Meie geopoliitilist olukordaarvestades
võib öelda, etteeme oma julgeolekutagamisekspiisavalt siis, kui kaitsekulutustele läheb võimalikult palju raha.
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Trikitavad seadmed

Asendustalunik on väärt abiline

Lisaks televiisoritele, mis end öövaikuses ise sisse lülitavad, leidub teisigi veidralt käituvaid
seadmeid. Trikitada võivad ka
moodsad ukse-ja pulsikellad
ning termomeetrid.
LK 7

Eestis pidas mullu asendustaluniku ametit 39
inimest. Ka Viljandimaal on huvi niisuguse teenuse vastu kasvama hakanud, sest peremehed
on jäänud rahule: talu on nende puhkusepäevil
olnud usaldusväärse inimese kätes.

¤

Nadelavad suuresti Venemaa inforuumis ja usuvad kangesti seda, mida
sealpoolräägitakse.
HELLE AUNAP Krimmi eestlastest
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REMONDIPLAAN

PABER

Viljandi katkisi tänavaid
seatakse taas pingeritta
Marko Suurmägi

kannatab kõike!

KONTORIPABER
2.95 €/pakk
Hind kehtib 5 paki ostu puhul.

TT Tarkvara
Lossi t 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

ILM

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Kuu lõpul jõuab Viljandi volikogu ette järgmise
kuue aasta jooksul hädasti parandamist vajavate tänavate nimekiri.
Tähestikulises järjekorras on üles loetud peaaegu kõik linna tänavad.

5°
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub kagutuul kiirusega 3–6 meetrit
sekundis. Sooja on 2–5
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 7.05 ja loojub
kell 17.55.

Aastakümnete jooksul on Viljandis tänavaidremonditud vähem, kui peaks, ning juba aastaid on raekojas nimetatud olukorda katastroofiliseks. Remondiks vajalikku raha napib
aga endiselt.

VILJANDIS
Lasteetendus
Täna kell 11mängib Ugala lavastust «Suur maalri-

Riik vähendab abi

töö».

Tänavu on linnaeelarves tänavate parandamiseks 535 000 eurot ning pindamiseks pisut üle
100000 euro. Seda onküll veidi
rohkem kui paaril varasemal
aastal, kuid näiteks riigi antav
osa on kahanenud. «Kuivaadata seda summat, mida riik on
andnud kütuseaktsiisi rahast,
siis seda on 30 000 eurot vähem
kui mullu,» täpsustas Viljandi
abilinnapea Malle Vahtra.
Eile oli raekotta kogunenud linnavalitsuse liikmete
laual tööplaan pealkirjaga
«Viljandi linna tänavate ja
kõnniteede ehitus-ning rekonstrueerimistööde prioriteedid 2014–2020». Malle Vahtra
selgitusel on sellesülesloetud
tänavad, kus oleks vaja remonti teha. See ei ole pingerida,
vaid tähestikulises järjestuses
esitatud nimekiri ning esialgu
pole selgeks vaieldud, milliseks tööde järjestus kujuneb.
Vahtra hinnangul hakkab
remondi järjekordtõenäoliselt
sõltuma sellest, missugusteks
töödeks on võimalik saada euroabi. Eesti valitsus on andnud
selgelt mõista, et euroraha jagamisel eelistatakse jalakäijatele ja jalgratturitelemõeldud
teid ning seetõttu on võimalik,
et lähiaastatel paneb ka linn
kõige rohkemraha justneisse.

Uus näitus
Täna kell 17 avatakse
Kondasekeskuses varvaskunstnik Mellamaalinäitus «Kirev käteta maailm». Järgneb varvastega
maalimise õpituba, kuhu
on oodatudkõik huvilised.

Mälumäng
Täna kell 17.30algab
spordihoone kohvikus
mälumäng.
Kaunitar ja koletis. Viljandi ehk ilusaim tänav viib järve äärest vanalinna, koledaim lookleb aga otse järve ääres. Pikk tänav (vasakul) sai korda
vähem kui aasta tagasi, Karja tänavat (paremal) hakatakse plaani kohaselt tänavu parandama.
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Küsimusele, kas mõni Viljandis leiduv tänav sellest nimekirjast välja jäi, vastas Malle Vahtra, et esimese hooga oli

tal oma alluvatele sama küsimus.«Need, mis viimastelaastatel on korda tehtud, pole nimekirjas. Aga peaaegu kõik
ülejäänud tänavad on ülesloetud,» tunnistasta.
Selline idee pole Viljandis
sugugi uus: 2011. aasta algul
koostas toonanelinnavalitsuskaheosalise nimekirja. Selles üles
loetutest on korda tehtud neli
esimest: vanalinna jäävad Pikk,
Sepa,Lutsu jaMunga tänav.

Nimekirjas viiendal kohal
seisevLiiva tänav jääbaga oma
aega ootama, sest sel aastal on
tähelepanu kuuendalkohal olnud Karja tänaval. Samuti tehakse sel aastal eelarvekava
kohaselt korda Oja tee ning
Väike-Turu ja Kauba tänav.
Neid kolme aasta taguses loetelusei olnud.

Raha paistab kõnniteedele
«Sellistel tabelitel pole eriti
mõtet,»leidisendine linnapea
Loit Kivistik, kes 2011. aasta lõpul ametisse asudes oma eel-

käijalt nimekirja päris. «Tänavaid saabremontida selle järgi, kuhu on võimalik lisaraha
leida.» Viimasel neljal aastal
on linn täielikultomaraha eest
uueks ehitanudvaid Pika tänava.

Kivistiku sõnul võib olukord Viljandi teedel ja tänavatel lõppeda katastroofiga, kui
neisse ei suudetapiisavalt panustada. Tema hinnangul tuleks alustada viiest peamagistraalist: Tallinna, Jakobsoni,
Vaksali ja Uuest tänavast ning
Riia maanteest.
Jakobsoni tänavat onküm-

mekond aastat tagasi põhjalikult remonditud, Tallinna ja
Uue tänava ning Riia maantee
puhul aitaks Kivistiku meelest
ka vana katte mahafreesimisest ja uue asfaldi asemelelaotamisest.
«Alustada tuleks just peatänavatest,sest need on piinlikud ja ebamugavad,» toonitas

ta.

Malle Vahtra sõnas, et see
on Kivistiku arvamus. «Kui mina vaatan tänavuses eelarves
numbritele otsa, ei näe ma seal
mingit võimalust nende tänavatekallale minna.»

Tubane vastlamöll
Täna kell 18tutvustab
Annika Mändmaa pärimusmuusika aidas vastlakombeid, kell 19lööb simmaniks pilliloo lahti
noorte moosekantide seltsi kapell.

Džässiklubi
Täna kell 20 esineb kohvikus Fellin Maria Gertsjak
Trio.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Eesti erikoolide tulevik
Viljandimaa näitel

JUHTKIRI

Kulutuste
kaitseks
Möödunud

nädalavahetuskujunes kahjuks vastuseks küsimusele, miks Eestis ei tohimingi hinna eest kaitsekulutusi kärpida.
Meie geopoliitilist olukorda arvestadesvõib öelda, et teeme oma julgeolekutagamiseks piisavalt siis,
kui kaitsekulutustele lähebvõimalikult palju raha.
Venemaa lubaduskaitsta oma
kaasmaalaste õigusi rahvusvaheliselareenil jõuliselt ja kompromissitult võis seni tundudaähvarduse
või liialdusena.Paraku näitab
Krimmis toimuv meile, et see pole

nii.
Esitagem endaleküsimus: mis

välistab, et Venemaa võib Eestis
midagi samasugust teha? Ka Maarjamaal nagu Baltikumis tervikuna elab väga palju Vene päritolu
inimesi. JaVenemaa on varem korduvalt väitnud, et Eestis tehakse
neile liiga.
–

–

Ukrainaga võrreldes on meie
Jah,
seis siiski teistsugune. Meie oleme suutnud end nõukogudelisusest
tunduvaltkaugemale viia. Täna või
homme me sellisesseohtu ei satu,
see on selge. Aga kui Venemaal lähebpraegu valitud tee õnneks,
muutub ta paratamatult ambitsioonikamaks. Kunagi võib tema silmis
hägustuda ka Narva jõe kui piiri tä-

Meie geopoliitilist

olukorda

arvestades võib
öelda, et

teeme
oma julgeoleku

tagamiseks piisavalt siis,
kuikaitsekulutustele läheb
võimalikult palju
raha.

hendus.
Seega tuleb minetada kergeusklikkus. Mõnede arvajate sõnul on
Euroopa tervikuna viimase paarikümne aasta suurimaskriisis. Parajasti toimuv meenutab väga 1938.
aastat, mil Natsi-Saksamaa rebis
endale Sudeedimaa.
Ameerika ajakiri The NewRepublic kirjutas äsja nii: «Miks Putin
sedateeb? Sest tal on see võimalik.» Ainuõige lahendus on tema
võimalusi kõigi vahenditega ahtamaks muuta.

REPLIIK

Tõbine orjarahvas
Eestimaalasi

räsib igakevadine gripilaine.
Üllar
Priks
Kui endal veelpõlv lukustub, siis mõnilähedane,
Sakala
sõbervõikolleeg on ikka
433 0044
tekivirnaall värisemas.
Üks asi on muidugi
arutleda, kas oleks pidanud vaktsiinisüstaldelvälkuda laskma võituleb lurisev nina jakopse rebestav köha
lihtsaltära kannatada. Jäägu üht ja teist seisukohtakaitsvad
argumendid targemate inimeste välja tuua.
Räägin hoopis hullust olukorrast, mille loobmeie tervishoiusüsteem.Inimesed lihtsaltei julge haiged olla!Ma ei võta seda õhust. Näen iga päev tuttavaidend ka kõrges palavikus ametipostile lohistamas.Kuu lõpul on juigal juhulvaja
laenu-ja maksurahakokku saada ningkeegi ei patsuta sulle
mõistvalt õlale, kui kipsis jala tõttu palgalipikul kajastuv silmanurga vesiseks teeb.
Vähe sellest. Just lugesin kuskilt, et pinnal püsimiseks on
hakatudohtralt lisatööd tegema. Mitut ametit pidavate inimeste hulk on viimaste aastatega kasvanud suisa poole võrra!
Maei tea, mis mullis meie seaduseloojad elavad, aga olukord, kus sandidkukest koiduniahelaid kõlistavad, on kõike
muudkui jätkusuutlik.

OLEME OMAKS VÕTMAS kaasava
hariduse põhimõtteid, mille
kohaselt ei tohi hariduslike
erivajadustega lapsi kergekäeliseltühiskonnast ja eakaaslastest eraldada.See tähendab, et
nad peaksid saama võimetekohast õpet eeskätt elukohajärgses koolis.
Siiski vajab osa lapsi väga
spetsiifilist ja ressursimahukat
õppekorraldust, mida tavakooli tingimustes onraske tagada.
Nendeletuleb pakkuda erilisi
koole ehk erikoole.
Paljud omavalitsused on
asunud koolivõrkukorrastama.
Ümberkujundamist vajab aga
ka riigi erikoolide võrk. Korrastamise kiirendamise vajadusele osutab näiteks Tapal
toimunu. Ühest küljest on suhtumine hariduslike erivajadustega ja puuetega õpilastesse
muutunud. Teisalt on järsult
vähenenud õpilaste arv tervikuna ning ka rahvastik on ümber paiknenud.
Erikoolide õpilaskohad on
Eestis ebaühtlaselt jaotunud.
Selge ei ole ka riigi jaomavalitsuste vastutus eri raskusega
erivajadustega laste õppe korraldamisel. Nii õpivadpooled
raskete erivajadustega ja
puuetega lapsed riigikoolides
ning pooled omavalitsuste või
eraerikoolides.
RASKEMATE HARIDUSLIKE erivajadustega japuuetega õpilaste
puhul on riik otsustanud enesele võtta suuremaid kohustusi.
See tähendab, etriigi kohustus
on pidada või toetada erikoole,
mis on loodudraskemate ja ka
rohkem ressursse nõudvateerivajadustega lastele.
Riigi erikoolide võrgu kor-

puhul: kas säilitada nende

Tiina
Kivirand
haridus-ja teadusministeeriumi

üldhariduse osakonna nõunik

rastamisel tuleb arvestada
piirkonna õpilaste arvu, spetsialistide ja tugiteenuste kättesaadavust ning transpordivõimalusi, aga ka juba väljaarendatudkoolivõrku.
Tänaseks on piirkondades
ja linnades, kus raskete puuetega lastel pole võimalik riigikoolis õppida, välja arenenud
munitsipaal-ja eraomanduses
olevhariduslike erivajadustega õpilaste koolide võrk. Et
needkoolid toimivadhästi, arvestavad piirkonna vajadusi ja
vastavadlastevanemate ootustele, peavad needsäilima.Eesmärk ei ole hakata muutma
nende koolide omandivormi,
küll aga peab riik kindlaks
määratud tingimustel neid
koole toetama.
HARIDUSLIKE erivajadustega
õppurite osa, tavakoolikaasatuse määr ja erikoolidevõrk on
maakonniti väga erinevad.Seetõttu tulebarvestada piirkondlike erisustega. Maakondlikes
koolivõrgu aruteludes on jäänudkõlama, et erivajadustega
lastel peab olemavõimalus õppida kodulähedases koolis, kui
erivajadus tegelikult ei nõua
tema eraldamisteakaaslastest.
Erikoolidevajadust tunnistatakseraskete meelepuuete ja
psüühikahäiretega laste ning
toimetuleku-ja hooldusõppel
olevate laste puhul need on
–

