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Kui lisada kompotti kröömike Venemaa
Eesti-vaenulikkust jakulbiga inimõiguste rikkumist, tekib paratamatult küsimus, miks mõni meie tipp-poliitik tahab
ennast säärase asjaga siduda.
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Parmupill on seniajani hinnas
Viljandlaste korraldatud esimene parmupillifestival Tallinnas tõi kokku suure hulga huvilisi. Parmupillimagister Cätlin Mägi ütleb, et
osav mängumees saab selle pilliga ringikäimise nipid kätte veerand tunniga.

Veinid kotti ja meeled
valla

Hinnad on küll tõusnud,kuid mitte
ülemõistuse.
REET RAUDSEPP,
kinnisvarafirma Uus Maa Viljandi kontori juhataja

LK 6

LK 4

Läinud nädalal kogunesid Aida
kohvikus Viljandi veiniklubi liikmed, et Lõuna-Aafrika päritolu punajooke pimedegusteerides oma
teadmised proovile panna.
LK 7

KUNST

Tarvastu vald pani maalid
Facebookis hääli koguma

Tule jaküsi pakkumist!
Leola t 53, Home Gallery II korrusel
T–R 10–17.30
Tel 433 8332, 5348 7803

Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Tarvastu vald on nõuks
võtnud osta mõned
Mustlat kujutavad maalid ning pannud kuus
pilti oma Facebooki kontole, et rahvas saaks
nende hulgast lemmikuid valida.

TOONERITE

MÜÜK ja
TÄITMINE!
Veebruaris
kaasa
KINGITUS!
Tallinna t 2-a. Info tel 433 4399.

Seda, mitu neist kuuest Enno
Alliku pildist hiljem ostetakse,
Tarvastu vallavanem Alar Karu veel öelda ei oska, kuid uudne valikumeetod on tema kinnitust mööda palju huvilisi kogunud.

ILM

–3°

Arhitektuur ja päkapikk
Vallavanem selgitas, et Mustla
kunstigaleriis on oma teoseid
näidanuderinevadkunstnikud
ning vahel on nad jäädvustanud ka kohalikke motiive.
«Seekordsel näitusel üles
astunud Enno Allik oli eritiaktiivne: ta maalis kirikut, loodusmotiive ja kahelt poolt
Mustla peatänavat, millel on
veel säilinud eestiaegset arhitektuuri.»
Elevust on vallavanemaütlemist mööda tekitanud paar
vimkadega pilti: ühel võib
tähelepanelikult uurides märgatakõndivat jõuluvana, teisel
tornisistuvat päkapikku. «Seega tuli mõte, et neid pilte võiks
rahvale Mustlas ka tulevikus
demonstreerida,» lausus ta.
Tarvastu kanti kujutavaid
pilte on vallarahvani jõudnud
varemgi. «Oleme tellinud Kai
Mägedilt Tarvastu lasteaia ja
gümnaasiumi ning Ämmuste
koolimaja hoonetest õlimaale
ja neile kinkinud,» kõnelesKa-

ru.

Kunstnik Enno Allik on
maalinud tellimuse peale
Kärstna lõvi ja mõisat ning
TeetLindma teinud maali Tarvastu raamatukogust jakinkinud selle hiljem asutusele endale.
Nüüd tahab vallavalitsus
kunstiteema põhjalikumalt käsile võtta ja arutab tänasel

Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub lõunatuul kiirusega 3–7 meetrit
sekundis.Külma on 1–3
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 8.14 ja loojub
kell 16.49.

VILJANDIS
Mehed mängivad
käsipalli

Karksi-Nuias elav Enno
Allik jäädvustas Mustlat
ja selle ümbrust
piltidele läinud aasta
detsembri teisel poolel
ja tänavu jaanuari algul.
Teisipäeval kella 14-ks
oli populaarseim pilt
kogunud 137 häält.

Täna kell 19kohtuvad
spordihoones Eesti käsipallimeistrivõistluste
meeste meistriliiga mängus Audentese spordiklubi ja HC Viljandi käsipalliklubi meeskonnad.

EESTIS

6 ERAKOGU
×

koosolekul, mis eesmärgiga kodukanti jäädvustavaid taieseid
koguma hakata.«Juhulkui mõni kunstnik soovib mõnda ilusat vaadet teha, võiks ta meiega enne kokku leppida,» märkis Karu.
Selliseidmaalesaaks tema
sõnutsi eksponeerida näiteks
rahvamaja jalutussaalis. Varem on Tarvastu vald tellinud
Tarvastu kandi suurmeeste
maalid Pärnukunstnikult Vel-

loPaluojalt. Nii on jäädvustatud luuletaja Hendrik Adamson, maadleja Martin Klein,
laulja Aino Tamm, koolmeister
Hans Wühner ja matemaatik
Jaan Depman.

Suurt raha ei looda
«Nad on Mustlas väga toredad,» kiitis Karksi-Nuias elav
Enno Allik, kes on vabakutseline kunstnik 1988. aastast.

«Ükski omavalitsus varem minu pilte Facebooki vahendu-

sel rahvale tutvustanud ei
ole.»
Kõigis kohtades, kus kunstnik on väljapaneku teinud, näiteks Tartus, Viljandis, Mõisakülas, Abjas või Lätimaal, on ta
üritanud maalidaka kohalikku
maastikku, et inimestel oleks
veidigi põnevam. Oma näitustega on ta jõudnud ka Soome,
Rootsi ja Saksamaale. Põhili-

selt maalib Enno Allik maastikke, lilli ja inimesi.
Ta rääkis, et ehkki näituse
ülespanek nõuab kulutusi, ei
küsi ta tavaliselt selleks abi.
«Lätis oli viimati kaks ülespanekut 60–70pildiga, mingit toetust ma ei saanud. Äärealadel
ei olekellelgi kunsti ostmiseks
eriti raha,» tõdes ta.
Enno Allik lisas, et ta ei looda ka nüüd Tarvastu piltide
müügiga suurt summat teenida.

Meremuuseum
kutsub näitusele
Paksu Margareeta suurtükitornis on näitus «Jäine
väljakutse», mis viib vaataja polaarretkele.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Mets on omaniku nägu

JUHTKIRI

Sõitsin Sotši.
Ansip
Haruharva

on Eestis kellegi
puhkuseplaanide üle nii palju
arutletudkui Andrus Ansipi kavan-

datava Sotši-sõidu pärast. Inimesed
kommenteerivad ajalehtede veebiväravates ja sotsiaalmeedias, ajakirjanik Anvar Samost on korraldanud peaministri ümberveenmiseks
kampaania ja isegi keskerakondlane Olga Sõtnik, kelle enda parteijuhtsamuti olümpiat kaema läheb,
on Ansipi osalemise maha laitnud.
Mida VladimirPutin olümpialiikumisest arvab, oli hästi näha 2008.
aasta suvel, mil Venemaa Pekingi
mängude avapäeval Gruusiasse
tungis. Siinkohal on sobilik meenutada, et olümpiamängud ei tähenda
vaid spordivõistlusi, vaid on VanaKreeka aegadest saadikmõeldud
eeskätt rahu pühitsema. Sotši mängudega kaasnenud korruptsioon,
vähemuste diskrimineerimine ja
meeleturahapillamine vajutavad
Vene olümpiakuvandile paraku mitu miinusmärgiga pitserit.
Kui lisada sellesseebaõnnestunud
kompotti kröömike VenemaaEestivaenulikkust jakulbiga inimõiguste
rikkumist, tekib paratamatultküsimus, miks mõni meie tipp-poliitik tahab ennast säärase asjaga siduda.

Andrus

Ansip sõidabSotši puhkuse ajal ja oma raha eest. Paraku ei saa ta lahutada eraisiku
poolt valitsusjuhi omast. Kui peaminister tribüünil istub, on see poliitiline toetusavaldus, tahab ta se-

Kui lisada
kompotti

kröömike
Venemaa
Eesti-vaenulikkust
jakulbiga
inimõiguste rikkumist,
tekib para-

tamatultküsimus, miks
mõni meie
tipp-polii-

tik tahab

ennast
säärase
asjaga
siduda.

davõi mitte. See, muide, ei tähenda

sugugi, et mõne riigipea kõrvalejäämine ilmtingimata vastupidist seisukohta väljendaks. Kui kuningas
või presidentpole kunagi olümpiamängudel käinud, ei saa seda, kui
ta Sotšit eirab, boikotiks pidada.
Ent Ansip on alati käinud.Põhimõtteliselt poleks midagi hullu, kui
ta nüüdki jätaks kabineti laualekirja«Sõitsin Sotši. Ansip» ja laseks autojuhil end lennujaama viia.Lihtsalt
raja ääres Eesti suusatajatele kaasa
eladesei annaks ta võimalustEestit
Venemaanäo parandamiseks ära
kasutada. Küll aga teeks seda avavõi lõputseremoonial osalemine.

VEEBIKÜSITLUS
Kas Viljandi liikluskorraldus on selge ja loogiline?
Ei, probleemseid
kohti on

Üldiselt küll,
ehkki mõningaid
muresid on.

liiga palju.

37%
709

44%

METSARAIEL JA juuksuris käimisel on mõndagi ühist. Mõlemad tegevused on hoolitsetud
välimuse jaoks vajalikud, ainult et tööriistad on ühel juhul
saag ja kirves, teisel juhul
kamm ja käärid.
Juuste lõikamisest tehakse
suur number võib-olla ainult
siis, kui keegi laseb oma maani ulatuvad juuksed ühtäkki
täielikultmaha lõigata. Metsaraie on sündmus alati. Ehkki
mõistus ütleb, etküps mets tuleks maha võtta japuud kasvavad sarnaselt juustega tagasi,
on iga metsatukk kellelegi lähedane jaarmas paik.
Heal peremehel on oma
metsaga hingeside, kuid ma pole veel tõesti kohanud kedagi,
kes laseks puudel mädaneda
lihtsalt mingi põhimõtte pärast. Niisiis laiutab energiavõsa erametsades ainuüksi seetõttu, et suur osa omanikestpole vastutust teadvustanud või
ei mõista, et selline mets lastelastele tulu ei tõota. Säärane
lugupidamatu jatarbijalik suhtumine on tõesti kurjast.
Omaniku kaitseks peab ütlema, etraieid tehes ots otsaga
kokku tulla on paras pähkel.
Eriti just hooldusraie puhul.
Nii otsitakse ikka odavamat
töötegijat või üritatakse oma
nõu ja jõuga hakkama saada.
Ent seda on näha ka tulemu-

sest.

METS ON VÄÄRT, et tedakoheldaks austusega. Kehva töökultuuri ja lugupidamatut suhtumist ei tohi õigustada. Metsaomanike õppepäevadel selgitavad ühistute esindajad alatasa, miks on metsa ülestöötamise puhuks mõistlik valida hea
taustaga, ehkki mõnevõrrakrõbedama töötunnihinnaga firma. Kokkuvõttes on see ikkagi
ka majanduslikult kasulikum.
Metsa hooldamata jätmine tähendab omanikule rahalist
kaotust, kuid valesti tehtud
hooldamine on mõnikord suuremgi kahju.
Veel üks asi, mida metsaomanik mõjutada saab, on tööde tegemise aeg. Tänavune talv
on olnud eriline, sest külmad
ilmad jäidhiljaks. Paljud omanikud alustasid töid pehmel
pinnasel ja selle tagajärg on
inetu raiejärgne metsapilt. Seda ei saa pidada paratamatuseks, sest metsamajandamise
kava, mille alusel määratakse
kindlaks tööde järjekord,
peaks võimaldama plaane teha
paljude aastate peale ette.
Küpses metsas on üldjuhul
mõistlik tehalageraie jaseejärel panna kasvama uus puude
põlvkond. Kui puu on kasvu-

