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Sage deklareerimine, et me inimesi väevõimugapaigal hoida ei saa, mõjub valge
plaguna, millelkirjas: «Oleme loobunud
teie pärast võitlemast.»

Sakala juhtkiri

Sakala
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Viljandi versus Tallinn
See oleks Viljandimaale häbiplekk, kui me
avame uue lauluväljaku ega suuda teha laulupidu. Muidugi laulupidu tuleb, raudselt!
TONIO TAMRA, laulupeo ideekonkursi komisjoni liige

LK 3

Mille poolest on Viljandis parem
elada kui Tallinnas? Aga miks
eelistada Tallinna Viljandile?
Sakala pani kaks linna kaalukausile ning sättis plussid ja miinused ritta.
LK 8

Tänase lehe vahel ainult tellijatele

AJAKIRI
ELUKOGENUD INIMESELE

ÜHISTRANSPORT

Hilinenud bussid ja ununenud
sõit tõid firmale trahvi

HEA VALIK
VILJANDIS

C 43 33 833

Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Et bussifirmale ATKO
kuuluvad Viljandi linnaliinibussid jäävad viimasel ajal sagedasti hiljaks
või sootuks tulemata,
otsustas ühistransporti korraldav maavalitsus
talle kaks trahvi teha.

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

Üks trahv määrati bussifirmale 5. veebruari eest, kui number 8 buss, mis veab inimesi
kesklinnast raudteejaama ja
tagasi, jõudis raudteejaama
pool tundi ettenähtust hiljem.
Selle vahejuhtumi tunnistajaks oli ka Eesti rahvusringhäälingu Viljandi korrespondent Piret-Päiv Rist.
«Käisin reportaaži tegemas, et uurida, milline onrongisõitjate meeleolu. Salvestasin ning sättisin nii, et saaksin
tullakell 15.46väljuva bussiga
tagasi kesklinna. Paraku aga
bussi ei tulnud,» rääkis Rist.
Temaga koos seisis bussipeatuses kolm inimest. «Ootame, ootame, bussi ei tule. Helistasin siis bussifirmasse ning
sealt öeldi, et asja uuritakse.
Ikka mitte midagi,» jutustasPiret-Päiv Rist. Ta helistas ka ATKO Grupi juhatuse esimehele
Margo Tomingale ning too lubas juhtunut uurida. «Mina
läksin siis juba jalarahvusringhäälingu stuudiosse,» lausus
Rist.
Bussifirma juhatuse esimees helistaskorrespondendile hiljem tagasi ning selgitas, et
bussijuht, kes sõidab number
10 liini, oli ära unustanud, et
peab sel kellaajal sõitma ka
number 8 liini.
«Minu meelest on see naljakas kas bussijuhtidele ei
ole teekond kuu aja jooksul
tõesti selgeks saanud?»ei suutnud Rist ära imestada.
–

Eesmärk pole ainult
trahvi teha
Viljandi maavalitsusearengujaplaneeringuosakonna juhataja Kaupo Kase sõnas, et bus-

ILM

2°
Täna puhub lõunatuul
kiirusega 5–9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur
on 0 kuni +2 kraadi. Päike
tõuseb Viljandis kell 8.08
ja loojub kell 16.57.

VILJANDIS
Et bussi number 8 hilinemise põhjus sai eile hommikul selgeks, peaks see edaspidi raudteejaama jõudma iga päev õigel ajal.
sifirmale on tehtud kaks leppetrahvi, kokku umbes 448 eu-

rot.
«Üks on 4. veebruari eest,
kui buss number 10 hilines igale poole. Et buss hilines väga
palju, ei jõudnud sel päeval
paljud inimesed ka õigeks
ajaks tööle,» laususKase. «Teine trahv on 5. veebruari eest.»
Maavalitsuse ametniku ütlemist mööda tehti trahvid lepingupunkti rikkumiste eest.
«Bussi number 8kohta kirjutasime, et see onmõeldud sõitjate vedamiseks kesklinnast
raudteejaama rongide väljumise ja saabumise ajal. Hilinemine aga kaotab selle liini mõtte
ja vajaduse ning toobkolmandateleisikuteleolulistkahju,»
nentis ta.
Kase toonitas, et maavalitsuse eesmärk pole teha trahve,
vaid tagada, et bussid sõidaksid.«Ka enne on nendega prob-

leeme olnud ning siis oleme
teinud hoiatuse, nüüd aga olime karmimad.»
Bussifirma ATKO pole
ametniku sõnul vigu eitanud
ning on needteatavaks võtnud.
«Firma on andnud garantii, et
asjad saavad korda, ning on
juhtunu pärast ka vabandust
palunud.»

Sõiduplaani ei suudetud
ümber laadida
ATKO Grupi juhatuse esimees
Margo Tomingas lausus, et kui
buss number 8 uuest aastast
sõiduplaani kirja pandi, oleks
sellest lepingu järgi pidanud
bussifirmale ette teatama 60
päeva, kuid lõplik sõiduplaan
tuli kõigest mõni päev enne
bussi käimahakkamist.
Et maanteeamet ja programmi haldaja ei suutnud uue
sõiduplaani andmeid üle kan-

da, ei jõudnud need Tominga
selgitust mööda nendesse sõiduplaanidesse, mis on kassaaparaadis. «Sellest tulenevalt
ei olnudka juhtidelõigeid sõiduplaane sees,» selgitas ta.
Tominga sõnul lähtusid juhid paberil kinnitatud sõiduplaanidest, kuid 5. veebruaril
juht eksis, valis liini kassast
ning sõitis selle järgi. «Sellest
tulenevalt teenindas bussijuht
liini number 10 sõiduplaani
alusel. Liinile number 8 saadeti teenindama reservbuss, kuid
kahjuks suure hilinemisega.»
Probleem sai juhatuse esimehe sõnullahendatud eilehommikul.
Teisi viperusi kommenteerides lausus Tomingas, et seadmetel tuleb ette tõrkeid ning
külmaga ka tagasilööke. «Loomulikult on see ebamugavning
tekitab ebamugavusi.»
Tominga sõnulvahetati osa

ELMO
RIIG

linnaliinibusseeelmisel aastal
välja ning seda on kavas teha
ka edaspidi. «Linnas on põhikoormus neljal sõidukil, millestkolm on vahetatudning viimane tuli septembris või oktoobris. Ka sel aastal onkavas
üks vahetus.»
Et mai lõpul muutuvad Elroni rongigraafik ning tõenäoliselt ka bussi number 8 väljumis-ja saabumisajad, oleks
bussifirma juhatuse esimehe
hinnangul mõistlik, kui muudatustest teataks varem. «Lepingu järgi on liinimahumuutmiseks 60 päeva, aga kui saaks 30
päeva varem teada, olekska vägahea.»
Küsimusele, kas kaks trahvi on õiglased, vastas Tomingas, et tema praegu hinnangut
andma ei hakka. «Me loomulikult arutame neid asjaolusid,
millesttõrked on tingitud, ning
tegeleme teemaga edasi.»

Leerikool
Täna kell 10algab Jaani
kiriku keldrisaalis leerikursuse I õppetsükkel.

Ekskursioon
näitusel
Täna kell 13tutvustab
Gregor TaulKondasekeskuses Evald Okase loomingut jatema kohta eestikunstiajaloos.

MAAKONNAS
Bändid laval
Täna kell 19algab Viiratsi suures saalis maakonna bändide päev.
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TITAAN
Kogen järjest, et noored kardavad

ARVAMUS

võtta suurt vastutust,pigem eelistatakse töötada lihtsalt lavastajana.
Ugala teatrijuht Kristiina Alliksaar
uue kunstilise juhi otsingutest
(Sakala, 4. veebruar)

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Nädala foto. Isepäise torni sooloetendus

VABA MÕTE

Kuidas ma
valesti mõtlesin
Veel
kut,

kümmekond aastat tagasi
oli üsna raske leida poliitikes poleks kinnitanud vajadust võideldarahvaarvu vähenemisega olgu siis Eesti või omavalitsuse tasemel. Viimasel ajal
kuuleb aga üha enam nii valla-ja
linna-kuiriigijuhtidelt, et väljaränne on paratamatus, millega tuleb leppida.
–

Peamine argument näib olevat,
et kedagi ei saa vägisikinni hoida.
Ka president Toomas Hendrik Ilvese sõnavõttudest on see läbi käinud.

Hans

Väre

Sakala peatoimetaja

Aga midagi niisugust pole keegi ju
soovitanudki.

Loomulikult ei hakka vallavane-

mad elanikelt ID-kaarte kokku korSage dekjama,nagu mõne Vene kolkakollareerihoosiesimees nõukogude ajal inimine, et
meste passid endakätte võttis,
hoidmaks neid Moskvasse parema
me inielu peale minemast. Ent sage dekmesi
väelareerimine, et me inimesi väevõivõimuga
mugapaigal hoida ei saa, mõjub
millel
«Oleme
valge plaguna,
kirjas:
paigal
loobunudteie pärast võitlemast.»
hoida ei
Selle asemel tuleks mõeldakuldsesaa, mõjub
telekäeraudadele ehk sellele, mis
paneks inimest ise tahtma siia jäävalgeplada.
guna, milViljandis tegutseva vooditarvete
lel kirjas:
firmaDelux omaniku Göran Sjöholmi ideekasvatada Viljandi elanike
«Oleme
arv 2017. aastaks 19 000-ni (1. jaaloobunud
nuaril oli see 18 492) võib tunduda
teie pärast
natuke hulluna.Kas tõesti saab
trendipöörata, avaldades suure
võitletööpuudusega maakondade lehtemast.»
des leheküljelisi reklaame, kus Vilfirmad
vakantseid
jandi
oma
töökohti pakuksid?
Kui Sjöholm säärase mõtte eelmiselnädalal ettevõtjate ümarlauas välja käis, olin mina esimene,
kes püsti tõusis ja takistusi üleslugemahakkas. Näiteks: kuidas peaks
töötu Valgast, kus korterit pole sõna
otseses mõttes võimalikmüüa, leidma paarkümmend
tuhat eurot, et osta elukoht Viljandisse? Või: kuidas
saaksid siin hakkama vaid vene keelt kõnelevad inimesed, kes moodustavadValga-ja Ida-Virumaa töötutest märkimisväärse osa? Rääkimata teistest arutelus
kõlanud probleemidest, nagu vahetustega töö ja madalad palgad.

Eilses

Sakalas ütlebSjöholm võimalusteasemel takistuste nägemise kohta: «See, kuidas te siin mõtlete, on täiesti vale.» Ja õigesti ütleb. Mitte et ülaltoodud küsimused väärad oleksid olnud. Vastupidi, neid
tulebkindlasti küsida. Seda peab aga tegema sooviga
leida lahendusi, mitte vabandusi mittemidagitegemiseks.
Kui omavalitsused ja tööjõudu vajavad ettevõtted
ühiselt tegutsevad, on ju võimalik leida või rajada
odavaid üürikortereid, mis ei pea tingimata asuma
kallivõitu kinnisvaraga Viljandis. Vahetustega töö hõlbustamiseks tulekspanna liinibussidtööleka nendel
kellaaegadel, kui suurtes tehastes teatepulk üle antakse. Mujalt tulnutelinnaellu sulatamiseks võib neile
leida mentorid ja abistajad.
On täiesti võimalik, et Sjöholmi idee kukub läbi.
Sellisel juhul tulebmidagi muud välja mõelda. Aga
iseenesest ei peatu väljaränne kindlasti. Mis siis, et
meil on hulk põhjusi eelistada Viljandit Tallinnale,
naguSakala täna kirjutab. Need tulebinimestele ka
maha müüa. Ja loomulikult pakkuda tasuvat tööd, sest
ilma selleta ei saa hakkamakusagil.

ELMO RIIG

Oleks 2009. aastal püsti pandud Tarvastu poldri vaatetorn otsustanud aegade lõpuni sirgelt seisma jääda,võtnuksinimesed teda
pelgalt tänuväärse abivahendinakauni looduse imetlemisel.Et ta agapaar aastat hiljem viltu vajus, sai temast endast vaatamisväärsus. Isepäise tornisooloetenduse viimaseks vaatuseks kujunes läinudneljapäev, mil töömehedta terve hulga ajakirjanike ja
paljude ümbruskondsete uudistajate juuresolekultaas õigesse asendisse upitasid. (Sakala)

NÄDALA UITAJAD

Häirivad kotletisööjad
Eelmisel sügisel tõi ETV saade
«Pealtnägija» ekraanile loo
Harjumaa Valkla hooldekodust, mille kliendid kippusid
asutuse territooriumilt põgenema ja ümbruskonnas vägivallatsema. Mäletatavasti tunnistas hooldekodu toona, et ei
saa uute raskete klientidega
hakkama.
Läinud nädalal sattus samalaadse murega tähelepanu
keskmesse Viljandimaa Karksi
küla. Kohe pärast seda, kui
sealses endises lasteaias avati
hooldekodu, hakkasidkohalike
elanike igapäevaelu häirima
ebaadekvaatse käitumisega tegelased, kes norisid sigarette ja
priiküüti ega pidanud paljuks
ka mõndaelamisse sisseastuda
ja sealtnäitekskausitäie kotlettidega lahkuda. Üht veidraltkätega vehkivat ja autorataste al-

la tikkuvat meest kohtasid sealsamaska Sakala ajakirjanikud,
kes esmaspäeva hommikul
Karksi kaudu lõuna poole sootuks teist lugu tegema sõitsid.
See kõiksunnib taas küsima,
millised reeglid peavad käitumishäiretega patsiente hooldavates asutustes kehtima ning
millised tingimused seal tagatud
olema. Selge on see, et inimesi,
kes polekellelegi ohtlikud,ei tohi niisama igaks juhuks trellitatudruumidesse sulgeda. Entka
ümbruskondseteelanike kodurahu on väärtus, midaei tohi vähetähtsaks pidada.

NÄDALA VASTASSEIS

Kops läheb üle maksa
Vaevalt leidub kedagi, kes
naudiks naabritega tülitsemist. Ometivõib ikka ja jälle
kuulda, kuidaskõrvuti elama
sattunud inimeste arusaamad ilmaelustlähevadkardinaalselt lahku ning see annab
ainestkurnavatele tülidele.
Lõppeva nädala neljapäeval sai avalikkus Sakala
vahenduselteada Mulgimaal
Mäekülas hoogu koguvast
vastasseisust, milles ühel
pool on vaikust ja rahu hindavadkülaelanikud ning teisel pool vanemateltpäranduseks saadud maale motospordikeskust rajav ettevõtjaAivar Moks.
Õigusriigis võib inimene

oma maal küll isetahtsi toi-

metada, ent sellega peaks
kaasnemaka kohustus naabritest lugupidada. Seepärast
tuleks väga ettevaatlikult
suhtuda hobidesse, millega
kaasneb müra võimõni teine
nähtus, mis levib üle kinnistu piiride. Jamis peamine: et
selliseid rumalaid olukordi
ära hoida, peaksid toimekad
peremehed naabritega rohkem rääkima. Jõuga oma
tahtmist peale surudes on
võimalik saavutada esialgne
edu, kuid pikemas perspektiivis jääbkõigile halb mekk
suhu.
Rannar Raba

Rannar Raba

KOMPVEK
«See on tõesti üsna ülbe jutt: «Keegi ei saa mulle seda keelata, niikuinii sõidan edasi.» Kui mina homme selle mehe kodumaja kõrval asuva
krundi ära ostan ja hakkan seal iga päev ilutulestikku korraldama, siis kas ta on rahul ja leiab,
et mind ei saa keegi keelata? Teistpidi tahaks
aga teada, kas see lärm on ikka nii jube ja kas
see kostab õhtul hilja või öösel nii, et see tõsiselt
häirib?»
Rein Ermi kommentaar uudisele «Karksi vald lasi motomeestel küla huvidest mürinal üle sõita»
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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Toimetaja MARKO SUURMÄGI, 433 0042, sakala@ajaleht.ee

Kevadistele riigieksamitele on
kogu Eestis registreerunud
10 508 sooritajat, kellest
8430 on gümnaasiumiõpilased, 784 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1294
kutseõppeasutuste õpilased.

VILJANDI UUS AROOM

Küünlavabrik andis
endast lõhnaga teada
Marko Suurmägi

Värskelt valminud laululava ootab kannatlikult koore ja orkestreid.

Suur hulk viljandlasi sai
neljapäeva õhtul esimest
korda aimu, et kohalik
küünlavabrik on hakanud tootma lõhnaküünlaid. Üle linna levis magus lõhn, mida mõned
nimetasid ka imalaks.

Maakonna laulupeo
ideevõistlus luhtus

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Üllar

Suvel ees ootaval Viljandimaa laulu-ja tantsupeol pole veel lahendust, kuidas koorid ja
tantsurühmad esinema
hakkavad, sest maavalitsuse korraldatud ideekonkurss läks luhta.

