Ministeerium on asunud muret lahendama valest otsast.
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Viljandi maakonna päevaleht

Saba kellaaeg on
nihkunud

Kalapidu toob poodidele rõõmupäevad

Kui vanasti venis kella kahene õllesaba
Karksi kauplusest teeni välja, siis nüüd
on teised ajad. Järjekord tekib poe ukse taha enne avamist, sest allahinnatud kaubad tahavad ülevaatamist.
LK 8

Viljandi kalastustarvete müüjad tõdevad, et
paljud «Kuldkala» peole minejad ostavad
põhivarustuse õngekomplekti, sööda, puuri ja tooli alles vahetult enne võistlust. See
on aga vesi poodide veskile.
LK 6
–

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤

Kui olin siin kolmkuud järjest olnud,
tundsin, et vahepeal oli ikka igav.
JOÃO LOPES MARQUES,
Portugali juurtega vabakutseline kirjamees

LK 4

ÕNNETUS

Hüvasti, XP!
Tere tulemast,
uus Windows!

Võrtsjärve jääpragu neelas
öist sõitu teinud auto

Windows 8 Pro Upgrade,
soodushind 89 €
TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

ILM
Laupäeva öösel Võrtsjärvele läinud seltskonna auto vajus läbi jää,
sõitjatel õnnestus pääseda, kuid omal käel nad
kallast ei leidnud. Märjaks saanud ja jahtumisohus mehed saadi kätte
ligi kahetunnise otsimise järel.

2°
Täna on pilves ilm. Paiguti sajab lörtsi ja vihma,
püsib udu. On jäiteoht.
Puhub lõunatuulkiirusega 2–6 meetrit sekundis.
Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 8.00 ja
loojub kell 17.04.

Häirekeskusele tulihädakõne
laupäeval kell 4.28. Anti teada,
et Võrtsjärvel on AudiA8koos
inimestega läbi jää vajunud,
nood on küll välja pääsenud,
kuid jääl ära eksinud. Hädaabikõne järel sai telefoniaku
tühjaks. Teada oli vaid niipalju, et sõiduautoga oli järvele
põrutatud Valma puhkekeskuse juurest.

VILJANDIS
Kalapüügivõistlus

Eluohtlik olukord
Otsinguid hakkas juhtima
päästeameti Viljandimaa operatiivkorrapidaja koostöös politsei välijuhiga. Valma küla
puhkealale sõitsid Viljandi ja
Mustla päästjad, politseipatrullid ning kiirabi.
Esimesena alustas jääl otsinguid politseipatrull koos
jääolusid tundvakaluriga, kuid
auto jäi lörtsi sisse kinni ning
see tuli välja aidata. Otsingusse kaasati Viljandi päästekomando ATV ja Jõgevalt mootorsaan. Kohale telliti politseija piirivalveameti kopter ning
Tartust soojuskaameraga politseipatrull.

«Olukordoli äärmiseltohtlik,» ütles lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik. «Päästetöidraskendasid pimedus jaudu.»
Öö oli kottpime ja tuuline,
jahtumine oleks võinudhädasolijatele peagi saatuslikuks
saada. Tänu operatiivsõidukite vilkuritele ja politsei signaalrakettidele saidmehedlõpuks õige suuna kätte.
Politseinikud leidsid nad
kell 6.17 umbes poole kilomeet-

Ükski auto polnud enne laupäeva ammu Võrtsjärve vajunud. Järvejää on praegu küll vähemalt 40 sentimeetrit paks, aga praod on alati ohtlikud. Eile keskpäevaks oli auto jääpraost välja sikutatud.
MARKO VAHER

Täna kell 11asuvad Viljandi järvelHaapsalu linnavalitsuse esindajad
koos Viljandi valla ning
linna kultuuri-ja spordiasutuste meeskondadega
kalastama. Järve lastakse
«Kalafest 2014»märgikalad.

Nukuetendus
ri kaugusel kaldast ja kiirabi
viis nad haiglasse. Kõik neli
olid märjad ja külma saanud,
kuid vigastusteta.
Esiotsa levis arvamus, et
auto uppus järve, kuid pühapäeva õhtupoolikul leiti see
siiski üles. Audi ulpis järve
teises, Tartumaa-poolses kaldas Valmast umbes 12 kilomeetri kaugusel Kuivavare
juures.
«Praeguse ilmaga ei juhtu
sellega midagi, sügavamale ta
vajuda enam ei saa, sest on ni-

napidi lausa põhjas,» rääkis
auto paari kilomeetri kaugusel
oma võrkudest leidnud kalur
MarkoVaher. «Mõõtsimesügavuse ära, ta on peaaegu teises
kaldas väljas. Kui aga külma
juhtub tulema, litsub see jää
kindlasti kokku ja auto puruks.»
Võrtsjärve-äärsed elanikud
kinnitasid nagu ühest suust, et

poole meetri paksusele järvejääle minnes tuleb pragudega
olla ülimalt ettevaatlik.Kalur
Enn Kell ei soovita kellelgi
uisapäisa järvele sõita, ammugi mittepimedas.

Öö ja jää ei sobi
«Jääoludmuutuvad väga kiiresti, kohati isegi tunni aja jooksul,» rääkis Kell. «Kalal käies
olenkorduvalt tundnud, kuidas
jääliigub nagu maavärina ajal.
Öösel 12 kilomeetrit tundmatus
suunas kihutada... Ikka võib
mõnipragu ette tulla.»
Enn Kell lisas, et kui auto
sõidab jääprakku,saavad kindlastikannatada selle sillad, auto jääbkinni ning võib hakata
koos praoservaga vajuma.
«Pimedas on kõik ohtlik ja
ma kordan veel kord, et
jääolud võivad väga kiiresti
muutuda,» toonitasKell. «Meil,

kaluritel, on jääl autoga sõites
kaasas täisvarustus alates köitest jalõpetadestaliga. Jakindlasti tasub jääle sõita ainult
päevasel ajal!»
Viljandi politseijaoskonna
juhi AlvarPähkli sõnul onreegel number üks, et igalpool tuleb sõitakaine peaga.
«Liikluseeskiri kehtib teedel, kuid juht peab igal pool ja
alati kaine olema,» kinnitas
Pähkel. «Üldjuhul sõidetakse
järvel päevasel ajal, ka jääteedelei tohi öösel liigelda. Järvejääle tohib minna ainult omaniku loal.»
Kolme nädala eest juhtus
õnnetus Tarvastu vallas Veisjärvel, kus laupäeva õhtul põrkasid kokku kaks jääsõitu teinud sõidukit. Viis inimest toimetati haiglasse. Kannatanute
vigastused olid üsna rasked,
luumurdudest ajuvapustuseni
välja.

ASUKOHT
Audi alustas oma teekonda
Valmast ning jõudis peaaegu
järve teise serva välja.
Leie
Vaibla
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Sooviku

Tarvastu
Kivilõppe
Soe

Unametsa
Järveküla

Loengusari
Täna kell 18esineb pärimusmuusika aida «Omakultuuriakadeemia» loengusarjas Mulgi kuueskasakas Ruslan Trochynsky.

Ridaküla

Valma

Täna kell 11mängib nukuteater lavastust «Kureke jahernetont».

Džässiklubi
Täna kell 20 musitseerib
kohvikus Fellin Håkan
Lewin Aldo Meristo
kvartett.
–
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Valest otsast
ette järgmist olukorKujutagem
da: mõni poliitik või muu avali-

ku võimu kandja istub napsise peagarooli ning põhjustab kannatanutega liiklusõnnetuse.Ta lähebkohtukulli ette ning mõistetakse süüdi.
Avalikkus sellest aga teada ei saa.

Miks? Sisuliselt seepärast, et kohtudei suutnud lahendada ühte IT
küsimust.
Niisugune sündmustekäik oleks
lubamatu, kuid justiitsministeeriu-

mis valminud seaduseelnõu teeks

selle vähemalt teoorias võimalikuks. Nimeltsoovib ministeerium
muuta seadusi nii, et tulevikus poleks enamikus kohtuotsustes kurjategija nimi ja muud isikuandmed
enam avalikud. Ja seda kõike seetõttu, et kuigi kohtud peavad süüdimõistetunime enamikul juhtudest
pärast karistuse kustumist eemaldama, et suuda nad seda praktikas

Ministeerium

on asunud muret
lahendama
valest

EELMISE AASTA õnnetussurmade jakuritegude statistikat
kokku võttespidime taas tõdema, et suur osa siseturvalisuse
kahjudest on tingitud sõltuvuskäitumisest, alkoholi-ja narkojoobest. Seega: et suurendada
ühiskonna turvalisust ja vähendada lõppkokkuvõttes ka
politsei reageerimiskoormust,
on meil vaja jõudaprobleemide põhjusteni.
Lisaks igapäevasele politsei järelevalvele on mõistlik tegelda ennetusega, sest just
noorte alkoholi ja narkootikumide tarvitamise tagajärjed
jõuavadkõige kiiremini politsei või päästeameti õuele. Mõtlematukäitumise jaselle tagajärgede ennetamisega peaksid

alati teha.

olema seotud kõik, kes laste ja
noortega kokku puutuvad.
Sellesse panustavad sotsiaalministeerium, haridus-ja
teadusministeerium, justiitsministeerium, politseinikud,
päästjad, aga ka teisteriigiasutuste töötajad. Siseministeerium on samuti võtnud selge
rolli:kutsume inimesiüleskaasa mõtlema ning aitama oma
lähedastel langetada väikseid,
ent olulisi otsuseid, hoidmaks
neid alkoholi janarkootikumide tarvitamise kurbade tagajärgede eest.

Nimetatud seadus ei kehti mõrvarite või vägistajate, küll aga näiteks roolijoodikute kohta.

paragrahv 24 ütleb,
Põhiseaduse
et

kohtuotsus kuulutatakse avalikult, välja arvatud juhul, kui alaealise, abielupoole võikannatanu huvid nõuavad teisiti.Soovitav seadusemuudatus läheb sellega tavainimese loogika järgi vastuollu, rääkimata sellest, et nii seataks uuedkitsendused inimeste õigusele olla ümberringi toimuvastinformeeritud.
Ajal, mil teabe avalikustamise
võimalusedüha avarduvad, näib
kohtulahendi andmete varjamine
tehnilistetõrgete tõttu pentsik. Justiitsministeeriumräägib IT küsimusest, mida on võimalik lahendada.
Selleks ei pea valima teed, mis tõotabriivata avalikkuse õiglustunnet.
Nii tundubki, et kõnealusel juhul
on ministeeriumalustanud mure

lahendamist valest otsast.

REPLIIK

Abiks olümpiahullule
tooOlümpiamängud
vad alati poliitikute,

Sõltuvustest tuleb
rääkida õigel ajal

Margus

Haav
reporterite ja isegitugitoolisportlaste kõnepruuSakala
ki väljendi «iidsedolüm433 0043
piatraditsioonid». Tuliselt
kõneldakse nende au sees
hoidmisest.Seda on lõbus
kuulata kõigil, kes onkunagi ajaloo vastu huvi tundnud.
Mäluvärskendusekskordame siis üle, millised õigupoolest olidneed iidsedtavad.
Esimesed olümpiamängud peeti umbes 3000 aasta eest
Vana-Kreekas ning see traditsioonkestis juttiligi 1200 aastat. Osaleda tohtisid ainult vabadmehed. Avapäev kulus ohverdamistele.Võitlusala nimetusega pankraation lõppes sageli ühe sportlase surma või ränkade kehavigastustega. Neljahobusekaarikute võidusõitoli kaarikujuhtidele samuti
eluohtlik. Võidupärja ei pälvinud muide mitte juht, vaid hobuste omanik.
Olümpiavõitjavabastati maksudest ja ta sai röögatuid
kingitusi. Spartas anti talle isegi õigus võideldalahingus otse kuninga kõrval. Pealtvaatajad võisid olla ainult vabad
mehed ja vallalised naised. Reegli vastu eksinudnaistele
oli ette nähtudkuristikku heitmine.Lõpupäeval leidisaset
vägev pidusöök.
Viimaks võimuletrüginud kristlastel oliüks esimesi asjatoimetusiolümpiamängud kui paganlik pillerkaar karmilt
keelustada ning aastal 394 läks see neil ka korda.

GRUPP, KES SAAB kõige rohkem kaasa aidata ning kõige
paremini uue põlvkonnaga riskikäitumise teemalrääkida ja
väärtusi kujundada, on lastevanemad. Nii olemegi teinud neile ulatusliku teavituskampaania, mis tuletab meelde, et vägijookide ja muu sellise tarvitamisepiirid on mõistlik seada
juba aastaid enne seda, kui
lapsed alkoholi või tubakaga
katsetama hakkavad. See aeg
jõuab aga kätte tunduvalt varem, kui vanemad oskavad arvata. Mõnel juhul jubaalgklassides, sageli aga põhikoolis.
Teavituskampaania «Lapsevanem, ära magamaha õiget
aega!» juhatabemad jaisad koduleheküljele tarkvanem.ee,
milles on hulkhäid soovitusi ja
õppevideoid, kuidas õigeid
samme astuda. Et kampaania
on praegu haripunktis, kutsun
kõiki inimesi seda märkama,
selles kaasa lööma ja seda tuttavatega jagama.Ka Facebooki lehel Tark Vanem saavad
kõik kommenteerida ning anda tagasisidet ja ideid, mida
me veel paremini teha saaksime ja kuidas tõhusamalt sihtgrupini jõuaksime.

