Mida rohkem töötavaid inimesi napib,
seda tähtsam on olemasolev tööjõuressurss võimalikultmõistlikultära kasutada.
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Viljandi maakonna päevaleht

Miks rongiga tööl käia

Olümpialt tagasi

Sügisel kolib Viljandisse maaelu edendamise sihtasutus, kuid selle töötaja tähelepanekut mööda ei ole Tallinna–Viljandi rongi sõiduplaani koostades tööinimestele mõeldud.

Kuurordis oli kevad ja koerad jalutasid
karjakesi. Mägedes hoiti lund soolaga
plusskraadide eest ja noorim võistleja tegi
parima tulemuse. Sellest kõigest jutustab
Sotšist naasnud Karksi-Nuia mees Joosep
Mooses.
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Surm hoolitseb enda eest ise ja sellele liignekeskendumine polepõh-

jendatud.
LEMBIT KRUUSE, Viljandi maavanem
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Tänavu septembrist Kärstnas
enam koolikell ei helise
Üllar Priks
yllar.priks@ajaleht.ee

Järgmisest kooliaastast
tuleb Kärstna lastel hakata teadmisi nõutama
mõnes muus õppeasutuses. Suislepa kooli tulevik selgub järgmisel volikogu koosolekul.
Kärstna kooli sulgemise otsus
võeti Tarvastu vallavolikogu
üleeilsel istungil vastu 13
poolthäälega. Üks volikogu liigeoli erapooletuningüks puudus.
Tarvastu vallavanemaAlar
Karu sõnul on laste arv Kärstna koolis alati väike olnud ning
seepärast muudeti see mõne
aasta eest üheksaklassilisest
kuueklassiliseks.

Neelab võõraid vahendeid
«Kärstna jaSuislepakooli ülalpidamiseks on mitu aastat raha juurde makstud. Jamis seal
salata Tarvastu gümnaasiumi
arvelt,» nentisKaru. «Ka praegu tehti gümnaasiumile ettepanek leida kärpevõimalusi, et
Kärstna kool saaks õppeaasta
lõpuni toimida.»
Hädavajalik raha ümberjaotaminemõjutab vallavanema ütlemistmööda ka Tarvastu muusika-ja kunstikooli
arengut.
Tarvastu valla haridus-ja
kultuurinõuniku Maive Feldmanni andmeil kulub Kärstna
koolil aastas tööjõukulude katteks 30 224 eurot. «Selle raha
Kärstna kool ka sai. Sisemise
–

jaotuse ümbertegemisel jäi
puudu 7528 eurot,kuid üritasi-

me kõik korraldada nii, et Tarvastu kool oluliseltei kannatanud ja Kärstna kool saab veel
need kaheksa kuud toimida.»
Praegu õpibKärstna koolis
kaheksa last.Esimeses klassis
käib kolm, kolmandas kaks ja
viiendas kolm õpilast. Teises,
neljandas ja kuuendas klassis

õpilasi pole.
«Kui tuleval õppeaastal
oleks volikogu otsustanud jätta Kärstnasse kolm klassi,

olekskoolis olnudkolm õpilast
ja kui neli klassi, siis viis õpilast,» lausus Karu. «Esimesse
klassi poleks tulnud ühtegi õpilast.»

Ei tulnud üllatusena
Kärstna kooli direktori Anu
Rohti ütlemist mööda oli töötajaile sulgemisotsus ette teada.
«Aimasime seda juba 1.
septembril, kui selgus, et kooli
tulebkaheksa last.Sellest hetkest andsime endale väga selgelt aru, et see on meie koolile
viimane õppeaasta.»
Koolijuhi sõnul pole aga
kurbuseleruumi. «Ükskõik kui
valus jaraske see teadmineon,
lapsed pole milleski süüdi.
Oleme saanudteha 247 aastat
väga headkooli.»
Vallavanem rõhutas, et suletakse vaid kooliosa. «Lasteaed jätkab oma tegevust, see
toimibkenasti.»Tema andmeil
käib seal praegu 15–16 last.
Kõige tõenäolisem on Alar
Karu meelest see, et tulevast
sügisest hakkavadKärstna lapsed õppima Tarvastu gümnaasiumis. «Mõni võib-ollapaneb
oma lapse ka mujale. Pärast
kuuendat klassi peavad nad
nagunii valima, kus edasi õppida,» märkis ta.
Karu rääkis, et eelmisel
aastal oli Kärstnast Mustlasse
kooli käinud terve viies klass,
kuigi kodukandis oli õppimisvõimalusolemas. Vallavanema
teada on juba praeguKärstna
kandis peresid, kes on lapse
kohe Mustlasse esimesse klassi pannud. Sõidumuret ta ei
näe, sest vanemate laste tarvis
käima pandud koolibussid sõidavadka sellest piirkonnast läbi.

KOOLID
Mustla ja Tõrva vahel on praegu kuus kooli. Järgmisest õppeaastast sulgeb uksed Kärstna kool
ning Suislepa ja Pikasilla edasine saatus on teadmata.
Allikas: Sakala
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duseta jäävatele õpetajatele
uute töökohtadeleidmiseks.
«Kui kaks aastat tagasi
Kärstna kooli kuueklassiliseks
muutsime, tulikoondadaüheksa inimest. Nad kõik on tänaseks töö leidnud,» märkis val-
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Täna on vahelduvapilvisusega ilm. Mitmel pool
sajab vähest vihma.Puhub lõunatuul kiirusega
2–5, puhanguti kuni 7
meetrit sekundis. Sooja
on 1–4 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 7.17 ja
loojub kell 17.45.
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~

Täna kell 9.30 algab spordihoones maakonna suurte koolide I–III klassi
poiste jatüdrukuterahvastepallivõistlus.

Saab kooki
moosiga
Täna kell 15kutsub avatud noortekeskuskõiki
sõpru pannkoogipäevale.
Moosivalik suureneb, kui
tulija oma purgi kaasa võtab.

Laulavad lapsed ja
naised
Täna on Paalalinnakoolis laste-ja naiskooride
laulupeo esimesedeelproovid.

Seenioride
võistlus
Täna kell 18.30algavad
spordihoones meesseenioride korvpallimeistrivõistlused. M 60+ klassis
kohtuvad Viljandi Sako ja
Kapa Tallinn.

MAAKONNAS

VALGA MAAKOND
Tõrva

Vald püüab aidata
Alar Karu lubas, et vald teeb
kõik, mis tema võimusesraken-

Sooviku

4°

ELMO RIIG, PEETER KÜMMEL, ARVO MEEKS (VALGAMAALANE), MARGUS ANSU (POSTIMEES) /

lavanem. «Hirm selles olukorras on muidugi mõistetav. Aga
on selge, et valdmõtleb nende
peale.» Vallavanemasõnulüritataksegi nüüd esmajärjekor-

ras leida võimalusi, kuidas
mõisahoones paiknevas koolis
kõige valutumaltümberkorraldusi teha. Kärstna koolis töötab praegu kuus inimest, ame-

tikohti on aga 2,2.Kolm inimest
teenib lisa mõnel teiselametikohal.
Ametlikult lõpetabKärstna
kool tegevuse 1. augustil.

Minister Õisus
Täna kell 13algab Õisus
maaelu arengukava käsitlev seminar, kus peaesineja on põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Pidupäev oli seekord rõõmus

JUHTKIRI

Kauem tööl
Eile

meediaskõlapinda leidnud
tõdemus, et pensionikindlustuse puudujääk Eestis süveneb, ei
ole selle valdkonnaga kokku puutuvateleinimestele mingi uudis
ka riigieelarve strateegia kohaselt
ületavad pensionide maksmiseks
–

tehtavad kulutused maksutulusid
üharohkem.Seni pole aga selle
teadmisega suurt midagi pihta hakatud või on võimalikud ümberkorraldused lükatud kaugemasse tulevikku, kui tarvis. On aeg seda muu-

Mida rohkem töötavaid
inimesi

ta.

napib,

Eesti Vabriigi president Toomas
Hendrik Ilves ütles oma 24. veebruari kõnes: «Ainus viis Eesti püsimajäämist ilma massilise sisserändetakindlustada on töötada
kauem.»
Ka riigikontrolli värske audit
räägib kauem töötamisest. Nimelt
leitakse äsja avalikustatud analüüsis, et praegune süsteem soodustab
varajasele pensionile minekut, ning
märgitakse, et kuigi riik on otsustanud tõsta 2026. aastaks üldise pensioniea 65 eluaastale, ei ole pensionisüsteemikestlikkuse tagamiseks
midagi ette võetud.

