid lasi ta kududa vilunudkäsitöötegijal, aga kui kooti turvakodu elanikelevillaseid sokke,
tegi ka tema kaks paari.
Afganistani missioonil teenivatele kaitseväelastele on
naiskodukaitsjad neljal aastal
jõulupakkidesse käpikuid kudunud. Mullu jäi Viljandimaa
naiste panuseks 24 paari kaitseväe värvides või toonilt vormiga sobivaid labakuid.
Mõisaküla puudust kanna-

tavateleperedele algataspolitsei kingituste kogumise kampaania. Oma panuse lisas hulk
ettevõtjaid ja Naiskodukaitsesse kuulujaid ning 18 last said
pühadeks kingipakid.
Tiina Ott räägib, et naised

tahavadteha midagi telesaates
«Kodutunne» nähtu sarnast:
minna appi organisatsioonis
mõneabivajaja pere juurde ja
aidata talkorrastada kodu või
koduümbrust, näiteks tehalastetoas remont. Piret Taim kiidab selle puhul Naiskodukaitse eelist. «Hea on sellist projektikirjutada, sest inimesi on

Südame küsimus

–,

Sõjalised ülesanded
Instruktori sõnul on naiskodukaitsjatel võimalik Kaitseliidus tehakõike seda, mida teevad kaitseliitlasedki. Nii näiteks on neist komplekteeritud
formeerimismeeskond. Formeeriminetähendablahtiseletatult seda, et uksest siseneb
lihtinimene, aga väljub kaitseliitlane.Kõik, mis vahepeal toimub antakse vorm ja varustus, peetakse arvestust, mitu
läks välja, mitutulitagasi ning
kas kõigi tervis on korras ongi formeerimispunkti ülesan–

ne.

Pole ainulttoitlustamine või
metsas roomamine, onpalju
teisigi tegevusi.
TIINA OTT
naiskodukaitse Sakala
ringkonna esinaine
Kui ollalihtsalt kaitseliitla-

ne, siis suure tõenäosusega
naiste üritustest osa võtta ei
saa. Naiskodukaitse liikmed
võivad aga osaledakõigil Kaitseliiduüritustel ja kandideerida kõigile Kaitseliidu ametikohtadele, kui väljaõpe on sobiv. Nii võivad ka naiskodukaitsjad võtta endreservväelasena arvele. Nende hulgas on

Eelmisel aastal tehtudrahuloluküsitluses uuriti Naiskodukaitse liikmetelt muu hulgas
põhjust, miks nad sellesse organisatsiooni kuuluvad. Vastused olid väga erinevad: mõni
tuli seltskonna pärast hea
tuttav oli ees ja kutsus mõnele on see peretraditsioon, mõnele isamaa ja aatelisus. Mõnele aga uus võimalus ennast
proovile panna jaend arendada.
«Minu isa oli kaitseliitlane,
ema on endine Naiskodukaitse liige, praegune auliige. Minule oli kodukaitsesse astumine loomulik samm ja südame
küsimus,» kõneleb Tiina Ott.
Piret Taim räägib, et tema
oli kümme aastat Eestist eemal
ja tagasi tulles tundis, et peab
võõrsil viibimise järel midagi
isamaalist tegema.
Kõige arvukam vanuserühm organisatsioonis on
40–50-aastased naised, kel on
lapsed juba suured jakes otsivad uusi proovikive. Mittekõik,
kes on tulnud, pole jäänudliikmeks ega öelnud, et see organisatsioon ongi nagu tema jaoks
loodud.Leidubka neid, kes on
jäänud tegevustest kõrvale ja
keda tuleb taga otsida.
Tiina Oti sõnul läheb otsimiseks enne üldkoosolekuid,
sest otsustusvõimeline on koosolek siis, kui pooled liikmed on
kohal. Kui jaoskonnas on üle 80
liikme, on vahelraske neidkorraga koosolekule saada.Mõnikord jäävad naised tegevusest
kõrvale eluperioodide vahetumise tõttu jahiljem võivad saada taas aktiivseks liikmeks.
Tiina Ott märgib, et tema
jõudis Naiskodukaitses üsna
lühikese ajaga piirkonna juhatusse ning tundis, et peab kogu
aeg hirmus palju panustama.
«Ajapikku olen targemaks saanud ja oskannüüd vabatahtlikku tegevust veidirahulikumalt
võtta.»
Kui riiklust toetav naisorganisatsioon 1924.aastal loodi,
nägid naised selles oma võimalust riiki kaitsta ja elu Eestis
paremaks teha. Kui palju on
praegu neid, kes sellele mõtlevad?
–

–

Tegutsemisvõimalusi on kaheksas erialagrupis: toitlustamine, meditsiin, side-ja staabigrupp, formeerimine, kultuur,
sport, avalikud suhted ning
noortejuhid. Piret Taim märgib, et innukamadliikmedkäivad aastas sajal üritusel. «Kui
tahtakaasa lüüa, on võimalused väga avarad.»
Lisaks osalemisele on kõigil liikmetel võimalik ka ise
üritusi korraldada. «Pole ainult toitlustamine või metsas
roomamine, on palju teisigi tegevusi,» rõhutab Tiina Ott.
Näiteks esmaabikoolituse
läbinud naised on käinud külapäevadel
esmaabivõtteid
õpetamas. Koos politsei ja
päästeametiga tehti igapäevase turvalisuse kursused, Kaitseliidukoolis saab omandada
juhtimisoskusi ja avaliku esinemisekunsti.
Esinaine räägib, et Naiskodukaitse uus liigepeaks kahe aasta jooksul läbima baasväljaõppe, mis koosneb neljastmoodulist: organisatsiooniõppest, toitlustamisest, meditsiinist jasõduribaasoskus-

eri elualadelt. Paljude tööde
tegemiseks leidub oskajaid,
kes saavad käed külge panna.
Rahakuluks vaid materjalidele.»
Üle-eelmisel aastal Naiskodukaitse esimese esinaise mälestusteraamatu põhjal näidendi«Mari Raamoti lugu» lavastamine oli Sakala ringkonnale suur ettevõtmine: koos
Seasaare näitemänguseltsi ja
kultuuriakadeemiaga tehtud
lavaloo tarvis eikasutatud riigi raha. Kogu vajaminev summa saadi heategevusest: annetustest ja loteriist.
«Aktiivsedliikmedsaid sellega kõva koormuse. Kohe ei
jaksanud me järgmisest mahukast ettevõtmisestkinni haarata, eelmine aasta läks toibumiseks, kuid tänavu on meil tõsine plaan taas midagi sellist teha,» räägib Tiina Ott.

On oluline, et inimesed ei unustaks oma eesmärkide kõrval organisatsiooni eesmärke, rõhutavad Naiskodukaitse esinaine Tiina Ott (paremal) ja instruktor Piret Taim.
ELMO RIIG

Välu

VÄIKESELE
LUGEJALE
SUUREST
MAAILMAST

IGA AMET ON TÄHTIS
Enne kui inimene täiskasvanu elu elama saab hakata, tuleb tal päris palju tarkusi omandada. Kõigepealt õpetavad

last tema vanemad, siis sõime-ja lasteaiaõpetajad ning pisut veel hiljem kooliõpetajad jakõrgkooli õppejõud.
Koolis tulebkäia terveltkaksteist aastat. Selle aja sisse
jääblugematu hulk keemia-,füüsika-, bioloogia-, matemaatika-, ajaloo-ja muidki tunde. Kuigi vahepeal võibtulla peale tunne, et no milleks mulle seda või teist küll vaja on, tasub kõigis tundides tähelepanelik olla. Juba sellepärast,
et iial ei või päris täpselt teada, mis amet sulle suurena huvipakkuma hakkab.
Kui sul mõnes aines aga eriti hästi läheb, tasub sellega
veelgi põhjalikumalt tegelda. Näiteks võib katseklaasidega mässajast tulevikus saada kuulus keemik. Selleks tuleb
muidugi pärast gümnaasiumi

veel päris mitu aastat ülikoolis õppida ja igasuguseid teadustöid teha.
On aga ka terve hulk ameteid, mida on võimalik õppima hakata hoopis varem ja mille jaoks ei peagi kõrgkooli
minema. Väga toredad elukutsed on kas või kokk, traktorist, ehitaja jabussijuht. Neid ja paljusid teisi vahvaid ameteid õpitakse kutsekoolides. Sinna saab minna juba pärast
põhikooli lõpetamist ja gümnaasiumi õppeaineid õpeta-

takse seal ametitundide kõrvalt.
Viljandimaal on kaks sellist kooli: Olustvere teenindusja maamajanduskool ning Viljandi ühendatud kutsekeskkool. Viimasena nimetatus olid selnädalal lahtiste uste päevad ning kõik huvilised said töötubades sellekooli erialadega tutvuda. Nii on hiljem ametit valides lihtsam otsustada.
Kõik ametid on tähtsad jaõnneks leidubka igale erialale tublisid töötajaid. Ega muidu oleks avatud uste päeval
käinud kooli uudistamas sadu õpilasi.

Kui mõnest inimesest
saab poliitik, siis teine
saab väga hästi hakkama
hoopis traktoriroolis.