Ühest küljest on suhtumine
hariduslike erivajadustega
ja puuetega õpilas-

tesse muutunud, teisalt on järsultvähenenud õpilaste arv
tervikuna
ning ka
rahvastik
on ümber
paiknenud.

keskmise, raske või väga raske
vaimse puudega õpilased.
Arvamused lahknevad lihtsustatud õppel olevate laste

jaokskogukondliku traditsioonina riigi erikool või on parem
lahendus tavakool?
Viljandimaal onkaks riigikooli, Lahmuse ja Ämmuste
kool, kus suures osas käivad
lihtsustatud õppel olevad lapsed. Kahes munitsipaalkoolis,
Viljandi Kaarekoolis ja Jaagu
lasteaias-algkoolis, käivad raskemate intellektipuuetega õpilased.
Kuigi osa lihtsustatud õppel olevatestlastest käibka tavakoolidetavaklassides, on hariduslike erivajadustega laste
õpe korraldatud suuresti erikoolides. Märkimisväärne on
asjaolu, et riigi erikoolides on
praegu tunduvaltrohkemkohti,kui on prognoositud vajadus
järgmiseks viieksaastaks. Raskete meelepuuetega õpilastele
on kohad tagatud riigi erikoolides, mis asuvad Tartus.
SELLE AASTA JUUNIKS valmib
riigi erikoolide võrgu kava
ning täpsemad tulevikusuundumused piirkonniti räägitakse läbi maakondlike haridusametnikega. Ümberkorraldused on kavas teha aastaks 2020.
Praegu riigikoolides käivaid lihtsustatud õppel lapsi ei
hakata suunama tavakoolidesse. Kaasava hariduse protsess
on aastatepikkune ja sujuv:
koos tavakoolide valmisoleku
suurenemise ja õpilaskodude
võrgu arenemisega hakatakse
muudatusi rahulikus tempos
ellu viima. Kaugem eesmärk
on, et meil oleks teistest rohkem niisuguseid erivajadusega noori, keda ei pea ühiskonnast eraldama ja kes saaksid
õppida tavakoolides.

Midagi igikestvat peab meile jääma
EESTI VABARIIGI suurim päev on
24. veebruar. Igal aastal aegade algusest peale.
Viljandi on teadupärast
üks neljast linnast, kus eesti
rahvale kuulutati avalikul lugemisel Eesti Vabariigi sündi.
Manifesti ettelugemine jääb
alatiseks Viljandi ajaloo tähtsündmuseks.
Manifestkõlas vabas õhus.
Linnapea luges ja rahvas kuulas. Oliinimesi sada või tuhat,
aga nadolid kohal.
Uue Eesti päevil onsee traditsioon kohtumaja trepil manifesti ettelugev linnapea ja seda kuulavad linlased, pidulik
–

Valli
Veigel
viljandlane

õhkkond, mille loovad ühtlasi
muusika ja rivistus kestnud
25 aastat. Kas on mõtet lasta sel
vaikselt hingusele minna? Mina leian, et midagi igikestvat
omariigi aastapäeva tähistamisel peab jääma.
Üleriigiliselt on põhiürituseks kujunenud niinimetatud

PRÄÄNIK
Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik
alustas uut hooaega 2:0 võiduga Pärnu üle.

–

pingviinide paraad. Ilus jauhke seegi. Aga Viljandile on ajalugu andnud teise suurepärase võimaluse.
Minu arvamus on, et 24.
veebruaril peaks kõik jätkuma
nagu seni: on manifest, linnapea jarivistus, on muusika ja
hümn ning Eesti lipp ja rongkäik/jalutuskäik. Küll tulevad
linlased sedakõike kuulama ja
vaatama. Omal kohal on ka
kõik muu seni olnu: kirik, pärjad,kontsert.
KÕIK SEE saab toimudavabalt
jarõõmsalt, mittekäsu korras
ja vägisi. Et rõõmsalt ja vabalt

tulevad Kaitseliit ja Naiskodukaitse, on enesestmõistetav.
Kodutütred janoorkotkad on
see tuumik, kelle kaudu peaks
patriootiline innustus levima
õpilaskonna hulgas. Kaasa
võiks lüüa isegi seenioride organisatsioonid oma esindustega. Vaba linlane tuleb nagunii.
Et see kõik saaks niiviisi
kesta, onvaja ainultüht: kanda
iga päev oma südames killukest armastust Eesti vastu.
Muide, sel aastal kõlas manifest 24. veebruaril paremini
kui nii mõnigi kord. Tänu linnapeale selle eest.

PIITS
Keegi puistas pühapäeval Viljandis Vaksali tänava ääres
seisva prügikasti sisu laiali.
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UUDISED

312 260Eesti

Loto maksis mullu võitudena välja 21,5 miljonit eurot, kuid 312 260
euro ulatuses võite aegus. Praegu otsib Eesti Loto taga inimest, kes ostis
detsembri keskel Viljandis lotopileti,
millega võideti 24 396 eurot. See pilet
aegub kahe nädala pärast.

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

Noortenädal
tõuseb tuhast

Peo näo eest

hoolitseb
kolm tuntud

tegijat
Margus

Madis

Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Neli aastat varjusurmas olnud noortenädal
ärkab kevadvaheajal
Viljandis taas ellu.

Kuigi suvise Viljandimaa
laulu-ja tantsupeo ideevõistlus läks luhta, on nüüdseks peo tegijad leitud.
Koore hakkab vedama
Sakala meeskoor, orkestrid
võtab oma tiiva alla Tonio
Tamra ja tantsijad Vaike
Rajaste. Täna on esimene
kokkusaamine, kus räägitakse repertuaarist.
«Olukord on lahenenud,» tõdes Viljandi maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Anneli Kundla
ning lisas, et täna lepitakse
kokku laulupeo repertuaar
ning tantsuinimestega kohtutaksereedel. Peagi algab
maakonna kollektiivide

«Kui varjud ja surmad Viljandis vahepeal ringi liiguvad, pole ju midagi teha,»
nentis Sakala keskuse noorsootöö koordinaator Mart
Saar.
Viimati sai noortenädal
teoks 2010. aastal ja see oli
järjekorras viies. «2010. aastal lõpetas linn osalemise
mittetulundusühingu Viljandimaa Noortekeskus töös.
Sellega kadus kogu inimressurss ja sisuline töö,kaasa arvatud noortenädal,» selgitas
Saar.

peole registreerimine.

Et uut konkurssi enam
välja kuulutada ei jõutud,
leiti peo lavastajad ja korraldajad otsepakkumistega. TonioTamra on varem
öelnud, et kava kokkupanek väga mahukas töö pole.
«Sel aastal on lihtsam,
sest on kokku lepitud, et
esitamisele tulevad üldlaulupeo lood,» rääkis ta. «Midagi juurde õppida pole ju
vaja. Kõik on tarvis lihtsalt
ilusasse vormi valada.»
Maakonna laulu-ja
tantsupidu peetakse koos
hansapäevadega 8. juunil
Viljandi uuel lauluväljakul.
Kundla kinnitusel pole tal
mingit alust kahelda, kas
peo korraldamisega selleks
ajaks valmissaadakse.
«Et pidu onkoos hansapäevadega, rääkisime laulu-ja tantsupeo kujunduse
asjus Tõnno Habichtiga,
kes loob hansapäevade kujunduse, jata lubaska meie
peo kujunduse teha,» kõneles Kundla. «Pidu tuleb
uuel lauluväljakul, mis on
suur ja ilus.»
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Ehkki looduslik lumi on kõikjalt kadunud, on täna võimalik oma vastlaliug Huntaugu mäe kunstlumel ära teha.

VASTLAPÄEV

Ka põrandal

saab kelgutada

Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Lumepuuduse tõttu saab täna päris õiget vastlaliugu lasta vaid
Viljandi lumepargis. Mitmel pool on kavas aga
tubased ettevõtmised.
NäiteksKarksi vallakultuurikeskus on vastlapäeva tähistamise põhjalikult ette võtnud.
«Tulge mürgeldama!» kutsus
keskuse juhataja Kai Kannis-

tu.
Kultuurikeskusesse veetakse hüppamiseks ja liulaskmiseks kõrged batuudid, tulijaid
ootavad vastlakuklid ning saab
pidada lumesõda. «Noortekeskuse nooredvalmistasid igavese hunniku lumepalle,» sõnas
Kannistu.

Külla tuleb ennustaja

Vaike Rajastel ja Tonio Tamornal pidude kor aldamises

suured kogemused.

ELMO RIIG

Lumepallid mätsitimahulisest
vatiinist ja tõmmati niidiga
kokku. «Kui lund ei ole, siis
oleme loomingulised jaleiame
alternatiivid,» selgitas Kannistu. Tema sõnul saabka põrandapinda kelgutamiseks kasutada:üks inimene onkanga peal
ja teisedtõmbavad teda.

Viljandi rahvas on kella
kuuest õhtul oodatudpärimusmuusika aita.
Sakala keskuse kultuuritöö
projektijuht Heli Anni ütles, et
kuna lund pole, otsustati väliüritusedära jätta.«Ei ole mõtet hakata väljas midagi korraldama,kui suure tõenäosusega
inimesedkohale ei tule,» lausus ta ning lisas, et vastlapäeval on põhiatraktsioon ju ikkagi lumi.
Kui maa oleks valge, oleksid lapsed saanud hommikul
aida kõrval liugu lasta ning kella neljast oleks alanud isetehtud sõiduvahenditega liulaskmise võistlus. Samuti oli plaaniskorraldada Rosencrantzi ja
Guildensternikulli jakirja viskamise võistlus. «Et välised
sündmused jäävad ära ja õhtune aeg näitlejatele paraku ei
sobi, jääb ka see osa ära,» selgitas Anni.
Küll aga on endiselt kavas
õhtused tubased ettevõtmised.
Kella kuuest tutvustabAnnika
Mändmaa huvilistele vastlapäeva traditsioone ning seejärel saavad kõik noorte moosekantide seltsikapelli järgi tantsu lüüa. «Nad mängivad kaks
setti, mille vahel on 45-minutiline paus. Sel ajal tulebkülla
ennustaja,» rääkis Anni.

Eelmiselaastal jutustas ennustaja igale huvilisele tema
tulevikust ning Anni sõnul on
tänavu samamoodi.

Lund otsima
Männimäe lasteaia direktori
Ene Männiku sõnul lähevad
selle lasteaia suured lapsed
soojast ilmast hoolimata lund
otsima. «Nad teavad, et seal
Huntaugu rajal on seda veel.
Nad võtavadpepuplaadid kaasa ja saavad seal liugu lasta,»
rääkis ta.
Kolme-ja nelja-aastased
teevad direktori sõnul pikema
matka ja väiksemad rühmad
osalevad vanematega mänguõhtul. «Meil on õuesneed tavalised liumäed, millelt suvelgi
alla saabsõita.Neid saab praegu ka edukalt kasutada,» lausus Männik.
Lisaks teevad suuremad
lapsed homme vastlapäeva
kommete kohta viktoriini.
«Hernesupp ja vastlakuklid
on kindlasti ka,» lõpetas Männik.
Viljandi lumepargi lumi on
nädalavahetusel värskelt pressitud. Homme on lumepark
kõigile liulaskjatele avatud tavalisest tund aega varem,kella
11-st.