seda täht-

sam on
olemasolev tööjõures-

surss võimalikult
mõistlikult ära

KUI ON PIDU, siis olgu pidu.
Rõõmu pole mõtet peita rutiini varju. Paraku olen suurtel
rõõmupühadel nii mõnigi kord
näinud, kuidaskutsutud ja seatudsurmtõsise näoga inimesteleheastmeelest räägivad.
Olen mitu aastat soovinud,
et vabariigi aastapäeval ja
Võidupühal õnnestuks vältida
olukorda, kus tuleb, leinapärg
käes, kellelegi head pidupäeva soovida. Tänavu see esimest korda ka õnnestus. Harva juhtub,et riiklikku püha tähistades on linnapildis nii rohkelt rõõmsaid inimesi, nagu
oli nüüd 24. veebruaril Viljandis.
Jätan praegu kõrvale kaudsed põhjused, nagu ilusa ilma
ja Ukraina sündmused. Inimestega rääkides selgus, et üle
hulga aja tundsid nad aastapäevaosadust ja kokkukuuluvust. Et korralduslike muudatuste tegemiseks oli tõesti viimane aeg, näitasid sajad inimesed, mõnuga tühjaks söödud
supipajad ning võimalus nautida muusikat, koosolemist ja
jõustruktuurideväljanäitust.
TEADUPÄRAST PÕRKUVAD mis

Auditis
hulgas
välja, et soodustingimustel

esitatudfaktid on üsna
kõnekad. Muu
tuuakse
vanaduspensioni saavate inimeste tervis
ei olnud analüüsipõhjal teistest samaealistestkehvem ning valdav osa
eri liiki pensioni saajatest oli ame-

tahes muudatuste plaanijad
alati kellegi vastuseisule ning
nendest muudatustestsaab tegijateleproovikivi. Õnneks võetisedakordarutiini murdmine

ette.

Lembit
Kruuse
Viljandi maavanem

Pikaaegne traditsioon, manifesti ettelugemine, sai uue
väärikuse, sest kõik, kes olid
kohtumaja juurdekogunenud,
olid tulnud sinna vabatahtlikult. Ka kellaaeg oli päeva pidulikuks alguseks igati sobilik.
Rongkäigu asemel tehti mõnus jalutuskäikkohtumaja eest
Jaanikirikusse. See olihea sissejuhatus eelseisvaks liputseremooniaks ja kontsertmõtiskluseks pühakojas. Kirikust väljumise järelkoguneti taas ühiselt lippude järele ja muusika
saatelsuundutiLaidoneri monumendi juurde austama vabaduse eest langenuid.
RIIGI VALMISOLEKUT inimesi
kaitsta näitasidkiirabi, päästeteenistus, politsei jaKaitseliit.
Tunda turvalisuse pakkujate
kohalolekut ja suhtlemisvalmidust ka tavaolukorras on julgustav, rääkimata sinimustvalgete lippude enneolematust
hulgast.
Lisasin selle kirjelduse,
sest mulleteadaolevaltolidko-

Surm hoolitseb enda
eest ise
ja sellele
liigne keskendumine pole

põhjendatud.

gu päeva üritused esimest korda integreeritud. Tekkis tajutav tervik.
Linn panustas pidustuste
õnnestumisse, kaasates maavalitsuse, omavalitsuste liidu

jaViljandi valla, ning tulemus
sai maakonnakeskuse vääriline.
Pisikeste muudatustega on
võimalik luua juurde rõõmu,
mida iga sünnipäev oma olemuselt ongi.Kogu südamest tuleva lugupidamise juures meile vabaduse toonutesse olen
veendunud, et surm hoolitseb
enda eest ise ja sellele liigne
keskendumine pole põhjendatud.
Elavatel tuleb pöörata rohkem tähelepanu elu pühitsemisele ja tänule. Eelkõige sellepärast, et vabaduse toojad langesid just selle rõõmu nimel,
mida meil nüüd on võimalik
tunda ja üksteisega oma armsas riigis elades jagada.

RIIK ONGI OLEMUSELT ideevõi
tunne, mida oma südameskanname. Nagu üks mu pealinnas
elav sõber naljaga pooleks ütles: teda pole tükk aega miski
nii rõõmsaks teinud kui 24.
veebruaril kaupluses nähtud
tühjaks ostetud kilu-ja kamajahu riiulid.
Me ei peaks otsima (elu)
rõõmu teistest riikidest, vaid
keskenduma omariigi loomisele ja hoidmisele.See on meie
enda teha. Vajaduse korral tuleb selleks ka rutiini murda.
Viljandi linna javallakodanikud on rõõmu suunas suure
sammu edasi astunud.

tis edasi.
Midarohkem töötavaid inimesi
napib, seda tähtsam on olemasolev
tööjõuressurss võimalikult mõistlikult ära kasutada. Mõistagi ei tähenda see, et inimesed peaksid töötama surmanivõi rassima raskete
tervisemuredekiuste. Küll aga
peaksid tööd tegema need, kes seda
suudavad.

PRESIDENDI VABARIIGI aastapäeval peetud kõne šokeeris
ilmselt paljusid kesiste tulevi-

Kõik see nõuab eakate tööinimeste senisest suuremat motivee-

kuväljavaadete esitamisega.
Küsitav on, kas niisuguse stse-

rimist ning pensionisüsteemi
paindlikumaks muutmist. Sellega
tuleks alustada kohe, kui võimalik.

naariumi väljatoomine sobis
pidupäeva meeleolusse. Ilmselt sooviski riigipea teha inimestele veidi šokiteraapiat,
näitamaks, mis juhtub,kui me
oma suhtumisi ja hinnanguid
ei muuda.
Väljaöeldud arvamus, et
sel juhul ei pruugi praegu
40-ndates eluaastates eestimaalased tulevikus enam riigipensioni saada, on hirmutav.
Säärasele stsenaariumileosutamine võib viia selleni, et paljud keskeas inimesedsuunduvad välismaale endale pensioni teenima.
Mituminu tuttavat on juba
aastakümneid Soomes töötanud ja hakkavad kunagi sealt
ka vanadustoetust saama. Nii
et välismaale siirdumine võib

Trööstitu stsenaariumi muutmiseks
pole lihtsaid lahendusi

REPLIIK

Kirbukirjas äri
puhul taÄritehingute
vatsetakse öelda, et

Rannar
Raba

need, kes lepingu alumis-

se serva trükitudpeeniSakala
kest teksti tähelepaneli433 0051
kult läbiei loe, võivad
ebameeldivaüllatuse osaliseks saada. Oma viga, kui
valvaseiole ja mõne sulle
ebasoodsanüansiläbi lased! Sama suhtumineon valdav
lihtsamate ostu-müügitehingute puhul. Kui ikka silt on olemas mis sest, et mikroskoopilises kirjas on müüja justkui
süüst puhas jaostja üksinda vastutav.
Eelmisel nädalal kirjutas Sakala Viljandi Centrumikaubanduskeskuse fuajees seisnud mänguautomaadist, miserinevaltteistest samalaadsetest jättis võidukale mängijale
pehme lelu väljastamata japakkus auhinnaks pelgalt paari
tasuta mängukorda.
Juriidilisesvaidluses võibkirbukiri ehk tõesti ärimehe
süüst vabastada, kuid ärieetika mõttes mitte. Suli jääb ikka
suliks.Kliendist lugupidav ettevõtja teebkõik endastoleneva, et tehingu viimnekui detailsaaks vastaspoolele aegsasti
selgeks. Aumeeste värk.

pigem hoogu koguda.

Jüri
Kukk
vaatleja

Ühe lahendusena nähakse

seda, et inimesed töötavad
võõrtööjõu sissetoomise vältimiseks senisest kauem. Seega
siis tootmisliinilt otse surnukuuri ja ei mingitpäikselist vanaduspõlve!
NIISUGUSE VÕIMALUSE kahjuks räägib see, et paljude
praegu veel tööjõus inimeste
tervise on nõukogude aeg nahka pannud: siis tehti füüsilist
tööd ka seal, kus praegu ajavad asja ära masinad jaautomaatika.
Äranikastatud selja, valutavate liigeste ja läbiloksutatud
kehaga inimesed lihtsalt ei

suuda kõrges vanaduses tööd
teha, töövõimetuse saamise
kriteeriumid aga üha karmistuvad.
Segane onka see, mis saab
noorte jaeakamate konkurentsist tööturul. Praegu eelistatakse kogemustega inimesi,
mis jätab paljud noored ettevõtete uste taha.Samas on Euroopa Liidus noorte töötuse
protsent keskmisest enam kui
poolekõrgem. Pensioniea tõstmise korral eiloovuta aina vananev tööjõuturg noortelekohta nii pea.
Samas võib olukorda muuta see, midaütles välja ka president: tuleviku töökohad on
praegustest tunduvalt infotehnoloogiakesksemad. Kuigi paljud eakad inimesed õpivad
praeguinnukalt arvutit kasutama, on kahtlane, kas nad õpivad ära keerukaid programme,
midatöökohtadel nõutakse.Tekibki olukord, et füüsilist tööd
nad tehaei jõua, infotehnoloo-

gilise jaoks aga jääb haridust
vajaka.