SÖÖME SÕNU
Üllar Priks

Rohelise koletise
külaskäik

Tahtes

kõik jälle ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et tutvusin umbes aasta tagasi koduõuel natu-

raalmajanduse võludega. Olin siis hädas kahe plaadiriiuliga, midapärast toa ümbersättimistkusagile paigutada
eiosanud.
Mureohkedkostsid naabrimehekõrvu. «Kuule, sa oled
jubapiisavalt Kantreküla joodikutele oma tagumikku lehvitanud.Ma annan sullekaks ruloodriiulite vastu,»pakkus ta.
Mõeldud, tehtud. Hiljem muidugi selgus, et aknaid need tervenisti kinni katma ei ulatu, aga see tundus teisejärguline.
Eelmiselnädalavahetuselandsid aga mõlemadbambuserullid justkuikokkulepitult otsad ja jäid jonnakalt vildakas asendis akende ette töllerdama. Ei aidanud sikutamine
ega loitsud, tuli poodi uute järeleminna.
Et ma loomulikulttelefonikaasa ei võtnud, kasutasin
värvi valides pliks-plaks-meetodit ning laekusin koju eriti
kahtlast pruuni tooni ruloodega.
Järgnes draama, millesseolid segatud tüüblid, kruvid ja
elementaarneebaõnn. Naise sõnul tegi sündmuste jada minust kultuskoletise Hulki.«Muidu päris mõistlik mees, aga
töö tegemise ajal tuleb eemale hoida,» võttis ta olukorra taganedes kokku. Parketilekukkuvate kinnitusvahendite kõlksatusi täiendasidlae altkostvad sajatused stiilis «Aargh!
Kes ütles, et mulle on närviarsti vaja!?».
Vahepeal sainsõnumi naabrimehelt,kes väitis, et minu
möirgamise pärast jäeti Paulusekiriku jumalateenistuspooleli.
Kui rulood lõpuks kinnitatud said ja tavaliseks dehüdreerunud habemikuks muutusin, pakkus naine ettevaatlikult üleköögiukse piiludes, et ta võib süüa teha. «Ei!Las ma
ise!» röögatasin kiirelt ning kadusin maa müdisedes oma
järgmistvägitegu sooritama.

ÄKILINE KAPSAHAUTIS

VALITAKSE
PARIMAT
LASTERAAMATUT
Käimas on «Nukitsa» konkurss ning kõik kuni
16-aastased noored saavad 2012. ja 2013. aastal ilmunud lasteraamatute autorite seast välja valida oma
lemmikkirjaniku ja -kunstniku.
See ei pruugi lihtne olla, sest kahe aasta jooksul
on näinud trükivalgust peaaegu 200 toredat raamatut. Kõigi nendega võib tutvuda Eesti raamatukogudes. Kui valik on langetatud, saab sealsamas oma
eelistustega sedeli
valimiskasti pista.
Ka Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas on kõik
kandidaadid välja
pandud. Neid uudistamas käia ja oma
hääle anda saabkuni 20. veebruarini.
Varem on Nukitsa pronkskuju võitnudkirjanikud Andrus Kivirähk, Henno
Põnevaid raamatuid ilmub iga
Käo, Edgar Valter ja
Kristiina Kass ning
päev. Kõiki neid endale osta ei
jõua. Siis tuleb appi raamatukunstnikud Heiki
võid
kust
laenata
kogu,
korraga Ernits, Edgar Valter
ja Anni Mäger.
kas või mitu raamatut.

TULGE
SPORDITEADMISI
PROOVILE PANEMA!
Viljandi täiskasvanute gümnaasiumis tuleb 18. veebruaril spordivikto-

riin «Bumerang».
Ka sina võid oma
sõbrad kampa võtta ning sellel osaleda. Et varsti on algamas Sotši taliolümpiamängud ja
suvel tulevad jalgpalli
maailmameistrivõistlused,
on palju küsimusi Pane sinagi sõpradega pead kokku ja
justnende ürituste
oma sporditeadmised proovile.
ajaloo kohta.
«Bumerang» on
Eesti Spordilehe korraldatav viktoriin ja kõigepealt leiavad maakondades aset eelvoorud, kust paremad pääsevad
võistlema teiste paikade tublimate spordisõpradega. Suur
finaalvõistlus viieteistkümne parema võistkonnaga tuleb
aprillis.

Oma võistkonna saad registreerida aadressil jaan.usin@
vjk.vil.ee.

VÄLU TEKSTID KIRJUTAS ÜLLAR PRIKS, FOTOD TEGID ELMORIIG JA MARKO SAARM.

1 väiksemkapsapea
1 kaalikas
2-3 porgandit
2 sibulat
1 tšillikaun
oliiviõli

klaas puljongit
klaas heledat õlut
klaas tomatimahla
soola
1 teelusikatäis suhkrut
soovi korral

Kuigi tegemist on imelisetaimse roaga, serveerisinmina seda loomulikultmõnusa ahjuprae ja talviseltküüslauguse

külma kastmega. Samas garanteerin, et see hautis kõlbab
kenasti ka ilma ühegi lisandita.
Tšilli ja sibul tulebalustuseks ära hakkida ningporgand
ratasteks hekseldada. Vahepeal pole tark silmi sügada ega
nina nokkida, muidu võib pärast mõndaaega huvitav tuju olla. Uskuge mind tean, millesträägin.
Tükeldatud kraam lähebkoos õliga keskmisel kuumusel
pannile ja jääb sinna seniks, kuni sibul onklaasjas. Kapsas
jakaalikas tükeldage samuti ning visake potti. Sinna otsa läheb panni sisu.Seejärel lisagepotti õlu ja tomatimahl.Puljongikuubik lahustage kuumas vees javedelikku pange täpselt nii palju, et see köögiviljade vaheltnatuke paistaks. Et
ka köögiviljadest eralduvadhautades mahlad, ei tasupriisata. Liiga vedel lurrkisub juba supiks ära. Maitsestage soola
jasuhkruga.
Keema pange see potitäis hästimadalalekuumusele, nii et
üksikud mullidainult plumpsuksid. Valmis on hautis siis,kui
kaalikas on pehme. Mina vahepeal mekkisinrooga japigistasin
mõne tilga sidrunimahlaka sisse. Maitse asi, proovige järele.
–

TELEKAVA

12 Sakala
Esmaspäev 3. veebruar
06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40Reisile minuga*
13.05Rakett 69*
13.35 Jamie Oliveri 30 minutiroad*
14.00 Ilus maa
14.15 Vaalasaarte Maria*
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05Reisile minuga
17.30 Alpimaja
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed: Sabina
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok. Putini mängud
23.20 Hakkab jällepihta*
23.50 Ringvaade*
06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
13.30Kuldvillak*
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Jane ja Urmet pluss 10
20.30 GuinnessWorldRecords
pööraseimadrekordid
21.30 Mentalist
22.25 Kaks japool meest
22.55 Nikita
23.50 Meie emad ja isad*
00.45 Vahelevõtja
01.30 Jesse Stone: Külm kui kivi*
02.55 Reporter*

–

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
10.20Vaprad jailusad*
11.05 Õhtusöök viiele
12.05Dr Emily Owens
13.00Kättemaksukontor*
15.00Vaprad jailusad
15.25 Seitsmes taevas
16.25 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Reisijaht
20.30 Kartulid jaapelsinid
21.30 Riskikuller
22.30 Mf. Itaaliarööv
00.50 Kodumaa
01.45 Kaunitar ja koletis
02.35 Reisijaht*
03.05 Kartulid jaapelsinid*
07.10 Animasarjad
08.30 Tagatargemad
09.00 Ringvaade* 09.35 Pereelu
10.05 WaterlooRoadikool 10.55 Siin
japraegu 11.50 Jaanipäev* 12.15
Armastuse, mitteraha pärast 12.42
ERR uudised 16.10 Gorongosa– Aafrika kadunud paradiis* 17.00Eesti
muusikavideod 17.30Päikselineitaaliaköök 18.00 Okaspead 18.25Fiksikud 18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30 AK (vk)
20.00 Dostojevski 21.00 Lint:Reportaaž 21.30 Jüri Üdi klubi 22.25 Dok.
Woody Allen: dokumentaalfilm 00.10
Spioonid*
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00 Mf. Aumehed* 13.30Kodukeset linna 14.00Kutsuge Cobra
11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge
Cobra 11 17.00 Top Gear 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas
ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Mf. Valge elevant 23.25 Puhkus Mehhikos
00.45 Seks ja linn 01.15 Teismeliste
seksielu 02.15 Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Mf. Pimedus* 14.05
Naistekliinik 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil
19.30Emmerdale 20.00 Romet ja Julia 21.00 Mf. Peacock 22.55 Raudsed
kokad 23.55 Reporter 00.50 Ellen*
01.40 Kuni võlg meidlahutab 02.05
Restoraniduell02.50 Naistekliinik*

Teisipäev 4. veebruar
06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (subtiitritega)*
12.55 Osoon (subtiitritega)*
13.25 Välisilm*
14.00Dok. Putini mängud*
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05Reisile minuga
17.30 Alpimaja
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 OP! teater
22.10 Poolvend
22.55 Hyacinth Bucket*
23.25 Ringvaade*
06.00 Punased roosid*
06.55Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil, 5685
11.30 Jane ja Urmet pluss 10*
12.00 GuinnessWorldRecords –
pööraseimadrekordid*
13.00Kaks kanget Lõuna-Ameerikas
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Mägede varjud
21.30 Mf. Metroorongi 12 3
röövimine
23.35 Mf. Surma äratus
01.20 Mentalist*
02.05 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga:
02.50 Reporter*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
10.20Vaprad jailusad*
11.05 Õhtusöök viiele
12.05Dr Emily Owens
13.00Kartulid jaapelsinid*
14.00Riskikuller*
15.00Vaprad jailusad
15.25 Seitsmes taevas
16.25 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib
20.30 Kolmedok: Eesti pulm
21.30 NCIS kriminalistid
22.30 Mf. Surmalaev
00.35 Kodumaa
01.30 Kaunitar ja koletis
02.15 Ära usalda mõrdakorterist 23
02.36 Kolmedok: Eesti pulm*
03.21 Kaua võib*
07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Nukumäng 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikool 10.55 Jüri Üdi
klubi* 11.50 511 paremat fotot Marsist* 12.05511 fotot Andres Söödist*
12.46ERR uudised 17.10 Ülle Ulla*
18.00 Joona jutud 18.20 Jass ja Juss
18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad
19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vk) 20.00
Pealtnägija (vk sub) 20.45 4x4 21.10
TEDx Tallinn 21.30 AegRuum Infotulva ajastu 22.25 Ööülikooli rännakud
23.25 Dok. Lootuse sadam* 00.25
Keeluajakuningas
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf. Valge elevant* 13.30Kodukeset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie
ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf. Viievõistlus 23.40 Puhkus
Mehhikos 00.50 Seks ja linn 01.20
Kuidas ma kohtasinteie ema* 02.20
Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00 Aiadetektiivid*
14.00Naistekliinik 15.00Everwood
16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00 Doktor Oz 19.00Kodus ja
võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Romet ja Julia21.00 Tuuni superstaari
21.55 Staariminutid 22.00 Ainult Essexis 23.05 Truudusetu 00.00 Reporter 00.55 Ellen* 01.50 Staariminutid 02.00 Restoraniduell 02.45 Naistekliinik*