Ken-Marti
Vaher
siseminister

2012. aastal korraldatud
Eesti koolinoorte alkoholi ja
uimastite kasutamise uuringust selgub, et iga kolmas
11-aastaneon joonudära pudeli õlut või siidrit, iga kolmas
13-aastane on olnudpurjus, ligi kolmveerand 15–16-aastastest on suitsetanud ja iga kolmas 15-aastane on proovinud
illegaalset narkootikumi. See
statistikateeb mind ärevaks.
SAMAST UURINGUST SELGUB,
et peale terviseriskidekaasnevad alkoholi tarvitamisega
muudki hädad. Näiteks riiud
vanemate jasõpradega, õnnetused ja vigastused, halvenev
õppeedukus ja sekeldused politseiga.
Illegaalsete uimastitetarvitamine on aastatega kasvanud.
Kui 1995. aastal oli mõnda
neist proovinud seitseprotsenti õpilastest, siis viimases
uuringus oli katsetajate osa juba 32 protsenti.
Ehkki sõltuvusainetega
eksperimenteeritaksekõige sagedamini teismeeaalgul, saab
suhtuminealkoholi, tubakasse
jamuudesse algul süütuna näivatesse, ent hiljem sageli tervise-ja eluohtlikesse harrastustesse vundamendi kodudes
ning juba varases koolieas.
Lapsevanematel on nende
hoiakute kujundamises suur
roll.
Seni ei ole enamik riiklikult algatatud ennetustegevusi
seda määravat rolli piisavalt
esile toonud. Meie teavituskampaania lähtub sellest, et
probleemidega silmitsi seismist tuleb ära hoida.
SELGE SEE, ET muudatused
ühiskonnas ei tule ühe-kahe
teavituse peale. Seetõttu panustame sellesse tegevusse pikaajaliselt ja järjepidevalt.
Meietähtsaim sõnum on, et vanemadpeavad oma lastega sõltuvusainetest janendega kaasnevatest hädadestvõimalikult
varakult rääkima. Seda tuleb
teha enne, kui lapsed murdeealiseks saavad või nad tubaka, alkoholi või narkootikumidega kokku võiksid puutuda.
Kokkulepe lapsega, etta vähe-

PRÄÄNIK
Viljandi rahvakunstiühingu juhatuse esimees Leida Mägi
pälvis elutööpreemia.

Kokkulepe
lapsega,

TSITAADID
«Ma arvan, et see inimene,
kes oma tahvelarvutit
nuusutab, päris täie mõistuse juures küll ei ole. Ta
on täpselt selline, kellelt
tuleb maksu võtta nii palju, kui vähegi saab.»
Riigikogu reformierakondlasest liige ja rahvusraamatukogu nõukogu
esimees Igor Gräzin
(Postimees, 9. veebruar)

«Kunstiloomingut ongi
võimalik mitmeti mõista.
Ja igaüks teeb seda vastavalt oma arule. Nagu ütleb
vanasõna: näitalollile
kuud, tema vahib ikka
näppu.»

Kirjanik Andrus Kivirähk
(Eesti Päevaleht,
8. veebruar)

et ta vähemalt täisealiseks
saamiseni
kindlalt
meelemürkidele ei
ütleb, tuleb
sõlmida
juba enne
teismeiga.

«Midagi ei ole parata, Sotši olümpiaradadel saavad
kokku pea kõik need asjad, mis on Venemaal valesti.»
Välispoliitika asjatundja
Kadri

JUHTKIRI

Liik

(Postimees, 7. veebruar)

«Üks asi, mis Eestist tulnule kahtlemata silma torkab, on see, et Soome riigi
jõulisus ja selgus mingite
oma poliitiliste agendade
elluviimisel on märkimisväärne. See on jõulisem
kui Eestis.»
Mobiilioperaatorfirma
TeliaSonera Finland
peatne juht ValdurLaid
(ERR, 6. veebruar)

«Jah, minuausad ja sirg-

joonelised väljaütlemised
ei ole pruukinud alati kõigile meeldida. Aga ma ei
ole kunagi vassinud ega
valetanud.»
Kahekordne olümpiavõitja
Kristina Šmigun-Vähi
(Postimees, 6. veebruar)
«Ma usun, et Villu Tamme kes oleks pidanud
kuldmedali ära tooma juba aastaid tagasi tekitab
paljudes meie vananeva
rahva kodanikes ikka veel
sulaselget hirmu, rääkimata veel Raul Saaremetsast, keda nadüldse ei tea,
või väga keerulise nimega
Anzori Barkalajast, kes
sugugi meelde ei jää ja
kelle kahtlast nimerehabiliteerib vaid tõik, et
kuuldavasti juhib ta mingit haridusasutust, kus
õpetatavat kandlemängu
ja rahvariietes sussisahistamist.»
Riigikogu liige Juku-Kalle
Raid tänavusest presidendi
teenetemärgi nimekirjast
(Postimees, 5. veebruar)
–

–

malt täisealiseks saamiseni
kindlalt meelemürkideleei ütleb, tuleb sõlmida juba enne
teismeiga.
Olen veendunud, et ühiskonnas tuleb ühendada kõik
jõud,hoidmaks ära sõltuvusainete tarvitamisest tulenevaid
probleeme. Et suur osa siseturvalisuse valupunkte, nagu vägivald, avaliku korra rikkumine,
isiku-ja varavastasedkuriteod,
uppumised ning tulesurmad,
on ühel või teisel viisil seotud
riskikäitumise ja sõltuvusega,
annab oma panuse ka siseministeerium. Ennetus on alati
tagajärgedega tegelemisest tõhusam.

PIITS
Vargad viisid Hendrikumõisa
külas garaažist minema mitmesuguseid tööriistu ja ehitustarbeid.
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4,2Aasta

esimesel kuul kasvas
töötute hulk nii Viljandimaal kui kogu riigis. Samas oli Viljandimaal registreeritud 4,2-protsendiline
töötuse määr endiselt Eesti
väikseim.

UUDISED

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

Kiuslik ilmataat
pole «Kuldkala»
ohtu seadnud
Karl-Eduard Salumäe

paksust 25–30 sentimeetrit,

karl.salumae@ajaleht.ee

paiguti rohkemgi.
«Keskmine paksus jääb
28 ja 30 sentimeetri vahele,»
võttis PriitKallas kokku ning
kinnitas, et seda on ürituse
tarvis enam kui piisavalt.
Korraldaja rääkis, et kui
nädalakeskel lähebilm uuesti natuke külmemaks, nagu
ennustatakse, pole jääl ka
suurt veekihti. Kui plusskraadid jäävadpüsima, võib
vett mõnevõrra olla, kuid
kindlasti ei muutu olud nii
ekstreemseks nagu mullu,
mil tuli sumbatamõnekümne
sentimeetri paksuses vee ja
lume segus. Kallas toonitas,
et igal juhul võikskohale tulla vettpidavates jalanõudes.
Rääkides sellest, mis
võiks headele jääoludele
põntsu panna, nimetas ta paduvihma. Seda prognoosid
lähiajaks aga eiluba.
Priit Kallas tõi välja, et
need, kes järvejääle mingil
põhjusel minna ei tihka, kuid
üritusest siiski osa tahavad
saada, võivadrahulikult rannale jääda,sest sealne programm peaks pakkuma midagi terveleperele.
Kalapüügivõistlus «Kuldkala» tuleb tänavu 16.korda.
Et üritus on ajapikku üha
kasvanud, nimetasidkorraldajad selle tänavukalafestivaliks. «Kuldkala» on üks festivali osa.

Kui Tartu suusamaraton jääblumepuuduse
tõttu pühapäeval ära,
siis laupäeval Viljandi
järvel tulev kalafestival
ja selle käigus peetav
püügivõistlus «Kuldkala» pole korraldaja sõnul sulailma tõttu löögi
alla sattunud.

Dancecall esitas «Koolitantsu» Viljandi eelvoorus show-tantsu «Kaua ei hiilga» ja pälvis tugeva süžee ja emotsioonide eest eripreemia. Piirkondlikku vooru pääsejad selguvad paari nädala pärast.
2 ELMO RIIG
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VÕISTLUSED

Kümned tantsukavad
jutustasid lugusid
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Eelmise nädala lõpul
said Viljandimaa lapsed
ja noored end tühjaks
tantsida. Pühapäeval
oli Ugalas «Koolitantsu» festivali maakondlik eelvoor, aga juba reedel tehti omaloominguvõistlusega algust Karksi-Nuias.
Festivali «Koolitants» žürii
juhtLaura Kvelstein lausus, et
viljandimaalaste tase oli tubli.
«Žüriikiitust said eriti tänavatantsutrupid, aga tugevaid
esitusi olika show-tantsus,» ütles ta javäljendas heameelt, et
Viljandis jõudsid lavale ka
Eesti-teemalised tantsud, mida
kipub festivalil väheks jääma.
«Muidugi vabatantsud on
Viljandis olnudklassika,» lisas
žürii juht. «Mõtlevaid koreograafe on siin mõne teisekohaga võrreldes väga palju.»
Seda viimastoližüriisõnul
märgata ka show-tantsudes.
«Kuimuidu on show puhtalt koreograafia, siis seekord oli etteastetesse toodud ka süžee,»
selgitas ta. «See oli väga sümpaatne.»
35-st Viljandi tantsupäeva

etteastest lõviosa olid showtantsud. Neid oli suisa 14.
«Proportsioon olitõestipaigast ära, aga sama oli ka eelmisel aastal,» rääkis Laura Kvelstein. «Ootasin vabatantsude
ülekaalu, aga ju siis Viljandi
trupid soovivad ennast showtantsuga väljendada janad teevad sedatublilt.»

Edasipääsejad selguvad
kahe nädala pärast
Igal maakondlikul tantsupäeval jagatakseka eripreemiaid.
Viljandis läks autori eripreemia Jakobsonikooli Hebe juhendajatele Ave jaKertu Alvrele jaanipäeva tunde tekitamise eest tantsus «Jaanipäev».
läks
Trupi
eripreemia
Dancecallile tugeva süžee ja
emotsiooni eesttantsus «Kaua
ei hiilga».
Piirkondlikku vooru pääsejad selguvad 24. veebruariks.
«Ees on veel üks maakondlik
nädalavahetus Valgas ja Võrus.
Pärast neidhakkab žürii otsustama,»sõnas festivali raamatupidaja Merli Maiste.
Peaasjalikult olid 20. aastapäeva tähistava «Koolitantsu»
eelvoorus Viljandi tantsutrupid, kuid oma osa andsidka neli Reet Kasepalu truppi Karksi-Nuiast.
Kuigi Karksi-Nuia noortekeskuse korraldatud tantsu-

Esimest aastat korraldatud tantsuvõistlusel «Move your body» tõid
noored Karksi-Nuias lavale kümme omaloodud tantsukava. Tantsijaid
oli lasteaialastest gümnasistideni välja. Fotol publiku lemmikuks valiBooyah!
tud trupp
võistluse «Move your body» ja
«Koolitantsu»eelvooruvahele
jäi vaid päev, ei seganud kaks
tantsuvõistlust noortekeskuse
juhataja EneliPõdra sõnul teineteist ja nii mõnigi Karksi valla noor olitubli mõlemallaval.

Karksi-Nuia esimene
tantsuvõistlus
Kui sügisel «Move your body»
korraldamiseks aktiiv moodustati, ei teatud veel, millal«Koolitantsu» voor aset leiab. Et
noortel oli aega tantse õpetada

ja õppida mitu kuud, jõudsid
oma tegemistega valmis ka
need, kes möödunudnädalavahetuselkahes kohas võistlesid.
«Move your body» žürii liige Kätlyn Jürisaar lausus, et
esimese selletaolise võistluse
kohta oli tantsude tase korralik. «Keskastmest hakkas tulema tehniliseltväga häid etteasteid,» kiitis ta. Keskaste tähendas seitsmendatkuni üheksandat klassi. Jürisaare sõnutsi
suutsid ka jubaneljanda kuni
kuuendaklassi esinejad žüriid
üllatada.

Kalafestivali korraldaja Priit
Kallas ütles eile päeval, et
loodus on prognoosimatu
ning päris sada protsenti ei
saa sellistes asjades kunagi
kindel olla, kuid praeguse
seisuga pole karta, et suurüritus ära jääks. Kindluse
inimesed järvelelasta annab
Kallase selgitust mööda tõik,
et veekogul on hästi läbipaistev, niinimetatud must jää,
mis on väga tugev.
«Selline jää on nagu
raudbetoon,» märkis korraldaja.
Ilmataat vedas õhutemperatuuri plusspoolele eelmise nädala lõpul. See on
PriitKallase sõnulsulatanud
järvejäält lume, kuid jätnud
jääkatte enda puutumata.
Üleeilsel mõõtmisel selgus,
et enamikuskohtades on jääl

Külalisetendus lõppes
tuntud näitlejannale haiglas
Nädal tagasi Viljandis külalisetenduseandnud Rakvere
teatri naisnäitlejad läksid
Ugala laval kaklusstseenis
nii hoogu, et üks neist pidi
hiljem haiglas käima.
3. veebruarilandis Rakvere teater lavastusega «8 armastavat naist»
Viljandis külalisetenduse.
Anne Veesaar
(pildil) kirjeldas, et publik
elas hästi kaasa ja lavalolijad tahtsid andaendast kõik,
kirjutas Virumaa Teataja.
«Hakkasime ettenähtud
kaklusstseeni tegema ja läksimeÜllega kakeldes nii hoogu, et ühtäkki käis jalas

krõks,» kirjeldas Anne Veesaar ja lisas, etkrõksule järgnenud tugev valutõi ta rollist
kiiresti reaalsusesse tagasi.
«Ülle küsis, mis juhtus ja
kas mängime edasi. Tema
kuuliska krõksu,» Anne Veesaar. Mängiti edasi ning Ülle
Lichtfeldtil avanes madina
käigus veel võimalus teda
kintsust hammustada. Anne
Veesaar sai vahepeal lavalt
minemaliibata jakontsad alt

võtta.
Pärast etenduse lõppu
viis saalis istunud arstist lähituttav näitleja kiiresti haiglasse. Anne Veesaare sõnul
on jalg küll kinni teibitud,
kuid ükski mängukavas olev
etendus selle pärast ei kan-

nata. (Sakala)

Lõuna-Viljandimaal jäi suur
hulk majapidamisi vooluta
Eile õhtul tekkis Abja ja
Karksi vallas ligemalepooleteisesajas alajaamas rike.
Võrguettevõtja Elektrilevi elektrikatkestuste kaardi
põhjal oli mitteplaanilise
katkestusega rivist väljas 146
alajaama. Katkestus puudutas 1432majapidamist.

