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Vaat et ühed suuremad härrasmehed
võivad tänapäeval olla selliste subkultuuride parema osaesindajad, nagu rokisõpradest tsiklimehed võirippuva
püksitagumikuga noored rulatajad.
KARL-EDUARD SALUMÄE,
arvamustoimetaja

Asutanud C. R. Jakobson 1878
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Ei saa läbi viljandlasest ministrita

Otsitakse andekaid

Kui üks Viljandimaalt pärit minister viskab portfelli
nurka, läheb teine ja haarab järgmise. Helir-Valdor
Seeder naasis riigikogulaste pinki ja sealt jooksis platsile Helmen Kütt. Värskest sotsiaalministrist räägivad
teda tundvad inimesed.

Viljandi abielupaari Merit ja Aivar Berzini loodud sihtasutus toetab laste õpinguid ja huvitegevust. Head ideed on väärt, et need tegelikkuseks saavad.
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Tänase lehe vahel ainult tellijatele
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VILJANDI

Ehitus paneb vanalinna
tänavad suveks lukku
Marko Suurmägi
Sten Mahov
sakala@ajaleht.ee

Juba täna annavad kollased ümbersõiduviidad Viljandis autojuhtidele märku, et saabuval
suvel on vanalinnas liigelda keerulisem, sest
kaks tuiksoont suletakse remondi tõttu autodele.

MUUDATUSED
Kui keegi tahab nädala pärast Viljandis Vabaduse platsilt raekoja ette sõita, on tema teekond
ümbersõidu tõttu
tavalisest pikem.

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

ILM

Kauba ja Väike-Turu tänav on
kinni, Lossi tänav muudetakse
kahesuunaliseks, aga seal ei tohiparkida ning lagunenudKoidu tänaval läheb liiklus tihedaks. Need on peamised muudatused, millega autojuhtpeab

7°
Täna on päikseline ilm.
Puhub edelatuulkiirusega 3–7 meetrit sekundis.
Sooja on 4–7 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
5.55 ja loojub kell 18.52.

harjuma.

Kauba tänaval algab suur

remont 7. aprillil. Maasse pannakse uued vee-ja kanalisatsioonitorud,
uuendatakse
elektrisüsteeme ning lõpuks
kaetakse tänav munakivisillutisega. Paar nädalat hiljem algab samasuguneehitus VäikeTuru tänaval ning see kestab
sügiseni.
Kui kauaksKauba tänavsuletuks jääb,eiosanudlinnavalitsuse ametnikud sel nädalal
öelda. Majandusameti teede
spetsialisti Heikki Teearu sõnul selgub täpsem ajakava 2.
aprillil, kui ehitaja esitab tööde graafiku ning arutatakse,
kuidas selle piirkonna elanikud ja ettevõtjad liikuda saaksid.
Majandusameti juht Reevo Maidla kinnitas, et ehitajateks valitud osaühingud Suja
ja Tavt üritavad tänavat suletuna hoida nii lühikest aega
kui võimalik.Sellest hoolimata sealseteäride juurde vahepeal autoga ei pääse. «Jalgsi
saab kindlasti ligi,» lubas
Maidla.
Tööde ajal kaob vanalinnast mitukümmend parkimiskohta, sest Lossi tänava lõik
Kauba ja Tartu tänava vahel
muudetakse kahesuunaliseks
ja seal enam parkida ei tohi.
Autojuhte ümber suunavad
märgid on seatud nii, et suu-

VILJANDIS
Saab kommi ja
kuuleb kunstist
rem osa vanalinna sõitvatest
autodest hakkab läbimaKoidu

tänavat.
«Eks ta ikka pea,» vastas
Maidlaküsimusele, kas kehvas
seisusKoidu tänav suuremale
koormusele vastu peab. Samutilubas ta, etkui tänav tõepoolest kiiremini lagunema hakkab, saab seal suvel aukude
lappimist ette võtta.
Mullu parandati vanalinnas Sepa ja Munga tänavat
ning Kauba ja Väike-Turu tänava ehitus on selle töö järgmine etapp.
Erinevalt eelmistest on tänavu remonti minevad tänavad
olnud mitu aastakümmet asfaltkatte all ning neil on sõitnud päevas sadu autosid. Reevo Maidlaselgitusel ei saa sinna uuestiasfaltipanna, sest seda ei luba muinsuskaitse ja
Viljandi linnajuhtide endi vastuvõetudkesklinna kujunduse
kontseptsioon.

Kauplusepidajad ootavad
algavat remonti hirmuga
Paljud Väike-Turu jaKauba tänavakaupluste
pidajad on mures, sest aprillist algavad tänavatööd viivadneilt ilmselt nii müügikäibe kui
kliendid.
«Mina eioska praegu ette näha, mis saama
hakkab. Loomulikult kardan,» võttis oma tunded aprilli eel kokku Bonifatiuse gildi perenaine Monika Pill.
Ta selgitas, et soojade ilmadega jõuab kätte aeg, mil oodata on rohkem rahvast, pealegi
avatakse hoonesvarstikohvik. «Autodpeavad
ligi saama, sest kohvik töötab iga päev ja tal on
vajakaupa vedada,» ütles Pill.
Kauba tänaval asuva poe Sõbralt Sõbrale
klienditeenindaja Helle Orelei kujuta samuti ette, kuidas järgmistel kuudel äripidamine
välja nägema hakkab.«Oleme päris mures, sest
kaupa vastu võtta ei saa ning seda ka ei tea,
kuidas ostjad siia pääsevad.» Tema sõnul võivad paljud kliendid tulekumõttest loobuda,kui
näevad tänaval mürisevaid ehitusautosid.

«Kuidas on võimalik, et tänavad kinni pannakse?Kiirabi jatuletõrje peavad juikkagiläbi pääsema,» ei suutnudOrel mõista.
Samal tänaval tegutseva Kaminakeskuse
juhatuse esimees Hannes Puu tõdes, et tuleviku osas valitseb täielik teadmatus. «Käisin
eelmiselreedel linnavalitsuses, aga seal eiolnud veel tööde graafikut. Järgmisel nädalallähen uuesti,» sõnas ta. Pole välistatudka see,
et kaevetööde ajaks läheb kaminapood puhkusele.
Seda, et tänavaremondi ajal võib käive
kehv olla, kardab ka Glasaken Viljandi kontori müügikonsultant Marys Laas. Ta lausus,
et kui Väike-Turu jaKauba tänavkinni pannakse, on käive suvel sama hästi kui null. «Ainuke võimalus on leida uus kauba-või laopind.»
Müügikonsultant lisas, et tema ülemustel
on plaan remondi pärast Viljandi linnavalitsusega ühendust võtta.

Täna kell 13 tähistabKondasekeskus Paul Kondase sünniaastapäeva. Muuseumisse pääseb sel puhul tasuta.

SUVEAEG
Laupäeva öösel vastu pü-

hapäeva kell 3 lähebEesti üle suveajale ning kellaosutid tuleb nihutada
ühe tunnivõrra edasi.
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”TITAAN
«Ma tahaksin Putini poole pöörduda, et ta
maksaks mulle kojusõiduraha tagasi. Sinna
viidi meid tasuta, aga tagasi ei toodud.»
Märtsis 1949 kaheksaks aastaks Siberisse
saadetudAvo Aas
(Sakala, 26. märts)

ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

VABA MÕTE

Nädala foto. Kas nüüd tulevad lapsed?

Tänapäeva
džentelmenid
et poisiks sünnitakse
Öeldakse,
ja meheks ajapikku saadakse,

aga džentelmeniks olemine on valiku küsimus. Eeldades, et nii ongi,
tuleb paraku tõdeda: tänapäeval
ei taha härrasmees olla väga suur
osa mehepoegi. VähemaltEestis
küll. Tundub, et džentelmenidega
seostatakse pahatihti vaidkadakasakslikulkombel peenutsemist ja
naisterahvaste ees lipitsemist.
Mina soovin aga mõnikord, et
tuleks tagasi aeg, mil enamik mehi kannab harilikul tööpäeval ülikonda jakergitab tänaval kaabut.
Teisisõnu: et naaseks tõeliste
džentelmenide ajastu. Kuid seda
põrmugi mitteriietuse, vaid millegi sootuks sisulisema pärast. Ma
tahaksin, et ühiskonnas tärkaks

taas härrasmeeste vaimsus.

Kahekümnendates eluaastates

inimesena pole minul eespool nimetatudajastuga mõistagi isiklikku
seost, aga niipalju, kui ma aru olen
saanud, käitusid õiged härrasme-

hed toona džentelmenlikult iseenesestmõistetavalt: nadsoovisid olla
võimalikult meeldivad suhtlejad ja
ühiskonna liikmed.
Korrektselt riietuti sellepärast, et
oma välimusega mitte teiste silma
riivata. Kellegagi kokku põrgates
võeti süü pikalt juurdlemata enda
peale, et mitte panna toda inimest
muretsema, ega ta oma tähelepanematusega teist ära pahandanud. Ja
mis puudutab kõiki kombeidnaistegaringikäimisel, siis pidagem meeles: toona veelei kaheldud kaheldamatus tõigas, et teatud mõttes ongi
mehed ja naised erinevad. Halvasti
käiva ukse avamine nõuab pisikeseltnaisterahvalt palju suuremat
pingutust kui mehelt.See on fakt.
Ma ei leia, et kõik tolle aja tavad
peaksid endisel kujul uuesti ellu
ärkama. Aga üldisemalt võiks ju
džentelmenlikukäitumise uuesti
normiksmuutuminekogukonnas
olemise omajagu meeldivamaks teha, või kuidas?

Karl-Eduard Salumäe
Sakala arvamustoimetaja

Kui mitte
pöörata
liigapalju
rõhku
välisele
poolele,

võivad
tänapäeval vaat
et ühed

suuremad härrasmehed
kuuluda
sellistesse subkultuuridesse
nagu rokisõpradest

tsiklimehed või
rippuva
püksita-

ELMO RIIG

Kevadekuulutajaid on mitmesuguseid. Üks neist, keda väga paljud tunnevad, on kahtlemata valge-toonekurg. Sel nädalal õnnestus
Sakala fotograafil pildistada üht kurepesa koos selle omanikuga. Kevad on tõepoolest käes.
Toonekurge tuntakse rahvajuttudes ka beebiekspressina. Nii jääbüle küsida: kas nüüd on Viljandimaal oodata sündide arvu
kasvu? See kuluks juära küll. (Sakala)

NÄDALA ÕPPEASUTUS

NÄDALA TEGIJAD

Ihaldatud kool

Osavõtlikud kodanikud
andsid tooni

See, kui lapsevanemad omakodukandis ühte kooli selgelt
teistele eelistavad ja lapsele
sinna koha saamise nimelend
formaalselt mujale sisse kirjutavad, näitab, et miski on mäda. Vanem, kel õnnestub oma
võsuke ihaldatud õppeasutusse saada, on küll õnnelik, aga
lapse tegelikule elukohale lähim kool jääb kaotajaks ning
too menukaskool peab tegema
raskeid valikuid, keda võtta,
keda jätta.

gumikuga
rulatajad.

Eelnev
napäeval

ei tähenda muidugi, et tädžentelmene poleks.
Enamik neist lihtsalt ei kanna tavalisel päeval kaabut ega lipsu ning
paljudel juhtudel isegi triiksärki
mitte.Nad on teistsugused, meie aja džentelmenid.
Huvitav on see, etkui hakata mõtlema, mis tüüpi mehed praegu džentelmenlikku käitumist kõige paremini
esindavad, võibkõiki aspekte arvesse võttes jõuda üsna
ootamatu tõdemuseni. Vähemalt minul nii juhtus.
Kui mitte pöörata liiga palju rõhku väliselepoolele,
võivad tänapäeval vaat et ühed suuremad härrasmehed
kuuluda sellistesse subkultuuridessenagu rokisõpradesttsiklimehed või rippuva püksitagumikuga rulatajad.
Jah, mõtlen just sedasama esmapilgul ehmatada võiva välimusega tursket tätoveeritud habemikku, kel on
tegelikult väga hell süda, ja sedasama muretu olemisega noorukit, kes end regulaarselt katki kukub. Nemad
oskavad suurepäraselt elada, ilma et teeksid sääsest
elevanti. Oma ameti tõttuiga päev hästi lõhnastatud
mehed songivad külas olles märksa tõenäolisemaltperenaise valmistatud ühepajatoidus japorisevad selle
maitsetuseüle. Nõnda ütlevadminu kogemused.
Kombeid ei pruugi nood esimesed tegelased nii
hästi tunda, see-eest on nad mõnusad inimesed ja toredad ühiskonnaliikmed. Neile kergitan ma mõttes
kaabut, mida mul ei ole.

ELMO

Viljandi Kesklinna kooli on
olnudaastaid suur tung ja teisiti pole ka tänavu. Selle kuu
lõpuni saab lapse esimesse
klassi astumise avaldust esitada ja viimasel ajal on näiteks
mitu Viiratsi peret end just
Uueveski piirkonda sisse kirjutanud.
Ühtegi lihtsat lahendust
selliselemurele pole.Kui lisa-

dakooli vastuvõtmisele elukohaga seotud piiranguid, leitaks
kindlasti viis neistki mööda
pääseda.Pigem tekib seaduselõkse juurde.
Nii ei jäägiomavalitsustel
üle muudkui püüda liikuda
selles suunas, et kõik koolid
ihaldusväärseksmuutuksid.
Karl-Eduard

Salumäe

Märtsiküüditamise aastapäeva õhtune osa võinuks Viljandis üsna õnnetult välja kukkuda, kui polnuks hulka inimesi, kes päeval lauluväljakule viidud küünlaid tuule
käes üha uuesti süütasid ja
neile ka oma küünlaid lisasid.
Meeleolu, mis seal valitses, iseloomustab hästi ühe
Sakala toimetuse liikme
pealtnähtud hetk. Ema ja tütar vaatasid tulemerd. Kui
ema märkas, et nendesüüdatud küünal kustus, kibeles tütar laulukaare alla tagasi,
lausudes: «Ma ei luba meie
küünlalkustuda!»
Olgu meenutuseks öeldud, et esialgseplaani kohaselt pidanuks 25. märtsi õh-

tuks lauluväljakul süüdatama ligi 2500 mälestusküünalt, kuid valju tuule tõttu
koliti tuletseremoonia viimasel hetkel Jaani kirikusse. Suur osa lauluväljakule
juba valmispandud küünaldest leidis õnneks siiski ka-

sutust.
Sel nädalal on Sakala
saanud inimesteosavõtlikkusest kirjutada mitu korda.
Näiteks eilse lehe esikülje
lugu andis teada, et viimastel
päevadel on Viljandimaal 11
inimest Kaitseliiduga liitunud. Nii et lõppev nädal tõestas ilmekalt: omariik jaselle
ajalugu on vähemaltviljandimaalastele tähtsad.
Karl-Eduard Salumäe

KOMPVEK
««Külm sõda oli ideoloogiapõhine, vastanduvate maailmavaadete ja poliitiliste süsteemide kokkupõrge.» Täpselt niisama palju, nagu seda on
praegune.
«Kommunism oma reaalsetes avaldusvormides
pole olnud kusagil midagi muud kui šovinistlikimperialistlike jõudude ja neid jõude enda huvides ära kasutavate poolbandiitlike jõudude maskeering.» (Nils Bernhard Sachris)
Ameeriklased ei saa kunagi asjast aru.»
Tiit Kärneri kommentaar uudisele
«USA suursaadik: see ei ole uus külm sõda»
Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksabSakala 10 eurot puhtalt
kätte. Kui näed siin oma kommentaari, võta ühendust aadressil
karl.salumae@ajaleht.ee.
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ja metsatööde ajal lõhuti
kolme
kuuga Eestis elekttänavu
riliine 59 korral ja vooluta jäi seetõttu enam kui 3500 majapidamist. Mullu oli selliseid katkestusi
aasta jooksul 504 ja elektrita jäi
ligi 79 000 majapidamist.

UUDISED

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

Volikogu otsustas
loodava kooli
nime muuta
Madis Järvekülg

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Neljapäevasel SuureJaani vallavolikogu istungil kinnitas volikogu uue põhikooli põhimääruse ja valis kooli nimeks siiski SuureJaani kool.
Mõni päev varem oli SuureJaani vallavalitsus otsustanud loodava kooli nimeks
panna Suure-Jaanikihelkonnakool, sest see oli ka rahvahääletusel enim hääli kogunud.
«Enne kui põhimäärus
hääletamiseleläks, tulikooli
nimi üle käia ja volikogu arvamus oli lihtsalt teine,»
kommenteeris Suure-Jaani

vallavanem Tõnu Aavasalu.
«Suure-Jaanikool sai rahvalt ainult kaks häält vähem
kui Suure-Jaani kihelkonnakool. Panime ka volikogus
needkaks varianti hääletusele ja enamik pooldas SuureJaani kooli,» selgitas ta.
Väga suurt arutelu nimevalikuüleAavasalu sõnul volikogus ei olnud, aga siiski arvasid mõned, et kihelkonnakool viiks Suure-Jaani liiga
palju ajas tagasi. «Leiti, et
Suure-Jaani kool on kõige
neutraalsem ja erapooletum,» ütles ta.
Aavasalu tõdes, et tema
isiklik poolehoid kuulus Suure-Jaani kihelkonnakoolile,
kuid lisas, et kokkuvõttes ükski nimi kooli ei riku ja sellele annab näo ikkagi sisuline
tegevus.

Koolipiim ja -puuvili
hakkavad käima käsikäes
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Parima meespeaosatäitja tiitliga pärjatud Peeter Jürgens on Ugalaga seotud olnud 1965. aastast.

JAANUS LAAGRIKÜLL

TEATRIPREEMIAD

Parim meespeaosatäitja
on Ugala südametunnistus
Üllar

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Ugala veterannäitleja
Peeter Jürgens tõi Tallinnast koju ühe uhkema
teatriliidu aastaauhinna parima meespeaosatäitja tiitli. Parima
kõrvalosa auhinna pälvis
Meelis Rämmeld.
–

Laureaaditiitli sai Peeter Jürgens vana Juhanirolli eest suvel Vargamäel suure publikumenuga mängitavas lavastuses
«Vanad ja noored». Meelis
Rämmelditpremeeriti Tuvirolli eest lavastuses «Sajand» ja
Nikolai Ogarjovi kehastamise
eest lavastuses «Utoopia rannik.III osa. Kaldale heidetud».

Kõige ausam mees
Ugala direktoriKristiina Alliksaare sõnul on Peeter Jürgens
teatri südametunnistus, rahu
ja väärikus.«Juhanirollis oli ta
nagu õige vanaisa: hooliv, elutarkust jagavning toetav. Seda

nii rolli mõttes kui noorte näitlejatega laval olles,» rääkis Alliksaar.
Ka «Vanade ja noorte» lavastajal ValloKirsil jagubPeeter Jürgensi kohta ainult häid
sõnu.
«Ta on kõige ausam mees,
keda ma tunnen. Peetriga on
siirasrõõm koostööd teha.See
kogemustepagas, see elujaatav
suhtumine, see vorm, milles ta
töötab... Peetris on säilinud
mängulust ja mängujanu, milleta ei saa teatrit teha.»
Just ausus on omadus, mida Vallo Kirs Peeter Jürgensi
juures enim hindab.
«See töötab kahesuunaliselt. Tema suhtes saabolla aus
ja tema on sinu vastu alati aus.
Ta eikeeruta, vaid räägib, nagu asjad on,» kirjeldas Kirs
värsket laureaati.
Prooviperioodil olevatsiiski pisiprobleeme ette tulnud,
kuid neist saadi kergesti üle.
«Peeter on paras karakter, aga
õnneksütleb ta alatikohe otse
välja, kui teda miski häirib,»
märkisKirs.
Lavapartnerina oli Jürgens
tema ütlemistmööda väga toe-

tav, eriti noorte kolleegidega.
«KlaudiaTiitsmaal oli temast
väga palju kasu. Peetri professionaalne suhtumine kiirgub
edasi noorematesse kolleegidesse.»
Võidu toonud rolli lahendamises astuti lavastaja sõnul
kogu aeg ühte jalga ning mingeid erimeelsusi ei tekkinud.
«Peeter lahendas selle kuju
just selliselt, nagu kirjutades
ette olime kujutanud.»

