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Kui lausa 71 protsenti tööstressi käes
kannatavatest küsitletutest vastab, et
niisuguse seisundini on neid viinudkartus töökohast ilma jääda,on selge, et
siinsetelleivaisadel on aeg oma suhtumist parandada.

Sakala juhtkiri

Asutanud C. R. Jakobson 1878

Neljapäev, 10. aprill 2014 Nr 69

Viljandi maakonna päevaleht

Loeb see, mis on kirjas

Eesti Post müüb

Ligi nelikümmend peret, kes tahtsid panna last Viljandi Kesklinna kooli esimesse
klassi, said mõni päev tagasi kirja, et
nende kohavalikut pole võimalik ruuminappuse tõttu rahuldada. Kooli pääsemine sõltub pere sissekirjutusest.
LK 3

Pole midagi imestada, kui postifirma müüb internetioksjonil kirjutuslaudu jariiuleid, kuid temalt
saab osta ka näiteks sillutisekive,
lasterõivaid ja mahla.
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oksjonil kaupa

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee
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Euroopa küll sõltub Venemaast, kuid
Venemaa sõltub veelrohkem Euroopast.
TÕNU PALM,
Nordea panga peaökonomist
LK 6

ILM

KESKKOND

Prügistajad märgistavad metsa
Marko Suurmägi

Täna puhub kagutuul 5–9
meetrit sekundis. Sooja
on 3–7 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 6.20 ja
loojub kell 20.19.

marko.suurmagi@ajaleht.ee

Viljandi linna ja valla
piiril pargis lebab mitu
prügikotti, mis on sinna
viidud ilmselt pimeduse
varjus. Viijat pole tuvastatud ning on selgusetu,
kes ja millal peaks prahi
ära koristama.

VILJANDIS
Nukuetendus
Täna kell 11esitab nukuteater näitemängu «Magus linn».

Elle Eha-Are
esitleb raamatut

Tomuski järveäärses pargis vedelevaid prügikotte onkäinud
üle vaatamas Viljandi valla
keskkonnaspetsialist Kalle
Aavik, kes otsis sealt prügistajate nimesid. Seekord aga õnne polnud. Ametnikkorjas kokku sületäie päevavalguslampe
ning viis ohtlike jäätmetekogumispunkti. Ülejäänud praht lebab endiselt puude all.

Täna kell 18esitleb luuletaja, teatri-ja filminäitleja ning pedagoog oma
kuuendat raamatut «Tähed panevad ilmaruumi
särama mälestusi Viljandi draamateatrist Ugala aastatel 1960–1972».
Kaastegevad Merike
Moks jaMeelis Utt.
–

Olukord paraneb
Kalle Aavik, kes varem tegeles
Pärsti valla keskkonnaküsimustega, aga nüüdhoiab silma
peal kogu Viljandi ümbruse
loodusel, tunnistas, et Eestis
rakendatud kohustuslik prügiveo süsteem on metsaaluseid
prügimägesid küll vähendanud, ent teinud seda siiski vähem, kui oli loodetud.
Ka keskkonnainspektsiooni Viljandi büroo juhatajaNaima Täär tõdes, et prügistamise
vähendamiseks on tööd teha
veel küllaga.
Tänavu on keskkonnainspektsiooni valvetelefonikaudu
jõudnud ametnikeni teave 12
suurema prügistamise kohta.
Kümme neiston jäänudlahendada linnade ja valdade ametnikele ningkahega on tegelnud
keskkonnainspektorid.
NaimaTääri sõnul on suurem tähelepanu lõketel, täpsemalt sellel materjalil, midapõletatakse. Hiljuti karistasid
inspektorid näiteks üht endise
Pärsti valla territooriumil tegutsevat autolammutajat, kes
üritas kõikvõimalikku romudest ülejäänud kraami ära põletada. Ta viskas lõkkesserehve, plastitükke ja autoistmeid
ning inspektsiooni jõudsidkaebused sellisest lõkkestkerkiva
haisu jasuitsukohta. Põletajale määratirahatrahv, misolialla 400 euro.
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Kohvikus kuuleb
Näkk Loviiset
Täna kell 20 esineb kohvikus Fellin ansambel
Näkk Loviise.

MAAKONNAS
Naljakuu laat
Viljandi linna ja valla piiril paiknev väike park on täis prügi, mida sinna on tõenäoliselt pimeduse varjus tassitud.