Elektrilevi rikketelefonilt õnnestus eile õhtul saada teada, etkatkestused olid
tingitud kõrgepingeliini rikkest.
Kella seitsmese seisuga
pidanuks vooluühendustaastuma umbes kella 22-ks.
(Sakala)
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KÜLASKÄIK

Kirjanik João Lopes Marques:
Viljandi on üks mu kodusid
Madis Järvekülg

laloodusele ja tütre vanaemalelähemal.
Olen Viljandis väga produktiivne: kirjutasin kolme
kuuga raamatu, mis avaldati

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

2006. aastast Eestis
elav Portugali juurtega vabakutseline ajakirjanik, stsenarist ja kirjanik João Lopes Marques
andis reedel Viljandi

Portugalis.

gümnaasiumi õpilastele
kaks tundi, milles rääkis
identiteedimuutustest ja
uudishimu jõust.
Kahe tunni vahel antudintervjuusütles ta, et on oma Viljandis sündinudabikaasa Age Viiraga pikalt Viljandisse kolimise peale mõelnud.

Kirjutasite kunagi ühes artiklis, kuidas Viljandi võitis teie
südame.Kiitsite kõike, mis
ümbritsessuvist folgifestivali, kuid nentisite, et ei julge
siia enam tagasi tulla, sest
kardate illusiooni purunemist.Olete pärast seda mitu
korda Viljandis käinud. Kuidas oli mälestust rikkuda?
Folgifestivalil käisin esimest
korda 2008. aastal. Olin väga
põnevil jamullemeeldis väga.
See oli maagiline kogemus.Artikli kirjutasin aasta hiljem ja
siismõtlesin tõesti, et kui tulen
tagasi üksi, talvel, kui siin midagi erilist ei ole, võinrikkuda
selle maagia, mida esimesel
korral tundsin. Ja mingis mõttes olen õnnelik, et sel hetkel
siia uuestiei tulnud.
Mõni aeg hiljem kohtusin
Agega, kellest sai minutüdruk
ning hiljem abikaasa ja meie
tütre ema. JaAge on Viljandist,
nii et...

João Lopes Marques rääkis õpilastele, kuidas ta Eestisse jõudis ja siin armus; kus ta on elu jooksul töötanud ja rännanud ning kuidas ta rahvusvahelisi suhteid ja majandust muutuvas ühiskonnas mõtestab.
MARKO SAARM
Aga nüüd ei ole asi enam

leian, et Viljandi on eriline.

ainult tagasitulemises. Ma
veetsin Viljandis kolm kuud,
käin siin iga kolme nädalavahetuse tagant. Viljandi tungis
mu ellu ja see on maailmas üks
kahest või kolmest kohast, kus
ma elan. Kui ma selle artikli
kirjutasin, eiarvanud eales, et
midagi sellist juhtub.Omamoodiirooniline.

Siinsed inimesed ei ole nii ärahellitatudkui suurtes linnades.
Ma armastan Viljandi järve. Mind keelitati, et ma ei läheks siin ujuma, aga ma käisin
suvel ikkagi peaaegu igal pärastlõunal end järve kastmas.
Samal ajal oli mu tütar sealsamas mänguväljakul.
Mulle meeldib Viljandi
maastik, mis tekitabtunde, nagu oleksid kusagil maal.
Viljandi gümnaasium on
äärmiselt muljetavaldav. See
on suur asi.
Ja loomulikult meeldib
mulle Viljandi kultuurikool-

Mis on Viljandis vahepeal
muutunud?
Võin öelda, et nüüd tean, milline on päris Viljandi. Kui
pead elama päris elu, on asjad
natuke teistsugused. Siiski

Amserv Viljandi
Tehnoül
e
vaatusest
rahatagasi!
Nüüd osalevad kõik

kõik Amserv Viljandi Tehnoülevaatuse kliendid
loosimises, kus iga nädal
saab üks õnnelik kampaanias osaleja
tehnoülevaatuse raha tagasi või

3-päevase demoauto tasuta kasutusõiguse.
Lisaks mitmed teised head pakkumised.

Registreeri kohe 650 2175 ning
aja naabrid uue autoga kadedaks!
Kampaania kestab 15.01kuni 28.02.2014.
Täpsed tingimused ja loosikupongid ootavad teid kohapeal.

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

tehno.viljandi@amserv.ee

kond. Olen tutvunud muusikute ja kultuuriakadeemia inimestega. See energia, mis Viljandisväga tihtitekib,avaldab
muljet.
Ütelge midagi negatiivset ka!

Halb asi, mis mind kõige rohkem mõjutab, on inimestepuudus. Tahaksin vahel olla ikka
inimestekeskel, nähaeluenda
ümber. Linn võib aastate jooksul hüljatuks muutuda. See
loomulikult mõjutab mind
kui makõnnin koju ega näe tänavalkedagi... Ma ei panustaks
väga Viljandi tulevikule, sest
noored ju lahkuvad. Teil on

–

suurepärane gümnaasium, aga

kas see hoiabnoored inimesed
siin?
Kas olete kunagi kaalunud
Viljandisse kolimist?
Arutasime sedaeelmisel suvel.
Kolm kuud otsisime odavat
korterit või maja, et siia üheks
kuni kolmeks aastaks elama
tulla ja seejärel otsustada, kas
ka jääda. Aga kui olin siinkolm
kuud järjest olnud, tundsin, et
vahepeal oli ikka igav. Samas
olenka Tallinnastnatuke tüdinud. See oli üks põhjus, miks
hakkasime Viljandisse elamist
otsima. Peale selletahtsime ol-

Ma ei tea veel, mida tulevik
toob. Mu naine sai Tallinnas
tööd, mida Viljandis oleks võimatu teha.Me ei tee plaane pikemaks kui üheks aastaks, sest
me pole leidnudkuskil materiaalset ja emotsionaalset stabiilsust. See on üldse kirjanikele väga omane: alati me
kaebleme ja vingume. See ei
ole väga tasuv töö, nagu sa tead.
Aga Viljandi on üks neljast
kohast, kus võiksime elada.Lisaks veel Tallinn, Lissabon ja
mõne kolmanda riigi linn. Eelmisel nädalal käisin näiteks
Hiinas, sest mulle tehti sealt
tööpakkumine. Materiaalse
poole pealt oleks see tasuv olnud jamindhuvitabAasiakultuuriruum, aga ma ei kujutanud ette oma eestlasest naist
selles ühiskonnas. Seepärast
ütlesin koha ära.

Neljapäeval esitlesite Fellini
kohvikus oma uut raamatut
«Odessa, Vanessa».Kuidas
läks?
Palju inimesi just kohal ei olnud see on Viljandi! Samalajal
oliteatrietenduska. Aga kokkuvõttes oli ikkagi vägev. Age luges
raamatust lõike ette jaFellin oli
kutsunud Andre Maakeri raamatut muusikaliselt interpreteerima. Mulle avaldas muljet,
kuidas ta raamatut tõlgendas ja
selle eri instrumentide abil
muusikaks muutis. Briljantne.
Tekkis huvitav atmosfäär.
Mulle meeldis väga, aga ma
olen juselleraamatu autor. Arvan, et teisteleka meeldis.
–

Gripilaadsed haigused suruvad tasapisi peale
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Haigestumine gripilaadsetesse ja ülemiste hingamisteede
viirusnakkustesse on hakanud
kasvama, ent eelmisel nädalal
asendus see suund isegi langusega.
Asjatundjad hindavad, et
haiguslaine on aastaajale
omane ning vähemasti praegu
selles midagi erilisteiole.Talvine aeg.
Terviseametile laekuv perearstide info näitab, et eelmiselnädalal haigestuskogu Eestis ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse 4173 inimest,
mida on 211 inimese võrra vähem kui üle-eelmiselnädalal.
Viljandis registreeriti 207 inimese nakatumine ja seda oli
kolme inimese võrra vähem.
Ameti andmeil oligi praeguse hooaja kõige järsemtõus
üle-eelmisel nädalal, mil omakorda nädal varasemaga tuli
Eestis nakatunuid juurde enam
kui kolmandikuvõrraning pooled haigestunuist olid lapsed.
Võrdluseks oli terviseametil tuuaviimatineäärmuslikult
suur tõvelaine 2007. aastast.
Gripikeskuse peaspetsialist

Olga Sadikova ütles, et toona
kevadtalvel tuliühe nädalaga
Eestis juurde üle 15200 haige
jasedakahel nädalal järjest.
Kui ülemiste hingamisteedeviirusnakkustesse haigestumise statistika laekub valdavalt perearstidelt, siis gripp
saab selgekslaboratoorse analüüsitulemusena.Nõnda võtab
ka info sellekohta veidikauem
aega. Üle-eelmisel nädalal sai
gripiviirus laboratoorselt kinnitustTallinnas jaNarvas ning
Tartu-, Valga-ja Viljandimaal.
Terviseameti andmeil oligi üle-eelmine nädal tänavu
esimene täisnädal, kui Viljandimaal registreeriti gripp,
kokku neljal inimesel.Esialgseilandmeil lisandus üks gripihaige läinud nädalal.
Sadikova lisas, etkergemini kipuvad viirusnakkustesse
haigestuma lapsed, sest nemadei oska end haiguste eest
kaitsta ning käivad hulgakesi
koos. Kuigi ka eakadinimesed
on pisikutele vastuvõtlikud,
osutab statistika, et palju on
just tööealisi haigeid. See
omakorda viitab, et hulk inimesi läheb haigena tööle.
Viljandi perearst Pille Sarapuu ütles, et tema nimekir-

HAIGESTUMINE
Haigestumine gripilaadsetesse ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse selle aasta esimesest täispikast
ehk teisest nädalast.
3. nädal

2. nädal

4. nädal

5. nädal

4384

Eesti

6. nädal

4173

3298
2770

2797

89

79

182

210

207

Allikas: terviseamet

jas on enamasti kõrge-ja keskealised inimesed ning nende
haigestumine pole viimastel
nädalatel märkimisväärselt
kasvanud. Ta nentis, et eakad
hoiavad end rohkem ja kui
nad on juba haigeks jäänud,
eelistavad perearstiga pigem
telefoniteelkonsulteeridakui
tõbisenakohale tulla.

Sarapuu lisas, et nakatumiste tippaeg võib jääda
märtsi lõppu või aprilli algusesse.
Perearst Ülle Vardja hindas oma nimekirjas olevate
inimestepõhjal haigestumise
kasvu praegu väikeseks. Temagi oli sama meelt, et hooaeg
võib tipneda kevadel.
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Allikas: politsei-ja piirivalveamet
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STATISTIKA

Nii politseinikke kui
kuritegusid on korraga
vähemaks jäänud
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Viljandi politseimajas tuleb kohaliku politseijuhi Alvar Pähkli kabinetti jõudmiseks läbida pikk
koridor, mille vasakpoolsed kabinetid on tühjad.
Seal pole enam töötajaid.
Kui kümmekond aastat tagasi
oli Pargi tänava hoones ametis
rohkem kui sada politseinikku,
siis nüüd on kogu jaoskonna
peale 57 töötajat,kellestkolmel
on töölaudKarksi-Nuias ja kolmelSuure-Jaanis. Politseimajas
vajab tööruume seegaveel poolsada korrakaitsjat.
Koos politseinike hulga vähenemisega on vähenenud ka
kuritegude hulk.Näiteks eelmisel aastal pandi statistika järgi
Viljandimaal 10 000 elaniku
kohta toime 126 kuritegu. Nii vähe polnud neid üheski teises
mandrile jäävas maakonnas,
vaid Saaremaa ja Hiiumaa kuritegude hulkoli väiksem.

Kõige rohkem on
maakonnas vargusi
Politseinikel tuli mullu tegelda
694 kuriteoga, mida oli paarikümne võrra vähem kui 2012.
aastal.
131kuritegu olid seotud liiklusega. Näiteks lähevad sellesse arvestussekõik purjus peaga
sõitjad, kelle veres on nii palju

Latsi oodetes
laulma-tansma

alkoholi, et juhtummuutubkri-

minaalseks.
Kõige rohkem oli Viljandimaal vargusi 245. Raskeidkuritegusid, kus kellelegi oleks viga tehtudvõikedagi suisa tapetud, olivähe.Tapmisi registreeritiametlikultkaks, aga neis sai
surma üks inimene. Teise tapmise puhul leidis küll tõestamist, et kurjategija soovis ohvrilt eluvõtta,kuid ta suutis teda
vaidhaavata.
Rööve ja juhuslikele inimestele kallaletunge Viljandimaal
peaaegu polnudki. Ametlikus
statistikas vaatavad vastukümnest väiksemadarvud, kuid nende taga peituvad enamastipurjus inimeste omavahelised arveteõiendamised.
«Viljandis on kallaletungi
ohvriks sattumine peaaegu välistatud.Ükskõik miskellaajal,»
sõnas Alvar Pähkel.
Üleüldse paistab Viljandimaakogu Eesti politsei statistikas silma sellega, et agressiivseid kuritegusid ehk vägivalda
on siin vähe.Samas on peksmiste ehk kehalisteväärkohtlemiste hulk 2012. aastaga võrreldes
suurenenud.Selle allakäib ka
enamastiperevägivald, millega
politsei on hakanudrohkem tegelema.
Kuritegevuse statistika näitab, etkorrakaitsjate vähenemine pole kurjategijaid juurde
toonud.Politseitööandmednäitavad samas, et viimase paari
aastagapole vähenenudpatrullimiselekulutatudaeg ning patrulliskäivate korrakaitsjate arv.
–

Neid on 22 nagu paaril varasemalgi aastal.
Küll aga on politseis tööl vähem piirkonna konstaableid.
Kui aasta tagasi oli neid maakonna peale 18,siisnüüd on järel 15.
Teiste Eesti piirkondadega
võrreldes on Viljandimaakõige
halvemas seisus kriminaalpolitseinike hulga poolest. Kui siinsed 11 töötajat jagada elanike
arvu peale, selgub, et iga 10 000
elaniku kohta on Viljandi jaoskonnas 2,1kriminaalpolitseinikku. Nii vähe pole neid üheski
teisesmaakonnas.