06.30 Motoreporteri Surnumere tuur* 07.00 Reporter+
08.00 Usu või ära usu!* 08.30
06.30 Ärapanija* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
Komissar Rex* 09.20 Chris
Ryani eriüksused* 10.10 Maailmakõi- usu!* 08.30 Komissar Rex*
gehämmastavamad videod* 11.00
09.20 Conan* 10.10 Maailmakõige
Jututuba 13.55Benny Hill* 14.30
hämmastavamad videod* 11.00 JuRobson
Ekstreemkalapüük
Greeniga* tutuba 13.55Benny Hill* 14.30Ekst15.20Komissar Rex 16.15 Maailma
reemkalapüük Robson Greeniga*
kõige hämmastavamadvideod 17.05 15.20Komissar Rex 16.15 Maailma
Ekstreemkalapüük Robson Greenikõige hämmastavamadvideod 17.05
Ekstreemkalapüük Robson Greeniga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed
ga 17.55Benny Hill 18.30Klikitähed
19.00 Tuvikesed* 20.00 Ärapanija
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
19.00 Tuvikesed*20.00 Kuldvillak
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
pool meest* 21.30 Kriminaalne Venemaa 22.30 Ehtsad mehed 23.30 Copool meest* 21.30 Mf. Petised 23.30
Conan 00.25 Kaks japool meest
nan 00.25 Kaks japool meest 00.50
Tuvikesed
00.50

Kolmapäev 5. veebruar

Neljapäev 6. veebruar

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed*
12.20 OP! teater*
12.50Puudutuse aeg*
12.55Lust ei lõpe
13.10Elulõim
14.05 Ajavaod
14.35 Hakkab jällepihta*
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05Reisile minuga
17.30 Alpimaja
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Eesti lood
23.00 Hingetu*
23.45 Ringvaade*

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.40 Tähelaev*
13.55Vabariigi kodanikud
(subtiitritega)*
14.45 Olümpiavõitja Ants Antson
15.05 WaterlooRoadikool
16.00 Holby City haigla*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05Reisile minuga
17.30 Alpimaja
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Lähetus: Magnet Soome
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok. ClaudioAbbado ja
Luzerni festivaliorkester
23.25 Ringvaade*

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Mägede varjud*
12.30 Minu mees suudab!
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside
sõda
21.00 Heeringas Veenuse õlal
21.30 Seotud
22.30 Jahtunud jälg
23.30 Bordell 232
00.35 Kaks ja pool meest*
01.00 Vampiiripäevikud
01.45Krimi*
02.10 Rooli võim*

06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Seotud*
12.30 Heeringas Veenuse õlal*
13.00 Suur lotokolmapäev
Roosidesõda*
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 TeistmoodiEesti
20.30 Meie emad jaisad
21.30 Mf. Lumekoerad
23.25 Mf. Kuum pirukas
01.15 Bordell 232*
02.10 Hooaeg*
02.50 Reporter*
03.40 Kodusaade*

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
10.20Vaprad ja ilusad*
11.05 Õhtusöök viiele
12.05Dr Emily Owens
13.00Kolmedok: Eesti pulm*
14.00NCIS kriminalistid*
15.00Vaprad ja ilusad
15.25 Seitsmes taevas
16.25 Marina ja kapten
17.25Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaalul on rohkem kui elu
21.00 VõimalikvaidVenemaal
21.30 Kondid
22.30 Kättemaks
23.30 Top Gear
00.35 Kahekesi püssi ja panniga
01.05 Õigluse nimel
02.00 Kondid
02.50 Politseipere

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
08.55 Kirgede torm*
10.20Vaprad ja ilusad*
11.05 Õhtusöök viiele
12.05Dr Emily Owens
13.00Kaalul on rohkem kui elu*
14.00Kondid*
15.00Vaprad ja ilusad
15.25 Seitsmes taevas
16.25 Marina ja kapten
17.28 Sotši OM: Iluuisutamine:
Võistkondlik võistlus
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Sotši OM: Iluuisutamine:
Võistkondlik võistlus
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
23.05 Grey anatoomia
00.00 Päästjad
00.55 Euroopa pokkeriturnee
01.55 Allakäigutrepist üles: Margus
02.45 Selgeltnägijatetuleproov*
04.05 VõimalikvaidVenemaal*

–

07.10 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade*
10.05 WaterlooRoadikool 10.55 Ööülikoolirännakud* 11.55Eesti muusikavideod 12.20Reporter* 12.53
ERR uudised 15.45Dok. Woody Allen:
dokumentaalfilm* 17.35 Teemeise!
18.00 Mõmmi aabits 18.30Lastetuba 18.50 Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 20.00 Meie inimesed (vk sub) 20.25 Minuscule 20.30
Ajavaod 21.00BFM esitleb lyhikas
21.30 Meie Aja Kunst 22.00 Maailma kino 00.00 Mf. Hämmastav Aserbaidžaan
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00Mf. Viievõistlus* 13.30Kodukeset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie
ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf. Kaotus võidu nimel 23.30
Euroopapokkeriturnee 00.30 Seks
ja linn 01.00 Kuidas ma kohtasin teie
ema* 02.00 Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika
südames* 12.00 Tuuni superstaari*
13.00 AinultEssexis* 14.00Naistekliinik 15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
19.00Kodus ja võõrsil19.30Emmerdale 20.00 Romet ja Julia:21.00 Mf.
Rulluisu-tüdruk 23.10 Pan Am 00.05
Reporter 01.00 Ellen* 01.50 Staariminutid 02.00 Restoraniduell 02.45
Naistekliinik*
06.30 Kuldvillak* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10 Maailma kõige
hämmastavamad videod* 11.00 Jututuba 14.05BennyHill* 14.40 Klikitähed* 15.05Komissar Rex 16.00
Tennis Fed Cup 2014 18.00Benny Hill 18.30Klikitähed 19.00 Tuvikesed* 20.00Krimi 20.30 Usu või ära
usu! 21.00 Kaks japool meest* 21.30
Beaver Falls – üks vallatusuvi 22.30
Punker 23.30 Conan 00.25 Kaks ja
pool meest 00.50 Tuvikesed
–

–

1. veebruar 2014

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Kahekõne (subtiitritega)*
12.50Foorum (subtiitritega)*
13.40Kapital*
14.10Reisile minuga*
14.35Lähetus*
15.05 WaterlooRoadikool
15.55 Aitäh, mets
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05Eesti olümpial II
17.50 Sotši OM 2014: XXII taliolümpiamängudeavatseremoonia
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.45 Mf. Legendnr 17
23.55 Pealtnägija*
00.40 Poolvend*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Eestlane ja venelane
12.05 Teadmatakadunud
13.00 Galileo*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Tupiktänava mehed
22.00 Millennium
23.55 Mf. Lõpp-punkt
01.40 Mf. Parkuurija
03.05 Reporter*
03.55 Mf. Lumekoerad*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 MoemaailmaTuhkatriinu
10.20Vaprad ja ilusad*
11.05 Õhtusöök viiele
12.05Dr Emily Owens
13.00 Selgeltnägijatetuleproov*
14.30Kaua võib*
15.00Vaprad ja ilusad
15.25 Seitsmes taevas
16.25 Marina jakapten
17.25Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Mf. Maailmadesõda
22.15 Mf. Uljad uisuvelled
00.05 Castle
01.00 Mf. Rööpast välja
02.55 Su nägu kõlab tuttavalt*
04.00 Õhtusöök viiele*