Aktiivsetest
noortest pole
kunagi puudust olnud, nad
tuleb lihtsalt
üles leida.
MART SAAR,
Sakala keskuse
noorsootöö koordinaator
2010. aasta lõpul lahkus
Mart Saar Viljandimaa noortekeskuse juhi kohalt. Pool
aastat oli ta Abja gümnaasiumi huvijuht, siis töötu ning
2012. aasta augustis asus tööle Viljandisse Sakala keskusesse.
«Ma teen noortevolikogugateist aastat koostööd, suhtlen ja kuulen, mida noored
räägivad ning mõtlevad,» ütlesSaar. Aktiivsetest noortest
pole tema sõnul kunagi puudust olnud, nad tuleb lihtsalt
ülesleida.
Noortenädala taaselustamine tuliSaare sõnul jutuks
mõttetalgute käigus eelmise
aasta novembris. «Mõned

MIS ONKAVAS
Noortenädal kestab
14.–22. märtsini.
•

•

See stardib üle-eestilise noortekeskuste
IT-ööga, millel pakutakse IT-teadmisi.
Plaanis on veel moeja ilupäev, moeloojate
võistlus, DJ õpituba,
piljarditurniir, tõuke-

rattavõistlus, diskoõhtu japalju muud.
Allikas: Mart Saar

õpilased isegi mäletasidseda

nädalat,» meenutas ta.
Üks mäletajaid on noortevolikogu esimees Kris

Süld. «Meiloli sisehallisvist
isegi võistlus sel ajal,» sõnas
ta. Noortenädala taassünniks tuleb initsiatiiv tema sõnul aga eelkõige Mart Saarelt ning linnavalitsusekultuuri-ja noorsootöö spetsialistilt Vilja Volmerilt, mitte
noortelt.
«Me rääkisime Mardiga,
et «Bash» on ju olemas ja täidab suvel seda rolli, et kas
üldse on kevadel midagi vaja, ja Martarvas, et ikka on,»
rääkis Süld.
Eelmisel aastal sai Mart
Saare sõnul noortenädala
korraldamise üheks takistuseks ruumipuudus. «Meiloli
Sakala keskuses ainult 70
ruutmeetrit teise korruse
pinda,» ütles ta.
Tänavu soosib nädalat
tõik, et linn on selle aasta
koolivaheaegade noorteürituste korraldamiseks andnud
1875 eurot. Eelmisel aastal
linnaltsellisesmahus toetust
ei saadud.
«Kui palju me jätamesellest suveks jakui palju sügiseks, see ongi minukui koordinaatori, koostööpartnerite
janoorte ühine otsus,» selgitas Saar. Et noortenädal on
kõigi koolivaheaegade üritustest tuumakaim, neelab see
tema sõnul kaks kolmandikku linnaantud rahast.

Neli aastat tagasi võistlesid noortenädala ajal Viljandi no rtekeskuse ekstreemspordihallis tõukerat urid.ELMO RIIG
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Kas Viljandi linnavolikogu peaks kogunema
igal kuul Sakala keskuses või naasma raekoja saali? See küsimus
tekitas volikogus solvavaid repliike ning lõppes otsusega, et kogunetakse endises kohas.
«Lõpetage see tsirkus see on
–

nõme!» prahvatas Reformierakonna nimekirja kuuluv
Tauno Tuula neljapäeva õhtul, kui hakati arutama volikogu märtsikuu istungi aega ja
kohta. Enamuse otsusega lepiti kokku, et järgminegi kord
kogunetakse Sakala keskuse
ehk endise kultuurimaja suures saalis.
Et seal koosolekutkorraldada, peab volikogu keskuselemaksma.Soodushinnaga arveldades oli jaanuari istungi
rent 153,60 eurot. Raekoja saali eest maksta ei ole vaja.

Raekoja saali ratastoolis
ei pääse
Tauno Tuula meelest pole
mingit põhjust istungit suuremas saalis pidada, sest linnakodanikud seda vaatamas ei
käi. «Nullinimest oli saalis ja
nii juba neljas kord,» teatas

ta.

Volikogu istungite Sakala
keskusesse kolimist põhjendas volikogu juht Randel
Länts sügisel asjaoluga, et
sinnamahuvadpealtvaatajad
paremini ära kui raekoja istungisaali.

«Raekoja teisele korrusele ei pääse ratastooliga, aga
volikogu liikmete seas on üks
ratastoolis liikuvinimene,» nimetas Länts teisegi põhjuse,
miks valitiSakalakeskus. Ratastoolis volikogu liige on Mati Rohtlaan.
Läntsi arvates võibraekojasaalinaasmist kaaluda siis,
kui raekojas tekibratastoolis
inimesel teisele korrusele
pääsemise võimalus.
Viljandi abilinnapea ArdoAgasilla selgitusel käib parasjagu sobivate trepirobotite otsimine.Roboteid müüvatest firmadest on uuritud, kui
palju need maksavad ja kas
neid saaks Viljandis kasutada, kuid seni pole mingeid otsuseid linnavalitsuses langetatud.Ratastoolisinimest trepist üles sõidutavat robotit
oleks vaja mõlemasse linnavalitsusele kuuluvasse hoonesse.
Nagu endinelinnavalitsuse liige Tauno Tuula volikogu
saalis teatas, on ta 12 aastat
võidelnud, et liikumispuudegainimene pääseks ametniku

juurde. Tema väitel peaks
nüüd sellega tegelema just
Mati Rohtlaan.
Küsimusele, miks ei õnnestunud tosina aastaga linnavalitsusehooneidratastooliga ligipääsetavaks muuta,
vastas Tuula, et põhjus oli rahas. Mõnihetk hiljem tunnistas ta, et tõenäoliselt oli peapõhjus ikkagi selles, et prioriteedid olid teised ja invaliftide muretsemine jäi muudele
asjadele alla. «Jah, me ei teinud piisavalt, aga me ka ei
näidelnud, et oleme selles
osas hirmus hoolivad,» põrutas ta. «Nüüd tehakse volikogu istungiga näitemängu, aga
ametnike juurde ja teistesse
linna asutustesse ei pääse ratastoolis inimene ikkagi sisse.»

MARKO SAARM

nelja tunni, tulineilmaksta

kõledusega. «Nagu nõukogu-

gi aeg on alla nelja tunni,
nagu seekord oli, tuleb ühe
tunni eest tasuda 12 eurot.
Kui volikogu peaks loobuma meie saalis istungite
pidamisest, siis usun, et tühjaks see ei jää. Meie suur
saal on üsna hõivatud, neljapäevad on näiteks väga magusadkonverentsipäevad.

de ajal, kus kõik pidi olema
ebaloomulikult suur,» leidis

SELGITUS

Jaanus

Kukk
Sakala
keskuse juht
Jaanuari istungi eest maksis volikogu Sakala keskuselekoos käibemaksuga 153,60
eurot. Et istung kestis üle
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päeva rendihind.Kui istun-

Et ratastoolis inimeneraekoja teisele korrusele volikogu
saali pääseks, on Tauno Tuula
ise nõus tedaabistama.«Meil
on volikogus 20 meest, ratas-

\
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tooli tõstmisega saame kindlasti hakkama,» sõnas ta.
Mati Rohtlaan, kes läinud
neljapäeval peetud istungil
osaleda ei saanud, tunnistas
hiljem, et Tauno Tuula sõnavõtt tundubtalle solvav.«Jääb
mulje, et kogu võitlus käib
justkui minu pärast ja nüüd
öeldaksemulle: «Ratastooliga
mees, ära roni volikokku!»,»
sõnas ta.
Rohtlaan tunnistas, et raekotta ta tooliga tõesti ise ei
pääse. Eelmisel aastal peeti
raekojas neli volikogu istungit
ning siis aidati teda ning tõsteti ta teiselekorrusele.
«Tauno Tuula küll nende
tõstjate seas polnud,» meenutas Rohtlaan.
Ajaloolisele keerdtrepile
sobiva tõstuki leidmist pidas
Rohtlaan üsna lootusetuks ettevõtmiseks. «Ma isegi eikujuta ette, kas selliseid tõstukeid
üldse olemas on ja kui palju
need maksaksid,» lausus ta.
Tauno Tuula väidet, et tema peaks olema teiste ratastoolis olijate eestvõitleja,
peab Mati Rohtlaan samuti
kummaliseks, sest ta on aastaid töötanud selle nimel, et
Viljandi linnas oleks võimalik
ratastooliga liikuda.
Sakala keskuse saalhäirib
Tuulateeskätt omasuuruse ja

Tauno Tuula sõnad
solvasid ratastoolis liikujat
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JA USALDUSVÄÄRNE KINNISVARABÜROO!

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

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

Müüa kinnistu Viiratsi vallas. Kaunis ja moodne eramu,krunt 1,4 ha.
Hind 145 000 €.
Jüri Ojamaa, tel 5660 8075

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

ta.

Randel Läntsi meelest on
Sakala keskus volikogule aga
hea jaõige paik. «Loomulikult
olen ma nõus arutama tagasikolimist, sest raekoja saalil on
oma ajalooline väärtus, aga
see on pisike ja sealkipub õhk
otsa lõppema,» nentis ta.

Müüa kinnistu Karksi vallas Kõvaküla külas. Looduskaunis asuMüüa kinnistu Viljandi vallas koht, u 2 km Karksi-Nuia linnast.
Vanamõisa külas. Üp 330,5 m²,
Kinnistu 14,4 ha.
krunt 12,4ha. Hind 99 000 €.
Hind 99 800 €.
Lily Škurin, tel 5663 1991
Siirius Sikka, tel 5666 5424
Tel 433 0111
viljandi@pindi.ee
Tartu tn 11 / Lossi 29
•

www.pindi.ee

•

•
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Kas täitub unistus Pilistvere vallast?
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

«See on naerukoht!»
sõnab Kõo vallavanem
Tarmo Riisk pärimise peale, mida ta arvab
sellest, et Kõo valla ja
Võhma linna tõmbekeskuseks nimetati SuureJaani linn.
Riiski meelest ei tõmba Suure-Jaani Kõo elanikke sugugi.
Nemad on pilgu pööranud
hoopis Põltsamaa või Viljandi
poole. Sama ütleb oma kodanike kohta Võhma värske linnapea Anneli Siimussaar.

Põhja-Viljandimaale
kaks tõmbekeskust
Linnapea rääkis, et enamiku
teenuseid saavad võhmalased
kätte oma kodulinnas ja kui
vaja, sõidavad nad Viljandisse. Ka Kõo valla Võhma-poolsete külade elanikud kasutavad tema jutu järgi Võhmas
pakutavaid teenuseid. Pealegi on Suure-Jaaniga bussiühendus väga kehv.
«Mis tõmbekeskusest me
siin räägime? Eriti Kõo valla
seisukohalt on see absurdne,» kõneles Anneli Siimussaar. «Pigem võiks meie tõmbekeskus olla Viljandi. Praegu on Võhmal see võimalus
välistatud, sest omavalitsusreformi korralduse seaduse
kohaselt peab valdade jalinnade ühinemise tulemusena
loodav omavalitsus koosne-

EELNÕU
Läinud kuul saatis regionaalminister kooskõlastusringile omavalitsusreformi korralduse seaduse eelnõu. Selle järgi
jääb Eestisse pärast
2017. aasta kohalikke valimisi kuni 63
tõmbekeskuste ümber moodustatavat
omavalitsust, milles
elab 5000 inimest.
•

•

Viljandimaal on tõmbekeskusteks nimetatud
Viljandi, Suure-Jaani ja
Karksi-Nuia linn.
Eelnõu näeb ette kaheetapilise ühinemisprotsessi, mille esimeses
etapis ühinevad vallad
ja linnad täiesti vaba-

tahtlikult, kuid teises

•

etapis sekkub juba riik.
Eelnõu kohustab omavalitsust, mis kriteeriumidele ei vasta, algatama omavahelisele kokkuleppele jõudmiseks
ühinemisläbirääkimisi.
Ajakava järgi peavad
tõmbekeskuste ümber asuvad omavalitsused esitama tänavu 30.
detsembriks maavanemale volikogude ühinemisotsused.
Allikas: Postimees

ma ühise piiriga territooriumidest.»
Siimussaare
meelest
peaks Põhja-Viljandimaale
jäämakaks tõmbekeskust.
Ehkki volikogudes ei ole
aruteludeni jõutud,on nii Kõo
kui Võhma omavalitsusjuhid
taas tasahilju asunud üles
soojendama plaani luua vald,
mis kopeeriks ajaloolise Pilistvere kihelkonna piire. Just
selle arvamuse ütles oma tervituskõnes novembrikuus Pilistveres kihelkonnapäeval
välja Tarmo Riisk.
Lisaks Kõole, Võhmale ja
Imaverelekuulus ajaloolisse
kihelkonda Kabala piirkond,
mis 2005. aastal liitusTüri vallaga. Lõplikult ei ole siiski
maha maetud mõtet sedagi
oma mesti meelitada, sest Kabala on jäänud Türi vallas
ääremaaks ja see pole paljudele elanikele meeltmööda.
Kabala piirkonna Võhmapoolsete külade lapsed käivad
endiselt lasteaias ja koolis
Võhmas, see omakorda muudab keerukaks huvikoolide
rahastamise.
Kõo ja Imavere juhid
ühendvalla loomisest leheveergudel eritiinnukalt kõnelema ei kipu.
«Tead, see eihuvita enam
kedagi,» ütlesKõo vallavanem
Tarmo Riisk. «Võime sellest
unistada, aga inimesed on
apaatsed. Neil on igapäevase
toimetulekuga nii
palju tegemist, et
see ühinemise
teema on teisejärguline.»
Riiski meelest
on kogu ühinema
sundimise plaan
üleüldse mäda.
«Mida see muudab?Kui tulu-ja
rahabaas jääbsamaks, vireleme Tarmo Riisk
ikka edasi.Vaadakem näiteks seda,
mis Suure-Jaani vallaskoolidega toimub. Mis saab staažikatest õpetajatest? Meil on
väike vald, seega on lihtsam
kooli püsimajäämist mõjutada.»
Juhul kui ühineda ikkagi
tuleb, peab Riisk kõige mõistlikumaks justPilistverekihelkonna piiridesse jäävateomavalitsusteliitmist.«Kui leivad
paneksid ühte kappi ühtviisi
vaesed javäikesed, olekskõigil võimalik hiljem ka võrdselt
areneda,» põhjendas ta.
Tekkiv omavalitsus peaks
Tarmo Riiski meelest jääma
Viljandimaa piiridesse. «Ega
me 1940. aastatel kommunistide tehtud lollusi
kordama hakkaks,»

ELMO RIIG

30. jaanuaril Võhmas peetud arutelukoosolekul kõneles siseministeeriumi projektijuht Sulev Valner kommunikatsioonist ja kihelkonnast.
Pilistvere vaimuliku Hermann Kalmuse hinnangul on
ühinemine hädavajalik.