Kalle Aavik on tänavu saanud keskkonnainspektsiooni
kauduvähemalt viis teadetmetsa allaviidud prügikohta. Mõne
hunniku onta ka iseavastanud.
«Mul on kogu aeg must prügikott
jakindad autos,etkui prügihunniku avastan, siis hakkan sealt
nimesid otsima,» sõnas ta.
Nimed tulevad välja üllatavalt paljudel juhtudel, kuid
enamasti pole prügistajad samad inimesed, kelle andmeid
on spetsialist jäätmete seest
leidnud.
«Hiljuti oli mulüks juhtum,
kus inimene oli korda teinud
oma sugulasest jäänud elamise,» meenutas Aavik. Koristaja
maksis sõbrale, et too kraami
prügimäele viiks, aga sõberpani raha tasku, sõitisprügimäest
mööda ja laotas kogu sodi
Tohvri kandis metsa alla.

Samasuguseid prügistajate
tabamisekirjeldusi on Aavikul
veel küllaga. Säärastel puhkudeltulebreostajal maksta trahvi ning saast metsast ära koristada.

Prügilatagune reostub taas
Hulk prügikotte ja üks vana
külmik oli tassitudendise prügimäe taga asuvasse teeäärsesse kraavi. Paar aastat tagasi tegid vabatahtlikud koristajad
selle puhtaks, kuid nüüd on
sinna taas hakanud jäätmeid
kogunema. Kalle Aaviku sõnul
onsee prügistajate seas üks populaarsemaid kohti.
«Kohati on täiesti arusaamatu, miks inimesed nii teevad. Näiteks oli keegi sinna vedanud neli rehvi. Neid saab
sealsamas kõrval jäätmejaa-

ELMO RIIG

Kalakastid kahe kaupa
Eelmise aasta viimastel päevadel müüdi mitmes Eesti kaubandusketis tavapärasest odavamalt vikerforelli. Nüüdseks on
penoplastist kalakastid jõudnud
võsa alla.
Eile Viljandi ümbrusest prügi otsinud ajakirjanikud silmasid neid kaste võsa all kolmes
kohas ning iga kord olid need
paarikaupa. Kastidelt võis luge-

da, et need olid saadetud kas
Selverisse või Maksimarketisse.
Selveri avalike suhete esindaja Annika Vilu kinnitas, et
pood pole neid kindlasti metsa
alla viinud. «Kastiga koos me
kala ei müünud, küll aga visati
pisut viga saanud kastid poe taha prügikasti. Tõenäoliselt on
need sealt rändama läinud,»

mas täiesti tasuta ära anda,»
selgitas ta.
Viljandis tuleb prügistamist samuti ette, kuid kogused
on jäänud väiksemaks. Linna
heakorraspetsialisti Toomas
Vilbergi sõnul aitab selle vastu kiire koristamine.

«Sellisel juhul ei hakka
prügi ühte kohta kogunema,»
lausus ta.
Otse parkidesse ja haljasaladele pole linnas prügi üldjuhul veetud, küll on sedaaga
mõnel pool tassitud tühjalt
seisvatelekruntidele.

sõnas ta. (Sakala)

Täna kell 10algab Vastemõisa rahvamajas kauplemine naljakuu laadal.

EESTIS
Teater esitab
lühietendusi
Täna kell 17.30algab TallinnasKadrioru kunstimuuseumi näitusel«Eveline von Maydell. Mustvalge maailm»elamusõhtu, mis pakub intiimse,
ent samas piduliku sissevaate parunessEveline
von Maydelli, baltisaksa
taustaga maailmakodaniku ellu ja loomingusse.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Võimalus valida

JUHTKIRI

Töö kaotamise

kartuses

Sellest,
uuringute järgipalju, aga vähe-

davaid vastuseid.

Tõsi,

teisena nimetatudküsimusele koorub vastus juba kõnealuse Päevalehe artikli juures ole-

vast infokastist. Kui lausa 71 protsenti tööstressi käes kannatavatest
küsitletutest vastab, et niisuguse
seisundini on neid viinudkartus
töökohast ilma jääda, on selge, et
siinsetel leivaisadel on aeg oma
suhtumist parandada.
Kahtlemata on tööandjaid, kes
oma palgalise mis tahes märkuse
või nõudmise peale ühemõtteliselt
teatavad, et neil on tööle tahtjate
järjekord ukse taga. Ent kindlasti
on paljudel juhtudel asi hoopis selles, et alluvatele on (pool)tahtmatult jäetudmulje, nagu oleks nende
koht pidevas ohus.
Tööstressi puudutavad andmed
on Eestis muret tekitavad.Kui suudaksime vähendada põhjendamatuid töö kaotamise hirme, oleks see
selge samm paremuse poole.

VEEBIKÜSITLUS
Mis hinde te annaksite Eesti liikluse
praegusele olukorrale?