Regina

Hansen
erametsakeskuse ja erametsaliidu

küps, siis tema juurdekasv väheneb.Kännu välimises ääres
lähevad küpsel puul aastarõngad nii tihedaks, et neid pole
õieti võimalik eraldadagi. See
tähendab, et puistu enam juurde ei kasva ja on raieküps.
Kuusk tulebki võimalikult kiiresti ära raiuda, männikutvõib
mõndaaega hoida.
SELLEKS ET METSAST üldse
asja saaks, on vaja õigel ajal teha valgustus-ja harvendusraieid. Kui harvendus siiski
hiljaks jääb, peab piiri pidama
ja metsa korraga mitte liiga hõ-

redaks võtma.
Metsauuendaminetundub
lihtne: võtad aga suured puud
maha, istutad väiksedasemele
ja uus mets saabkasvuhoo sisse. Päris nii lihtne see pole. Pole mõtet kelkida mahapandud
taimedearvuga, kui jätadneed
hooldamata.Esimesel kevadel
lähebistikutestkasvama keskmiselt 70 protsenti, aga hiljem
langeb ka osa neist välja. Vähemalt paar kevadet tulebkindlastitaimi juurde panna.
Kui istutatudmetsataimed
jäävad omapäi ja hooldamata,
võtavadolenevaltkasvukohast
võimustsarapuu,paju ja valge
lepp. Nende juurdekasvon vägev jaistutatud taimed hukkuvad. Teine variant on, et peale
kasvab haavavõsa, misomakorda tähendab, et varsti on platsis maias põder.
Uue metsapõlve kasvatamine on vaevarikas jakulukas tegevus. Õnneks toetabriik seda
tegevust ja kõikides maakondades on ka tegusad metsaühistud, kes võivad kõige selle organiseerimise enda peale võt-

ta.
EESKUJULIKUL RAIELANGIL
on näha, millele tasub rõhku
panna: kokkuveoteid ei tehta
sirgeid, mets peab jääma ühtlase tihedusega, kasvavaid
puid ei tohi töökäigus rikkuda,
oksad tuleb koguda kokkuveoteedele (hooldusraietel võivad
need jääda ka laiali).
Raielank on ilus siis, kui
kännud on madalad. Kõrged
kännud on puidukahjurite sigimisekoht, samuti võivad need
takistada lageraielankidel tulevastele metsakultuuridele
maapinna ettevalmistamist.
Paksu lumega talvedel jäävad

Heal peremehel on

oma metsaga hingeside, kuid
ma pole
veel tõesti
kohanud
kedagi, kes
laseks puudel mädaneda lihtsalt mingi
põhimõtte
pärast.

tihtipeale siiskikõrgemad kännud, sest harvester ei suuda
pead läbi lume suruda. See ei
ole metsa ülestöötaja süü ega
lohakus, aga kindlasti ei saa
sellega rahul olla.
ÜKS VÕIMALUS metsa ülestöö-

taja usaldusväärsus proovile
panna on küsida hooldusraie
puhul täpset prognoosi, kui
palju saab palkide eest raha.
Nimelt on puu kõverused ja
haigused näha enamasti alles
siis, kui ta on pikali. Näiteks,
kui onkahepoolne kõverus, läheb palk kindlasti praaki. Niisiis peaksid reipad pakkumised metsaomanikus kõhedust
tekitama. Oma raha te ilmselt
saate, aga tulemuskajastub ka
metsapildis. Mets narritakse
ära jategijal on ükskõik, mida
sa tema tööst arvad. Hiljem ta
sinuga tõenäoliselt enam ei
kohtu.
Raiemehest sõltub väga
palju. Kui ta on tark, toob ta
metsast palju väärtuslikuma

valikupuitu välja. Seegatuleks
valides
eelistada kogenumat, ehkki
enamastiühtlasi kallimat tegijat. Kogemused näitavad, et
pakkumises puuduolev raha
võetakse hiljem omanikuteadmata ikkagi tema metsast ära.
Näiteks võidakseteha nii, et ei
näidatakogu saadudpuidu kogust, võisiis vormistataksekallim palk paberi peal odavaks
paberipuuks.
Suurte tööde jakoguste puhul on kuluefektiivsus suurem,
sest iga tihumeetri ülestöötamine maksab vähem. Samuti
on puidu ostja valmis suuremate koguste eest paremat hinda
pakkuma. Seetõttu on ühistegevus erametsanduse arengus
oluline:omanik võidabtulus ja
vähendab kulu, sest mängima
hakkavad suured kogused. Kui
näiteks oma väikest puidukogust üksi müüa, makstakse sageli 15–20 protsenti koorma
pealt vähem.

metsa ülestöötajat

ANNAN erametsaomanikule
eelöeldu taustal kolm olulist
soovitust.
Esiteks tasub igalomanikul
tellida metsamajandamise kava, ehkki uue seaduse järgi
väiksema kui viiehektarilise
metsa omanik seda tegema ei
pea. Nii on lihtsalt endal hiljem mugavam. Kui majandamiskava pole, tuleb enne raiet
ikkagi teha taksaatoritöö ning
metsateatise vormistamisega
lähebkokkuvõttes rohkem aega.Kui kava on olemas, on andmed jubariiklikus registris.
Teiseks tulekstööd aegsasti planeerida. Metsaühistult
töid tellides võiksolla varu vähemalt pool aastat. Nii saab
ühistukorraldada töödomanikule võimalikult kuluefektiivselt ja manööverdamisruumi
jääbka ilmaüllatusteks.Samutisaab ühistukorraldada tööd
lähiümbrusesühel ajal nii tuleb omanikuleodavam. Samal
ajal raiete planeerimisega on
omanikulmõistlik läbimõelda
metsa uuendamise tegevused.
–

KOLMANDAKS VÕIKS TÖÖ tegijat hinnata varem tehtupõhjal.
Metsa on võimalik leida väga
häid tegijaid, kuid ausa töö
eest on põhjendatud ka ausa
tasu küsimine. Ühest reeglit
siin ei ole, kuid kogemus näitab, etpahatihti on keskmisest
madalama hinnapakkuja ebaaus: ta raiubkas metsa lubatust
hõredamaks või petab puidukogustega.
Hea tegija visiitkaart on tema tehtud töö, millega klient
on rahul. Seega on taustauuring alati omal kohal.

vastajat

11%

PRÄÄNIK
8%

Otsustamaks, milliseid Must-

Jah.

Ei oska öelda.
Allikas: Sakala

PIITS

lat kujutavaid maale osta, korraldas Tarvastu vald Facebookis
avaliku hääletuse.

Viljandi Arkaadia aias tühjalt
seisval kinnistul haigutab sügav auk.
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UUDISED

4472Kahe

Viljandis asuva Selvekliendid
annetasid mullu
ri
kauplustes Viljandi haigla
tarbeks 4472 eurot, mille
eest kavatseb haigla osta
lootemonitori ja -doppleri.

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

Kohus saatis kahest
piinajast ühe vangi
Viljandi kohtumajas sai
lõpu juhtum, kus kaks
meest piinasid oma
ohvrit 12 tundi järjest,
võtsid ta alasti, mõnitasid ning sundisid jääkülma vette minema.
Prokurörimeelest piinamise
peamine initsiaator, 57-aastane Eduard Leetus tabatikohe pärast 2012. aasta algul
asetleidnud juhtumit ning
mõisteti kohtus süüdi sama
aasta suve hakul.Teinemees,
24-aastane Vjatšeslav Sohranitšov tabatialles hiljuti ning
tema kohtuotsus kuulutati
välja jaanuari keskel.
Leetus jaSohranitšov asusid ühes Viljandimaa elumajas oma ohvrit piinama 2012.
aasta 7. jaanuari ennelõunal.
Lõpetasid nad selle tegevuse
kella 1 ajal öösel. Esmalt ähvardasLeetus ohvritrelvataolise esemega ning käskis tal
ennast alasti võtta.Kui kannatanu oli seda teinud, nõudis
Leetus, et ohver ennast kubeme piirkonnast raseeriks, sa-

Ahjus on 850 tellist ning kaalu on sel tubli 3,5 tonni. Haide Männamäe ja Toomas Tross ehk Piip ja Tuut avasid oma klouniteatri ja mängumaja Tallinnas kolm aastat tagasi.
KERRI KOPPEL

VÕIDUTÖÖ

Viljandlane ehitas Tallinna
Eesti kõige ilusama ahju
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Viljandi pottseppmeistri Kerri Koppel i kätetöö
võitis Eesti ilusaima ahju võistluse, millele oli
esitatud 89 ahju.
«Seda ahju oli üsna eriline teha, sest kohvikut ju ehitamise
ajaks kinni ei pandud,» rääkis
Kerri Koppel tööst Tallinnas
Piip ja Tuut Mängumajas. «Oli
pisike vahesein ningpidime laveerima päevase ja õhtuse
etenduse vahel.»
Tallinna vanalinnas asuvasse kohvikusse ehitati ahi
möödunud aasta jaanuaris.
Koldele kulus umbes 600 Aseris toodetudTerca keraamilist
helepunast siledat tellist ning
lisaks veel 250 šamott-tellist.

Eriline ahi erilisele majale
Piip ja Tuut Mängumaja on laste loovusmaja, teater, perekohvik ja rohelise mõtteviisiga
koht, mis väärtustab isetegemist ja perega koosolemist.

Meister arvestas ehituse juures
nii tellija põhitegevusest tulenevaiderisoovekui seda, et ahi
tulebvanasse majja otse Toompea nõlval.
«Oskuslik, läbitöötatud detailidega jaajaloolistel eeskujudelpõhinev lahendus,» ütles
võidutöökohta žürii esimees,
Eestisisearhitektide liidu asutajaliige jaekspresident Eero

ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Piret Veigel ning tellisetootja Wienerberger tootejuht
Eduard Rõžov.

Tähtsaim jääb ahju sisse

Jürgenson.

«Ausalt öeldeseimõelnud

sellele, et ehitame Eesti kõige

ilusamat ahju,» tunnistasKoppel, keda abistas veel pottsepast isa Raivo Koppel koos
oma õpilase Riina Siimariga.
«Nagu ikka, tegin valmis kolmemõõtmelised joonised. Ahju kõrval olevad kapid on ka
komplektis.»

Tellija soovis küpsetusahju, et kohvikus korraldatavate
etenduste ajal saaks sellest
värskeid leibu võtta. Ahju tellisvooder on viimistletudmineraalkrohviga ning kodumaise
paekivi jadolomiitdetailidega.
Võitnud ahi pole enam ainueksemplar: sellel onkaks sõsarat, üks Saaremaal ja teine
Soomes.

Kerri Koppel ütleb, et ta jätab
kliendile valida, mida viimane
ahju juures ise näha tahab
Viieliikmeline žürii valis
võitja 79 projekti hulgast, mis
vastasid konkursi tingimustele.
Žüriisse kuulusid sisearhitekt
Eero Jürgenson, ahjumeister
Koit Koppel, ahjumeister ja
korstnapühkija Jaanus Pedari,

«Ahi on tellistest, kuid neid näha ei ole, ning see võimaldas
ahjul sobituda ülejäänud interjööriga,» rääkis Kerri Koppel.
«Polelihtsalt hunnik punaseid
kive. Minu leib ongi see, et ma
teen enne küll joonised, kuid
jätanka kliendile vaba valiku,
mida ta ahju juuresnähatahab
ning mis ruumiga harmoneerub.»
Koppel lisas, et põhimõtteliselt võib ilusa ahju saadaka
kipsiga viimistledes, kuid tema
selliseid lahendusi ei paku.
«Alates koldest ongi tähtsaim
just see, mis näha pole.»
Konkursi korraldas aktsiaselts Wienerberger ning see oli
mõeldud tule-ja küttekollete
omanikele, aga ka pottseppadele ja ahjumeistritele. Konkursi tingimuste kohaselt pidi
suur osa küttekoldest koosnema vähemalt ühest Terca keraamilise tellise liigist.

mal ajal lasid piinajad alasti
mehe suguelundile pipragaasi ning lõid teda mitukorda
rihmaga vastu tuharaid.
Veel pigistas Leetus ohvrit munanditest ning Sohranitšov kõrvetas kannatanut
tulemasinaga kubeme piirkonnast. Lõpuks sundisid
nad kannatanut istuma veerand tundi vannis, milles oli
jääkülm vesi.
Kui Leetus tabati, süüdistati teda veel mitmes kuriteos ning saadeti viieks ja
pooleks aastaks trellide taha.
Sohranitšov suutisendkohtu
eest mõnda aega varjata,
kuid mullu ta tabati ning saadetikohtu ette.
Kokkuleppemenetluse
tulemusena määrati talle
aasta tingimisi vangistust 18
kuu pikkuse katseajaga.
«Lähtusin karistust nõudes
faktist, etkuriteo toimepanemisel oli põhiorganisaator ja
teostaja Eduard Leetus. Teise süüdistatavaroll oli kogutud tõendite alusel minimaalne,» selgitas prokuröri
abi Merike Tikk tingimisi
vangistust. (Sakala)

Haigla ostab
miljon prügikotti
Viljandi haiglakorraldab riigihanget, et leida firma, kes
müüks järgmisel kolmel aastal talle ligi miljon prügikotti, poolteist miljonit desinfitseerimislappi ning tuhandeid liitreidpuhastusvahendeid.
Registrisse pandud riigi-

hanke teate kohaselt kulub
haiglal aastas üle 300 000 eri
suuruses prügikoti. Desinfitseerimislappe on haiglal vajakoguni pool miljonit tükki

aastas.