Vaimult suured
See, et Eesti parimad meesnäitlejad on seekord Ugalast,
on Kristiina Alliksaare ütlemist mööda teatrileäärmiselt
tähtis.
«Suurtele teatritele jõuab
seda tunnustust nagunii rohkem. Juba seepärast, et publik
käib neid rohkem vaatamas.
Meil on sellega veidi keerulisem ja me peamerohkem vaeva nägema. On eriti hea, kui
pälvime suurema tunnustuse
jatähelepanu, mis igale poole
jõuab,» avaldasAlliksaar heameelt.
ValloKirs oli teatrijuhi mõ-

TOOMAS HUIK (POSTIMEES)

Parima kõrvalosa auhinna pälvis
Meelis Rämmeld.

tetega päri. «Kui auhindtuleb

teenitult, on see auasi javäga
tähtis. Oleme küll väikesed,

aga vaimult suured. Väga oluline on, et väiksemad teatrid
endale seda teadvustaksid.»

Kui praegu ei pruugi igas
koolis võiklassis õpilased lisaks piimale puu-ja juurviljutasuta saada, siis riigikogu
Euroopa Liidu asjade komisjoni uue eelnõu läbimineku
korral pakutaks tervislikumat toitulasteaiast keskkooli lõpuni.
Euroopa Liidu raha abiga on võimalikpakkuda koolis piima ning puu-ja köögivilju ning kavas on teha muudatus, et toetusprogramm jätkuks pärast põhikooli ka
gümnaasiumiastmes. Eelnõuga soovitaksegi liita senised
piima ningpuu-ja köögivilja
toetuskavad.
Läinud aasta lõpul oli
koolipiima kavaga Eestis liitunud 990 õppeasutust ning
sellekaudu jõutipeaaegu iga
õpilaseni. Puu-ja köögivilju
jagati ligi 70 protsendile lasteaia-ja algklassilastest. Kui
tasuta piima on praegusekava järgi õigus saada igal õpilasel, siis puu-ja juurviljatoetus on ette nähtud vaidlasteaiapõnnidele ning I–V klassi
õpilastele.
Paalalinnakooli direktor
Aavo Palo ütles, ettema kooli 450 õppurit saavad vabalt
puu-ja juurvilju võtta olenemata sellest, kas õpilane käib
esimeses või üheksandas
klassis.Kokad panevad viilutatudpuu-ja juurviljad söökla letile, muutes needlastele
hõlpsasti kättesaadavaks ka
väljaspool söögivahetundi.
«Selles mõttes toimib
programm hästi, et kõik on
sööklas saadaval ja lapsed
söövad ka,» ütles Palo.Tema
sõnul on hea, kui seda võimalust hakatakse pakkuma ole-

Eesti koolides on õpilastele tasuta piima antud juba rohkem
kui kümme aastat.
ELMO RIIG

nemata kooliastmest, sest tervislik toitumineon tähtis.
Tarvastu gümnaasiumi
söökla juhataja Kerstin Mõttus leidis, etkoolipiim on ennast hästi õigustanud. «Varem ei olnud piim nii kättesaadav. See on meil termoses
jakellel isu on, see muudkui
tuleb ja joob.» Nädalas tellib
Mõttus piima umbes 90 liitrit.
Puu-ja juurviljuTarvastu
gümnaasiumi õpilased veel
ei saa. Selleks on taotlustehtud ja lubasaadud ning värske toidukraam ilmub menüüsse sügisest.
Koolipiimatoetus võimaldab lasteaialastele ja õpilastele pakkuda tooteidsoodsama hinnaga: ühe liitri tarbitud toote kohta makstakse
toetust 0,446917 eurot. Koolipuuviljade toetuse taotlemisel kehtib toetusmäär 0,32eurot lapse kohta õppenädalas.
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Andrus
Ansip istus
Viljandi
arsti pinginaabriks

Rael Autokeskus
Soovime välja õpetada

TEHNOÜLEVAATAJAT
Vajalik autoalanekeskeriharidus ja
B-kategooria juhiluba
CV saata hiljemalt 6. aprilliks 2014
e-postil rael@rael.ee

Kolmapäeval riigikogu liikmeks saanud endine peaminister Andrus Ansip istub parlamendis kohal
number 54 ja see tähendab,

MUGAVAIM VIIS
SUVEREHVIDE SOETAMISEKS?

et ta on Viljandi haigla uroloogi Tõnu Juuli pinginaaber.
Varem istus Juuli kõrval Andre Sepp. Tema pidi
kolmapäevast lahkuma,
sest oli üheksa aastat peaministriametit pidanud Ansipi asendusliige. Tõnu
Juul on riigikogus rahandusminister Jürgen Ligi
asendusliige.
Valimistel kogus Ansip
18 967 ja Juul 883 häält.

Broneeri
rehvivahetus
internetis

(Sakala)

Lumeta talv
Üliõpilane Mari Soone oli proovipäeval Fellini kohvikus, kuhu ta soovib suveks tööle asuda. Ta lausus,
et kui kõik sujub, teenindab ta söögikoha külalisi esialgu augusti lõpuni.
ELMO RIIG

Ostad 3 velgedel rehvi,
saad lisaks 1 rehvi ja velje TASUTA!*
*

Kampaania reeglid: www.tireman.ee

www.tireman.ee
VIANOR Viljandi
Piiri 2, Viljandi,

tel. 435 5572

RAHATEENIMINE

Ettevõtted otsivad
suveks abikäsi
Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Kui toitlustus-, põllumajandus-ja haljastusettevõtted peavad suvehooajaks töölisi ise otsima, siis majutusettevõtetele tulevad appi
praktikandid.
Sakala keskuses asuva kohviku Harmoonia omanik Ene
Ojasuu lausus, et toitlustuskoht otsib suvehooajaks kolme või nelja töölist, võib-olla
ka rohkem.
«Et on puhkuste aeg, on
neid vaja nii teenindajateks
kui kööki,» täpsustas ta.
«Asendajate hulk sõltub sellest, kui suure koormusega
tööle tullasoovitakse.Kui inimesed ei taha suvel täiskoormusega töötada, on meil neid
rohkem vaja.»
Töötajate otsimistalustati
eelmisel nädalalning praegu
vaadatakse laekunud avaldusi läbi. «Kui saame valiku ära
teha, siis väga laialt ei kuuluta, aga kui ei saa, siis kasutame andmebaase,» rääkiskohviku omanik töötajate otsimi-

sest.
GrandHotel Viljandi vastuvõtujuht Krista Varm ja
Aasa külalistemaja juhataja
HedliKivilaan ütlesid, et nemad hooajatöölisi ei otsi, sest
toateeninduses on abiks praktikandid. «Meil on praktikandid juba praegu ning nad on
ametis suve lõpuni,» märkis
Varm ning lisas, et kui töökäsi peaks rohkem vaja minema,
on neilomadkontaktid.
Aasa külalistemaja vajab
hooajatöölisi ainult Vabaduse platsi kioskisse. «Praegu on

meil kaks inimest ning üks ja
sama inimene on käinud juba
mitu aastat,» nentisKivilaan.

Tööd pakutakse sügiseni
Töötukassa Viljandimaa osakonna teenusekonsultantHeljeSaul juhtistähelepanu sellele, et talvega võrreldeshakkab kevadel registreeritud
tööpuudus vähenema just tänu hooajatöödele.
«Kui palju väheneb töötuse protsent hooajatööde tõttu,
on praegu keeruline ennustada, sest aastad on erinevad,»
sõnas Saul. Eelmisel kuul oli
registreeritud töötuse protsent Viljandimaal 5,4.
Konsultant tõi näite, etkui
mullu märtsis oli siin töötuse
protsent 6,7, siis juunis oli see
4,8. Oktoobris oli näitaja 4,3
ning hakkas seejärel jälle
suurenema.
Haljastusega tegeleva osaühingu Floreas Viljandi juht
Margus London tõdes, et kuigi ettevõttel on omad püsitöötajad,vajatakse töökäsisuvel
rohkem. Praegu ei ole ühtegi
inimest juurde võetud.
«Seda seetõttu, et veel ei
ole selgunud, milliseks kujuneb tööde maht,» selgitas ta.
«Kindlasti vajame kolme-neljatöötajat. Lilli tuleb hooldada ja istutada ning tarvis on
ka niitjaid.»
Holstre aiandisse otsitakse ühtetöölist. PerenaineSille Mõru rääkis, et see inimene hakkaks tööle kasvuhoones ning tema hooldada oleks
3000 tomatitaime.«Sedakuni
sügiseni välja,» lausus Mõru.
Esimene töö saabolema tomatikasvude võtmine. «Istutasime tomatid maha ja nädala
pärast algab kasvude võtmine
nagu tomatithooldadesikka.»

Neljapäeval oli töötukassa Viljandimaa osakonnas
välja pakkuda hooajatööd
kuuel kohal. Teenusekonsultant Aivar Piiri sõnul näitab
varasem praktika, et suurem
hulk pakkumisi tuleb suve
poole. «Kõrghooaeg on valdkonniti erinev: turisminduses
seostub see ikka suvekuudega, põllumajanduses aga külvi-ja lõikusperioodiga,» selgi-

tas ta.
Piiri sõnul otsivad pikaajalise kogemusega tööandjad abikäsi juba aegsasti.
«Töötukassa kohalikel osakondadel on teave oma piirkonna tööturu olukorrast.
See, milliseid võimalusisobiva tööjõu leidmiseks kasutada, on aga juba iga tööandja
enda teha.»

Märts, aprill ja mai
OsaühinguCV Keskus turundusjuht Henry Auväärt märkis, et tööportaali lisatakse
enim hooajalisi tööpakkumisi märtsis, aprillis ja mais.
«CV Keskuse lehele tuleb
päev-päevalt ka üha rohkem
noori tööotsijaid, kes soovivad
endale suveks ajutist töökohta leida. On neid, kes tahavad
marjukorjata, ning neid, kes
otsivad ajutist töökohta teenindaja või abitöölisena,» kõnelesAuväärt.
Kuigi praegu portaalis
olevates kuulutustes otsitakse teenindajaid ja müüjaid,
leidub ajutise töö pakkumisi
ka infotehnoloogia vallas.
«Hooajalised tööpakkumised
on tähtsad noortele, kes tahavadüheltpoolt lisaraha teenida jateisalt endale tööturule
sisenemise kooli lõppedes
lihtsamaksmuuta,» märkis turundusjuht.

Soomaad
päris kuivaks
ei jätnud
Ehkki sulaveed viienda
aastaaja tulekule tänavu
kaasa ei aidanud, on väike
üleujutus Soomaal siiski
kohal.
Giidi ja matkakorraldajaAlgis Martsoo sõnulvõib
suurvett näha Tõramaa ja
Halliste puisniidul. Tema
ennustuse järgitõuseb veetase sealveel ehkpaar päeva, kuid alamjooksul, Riisa
veemõõtejaamas, on tõus
juba läbi.
Ilmateenistuse andmetel oli Halliste jõgi eile
kell 15 üle nulli 150 sentimeetrit. Ööpäeva jooksul
oli veetase kaheksa sentimeetri võrra langenud.
(Sakala)

Karksi-Nuias

tegutsesid

vargad

Politseile anti teada, et teisipäeval murdsid vargad
sisse Karksi-Nuia eramusse.
Kaare tänaval asuvast
eramajast varastati sissemurdmise järeltrell jakaks
ketaslõikurit. Vargusega tekitatud kahju on veel selgitamisel. (Sakala)

Parklast
kadus auto
Politsei otsib autot, mille
omanik oli jätnud laupäeval Viljandis Maksimarketi
parklasse ning pannud süütevõtmed sõiduki tagareh-

vile.
Politsei pressiteenistuse teatel selgus, et 22.
märtsi hommikul parkis
25-aastane mees oma sõiduauto Volkswagen Passat
Viljandis Põhja puiesteel
asuva kaupluse parklasse.
Võtmed jättis ta tagumise
rehvi peale. 25. märtsil
avastas ta, et tema sõidukit seal enam pole. (Saka-
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Viljandi
Kaubamaja
V IIkorrus
taas avatud

»

Turul ostud tehtud, lõi Jaan Reichenbach vanale kolmerattalisele hääled sisse ja asus koduteele.

MARKO SAARM

MOOTORRATAS

t

Vana tsikkel teenib hästi
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajeleht.ee

Vahel võib Viljandis silmata väärikas vanuses
meest, kes eaka mootorratta mürisedes turule sõidab.
1945. aastal sündinud Jaan
Reichenbachi külgkorviga
mootorratas K-750M, mida
rahvasuus ka lihtsalt emmiks
kutsutakse, pärineb 1958.aastast ning teenib omanikku
suurepäraselt.
«Ta tahabmõistagi pidevat
hoolt ja sättimist, osad kipuvad kuluma ja neid tuleb väl-

ja vahetada,» lausus ta.
Vastemõisa kandis elav

Jaan Reichenbach sai vana
sõiduki omanikuks rohkem
kui kümme aastat tagasi, aga
kolmerattalistega on ta sõitnud noorpõlvest saadik.

Autojuhiloaks nappis raha
«Peres oli palju lapsi jaautojuhiloaks raha ei jagunud,
seegahankisin vaid tsikliloa,»
selgitas ta.
Reichenbachi esimene
mootorratas oli külgkorviga
IŽ-56, mis teenis teda pikki
aastaid väga hästi. «Auto oli
tollal vähestel egalihtne inimene neljarattalist naljalt osta saanudki. Nüüd oleks see
lihtsam, aga olen nii vana, et
enam pole mõtet luba teha,»
leidis ta.
Sooloratast Reichenbach
–

ei taha. «Just külgkorviga on
hea sellega saab poest kraami tuua,» selgitas ta. «Lähim
kauplus on minukodust kuue
kilomeetri kaugusel Vastemõisas. Viljandis käin harvem
ning siis ostan alatinädala toiduvaru. Turul on korralik toidulett, liha on, leiva, piima ja
koore saabkätte.» Külgkorviga veab ta kartuleid ja kõike
muudki, sest jõudu on sõiduriistal piisavalt.
–

Seenele ja marjule
Turul kohtab ka sõpru ja tuttavaid.«Tänavestlesinendast
vanema mehega, kes ütles, et
kui tsiklit müüma hakkan, siis
pakuksin seda temale. Naersin vastu ja küsisin, kas tema
siis nooremaks jääb,et sellist

ratast tahab,» kõneles Reichenbachmuheldes.
Tema sõidab mootorrattaga ka külmemal ajal, isegi lumega. Ainult siis, kui on liiga
märg, ei aja ta sõidukitkuuri
alt välja, sest see jääks mutta
kinni.
«Nüüdoli õnneks veidi aega tahedam, sain jälle linna
tulla,» kõneles mootorrattur.
«Tuuritan alati rõõmsasti.
Käin metsas seenel ja marjul.
Mullemeeldib väga looduses
kulgeda.»
Enne pensionipõlve ehitustöölise jaremondimehena
leibateeninudJaanReichenbach elab maal oma majakeses. «Seal on mõnus ja rahulik, linnud laulavad ja veed
vulisevad,» lausus ta lõpetuseks.

Muretu Angus küsib hoogu juurde
Madis Järvekülg

madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Viljandis tegutsev ansambel
Angus on varsti valmis välja

laskma oma esimest albumit
ja küsib selletarbeksHooandja platvormi kaudu annetajateltraha.
Plaat on salvestatud Viljandis muusikakooliorkestrimajas ja Tuhalaanes Andre
Maakeri kodustuudios. «Materjali salvestasime kakskolm nädalat, väga põhjalik
töö on sellega tehtud,» selgitas Anguses eksootiliste löökpillide eest vastutav Mikk Villem.
«Varstilähebplaat trükki,
nii et mais onsee valmis,» rääkis ta. «Esiksingli pealkiri on
«Angus» ja plaadi pealkiri
«Angus», et inimesed saaks
aru, midaoodata.»
2010. aastal neljaliikmelisena alustanud bänd mängib
ska-reggae-muus
ikat. Nüüd-

seks onkoosseis kasvanud kaheksaliikmeliseks jakogunud
endale Viljandis täiesti arvestatava hulga fänne. Inimesi,
kellelebändi Facebooki lehekülg meeldib, on varsti juba
tuhat.
«Kontsertidel on saal alatirahvast täis ja kõik teavad
lugusid, laulavadkaasa. Vaikselt hakkab see ka Tallinnas
tekkima, sest oleme Bombillazega päris palju koostööd
teinud,» rääkis Villem.
Angus on rõhutatultrõõmsameelne bänd. «Reggae on
olemuselt juba selline muredestvaba.Kõik needesinemised on viinud sinnamaani, et
laulud on lõbusad ja mänglevad,» ütlesVillem.
«Päris mitmed lood on ka
reggae-groove, aeglane ketramine, natuke tammuv nagu
ühe loo pealkirigi: «I’m not in
a hurry». Jasiis teine pool repertuaarist on täielik tantsuska, sellised kergesti kaasa

�

Anguse liikmete seas on päris mitukultuuriakadeemia tudengit, kes
on seotud ka teiste muusikaliste projektidega.
RASMUS KOSSESON

lauldavadlood,» kirjeldasVillem Anguse helipilti. Plaadil
on lood tema sõnul võtnud
märksa viimistletuma kuju
kui varem.

Elavas esituses saab Anguse muusikat kuulda plaadiesitluskontsertidel maikuu
nädalavahetustel Viljandis,
Pärnus, Tallinnas ja Tartus.

�

�

�
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Avatud on prioriteetse suuna
„Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme
„Tööelu kvaliteedi parandamine”
TEINE TAOTLUSVOOR
Meetme raames toetatavad tegevused:
1) „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 13 lõike 1 punkti 3 kohase
riskianalüüsi, mis sisaldab töökeskkonna ohuteguriteparameetrite
mõõtmist, läbiviimine;
2) punktis 1 läbiviidud riskianalüüsi tulemuste alusel töötajate
tervisekontrolli suunamine.

Toetust võib taotleda kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris
registreeritud äriühing või FIE.
Toetuse määr
Toetuse maksimaalne määr on 70 % ning omafinantseeringu
minimaalne määr 30 % abikõlblikest kuludest. Toetust antakse ühele
projektile minimaalselt 500 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot.

ALKOHOL
JOOGID
TEHASE
POOD
-

Tähelepanu, NATURA 2000 alal
asuva erametsamaa omanikud!

Viljandi,
Piiri 2

Tänavu saab Natura metsatoetusi taotleda 2.–21. aprillini

Vastuvõtt EMK kontori II korrusel (Mustamäe tee 50, Tallinn)
Tallinnas ja Harjumaal aitab taotlusi täita
konsulent Veljo Kütt (504 8876, veljo.kytt@eramets.ee)
Tallinnas Mustamäe tee 50 III korrusel reedel, 4. aprillil kl 9–12 ja
reedel, 11. aprillil kl 9–16
Viljandimaal aitavad taotlusi täita:
Pille Udam (524 2186, pilleudam@gmail.com)
Suure-Jaani vallamajas (Lembitu 42, Suure-Jaani) 8. aprillil ja 15. aprillil kl 9–12
Kokkuleppel ka muudel aegadel
Ülle Kuldkepp (522 7000)

PARIMAD
HINNAD!