Külli
Saat

jastatud lapsevanemate pürgimusi selle nimel, et nende laps
saaks koha mingis kindlaskoolis. Märkasin ühe ajakirjaniku

et eestlased töötavad

viljakalt, on juba räägitud ning arvata võib, et paljudele meist on selline infokild tuttav. Ent küllap tuli
enamikule suure üllatusena eilses
Päevalehes esitatud tõsiasi, et uuringute põhjal võetakse hinnanguliselt iga kolmas haigusleht ei millegi muu kui tööstressi tõttu.
Kapitalistlikus ühiskonnaskehtib
teadupärast rusikareegel, et igaüks
on oma saatuse sepp ja haljale oksale jõuavadeeskätt tublid inimesed,
kes on valmis teistest veidirohkem
pingutama. Ainult et kui niisugusesse mõttemalli kinni jääda,ei pruugi
kohale jõuda, et üle pingutades ei
kannata üksnes inimese füüsiline ja
vaimne heaolu, vaidkahanebka
tehtava töö efektiivsus. Samal ajal
on näiteid ja uuringuid, mis tõestavad, et töös tuleb piiri pidada, rohkem, kui keegi lugeda jõuaks.
Tõeline tööstress pole kindlasti
midagi sellist, millesse üleolevalt
suhtuda. Küsimused, kuidas selle
esinemist vähendada ja mida on seni valesti tehtud, vajavad ammen-
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Kui lausa
71 protsenti tööstressi
käes kan-

natavatest küsitletutest
vastab,
et niisuguse seisundini on
neid viinudkartus töökohastilma
jääda, on
selge,et

siinsetel
leivaisadel on aeg
oma suhtumist
parandada.

mõtteavaldust:tehke oma koolid selliseks, et sinnaoleks soovijaid.
Üks asi on see, mida peab
kooli valides tähtsaks lapsevanem, teineaga see, mis on lapse tegelikud ealised vajadused
jakuivõrd neistollakse teadlikud. Kolmas aspekt on, mida
suudab kool oma majandusseisu juuresning kõikide müütide ja hoiakutekeskel pakkuda.
Eelkõige mõjutab koolivõrgu kujunemist sündimuse kahanemine maapiirkondades.
Teiseks saab välja tuua, et kui
üks osa kogukonnast peab järjekindlalt paremaks suurt linnakooli, liiguvad koos lastega
sinna ka ressursid. Nii nõrgeneb tasapisi kodukoha kool.
Seetõttu tulebkiigas omavalitsuses ära tunnetada piir, millal
muutub kooli pidamine liiga
kulukaks, samuti see, mis saaks
siis, kui õppeasutust enam poleks.
Kui rääkida Viljandi põhikoolidest, siis need peaksid
üsna võrdsed olema. Igaühel
on oma vaimsus ja tugevus
ning omadhead traditsioonid,
mida on kaasas kantud. Kuid
ei Paalalinna ega Jakobsoni
kool suuda ennast nihutada
linna südamesse, kus paiknevad Kesklinna kool, huvi-ja
spordikool ning bussijaam.
Asukohal on kindlasti suur
mõju.
Samuti ahvatleb noorema
kooliastme tarvis olev eraldi
hoone, olgugi et see kool ei erine oma mitme suure paralleelklassiga kuigivõrd teistest, kus
nooremate klassid on eraldi
majatiivas võikoridoris.
ÜKS MAAPIIRKONNA lasteva-

nemate põhjendusi linnakooli
kasuks otsustamise puhul on,
et nad käivad ise linnastööl ja
nii on lapsel pärast tundepeatuspaik. Mina isiklikultei poolda seda, et laps ema või isa töö
juures täiskasvanute juttudeja
tegemistekeskel viibib. See ei
ole kvaliteetaeg.
Kodulähedases
koolis
käies õpiks laps iseseisvalt liikuma ja oma ajakava järgima.
Tavaliselt võimaldatakse neil
mängida pikapäevarühmas ja
osaleda ringitöös võirahvamaja tegemistes. Leidub ka neid
lapsevanemaid, kes seda hindavad.
Vanemad pelgavad veel, et
äkki läheb lapsel maakoolist
linnakooli üleminneskohane-

Viiratsi kooli direktor

mineraskelt. Sedakardetakse
rohkem kui esimeses klassis
kohanemist.
Arengupsühholoogia seisukohalt on väiksemal lapsel raskemkohaneda.Kes on valinud
kodukooli asemel Kesklinna
kooli, arvates, etnii ei pea laps
hiljem kooli vahetama, ei mõtle enamasti sellele, mida tähendab minna niinimetatud
väikesest majastklassiõpetaja
pakutava turvatunde seest üle
suurde, kus ootab ees hulk aineõpetajaid. Nii et ümberasumine on raske ka sama kooli

lapse omapärale ning

piires.

leida võimalus tutvuda eri
koolidega.