Lisaks vajab haigla aastas
1500 liitrit üldpuhastusvahendit, 500 liitrit tugevalt
happelist puhastusainet, 600
liitrit aluselist puhastusainet, 200liitrit desinfitseerivat
puhastusvahendit ning 600
liitrit deisnfektsioonivahendit.

Haigla puhastamiseks on
vaja ka 600 liitritnõudepesuvahendit, 250 liitrit klaasipesuvahendit, 350 liitritkatlakivi eemaldajat, 50 liitrit torusiili, 850 liitritvedelseepi, 300
õhuvärskendajat, 4000 kilogrammi pesupulbrit, 400 liitrit pesuvalgendit, 300 liitrit
šampooni, 450 saunaseepi,
240 majapidamisseepi ning
100sapiga plekieemaldajat.
Haigla ootab müüjate
pakkumisi 27. veebruarini ja
iga kaupmees peab arvestama, et ta peab pakutud kaupa haiglale tarnima järgmised kolm aastat. Võitjaks
kuulutatakse firmad, kes teevad kõige odavamaid pakkumisi.Pakkuda võibkõiki soovitud kaupu korraga või ainult mingit kindlat osa neist.
(Sakala)

Haigla koristamiseks on igal aastal vaja sadu tuhandeid prügikotte ning desinfitseerimislappe ja tuhandeidliitreid kõiksugu puhas-

tusvahendeid.
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Kolga-Jaani
vald ostab
elektriautode
kõrvale
bensiiniauto
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Senikahe elektriautoga läbi ajanud Kolga-Jaani vallavalitsus tahab osta bensiinimootoriga auto, sest
paar viimasttalve on näidanud, et elektrisõiduk pole
juhile talvisel ajal tervislik
ja turvaline.
«Maal,kus sotsiaaltöötajal tuleb sõita pikki vahemaid,pole elektriautotalvel
väga mõistlik, sest välja ei
näe jasalong on väga külm,»
põhjendas vallavanem Kalevi Kaur. «Kui tahta välja
näha ja soojas sõita, saabläbida vaid 30 kilomeetrit.»
Kauri selgitusel on
elektriautod olnud väga
head suvisel ajal, kuid talvel jäävad ametnikud nendega hätta.Etkolmeks aastaks sõlmitud leping, mille
järgivald sai kaks autot endaleriigilt tasuta kasutamiseks, hakkabläbi saama, otsustas vallavalitsus osta endaleesimese bensiinimoo-

Kinnisvarafirmade andmetel leiavad Viljandi üürikorterid väga kiiresti soovija: ühele kuulutusele reageerib keskmiselt viis kuni kaheksa inimest.

ELMO RIIG

KINNISVARA

toriga auto.

«Elektriautoakukestab
kolm kuni viis aastat ning
seepärast pole me lepingu
jätkamisestväga huvitatud.
Eriti siis, kui meilelisanduvad mingid kohustused,»
selgitas Kalevi Kaur.
Kolga-Jaani vallavalitsuselpole seniautot olnud.
Ametnikud on teinud ametisõite eraautodega ning
saanudnende eestkompensatsiooni.Vallavanema hinnangul pole siiski mõistlik
igalttöötajalt eeldada, et tal
endal on sõiduk.

Kolga-Jaani vallavanema Ka

levi Kauri sõnul on aeg näida
nud, et kui talvel elektriauto
ga Kolga-Jaanist Viljandisse

sõita, siis tuleb seda vahepeal laadida, et koju tagasi
pääseda.

ELMO RIIG

PARANDUSED
Eilse Sakala kolmandal leheküljel ilmunudloos «Ketta asukohareedab õhkkerge
lindipusa» oli viga: «Käpiku» etapi lõpetas 50 rajale
läinud kettaviskajat. Meestest võitisMartinRotmeister
Pärnust, naistest Maie-Ly PihusTartust japarim noor oli
MarvinKõomägi Viljandist.
Teksti koostaja Kaie Mölter
palub vabandust.
UrveTiidus on Eesti Vabariigi kultuuriminister, mitte haridusminister, nagu oli
kirjas eilse Sakala arvamusküljel. Toimetus palub
vabandust.

Ühele üürikorterile on viis
kuni kaheksa tahtjat
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Kinnisvarafirmade sõnutsi ületab Viljandis
üüripinna nõudlus pakkumise ning suurim huvi on ühe-ja kahetoaliste korterite vastu.
Kinnisvarabüroo Arco Vara
siinse piirkonna juht Aime
Opermann selgitas, et Viljandi
paneelmajade korterite üürihinnad jäävadkuus 100–150 euro kanti, kesklinna erilisemate
elamiste eest saab aga küsida
200–250 eurot.
«Meil soovitakseenim üürida ühe-ja kahetoalisi kortereid, sest nende kommunaalmaksed on kõige väiksemad.
Kui kommunaalmaksed on
suured, ei saa kõrget üürihin-

da küsida, sest kogusumma läheks inimesele liiga kulukaks,»
rääkis Opermann. Teinekord
võibki tema tähelepanekut
mööda juhtuda nii, et ühe-ja
neljatoalise korteri üür Männimäe korterelamus onsama.

Üürikorterit otsi juunis
või novembris
Kinnisvarafirma Uus Maa Viljandi kontori juhataja Reet
Raudsepp rääkis, et viimastel
aastatel Viljandi korteriturul
üürihinnad palju tõusnud ei
ole. «Mõni aasta tagasi, kui oli
madalseis, ulatusid üürid 80–
150 euroni. Nüüd on hinnad
küll tõusnud, kuid mitte üle
mõistuse,» märkis Raudsepp.
Kõige enam vabaneb üürikortereid maist juunini. Siis
loobuvad eluasemest paljud
üliõpilased: nad lõpetavad kooli, katkestavad õpingud või ei

ole korterit eksamiperioodiks
vaja. «Just sel ajal võib valikut
ollarohkem. Teinesääraneaeg
on oktoobris ja novembris, kui
üliõpilased onkorterid ära valinud,» nentis Opermann.
Nii naguTartus jaTallinnas,
võivadka Viljandis üürihinnad
enne kooliaasta algust tõusta.
Erinevus pole siiski väga suur.
Seda, et Viljandi korteriturul ületab nõudmine pakkumist, näitab Raudsepa sõnutsi
ka tõik, etkui mõni korterikuulutus kinnisvaraportaalidesse
üles pannakse, on sellele samal päeval viis kuni kaheksa
tahtjat. «Enamasti on hinnas
kahetoalised korterid,» lisas ta.

Ühiselamutes on rohkem
tudengeid kui muidu
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia majutusjuht Õilme Põlluste lausus, et sel õppe-

aastal on selle kõrgkooli kahe
ühiselamu täitumus suurem
kui eelmistelaastatel. «Ma ei
saa väita, et korterite üürihinnadoleksid Viljandis tõusnud,
siin võib olla ka teisi tegureid.
Küll aga saab öelda, etkui teisel semestril on meie ühiselamute täitumus olnud 60-70
protsenti, siis nüüd onsee üle
80 protsendi,» nentisPõlluste.
Akadeemiale kuuluvates
ühiselamutes on sadakond voodikohta.
Majutusjuhi tähelepanekut
mööda tahab tänapäeva tudeng eraldatust. Need, kel õnnestub õppeaastasees odavam
korter leida, kasutavad juhust
ja kolivad ühiselamustsinna.
Kuigi akadeemia majas olevalt teadete stendiltvõibvahel
korterikuulutusi leida, liiguvad kuuldused vabadest üüripindadest Põlluste sõnutsi tihtipeale suust suhu. «Meiletule-

vad need, kes suve jooksul elamist ei leia või kellele on see
liiga kallis.»
Küsimusele, kas Viljandis
ja Tallinnas onkorterite üürihinnad ühesugused, vastasid
Aime Opermann jaReet Raudsepp eitavalt.
Nende sõnutsi võivad Tallinna magalarajoonide kehvemad ühetoalised korterid
maksta üürijale kuus umbes
170–180 eurot, tihti rohkemgi.
«Põhimõtteliselt on see meie
paneelmajade kahe-või kolmetoalise korteri rendihind,» tõi
Opermann võrdluseks.
Ta lisas, et kui tahta, võiks
võrdusmärgi tõmmata meie
kesklinnakorteri japealinnas
mägedel asuva elamisevahele.
Viljandi jaTallinnakesklinna
korterite üürihinduvõrreldaei
saa. Pealinnas võidaksesellise
elamise eest Raudsepa sõnutsi küsida 350–1000 eurot.

Väikestes kohtades on üüriturg nigel
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Kui Viljandis ületabüürikorterite nõudminepakkumise, siis
maakonna väiksemates kohtades soovitakse kortereid enamasti ainult müüa.
Võhma linnapea Anneli
Siimussaar teab korterituru
kohtarääkida niipalju, kui sellest annavad aimukinnisvaraportaalid.
«Üürikortereid ei ole, kõik
soovivad elamispinda müüa,»
kinnitas ta. Tema hinnangul
võib põhjus olla selles, et omanikud tahavad kinnisvarast

lahti saada ega julge üürnikega riskida.
Omavalitsusel endal on samuti palju kortereid, kokku
kümmekond, lisakskolm maja,
kuid need on kehvas seisus.
«Linnalekuuluvaid kortereid
saab üürida ainult Võhmas
elav inimene. Praegu on üks
vaba korter, mida hoiame avariipinnaks,» lausus Siimussaar.
Arco Vara Viljandi piirkonna juht Aime Opermann
selgitas, et väikestes kohtades
ei pakuta peaaegu üldseüürikortereid. «Aasta tagasi oli
Võhmas üks korter, aga siis

kirjutati, et seda ikkagi üürile
ei anta. Mulle tundub, et nõudlus on, aga kuna hinnad on üliväikesed, pole kellelgi üürimise vastu huvi,» kõneles Opermann.
Võhma korteri üür võib
moodustada umbes poole Viljandi korteri omast. «Mida lähemal linnale, seda kõrgem
üür. Midakaugemal, sedarohkem hakkab üürijate seas tooni andmakohalik kontingent,»
ütles Opermann.
Mõisaküla linnapea Ervin
Tamberg tõdes, et linnal endal
on mitukorterit ningkõige kiireminileiavadüüriliseahiküt-

tega elamised. Huvi tuntakse
ka ühe-ja kahetoaliste keskküttega korterite vastu.
«Praegu müüme ühtelinnale kuuluvat neljatoalist korterit keskküttega majas. Sajaeurose alghinnaga ostjaid ei olnud ning linnavalitsus otsustas
korteri ühe euro eest müüki
panna. Ikka ei ole tahtjaid,»
rääkis Tamberg.
Praegu maksabneljatoalise
korteri umbes sajaeurost küttearvet linn. Rohkem Tambergi
sõnutsi sääraseid elamuid linnas eiole.
Korterite müümise kohta
ütles ta, et ostjaid napib.

Kinnisvarafirma Uus Maa
Viljandi kontori juhataja Reet
Raudsepp nentis, et sellist olukorda võib põhjustada tööandjate hulk piirkonnas. «Mõisakülaga onsama lugu kõik on töökohtades kinni. Kus majandus
on arenenud jaluuakse töökohti, sinna lähevad ka inimesed,
kes üürivad ja ostavad.»
Võhmas ja Mõisakülasvõib
korteri üürihind olla umbes
pool Viljandi omast, Viiratsis
see nii madalpole. «Viiratsitei
pea paljud inimesed ka kaugeks ning hinnavaheViljandiga on seal paarkümmend eurot,» lausus Aime Opermann.
–
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Esimesena andsid
end näole hobused
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Asfaltteelt Õisu poole
pöörates oli kõigepealt

kiilasjää ja metsavahe.
Siis passisid kaks inimest vaikses Õisu bussijaamas ja sõitis üks
traktor. Järgmine pööre
oli kitsukesele kruusateele. Seal need jõulised
hobused heki tagant silma hakkasidki.
Kui lähemale jõudsime,selgus,
et ka perenaine TiiuTamm toimetab heinapallide vahel.
«Seeon Mõõnasteküla Halliste vallas,» teatas ta külaelu
otsingul olevatele ajakirjanikele ja lisas, et Tarvastu vallas on
Mõnnaste küla ning tihtipeale

aetakse kahe koha kirjad sassi.
«Saadetakse mul hobuste kutsed sinna,» tähendas ta. Seekord oli järgmisehobusepidajate koosoleku kutse ikka ilusti tallekätte tulnud.