Pedofiiliajuhtumite
hulk kasvas
Vähenemisesthoolimata on mõne raske kuriteo liigi avastamine ja lahendamine paranenud.
Üks selline on pedofiilia ehk
alaealiste seksuaalne ärakasutamine.
Statistika annab märku,
justkui oleks Viljandi ümbruses pedofiiliatrohkemkui mujalLõuna-Eestis, samas eimaksa nende kuritegude puhul statistika järgi otsuseid teha. Ühe
mullu endises Viiratsi vallas
tabatudpedofiili kohta on välja tulnud mitu episoodi. See
juhtumpole kohtus veellahendust saanud.
«Seksuaalse ärakasutamise
avastamiseks peavad olema
head sotsiaaltöötajad, eripedagoogid japolitseinikud,» lausus
Pähkel. «Laps ei tule ise sellisest asjastpolitseisse rääkima.»

Kui Viljandimaal mullu registreeritud 694kuritegu ja 2903
väärtegu on teistemaakondadega võrreldes väike hulk, siis ainult alaealiste osa vaadates pole pilt enam nii ilus.Kõigist kuritegudest panid noored toime
15 protsenti ning väärtegudest
ligi veerandi.
Nagu täiskasvanute, oli ka
alaealiste puhul peamine kuriteoliik vargus.Kui statistikas näpuga järgeajada, selgub, et varguste arv on maakonnas siiski
vähenenud. Mullu oli neid
ametlikult 245, aasta varem aga
307. Enne seda olid arvud veel
suuremad.
«Võimalik, et meile ei anta
kõigest teada,» tunnistas Alvar
Pähkel. «Aga meil on ka hulk
töövõite varaste tabamisel.» Lisakskiitis politseijuht kogukondi, kes on varaste vastu võitlemises korrakaitsjatele appi tulnud.
Mullu oli ajakirjanduses
palju juttuKarksi valla vargusjuhtumitest. Statistika näitab, et
kuritegude arv jäi seal aasta
jooksul mullusega samaks ning
kui teisendada see 10000 elaniku peale, olimaakonnasvähem
vargusi vaid pisikestes Kõo ja
Kõpu vallas. Samas kerkis varguste arv nendes valdades, mis
on praeguseks liitunud Viljandi
vallaks ning eriti paistis silma
Viiratsi piirkond.
«Sealtkäis üks varguste laine üle,» tunnistas Pähkel.Politsei on varaste jälgiajades jõudnud nii kaugele, et on inimesi,
kedakahtlustada. Kohtu ette pole nendega jõutud.

Üits pidu läbiviijadest,
Alli Laande ütel Mulgi uudistele, et selle päevä päämine
mõte ja iistvedäjide suur
suuv om, et kik kokku tullu
latse laulas ja tantsis tõeste
lustige ja etkellegil selleperäst tulemedeei jääs, et laulu-tansu ei ole küländ äste
selges õpitu.
«Siikõrd ei ole laanin peris uusi laule egä tantse. Tahame läbi tetä nii, mes jaanikuul Mulgi pidu kavan tuleve. Neid om latse joba niikui-

nii õpma ja arjuteme akanu.
Sii saap olemeüits tore päev,
kun kik kokku saave ja ütenkuun kava läbi teeve,» kõnel
Laande.
Käimä om lubanu tulla
kah rahvamuusika asjatundai Anu Taul, kes laulap lastel oma mulgikiilsit laule ja
õppep uusi tansusamme. Peräst mekitesütenkuun Mulgi
süüke.
13. märtsil om Mustlarahvamajja oodetukik aaluulise
Mulgimaa lasteaialaste pundi üten oma õpetejidege.
Oma tulekust tules 13. veebruaris tääda anda aadressi
pääle maive.feldmann@tarvastu.ee. Kuna ettevõtmine
om aastidege nõnda suures
kasunu, etkik Mulgimaa latse kõrrage ütekatusse ala ärä
ei mahu, sis om koolilaste
jaos 12. märtsil Karksi valla
kultuurikeskusen Väikse Virre.

Mulgimaa muusikakooli
saave Tõrvan kokku
Tõisibe, 11. veebruaril tulep
Tõrva kammersaalin Mulgimaa muusikakuule ütine
konssert, kun astuve üleskolme kooli latse.
Muusikakuulekokkusaamise akassive pääle jobakahessa aastet tagasi. Ettevõtmise akatei, Tõrva muusikakooli direktur TheaLeitmaa
ütel Mulgi uudistele, et edimene konssert tetti 2007. aaste veebruarikuulTõrva muusikakooli luuja jakavvaaigse
direkturi Aino Orgse mälestuses. Sellestakas pääle Mulgimaa muusikakuule kuuntüü. Ariliguld saias kokku
kaits kõrda aasten: keväde
juuni akatusen Tarvastu kirikun ja veebruarikuul Aino
Orgse sünniaastepäeväl Tõrvan.
Tarvastu muusika-ja
kunstikooli pasune-ja kitarriõpetei Jaan Tamm sellät
Mulgi uudistele, et siandse
kokkusaamise ja üten mäng-

mise om tähtsa nii laste kui
kuulmeistride jaos.
«Saap ennest näidäte ja
kullelde-vaadete, mes tõise
om ärä õppin. Mede Mulgimaa nelimuusikakuuli eiole
kik summagi üttemuudu,
egälütel om oma nägu, mes ta
uviteves tiip. Näituses Abja
nuuri kitarrimängjit om egä
kõrd äste uvitev kullelde,
Karksi-Nuian om kandlemäng jaüldse rahvamuusika
ää järe pääl, Tarvastun om
tubli akordionimängjade ja
Tõrva paistab silma oma viiuliansamblege,» kõnel Tamm.
Siikõrd astuve ülesKarksi-Nuia ja Tõrva muusikakuule jaTarvastu muusika-ja
kunstikooli latse. Ariliguld
om pundin kah Abja muusikakuul, kes siikõrd tulla ei
saa.
Konsserdi kullemise iist
masma ei pia ja kik muusikahuvilise om oodetu, akatus
kell 18 õhtu.

Päeväpildi ja näputüü
üte katusse all
Sii esmabe tettiKarksi valla
kultuurikeskusen ütekõrrage
valla kogundi kaits välläpanekut: tõise kõrra pääl om
üleven valla päeväpildivõisteluse «Avasta Mulgimaad
jäädvusta oma kodukohta»
parembe pildi ja sinitsen
saalin Karksi kandi naiste
–

näputüü.
Päeväpildivõistelusel olli kaits jagu jakokku saadeti üle 70 pildi, millest 55 om

nüidvällä pantu. Pilte oodetikolme teema pääle: Karksi valla inimese, ehituskunst
jakik mulgiperäne. Märtsikuul saap välläpanekut vaadete Tuhalaane külämajan
ja edespidi mujal Mulgimaal
kah. Septembrekuul viias

päeväpildi Lätimaale Ruhja.
Sinitsen saalintetti valla
kultuurikeskuse käsitüüringi
tüüde egäaastene välläpanek. Nätä saap 17 naise tüüsit, mes na om käsitüümeister Tiina Ilusmetsa juhatuse
järgi valmis tennu.
Kuna sii aaste om kuulutet kotiaastes, sis om vällän
pallu esitsugutsit kotte, pää-

le selle uhke kirivese välläõmmeldu Halliste puusapõlle, soki-kinda, lapiteki,
padja, seinävaiba ja eegeldet
aknekardine.
Mõlembe välläpaneku
om kultuurikeskusen vaatemises vallaveebruarikuu lõpuni.

Mulgikeelsed uudised on Sakalas kaks korda kuus. Rubriiki toimetabKristi Ilves Tarvastukandist.
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«Kuldkala 2014» algab Viljandi järvel
laupäeval kell 12.

TEEMAD

Toimetaja STEN MAHOV, 433 0052, sten.mahov@ajaleht.ee

SAAK

Näkata võib lausa
kolm korda
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Kalameeste kogemust
mööda näkkab Viljandi järvedel paremini kas
varahommikul või pärast
päikeseloojangut. Ette
tuleb siiski ka erandeid.
Läinud nädalakolmapäeva pärastlõunalkoos kaaslasega Viljandi järve jääl istunud Allar
Anderson nentis, et tema käib
õngitsemas harva ja jääpüüki
teebelusüldse kolmandatkorda.
«Alles jõudsime, nii 15–20
minutit tagasi. Jakala veel pole, sest kogu ettevalmistus, enne kui õnge vette saad, võtab
aega,»rääkis ta ning lisas, ettuli kalale seetõttu, et tahtis igapäevarutiinist eemale saada.
«See on jumeeldiv ajaviide.»

Ilus ilm soosib püüki

Eelmise nädala kolmapäeval Paala järvel õngitsemas käinud Oskar Adson sai igas minutis kätte vähemalt
kolm ahvenat. Ja niiviisi päris tükk aega järjest.
ELMO RIIG

«Kuldkala»üritusel Anderson
käinud ei ole ega võta sedaka
plaani. «Üks tuttav ütles selle
kohta, et see on paras ressursi
ja toiduraiskamine, sest paljudel juhtudel püütaksekala küll
välja, kuid jäetakse sinnasamma vedelema.Seda olekslausa
kahju vaadata.Kui minakalal
käin, võtan ikka kõik kaasa.»
Kuigi Allar Anderson polnud seniveelkala saanud, loo-

tis ta sellekohale meelitada suvel kõrvalepandud ussikestega.
«Praegu veel näksanud ei ole,
aga looduse käest saamisega
ongi sageli nii, et kord jätab ilma, siis agaannab lahkelt.»
Temakaaslane lisas, et järvel võtab kala kõige paremini
ikkagi hommikul vara ja pärast
päikeseloojangut.
Paala järvel õngitsenud Oskar Adson aga tõestas, et õnn
võib naeratada ka pärastlõunal. Nimelt suutis tema tunni
aja vältel kirptirguga püüda
üle kahekümne ahvena ja viie
minuti jooksul välja tõmmata
vähemaltkolm ahvenat minutis.
«Ilusa ilmaga tuleb kala
hästi, kuid varem pole mul nii
palju nõndalühikese ajaga näkanud,» oli Adson üllatunud.
Saadud ahvenad olid, tõsi
küll, väikesed ja mees lubas
need viia koju kassile. Veel
võib tema sõnul praegusel ajal
järvestsaada särgi.
«Käinkalal igal vabalhetkel
ning talvel tihedaminikui suvel.
Enamasti olengi siinPaala järve peal,» lausus Adson.
Kuidas aga nii palju kalu
saada?
«Väga palju söödast eiolenegi,peab lihtsalt olemakirbuõng,» tõdes Adson ning lisas:
«Kirbu värv on põhiline. Näiteks kui ma lähenselle rohelise kirbuga kusagile teise järve
peale, on võimalik, et ma kala
ei saa, sest seal tahab ta valget

võimõnda muudvärvi. Samuti
on kirbu suurus tähtis:kui on
liiga suur, ei võta hästi, ja kui
liiga väike, siis ka mitte.»

Omavaheline konkurents
Eelmise aasta «Kuldkalal» osales Oskar Adson puurimisvõistlusel ning saikolmandakoha ja
auhinnaks jääpuuri. «Väga hea
puur on, puurib küll,» lausus ta
rahulolevalt ning lubas selgi
aastal kalapeole minna. «Ikka
selleks, et inimestegakoos olla.»
Oskar Adsoniga kambas olnud Riimar Sädel polnud sel
päeval veel nii hästiläinud: temal oli ette näidata ainult üks
ahven. Võib-olla oli asi selles,
etta ei püüdnud mittekirbuõnge,vaid sikutiga.
Säde märkis, et tema käib
kalal peamiselt nädalavahetustel, suviti aga töönädalaseeski.
Tänavu on tal esimest korda
plaanis minna ka «Kuldkala»
võistlusele ja ikka püüdmise
pärast. «Mis ma seal siis nalja

teen.»
Küsimusele, kas seal on

üldse lootust kalu kätte saada
või on nood kõik märgistamisprotseduuri peale järvepõhja
põgenenud, vastas Oskar Adson, etkalad püütakse märgistamiseks kinni nädal või paar
enne pidu ja neid hoitakse sellesama järvevees. «Siis lastakse nad järve tagasi ning selle
ajaga jõuavadnad toibudaküll
ja veel.»