VAEVALT ET üleskutsed maa
lastega täita sündimust kuigivõrd tõstavad. Võõrtööjõu sissetoomise korral võiks ju aga
valida. Miks mittekutsuda siia
hõimurahva esindajaid Venemaalt: udmurte, marisid, mordvalasi,komisid, karjalasi, ingerisoomlasi?
Muidugi muudame me sellega olukorda nende põlisel
kodumaal kehvemaks, kui mitte lootusetuks, ent Eestis saaksid nad oma rahvuskultuuri
ilmselt paremini edendadakui
Venemaal janõnda sedaka kodukohaspüsivana hoida.
Meie tulevikuperspektiivid
pole kiita. Lohutuseks on ehk
see, et nii on kogu Euroopas.
Ehk suudame neid veel paremuse poole pöörata. Selleks
aga tuleb praegusest loidusest
välja rabelda ja tegutsema hakata.

–

–,

PRÄÄNIK
Anu Ennok püsib Soome
meistriliigas resultatiivsemate
mängijate seas.

PIITS
Teisipäeval süttis Karksi vallas Hirmukülas kulu põletamise tagajärjel garaaž.

Sakala 3

28. veebruar 2014

3.Uuringufirma

TNS Emor andmetel on Eesti meeldivaim kaubamärk Kalev. Kolmandale kohale
on seatud suures osas Viljandis
asuv piimatööstuse kaubamärk
Tere. Nende vahele mahub Leedu kauplusekett Maxima.

UUDISED

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

Statistikaamet:
keskmine palk

liigub üles

Kui poolteist aastat tagasi oli Viljandimaa
keskmise palga poolest Eesti maakondade
arvestuses viimane ja
veel eelmise aasta keskel tagantpoolt kolmas,
siis aasta lõpul hakkasid Viljandimaa töötajad rohkem teenima.

küll lähenenud, ent vahe on
endiselt üle 200 euro.
Et kodanike palgad on
aastaga kerkinud, on täheldanud ka Viljandi linnavalitsuse rahandusamet. Töötajate
tulumaksust saadav summa
on linnaeelarves kasvanud,
ehkki töötajate hulk on jäänud samaks. Palgatõus on
planeeritud ka linnaeelarvesse, kuigi rahandusministeeriumikaudu tulnudprognoosi kohaselt jääb see mullusest väiksemaks.
Statistikaametiga samal
ajal avaldab keskmise palga
arvutusi maksuamet, kes teatab, milline on riigi maksutulu põhjal arvestades keskmise Eesti töötaja keskmine töötasu. Mediaanpalk ehk palk,
millestrohkem ja vähem teenijaid on võrdselt, olieelmise

Statistikaameti avaldatud
eelmise aasta viimasekvartali keskmise palga analüüs
näitab, et kahte eelmist aastat võrreldes on justViljandimaal olnud üks Eesti suuremaidpalgatõuse.
Kui 2012. aastal oli keskmine töötasu maakonnas 689
eurot, siis 2013. aasta lõpul
oli see 784 eurot. Eesti keskmisele on maakonna näitaja

aasta lõpul 717 eurot. (Sakala)

KESKMINE
Tallinnas asuv maaelu edendamise sihtasutus kolib sügisel Viljandisse. Töötajad on leitud ning nad hakkavad elama kas Viljandis või selle lähedal.

RONG

Sihtasutuse Viljandisse
kolimine tõi päevakorrale
sõiduküsimuse
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Maaelu edendamise
sihtasutuse töötaja saatis rongifirmale Elron
kirja palvega kaaluda
sõidugraafiku muutmist
nii, et inimesed saaksid
rongiga hommikul Viljandisse ametisse ja õhtul koju Tallinna sõita.
«Kui ma oleksin Tallinna või
Rapla elanik ja tahaksin Viljandis tööl käia, siis praegu ei
saaks ma seda teha, sest rong
käib valel ajal,» nentissihtasutuse projektijuht Enn Tiitus.
Seni Tallinnas tegutsev
maaeluedendamise sihtasutus
(MES) kolib sel sügisel Viljandisse ning just sellest Tiitusel
kirja idee tekkiski.
Ta pole veel otsustanud,
kas ta kolib Viljandisse. Et ta
on aga Viljandimaalt pärit, on
siinne piirkond talle alati hingelähedane olnud.
«Inimesedlahkuvad maalt,
sest pole tööd. Ettevõtjad on

hädas, sest tööjõu valik on ebapiisav. Olukorra parandamiseks on vaja tegusid,» rääkis
Tiitus ning lausus, et Elron
saaks olukorda parandada.
Tööpäeva alguseks pärale
Enn Tiitus pani Elronile ette,

et hommikused rongid võiksid
Viljandisse ja õhtused tagasi
Tallinnasõita sellistelkellaaegadel, mis sobituksidinimeste
tööpäeva alguse ja lõpuga.
«Kindel transpordiviis Tallinnast Viljandisse ja tagasi
avaks uuedvõimalused ettevõtluse arendamiseks,» leidis Tiitus.
«Rong võiks Viljandisse
jõuda hiljemalt kell 8.45. Nii
jõuaks linna piires veel kella

9-ks tööle.Õhtul võiks rong Viljandistväljuda mitte enne kella 17.30. Sellisel graafikul on
loogiline põhjendus,» märkis

ta.
Praegu jõuab rong Viljandissekell 9.45 ja õhtul hakkab
Tallinna sõitmakell 17.10.
Elroni infospetsialist Ave
Tammar lausus EnnTiituse ettepanekute kohta, et sõidu-

plaanide kujundamisel on ettevõtte koostööpartner Viljandi maavalitsus, kelle heakskiidul sõiduplaan on valminud.
Võimalusekorral võetakse infospetsialisti sõnutsi ettepanekuid uue sõiduplaani kujundamisel arvesse.
maavalitsuse
Viljandi
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase
ütles, et rongiga Viljandist
pealinna ning tagasi tööle
sõitvate inimeste arv on sõitjatestatistikale tuginedes minimaalne. Enamasti käiakse
rongiga sõbral külas võisõidetakse kooli, reisitakse või aetakse tööasju.
«Ei saa öelda, et Olustveres
ja Võhmaselavad inimesedkasutaksid massiliselt Viljandisse tööle käimiseks rongi. Maakonnasiseses transpordis on
raudtee osa meil Järva-või
Rap lamaaga võrreldesikka päris pisike,» rääkis Kase.

Töötajad elavad Viljandis
Kaupo Kase sõnutsi on ana-

lüüsid näidanud, et viimane
asula, kust suurem hulkinime-

si Tallinnapoole iga päev tööle siirdub, on Türi. «See oleks
ilus unistus, et Viljandist
saaks Tallinna ning vastupidi
kiiresti tööle.Ka kiire sõit võtab päevast umbes neli tundi
ning see on Eesti mõistes nii
ajaliselt kui rahaliselt ebaotstarbekas.»
Ta tõi välja, etkui tööleminekuks kulub 30-40 minutit, ei
kiputa kolima. Kui aga sõiduaeg venibpikemaks, hakkavad
inimesed tasapisi elukohta vahetama.
Ka MES-i juhatuseesimees
Raul Rosenberg leidis, et kui
rong sõidab Tallinnast Viljandisse kaks tundi, pole ideel jumet. Tema sõnutsi tasuks niimoodi töölkäia juhul,kui rong
läbiks vahemaa tunniga. «See
oleks võimalik, kuid selleks
peab kogu liin olema kiire,»
märkis ta.
Sihtasutuse esimees lisas,
et sügisel Viljandis ametisse
asuvad inimesed on leitudning
nad hakkavad elama Viljandis
või selle lähemas ümbruses.
«Kaks inimest on lubanud Tallinnast Viljandisse elama tulla.»

Statistikaameti arvutatud keskmise palga
võrdlus 2012. ja 2013. aasta neljanda kvartali andmete põhjal.
Maakond
Harjumaa
Eesti keskmine
Tartumaa
Läänemaa
Hiiumaa
Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa

Saaremaa
Pärnumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Raplamaa
Järvamaa
Võrumaa
Põlvamaa
Jõgevamaa

2012
1 028
916

2013
1 106
986

884
861

957
899

820
761
744

846
829
819

726
769

802
798

733
689
687

795
784
782

705
688

765
761

731
694

754
742
Allikas:

Pisike loom viis suurtelt
ettevõtetelt elektri
Kolmapäeva õhtul Viljandis
Raua tänaval asuvasse alajaama pugenud pisike loom
tegi sealühe vale sammu, mille tagajärjel alajaam süttis
ning 31 klienti jäi elektrita.
Enamik neistolid suured
tootmisettevõtted, mis selle
tänava ümbruses asuvad.
Mis loomaga tegu oli, ei
olevõimalik tagantjärele öelda, sest ta hukkus elektrilöögi tagajärjel ning põles peaaegu täielikult ära. Ümbruskonna hooned jäidpimedaks
kell 23.05 ning samal ajal
nähti alajaamas leeki ja sädemeid lendamas ning hiljem sealt suitsu tõusmas.
Põlengu tõttu jäi elektrita 31 klienti. Alajaama töö
taastus kell 2.01.