Suslik hobune
«Oota-oota!» manitses Tiiu
Tamm, kui tori tõugu Hobi
ootamatult saabunud külalistele nina juurde pistis. Perenaine hoiatas, et too olla õige
suslik. «Ta onküllalt salalik ja
võib hammustada.»
Hobiolevatalles siis sõber,
kui võõrastel on oma looma
lõhn juures.
Ent kuna talviseltkarvane
ja jõuline Hobi oma salalikku
loomust ei paljastanud, eihakanud külalised tedaka eemale peletama. Nii otsustas perenaine nende tervise huvides
sekkuda.

«Kas sa saad! Hobi, ei tohi!»
hüüatas ta.
«Ei, kuri ma hobuste peale
ei ole, piitsa ega midagi pole,
ainultkõva hääl on,» muigas ta,
kui oliHobieemalepeletanud.
Õigupoolest ajas ta hobuse
kaugemale ainult külalistest.
Looma järgmine plaan oli perenaise heinakotist süüa näpa-

ta.

Tiiu Tamm vopsis pallist
heinakilekottidesse ühelteisel külaelanikul minevat vaja.
Temal endal heinapuudust ei
ole, ainult katuse alla seda ei
saa. Küüni materjal on valmis,
aga ehitajad tahtvat nii suurt
tunnipalka, etküüni püsti saamisekskuluks vististi kahekuu
teenistus.
«Hobi, ei tohi! Kas sa saad
nüüd,» udjas Tiiu Tamm taas
sõnadega looma. «Sinul ei ole
siit midagi võtta. Ei saa siit!
Sööd sealt, kus sul kõik hunnikus on.»
Nii luhtusid ka Hobi järgmised salalikud plaanid ja ta
suundus perenaise näpunäite
järgi heinapalli noolima.
«Tead mis, ega rulli või ju
lahtiteha.Ma tegin ennist ja ei
läinud päevagi, kui kõik hein
oli maatasa tallatud. Nad ei
söö, ainult tallavad. Rullis
peab koos olema, siis ta kisub
sealt tasapisi,» seletashobusekasvataja.
–

Maainimese mitu tööd

Ehe maaelu vaatas Sakalale vastu Mõõnaste külas, kus perenaine Tiiu
Tamm teise külaelaniku tarbeks heina kottidesse toppis.

Tiiu Tammel on kuus hobust:
neliendal jakaks rendil.Kuid
ega pelgalt hobusekasvatusest
ära ela.Perenaine töötabtekstiilialal ja hobud onkodus iga-

Tiiu Tamme
hobused
näevad head
ja terved välja
just seepärast,
et nad palju
väljas viibivad.

ti asjalik kohustus. «Vaata, ma
kaheksa tundi olen sealtööl istumise pingipeal, siis saan pärast vähemaltvärsket õhkuhobuste juures,» rääkis ta.
Kas loomad on siis kogu
selle aja õues?

«Sellepärastnad nii terved
ongi javaatakui ilusadpuhtad
veel!» kiitis perenaine. «Neil
külmküll ei ole. Väljas on tervisele kasulik, kabjad ja kõik
on terved. Aga vaata, kui nad
tallis on, tuleb põletik ja jalad

lähevad paiste. Natuke laps
sõidab ja hobune jälle haige,»
rääkis Tamm.«Ja puuslak! See
teinehäda on puuslak, mis hobusel tuleb, kui ta tallis ammoniaaki sisse hingab. Kohe on
haige.»

Suure-Jaani valla koole ootavad ees suured muudatused
Madis Järvekülg

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Möödunud neljapäeval
esitles Suure-Jaani vallavalitsus volikogu istungil
munitsipaalkoolide ümberkorraldamise eelnõu,
mille esimene samm
näeb ette ühtse Suure-Jaani kihelkonnakooli loomist õppekohtadega
valla eri keskustes.
Suure-Jaani valla haridus-ja
kultuurinõuniku Anu Mikkori
sõnul eelnõuesimene lugemine katkestati ningparandusettepanekute tegemiseks anti aega 10. veebruarini.
«Haridus on niisugune teema, kus kõik tunnevad, et tahaksid sõna sekka öelda,» kommenteeris Mikkor. «Inimesed
teevad endale alles asju selgeks, arutavad väiksemates
seltskondades, vaidlevad. See
eelnõu tahab lihvimist.»

Kaks etappi
Esialgses eelnõus on ümberkorraldused jaotatud kahte
etappi. Tänavu 1.augustist hakkab selle järgitööleSuure-Jaa-

ni kihelkonnakool õppekohtadega Suure-Jaanis ja Olustveres I–IX klassi õpilastele ning
Kildus, Tääksis ja Sürgaveres
I–VI klassi õpilastele.
«Juriidiliselt peaks see asutus olema ühe nime all, aga
kooli ukse kõrval silti küll kohe muutma ei pea,» sõnasMikkor.
Teises etapis toodaksKildu
kooli klassid ühte hoonesse
Vastemõisarahvamaja ja lasteaiaga. Seal hakkaksid õppima
I–IV klass, sest praegu rahvamaja ruumidest rohkemaks ei
jätku.Suure-Jaanis ja Olustveres töötaksid I–IX klassi ning
Tääksis ja Sürgaveres I–VI
klass.
«Plaan on Kildukool Vastemõisasse viia, aga seal ei ole
praegu selleks sobilikke ruume. Seepärast on ka muudatused planeeritud kahes etapis,»
selgitas Mikkor.
Kildu kooli direktor Enn
Siimernäeks Vastemõisa rahvamajja kolimisel mõtet ainult
siis, kui sellele tehtaks juurdeehitis ja rajataks kindlustatud
koolikeskkond.
«Volikogu osalliikmetel on
ettekujutus, etmillesküsimus:
neliruumi on Vastemõisa rahvamajas vabad, tehakse remont ära ja tuuakseklassid sin-

na. See on kõige kiirem tee
kooli väljasuretamiseks üldse.
Keegi ei taha lapsi tuua ruumidesse,kus ei olekõige elemen-

taarsemat koolikeskkonda,»

rääkis direktor.
Suure-Jaani vallavanem
Tõnu Aavasalu ei osanud veel
öelda, kas Vastemõisa rahvamaja juurdeehitise saab. «Ma
toetan täielikult Enn Siimeri
arvamust, aga kui me suudaksime selle koolikeskkonna
luua praeguste ruumide tingimustes, ei oleks juurdeehitist
vaja,» ütles ta.

KADU
Suure-Jaani valla koolides õppivate
noorte arv.
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Suure-Jaani gümnaasiumil on
Tõnu Aavasalu sõnade kohaseltvalidakahe variandivahel:
kas tegutseda munitsipaalgümnaasiumina nagu praegu või
saada Viljandi gümnaasiumi
õppekohaks.

Suure-Jaani gümnaasiumi
direktoriPeeterSadama sõnul
on viimasevariandi üleküll ainult õhkõrnalt arutletud. «Selle poole tasuks võib-ollaperspektiivis liikuda, aga praegu on
see veel toores idee,» ütles ta.
Vallavanem leidis, et tõenäolisem on Suure-Jaani gümnaasiumi jätkamine munitsipaalkoolina.
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Allikas: Suure-Jaani vald

Kogu koolivõrgu ümberkorraldamise keerukuses laekus
reedel haridusministeeriumist
Suure-Jaani valda häid uudiseid. «Riigi rahastuses on õpetajakohtade arvestamise plaan
veidi muutunud, meilepositiivses suunas,» lausus Anu Mikkor ja lisas, et prognoositav

Neljapäeval esitletud eelnõu kohaselt kolib Kildu kool Vastemõisarahvamajja, kus hakkavad õppima I–IV klassi lapsed.
ELMO RIIG

õpetajakohtade kadu ei pruugi olla nii suur, kui varem arvestati.Esialgse kava järgi poleks riigi raha jätkunud ligi
üheksa põhikooliõpetaja koha
tarvis.
Mikkor rõhutas korduvalt,
et neljapäeval kõne all olnud
eelnõu ei ole veel lõplik. Kin-

del on tema sõnul vaid see, et
laste arv on vähenenud ning
koolivõrku peab muutma.
Järgmine Suure-Jaani vallavolikogu istung peetakse 27.
veebruaril. Tõnu Aavasalu
avaldas lootust, et siis saab munitsipaalkoolide ümberkorraldamiseeelnõuka vastu võetud.
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Toimetaja MARGUS HAAV, 433 0046, margus.haav@ajaleht.ee

Kultuuriministeerium
toetab muusikaprojekte ühtekokku 706 500
euroga. Toetus jaguneb 35 kollektiivi ning
kontserdi-ja festivalikorraldaja vahel.

ARVUSTUS

Põhjamaine
rock’n’roll

Pean

alustamasellest, et mu lapseÜllar
Priks
põlv oli muusikalises mõttespäris õudne.
«Sakala»
Esimesed mälupildid sel433 0044
les vallas on seotud lintmaki väsinud kõlaritest
kumisevatekodumaiste
estraadiartistide lugudega.Artur Rinne, HeliLääts,Vello Orumets, Tarmo Pihlap...
Väheste piiritaguste tegijatena sattusidsekka Boney M ja
ABBA. Ahjaa, üks kole Demis Roussose vinüül oli ka. Ning
seniajani meenub üks eriti veiderpala, mille esitajat ma ei
tea, agakus solist mõmises rahulolevalt iga refrääni lõpus:

«Jeberijee ilmajaam!»
Ei hellitanudka üheksakümnendad oma päkapikudiskoga, mida«Kuraditosina» ja «Seitsme vapra» saadetekaudu
tulistati.Siis aga sattus mu kätte kassett, mis muutismaailma.
See oli valge ja vilistas. Ümbrisel ilutses vabadussammas.
Vilinast sainkassetiajastu lapsena kergelt lahti, agarokipisik jäi. Seega on just KolumbusKris bänd, kes mu silmad
päris muusikale avas.
–

Hiljem

on ta välja andnud nelialbumit ja nonde lugusid on avaldatudmitmelkogumikul. Oma panuse andis bändka Eesti filmitööstusesse, tehes tunnusmuusikafilmile «Kormoranidehk Nahkpükse ei pesta». Värskeim album «Suuredrattad»
ilmusläinud hilissügisel.
”
KolumbusKris on selles
mõttes üks vinge bänd, et ega
Kolumbus Kritemast eritikuskil räägita ja
ka raadioeetrisse pääseb ta
sil onoma nägu
harva, aga taustalkäib vilgas
ning mida rohja järjepidev sebimine.
Tema puhul oleks sobikem ta sellesse
lik võrdlus ansambliga AC/
ise usub ja seda
DC. Mõlemad on läbiaegarõhutab, seda
de mänginud põhimõtteliselt ühte jasama lugu selparemini asi
les žanris ju jalgratast ei
töötab.
leiuta.Aga see on lugu, mis
töötab.Ei häiri ka tõsiasi, et
solist Urmas Vare diktsiooni
tõttu ei ole tekstist just lihtne aru saada. Tühja neist tekstidest, need on armsalt naiivsed ega segamuusikat.
Kolumbus Krisil on oma nägu ning midarohkem ta sellesse ise usub ja sedarõhutab, sedaparemini asi töötab.Niisuguses vana kooli astumises on midagi ürgset, miskäivitab.
Keskmisest suuremat tähelepanu saavutas bänd oma
eelmise plaadiga «See on voodoo», mis oli ühtlasiesimene
omaloominguline konserv. «Suurte rataste» puhul on jäädud
truuks samale suunale, aga vähemaltavaloo puhul on sisse
toodud kogemustest särisev ülbe ja laisk toorus. Meenub
Metallica «St. Anger», mille puhul püüti jättamuljet, et salvestatihotellitoaspaari mikrofoniga.
Kui helisüsteemil volüüminuppu painata, on peaaegu
tundakärssava kummi haisu jabensiinivingu. Edasi läheb
asi muidugi pehmemaks tagasi. Aga Kolumbus Krisi moodi
pehmemaks.
Plaadilmässatakse diskomuusika vastu ja õhatakse soojasuve järele. Teemade seas on alkoholikuritarvitamine,
raske füüsiline töö ning sekeldused naistega. Leidubka üks
üsna garymoore'liku puutega instrumentaalpala.
Maei tahakõnealust kauamängivat kuidagi hinnata, aga
kes vähegi Kolumbus Krisi teab jatemast lugupeab, onkohustatudselle soetama. Ajaga pole see koosseis küllkehvemaksläinud. Eks ole selle tõendusekska fakt, et tööd meestel jagub.
Andke talda, vanad!
–

Kolumbus Kris on juba aastakümneid rokisõbra «gaasijala» raskeks teinud.
URMAS KUKK

Esimese festivali õpitubadesse registreerus 67 inimest. Mõni uudistaja tuli ka niisama kohale.
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Osav mängumees saab nipi
kätte veerand tunniga
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

kursusi võtta August Pulsti
õpistus.

geks igaüks, kel vähegi püsivust jätkub.