Ehkki Hansa Candle’iküünlavabrik asub Kantreküla ja
Männimäepiiril, tundsidkummalistlõhnaka Paalalinnaelanikud.
«Nagu keegi oleks õunašampooniga pead pesnud»,

«imalalt magus lõhn» kirjeldasidinimesed aroomi Sakalale. Ühele viljandlasele meenutas see lõhna, midavõib tunda
rohelise õuna lõhnaga keemiakaupade juures.
–

Võistluse, kuhu oodati peo
terviklahendust kirjeldavat

neilt, kes on kogu hooaja kõvasti töödteinud, seda võimalust ära võtta,» ütles Rajaste.
«Kõik laulu-ja tantsujuhid on
jukogu aeg asjas sees. Paneme seljad kokku ja teeme oma
maakonna inimeste jõududegaselle ise ära!»
Tamra meelest on lisaks
valdkonna spetsialistide suurele hõivatusele põhjuseks
ka kolleegide valus kriitika.
«Tegelikult inimesedkardavad.Kui keegi vastutaja rolli
võtab, küll siis on pärast seda
seletamist.»

kava, oli maavalitsus välja

kuulutanud detsembri algul.
Lõpptähtajaks, 6. jaanuariks
laekus komisjonile vaid üks
töö ning seegi ei vastanud
nõuetele.
Viljandi maavalitsusekultuuritööpeaspetsialisti Anneli Kundla sõnul otsustas komisjon seepeale konkursi ebaõnnestunukskuulutada.

Küünlaaroom pole mürgine
Hansa Candle’iüheomaniku ja
müügijuhi Harri JuhaniAaltoneni sõnul on võimalik, etlõhn
levis linnakohale nendetehasest. «Kindlalt me sedaväitaei
saa, aga tol õhtul tehti tehases
rohelise õuna lõhnalisi küünlaid,» tunnistas ta.
Tehas on teinudlõhnaküünalde tootmise katsetusi ligi
aasta ning viimasedpaar kuud
on sellega järjepidevalt tegeldud. «Võimalik, et madalrõhkkond tõi lõhna linna kohale.
Aga kummaline, et seda oli just
Paalalinnas tunda,» sõnas Aal-

Karm kriitika ja ajanappus

tonen.

Kantreküla elanikud on tugevat magusat lõhna tundnud
juba detsembrist alates.
Linnarahva rahustuseks
kinnitas Aaltonen, et küünlaaroom on saadud täiesti looduslikulmoel ning see pole inimestele kahjulik. Aasta tagasi
tehti täpselt tootmisliinikohal
töökeskkonna õhu-uuring ja
see kinnitas, et isegilõhnaküünaldetootmiseruumis võib julgelt hingata.
Omaniku sõnul lähevad
küünlad Skandinaavia suurima kodukaupade poe ketile
Ikea ja kui neis oleks midagi
mürgist, siis neidmüükiei võetaks.
Sügisestel valimistel Viljandi volikokkupääsenud Harri-Juhani Aaltonenlubas enne
valimisi, et hakkab võitlema
aeg-ajalt Viljandi kohal leviva
fekaalihaisuga, mis tulebKöstis asuvast linna reoveepuhastist. «Eks see ole nüüdsiis esimene samm,» lausus ta naerdes küünlalõhna kommenteerides.
Kui mõnest ettevõttestpääseb välja inimesi häiriv lõhn,
siis tegeleb selle juhtumiga

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Hansa Candle’i omanik Harri JuhaniAaltonen tunnistas, et neljapäeva õhtul linnas levinud magus lõhn võis
pärineda küünlatehasest, sest just sel päeval valmistati seal rohelise õuna lõhnaga teeküünlaid. ELMO RIIG
keskkonnainspektsioon. Reedelpolnud keegi küünlavabri-

ku võilinnakohal levinud magusa lõhna üle inspektoritele
kaevanud.

Kuidas inspektsioon töötab
«Kui meie poole pöördutakse
häiriva lõhnapärast, selgitame
välja, kust see tuleb,» rääkis
inspektsiooni Viljandi büroo
juht Naima Täär.Seejärelkutsutaksekohale spetsiaalne lõhnakomisjon, kuhu on valitud

keskmise lõhnatajuga inimesed.Kui komisjon peaks otsustama, et lõhn on häiriv, peab ettevõte rakendama abinõusid,
et see tema territooriumiltväljaei pääseks.
Tääri sõnul on inspektsioonsaanudkorduvaltkaebusiKösti reoveepuhastist tuleva
haisukohta. Sel puhul pole aga
komisjoni ja õhureostust mõõtvat bussi Viljandisse kutsutud,
sest Tääri sõnul teeb Viljandi
Veevärk ise suuri pingutusi, et
haisu vastu võidelda.

Võhmas on lõhnaküünlaid
toodetud juba ligi kümme aastat ning sealgi on tehase ümber tunda aroome. Väikelinnas on sellekohta käibel lausa omaette mõiste: Võhma
lõhn.
Võhma alalise elaniku ja
volikogu esimeheLeida Kulla
selgitusel on elanikudlinnakohal oleva lõhnaga rahul. Kuld
lausus, ettema tunnebküünalde lõhna vaid tehase poes
käies ja temaarvates on see väga meeldiv.

Komisjoni liige Tonio Tamra
ei osanud pakkuda, miks
ideid rohkem ei laekunud.
«Laululavaavamisel sai see
välja hõigatud ja ma isiklikult ärgitasin mitut inimest,
et nad teeksid. Juinimesedei
usaldaiseennast jaoma mõtteid,» leidisTamra.
Anneli Kundla meelest
võis leige huvi olla tingitud tõsiasjast, et on käimas üldlaulu-ja tantsupeo aasta ning
kõik valmistuvad omakollektiividega selle eelproovideks.
Ka tantsupedagoog Vaike
Rajaste pakkus konkursi ebaõnnestumise põhjuseks inimeste hõivatuse, kuid selles,
et pidu tuleb, võib temasõnul
siiskikindel olla.
«Tantsijatel on ikka igal
aastal pidu olnud. Ei saa ju

Pidu tuleb igal juhul
Komisjoni liikme sõnuleiole
alust arvata, etkava kokkupanek on väga mahukas. «Sellel
aastal on lihtsam, sest on kokku lepitud, et esitamisele tulevad üldlaulupeo lood. Midagi juurde õppida pole ju
vaja. Kõik on tarvis lihtsalt
ilusasse vormivalada.»
Et uut konkurssi enam
välja kuulutada ei jõuta, leitakse peo lavastajad jakorraldajad Anneli Kundla sõnul
suunatud otsepakkumistega.
Reede lõunaksolidkokkulepped võimalike muusika-ja

tantsuosa eestvedajatega saavutatud, kuid nimesid Kund-

la veel avaldadaei soovinud.
Läinud aastal jäeti laulupidu Tamra ütlemist mööda
ära seepärast, et polnud kohta, kus seda teha. «Lauluväljak oli remondis ja otsustati
mitte pingutada,» sõnas ta.
«See oleks Viljandimaale häbiplekk, kui me avame uue
lauluväljaku ega suuda teha
laulupidu.Muidugi laulupidu
tuleb, raudselt!»
Maakonna laulu-ja tantsupidu on koos hansapäevadega
8. juunil Viljandi uuel lauluväljakul.

Kolga-Jaani pehmendas
autole seatud tingimusi
Kolga-Jaani vald leevendas
riigihanke konkursi tingimusi, millega vallavalitsus üritab
endale uut bensiinimootoriga
autot osta. Tingimustest kadus
nõue, et variaatorkäigukast
peab kandma nimeCVT.
Kolga-Jaani vallavanema
Kalevi Kauri sõnul saab
nüüd ka näiteks Škoda oma
pakkumise teha.

Seni on end riigihangete
registris pakkumise tegemiseks registreerinud kolm firmat. Kas nad kõik vallaleka
autot pakuvad, pole teada.
Kolga-Jaani vallavalitsuse esimene autoostmise konkurss kukkus läbi, sest tuliainult üks pakkumine, aga selle suurus ületas vallavõimalused. (Sakala)
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Peegelsiledat
j ääd nautis
sadu uisutajaid
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Nagu jaaniussikesed
hakkasid uisutajad pimedusest paistma. Neid
oli neljapäeva hilisõhtul
Viljandi järvele tulnud
mitusada.
Kui nad lähemale jõudsid, osutus mõni jaaniuss baleriiniks,
mõni aga hoopis ahviks, võluriks, karuks või lehmaks ning
üks oli endmaskeerinud jõulukuuseks, millelkuldne täht tipus.
Viljandi rattaklubi president Veiko Šmidt selgitas, et
ööuisutamisesühendatiküünlavalgusõhtu jakarneval. Kostüüme nägi sealkümneid, kuid
oli ka neid, kes tavalistes soojades talverõivasteskümnekilomeetrisele rajale liuglema
siirdusid, taskulamp otsa ees
võikäes.
«Onikka vaks vahet, millal
uisutada:kas täna sellise sombuse ilmaga, kus taevas ja maa
on ühtmoodi hallid, või siis

öösel,kui küünlad põlevad jääl
ja tulelambid otsa ees,» tähendasVeiko Šmidt eile.
Ööuisutamine oli kavas esimest korda, aga varem on rattaklubikorraldanud uisunädalat, mille sisse on mahtunud
küünlavalgusõhtu, karneval ja
maraton. «Algusaastateloli selle mõte viiainimesteni teadmine, et järvelsaab uisutada,» tähendas ta ja lisas, et nüüdseks
on eesmärk saavutatud, sest uisurajal võib inimesi näha igal
hetkel, isegi öösel.
«Nädalavahetusel, kui on
ilus ilm, olen seal keskpäeval
kokku lugenud 200 uisutajat,
pluss suusatajad ja kalamehed,» rääkis Šmidt.
Uisuööl viljandlastele libisemise kunsti õpetanud treener ja kehalise kasvatuse õpetaja Ants Kuusik tõdes, et viljandlased on hakanud usinasti uiske hankima.
«Tundub, et uisutamine
tõmbab praegu siin isegi rohkemkui suusatamine,» ütles ta

ja arutles, et tänavune omapärane talv soosib seda samuti.
«Eelminetalvolilumerohke ja

Kostüümides inimesed

rajal

siis oli kindlasti suusatajaid
rohkem. Eks see ilmastik mõjuta meid.»
«See rahvamass, mis järvelekokku tuli, tõepoolest hämmastas,» kinnitas Ants Kuusik.

Uisuööl liugles järvejääl vähemalt pool tuhat inimest.
Algul näitasid 400-meetrisel elava tulega valgustatud
peegelsiledal rajal oma oskusi
Väino Treimani uisupoisid
Adaverest. «Minasiiskommenteerisin ja tegin rahvale vaiksemalt ja lihtsamalt neid har-

jutusi ette,» kõneles Kuusik,
kes on lapsepõlves samuti sel
alal Eesti tipus olnud.
Et uisutamine pole lihtne
ala, osutus õpetus väga nõutuks. «Rahva soovil tulen järgmisel kolmapäeval kell kuus

2 X MARKO SAARM

taas järvele õpetama. Vaatame, kui palju inimesi kokku
tuleb, jasiis saabedasist kokku leppida,» rääkis Kuusik.
«Igal alal on oma nüansid ning
A ja B, mis on vaja selgeks saada.»

REKLAAM

Vara kindlustades juhiterahaasju paremini
Sageli arvatakse ekslikult, et vara kindlustamine on vaid jõukatele vajalik. Tegelikult teevad kesised
säästud ja vähene riskide kindlustamine pere olmeõnnetuse korral väga haavatavaks.
SEB hinnangul on Eesti pere majanduslik olukord võrreldes eelmiste aastatega praegu parem:
Eestis on laene 96% varade mahust ja oodata võib finantspuhvri kasvu. Kuid näiteks Euroopa
Liidus ületavad pere finantsvarad kohustusi keskmiselt kaks korda.

Kodukindlustuse otstarve

Põhimõte „vana vara vastu uus”

Tagavara suureneb vanusega,kuid tihtipeale siiski säästudest
ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud kahju likvideerimiseks ei
piisa. Keegi meist ei ole kaitstud ootamatu juhtumi eest, olgu selleks
keldrist ratta varastamine või naabri tekitatud veeuputus.

Koduse vara kindlustamisel puuduvad piirangud varagruppidele
(v.a väärisesemed, mis onkindlustatud koduse vara hulgas kuni
4000 euro väärtuses). Esemeid, mis kodus on, ei ole vaja üles lugeda.
Kodustest asjadest nimekirja koostamine on keeruline ja mõneti
isiklik, seepärast arvestabRSA riski hinnates pigem objektiivsete
faktoritega: kodu liik, asukoht ning suurus.

Tänu kodukindlustusele ei pea Te ebameeldiva juhtumi korral
kulutama oma sääste, vaid tekkinudkahju hüvitab lepingu alusel
kindlustusfirma. RSA kodukindlustus on mõeldud eraisiku valdusesse kuuluva hoone (elamu) või korteri, korteriomandi nagu näiteks
koridor, esik ja selles asuva vallasvara kindlustamiseks.

RSAKindlustus töötab põhimõttel „vana vara vastu uus”,mis
tähendabseda, et kahjustatud vara asendatakse tehniliste
näitajate mõistes samaväärsega.

Kaitse on lai

Mida kindlustus ei hüvita?

RSA-s on kodune vara kindlustatud ka juhul, kui see on kindlustusvõtja või tema pereliikmetega kaasas väljaspool kodu, näiteks tööl,
koolis või ka välismaal puhkusereisil.

Kindlustusjuhtumiks on alati vaid ootamatu või ettenägematu
kahju, mistõttu kindlustus ei hüvita näiteks pikalt roostetanud toru

Kindlustusjuhtumiks on näiteks vara röövimine, murdvargus või
mõni muu ootamatu sündmus, mis võib vara kahjustada. Kõige
sagedamini toimuvad kindlustusjuhtumid kodutehnika (köögitehnika,
televiisor jne), arvuti ja mobiiltelefoniga. Koos hoonevõi korteriga
on automaatseltkindlustatud sisseehitatud mööbel, mis kahju korral
samuti hüvitatakse.

lõhkemise või katuselt lükkamata jäänud lume tagajärjel tekkinud
kahju. Seega ei korvata kahju juhul, kui see tekib omaniku lohakusest
ja hoolimatusest või kui ehituskvaliteet on olnud halb ning omanikei
ole hooldustöödega riski ära hoidnud.
Üle 50-aastaseid hooneidkindlustab RSA vaid siis, kui neid on viimase 20 aasta jooksulrenoveeritud: iidvanu elektrijuhtmeid ja -sõlmi ei
tohiksusaldada omanik ning seda ei tee ka kindlustus. Kindlustuslepingu alusel ei hüvitata kahju, mis on tekkinud kaotamise, unusta-

mise või varguse tagajärjel.

Enne lepingu sõlmimist tutvuge tingimustega www.seb.ee javajadusel küsige lisainfot pangakontorist.
SEB Pank tegutseb kindlustuse vahendajana ja on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide nimekirja, mille leiate aadressilt www.fi.ee.
Kindlustust pakub RSA Kindlustus, mis on Codan Forsikring A/S-iEesti filiaal.

SEB Viljandi kontori
kliendinädal 10.02–16.02
ja 12.02 kodukindlustuse
päev

Näiteksei loeta kindlustusjuhtumiks olukorda, kus taskuvaras on
näpanud telefoni.Samuti ei peeta kindlustusjuhtumiks seda, kui olete
lukustanud jalgrattakaupluse ette ja sõiduvahendsealt kaob.

Kindlustusjuhtumiks on aga rööv ja murdvargus: näiteks kui jalgratas
võetakseTeilt ära vägisi või varastatakse lukustatud auto pakiruumist, kodust või garaažist.

Asjad saate korda telefoni teel
Kui midagi halba ja ootamatut on varaga juhtunud, siis ei pea Te
RSA-ssekohale tulema:kõik asjad saate aetud telefoni teel, helistades numbrile 1526.
Samal telefonil võite spetsialistiga nõu pidada kehtiva kindlustuslepingu asjus. Juhulkui Teil kindlustust veel pole, aga Te soovite igapäevaseid riske maandada, siis saate telefoni teel arutada sõlmitava
lepingu tingimusi. Hea on teada, et kodukindlustuse võite oma vara
kaitseks sõlmidaka juhul, kui elate üüripinnal.
Kindlustuse iga-aastase uuendamise asemel on Teil võimalikvalida
muretu leping kolmeks aastaks. RSAkodukindlustuse saate mugavalt
sõlmidaka SEB internetipangas.

Viljandi kontor, Vaksali 2, Viljandi
E–R 9–17, L 10–14.
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Võrtsj
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Paksu jääkaanega järved peibutavad autojuhte libedasõitu proovima,
aga nagu näitas hiljutine kokkupõrge Veisjärvel, on seda võimalust
kohati liiga arutult kasutatud.
Viljandi maavanem Lembit
Kruuse tõdes, et riigile kuuluvatel veekogudel eioleautodegasõitmineseadusega reguleeritud. «Kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud,» sõnas ta.
Samas rõhutas maavanem,
et loomulikult tuleb veekogu-

JÄÄRALLID
Sel nädalavahetusel on jääsõidud Võhmas ja Tarvastu vallas Võrtsjärvel.

•

Laupäeval kell 11 algab Võhma Tipina veehoidlal ehk Võhma rabas jääralli.
Pühapäeval kell 10 antakse võidukihutamisele start Võrtsjärve jääl
Poldri puhkealal.
Allikas: Sakala

del järgidamuidkehtivaid norme, näiteks kinni pidada parema käe reeglist.