«Õnneksräägitakse riigi tehtavast haldusreformist järjest tõsisemalt,» lausus ta.
«See aktiveerib
omavalitsusjuhte
tegutsema. Mõistetakse, etkui ise liitumist ette ei võeta, tehakse otsus,
mis ei pruugi elanikele
sugugi
meeldida.Tõepoolest: Suure-Jaani
Kõo või Võhma tõmbekeskusena eiole tõsiseltvõetav.Rahvas käib kas Põltsamaal või läheb otse Viljandisse.»

Väikevallad on aja

ära elanud
HermannKalmuse meelest on
väikevallad praegusel kujul
oma aja ära elanud.Maaelanike arv on jõudsalt kahanenud,
iseäranis väheks on jäänud
noori.

«Kõo vallas on 1100 inimest, neistbrutotulu teenijaid
pelgalt 400. See ei ole tulumaksu mõistlik kulutamine.
Maksumaksjaid on vähe ja lisaväärtuse loojaid napib,»
rääkis Kalmus.
Tema meelest oleks ajaloolisePilistvere kihelkonna
piirides valla loomine igati
loogiline, kuid vaagida tasuks ka teisi variante. «Tähtis on, et lõpuks asi ära tehtaks.»
Ka Kalmuse meelest võib
tõelise tõmbekeskusepuudumine isegi kasuks tulla,

sest keegi
ei hakkaks domineerima ning tekiks võrdsete
koostöö. «Pilistvere vallas
saaks valitseda
nii, et hundid
oleks söönud ja lambad
terved.»

ARVAMUSED

Anneli

Siimussaar
Võhma
linnapea
Meie arvates oleks üks võimalus moodustada omavalitsus
kihelkonna põhjal. Olememitme kihelkonna omavalitsusjuhiga seda teemat pisut arutanud ja tundub, et see oleksüks
variant, kuidas oma piirkonda
säilitada. Suures omavalitsuses jääksime ääremaaks.
Ühe mõttena on läbi käinud Kolga-Jaani arutelule
kutsumine, sest ka see omavalitsus ei tõmbu kuhugi poole. Milline on ühinemise
koha pealt Türi valla Kabala
inimeste seisukoht, ei oska
ma öelda. Türi valla väiksemate külade Kahala, Villevere, Ollepa ja Rassi elanikud
kasutavad igapäevateenuseid
Võhmas ja on seisukohal,
et Võhmaga liituda oleks õigem.

Sulev
Valner

põrutas ta.

Imavere vallavanema
Jüri
Ellrami meelest on maavalitsusteroll marginaalne, seega ei
oleks maakondlik kuuluvus
kuigi tähtis. Seda, millistliitumistImavere pooldaks, ta öelda ei osanud. Ellram pidas
võimalikuks nii Pilistvere vallaga ühinemistkui ühtse Järvamaa varianti. Et rahvaarv
järjest väheneb, võib tema
meelest tulevikus väikseks
jäädaka Pilistvere kihelkonna ala hõlmav vald.

Kalmus toonitas, et uusi
piire tõmmates tuleb meeles
pidada ajalugu. «Türi valla
häda on asjaolu, et see ei ole
loodud kihelkonna põhjal.
Tekkinud on veider moodustis. Suure-Jaani põhineb ajalooliselkihelkonnal ja toimib
märksa paremini, sest see on
loomulik koostoimimise piirkond,» selgitas ta. Tema hinnangul saakskoondumise korral värvata omavalitsuse ametikohtadeleparemaid spetsialiste, samuti võiks sel juhul
jääda rohkem raha näiteks
noortetöö toetamiseks.

siseminis-

teeriumi omavalitsusreformi
projektijuht

TERRITOORIUM
Ajaloolise Pilistvere kihelkonna piiridesse
jäävad Kõo, Imavere ja endine Kabala vald
ning Võhma linn.

Eesmärk ei ole lihtsaltkedagi
liita, vaid oluliselt tugevdada
kohalikke keskusi ning luua
senisest võimekamad omavalitsused.
Väikesteomavalitsuste juhid eiole enamastiliitumisest
huvitatud. Üks põhjus on see,
et nad hoiavad oma ametikohast kinni, teiseksei taha nad
tunnistada, et ka nemad on midagi valesti teinud.

UUDISED
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Krimmis tantsitakse
Venemaa pilli järgi
Rannar Raba

aastat elasin. Just läinud näda-

lasi, kes rõhuvad vajadusele

rannar.raba@ajaleht.ee

lavahetusel rääkisime.

Olustvere ametikooli õppeosakonna juhataja Helle Aunap, kes
elas 2000. aastate keskel Krimmis Krasnodarka külas ja õpetas koolilastele eesti keelt, peab
Venemaa sõjaväe sissetungi Krimmi poolsaarele ehmatavaks jõukasutuseks iseseisva Ukraina
riigi vastu.

Mis sealtkosta on? Millised
meeleolud valitsevad?
Esiteks peab siinkohalrõhutama, et Krasnodarka on kõrvaline küla, mis asub Krimmi
pealinnast Simferopolist enam
kui saja kilomeetri kaugusel.
Ega nad seal väga täpselt tea,
mis suuremates keskustes toimub. Nad elavad suuresti Venemaa inforuumis ja usuvad
kangesti seda, mida sealpool
räägitakse.
Neil on jäänud mulje, et
Ukraina tagandatud presidendile Viktor Janukovõtšile on
liiga tehtud ning teda asja ees,
teist takka süüdistatud palju
suuremates pattudes, kui tema
hingel tegelikult on. Ka Vene
vägede sissetungist Krimmi ei
arva naderiti midagi. Ütlevad,
et pole ju õieti teada, kellega tegu on,
sest sõduritel pole
eraldusmärke kes
see üldse ütleb, et
need on venelased?
Internetistteleülekandeid vaadates on mulle tundunud, et kaamerate
ette võetakse ikka
neid kõige lärmakamaid vene rahvusest mehi, kes
räägivad, kuidas tatarlased
neid peksavad. Nägin ka üht
vene naist, kes marssis demonstratsioonil ja rääkis
pealtnäha väga siiralt, kuidas
ta on Venemaale tänulik, et
see neile appi tuleb ja vabaks
saada aitab.
Aga mingil määral on siiski
näha olnud ka neid, eeskätt
nooremaid haritlasi ja üliõpi-

säilitadarahu ning peavad Ukraina koosseisus jätkamist
heaks variandiks. Nende meelest on sõjaliste vahendite kasutamine liig mis liig.

Samaskaldub ta arvama, et kohalikenamus on asjade sellise
käiguga pigem rahul.
HelleAunap, kui paljuKrimmisEesti juurtega inimesi
elab?
Minatulin sealtära
2006. aastal ja küllap on vahepeal arvud mingil määral
muutunud, aga toona oliKrasnodarka
külas, kus mina elasin, ning Simferopolis ja Sevastopolis kokku umbes 60
inimest, kellega sai
vähemal võirohkeHelle Aunap
mal määral eesti
keeles
rääkida.
Eestlaseks peab end muidugi
palju rohkem inimesi omal
ajal on juttu olnud paarist tuhandest.
–

Kui tihedalt te sealsete tuttavatega praegu suhtlete?
Vahepeal suhtlesin harvem,
agaviimasel ajal olen pidanud
Skype'i kaudu ühendust Rita
Kuusega, kelle juures ma kaks

–

Millised meeleolud võiks peale jääda?
Nii kahju, kui sellest ka pole,
venemeelsed on ilmselt enamuses. Krimmis elab küll üle
saja rahvuse, kuid venelasi on
neist kõige rohkem. Ukrainlasi jatatarlasi on palju vähem.
Ka tatarlastel on oma nõudmised.Nemadki tahaksid oma
vabariiki, aga neid on selle saavutamiseks Krimmis selgelt liiga vähe.
Kas see tähendab, et kui Venemaa peaks tõepoolest jääma
Krimmi poolsaart okupeerima, ei pruugi kohapealsetelt
inimestelt märkimisväärset
vastupanu tulla?
Jah, ma kardan küll. Nagu juba ütlesin, suurem osa neist on
venelased. Paljudel on Venemaaga tihe side: seal elavad
nende sugulased ja sõbrad
ning paljud käivad Venemaal
tööl.
Toona, kui minaseal elasin,
ei olnudUkrainariigi kohalolu
Krimmis just ülearu tunda
ning mul on viimaste päevade
sündmustepõhjal jäänudmulje, etvahepeal pole kuigi palju
muutunud. Koolides lastele
küll räägiti Ukrainast janäidati sinikollast lippu, aga inimesed suhtlesid ikkagi vene keeles. Ka see kool, kus ma töötasin, oli venekeelne ukraina
keelt õpetati nagu iga teist
võõrkeelt.
–

Venemaa on sissetungi ettekäändeks toonudvajaduse

et eelmisel nädalavahetusel lehvis enamikul Krimmi poolsaare ametiasutustel ja sõjaväeosadel veel
Ukraina lipp, olid need pahatihti ümber piiratud sõduritest, kelle tundemärgid ei jätnud kahtlust, et tegemistVoenn eriväelastegaV.ASILY FEDOSENKO (REUTERS)
Olgugi

kaitsta oma kodanikke ukrainlaste ja tatarlaste vägivalla eest. Kui palju sellel saab
tõepõhja olla?
Eks olukorra kuumenedes või
eri taustaga inimestevahel ikka kähmlusi ette tulla, aga üldjoontesei suuda ma seda uskuda.Krimmis ollakse harjunud
teadmisega, et ümberringi elab
paljude rahvuste esindajaid.

2000. aastate keskel oli koolides isegi selline aine, millega
taheti süvendada sallivust ja
tutvustadakõiki kohapealseid
rahvusi.
Tõsi, see, et omal ajal kodudest välja aetud tatarlastele
anti õigusKrimmi tagasi tulla,
on teistes põhjustanud mõningast turris olekut. Eeskätt ollakse pahased selle pärast, et

tatarlased ei naase nendesse
piirkondadesse, kus on nende
juured, vaidikka mõnusamatele rannikuäärsetele maadele,
mis pole kunagi nendekäes olnud. Ses mõttes on väikest hõõrumist ja meeleavaldusiolnud
küll, aga jutt laialdasest ja otsesest rahvustevahelisest vägivallast tundub mulle uskuma-
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Statistikaameti esialgsetel andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted
2013. aastal Eestis ja välisriikides kokku 2,2 miljardi euro eest.
See oli 0,7 protsenti rohkem kui 2012. aastal.

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

Viljandis

ANOMAALIA

Nii ukse- kui pulsikell
võivad mõnikord
vingerpussi mängida
Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Korteri uksekella vajutamisest heliseb ka naabri uksekell; termomeeter, mille andur pole akna taha kinnitatud, näitab õiget välistemperatuuri; pulsikell kuvab
ebanormaalselt suuri
numbreid... Miks moodsad seadmed sääraseid
vimkasid viskavad?
Ülemöödunud nädalal kirjutas Sakala televiisoritest, mis

on keset ööd ise tööle hakanud. Nutikate telerite puhul
toodi põhjenduseks tõik, et
nood otsivad serverist automaatselt tarkvarauuendusi.
Kineskooptelerite kohta öeldi, et nii võib juhtuda elektrikatkestuste korral:kui vool tagasi tuleb, lülitub ooterežiimile jäetudpildikast tööle.