Laupäeval peeti Tallinnas Eesti esimest parmupillifestivali. Viljandi pärimusmuusika aida
rahvas kogunes Kloostri aita ning huvilistest
puudust ei olnud.

Küsin hakatuseks ikka selle
vana küsimuse: kas parmupill on üldse päris pill?
Ikka päris kuis ta siis muidu
oleks tänaseni vastu pidanud.
Teame, et selle järgionkülapidudeltantsu vihutud, teame, et
ainult osav mängumees suudabsellest helisid välja meelitada, ja teame, et häid parmupille valmistasid külasepad.
Sellest võib igaüks omad järeldusedteha.

Kui palju aega võtab, enne
kui algaja meloodiat mängida
suudab?
Väga erinevalt. Oma kogemusest võin öelda, et osav mängumees saab nipid kätte veerand
tunniga. Sel, kes on pikaldasema taibuga, kulub vahest umbes päev.
Vahepeal peab laskma asjadel settida.Kui tundub, et ei
tule välja, on teinekordparem
pill seisma jätta,muid asju teha ning mõne aja pärast uuestiproovida.
Sõnadega seletada onraske,
ikka ise peab tunnetusele pihta
saama. Suunata ja nõu anda
saab aga küll, sest kogemusi selles vallas on jubaomajagu.

Cätlin Mägi, kuidas esimene
parmupillifestival läks?
Rahvast oli ootamatult palju:
õpitubadesse registreerus 67
inimest ja mõni uudistaja tuli
niisamakohale. Paistab, et panimefestivalitraditsioonilealguse.
Tallinnas pole varem parmupillikursusi tehtud. Vahest
tulidki inimesed kohale selleks, et saada teada, mis see
parmupill õieti on ning kuidas
sellega meloodiat mängida.
Ehk on huvi saanud innustust
Wang Li’st, kes jättis folgifestivalil paljudele kustumatu
mulje jakes tuleb peagi taas Eestisse.
Ma arvan, et
see festival jääbki Tallinna. Aga
iial ei tea, mis
tulevik
toob.
Võib-olla hakkame hoopis mööda Eestit rändama. Viljandis on
võimalik parmupilli

–

Parmupilli arvatakse olevat
üks maailmavanemaid instrumente. Huvitav, kuidas niisuguse pilli peale tuldi?
On üks lugu,kuidas Siberis Jenissei jõe äärsedrahvad olevat
näinud karu, kes õpetanud jahimehi kasepuust eenduval
pilpal parmupilli mängima, et
nende maagiliste helidega
metsloomikokku kutsuda. Too
karu olevat olnud
metsloomade
kaitsja.

Eestis on
räägitud lugu,
kuidas karuema

Parmupill

Parmupillimagister

Cätlin Mägi

tõmmanud ümberkukkunud
puu juures lahtisi puutükke,
ikka «Kõuu!» ja «Kõuu!», ning
pojad tantsinud ümberringi.
Äkki siis karud leiutasidki
selle pilli?
Parmupilli mängimise tehni-

ka on keerulisem, kui arvata
võib.
Tehnikaid on erinevaid, need
sõltuvadeesmärkidest.Parmupilli helisema saama peaks
igaüks. Rütme jahäälitsusiväljameelitada on ka üsna lihtne.
Lugusid mängida on juba
veidikeerulisem.
Meloodia mängimise võtted
saab aga mõnede
näpunäidete abil sel-

Kumb ta siis on: kas pigem
soolo-või ansamblipill?
Siin peab üleüldserahvapillide ajalugu vaatama. Need on
enamjaolt juikkagi soolopillid:
torupill, sarv, vilepillid, parmupill. Kui tulid peenemad inst-

rumendid, nagu viiul ja lõõts,

hakati juba rohkem kokku
mängima, sest pillid ja repertuaar võimaldasid seda.
Ühesõnaga: vanastioli parmupill soolopill ja sellega
mängiti meloodiaid. Tänapäeval mängitakse seda ka ansamblites, sest erilinekõlavärv
lisab muusikale justkui midagi ürgset ja võluvat.
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Animaalne dekadents, sõnnik ja
muru ehk Veinisõbra kvaliteetaeg
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Läinud neljapäeval
mekiti Aida kohvikus
veinimarke, mida jaekaubandusest naljalt ei
leia. Kuigi minu esimesse valikusse see jook ei
kuulu, otsustasin uudishimuliku inimesena Viljandi veiniklubi kutse
vastu võtta ja pimedegusteerimise kaasa teha.
Pole vist vaja öelda, et astusin
kohvikusse teatava eelarvamusega. Olen ennast defineerinud
ikkagi õlleinimesena, kelle
päeva muudavad mõnusaks vahutav kann ja toekas lihavaagen.
Mind ootas ees viisakas,
kuid rõõmsameelneseltskond.
Khmm, ning ootamatult kasinaltkaetud laud.Silma hakkasid veidrat värvi oliivid jakuivatatud saiakuubikud. «Nii
võib küll nälga jääda,» mõtlesin.
Iga istekoha ees olimitu pokaali ja veeklaas. Hingasin sügavaltvälja ja võtsinettevaatlikult istet.

Ka pimedegusteerimisel
tasub silmad lahti hoida
Kiirelt sai selgeks, et tegu on
mingite peenemat sorti oliividega, midaMaximastvõi Säästumarketist otsida pole mõtet.
Peagi tuli joogikelnerehk sommeljee Aili Mängel esimese
veinipudeliga, misoli hoolikalt
kirsipunasest riidest kotikesse
peidetud.
Iga veinilemb sai pokaalipõhja lonksu jagu jumalate
jooki. Nii ka mina.Oleksin selle juba peaaegu hinge alla visanud, õnneks lasin enne pilgul ringi käia. Meenus mingi
Hollywoodi film, kus peig uskliku pruudi perega laudaistub
ja siis pastat luristadespalveks
põimitud käsi jõllitama jääb.

Siis hakkas seltskond üksteisevõidu veinitilgakest nuuskima, pokaalis ringi keerutama
ja vastu valgust silmikissitades
pilguga hindama. Sommeljee
tahtis, et määraksime alustuseks veinivärvi.
Olin üsna kindel, et see on
punane.Kartuses end kohe algul lolliks teha, teesklesinsiiski, nagu poleks küsimust kuulnud. «Valge peaks ju läbipaistev olema,» arutlesin endamisi. Pärast mõningast arutelu
jõuti üksmeelele, et õige toon
onrubiin.
Seejärel hakati ära arvama
veinipäritolu. Tõdesinrõõmuga, et selles küsimuses olen
klubiliikmetega üsna võrdne.
Alles siis, kui kõik maadpeale
Udmurtia olid ära pakutud,
paiskas keegi õhku ka LõunaAafrika. Sommeljee aplodeeris ja jagas kiidusõnu ning andis pidulikult teada, et selle
piirkonna veinidega sisustatakse kogu õhtu.
Kui jõuti marjasortide
juurde, kaotasin lõplikult järje. Minulekõlasid nendenimetused, nagu üritaks luuleõhtult
koju tuigerdav absindivines
prantsuse boheemlane hilisöises Pariisis taksot tellida.
Esimese äratuntava maitsenüansinapakkus keegi kivitolmu. Ah soo... Põnevamatest
märksõnadest jäid meeldeveel
sõnnik, suits jaluuviljad.
Vahepeal lisandus seltskonda fotograaf Marko, kes samutitähtsa näoga pokaali suule tõstis. «Oot, las ma mõtlen...
Tõepoolest meenutab midagi.
Nagu mingit marja...» Pakkusin
poolsosinal, et äkki viinamarja.

Vein purustab jää ja
liidab rahvaid
Pokaalikergitamise üks plusse
oli see, et jutt hakkas üsna kiiresti lippama.Peagi räägiti lõ-

bustatult sellest, kus jakuidas
keegi talvel vaba aega sisustab. Selgus, etkuigi olin seltskonnas noorim, olin üksiti
spordikaugeim. Põhimõtteli-

Pimedegusteerimisel serveeriti veini riidekotti peidetud pudelitest.

selt kõik olid, selg ees ja vile
suul, mõne Tartu maratoniläbinud.
Kui hakati tudengipõlve
meenutama, tekkis esimest
korda tunne, et nüüd saaks
miskit isegi sekka öelda. Vormisin ruttu ühe lõbusa mälestuse jaavasin juba suu, aga just
sel hetkel pidas keegi vajalikuks suunata jututeema selvekettides müüdava veinivaliku
kesisusele. Tõmbasin toriseva
siili kombel kerasse. Järgnevast sain aru, et üks päris normaalne vein olnud kord müügil kusagil Tartus, aga kui sin-

na kohale jõuti, oli keegi tolle
juba ära ostnud. Ja mingi Kögöšmögöši 2007. aasta käik olevat harukordselt jälk.Ei soovitatud osta.
Sommeljee tõiaina uusi salapäraseid kotikesi. Ühe veini
eripäraks leiti olevat tugev
kohviaroom. Esimest korda
sain selja sirgu lüüa ja valetamata kinnitada, et tundsin sedaka ise.
Järgmise veini juures lõid
Marko silmad särama ja ta sosistas mullekõrva: «See onnagu käärinud mustasõstramorss,
midatatikana vanaema juures
maal heina tehes joodud sai.»

Peakülaline lasi end
pikalt oodata

Õhtu margivalikusse mahtus viis eri iseloomuga Lõuna-Aafrika punaveini.

Viimase veini puhul andissommeljee teada, et niisugune
kraam tahab enne manustamist pikemalt seista.Kõik noogutasid heakskiitvalt. Seepeale hööritati veerand tundi pokaale järjekindlusega, mille ilmestamise parim näide oleks
vahest porikärbse tungimine
läbi aknaklaasi.
Tegin igaks juhuks nii, nagu targemad ette näitasid. Lõpuks kostis üks mekutajatest:
«No nii, nüüd hakkavad veinile vaikselt jalad alla tulema.
Läheb jubakergelt kumeraks.»
Kui selline ohtõhus on, tuleks minu meelest jook ruttu
lipsu taha visata, enne kui ta
mööda maja uitama pääseb!
Pingestunud olukorra võttis kokku jälle Marko, kes mulle vaiksel häälel teada andis:
«See, kes pudeli veiniära joob,
ei ole veinisõber, vaid lihtsalt

2 MARKO SAARM
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KOMMENTAAR
Tõnis Tiit
mittetulundusühingu
Viljandi
Veiniklubi
tegevjuht
Veiniklubilepandi alus juba
aastal 2000. Siis kogunesid
veinimaitsmiseks Rain jaPiret Villem, LoitKivistik ning
mina.Klubi ise registreeriti
kaks aastat hiljem.
Praeguseks on meielistis
üle 30 nime. Aktiivselt käib
kohal paarkümmend inimest. Kohtumised on regulaarselt korra kuus.
Meie sommeljee Aili
Mängel on tööl Aida kohvikus japressib ka seal hoolega veinikultuuri. Nii satub
tema kätte järjest rohkem
veine, mida kaubandusvõrgus ei leia. Sommeljee kur-

joodik.» Sain üksiti kampsunile väikese veinimedali.
Olen elus paar veini ka ise
ostnud. Sellised kuni 10-eurosed ilusa sildiga asjad tundusid käravat küll. Aga kui selgus,
et olimekuuganud veini, mille
pudel maksab 35 eurot, tahtis
silme eest mustaks minna.Kuskil ajusopis sündinudkiire arvutus andis vastuseks, et selle
eest saaks jupeaaegukaks kasti õlut.
Minu spontaanse peavangutamise katkestas küsimuste

sused läbinud Aili on veiniklubi vaimne juht.Mina tegelen arvepidamisega. Vahel
otsime mõne eksootilise ja
keerulise veini ning paneme
Aili proovile. Siiani on ta
kõik hämmastava täpsusega
ära arvanud.
Sel hooajal oleme püüdnud teha justpimetestimisi.
Kord kvartaliskäib keegi ka
väljastpoolt rääkimas. Käime alati Õisu veinifestivalil.
Meie klubi põhieesmärk on
toidu-ja veinikultuuri arendamine. Siinkohal rõhutangi, et veini ainultmaitstakse.
Ühest pudelist valataksekuni kaheteistkümnesse pokaali.
Uusi liikmeid meklubisse enam eiotsi. Mõne toreda
inimese lisandumine pole
aga välistatud. Õnneks tegutsebsiinkandis veiniklubisid
veelgi.

laviin: «Kuidas siis meeldis?
Kas tuled järgmine kord jälle?
Milline veinsindkõige rohkem
kõnetas?» Koondasin vastuse
kolme sõnasse: «Oli päris omapärane.»