Pood on nüüd avatud
ka laupäeviti!
T-L 10:00 13:00

?

?

–

Viljandis Vabaduse plats 4, III korruse saalis 8. aprillil ja 17. aprillil

(muul ajal kokkuleppel eelnevalt helistades 522 7000). Mõlemal päeval kl 9–16
Tenek Mäekivi (518 1766)
Võhma linnavalitsuse saalis esmaspäeval, 14. aprillil (eelregistreerimisega)
Kõo Vallamajas vallavalitsuse saalis neljapäeval, 17. aprillil (eelregistreerimisega)
?

?

Eha Valeikiene (5347 7454)
Viljandis Vabaduse plats 4–308 3., 10., 15. aprillil kl 10– 15
?

Erametsakeskuse ja Eestimaa Looduse Fondi koostöös loositakse e-PRIA kaudu
(epria.pria.ee) Natura metsa toetuse taotluse esitanute seast välja neli õnnelikku, kel
on võimalik koos ühe kaaslasega osaleda 12.07.2014 toimuval õpperetkel lendorava
elupaikadesse. Alutaguse metsades toimuva retke toob võitjateni Estonian Nature
Tours. Retke juhivad tuntud zooloog Uudo Timm ja mükoloog Indrek Sell. Esitage oma
taotlus e-PRIA kaudu ja osalege loosimises!

Täpsemat infot loosimise ja toetuse taotlemise tingimuste kohta leiate Eesti erametsanduse infoportaalist www.eramets.ee

Taotluse esitamine: taotleja esitab vormikohase taotluse Innovesse
paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Paberkandjal
taotlusele tuleb lisada elektrooniline koopia. Taotlused tuua või saata
aadressil SA Innove struktuuritoetuste üksus, Lõõtsa 4, Tallinn 11415;
e-post: ene.tilk@innove.ee märksõnaga: „ESF projektitaotlus”.
Taotlusi võetakse vastu kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite
lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2014. aasta 30. septembrini.
Taotlusdokumentatsiooni ja lisainfot saab SA Innove kodulehelt
www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor.
Lisainfo mari.annus@innove.ee, tel 735 0534, 735 0772.

AS Rael tehnoülevaatuspunkti
traktorite ja liikurmasinate
tehnoülevaatuse
ajagraafik 2014

Estonian Nature Tours hoolib, toetades lendoravauuringuid alates aastast 2010 ja Noore
Looduskaitsja Auhinda alates aastast 2005

Ülevaatuse koht
Leie töökoda
Karula töökoda
Kaavere töökoda
EKSEKO
Olustvere EMI Katsejaam
Vana-Võidutöökoda
Koksvere töökoda
Tänassilma töökoda
Võhma linn (kultuurimaja taga)
Kolga-Jaani töökoda
Paala töökoda
Valmakeskus
Soosaare töökoda
Viiratsi AGRO
Kõo töökoda
Uusna töökoda
Pilistvere töökoda
Ülde töökoda
Saarepeedi töökoda
OorguPäästekomando esine
Lalsi sigala
Eesti Höövelliist
Vastemõisa töökoda
Sürgavere töökoda

Kell
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Kuupäev
07.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
14.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
21.04.2014
22.04.2014
23.04.2014
28.04.2014
29.04.2014
30.04.2014
05.05.2014
06.05.2014
07.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
14.05.2014
19.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
26.05.2014
27.05.2014
28.05.2014

Ülevaatust teebElmar Mätas
Lisainfo tel 433 0982, 5620 0002
Toodete fotod on illustratiivsed.

Paberkandjal
allkirjastatult.
digitaalselt
elektrooniliselt
või
paberkandjal

neso

SÜNNI
P
ÄEVAKUU
APRILL

taotlusele

tuleb

lisada elektrooniline
saata
või
tuua
Taotlused
koopia.

tehnoülevaatuspunkti

ASRael

–

Alma kodujuust,
hapukoorega 4%,klassikaline 5%
380 g(kg 3.13 €)

Alma hapukoor 20%,
500 g(kg 1.94 €)

Juust Edam,
Võru,kang u 4,5kg

Kurk, mahedamaitseline,

Salvest,
1,65kg

Pasteet Eesti võiga, Sarveke durum-jahust,
Maks & Moorits,
Myllyn Paras,
170 g(kg 5.24 €)
1kg

23.04.2014

lin(kult rimaj tag)

Võhma17.0

2014
ajagraafik

??

www.mones.ee
Mones & Tuur hulgilaokauplus Pärnu mnt 14,Viljandi
Avatud E–R 9–18, L–P 9–16
Infotel 435 0530, 435 0532või 435 0535
?

Kanalihatasku juustuga, Grillvorst Cipollino,
Arke,
Sepa,
u 800 g
600 g

Jahutatudmaitsestatud
broileripoolkoivad,
Tallegg,
u3kg

€/

kast

Paneeritud mintaifileerull
köögiviljatäidisega,
u 1kg, kast 5kg

28.05147

tehnoülvaus

liikurmasinate
ja
traktorite

Sürgavere

töökoda

Iiris Toffee,
piima ja šokolaadi segu
1kg

•
mnt
kauplus
Mones&Tuurhulgilao
Viljandi
14,
Pärnu

Küpsis “Suhkruring”,
Mario,
1kg
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29.–30. III

TEEMAD

29. ja 30. märtsil on Tartu ülikooli von Bocki majas orientalistikapäevad. Ettekanded käsitlevad «Kaamasuutrat» ja
haakristi, Assami nõiakunsti, sumeri kirjandust, Afganistani identiteeti, Hiina poliitikat, budismi tekste ja muud.

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

PARADOKSAALKRIMINULL

Teatraalne sürr peibutab
Priit Põldma

semiootika ja kultuuriteooria
üliõpilane

«Rosencrantz ja Guildenstern on surnud» on
kütkestav kriminaalkomöödia, mille lõpplahendust ei ole võimalik
välja lobiseda: puändiks
on puändi puudumine,
mõistatus purjetab ringiga algusse tagasi.
Üllar Saaremäe kauased
«Hamleti»-mängud kehutavad
vaimuseoste mänguväljakule
hõlmama ta omaluuletaja Juhan Viidingu värsse. «Kas «Sissepääs» sai olla väljapääs?/
Hing noor ja näljas./ Kus mängujuht?See ainus mängija,/ kes
mängust väljas.// Vaid väljamõeldud elul oli sära/ ja o m a

ilu./ Suu kinni, süda jahtub
ära./ Ta niigi vilu.»(«Uks seestpoolt kinni»).
Lavastust «Rosencrantz ja
Guildenstern on surnud» annaks tervenisti vaagida kui
Tom Stoppardi vastust Juhan
Viidingu küsimusele, sest Näitleja-nimeline tegelaskuju sedastab: «Me teeme laval seda,
mille kohta arvatakse, et seda
tehakse väljaspool lava.Mis on
omamoodi terviklik vaatevinkel, kui käsitleda igaväljapääsu nagu sissekäiku kuhugi mujale.»

Mängus ja mängust väljas
Kuidas see siis õieti käib?
Kaks noort janäljast hinge
on pingsas hämminguatmosfääris teel sinna, kuhu neid
varavalges kutsuti. Kuhu ja
milleks, see on selgusetu, sest
illusioon ja reaalsus segunevad veetleval viisil.
Kui nad mõttepausiks teelt
kõrvale astuvad, ilmub teatrimaffia, olles neid justkui selle
eksikäänu taga oodanud. Nõtkelt mänguvälja ja mängust
väljas oleku vahel liikuv mängujuht komplitseerib situatsioone ega lase ühelgi küsival
sisselöögil end eksitada, pöörates seisu jahmatavate kalambuuridega igas olukorras enda
kasuks. Üks null, kaks null,
kümme null, sada null, lõpmatus null, lõpmatus korrutatud
kahega null…
Nadolid juteel, pidid omal
käel pärale jõudma, needkaks
üliõpilast, rüütlit või sõpra, Rosencrantz ja Guildenstern.Aga
sihi-ja salapära jõuab ise nende juurde, kui traagikute armee teeb nad oma etenduse
osalisteks.
Tumedaist kuubedest loobunud traagikud kehastuvad
kirevaks kuninglikuks perekonnaks. Käivitub filigraanselt
kavandatud osalusteater, särav
väljamõeldud elu, mida suunab deemonlikNäitleja, efektsete surmade ja peenikeste
puäntide vilunudvirtuoos.

Siin on lavastaja Saaremäe
sõnumiselgelt ja järjekindlalt
võimendanud üht Stoppardi
tekstis veiklevat tõlgendusvõimalust: ei ole olemas mingit
Helsingöri lossi, Taani printsi,
kuningat ega õukonda, on vaid
teatrimäng Rosencrantzi ja
Guildensterni peibutamiseks
ja heidutamiseks, väikeste inimeste teadvusega hedonistlikult manipuleeriv hiilgav masinavärk.
Kes mängu kistakse, sellele on pilet kallis. Mündikõlina
saatel hämmeldusest avatud
lõuapärasid kokku surudes
võid avastada, et oled juba
tükk aega natuke surnud olnud.Finaal jätab eksituste absurdikomöödiaotsad lahti, võimaldab algusse tagasipöörduda, et otsast peale mõistatama
hakata.

Väljamõeldud elud
Stoppardkirjutab kui filosoof,
kelles ühenduvad poeet ja matemaatik. Tema esiknäidend
matkib osavalt Shakespeare’i
nii tabavamaailmamõtestamise kui rabava huumoriga. Arutluskäike toestab terasest loogika, keelemängudes ilmutatakse tähelepanelikku süstemaatilisust vähemalt Wittenbergi
võiCambridge’i tasemel.
Pulbitsevad paradoksid
autorile jategelastele on need
vistmaailmaainumõeldav kirjelduskeel võtavadkokku elu
ja surmagi: surm on ühtaegu
elu osa ja elu vastand ning filosoofidteavad väga täpselt, kuidas surmast ei saa midagi teada.
Stoppardi mõttekäikude
juures on tore veel see, et arusaamatus ei pärsi tekstimõnu:
kui kõigil pöördeil kannul ei
püsigi, saab mängu ilu ikka
imetleda.
Meelis Rämmeld jaAarne
Soro läbistavad Rosencrantzi
ja Guildensternina Stoppardi
tekstinagunuga jakahvel võid.
Oivalise partneritunnetusega
esitatakse kamraadluse kõikvõimalikkevariatsioone:teineteise ületrumpamist ja klammerduvat sõltuvussuhet, tüdinud tülpimust jasõprade süvakiindumust.
Huvitavalt hoiab Rosi ja
Guilikoos kontrasti puudumine: mõlemad on sirgeselgsed,
ehkki loomupäraselt ebakindlad loogikarüütlid, kes surutakse detektiivirolli,kus üks võtab
raasike ratsionaalsema ja teine samavõrra empaatilisema
–

–

poosi.

Olemas saavadki nad olla
ainult koos, sest kui Guildenstern kaotaks Rosencrantzi, ei
saaks ta ise ka kindel olla, kas
ta enam Guildensternon: teisega koos on vähemalt teada, et
kui üks on parajasti Rosencrantz, siis teine peab olema
Guildenstern.
Partnerlust toidab põnev
printsiip:kuigi (või kuna) tekst
annab liidripositsiooni pigem
Guildensternile, on Soro ses

Aarne Soro Guildenstern (vasakul) ja Meelis Rämmeldi Rosencrantz puurduvad kulli ja kirja viskamise sügavustesse nagu terane detektiiv ja teJANIKALEIUR
ma lihtsameelsem abiline.
rollis nii pausijulge ja kõigist
mänguolukordadest viimast
võttev, et loovutab vedajarolli
armulikukavalusega vahepeal
Rämmeldile. Rosencrantz üritabki siis partnerit oma suunda visalt kaasa tõmmata,kuni
Guildensterntedaefektse vastulöögiga katkestab. Tulemusena on võidumehed mõlemad
ning publikul jääb üle nende
sulnikerguse auks käsi plaksutada.
Näitleja ossa, sesse Saaremäe kontseptsiooni mängujuhirolli, siseneb Andres Lepik
kiskjaliku lõtvusega, mille alt
läigatab hüppevalmidust. Ekstravagantse rüü, aga vaoshoitud
ilmega Lepikul on trumbiks
terve intonatsioonidepalett, et
mitte öeldaballett: ta tiperdab
kumedast paatosest kähedate
eksistentsialistlike nendingutemanu, viskab piruette lüürilise valu juuresttraagilise iroonia valda, hõljub üle õrritava
huumori javõi(mu)ka teatraalsuse usutavust minetamata.
Tanel Ingi vaheldab Hamleti monolooge esitades punkpuberteedi valuhoiakut jäise
mõttetäpsusega. Selline ambivalentsusprintsiip on näidendi
jalavastuse laadiga täiuslikus
kooskõlas.
See, kui väärikalt javärvikalt kehastub Oleg Titov androgüünseks traagikuks Alfrediks, on kirjeldamatult meeldejääv. Aga teistele kõrvaltegelastele, lossirahvaks moon-

duvate traagikute punamustalekambale, antakse isikupära
märgatavalt kasinamalt. Mõni
tegutseb mängureeglite piires

küll teistest intensiivsemakohalolekuga, kuid mustade
hõlstide lehvimisest eikujune
siiski haaravat hõllandust,
kohmakast ringmängust ei
moodustu lummavat pööra-

tantsu.

LAVASTUS
Tom Stoppard, «Rosencrantz ja Guildenstern on
surnud»
•

•

•

•

•

Ons asi autori ükskõiksuses
kõrvaltegelaste vastu, lavastaja kärsituses või näitlejate juba-reaetenduse-loiduses?Küllap tsutike neis kõigis, eks ka
vaataja tähelepanus, mis kipub
rippuma nendeküljes, kel rohkem teksti ja tegevust. Paraku
asjaosaliste arvukus sedapuhku ei teravda, vaid hajutabpinget, sest veenvalt ei jõua end
kehtestada ei traagikute inimlikum ega grotesksempale.

Sära ja ilu
Kahtlaselt leigeks jääb mereröövlite rünnak:kolmanda vaatuse pöörane pöördestseen on
väliselt efektivaene ja sisuliselt segane. Muidugi ei pruugi
selles süüdistada lavastaja
Saaremäed onsee ju Näitleja korraldatud järjekordneaktsioon ning Rosencrantz ja Guildenstern on selleks ajakspiisavalt eksiteel, et ka vähemast
demonstratsioonist hulluda.
Ent nii mannetut etteastet ei
lubaks efektimeistrist Näitleja
endale ometi!Rohkem poeeti–

•

•

Tõlkija Mihkel Mutt
Lavastaja Üllar Saaremäe (Rakvere teater)
Kunstnik Kristi Leppik (külalisena)
Muusikaline kujundaja Peeter Konovalov
Valguskujundaja Rene Liivamägi
Osades Meelis Rämmeld, Aarne Soro, Andres Lepik (külalisena), Oleg Titov, Tanel Ingi, Carita Vaikjärv, Andres
Tabun, Triinu Meriste, Margus Vaher, Janek Vadi, Vallo
Kirs ja Kiiri Tamm
Esietendus 15. märtsil Ugala suures saalis
Allikas: Ugala

lisi kahemõttelisusi, söörid!
Parimailhetkilvohabkimitmekordne mäng kõikvõimalikel
tasandeilõige hurmavalt.
Kristi Leppiku lavapildi
väljapeetud minimalism pakub mõteteletänuväärselt avarat uperpallitamisruumi. Kujundlikkuse jakonkreetsuse tasakaal õhutabteatraalset vanglaatmosfääri. Punase, musta ja
valge kolmikesteetikast saab
muu hulgas visuaalne vaste armastuse, retoorika ja vere
triaadile.
Varjuteater manab esile
puuduvate tegelaste kohalolu
ning korrutab ebakindluse
suurendamiseks Rosi ja Guili
tandemiüheleriti hapral põgenemisviivul kahega. Rene Liivamägi valguskujunduse jahe-

dalt igavikku ulatuvate vihkude vahel on eksistentsialistlik
kõledus iseäranishõlbustekkima.
Et Viljandi teater ehib
oma afišši Inglise rüütli ja elava klassiku kahe meistriteosega korraga («Utoopia rannikul» raputavad «Kaldale heidetud» end alles kuivaks), on
suursugunekingitus nii trupile kui publikumile. Elamise
põhidilemmade teravmeelne
mõtestamine on tervendav
igasajas japaigas. Teatri pöörduminevaimuilmaklaaspärlimängu poole ei tähista inimlikkusest või päevakajalisusest kaugenemist, vaid nende
taasavastamist uuelttasandilt.
Kuni hing noor ja näljas… seni oma ilu.
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VALITSUSDEBÜÜT

Sotsiaaltöötajast sotsiaalministriks
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Mis mees ta on? Ah hoopis naine? Sellist laadi küsimusi võis silmata viimasel nädalal netikommentaariumis, kui
selgus, et Helmen Kütist
saab järgmine sotsiaalminister.
Viljandlastele ei tohiks see, et
Helmen on naise nimi, siiski
üllatusenatulla.
Viljandi linnavalitsuses
pikki aastaid sotsiaalametit
juhtinud ja ka abilinnapea
ametit pidanud Helmen Kütt
läks kolm aastat tagasi 1692
häälegariigikokku. Ent kas olla üks 101-st või vastutusrikka
valdkonna minister need on
kaks ise asja. Seda näitab ka
tõik, et paljud kaasmaalased
polnud HelmenKütist enne tema ministriks saamist kuulnudki ja arvasid, et tundmatu nime taga
–

peitub mees.

Sotsiaaldemokraat Eiki
Nestor, kes on Helmen Küti
sõber ja erakonnakaaslane,
nentis, et üks palju arutamist
leidnud teemasid nende parteis onginaispoliitikute vähesus ja see, mis imeväel saaks
nende osa kasvatada. Nii on
taltulnud isiklikult suurdepoliitikasse paluda Katrin Saksa, Urve Palot ja Marianne
Mikkot.
Helmen Kütti pidi Eiki
Nestor veenma lausa kolmel
korral. «Ma südames loodan, et
ta ei kahetse,» lausus ta.
Nestor kirjeldas Kütti kui
meeldivat, suhtlemisvalmis ja
oma ala tundvat inimest, kes
on võimelineka kaasteelisipositiivseltnakatama.Tänu Kütile on Nestor näiteks mitukordaka ise Viljandi pensionäride ees esinenud jasellest oma
sõnul meeldiva kogemuse saanud.
Helmen
Kütt ei

too aga ainult pensionäridele
külalisi koju kätte, vaidkutsub
neid ka ise külla. Näiteks on ta
riigikogus võõrustanudeakaid
japuudega inimesi.
Külalislahkusega on seletatav ka Küti innukas kuluhüvitiste kasutamine mullu õnnestus tal nagu mitmel teiselgi riigikogu liikmel need peaaegu viimseni käiku panna,
ära kulus üle 12 000 euro. Aasta varemgi paistis Kütt sama
asjaga silma.Toona põhjendas
ta raha kulutamist sellega, et
maksis muu hulgas kinni mitme grupi bussisõidu Toompeale.
2009. aastal Viljandi sotsiaalameti juhatajana ei suutnud Kütt aga eelarvest kinni
pidada. Raha kulus küll õilsa
eesmärgi nimel hooldekodudeselavate eakateheaks ent
lin–

–

–,

navalitsusel tuli miljonikroonist eelarveauku lappima hakata.