Keeld tuleb ohu ilmnedes
Kui kevaditi keelab Viljandi
maavanem autoga Võrtsjärve
jääle minna, siis uue jää tulekul see tõke enam ei kehti.
«Uue keelu väljastame taas
ohu ilmnedes,» selgitas ta.
Avaliku jääraja avamiseks
või ürituse korraldamiseks tuleb omavalitsusest võtta luba.
«Sel juhul määratakse ka vastutaja, kes tagab turvalisuse
ning hoolitseb, et veekogul
oleks kõik puhas ja koristatud,» kõneles Kruuse.
Ta möönis, et enamik maakonna jääradasid on tehtud
omaalgatuslikult, samas eiole
keegi neil toimetamistka takistama tõtanud.
Kui jäärada soovitakse tehalooduskaitseall olevale veekogule, tulebkeskkonnaameti
Pärnu-Viljandi regiooni looduskasutuse spetsialisti Hille
Lapi ütlemist mööda lisaks
omavalitsusele saada kooskõlastuskeskkonnaametilt.Tänavu on antud tema sõnutsi luba
Viljandi järvele jääraja tegemiseks, aga esialgu pole seda
veelkasutatud. Juhul kui jäärada soovitaks teha Paala järvele, mis looduskaitseall pole,
piisaks linnavalitsuse loast.
Viljandi vallavanema Ene
Saare sõnutsi on Sultsis Aidu

Algajatel autojuhtidel on sel talvel head võimalused libedal sõitmist harjutada. Pildil olev jäärada on üles võetudkaks talve tagasi.
järve jäärada,mis on mõeldud
autokoolile libedasõidu õppeks. Tänu sellele eipea õppijad iga kord Tartusse sõitma.

Ahimäe järvel käiakse loata
Omaette mure on maanteeametile kuuluva Ahimäe karjääriga. SealeiratakseEneSaare ütlemistmöödaautode sissesõitu
keelavat märki ning käiakse ikkagi alatasa jääl kihutamas.

Maanteeameti lääne regiooni
ehitusosakonna peaspetsialist
Allan Allik tõdes, et sellineisetegevus pole hea. «Samas ei
suuda me seal politseinikuametit pidada,» tõdes ta.
Alliku sõnutsivõib politsei
keelu eirajaid trahvida.«Sama
häda on suviti, sest Ahimäe on
inimeste meelisujumiskoht.
Märgi alt sõidetakse sisse, tagatipuks risustatake ümbrust,»
kõneles ta.

ELMO RIIG

seda varianti soosinud ei ole,»
kõneles ta. «Rahval on tegelikult vaja libedasõidu oskusi
lihvida. Mullu oli Sürgaveres
väga hea jäärada.»
Adamson lisas, et tõenäoliselt tuleb Suure-Jaani järvel
autode jäärajasõit22. veebruaril osanaLehola-Lembitu mängudest. Võistluste järelsaavad
sõitu lihvidaka need, kes teistega heitlema minna veel ei
söanda.

Suure-Jaani järve äärde
on vald pannud autoga sõitmist keelavad sildid. Valla
spordi-ja noorsootöö nõunik
Mati Adamson, kelle eestvedamisel on järvele tehtud uisu-ja suusarada, ütles, et märgid on pandud nende säästmiseks.
«Oleme Sürgavere külaseltsiga kavandanud jääradapõllule ja ka trass on juba maha
märgitud, aga senised ilmad
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Poole soodsamad on kõik Rakvere
Teatri kevadhooaja (veebruar kuni
mai) täiskasvanute etenduste piletid
üle Eesti. Poole hinnaga piletite arv
on piiratud ja soodustus ei kehti
eelnevatele broneeringutele.
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Lisaks Rakvere koduetendustele on poole soodsamad
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E, 17. märtsil kell 19Ugala Teatris
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PETROSKOI

T, 18. märtsil kell 19 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias
Poole hinnaga piletid on müügil ainult Piletimaailma
müügikohtades üle Eesti või piletimaailm.com
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VILJANDI Centrumi Kaubamaja TALLINN Postimaja Roccaal Mare Kaubanduskeskus
Sikupilli Kaubanduskeskus
Magistrali Kaubanduskeskus
Kristiine Kaubanduskeskus
KURESSAARE Auriga Keskus HAAPSALU - Rannarootsi keskus TARTU Lõunakeskus
Kaubamajakas Port Artur 2 JÕHVI Jewe Keskus NARVA - Fama Keskus
•

•

R©6ERPUIT@H@T.EE
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5041K062, FAKS 434 7/71®.

•

-

® rademar
1

•

ärvel tohib autoga liugu lasta

-

f/l

IH

•

Järve Kaubanduskeskus
- Põhjakeskus
Tasku keskus PÄRNU -

RAKVERE
•

REKLAAM

6 Sakala

8. veebruar 2014

SINU

Uskumatu hinnaga kvaliteetne
LED LCD teler!
kuumakse alates

32"

5.77

digituunerid

A

energiaklass

Piiratud
kogus!

energiaklass

GDL32AC519

USB VIDEO

MP3 JPG

MKV DivX HD
MP3 JPG

USB

FullHD DVB-T/C/S2

DIVX HD

LED LCD-TV

A

102cm

USB VIDEO

tavahind 349.-

40"

LED LCD-TV

DVB-T/C

80cm

hind 199.-

Energiasäästlik hea pildiga teler!
40VLE5324

kuumakse alates

9.89
hind 359.tavahind 629.-

1920x1080p digituunerid

salvestus

Müügil ka
32" mudel

200Hz

kuumakse alates

PPR

8.34
hind

299.-

tavahind 439.-

ekraan

AMD

Radeon HD

Windows

15.6" Quad-Core 8
mälu
kõvaketas aku tööaeg
4GB 500GB 9:00

ekraan

8330G
ka

15.6"

graafi

A4-5000M

Ülivõimas sülearvutiõhukeses korpuses!

Kvaliteetne, võimas japika akukestvusega!

Neljatuumalise jõudlusesuperpakkumine!

kaal

mälu

2,28kg

4GB

Intel

Corei3

Windows

ekraan

8

3217U

kaal

kõvaketas

500GB 2,4kg

GARANTII

3

aku tööaeg

3

Corei5

Intel

Windows

4200U

8

mälu

kõvaketas

8GB

GeForge GT

+8GB SSD

1000GB

TAHVELARVUTI

Lenovo Yoga Tablet
kuumakse alates

720M

7.83

graafi ka

kaal

AASTAT

6:00

GARANTII

15.6"

Käes on parema tahvelarvuti aeg!

2,4kg

hind 279.tavahind 349.-

AASTAT

kuumakse alates

10.92

HPPavilion 15-n023sy
•

•

•

ProtectSmart kõvaketta kaitsesüsteem
DVD-kirjutaja DTS Sound+kõlarid
WiFi 2xUSB3.0 1xUSB2.0 HDMI VGA

hind

•

•

•

•

399.-

tavahind599.-

•

kuumakse alates

DELL Inspiron 15(3521)
•

•

•

LED TrueLifeekraan DVD-kirjutaja
Intel HD graafi ka Waves MaxxAudio 4helisüsteem
WiFi Bluetooth4.0 2xUSB3.0 2xUSB2.0 HDMI VGA
•

•

•

Erakordne telefon, erakordnehind!

•

•

•

•

12.20
hind

449.-

tavahind599.-

kuumakse alates

16.07

Lenovo IdeaPadS510p
•

•

•

2GB graafi kamälu DVD-kirjutaja WiFi
Dolby Advanced Audio helisüsteem
•

•

hind

Bluetooth 4.0 2xUSB3.0 USB2.0 HDMI
•

•

599.-

tavahind899.-

•

Saadavalka 3G mudel
hinnaga 329.Võimas 9000mAH aku aku kestvus kuni 18 tundi silindrikujuline külg - aitab
parandada kasutuskogemust kindel seistes, mugav hoides Dolby Digital Plus
kõlarid, tänu eesmistele Dolby Digital Plus kõlaritele saad kogeda veelgi selgemat ja
kargemat heli sisseehitatud jalg võimaldab tahvelarvutilseista omal jõul
•

•

•

•

-

OS.

protsessor

4.2.

1.2GHz

Android Quad Core

Siianikõige suurepärasem iPhone!

Tõenäoliseltparim nutitelefonmaailmas!

•

mälu

ekraan

16GB 10.1"

akukestvus

kaal

tundi

605g

18

1280x800

Uued kvaliteetsed ümbrised
nutitelefonidelenüüd superhinnaga!

NUTITELEFON

NUTITELEFON

NUTITELEFON

MotorolaMoto G

LG Google Nexus 5

ÜMBRIS

Apple iPhone5S

Belkin

kuumakse alates

8GB
kuumakse alates

LUKUVABA

10.92

16GB

hind

5.77 6.54
199.-

OS.

protsessor

4.4.

1.2GHz

Android Quad-Core

ekraan

4.5"

kõne-/ooteaeg

kaal

14/336
143g
tundi

720x1280

LUKUVABA

LUKUVABA

229.-

hind
tavahind 299.-

399.-

tavahind479.-

kuumakse alates

hind
tavahind 249.-

kuumakse alates

Saadaval

4G

4.4.

2,3GHz

Android Quad-Core

must

kõne-/ooteaeg

ekraan

5"

javalge

mudel!

OS.

protsessor

Sõbrakuu hinnad!

mälu

16GB
kaal

OS.

iOS
7

protsessor

mälu

ekraan

Dual-Core

16GB

640x1136

1.3GHz

4"

kõne-/ooteaeg

799.899.-

tavahind24.99

kaal

10/250
112g
tundi

•

•

•

•

•

Kvaliteetne espressomasin
parima hinnaga!

JUHTMETA
KLAVIATUUR

Trust Isotto

valikBelkiniümbriseid:
iPhone 5/5S Samsung Galaxy S3
Galaxy S3 mini Galaxy S4
Galaxy S4 minile pakkumine kehtibkiirematele!
•

Innovaatilineklaviatuur!

JUHTMEVABA HIIR

Toshiba
TransMemory
16GB

tavahind899.-

iPhone 5S 32GB
iPhone 5S 64GB

Eriti hea hinnaga!

MÄLUPULK

5.99

hind 669.-

Müügil ka:

17/300
130g
tundi

1080x1920

17.87

kuud.

60

on

perio diks

lepingu

järelmaksu
tingimusel,

et

arvutaud

on

ku maksed

Näidatud

ilustraivsed.

on

pildid
Kõik

koguses.

ESPRESSOMASIN

pi ratud

Siemens EQ.5

Kaupa

RAPOO E9070

on

28.0 214.

04. 2 014
-

kiire esmane kohv - 30 sekundit
veepumba võimsus 15bar
veepaagi maht 1,7liitrit
aromaPressure filtreerimissüsteem
vaiknekeraamilineveski
reguleeritav kangus: 3astet
reguleeritav temperatuur: 3astet
manuaalnepiimavahustaja
katlakivi eemaldus
•

•

•

16GBmälu USB 2.0 toega lugemiskiirus kuni 17MB/s
•

•

kirjutamiskiirus kuni 6MB/s

9.99
tavahind 16.99

9.99 24.99
tavahind 15.99

•

kompaktne juhtmevabahiir 800 DPI
2.4 GHz tööraadiusega8m
•

•

kaasas USB ressiiver

www.klick.ee
kodust lahkumata
osta

tavahind44.99

•

•

•

üliõhuke vaid 5,6 mm 2.4GHz wireless
tööpiirkond 10m aku kestvus 24 kuud
•

•

•

•

kuumakse alates

10.92
hind

399.-

tavahind725.-

•

•

•

•

•

•

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.
Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
UNO järelmaksupakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on25.56% aastas järgmistelnäidistingimustel:
järelmaksu summa 500€, intressiga 10.9%,tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.90€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erinedaTeile pakutavatesttingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksuinfoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

VILJANDIS: Viljandi Centrum (E-R 9-19, L 9-17, P 9-15) ?6 668 166 | ?viljandi@klick.ee
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TEEMAD

Toimetaja TIINA SARV, 433 0047, tiina.sarv@ajaleht.ee

12. veebruaril linastub
Sakala keskuses Itaalia
režissööri Paolo Sorrentino maailma filmifestivalidel loorbereid lõiganud «Kohutav ilu».

TULEVIK

Koht, mille järgi seada oma mõtteid
ja kuhu peab kindlasti minema
Tiina Sarv

tiina.sarv@ajaleht.ee

Kodus pisipoega kasvatavalt Mari Vallikivilt võttis kaheks aastaks Kondase keskuse juhtimise oma hoolde Gregor
Taul palju õppinud
noor mees, kes armastab asjade üle sügavuti
mõtiskleda.
–

Pärast Tartu ülikoolistsemiootiku ja Eesti kunstiakadeemiast kunstiteadlase diplomi
saamist hakkas Gregor Taul tegutsema kunstiakadeemia galeristi ja õppejõu ning vabakutselise kriitikuna. Üks meieesimesi vestlusi Kondase keskuses keerleski üharohkem kirgi
tekitava moodsa kunsti ümber.
Gregor Taul mainis, et andis allkirja Tartu kunstimuuseumi direktori Rael Arteli
toetuseks. Minu pärimise peale, kas tema meelest tuleks
pallaslased sealtnüüd lõplikult välja visata jakas mina
nende andunud austajana olen igavesti asjalike
kunstinautijate hulgast
välja arvatud, rääkis ta
loo oma vanaemast. Rääkis ka muid lugusid jatutvustas oma plaane.

Minu

vanaema,kes kasvasenne sõda üles Ki
nešma kandis pisikeses eesti külas, käis ülikoolis
Peterburis ning Ermitaaži ja
Vene muuseumi taiesed olid
tema tähtsad kaaslased. Ehe
akadeemilise kunsti maitse
juurdus nii sügavale, et kui ta
Eestis pallaslasi vaatama viin,
krimpsutab ta endaletundmatute nimede ees seistes nina
ning ohkab, et keegi neist ei oska maalida. «Diletantlik ja maneeritsev kolkaavangard,»
leiab ta. Klassika väli on avatud.
Ma usun, et Tartu kunstimuuseumiga seoses lahvatanud skandaal on tugevasti ülepaisutatud ja protesteerijate

sõnum moodsa kunsti poole
kaldu olevast programmist ei
vasta tõele.

See, et moodsaks kunstiks
peetakse vaid videoid, installatsioone ja performance’eid,
on õnnetu eelarvamus. Inimeste hirmunud suhtumise nüüdiskunsti tingib suuresti see, et
gümnaasiumi kunstiajaloo
kursused lõpevad sõdadevahelise perioodiga või heal juhul
popkunstiga.
Pahatihti mõtestavad just
noored, kes võiksid pakatada
isust nüüdiskultuuri järele,
kunsti renessansist pärinevatele iluideaalidele tuginedes.
See võibküll olla üllas, aga on
põhimõtteliselt vale: tänapäeva kunstnikke ei saa hinnata
sadu aastaid tagasi kehtinud
kriteeriumide järgi.Kui inimene hindab tänapäevast kunstiteost selle järgi, kui ilus, romantiliselt liigutav või autentselt reaalsust kujutav see on,
siis võiks ta jusama hästi oma
auto tõlla, arvuti arvelaua või
veekeetja orja vastu vahetada.
Kui mõtleme üle-eelmise
sajandikategooriates, ei arvesta me 1960. aastate
psühhedeelset ega seksuaalrevolutsiooni, kosmose vallutamist ja sellele järgnenud utoopiate lagunemist ega muud
ülimalt paeluvat. Kusjuures kõike seda, mis
moodustab tänapäevase
elu ja kunsti, võib suurepäraselt väljendada ka
maalikunstis, skulptuuris ja
graafikas ning seda tehakse

Eestis täiestiarvestataval tasemel. Kui nimetan selliseid
kunstnikke naguMerike Estna,
Edith Karlson, Tõnis Saadoja
ja Jass Kaselaan, siis see on
vaid murdosa kümnetest ja
kümnetest, keda võiks esile
tõsta.
Tean suurepäraselt, millist

kimbatust tunnebklassikalise
kunsti austaja moodsal näitusel. Olin keskkoolis ja ülikooli
esimestelaastatel pimestunud
kunstiajaloo fänn ning kogusin
erutatult kunstialbumeid ja
postkaarte. Ühtlasi olin sügavalt pettunud, et ma sada aastat tagasi ei sündinud, ning
proovisin seda fantaasias
heaks teha. Mul kulus Tartus
peaaegu kolm aastat, et astuda
sisse sealsesse noore kunsti
põhilisesse tugipunkti Y-galeriisse. Enda kõrval süüdistan
selles Tartut, mis sõgedal kombel ajaloos elamist julgustab.
Alles kunstiakadeemiasse
õppima asumise järel tajusin
kergendust ja kergust, tänu
millele suhtun seniajani mäng-

levalt, kuid mitte vähem tõsiselt, eri kunstidesse.

Lugesin

eelmisel nädalal
Evald Okase kohta väljaantud katalooge ja
imestan aina, kui vapustavalt
osati näiteks 1969. aastal analüüsida Lenini portreid. Lugedes neid nõukogude pateetikast nirisevaidsõnu,mis mõjuvad omas mahlas nii kuratlikult objektiivselt, avastasin end
mõttelt, kas see, kuidas mina
viimasel kahel aastal ennastunustavalt moodsast kunstist
kirjutanud olen, paistab kunagi kellelegi sama dogmaatilise
ja konstrueerituna.
Seoses kunstisse uskumisega meenub, kuidas ma 2011.
aastal vahetusüliõpilasena Peterburis käisin sageli Vene
muuseumis ja igakord, kui Malevitši «Mustaruudu» ees seisma jäin, ilmus minu kõrvale
keegi vanem näitusekülastaja,
kes manitses, et see ei ole
kunst. Esimestelkordadel

ELMO RIIG

Kondase
keskuse praegune juhataja Gregor
Taul tunnistab, et ta
julges alles kolmandal
ülikooliaastal siseneda Tartu
noore kunsti keskusesse
Y-galeriisse.

proovisin vastu vaielda, aga
kui seesama anekdootlik lugu
juhtus neljandat korda, nõustusin agaralt: «Teil on täiesti
õigus, see on kahetsusväärne,
mida me siinnäeme!»
Kureerisin sügisel Stockholmis näitust, kus osalesid tudengid 16Skandinaavia jaBaltimaadekunstikõrgkoolist. Palusinnoortelkajastada, kuidas
ja mil määral mõjutab kunstiakadeemiate ruumikorraldus
neis viljeldavat loomingut.