Suure kahju sai elektrimootoreid tootev aktsiaselts
Kolmeks. Lühise tõttu tekkis
sealtööseisak ning üks masin
purunes. Tootmisseadme
taastamiseks on vaja vähemalt 6000 eurot.
Masina rike tähendab, et
Kolmeksil tuleb töö ajutiselt
ümberkorraldada ning tootmisvõimsus on väiksem.
Elektrita jäi ka politseijaoskond. Pimedaks see siiski ei jäänud, sest tööle hakkas generaator. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peiteli kinnitusel ei takistanud elektrikatkestus hädaabikõnede vastuvõtmist ja
väljakutsete teenindamist.
Ka arestimaja eluolu oli öösel tavapärane. (Sakala)

UUDISED

4 Sakala

28. veebruar 2014

Teater

FOLK

Osa festivalist kolib väljakule

ootab
pilte elust
riidekapis

Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Ugala teater on välja kuulutanud võistluse «Kes elab
sinuriidekapis?».
Võistlus on saanudidee
Piret Raua raamatust
«Printsess Luluu ja härra
Kere», kus printsessi kuningast isa riidekapis elab
luukere, kes valvab tema
suurt saladust. Ühel öösel
kohtub printsess härraKerega ning algavadpöörased
seiklused.
Seda, mis printsess Luluu ja härraKerega juhtub,
võite lugeda raamatust või
tullakevadel Ugalasse vaatama. Lavastuse proovid
käivad ning esietendus on
23. aprillil.
Seni aga võivad kõik
lapsed joonistada oma riidekapi elanikest ja mikska
mitte kapis peituvatest saladustest ning saata pildid
Ugala teatrisse aadressil
Vaksali tänav 7, 71020 Viljandi. Pilteoodatakse 7. aprillini.
Saatjate vahel loositakse välja auhindu ning saabunud töödestkujundatakse kevadel Ugala fuajeesse näitus, mida saab vaadata hooaja lõpuni 17.
mail.
Pildi juurdepalutakse
kirja panna autori nimi, vanus ja kontaktandmed.

Suvise Viljandi pärimusmuusika festivali esinejate valik on tavapäraselt kirju ja mitmekesine ning tänavu lisandub
üks esinemispaik.
Esimesed seitse väljakuulutatudartisti on pärit planeedi ise
nurkadest ning esindavad väga
erinevaidkultuure jamaailmatunnetust. Külalisi on oodata
Soomest jaNigerist, Bhutanist
jaIirimaalt.
Festivali programmijuhi
Tarmo Noormaakinnitusel on
seekordsed esinejad mängulised ning võib-ollanatukeneeksootilisemad ja üllatavamad
kui eelmistelaastatel.
«Tavapäraselt oleme võtnud eesmärgiks kohalike artistide jameie enda pärimuskultuuri tutvustamisekõrval rääkida eri rahvuste muusikalistest juurtest. Tänavu teeme sedasiis läbi mänguprisma,» sõnas Noormaa.
Itaalia üks pikaajalisemaid
ja tuntumaid pärimuskollektiiveCanzionere GrecanicoSalentino alustas tegevust juba 1975.
aastal jaeriliseks muudabselle
Itaaliapizzica-muusika ja tantsu
ühendamine.See stiil põhineb
eluohtlikutarantlihammustuse
iidselravirituaalil.

Andekas pillimees Antti Paalanen on varem Viljandi festivalil esinenud: 2006. aastal käis ta siin ansambli Kihakolmio koosseisus.
Etran Finatawa nimekandev kooslus on Nigerist riigist, mille territooriumist 80
protsenti on kaetud Sahara
kõrbega. Ansamblisse kuuluvad tuareegi ja wodaabehõimu
liikmed, kes kombineerivad
traditsioonilisiinstrumente ja
elektrikitarre.
Kõrvuti selliste eksootiliste esinejatega astub üles
–

uuenduslik ja talendikaslõõtsamees Antti Paalanen Soomest. Lisaks neile on esimes-

te väljakuulutatud esinejate
hulgas Ciac Boum jaBaltazar

Montanaro

Prantsusmaalt,

Aa-Yang Trio Bhutanist ja

MuireannNic Amhlaoibh Iirimaalt.
Publikule on festivali suurim muudatus Viljandi vastval-

minud laululava kasutuselevõtmine.
«Kindel on, et lauluväljakust saabüks kontserdipaik ja
seni Vabaduse platsil paiknenud A. Le Coqi telkiselliselkujul enam ei tule,» kinnitas festivali pressipealik Erki Pruul.
«Kuidas uus lava lauluväljakul
paiknema hakkab, on veel arutluste teema.»

ERAKOGU

Pruuli sõnul muudab see
uuendus festivali nägu tugevalt. Samuti on selgunud, et
eelmiselaastal esimestkorda
kasutusele võetud Viljandi
muuseumi hoov on taas kontserdipaik ja ennast õigustanud pärimeeter rajatakse tänavugi.
Viljandi pärimusmuusika
festivalkestab 24.–27. juulini.

(Sakala)

Grand Hotel Viljandi
avab 1. märtsil tervisekeskuse!
OSTAME HAAVA-JALEPAPAKKU
PÕLTSAMAAL, TARTUS JA PÄRNUS
PAKUME PARIMAT HINDA LEPA JA HAAVA
ENAMUSEGA RAIETELE JAKINNISTUTELE

PAKKUMINE ÜLE
5-AASTASTELE PEUGEOT’
SÕIDUKITELE
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PEUGEOT’ ORIGINAALVARUOSAD
JA NENDE PAIGALDUS

-20%*

PEUGEOT’ TEENINDUS
Koos muudame Sinu Peugeot’ paremaks.

*

Pakkuminekehtib aasta lõpuni kõigis Eesti Peugeot
volitatud töökodades janendele ei laiene täiendavad
lepingulised soodustused.

I9V|

Infrapunasaun

Kahele

Viljandi

Kliendikaardi

omanikele

4€

Jõusaali ühekordne külastus
Jõusaalikuukaart

8€

Hotel
Grand

Kliendikaardi omanikele

soodustus 10%

Müügil kinkekaardid!
Info ja broneerimine tel 435

Võtame tööle

TRANSPORDITÖÖLISI
Tallinna 97, Viljandi
Tel 433 0980, e-post hooldus@rael.ee
www.rael.ee

CV saata e-postile delux@delux.ee
Raua 5, Viljandi
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Nädalapäevad enne taliolümpiamängude algust saiKarksi-Nuiast pärit Joosep Mooses meeldiva üllatuse osaliseks. Nimelt pääses ta Eesti kahevõistlejate massööri-füsioterapeudina Sotši.

2

×

ERAKOGU

FÜSIOTERAPEUT-MASSÖÖR

Kevadisest kuurortlinnast
oli olümpiale 80 kilomeetrit
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Et lend Sotšist Peterburi hilines tund aega, jäi Eesti kahevõistlejaid teenindav meeskond Tallinna lennukilt
maha.
Nii ei jäänud taliolümpialt
naasval tiimil, millesse kuulus
Karksi-Nuiast pärit massöörfüsioterapeut Joosep Mooses,
muud üle, kui võtta takso ja
bussijaama sõita. Taksojuht
rääkis, et kord oli ta ühe seltskonna 5000rubla eest Peterburist Ivangorodi sõidutanud.
Et ümberarvutatuna veidi
rohkem kui sada eurot maksma
minev reis sportlastele jaabimeesteleüle jõu käiv ei tundunud, otsustati, et Peterburibussijaama asemel lasevad nad
end sõidutadaNarva. Sinna tuli juba treener vastu ja kõik
koondislased said koju.
Joosep Mooses, kuidas te Eesti kahevõistlejate meeskonda

tööle asusite?
See oli päris kummaline lugu.
Muidu ma Facebooki fänn ei
ole, aga sügisel juhuslikult vaatasin fürioterapeutide-massööride kommuuni.Sinnaoli Eesti murdmaakoondiseterapeut
jätnud teate, et ülikiiresti on
vajakedagi, kes oskaks füsioterapeudi jamassööri tööd ning
sõidaks kahevõistlejatega laagrisse. Minu kontaktid jõudsid

murdmaakoondise terapeudi
kaudu kahevõistlejate peatreenerini. Ta võttis minuga isiklikult ühendust ning kohtumise
aeg sai kindlaks määratud. Et
jõudsime tingimustes kokkuleppele, sõitsin jubanelja päeva pärast koondisega Rovaniemisse treeninglaagrisse.
Mida teie töö endast kujutab?
Põhilised on taastumisprotseduurid: massaaž pärast võistlust, võistluste vahel, enne
võistlust ja ettevalmistusperioodil. Poistel pole vigastusi
olnud ja ma hoian silma peal,
et see nii ka püsiks.
Kui ei ole just hüppe-või
suusatreening, vaidnäiteks jõusaal, näitan neile harjutusi ja
aitanneid korrektselt läbi viia.
Teil oli enne kahevõistlejate
juurde asumist ka osaühing
Ravikäsi, mis tegeles samuti
massaaži pakkumisega. Kuidas needkaks töödkokku sobivad?
Algul ma ikka kaalusin, kas liitudakahevõistlejatega, sest oli
oht, et ettevõtte tegevus saab
häiritud.Ravikäsi pakub massaaži, füsioteraapiat, harjutuskavasid ning treeningplaane.
Lisaks on lähitulevikusplaanis
alustada koolitusi. Huvitav oli
see, et pärast kolmenädalast
kahevõistlejatega äraolekut arvasin, etklientide arv väheneb,
aga vastupidi: neid tuli hoopis
juurde. Eksmõninädaleemalolekut nõua suuremat planeerimist, kuid selles pole midagi
võimatut.