«Kuldkala» ajab Viljandi poodides elu kihama
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Viljandi kalastustarvete
müüjate sõnutsi avaldab
selleks nädalavahetuseks kavandatud «Kuldkala» pidu poodide müügitulemustele märkimisväärset mõju ning aastatepikkused kogemused
on näidanud, et enamasti tullakse õngitsemisvarustust ostma kas päev
enne üritust või vahetult
enne selle algust.
Centrumi jahi-ja kalatarvete
poe Baltic Hunter omanik Eik

Rullingo nentis, et suurim on
sissetulek siiski suvel, sest sel
ajal käivad kalal väga paljud,
talvelagaainult need, kes külma eikarda.
«Tänavust talve me eelmisega hästi võrreldaei saa, sest
me alles kolisime Centrumisse,» rääkis ta.
Pärimisele, mida talvisel
ajal kalastusvarustusest enim

ostetakse, vastas kaupluse
omanik, et leidubka neid, kes
soetavad korraga terve varustuse õnged,puurid, söödad ja
–

toolid professionaalid käivad
aga harilikult ostmas sööta,
nooguteid ja tamiile.
–,

Proff on varakult valmis
Eik Rullingo ütlemist mööda
polnud poe müük eelmisel nädalal varasemaga võrreldes
kuigi palju kasvanud. «Enamasti ärgatakse mõnedpäevad enne kalapidu või alles samal
päeval. See onrohkem hetkeline otsus: sõpruskond võetakse
kokku ning otsustatakse, et
minnakse. Siis tullaksepoodi ja
ostetakse varustus,» kõneles ta.
Nii toimivad Rullingo sõnul aga need, kellele kalapidu
on show. «Professionaalid seevastu ei jätaettevalmistusimitte kunagi viimasele hetkele.
Nemadlähevadmissioonile ja
soovivad ilmtingimata midagi
ka kätte saada.»
Eelmisel nädalaltellitiBaltic Hunterisse juurde kõikvõimalikke kalastustarbeid. «Võtame kapi sööta täis, tellime

õngekomplekte, kindlastipuure jaklapptoole see on selline üsna tavaline varustus, mida kalamehel vaja võiks minna,» rääkis müüja.
Ühe lihtsakirptirgu eesttuleb selles poes välja käia 5 eu–

rot ja jääpuuri eest 33 eurot.
Sööt maksab 1–1,70 eurot ning
seljakotiga klapptool 25 eurot.
Omaniklubas kindlasti juurde
tellidaodavamaid jääpuure ja
klapptoole.
Õngitsejaile oskas Eik Rullingo andakaks soovitust: «Kalale minemise hommikul ära
söö kala ja ära võta seda ka
kaasa ning esimestkala ei tohi
kunagi tagasi lasta. Neid tarkuseterasid meeles pidades on
õnne loota.»

Jää tulek kasvatas müüki
Viljandi kesklinnas asuva Kalastuskeskuse müüja Are Moora soovitas algajatel kalameestel osta sikuti,sest sellega eipea
niimoodi mängima kui kirptirguga. «Kirp maksab küll ainult
3,65 eurot komplekt, aga sinna
tuleb ju hulk asju juurde osta:
sööt,heakulp, millega aukupu-

hastada... Lisaks on vaja tooli.
Sikutimaksab aga 9,99 eurot.»
Tänavutalvine müük läks
Moora sõnutsi kuni jaanuari
keskpaigani üsnakehvasti, sest
jääd polnud. «Vahe on ikka
suur, kas jää tuleb detsembris
või jaanuaris. Inimene ostab
asju ikka viimasel hetkel, tal ei
ole vaja mõelda kuu või kaks
ette,»kõneles ta.
Kui aga jää viimaks tuli,
kasvas kohe ka läbimüük. Ja
eelmiselnädalal oli poes veelgi rohkem saginat: iga natukese aja tagant käis mõni endale
«Kuldkala» pääset soetamas.
Et huvi selle ürituse vastu on
suur, näitab Moorasõnul juba
see, et pileteid ostavad ka
need, keda ta enne näinud ei
ole.«Kuisellisedinimesedkäivad, siis järelikult asi huvitab
rahvast,» arvas ta ning avaldas
lootust, etkalapeoaegne müük
ületab jaanuarikeskpaiga headepäevade oma.
Et klientidele veelgi lähemal olla, lähebKalastuskeskus
varustust müüma ka otse peopaika.
«Linnas on mitu poodi ja
usun, et inimeste tulv jaotub

Viljandi Kalastuskeskuse müüja Are Moora sõnul lähevad sõnnikuussid praegusel aastaajal hästi kaubaks.
ELMO RIIG

nende peale ära keegi eihakka ju kolmest eri poest ostma,
vaidvõtabkõik asjad ikka ühest
kohast,» rääkis Moora poodide
omavahelisekonkurentsi kohta.
Hea saagi saamiseks on tema meelest vaja nii oskusi kui
–

õnne. «Kui suur hulk inimesi
jääle läheb, siiskala hirmub ja
ujub madalamast kohast sügavamale.Seda ma tean, et eelmisel aastal saadiküll pisikesi kalu, aga enamik kohti, mismuidu
onkalarikkad, olid tühjad.»
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Rahvusliku tekstiili eriala neljanda kursuse üliõpilased jäärakotte puhastamas ja parkimas.
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Metsanduspraktikal mahavõetud puudest saab nii kütust kui suitsusauna ehitusmaterjali.

ELMO RIIG

ÜLIÕPILASTE PRAKTIKA

Tudengid näitavad väärtfilme ja
koorivad lambal naha maha
Madis Järvekülg

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Möödunud nädalal pälvis üle-eestilist tähelepanu Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku
ehituse tudengite metsanduspraktika: noored
asendasid tööd tehes
mürarikkad masinad kirveste, saagide ja hobustega. See on aga vaid
üks näide selle õppeasutuse praktikavõimalus-

test.

Praktika on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias iga
eriala õppekavas kohustuslik,
kusjuures rakenduskõrghariduse omandajatel on selle osa

tunduvalt suurem kui bakalaureuse-ja magistriõppes. Õppedirektor Harry Illaku sõnul on
rakenduskõrghariduse õppekavades praktika maht umbes
200 tundi, alates sellest õppeaastast on osa praktikat selle
sees seotud uudse ettevõtlusõppega.

Praktikat käsitab kultuuriakadeemia väga paindlikult.
«Näiteks huvijuhi loovtegevuse õpetaja erialal viime osa
praktikast läbi paralleelselt
auditoorse õppetööga,» rääkis
Illak. Enamasti on see aga tavaõppetööst eraldatud ning
kestab kaks-kolm kuud.
–

Illaku sõnul peab praktika
olema otseses seoses tudengi
spetsialiseerumisega. «Kui
džässmuusik on spetsialiseerunud muusikaõpetaja suunale,
on talkohustuslik pedagoogiline praktika, mis ei ole vajalik
näiteks interpreedile,»selgitas

ta.

Lamba nülgimisest
õppekavade koostamiseni
Seda arvestades on tudengitele praktikakoha valikul antud
vabadkäed.
Kultuurikorralduse eriala
tudengid teevadpraktikat näiteks Pimedat Ööde filmifestivalil või festivalidel «Tallinn
Music Week» ja «Jazzkaar»,
aga ka Ugala jaEndla teatris.
Huvijuhid ja tantsukunsti eriala tudengid käivad harjutamas enamasti üldharidus-ja
huvikoolides. Rahvuslikukäsitöö üliõpilaste seas on populaarsed praktikakohad Eesti
Rahva Muuseum, Viljandi
Muuseum ja Rahvusliku Ehituse Selts.
Huvijuhi
loovtegevuse
õpetaja erialapraktikate koordinaatoriKülli Salumäe sõnul
on iga-aastaseks traditsiooniks
saanud, et huvijuhtide esimese kursuse tudengid korraldavad Paalalinna koolis mardivõi kadripeo ja Kaare koolis
kogu kooliperele esinemisvõimalust pakkuva kontsertetenduse ning kolmas kursus aitab
Sakalakeskuse partnerina or–

ganiseerida 1. juunil linna lastekaitsepäeva üritusi.
Rahvusliku tekstiili eriala
tudengitele pakub ehk enim
põnevust Manilaiu nahapraktika, kus nad omandavad lamba nülgimise oskuse.
«Teadupärast on see protsess hilisema materjali kvaliteedi seisukohalt ülioluline,»
ütles rahvusliku käsitöö praktikate koordinaator Ave Matsin.
Tantsukunsti üliõpilaste
praktikate koordinaatori Anu
Söödi sõnul lõppes äsja tantsuõpetajate praktika, kus tudengid andsid kehalise kasvatuse
tunde tantsuliseliikumise õppekava alusel. «Ühtlasi oleme
tudengitega sama õppekava
autorid ning õppematerjalide
loojad javäljaandjad,» lisas ta.

Praktikakoht Viljandis
või mujal?
Kultuurikorralduse praktikate
koordinaator Kristiina Alliksaar rääkis, et sel erialal teeb
praktika Viljandis umbes 15
protsenti üliõpilastest. «Etkultuurikorralduses on tudengeid
märksarohkem, kui leidub Viljandispraktikabaase, käib suurem osa mujal, põhiliselt Tallinnas, aga ka Tartus ja Pärnus,» tõdes ta.
Külli Salumäe seevastu
nentis, et huvijuhi loovtegevuse õpetaja eriala tudengid
eelistavad just Viljandi koole.
«Et Tallinnavõi Tartu prestiiž–

ARVAMUS

SELGITUS

Kristiina

Alliksaar
kultuurikorralduse
praktikate
koordinaator
Meie praktika eesmärk on
osaleda kultuuriürituse
korraldamise protsessis.
Suures organisatsioonis on
ülesanded tihtipeale väga
pikalt ette jaotatud ning
tudengile jääb assistendi
ja vaatleja roll, mis on samutiväärtuslik. Väiksemate ettevõtmiste juures saavad tudengid enamasti vastutusrikkamadülesanded.

ses koolis praktiseerida, tuleb
tudengil endale ju ka elukoht
leida,» põhjendas ta. «Mõned
on sedasiiski suutnud.»
Praktika juhendajate leidmine pole kultuuriakadeemia
õppejõudude ütlemist mööda
Viljandimaal kunagi raskusi
valmistanud.Enamikulneist on
varasemast jubapositiivsed kogemused japraktikandis nähakse pigem ressurssi kui tülinat.
Väljaspool Viljandit asuva
praktikakoha valikul saavad
õppejõudude sõnul tihtipeale
määravaks tudengi kodukoht
ja huvivaldkond.

Kadri
Sprenk,
12. tudengite
teatripäevade
peakorraldaja
Kuidas aitab tudengite teatripäevadele kaasa meie igapäevane õppetöö? Ausalt
öeldes igati. Festivalikorraldamise esimesesfaasis käib
projektide kirjutamine. Esimesel kahel aastal keskendusime mitmes loengus rahastamisprogrammidega tut-

vumisele, eesmärkide leidmisele ja analüüsimisele.
Kahjuks on üldiselt nii
juhtunud, et festivali tarvis
ei olekunagi liiga palju raha,
pigem on lõplik eelarve väiksem, kui planeeritud, ja millegi arvelt tulebkokku hoida.

Nagu märkis kultuuriakadeemia üliõpilane Kadri
Sprenk, kelle lõputöö on sellel
nädalal teoks saavate 12. tudengite teatripäevade korraldamine, on tudengitele üks
kindlamaid praktikabaase
akadeemiaise. «Koolis organiseeritakse mitmesuguseid üritusi, kus kõigil tudengitel on
võimalik kaasa lüüa,» lausus

ta.

See on hea õppimiskoht kõigile: kuidas sellises olukorras hakkamasaada, mida jätta, mida võtta.
Eriti tulevad siinjuures
kasuks nutikad turunduslahendused. Näiteks eelmisel
aastal saime tänu suurele lumeleteha üritustetoimumispaikade juurdelumememmi,
tänavu eelmiseaasta flaierite
ülejäägist lehvikuid. Panime
sinna oma logo ja tähtsamad
andmedkirja ningriputasime
need akadeemia fuajeesse
üles. Majja siseneja näebkohe, et midagi on teoksil.
Meeskonna juhtimisel
saame lähtuda organisatsiooni juhtimise jaorganisatsiooni käitumise loengutes
kuuldust: kuidas oma meeskonda efektiivselt juhtida,
kuidas ühes võiteises situatsioonis reageerida.

Viljandis oma praktikakoh-

ta tööle saanud või ettevõtte
loonud tudengitest võib tuua
rohkesti näiteid: Hanna Jõgis
Ugalas, MoonikaPärna Jakobsoni koolis, Henri Pärtel
Paalalinna koolis, Gea Melin
Fellini kohvikus, Sille Ardel
EVE stuudios, Riina Piir Viljandi Käsitöökojas… Õppejõud lugesid üles mitukümmend nime.

Praktikant: tunnen, et minu panust hinnatakse
Madis Järvekülg

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Kaire Papp õpib avatud ülikooliskultuuriakadeemiakultuurikorraldusekolmandalkursusel.
Oktoobrist saadik on ta praktikal TallinnasKultuurikatlas.
Kuidas näeb välja teie tavapärane päev Kultuurikatlas?
Oktoobri lõpust detsembri

keskpaigani tegelesin Stalkeri

festivali stuudioõhtuga. Nüüd
võtan käsile kaheKultuurikatla showcase’i korraldamisefestivalil«Tallinn Music Week».
Minutavaline päev on olnud
alati erinev, sest iga kord on olnud tarvis teha midagi uut. On
tulnudtegelda ostumenetlustega, koostada lepinguid esinejatele,fotograafile japiletimüüjale, suhelda esinejatega, vastata

kõikidele nende küsimustele.
SamutireklaamisinStalkerifestivali stuudioõhtutFacebookis
ja tõlkisin tekste eesti keelest
inglise keelde ja vastupidi.
Ühesõnaga, olen praktika
vältel saanud tegelda kõikide
üritusekorraldamist puudutavate valdkondadega.
Kuidas on praktikakoht vastanud teie ootustele?

Praktikakoht on minu ootusi
ületanud. Mul on väga hea
meel, et mulle on antud võimalus ise osaleda korraldusprotsessides ning minutöökohustused on eripalgelised. See on olnud mitmekülgselt arendav.
Samuti tunnen, et minu ideed
ja ettepanekud on teretulnud
ning minu panust hinnatakse.
Kas tahaksitepraktikakohta

ametisse jääda või on teil
plaanis hoopis Viljandis tööd
leida?
Kultuurikatlaga soovin olla
edaspidi kindlasti mingil määral seotud. Tööõhkkond ja kollektiiv on seal väga meeldivad
ning sealsed tegevused paeluvad mind väga.
Viljandisse ei plaani ma
esialgu kolida, praegugi viibin
seal vaid loengute ajal.