Mul onkodus
peagi kaheseks
saav tütar, tärkav indiviid,
kelle kasvu võib
jälgidakui inimkonna aegluubistatud arengut.
Üks Rootsi Umeå kunstitudeng, kellele rääkisin, et mul
on võimalusasuda tööleväikelinna naivismi-ja autsaiderkunstikeskuses, lausus kuldsed sõnad:«Olen nii õnnelik, et
justpraegukunstnik olen, sest
huvitavamataega selleks pole
ammu olnud. Igasugused kaljukindlad seisukohad ole sa
professionaal, amatöör, pühapäevakunstnik, disainer või
kes tahes on löönud võbelema. Institutsioonid pole usutavad.»
Kirjutan selleleseisukohale alla, kuigi tõden, et idealism
ei saa olla jätkusuutlik. Siiski
tunnen kümneid loojaid, kellel
see, kuidas nad ennast parasjagu positsioneerivad, sõltub pigem ilmast ja tujust kui sellest, mida mõni asutus
nende kohta
arvab.
Kui
rääkida
sel taustal
Kondase keskusest, siis see
on minu arvates
ideaalne platvorm,
kus niisuguseid küsimusi elustada. Võime ühes
saalis teha Okase näituse, teises näidata esinaivisti, kolmandas tänapäevaseid nukke,
siis aga hoopis nelja-kuni
kuueaastaste laste pilte... Kes
on kes?
On inspireeriv, et kuigi
Kondasekeskus asub nii Eesti
kui Lääne-Euroopa mõistesperifeerias, onsee paik, kus saab
tegeldaküsimustega, mis võiksidolla läänelikukunstimõtte
keskmes. Teha siin näitusi ja
–

–

anda välja raamatuid, mille
üle arutledesinimesedkus tahes hüüavad: ahaa, see on koht,
kuhu peab minema, koht, mille järgi oma mõtteid seada!
Kondase keskus toimib õigupoolest jubapikka aega nii, sellepärast ma ju siia tulingi.

Konkreetsemate

plaanide juurde minnes nimetan suvesse jäävaid
üldsusele avastamata autsaiderkunstnike näitusi ning isetegevusliku kunsti laata. Märtsist juunini korraldame iganädalase vestlusõhtutesarja, kus
eri kultuurivaldkondade esindajad tulevad rääkima perifeersetest nähtustest oma erialal. Olen palunud Berk Vaheril kõnelda autsaiderkirjandusest jaLinnalaboril ehkTallinna eksperimentaatoritest urbanistidel sellest, mis on tegelikult linna puhul perifeerne
mõtlemine. Laias laastus saadab arutelusid küsimus selle
üle, kas kunagised autsaiderid
pole mitte tänapäeva insaiderid javastupidi.
Tundub, et Tallinnast tulijana romantiseerin Viljandisse kolimist kui maaleminekut,
kuigi väikelinnu oleks paslikum võrrelda suuremate linnade asumite, Kalamajade ja
Karlovatega.
Olen elanudkümne miljoni
linnasLondonis ja viie miljoni
linnas Peterburis, millekõrval
Tallinn on kahvatu küla. Kuid
nagu ikka: elad mõnda aega
Tallinnas, harjud ära ja hakkad
seda tõsiusklikult suurlinnaks
pidama. Kaunis tõenäoliselt
paistab Viljandigi varsti liiga
suurena ning tulebminnaedasi veelväiksemasse kohta.
Linnas varitseb vähemalt
mind oht ennast ära unustada,
sest kemplemist on palju. Viljandis ei ole ma selle hirmu
põhjustajat veelkohanud. Aega jääbperele ja mõtlemisele.

Michel

Houellebecq
loobromaanis «Kaart
ja territoorium» visiooni mõnekümne aasta pärastisest Prantsusmaast ning
võib-olla mõneti üllatuslikult
leiame eest olukorra, kus kõik
nii-öelda ägedad inimesed on
kolinud maale.Kõhutunne ütleb, et kohaliku regionaalpoliitika kiuste juhtub see kõigi üllatuseksEestiski. Siis muidugi
keegi enam ei üllatu.
Mis puudutab Viljandi kultuurielu, siis ausalt öeldes ma
sellega veel kuigi kursis eiole.
Mul on kodus peagi kaheseks
saav tütar,tärkav indiviid, kellekasvu võib jälgida kui inimkonna aegluubistatud arengut.
Tema kõrval on mu särav pruut,
sõbrad, antikvariaadid, Rohelise Maja kohvik, baar Romaan
jalinn.
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VILJANDI
versus
Kus on PLUSSID,
kus MIINUSED?

TALLINN

VILJANDI

TALLINN

Et elanike ränne Viljandist Tallinna ei näita raugemise
märke, on paslik heita võrdlev pilk nende kahe linna
eluolule. Millised on plussid ja miinused, mis võiksid
kallutada inimest ühe või teise kasuks otsustama?
Võrdlus põhineb mitmes aspektis subjektiivsel hinnangul ega ole kaugeltki lõpliku tõe kuulutaja. Küll
aga annab see võimaluse taas veenduda, et voorusi ja
hädasid jagub nii suurde kui väikesesse linna.
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

VILJANDI

TALLINN

PALK

KULTUUR

Statistikaametiandmetel olieelmise aasta kolmandakvartali keskmine brutopalk Viljandimaal 710 ja Harjumaal 1059 eurot. Isegi kui
tunnistada, et statistilinekeskmine palk ei anna selgetpilti, kui paljuteenibsuurem osa ühe või teiselinna palgatöötajatest, on eeltoodud kahe näitaja erinevus piisavalt suur, et praeguse aja demograafiliste suundumustekohta järeldusi teha.

Maakonnalinnakohta leiab Viljandis aset kiiduväärselt palju hea
tasemega kontserte. Samuti on kogu aeg võimalik osa saadamaalija fotonäitustest.Ka Ugala teater annab omakvaliteetse ja mitmekesise repertuaariga põhjust rahuloluks. Paraku ei suudakõik see
hea ikkagi konkureerida valikuga, mida pakuvad suurema linna
kultuuriasutused.Valik on Tallinnas mõistagi märksa suurem. Omaetteküsimus on, kui hästi paneb ühe tõeliseltkultuurilembeseinimeserahakott vastu pealinnas küsitavate teatri-ja kontserdipiletite hindadele.

TÖÖKOHAD
Viljandis pole põhjust nuriseda tööpuuduse, küll aga korralikku
sissetulekut pakkuvate kohtade nappuse üle. Isegi need, kes on siin
rakendust leidnud, teenivad enamasti jupi jagu vähemkui Tallinnas samaväärset ametit pidavad inimesed.

KURITEGEVUS
Viljandi on üksEesti turvalisemaidlinnu ja teebselleskategoorias
Tallinnale pika puuga ära. 2013. aastal registreeris politsei siin 265
kuriteoks klassifitseerunud seadusrikkumist, mis teeb 10000 elaniku kohta 144 kuritegu. Tallinnas oli sama näitaja 442. Seejuures tuleb märkida, et Viljandis on pealinnaga võrreldes märksa vähem
agressiivse loomuga rikkumisi, näiteks selliseid, kus uue narkodoosi näljas uimastisõltlane kedagi ründab.

TRANSPORT
Tallinnas elamise selgepluss on, et kui tekib vajadus välismaale
sõita, pole enne sadamasse, lennujaama või raudteejaama jõudmist tarvis elu ja tervisega riskides paar tundi tiheda liiklusega
maanteed mõõta. Hea on seegi, et ühistransport on sinna sissekirjutatudinimestele tasuta. Muidu on aga Viljandis punktist ApunktiB liikuda märksa hõlpsam ja aegasäästvam. Viljandis pole mingi katastroof, kui autot kasutav tööinimenehommikulsisse magab
ja avab silmad näitekskümme minutit enne koosoleku algust. Nobeda tegutsemise korral on võimalikikka enam-vähem õigeks ajaks
pärale jõuda, sest sõiduautoga linna läbimineei võta isegitipptunnil enamastirohkemkui viisminutit. Erandiks on mõned suurematele pühadele eelnevadpäevad, kui kesklinna tänavadvõivad sõidukitest umbe joosta täpselt samamoodi nagu pealinna liiklussõlmed. Tallinnas on vahemaad Viljandiga võrreldesmitukorda pikemad ning nendeläbiminevõtab tihedamaliikluse tõttu kauem aega. Näiteks Lillekülast Kadriorgu sõitminevõib hommikuse tipptunniajal neelatapeaaegu pool tundi ja õhtulveelkümme minutit
kauemgi. Seega pole midagi haruldast, kui tallinlanekulutab päevas linna piires ainuüksi hädapärastele sõitudele terve tunni.Nädalapeale teeb see kokku peaaegu tööpäeva jaguaega.Kui see pole elu raiskamine, siis mis veelon?

KINNISVARA
Viljandi kinnisvaraturg on nii ostu-müügi kui rentimise koha pealt
võrdlemisiunine ning selle põhjal võib eeldada, et hinnadpüsivad
mõõdukalt kõrged. Samas on need ikkagi tunduvaltmadalamadkui
Tallinnas. Selleks et osta keskmises seisukorras kahetoaline paneelmaja korter Viljandis Männimäel, tulebkulutada laias laastus
32 kohalikkukeskmist kuupalka. Tallinnas Mustamäeltuleb samasuguse eluasemekättesaamiseks välja käia 44 sealset kuutasu.

MEDITSIIN
Pole vähimatki alust üldistatult öelda, et ühes meie vaadeldavas
linnas on esimese astme arstiabi paremini kättesaadav japrofessionaalsemkui teises.Küll aga pole kahtlust, et ootamatu ja raskemat sorti terviserikke korral on suures keskuses kõrgetasemeline
eriarstiabilähemal.

KÜLLIKE ROOVÄLI (POSTIMEES)

MEELELAHUTUS
Kui kvaliteetse kultuuri koha pealt pole viljandlastel põhjust nuriseda, siis muu meelelahutusepoolest jääb meiekodulinnTallinnale suurelt alla. Viljandi servas tegutseb väike salongkino ja ka Sakala keskus pingutab selle nimel, et linlasedsaaksid rohkem kõneainet pakkuvatest uutest filmidest osa. Ometipole siinendiseltpäris
kino, mis kannataks võrdlust Tallinna kobarkinode saalidega, kus
saab muu hulgas nautida 3D filme. Meenutagem, etPimedate Ööde
filmifestival loobus mullu Viljandis programmi pakkumisest, sest
siinpole uute linateostenäitamiseks sobivaidseadmeid.Samuti pole Viljandis veekeskust ega ühtki toimivatspaad, rääkimata seikluspargist või interaktiivseidatraktsioone pakkuvatest muuseumidest.
On paar ööklubi, mis täidavad oma rolli hästi ära, kuid glamuursemat sorti pidude austajatel pole sealt suurt midagi loota.

KAUBANDUS
Nii toidukaupade kui rõivaste hinnad on Viljandis enam-vähemsamasugused nagu Tallinnas, kuid valik on siin palju väiksem. Hoolimata sellest, et viimastel aastatel on lisandunudpaar rõivapoodi,
meenutab meie kaubandusvõrgust soovitud ihukatte leidmine ikkagi õnnemängu. Tallinna kaubanduskeskused teevad see-eest kohatisilmad ette isegi rikaste Skandinaaviamaade pealinnade analoogidele. Samas on jalaga segada ka õhema rahakotiga klientidele mõeldud poode.

SPORT
Kui jättakõrvale eksootilisemat sorti spordialad, on Viljandis väga
head tingimused kehakultuuriga tegelemiseks ning see ei nõua ka
ülemõistuse palju raha oleainult mees ja valiendale sobivala välja. Spordisaalid jalinnastaadion on heas või väga heas seisukorras,
erandiks on üksnes koolistaadionid. Viljandis on palju ilusaid paiku, kus saab jalutada, joosta ja kepikõndi harrastada.Tasapisi lisandubka sileda asfaldiga kergliiklusteid, mis sobivad hästi rulluisutajatele. Lisaks on turvalinekasutada liikumisvahendina jalgratast.
Kuigi viljandlaste käsutuses on vaid üks kooliujula, pole senikuulda olnud, et see kogu aeg ülerahvastatud oleks. Kõike seda on ka
Tallinnas, kuid seal pole sportimiseks sobilikudpaigad alatikäe-jala juures.Samuti on õhk heitgaasidest rohkem saastatudkui Viljandis.Mis puudutab spordiklubisid, siis need on Tallinnas tunduvalt
kallimadkui Viljandis. Näiteks spordiklubi MyFitness klubi täispakett üheks kuuks maksab Tallinnas 52 ja Viljandis 39 eurot.
–

LASTE KASVATAMINE
Laste kasvatamiseks on Viljandi suurepärane koht, sest vahemaad
on väikesed jakeskkond igas mõttes turvalisemkui Tallinnas. Erinevalt mõnest Tallinna linnaosast Viljandis lasteaiajärjekordi pole. Ehkki siin pole vanematelvõimalik oma võsukesele paremaid
tulevikuväljavaateid otsides eliitkoolidevahelpendeldada, on meie
haridussüsteem tervikuna väga hästi organiseeritud. Ka õpetajad
on Viljandis vähemaltsama hoolivad ja targad kui pealinnas ning
huvihariduse ja sportimisvõimalused on igati head.

ELMO RIIG

Välu
Väikesele lugejale suurest maailmast
SEE LÕBUS, AGA
RIUKALIK SMS
Praegu on küll vist igal lapsel kotis või tas-

kus telefon. Mõnel veel ehk tavaline klahvidega aparaat, aga paljudel jubapuutetundlik janutikas. Kuigi rohkesti suhtlemist käib
Skype'i, Facebooki ja muude sääraste netilahenduste kaudu, saadetakse üksteisele ikka ka lühisõnumeid ehk SMS-e. Need onabimeheks olnud juba peaaegu 30 aastat. Eestis on seda suhtlemisvõimalust kasutatud
aastast 1995.
SMS on väga mugav näiteks siis, kui sa
mingil põhjusel parajasti sõbraga rääkida
ei saa või tahad talle öelda, mis ülesanded
on vaja järgmiseks päevaks matemaatika
töövihikust lahendada, aga temal pole võimalik sedakuskile üles kirjutada. Kindlasti on niimoodi võimalik ka tunnis üksteisele salaja kirju saata, aga see pole teiste suhtes viisakas. Pealegi võib nii mõni õpetaja
jagatud oluline tarkusetera saamata jääda.
Ent ükskõik kui palju sa sõnumeid ka ei
saadaks, meeles tuleb pidada, et see maksab raha ja arveid tasuvad ju vanemad. Tänapäeval pole sõnumi saatmine küll väga
kallis, aga teadmatusest võib juhtuda,et kulutad ühe SMS-i saatmisega mitme sõnumi raha. Nimelt mahub tavaliselt ühte
sõnumisse 160 tähemärki, aga kohe, kui
kasutad tekstis õ-, š-või ž-tähte, väheneb
see hulk 70 peale.
See tuleb sellest, et koos SMSteenuse loomisega otsiti välja
kõigis keeltes levinud tähed,
aga säärased katustega vigurid
nende hulka ei mahtunud.
Need tõsteti eraldi Unicodenimelisse tähestikku, mille

Sööme
Sõnu
Üllar Priks

edasisaatmiseks läheb tarvisrohkem bitte.
Nii oleks sul kaval õ asemel kasutada näiteks numbrit 6. Aga š või ž
puhul võidkas katuse pealt ära jätta või kirjutada sh või zh.
Ja üleüldse: sõnumeid saada
ikka ainult siis, kui hädasti vaja. Võimaluse korral proovi
sõbraga näost näkku rääkida. Ükski emotikon ei anna meeleolu nii hästi
edasi kui inimene ise.

Ära sülita vanasse
kaevu enne, kui
uus valmis on

Meil

Sõbrale
sõnumeid
toksides ole
mõõdukas ja
ära kasuta
katusega tähti.

AITA MAALI
OSTA
Kunstnik Enno Allik on maalinud päris palju
ilusaid pilte Mustlast. Tarvastu vald tahab mõne neist ära osta.
Selleks etkõige parem valikteha, kutsub vallavanem Alar Karu kõiki appi otsustama.Ka sina saad oma lemmiku välja valida. Selleks mine Facebookis Tarvastu valla lehele ja vajuta
enda meelest kõige ilusama pildi all nuppu «like».
Hiljem pannakse ostetud maalid arvatavasti Mustla rahvamaja jalutussaali kõigile huvilistele imetleda. Muide, osa maale on ka väikese vimkaga. Vaata hoolega, äkki leiad

jaks.