Kas Sotši oli lootust pääseda
kohe, kui suusatajatega koostööd alustasite?
Hooaja algul oliväike lootus, et
kui neli meest olümpiale pääseb, siis võib olla sõidankaasa.
Kuid aasta algul sai selgeks, et
olümpiale pääseb kolm kahevõistlejat ning mina sportlastega Šotsi kaasa ei sõida. Ise ma
otseselt sellest eiunistanud ega
mõelnud, ainultkorra käis mõte läbi, etkui saaks, oleks tore.
Kuidas Sotši-sõit lõpuks siis
teoks sai?
See selgus minu jaoks umbes
nädal enne minekut. Seejärel
vormistati mind nimetuse all
additional official ehk lisaliige,
kes on olümpial piiratud juurdepääsuga. See tähendab, et
võisin küll hommikul kella
üheksastõhtul üheksaniolümpiakülas olla, aga ööbida ma
seal ei saanud, lisaks pidi keegiminuga kogu aegkaasas käima. Samuti polnud mul juurdepääsu mõningatele võistluspaikadele.
Me oleme siin talimängudest
igasuguseid jutte kuulnud ja
pilte näinud.Kuidas teieseda
nägite?
Mina elasin Sotšis sees, kuurordis. Hotellisolid tingimused
head, linn oli ilus japuhas. Ei
ütleks, et päris nii olnuks, nagu
siia jõudnud piltidelt paistis,
aga puudujääke oli küll.
Muru värvimist jakahe potiga WC-sid ma ei näinud, lisaks
oli olümpiakülasid mitu ning
mina käisin vaid ühes. Elasin

teistest 80 kilomeetrit eemal.
Olümpiaküla majutusasutused
olid tipp-topp, kuid oli näha, et
ehitamisega oli mõnevõrra kiireks läinud, ehituskvaliteet oli
tõesti kehv. Sportlaste sõnutsi
olid olümpiakülas toad algul
suhteliselt tolmused, sestpõhjalikku koristust ei olnud jõutud
teha. See põhjustas sportlastel
hingamisteede probleeme.
Oli seal siis soe ka?
Ilmad olid tõestikevadiselt soojad. Sotši oli ilus korras linn,
palmid, soe... Mõniasi oliehitusjärgus jahulkuvaidkoeri palju.
Politseinikke oli samuti
palju ja turvameetmedolid sellised, etkui ringi vaatasid, siis
tõesti, politseinikud ja vabatahtlikud seisid iga nurgapeal.
Kui tahtsid midagi küsida, leidus alatikümne sammu kaugusel keegi, kes oli valmis vastama, ja nooremad said inglise
keelega hästihakkama.

Mägedes sõitsid sportlased lühikeses dressis.
Esimestel päevadel, kui ma
kuurorti jõudsin, oli ligi 15kraadi sooja. Võimalik oli kergetes
rõivastes käia ja päikest nautida. Muidugi Sotši oli ainult nimi, olümpia viidi ju mujal läbi.
Olümpiapark ning hoki ja iluuisutamise hall asusid Adleris.
Meiemõistes põhikoht, kus olid
murdmaadistantsid, kahevõistlus, mäe-ja laskesuusatamine,
asus Adlerist veel 40 või 50kilomeetriteemal mägedes.
Sotšis oli tõesti soe, mõni
päev isegi 20 kraadi. Mägedes

Kui mägedes hoiti lumekahurite ja kõikvõimalike muude vahenditsugaanõvlumised, Ssotišlntoalimläingukdoehta vtul suvine.

lõikasid sportlased võistlusteks
dressidel lausa käised maha
ning käidi lühikestepükstega.

rem, hüppab väga hästi, aga
sõitu on vaja natuke järele aidata. Tema vanus on ka alles

17, nii et lubab.
Kas meiekahevõistlejad tegid
ka nii?
Ei, nende esimese võistluse
ajal oli temperatuur plussis ja
päike paistis, aga päris lühikestega ei saanudvõistelda.Teise
võistluse ajal sadaslausvihma.
Miinuskraadepolnud kordagi.
Mida te Eesti olümpiasportlaste tulemustest arvate?
Aus vastus on, et kohad ei olnudhead.Kui kahevõistlusest
rääkida, siis eesmärk oli, etkui
üks mees korra 30 sekka tuleb,
on hästi, aga sellest jäipuudu.
Kristjan Ilves jäi 34.kohale. Ei
tea, mille taha see tulemus
jääb. Üldine tase on ilmselt nii
hea, et meie oleme omadega
seal, kus praeguoleme.
Kahevõistlejatel on Allar Le-

vandi pronks ees, see tuleb ju
vähemalt järele teha.
Selles mõttes peab küll kaugele vaatama. Perspektiivi on. Ise
tuleb mees olla jaendast maksimum anda. Kahevõistlus on
selline ala, et sa ei saa ainult
väga hästi hüpata või sõita,
vaid peab mõlemat hästi tegema. Praegu on kõige noorem
mees Kristjan Ilves kõige pa-

Kui palju te olümpiamelust
ja teistest võistlustest osa saite?
Kahevõistlusel olin kohal kogu
aeg, siisRootsi jaSloveeniahokimängu käisin vaatamas, aga
murdmaadei näinudüldse. Midagiahhetamapanevat ma seal
ei näinud, aga kui tagasi mõelda, siis turvameetmed, transport, toitlustus, majutus kõik
oli korraldatudnagu suursündmuselekohane.
Radasid hoitikorras soola
jakemikaalidega, et lume sulamist aeglustada ning radakõvemaks muuta. Samal ajal muidugi toodetika lund juurde. Suusaradaoli olemas, aga selle ümber laius must maa. Murdmaal
ja laskesuusatamises olid lumeolud veidiparemad.
Sportlaste põhilised vigastused olidseotudpõlveliigeste
janende sidemetega. Meie kahevõistlejatel midagi sellist ei
juhtunud, kui midagi oli, siis
ainult lihaspinge ja väsimus,
aga olümpiakülas võis iga päev
näha tegelasi, kellel oli käsi
kaelas või tugipõlveliigese ümber. Nii etkiirabi sai päris palju näha.
–
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Esmaspäeval, 3. märtsil 2014 kell 19
Viljandi Pärimusmuusika Aidas

PUHKPILLIGALA

TEATER
Ugala väikeses saalis etendub
täna kell 19 «Y-generatsioon».
Vaksali tänav 7, Viljandi. Tel

433 0777.

Christopher Newport University
(USA)
Wind Ensemble
Dirigent Mark Reimer
Viljandi Noorte

ÜRITUSED
Saarepeedi rahvamajas on

1.

märtsil kell 17 täiskasvanute
XVII loometantsupäev. Kõik kollektiivid ja tantsuhuvilised on
oodatud. Pidu jätkub tantsuõhtuga. Kell 20 Margus Põldsepp ja
Untsakad. Info ja laudade broneerimine telefonil 523 4605.
Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse selts annab teada, et järjekordne õppepäev mesinikele ja
asjahuvilistele toimub 1. märtsil
kell 10 Karksi-Nuias seltsi majas Viljandi mnt 2a. Teemaks on
kevadised tööd mesilas, lektor
Antu Rohtla. Toimub ka vahavahetus.
Viljandimaa puuetega inimeste
nõukoda korraldab vastlapäeva

4. märtsil kell 13 lauluväljakul
ja kell 14koguneme spordihoone kohvikusse. Registreerimine
telefonil 433 3196.

Karksi valla kultuurikeskus annab teada, et 4. märtsil algusega kell 17 tähistatakse vastlapäeva liumägi, batuudid, vastlakuklikohvik, üllatused. Viljandi
maantee 1,Karksi-Nuia.
–

PuhkpilliorkesterDirigent
Bert Langerer

Viimaseid päevi saab Kondase keskuses vaadata näitust «Evald Okase
MARKO
graafiline teekond».
seumi kogust. Märtsini on keskus avatud kolmapäevast laupäevani kella 10–17, pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval
suletud. Pikk tänav 8, Viljandi.
Tel 433 3968.

Sagevus, Marek Aardevälja ja
Madis-Siim Kull. Vabaduse
plats 2, Viljandi. Tel 433 0400.