Kultuuriakadeemia üliõpilane
Kaire Papp
ERAKOGU

MAAELU
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KAUPLUS

Ahi küdema, piimad külmikusse,
ja ajatu infopunkt avab uksed
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Kui vanasti taheti külapoest korraga nii magusat saia kui naelu, siis
nüüd ütles Karksi küla
kaupluse juhataja Aime
Mõts muiates, et naelu pole küll keegi nende
käest ammu küsinud.
Kunagist aega tuletab aga
meelde poe laoruumis asuv
külmkamber, mis näeb esmapilgul välja kui üks suur valge
seif. Rahapatakate asemel on
seal piimapakid. «17 tükkiühes
kastis,» teadis Mõts.
Kui liiter vett kaalub ühe
kilo, siis võib ka piimaliiter
umbes sama raske olla. Nii on
poenaistel kaubapäevadel teinekord tundaegarassimist, et
kõik vajaminev lattu tassida.

üksi olema ja arvutis on ka
tööd vaja teha: hindu vaadata
ja kõik needsaatelehed...Isegi
vett jooma ei tea muidu minna,» rääkis Mõts.
See till-toll annab küll
kliendist teada, aga varast ei
pea. Oma pätilugu on küllap
igalpoel rääkida.Karksis paotas suudtöömees,kes parajasti kaupluse välisukse lingi kallalaskeldas. «Taga kontoriruumis on kõrge kitsuke aken.
Nüüd on sellel trellid ees, aga
kunagi aastate eestkäidi sealtkaudu kolme pudeli viina pärast sees,» poetas ta. Seejärel
muutus õige kidakeelseks ja
pusis lingiga edasi.
Juhataja seevastu tunnistas, et vargusi on hiljemgi olnud. «Mõni aasta tagasi tulid
siit eest ülevalt aknast suitsu
pärast. Ega varas muud tahagi.
Ikka suits ja alkohol on need,
mis tuppa meelitavad.Leibasaia ei tulekeegi varastama.»

Kartulikott kirja ja

taara eest ostma

Ega varas muud

tahagi. Ikka
suits ja alkohol on need, mis
tuppameelitavad. Leiba-saia
ei tule keegi
varastama.
AIME MÕTS,
Karksi kaupluse juhataja
«Ma ei kujuta ette, miks
nad seal laos needkonteinerivirnad nii kõrgeks panevad,» õhkas juhataja ning nentis, et vahel on hirmusrasked
piima-ja koorepakid kõige otsas. Soojal suvepäeval tuleb
aga külmkapikraam eriti kii-

resti jahedasse saada ja ega
talvelgi selleks rohkem aega
ole kassat ei või ju unarusse
jätta.
Selle tarvis, et tagaruumis
kliendi saabumist kuulda
oleks, on välisukse juurdepandudväike seade, mishüüab üle
kauplusemaja till-toll,kui keegi tuleb võiläheb.
«See aparaat on meil juba
sellepärast, et siin peab palju
–

Tööpäevad algavad Karksi
kaupluses kell kaheksa, kuid
Aime Mõts on ikka pool tundi
varem platsis. «Talvel peab
lund rookima ja sügisel lehti
riisuma ning sooja saamiseks
on tarvis ahi küdema panna.
Talvel on hommikul külmem,
aga hullu eiole midagi,» kõneles ta.
Kui suur must ahi jubasooja õhkab, tuleb poesaalile tiir
peale teha: vana kaup ära korjata ja värske välja panna.
«Vene ajal läks pood lahti
kell üheksa. Naised tulid bussiga, mis jõudis natuke enne
üheksat, ja veerand tunniga
jõudsime kõik ära teha,» meenutas Mõts. «Nüüd aga lendab
aeg nii kiiresti, et veerand tunniga ei jõuamidagi.»
«Tere! Kas võib segada?»
küsis üks mees vahele.
«Jah. Ikka võib,» kostis juhataja.
Mees astus ligemale ja päris vaiksemalhäälel:«Kas kartuleid saab kirja panna? Tahaks osta.»
«Kas meilpraegu siis eiole
kartulit?» imestas juhataja ja
kiikas köögiviljariiuli poole.
Mees tahtis aga rohkem, kui
kastis väljas.
«Sa tahad suurt kotti, seda
25-kilost?» uuris
poodnik.
seda
«Jah,
suurt. Pane kirja
ka,» nõudis klient.
i
«E
sa
ütleei,sa ütlesid mulle, sellest juba aitab. Tule homme, aga ära
väga vara tule. Siis
on olemas,» lubas
Mõts.
Külapoes saab
teinekord soove kirjapanna.Kartul on
selline kaup, mida
tavaliseltväga suures koguses ei tellita. Igaüks ei taha ju
korraga 25 kilogrammi. Aga kui
ei,

Karksi poe
ehitasid 1969.
aastal üliõpilasmaleva noored.
Kaupluse 40

aasta juubelil
tõid nad sinna
mälestuseks
mulgi mehe.

Külmkamber on Karksi kaupluses juhataja Aime Mõtsa teada kõige vanem asi. Suur valge kapp on laoruumis kaupa nelja soojakraadi juures
4 ELMO RIIG
hoidnud vähemalt 26 aastat ehk niikaua, kui Mõts on seal töötanud.
×

selline soov on, saab see üles
tähendatud ja täidetud.
Veidikese aja päras ulatas
järgmine mees poemüüjale
vaikselt tühja õllepudeli. See
rändas taarakotti ja vastu sai
mees pandiraha. «Pudelitega
eiole tarvisKarksi-Nuia automaadi juurdekolistada. Inimene saab siit raha vastu või võtab selle summa eest kaupa.
Nii on lihtne ja mugav,» selgitas Mõts.

Õllesõprade saba
ulatus teeni
Kui kauplus hommikul ukse
avab, on viiest-kuuest inimesest koosnev seltskond sageli
juba ootamas.
«Esimesena läheb allahinnatud kaup,» tähendas juhataja leti kõrval olevalevitriinile
viidates. Sealtneid sama kuupäevaga asju hommikutileiabki. «On soodsam ja sobib veel
suhu pista küll.»
Põhikaubaks on külapoes
ikka leib, sai, vorst, viin ja õlu.
Selleleviimaselemärjukesele
oli Aime Mõtsa sõnuleriti suur
tung tol ajal, kui sedakohalikust õllevabrikust kauplusesse
otse toodi.
«See oli ikka väga kuum
kaup,» meenutas ta. «Toona,
Vene ajal, oli ju poes veel lõuna ka ette nähtud ja siis, kui pärast lõunapausi uksed lahti
läksid, oli õllesõprade saba tee
peale välja. Siis hakati mingil
ajal alkoholi alleskella kahest

müüma.»

Poesaal on otsast otsani kaupa täis, kuid külas on kõige minevam kaup ikka leib, sai, vorst ja alkohol. Fotol müüja Kaire Järv.
Nüüdei pea külarahvaskohalikust märjukesest, mida
peaasjalikult
veiniriiulilt
leiab,suurt midagi. Ainult võõrad, kes sinna kanti satuvad,
vaatavad, et «Ohoo, võtame
Karksi kaupa ka».
Võõradastuvad aga teeäärsesse poodi sagedamini sisse
suvisel ajal, tavakliendid on ikka kohalikud. Ja eks see pood
ole ühtlasi trehvamise paik.
«Uudised jakülajutud käivad
ikka siitkauduning kõik on teada, mida keegi kus teeb,» lausus juhataja.

Läinud nädalal viis Karksi poodi lume sisse tallatud teerada
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VABA AEG
Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062, kuulutused.sakala@ajaleht.ee

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

TEATER
Viljandi nukuteatris täna kell 11
«Kureke ja hernetont». Lossi tänav 31. Tel 433 4295 ja

5341 9815.
Ugalas 12. veebruarilkell 14 ja

18 nukuteatri «Väike nõid».
Vaksali tänav 7, Viljandi.
Tel 433 0777.

KONTSERT
Kohvikus Fellin täna kell 20
džässiklubi. Kauba tänav 11 /
Tasuja plats 1, Viljandi.

ÜRITUSED
Viljandi Jaani kirikus täna kell
12 keskpäevapalvus koos armulauaga, kell 13 eakate pärast-

lõuna keldrisaalis külalise, Viljandimaa hoolekandekeskuse
juhataja Matti Zirkiga, kell 18
õhtupalvus. Pikk tänav 6.
Tel 433 3000.
Pärimusmuusika aidas täna kell
18 «Omakultuuriakadeemia»:
Mulgi kuues kasakas Ruslan
Trochynsky. Tasuja puiestee 6,
Viljandi. Tel 434 2070.
Viljandi ühendatud kutsekeskkooli õpilaskodus koguneb täna

kell 19 M-klubi.
Viipekeeletõlkide OÜ annab teada, et on alates tänasest iga

kuu teisel teisipäeval kella 16–
18 avatud Viljandimaa puuete-

ga 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

kib mind maha» esitlus. Hubasust ja muusikat loob Reelika
Maiste. Tallinna tänav 11/1.
Tel 433 8660.

www.viipekeeletolgid.ee.

Karksi valla kultuurikeskuses on
14. veebruaril kell 20 tantsivate
mulkide sõbrapäevapidu, ansambel Anmatino, üllatused. Pilet
eelmüügist 6 eurot, samal õhtul
8 eurot. Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

Väikeste sõprade meisterdamisklubi alustab uut hooaega 12.
veebruarilkell 18.Klubisse
oodatakse kõiki 5–12-aastaseid
lapsi, kas üksi või koos vanematega. Ootame uusi ja vanu lapsi
Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonna õppeklassi.
Tel 433 8660.
Tallinna tänav 11/1.

Viljandi päevakeskuses (Inkeri)
on 12. veebruaril kell 14 loeng
«2014. aasta riiklikud sotsiaaltoetused jaViljandi linna sotsiaaltoetused puuetega inimestele ja omastehooldajatele».
Materjale tutvustavad sotsiaalkindlustusameti ja Viljandi sotsiaalameti töötajad.
Pikk tänav 4.
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.
Diabeetikute seltsi teabepäev
toimub 13. veebruaril kell 11
Posti tänav 20. Ootame ka uusi
liikmeid.
E-klubi toimub erakorraliselt
13. veebruaril kell 17 Tähe
peosaalis. Külla tulebEne Ergma. Info telefonil 5593 9145.
Viljandi linnaraamatukogu

Ameerika teabepunktis toimub
13. veebruaril kell 18 Aleksandra A. T. raamatu «Armastus vai-

Sakala keskuses toimub 14.
veebruaril kell 18.30 klubi Ajaratas peoõhtu. Tantsuks mängib
ansambel Kondor. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Sakala keskuses on 24. veebruarini avatud metsavendluseteemaline näitus «Metsavennad!». Väljapanekut saab külastada maja lahtioleku aegadel. Tallinna tänav 5,
Viljandi.
Paistu raamatukogu fuajees
saab vaadata Rait Killari fotonäitust «Lapimaa talv». Näitus
on avatud 16. veebruarini ja seda saabkülastada raamatukogu
lahtioleku aegadel. Raamatukogu tee 2, Paistu.
Viljandi Linnagaleriis on 15.

veebruarini näitus «Marimekko
Soome disainiklassika», raa-

–

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 vanaemade ja vanaisade
sõbrapäeva koosviibimine on
19. veebruaril kell 13 Eha tänav 4 Viljandis.
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.
–

NÄITUSED
Mõisaküla muuseumis saab 28.
veebruarini vaadata näitust
«Looduse aasta foto 2013». Näha saab 139 parimat tööd, mis
valiti välja 1383 autori 10 957
foto hulgast. Info telefonil
435 5607 ja Mõisaküla linna
kodulehel www.moisakyla.ee.

matukogu üldlugemissaalis 22.

veebruarini «Taanlasest maailmamees Søren Kierkegaard».
Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.
–

Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis on kuu lõpuni Karksi vallakultuurikeskuse käsitööringi tööde näitus. Teise korruse
fuajees saabkuu lõpuni näha
pilte fotokonkursilt «Avasta Mulgimaad». Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.
Kondase keskuses on 1. märtsini üleval «Evald Okase graafiline teekond» ja Eesti keraamikute liidu näitus «80 tassi». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Märtsini on keskus avatud kolmapäevast laupäevani kella 10–17,pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval
suletud. Pikk tänav 8, Viljandi.
Tel 433 3968.