Kell teatab naabri külalisest
Peale televiisorite tuleb aga
esiti seletamatuna näivaid
seiku ette teistegi seadmetega. Näiteks on suurtes kortermajades juhtunud, et naabrid
on ostnud endale ühesuguse
juhtmeta uksekella ja alati,
kui ühe ukse taga nuppu va-

jutatakse, heliseb ka teise
kell.
Viljandi Decora kaupluse
müüja Virve Karelson ütles,
et ta on sellisest asjast küll
kuulnud, kuid keegi niisuguse mureganende poole pöördunud ei ole. «Peab lihtsalt
vaatama, et uksekella nupul
jauksekellal olekskasutusel
üks ja sama kanal ning see
erineksnaabritekella omast.
Siis eiole säärast asja karta,»
lausus ta.
Viljandis televisiooni vastuvõtusüsteemide paigalduse
ja hooldusega tegeleva osaühingu Aveton omanik Harri
Koiksaar kuulis niisugusest
anomaaliast esimest korda.
Tema arvates võibasi olla selles, et odavamatel juhtmeta
uksekelladel on ainult ükskanal ja sagedusala, milles see
töötab. «Kallimatel on neid
kindlastirohkem. Kui aga kellavalmistaja eiole selle peale
mõelnud, võibselliseid juhtumeid ette tullaküll.»
Koiksaar nentis, et inimesed tahavad töökindlaid ja
häid asju saada võimalikult
madala hinnaga. «Kui poes on
valida alla 10 euro või umbes
25 eurot maksva uksekella vahel, võetakse odavam. Sellel
on aga heal juhul ainult kaks
erinevat koodi. Kallimatel,
keerukama elektroonikaga
kelladel seevastu on neid 16–
128 ning ka suurtes majades

saab needseadistadaüksteist
segamata.»
Koiksaare meelest peaksid müüjad klienti hoiatama
võimaluse eest, et uksekellad
hakkavad üksteist segama.
«Kui eladkusagil talus jasaja
meetri raadiuses kedagi teist
ei ela, siis võid ju endale odava kella panna, aga kui sul on
korter Männimäel, siis osta
parem kallim kell,» rääkis ta.
Näiteid on tuua ka juhtmeta termomeetritest, mille andur pole akna tahakinnitatud
ja mis võtavad näidu naabri
samasuguselt seadmelt.Koiksaare sõnutsi on nendega sama lugu mis uksekelladega.
«Avalikuks kasutamiseks
on eraldatudkindlad sagedusalad. Kogu sageduste diapasoon, mida on võimalik õhus
kasutada, onriigi ressurss nagu maavaradki.Seal on paika

pandud, missuguseid sagedusi kasutavad lennujaamad,
missuguseid politsei, päästeamet... Ei ole nii, et ostad endale FM-transmitteri ja see
paneb viiekilomeetri raadiuses kõik asjad üürgama.»
Avetoni omanik nentis, et
sääraseid anomaaliaidvõib ette tulla ka teiste seadmetega,
sest tänapäeval tellibnii mõnigi endale otse Hiinastkõikvõimalikke asju, mida Euroopa
Liidus eiolelubatudkasutada.
«Neid on ikka üksjagu ning toll
korjab neidka kokku.»

Osaühingu Aveton omanik Harri Koiksaar nentis, et müügil on ka uksekell, millel on lausa 128 koodi.

Mõnele inimesele on vingerpussi mänginud pulsikell.
Vahel on see võtnudnäidu teise pulsikella pealt, vahel näidanud aga üldse ulmelisi
numbreid.Viljandi spordipoodide müüjad ütlesid, et on pulsikellade trikitamisest küll
kuulnud, kuid ei osanud seda
teemat lähemalt kommenteerida. Seetõttu palusin selgitust
meditsiini-ja sporditehnika
sissetooja, aktsiaseltsi Mefo
juhatajalt Enn Raualt.
Tema nentis, et kui pulsikell valetab nii õueskui spordisaalis, tuleks võtta ühendust
hoolduse tegijaga.

Pulsikell näitab aiateibaid
Raud selgitas, et pulsikelladel
kantakse signaali üle kolmel
viisil: analoog-või digiside ja
Bluetoothi abil. «Analoogside
kasutab signaali kaitsmiseks
kodeeringut, mis tähendab, et
pulsivöö ja kell valivad käivitamisel ühe koodi 30-st juhuarvude põhimõttel. Side
luuakse automaatselt ja kasutaja ei pea seda käsitsi aktiveerima. Aga ta ei saa ka ise
kanalit muuta.»
Raua sõnutsi on põhimõtteliseltküll võimalik, et kaks
kella hakkavad kasutama sama koodi ja pulsisignaalid
saavad mõlemale nähtavaks,
ent nii ei saa juhtudasageli ja
pikka aega järjest, sest sig-

soome keele
õpikuid
ja kursusi
jagub
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

naal levib
umbes meetri kauguselt ja katkeb kohe,
kui kehad teineteisest eemalduvad. Seevast digi-ja Bluetoothi signaali puhul on pulsikell ja -vöö omavahel sidestatud ning teisepulsivöö signaali vastuvõtmise võimalus
on välistatud, sest kasutusel
on miljoneid individuaalseid
koode.
«Kui ikkagi esineb pulsi
suurikõikumisi või püsib näit
eeldatavast oluliselt kõrgemal, leiab põhjuse kas elastikpaelas või pulsianduris. Ise
olukorda ei lahenda. Tuleb
võtta ühendust hooldajaga,»
sõnas Mefo juhataja.
Raud rõhutas, et iga treeningu järel tuleb elastikpaelast higisool välja loputada ja
kord nädalas tuleb paela pesumasinas 40 kraadiga pesta.
«Elastikpaelas on elektrit
juhtivadkiud ja kuineed higisooladevõikloorivee tõttu oksüdeeruvad, suureneb juhtme
takistus ja algavadki anomaaliad. Kui oksüdeerumine on
jubasuur, ei aita enam loputamine ega pesu. Ainus lahendus: osta uus elastikpael,» kõneles ta ning lisas:«Elektroonikamooduliviga võibtekkida
näiteks siis, kui kasutaja on
moodulipatareid hooletultvahetanud: moodulisse pääseb
niiskus ja see põhjustab seadme töös häireid.»
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Internetifoorumites levinud
väide, et soome keele õppematerjal on Lõuna-Eesti raamatupoodides läbi müüdud, vähemalt Viljandis paika ei pea.
Soome keele kursused on siin
aga endistviisi nõutud.
Viljandi Lossi tänava raamatupoe müüja Maie Juhkam
ütles, et soome keele õppevahendite vastu on juba aastaid
huvi tuntud ning ei saa öelda,
et see viimasel ajal suurem
oleks.
«Inimesed tahavad osta
peamiselt vestmikke, milles
oleks sees igapäevaeluks vajalikud laused, ja sõnastikke.
Nendega saab kiiresti keele
selgeks ja need on meil tõesti
kõik läbi müüdud,» rääkis ta.
Soomekeele õppimise vastu tunnevadJuhkami tähelepanekut mööda huvi eelkõige
need, kes soovivad lahe taha
tööle minna soome ärikeele
õppekomplekt neid ei huvita.
«Meilt on ära ostetud just vestmikud jakirjastuse TEA taskusõnastikud.»
Et Soome tööle minejate
huvi keele vastu on suur ning
enimostetakse vestmikke ja sõnastikke, kinnitatika Apollo ja
Rahva Raamatu poest.
Apollo müügi-ja turundusjuhi Eha Panga sõnutsi on kogu soome keele õppematerjal
ühtviisi populaarne ja seda ostetakse aasta ringi. «Apollos on
saadaval eri kirjastuste õpikuid ja need meil otsa saanud
ei ole,» märkis ta.
Rahva Raamatu turundusjuhi Agu Vagensteini sõnul jälgitakse kogu aeg, et populaarsemaid raamatuid kauplusse
juurde tellitaks. «Niikaua kui
tiraaže jätkub ja nõudlust on,
on need ka pakkumises,» lausus ta.
Viljandis asuva osaühingu
Merle Keeltekool juhataja
Merle Remmelkoore sõnutsi
on soome keele kursused olnud aastaid ühed populaarsemad ning sel semestril onplaanis avada kaks rühma: üks algajatele ja teine edasijõudnutele.
Kõige menukamad on selles koolis siiski inglise keele
kursused. «Kui aga inglise
keelt tullakse õppima seepärast, et seda lihtsalt on tänapäeval igal pool vaja, siis soome keele kohta saab öelda, et
seda soovitakseomandada välismaaletööle minemiseks,» tõdes Remmelkoor.
Soome keelekursustel kasutatakseRemmelkooresõnul
üldkeele õpikuid, miskäsitlevad mitmesuguseid igapäevaelu puudutavaid teemasid.
«Konkreetselt mõnda valdkonda puudutavat oskuskeelt
õpetame vaid tellimisel või
huvi korral üldkeelekursus–

MAAELU
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Ka talupidaja võib rahuliku

südamega puhkusele sõita

Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Talupidajale ametlikke
puhkusepäevi ette nähtud ei ole. Üks võimalus
endale siiski puhkust lubada on võtta appi asendustalunik.
Endises Pärsti, nüüdses Viljandi vallas asuvas Volli talus sai
esimene asendustalunik tööd
juba 2012. aasta novembris ja
too oliseal noorperemeheLauri Vollisõnulkohekuu aega jutti. Mullu märtsis tuli järgmine
abiline ja aasta lõpul veelüks.

Sobib nii naisele kui
mehele
Nagu ütles Eesti talupidajate
asendusteenistuse lääne piirkonna töödejuhataja Ove Ainsalu,tegutseb praegu Viljandimaal kolm asendustalunikku:
kaks täistööajaga ja üks poole
kohaga.

Sellest ajast, kui Sakala viimati asendustalunikest kirjutas, on tema sõnul palju vett
merre voolanud ja asendajadki vahetunud. «Praegu on mõlemad täiskohaga asendustalunikudnaisterahvad.»
Ainsalu nentis, et huvi niisuguse teenuse vastu on hakanud siinmailgi kasvama. «Helistatakse juba murega, et
näed, nüüd juhtus selline asi,
et tulihaigus ja võib-olla on perenaine nädal otsa rivist väljas,» rääkis ta. «Sellistel puhkudel on mul hea meel öelda,
et talutöödeks on abikohe võtta.Kolm asendajat on Viljandimaaltublistirakkes.»
Lauri Voll tõdes, et säärane
võimalus on väga meeldiv.«Vähemalt hoiab talul silma peal
keegi,keda saabusaldada.Saab
kindel olla, et asi on tehtud ja
korras, ning kui tekibprobleem,
siisantakse sellest teada.»
Meestele on Vollitalustööd
jagunudloomadesöötmisest ja
lüpsmisest kuni sõnniku viskamiseni. «Põhimõtteliselt tegid
nad kõike, mida meesterahvas
talusteha saab,» tähendasLauri Voll. «Viimasel ajal, kui on
käinud naisterahvad, on nende
kohustuseks olnud piimakarja
lüpsmine ja vasikate söötmine.»

Asendustalunikele on tööd pakkunud näiteks Viljandi valla Volli talu. Fotol on selle noorperemees Lauri Voll.

hustusi, sel ajal kui too puhkab

Usaldusväärne ja
kogemustega

või on haige.
Talvine aeg on vaiksem ja
siis on töödejuhatajal rohkem
tegemist, et kolmele Viljandimaa asendustalunikulerakendust leida. «Kevadkuudeks ja
suve alguseks on aga tööjõud
ilusastikinni pandud.»
Samas tähendasAinsalu, et
Eestis kokku pidas mullu asendustaluniku ametit 39 inimest.
«Nii etkui Viljandimaa inimesed on hõivatud, võib abiline
tulla mõnest teisest paigast.
Sellisel juhul aga peab talupidaja talle ka majutust pakkuma.»
Ainsalu tõi näiteks, et üks
Viljandimaa asendustalunik
Helen Song suundus pärast
teenistust Heimtalis naabermaakonda. «Et Pärnumaal oli
aasta algul kitsas käes, sai ta
sinnatööle saadetud,» selgitas

Ove Ainsalu kinnitust mööda
ongi asendustalunik usaldusväärne jakogemustega isik, kes
tuleb ja täidab talunikutööko-

Abilise töö ongi üldiselt
korraldatud nii, et kui ühe talu
peremees teda enam ei vaja,
ootab teda kohe järgmine.

ta.

Keskmiselt leiavad nad kuu
jooksul rakendust kahes-kolmes talus.
Selleks et asendustaluniku
ametisse saada, peab üldjuhul
olema põllumajanduslik haridus. Kui aga huvi on suur ja
tahtmine kõva, piisab ka kooli-

tusest.

Kolm asendajat
on Viljandimaal
tublistirakkes.
OVE AINSALU,
asendusteenistuse lääne
piirkonna töödejuhataja

«Igal aastal õpetame asendustalunikke Säreveres,» nentis Ainsalu. «Praegugi käib kursus. See algas jaanuaris ja lõpueksam ootab kaheksat inimest märtsis. Lisaks teooria
õppimisele tehakse läbi prak-
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tiline pool, mis hõlmab lüpsmistehnika omandamist piimakarjatalunikel on puhkusevajadus seni kõige suurem olnud.»
–

Riik toetab taluniku
puhkust
Et endale majapidamisse usaldusväärset jakogemustega abilist saada, tuleb talunikuloma
vajadusestpiirkonna töödejuhatajale teadaanda. Siis saab
too põllumehega kokku ja tutvustab talle käsunduslepingut.
See sõlmitakse juhul, kui kõik
on korras ja talunik otsustab
ära, millal ta puhkust võtta tahab.
«Periood pannakse kirja
ning talunik võibsüdamerahugakodust ära olla,teades, ettema toimetusedteeb ära professionaalne asendaja,» selgitas
Ove Ainsalu.
Talunikul ja asendajal
omavahel pole tarvis rahaga
õiendada.Talunikmaksab hinnakirja aluselEestimaa talupi-

Pärnu-, Viljandi- ja Saaremaal reguleerib asendustalunike tööd Ove
Ainsalu, kes on kunagi ka ise seda ametit pidanud.

dajate keskliidu asendusteenistusele. Arvestus käib töölehele kirjapandud tundide järgi.
«Asendustaluniku teenuse
omahind tuleb üsna kõrge,»
märkis Ainsalu ja selgitas, et
see sisaldab kõiki kulusid, na-

gu palka, sõidu-ja koolitusraha ning töörõivaid. «Talunikul
tuleb kogusummast maksta
suhteliselt väike osa ja suurema osa annab Eesti riik. Võib
öelda, et asendusteenistus ongi riigi toetusega puhkus talunikule.»