ÜKS VÄHESEID linnalähedasi

koole, Viiratsi kool, asub Viljandistkiviviske kaugusel. Viiratsi alevikus jasellelähiümbruses pole sündimusega seni
muret olnud. Enamik vanemaid, kes töötavad linnas, valibaga lapsele linnakooli. Mõni on nõus olema oma lapsele
aastaid autojuht ja sõidutama
teda kas või linna teise otsa.
Viiratsisse on lapsi toodudmitmest teisest omavalitsusest ja
viidud neid siit ka ära. Eelkõige Viljandisse.
Linna kasuks otsustamine
on saanud aja märgiks.Linn on
staatuse ja edukuse sümbol.
Viljandist minnakseomakorda
edasiTallinnasse ja sealt juba
välismaale.
Kui kohalikku kooli ei
oleks, ei hakkaks Viiratsi lapsed mingil juhulkäima Kalmetule või Holstresse. Viiratsi
kooli kadumise korral tekiks
vajadus kokku leppida teise

omavalitsuse, Viljandi linnaga.
Kas ta aga suudab kõik õpilased vastu võtta? Praegu ei suuda.
Kuidas reguleerida sissekirjutuste taha varjumist, ei oska ma öelda. Ent iga kool soovib, et lapsevanem otsustaks
ühe võiteisekoolikasuks teadlikult ja vabana. See tagab parema koostöö.
KINDLASTI EI OLE paljud kursis meiekoolivõrgu jaõpilaste
arvudega. Seepärast rõhutan,
et ühinenudViljandi vallas on
ühedmaakonnasuuremad põhikoolid.Viiratsikuueklassiline kool oma 64 õpilasega on
praegu vallakoolide seas kuue
klassi võrdlusesHeimtalipõhikooli järel teine.

PRÄÄNIK
Sakala keskuse fuajees on üleval Viljandi fotoklubi näitus.
Allikas: Sakala

Enne koolivaliku
tegemist
tuleks
võtta aeg
maha,
mõelda
eeskätt

Lapsepõlv

jakooliaastad jäävad
kogu elu
kandma.

Hulk

lapsevanemaid

ootab, et Viiratsi koolkasvaks
põhikooliks. Samas kaotaks ta
nõnda omapära, mis seisneb
püüus arvestada võimalikult

palju noorema kooliastme ealis-psühholoogiliste vajadustega nii õppetöös kui huvitegevuses, samuti kooli atmosfääris.
Küllap on positiivne see,
kui lapsevanem saab Viljandimaal ka alternatiivsetele variantidele mõelda. Viimastel
aastatel on tuntust kasvatanud näiteks Viljandi waldorfkool.
Uue põlvkonna lapsevanem on mitmes mõttes muutunud ja suur kool näib talle tõo-

tavat suuremat kindlust lapse
tuleviku suhtes, tagatist eduühiskonna jalamile. Samas
peab enne tulevikku jõudmist
läbima palju etappe. Iseendaks saadakse eneseleidmise
kaudu ja kindlasti on see üks
väikeste kodukoolide tugevamaid külgi.
KAS VANEMAD TEAVAD, et õpilane vajab algklassides eelkõige turvatunnet jaülisuurtisiklikku tähelepanu? Esimesse
klassi astumine on muutus ja
muutused toovadkaasa suurema või väiksemakriisi.
Väiksemasse koolikollektiivi maandutaksepehmemalt
ja seal tegeldakse iga õpilasega põhjalikumalt. Kool, kus
kõik tunnevad kõiki nime-ja
nägupidi ning kus laps saab
kohe esimestestklassidest ala-