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

«KULTUURIKONKS»
Viljandi linnaraamatukogu, gümnaasiumi ja Sakala viktoriini «Kultuurikonks» teise hooaja viiendad küsimused.
1) Kes kuuluvad Eesti muusikakoolide liidu 8. juunil 2013 valitud juhatuse koosseisu? (7 punkti)
2) Millega peab Gregor Tauli arvates arvestama galerii? (3 punkti)
3) Millise palve esitas Eesti NSV ajakirjanik Ülo Koit
Rootsi pagenud eesti kirjanikule Helmi Mäelole 15.
septembril 1956 saadetud kirja post scriptum'is? Miks?
(5 punkti)
4) Mitu valgustit sai Viljandi ringtee maanteelõik maanteeameti 44 275 euro eest? (3 punkti)
5) Mis toimus Ugalas 6. jaanuaril 2014? Nimeta sündmusel esile kerkinud inimeste nimed. (9 punkti)
6) Kes Eesti kunstnikest on osalenud biennaalil «Manifesta»? (6 punkti)
7) Kiur Aarma ja Hardi Volmer tegid filmi «Kullaketrajad». Kellest see film räägib? Mis on filmi siduv lüli? (5
punkti)
8) Millise kultuuriväljaande jaanuarinumbris avaldati
viis Tõnis Vindi sulejoonistust eksliibristele? (2 punkti)
Vastused saata 25. veebruariks e-posti aadressil kultuurikonks@gmail.com või tuua Viljandi linnaraamatukokku. Lisada nimi, vanus ja kontaktandmed.
Viktoriini võitjaid selgitades lähtutakse vastuste eest
saadud punktidest. Iga küsimuse eest on võimalik saada küsimuse juures märgitud arv punkte, kusjuures õige viide või viited allikale annavad 1 punkti.
Paremaid tunnustatakse iga kuu. Kuuekuulise võistlusperioodi jooksul enim punkte kogunud mängijaid ootavad aprillis eriauhinnad. Auhinnafondi kuuluvad kohalike
kultuuriasutuste priipääsmed, kinkekaardid ja meened.
Küsimused on koostatud ajalehe Sakala ja kultuuriväljaannete Akadeemia, Keel ja Kirjandus, KesKus, Kunst,
Looming, Muusika, Sirp, Teater. Muusika. Kino, Tuna,
Vikerkaar ja Värske Rõhk numbrite põhjal.

ajahetkes». Vabaduse plats 2,

Viljandi. Tel 433 0400.
Uku keskuse teisel korrusel
saab vaadata Enn Loidi fotonäitust «Sügis Viljandi vetel». Tallinna tänav 41, Viljandi.
Suure-Jaani külalistemaja koh-

LÄHEDANE

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

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Teri, Terje, Terle ja Tairi.

JA USALDUSVÄÄRNE KINNISVARABÜROO!

Müüa majaosa Viljandis Kalda
pst. 1/2-suurune kaasomandiosa
kinnistust (üp 63,1 m²). Kasutuskord seatud. Hoonesse eraldi sissepääs, ainukasutuses garaaž ja
suur aed.
Hind 49 700 €.
Siirius Sikka, tel 5666 5424

Müüa kinnistu Viljandi vallas Aidu
külas. Ajaloohõnguline maakodu,
üp 150,2 m². Krunt 3,25 ha.
Hind 29 900 €.
Lily Škurin, 5663 1991

Müüa kinnistu Viljandi vallas.
Kaunis ja moodne eramu. Krunt
1,4 ha. Hind 145 000 €.
Jüri Ojamaa, tel 5660 8075
Tartu tn 11 / Lossi 29

•

Müüa ridaelamuboks Halliste vallas Kalvre külas. Õisu aleviku lähedal, elamus (üp 81,3 m²) on 3
tuba, abiruum ja kelder. Naabriga
ühiskasutuses saun, kõrvalhoone
ja suur krunt (5657 m²).
Hind 22 000 €.
Siirius Sikka, tel 5666 5424

Müüa kinnistu Suure-Jaani vallas
Mudistes. Kinnistul asub hoone,
milles on pood, lao-ja abiruumid,
kaks korterit (üp 394,6 m²).
PAKU ISE HIND!
Siirius Sikka, tel 5666 5424

Müüa kinnistu Karksi vallas
Kõvaküla külas. Looduskaunis
asukoht, umbes 2 km kaugusel
Karksi-Nuiast. Krunt 14,4 ha.
Hind 99 800 €.
Siirius Sikka, 5666 5424

Tel 433 0111
viljandi@pindi.ee
www.eri.ee

www.pindi.ee

•

•

10 Sakala

11. veebruar 2014

Eile kogunenud Tartu
maratoni korralduskomitee otsustas, et 16.
veebruarile kavandatud
43. maraton jääbkehvade lumeolude tõttu

SPORT

ära.

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

TULEMUSI
LASKMINE. Raplas peetud
Eesti juunioride õhkrelvadestlaskmise meistrivõistlustel oli Viljandi spordikooli õpilane Epp Mauring
õhkpüstoli harjutuses teine ja Anton Heinsoo kolmas.

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaj

SUUSATAMINE. Laupäeval Albus peetud noorte
ETV-Swedbanki sarja etapil olid Viljandimaa noortest klassikasprindis võidukad Genri Pähnapuu ja
Seila Peek. Oliver Pikkor
sai teise koha ning Kevin
MattiasKlasmann ja Hanna-Brita Kaasik olid kolmandad.
Pühapäeval Mõedakul
asetleidnud Eesti noorte
meistrivõistlustel võitis
SeilaPeek N-18 klassi viie
kilomeetri vabatehnikasõidus kuldmedali.

a

Rannar Raba 433 0051

Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082

Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj

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

MAADLUS.Pühapäeval Viljandis korraldatud Eesti
laste vabamaadlusekarikavõistlustel võitis viljandimaalastest omas võistlusgrupisKeiro Asu. Teisekoha said Rene Talts, Kardo
Tamm, Richard Käosaar,
Kaupo Kruusmäe janeidudestKelina Asu.
VÕRKPALL. Reedel Viljan-

diKesklinnakoolis peetud

meeste maakonna meistrivõistluste kohtumises alistas Cheers 3:0 Sanoki.
LAUATENNIS. Laupäeval
Sürgaveres asetleidnud
maakonna meistrivõistlustelolid üksikmängus võidukad Julia Kirpu ja Rainer
Valo.
Pühapäeval Aseris peetud Eesti noorte meistrivõistlustel teenis Rainer
Valo koos Maardu klubi
liikme Oleg Migunoviga
kuldmedali. Üksikmängus
oli ta neljas.
KÄSIPALL. Viljandi spordi-

kooli C-klassi noormehed
lõpetasid Viimsis peetud
Eesti meistrivõistluste esimese etapi liidrina.
JALGPALL. Viljandi Tuleviku meeskond pidi pühapäeval Tallinnas halliturniiril tunnistama Tallinna
FC Flora teiseesinduse 2:1
paremust.

TULEKUL
KÄSIPALL. Homme kell 19
kohtuvad Viljandi spordihoones Eesti meistriliigas
Viljandi HC ja SK Tapa.
VÕRKPALL.Hommekell 20

on Päri spordihoones maakonna meeste meistrivõistlustelvastamisi Tarvastu ja
Sanok.

KORVPALL. Neljapäeval
kell 17 kohtuvad Viljandi
spordihoones EestiA-klassi esiliigaturniiril Viljandi
Spordikooli ja KK Hito /
Jõhvi 97 meeskond.

a

Karl-Eduard Salumäe 433 0048

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

Eelmisel aastal osales maakonna korvpalli meistrivõistlustel 14 meeskonda ning ligi viis kuud väldanud turniirifinaalis pidasid lahingu Hansa
Ilutulestikud (valgetes) ja Anttila. Pilt on tehtud mulluste finalistide põhiturniiri mängust, mis päädis tiitlikaitsja Hansa Ilutulestikud võiduga.

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.

KORVPALL

Turniiril osalejad
lüüakse kahte leeri
Madis Luik

dagi, et paar kohtumist läks

mest. «Ainus kaotuseta mees-

Viljandimaa meeste
korvpalli meistrivõistlustel on selgunud kuus
veerandfinalisti ja kahe vaba koha nimel jätkab võitlust seitse meeskonda.

esimeses ringis lisaajale.
Eeloleval nädalavahetusel
algavaks teiseks etapiks jagatakse avaringi kuus edukamat
ja ülejäänud eraldi gruppi
ning mõlemas mängitakse veel
kord omavahelläbi.Kõik tugevama grupi meeskonnad on
küll eesseisvatele play-off’idele
koha taganud, ent teise etapi
tulemusest sõltub nende sealne vastane.

kond on AP Mets, võiduta pole
aga keegi ja vahed on jäänud
suhteliselt väikseks,» tõdes ta.
Maksimaalse 24 punktiga
jätkab turniiri AP Mets. Temast kolm punkti vähem on
Mõisakülal ning järgmised neli meeskonda Anttila, KolgaJaani, Pärsti ja Hansa Ilutulestikud lähevad teisele ringile
võrdse 20 punktiga.
Peakohtuniku sõnul võib
eeldada, et teisel etapil läheb
tugevamas seltskonnas põnevaks, ja eks üritata võimaluse
korral endale ka veerandfinaaliks sobivamat vastast sättida.
Ühe tänavuste meistrivõistluste uuendusena võtavad
meeskonnadteisele etapile senised tabelipunktid kaasa.
Mullusega võrreldes on erinev

madis.luik@ajaleht.ee

Mullu novembrisalanud tiitlivõistlustepõhiturniiri esimene
ring, kus kõik 13osalejat korra
väljakul vastamisi olid, lõppes
pühapäeval, kui 78. kohtumises
alistas külalisesindus ValgamaaltTõrva Loits 84:73 Spordikooli.
Meistrivõistluste peakohtuniku Vello Ritsi sõnul on turniir seni sujunud ja pakkunud
palju tasavägiseid mänge. Ette
on tulnudka ühepoolseks jäänud kohtumisi, kuid neid on
siiski umbes ühe käe sõrmede
jagu.Enamik vastasseise on olnud suuremal või vähemal
määralvõitluslikud.
«Kõige põnevam on seniolnudKolga-Jaani ja Männimäe
Külalistemaja vastasseis.Seal
jagusvõitlust viimasesekundini,» nentisRits ning mainis se-

78
Viljandimaa korvpalli meistrivõistlustel on peetud 78

–

–

seegi, et poolfinalistide selgita-

Tugevama grupi kaks edu-

kamat saavad endale vastase
nõrgema seltskonna kahe tugevama seast. Traditsiooniliselt
lähevad veerandfinaalides
kokku põhiturniiri võitja ja kaheksas, teine ja seitsmes ja nii
edasi.
Vello Ritsi ütlemistmööda
kõneleb turniiritabel senipeetud mängude ühtlasest tase-

miseks peetakse kaks kohtumist ja võitja selgub nende tulemuste liitmisel.
Viljandimaa
korvpalli
meistrivõistluste otsustavate
mängude tarvis on korraldajad
spordihoone saalibroneerinud
aprilli teiseks nädalavahetuseksehk 12. ja 13.aprilliks.
VelloRitsi sõnulseisab ees
veelumbes 50 vastasseisu ning

Pilvi Sume 447 7099

Raamatupidajad

Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8681

JÄRJESTUS
Viljandimaa meeste korvpalli meistrivõistluste järjestus ja
punktid pärast esimest etappi
1. AP Mets 24
2. Mõisaküla 21
–

–

3. Anttila

–

20

4. Kolga-Jaani
5. Pärsti 20
6. Hansa

–

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

Reedel sündisid Viljandis kaksikud tüdruk japoiss ning üks
tüdruk, laupäeval nägid ilmavalgust kaks
tüdrukut ja pühapäeval üks tüdruk.

20

–

Ilutulestikud
7.

Tõrva

Loits

–

-

20
19

7. Tõrva Loits 19
8. BC Männimäe
Külalistemaja 18
9. Nuia Pop Café 16
10. Spordikool 14
11.Kärstna 14
12.Kord Nädalas /
Epox.ee 14
–

–

–

–

–

–

13. Paistu

–

13

Allikas: korvpalliklubi Sako

praegu on püsitud graafikus.
«Loodetavastilähebkõik edaspidigi kenasti ning saame aprillis medalid välja jagada,»
lausus ta.

135AASTA EEST
Sakala, 3. II 1879
Peeterburgist. Tulekahjude
hulk on Detsembri kuu sees
Weneriigis wähem olnud,
kui endistes kuudes. Oktobri kuus on kahju 10 ½ miljon rubla ja Nowembre
kuus peale 8 miljon rubla
suur olnud, nüüdDetsembri kuu sees aga paljalt natukene peale 4 miljon rubla
eest. Aga ka see summa on
weel suur küllalt, nimelt tuleb temast Liiwimaa peale
hea suur jagu.Liiwimal on
Detsembri kuu sees üksi 21
tulekahju olnud, kelle läbi
64,790 rubla tuleroaks saanud.

KUULUTUSED

11. veebruar 2014

Sakala 11

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

Ostes Viadrus katla veebruaris paigaldus TASUTA
-

Leola 49, Viljandi Tel 505 8394

Täpsed tingimused kaupluses
KINNISVARA

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.

Müüa renoveeritud 3-toal korter
Suure-Jaanis. Tel 5624 0120.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Ostan 3-4-toal korteri või majaosa Uueveskil või Köstis. Tel
502 2714.

OÜ Merilux Ehitus teeb katuse-

Ostan maad, metsa.
511 1666.

Tel

kattetöid, fassaadi soojustustöid.
Tel 5347 0972.
Pottsepatööd. Tel 5825 2138.

Ostan remonti vajava maja Viljandis. Tel 5656 3682.
OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

5366 9108.
Soojustamine puistevillaga. www.
puhurvillad.ee, tel 5697 0297.

60 kuu
kommunaalteenused. Tel 507 9608.
+

TÖÖ
Baltest Mööbel OÜ otsib oma
meeskonda töömahu suurenemise tõttu abitöölist ja puurpingi
operaatorit (vajalik arvuti kasutamise oskus). CV saata kalev@
tel
sisustuspood.ee. Info
529 9670.

Ostame 1990. 2008. a sõiduautosid. Tel 5555 8120.
–

TEENUSED
Bussid (8 kuni 55 k) tellimisel.
Tel 504 4315.
Ehitus-ja remonditööd: korterid,
vannitoad jne. Tel 5349 8928.

Kaardid ennustavad. H 1,09
min. Tel 900 1727.

/

Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd,
sanitaartehnilised tööd, süvaveepumpade ning septikute paigal-

dus. Tel 521 7415.