BOHEEMLASE
TOMATISUPP

Haigevoodisse ei kipu keegi, aga ilma korraliku haiglata
Viljandis läbi ei saa.

SEGASED LOOD

oliiviõli
1 apelsin
tükk ingverit
klaas vett
2 purki purustatud
tomateid
1 puljongikuubik
2 küüslauguküünt
1 teelusikatäissuhk-

rut

VILJANDI UUE

peotäis värsket basiilikut
pipart
soola
soovi korral pisut riivitud parmesani

Praegu asub Viljandi haigla linnast väljas ja sinna saamisega on tükk tegemist. Et arsti juurdeminek lihtsam oleks,

Kõigepealt ajage pott kuumaks javalage selle põhja tubli
punnsuutäis oliiviõli. Seejärel hakkige paari pöidla jagu (no
see on selline paras priske haru juurika küljest) ingverit ja

HAIGLAHOONEGA
tahavad linnaisad ehitada uue haiglahoone palju lähemale. Selle jaoks on aga vajariigilt väga palju raha küsida.
Kõige kindlamini läheks ehituseks siis, kui uude majja
koliksid ka perearstid, kes töötavad praegu kesklinnas turu ligidal. Et aga nemad sealt ära kolima ei kipu, võib juhtuda, et uus haiglahoone jääbki ehitamata.
Hoiame siispöialt, et arstidkenasti kokkuleppele jõuaksid.
VÄLU TEKSTID KIRJUTAS ÜLLAR
Üllar Priks

on naabrimehega kombeks igal nädalalõpul korralik saunaõhtuteha. Segastel asjaoludel jäi aga
ükskord vahelt ära ja kohe oli pahandus majas.
Plaanide järgipidime juba sügisel veetrassi vahekaevu
ära soojustama. Jutumehedoleme me kõvad, ainult teod ei
taha pahatihti mõtetele järele tulla.Selle segaduse kasutas
loomulikult ära pakane ja kukkus paugutama.
Nii kuulsingi läinud laupäeval sauna poolt ägedat vandumist. Naabrimeesseisis nõutult pesuruumi kraani ees ja
vaatas silmi pilgutamata, kuidas vett ei tule. «Ei no head mehed ikka oleme...»pobises saunasemu pead vangutades.
Kõik järgnevpakkus rõõmu ainult meie õuekoerale.Peremehed püherdasid ägisedes kaevuluugi kallal ja vedasid
kilomeetrite kaupa pikendusjuhtmeid, et jäätunud torusid
soojapuhuriga lahtisaada. Tundus igati mõistlik niigi abitus
olukorras trassitöölistele haukudes nelja jalagaselga hüpata. Ja nagu sellest veelvähe oleks, igal võimalusel tulinärimispall demonstratiivseltauku pillata. Nii pidime kordamöödaka sellel järel käima.
Väljas hakkas juba hämaraks minema ning märjastkangeks tõmbunudriided ja kondid sundisid meidliikuma filmidestnähtud tapjarobotite moodi. Veepaak sauna leiliruumis oli aga ikka tühi. Hakkasime juba lõdisedes tubadepoole liipama, kui meenus, et keset hoovi on jukaev, mille plaanisime betoonkaanega kinni katta. Jälle üks elluviimata
plaan. «Lihtne!»röögatas naabrimees ja kihutas uskumatu
entusiasmiga veeanumate järele.
Kaksteist ämbrit ja kaks tundihiljem istusime juba saunalaval. «Mnjaa. Duumat naada, a ne prõõgat,» võttisnaabrimees päeva soliidseltkokku.
Vähemaltkorra igal talveltuleb mul peale vastupandamatu tomatisupi isu. Sain sellekroonilise haiguse Ugalas
töötades.Siis tegid sedateatri töötajadpublikule kohvikuõhtutel. Sai iga kord köögis ahjualust mängimas jahead
kraami degusteerimas käidud.
Retsept pole küll päris see, mille järgi tehtudsuppi mõnuga luristasid sajad külalised jalutussaalis, kuidka nii
valmib maitsevroog kiiresti ja teebkondid mõnusalt soo-

FOTOD TEGID RAIGO PAJULA (POSTIMEES) JA MARKO SAARM.

pangeõli sisse praadima. Ka apelsin tuleb koorida, hakkida
jasinnasamasse sokutada.Keskmisel kuumusel nii 5–6 minutit on neile justparasjagu. Siis valage potti klaasitäis vett
jalaske segu saumiksrigaplödiks.
Nüüd lähevad juurdepurustatud tomatid japuljongikuubik. Ka küüslauguküüned ja basiilikulehed hakkige hästipeeneks ningpudistage supi sisse. Siis pole muud, kui
suhkur, sool japipar kõige otsa jaajage suppkeema. Tasast
tuld oleks hüvalekraamile mõistlik anda nii paarikümne
minuti jagu.
Serveerides kasutage basiilikulehti jariivige soovikorral portsjoni peale pisut parmesani.
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LEVIK
TALLINN

Kuidas hirved Eestisse jõudsid?

Jõhvi

Rakvere

Narva

HARJUMAAKOND
LÄÄNE-VIRU
MAAKOND
Kärdla

HIIU
MAAKOND

Rapla
Haapsalu

RAPLA
MAAKOND

LÄÄNE
MAAKOND

IDA-VIRU
MAAKOND

JÄRVA
MAAKOND

1965. aastal sõidutati

Paide

Hiiumaale asustati hirvi esimest korda XIX sajandi lõpul,

Peipsi
järv

JÕGEVA
MAAKOND

seejärel viidi sinna 1970. aastal viis ning 1971. ja 1972.
aastal 19 isendit Vigalast.

SAARE
MAAKOND

Voronežist Vigala hirveparki kaheksa, Abrukale neli

Jõgeva

ja Saaremaale neli isendit.

PÄRNU
MAAKOND
Pärnu

Kuressaare

Tartu

Viljandi

VILJANDI
MAAKOND

Võrtsjärv

TARTU MAAKOND
PÕLVA MAAKOND
Põlva

VALGA
MAAKOND

Võru
Valga

VÕRU MAAKOND

Aastatel 1927–1944 toodi
Euroopa punahirvi Saksamaalt
Abruka saarele. Nende järglased levisid 1950. aastatel
vabalt Audru ja Tõstamaa

Euroopa
punahirve on hiljem
sisse toodud näiteks
Lätist, Leedust ja Ungarist.

Lõuna-Eestis on Lätist
tulnud hirvedest tekkimas
püsivaid asurkondi.

Allikas: www.entsyklopeedia.ee

Ei ole kits, ei põder ta...
Üllar Priks
yllar.priks@ajaleht.ee

Igaüks vahest ei teagi,
et Eestis liigub peale
põdra ja metskitse ringi veel üks sarvekandja
hirv. Mulgimaa metsades oli alles paarkümmend aastat tagasi temaga trehvata sama ebatõenäoline, kui
oleks praegu Männimäe
Selveri kalaletis Barack
Obama otsa komistada.
–

Punahirv on Euroopas
suuruseltteinehirvlane. Karva vahetab ta kaks korda aastas. «Suvinekarvkate on punakaspruun, talvine hallikas.
Isasloomadel on sarved, mis
võivad varieeruda pulkadest
mitmeharulisteni,» nimetas
Valdmannväliseid tunnuseid.
Muide, hirvevasikad on
sündides valgetäpilised olete vahest «Bambi» multikat
näinud. Sügisese karvavahetuse järel täpimuster enamastikaob.
–

Toodi mujalt sisse
Euroopas on hirved levinud

Viimasel ajal näitab selle hinnatud trofeelooma arvukus
meilaga kasvutrendi. Alljärgnevalt püüame
ulukibioloog
Harri Valdmanni (pildil) abiga
Eestisenimlevinud Euroopa
punahirvele pisut valgust heita.

Täiskasvanuks peetakse loodusemehe
sõnul kahe ja poole aastast
isendit. «Lätlaste kogutud
andmetepõhjal kaalub selles
vanuses isane hirv keskmiselt
208 kilo, emane aga hoopis vähem: 123kilogrammi. Pikkust
on täiskasvanudisasel
hirvel keskmiselt 219 sentime e t r i t
emaste 194
sentimeetri
vastu
ning õlakõrgus on
vastavalt 136
ja 121 senti-

ebaühtlaselt. Tihti leiabneid
mäestikuladel, kus nad võivad
ronida kuni 2500 meetri kõrgusele.
Eestisse toodihirvi XX sajandil korduvalt võõrliigina
sisse ja viimasel ajal on nendepopulatsioon tublistikosunud: uuringute järgi hinnati
arvukuseks umbes 3290 isendit.
«Saaremaal loendati 1700,
Hiiumaal 840 ja Mandri-Eestis 750 hirve,» täpsustas Harri
Valdmann kogutud andmeid.
Üldiselt eelistavadhirved
tema jutu järgi tihedamaalusmetsaga, eriti laialehelisi
metsi, aga ka okasmetsi, kus
leidubraiesmikke.

Kõige aktiivsemad on hirved bioloogi ütlemist mööda
õhtu-ja hommikuhämaruses.
«Hirvede sotsiaalne struktuur,
mis põhineb perekondlikel
gruppidel, sõltub tugevasti
aastaajast. Isased võivad moodustada 12–14isendistkoosnevaid karju, mis jooksuaja algul lagunevad ja võivad pärast
jooksuaega uuesti kokku tulla. Tiined lehmad eralduvad
karjast enne poegimist. Seega
onkarjad suurimad just talvekuudel,» selgitas ta.
Toidulaud on hirvel üsna
mitmekesine. Suvel eelistab
ta rohttaimi, talvel puude ja
põõsaste võrseid, tammetõrusid ningpõllukultuure. «Lätis
on hirve toiduna registreeritud kuni 221 taimeliiki,» märkis Valdmannning lisas, et punahirv on teiste hirvlastega
võrreldestoidu suhtes vähem
valiv. «Seega suure arvukuse
juures ohtlik toidukonku-

rent.»
Vajaliku kõhutäite saavad
hirved kätte kuni 2,5 meetri
kõrguselt ja täiskasvanud
isend võib ööpäeva jooksul läbi hekseldada kuni 40 kilo
suupoolist. Talvel on nad kiirelt platsis ka toitmispaikades.
Hirvedel on suur mineraalainete vajadus. Seepärast
limpsivad nad talvel
meelsasti
jahi-

meeste pandud lakukive, aga
otsivad võimalust suu soolaseks tehaka loodusest.

Ühest naisest ei piisa
Jooksuaeg on hirvedel sep-

tembris-oktoobris ning see paneb pullid möirgama ja sarvi
ristama. Kuigi suguküpsus
saabub juba poolteise aasta
vanuselt, hakkavad nad sigimisestaktiivselt osa võtma alles 2,5-aastaselt.
«Hirv on polügaam. Tema
«haaremis» on tavaliselt 3–20
lehma, mõnikord koos vasikatega,» kõnelesHarri Valdmann.
Tiinuskestab 230–258 päeva ning tavaliselt sünnib üks
vasikas, kes kaalub 8–13 kilogrammi.
Talviseltkrõbedate ilmadega on hirvede seas üsna suur
looduslik suremus. Kõige rohkem on ohustatud vasikad ja
jooksuajal kurnatud või vigastatudpullid. Mõnel juhul võib
sedasihävida isegi rohkemkui
50 protsenti populatsioonist.
Looduses on hirve suurim
vaenlane hunt Lätis tehtud
uuringute järgi moodustasid
hirved ja kitsed hallivatimeeste toidulauastsuisa 44 protsenti. Aga hirvi, eriti vasikaid, murrab ka ilves. «Seega võibhirve
puhulkiskjate mõju ollamärkimisväärne,» nentis Valdmann.
Haigustest pole hirvedele
võõradnäiteks Siberikatk, tuberkuloos jaleptospiroos. Hirvede seljas liugu laskvaid
parasiite on teada
89 liiki.
–

meetrit,»
rääkis ta.
Isane punahirv

TRAROTH (VIKIPEEDIA)

Emane punahirv

MATHIAS BIGGE

(VIKIPEEDIA)

Hinnalist hirve päästab
küti kuuli eest padrik
Viljandimaa jahimeeste liidu juhatuse esimehe
Mart Tasase (pildil) tähelepane-

kut mööda on ka
siin kandis hirvede arvukus tõusuteel. Tema pakkus, et meie
maakonnas lippab ringi kuni
200 isendit. Täpset arvu ei
teadvat aga keegi, sest hirv ennast inimesele näidata ei taha.
«Hirve trofeepull tuleb põllule
alati hämaras ega jää sinna
kauemaks kui mõneks minutiks.»
Nagu Tasane nentis, pole
hirv jahimehele eesmärk number üks. Kõige rohkem kütitakse ikka põtra ja siga. Jahimehe
meelest pole Eestis ka hirveküttimise traditsiooni. «Ei osata ehk hirveliha hinnata,» pakkus ta põhjenduseks ning lisas,
et trofeena on hirv siiski väga
nõutud. «Ilus hirvepull on iga
jahimehe unistus.»
Rohkem on Tasase teada
hirve kütitud Hiiu-ja Saaremaal, kus nende populatsioon
on suurem. «Kui saartel oli hirvi omajagu juba paarkümmend
aastat tagasi, siis meile hakkasid nad siis alles vaikselt Läti
kaudu sisse tulema. Algul oli
neid kõige rohkem Mõisaküla
jahimaadel, nüüd on nad vaikselt ka allapoole, Halliste ja
Rimmu kanti tulnud.»
Mart Tasase andmeil leidub
hirvi ainult maakonna lääne-

osas. Esimesed loomad kütitigi
tema mäletamist mööda just
Mõisaküla maadel ja alles sel

aastal lasi hirve Heimtali selts.
Kaks hirvepulli on hakanud käima ka Tasase kodustel, Kõpu
jahiseltsi maade söödaplatsidel.
«Huvi hirve vastu jahimeestel on, aga teda tabada on äärmiselt keeruline,» kurtis Tasane. «Kui saartel veel võib teda
näha, siis meil on ta väga varjatud eluviisiga ja hoidub padrikutesse. Need on aga tihti eraomanduses ja teid pole. Jahiks
oleks vaja meestega katta paarsada hektarit. See pole lihtsalt
võimalik.»
Hirvejaht on paras proovikivi isegi vilunudkütile. «Ega ta
üle sihi minnes seisma jää. Põrutab sisuliselt ühe hüppega
sealt üle. See peab ikka väga
proff vend olema, kes lasu ära
teha julgeb.»
Jahindusnõukogu pole Tasase sõnul hirvede küttimisele
limiiti seadnud, sellegipoolest
tuleb jahimeestel jälgida nende
loomade vanuselist ja soolist
koosseisu. «Nõrgemad ja äbarikumad ikka enne. Ja siis on
veel reegel, et lastud isendite
seas peab olemakolmandik vasikaid, kolmandik lehmi ja kolmandik pulle. See tagab arvukuse normi piiresse jäämise.»
Praegu hirved jahimehi kartma ei pea, sest seaduse järgi
tohib neid küttida 1. septembrist 31. jaanuarini. (Sakala)
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Karske olümpia võlu ja valu
Rannar Bond

praskat mekkidesühe usaldusväärse allikaga, kes väitis, et
kogu jutt terroriohustShotshis
on puhas väljamõeldis. Polit-

Sochi, telegrammi teel

Hei hopsti, Liba-Sakala lugeja! Palavad tervitused sulle taliolümpiamängude pealinnast
Sotšist.
Just praegu, kui ma neidsamu
ridu teile kirjutan, algas olümpiamängude avatseremoonia.
Mina aga istun Musta mere
ääres promenaadil, kõlgutan
jalgu ja rüüpan põue peidetud
plaskust kõrrega külma viina.
Terasemad lugejad küsivad
muidugi, mispärastpeab Venemaal salaja viina jooma. Rahu.
Kohe selgitan. Enne aga vastan
rumalamatele lugejatele, kes
tahavad teada, miks ma pole
mängude avatseremooniat vaatamas egakajastamas.
TuleHeldur appi! Ma ei ole
ju mingi spordiajakirjanik, et
peaksin võistlustelvõi mingitel

tseremooniatelosalema. Mina
olen uuriv ajakirjanik, kes puurib, mis on selle kõige taga, mida peavoolumeedia meileaina
ette söödab.

Rahvusvaheline vandenõu
Nüüd jõuamegi selle juurde,
miks ma viina salaja joon. Teen
seda, sest Putin on Sotsis viinajoomise ära keelanud.Ametlikult küll vaid olümpiakülas
külapoest ei leia isegi alkoholivaba õlut kuid viltu vaadatakse selleleka küla piiri taga.
Ja parem karta kui kahetseda.
Sellele, miksPutin niisuguse asja välja mõtles, on raske
vastata, aga paistab, et tegemist
on suisarahvusvahelise alkoholivastase vandenõuga, millesse
on segatud ka olümpiakomitee,
paljude riikide valitsused ja mitu iidset salaorganisatsiooni.
Kohtusin eile õhtul sõbralikus seltskonnas maitsvat
–

–,

seinike hordid, eriteenistuste
spetsialistid ja ka Ameerika
Ühendriikide sõjalaevad Mustalmerel on kohal vaid selleks,
et viinakuradiga võidelda.
Seda kinnitabka fakt, etkui
üks lahke vene mamsel pani
olümpiaküla aia taha püsti
oma viinaputka, kust hüva märjukestsportlastele lausa tasuta jagati, kulus napp viisminutit,kui ei tea kust tulnuderiüksus selle sekunditega maapealt
pühkis.
Aga selle viie minuti jooksul olid Vene ja Tšehhi hokimehed jõudnud juba kiired
topsid teha ningläksid sõbralikult külaväljakule kaklema.