Ja ma ei valetanud. Veinikultuuri mõistmiseks ja vääriliseks hindamiseks tuleb mul
muidugi veelpäris mitme vaadi jagu õppematerjale läbi töötada. Aga vähemalt algus sai
tehtud. Seda, kui lootustandev
õpilane ma olin, otsustagu juba kohalviibinud.

AED
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VILJAPUUD

Aeda tuleb leida
õiged pirnisordid
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Nii mõnigi satub kimbatusse, kui on otsustanud oma aeda istutada
pirnipuu. Missugust sorti eelistada?
Nagu ütleb Eesti maaülikooli
Polli aiandusuuringute keskuses pirnide aretuse eest vastutav teadur Neeme Univer, on
sordivalikselle viljapuu puhul
ülioluline.Juhulkui aiasnapib
ruumi ja piirduma peab vaid
ühe puuga, soovitab ta valida
«Pepi», mis tuleb ainsana toime risttolmlemata.
Kõigi teiste sortide puhul
on viljade saamise eelduseks,
et umbes 20 meetriraadiuses
oleks veelmõni teine, neile sobiv tolmuandja sort. Abi leiab
aga ka mitmesordilistestperepuudest.

Säilib märtsikuuni
«Pepi» viljad valmivad harilikult augusti teiselpoolel nagu
ka enamikul teistel Eestiskasvatatavatel sortidel. Säilivusaeg on neil kõigil aga parimal
juhul vaidpaarnädalat. Seega
leiab Neeme Univer, et aias
võiks kasvatada pigem Lätis
aretatud «Suvenirsi» ja Eesti
soovitussortide nimistu ainsat
talvesorti, Valgevenest pärinevat «Belorusskaja pozdnajat».
Kui «Suvenirsi» viljad õigel
ajal koristada, säilivad need
kuu aega. «Belorusskaja
pozdnaja» omad
võivadhead
püsida
lausa
märtsini,
siis
aga

hakkavad nad närtsides märgatavalt kaalukaotama.
Ka Polli hoidlast on praegu
veel võtta «Belorusskaja pozdnaja» pirne. «Isegi talvellaost
tuues on need esialgu puised,
aga toasoojas seistesmuutuvad
paari-kolme päevaga mõnusalt
mahlaseks,» räägib teadur ja
nimetab täpsustuseks selle sordi eripärana viljade noppimist
puult täiesti toorena.
Et aga enamastipirnid kuigi hästi ei säili, tuleb selleks, et
need veidigi hoidlas püsiksid,
hoolikalt jälgida nendevalmimist.
«Pirnid tuleb üldjuhul koristada, kui puu otsas hakkab
viljade varrepoolne tipp heledaks minema. Viljad on siis
küll veeltoored
japuised,

aga toas küpsevad nad päevaga mahlaseks ja suupäraseks.
Üleni kollased ja pealtnäha
isuäratavad viljad on tavaliselt
seest pehmed ja söömiseks
kõlbmatud,» kõneleb Univer.
Et mullu oli suvi kuiv, küpsesid viljad üllatavaltkiiresti.
Paljudes aedades jäädinende
koristamisega hiljaks ja enamik jõudis paraku kompostihunnikusse.

Mõni pirn lausa sulab suus
«Belorusskaja pozdnajal» on
enamastikeskmise suurusega
ja «Pepil» väiksepoolsed viljad, «Suvenirsi» viljad on aga
suured. Ning kui «Pepi» ja
«Belorusskaja pozdnaja» pirnide maitset peetakse üsna
heaks, siis «Suvenirsi» vilju on
nimetatud lausa delikatesspirnideks.
Paljudel sortidel on
viljaliha seemnekambrite ümber kivisrakud,
mis muudavad väikeste pirnide söömisepisut ebameeldivaks.
Nende kolme sordi puhul seda
muret ei ole ja
neid saab süüa
nagu õunu.
Saagikuselt
on «Suvenirs»hea
ning «Pepi» ja «Belorusskajapozdnaja»
väga head. «Pepi» talvekindlust on hinnatud suurepära-

seks,

«Suvenirsil» ja«Belorusskaja pozdnajal» keskmiseks või
nõrgapoolseks. Pollis on nad
kõik siiski olnud üsna talvekindlad.
Kõik kõnealused sordid on
ka üpris haiguskindlad.

Müügihitt on «Pepi»
Neeme Univer möönab, et tegelikult tulevadka «Pepi» viljadilusamad ja suuremad, kui
see saab tolmeldalähedalasuva teise sordiga. Ent just tõsiasi, et see tuleb toimeka ilma
naabersortideta, on teinud temast Eestis nõutuima pirni.
Viljad kosuvad Univeri sõnul
paremini ka siis, kui puid hea
saagiga aastatel harvendada.
«Pepi»plussid on veel mõõdukas kasv, püstine võra ning
varajane saagikandvus: viljad
ilmuvad puule juba teisel
või kolmandal kasvuaastal. «Belorusskaja pozdnaja» ja
«Suvenirs» sirguvad veidi kõrgemaks ning hak-

kavad
saaki
andma neljandalvõi viiendal
kasvuaastal.
MitmeEesti pirnisordi,
näiteks «Lutsu
võipirni» miinuseks nimetab Univer
seda, et nad
kasvavad väga kõrgeks ja
viljakandmise alguseni
kulub seitsekaheksa aastat. «Kõigi
pirnisortide
häda on aga

oht nakatudakärntõppe,» lisab
teadur.
Üsna erilisena toob ta välja veelühePollis aretatud sordi, «Kadi». «See on väga ilus
sort, tumepunaste viljadega.
Paraku viljad üle nädala ei säili.»
Pirne viljeldakse Neeme
Univeri jutu järgi üsna samamoodikui õunu. Tugeva juurega seemikalusel kasvanud
puud on suhteliselt leplikud,
ei talu aga sarnaselt teiste viljapuudegakõrget põhjaveeta-

set.

Isegi talvel laost
tuues on need
esialgu puised,
aga toasoojas
seistes muutuvad paari-kolme
päevaga mõnusalt mahlaseks.
«Kevaditi kipub vesi maa
peal püsima. See surub mullastõhu välja,puud jäävad ummuksisse ning juuredkipuvad
mädanema,» räägib Univer.
Puud eelistavad viljakamat
sorti niisket pinnast. Juhulkui
maa on kehv, liivane või kivine,
soovitabUniver istutades teha
suurema augu ning täita see
korraliku mullaga. «Paari-kolme aasta pärast, kui puu on
kasvuhoo sisse saanud, tuleb
see toimeka veidikehvemates
oludes.»
Istutades peaks pookekoht
Univeri ütlemistmööda jääma
maa peale, sest kui see satub
sügavamale, jääb puu võrsete
kasv jaareng seisma.

Tahab regulaarset lõikamist
Polli teadur
Neeme Univer
näitab
«Belorusskaja
pozdnaja»
pirne, mis
MARKO SAARM

säilivad
hoidlas
märtsikuuni.

Tahes-tahtmatakipub pirnide
kasv olema üsna nobe: ilmalõikamata võivad võrsed aastaga
venidameetri võrra. Seepärast
soovitab Neeme Univer igal
aastal teha hooldus-ja üle aasta tugevamat lõikust.
«Koduaias võiks tugevamaks lõikuseks valida aastad,

mil on oodata
suuremat saaki. Sel
juhul läheb puul rohkem
energiat viljade kasvatamisele
ja uute võrsete tarvis jääb seda
napiks,» räägib ta.
Lõigata soovitab Univer
pirnipuid märtsi lõpul või aprilli algul. «Kui soojemal ajal
sügavamaid lõikeid teha, kipuvad värsketest haavadest levima seente kaudu tüvevähk ja
põletik. Selle vastu tuleksrohkem kui kolmesentimeetrise
läbimõõduga haavadkatta pookevaha või õlivärviga.»
Suvel on Univeri sõnul
omal kohal valgustuslõikus.
«Enne uute võrsete puitumist
on kõige mõistlikum osa võrseidküljest rebida. Järele jääv
väike auk paraneb hästi jaühtlasi rebitakse ära võrse allosas
olevad uinuvad pungad, mis
lõigates alles jääksid ja hiljem
kasvama hakkaksid.»
Esimestel kasvuaastatel tasub pirnide, nagu teistegi viljapuude tüve, kevadtalvise kõrvetava päikese janäriliste eest
katta võrgu, paberi, kuuseokste või muu materjaliga. Seda
mässitakse nende ümber esimeste võraharudeni ja selle
töö võib ette võtta ka juba
nüüd, talvekeskel.

Otsitakse maitsvat talipirni
Kui Edgar Haagi surma jaKalju Kase pensionilemineku järel jäi Pollis pirnide uurimine
ja sordiaretus veidi soiku, siis
2011. aastast sai see sisse uue
hoo. «Eesmärk on saada hea
maitsega talvekindlaid talipirne,» nendib Neeme Univer.
Ristamiseks valitakse tema sõnul üks heamaitseline ja üks
talvekindel sort.
Pirnide kogusaak Pollikeskuses kuigi suur ei ole, seega
ületab nõudlus pakkumise. Osa
Polli pirne kasutatakse ka õuna-pirnimahla valmistamiseks.
See märjuke on Univeri sõnul
väga nõutud kaup.
«Need, kes õuna hapukat
maitset pelgavad, võivad oma
lemmiku leida justmärksa magusamast pirnist, mis on tuntud
ka seedimisekorrastajana ning
tähtsalkohal dieettoitudes, eriti suhkruhaigetel,» lisab ta.
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pääs prii. Lisainfo ja broneeri-

KINO
Sakala keskuses on täna kell 18
kinokolmapäev: «Nümfomaan»
I ja II osa. Film on alla 16-aastastele keelatud. Tallinna tänav
5, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuses linastub täna kell 19 Eesti film
«Riigivargad». Pilet 2 eurot. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Männimäe salongkinos linastub
täna kell 18 Eesti perefilm
«Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus». Lisainfo www.
mannimaja.ee. Riia maantee
52d, Viljandi.

KONTSERT
Sakala keskuses on 6. veebruaril kell 19 kontsert sarjast
«Meistrite akadeemia». Esineb
tšellokvartett C-Jam. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Sakala keskuses esinevad 7.
veebruaril kell 19 Tanel Padar
ja Taavi Valm kontserdiga «Laulud sõpradele». Tallinna tänav
5, Viljandi.
Kohvikus Fellin esineb 7. veebruaril kell 20 ansambel Pööriöö:
Tõnis Kark ja Reimo Va. Sisse-

Klubid Elurõõm ja Vanad sõbrad
tähistavad sõbrapäeva 8. veebruaril kell 14 Viljandis Eha tänav 4. Lisainfo telefonil
5394 8158.

mine info@kohvikfellin.ee või
telefonil 435 9795. Kauba tänav 11 / Tasuja plats 1, Viljandi.

Saarepeedi rahvamajas on 8.
veebruaril kella 12–18 Viljandimaa line-tantsupäev. Tantsime, sööme suppi, puhkuseks
mõned etteasted. Kohapeal
tantsujalatsid ja -riided Signelt. Tantsupäevale vajalik eelregistreerimine Maie telefonil
5561 8917.

ÜRITUSED
Pensionäride liidu ruumides
mäluring eakatele algab
6. veebruarilkell 11Lääne tänav 2. Kaasa võtta 4 küsimust.
Info telefonil 5593 9145.