Viljandi muuseumis saab vaada-

Viljandi.

ta näitust «Rehielamused», mis
avab rehemaja olemust. Näitus
on avatud märtsini. Johan Laidoneri plats 10. Tel 433 3316.

Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Sügis Viljandi vetel». Tallinna tänav 41,
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.

Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on Viljandi fotoringi

näitus «Inimene». Näha saab
erinevate autorite töid: Meelis
Heli, Renno Lainevool, Endla

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on Vilmar, Vilmo, Une ja Ulmi.

NÄITUSED
Mõisaküla muuseumis saab täna
viimast päeva 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.

Põhjala folgipärl kevadises Viljandis:

Groupa(Rootsi)
MAAILM

??????

?? ? ? ? ?

?

KURB
...ON

Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5618 1312.
Soovin osta traktori T-40AM või
MTZ-82, võib pakkuda ka uuemat
T-25. Masin võib olla ka vähest
remonti vajav. Tel 510 3410.

MÜÜK
Kuivad kütteklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5391 4443.

Toetavad:

Kuivad puud. Tel 5816 4973.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Küttepuud. Tel 5373 3320.

Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas. Tel 5300 2010.
Lõhutud küttepuud. Vedu. Tel
433 3130, 523 8503.
Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.

Vedu tasuta. Tel 528 2268.
Pakitud kütteklotsid ja kaminapuud. Vedu tasuta. Tel 433 3130,
523 8503.
Pakitud turba-ja puitbrikett,
alusel. Vedu. Tel 433 3130,
523 8503.

Paistu rahvamajas on täna viimast päeva vaadata Eesti põllumajandusmuuseumi näitus
«Põllumajandusreform Eestis».
Avatud kella 9–14 ja 16–18.
Paistu tee 14.

Naistepäeva
meestelaulud
Marko Matvere
Jaanus Jantson

Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis saab täna viimast
päeva vaadata käsitööringi tööde
näitust ja teise korruse fuajees
pilte fotokonkursilt «Avasta Mulgimaad». Viljandi maantee 1,
Karksi-Nuia.

Margus Põldsepp
Piletid müügil Piletilevi jaPiletimaailma
müügikohtadesning tund enne algust
kohapeal. Lisainfo ja sooduspileti leiab

www.kontsert.ee

N 6. märts
R 7. märts
L 8. märts
P 9. märts

Tallinn, Salme Kultuurikeskus, kell 19
kell 19
Kuressaare Kultuurivara, kell
19
Folgikoda,
Mooste mõisa

-

-

Viljandi, Sakala Keskus, kell 18

-

-

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

TEATED
Tarvastu vallavalitsus kehtestas
25. veebruari 2014. a korraldusega nr 49 Tarvastu vallale kuuluvatel ja avalikus kasutuses olevatel teedel 3. märtsist liikumispiirangu mootorsõidukitele, mille
tegelik mass ületab 8 tonni, v.a
operatiiv-ja lepingulised veod.
Liikumispiirang kehtib vastava
Tarvastu vallavalitsuse korralduseni. Vältimatu veo korral tuleb
vallavalitsusest taotleda kirjalik
nõusolek.

???????????

–

Kondase keskuses on 1. märtsini üleval «Evald Okase graafiline teekond» ja Eesti keraamikute liidu näitus «80 tassi». Püsiekspositsioonis on Paul Kondase maalilooming Viljandi muu-

Maarika Reimand

Ostan kalluri GAZ-53. Võib vajada remonti. Tel 5340 4458.

Saunavooder 7,50 /m². Tel
5645 2170. pakkpuit.ee.

Tarvastu raamatukogu näitusesaalis on kuni 2. märtsini näitus
«Igaviku märgid sümbolitesse
talletatud elutarkus», mida saab
vaadata raamatukogu lahtioleku
aegadel. Tel 436 6262. Posti
tänav 52, Mustla.

Viljandi linnaraamatukogu trepihallis on 15. märtsini Remo Savisaare fotonäitus «Imelised linnud», mis on pühendatud Eesti
ornitoloogiaühingu 90. aastapäevale. Linnagaleriis on 8.
märtsini Heldur Lassi joonistuste näitus. Tallinna tänav 11/1.
Tel 433 8660.

Viljandi Noorte
Sümfooniaorkestri
koor
Dirigent

Ostan erinevaid EW sõjaväemärke. Maksan 120 eurot/tk. Tel
5808 5338.

KUULUTUSED

28. veebruar 2014
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Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti kl 9–17, lõuna kl 13–13.30. Tel 433 0062, faks 433 0066, e-post andra.tetsmann@ajaleht.ee.Kuulutuse tellimine internetis http://kuulutus.ajaleht.ee

KINNISVARA

TEENUSED

Ostame remonti vajava maja või
vähemalt 3-toal ahik korteri Viljandis. Tel 5691 2998.

Autoklaasid. Müük, paigaldus ja
parandus. Ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b. Tel 433 7789, carfix@carfix.ee.

Üürile anda

3-toaline korter
Paalalinnas. Tel 5906 2644.

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

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518.

Vee-ja küttesüsteemide ehitus.
Tel 503 5910.

Kaeve-ja planeerimistööd ekskavaatorlaaduriga. Tel 5551 3306.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Viljapuude

Katusetööd. Tel 5626 4115.

Ohtlike puude
5679 6176.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

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

Küsi pakkumist fassaadi-või sisetöödele. VMK Ehitus. Tel
5373 5524.

Hekilõikus. Tel 5902 5412.

Metsa väljavedu. Tel 5556 1602.

Oh armas laps, kas mäletad veel, kuis saates teele,
kuis oodates teelt ema silmad kiskusid veele.
Minnes-tulles bussiaknast veel nägid
reipalt viipavat kätt, hõbehalli pead katmas särtsakas rätt.
Aja kulgemisel kaasas käib elutee vägi,
kord jõuab su juurde emaga hüvastijätt.
Teatame kurbusega, et oma pika teekonna on lõpetanud meie kallis ja unustamatu
SALME FREY

17. IV 1922 – 26. II 2014
Leinavad tütar Külli ja tütar Inge abikaasaga, lapselapsed Allan,
Marek ja Ülle peredega.
Ärasaatmine pühapäeval, 2. märtsil kell 13 Riia mnt kabelist samale
kalmistule.

Sügav kaastunne Ingele ja Küllile peredega armsa ema

Avaldamekaastunnet Maria Tirule perega ema

SALME FREY

ANNE LUURI

kaotuse puhul.

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

kaotuse puhul.
Perekond Kallaste

AS Textuur

Sügaval hinges,
sealpool valu ja kõiki muresid
asub suur vaikus,

ääretu rahu ookean –
looduse enda kõikjale ulatuv rahu.
kaastunne

Südamlik
perega isa

surma puhul.

Langetame pea kalli onu
PAUL LEHESMETSA

mälestuseks.
Avaldame kaastunnet lesele, lastele ja lastelastele.
Mare ja Vello

ANNE LUURI

PAUL LEHESMETSA

Mälestame kallist
SALME FREYD
Avaldame siirast kaastunnet Ingele ja Küllile lähedastega.
Aino, Merike, Helmen ja Mare
Südamlik kaastunne Külli Freyle
kalli ema
SALME FREY

kaotuse puhul.
Viljandi linnavalitsus

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...

kaotuse puhul.

Polli hooldekodu pere
Midagi puruneb, saates kedagi

kallist ja head...
Südamlik kaastunne omastele

armsa

ANNE LUURI

kaotuse puhul.
Laine, Ilmar ja Jüri peredega
Raske on leida lohutussõnu,
neid õigeid, mis leevendaks valu.
Südamlik kaastunne Heinole lastega
ANNE LUURI
kaotuse puhul.
Elvi, Oskar, Leida ja Kalju

Armas Indrek! Oleme mõttes sinuga, kui jätad hüvasti oma ema

ANNE LUURIGA

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis

Laulukaaslased Karksi-Nuia
muusikakooli ansamblist

Teeme renoveerimis-ja üldehitustöid. Tel 512 8636.
Mälestame head sõpra ja töökaaslast
IMRESIRKELIT

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Liis ja Margit peredega

IMRE SIRKELI

Vanaema Heldi, onu Villu ja tädi
Tiina peredega
Mälestame head sõpra ja naabri-

meest

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

Perekond Kuhi

PAUL LEHESMETSA
Sügav kaastunne omastele.

Avaldame kaastunnet omastele.

PAUL LEHESMETSA
kaotuse puhul.
Külli perega, Aino, Tiit,
Oivi ja Valeri

Mälestame oma auliiget
PAUL LEHESMETSA

IMRESIRKELIT
Südamlik kaastunne Kerttule lastega abikaasa ja isa kaotuse puhul.
Indrek perega

Südamlik kaastunne
perega kalli

Su elutee liig lühikeseks jäi...