Sportlased on leidlikud...
Vale oleks muidugi arvata, naguelataks Šotchi olümpiakülas
nendetõketepärast mungaelu.
Hundijalavee pudeliga loomulikult sisse ei jaluta jaka limonaadipudelist võivadhambuni
relvastatud turvamehed napsi
üles leida, kuid sportlased on
leidlikud.Laskesuusatajad on
valanud napsi püssitorudesse
ja siis nätsu punniks ette pannud, tihti on ka kabad seest
õõnsad. Püsse ei kontrolli siin
keegi ja igaüks võib nendega
ringi jalutada,kuidas tahab.
Murdmaasuusatajad peidavad napsi õõnsatessekeppidesse. Kavalamad aga on seganud
seda mingi muu möksiga, nii et
jookmuutubtahkeks ning seda
saab sisse tassida määrdekastidesse peidetuna.
Jamaicamehed olidlihtsameelsed ja lootsidkasti rummi
sisse tuua oma bobisse peidetuna. Selle nägid turvajad muidugi läbi. Pärast sedalolli intsidentipaigaldati kõigile bobidele igaks juhuksalkolukk, nii

et kui keegi peakski keelatud
napsi kätte saama, ei hakkaks
ta jommispeaga bobiga mööda
külatänavaid paarutama.

...aga eestlased on üle prahi!
Kõigist kavalamad on Šotsis
eestlased. Meiemäärdemehed
oskasid mingi ime läbi kõike
seda ette näha ja mullu eelolümpial käies kaevasid nad
olümpiastaadioni kõrval asuvas surnuaias terve hunniku
viinapudeleid maasse. Nüüd
käivad nad neid öösiti välja
noppimas. Eks nii mõnigi neist
oli noorena käinudRock Summeritel jamäletas hästi, kuidas
lauluväljaku pinkide vahele
viina maeti.
Eksivad aga need, kes arvavad, et Eesti delegatsiooni liikmed kõvasti tinutavad. Väike
tervisenaps käib loomulikult
asja juurde, aga enamiku hundijalaveest müüvad nadlääneriikide sportlastele valuuta
eest maha. Ja saadudraha investeeritakseEesti suusasporti, sest viimasel ajal pidi sponsorirahaga kitsam olema.
Ainsad, kes minu teadatilkagi alkoholi suhu ei võta, on
Norra murdmaa-ja laskesuusatajad. Ise nad väidavad, et
astma pärast on neil kõigil käsil antibiootikumikuur. Need
aga, kes asjadest rohkem teavad, usuvad, et norrakad on
lihtsalt veidi kangema kraami
peal kui te aru saate, mida ma
mõtlen.
Pean nüüd lõpetama, sest
üks pohmas Kanada hokimängija tuleb minu poole. Küllap
tahab tüli norida. Arvan, et
suudan ta paari viinasõõmuga
maharahustada.
Kui olen välja selgitanud,
miks kogu see triangel alkoholi
ümberkäib ja kes selle taga tegelikult on,raporteerin sellest
ka teile. Aega on veel palju, sest
olümpia alles algas. Proosit!

Vahva vene mamsli tasuta viina jagamise putka sai lahti olla napp viis minutit, kui eriüksuslased selle maa
pealt pühkisid.
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RANNAR BOND

–

Selline vabal ajal hullamine läks Läti kelgutajatele kalliks maksma. Kaks tagumist naiskelgutajat viidi homopropaganda eest 15 päevaks plate peale.

Olümpiakilde
paljud teist näinudpilte, kuiKindlasti
das Sotcšis
olümpiamängude algust
aga midaroheliseks värviti.Need
on

enne
muru
pole
gi selle kõrval, mis mina nägin.
Avamispäeva hommikul ärkasin varakult
ja läksinlinna jalutama.Sattusin peale sellele, kuidaskaks töömeest värvisid taevast. Üks
võõpas sedailusaks helesiniseks ja teine joonistas peale kenasid valgeid pilvetupse. Kahjukspaistis päike, mille nad olid juba varem
taevasse maalinud, otse telefonikaamerasse
ning pilt ei tulnud välja.

Palju on pilte

avaldatud Sotsi
kummalistest WCdest, kus mitu potti
sõbralikult kõrvuti.
Olgu siin veel üks.

Vladimir Putin
tuntud
kooli
Et
mõne
tehtud
korrektuure. Näiteks meeste naiste kaheon

mees, on

vana

spordiala juures
ja

kelgul on keelatud kahel samasooliselisikul
mäest alla lasta teineteise vastu liibudes.Sel
juhul võetakse võistlejad poole sõidu ajal rajalt maha javiiakse plate peale.
Võistlusedsiiski ära ei jää ning iga võistkonna liikmedvõivad validakahe variandi vahel: kas nad sõidavad seljad vastamisi või võtavad kelgule enda vahele vastassoo esindaja. Temale muidugi medalit ei anta. Tänutäheks on vimpel jaPutini armukese soe käepigistus.

Loo autor Rannar
Bond Žotši rannas.
Lahked kohalikud on
olümpialastele jätnud

randa ka tervitusplakati, kuid unustanud
selle paraku inglise
keelde tõlkida.

Pole saladus, et olümpiarajatiste ehitamise ajal pandi tohutu suuri summasid vasakule. Vahetult enne mängude algust selgus, et ka kolmandik medaleid on läinud kõige kaduva teed.
Nii ei jäänud korraldajail muud üle,
kui teha puuduvad medalid kiiruga
kõigest kättejuhtuvast.

Nii mõnigi asi valmis olümpiakülas viimasel minutil. Veel kolm päeva enne
avamist anti hoogtöö korras lihvi
Šhotchit jaKrasnaja Poljanat ühendavale ülikallile maanteele. Tööde kulgemist jälgis Venemaa president Putin
isiklikult ja kõik sai õigeks ajaks valmis.
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koduvideod 21.30 Mf. Zack ja Miri
teevad porri 23.30 Puhkus Mehhikos
00.45 Seks ja linn 01.15 Moodneperekond* 02.15 Kälimehed*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Kolm naist paadis* 12.30 Toidudetektiivid*13.00
Piinlikud kehad* 14.00Naistekliinik
15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Romet ja Julia21.00 Mf.
Vastik valentinipäev 22.50 Mõrvaennetajad 23.45 Reporter 00.40 Ellen*
01.35 Staariminutid 01.45 Kilodele
tuld! 02.35 Naistekliinik*

Laupäev 15.veebruar
07.30 Animasarjad
08.35 Buratino tegutseb jälle
09.00TV 10 olümpiastarti*
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13(subtiitritega)*
11.15Eesti lood
11.45 Sotši OM 2014:
Murdmaasuusatamine
13.30Eesti Laul 2014: 1
15.05Dok. Herbert von Karajan
16.00Kahekõne (subtiitritega)*
16.25 Sotši OM 2014: Kiiruisutamine
17.20Barbarid
17.40 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Dok. 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*
06.10 Täiuslikkoduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Imelinevõlukunst
08.35 Kass Oggy ja kurjadprussakad
09.00 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Valelikud võrgutajad
13.55 Hotell Grand*
15.30 Tuhat jaüks ööd
17.05Mf. Unelmatelaev Indiaani
suvi
19.00Reporter+
19.35Lelulugu 2
21.25 Mf. Valentinipäev
23.50 Mf. Shawshanki lunastus
02.20 Mf. Minu verine valentinipäev
04.00 Reporter+*
04.30 Millennium*
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
09.00 Glee
10.00 Heimarikokaklubi
10.30 Nurgakivi
11.00Naistesaade
11.30Kartulid jaapelsinid*
12.30 Su nägu kõlab tuttavalt
15.00 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Rapuntsel
21.25 Kälimehed
22.30 Mf. Ilmateadustaja
00.30 Mf. Roosa panter
02.40 Midsomeri mõrvad*
08.50 Sotši OM 2014:
Mäesuusatamine 10.20
Mille 10.50 Miriami piknik 11.00 OP!
kunst* 11.30MI* 12.00 Agu Sihvka annabaru* 12.30EBBA muusikaauhinnad2014* 14.00 Sotši OM
2014: Lühirajauisutamine 14.30 Sotši OM 2014: Jäähoki 17.05 Animasarjad 17.35Kui ma oleksin suur 17.45
Buratino tegutseb jälle* 18.15 Sotši
OM 2014: Skeleton 19.05 AK(viipek)
19.10AK (vk) 19.25 Sotši OM2014:
Suusahüpped21.30 Sotši OM 2014:
Jäähoki 23.10 Maailmaparim kokk
23.55 Maailma kino
06.30 Totaalnemuutumine:
kodu-eri 07.20 Rikaste valud
08.10 Kuritöö 09.50 Leidja
10.45 Järelevalveta 11.10Mf. Zack ja
Miri teevadporri* 13.10Liiga 13.40
Mf. Ernest hirmust haige 15.30 Clevelandishow 16.00 Stop! 16.30
Simpsonid* 17.00 Alexelakorvpalli Meistriliiga 19.00 Ninjasõdalased
19.30 Anarhia pojad 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear 22.10 Mf. Paranormaalne aktiivsus 2 00.00 Ameerika õudukas: hullumaja 01.00 Paljalt
naljakas 01.30 Leidja* 02.20 Anarhia pojad
05.30 Madinelutoas
06.00 Mf. RobinPilcher –
Teisel pool ookeani 07.45
Lihtne, kiire, maitsev! 08.15 Beebiminutid 09.00 Täiuslikkoduperenaine 2
10.00Kolm naist paadis* 10.30 Gordon Ramsay köögisaladused 11.00
Donna Hay kerged eined 11.30Nurjatud koerad 12.00Mf. Taevast sajab lihapalle 13.45 Mf. Vastik valentinipäev* 15.35 GordonRamsay köögisaladused* 16.00 Kuidasalasti hea
välja näha 17.00Eesti tippmodell 2
18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaks USA 19.00 Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid21.00 Mf.
Rosamunde Pilcher Mineviku kutse
22.50 Piinlikud kehad* 00.00 Reporter+ 00.30 Kummaline seks 01.20
Seksikadreklaamid 01.45 Mõrvaennetajad* 02.30 Mf. Igavesti sinu
–

06.30 GuinnessWorld
Records – pööraseimadre06.30Krimi* 07.00 Reporkordid* 07.00 Reporter
08.00 Usu või ära usu!* 08.30 Komister 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20
sar Rex* 09.20 Postimehe olümpiaPostimehe olümpiastuudio09.35 Costuudio 09.35 Conan* 10.25 Maailnan* 10.25 Maailma kõige hämmasma kõige hämmastavamadvideod*
tavamad videod* 11.15 Jututuba
11.15 Jututuba 14.00 Benny Hill*
14.00Benny Hill* 14.35Klikitähed*
14.35Klikitähed* 15.00Vinged masi15.00Vinged masinad* 15.30Komisnad 15.30Komissar Rex 16.20 Maasar Rex 16.20 Maailma kõige hämilma kõige hämmastavamad videod
mastavamad videod 17.10Vinged
17.10Vinged masinad 17.40Benny
masinad 17.40Benny Hill 18.15PosHill 18.15Postimehe olümpiastuutimehe olümpiastuudio 18.30Klikidio 18.30Klikitähed 19.00 Tuviketähed 19.00 Tuvikesed* 20.00 Guinsed* 20.00 Kaks kanget haiged me–
ness World Records pööraseimad
hed 20.30 Usu või ära usu21.00 Kaks
rekordid 20.30 Usu või ära usu! 21.00 ja poolmeest* 21.30 Mf. Minu verine
Kaks ja poolmeest* 21.30 Mf. Põrvalentinipäev 23.20 Punker* 00.15
Krimi* 00.45 Kaks japool meest
gulik kättemaks 23.30 Conan 00.25
Kaks ja poolmeest 00.50 Tuvikesed
01.10 Tuvikesed
–

07.40 Reporter 08.30 FBI:
kurjategijaid jälitades 09.20
Postimehe olümpiastuudio 09.35FBI: kurjategijaid jälitades 10.25Teisaldajad* 10.50 Conan*
12.30BeaverFalls üks vallatu suvi* 13.20Mf. VennadDaltonid 14.50
Mf. Põrgulik kättemaks* 16.30Mf.
Põrgulikud pulmad* 18.15Postimehe olümpiastuudio 18.30 Teisaldajad
19.00East West 10120.00 Kaks kanget Indias 21.00 Pöörased spordiklipid 21.30 Mf. Tormimurdja 23.15 Üle
võllikuulsaks 23.45 Mf. Minu verine
valentinipäev*
–

Pühapäev 16. veebruar
07.30 Aniamsarjad
08.35 Lastetuba
08.50 Prillitoos
09.50 Tartu maraton
11.55 Sotši OM 2014:
Murdmaasuusatamine
14.30 Sotši OM 2014: Jäähoki
16.55 Sotši OM 2014:
Laskesuusatamine
18.05 ETV Huumori kuld
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 Puudutuse aeg
22.00 Kuritegu
23.00 Vaalasaarte Maria
23.50 ETV live
06.00 Rooli võim*
06.25 Valelikud võrgutajad*
07.10 Paw Paw mõmmikud
07.35 Kass Oggy jakurjadprussakad
07.50 Lelulugu 2*
09.30 Sõber koer
10.00Boa vanaema
10.10Kiisuke Auh
10.25Potsataja lähebkooli
10.40 Galileo*
11.35Kuldvillak*
12.10 Heeringas Veenuseõlal*
12.40 Jane ja Urmet pluss 10*
13.10 Seotud*
14.10 Mägede varjud*
15.10 Mf. Rosamunde Pilcher –
Okkad Lillede orus
17.05Mf. Inga Lindström
Gripsholmi saladus
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.40 Hotell Grand
23.10 Jesse Stone: Öine teekond
00.50 Mf. Valentinipäev*
02.50 Jahtunud jälg*
03.35 Tupiktänava mehed*
04.00 Reporter+*
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
09.00 Glee 4
10.00 Templirüütlite kadunud aare 2
11.40 Stop!
12.15 Su nägu kõlab tuttavalt
15.00Mf. Kolm meest ja väike preili
17.00 Sotši OM: Iluuisutamine:
Jäätants lühikava
19.00 Seitsmeseduudised
19.35 Sotši OM: Iluuisutamine:
Jäätants lühikava
21.20 Mf. Päev pärast homset
23.50 Valgekrae
00.50 Mf. Üheksa jardi*
02.45 Mf. Päev pärast homset*
04.55 Seitsmeseduudised
08.50 Sotši OM 2014:
Mäesuusatamine 10.20
Animasarjad 11.10 Sotši OM 2014:
Lumelauasõit 11.55 Tartu maraton
13.30 Tagatargemad* 13.55Eestirahvakalender 14.25Dok. Aafrika
15.10Nota bene! 15.55 Jüri Üdi klubi* 16.50 Sotši OM 2014: Kiiruisutamine 17.40 Mille* 18.10 Mis mõttes?:
Elu 18.20 Animasarjad 19.00 Sotši OM 2014: Jäähoki 19.40AK (viipek)
19.45AK (vk) 19.55 Sotši OM 2014:
Jäähoki 21.35 Teisikud 22.55 Take
That 00.05 Öine navigatsioon
06.40 Totaalnemuutumine:
kodu-eri 07.30 Rikaste valud 08.20 Kuritöö 09.10 Kuritöö 10.05 Glee 11.00Kondid 12.00Bobi burgerid 12.55Liiga
13.20Mf. Star Wars 3: Sithi kättemaks
16.00 Clevelandishow 16.30 Hawaii
5-0 17.30 Jäärajarekkavennad 18.30
Simpsonid* 19.00 Kahekesi püssi ja
panniga 19.30 Totaalne muutumine: kodu-eri 20.30 Simpsonid 21.00
Top Gear 22.10 Mf. Jaht kulddraakonile 00.05 Kuritöö 01.05 Paljalt naljakas 01.30 Top Gear* 02.30 Kahekesipüssi ja panniga* 02.55 Paljalt

naljakas*

05.30 Madinelutoas 06.00
Mf. Rosamunde Pilcher
Minevikukutse* 07.45
Lihtne, kiire, maitsev! 08.10 Staariminutid 08.15 Mis eile juhtus?09.00
Täiuslikkoduperenaine 10.00Kodusaade 11.00Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg12.30 Ellen 16.50
Staariminutid 17.00Eesti tippmodell 2 18.00Eluteed 18.30 10 aastat
nooremaks USA 19.00 Miljonäri salamissioon 19.55 Aiadetektiivid21.00
Mf. Pime nurk 23.30 Kolm naist paadis*00.00 Reporter+ 00.30 Raudsed
kokad 01.20 Vormis vanurid vs tüsedad teismelised 02.20 Miljonäri salamissioon*
–

07.40 Chris Ryani eriüksused 08.30 FBI: kurjategijaid jälitades 09.20 Postimehe olümpiastuudio09.35
FBI: kurjategijaid jälitades 10.25 Teisaldajad* 10.50 Conan* 12.30KriminaalneVenemaa* 13.30 Hasselhoffid
Inglismaal 14.20Kaks kanget Indias*
15.10Punker* 16.00Kaks kanget
haiged mehed* 16.30Mf. Tormimurdja* 18.15Postimehe olümpiastuudio 18.30 Teisaldajad19.00 East
West 10120.00 Rooli võim 20.30Krimi* 21.00 Üle võlli kuulsaks* 21.30
Mf. Viimanekangelane 23.55 Mf. Vennad Daltonid*
–
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Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee
Kuulutused tel 433 0062,kuulutused.sakala@ajaleht.ee

KINNISVARA

2 meetri pikkused küttepuud.
Tel 509 6140.