07.10 Animasarjad*
08.10 Lastetuba* 08.25
Minaolen loom* 08.30 Päikseline
itaaliaköök*09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikool 10.55 Smallville* 11.35Lõputa maailm* 12.20
Hämmastav Aserbaidžaan* 13.19
ERR uudised 15.30Vivaldi 17.30Nu07.10Animasarjad
kumäng* 18.00 VäikerüütelTrenk
08.15 Lastetuba* 08.30
18.20Belka ja Strelka 18.30LastetuTeemeise!* 08.55 Minuscule 09.00
ba 18.45 Animasarjad 19.20AK (viiRingvaade* 10.05 WaterlooRoadi
pek) 19.30 AK (vk) 20.00 Spioonid
kool 10.55Puutepunkt* 11.25 Itel20.55 Sotši OM 2014: XXII taliolümmeenilood 12.34ERR uudised 17.15 piamängudeavatseremoonia 21.30
Smallville 18.00 Hei, pöialpoisid!
Keeluajakuningas* 22.25 Morni me18.35Lastetuba 18.50 Alfie Atkins
he monoloogid 22.50 Dostojevski*
19.05 Zou 19.20AK (viipek) 19.30
23.45BFM esitleblyhikas 00.15 Ees(vk)
Igavene
20.00
ränne
20.50
ti TOP 7*
AK
Uue aja asjad 21.00 Ajurünnak 21.30
Lõputa maailm 22.20 4x4 22.45 Eesti
TOP 7 23.30 Hung 00.00 Kuritegu
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
08.30 Seitsmeseduudi1* 11.00Mf. Beverly Hillsi võmm 2*
sed* 09.30 Kodu keset lin13.30Kodu keset linna 14.00Kutna* 10.00Kutsuge Cobsuge Cobra 11* 15.00 Kälimehed
ra 11* 11.00 Mf. Kaotus võidunimel
16.00Kutsuge Cobra 11 17.00A(The Philly Kid, USA 2012)* 13.10 Top Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simp13.30
Kodu
keset
linna
14.00
sonid*
19.00Kuidas ma kohtasin teie
Shop
ema 20.00 Perepea 20.30 SimpsoKutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00
nid 21.00 Kõige naljakamad koduviA-Rühm 18.00Perepe* 18.30 Simpdeod 21.30 Mf. Poissmeesteõhtu 2:
sonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie Viimanekiusatus 23.30 Puhkus Mehema 20.00 Perepea 20.30 Simpsohikos 00.45 Seks ja linn 01.15 Kuinid 21.00 Kõige naljakamad koduvidas ma kohtasin teie ema* 02.15 Kädeod 21.30 Mf. Beverly Hillsi võmm 2 limehed 2, 3*
23.30 Puhkus Mehhikos 00.45 Seks
ja linn 01.15 Kuidas ma kohtasin teie
ema* 02.15 Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafri08.15 Doktor Oz* 09.15
ka südames* 12.00Kolm naist paaEmmerdale* 09.45 Küladedis* 12.30 Toidudetektiivid*13.00
tektiivid 10.45 Aafrika süPiinlikud kehad* 14.00Naistekliinik
dames* 12.00Pan Am* 13.00Raud15.00Everwood 16.00 Aafrika süsed kokad* 14.00Naistekliinik 15.00 dames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
Everwood 16.00 Aafrikasüdames
19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmer17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
dale 20.00 Romet ja Julia21.00 Mf.
Kodus ja võõrsil 19.30EmmerdaSeks ja linn 2 23.50 Reporter 00.45
le 20.00 Seotud 21.00 ToidudetekEllen* 01.35 Kuni võlg meidlahutab
tiivid 21.30 Kolm naist paadis 22.00
02.00 Restoraniduell 02.45 NaistekliiPiinlikudkehad 23.05 Kliendinimekinik* 03.35 Lahingusse lähevadkoduri 23.55 Reporter 00.50 Ellen* 01.40 kaunistajad
Kuni võlg meid lahutab 02.05 Restoraniduell 02.50 Naistekliinik*
06.30 Mis sul viga on?*
07.00 Reporter 08.00 Usu
06.30Krimi* 07.00 Reporvõi ära usu!* 08.30 Komister 08.00 Usu või ära usu!*
sar Rex* 09.20 Conan* 10.10
08.30 Komissar Rex* 09.20
Ekstreemkalapüük RobsonGreeniga 11.00 Jututuba 14.05Benny Hill*
Conan* 10.10Ekstreemka14.40Klikitähed* 15.05Komissar Rex
lapüük Robson Greeniga 11.00 Jututuba 14.05Benny Hill* 14.40Klikitä16.00 Tennis Fed Cup 2014 18.15
hed* 15.05Komissar Rex 16.00 TenPostimehe olümpiastuudio 18.30Klinis Fed Cup 2014 18.00Benny Hill
kitähed 19.00 Tuvikesed* 20.00 Motoreporteri Surnumere tuur 20.30
18.30Klikitähed 19.00 Tuvikesed*
20.00 Mis sul viga on? 20.30 Usu või
Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja pool
ära usu! 21.00 Kaks ja pool meest*
meest* 21.30 Mf. Teispoolsus – Liba21.30 Mf. Väike sõdur 23.30 Conan
huntide mäss 23.15 Punker* 00.10
00.25 Kaks ja pool meest 00.50 TuKreisidreisid 00.40 Kaks ja pool
vikesed
meest 01.05 Tuvikesed
–

–

Laupäev 8. veebruar

Pühapäev 9. veebruar

07.30 Animasarjad
09.00 Puutepunkt(subtiitritega)*
09.30 Eesti lood*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13(subtiitritega)*
11.15TV 10 olümpiastarti
11.45 Sotši OM 2014:
Murdmaasuusatamine
13.40 Ilus maa
13.50Dok. ClaudioAbbado ja
Luzerni festivaliorkester*
14.35 Uued trikid
15.30 Sotši OM 2014: Kiiruisutamine
16.25 Sotši OM 2014:
Laskesuusatamine
18.00 Suusaajakiri*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.45Dok. Aafrika
19.35Rakett 69
20.05 Reisile minuga
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.25 HerculePoirot
00.05 Tähelaev*

07.30 Animasarjad
08.40 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tähelaev
11.15 JamieOliveri 30 minutiroad
11.35 Minuscule
11.45 Sotši OM 2014:
Murdmaasuusatamine
14.00Eesti sport 1970–2000
14.30 Sotši OM 2014: Kiiruisutamine
15.253 hitti: Must-valgearmastus
15.35Downton Abbey*
16.25 Sotši OM 2014:
Laskesuusatamine
18.00TV 10 olümpiastarti*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Hingetu
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 Hakkab jällepihta
21.00 Aktuaalnekaamera: Nädal
21.40 Sport
21.58 Puudutuseaeg
22.00 Kuritegu
23.00 Vaalasaarte Maria
23.55 ETV live: Lenna ja MihkelRaud

Reede 7. veebruar

06.10 Täiuslikkoduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Imelinevõlukunst
08.35 Kass Oggy jakurjadprussakad
09.00 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Valelikud võrgutajad
13.55 Hotell Grand*
15.25 Tuhat jaüks ööd
17.05Mf. Unelmatelaev –
Araabia Ühendemiraadid
19.00Reporter+
19.35Lelulugu
21.15 Mf. Pearl Harbor
00.35 Mf. Jahitav
02.10 Mf. Lõpp-punkt*
05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Animasarjad
09.00 Glee
10.00 Heimarikokaklubi
10.30 Nurgakivi
11.00Naistesaade
11.30Kartulid jaapelsinid*
12.30 Su nägu kõlab tuttavalt
15.00Indigo ja tema lapsed
15.30Kaalul on rohkem kui elu*
16.30 Sotši OM: Iluuisutamine
17.55 JaakMae versus olümpia
18.10 Sotši OM: Iluuisutamine
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Sotši OM: Iluuisutamine
21.00 Kälimehed
22.00 Mf. 10 põhjust sind vihata
23.55 Mf. Mu nimi on Khan
02.55 Mf. Kolm meest jabeebi
09.00 Animasarjad
10.40 Sotši OM 2014:
Lumelauasõit 11.45 OP!
teater* 12.15MI* 12.45 AegRuum Infotulva ajastu* 13.35Vivaldi* 15.40
Ööülikooli rännakud* 16.35 Sportlik
sajand* 17.00Talvelaulud Valgamaal
17.25Animasarjad 17.50Buratino tegutseb jälle* 18.15 Mis mõttes?: Noor
ja vana 18.25 Sotši OM 2014: Suusahüpped 19.40AK (viipek) 19.45 AK
(vk) 20.00 Dok. Väikesedmatadoorid
20.55 Porgand suvitab 21.00 Pärlimees 21.15 Põhja konn 21.30 Teatriõhtu: Puutuvid 23.35 Meie Aja Kunst*
00.05 Mf. 13 palgamõrtsukat*
06.30 Totaalnemuutumine: kodu-eri 07.20 Rikaste valud 08.10 Kuritöö 09.00 Kuritöö 09.50 Lasko 10.40 Järelevalveta 11.10Mf. Poissmeesteõhtu 2: viimane kiusatus* 13.10Liiga 13.35Mf.
Ernest läheb vangi 15.30 Clevelandi
show 16.00 Stop! 16.30 Simpsonid*
17.00 Alexela korvpalliMeistriliiga.
Valga/Maks&Moorits TTÜ KK 19.00
Ninjasõdalased 19.30 Anarhia pojad 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear
22.10 Mf. Unes 00.10 Ameerika õudukas: hullumaja 01.10 Paljaltnaljakas 01.35 Lasko* 02.25 Anarhia poja*
–

06.00 Rooli võim*
06.25 Animasarjad
08.25 Lelulugu*
10.00 38 papagoid
10.10Bobik Barbossil külas
10.25Kübaramoor
10.45 Galileo*
11.35Kuldvillak*
12.10 Heeringas Veenuseõlal*
12.40 Jane ja Urmet pluss 10*
13.10 Seotud*
14.10 Mägede varjud*
15.10Mf. Rosamunde Pilcher
Kerrymore’i roos
17.05Mf. Inga Lindström Jäätunud
süda
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.35 Hotell Grand
23.10 Mf. Jesse Stone:
Surm paradiisis
00.50 Mf. Kuum pirukas*
02.25 Jahtunud jälg*
–