25 kg
25 kg
20 kg
25 kg
50 kg
5l

Nisujahu
Rukkijahu
Jäme sool
Jäme sool
Toiduõli

19
10,5
12
6
8
8,2

€
€

€

€
€

€

(0,76 €/kg)
(0,42 €/kg)
(0,60 €/kg)
(0,24 €/kg)
(0,16 €/kg)
(1,64 €/l)

AS MTG Viljandi osakonna bussipark pakub tööd töökoja meistrile. Info tel 5305 0025,

Sise-ja välistööd (puit, plaat,
krohv, värv, lakk, õli jne). Garantii. A1 Ehitusviimistlus OÜ, tel

SÕIDUKID

Suhkur

Tasuta koduleht või e-pood.
www.elitec.ee, tel 656 5646.

Soovin üürida 1-toal korteri Viljandis. Tel 5624 4906.

Pakume tööd CE-kat veoautojuhile. Töö vahetustega: 3 nädalat
tööl ja 1 nädal kodus või 2 nädalat tööl ja 1 nädal kodus. Vajalik
varasem töökogemus pool-ja/või
täishaakel ja eesti keele oskus.
Kasuks tulevad kohusetunne,
ausus, lojaalsus. Stabiilne töö
Soome-Rootsi vahel. Korralik
tehnika ja palju tööd. Tel
5340 0065, Andrus.

VIIVI LINDPERE
Ärasaatmine laupäeval, 15. veebruaril kell
12 Tallinna krematooriumis Pärnamäe tee
36. Tema tuhk sängitatakse mulda kevade
alguspäeval, 20. märtsil Käina kalmistul
Hiiumaal.

Viivi Lindpere lahkus meie juurest 6. veebruari hilisõhtul pärast pikka
ja kurnavat haigust. Ta kustus vaikselt isakodu lähedal asuvas Pilistvere hooldekodus, kus tema süvenevale Alzheimeri tõvele pea viie aasta
jooksul tubli ja hoolitsev personal leevendust pakkus.
Viivi Lindpere sündis 9. II 1939. aastal kooliõpetaja perre. Lisaks koolidirektori kohale pidas tema isa Otto Aleksander koorijuhi ametit ja valdas pillimängu seitsmel muusikainstrumendil. Isalt, kes tema sügavaks
eeskujuks sai, päris Viivi niikutsumuse lapsi õpetada kui armastuse muusika vastu. Koorides ja ansamblites lauldes kandis ta tihti solisti tiitlit.
Õpetajaamet, millele ta üle 40 aasta oma elust pühendas, viis Viivi
juba 18-aastasena Hiiumaale. Ta ei õpetanud lastele mitte ainult koolitarkust, vaid tegeles aktiivselt ka huvitegevuse edendamisega. Tänu mitmekülgsetele annetele juhendas ta näitemänge ning rahvatantsu-ja liikumisrühmi, olles režissöör, lavaseadja,kostüümikunstnik ja nende õmbleja ühes isikus. Samuti armastas ta lastega pärast tunde rahvastepalli
või lauamänge mängida ja talviti uisutada. Tema õppetöö abimaterjalid
olid alati loomingulised: hoole ja armastusega ette valmistatud, millesse ta õhtuti ohtrasti aega investeeris.
Viivi oli kohusetruu ka pereemana ega lubanud endale päevatöödest
öörahu enne, kui pesuhunnik triigitud või parasjagu pooleliolev riideese
tütardele valmis õmmeldud. Nõnda juhtuski, et ta tihtipeale öösiti vaid
kolmeks-neljaks tunniks sõba silmale sai. Pühapäeviti, kui aega rohkem
oli, armastas ta põhjalikumalt kokakunstile pühenduda. Tema valmistatud kapsarullidele, ühepajatoidule, lumepallisupile või liivakookidele
mõeldes läheb suu siiani vesiseks.
Leinama jäävad tütar Diana laste Mariti, Jürg Johannese,
Diana Mariaga ja abikaasa Jürgiga, tütar Ilona kaasaga,
õed Hille, Erika ja Ada perede ning laste peredega.

le.
Endised töökaaslased
Vana-Karistest

Südamlik kaastunne
perega

Hansule

JÜRI LAKSI

kaotuse puhul.

Pakume tööd metsnikule talveperioodiks. Tel 5889 0654.
Pakun tööd metsaveoauto-ja
poolhaakejuhile. Tel 521 4278.

Hindaja

tel 435 9969
gsm 5346 9981

Karin.Lapp@arcovara.ee

Egle.Miller@arcovara.ee

Võtame tööle kogemustega torulukksepa või õpilase. Lisainfo tel
513 8314.

www.arcovara.ee/viljandi
Müüa ehituslikku saematerjali

Kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Tel 5551 4204.
Kuivad küttepuud 50 cm. Tel
5782 7770.
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Küttepuud. Tel 5373 3320.

ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud.
Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Pakitud turba-ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.

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

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

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

Toores lepp
5563 8552.

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga,
väga valus...

,

,

OST

LOOMAD

Ostan münte, koolimärke, aumärke, teenetemärke, medaleid
ja ordeneid. Tel 5829 9810.
Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5618 1312.
Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.

PÕLLUNDUS
Müüa põllumaa. Tel 5393 4705.

.

24

/rm.

Tel

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

513 2021.
Valus on mõelda, et sind ei ole
ja kunagi enam me juurde ei tule.
Lahkus meie kallis abikaasa, isa

ja vanaisa

MATI MEISTER

PEETER PAUL

2. V 1939 – 8. II 2014

20. V 1948 – 06. II 2014

Leinavad lesk ja poeg perega.

Ärasaatmine 27. veebruaril kell 12
Tartu Peetri kirikust.

Ärasaatmine laupäeval, 15. veebruaril kell 11 Kõpu kabelist samale
kalmistule.

Müüa toidukartulit«Laura» 0,25
/kg. Tel 516 5187.
Võtan rendile ja ostan põllumaad. Tel 515 7741.

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

Ei tulek ega minek ole enda teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada.
Mälestame kallist venda ja onu

KAOTATUD
Unustatud Viljandi järve äärde
matkauisud Everest. Kui teil on
koju tekkinud uisud, mis ei kuulu teile, või pakutakse neid teile
müüa, helistage palun! Uisud on
omanikule kergelt äratuntavad.
Tasun vaeva! Tel 5622 6895.
Kallist noorpõlvesõbrannat ja
head töökaaslast sidesõlme päevilt
HELLE MAIGRET
mälestab kurbusega Aino.
Südamlik kaastunne tütardele
peredega.

IGOR LUTSCHANIT

Mälestame kallist õemeest
MATI MEISTRIT
Avaldame kaastunnet Erminele
abikaasa ja Vaidole isa kaotuse
puhul.

Keiu ja Valentina ning
Tatjana perega

Silver peredega

Südamlik kaastunne Sirje perele

Mälestame abivalmis ja kallist

PEETER PAULI

MATI MEISTRIT
Avaldame kaastunnet Erminele

kaotuse puhul.
Õed ja vennad peredega

Südamlik kaastunne Sirjele,
Ingridile ja Sigridile kalli abikaasa
ja isa

PEETER PAULI

ja Vaidole perega.

Oivi, Valeri, Anne ja Arne

Mälestame head naabrit

MATI MEISTRIT
Südamlik kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

Kairile

URMAS HUNDI

Mälestavad Reet ja Rein

Südamlik kaastunne Leale perega kalli ema, vanaema ja ämma
HELLE MAIGRE
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
kauplusest Kodukaubad

Südamlik kaastunne Leale perega kalli ema

HELLE MAIGRE

Avaldame kaastunnet tütardele
peredega

HELLE MAIGRE
surma puhul.
Viljandi Tarbijate Ühistu
pensionäride klubi Aovalgus

Mälestame onu ja vanaonu
poega
UNO RÕUKU
14. I 1933 26. I 2014
Avaldame kaastunnet Tiiule ja
Andrusele peredega.
Aino, Uuno ja Imbi
–

Mälestame head ühingukaaslast
RUTT RIISI
ja avaldame kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

Reino, Sirje ja Riho

Klassikaaslased keskkooli päevilt

Viljandi SM ühing

Südamlik kaastunne Helekenile

Südamlik kaastunne Taavile ja
teistele lähedastele kalli vanaema
HELLE MAIGRE
kaotuse puhul.
Grete, Helen ja Oliver peredega

Südamlik kaastunne Kristiinale
perega kalli ema

Anne ja Urmas

Avaldame kaastunnet
perega ja Üllele

Avaldame kaastunnet omastele.

Valli, Õie, Andres, Karl ja

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

kaotuse puhul.
Perekond Rauba

Egle Miller

Kutseline hindaja (VH021209)
Litsentseeritud maahindaja
(059 MA-Mh)
tel 512 4565

Lahkus meie kallis abikaasa, isa

–

/

Karin Lapp

raivo.kruusik@atko.ee.

MÜÜK

-

Elamispindade hindamine /
Põllumaade hindamine / Elamukruntide hindamine /
Konsultatsioon

ja vanaisa

9. II 1939 6. II 2014

Mälestame
JÜRI LAKSI
Avaldamekaastunnet lähedaste-

Äripindade hindamine

?

In memoriam
Lahkus meie kallis ema, vanaema,ämm,
õde, tädi ja vanatädi

ARCO VARA HINDAMISTEENUS
KÕIKIDE PANKADE POOLT
AKTSEPTEERITUD

Lossi 40
Pakkumine 11.–14.02.2014

Ladu avatud E-R 10-15
Lossi 40, Viljandi Tel 435 5555

Virtsapütt. Tel 518 5879.

Üürile anda 1 tuba Malmi t 10.

KUIVAINETEKESKUSES

Rakke-, salv-ja šahtkaevude puhastamine. Tel 557 4792.

514 5215.

Soovin üürida 3-toalkorteri Männimäel pikemaks ajaks (kuni
160 ). Tel 5844 3731.

?

ema

EVE PRITSI
kaotuse puhul.
Viljandi kesklinna kool

ning Marge

MILVI EHASALU

surma puhul.
Tiina ja Enn

REKLAAM

12 Sakala

11. veebruar 2014

KINDLUSTUSE
KAHJUKÄSITLUS

SUUR

Alla-hindlus!

Ostame metsakinnistuid

jakasvava metsa
raieõigust

Unistar Autokeskus OÜ
Oleme avatud E–R 8–17, L ja P suletud
Tallinna 86, Peetrimõisa küla
teenindus@unistarautokeskus.ee
Viljandi vald
www.unistarautokeskus.ee
Tel 435 5923, 435 5924

PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
ALBERT STEPANJAN

MÜÜK

-70%kuni

www.vesmel.ee

autode ja kaubikute hooldus ja remont,
autoklaaside vahetus, elektritööd, diagnostika,
kere-ja maalritööd, rehvitööd ja rehvihotell

TÜHJENDUS-

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee

Mulgi Market, Jakobsoni 2, Viljandi // E R 10
-

-

18 L 9 15
-

Paberlehe lood digilehes
juba SÜDAÖÖST!

(OÜ Võlur Albert, reg-nr 10055321)

www.sakala.ajaleht.ee

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

Vastuvõtt Viljandis 13. veebruaril

www.stepanjan.com

Registreerumine tel 508 8237

TEEMAD

VABA AEG

ONLINE PABERLEHT

KUULUTUSED ARHIIV

Juridic

AINULT TELLIJALE!

Invest OÜ Viljandis Hetika majas
Kauba tänav 12. Tel 525 1894

&

RAHVUSVAHELINE
II TÜÜPI DIABEEDI RAVI
KLIINILINE UURING
ENIM OSTETUD
EESTIS 2013

ENIM OSTETUD
EESTIS 2013

Kutsume osalema kliinilises uuringus vähemalt
18aastaseid patsiente, kellel on II tüüpi diabeet diag-

noositud vähemalt 1 aasta tagasi, kes süstivad pikatoimelist insuliini (nt Lantus, Levemir) annuses
vähemalt 20 U päevas ning kelle raviskeemi ei ole
lisatud söögiinsuliine.

Hind alates

€712

10900

Business-paketiga
Liisingu kuumakse

700 €

Business-paketiga

Hind alates

€617

15 900

Business-paketiga
Liisingu kuumakse
Business-paketiga

690 €

Hind alates

€918

17 100
990 €

Business-paketiga

Liisingu kuumakse

Business-paketiga

Osalemine, vajalikud uuringud ja uuringuravim
ning sõidukulud kaugemalt tulijatele on uuringus
osalejatele tasuta.

Huvi korral või täpsema informatsiooni
saamiseks palume pöörduda:
Viljandi SA Viljandi Haigla: e-post hv@vmh.ee
tel 435 2145 (tööpäeviti, v.a kolmapäev)
–

Uuring on heaks kiidetud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitees jaRavimiametis.

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

Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 23 „Ravimi
kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“ kohustab teavitama, et „tegemist on teadusliku uuringuga ning
et uuringuga võib kaasneda oht osaleja tervisele“.

Suur-Kaare 69, Viljandi

8. märtsil ilmub järgmine

?

Tel 444 8866

AJAKIRI ELUKOGENUD INIMESELE

Telli reklaam, mida näeb 112 200 lugejat*

TRÜKIARV ALATES 42 000!

*PärnuPostimehe, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja jaValgamaalase lugejate arv Turu-uuringuteASi andmetel (ELU 2013 II

Tellijatele 35 000
–

Mujal, sh raviasutustes üle Eesti 5500

www.60pluss.ee

–

shPärnu Postimehe,
Sakala, Virumaa Teataja,

Järva Teataja ja Valgamaalase
tellijatele 31 000

Seenioride ühenduste kaudu Tallinnas

Seenioride ühenduste kaudu Tartus

Väljaandja

–

–

800

700

Ajakirja saab koju tellida (1 number 2 eurot, sõbrahind 11 numbrit 11 eurot) telefonil 617 7717

Reklaami
broneerimine kuni
19. veebruarini või kuni
jätkub vaba pinda
Sirly Kurisoo
tel 5307 9605
sirly.kurisoo@ajaleht.ee