Õige pusletükk 101-st
Seda, et Helmen Kütt ajab oma
asja kogu hingest ja võib seejuuresisegi raha lugemise ära
unustada, näitab tema pühendumus nii Viljandis kui Tallin-

nas töötades. Eiki Nestori sõnul suutis ta kolme riigikogu
aasta jooksul ka väikest viisi
imet teha, viies opositsiooni
liikmena läbi eelnõu, et puuetega laste vanemate õppelaen
tulebkustutada.
Seda, et mõni opositsiooniline eelnõu läbi läheb, ei juhtu Nestori kogemust mööda

justsageli. «Nüüd, ministrina,

on tema loomingulised võimalused mitukorda suuremad ja
ilma mingi kahtlusetakasutab
ta need ära.»

Viljandi linnavolikogu
esimees Randel Länts,
kes tunneb Helmen
Kütti erakonnakaaslasena samuti hästi, võrdles
tema sobivust
sotsiaalministri ametisse laste
mõistatusmänguga,

kus igale
kujundile

ELUKÄIK
Helmen Kütt on alates 26. märtsist Eesti Vabariigi sotsiaalminister. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.
•

•

•

Helmen Kütt on sündinud 28. juulil 1961 Viljandis. Lõpetanud Suure-Jaani keskkooli ja Viljandi kultuurikooli klubitöötaja erialal. Tal on bakalaureuse-ja magistrikraad Tallinna ülikoolist sotsiaaltöö erialal.
Aastatel 1981–1992 oli ta ametis Viljandi MEK-is masinakirjutaja ja kantselei juhatajana. Enne seda oli ta
töötanud Viljandi rajooni sidesõlme abonentosakonnas.
Aastatel 1992–1993 töötas Eesti Punase Risti sekretä-

rina.
•

•

Aastatel 1993–2011 oli Kütt eri ametikohtadel Viljandi
linnavalitsuses. Ta on olnud sotsiaalnõunik, abilinnapea
ja sotsiaalameti juhataja.
Aastatel 2011–2014 oli Kütt riigikogu XII koosseisu liige.
Allikas:

on oma õige paik. Kütt olevat
101 praegusest riigikogulasest
selle koha peale ainuõige inimene.
Länts hindab Küti juures
kõige rohkem sõnapidamist. Ja
muidugi temasuurt südant, kuhu mahuvad teiste seas eakad
ja erivajadustega inimesed.
«Taoskab vaadata asjadele
samast vaatevinklist, nagu
need inimesed näevad. Mina
sedaei oska,» märkis Länts.
Sellest, et Kütt uuel ametipostil olles enam kuigi tihtiViljandisse ei satu, pole tema arvates midagi hullu. «Kui Helmeni tööst on Eestile kasu, siis
see kaalub kindlasti üles selle,
et ta mõne tunni vähem Viljandi peale mõtleb.»
Läntsi sõnulkohtab siin liiga palju arvamust, et pärast
Viljandi piiri ületamist unustab inimene oma kodupaiga
ära. «Kaasa saab mõelda ka
kaugemalt,» leiab ta.

Aktiivse olekuga
Enne, kui HelmenKütt ettepanekule ministriks hakata oma
jah-sõna ütles, võttis ta mõtlemisaega ning arutas veel sama
päeva hommikul RandelLäntsiga läbi, mida see kõik kaasa
võib tuua. Postimehele antud
intervjuus tunnistas ta aukartust vastutusrikka valdkonna
ees: muretsemiseksannab põhjust,et ta seda ala nii hästi tunneb.
Sotsiaaltööle sattus Helmen
Kütt kaudselt tänu Punasele
Ristile, mille sekretär ta 1990.
aastate algul oli. Selles ametis
ei saanud ta aga kaua olla, sest
toonane Viljandi sotsiaalosakonna juhtaja Helve Luik kutsus ta varsti oma tiivaalla.Maavalitsuses oli küpsenud plaan
võtta palgale haigla sotsiaaltöötaja jaLuik nägi selles ametis
õige inimesena justKütti.
Kütt hakkas silma oma aktiivse olekuga, mis iseloomustab teda Luige arvates tänase
päevani. «Isegi kui ta telefoni
vastu võtab, ei kuule kunagi
passiivset hääletooninagu mõne teise inimese puhul.»
Ka sobisKütile Luige sõnul

inimestega töötamine, sest ta
on alati väga heaklienditöö tegija olnud. Hiljem, sotsiaalosakonna juhatajana,oskas ta jällegi oma alluvaid hoida.
Nagu Luik nentis, kippus
Kütt inimestelemõnikord liiga
palju järeleandma.«Nüüdseks

on ta hoopis kindlamaks ja asjalikumaks muutunud,» leidis

ta.

Seda, et Helmen Kütt võttis
oma tööd vahel ülearu südamesse, onka tema pereliikmed
tunda saanud.
Tütar AndraKütt, kes õpib
Tallinna ülikoolis lingvistikat,
tõdes, et ema muretses nende
asjade pärast, midaei olnud tema võimuses muuta. «Nüüd on
ta proovinud lähtudapõhimõttest, et see, mida tema teha
saab, on anda endast parim.»

Kõigi jaoks olemas
Ka Andra Kütt hindab ema
juures seda, et tema antud lubaduses ei ole tarvis kahelda.
Kuigi taltulikoos vennaga tööle pühendunud ema teinekord
hiliste õhtutundideni oodata,
teadis ta, et too on alati pere
jaoks olemas.
«Mäletan, et ema tööpäev ja
vastuvõtt ei lõppenud kunagi
siis, kui kell kukkus viis, vaid
ikka siis, kui viimaneinimene,
kes oliukse taga, sai ära kuulatud. Tihti jäin viimaseksinimeseks muidugi mina, kes ma
emale pikal vastuvõtupäeval
vastu läksin.»
Veel tuli Andra Kütile
meelde kord, kui ta väikse tüdrukuna Suure-Jaanis tädi juures käis ja pidi õhtul üksinda
bussiga Viljandisse sõitma.
«Emaga olikokku lepitud, etta
tulebbussijaama vastu.Kui kohale jõudsin, ei näinud ma teda vastas. Ta oli meile aga öelnud, et on alati olemas ja me
saame tema peale igas olukorras loota. Nii ma tulingi bussist
maha ja võtsin tugevastipostist
kinni.» Pisaraid tagasi hoides
nägigi ta varsti ema enda poole jooksmas.
«Ta on olemas perele ja
kõigile, kes teda tunnevad või
tema abi vajavad. Ma olen oma
ema üle südamest uhke,» lausus ta.
Helmen Küti pikaaegne
sõbranna, Viljandi haiglas
anestesioloogina töötav Ene
Vallikivi lausus otsekui Andra
Küti sõnade kinnituseks, et
Helmeni juures ei saagi vahet
teha, millal tal on vaba ja millal tööaeg, sest ta onkõikidele,
kes teda vajavad, 24 tundikättesaadav. Ja sotsiaaltööd on
Helmen Kütt Ene Vallikivi sõnul alati rõõmuga teinud, sest
see on see, mida ta on teha
tahtnud.

LUGEJALE
VÄIKESELE
VÄLU
MAAILMAST

SÖÖME

SÕNU
Üllar Priks

Ühes otsas ussike...

Pole

Teisipäeval süüdati Viljandi lauluväljakul küüditamisohvrite mälestuseks üle tuhande küünla.

MÄRTSIKÜÜDITAMISEST
MÖÖDUS 65 AASTAT
Teisipäeval, 25. märtsil
mälestati kõikjal Eestis
1949. aasta küüditamise ohvreid.
Küüditamine on meie riigi
ja rahva ajaloos üks väga
hirmus sündmus. Teise
maailmasõja ajal okupee-

ris Nõukogude Liit väga
palju enda ümber asunud
maid. Üks nendest oli ka
meie kodumaa. Okupatsioon tähendab seda, et üks
riik tungib teisele riigile
kallale ja võtab selle endale. Et oma maad armastav

rahvas neid selles vähem
segaks, tuleb neist lahti
saada.
1949. aastal viidi relva
ähvardusel paljud meie esivanemad rongidega kaugele Venemaa südamesse Siberisse. Et korraga rohkem
mahuks, topiti nad tihedalt
loomavagunitesse. Armu ei
antud ka lastele ega vanainimestele. Ainuüksi Viljandimaalt küüditati 2497
inimest. Koos 1941. aasta
juuniküüditamisega viidi
Siberisse üle 30 000 eestlase.

Kaasa ei lubatud neil
võtta midagi peale riiete ja
kogu nende vara võttis Nõukogude Liit endale. Paljud

neist süütutest inimestest
surid juba reisi jooksul.
Ülejäänute hulgas tegid
nälg ja haigused nii suurt
laastamistööd, et hiljem tagasi kodumaale jõudsid vä-

hesed.
Küüditamine ei jätnud
puutumata vist ühtegi Eesti
perekonda. Kindlasti on ka
sinu suguvõsas neid,kes Siberisse saadeti. Õnneks on
hulk sealt pääsenud inime-

si elus ja saavad meile rääkida, kui palju kurja teevad
sõjad. Kuigi see kõik on väga hirmus, peame oma esivanemaid ja küüditamist
alati meeles pidama. Siis
mõistavad ka tulevased põlved, kui kõrge on vabaduse
hind ning kui väga tuleb
hoida oma lähedasi ja kodumaad.
Lase oma vanematel ja
ajalooõpetajal endale küüditamisest rohkem rääkida
ning pange oma perega igal

aastal sel kuupäeval mälestusküünlad põlema.

TEE MÕMMIKUST LUULETUS
Hiljuti kutsusin teid kõiki osa võtma joonistusvõistlusest.Vähemalt sama vahva kui joonistamine on aga ka luuletamine. Pealegi on selline omavahel riimi
minevate sõnade otsimine ja lauseteks vormimine vägaarendav. Nii õpid oma
emakeelt paremini tundma ja huvitavalt kasutama.
Tartu ülikooli kliinikumi lastefond on välja kuulutanud esimese kuni
kuuenda klassi õpilaste luulevõistluse «Mõmmiku head teod». Nii et

Lastefondi
maskott
Mõmmik
ootab
luuletusi.

isegi teema on ette antud, et sul lihtsam alustada oleks.
Lastefondil on maskott Mõmmik,kes oma sõprade abiga on aidanud palju haigeid lapsi. Temast ja nendest heategudest tulekski luuletus teha. Paremaid luuletajaid ootavadloomulikult auhinnad. Ja see pole veel kõik. Toredamatest luuletustest antakse välja suisa eraldi raamat.
Võistlustöid oodatakse 30. aprillini aadressil lastefond@lastefond.ee. Luuletusele lisa kindlasti oma nimi, vanus, klass ja
kontaktandmed. Täpsemat infot saadlastefondi kodulehelt.
VÄLU TEKSTIDKIRJUTAS Üllar Priks FOTOD TEGID MARKOSAARM JA TARTU ÜLIKOOLIKLIINIKUMILASTEFOND.

vist ühtegi kevadet, kui piirivalvurid jääpangal ulpivaid kalamehi ei peaks päästma või jäistest vetevoogudest Soome kelguga alternatiivsukeldujaid otsima. Iga kord mõnd säärast uudist lugedes mõtlen: mis pagan
neid sedasi surma suhu seiklema sunnib?
Käisin minagi varem semudega spinningut loopimas, aga
seda ikka ennekõike toredaseltskonna pärast. Muidugi oli
mõnus veeta päev vabas õhus ja siis telgisuu ees lõkketule
paistel sundimatus õhkkonnas nalja visata. See, kas mõni
silmapunnitaja päeval konksu otsa jäi,oli mulletäiesti teisejärguline.
Siiski oli ka meiekambas teistsuguseid mehi. Selliseid,
kes kummipaadi nina taevasse surudes paaniliselt mööda
jõge edasi-tagasi nühkisid, vahepeal roostikku takerdunud
lanteraevukalt sakutasid võikonksu otsast pääsenud kalale
rusikaga järele vehkisid. Ehk siis neid «tõelisi» kalamehi.
Ega nendega saanudkimõistlikku juttu ajada, enne kui
roostevabast terasest plasku polnud paari tiiru ümberlõkke
teinud. Mõnepuhul ei aidanud seegi. Kalatu päev tähendas
seda, et elu on haud jatema hauakaevaja. Kui julgesin märkida, et pole hullu, kala saab juka osta, vaatas mõni tüüp
mind sellise näoga, nagu oleksin teinud ettepaneku teravaotsalisedmaskid pähe tõmmata ja lossimägedesse risti põletama minna.
No ei ole minussedakalamehe geeni. Aga teinekordturult läbi hüpata ja pärast meeldivuhhaa vormistada on kah
täitsa tore. Isegi jaladei saa märjaks.

KALA TEKI ALL
1lõhe-või forellifilee
1supilusikatäis Dijoni sinepit
1teelusikatäismett
2 supilusikatäit majoneesi
1küüslauguküüs
oliiviõli
purustatud pipart
meresoola
täisteraröstsaia

Salatile:
paar peotäit rukolat
pool kurki
kümmekond kirsstomatit
FelixBalsamico salatikastet

Selle mõnusa suutäie tegemisega saabhakkama isegi tüüp,
kellele muna praadimine tundubraketiteadusena. Jaaega
kulub umbes sama palju kui kesklinnas burgeri järel käimisele. Maitsev ja tervislik on amps pealekauba.
Laisemad jarahakamad võivad osta muidugi valmis filee,
aga mõistlik on vaadata tervete kalade sooduspakkumisi. Minu aitasidhädast välja Saaremaaltkülla sõitnud sõbrad, kel
oli kotis värskelt merest püütud purakas. Pidinküll ise puhastamise ja fileerimise ette võtma, see-eest sailisaks ahjukalale
veel tublihunniku soolakala jaühe korralikusupi takkatippu.
Üldiselt on kõik imelihtne.Alustuseks piserdage fileele
oliiviõli jahõõruge see õrnalt, nagukallima õlgu silitades,
laiali.Seejärel maitsestage kala soola japipraga. Mesi, majonees jasinep segage parajas anumas ühtlaseks massiks
ning pressige ka küüslauk hulka. Segu kandke ühtlase kihina kalale.
Ahi ajage nii 170–180kraadi peale ja saatke küpsetuspaberile asetatudkala sinna 30–40 minutiks järele mõtlema.
Samal ajal hekseldage salatvalmis. Pestud rukola kaussi
ning kurgiviilud ja tomatipoolikud sinna otsa. Lõpuks niristage kastet peale jaajage hellalt sassi.
Kala tasub vahepealkahvliga kontrollida. Sel ei tohilasta üle küpseda, sest muidu läheb lihakuivaks ja tuimaks.
Japolegi muudkui paar saiaviiluröstrisse ning salati ja
kalajupiga pintslisse pista. Joogi, midakõrvale rüübata, valib igaüks ise.
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Helde anni eest tuleb ka heldelt tasuda
Kaie

Mölter

kaie.molter@ajaleht.ee

Viljandlased Merit ja Aivar Berzin toetavad enda
loodud sihtasutuse Brittannia kaudu noori arendavaid ettevõtmisi. Miks
nad seda teevad? Merit
Berzin ütleb, et kui oled
ise ühiskonnalt midagi
saanud, tekivad kohustus ja soov midagi vastu anda.
«Haridus-ja sotsiaalvaldkond
on justminu eriala lõpetasin
Tartu ülikooli sotsiaalpoliitika
ja sotsiaaltöö alal.Laste jasuure majapidamise kõrvalt ma
tööleminna ei saanud, tahtsin
aga midagigi ära teha,» räägib
–

ta.

16 aastat tagasi alustas Merit Berzin lihtsa heategevusega: hakkas vähekindlustatud
peredestlastele jõulupidu korraldama.«Seda teen seniajani,
nüüd juba koostöös Viljandi
Zonta klubiga. Tundsin aga, et

ühekordsed toetused jäävad
nõrgaks ja tahaks teha midagi,
millel oleks hädas olevatele
inimestele suurem mõju. Siis
asutasimegi abikaasaga organisatsiooni, mis hakkaks toetama haridus-ja sotsiaalvaldkonda.»
Nime sai organisatsioon tütar Briti järgi ning brittidega
on sel pistmist vaid niipalju, et
toetatakse ka rahvusvahelist
õpet jareisimist.
Oma eduelamuseks nimetab MeritBerzin õpinõustamiskeskust Vasem-Parem.«See on
üks suur asi. Säärasest organisatsioonist unistasin juba Brittannia asutamisest saati. Käisin muu hulgas Tartu laste tugikeskuses oma õppejõuLemme Haldrega vestlemas, et Viljandisse tulekstehaükskorralik laste ja lastevanemate nõustamiskeskus. Aga aastaidei leidunud inimest, kes selle vedada võtaks,» kõneleb ta.
Lõpuks viis saatus Merit
Berzini kokku Reet Nigoliga,
kes otsis samamoodi toetajat,
et Viljandisse õpinõustamiskeskust saada.«Nüüd ongi siin
korralik õpi-ja psühholoogilist

nõustamist pakkuv keskus, kus
on tööl Viljandi parimad psühholoogid ja spetsialistid. Meil
oli nendega kokkulepe kindla
summa peale ja see summa
hakkab varsti täis saama. Õnneks on nad juba nii iseseisvad, et mulle tundub, et varsti
ei vajagi nad enam meie toe-

tust.»

Sihtasutuse perenaine tunnistab, et on hea, kui saab aidata alustada midagi suurt ja hädavajalikku ning see uus javajalik süsteem iseseisvana edasi toimib.

Sihtasutus soovib edaspidigi
aidata õpinõustamiskeskust
Vasem-Parem ning viimaste
aastate suur siht on leida üles
laste andekus.
Koostöös Tartu ülikooli teaduskooliga paar aastat tagasi
korraldatud andekate konverentsil maavalitsuses käsitleti
erinevaid õpistiile, räägiti andekate laste märkamisest ja
arendamisest kodus, lasteaias
ja koolis, arutletinende emotsionaalsete ja sotsiaalsete va-

psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist, õpiabi
jakoolitust.
Keskuse eestvedaja Reet
Nigol meenutab, et maakonna

eripedagoogilise nõustamiskomisjoni esimehena nägi ta, et
inimesed vajavad rohkem
nõustamist ja abi. Kohtumist
Merit Berziniga, kes otsis võimalust toetada nõustamiskeskuseloomist, peab ta otsustava
tähtsusega hetkeks keskuse
tekkeloos.
Nigol nendib, et on üsna
haruldane, kui eraisikud taha-

•

•

•

Viljandi õpiabi-ja nõustamiskeskus Vasem-Parem
TantsuLabor
õigusteaduse üliõpilane õpinguteks Oxfordi ülikoolis
Viljandi linnavalitsuse töö-ja puhkelaager
Viljandimaa arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm
vähekindlustatud perest pärit spordikooli jalgpallur

võistlusreisi tarvis
•

•

•

Eesti klavessiinisõprade tsunft kontserdireisiks Soome
waldorfkool Lutsu tänava raamatu kirjastamiseks
Mängupesa lasteaed uue värava tarvis
spordikooli käsipalliklubi
Allikas: Brittannia

jaduste üle ning leiti, et andekad lapsed on õnnelikud eri
moel.
«Lootsin, et sellelt konverentsiltkasvab välja entusiast,
kes võtab andekate arendamise enda juhtida. Seni pole me
veelkohtunud.Loodan aga väga, et Viljandis on selline inimene olemas,» on MeritBerzin
optimistlik.