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Animasarjad
09.00 Glee
10.00Mf. Templirüütlite kadunud
aare 1
11.45 Stop!
12.15 Su nägu kõlab tuttavalt
15.00Mf. Kolm meest jabeebi*
17.00 Sotši OM: Iluuisutamine:
17.55 JaakMae versus olümpia
18.05 Sotši OM: Iluuisutamine
19.00 Seitsmeseduudised
19.15 Sotši OM: Iluuisutamine
20.20 Mf. Superstaarist musterisa
22.30 Mf. Auahne blondiin
00.15 Valgekrae
01.10 Mf. Uljad uisuvelled*
02.45 Popkoor 2013
08.50 Sotši OM 2014:
Mäesuusatamine 10.20
Wohh, Won ja sõbrad 10.40Baleriin Angelina* 10.55 Teatriporgand
11.00 Miriam mängib peitust 11.10
Sotši OM 2014: Lumelauasõit 12.25
4x4 12.55TEDx Tallinn* 13.15Dok.
Aafrika 14.05Igaveneränne* 14.55
Eesti rahvakalender 15.25 Nota bene! Teatriluulud 16.05 Jüri Üdi klubi*
17.00 Mille* 17.30 Muinasjutt PöialLiisist 18.25 Animasarjad 18.55Porgand! 19.05AK (viipek) 19.10AK(vk)
19.25 Sotši OM 2014: Suusahüpped
21.30 Sotši OM 2014: Kelgutamine
22.30 EBBA muusikaauhinnad00.00
Elu täis roose
07.00 Totaalne muutumine:
kodu-eri 07.50 Rikaste valud 08.40 Kuritöö 09.30 Kuritöö 10.20 Glee 11.10Kondid 12.00
Bobi burgerid 12.55Liiga 13.20Mf.
StarWars: Osa II Klooniderünnak
16.00 Clevelandishow 16.30 Hawaii
5-0 17.30 Jäärajarekkavennad 18.30
Simpsonid* 19.00 Kahekesi püssi ja
panniga 19.30 Totaalnemuutumine:
kodu-eri 20.30 Simpsonid 21.00 Top
Gear 22.10 Mf. Snaipe 23.55 Kuritöö
00.55 Paljaltnaljakas 01.20 Top Gear* 02.20 Kahekesi püssi ja panniga*
–

05.30 Madinelutoas 06.00
Mf. Katie Fforde Pidupäeva meeleolu 07.45 Lihtne,
kiire, maitsev! 08.10 Staariminutid 08.15 Beebiminutid 09.00
Täiuslik koduperenaine 10.00Kolm
naist paadis* 10.30Donna Hay kerged eined 11.00 Nurjatud koerad
11.30Mf. Seks ja linn 2* 14.05Kuidas
alasti hea välja näha 17.00Eesti tippmodell 2 18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaks USA 19.00 Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid
21.00 Mf. Rosamunde Pilcher – Pikk
tee õnneni 22.50 Piinlikud kehad*
23.50 Reporter+ 00.20 Kummaline
seks 01.10 Amsterdami ööd 01.35
Kuidas alasti hea välja näha*

05.30 Madinelutoas 06.00
Mf. Rosamunde Pilcher –
Pikk tee õnneni*07.45
Lihtne, kiire, maitsev! 08.10 Beebiminutid 08.15 Mis eile juhtus?09.00
Täiuslikkoduperenaine 10.00Kodusaade 11.00Lemmikretseptid
11.50 Hooaeg 12.30Ellen 16.50
Beebiminutid 17.00Eesti tippmodell
18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaksUSA 19.00 Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid21.00 Mf.
Õnnistatud 00.10 Reporter+ 00.40
Vormis vanurid vs tüsedad teismelised 01.40 Kuidas alasti hea välja näha* 02.30 Miljonäri salamissioon*

06.45 Reporter 07.40FBI:
kurjategijaid jälitades 09.20
Postimehe olümpiastuudio
09.35 Punker* 10.30 Conan*
12.10 Staariminutid 12.25Mf. Väike
sõdur* 14.10 Mf. Petised* 16.00 Tennis Fed Cup 2014 18.15 Postimehe olümpiastuudio 18.30 Teisaldajad
19.00East West 10120.00 Kaks kanget Indias 21.00 Pöörased spordiklipid 21.30 Mf. Tuum 23.50 Mf. Teispoolsus Libahuntidemäss*

07.40FBI: kurjategijaid jälitades 09.20 Postimehe
olümpiastuudio09.35 Beaver Falls üks vallatusuvi*
10.30 Conan* 12.10Kriminaalne Venemaa* 13.10 Chris Ryani eriüksused
14.05Kaks kanget Indias* 15.00Punker* 15.55Mf. Tuum* 18.15Postimehe olümpiastuudio 18.30 Teisaldajad 19.00East West 101 20.00 Rooli võim 20.30Krimi* 21.00 Pöörased
spordiklipid 21.30 Mf. Võitlus varjuga
23.50 Mf. Afgaanirüütel

–

–

–

–
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Koidu selts tähistab aastapäeva

VABA AEG

Eestikultuuriloos olulistrolli mänginud Koidu selts tähistab 2. veebruaril 145. aastapäeva. Külalised on oodatud kell 8.29 Kesklinna kooli
algklasside maja hoovi Leelotajakivi juurdepäikesetõusu tervitama.
Edasi kulgeb päev Koidu
seltsimajas, kus pakutakse

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

KINO

ÜRITUSED

Männimäe salongkinos saab täna kell 16 ja kell 18 vaadata
Eesti perefilmi «Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus» ning kell 20 draamat
«Nümfomaan I» (alla 14-aastastele mittesoovitatav). 2. veebruaril on kell 16 lastefilm «Justin ja vaprad rüütlid», kell 18
Eesti perefilm «Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus» ning kell 20 Eesti lühifilmid «Mitte keegi peale sinu».
Lisainfo www.mannimaja.ee,
Riia maantee 52d, Viljandi.

Kondase keskuses on täna kell
13 ekskursioon näitusel «Evald
Okase graafiline teekond». Okase loomingut ja tema kohta eesti kunstiajaloos tutvustabKondasekeskuse kuraator Gregor
Taul. Osalemine muuseumipiletiga. Pärast ekskursiooni on soovijatel võimalik valmistada endale eksliibris. Pikk tänav 8,
Viljandi.

Sakala keskuses on täna kell 12
kogupereanimatsioon «Kalkunid: tagasi minevikku». Tallinna
tänav 5, Viljandi.

Viljandimaa naisliitkülastab Viljandi gümnaasiumi 3. veebruaril
kell 16. Koguneda kell 15.50
koolimaja ette Hariduse tänav 2.

Karksi valla kultuurikeskuses linastub 5. veebruaril kell 19
Eesti film «Riigivargad». Pilet 2
eurot. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

Kohvikus Fellin on 6. veebruaril
kell 19 João Lopes Marquese
raamatu «Odessa, Vanessa»
esitlus. Kitarril mängib Andre
Maaker. Sissepääs prii. Lisainfo
ja broneerimine info@kohvikfellin.ee või telefonil 435 9795.
Kauba tänav 11/Tasuja plats 1,

Viljandi vallavalitsuse ametnikud kohtuvad elanikega 4.
veebruarilkell 17.30 Ramsi vaba aja keskuses.

KONTSERT

Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses on
täna kell 16Kesk–Soome reservväelaste piirkonna meeskoori Vinosyöttö ja meeskoori Sakala kontsert. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

Karksi vallakultuurikeskuses
on 7. veebruaril kell 18 noorte
tantsukonkurss «Move your body». Ansambel Ska Faktor. Pilet
5 eurot. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

Kohvikus Fellin esineb 7. veebruaril kell 20 ansambel Pööriöö:
Tõnis Kark ja Reimo Va. Sissepääs prii. Lisainfo ja broneerimine info@kohvikfellin.ee või
telefonil 435 9795. Kauba tänav 11/Tasuja plats 1, Viljandi.

Saarepeedi rahvamajas on 8.

veebruarilkell 12–18 Viljandimaa line-tantsupäev. Tantsime,
sööme suppi, puhkuseks mõned
etteasted. Kohapeal tantsujalatsid ja -riided Signelt. Tantsupäevale vajalik eelregistreerimine Maie telefonil 5561 8917.

TEATER

Karksi vallakultuurikeskuses on
8. veebruarilkell 14 «Õhtu ombudsmaniga»: maarahva mõjukuse tõstmine, parandades nende põhiõiguste tundmist. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

Ugala suures saalis etendub täna kell 17 «Kahe isanda teener» ja 3. veebruarilkell 19

Rakvere teatri etendus «8 armastavat naist». Vaksali tänav
7, Viljandi. Tel 433 0777.

Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas

jakohapeal.

Vana
Baskini
Teater

MARKO SAARM

Kondase keskuses on vaadata näitus «Evald Okase graafiline teekond"
osakonnas kestab 20. veebruarini XII «Nukitsa» konkurss tule
vali parim lastekirjanik ja parim
lasteraamatu illustraator. Tallinna tänav 11/1.Tel 433 8660.
–

nises saalis saab vaadata alates
3. veebruarist kuni kuu lõpuni
Karksi valla kultuurikeskuse käsitööringi tööde näitust. II korruse fuajees avatakse 3. veebruaril
kell 16 näitus «Fotokonkurss
Avasta Mulgimaad», näitus jääb
avatuks kuu lõpuni. Viljandi
maantee 1,Karksi-Nuia.
–

NÄITUSED
Sakala keskuses on 24. veebruarini avatud metsavendluseteemaline näitus «Metsavennad!». Väljapanekut saabkülastada maja lahtioleku aegadel.
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Paistu rahvamajas saab vaadata
Enno Alliku maalide näitust,
mis jääb avatuks jaanuari lõpuni. Paistu tee 14, Paistu.
Paistu raamatukogu fuajees
saab vaadata Rait Killari fotonäitust «Lapimaa talv». Näitus
on avatud 16. veebruarini ja seda saab külastada raamatukogu
lahtioleku aegadel. Raamatukogu tee 2, Paistu.
Tarvastu raamatukogu näituse
saalis on 7. veebruarini Enno
Alliku maalide näitusmüük, mida saab külastada Tarvastu raamatukogu lahtioleku aegadel.
Lisainfo telefonil 436 6262.
Viljandi raamatukogu kojulaenu-

Kõpu spordihoones leiab 8.

tervitusjooki. Ülo Alo Võsar
tutvustab eksponeeritavaid
Urve Dzidzaria portreid ja
üles astub kunagine Ugala
näitlejanna Elle Eha Are.
Edasi kutsub Aate-Heli
Õun arutlema, midateha juunis, kui onkavas seltsi aastapäeva suurejoonelisem tähistamine. (Sakala)

Viljandi nukuteatris on 2. veebruaril kell 12 reserveeritud etendus «Hiir, mutt ja langev täht»
ning kell 16 sama etendus. Lossi tänav 31, Viljandi. Lisainfo
telefonil 433 4295.

veebruarilkell 21 aset retro klubiõhtu. DJ Martineero.Laudade
broneerimine eelmüügist ja lisainfo telefonil 512 7678. Võta
kaasa oma söök ja jook ning tule retropeole!