Asendustalunikul võib olla päris palju rändamist
AsendustalunikMaarika Tukk

rääkis, et kui naistel tuleb sel-

les ametishoolitseda eelkõige
loomakarja eest, siis mehed
teevadära ka traktoritöö.
Praegu Tukk ise üheski talus rakkes ei ole, sest oli tööd
tehes selga vigastanud, kuid
selles teenistuses on ta oma

meenutust mööda 2008. aastast.
«Me olime vist teised, kes

asendustalunikukursuse lõpetasid,» tähendas ta.
Nii Olustvere teenindus-ja
maamajanduskoolis kui maaülikoolis õppinud Maarika
Tukk arvutas, et on praeguseks

asendajana töötanudkümmekonnas talus. Sageli juhtub tema sõnul ka nõnda, et puhkusemaitse suhu saanud talumees tahab teinekord jälle sama inimest appi. «Enamjaolt
ongi niiviisi läinud, et on korduvalt samadestaludes majandamaskäidud.»

2008. aastal otsis Maarika
Tukk lihtsalt tööd, mis oleks
teistmoodi.Nüüdseks on ta peremehiasendamas käinud nii
Pärnu-kui Viljandimaa taludes ning võib öelda, et see töö
on tõesti kõike muudkui tavaline.
«Rändamist on tegelikult

palju, teinekord ülemaakonna
piirigi,» tõdes Tukk.
Ehkki mõniasendustalunik
kolib tööperioodiks ka tallu
elama, tema sedateinudei ole.
«Mina olen kahes maakonnas
kodus. Saan valida, kas jään
ööseks oma sünnikoju või praegusesse koju,» nentis ta.

Nagu MaarikaTukk meenutas, oli algul võõrast talu juhtima minna ja sinna üksi jääda
päris hirmutav.«Ma tõestikartsin,» tunnistas ta. «Aga mida
aeg edasi, sedaparemini tean,
mis tulebendale kohe selgeks
teha ja mille kohta talunikult
selgitust küsida.» (Sakala)
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VABA AEG

Korterite remont. Tel 56264115.
Küttesüsteemide ehitus. Tel
513 8314, www.avmterm.ee.

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

TEATER
Ugala väikeses saalis etendub

eurot, õpilastele ja pensionäridele 8 eurot. Tallinna tänav
24.

täna kell 11 «Suur maalritöö».
Vaksali tänav 7, Viljandi. Tel
433 0777.

ÜRITUSED

KINO

Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas on täna kell 11 pisipõnni pooltund ja 6. märtsil kell

Karksi valla kultuurikeskuses linastub 5. märtsil kell 19 film
«Koguja». Pilet 2 eurot. Viljandi
mnt 1, Karksi-Nuia.

16Viljandimaa naisliidu infopäev. Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.

Sakala keskuses linastub 5.
märtsil kell 19 USA film «Lovelace». Tallinna tänav 5, Viljandi.

tervislikust toitumisest on täna
kell 16 Sakala keskuses, lektor
Arvo Sarv. Tallinna tänav 5.

KONTSERT

Viljandi väärikate ülikooli loeng

Karksi valla kultuurikeskus annab teada, et täna algusega kell
17 tähistatakse vastlapäeva
liumägi, batuudid, kuklikohvik,
üllatused. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.
–

Sakala keskuses toimub 6.
märtsil kell 19 PLMF-i kontsert
sarjast «Meistrite akadeemia»:
SaxEst. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Suure-Jaani gümnaasiumis on
7. märtsil kell 19 Koit Toome
naistepäevakontsert. Pilet 10

Viljandi pärimusmuusika aidas
on täna kell 18 vastlamöll. Tutvustatakse vastlapäeva kombeid, kell 19 algab simman
noorte moosekantide seltsi ka-

pelliga. Tasuja puiestee 6, Vil-

jandi. Tel 434 2070.
Tallinna kuulmiskeskuse vastuvõtt on 5. märtsil kella 10–15
Posti tänav 20. Vajalik registreerimine tel 433 3196.
Viljandi pensionäride ühenduse

Linnagrupp koosviibimine toimub 6. märtsil kell 13 Eha tänav 4. Külalised on riigikogu liige Helmen Kütt ja linnavolikogu
esimees Randel Länts. Kaasa
võtta hea tuju ja küsimused.
Kohvikus Fellin 6. märtsil kell
19 «Külalised kohvikus»: Eda
Ahi ja Villem Rootalu. Pääse 3
eurot. Tasuja plats 1, Viljandi.
Saarepeedi rahvamaja ees tähistatakse 8. märtsil algusega kell
14 vastlapäeva. Meeleolukad
võistlused, hernesupp ja vastlakuklid. Info telefonil 523 4605.
Karksi vallakultuurikeskuse
naistepäevapidu toimub 8.
märtsil kell 20. Esinevad PS
Troika ja Põltsamaa breikarid,

on ka üllatused. Pilet eelmüügist 8 eurot, samal õhtul 10 eurot. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

Ramsi raamatukogus tervisepäevad: 8. märtsil kella 11–17 loodusterapeut Mele Viili tervishoiualane loeng. Osalustasu 5
eurot. 9. märtsil Mele Viili individuaalne nõustamine ja ravi.
Info ja registreerimine tel
435 4365.

NÄITUSED
Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis on Eeva-Aet Jänese
maalinäitus «Aspectus II» ja teise korruse fuajees rändnäitus
«Põllumajandusreform». Näitusi
saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

NIMEPÄEV

Kampaania kehtib 10% sissemakse puhul LX Motorsi Honda CIVIC laoautodelemida on piiratud koguses!

Civiliseeritud valik

Oleme avatud kella 7–18. Soojad pirukad jakoogid, alates kella 11–15 ka soe toit. Peo ja
peielauad tel 502 8557, Männimäe tee 28.
OÜ Merilux Ehitus teeb katusekattetöid, fassaadi soojustustöid.

Soovin osta 1–2-toalisekorteri Viljandi kesklinnas. Tel 5813 6848.

SÕIDUKID

Viljandis.

Tel

Raamatupidamisteenus.
526 2922.

Tel

www.lxmotors.ee

Viljandi, Tallinna tn 86, Tel 53 440 763

lxmotors@lxmotors.ee

1460

€

Müüa põrandalaudu, sise-ja välisvoodrilaudu. Vedu tasuta. Tel
5593 6326.

Põrandalauad, sise-ja välisvoodrilauad. Vedu tasuta! Tel

OÜ Ökopesa otsib kevadeks Rootsi ja Soome metsaistutajaid. Töötasu tükitöö alusel, periood u 2
kuud, töö lepinguline, komandeeringus. Info: triin@okopesa.ee,
www.okopesa.ee, tel 5562 3806.

5593 6326.
Toores kask 30
Toores lepp
5563 8552.

.

Tel 5301 8317.

24

/rm.

Tel

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

513 2021.

PÕLLUNDUS

TEENUSED

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

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

Ostan T40-le sobivaid haakeriistu. Tel 5646 4806.

Halumasin. Tel 5342 8741.

Võtan rendile põllumaad. Tel
516 9515.

Katuse paigaldus-ja parandustööd. Tel 5662 2071.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

TÖÖ

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

www.meiletop.ee.

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

Puidust välikäimlad, soodsalt.
Tel 5662 2071.

502 8617.

-

Müüa ehituslikku saematerjali

Õunapuude lõikus.Tel 5387 2375.

lõikamine.

506 5614.

on illustreeriv tähendus.

LX Motors OÜ

Küttepuud lahtiselt ja lehtpuuklotsid võrgus. Tel 5782 7770.

Tel

Õunapuude

Balti Teraviljad OÜ ostab teravilja. Vedu ja tasu kohe. Tel
5562 6000.

Kaevan ja puhastan tiike, teen
erinevaid pinnasetöid. Tel
5645 1927, info@meiletop.ee,

Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
puit-ja turbabrikett. Vedu. Tel
506 8501.

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse jakaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.

Majapidamise lõpetamise tõttu
ära anda sõbralik õuekoer. Tel

Kindlustus

Kuivad ja toored ahjupuud. Tel
5551 4204.

Müüa 20 rm aasta aega riidas olsaareküttepuud.
nud
Tel
505 0200.

ÄRA ANDA

Piltidel

MÜÜK

Plaatija. Tel 5830 3488.

Tel

514 5215.

Tulen kohale ja ostan kasutatud
raamatuid. Raha kohe kätte. Tel
734 1901.

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

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

Ostan vanu raamatuid, märke,
fotosid, postkaarte, maale,
mööblit, münte, paberahasid,
medaleid. Tel 5829 9810.

Tel 5347 0972.

Vee-ja küttesüsteemide ehitus.
Tel 503 5910.

KINNISVARA

Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

www.sakala.ajaleht.ee

OST

Tel

5366 9108.

internetis

Tule võta CIVIC!
MAKSAME SISSEMAKSU
SINU EEST!

raie.

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

24h

metsa.

Ohtlike puude
5679 6176.

5675 5260.

Tänased nimepäevalised on
Eimar, Elmar, Elmer, Elmet,
Elmo ja

Ostan maad,
511 1666.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Pottsepatööd

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

CIVICCIVICCIVIC

Männimäe Selveri apteegis (Riia
mnt 35, Viljandi) toimub 6.
märtsil kella 10 –16 jalalaba digiuuring. Uuring annab ülevaate
jalalabade seisukorrast. Vajadusel on võimalus osta sobivad tugitallad. Uuring maksab 5 eurot
ja võtab aega 15 minutit. Tasumine sularahas! Vajalik on eelregistreerimine tel 433 3151.

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

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

-10%

TEATED

Inimene, kes sa võtsid 27. veebruaril kaks kassi kaasa Tobraselja külast Lepiku talust, palun too
need kiisud tagasi. Kassid on kohitsetud, üks on vesihall ja valgete käppadega, teine triibuline
(kiibiga), saba otsas on valge
täpp. Kassid anti ära ilma omanikule teatamata ja läbi rääkimata. Tel 5668 4503.
Kardinakanga ja lõnga müük 5.

märtsil Võhmas, 6–7. märtsil
Suure-Jaanis. Tel 5661 8707.

Leola 49, Viljandi
Tel 433 0002
Mob 505 8394
E–R 8–18 L 9–14
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SPORT

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

TULEMUSI

Pühapäeval Kuressaares mängitud Eesti
ja Läti meeste võrkpalli ühisliiga finaalis
alistas Tallinna Selver 3:1 Tartu. Shenker-liigaks nimetatava turniiri võitnud
Tallinna meeskonna koosseisus pärjati
võitjaks ka kaks Viljandist sirgunud mängijat Meelis Kivisild ja Martti Rosenblatt.

JALGPALL

SÕUDMINE.Laupäeval Nar-

vas peetud Eesti sisesõudmisemeistrivõistlustel saavutasid Viljandi klubi liikmed kolm esikohta. Omas
vanuseklassis suutsid teisi
edestada Joonas Toom, Kärolyn Mäesaar jaErli Mat.

SUUSATAMINE. PühapäevalPärnumaal asetleidnud
ETV-Swedbanki noortesarja viimasel osavõistlusel
võitisSeilaPeek N-18 klassis ühisstardist vabatehnikasõidus esikoha. HannaBritaKaasik oliN-15 jaOliver Pikkor M-14 klassis kolmas.
KERGEJÕUSTIK. MartinLe-

hemetsvõitis laupäeval TallinnasteokssaanudAudentese lahtised vasaraheite
võistlusedtulemusega 65.81.
Naistest oli tulemusega
61.51 võidukasKati Ojaloo.
VÕRKPALL. Nädalavahetusel Viljandis peetud Eesti
võrkpalli liidu U-16 klassi

karikavõistluste finaalturniiril sai Viljandi spordikool Pärnu ja Võru järel
kolmandakoha.
LAUATENNIS. Rivo Saaremäe teenis Eesti meistrivõistlustel meespaarismänguskoos tallinlaseLaurLaanega pronksmedali. Üksikmängus jõudista veerandfinaali, kus pidi tunnistama
ToomasLibene paremust.
Viljandi linna esindus
saavutas Eestimaa spordiliiduJõudlinnade ja valdade talimängudel esikoha.
KORVPALL. Nädalavahetusel asetleidnud Viljandimaa meistrivõistlustekohtumised lõppesid järgmiselt: Paistu ja Kärstna
82:72, Mõisaküla ja Pärsti
79:73, Pärsti ja Anttila
101:67, Kord Nädalas /
Epox.ee jaKärstna 67:56.