Andekate teema on tema
sõnul väga lai:saab korraldada
laagreid ja õpetajatekoolitusi,
andastipendiume, kutsuda esinema tippteadlasi...
Tööle on hakanud juba mitu organisatsiooni, näiteks Viljandi hariduse arengufond.
Nemad peaksid jätkama tegevust, mida Brittannia on alustanud.
Merit Berzin usub, et kõik
lapsed on andekad, kuid nende anne jääb sageli avastamata. Siis ongi neil igav, sest vanemad või õpetajad pole märganud lapse erivõimeid ega paku
neile jõukohaseid ülesandeid.
«Olümpiaadidelkäijad on
muidugi tublid, agatubli ja andekas pole päris üks ja seesama.Koolis laste tõelistannet ja
kirge leida on üsna keeruline,»
leiab Merit Berzin. «Õpetajad
on aine edasiandmisega koormatud ja kui mõni aine õpilasele hästi ei istu, siis ega õpetajal ole motivatsiooni lapses
tema tõelistannet otsima haka-

Viljandi linna aastapreemia laste-ja noortesõbraliku ettevõtte
kategoorias oli ühe nominendina pakutud sihtasutust Brittan-

Nõustamis-jaõpiabikeskus Vasem-Parem pakub inimestele
eripedagoogilist,logopeedilist,

•

•

ja noortele

Nõustamis-

•

Annet otsimas

mõtleb lastele

(Sakala)

Sihtasutuse Brittannia asutasid 2006. aasta juunis Merit ja Aivar Berzin. Seitsme aasta jooksul
organisatsioonidele ja ühendustele antud summad kokku ületavad peagi 100000 euro piiri.
2013. aastal said sihtasutuselt toetust

•

Perekond

nia.
Linnavalitsuse haridusameti
spetsialist Katrin Mändmaa ütles, et Aivar ja Merit Berzini
loodud sihtasutuse ja linnavalitsuse ühistes projektides tuleb
initsiatiiv alati sihtasutuselt.
Neli aastat on aasta õpetaja
preemia puhul rollid jagunenud
nõnda, et sihtasutuselt on raha
ning linnalt aukiri, meene ja
sõbralik käepigistus.
Mulluse õpilasmaleva Viljandi
gümnaasiumi rühmas töötas
kümme noort kahe täiskasvanu
juhendamisel gümnaasiumi sisseseadmise ja lennukitehase korrastustöödel. Selle suve töömaleva toetamine ei ole veel kõneks
tulnud, küll aga äsja asutatud
mittetulundusühingu Taibukate
Teaduskool tegevuse toetamine.
Laste-ja noortesõbraliku tegevuse eest on linnavalitsus esitanud sihtasutuse Brittannia
UNICEF-i tänukirja saamiseks.

SIHTASUTUS

ta.»

Merit Berzin usub, et kõik lapsed on andekad. Igaüks vaid omal moel.
Oluline on anded üles leida ja neid arendada.
ELMO RIIG

Merit Berzin ütleb, et abi
küsivad neilt ikka need, kes
teavad, et Brittannia on olemas
ja sealt võib toetust saada.
«Aeg-ajalt tuleb mu meilikasti

toetuseküsimisi. Siis saadan
küsijale ankeedi ja ta täidab
selle ära. Üks kord kuus tuleme nõukoguga kokku ja otsustame, kes saab jakes mitte.»

Abi kellele?
Et sihtasutus pole veel kuigi
tuntud, on taotlusiBerzini sõnul vähevõitu.
«Kui minu unistus oli, et
andekate konverentsist kasvaks välja huvigrupp, kes hakkaks selle teemaga tegelema,
siis nüüd on Jakobsonikooli
füüsikaõpetaja Lilian Tambek loonud mittetulundusühingu, et toetada ja suunata
reaalainete andekaid.Ma loodan, et sellest organisatsioonist tuleb midagi huvitavat,
tuleb tore koostööprojekt,»
räägib ta.
«Peale andekate konverentsi tegime veelpaar ajurünnakut,» jätkab Berzin. «Koolijuhid ja haridusametnikud
olid arutluse all olnud ideedest vaimustuses, aga käima
pole andekate toetusprojekt
läinud, sest pole õiget eestvedajat.»

Berzin ise pole ajast, mil ta
Fellini kohvikuga ametis on,
Brittanniale kuigi palju pühenduda jõudnud. Ta loodab,
et leidub entusiaste, kes tahavad õppimist ja huvitegevust
lastele põnevamaks muuta
ning julgevad oma ideesid ka
ellu viia.
«Head projektid leiavad
kindlasti toetust,» on sihtasutuse Brittannia asutaja Merit
Berzin veendunud.

ja õpiabikeskus peab tähtsaks erinevusi
vad moraalselt ja rahaliselt
toetada haridus-ja sotsiaalvaldkonda. Temale andis Brittannia toetus emotsionaalset
jõudu ja julgustkeskust looma
hakata. Nüüd on see tegutsenud juba viis aastat ja tööd on
aina rohkem. Kõigis maakonna
lasteasutustes ja koolides on
teada, kuhu pöörduda, kui õppimine või käitumine raskusi
valmistab.
Logopeed-eripedagoog
Reet Nigoli sõnul püüab Vasem-Parem haarata kõiki, kes
last ümbritsevad, et nõu saaksid nii vanemad, õpetajad, lastekaitsetöötajad kui haridusjuhid.Kui on näha, et nõustami-

sest jääb väheks, saadab spet-

osutuda päästerõngaks. Sel-

sialist abivajaja teraapiasse.
Perelepitus hoolitseb purunenud perede laste võimaluse
eest suhelda mõlema vanemaga. Lepitada tulebagaka lapsi
ja vanemaid, lapsi jaõpetajaid,
vanemaid ja õpetajaid... Neid,
kes lepitamist vajavad, tuleb
vastuvõtule sageli.
Reet Nigol toobnäitekskaks
peret, kus nii lapsed kui emad
olid tülli pööranud. «Lepitustöö
käigus leebusid esmalt lapsed
ja viimaksoliemadevaheltki tüli kadunud ning nadläksid siit
kõik koos kohvikusse.»
Kui vanem lapsega hakkama ei saa, võib Vasem-Parem

leks, et elu taas soovitud röö-

paisse pöörata, võib eripedagoogi sõnul kuludarohkem või
vähem aega, kuid õpioskuste
omandamine, käitumise paranemine ja paremad suhted on
seda vaeva väärt.
Psühholooge, logopeede,
pedagooge ja terapeute on
nõustamis-ja õpiabikeskuses
ülekümne. Kõigil omad nipid,
kuidas toime tullakõnepuude,
õpiraskuse, ülevoolava emotsionaalsuse ja käitumishäirete, sõltuvushäire võiharidusliku erivajadusega. Et neidteadmisi teistelegi jagada,kogunevad maakonna eripedagoogid,

MARINA PUSHKAR
(POSTIMEES)

PEETER KÜMMEL

Nõustamiskeskuse Vasem-Parem
eestvedaja Reet Nigol

õpetajad, logopeedid japsühholoogidregulaarselt koostööseminaridele.Viimati arutleti
teemal«Kuidasleidakoolirõõmu». (Sakala)

Sihtasutuse Brittannia eestvedamisel tõmbasid noored mitmel
pool töökindad kätte. Sihtasutus
aitas korraldada ja rahastada
möödunud suvel Viljandis üht
töörühma, üle Eesti oli neid koguni üksteist, mille tegevuse algatas Brittannia, rahastas neid
aga juba Berzinite teine ettevõte,
aktsiaselts Põlluvara.
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Nii nagu mulkide jõukuselepani alguse linakasvatus, oli lina ka see, misaitas üles ehitada vabrikant Mihkel Veldemanni villaraudteejaama kõrval. Maja efektne fassaad torkab silma juba kaugelt ning sageli imestatakse, kuidas selline ehitis nii kõrvalisse kohta kerkis.
6 ELMO RIIG
×

Kunagine hiilgus torkab silma ka tänavu, kuigi piirdeaed ja peagi lehte minevad puud seda natukene takistama kipuvad.

MAJA

Villa nagu Tšehhovi novellis
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Viljandi jõukad ettevõtjad on läbi aegade oma
villad sättinud maalilise
järvevaatega orunõlvale.
Miks aga linavabrikant
Mihkel Veldemann otsustas suurejoonelise maja ligi sada aastat tagasi ehitada raudteejaama
kõrvale, ei oska enam
keegi täpselt öelda.
1923. aastal valminud pilkupüüdev juugendstiilis villa on
kindlasti tuttav kõigile, kes kas
või kord on Viljandi raudteejaama sattunud. Selle maja
ajaloost, naguka vabrikant Veldemannist pole aga tänaseks
enam kuigi palju teada.Küll on
endast sügava jälje maha jätnud Mihkel Veldemanni poeg
Oskar Veldeman, kes jõudis
oma lühikeseks jäänud elu
jooksul olla suusahüppaja,
mäesuusataja, purilendur, motosportlane ja karikaturist.

läbimõeldudka kanalisatsioon.
Eemal püüab pilku efektne ümmargunekaev. Aianurgas on kunagisest romantilisest paviljonist säilinud mõnedbetoonpostid jamosaiikpõrand.
«Põhilinevilladerajoon on
Viljandis ikka oru nõlval ja see
on väga eriline, et üks omaaegne tööstur otsustas oma uhke
kodu ehitada eliitpiirkonnast
väljapoole,» räägib Kivi. «Ju ta
siis tahtis tootmisele võimalikult lähedal olla ja kõigel ise
pilku peal hoida. Teisest küljestvõttes oli raudteega silmside kiiresti jamugavalt oli võimalik rongi peale minna.»
Praegu on villas mitu elanikku. Üks nendest on Mati
Printsmann, tegus vanahärra,
kes saabseda maja koduks pidada juba kuuekümnendate
aastate algusest peale. Oma sõnul ei tahtnud ta sinna just
meelsasti kolida. Vaatas, et
jääb linnast natuke kaugele.
Aga viimasel ajal on ta äärelinna võlusidhindama hakanud.
«Koht on ju tegelikult väga
hea: bussid käivad ja rongid

ka,» arutleb ta. «Muidugi re-

montitahab maja palju.»
Mati Printsmann mäletab
veel uhkeid lillepeenraid, mis
tema kodutänavat ääristasid.
Olika suur purskkaev koos kujuga. Kuju viis keegi juba ammu minema, aga veetorud
peaksid seniajani alles olema.
«Vanasti ikka osati ehitada
ja oli aega teha,» ütleb eakas
mees maja kohta, mis on talle
aastakümneid koduks olnud.
«Nüüd tehakse muidugi ka ja
kõik oleneb tegijast, aga vanadel majadel on oma hing sees.»

–

Rahutu poeg
MihkelVeldemanni toore lina
puhastamise vabrik asus Viljandis Puiestee tänaval. See
alustas tööd aastal 1922ehk siis
umbes samal ajal, mil valmis
peremehe villa. KaubandusTööstuskoja Teataja 1926. aasta detsembrinumbrikodumaisele linatööstusele pühendatud artiklist võib lugeda, et
vabrik töötas 13-hobujõulise
elektrimootoriga ning seal olid

murdmisemasin, takupuistaja

ja 18virri. 1925. aastal oli vabrikus ametis 59 töölist ning toodangut anti aastas 7,6 miljoni
Eesti marga eest.
Sellal, kui Mihkel Veldemanni äri läks tõusvas joones,
hakkas endale tasapisi nime
tegema ka tema poeg. 1928.aasta talvel ehitas
tollal 15-aastane
Oskar koos sõpradega Närska
mäele esimese
lumest trampliini, mis sest, et
keegi ei teadnud
õieti, kuidas kogu kupatus välja Üheksa aasta
peaks nägema.
Hüpete pik-

Tavatu kujuga kaev on kasutusel seniajani.

kust mõõdetiesi-

otsa vankriaisaga. Viis aastat
hiljem selgitati Viljandis aga
juba esimest korda riigi meistrit. Selle tiitli sai endaleOskar
Veldeman aukartustäratava tulemusega 21,5meetrit.
Isa lootis küll endiselt, et
poiss astub tema jälgedes ettevõtlusradadele, kuid nii see

Aiapaviljoni mosaiiikpõrand pole veel

imestada,

tuhmunud.

et

kuuendal Eesti
suursõidul 1938.
aastal sai Oskar
Veldemankindla
esikoha ning püstitas ühtlasi uue

pärast saab
maja pidada suurt juubelit.

Kadunud tänav
Veldemanni villakõrgub raudteejaama tööstusmaastiku kohal umbes samasugusena, nagu see kunagi kerkis.
«Tegevus ja elu on jäänud
siin seisma nagu mõnes Tšehhovi novellis,» mõtisklebmuinsuskaitseinspektor Anne Kivi
maja silmitsedes.Aeg on siiski
teinud oma korrektuurid: näkitsenud vundamendikallal ja
proovinud hammast katusel.
Kivi hämmastabkõige rohkem see, et enam ei ole alles
isegi tänavat, mis jõudis välja
maja piirava aia peaväravani.
«Keegi on täpselt tänavapeale
lao ehitanud! Ilus peavärav
avaneb nüüdkaubahoovi. Liiklus käib puukuuride vahel
mööda tagaõue.»
Terve hoov on kaetud munakivisillutisega, põhjalikult on

siiski ei läinud.Linavabrikandipoja ainsast ärilisest ettevõtmisest on teada, et ta müüs kasudega maha neli isa antud
DKW mootorratast ja saadud
raha eest ostis viienda.
Nõnda algas Oskar Veldemani motosportlasekarjäär.
Tsikkel meeldis talle ja tema
meeldis tsiklile.
Nii polegi midagi

rekordi, saavuta-

des distantsilesimese eestlasena
keskmiseks kiiruseks 100kilomeetrit tunnis.
Lisaks tegeles Oskar Veldeman purilennundusega ja joonistasOve nime all ajalehtedele karikatuure.
Rahvuslikult meelestatud
tarmukas mees arreteeriti 31.
augustil 1940kui üks kontrrevolutsioonilise rahvusliku noorsoo-organisatsiooni juhte ning
nõukogudevastaste demonstratsioonide japrovokatsiooniliste tegevuste organisaator.Ta
suri kolmekümneaastasena 24.
detsembril 1942 Vene NFSV
Gorki oblasti laagris.
Mihkel Veldemanniga on
aga otseselt seotudveel üks Viljandimaa villa. See asub Võrtsjärvepõhjakaldal Vaibla külas
ja praegu tegutseb seal Veldemani puhkemaja. Kompleks
kasvas maja ümber, millelaskis
ehitadaMihkel Veldemann, kui
otsustasküüditamishirmus Viljandist mõndavaiksemassekohta kolida.Kohalikud teavadrääkida, et kunagine linatööstur
elas sealkuni kõrge vanuseni.
Mihkel Veldemann suri
seitsmekümnendate aastate algul. Pärast seda müüdi maja
Leie kolhoosile, kust see läks
edasiPõltsamaaEPT kätte, kes
ehitaski sinnapuhkekompleksi.
Väga tegusat Mihkel Veldemanni mäletatakse seniajani.

Ta armastanudikka öelda, et iga
põõsa alt võibraha leida.Tema
ise oliosanud raha tehatõepoolest kõigest, kuhukäed külge lõi.
Vaiblas näiteks kasvatas ta nii
maasikaidkui kurgiseemneid.
Samas olnud ta väga kokkuhoidlik: bussi peale astudes
pakkunud ta juhile piletiraha
asemel taskustleitud küpsist.
Ärimees oli Mihkel Veldemann kindlasti kõva. Peale linavabrikuoli tal veellukuvabrik Tallinnas ning mingi nipiga
õnnestus tal nende laojäägid
Nõukogude okupatsioonialgul
maha müüa. Saadud raha eest
ta Võrtsjärve äärde maja ehitanudki. «Libevend, kes sai iga
valitsuse ajal hakkama,» ütleb
tema kohta muigamisi üks kohalik.

Mälestused lapsepõlvest
Kas Mihkel Veldemann oma
Viljandi raudteejaama kõrval
asuvat villat hilisematelgi aegadel vaatamas käis, pole teada. Küll aga meenutab Mati
Printsmann, et kümmekond
aastat tagasi tulid seda uudistama omanike sugulased Saksamaalt.Eriti tahtsidnadnäha
ühte magamistuba, kus nadkunagi olidööbinud.
«Nadolid omal ajal Eestist
ära põgenenud ja tulid nüüd
lapsepõlvemälestustega seotud
kohtadesse,» jutustab Printsmann. «Ütlesid, et majapaistab
suur, aga toad on väiksed.Muidugi, kui nad olid väiksed, siis
paistiski kõik suur. Makutsusin
küll, et tulge tagasi ja hakake
siin elama, aga nad ei tahtnud.
Ütlesid, et neil on Saksamaal
praegu veel suurem maja.»
Mati Printsmann tuletab
meelde sedagi, etkui omal ajal
erastamiseks läks, oli omanik
justkui välja ilmunud. «Olime
mures, pakuti jaama kõrvalt
ühte roosat maja, et minge sinna. Pärast aga öeldi, et ärge
muretsege: omanik loobus lõpuks jaütles, et ei tahagi maja
tagasi. Et olge aga rahulikud ja
elage hästi.»