Viljandi pensionäride ühenduse
linnagrupi koosviibimine on
6. veebruarilkell 13 Eha tänav
4. Külla tuleb Margus Vahe.
Tants elava muusika saatel.

Karksi vallakultuurikeskuses on
8. veebruaril kell 14 «Õhtu ombudsmaniga», mille teema on
maaelanike mõjukuse tõstmine,
parandades nende põhiõiguste
tundmist. 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.

Kõpu spordihoones leiab

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

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

Sakala keskuses leiab 9. veebruaril algusega kell 10 aset Viljandi vanakraamiturg. Kauplemiseks on vajalik eelnev registreerimine e-aadressil kirbukas@

näitust «Lapimaa talv». Näitus
on avatud 16. veebruarini ja seda saab külastada raamatukogu
lahtioleku aegadel. Raamatukogu tee 2, Paistu.

sakalakeskus.ee või telefonil
552 2574.
E-klubi saab erakorraliselt kokku 13. veebruaril kell 17 Tähe
peosaalis. Külla tuleb Ene Ergma. Osalustasu saab maksta
veel 8. veebruaril kella 10–12
linna raamatukogu garderoobis.
Info telefonil 5593 9145.
Kultuuriakadeemias algavad
veebruaris neljanda taseme hispaania keele kursused. Tase sõltub eelnevast keeleoskusest.
Huvi korral saab infot aadressil
keiu.org@kultuur.edu.ee või telefonil 435 5236.

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

NÄITUSED
Sakala keskuses on 24. veebruarini avatud metsavendluseteemaline näitus «Metsavennad!». Väljapanekut saab külastada maja lahtioleku aegadel.
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Paistu raamatukogu fuajees
saab vaadata Rait Killari foto-

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-

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

TEATUD

UNGARI

KIRJANIK

RIIK

MAITSE-

TAIM

AASIAS

Karksi vallakultuurikeskuse sinises saalis kuu lõpuni Karksi
valla kultuurikeskuse käsitööringi tööde näitus. Teise korruse
fuajees saab kuu lõpuni näha
pilte fotokonkursilt «Avasta Mulgimaad». Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Kondase keskuses on 1. märtsini üleval «Evald Okase graafiline teekond» ja Eesti keraamiku-

JUUTIDE
PÜHA
RAAMAT

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

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
Agaate, Agatha, Aet, Aita, Ita ja

V-

BSOeuPO eest

JOGI
EUROOPAS

■

raamatuid!

AKKMARATSUSHOOG

ekspositsioonis 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.

–

RISTIKU RISTSÕNA
MAASTUR

te liidu näitus «80 tassi». Püsi-

ra

ALASTI-

KULTUUR

TEATUD
INSTRUMEN-

TAALPALA

SUUR-

SUGUSUS

PILT-

MÕISTATUS
E. RATSUTAJA (IN.

+

N)

•v

OMAETTE

ÕLED

ASTAAT
LIPS LÄBI

UNUSTUSES

SPORQJ-

(VIIRUSTEUURIJA)

INGLISE

LEIINHAPE
ÕPETAJA
(SLÄNGIS)

...LOOG

KLUBI (LUH.)

RIBONUK-

KIRJANIK

VANA
RAHVALAUL

VÄÄRILINE

EUROOPA
MEISTRI-

SUMAMA

VÕISTLUSED

KAS UUENENUD

EAST

INVA-

KARTULI
VILI

VARJATUD
PILGE

PIIMA-

3 MINUTIT

POOLT

KIRIKLIK

(LD. K.)

KOOLITUS

_Ji

VANA
MAHUMÕÕT

E-KIRI

KURTSATOOVIUM

OLED PROOVINUD?
EEST;

ŠOKOLAAD

POKSIS

MEISTRIRISTIKUT

...LOOG

POSTIMEHE

E. VUTIKLUBI

NÄDALALÕPULISA

ISTUTUS-

BRITI

TAIM

HELILOOJA

E. LAVASTAJA (IN.+N)

...TUDRUK

(HII-

TÕTTAMINE
ALEVIK VILJANDIMAAL
HEID-

KOVA-, JAIKMOBIILI-

...

SÜSTEEM

METS
MAADLUS-

MUUSIKASTIIL

MATT

HÄÄL

SEGAMINI

TUBA (ÜLEK.)

KELLADE

NA-UURIJA)

INISEV

TEATER
EESTIS

ANSAMBEL

EPUTRILLA

PILDI VÄHIM
ELEMENT
(INFO.)

GEOM.

KUJUND

KEEL LOUNA-

KULLALTKI

EMARIND

SEKUND

JOOD

INDIAS
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10 248Viljandi

Paalalinna kool
asus pärast laupäeval peetud noorte kergejõustikusarja «TV 10 olümpiastarti» teist etappi 10 248
punktiga suurte koolide arvestuses liidripositsioonile.

SPORT

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

KERGEJÕUSTIK

Meestel jäi vajaka
kaks punkti
Madis Luik

a

madis.luik@ajalehte.ee

Võrkpallur Anu Ennok sõlmis kolmeks järgmiseks hooajaks lepin-

gu Soome Salo LP Viesti klubiga.

ELMO RIIG

Anu Ennok pikendas
Viestiga koostööd
Madis Luik

pole kolm hooaega julõputu
periood,» lausus ta.
Sportlase sõnul on Soome

Viljandimaa edukaim
naissportlane, võrkpallur Anu Ennok sõlmis oma praeguse tööandja, Soome meisternaiskonnaga uue lepingu, mis seob ta sellega veel kolmeks hooajaks.

edukaima naiskonna juures
loodud suurepärased võimalused enda arendamiseks.
«Meil on siin väga tugev jõusaali osa ja heal tasemel juhendaja, mida paljudel teistel klubidel pole. Pealegi
teeb Salo naiskondkaasa euroliiga sarjas.»
Ennok mainis sedagi, et
uues lepingus on punkt, mis
lubabselle pooltekokkuleppel enne tähtaega lõpetada.
Ennok ei teinud saladust,
et pärast tänavust edukat euroliiga turniiri tunti tema
vastu huvi ka Türgi klubis,
ent praegu eelistas ta siiski
Soomes jätkata. «Saan siin
mängijana areneda, see oli

madis.luik@ajaleht.ee

Nagu AnuEnnok ise ütles, oli

see leping Saloklubile Viesti tavatu. «Minu teada pole
seal varem mängijatega rohkem kui üheks hooajaks lepingut sõlmitud.Nüüd onsama pikk leping ka naiskonna
peatreeneri ja ukrainlasest
sidemängija Viktoria Polištšukiga,»rääkis ta ning nimetas põhjenduseks, et klubi
juhtkond soovib võistkonna
põhituumikut mõnda aega
koos hoida.
Eesti aasta parimaks
naisvõrkpalluriks hinnatud
22-aastane Ennok on varem
Sakalale tunnistanud, et ei
kavatse karjääri lõpuni Soome liigas mängida, vaid loodab sealt mõnda Euroopa
tippklubisse siirduda.
«Minule oligi kõige suurem küsimus uue lepingu
kestus, ent järele mõeldes

peamine põhjus.»

Soome meistrivõistlustel
on tiitlikaitsja LP Viesti näidanud samuti head mängu.
Seni põhiturniiril vaidkorra
kaotanud, on ta juba kolm
vooru enne selle lõppu endale liidripositsiooni kindlustanud.
Hooaja suurima tagasilöögi elas Salo naiskond üle
jaanuarisSoome karikavõistluste finaalis, kui jäi alla LP
Kangasala esindusele.
«Nüüd oleme madalseisust üle saanud ja vorm on
tõusuteel,» nentis Ennok.

Käsipalluritel on
tarvis punktilisa
Kolmapäeval kell 19 on Viljandispordihoones Eestikäsipallimeistrivõistluste põhiturniiri teise ringi viimases

voorus Viljandi vastane Audentese spordiklubi.
Viimastel aastatel koduses meistriliigas medalite
eest võidelnud Viljandi HC
hoiab turniiritabelis kuuendat kohta ning peatreener
Marko Koksi sõnul tuleb
meeskonnal nüüd hakata
korralikult tabelipunkte koguma. «Komistamiseks eriti

ruumi enam pole. PeameAudentesestkindlasti jagu saama,» lausus Koks.
Riho-Bruno Bramanise
juhendatava meistriliiga debütant avas nädala eest Tapa
alistamisega oma võiduarve
ning see annabBramanise sõnul põhjust Viljandisse tulla
optimistlikult. «Võidumaitse
on meil nüüd suus. Üritame
endast parima anda, sest tähtis on astuda samm edasi, olgu vastaseks kes tahes,» teatas Bramanis. (Sakala)

Sakala kergejõustikumeeskond lõpetas pühapäeval Tallinnas Lasnamäe hallis peetud Eesti talvised klubide karikavõistlused nagu eelmiselgi aastal neljandana.
11 osaleja seas osutus parimaks Audentese spordiklubi
meeskond, kes kogus kümne
alaga 86 punkti. Järgnesid Tartu ülikooliakadeemilinespordiklubi 78 jaTartu spordiselts
Kalev 73 punktiga. Sakala
esindus sai tabelisse 71 punkti.
Nagu ütles Sakala seltsi
juht ja treener Tiit Aru, tuleb
neljandat kohta hinnata kõrgelt, ehkki see, et kolmandast
kohast jäi lahutama vaidkaks
punkti, valmistas veidi tuska.
«Eks me osalesime nende
meestega, kes meil praegu kasutada on. Mõni tegi kaasakerge vigastusega, üks tulikaitseväeteenistusest,» rääkis ta. «Oli
väiksemaid ebaõnnestumisi
seal, kus oleks saanud punkte
juurde võidelda, aga mehed
andsid endast kõik.»
Viljandimaalastest teenisid seekordalavõidu Kristo Galetakuulitõukes jaRauno Künnapuu 400 meetri jooksus. Galeta sisehooaja esimene võistlus lõppes tulemusega 17.73 ja
Künnapuu läbis 400 meetrit
ajaga 49,66.
TarmoRiitmuru lisas meeskonnakontole teisekoha punkti tõkkesprindis, kus talle mõõdeti tulemuseks 8,29. Noorteklassi kuuluv Tarvastu valla
koolipoiss Kristjan Tafenau
ületas kõrgushüppes 1.99. See
andis päeva neljanda koha, ent
klubikontole tuli sealtkolmandakoha eest ettenähtud üheksa punkti.
Eestiklubide naiskondliku
karika võitisTartu ülikooliakadeemiline spordiklubi Tartu
Kalevi ja Audentese ees. Sakalanaiskondmõõduvõtulkaasa
ei teinud.

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,
Liivia Tohvelmann 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

Suvel Viljandimaa meeste kuulitõukerekordi 19.15 oma nimele vormistanud Kristo Galeta ootab eelolevalt võistlushooajalt uusi tipptulemusi, lähim eesmärk on aga tõugata raudmuna üle 20 meetri joone

TULEMUSED
Sakala kergejõustikuseltsi meeskonna tulemused
ja kohad Eesti klubide karikavõistluste üksikaladel
60 m jooks: 7. Rauno Künnapuu 7,21
400 m jooks: 1. Rauno Künnapuu 49,66
1500 m jooks: 13. Enari Tõnström 4.15,84
60 m tõkkejooks: 2. Tarmo Riitmuru 8,29
Kõrgushüpe: 4. Kristjan Tafenau 1.99
Teivashüpe: 7. Tarmo Riitmuru 4.50
Kaugushüpe: 11. Allar Staškevitš 5.89
Kolmikhüpe: 8. Hendrik-Heinar Hunt 13.12
Kuulitõuge: 1. Kristo Galeta 17.73
4 x 200 m teatejooks: 6. Rauno Künnapuu, Allar Staškevitš, Tarmo Riitmuru ja Enari Tõnström 1.33,26.
–

–

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

–

–

–

–

Esmaspäeval sündis
Viljandis tüdruk.

–

–

–

Allikas: Eesti kergejõustiku liit

Eesti klubide karikavõistlustel sai Kristo Gale-

madis.luik@ajaleht.ee

ta parimal sooritusel kirja 17.73.

Viljandimaa meeste kuulitõukerekordi omanik
Kristo Galeta on talvekuudelrassinud peamiselt
jõusaalis, sest kämblavalu pole lasknud tõuketeh-

toore jõu pealt. Edaspidi üritan, niipalju kui vähegi
kannatab, tehnikale tähelepanu pöörata,» rääkis ta.