Sakala keskuses leiab 4. veebruaril kell 19 aset VAT Teatri
etendus «Rekvisiitori tähetund».
Peaosas Lauri Saatpalu. Pilet
12, sooduspilet 10 eurot. Info
telefonil 506 4169, www.vatteater.ee. Tallinna tänav 5, Vil-

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.

tusosakonnas on 9. veebruarini
Eesti ajaloomuuseumi rändnäitus «Meie inimesed» ja üldlugemissaalis 5. veebruarini «Kaks
karismaatilist viljandlast: Siim
Mandre 100 ja Anton Suurkask
140». Trepihallis on täna viimast päeva üleval Abja koolituskeskuse fotonäitus «Mulgimaa
vaim ja hing». Linnagaleriis on
15. veebruarini näitus «Marimekko Soome disainiklassika». Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.

jandi.

Viljandi linnaraamatukogu laste-

Karksi valla kultuurikeskuse si-

–

OOTAMATU ETTEPANEK
18.veebruar 19.00Ugala teater

TULE TAGASI,
GABRIEL!
11.märts 19.00

Vastemõisa Rahvamaja
25. märts 19.00
Karksi Valla
Kultuurikeskus

Kondase keskuses on 1. märtsini üleval «Evald Okase graafiline teekond» ja Eesti keraamikute liidu näitus «80 tassi». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Märtsini on keskus avatud kolmapäevast laupäevani kella 10–17,pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval
suletud. Pikk tänav 8, Viljandi.
Tel 433 3968.
Viljandi muuseumis saab vaadata näitust «Rehielamused», mis
avab rehemaja olemust. Näitus

on avatud märtsini. Johan Laidoneri plats 10. Tel 433 3316.
Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on 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 Birgitta, Birgit, Pireta, Piret, Pirja,
Pirje ja Gita, homsed Säde ja
Leegi ning ülehomsed Hubert,
Hugo ja Huko.
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130Tarvastu

valla mees Aivar
Kõva tuli kolmandat aastat järjest Eesti veteranide tõstmise meistriks.
Järvamaal Aravetel peetud mõõduvõtul oli tema
võidutulemus 130 kg.

SPORT

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

Saalijalgpalli turniiri
võitis Paalalinna
kooli meeskond
Margit Kurvits

pääsesid Viljandi Kesklinna

Viljandimaa spordiliidu juhataja

ja Heimtalikool, teisele Tarvastu ja Kalmetu kool ning

Viljandimaa koolide
kuuenda kuni üheksanda klassi poiste saalijalgpalli karikavõistlustel osales üheksa võistkonda ning võitjaks tuli
Paalalinna kool.

kolmandale Viljandi Paalalinnakool jaKitzbergi gümnaasium. Võitjana väljusid
Kesklinna, Tarvastu ja Paalalinna kooli esindused. Finaalturniiril tagas Paalalinna kool endale esikoha ühe
võidu ja ühe viigiga.
Võidukasse võistkonda
kuulusid Kuldar-Kristjan
Kurg, Joosep Pill, Roland
Liir, Oskar Berggren, Kristo
Leemet, Karl-Romet Nõmm,
Raiko Roosna, Mikk Teras ja
Sander Neering. Võistkonna
õpetaja on Sulev Viies.
Teise kohaga lõpetas turniiri Viljandi Kesklinnakool
ja kolmandakoha saiTarvastu gümnaasiumi esindus.

Meeskonnad loositi kolme
alagruppi. Seejärel mängiti
vahemängud, mille tulemusena selgus kolm paremat
võistkonda, kes pidasid omavahel finaalturniiri. Vahemängudekaotajad selgitasid
neljanda kuni kuuenda koha.
Esimesele vahemängule

Kergejõustiklaste saagiks jäi
üks hõbe ja kaks pronksi
Nädala eest TallinnaLasnamäe hallis peetud Eesti juunioride ja noorsooklassi kergejõustiku sisemeistrivõistlustel tagasihoidlikult esindatud
Viljandimaa sportlaste säravaima, hõbedase medali teenis noorsooklassi
jooksumeesEnari
800
Tõnström
meetridistantsil.
Kolmandakoha
saavutasid
noorsooklassi
kuuluv
Raido
Vaankuulitõukes
ja juunior Kevin
Basov kõrgushüp-

Vastupidavusalade klubi
Staier liigeKevin Basov pani
end tiitlivõistlustel proovile
kolmik-ja kõrgushüppes ning
kõrgushüppe kolmanda koha
sai ta tulemusega 1.85. Kolmikhüppes jäi teda pronksmedalist lahutama seitse sentimeetrit: neljanda
koha tulemus oli
13.07.
Raido Vaani
kuulitõuke kolmandat kohta
väärt tulemus oli
14.14.Teise koha
omanikule Jevgeni Tšerpakile

pes.

jäi ta alla napi
Sakala kerge- Enari Tõnström
kuue sentimeetjõustikuseltsi
esindav Enari
riga, ent võitjale
Tõnströmläbis 800 meetrit tuKarlKohale ligi kahe meetlemusega 1.58,39,mis jäi võitriga.
nud tartlaseleAndi Noodile
Ainsa Viljandimaa klubi
alla neli sekundit.Samas suuesindava naissportlasena tetis ta napi sajandikuga edesgi juunioride klassis kaasa
tadaOlavi Allast Järvamaalt. Šerelin Zverev.Kolmest alast
Lisaks osales Tõnström kõige paremini läks tal kolTallinnas 300 meetri jooksus,
mikhüppes, kus ta sai tulemusega 9.79 kuuenda koha.
mille lõpetaskaheksandako(Sakala)
haga.

TULEMUSED
Viljandimaa sportlaste tulemused Eesti noorsoo ja juunioride kergejõustiku sisemeistrivõistlustel.
•

Meesjuuniorid. Kolmikhüpe: 4. Kevin Basov
13.07. Kõrgushüpe: 3. Kevin Basov 1.85. Kuulitõuge: 12. Innar Vilumets 12.03, 14. Tauri Hussar 11.66.
Naisjuuniorid. 800 m jooks: 8. Šerelin Zverev
2.37,13. Kolmikhüpe: 6. Šerelin Zverev 9.79.
Kuulitõuge: 18. Šerelin Zverev 8.30.
Meeste noorsooklass. 800 m jooks: 2. Enari Tõnström 1.58,39; 12. Andres Ehala 2.14,43. 300 m
jooks: Enari Tõnström 36,83. 3000 m jooks: 7.
Andres Ehala 10.06,18. Kuulitõuge: 3. Raido
Vaan 14.14.
–

–

–

–

•

–

–

–

•

–

–

–

–

–

Allikas:Eesti kergejõustiku liit

JUDO

Eesti noorim meister
tegi kuldse duubli
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
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
Küljendaja-kujundaja
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidaj ad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

a

Nädala eest peetud Eesti A-klassi ja täiskasvanute judomeistrivõistlustel kaks kuldmedalit teeninud Kõpu tüdruk Äli
Agnes Järve on kõigi aegade noorim sportlane,
kes on riigi täiskasvanute meistriks tunnistatud.
Möödunudnädalavahetusekahele päevale jagatud tiitlivõistlused algasid laupäeval A-klassi ehkkadettide mõõduvõtuga
ning pühapäeval olid võistlustules täiskasvanud.
1997.–1999. aastal sündinute võistlustest kõneldes nentis
Viljandi spordikooli treener
Viljar Kannel, et sellel klubi
Taifu ja spordikooli judokad
põrusid, ehkki lõpetasid päeva
kuld-ja pronksmedali ning neljanda javiiendakohaga.
«Peaaegu kõik meie judokad maadlesid oma tasemest
kraadi võrra allpool. Nii halba
maadlust pole ma meie noortelt kaua näinud,» rääkis ta
ning lisas: «Rõõmustas, et me
ei jäänud päris medalita.»
Äli Agnes Järve tulineidudekehakaalus alla 44 kg Eesti
kadettide meistriks tõsi, konkurente talle polnud. Kristel
Naelso pälvis kaalus alla 63 kg
pronksi ja samas grupis oli Pille-RiinLahesalu neljas.
Viie osalejaga võistluskaalusalla 63kg selgitati paremad
turniiri-ehk ringsüsteemis, mis
Kanneli sõnul on võistlejale tavapärasest olümpiasüsteemist
tunduvaltpingelisem.
«Mõlema tüdruku võimed
lubanuksid siiski paremat
maadlust ja tulemust. See, mis
laupäeval toimus, jääbminule
teatud mõttes mõistatuseks,»
lausus ta.
Ka Venno Austrini viies
kohtkehakaalus alla 66 kg polnud treeneri ütlemist mööda
ootatud ja loodetud saavutus.
«Poolfinaaliniläks Vennol päris kenasti, siis aga lagunes
kõik,» tõdes ta.
Kolmanda koha matš Venno Austrini jatallinlase Mark
Potapovi vahel läks küll lisaajale, kuid lõppes viljandlase

a

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.