TELEKAVA

12 Sakala
Esmaspäev 31. märts
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.45Klassikatähed 2014*
14.05 Vaalasaarte Maria*
15.00 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed:Koidula
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok Šiiidid ja sunniidid:salajane sõda
23.05 Saadasõber Euroopasse*
23.30 Ringvaade*
00.35 Uued trikid*
06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Saladused
20.30 Naabriplika
21.30 TohterOlaf
22.30 Kaks japool meest
23.00 Bordell 232
00.05 Nikita
01.00 Ärapanija*
01.25 Mf Spetsialist*
03.10 Reporter*
04.00 Kuldvillak*
04.30 Mf Rosamunde Pilcher Äralubatud pruut*
–

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.20 Õhtusöök viiele
12.00 Grey anatoomia
13.00Palumelavale*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Võta või jäta
21.30 Padjaklubi
22.30 Mf Riskikuller
00.30 Hawaii 5-0
01.25 Viimanehoiatus
02.15 Padjaklubi*
03.05 Stop!*
07.10 Animasarjad
08.30 Tagatargemad
09.00 Ringvaade* 09.35
2020: Läänemeri eluvõi surm?
10.05 WaterlooRoadikool 11.00 Siin
japraegu 12.05 Jamie Oliveri 30 minutiroad* 12.28ERR uudised 16.25
Professor Viitso liivlased 17.00Eesti
muusikavideod 17.30Kui kured lapsi ei too 18.00 Okaspead 18.25Fiksikud 18.30Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30 AK
(vk) 20.00 Esimeses ringis 20.40 Eestibukett 21.10 AKU: Kunstnikumüüt
21.30 Jüri Üdi klubi 22.25 Mf Monty
Python. Elu mõte 00.10 Spioonid*
–

09.00 Seitsmeseduudised
09.30 Kodu keset linna* 10.00
Kutsuge Cobra 11* 11.00Mf
Värav!* 13.30Kodu keset linna14.00 Kutsuge Cobra 11*
15.00 Tenerife16.00 Kutsuge Cobra
11 17.00 Top Gear* 18.00Perepea*
18.30 Simpsonid 19.00 Uus tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf Jää 23.20 Puhkus Mehhiko 00.35 Seks ja linn 01.05 Teismeliste seksielu 02.05 Uus tüdruk* 02.55
Tenerife,3*
08.15 Doktor Oz* 09.15
Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid10.45 Aafrika südames* 12.00Mf
Hertsoginna*14.00 Südametukse
15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Seotud 21.00 Mf Moon-

lightBay kuningas jakuninganna
22.45 Trinny ja SusannahHollandis
23.45 Reporter 00.40 Ellen* 01.35
Raudsedkokad 02.25 Madin elutoas
02.45 Fort Boyard 03.35 Südametukse* 04.20 Madinelutoas* 04.45 Reporter*
06.30 Kaks kanget haiged mehed* 07.00 Reporter+ 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20
Tsiklivendadelemmikkõrts 10.10Vanarauaautomeistrid* 11.05 Jututuba 14.00Benny Hill* 14.30 Chuck*
15.20Komissar Rex 16.15 Näljased
meremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus 17.40Benny Hill 18.10 Chuck
19.00 Tuvikesed* 20.00 Ärapanija
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
pool meest* 21.30 Kriminaalne Venemaa 22.30 Gaasikontroll00.20 Kaks
japool meest 00.45 Tuvikesed

Teisipäev 1.aprill
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (subtiitritega)*
13.00 Osoon (subtiitritega)*
13.30 Välisilm*
14.05Tafitšuki parimad palad 2010
15.00 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.39 Vanamehe multikas
21.40 OP! teater
22.08 Vanamehe multikas
22.10 Pärandus
23.08 Vanamehe multikas
23.10 Hyacinth Bucket*
23.40 Vanamehe multikas
23.50 Ringvaade*
00.55 Uued trikid*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Saladused*
12.00 Naabriplika*
13.00 Seotud: Sillerdavsuvi*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Kodutunne
21.30 Viimane võmm
22.30 NCIS Los Angeles
23.30 Mf Sõelapõhjaks
01.10 Kaks japool meest*
01.35 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.20 Õhtusöök viiele
12.00 Grey anatoomia
13.00 Võta või jäta*
14.30 Võimalikvaid Venemaal*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 NCIS kriminalistid
22.30 Mf Minority Report kolmas
otsus
01.20 Hawaii 5-0
02.05 Viimanehoiatus
02.50 Ära usalda mõrdakorterist 23
–

07.10 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Näite mäng 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadikool
11.00 JüriÜdi klubi* 11.57 ERR uudised 17.05 Olgu nii nagu on!* 18.00
Animasarjad 19.20AK (viipek) 19.30
AK(vk) 20.00 Pealtnägija (vk) 20.45
Eesti lipp ümber Islandi* 21.15 Kadri
Seeder 21.30 Kakskümmend farmerit
teelkuulsusele 22.25 Teaduspalavik
22.55 dokkaader:Elena* 00.10 Mf
Monty Python 02.01 ERR uudised

Kolmapäev 2.aprill
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed*
12.20 OP! teater*
12.50Puudutuse aeg*
12.55 Omavahel
13.05 Meloodia 67
13.30Eesti lood
14.00 Ajalik ja ajatu*
14.30Rakett 69*
15.00 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Ajujaht
23.15 Ringvaade*
00.20 Uued trikid*
06.00 Punased roosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Viimanevõmm*
12.30Parim enne*
13.00 Tohter Olaf*
14.00 Sõbrad
14.55Punased roosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev – Rooside sõda
21.00 Heeringas Veenuseõlal
21.30 Pilvede all
22.30 Seotud
23.30 Jahtunud jälg
00.30 Mis? Kus? Millal?*
01.40 Vampiiripäevikud
02.20Krimi*
06.15 Animasarjad
08.00 Marina ja kapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.20 Õhtusöök viiele
12.00 Grey anatoomia
13.00 Suletud uste taga*
14.00NCIS kriminalistid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaalul on rohkem kui elu
21.00 VõimalikvaidVenemaal
21.30 Juurdlust viivadläbi sensitiivid
22.30 Staarid veinimõisas
23.30 Kodumaa
00.35 Õigluse nimel
01.30 Kondid
07.10 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Püramiidi tipus 09.00
Ringvaade* 10.05WaterlooRoadikool 11.00 Teaduspalavik* 11.30
Eesti muusikavideod 12.03 ERR uudised 17.20Idée fixe: Andres Vanapa 17.30 Vahva mees, kes pilli teeb
18.00 Mõmmi aabits 18.30 Animasarjad 19.00 Samsam 19.05 Sõprade
linn 19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vk)
19.55Käsipalli EM valikmäng: Eesti
Šveits 21.35 Mis juhtuks, kui 22.00
Mf 5 sentimeetrit sekundis 23.00 Šiiidid ja sunniidid: salajane sõda* 23.50
Mina, Lennart Meri*
–

06.00 Power HitRadio
KICKSTART 08.30 Seitsmesed uudised* 09.30 Kodu ke06.00 Power Hit Radio
KICKSTART 08.30 Seitsmesed
set linna* 10.00Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf Jää* 12.40Kõige naluudised* 09.30 Kodu keset
linna* 10.00Kutsuge Cobjakamadkoduvideod* 13.10Top
ra 11* 11.00Mf Paladin: draakonitapShop 13.30Kodu keset linna 14.00
Kutsuge Cobra 11* 15.00 Tenerijakoidik* 13.00Top Shop 13.30 Kofe 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00Adukeset linna 14.00Kutsuge CobRühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsora 11* 15.00 Tenerife 16.00Kutsunid* 19.00 Uus tüdruk 20.00 Perepea ge Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00 Pe20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljarepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Uus
kamad koduvideod21.30 Euroopa
tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpso23.35
Puhkus
nid 21.00 Kõige naljakamad koduvijalgpalli Meistrite liiga
Mehhikos 00.50 Seks ja linn 01.20
deod 21.30 Euroopa jalgpalli MeistriUustüdruk* 02.00 Tenerife*
te liiga 23.35 Euroopapokkeriturnee
00.35 Seks ja linn

Neljapäev 3. aprill
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.45 Tõuse ja sära!*
14.05Vabariigi kodanikud (sub)*
15.00 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.40 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Lähetus
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Eesti jazzigala 2014
23.30 Ringvaade*
00.35 Uued trikid*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Pilvedeall*
12.30 Heeringas Veenuse õlal*
13.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane
19.00Reporter
20.00 Parim enne
20.30 Laula mu laulu
22.00 Mf Bridget Jonesi päevik
00.00 Chuck
00.55 Bordell 232*
01.45 Jahtunud jälg*
02.30 Hooaeg*
03.05 Reporter*
03.55 Kodusaade*
04.40 Lemmikretseptid*
–

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.20 Õhtusöök viiele
12.00 Grey anatoomia
13.00Kaalul on rohkem kui elu*
14.00 Juurdlustviivad läbi sensitiivid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kodumäng
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
23.00 Kolmeraudne
00.00 Grey anatoomia
01.00 Euroopapokkeriturnee
02.00 Ärkvel
02.50 Kodumäng*
07.10 Animasarjad07.45 Mõmmi aabits* 08.10 Lastetuba* 08.30 Vahva mees, kes pilli teeb* 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadikool
11.00Puutepunkt* 11.30Mf Vivaldi 13.33ERR uudised 17.15 Smallville 18.00 Hei, pöialpoisid! 18.20 Sõbrad igavesti Mullewapi lood 18.30
Lastetuba 18.45 Animasarjad 19.20
AK (viipek) 19.30 AK (vk) 20.00 Väikelinna detektiivid 20.30 Mandriteränd
21.20 Allveelennud 21.30 Palveränduri surm 22.30 Eesti lipp ümber Islandi 22.55 Eesti TOP 7 23.40 Hung
00.10 Sherlock*
–

–

–

05.30 Manhattani tuhkatriinu 06.20 Totaalne ärkamine! 08.15 DoktorOz*
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00Rahvusvaheline selgeltnägijatetuleproov* 14.00 Südametukse 15.00Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30
Emmerdale 20.00 Naabriplika 21.00
Jaht modellilepingule 22.00 Ameerika tippmodell 23.00 Elu 24 live 23.55
Reporter 00.50 Ellen* 01.45 Raudsed kokad

–

06.30 Ärapanija* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan10.10 Näljased
meremehed* 11.05 Jututuba 14.00
Benny Hill* 14.30 Chuck* 15.20KomissarRex 16.15 Näljased meremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus 17.40BennyHill 18.10 Chuck
19.00Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
pool meest* 21.30 1323.00 Ööliblikad 23.30 Conan 00.25 Kaks japool
meest 00.50 Tuvikesed

06.00 Power Hit Radio
KICKSTART 08.30 Seitsmesed uudised* 09.30 Kodu
keset linna* 10.00Kutsuge
Cobra* 11.00Kalamehejutud 13.30
Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00Tenerife16.00 Kutsuge
Cobra 17.00 A-Rühm 18.00Perepea*
18.30 Simpsonid* 19.00 Uus tüdruk
20.00 Võrkpalli otseülekanne 22.00
Mf Rusikaga ja jalaga23.45 Puhkus
Mehhikos 01.00 Seks ja linn 01.30
Uus tüdruk* 02.20 Tenerife,6*
–

05.30 Manhattani tuhkatriinu 06.20 Totaalne ärkamine! 08.15 Doktor Oz*
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Aafrikasüdames* 12.00 Jaht modellilepingule*
13.00 Ameerika tippmodell* 14.00
Südametukse 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil
19.30Emmerdale 20.00 TohterOlaf
21.00 Mf Mr Beani puhkus 22.50 Pan
Am 23.40 Reporter 00.35 Ellen*

05.30 Manhattani tuhkatriinu 06.20 Totaalne ärkamine! 08.15 Doktor Oz*
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Aafrikasüdames* 12.00Pan Am* 12.50 Staariminutid 13.00Kuula mu laulu*14.00
Südametukse 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil
19.30Emmerdale 20.00 Pilvede all
21.00 Süüesseksikaks 21.30 Kolm
naist paadis 22.00 Kuula mu laulu
23.00 Piinlikudkehad 00.00 Reporter
00.55 Ellen* 01.50 Raudsedkokad

06.30 Kuldvillak* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10Näljased meremehed* 11.05 Jututuba 14.00Benny Hill* 14.30 Chuck*
15.20Komissar Rex 16.15 Näljased
meremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus 17.40Benny Hill 18.10 Chuck
19.00 Tuvikesed*20.00Krimi 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja pool
meest* 21.30 BeaverFalls – üks vallatu suvi 22.30 Punker 23.30 Conan
00.25 Kaks japool meest 00.50 Tuvikesed

06.30Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20
Conan* 10.10 Näljased meremehed* 11.05 Jututuba 14.00
Benny Hill* 14.30 Chuck* 15.20KomissarRex 16.15 Näljased meremehed 17.10 Kuulsustesurmaheitlus 17.40Benny Hill 18.10 Chuck
19.00 Tuvikesed* 20.00 Guinness
WorldRecords – pööraseimadrekordid 20.30 Usu või ära usu! 21.00
Kaks ja poolmeest* 21.30 Mf Agent
Salt 23.30 Conan 00.25 Kaks ja pool
meest 00.50 Tuvikesed

29. märts 2014

Reede 4. aprill

Laupäev 5. aprill

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Kahekõne (subtiitritega)*
12.50Foorum (subtiitritega)*
13.453 hitti: Toidupidu
13.55Kapital*
14.25Lähetus:
14.50 Minuscule
15.00 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Perepidu
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Mf Nädalalõppprantsuse moodi
23.30 Pealtnägija*
00.15 Pärandus*
01.15 Ringvaade*
01.45 Uued trikid*

07.30 Animasarjad
08.35 Buratino tegutseb jälle
09.00 Puutepunkt(subtiitritega)*
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13(subtiitritega)*
11.15Pealtnägija (subtiitritega)*
12.05 Armastuse võimalikkusest
12.20Eesti jazzigala 2014*
13.15 Ajujaht*
14.00TV 10 olümpiastarti: III etapp
14.30Perepidu*
15.25 Teel jalgpalli MM 2014 finaalturniirile
15.55 JalgpalliPremium liiga: Tallinna
FC Levadia TallinnaFC Flora
18.00 Saadasõber Euroopasse,
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Dok Elu Shannoni jõel
19.35Rakett 69
20.05 Euroopa laulud 2014
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.30 Hercule Poirot
00.05 Klassikatähed 2014*

*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Laula mu laulu*
13.00Kodutunne*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga
23.00 Mf Probleemid paradiisis
01.15 Mf Bridget Jonesi päevik*
02.50 Reporter*
03.40 Chuck*
04.20 Küladetektiivid*
05.05 Vangla
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad ja ilusad*
11.20 Õhtusöök viiele
12.00Kodumäng*
12.30Kättemaksukontor*
13.30 Selgeltnägijatetuleproov*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad ja ilusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Kerge elu
22.30 Mf Zack ja Miri teevadporri
00.35 Hawaii 5-0
01.30 Mf Psühho
07.10 Animasarjad*
08.10 Lastetuba* 08.30
Kui kured lapsi ei too 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadikool
11.05 Smallville* 11.45Mf Täiskasvanuksinternetis 12.42ERR uudised
16.30Kuidas ta võis 17.30 Saatürdraama, antiikteatri ehitus* 18.00Väikerüütel Trenk 18.25 Belka ja Strelka 18.30Lastetuba 18.40 Hiirelabor
18.45 Animasarjad 19.20AK (viipek)
19.30AK (vk) 20.00 Spioonid 20.55
Käsipalli EM valikmäng: Šveits Eesti 22.40 Esimeses ringis* 23.20 Palveränduri surm*
–

06.00 Power HitRadio –
KICKSTART 08.30 Seitsmesed uudised* 09.30 Kodu
keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11* 11.00Rusikaga ja jalaga* 12.40Kõige naljakamad koduvideod* 13.30Kodu keset linna 14.00
Kutsuge Cobra 11* 15.00 Tenerife 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00ARühm 18.00Kõige naljakamad koduvideod 18.30 Simpsonid* 19.00 Uus
tüdruk 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf Katusekorter 23.20
Puhkus Mehhikos 00.35 Seks ja linn
01.05 Uus tüdruk* 01.55 Tenerife*
05.30 Manhattani tuhkatriinu 06.20 Totaalne ärkamine! 08.15 Doktor Oz*
09.15 Emmerdale* 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames* 12.00
Süüesseksikaks* 12.30Kolm naist
paadis* 13.00Piinlikudkehad* 14.00
Südametukse 15.00Everwood 16.00
Aafrika südames 17.00Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil
19.30Emmerdale 20.00 Kodutunne
21.00 Mf Meie senine elu 23.10 Mõrvaennetajad00.05 Reporter 01.00
Ellen* 01.55 Raudsedkokad
06.30 Guinness World
Records pööraseimadrekordid* 07.00 Reporter
08.00 Usu või ära usu!, 149/169*
08.30 Komissar Rex* 09.20 Conan*
10.10 Näljased meremehed* 11.05
Jututuba 14.00Benny Hill* 14.30
Chuck* 15.20Komissar Rex 16.15
Näljased meremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus 17.40Benny Hill
18.10 Chuck 19.00 Tuvikesed* 20.00
Kaks kanget – haiged mehed 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest* 21.30 Mf Liiderdajad 23.30
Punker* 00.25 Ööliblikad* 00.50
Kaks japool meest 01.15 Tuvikesed
–

–

06.15 Täiuslikkoduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Zig ja Sharko
08.35 Kass Oggy jakurjadprussakad
09.00 Aiasaade
09.20 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Viimanevõmm*
14.00 NädalalõppKanal 2ga*
15.30 Tuhat jaüks ööd
16.55Mf Kilimanjaro, Maldiivid, India
19.00Reporter+
19.35 Mägedevarjud
20.35 Benny Hill
21.30 Ärapanija
22.00 Mis?Kus? Millal?
23.15 Mf Collateral ohtlik reisija
01.30 Mf Blond jablondim
03.05 Mf Probleemid paradiisis*
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
10.00 Heimarikokaklubi
10.30Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30Naistesaade
12.00Kättemaksukontor*
13.05Kerge elu*
14.05Kaalul on rohkem kui elu*
15.05 Midsomeri mõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Mf Printsess ja konn
21.30 Padjaklubi*
22.30 Mf Kaks armukest
00.40 Mf Fantastilinenelik
02.30 Midsomeri mõrvad*
09.00 Väikelinnadetektiivid* 09.30 Animasarjad 11.00 OP! teater* 11.30
MI* 12.00Kakskümmend farmerit
teelkuulsusele* 12.50Kuidas ta võis*
13.45Eesti dokk: TantsudLinnuteele 14.50Kaleva hääled* 15.30Teaduspalavik* 16.00 Siin japraegu: MatiKlooren* 17.00Lastef. Minu naaber
Totoro 18.25 Animasarjad 18.55Buratino tegutseb jälle* 19.20AK(viipek) 19.30AK (vk) 19.45 Tee lugu
elust jasurmast 21.00 Generatsioon
21.15 Hing sees 21.30 Teatriõhtu: Saateviga 23.30 Mis juhtuks,kui
23.50 Mf 5 sentimeetrit sekundis*
–

06.00 Power HitRadio –
KICKSTART 07.00 NCIS kriminalistid 09.00 Leidja 10.00
Kõige naljakamad koduvideod* 10.30Bobi bürgerid 11.00
Mf Katusekorter* 12.45 Ulakad vanurid 13.15Kontor 13.45Mf Paladin 2: draakonitapjakroon 15.30
Louie 16.00 Stop! 16.30 Simpsonid*
17.00Korvpall 19.00 Ninjasõdalased 19.30 S 20.30 Simpsonid 21.00
Top Gear 22.05 Mf Surmakõrb 23.50
Ameerikaõudukas 00.40 Ulakad vanurid* 01.05 Paladin 2: draakonitapjakroon*

Pühapäev 6.
07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tõuse ja sära!
11.15 JamieOliveri 30 minuti road
11.40Dok. Elu Shannoni jõel*
12.30Mf Nädalalõpp prantsuse
moodi*
14.20 Operatsioon“Lagrits”
15.00 HerculePoirot*
16.35Downton Abbey*
17.30Puutepunkt
18.00 Ajalik ja ajatu
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Klassikatähed 2014
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 Riigimehed
21.00 Aktuaalnekaamera: Nädal
21.40 Sport
21.58 Puudutuseaeg
22.00 Sild
23.00 Vaalasaarte Maria
23.50 Euroopa laulud2014*
00.15 Tõuse ja sära!*
06.00 Rooli võim*
06.25 Mägedevarjud*
07.10 Daltonid
07.35 Karlsson katuselt
08.05 Looney Tunes
08.30 Kodutunne*
09.30 Sõber koer
10.00 Oota sa!
10.30 Mittenäitlikabivahend
10.40 Heeringas Veenuseõlal*
11.10Laula mu laulu*
12.40Parim enne*
13.10 Naabriplika*
14.10Pilvede all*
15.10Mf Katie Fforde – Harrietiunelm
17.05Mf Rosamunde Pilcher Liiga
kõrge lend
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.45 Hotell Grand
23.25 Mf Vaikiv vaenlane
01.35 Mf Pikk nädalavahetus
03.00 Mf Collateral ohtlik reisija*
04.55 Reporter+*
05.25 Benny Hill*
–