Puhka rahus,

Kerttule

Südamlik
lastega kalli

kaastunne

Kerttule

venna ja emaga kalli isa

Südamlik kaastunne

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Car Caravania OÜ

IMRESIRKELIT

Avaldame kaastunnet Heljule ja
lastele peredega.
Mulkide selts

Siiras kaastunne lähedastele.

Mälestame head ja abivalmis
klassivenda

Mälestame head sõpra

Dorisele

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Rühmakaaslased, õpetajad ja
lapsevanemad Karlssoni rühmast

naavia suunal. Tel 520 6887.

METSAMATERJAL
Ostan metsa/raiet.Tel 527 5868,
brujo.info@gmail.com.

PÕLLUNDUS
Võtan rendile põllumaad. Tel
516
Südamlik kaastunne Virvele ja
Arvole peredega kalli ema
HILJA KASE
kaotuse puhul.
Klaara, Krista, Ulvi ja Urve
peredega

Südamlik kaastunne omastele

Naabrinaine Liidia

Mälestan head ja rõõmsameelset
Avaldan
omastele.

HILJA KASET
kaastunnet

Avaldame kaastunnet Sirjele, Ritale ja Sulevi perele kalli abikaasa,

lahkunu
Ilmar

Avaldame kaastunnet Toivo perele armsa ema

HILDA VIIRA
kaotuse puhul.
Perekond Vell

Avaldame
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

poja ja

Liialt vara lõppes elutee...
Mälestame kallist sõpra

tööd rahvusvaheliste vedude
autojuhile. Töö Eesti–Skandi-

Aira ja Airi lastega

Head sõpra ja jahikaaslast

Südamlik kaastunne omastele

Viljandis asuv ettevõte pakub

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
Männimäe Selverist

mälestavad Ahti, Kaimar ja Margus.

mannimaja.ee.

HILJA KASE

IMRE SIRKEL
Südamlik kaastunne lähedastele.
Ahti ja Tanja

IMRESIRKELIT

Männimäe külalistemaja võtab
tööle administraatori-klienditeenindaja. CV saata mannimaja@

IMRE SIRKELI

Tanel ja Ignar peredega

Abja keskkooli 32. lend

Taivole

Mälestame kallist sõpra

IMRE SIRKELIT

Mälestame armastatud klassijuhatajat

Südamlik kaastunne
perega isa ja vanaisa

Võtame komisjonimüüki mööblit, lastetarbeid ja kodukaupa.
Taaskasutuskeskus Sahtel Tallinna t 3b ja Kaalu t 9. Info tel
5304 7744, facebook.com/
TaaskasutuskeskusSahtel.

Bestra Engineering AS

kaotuse puhul.

MTÜ Viljandimaa Metsaselts

SALME FREY

Lõppes piin ja lõppes valu,
vabaks sai hing...

5845 3255.

Siiras kaastunne Kerttule lastega

Südamlik kaastunne Kristjanile
ja tema perele vanaisa

Kolleegid sotsiaalametist

Pahteldan, tapeedin, värvin. Tel

PAUL LEHESMETSA

Südamlik kaastunne Lainele kalli vennanaise

kaotuse puhul.

Tel

Tel

Taivole

Südamlik kaastunne Küllile ja
Marekile kalli

kaotuse puhul.

raie.

lõikus.

5609 3174.

TÖÖ

Kulperile

kaastunnet

Merili

ema

PILLE KALDOJA
kaotuse puhul.
Uusna lasteaed Tõruke

venna

ALLAN SOANSI

Mälestame

kaotuse puhul.

LEO TAPPOT

Varalahkunud õepoega mälestavad
Rita õed ja vennad peredega.

Avaldame kaastunnet omastele.
Sirje ja Mart

Triin ja Riho lastega

ANNE LUUR
Avaldame sügavat ja siirast kaas-

4. V 1952 – 26. II 2014

tunnet Heinole, lastele ja lastelas-

Leinavad abikaasa ja lapsed

ANNE LUURI

peredega.

tele
kaotuse puhul.

PAUL LEHESMETSA
Avaldame kaastunnet omastele.

Mälestame unustamatut klassi-

Avaldame sügavat kaastunnet
teile, kallid Maria ja Liina peredega ning Indrek ja Heino, armsa
ema, vanaema, ämma ja abikaasa

ANNE LUURI
kaotuse puhul.

Marika, Evelin ja Ragna peredega

Lahkus meie kallis isa, vanaisa
ja vend

PEETER VEERESTE

Avaldame kaastunnet omastele.
Inno ja Lea

Abja keskkooli 3. lend

Rein ja Ilme lastega

Tema rahu sügav uni hoidku,
öö ta üle pangu käed...

IMRESIRKELIT

PAUL LEHESMETSA

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

Abja keskkooli 19. lend

Perekond Liinsoo

Mälestame kallist töökaaslast

ANNE LUURI
Südamlik kaastunne omastele.

Anne, Alvi, Aita, Kersti ja Liidia

ALLAN SOANSI
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Vilcon Ehitus OÜ

NIKOLAI KUDRINI

kaotuse puhul.
Töökaaslased Erna, Malle,
Margit, Külli ja Ly

Mälestame
RAILI SÄREVIT
Avaldame kaastunnet Janale ja
Ainile peredega.
Meeta, Asta ja Priidu

Kallist õde ja tädi

HILDA KÜTTI
mälestab Laine lastega.

21. IX 1948 24. II 2014
–

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine pühapäeval, 2. märtsil kell 11Suure-Jaani kabelist Pihlaka tänava kalmistule.

Lahkunud sõpra, vaikinud südant
sõber kalliks peab,
meeles püsib,
mida jõudsid elus teha head...

Mälestame head sõpra
IMRESIRKELIT

Avaldame kaastunnet lahkunu
omastele.

Siiras kaastunne kõigile lähedastele kalli isa, venna ja onu
PEETER VEERESTE
ootamatu surma puhul.
Krista, Kristin ja
Ahti peredega ning Mare

Lahkus meie kallis memm
ANNA-MAIEKALLAS
30. IV 1924 26.II 2014
Leinavad tütar ja poeg perega
–

Surgutist.

Lahkunu tuhastatakse.

IMRE SIRKELIT
Südamlik kaastunne omastele.

Südamlik kaastunne Kerttule lastega kalli
IMRE SIRKELI

surma puhul.
Hillar perega ja Aare

Avaldame
lähedastele

siirast

kaastunnet

Kallist sõpra ja toredat jahikaaslast mälestavad Eik, Mart ja Andrus
Baltic Hunter OÜ-st.
Mälestame head sõpra

IMRE SIRKELIT

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Viljandi JK Tulevik

Avaldame südamlikku kaastun-

net lastele peredega kalli
RAILI SÄREVI
kaotuse puhul.
Maia tütre perega

Meelis ja Kaidi

Mälestame väga head sõpra

Töötatud aastate seos
iga seeme su peos
idanes, tärkas ja kasvas...

Meie siiras kaastunne Aelitale isa

Sügav kaastunne omastele kalli

juhatajat

Südamlik kaastunne omastele.

Mälestame tublit töökaaslast ja
koostööpartnerit

Avaldame kaastunnet lähedastele.
Ago, Eelika ja Grete-Liis

Südamlik kaastunne Janale perega kalli ema, vanaema ja ämma
RAILI SÄREVI
kaotuse puhul.
Aune ja Aarne peredega ning
Salme

Mälestame kallist

kaastunne

Südamlik

HEINO SIIMONI
kaotuse puhul.
Rahvatantsurühm Elurõõm

Mälestame head tantsukaaslast
VALDO LAURIMAAD

Avaldame

kaastunnet

Tunneme kaasa Ainile ja Janale
peredega.

Raivo perega

lastele

peredega.

Rahvatantsurühm Elurõõm

Mälestame

RAILI SÄREVIT

Peetrile

venna

teekaaslast lapse-

põlvest

JUHAN OJA
Avaldame kaastunnet omastele.
Hellen ja Asta Kogralt

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

26Läinud

nädalavahetusel Viljandi tennisehallis peetud Eesti tennise liidu grand
prix’ sarja 18-aastaste neidude turniiril osales 26 mängijat. Ainsa viljandlannana kaasateinud Annemai Mutso jõudis poolfinaali,
kus kaotas Polina Tšernjakile. Turniiri esikoha teenis tallinlanna Elisa Mai Koonik.