–

allajäämisega.

«See kehakaal oli ka väga
tiheda konkurentsiga ja seal
medalile tulla oli ülimalt raske,» möönisKannel.
Suurte kogemustega judotreeneri sõnul oli teine võistluspäev, mil Tartus jagati täiskasvanute tiitleid, meie sportlastele tunduvalt helgem, eelkõige tänu nendesüdile ja võitluslikule maadlusele.
Päev varem võitlusetakulla saanud 14-aastaneÄli Agnes
Järve käis tatamilkolm korda,

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8889
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Neljapäeval sündis
Viljandis poiss.
Äli Agnes Järve tuli nii Eesti A-klassi kui täiskasvanute judomeistriks.
Tema kõrval seisab üks tema juhendajaid Svetlana Kazantseva. ERAKOGU

olikõigis kohtumistes võidukas
ja teeniskaalus alla 48 kg Eesti meistrimedali.
«Älist sai läbi aegade noorim Eesti täiskasvanute meister,»rõhutas Kannel.
Treeneri selgitust mööda
kujunes võitjale kolmest matšist kõige keerulisemaks avakohtumine, kus talleastus vastu 15 aastat vanem Tartu klubi
liigeMaria Kilk, kes hiljem hõbemedalisai.
«Äli trump on hea tehnika.
Judos pole peamine füüsiline
jõud, vaid just oskus vastase
jõudu endale sobivalt ära kasutada,» kiitis treener tüdrukut.

Kaalus alla 63 kg lõpetas
Kirstel Naelsokolmandakohaga.
«Pühapäeval oliKristel nagu ümber sündinud: maadles
väga võitluslikult, oma parimal
tasemel.Samas polnud tal võidukohustust ja see muutis olukorra pingevabaks,» kõneles

treener.

Samas kaalus lõpetas neljandanaSvetlana Kazantseva,
kes põlvetraumast hoolimata
soovis tiitlivõistlustelkaasa teha.
«Svetlana Kazantseva juhendab treeningutel nii Kristel Naelsot kui Äli Agnes Järvet,» lisas Viljar Kannel.

135 AASTA EEST
Sakala, 27. I 1879
Nagu meiekord juba näita-

sime, elab suur jaguInglismaa rahwast omast käsitööst linnades ja wabrikutes. Mõne aja eest tagasi osteti Inglismaakaupa terwes
maailmas jaigas suuremas
linnas oli nõndanimetatud
Inglis magasinisi, kust ikka
kõige paremat kaupa saadi.
Selle Inglismaa kauba
kuulsuse pärast tõusis Inglismaal lõpmatapalju wabrikuid elusse, kelle tööliste
hulk wiimaks miljonite
arwu sisse tõusis, ning nende töö tõika lõpmata suurt
rikkust Inglismaale.

KUULUTUSED

1. veebruar 2014

Sakala 15

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

OSTAME
PÕLLUMAAD

(võib ollakoormatud rendilepinguga)

Pakkuda võib ka koos
metsa jahüpoteegiga

PARIM HIND! KIIRE TEHING!
tel 506 9600
ott@apslund.ee

Armas täta!

METSARJL

Alari35@hot.ee.
T-40AM.

kasostab
AS
Eesti
Forest
Metsä

palke,
metsamaad,
metsa,
vavat

VILJANDI ÜHENDATUDKUTSEKESKKOOL
korraldab tasulisi koolitusi:
RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS(80 t) 06.02.–15.03.
KOHVI-JA TEELAUA EELKATE (4 t) 07.02.

TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU
LIIKMETE VÄLJAÕPPEKURSUS (24 t) 20.02.–06.03.
SÕBRAPÄEVAKINK ENDA KÄTEGA (SALVRÄTITEHNIKAD JA
ŠABLOONITRÜKK) (5 t) 11.02.
FIE RAAMATUPIDAMINE (8 t) 08.–15.03.
SÕITJATEVEO JA VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSED (35 t)
03.–07.03.
TAKSOJUHI AMETIKOOLITUS (33 t) 03.–07.03.
INGLISE KEELE KESKASTME (A2) KOOLITUS (80 t) 10.03.–14.05.
VÄLI-JA SISEKAMINATEEHITUS (80 t) 24.03.–10.04.
MAALER (124 t) 31.03.–24.04.
INGLISE KEEL KLIENDITEENINDAJATELE (30 t) 01.04.–08.05.
ETTEVALMISTUS KEEVITAJA I KUTSEEKSAMIKS (96 t) 01.04.–14.05.
PLAATIJA (84 t) 19.05.–05.06.

ostab
·

·

·

Ostan 3–4-toal korteri. Tel
5456 6529.

Metallkonstruktsioonide ja seadmete
valmistamine.
Tel
5556 6995, 435 4091.

Ostan ahiküttega maja Viljandis.
Tel 5650 9481.

Paberlehe lood digilehes
juba SÜDAÖÖST!

Ostan korteri või maja Tallinnas.
Võimalik kiire tehing. Vajadusel
abi kolimisega. Tel 5820 0800.
Ostan krundi Viljandisse. Tel
5656 3682.
Tel

Ostan talumaja või talukoha Viljandi ligidal. Hooned võivad olla
lagunenud. Tel 5351 7414.
Otsin 2–3-toalist korterit. Kiire!
Tel 5683 1283.
OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

?

Fassaadi soojustus-ja

UUDISED ARVAMUS

viimistlustööd

Metsaväljaveotraktor vajab juhti.
Tel 508 2971.
Pakun tööd rahvusvaheliste vedude autojuhile. Tel 501 3193.

MUUD
24. V Tallinn; 10.–11. VI Saaremaa; 30. VI 5. VII Lõuna-Poola; 9.–11. VII Palanga. Info tel
509 3544 ja agm@hot.ee.

TEEMAD

Katusekattetööd
ott@apslund.ee

Armas

fc

VABA AEG

ONLINE PABERLEHT

>

vundamendist
lõppviimistluseni, ka metallikonstruktsioonil.Tel 5556 6995,
435 4091.
Üldehitustööd

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
OÜ Monument, Vaksali t 23.
Suur valik hauasambaid ja -plaate talviste soodushindadega, ka
matusepäevaks. Plaadi hind al
35 Tel 434 9641, 5373 3895.
.

Kingi kallimale
romantiline õhtu
Fellinis!

Metsa/võsa väljavedu, raietööd.
Tel 513 1983.

Aeg viib meilt need,
kes meile kallid,
jääb hinge vaid mälestus
nukker ja hell...
Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema

ELVI PEEL
26. VI 1933 – 29. I 2014
Leinavad lapsed peredega.
Ärasaatmine 1. veebruaril kell 12
kodutalus Peraarul.
Avaldame siirast kaastunnet
Kirslile, Iirile ja Holgerile peredega
kalli ema, vanaema ja vanavanaema
ELVI PEELI
kaotuse puhul.
Toomas, Hans ja Õie peredega

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

Ostan korralikud laiad lindi kilbid (sobivad traktorile DT-75B
või NIVA CK-5 kombainile) ja veneaegsete varuosade laojääke.
Tel 520 2511 või skifup@hotmail.com.

jahüpoteegiga koormatud

(sobivad ka osaliseltraiutud
metsakinnistud)

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

Õppetöö igal teiselnädalavahetusel laupäeviti kl 10–13.30 ja
pühapäeviti kl 10–12.30
Esimene kogunemine laupäeval, 8. veebruaril kl 10
Jaani kiriku keldrisaalis
Ristimine 19.aprillil jaleeriõnnistamine 8. juunil
Ootame huvilisialates 15. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole
Vaata leeri ajakava ja leerikooli infot www.eelk.ee/viljandi.jaani
Info tel 5341 3394 (Jaani kogudus) või
tel 521 2518 (Pauluse kogudus)

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
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), kaminapuud. Vedu. Tel
506 8501, 520 2190.

PÕLLUNDUS

?

Soovin osta vanu fotosid ja postkaarte. Tel 521 3819, Tiina.

Neljakäigulise õhtusöögi valmistab
“Noorkokk 2013” võitja Margo Paluoja,
roogasid täiendavadparimad veinid!
MeeleoluloobTaavi Toomsalukvintett.
Õhtusöögi hindkahele 55

Kuivad kütteklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5828 9919.

Info jabroneerimine435 9795
Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.
Terrassid, voodrilauad, saunad,
kivitööd, ripplaed jne. Garantii.
Tel 5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Ostan erinevaid NSVL-i spordimärke, maksan 15 /tk. Tel
5595 8057.
Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.

Puhka rahus, armas tädi

ELVI PEEL
Südamlik kaastunne
Iirile,
Kirslile ja Holgerile peredega.

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring...

/rm.

Tel

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Lahkus meie kallis mamma

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

Müüa kirjutuslauaga narivoodi.
Tel 5193 3840.
Ostan vanu fotosid, münte, märke, medaleid, lauahõbedat, klaasist ja portselanist lauanõusid,
fotoaparaate, arvelaudu, kellasid
ja muid vanaaegseid esemeid.
Tulen kohale maakonna piires,
raha kohe kätte. Tel 517 4050.
Ostan vanu raamatuid, kunsti, märke, medaleid, ordeneid, münte, paberrahasid,
marke, postkaarte, fotosid,
fotoaparaate, lauanõusid, hõbedat, mänguasju, kellasid,
mööblit jm. Tel 5629 8981.
Viljandis ära anda 1983. a oste-

tud heas korras tumepruun sekt-

sioonkapp. Mõõdud: kõrgus 2 m,
sügavus 0,45 m ja laius 2+1 m.

Tel 5693 4121.

Ostan lehtpuumetsa/-raiet. Tel
527 5868.