«Seal oli tõuketehnikakrobeline ja tulemus tuli

nikat lihvida.
«Tohtrid leidsid mu käest luukillu, mis tõukamisel valmistab piinavat valu,» selgitas Galeta
ning lisas, et ees ootav lõikus tema treeningplaanides siiski kuigi suuri korrektiive ei tee.
Möödunud hooajal maakonna rekordi 19.15-ni
nihutanud atleet on endale eelseisvaks hooajaks
sihi seadnud 20 meetri joone taha.

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8658

–

Rekordiomanik sihib teist kümmet
Madis Luik

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.

Galeta plaanidesse kuuluvad ka tuleval nädalal Tartus asetleidvad Martin Kutmani mälestusvõistlused ning pärast seda jääb poolteist nädalat
tema sisehooaja peamise eesmärgi, Eesti sisemeistrivõistlusteni.
«Märtsis on kavas Portugalis peetavad Euroopa talvised heitealade karikavõistlused ning siis
lähen lõikusele,» andis Galeta teada. «Välishooaja
alguseks saan jälle võistluskorda.»

135 AASTA EEST
Sakala, 3. II 1879
Kuulutused. Uus kauba
asutus Wiliandis. Seega annan ma teada, et ma Kessleri uues majas ühe suure
siidi-poe olen asutanud,
kus 2. Webruarist saati
kõiksugu riide kaupa, nimelt kalewit, pukskini, linast riiet, igasugurätikuid,
walmis meeste-ja naisterahwa riideid, lõime-lõnga
ja kõiksugu sarnast kaupa
odawama hinnaga müakse.
Palju-ostjale, nimelt kaupmeestele maalt, antakse
kõik kaupa teadwad protsendid odawamalt. W. J.
Glakomanow.

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

AUTOASI
*

*

*

*

AS Oskar LT võtab
Saarepeedi
tootmistsehhi tööle

*

*

*

Veo-ja sõiduauto, haagiste varuosad
Kinnitus-ja tõstevahendid, tööriistad
Lahtised Lääne ja Vene õlid

Tulekustutitekontroll

KINNISVARA

TEENUSED

Ostan krundi, maatüki võitalukoha isiklikuks tarbeks. Võiks asuda veekogu lähedal, Viljandist
kuni 15km. Tel 5697 1988.

Autoremont Viljandis. Helistage,
lepime kokku. Tel 5359 8204,
514 5872.
Sanitaartehnilised ja elektritööd,
plaatimine,
põrandad.
Tel
5665 0429.

Üürile anda 2-toal korter. Tel

Teeme erinevaid ehitustöid.
Leiame parima lahenduse ja hinna. Tel 5694 8039.

5669 0403.

TÖÖ

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

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK «KASUTATUD ASJAD»,
kus kasutatud asjade müügikuulutuse tähemärgi hind on vaid 1 sent ja pildi lisamine TASUTA!
Kuulutusi võetakse vastu E–R 9–17 Sakala toimetuses Tartu 8 I korrusel või
e-posti aadressil kuulutused.sakala@ajaleht.ee. Info telefonil433 0062.

www.vesmel.ee
Ostib oma meeskonda
kogemustega

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

formatsioon telefonil 502 2121
või kylli@mulgikorts.ee.
Pakume tööd CE-kat veoautojuhile. Vajalik töökogemus poolvõi täishaakel ja eesti keele oskus. Kasuks tulevad kohusetunne, ausus ja lojaalsus. Stabiilne
töö Soome–Rootsi liinil. Korralik
tehnika ja palju tööd. Info E–R
kella 10–16 tel 5340 0065,
Andrus.

INFO

5637 3783.

võrgus.

kased
5345 2279.

Tel

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

LÕNGAMÜÜK

MÜÜK

9. veebruaril
kl 10–13

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

jakasvava metsa
raieõigust

PEOSAAL
Info tel 501 9674,

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

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

Müüa toidukartulit«Laura» 0,25
/kg. Tel 516 5187.

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

Vajame saematerjali järkajat. Tel

Ostame metsakinnistuid

HARVESTERIOPERAATORIT.
Töö metsamasinal Ponsse Ergo.

Lepad,

Mulgi kõrts Abja-Paluojal pakub
tööd klienditeenindajale. Lisain-

...

Määrdeained ja keemia

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

Ostan maja või krundi Viljandis.
Tel 5656 3682.

Viljandimaa loeb!

ÄRA MURETSE!

L.Brador ja Björnkläderi tööriided

Kapri

Tel 5565

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

Raadiosaatjad ja tehnoturukaubad

V I L JA N D I

TERMOTÖÖTLEJA

erve

feldmann@feldmann.ee

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.

OST

OÜ OK Mets ostab raieõigust,

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

Ülestöötamine

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliselt raiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

KAOTATUD

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

?

Sindi Lanka ASis

HEA METSAOMANIK!

(Kalamaja tee 4, Sindi)
Info: Raili, tel 5302 1032

OSTAME
metsakinnistuid
kasvava metsa raieõigust
metsamaterjali
*

*

*

Taeva serval on tilluke maja,
lävel aotähe sätendav raas.
Sinna mõtetes tallame raja,
leinapisaraid kahel pool maas.

Lahkus kallis vanaema ja vanavanaema

LINDA LEITEN

Lahkusid meie kallid
RUTT RIIS
21. X 1960 – 3. II 2014

3. IX 1929 31. I 2014

Ostan erinevaid NSVL-i spordimärke, maksan 15 /tk. Tel
5595 8057.

Lauri Uibopuu,
tel 503 2050,
lauri@artiston.ee

Kadunud isane bullterjer Auksi
külast Viljandimaalt, reageerib
nimele Keto. Koer on sõbralik.
Igasugune info oodatud tel
5348 1436, Mirje. Vaevatasu!

–

ja

Leinavad Einar, Evelin ja Ester

GUNNAR RIIS

lastega.

9. II 1962 4. II 2014
Leinavad omaksed.
Ruti ärasaatmine reedel, 7. veebruaril kell 11kodust tuhastamisele.

Ärasaatmine 8. veebruaril kell 11
Riia mnt kabelis.

–

Meie siiraskaastunne Kaurile lähedastega armsa

Teatame kurbusega, et lahkus meie
kallis ema ja vana-

vanaema

EKATERINA ALEKSEJEVA
lahkumise puhul.

ema

Südamlik kaastunne Tiiule perega kalli ema, ämma ja vanaema

EVE PRITSI
kaotuse puhul.

Perekond Mändul

Elma ja Raivo

LILLIA KÕLVALD
Aeg viib meilt need,

kes meile kallid,
jääb hinge vaid mälestus
nukker ja hell...
Mälestame vennatütart

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring...
Lahkus meie kallis emake

28. III 1919 – 03. II 2014

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine kodust laupäeval, 8.
veebruaril tuhastamisele.

LINDA LEITENI

raamatukauplusest

RUTT RIISI
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Lia, Mai, Maie, Elvi, Mai ja Maie
Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema

LINDE PARI
16. III 1926 – 2. II 2014
Leinavad lapsed ja lapselapsed
peredega.

Pikk tee on käidud lõpuni...
Mälestame kallist sugulast
VILMA POTARIT
Avaldame kaastunnet omastele.
Helju, Margus ja Meelis peredega

HARRI NAELA
Vend Helmut perega

EKATERINA ALEKSEJEVA

Töökaaslased

Hilje perega

kuid teisal on
kustunud ta.

Ei tulek ega minek ole enda teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada.
Südamlik kaastunne Ailile, Annelile, Anule ja Enele peredega kal-

MATI TANI

21. V 1939 3. II 2014

ema
EVE PRITSI
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Sõbralikku naabrimeest mälestavad Sirje ja Urmas.

Vennalapsed Anne perega ja Arvo

Mälestame
LEO ARIKAST
Südamlik kaastunne Tiiale perega.
Endised töökaaslased autobaasi
päevilt

Töökaaslased AS-st Aken ja Uks

EKATERINA ALEKSEJEVA
kaotuse puhul.

Helle, Epp ja Tiina peredega

Siiras kaastunne Piretile perega
kalli ema

Avaldame sügavat kaastunnet
Lehtele kalli ema

EVE PRITSI

ELLEN SIIRAKU

kaotuse puhul.
Lossi t 4 majarahvas

net omastele
VLADIMIR LEPPIKU

LEO ARIKASE

li

–

Leinavad omaksed.

Südamlik kaastunne Maiele ja
Tiia perele abikaasa, isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa
surma puhul.

Avaldame kaastunnet Tiiule kalli
Kõigel on kusagil algus
ja lõpp on kõigel ka.
On kusagil süttimas
valgus,

Avaldame südamlikku kaastun-

Mälestame

Leinavad omaksed.

Avaldame kaastunnet Ailile perega armsa ema

kaotuse puhul.

Lahkus meie kallis
Mälestame endist töökaaslast

17. XII 1937 – 3. II 2014

kaotuse puhul.

VILMA POTARI

RUTT RIISI

Anni ja Edgar peredega

Avaldame kaastunnet Einar Tiitusele vanaema

Südamlik kaastunne Ailile lähedastega kalli

EKATERINA ALEKSEJEVA
kaotuse puhul.

Merike, Helle ja Loore

kaotuse puhul.
KÜ Elamu Koidu 7a

Siiras kaastunne Piretile ema

Mälestame head naabrimeest

EVE PRITSI

VALDO ROSENBERGI

kaotuse puhul.
Töökaaslased üldpsühhiaatria
osakonnast

Avaldame kaastunnet Marekile
perega, Hillele ja Ilmarile.
Perekond Tuhkanen

REKLAAM

12 Sakala

FREESPINGI
CNC

5. veebruar 2014

OPERAATORI

Töö

kirjeldus:

valmistamine
detailide
Valgusreklaamide

CNC-freespinkidel

vastavust
toodete
Jälgida

kvaliteedinõuetele

etteantud
vastavalt
koostamine
toodangu
Kvaliteetse

tööülesannetele

Nõudmised

kandidaadile:

www.scandagra.ee

????????
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R
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valmistamisega
Valgusreklaamide
firma
tegelev

Tööd saab
OPERAATOR (Viljandi)
Töökirjeldus:
Firma

pakub:

arenevas
tööd
Stabiilset

firmas

ja
väljaõpet
Kohapealset

täiendkoolitust

toetavat
ja
Sõbralikku

meeskonda

info@dag.ee
e-postiga
saata
CV
Viljandi,
63,
Leola
aadressil
tuua

või

43
tel:
info
044
080
53
950,

54

Nõuded
kandidaadile:
loomasööda
tootmise
või
tegeleb

ja müügiga,
tööle
võtab
REKLAAM
DAG

teravilja-,

rapsi-,

müügiga,

seemnete

väetiste
ja

jandustarvikute
hulgi-ja jaekaubandusega.
Meie

Elvas,

Tartus

tootevalikut.

ja

Laupal.

Me

seitse

Lisaks

pakumetööd

ligi

kauplust

100-le

ja

taimekaitsevahendite

silotarvikute

ostmise

ja

peamised üksused

üle

Eesti,

kes

kõik

ostmise

müügiga,
asuvad

pakuvad

põllumaViljandis,
meie

laia

inimesele.

www.scandagra.ee
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SCANDAGRA
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KEVADINE LEERIKURSUS VILJANDI JAANI JA PAULUSE
KOGUDUSTES ALGAB 8. VEEBRUARIL
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e-postiaadresssilveteks@hot.ee.
wU
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I
?

Õppetöö igal teiselnädalavahetusel laupäevitikl 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 huvilisi alates 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)

l.

f

Töö iseloom
Töö

•

?
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VILJANDI-TALLINN-VILJANDI

?

kirjeldus:

juhib

spetsiaalsete

söödatehase

jälgib

arvutiprogrammide

tootmist,

ning vajadusel

vastutab

seadistab

Viljandi
abil

Ettevõte

eest,
kvaliteedi
toodangu

•tähtajatut

seadmeid;
tehnoloogilisi

•motiveerivat
palka;

pakub:
töölepingut;

?

?

?

PABERLEHT
digitaalselt loetav juba
SÜDAÖÖST!
www.sakala.ajaleht.ee

ANNAME ÄRA!
Kui ostad üle
100 m² katuse
koos paigaldusega,
anname tasuta kaasa
liistud ja korstnaplekid.

Teraskatused, vihmaveesüsteemid,
katusetarvikud ja plekksepatööd.
MÜÜK JA

Koidu t 13, Viljandi tel/faks 433 7100 gsm 509 9543 www.toode.ee
·

·

·