Mänguasjadega tegelev firma
üürib Viljandis kaupluseruumid
(100–120 m²), soovitavalt kesklinna piirkonnas. Tel 514 3798.

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

MüüaKarksi-Nuias 2-toaline ahi-

Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.
Müüa kaks aastat kuivanud küttepuid. Tel 5816 4973.

küttega korter. Tel 5332 9278.

KINO

-riided Signelt. Tel 5561 8917,
Maie.

Männimäe salongkinos linastub
täna kell 16 ja kell 18 Eesti perefilm «Väikelinna detektiivid ja
Valge Daami saladus» ja kell 20
draama «Nümfomaan» II osa
(alla 16 eluaasta mittesoovitav).
Homme on kell 16 lastefilm
«Justin ja vaprad rüütlid», kell
18 Eesti perefilm «Väikelinna
detektiivid ja Valge Daami saladus» ja kell 20 draama «Nümfomaan» II osa (alla 16 eluaasta mittesoovitav). Lisainfo
www.mannimaja.ee. Riia maantee 52d, Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses on
täna kell 14 «Õhtu ombudsmaniga», mille teema on maaelanike mõjukuse tõstmine, parandades nende põhiõiguste tundmist.
Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

Sakala kultuurikeskuses linastub 12. veebruaril kell 11 ja
kell 19 Euroopa filmiakadeemia
aasta filmi auhinna pälvinud
Prantsuse–Itaalia koostöös valminud film «Kohutav ilu».
Tallinna tänav 5, Viljandi.

TEATER
Ugalas täna kell 14 «Sajand».
Vaksali tänav 7, Viljandi. Tel

433 0777.
Viljandi nukuteatris 9. veebruaril kell 16 «Lumikelluke» ja 11.

veebruaril kell 11 «Kureke ja
hernetont». Lossi tänav 31. Tel
433 4295 ja 5341 9815.

KONTSERT
Kohvikus Fellin esineb täna 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.

ÜRITUSED
Viljandi Jaani kiriku keldrisaalis
täna kell 10 Jaani ja Pauluse koguduse leerikursuse I õppetsük-

kel. Pikk tänav 6. Tel 433 3000.
Viiratsi suures saalis täna kell
19 Viljandimaa bändide päev.
Õhtujuhid on meeleparandajad
Kristjan Annuk ja Kalev Pärtelpoeg. Üles astub kümmekond
bändi pooletunniste vahedega.
Klubid Elurõõm ja Vanad sõbrad
tähistavad sõbrapäeva täna kell
14 Viljandis Eha tänav 4. Lisainfo telefonil 5394 8158.
Saarepeedi rahvamajas on täna
kella 12–18 Viljandimaa linetantsupäev. Tantsime, sööme
suppi, puhkuseks mõned etteasted. Kohapeal tantsujalatsid ja

veel täna kella 10–12 linnaraamatukogu garderoobis. Info telefonil 5593 9145.
Karksi vallakultuurikeskuses on
14. veebruaril kell 20 tantsivate
mulkide sõbrapäevapidu, ansambel Anmatino, üllatused. Pilet eelmüügist 6 eurot, samal
õhtul 8 eurot. Viljandi maantee
1,Karksi-Nuia.

Kõpu spordihoones leiab täna
kell 21 aset retro klubiõhtu. DJ

Martineero. Laudade broneerimine eelmüügist ja lisainfo telefonil 512 7678. Võta kaasa oma
söök ja jook ning tule retropeole!

Kohvikus Fellin on 14. veebruaril valentinipäeva õhtusöök Taavi
Toomsalu kvintetiga. Kolmekäigulise õhtusöögi valmistab
«Noorkokk 2013» võitja ja Fellini peakokk Margo Paluoja. Õhtusööki täiustavad Fellini parimad veinid.Kohad vaid eelbroneerimisega. Hind kahele 55
eurot. Lisainfo ja broneerimine
info@kohvikfellin.ee või telefonil
435 9795. Kauba tänav 11 /
Tasuja plats 1, Viljandi.

Viljandi Jaani kirikus 9. veeb-

ruaril kell 10 peremissa «Head
teod».Teenivad õpetaja Marko
Tiitus ja koguduse muusikaringi
lapsed Malle Pisarevi juhendamisel. Kell 20 õhtupalvus Taize
lauludega. Pikk tänav 6.
Sakala keskuses on 9. veebruaril alates kella 10-st avatud Viljandi vanakraamiturg. Kauplemiseks on vajalik eelnev registreerimine e-aadressil kirbukas@
sakalakeskus.ee või telefonil
552 2574.

Viljandi vanaemade ja vanaisade
sõbrapäeva koosviibimine on

19. veebruaril kell 13 Eha tänav 4 Viljandis.

Viipekeeletõlkide OÜ annab teada, et on alates 11. veebruarist
iga kuu teisel teisipäeval kell
16–18 avatud Viljandimaa
puuetega inimeste nõukoja ruumides Posti tänav 20. Vastuvõtu
ajal on võimalik tellida viipekeeletõlki või kasutada viipekeele
tõlketeenust kohapeal näiteks
telefonikõnede tegemiseks. Vastuvõtule ei ole vaja eelnevalt registreeruda ja teenus on Viljandi
linna kuulmispuudega inimestele tasuta. Lisainfo www.viipekeeletolgid.ee.

m
i#

Viljandi linnaraamatukogu laste-

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

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on Taalo, Tali, Talis, Talvo, homsed on
Mehis, Mehto, Kõivo, Toomi,
Tambet ja ülehomsed on Ella,
Elle, Elli, Ellu, Ell, Ellen.

Ostan 3–4-toal korteri.
5456 6529.

Tel

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

Ostan korteri või maja Tallinnas.
Võimalik kiire tehing. Vajadusel
abi kolimisega. Tel 5820 0800.
Ostan maad,
511 1666.

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

metsa. Tel

Müüa ruloonsilo, hind kokkuleppel. Info tel 5841 3828.

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

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

514 5215.
Pere soovib üürida maja Viljandis või 25 km raadiuses hilisema
ostusooviga. Tel 5851 9748.

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

Soovin üürida 1–2-toal renov
korteri Viljandis. Tel 5664 7195.

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

Üürile anda 1 tuba Malmi t 10.

60 kuu
kommunaalteenused. Tel 507 9608.
+

Ostib oma meeskonda
kogemustega

Toores lepp 24
kask 29
kuiv lepp 35 Tel 5669 6972.

Üürile anda 3-toal korter Männi-

HARVESTERIOPERAATORIT.
Töö metsamasinal Ponsse Ergo.

MÄNNIMÄE KÜLALISTEMAJA
rn

24

Toores lepp
5563 8552.

OÜ Jalaexpert võtab vastu Viljandis Turu t 10, kab 303, kolmapäeval, 12. veebruaril kl 10–13.
Teid teenindavad ortopeed ja
meister. Ortopeedilised jalatsid,

/rm.

Tel

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

tervislikud jalatsid, tallatoed, ortoosid, korsetid, proteesid ja rinnaproteesid. Info tel 5334 0007.

SÕIDUKID

MÜÜK

Müüa Ford Transit 350L VAN.
Tel 523 3360.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

komöödia kahes osas

,

.

MUUD

INFO

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

,

mäel. Tel 5551 4204.

Müüa soodsalt 1995. a Opel Corsa, 1,4. Tel 434 4263,
5336

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

Müüa

Ford

Transit

350L

VAN.

Viljandi päevakeskuses (Inkeri)

12. veebruaril kell 14 «2014.

aasta riiklikud sotsiaaltoetused
ja Viljandi linna sotsiaaltoetused
puuetega inimestele ja omastehooldajatele». Materjale tutvustavad sotsiaalkindlustusameti ja
Viljandi sotsiaalameti töötajad.
Pikk tänav 4.

Suure-Jaani kohvikus-külalistemajas
Müüa

K_MERI

Raba talu mälestusmärgi juures
12. veebruaril kell 11 mälestusüritus «130 aastat kindral Johan Laidoneri sünnist». Ajaloolise meenutuse teeb Viljandi
muuseumi direktor Jaak Pihlak.
Kõik huvilised on oodatud.

Osades: Andrus Vaarik

a

Opel

Cor-

Meeleolu loovad

Egon Nuter

ja

21. veebruaril kell 20 ja 22. veebruaril kell 20

kohvikus-külalistemajas

kõlab sving, bossanova, samba, muusikalised üllatused

Piletite eelmüük ja laudade broneerimine Männimäe
külalistemaja kohviku kassas Riia mnt 52d, Viljandi
Info tel 435 4845, www.mannimaja.ee. Pileti hinnad
12 €. Broneerides laua viiele soodushind 50 €.

E-klubi toimub erakorraliselt
13. veebruaril kell 17 Tähe
peosaalis. Külla tulebEne Ergma. Osalustasu saab maksta

1995.

SALONGIÕHTU

Suure-Jaani

Diabeetikute seltsi teabepäev on
13. veebruaril kell 11 Posti tänav 20. Ootame ka uusi liikmeid.

soodsalt

Vabariigi aastapäeva erimenüü temaatiline viktoriinTõnuKuke juhtimisel
?

Kohade broneerimine ja piletite eelmüük
Suure-Jaani kultuurikeldris ja tel 5332 1335
Piletid eelmüügist 8 € ja kohapeal 12 €

-

Mark Rauenhill
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SPORT

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

Täna selguvad Paalalinna viilhallis
maakonna kergejõustikumeistrid.
Mehed ja naised võtavad mõõtu
seitsmel alal. Kell 11 algaval võistluspäeval on kavas jooksu-ja tõkkesprint, kuulitõuge ning kaugus-,
kõrgus-, teivas jakolmikhüpe.

MAADLUS

Viljandimaa noored näitasid
Tartus rammu ja oskusi
Valdeko Kalma

Tuleviku maadlusklubi president

Nädalavahetusel selgitasid noormehed ja neiud
Tartus Maalehe auhinnaturniiril parimaid kehalistes katsetes ja vabamaadluses ning Viljandimaale tuli kokku kümme
esikohta.
Tänavu viiendatkorda peetud
turniir on Eestis ainulaadne:
selleesimesel päeval onkavas
kehalisedkatsed ja teisel päevalvõetakse mõõtu vabamaadluses.Kehalistel katsetel tuleb
osalejatel end tõestada lõuatõmbes, hoota kaugushüppes,
sillaringide tegemises, nelja
joone jooksus jamaadlusnuku
heitmises.

Viljandi noormehed tegid
matil puhta töö
Selkorral oli meie sportlastest
eriti heashoos kehakaalu alla
76 kg kuuluv Georgi Jasnov.
Laupäeval võitis ta kehalised
katsed ja pühapäeval oli ülekaalukalt parim matil, loovutamata vastastele ainsamatki
tehnilistpunkti.
Maadlusturniiri
neljal
kohtumiselalistas Georgi Jasnov kõik vastased enne normaalaja lõppu, teisisõnukuulutati ta kõigis neis ülekaalukaks võitjaks. Esmalt võitis ta
järvamaalase Keijo Orgvee,
seejärel tartlase GeorgKovza-

rovi, poolfinaalis järvamaala-

se Taavi Taime ja esikohakohtumises põltsamaalase Mario
Silla.
Sama võimsalt olid matil
kõigist vastastest üle Jan Villem Jamnes ja Kevin Ervald.
Mõlemad viljandlased alistasid vastased enne maadlusaja
lõppu ning teenisid esikoha

selge ülekaaluga. Kaalus alla
50 kg kaasa teinud Kevin Ervald tegi omas võistlusarvestuses parima tulemuseka kehalistest katsetes. Jan Villem
Jamnes pidi sel mõõduvõtul
leppima kaalus alla 46 kg teise
kohaga.
Samuti oli Viljandi spordikooli maadlejatest mõlemal
võistluspäeval võidukas Erik
Becker. Kehakaalu alla 63 kg
kuuluv noormees alustas
maadlusturniirikahe seljavõiduga. Esikohakohtumiseskohtlajärvelase Erik Reinbokiga
teenis ta kiirelt kolm punkti ja
lõpetas maadlusekindlalt eduseisuhoides.
Villu Maasik lõpetas kehalisedkatsed absoluutse võiduga, aga maadluses pidi ta neljandakohaga leppima. See näitab, et suurepäraste füüsiliste
eeldustegasportlanepeab tublisti vaeva nägema oma maadlustehnika lihvimisega.
Kevin Aas oli kaalus alla
69 kg kehalistelkatsetel kuues
ning saavutas maadlusturniiril kolmandakoha. Kevin Suur
lõpetas maadlusturniiri kaalus alla 38 kg viienda kohaga
ning oli kehalistel katsetel
neljas.

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.

Tarvastu vallas treenivad
vaprad tüdrukud
Neidudest olid kehalistel katsetel meie parimad Külli Jõgi
(kaalus alla 33 kg) ja Jane
Kaurov (absoluutkaalus). Kelly Jõgi(alla 52 kg) lõpetas teisena. Maadlusturniiril teenisid
kõik need vaprad Mustla neiud
teisekoha.
JaneKaurov (alla 66 kg) lõpetas maadluse viienda ning
kehalised katsedkuuendana.
Neidude juhendaja Jaan
Vares jäi oma õpilastega rahule. Eritiheadmeelt tegid kogenud treeneriletütarlastefüüsilised võimed, ent maadlusteh-

Viljandi spordikooli õpilane Georgi Jasnov (sinises) tegi Maalehe turniiril oma kaalukategoorias puhta töö:

oli võidukas nii maadlusturniirilkui kehalistes katsetes.
nikat tuleb neil tema sõnul
veel lihvida.
Viljandimaa noortetreenerite arvates on sellise formaa-

diga turniir hea mõõdupuu,

sest kehalised katsed annavad
võimaluse võrrelda füüsilist
vormi ning maadlus tehnilist

ELMO RIIG

valmisolekut.Viljandimaa noored on nende hinnangul heas
füüsilises vormis janende tehniline pagas onkorralik.

Tublid sportlased upitasid Paalalinna kooli liidriks
Viljandi Paalalinna kool
asus pärast Tallinnas
peetud noorte kergejõustikusarja «TV 10 olümpiastarti» teist etappi
10 248 punktiga suurte
koolide arvestuses liidripositsioonile.
Ühtegi alavõitueiõnnestunud

Viljandimaa noortel seekord
teenida, ent Paalalinna kooli
õpilased mahutasidend koguni viies võistlusarvestuses esikolmikusse.
Sarja teisel etapil olikõigis
neljas võistlusklassis kavas
tõkkesprint, lisaks noorematel

poistel ja tüdrukutelkõrgushüpe ning vanematel poistel teivas-ja noorematel kaugushüpe.

Nooremate tüdrukute tõkkejooksus mahtuskuue tugevama ehk autasustatavate sekka
kaks Viljandimaa piigat. A-finaalis lõpetas Jaanika Roosimägi Paalalinna koolist ajaga
10,10teisena jaIris SeppKesklinnakoolist ajaga 10,22viiendana. Samuti teise koha sai
Paalalinnakooli õpilane Emilia Palgi vanemate neidude
tõkkesprindis tulemusega 9,59.
Noormeeste vanemas rühmas oli Enn Robert Kinnas
Paalalinna koolist tõkkejooksu finaalis tulemusega 9,27

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
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Madis Järvekülg(uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
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
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

kolmas ning nooremasse gruppi kuuluv Margus Soosaar
Kesklinna koolist ajaga 10,20
neljas.
Nooremate tüdrukutekõrgushüppes saavutas Jaanika
Roosimägi tulemusega 1.40kolmandakoha. Samuti olikolmas
Frederik Roosimägi poiste vanema astme teivashüppes tulemusega 3.11. Mõlemad pjedestaalile mahtunud noored õpivad Paalalinnakoolis.
Poiste noorema grupi kõrgushüppes mahtus võrdsetulemusega 1.37 kümne tugevama
sekka kaks Viljandimaa noort.
Margus Soosaar Kesklinna
koolist sai sellega kuuenda ja
Karl-Hendrik Palu Kitzbergi

gümnaasiumist kaheksanda
koha.
Viljandimaalt jõudsid sarja teisel etapil esikümnesse
veel Heidy Bergštein Kitzbergi koolist üheksanda kohaga
nooremate tüdrukute kõrgushüppes ning kümnendana Emi-

3.
Noorte võistlussarja kolmas maa-

kondlik etapppeetakse 13. märtsil
Paalalinna viilhallis.

lia Palgi vanemate neidude
kaugushüppes.
Sarjas «TV 10olümpiastarti» on tänavu neli osavõistlust
ja finaaletapp. Osalejad on jagatud nooremasse ja vanemas-

se rühma. Esimeses neist võivad kaasa teha 12-aastased ja
nooremad ning teises 13-ja
14-aastasedpoisid ja tüdrukud.
Sarja kolmas üle-eestiline
etapp tuleb 29. märtsil Tartus.
Siis on vanematele noormeestele ja neidudelekavas kõrgushüpe jakuulitõuge ning noorematele poistele teivas-ja kõrgushüpe.Kolmanda etapi maakondlik mõõduvõtt leiab aset
13. märtsil Paalalinna viilhallis. (Sakala)

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

Neljapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135 AASTA EEST
Sakala, 3. II 1879
Roomast ei tule häid sõnumeid. Seal oli kord kõla
lahti, et paapst ära olla
kihwtitud. See pani Watikaano Isandad liikuma.
Kardinal Niina andis seda
juttu ka paapstile teada, ja
kui see oma tubade ligidal
ilmrahutu olekutähelepani jaaru sai, mikspärast pühad isad nii ilmrahutumad
oliwad, ütles ta oma kammerherrale: «Ütelge neile
seal eestoas, et mina terwe
olen ja minu ärakihwtimine olla esiotsa paljas püha
soowimine.»