KASUTATUD ASJAD

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

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

ELLEN-MARLISE SIIRAK

25. X 1912 – 30. I 2014

Südamlik kaastunne lesele ja
tütre perele

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 1. veebruaril kell
10.30Tartu krematooriumis.

Mälestame

LEO ARIKASE
kaotuse puhul.
Mälestab sõber Andres abikaasaga.

Nõukapoes Turu t 13 vanavara ost-müük. Tel 5804 6910.

Vaksali t 11a (endine apteek) kasutatud rõivaste poes uus kaup!

Ostan Saksa traktori RS09 kahesilindrilise utiilse mootori. Tel
513 8042.

TIIT MÄND

LINDA LEITENIT

Langetame leinas pea.

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Lahkus kallis ema ja ämm

Metsä Forest Eesti AS ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke,
paberipuid, küttepuitu ja võsaraiejäätmeid. Tel 511 8671,
509 0200.

Ostan vanu auto-, võrri-ja mootorrattaosasid, aida-ja veneaegseid ukselukke ning sepaalasi.
Pakkuda võibkõike, mis garaažis
ja majapidamises liigne. Tel
5679 6943.

Müüa küttepuid, pikkus 2 meetrit. Tel 509 6140.

Mälestab Terje perega.

Sinu jagatud hingesoojus
ei unune meil iial,
alles jäänud on järelpõlvede
säravad silmad.

24

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

on lahkunud meie

ELVI PEEL
Tunneme südamest kaasa Iirile,
Kirslile ja Holgerile peredega.
Leinavad õde Tiiu ja Ants.

Kuivad küttepuud, kütteklotsid
al 1,50 eurot kott, brikett. Tel
520 2190.
Toores lepp
5563 8552.

Ostan töökorras dokumentidega
T-40AM. Alari35@hot.ee.

METSAMATERJAL

MÜÜK

€

kallis

OÜ OK Mets ostab raieõigust,

Metsakinnistute jaraie ost

14. veebruarilkell 19

Igaveseks

?
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TEENUSED
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täta!

päevad
Su
Olgu

KUULUTUSED

ARHIIV

AINULT

Autoremont Viljandis. Helistage,
lepime kokku. Tel 5359 8204,
514 5872.

Üldehitus

514 5215.

TÖÖ

?

?

<

Ostan maad, metsa.
511 1666.

KEVADINE LEERIKURSUS VILJANDI JAANI JA PAULUSE
KOGUDUSTES ALGAB 8. VEEBRUARIL

www.sakala.ajaleht.ee

Ostan garaaži Viljandis. Tel
513 3627.

meelis@dammix.ee
tel 5657 9883
kalle@dammix.ee.
tel 5629 4011
www.dammix.ee..
.

Info jaregistreerumine: tel 433 3095,5303 7346, e-post koolitus@vykk.vil.ee
VÜKK-i täiskasvanute koolituskeskus, Leola 15, 71020 Viljandi

Halumasin. Tel 5563 8552.

KINNISVARA

ÜMARMATERJALI
KASVAVAT JA
VIRNASTATUD VÕSA

info

SOOVIJATELEKLASSIRUUMIDE RENT!

Lis, Robi, Miku,
Jaanika ja Pille

KASVAVA METSA
RAIEÕIGUST

Iida, Linda ja Aivar

Sügav kaastunne Astridile.
Margot ja Tarmo

SELMA-AMANDA RAID
Südamlik kaastunne Kirslile,
Iirile ja Holgerile peredega kalli
ema, vanaema ja vanavanaema

ELVI PEELI
kaotuse puhul.
Helju, Linda, Liia ja
Maie peredega

31. VIII 1921 31. I 2014
–

Leinab tütar Leili perega.
Ärasaatmine neljapäeval, 6. veebruaril kell 12 Rapla kirikus.

Siiras kaastunne Ilmarile
Kairele perega kalli isa ja äia

ja

ANTS KADAJA

kaotuse puhul.
AS Nuia PMT hüdraulikatsehh

Kallist tädimeest

ELMAR KALMUST
mälestab 100. sünniaastapäeval
Ado perega.

Ostan vanaaegseid paberrahasid. Tel 5804 6910.
Müüa puuvillast ja linast lõime
ning niiti. Tel 5383 5125.

Vanavara, müntide, märkide,
medalite, markide, postkaartide,
maalide, mustriga nõude, hõbeja kuldesemete, mänguasjade,
täispuitmööbli,
fototarvete,
mundrite, kiivrite, kellukeste,
raamatute ost. Tel 5566 3939.

REKLAAM

16 Sakala

www.volkswagen.ee

1. veebruar 2014

OÜ Stellene

Teistest

KUTSE

RAAMATUPIDAJATE

kõrgelt üle.

TEABEPÄEVALE
kolmapäeval, 12. veebruaril kl 10–14.30
Viljandi maavalitsuses (Vabaduse plats 6, II korrus)

äriühingud

Erimudel Tiguan EXTRA on kohal.

Muudatused maksuseadustes 2013–2014
Lektor Aule Kindsigo maksukonsultant,
-

Nüüd saad endale soetada mugava ning ruumika
Tiguani erimudeli eriti hea hinnaga!

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ.
Aastaaruanne 2013
Lektor Maret Saatus vandeaudiitor.
Osalustasu 60 €.

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

Rikkaliku varustusega Tiguan Extra

Osavõtust palume teada anda hiljemalt 6. veebruariks
e-posti aadressil maretsaatus@hot.ee või tel 515 5679.

Teistest

kõrgelt

Erimudel

Nüüd

MAN 18 968€

saad

Tiguani

Ei

mingit

Tiguan

endale

kohal.
on

soetada

erimudeli

tellimist

üle.

EXTRA

ega

eriti

ootamist,

mugava

hea

-

puurkaevude puurimine

ruumika
ning

pumpade
paigaldus

hinnaga!

auto

kohe kätte
alata.
võib
sõit
ja

ostame

DSG 22 658€
Tallinna mnt. 45, Viljandi 71008, Tel 435 5340

METSAKINNISTUID

salvkaevude
pesu
küttekaevude puurimine

üle Eesti: tel 507 2544

www.erametsa.ee

NÜÜD!Sakalakuulww

KÕIK

Sakala kuulutused loetavad ka digilehes
www.sakala.ajaleht.ee

Igal ajal igas kohas

VILJANDI VALLAVALITSUS VÕTAB
TEENISTUSSE JÄRGMISED AMETNIKUD:
Kultuuri-ja noorsootööspetsialist
Tööülesanded: juhtida vallakultuuri-ja noorsootööd, teostada järelevalvet, osaleda erinevates projektides; kultuuri-ja
noorsootöö arengukava koostamine, uuendamine ja järelevalve; noorsoo-ja sporditöö programmide ja projektide
koostamine ning teostamine; kultuuri-ja vaba aja ürituste eelarvekoostamine ja selle täitmise kontroll; kultuuri-ja vaba
aja ürituste planeerimine jakoordineeriminekoostöös kultuuriasutustega ja-ühendustega; aidata korraldada noorte vaba
aja veetmist jasuvelaagreid
Nõudedkandidaadile: kultuuri-ja noorsootööalane kõrg-või rakenduslik kõrgharidus

Pangabuss
Kõik omarahaasjad saate korda ajada

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Tööülesanded: sotsiaaltööalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitlemine; temalealluvate sotsiaalvaldkonna töötajate töö korraldamine; valla sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamisel ja täiendamisel osalemine;
projektide koostamine ja elluviimine; ettepanekute tegemine sotsiaalküsimustes valla eelarve koostamisel ja rahaliste
vahenditekasutamise jälgimine
Nõudedkandidaadile: sotsiaaltöö jaeripedagoogikaalane kõrg-või rakenduslik kõrgharidus

Ehitusspetsialist (lapsehoolduspuhkuse ajaks)
Tööülesanded:ehitusvaldkonnassätestatudkohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.Kodanike vastuvõtt
jakonsulteerimine. Teenistusülesannetega seotudeelnõudeettevalmistamine.Andmete esitamine ehitisregistrile
Nõudedkandidaadile: vähemalt erialanekeskeriharidus

Keskkonnaspetsialist (lapsehoolduspuhkuse ajaks)
Tööülesanded:keskkonnakaitsealase tegevuse korraldamine. Jäätmehooldusekorraldamine jajäätmeregistripidamine.
Kodanike vastuvõtt jakonsulteerimine
Nõudedkandidaadile: vähemalt erialanekeskeriharidus

Pangabussi peatused:
Mõisaküla
linnavalitsuse juures
kell 14.00–16.00

I kvartalis
11. ja 25. veebruaril
11. ja 25. märtsil

Võhma
linnavalitsuse juures
kell 14.00–15.30

I kvartalis
4. ja 18. veebruaril
4. ja 18. märtsil

Suure-Jaani

Konsumi kaupluse juures
kell 16.30–18.00

Arenguspetsialist
Tööülesanded:valla elanike, ettevõtjate, ametiasutuse ja hallatavate asutuste teenindamine strateegiliste arengusuundade väljatöötamisel jaelluviimisel
Nõuded kandidaadile: erialane kõrg-, rakenduslik kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, vähemalt 2-aastane
töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas, eestikeele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1)allkirjastatud taotluskoos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavadametniku teenistusse võtmise
2)elulookirjeldus
3)tunnistus või diplomvajaliku hariduse kohta

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 16. veebruariks 2014 aadressil Sakala 1, Viiratsi, 70101 Viljandimaa
märgusõnaga“Spetsialist”.Täiendav info e-postilreet.pramann@viljandivald.ee

Bussist saate nõu pangateenustekohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
TutvugePangabussisõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste,kellaaegade japeatuste kohta saate
24h telefonilt 6 310 310.

...