–

–

–

–

MAADLUS. JärvamaalpeetudEestikadettide KreekaRooma maadluse meistrivõistlustel teenisid Viljandimaa noored Kevin Aas,
Kaimar Asu j JaneKaurov
pronksmedali.

a

VÕIMLEMINE. Laupäeval

Viljandi spordihoones korraldatudEesti koolispordi
liidu võimlemisfestivalil
pälvisid Viljandi Kesklinna
kooli VII–IX klassi rühmvõimlejad kõige sportlikuma kava eriauhinna.

TULEKUL
KERGEJÕUSTIK. Homme

kell 15 algavad Viljandi
Paalalinna viilhallis maakonna C-klassi talvised
meistrivõistlused.
KÄSIPALL. Homme kell 19

kohtuvad Viljandi spordihoones Eesti meistriliiga
põhiturniiril Viljandi HC ja
HC Kehra / Horizon
Pulp&Paperi meeskond.

Tulevik alustas uut
hooaega võiduga

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

Alvar Loog
jalgpallihuviline

Viljandi Tuleviku esindus
alistas tänavuse Eesti jalgpalli esiliiga hooaja avavoorus 2:0 Pärnu
Linnameeskonna.
Mulluse esiliiga turniiri lõpptabelis jäi meistriliiga üleminekumängudele pääsenut ja
esiliiga B üleminekumängudele langenut lahutama kõigest
10 punkti. Tänavu on oodata
veelgi pingelisemat heitlust.
Lõplikku kohta ei otsusta mitte niivõrd meeskonna üldine
tase,kuivõrd stabiilsus punkte
korjates. Mullu jäi Viljandi
esindusel kõik mäletatavasti
justebastabiilsuse taha.
Tuleviku koosseis pole kahe hooaja vahel peaaegu muutunud.Märkimisväärnelahkunu on vaid väravavaht Aiko
Orgla, kes oli eelmise aasta rivistuses ainus väljastpoolt Viljandimaad pärit mängija. Tulevikuga on aga liitunud 31-aastane TiitTikenberg, kes lõi aastatel 2007 ja 2008 ning 2010–
2013 Eesti meistriliigas Tallinna Kalevi, Tartu Tammeka ja
PaideLinnameeskonna särgis
kokku 47 väravat.
Kogukas jatehniliselt osav
Tikenberg käis pühapäeval
oma ametlikus debüütmängus
Tuleviku eest kohe välja oma
visiitkaardi värava. Ta lõiselle kohtumise 16. minutil, kui
Pärnu Linnameeskonna väravavaht jooksis kiirrünnaku ajal
paremalt äärelt tulnud tsenderduse alt läbi. Tikenberg
suutis palli üle väravajoone
toimetada kahe kaitsjaga võideldes.
Kõigest kaks minutit hiljem
duubeldas Tuleviku eduseisu
Martin Normann: tema suunas
palli vastase väravasse otsajoone lähedalt meisterliku õhulöögiga. Sadakond järveäärse
kunstmuruväljaku kõrvalekogunenudkohalikkupoolehoidjat lootis seepeale juba arglikult võitu ja Pärnust kohalesõitnud käputäie välisfännide
laul lakkas. Rohkem selles
kohtumises väravaid tõesti ei
löödudki.
Pärnu oli edaspidi selgelt
rohkem üritav pool, Tulevik andis pikkadeks perioodideks
keskvälja peaaegu täielikult
käest. Meeskonna kapten Raiko Mutlekirjutas pärast kohtumise lõppu klubi kodulehel:
«Kiired esimese poolaja väravad andsid meileküll eduseisu, kuid kohtumise lõpuni väljapolnud see tegelikult piisavalt turvaline.Üldpilt oliikkagi väga kaootiline ja kohati
puudus selles vajaminev kvali–

teet.»

Viljandi jalgpalli esindusvõistkonnaga liitunud Tiit Tikenberg tutvustas end pühapäeval hooaja avakohtumrüisnedlajale kohasel moel, av des

Kõige lähemal oli Pärnu
meeskond vastuväravale 58.
minutil, kui kohtunik määras
penalti. Tuleviku väravavahil
Rait Ojal õnnestus see aga tõrjuda.Koduvõistkonnal olikohtumise vältelkümmekond väga headvõimalust lüüa ka kolmas värav, kuid ründeliin ei
soovinud sportlikku pinget maha võtta. Väravavõrgu asemel
pommitati palliga väravavahti
ning väljakuäärseid parkimisplatse ja haljasalasid.
Viljandi esinduse peatreener Aivar Lillevere usaldas
algkoosseisus platsile eelkõige vanemad ja kogenumad
mängijad, noored sekkusid
pingilt. Tuleviku alanud hooaja tulemusemäärabki eelkõige see, kuidas Lillevere suudab vanemaid mehi vormis
hoida jamotiveeridaning nooremaid arendada ja võistkonda integreerida. Praegu paistab materjali olevat nii kvantitatiivseskui kvalitatiivses mõt-

tes.

Järgmise kohtumise peab
Tulevik eeloleval pühapäeval
kell 13 Viljandi järve äärsel
kunstmuruväljakul Kiviõli Irbisega.

omame skon a väravatkeonto. MARKO SA RM

Ragnar Klavan tegi
Saksamaal ajalugu

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8662
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Alvar Loog
jalgpallihuviline

Viljandist pärit ning aastatel
2002 ja 2003 Tuleviku esindusmeeskondakuulunud Rag-

Reedel, laupäeval ja
pühapäeval ei sündi-

nar Klavan, kes 2009. aastal

nud Viljandis ühtegi last.

pääses esimese eestlasena

meistrite liiga alagrupiturniiril
väljakule, tegi laupäeval taas
Eesti jalgpalliajalugu: ta lõi esimese Eesti mängijana värava
Euroopa tippliigas.
Enamasti peetakse Euroopa
tippliigaks Inglismaa, Itaalia,
Hispaania ja Saksamaa, viimasel ajal ka Prantsusmaa kõrgliigat. Teist hooaega Saksamaa
Augsburgi klubis keskkaitsjana
mängiv Klavan oli täpne kodumängus Hannover 96 vastu. Tema 55. minutil nurgalöögi olukorras peaga löödud värav seadis tabloole 1:1 viigi. Rohkem
selles kohtumises väravaid ei
sündinud.
See oli Klavanile 51. kohtumine Saksamaa Bundesligas.
Varem on ta mänginud ka Norra
ja Hollandi kõrgliigas, sealhul-

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.

PEETER

LANGOVITS (POSTIMEES)

135 AASTA EEST
Sakala, 3. III 1879

värava.

Looja on inimese loomale
ilmale tulles keha eluga
ühtlasikõrgema waimu-elu

gas tulnud hooajal 2008/2009
AZ Alkmaari rivistuses Hollandi
meistriks.
Eestis sündinud mängijatest
oli Euroopa tippliigas seni värava lüüa suutnud vaid venelane
Valeri Karpin, kes mängis aastatel 1994–2005 erinevates Hispaania klubides ja skooris La
Liga kohtumistes kümneid kordi.

idud annud, ehk neist küll
esiotsa palju midagi märki
ei nähta, kus kõik une kaisus puhkab. Wast mõne nädali pärast üks warem, tõine hiljem hakkab laps aru
saama, mis tema ümber
sünnib, siis terasemalt tähele panema ja aega mööda asjadele wahet tegema,
kus ta esiteks ema ja hoidja, pärast tõisi maja inimesi tundma õpib.

Saksamaa Bundesligas mängiv
Ragnar Klavan lõi oma koduklubi
eest esimese

–

–

KUULUTUSED

4. märts 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
Südamlik kaastunne Sulevile ja
teistele lähedastele kalli

Kallis mammake!
Kohavate vete taga
on üks imekaunis rand,
kus valgelrannaliival ootavad inglid,
et kallistada sind.

Su jaoks on lõppenud kõik kannatused, vaevad,
kõik rõõmud, õnnehetked maha jäid.
On piiritu su kalmu kohal taevas,
seal kohtumise lootus meil on vaid.

Lahkus meile kallis poeg, elukaaslane, isa, vend ja onu

IMRE SIRKEL

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine laupäeval, 8. märtsil kell 13 Riia mnt kabelist
Paistu kalmistule.

ALLAN SOANSI

ALLAN SOANSI

Avaldan kaastunnet lähedastele.

kaotuse puhul.
Anatoli Logovoi ja Aleksei Kalinin

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meile kallis abikaasa,
emake ja vanaemake

19. II 1976 – 26. II 2014

Mälestan head tuttavat

ELMINE URBEL
10. VI 1935 – 1. III 2014
Leinavad Enno ja Merike lastega.
Ärasaatmine 6. märtsil kell 11 Riia mnt kabelist samale kalmistule.

Su ingel viis su kaasa,
uus täht süttis taevasse,
see särab tänini...

Lahkus meie kallis ema, vana-

ema ja vanavanaema

Kuido perega

Avaldame kaastunnet Margusele
ja Merylile peredega kalli ema,
vanaema ja vanavanaema
MAIMU TREIALI
kaotuse puhul.
Malle, Raili ja Evelin peredega

MAIMU TREIAL
Elu sinuta on nagu päike

Ehk kergendab see valu sinu

soojuseta,

hinges,

kui tead, et sellest,
kelle aeg su kõrvalt viis,
on taevas saanud sinu kaitseingel...
Südamlik kaastunne Milvile kalli poja

IMRE SIRKELI

Üks kullakallis hingeke
läks taeva rüppe unele...
Südamlik kaastunne Milvile ja
Harryle armsa poja

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

KÜ Vesipappel elanikud

Töökaaslased Leola poest

nagu lind tiibadeta...
Unustamatult kallist
ELMINE URBELIT
mälestab õde Marta perega.

Siiras kaastunne lähedastele kalli abikaasa, ema ja vanaema
ELMINE URBELI
kaotuse puhul.
Mälestavad Juta ja Ain laste

Südamlik kaastunne Merikesele
perega kalli mamma
ELMINE URBELI
kaotuse puhul.
Kaja, Reita, Jana, Janeli, Marju,
Piret ja Kersti

Südamlik kaastunne Merikesele
armsa ema

ELMINE URBELI

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Janek Sülla perega

Avaldame kaastunnet abikaasale

Mälestan head endist töökaaslast
JAAN RIIGORIT

ELMINE URBELI
Mälestavad tädi Ermine, täditütred Aliide ja Ella peredega.

Avaldan kaastunnet omastele.
Tõnis

Üks tee käidud lõpuni,
jääb järele mälestus...

mälestab Meryl perega.

Kõike võib tahta, karta ja loota,
kuid see, mis kord tuleb,
mitte keegi ei oota...
Lahkus meie kallis ema, vanavanavanaema ja ämm

ema,

VAIKE LABI
Mälestame kallist klassivenda
IMRESIRKELIT
Südamlik kaastunne omastele.

Raudna kooli 1991. a lend

Südamlik kaastunne Kerttule lastega kalli

Südamlik kaastunne emale, isale ja Kerttu perele
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Leinavad onu Peeter ja Jaanika
pere.

su headusest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

Ärasaatmine laupäeval, 8. märtsil
kell 12 Riia mnt kabelist samale
kalmistule.

SALME NÕMMIK

Südamlik kaastunne lähedastele.

Ivo perega

kaastunnet

poeg

Margusele ja teistele lähedastele.

Üks tee käidud lõpuni,
jääb järele mälestus.
Mälestame
MAIMU TREIALIT
Avaldame kaastunnet Margusele
perega.
Age, Vello ja Rein peredega

Tühjaks jäi tuba, kurvaks sai

kodu.
Kõikidest valudest suurem on lein.
Lahkus meie kallis õde, vana tädi
ja vanavanatädi

VAIKE LABI
Leinab Laine laste ja lastelastega.

Avaldame kaastunnet Lembile ja
Kalevile peredega.

Südamlik kaastunne Heinole
lastega ja lastelastega kalli

20. VIII 1921 – 28. II 2014

IMRE SIRKEL

Kätrin ja Liina peredega

Leinavad tütar ja poeg peredega.

Igaviku teele lahkus meie armas ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

Puhka rahus,

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.

12. XI 1929 – 1. III 2014
Kõikjal jälgi

MAIMU TREIALIT
Avaldame

KÜ Männimäe 27 juhatus

MAIMU TREIALIT

ja tütrele lastega armsa
surma puhul.

Ärasaatmine 6. märtsilkell 14 Riia
mnt kabelist Metsakalmistule.

Kallist vanaema ja vanavanaema

Marika perega

Mälestame ühistu asutajaliiget

Leinavad poeg Margus ja Merle.

lahkumise puhul.

peredega.

Sügav kaastunne Targole ema ja
õega kasuisa
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Jakobsoni kooli VIII-a klass ja
klassijuhataja

25. XI 1924 – 1. III 2014

Lahkus kallis ema, vanaema ja
ämm

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 8. märtsil kell 14 kodus.

ANNE LUURI
kaotuse puhul.

LEMBI VIIDIK

Ida ja Peeter perega

22. III 1927 28. II 2014
–

Su elutee liig lühikeseks jäi...

Puhka rahus,

Südamlik kaastunne Kerttule lastega kalli

IMRE SIRKELI

IMRE SIRKEL
Südamlik kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
kalli vanaema

Arianele

SALME NÕMMIKU

kaotuse puhul.