Koolinoored peavad
Viljandis võimlemispidu
Homme kell 12 algab Viljandis Eesti koolispordi liidu
võimlemisfestival, millel osaleb 31 võimlemis-, akrobaatika-, liikumis-ja koondrühma
14Eestikoolist ning Viljandit
esindabKesklinnakoolkahe
võimlemisrühmaga.
Osalevate võimlejate arv
ulatub neljasajani. Võisteldakse neljas vanuseklassis.
Võimlemisrühmadel tuleb
esitada üks vahendi-või kehakoolikava, liikumisrühmad astuvad võistlustulle

sportlik-tantsulise liikumiskavaga.
Hinnatakse kava kompositsiooni ning rühma esinemisühtsust, väljenduslikkust

ja treenitust.Laureaaditiitlit
väärtrühmad valib välja žürii,
millessekuuluvad võimlemis-,
tantsu-jaaeroobikaspetsialistid Tallinnast, Tartust ja Viljandist. Vaheajal esinevadiluvõimlejad ja tantsijad.
Festivali videoülekannet
on võimalikvaadata aadressilt www.carlnet.ee. (Sakala)

Suurjooks rühib
osalejate rekordi poole
–

ootavadkorraldajad ligi 4000
osalejat. Seda on peaaegu tuhande võrra enam,kui viimase kolme aasta jooksul on tavapäraseks saanud.
Uuendusena stardivad
jooksjad jakepikõndijad tänavu Viljandi staadionilt.
Jookskulgeb aga ikka vabalt
valitud trassil, nagu juba 84
aastat on olnud.
1928. aastal esimest korda teoks saanud ümber Vil-

dega rahvaspordivõistlus ja

tänavukorraldatakse see 85.
korda.
Veebruariga lõpeb üm-

ber Viljandi järve jooksule
esimene
registreerimise
voor. Kõige odavama hinnaga, mis täiskasvanutele on 10
ning noortele ja eakatele 7
eurot, saab end aadressil
www.sportinfo.eeregistreeridaveel tänase päeva lõpuni.
Jooksu start antakse 1.
mailkell 12.Lastejooksud on
tänavukavas päev varem, 30.
aprilli õhtul ning neile järgneb koolide teatejooks ümber Viljandi järve. (Sakala)

Aasta sportlane troonib
Soome liiga paremate seas
Mullu Viljandimaa aasta
naissportlaseks
pärjatud
võrkpalluri Anu Ennoki ko-

duklubiSalo LP Viesti võitis
pühapäeval lõppenud Soome
meistriliiga põhiturniiri ja
sai otsepääsme poolfinaali.
Viimasel viielaastalSoome parimaks naiskonnaks
kroonitud Viesti kaotas põhiturniirilvaidühe mängu, ülejäänud 23 kohtumises teenis
ta võidu.
Turniiritabelisse 67punktikogunud Salo naiskonnale
järgnesid 54 punktiga Anu
Ennoki eelmine koduklubi
OrivesiPonnistus ja53 punktiga HPK. Nii Viestikui Ponnistus jõudsid otse poolfinaali, põhiturniiril kolmandale

kuni kuuendale kohale jäänud naiskonnad jätkavad
veerandfinaalidega.
Soome naiste meistriliiga
põhiturniiri resultatiivsema-

Tulevik alustab
kodumängudega
Madis Luik

vas eestlanna 369 punktiga
neljanda koha ning oli oma
mängude keskmise punktisummaga (16) statistilises
pingereas kolmas. 38 ässpallingut löönud Ennok oli nimetatud näitajaga paremuselt kolmas mängija ning kasuteguriga +222 Soomemeistriliiga põhiturniiri kolmas

madis.luik@ajaleht.ee

võrkpallur.
Veerandfinaalid algasid
sel nädalalningpoolfinaalid
on järgmisel nädalal. (Sakala)

KOOLISPORT. Tänakell 9.30

KORVPALL. Homme kell 13

algavad Viljandi spordihoo-

peavad Viljandi spordihoo-

nes maakonnakoolide esimese kuni kolmandaklassi õpilasterahvastepalli esivõistlused.

nes maakonna meistrivõistluste kohtumise Paistu ja
Kärstna.Kell 14.30on sealsamas vastamisi Pärsti ja Mõisaküla.
Pühapäevaks on Viljandi
spordihoonesse kavandatud
kolm maakonna meistrivõistluste mängu: kell 12 võistlevad Anttila ja Pärsti, kell
13.30Nuia Pop Café jaPaistu
ning kell 15 Kord Nädalas /
Epox.ee jaKärstna.

Viljandi Kesklinna koolis
Eesti võrkpalli liidu U-16
klassi noormeeste karikavõistlustefinaalturniir. Võistlusmängud jätkuvad sealsamas homme kell 11 ja ülehomme kell 10.

JALGPALL

te mängijate edetabelis hõi-

TULEKUL

VÕRKPALL. Täna kell 15 on

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik esindusvõistkond alustab pühapäeval kodusel kunstmuruväljakul Eesti meistrvõholauesagte,ds vastPmäirnuLinameskonag.Pild hekta nätadgaulsetkonrlmängust, milesTu v(sikintes ärkides) vteigElva . SMARKO

FC

kunagi varem pole
osalejate nimekirikaks kuud
enne starti nii pikk olnud.
jooksule
Tänavusele

mese

jandi järve jooks on Eesti
kõige pikemate traditsiooni-

on

1. mail asetleidvale ümber
Viljandi järve jooksule on
endkirja pannud üle 650 ini-

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik esindusmeeskond
alustab sel pühapäeval
koduväljakul oma teist
hooaega Eesti meistrivõistluste esiliigas, kohtudes Pärnu Linnameeskonnaga.
Eelmiselaastal lõpetas Tulevik
tiitlivõistlused esiliiga tugevamas grupis kaheksandana ja
tagas endale liigasse püsimajäämise üleminekumängudega. Tänavu ootab klubi juhtkond võistkonnalt mullusest
stabiilsemat hooaega ja ka veidi paremat kohta.
«Oleme seadnudrealistliku
eesmärgi nagu eelmiselgi hooajal,» ütles klubi president ja
esindusmeeskonna mängija
Raiko Mutle ning tuletasmeelde, et esiliiga debüüdi aasta
peamine ülesanne oli liigasse
püsima jääda. «Tänavu üritame üleminekumängudele sattumist vältida.Teisisõnu loodame sügiseks veidikõrgemat kui
kaheksandat kohta.»

Eeldusi sellekskahtlemata

on, sest meeskonna põhituu-

mik on samaks jäänud.
«Esindusmeeskonnastlahkujaid pole olnud. Mullusest
tõhusamatpanust ootame noorematelt mängijatelt,» nentis
Mutle.
Tuleviku mängutaktika kujundamine ja meeste ettevalmistamine on endiselt peatreener AivarLillevere õlul.Mullu
sageli hätta jäänud ründeliini
täiendab tänavu kogenud Tiit
Tikenberg.
Paarilviimasel hooajal Paide Linnameeskonnas mänginud 31-aastane Tikenberg
omandas jalgpalli algtõed Viljandis, nii et Tuleviku klubi
võibendiselt öelda, et esinduskoosseisukuuluvad vaidkohalikud.
Aivar Lillevere sõnul on
meeskonna hooajaks valmistumine kulgenud plaanitult.
«Peame keskenduma võistkondlikule mängule, siisoleme
võimelised oma eelmise aasta
kohta parandama,» lausus ta.
Eesti jalgpalli meistrivõistlused leiavad aset samasuguses formaadis kui mullu. Premium-ehk
meistriliigasse kuulubkümme meeskonda.Esilii-

gas osaleb 20 esindust, kes on
jagatud A-jaB-gruppi. Viljandi Tulevik võistleb esiliiga tugevamas seltskonnas.
Mulluste tulemuste põhjal
kerkisid B-grupist A-gruppi Pärnu Vaprus ja Nõmme JK Kalju
II. Premium-liigast on esiliigasse taandatud FC Kuressaare.
Esiliiga tugevamast seltskonnast on lahkunud kaks Tartu
esindust, Tammeka II ja SK 10.
Meistriliigas üritab tänavu kanda kinnitada eelmise hooaja
esiliiga teine JõhviLokomotiv.
Nagu rääkis Raiko Mutle,
on hooajaeelsed kohtumised
olnud Tuleviku meeskonnale
küll edukad, ent mänguliselt
krobelised. «Loodetavastileiame vajaliku tunnetuse kiiresti
ning suudame esimeses kolmes kohtumises oma poolehoidjatele positiivseid emot-

sioone pakkuda.»
Viljandi Tulevikukolm esimest kohtumist leiavad aset
kolmel järjestikusel pühapäeval Viljandi kunstmuruväljakul. Sel pühapäeval on ta vastamisi Pärnu Linnameeskonnaga, 9. märtsilKiviõli Irbisega ja 16. märtsil Rakvere Tarvaga. Kõigi loetletudmängude
algus onkell 13.

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
Arvamustoimetaja
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Madis Järvekülg(uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
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
Küljendaja-kujundaja
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068
Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8687
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kolmapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135 AASTA EEST
Sakala, 3. III 1879
Räägime kord seltsidest,

siis peame ka omast Wiliandi Eesti põllumeeste Seltsist jutustama.See selts on
enesele nüüd ühe krundi
ostnud, mis 2 wakamaad
suur, üks jagu raha on ära
maksetud ja kaup on kindel. Selle krundi peale
saab ta enesele ise ühe majaüles ehitama, nimeltühe
suure saali jamuidruumisi, mis suurema seltsi elule
tarwis lähewad.