KUULUTUSED

8. 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

Pottsepatööd. Tel 5825 2138.

TEENUSED
Autoremont Viljandis. Helistage,
lepime kokku. Tel 5359 8204,
514 5872.
Halumasin. Tel 5563 8552.
Kaardid ennustavad. H 1,09
/min. Tel 900 1727.

Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066.
Terrassid, voodrilauad, saunad,
kivitööd, ripplaed jne. Garantii.
Tel 5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

Katuse-ja ehitustööd soodsalt.
Tel 5621 3377.
Korterite ja majade renoveerimistööd. Tasu kokkuleppel. Tel
5662 2071.

TÖÖ
AS MTG Viljandi osakonna bussipark pakub tööd töökoja meistrile. Info tel 5305 0025, raivo.
Korteriühistu pakub tööd majahoidjale. Tel 514 0020.

Fassaadi soojustus-ja
viimistlustööd

Üldehitus

5347

Küttesüsteemide ehitus, hooldus, remont. Tel 503 5910,

Vajalik töökogemus
CV saata e-postil

Müüa klaver Krasnõi Oktjabr. Tel
5801 4813.
Müüa puuvillast ja linast lõime
ning niiti. Tel 5383 5125.

Nõukapood Turu tn 13, vanava-

ra ost-müük. Tel 5804 6910.

teenindus@unistarautokeskus.ee

www.soojameister.ee.

Info tel 5564 8571

Küttesüsteemide ehitus. Tel
513 8314, www.avmterm.ee.
Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Plaatimistööd, vannitubade remont. Tel 5830 3488.

Puurkaevude rajamine ja puhastamine, vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Tel 502 1279,
526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.

Pakkuda tööd katuse vahetamiseks. Hinnapakkumiste tegemiseks objektiga tutvumine
14. veebruaril kella 11–14.
Savikoti Veski, Savikoti küla.
Lisainfo tel 506 7455 või
raul.aasa@oilseeds.ee.

Pakume tööd metsnikule talveperioodiks. Tel 5889 0654.

Ostan

kollektsiooni

juubeli puhuRS
Kristin ja Helena
ema-isaga

Ostan teie üleliigseid asju ja aitan kaubikuga kolida. Tel
5649 5965.
Ostan vanu raamatuid, kunsti, märke, medaleid, ordeneid, marke, münte, paberrahasid, postkaarte, fotosid, fotoaparaate, lauanõusid, hõbedat, mänguasju, mööblit jm.
Tel 5629 8981.
Ostan vanu raamatuid, postkaarte, mööblit, ordeneid, maale,
graafikat, märke, medaleid,
münte, paberrahasid, dokumente, kellasid jne. Tel 5829 9810.

koolimärke (kõrgkoolide, tehnikumide jne). Hind 20–50 /tk.
Tel 5845 5341.
vinüülplaate.
Ostan
5649 5965.

Tel

juhata!»

Mälestame

head

koguduse nõukogu liiget ja koorilauljat
MILVI EHASALU

Tütred Ly ja Lea perega.
Ärasaatmine neljapäeval, 13. veebruaril kell 13 Riia mnt kabelist
tuhastamisele.

Lahkus jäädavalt isa, vanaisa ja
vanavanaisa

Viljandi taaskasutuskeskus kutsub ostma vanu raamatuid, heliplaate, nõusid, kodumasinaid,
autovaruosasid, mööblit ja muid
emotsioonikaupu. Samas kutsume ära andma teile mittevajalikke esemeid. Kaalu t 6, Viljandi,
kaubamaja hoovis kaarhallis,

OÜ

Södra Metsad

Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569
Fax 609 8055
e-mail taavi.mullerson@sodra.ee

E–R kl 10–16, L 10–15. Tel
433 1715, 5365 4912. www.
viljanditaaskasutus.eu.

KAOTATUD

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

Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
EELK Kolga-Jaani kogudus,
nõukogu ja koguduse laulukoor

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

Ostan vanu auto-, võrri-ja mootorrattaosasid, aida-ja veneaegseid ukselukke ning sepaalasi.
Pakkuda võib kõike, mis garaažis
ja majapidamises liigne. Tel
5679 6943.
Siiras kaastunne Kristiinale
perega kalli ema ja vanaema

MILVI EHASALU
kaotuse puhul.
Kristin ja Mai

Tasa tunde lööb kell, jääb alles
mälestus hea ja hell.

metsakinnistuid

spordimärke
ENSV-aegseid
(meistrite, eesrindlaste jne) ja

Imearmastus, mind

6. I 1940 – 6. II 2014

Jaak, Mari, Marika, Tiit, Rain,
Marge, Jaak ja Kaire

Ostame

Ostan vanu paberrahasid. Tel
5804 6910.

tarbeks

«Varjul’ Su rüppe,

HELLE MAIGRE

HELLE MAIGRET

80 aasta

Pakun tööd C-kat veoautojuhile.
Tel 518 6855.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema, vanaema ja ämm

Sügav kaastunne omastele.

sind

Pakume kodust tööd lillerestide
valmistajale. Tel 503 2636.

Valus on mõelda, et sind ei ole
ja kunagi enam me juurde ei tule.

Mälestame kallist õde ja tädi

Õnnitleme

Müüa kirjutuslauaga narivoodi.
Tel 5193 3840.

HOOLDUSNÕUNIKU

0972

info@meriluxehi1

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

×

võtab tööle

p
4910

Viljandis ära anda 1983. a ostetud heas korras tumepruun sektsioonkapp. Mõõdud: kõrgus
2,0 m, sügavus 0,45 m ja laius
2,0+1,0 m. Tel 5693 4121.

Müüa kasutatud korralik pruun
välisuks, paremakäeline, 0,90
2,10 m, 30 Tel 5558 2079.

Autokeskus

Üldehitus

E-post

KASUTATUD ASJAD

Unistar

Katusekattetööd

5649

Pakun tööd rahvusvaheliste vedude autojuhile. Tel 501 3193.

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.

.

kruusik@atko.ee.

Tel

Pakun tööd metsaveoauto-ja
poolhaakejuhile. Tel 521 4278.

Südamlik kaastunne Salmele lastega kalli abikaasa ja isa

JUHAN VONKI
kaotuse puhul.
Laulu-ja tantsukaaslased
juhendajatega

Siiras kaastunne omastele

JUHAN VONKI
kaotuse puhul.

Ema, kallis ema, olid nõnda hea,
paneks sinu sülle oma väikse pea.
Kallis Kristiina perega!
Siiras kaastunne armsa ema

MILVI EHASALU

Aeg leina ja mure
kord kergemaks muudab...
Südamlik kaastunne Kristiinale
kalli ema
MILVI EHASALU
kaotuse puhul.
Pille ja Leida

Mälestame kurbusega

MILVI EHASALU
Südamlik kaastunne Kristiinale
perega.

kaotuse puhul.
Parika pere

Asta ja Raimond perega

Ants ja Piret peredega

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

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

527 8119, 503 3379.
Südamlik kaastunne Merlele ja
Elinale kalli
IGOR LUTSCHANI
kaotuse puhul.
Kirli ja Indrek

Töökas ja sõbralik oli su hing,
puhkama kutsuti sind.
Mälestame
IGOR LUTSCHANIT
Avaldame kaastunnet Merlele,
Elinale ja teistele omastele.
Perekond Järvesoo
Siiras kaastunne Merlele ja
Elinale perega kalli
IGOR LUTSCHANI
kaotuse puhul.
Oleme mõtetes teiega.
Sirje tüdrukutega

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliseltraiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)
Aitamemetsakavade koostamisel
japaberite vormistamisel
Tel 525 9788 harry@grundar.ee
faks 443 0376 Tehnika 15,Paikuse
?

?

Mälestame kauaaegset head
sõpra
IGOR LUTSCHANIT
Südamlik kaastunne Merlele ja
Elinale.
Andres perega

Raske on leida lohutussõnu,
neid õigeid, mis leevendaks valu.
Südamlik kaastunne Taavile,
Brunole, Leinile ja Kallele

RUTT RIISI ja GUNNAR RIISI
kaotuse puhul.

Mart, Tiiu, Mall, Aadu ja Lea pere

JUHAN VONK

19. IX 1928 – 6. II 2014
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 11. veebruaril SuureJaani kabelist.

Mälestame head naabrit

Lõppes aeg ja elu,
lõppes tee ja valu.
Vabaks sai hing...

MILVI EHASALU

Lahkus kallis isa ja vanaisa
ÜLOKONTS

22. VIII 1938 – 30. I 2014
Kallis tädi Salme! Armsad Arno,
Aivar, Erika ja Andrus peredega!
Langetame leinas pea ja avaldame
sügavat kaastunnet teie kalli

Leinab tütar pojaga.

MILVI EHASALU
29. I 1939 4. II 2014
mälestavad perekonnad Adari ja
Rebane.

JUHAN VONKI
kaotuse puhul.

Mälestame head

MILVI EHASALU
Merike ja Kaire peredega
ning Helle

Südamlik kaastunne Kristiinale
perega.
Ristivälja pere

tütrele

Perekond Kerner

Kallist doktor

–

Ärasaatmine teisipäeval, 11. veebruaril kell 14 Riia mnt kabelist Toome kalmistule.

kaastunne

Südamlik
perega.

Südamlik kaastunne Kristiinale
perega kalli ema

MILVI EHASALU

Need, keda me armastame,
ei lahku kunagi meie seast.
Nad on ikka meie keskel, iga päev,
ilma et me neid näeksime
või kuuleksime.
Armastatud,
igatsetud ja väga kallid...
Avaldame kaastunnet Merlele ja
Elinale kalli
IGOR LUTSCHANI

kaotuse puhul.

surma puhul.

Perekond Laisaar

Aivo ja Maris perega

Tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis elupuu.
Mälestame kallist
IGOR LUTSCHANIT
Südamlik kaastunne Elinale,
Merlele, õdedele ja vendadele.
Lea, Raili, Valmar ja Raimond

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea.
Kaastunne kallile Elinale isa
IGOR LUTSCHANI
kaotuse puhul.
Janne, Liisi, Kristina, Triin,
Kerli ja Gerty

Mälestan head sõbrannat

EKATERINA ALEKSEJEVAT
ja avaldan kaastunnet omastele.
Raja

Kallist
EDUARD ELMAR LOMPI

11. I 1914

–

11. IX 1979

mälestavad 100. sünniaastal kolm

nooremat põlvkonda.

Südamlik kaastunne Merlele
perega kalli
IGOR LUTSCHANI

Me mõtteis püsid sa ikka,
elad edasi sõprade seas.

kaotuse puhul.

HEITI MEIKARIT
esimesel surma-aastapäeval.

Endised töökaaslased
Saarepeedi vallamajast

Mälestame kallist

Aili lastega

REKLAAM

16 Sakala

8. veebruar 2014

SUUR VALIK MÖÖBLIT.
Tule ja tutvu! Hinnad soodsad.

VILJANDI VALLAVALITSUS

JÄRELMAKSU VÕIMALUS!

MEIE KAUPLUSED:
VILJANDIS Riia mnt 52
tel 433 6029, E-R 9-18, L 9-16, P 10-16
ABJA-PALUOJAS Tiigi 1
tel 436 0158, E-R 9-18, L 9-15
VALGAS Vabaduse 2/4
tel 767 0173

TEATAB

TÜRIL Tehnika 8
tel 384 8576
RAPLAS Piiri 5-a
tel 489 4453
PÕLVAS Jaama 69-d
tel 799 1489
JÕGEVAMAALPauastveres
tel 775 1310

Seoses töökorralduse

muudatustega toimub
alates 11.02.2014
isikute teenindamine
kõikides küsimustes aadressil
Sakala tn 1, Viiratsi alevik

Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke japaberipuitu, küttepuitu ja
võsaraiejäätmeid

Info tel 435 0112

Tel 509 0200, 511 8671
e-post eesti@metsagroup.com

TONDILOSSIDE
LAMMUTAMINE
Jäätmeproff

Töö kirjeldus
liigsest

kehakaalust,

stressist,

kaela-jaseljavaludestning

depressioonist,

muudest

Nõudmised kandidaadile

Kasuks tulevad

suhtlemine

Telimustkän •
www;stepanjan:com
Viljandis

tel

????li???stuses

kui

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

astne

TONDILOSSIDE

klientidega

T????is?? l??isti??st

Nõudmised kandidaadile

508237

Registreerumine
?

?

12.vebruailVstõ

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

www.jaatmeproff.ee

VILJANDI, Tallinna tn 19/21, tel 433 3699

tel 5069600
ott@apslund.ee

Registreerumine tel 508 8237

Vähemalt •

Rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2008 ja
keskkonnasertifikaat ISO 14001:2004

PARIM HIND!KIIRE TEHING!

Vastuvõtt Viljandis 12. veebruaril

ja

PVC-aknad, PVC-uksed, metalluksed

Pakkuda võibka koos
metsa jahüpoteegiga

aitab vabaneda alkoholi-ja nikotiinisõltuvusest,
liigsest kehakaalust, stressist, depressioonist,
kaela-ja seljavaludest ning muudest
probleemidest.

Pakkumine kehtib reklaami esitamisel kuni 28.02.2014
?

(võib ollakoormatud rendilepinguga)

(OÜ Võlur Albert, reg-nr 10055321)

Jäätmeproff

Paigaldus-50%

OSTAME
PÕLLUMAAD

PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
ALBERT STEPANJAN

www.stepanjan.com

Paigaldus

Välisviimistlus -50%
metallnurgaliistudega

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

kirjas
töökogemus

Meie tootmistehas asub Viljandis Raua tn 5.
Palgasooviga CV saata 17.veebruariks helen.keedus@delux.ee

Tel 528 0179

puurkaevude puurimine
pumpade
paigaldus

ostame

METSAKINNISTUID

salvkaevude
pesu
küttekaevude puurimine

KÖHA

ÄRA!

kanalisatsiooni-ja veetrassitööd

sanitaartehnilised tööd
süvaveepumpadening septikute
paigaldus

Tel 521 7415

veebruarist

METSAKODU

UUED BUSSIDE VÄLJUMISED:

Teie

VILJANDI–TARTU
kell 12.15 (IGA PÄEV)

partner

metsamajandamisel!

metsakinnistute

•

metsa

ost

raieõiguse

ost

TARTU–VILJANDI
Küsige pakkumist!
Küsige

11.30 (IGA PÄEV)
Info tel 433 3680.

www.veegrupp.ee

pakkumist!

www.metsakodu.ee

BRONCOPHEN®

Alkoholivaba
ja

aed-liivatee ja altee juure ekstrakt

Köharavim, mis on kahe toimega
lahtistab röga ja vähendab
kurguärritust!

kindel

•

kell 9.45 (E–L) ja

info@veegrupp.ee

üle Eesti: tel 507 2544
www.erametsa.ee

VÕLUB

Alates 7.

–

BRONCOPHEN siirup on looduslik rögalahtisti ja köha leevendaja.
Siirup sisaldab aed-liivatee ja altee juure ekstrakti.
Aed-liivatee on sajandite vältel olnud hinnatud ravimtaim köha ja bronhiidi
ravis. Aed-liivatee soodustab lima eritumist ja sitke lima väljutamist
hingamisteedest. Selle tulemusena muutub köha lahtisemaks, köhimine
väheneb ja kergeneb.
Altee on ravimtaimena tuntud jubaantiikajast. Huvitav on märkida, et tema
kasutamine meditsiinilistel eesmärkidel on sajandite jooksul jäänud samaks. Altee juures sisalduvad limaained moodustavad kurgu limaskestal
kaitsekihi, mille tõttukurguärritus kaob ja röga eritumine kergeneb.
Siirup on meeldiva vaarika maitsega.

toimega:
Kahe
kurguärritust vähendav

röga lahtistav ja

Apteekides on saadaval 150ml siirup ja 120 ml alkoholivaba
ja suhkruvaba SINE siirup.

sisaldab aed-liivatee
Käsimüügiravimid.
puhul
Näidustus:L
Leevendava vahendina kurguärrituse vähendamiseks
s
vajröüh
ja rögalahtistina ülemiste hingamisteedeviirusinfektsioonidega kaasnevaköha
preo
on ravimitega. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikultpakendis
olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral
või ravimi kõrvaltoimete tekkimiselpidage
nõu arsti või apteekriga.
vT
ki
Tähelepanu!ta
Tegemist
pnõava
Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, Viin,
Austria. Timh
Täiendav informatsioon müügiloahoidjalt Eestis:raO
OÜ KBM Pharma, T4
Tähtvere 4, 51007, Tartu,
tu Eesti. Tel. 733
VA
E
7 8080
Tootja:KPGE

Looduslik:
ekstrakti

jaaltee juure

Sobib lastele