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
10.00Mf Printsess ja konn*
12.00 Me armastame Eestit*
13.30 Suletud uste taga*
14.30 Stop!
15.05 Midsomeri mõrvad
17.10 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Palumelavale
21.30 Mf Pruutide sõda
23.20 Vegas
00.15 Kättemaks
01.15 Midsomeri mõrvad*
03.10 Me armastame Eestit*
04.25 Stop!*
04.55 Seitsmeseduudised
05.25 Kirgede torm
09.00 Lastef. Minu naaber Totoro* 10.25 Animasarjad* 11.00 Mandrite ränd* 12.00Eesti lipp ümber Islandi* 12.25KadriSeeder* 12.50 Tagatargemad* 13.15 Minuscule 13.25
Toorumi pojad* 14.25Lihtne, vaene
jailus 14.50 Näitleja: AareLaanemets
15.35 Öised lood 16.05 Jüri Üdi klubi* 17.00 Animasarjad 18.35Kevadmängud18.55 Animasarjad 19.20
AK(viipek) 19.30AK (vk) 19.45 Teemaõhtu: Üksilduse mitu palet. Üksikelu reeglid 20.40 Kaugekõned
21.35 Georgica 23.20 Eesti lood: Saare võimalikkusest 23.50 Arvo Pärt Istanbulis
06.00 Power Hit Radio
KICKSTART 07.00 NCIS kriminalistid 10.00Politseipere 12.00 Ulakadvanurid
12.30 S 13.30Kontor 14.00Mf Värav
2: unistused ellu 16.05Louie 16.30
Hawaii 17.30Kirvemehed* 18.30
Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased
19.30 Totaalnemuutumine 20.30
Simpsonid 21.00 Vormel 1:Bahreini
GP 23.30Top Gear 00.30 Ameerika
õudukas*01.20 Ulakadvanurid 1,2*
01.50 Top Gear
–

05.30 Süüessaledaks
06.00 Mf Minu süda Aafrikas 07.45 Superlapsehoidja 08.40 Beebiminutid 09.00
Anthea, palun päästa! 10.00Kolm
naist paadis* 10.30 GordonRamsay köögisaladused 11.00 Sõber
koer 11.30 Nurjatud koerad 12.00
Mf Meiesenineelu* 14.10Mf Armastustäidab unistused 16.00 Truudusetu 17.00 Gok Wanannab moenõu 18.00Eluteed 18.30 10 aastat
nooremaks USA 19.00 Mägede varjud 20.00 Rahvusvaheline selgeltnägijatetuleproov 21.00 Mf Kogemata leitud õnn 22.55 Kuula mu laulu*
23.55 Reporter+ 00.25 Piinlikudkehad* 01.25 Kummaline seks 02.15
Seksikadreklaamid 02.40Mõrvaennetajad*

05.30 Süüessaledaks
06.00 Mf Kogemata leitud õnn* 07.45 Superlapsehoidja 08.40 Beebiminutid 09.00 Anthea, palun päästa! 10.00 Aiasaade 10.20Kodusaade
11.00Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg 12.30Ellen* 17.00 Gok Wan annab moenõu 18.00Eluteed 18.30 10
aastat nooremaks USA19.00 Mägede
varjud 20.00 Rahvusvaheline selgeltnägijatetuleproov 20.55 Staariminutid 21.00 Mf Ettelugeja 23.25 Kolm
naist paadis* 23.55 Reporter+ 00.30
Trinny ja SusannahHollandis 01.25
Pulmakorraldajad 02.10 Gok Wan annab moenõu* 03.50Trinny ja SusannahHollandis*

06.30 Postimees 08.10 Reporter 09.00 Teolt tabatud
09.55 Teolt tabatud 10.50
Conan* 12.30 Ööliblikad* 13.00Beaver Falls üks vallatusuvi* 14.00
Mf Jesse Stone: Ilmakahetsuseta
15.30Mf Varumehed 17.10 Agent
Salt* 19.00East West 10120.00 Punker* 21.00 Ööliblikad* 21.30 Mf Bernie 23.30 Üle võlli kuulsaks 00.00
Mf Piraaja

06.30 Postimees 08.05 East
West 101*09.00 Teolt tabatud 09.55 Teolt tabatud
10.50 Conan* 12.30Punker* 13.30 Camelot14.30Kaks kanget – haiged mehed* 15.00Mf Liiderdajad* 17.00Mf Bernie* 19.00East
West 20.00 Rooli võim 20.30Krimi*
21.00 Üle võlli kuulsaks* 21.30 Mf Piirilinn 23.35 Mf Ronk* 01.40 Night
Chat 05.00 Postimees

–
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LOOMAD

puurkaevude puurimine
pumpade
paigaldus

talledega.
Lambad
5816 4973.

salvkaevude
pesu

(3,50

Müüa aasta munenud kanu
/tk), toome kohale. Tel
565 5196.

küttekaevude puurimine

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

METSAMATERJAL
Ostame 3 m lepakütet, metsamaterjali, kasvavat metsa. Pakume metsa ülestöötamise teenust,
võsaraiet. Voordskäp Holding
OÜ, tel 517 3159.

TEATER

PÕLLUNDUS

Viljandi Ugalas on täna kell 17
esietendus «Lovesong. Ühe armastuse lugu». Etendus on välja müüdud. Vaksali tänav 7, tel

Kasvuhooned jakihtplast kasvuhoonetele. Tel 503 7585, www.
kasvuhooned.com.

433 0777.

Müüa heina. Ostja vedu. Tel
5383 8431.

Viljandi nukuteatris on 30.

märtsil kell 16 etendus «Hiir,
mutt ja langev täht». Lossi tänav 31. Tel 433 4295 ja
5341 9815.

Ostan ratastel väetisekülviku,
karjamaaäkke ja põllurulle. Tel

5613 1000.

ÄRA ANDA

KINO

Ära anda kasutatud eterniiti ca

Fassaadi soojustus-ja

Männimäe salongkinos täna filme ei näidata. 30. märtsil linastub kell 16 lastefilm «Rüütel
Rooste», kell 18 draama «Philomena» ja kell 20 eesti film
«Risttuules» (režissöör Martti
Helde). Riia maantee 52d, Viljandi. Tel 435 4845.

400 m². Lisainfo tel 514 0413.

viimistlustööd

Katusekattetööd

MÜÜK

Üldehitus
näitus
tööde
läkorraks

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

«Seks

bi».
Viljandi.
5,
tänav

Tallinna

434
Tel

Klaasplastist mahutid, septikud,
tellimustooted. Tarneajad lühike-

2070.

lastelinnaraamatukogu
Viljandi

Sakala keskuses näidatakse 2.
aprillil kell 11 ja 19 eesti filmi
«Risttuules». Tallinna tänav 5,
Viljandi. Tel 434 2070.

ÜRITUSED
Viljandi huvikoolis juhendab täna
kella 10–12 tantsulise ja hathajooga tundi joogaõpetaja, tantsi-

ja, laulja ja muusik Arne Lauri,
kes on joogaga tegelnud üle 21
aasta. Pärast seda on võimalus
osaleda mantrajooga tunnis. Sobib ka algajatele. Kaasa võtta
matt ja vaba liikumist võimaldavad riided. Osalustasu 7 eurot.
Jakobsoni 47c. Kava ja lisainfo
http://joogaviljandis.blogspot.
com; joogavil@gmail.com.

Sakala keskuses on 1. aprillil
kell 18 huumoripidu «Grupipilt». Peol antakse üle stipendiumid karikatuurivõistluse
«Seks korraks läbi» kuuele paremale karikaturistile. Tallinna tänav 5, Viljandi. Tel 434 2070.

Otsin

PÕLLUMAAD
rentimiseks
Eestis
Tel +467 0371 1044
info@allehus.se

NÄITUSED
Sakala keskuse fuajees on 30.
märtsini Keity Pooki fotonäitus
«Pildis Palestiina». Jalutussaalis 12. aprillini Edmund Valtmani nimelise karikatuurivõistluse
tööde näitus «Seks korraks läbi». Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 434 2070.

sed, hinnad soodsad. Transpordi
võimalus. Novewater OÜ, tel
5683 9299, info@novewater.ee.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
?

Killustiku vedu ja
muuk

Kuivad kütteklotsid (hind 1,30 ),
küttepuud, puit-ja turbabrikett.
Vedu. Tel 506 8501.

Liiva, kruusa ja

Kuiv lepp 50 cm, 35 /m². Tel
513 8876.

ERAMETS

Meil on hindajad,
ostjad ja

?

mulla vedu

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Lambaliha. Tel 5816 4973.

?

Pinnase ja freesasfaldi vedu

Metsakinnistute ja raie ost
(sobivad ka osaliselt raiutud

jahüpoteegiga koormatud

frontrum@hot.ee

metsakinnistud)

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

Tel 327 0670,
e-post info@virumaainvest.ee.

www.frontrum.ee
Tel 502 8504

?

ostame

METSAKINNISTUID
üle Eesti: tel 507 2544

www.erametsa.ee

Täpsem infokäsitletavate teemadekohta www.maerobic.eu
Registreerimine e-postil margit.oksa@maerobic.eu või tel 523 4591

521
Tel

7415,504

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

www.BaltiPuurkaev.ee

OTSIME OMAMEESKONDA

AUTOJUHTI
Tööülesanded

1

2 a
5816 4973.

Puud,

Eeldused
Äsja avatud hubane lastehoid kümnele lapsele

ADAVERE
TUULIK
Tule sööma!

NIMEPÄEV

Rootsilaud ja toitude
valik menüüst.

Tänased nimepäevalised on
Joonas, Jens, Joakim, Joonatan
ja Kimmo, homsed Pille ja Sibülle ning ülehomsed Irmgard, Irma, Irmi, Ermi, Hermi ja Härmi.

Broneeri laud
sms-iga 517 7641
Tuuliku Köök OÜ

pakume nii lepingulist kui tunnihoiuteenust
Info ja registreerimine jaanilastemaja.eelk.ee
tel 512 1597, jaani.lastemaja@eelk.ee

Killustiku

vedu

ja

■■■■

muuk

kruusa

mulla

ja

ja

frees-

Pakume

•Stabiilset

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

Tel

Raassilla rehvitöökoda. Suur valik kasutatud rehve. Tel
5348 0984.
Toores lepp 25 /rm, must lepp
ja kask. Tel 5563 8552.

vedu

Pinnase

Pakume

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

kuivanud.

r

FRONTRUM

Liiva,

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse jakaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Müüa voodri-ja põrandalaudu,
haavalaudu ja värvitud fassaadilaudu. Vedu. Tel 5666 4217.

E-post

www.adaveretuulik.com

avatud iga päev
9–20

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

2999

www.meriluxehitus.ee

Viljandi vanalinnas (Pikk 10) ootab 1,5–6aastaseid lapsi
Oleme avatud tööpäeviti kell 7.45–17.45,

Männikooremultš Paistus, 15
/m³. Tel 501 8256.

Lambaliha. Tel 5816 4973.

küttekaevude
puurimine

Kaalulangetamise programm„Tervislikult saledaks“ sisaldab iganädalasi loenguid kuue kokkusaamise (sh
üks personaaltund)raames, teste ja nõustamist kogu programmi kestel. Tunnid lõpevad hingamisharjutuste
ja näojoogaga. Programm sobib neile, kes on valmis oma toitumisharjumusi ja elustiili tervislikumaks
muutma, ettagadaparemenesetunne, tervislikkaalulangus ning kindel japüsiv kaal kogu eluks.
Kaalulangetamisekava viibläbi joogaõpetajajaInglismaal toitumisspetsialisti eriala omandanud Ly Tolberg.

Tunnid toimuvad alates 14.aprillist
igal esmaspäeval kell 20 stuudios Maerobic
(Mainori keskus, Tallinna tn 19/21)

Linnu talu Tagulas Valgamaal
müüb E–P kella 8–14 väga häid
Hy-Line tõugu pruune ühe aasta
munenud kanu 2,5 /tk ja märtsi lõpus munemist alustavaid
noorkanu 6 /tk. Tel 503 1485,
501 7500.

Müüa plastikuga kaetud täispuidust paat. Tel 503 3186.

Tervislikult saledaks

Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas saab märtsikuu lõpuni vaadataraamatunäitust «Üks

väike tüdruk». Need on 5–7-aastaste tüdrukute lood elust, juhtumistest ja seiklustest nii kodus, lasteaias kui koolis. Trepihallis on Meelik Mälksoo fotonäitus «Siin-ja sealpool silmapiiri», üldlugemissaalis näitus
«Eesti Postimees 150». Lehe
väljaandmist alustas J. V. Jannsen 13. jaanuaril 1864. Tallinna
tänav 11/1.Tel 433 8660.

SUL ON METSA, PÕLDU, MAJA
VÕI MUUD KINNISVARA?

Ühendame jõud, helista, kirjuta ja räägime!

Viljandi väärikate ülikooli loeng
on 2. aprillil kell 15 raamatukogu galerii saalis. Eesti ja Euroo-

pa Liidu arengust räägib riigikogu esimene aseesimees Laine
Randjärv. Ootame rohket osavõttu. Tallinna tänav 11/1.

Tel

tööd

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5828 9919.

OST
Ostan vanametalli ja autoromusid. Tel 5618 1312.

Palume saata CV koos
palgasooviga e-postile
toom@toomtekstiil.ee
Lisainfo tel 524 7250,
www.toomtekstiil.ee

Ostan vanu katalüsaatoreid. Tel
504 4777, www.remetal.ee.
Ostan vanu maale ja skulptuure.
Tel 528 6968.
OÜ OK Mets ostab raieõigust,
metsamaad, ümarmaterjali. Üles-

töötamine javedu. Tel 527 8119,
503 3379.
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SPORT

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

Homme leiab Viljandi staadioni kunstmuruväljakul aset kaks jalgpallikohtumist. Kell 13 on Eesti meistrivõistluste
esiliiga neljandas voorus vastamisi Tulevik ja Levadia II. Kell 15 tuleb sealsamas Tuleviku teise esinduse ja SK
Tääksi treeningmäng.

Spordikooli
õpilased
kogusid
medaleid

Eelmisel laupäeval selgitasid
noored lauatennisemängijad
Aseris Eestimaa spordiliidu
Jõudmeistreid.
Viljandi spordikooli õpilastest osutus edukaimaks Rainer
Valo, kes saavutas noormeeste
B-klassi üksikmängus võidu.
Samasklassis sai kolmandakoha tema vend Raiko Valo. Lisaks teenis Rainer Valo koos
Aseri klubi noormehe Nikita
Konsaga hõbeda meespaarismängus ja koos viljandlanna
KerliKislõiga pronksi segapaaride mõõduvõtul.
KerliKislõi oli tütarlasteAklassi üksikmängus teine jakoos
Karin Talvinguga Haapsalust
teineka naispaarismängus.
Poiste A-klassi üksikmängus saavutas Viljandi spordikooli õpilane Gert Tomp kolmandakoha. (Sakala)

Laste karika-

võistlus jätkus
Põltsamaal
Valdeko Kalma

Tuleviku maadlusklubi president

Laste maadlusekarikavõistluste sari sai läinud pühapäeval
järjePõltsamaal.
2003. aastal jahiljem sündinud maadlejate rahvusvahelises konkurentsis peetud turniiril olid Viljandi spordikooli
poistest võidukad Keiro Asu
(kaalus alla 20kg) jaRene Talts
(23 kg). Mõlemad teenisid turniiril kolm kindlat võitu.
Neidudestpälvis Kelina Asu
kahe võidu ja kaotusega hõbemedalikaalus alla30kg. Pronksmedali said Tristan Aleksandrov (29 kg) ja Kaupo Kruusmäe
(38 kg). Neljandad olid Kardo
Tamm ja spordiklubi Lehola
2005liige Erlend Valvik.

Pärnupoisid
lõid «Öökossul»
platsi puhtaks
Läinud laupäevalspordihoones
peetud kolm kolme vastu turniiri «Öökoss vol. 5» võitismõlemas
vanuserühmasüks jasama Pärnust kohale tulnud võistkond.
Viljandi avatud noortetoa
korraldatud võistlusel osales
kahes vanuserühmas 12 võistkonda, mõlemaskuus liiget.
Mõlemasarvestuses võidutsenud ja õhtu jooksul kümme
kohtumist võitnud meeskond
TiimLauar mängis koosseisus
Kaur Lauer, Fred Arro, Mihkel
Kirves jaAndres Andrei.
Nooremasrühmas oli teine
võistkond Margus koosseisus
HansNoormets, RistoTölp, RolandTreial jaKevin Tsopp ning
vanemas rühmas meeskond AP
Mets, keda esindasidMarekUngerson,Ivar Aus, Mikk Söödor ja
KarlisKampus.

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaj
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Madis Järvekülg(uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
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
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Viljandi veemotospordiklubi Nord F4 klassi võistluspaat saab praegu kodulinnas viimast lihvi. Mais viiakse alus Euroopasse, kus tartlane Art
ELMO RIIG
Raudva ja viljandlane Paul Zujenkov hakkavad sellega kihutama Euroopa ja maailmameistrivõistlustel.

VEEMOTOSPORT

Viljandi klubi üritab
vormeliga maailmas
laineid lüüa
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Ohtrate rahvusvaheliste tiitlite ja trofeedega
pärjatud Viljandi veemotospordiklubi Nord
soetas eelolevaks hooajaks vormeli ikka sellise, mis vee peal vuhiseb.
–

F4 klassi kuuluval võistluspaadil on pikkust ligemale
viis ja laiustkaks meetrit ning
selle päramootoril võimsust
60 hobujõudu. Rahvusvahelise veemotoliidu ametlikes
ringrajasõidu tiitlisarjades on
see võimsuse poolest F1 ja
F-2000 klassi järel kolmas.
Klubi Nord juht Aivar
Kommisaar nentis, et Eestis
sellepaadiga võisteldaei saagi siin lihtsaltpole seni niisugustele sõidukitele võistlu–

si korraldatud. Nii viiaksegi
alus hooaja alguseks Euroopasse ja sinna ta enamikuks
ajaks ka jääb.
Kommisaare
selgitust
mööda jõuab maailmas väga
populaarse võistlusklassi Euroopa ja maailmameistrivõistluste sari meie lähiriikidesse
harva ning seetõttu pole
mõistlik paati tuhandeidkilomeetreid edasi-tagasi vedada.
«Aga ehk toome ta suve teisel
poolel ikka ka Viljandi järvele.»
Möödunud nädalavahetusel oli viljandlaste valgekollane vormel huvilistele näha
Tartus «Motoexotika» ja nädal
varem Tallinnas Meremessil.
Nüüdantakse iluduselekodulinnas viimast lihvi ja mai alguseks peab ta võistlusteks
valmis olema.
«Päris uue paadi peale
meil hammas ei hakka. Ostsime selleüheltLäti sõitjalt, kes
sellega mõned aastad tagasi

maailmameistriks tuli,» rääkis Kommisaar.
Tema sõnul hakkavad uut
alust võistlusradadel ohjama
tartlane Art Raudva ja viljandlane Paul Zujenkov.
Raudval on veemotospordis
juba omajagu kogemusi ja te-

ma teeb sellega kaasa Saksamaa populaarses ADAC sarjas. Meie oma poisil Zujenkovil tulebveelkõvasti praktikat

koguda.
«Suurel kiirusel otse sõitmisega saavad hakkama paljud,pööretel on aga sõiduoskus ja teadmised eluliselt
tähtsad,» tähendas Kommi-

saar.
Nii-öelda kaubanduslik
väljanägime on Nordi uue
paadi gondlitele ja tiibadele
klubi ja toetajate logodega juba antud. Praegu käib kiire
töö mootori japisemate detailidekallal.
«Eelmineomanik olimeie
poistest kümme kilo kergem,

see tähendabpäris suuri muudatusi. Jaeks siin oleselliseid
väiksemaid, kuid olulisi asju
teha veel küll,» tõdes klubi
juht ning tõi näiteks, et ainuüksi sõitjate kaaluvahe tõttu
tuleb teine sõukruvi ja mootorile teineasend leida.«Tehnikasport koosnebki ju pisidetailidest ja nende omavahelisest sobitamisest.»
Algaval hooajal teebNordi paat kaasa F4 Euroopa ja
maailmameistrivõistlustel
ning kaheksast etapistkoosnevas ADAC sarjas, ent kõrgeid
tulemusiklubi juhidkohe siiski oodata ei söanda. «Eks õppida ole nii seadistajatel kui
ka sõitjatel,» lausus Kommisaar.
Küsimusele, milleks seda
kõike vaja on, vastas klubi
juht: «Vaja on areneda. See ei
tähenda, et me oma põhivõistlusklassid unarusse oleksime
jätnud. Toimetame ikka nendega ka edasi.»