Tiit perega

Kati ja Raimo

Gerli, Viivi, Sirje ja Siim

Südamlik kaastunne kõigile
lähedastele kalli
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Joosep, Marta, Timo, Toomas,
Airi, Arvi ja Aino

Aeg toob, aeg viib,
vaid mälestus on jääv...
Avaldame sügavat kaastunnet
kallile Kerttule lastega
IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Malle ja Alar perega

Mõni hetk on elus valusam
kui teine,
mõni hetk on kohe väga,
väga valus.
Ootamatult lahkus meie kallis
poeg ja abikaasa

ALLAN SOANS
Südamlik kaastunne lähedastele
varalahkunud

Südamlik kaastunne Kerttule lastega ja omastele kalli

IMRE SIRKELI

IMRE SIRKELI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Riido perega ning Tiia ja Vello

Mälestame
IMRESIRKELIT

Avaldame kaastunnet omastele.
Endised töökaaslased San-Erikast

Tädi Lehte ja Krister peredega

17. IV 1970 – 26. II 2014

Siiras kaastunne Monikale ja
Saimale perega kalli vanaema ja
ema

SALME NÕMMIKU
kaotuse puhul.
Perekond Meister

Ärasaatmine reedel, 7. märtsil kell
14 Riia mnt kabelist tuhastamisele.

ANNE LUURI
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Südamlik kaastunne Toivole
perega armsa ema ja vanaema

ja

Miks lahkusid me juurestnii vara,
jättes meile leina valusa?
Kallist

LEMBI VIIDIKUT
Avaldame kaastunnet omastele.
KÜ Põhja pst 2
Mälestame head majanaabrit

HILDA VIIRA
kaotuse puhul.
Perekond Käba ja Leili Tuuksam

Tunneme kaasa Toivole ema

HILDA VIIRA

OLGA GERBSTI

ALLAN SOANSI
leinavad ema ja vend perega.

Siiras kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

Jaani t 2 elanikud

Siiras kaastunne Kerttule ja lastele kalli

Südamlik kaastunne Sirjele ja
Henrile kalli

Südamlik kaastunne Marile ja
Reinule kalli õe

IMRE SIRKELI

ALLAN SOANSI

OLGA GERBSTI

kaotuse puhul.

Mälestame toredat koolikaaslast

Kursuseõed Räpina päevilt

Mälestame majaelanikke
PRASKOVJA LIPETSKAJAT

Leinavad ema, Sirje ja Henri.
Ärasaatmine kolmapäeval, 5. märtsil kell 13 Riia mnt kabelist samale kalmistule.

Leinavad lapsed peredega.

kaotuse puhul.

Jorgan perega, Tatjana ja Jaana

kaotuse puhul.
Anne ja Gennadi

Perekond Kasela

Kerstin ja Aivar lastega
Mälestame kohusetruud klubiliiget

VALDO LAURIMAAD
Avaldame kaastunnet lastele
peredega.
Viljandi maakonna pensionäride

ühenduse vanaisade klubi

Mälestame
Südamlik kaastunne sulle, Milvi
perega, kalli poja

IMRE SIRKELI
kaotuse puhul.
Lydia

Mälestame endist kauaaegset
töötajat

AUGUST SEEROT
Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.
Viljandi Metall AS

Mälestame toredat naabrinaist

Ei enam jalg sul koduõues astu,
ei ava käsi koduväravat...

AINO REINUMÄED

Uinus igaveseks meie tädi

Sügav kaastunne lähedastele.

AINO REINUMÄE

ALLAN SOANSI

Mälestame onupoega

Südamlik kaastunne omastele

ALLAN SOANSI
Meeskonnakaaslased ja treener

OLGA GERBSTI

Südamlik kaastunne lähedastele.

Urmas, Marika ja Margus

Südamlik kaastunne Sirjele kalli
abikaasa
ALLAN SOANSI

surma puhul.

Elle ja Pilvi peredega

Ema, Ingrid, Helen, Rando, Rita,
Märtin ja Rudolf

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku...
Mälestame külaseltsi liiget
AINO REINUMÄED
Avaldame kaastunnet omastele.
Abja-Vanamõisa selts

Mälestame toredatklassikaaslast
ALLAN SOANSI
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Klassikaaslased ja klassijuhataja
Valuoja kooli päevilt

surma puhul.

peredega

Mälestavad Jeedaste järeltulijad
Võrumaalt.

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

õpetaja
Siiras
kaastunne
Jevgenia Kampusele armsa õe

ALLAN SOANSI
kaotuse puhul.

OLGA GERBSTI

kaotuse puhul.

Ärasaatmine laupäeval, 8. märtsil
kell 11Halliste kabelist samale kalmistule.

Sügav kaastunne

nale.
Endised töökaaslased
Viljandi nahavabrikust

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

KALEV SAARE
kaotuse puhul.

Maie ja Airi

Kolga-Jaani koolipere

Milje

lähedastele

Mälestan leinas head sõpra ja
endist kolleegi
OLGA GERBSTI
Sügav kaastunne Sennile ja
Reinule peredega.
Kersti Pai

Mälestame
KALEV SAART
Avaldame kaastunnet Aimele ja
Merlele perega abikaasa, isa ja
vanaisa kaotuse puhul.
Liia ja Aadu ning Kaimar ja
Kalmer peredega

31. I 1926 – 28. II 2014
Leinab vennapoeg perega.

Mälestame sõbralikku ja alati
energilist juhatajat
VALDO LAURIMAAD
Avaldame kaastunnet perekon-

kalli

ALLAN SOANSI
kaotuse puhul.
Marika, Monika, Aivar,
Jadviga ja Toivo

REKLAAM

12 Sakala

4. märts 2014
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Pärnu29.mtsil jõuabSakl,

Postimehe,

29. märtsil jõuab Sakala, Pärnu Postimehe, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalase tellijateni
SUURIMA KOHALIKE

LUGEJATE ARVUGA TEADLIKULE TARBIJALE MÕELDUD AJAKIRI
Väljaandja

Ajakiri sobib:
-

Telli reklaam, mida näeb
112 200 lugejat*

-

-

Reklaami broneerimine
kuni 12. märtsini

*Sakala, Pärnu Postimehe, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalase lugejate arv Turu-uuringute ASi andmetel (ELU 2013 II poolaasta)

Ajakiri kõigile Sakala, Pärnu Postimehe, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalase tellijatele TASUTA!

P!

D

•

Merlin Muts
tel 433 0063, 508 8780
merlin.muts@ajaleht.ee

Võrtsukala OÜ müüb sel nädalal, 4.03–8.03 (K–L)
Viljandi turu väravas Leola tänaval
(Valuoja oru poolses küljes) punases telgis

A

AKNAD

tootetutvustuseks
uudistoodete esitluseks
muude kaubanduslike
sõnumite edastamiseks

omapüütud värsket Võrtsjärve kala
ning mere-ja kalakasvatuste kalu

UKSED

1AASTAST 1991]

PLASTO SUUR SÜNNIPÄEV!

Räim soodushinnaga!
4.–21. märtsil SUPERHINNAD!

EELK Viljandi Jaani kogudus võtab seoses aprillis avatava lastehoiuga
Jaani Lastemajas (Pikk tn 10) tööle

KUIVAINETEKESKUSES

AINULT MÄRTSIS!

Lossi 40, Viljandi

Suhkur
Nisujahu
Rukkijahu
Sool
Sool

1

AKNAD AASTA
PARIMA HINNAGA!

Rapsiõli
Makaron

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

18,3
10,5
12
6
8
7,25
3,5

€
€

€

€
€

€

€

0,73 €/kg
0,42 €/kg
0,60 €/kg
0,24 €/kg
0,16 €/kg
1,45 €/l
0,70 €/kg

Ladu avatud E-R 10-15
Kojuvedu kokkuleppel 435 5555

lapsehoidja
Kandidaadilt eeldame:
koolieelse pedagoogika, eripedagoogika või sotsiaaltööalast kõrgharidust või
lapsehoidja kutsetunnistust või valmidust läbida lapsehoidja koolitus
?

?

?

?

kristlikku maailmavaadet jakoostööd kogudusega
hoolivust ja head suhtlemisoskust
soovi ennast täiendada

Motivatsioonikiri jaCV saata 10.märtsiks 2014 viljandi.jaani@eelk.eevõi Pikk 6, 71003 Viljandi.
Info www.eelk.ee/viljandi.jaani või tel 5341 3394,

KUSI MAKSEPUHKUST! TELLID KEVADEL, MAKSAD SÜGISEL
LISAINFOTVAATAWWW.PLASTO.EE

Pakutava järelmaksu krediidikulukuse määr on 33,24% aastas järgmistelnäidistingimustel: järelmaksu summa 500€, sissemakse 5
osamaksete arv 36, intressimäär 13,9% ostusummalt, lepingutasu 15€, igakuine haldustasu 0,9€. Igakuine osamakse 19,91€.

VAATA!

E-

AVATUD 24/7 WWW.PLASTO.EE/EPOOD

PLASTO AKNATEHAS:

PETERBURI TEE 92D, 11415 TALLINN

(+372) 622 1500 • INFO@PLASTO.EE

PLASTO MUSTAMÄE:
PLASTO LASNAMÄE:
PLASTOTARTU:

SÕPRUSE PST 222, 13412 TALLINN
PUNANE 40, 13619 TALLINN
RIIA 24A, 51010 TARTU

654 2545 • MUSTAMAE@PLASTO.EE
635 2000 • LASNAMAE@PLASTO.EE
742 7470 ■ TARTU@PLASTO.EE

PLASTO PÄRNU:

PAPINIIDU 5A/1, 80042 PÄRNU

442 0136 ■ PARNU@PLASTO.EE

PLASTO RAKVERE:
PLASTO HAAPSALU:

LAADA 3A, 44310 RAKVERE
POSTI 41, 90507 HAAPSALU

322 7785 • RAKVERE@PLASTO.EE
473 7400 • HAAPSALU@PLASTO.EE

RAHU 36A, 20604 NARVA
RAKVERE 11, 41531 JÕHVI
TALLINNA TN 11, 71012 VIUANDI
TALLINNA TN 27, 93811 KURESSAARE
KUUSE 2/JAAMA 14, 63303 PÕLVA
VEE TN. 1, 72713 PAIDE

356 0291
337 0164
433 3651

PLASTO
PLASTO
PLASTO
PLASTO
PLASTO
PLASTO

NARVA:
JÕHVI:
VILJANDI:
SAAREMAA:

PÕLVA:
PAIDE:

•

NARVA@PLASTO.EE

•

PLASTOJOHVI@PLASTO.EE

AVATUD: E-R 08.00 - 18.00 ■ L, P SULETUD
LADU: E-R 08.00 - 18.00 ■ L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.00 - 18.00 ■ L 10.00 -15.00
AVATUD: E-R 09.00 18.00 • L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.00 18.00 • L 10.00 -15.00
LADU: E-R 9.00 -17.00 • L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.00 -17.00 • L, P SULETUD
LADU: N 14.00 -17.00 JAR 09.00 -12.00
AVATUD: E-R 09.00 18.00 ■ L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.30 18.00 ■ L, P SULETUD
LADU: K 09.00 -12.00 • N 15.00 -18.00
AVATUD: T-R 09.00 18.00 • L 10.00-15.00
AVATUD: E-R 09.00 18.00 • L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.00 - 17.00 ■ L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.00 - 17.00 ■ L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.00 18.00 • L, P SULETUD
AVATUD: E-R 09.00 18.00 • L, P SULETUD
-

-

-

■ VILJANDI@PLASTO.EE

473 1336 • SAAREMAA@PLASTO.EE
799 1717 ■ POLVA@PLASTO.EE
384 7040 • PAIDE@PLASTO.EE

-

-

VALGA EDASIMÜÜJA (5+KAPITUM OÜ)
VABADUSE 25, 68204, VALGA LINN, VALGAMAA

(+372) 53 403 401 • VIISPLUSSKAPITUM@GMAIL.COM

WWW.PLASTO.EE WWW.PLASTO.EE/KONTAKTID INFO@PLASTO.EE
•

HOOLDUS JA REMONT

-

RÄPINA EDASIMÜÜJA
KOOLI TN.l, 64504, RÄPINA
(+372) 796 1006 ■ AVO.LUSBO@GMAIL.COM

PÕLTSAMAA EDASIMÜÜJA (MATTEN OÜ)
SILLA 2, 48104, PÕLTSAMAA, JÕGEVA MAAKOND
(+372) 505 7321 ■ MATTEN@PLASTO.EE

SÕIDUAUTODE JA KAUBIKUTE

•

kindlustuse kahjukäsitlus,
autoklaaside vahetus, elektritööd, diagnostika,
kere-ja maalritööd, rehvitööd ja rehvihotell
Unistar Autokeskus OÜ
Tallinna 86, Peetrimõisa küla
Viljandi vald
Tel 435 5923, 435 5924

Oleme avatud E–R 8–17, L ja P suletud
teenindus@unistarautokeskus.ee
www.unistarautokeskus.ee