Noored sekkusid jõuliselt medalite jagamisse
Valdeko Kalma

Tuleviku maadlusklubi president

Viljandimaalased korjasid 22.
märtsil Tapal peetud Eestimaa
spordiliidu Jõud vabamaadluse meistrivõistlustel kuus medalit, ehkki olid turniiril esindatud vaid noorsportlastega.
Viljandimaa kadetid ehk
sportlased, kelle sünniaasta
on 1997 ja 1998, võitsid kolm
kuld-ja kolm pronksmedalit.

Kehakaalus alla 61 kg oli
edukas Eesti täiskasvanute
meistrivõistlustelpronksmedali võitnud Erik Becker.
Alustuseks võitis ta 10:0 pärnumaalaseKauri Miti jateises kohtumises seljatas
Georg Vislapu Järvamaalt.
Kolmandast ringist pääses ta
läbi vigasaanud konkurendi
loobumisvõidu tõttu. Esikohakohtumises osutas Erik
Beckerile tugevat vastupanu

tartumaalane Rainer Grosberg. Ta suutis aga kohtumise 6:2 endakasuks pöörata ja

võita oma esimese Jõudi
meistri tiitli.
Jan VillemJamneskaalus
alla 50 kg jaKaimar Asu kaalusalla 46 kg pälvisid meistritiitli sootuks väiksema energiakuluga. Mõlemadpidid matilkäima kaks korda. Jamnes
alistas esimese vastase ilmse
ülekaaluga ja seljatas teise

konkurendi. Asu alustas seljavõiduga. Punktirohkeesikohaheitlus lõppes küll viigiga, aga
et Asu teenis matši viimased
punktid, kuulutati võitjaks tema.
Pronksmedali teenisid
meistrivõistlustel Kristjan
Lustus ning neidude konkurentsis Kelly Jõgi ja Jene
Kaurov. Tubli neljanda koha
saavutasid Kevin Aas, Egle
Tutt ja JaneKaurov.

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 8927
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Neljapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135 AASTA EEST
Sakala, 31. III 1879
Saksamaa keiser Wilhelm
on 10.Märtsil oma 82 sündimise päewa pühitsenud,
kelle päewa pühitsemisest
Saksarahwas igal pool suure kaastundmisega osa wõttis. SaksamaaKeiser onka
tõeste kõiges omas elus nii
palju auupaistust oma ümber jõudnud koguda, nagu
seda enne kellegil Saksamaa walitsejal wõimalikei
ole olnud, sest Keisri Wilhelmi all jõudis Saksa
rahwas alles sellele eesmärgile, keda ta juba mitu
põlwe tungiwalt oli igatsenud, see on Saksa riigi
ühendusele.

KUULUTUSED

29. 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 http://kuulutus.ajaleht.ee

SÕIDUKID

Töötav pensionär üürib toa, sobib
ka maale. Tel 5885 5578, Enn.

Audi A4 TD. Samas müüa uus
kasvuhoone
karkass.
Tel
516 3405.

Üürile anda renoveeritud 1-toaline korter Pärnu mnt 4. Tel

Müüa 1989. a BMW 316i, hall
sedaan. Tel 5690 3323.

Üürin

Müüa hästi hoitud 2000. a dets
mahtuniversaal KIA Joice. Tel
503 8496.

KINNISVARA
Müüa 2-toaline korter Männimäel. Tel 5366 4759.
Müüa remonti vajav suvila Päril.
Tel 523 0156.
Müüa sõbraliku hinnaga kahekordne maja (150 m²) Valga linna piiril vaikses piirkonnas.
Krunt 1600 m². Täpsemalt tel
522 9560.

523 1078.
korteri Viljandis. Tel
5340 7078.

TEENUSED
Aednik lõikab õunapuid. Tel
5609 3174.
Akumulatsioonipaakide tootmine,
pelletkatlad, küttesüsteemid. Tel

5553 9162, www.soojapood.ee.
Autoklaaside müük, paigaldus ja
parandus, ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b. Tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.
Carstopis sõiduauto rehvimontaaž 4 rehvile: plekkvelg 20
valuvelg 25 Tel 508 0337.

,

.

Noor pere otsib üürikorterit, võimalik edasise ostusooviga. Hea
oleks otse omanikult ja linna piires. Tel 5627 2404.

Ehitus-ja remonditööd. Abiks ikka! Tel 554 3282.
Elektritööd. Tel 5668 4254.

Ostan 1–2-toal korteri. Tel
5695 9744.

Fassaadid, vundamendid, soojustamine ja viimistlemine. Tel

Ostan suvila või maja maale. Tel
5456 6529.

516 5680.

Ostan maja. Tel 433 3041.
Ostan korteri või maja Tallinnas.
Võimalik kiire tehing. Vajadusel
abi kolimisega. Tel 5820 0800.
Ostan korteri või väikese maja järelmaksuga. Tel 5676 8848.
Ostan maad, metsa.
511 1666.

Tel

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

514 5215.
Soovin üürida 1–2-toal korteri.
Tel 5900 8830.
Soovin üürida ahik korteri. Tel
5559 8112.
Üürile anda 2-toaline keskk korter kesklinnas, köögimööbel koos
tehnikaga. Tel 523 1078.

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring.

Firma annab laenu. Nt 2000 eurot 24 kuuks on kuumakse 135
eurot, krediidikulukuse määr
73,32%. Tutvuge tingimustega,
konsulteerige spetsialistiga. Tel
5199 7679.
Halumasin. Tel 5563 8552.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Ohtlike puude
5679 6176.

raie.

Tel

Ootan pakkumisi 2x3 m vaiba
puhastamiseks. Tel 5814 0694.
Piksekaitse hoonetele. Tel
5667 4254, piksepoisid.ee.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine, vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepaigaldus.
pumpade
Tel
502 1279, 526 9604, www.
puurkaevumeistrid.ee.
Septikute paigaldus, kanalisatsiooni-ja veetrassitööd. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee,
www.veegrupp.ee.
Soojustamine puistevillaga. Tel

5665 0604, 502 0066.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel
514 9885.
Terrassid, voodrilauad, saunad,
kivitööd, ripplaed jne. Garantii.
Tel 5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Garantii. Tel 5626 4115.

Katuste ja räästakastide ehitus,
korstnapitside ladumine. Tel
5340 5404.

Kolimis-ja
512 0947.

veoteenus.

Kolimis-ja

veoteenus.

Vanade eterniitkatuste renoveerimine. Tel 5629 8738, info@

Tel

palmergrupp.ee.

Tel

Vannitubade ja saunade ehitus.
Tel 5377 2246.

5347 2596, www.raja.ee.
Kütte-ja veesüsteemide paigal-

dus. Tel 511 2252.

vanavanaema

1. VII 1926 – 28. III 2014

7. II 1926 25. III 2014

Leinab poeg perega.

Leinavad tütar Aino abikaasaga ja

Ärasaatmine kolmapäeval, 2. aprillil kell 13 Riia mnt kabelist Metsakalmistule.

Muldasängitamine 5. aprillil Eura
kalmistul Soomes.

–

lapselapsed peredega.

Avanen’d valguse värav,
viib taevasse lõputu sild...
Südamlik kaastunne Liisale ja
Kalevile perega kalli vanaisa ja isa
ENN METSA
kaotuse puhul.
Piret ja Juhan

Raamatupidamisteenus väikefirmadele. Tel 5555 8043.

KASUTATUD ASJAD

Viljapuude lõikus. Tel 517 8462.

Müüa Kirby Sentria Bronze: põhiseade,
sügavpuhastussüsteem, caddy box, turbohari, rihm
2 tk, Hepa filter GU 2 tk. Tel
523 2615.

Saksa takso 1316.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.
Sanitaartehnilised tööd ja kaevude puhastus. Tel 5813 5496.

TÖÖ

anu.ruusoja@dold-estonia.com.

Lisainfo tel 435 2510.
Eakatekodu Mulgi Häärber OÜ
Halliste alevikus pakub tööd
hooldajale. Tel 5850 5032.
Pakume tööd CE-kat veoautojuhile. Töö vahetustega: 3 nädalat
tööl, 1 nädal kodus või 2 nädalat
tööl, 1 nädal kodus. Vajalik varasem töökogemus pool-ja/või täishaakel ja eesti keele oskus. Kasuks tulevad kohusetunne, ausus,
lojaalsus. Stabiilne töö SoomeRootsi vahel. Korralik tehnika ja
palju tööd. Tel 528 2617, Marek.
Pakume tööd ketassaeraamijuhile. Tel 503 2636.

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

Võtame tööle saematerjali sorteerliini operaatori. Vajalikud
teadmised mehaanikast ja elektroonikast. Tel 503 5398.
Töö tomatitaimede hooldajale
aprillist augustini. Tel 518 4409,
apuh@hot.ee.
Võtan tööle kogemustega üldehitaja. Tel 5344 5466.

Mälestame kallist hobikaaslast

Avaldame kaastunnet emale ja
Rainerile lastega.

HELLAR LUIKE
ja avaldame kaastunnet omastele.
Viljandi raadioamatöörid

Südamlik kaastunne Vaikele ja
poegadele peredega
Soe kevadtuul võttis sul käest,
viis teele, kust enam ei tulda.

Mälestame armast laulukaaslast

Nõukapood Turu tn 13: vanavara, kunsti ja raamatute ost-

HELLAR LUIGE
kaotuse puhul.

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

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

Ostan vanaaegset mööblit, samovari, teeklaasihoidjaid, hõbedast suhkrutoosi, tsaariaegseid
eesti-ja venekeelseid raamatuid,
vanemaid maale ja graafikat. Tel
5564 3635.

Vana mööbli, mänguasjade, mustriga nõude, kuld-ja hõbenõude,
postkaartide, markide, märkide,

Segakoori Sävel kollektiiv

müntide, mundrite, kiivrite, kellukeste, kunsti, kujukeste jm vanade asjade ost. Tel 5566 3939.

Mälestame head sõpra ja erakonnakaaslast
HELLAR LUIKE
Avaldame kaastunnet omastele.
Isamaa ja Res Publica Liidu
Viljandi osakond

Viljandis müüa valgeid ja puna-

Avaldame kaastunnet Tiiule ja
Reinule peredega kalli ema

HILDA HUNDI
kaotuse puhul.

Selma, Jaak,Ene, Tõnu ja Hellevi

Ostan veneaegseid ja vanemaid
münte, rahasid, rinnamärke,
postmarke, medaleid, kellasid,
hõbeehteid, mänguasju, fototehnikat, fotosid, lauanõusid, valgusteid, mööblit ja raamatuid.
Tel 5845 5341.

müük. Tel 5804 6910.

kaotuse puhul.

IMBI LUSTI

Piret, Ingrid, Loo, Toomas, Signe,
Kalli, Marika, Kadri ja Milvi

Müüa rehvid 220-508P. Tel
5363 9540.

HELLAR LUIGE

Mälestame kallist sõpra

Müüa
alumiiniumvann
185x145x75 cm, nõudepesumasin, väikelastevoodi ja 1980.
a mööblit. Tel 511 4472.

Müüa kreissaag, mootor 380 V,
3 kW. Hind kokkuleppel. Tel
552 2179, 433 5001.

Avaldame sügavat kaastunnet
Vaike Luigele abikaasa

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

ke, medaleid, mööblit, kelli jne.
Tel 5829 9810.

raadiod,
kasutatud rehvid,
kardaaniristid, pump, külmkapp
Snaige (puukorpus), õmblusmasinad, keskelt kokkukäiv jalgratas,
kreissaeraam (metall), garaaži sobiv kapp (riiulid ustega), Žiguli
karburaator, siduriketas, taskukellad, kraanikausid, 200 l raudvaat,
20 l kanistrid. Tel 5827 7841.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

Dold Puidutööstus AS pakub tööd
mehaanikule: puidutööstuse tootmisseadmete tehniline hooldus,
remont, montaaž, seadistamine.
Ootame CV-d koos palgasooviga
hiljemalt 31. märtsiks e-aadressil

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, fotosid, maale, graafikat, münte, paberrahasid, mär-

Müüa kahe uksega tume riidekapp, tugitoolid, suupillid, Žiguli

Septikute ja reoveemahutite
müük ning paigaldustööd. Tel
5306 5322, www.reovesi.ee.

Rahvusvaheliselt arenev edukas
Norra firma otsib Eestisse esindajaid/äripartnereid. 30. märtsil
kell 15.30 on Grand Hotel Viljandis firma, toodete ja äri tutvustus. Tasuta.

Katuse-, fassaadi-ja üldehitustööd. Tel 5352 9476,
www.artellehitus.ee.

ANNA OLKONEN

Lahkus meie kallis isa ja vanaisa

Ohtlike ja probleemsete puude
lõikus. Tel 5302 3518, arborist.
ee.

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

LEIDA UMBLEJA

Raske on elavat matta,
keda eile veel paitasid käed.
Oma südant võid kõigega katta,
kuid valu, see jääb.

Metsamasinalintide taastamistööd.
Restore
tel
OÜ,
+372 5802 7450, info@restored.ee.

Tänava-ja äärekivide paigaldus.

Hekilõikus. Tel 5902 5412.

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

Lahkus kallis ema ja vanaema

Korstnapühkija. Tel 5561 1712.

Jaan ja Andres perega ning Leo

seid telliskive, šamottkive, 5 rulli raudtraadist aiavõrku, 2 roostevaba saunaboilerit (ca 150 l),
kasvuhoone
klaasid.
Tel
5343
Südamlik kaastunne Vladimirile
kalli ema
ELFRIDA MEIERI
kaotuse puhul.
Leili, Enn, Lembi, Arne, Sirje,
Jaak ja Arvet

IMBI LUSTI

ENN METS
15. I 1941– 26. III 2014
Sügavas kurbuses poeg perega.

Ärasaatmine pühapäeval, 30. märtsil kell 13 Suure-Jaani kabelist samale kalmistule.

Sügavkaastunne Kalevile, Liisale,
Laurale, Siimule ja Helile kalli isa,
vanaisa ja äia
ENN METSA

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Eha, Eha, Kaja, Leili, Marju,
Merle ja Signe

surma puhul.

olid meile kallis, Imbi...

Töökas ja sõbralik oli su hing,
puhkama kutsuti sind.
Langetame leinas pea kalli
IMBI LUSTI
mälestuseks.
Kaastunne omastele.
Sõbrad Mulgi apteegist

Südamlik kaastunne lähedastele

IMBI LUSTI
kaotuse puhul.

Dena, Ruth, Liina, Heli, Kersti ja Priit

HELLAR LUIGE

Mälestame

HELLAR LUIKE
Avaldame südamlikku kaastunnet omastele.
Viljandi huvikool

Südamlik kaastunne Hellele ema

Mälestame kallist

HILDA HUNTI
Avaldame kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

Enn ja Tiina Tampere

Linda ja Ene perega ning Hillar

Kuigi su päike läks looja,
tunneme su kallistuste sooja,
ja mõtteis veel kajab
su lustlik naerukaja.
Enda ümber lõid sõprusringi,

Avaldame kaastunnet Vaikele ja
poegadele peredega

Avaldame siirast kaastunnet
omastele
HELLAR LUIGE
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
osaühingust Elektrilevi

Mälestame Kaitseliidu Sakala
maleva liiget

HELLAR LUIKE
Avaldame kaastunnet omastele.
Sakala malev

Malle perega

Kallist vanavanaema

HILDA HUNTI
leinab Annusperega.

HELVI LINNASE
kaotuse puhul.
Töökaaslased OÜ-st Lehola
Varahaldus

Mälestame endist head klassivenda
ANDRUS TENGI

Klassiõed Eda ja Maire

Avaldamekaastunnet Vladimirile
armsa ema

ELFRIDA MEIERI
kaotuse puhul.
Jahikaaslased

Aeg annab teised tagasi,
ei ema südant iialgi...
LOREIDA TUUR

12. IX 1919 30. III 2009
Mälestan kallist ema 5. surma–

aastapäeval.

Tütar Elvi

REKLAAM

16 Sakala
Kampaania kestab
30. aprillini
või kuni kaupa jätkub.

29. märts 2014

Leola 49, Viljandi,
E–R 9–18, L 9–15 tel 435 2234
Fotod on illustratiivsed.

www.electrum.ee

ERIPAKKUMINE

AS Nuia PMT on aastal 1991
/

«
kN

Husqvarna mullafreesi ostjatele

Viljandimaal Karksi-Nuias.

vaosahk ja veorattad kauba peale

-RIIDED

ja

-20%

www.nuiapmt.ee

Pakkumine kehtib, kuni sahakomplekte jätkub

Erinevad mudelid al 599 €

VAJAME METALLKONSTRUKTSIOONIDE TOOTMISOSAKONDA

TOOTMISJUHTI,

2234

Jämejalatee 20 E–R 9–17, L 9–15 Tel 433 5086
?

VIHUD

SiTiUS

kuni
ja

Sahakomplekti hind 99 €

VILJANDI NURME OÜ

9-15
L
9-18,
E-R
435
tel

?

?

www.nurm.ee

PÕRANDASEINA-,
ae
~~

.J.AEVALGUSTID

kuni

w.elctrum

u

KONSTRUKTORIT-TEHNOLOOGI,
-1ASNUIAPMT

www.nuiapmt.ee
VAJAME

METALLKONSTRUKTSIOONIDE

TOOTMISOSAKONDA

HÜDROSILINDRITE TOOTMISOSAKONDA VAJAME

CNC-TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATORIT,
ViljandimaalKarksi-Nuias.
on

Põhitegevusalad

TOOTMISJUHTI,

hüdrosilindrite

ja

metallkonstruktsioonidevalmistamine.
kelle

tööülesanne

tellimuste

on

tootmisüksuse

õigeaegsevalmimise

töö

ja

operatiivne

töökvaliteedi

Laulupeoks valmistuvad: vasakult väike Amanda,
Targu Talita toimetaja Jana Rand, väike Sandra ja
Maalehe peatoimetaja Aivar Viidik.

tagamine.

juhtimineja planeerimine,

Maalehega
laulupeole!
Telli Maaleht ja
võida ainulaadne
laulupeopakett!

Loosi läheb kolm
superpaketti
ja viis perepaketti!

Superpaketis sisaldub:
Istekohad kahele laulukaare ette
Reet Ausi disainitud suur piknikutekk
Spetsiaalselt võitjale Reet Ausi poolt
disainitud riided
Võitja kaaslasele laulupeo T-särk
Vihma kaitseks keebid
Eesti lipud
Laulupeolise piknikukorv

Perepaketis sisaldub:
Laulupeo pääsmed neljale
Laulupeo T-särgid neljale
Eesti lipud

Kampaania kestab 03.03.–27.04.2014. Loosimine toimub 6.05.2014.
Kui Sa oled juba Maalehe tellija, siis ära unusta end registreerida loosimisele.
Kui Sul pole veel Maalehe tellimust, siis vormista see 6 või 12 kuuks jaregistreeri ennast
loosirattasse: www.maaleht.ee/telli, klienditugi@lehed.ee või tel 680 4444.