tes esinemis-ja organiseerimiskogemusi, on omaette väärtus. Samas peaks ka väike olema parajalt suur, et õpilased
leiaksid sõpru ning oleks võimalik teha meeskonnatööd ja
võistkondi.
Kahju on, kui kooli tase
või mainekannatab selle tõttu, et just eriandega laste pered eelistavad linnakooli.
Kooli tase sõltub muu hulgas
ikkagi sellest, kui palju on
õpihuvilisi, kes oma oleku ja
suhtumisega
kujundavad
hoiakuid. Seegakujuneb kooli maine väga paljude koosmõjude tulemusena.
SOOVIDA SAAB ainult üht: et
lapsi sünniksrohkem jalapsevanemad tuleksid eluga toime.
Oma eluga rahul olles süveneme märksa enam valikutesse
ja oleme rohkem koostöövalmid.
Seega arvan, et enne koolivaliku tegemist tuleks võtta aeg
maha, mõelda eeskätt lapse
omapäralening leidavõimalus
tutvuda eri koolidega. Lapsepõlv ja kooliaastad jäävad kogu elu kandma.
Viiratsis käivad koolieelikud aprillis kooliga tutvumas
ja ma olen saanud väga meeldivat tagasisidet. Nendest lastevanematest, kes valivad Viiratsi kooli ja ütlevad sellekohta «Super!», tuleks kirjutada
eraldi lugu.
Praegu, selleartikli kirjutamise ajal aknast välja vaadates
märkan, kuidas meie esimese
klassi juhataja ja tema õpilased sõidavad tõukerattaga.
Käib vahetund, mida meie tervist edendav kool võimaldab
veeta mänguväljakul või mujal
õues, nii et saab sõitaratta, tõukeratta või rulaga, agaka kiikuda.

PIITS
Viljandis Uueveski männikus
on seitse puud ilma loata maha raiutud.
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UUDISED

244Päästeametnikud

kontrollisid märtsis Eestis 854 kodu tuleohutust
ning avastasid, et koguni 244 eluruumis oli puudusi. Enamasti oli
puudu suitsuandur või korrast ära
küttesüsteem. 24 juhul alustasid
ametnikud väärteomenetlust.

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

35 õppetunni jagu

pärimusteadmisi
jõudis kontserdile
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Viljandi gümnaasiumi
teise astme õpilased
lõpetasid eile Heimtali
koduloomuuseumis etnokursuse, mille kestel
olid nad selgeks saanud näiteks ürgse rahvalaulu ja -tantsu ning
vorminud endale peremärgid.

Tung Viljandi Kesklinna kooli esimestesse klassidesse on juba mitu aastat olnud suurem, kui õppeasutus suudab vastu võtta. Sel aastal pidi linnavalitsus saatma peaaegu 40 lapse vanematele teate, et nende koolivalikut pole võimalik arvestada.
ELMO RIIG

KOOLITEE ALGUS

Linnaametnike raske otsus
pani vanemad protestima
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Linnavalitsuse otsuse
kohaselt peab viljandlanna Maria Maltsihina
poeg eeloleval sügisel
kooliteed alustama Männimäel, ehkki pere elab
Kesklinna kooli kõrval.
«See on täiesti absurdne!Kui
poisiga koduaknast välja vaatame, jääb otse ette Kesklinna
kool, aga õppima tuleb tal hakata teises linna otsas,» kirjeldas Maltsihina olukorda, mis
on teda neil päevil vaatet ahastuse äärele viinud.
«Minu lapsele tehakse sõna
otseses mõttes liiga. Ma ei kavatse sellega leppida ja olen
valmis mis taheskabineti uksele koputama, et seda muuta,»
oli ema resoluutne.
Neist 117 perest, kes olid
avaldanud soovipanna laps tänavu õppima Kesklinna kooli
esimesse klassi, said 39 mõne
päeva eest kirja, milles linnavalitsus teatas, et nendekohavalikut pole võimalik ruuminappuse tõtturahuldada.Et sa-

mal ajal on Jakobsoni koolis
piisav hulk koolikohti, suunatakse joonealla jäänudpoisid
ja tüdrukud sinna.

Register võeti aluseks
Otsuses, kes jääb Kesklinna
kooli ukse taha, mängis kõige
kaalukamatrolli lapseregistrijärgne elukoht mis on andmebaasis kirjas, see loeb. Just sissekirjutus sai ka MariaMaltsihina pojale saatuslikuks, sest
paberite järgi on tema elukohakskorter Männimäel.
Ema arvates on sissekirjutust esiplaanile tõsta kohatu,
sest kooliavalduseblanketil on
spetsiaalne lahter, kuhu vanem
saab oma lapse tegeliku elukoha märkida.«Kuiminukirjutatut ei arvestata ega usuta, siis
miks sedaüldse küsitakse,» päris ta pahaselt.
Muu hulgas valmistab Maltsihinale tuska teadmine, et üks
tema poja lasteaiakaaslane on
arvatudKesklinnakooli nimekirja, ehkki tegelikult sõidutatakse teda iga päev linna sootuksVastemõisast.
Linnavalitsuse haridus-ja
kultuuriameti juhataja Tiivi
Tiido märkis, et olukorras, kus
–

tung Kesklinnakooli on tunduvalt suurem, kui õppeasutus
rahuldada suudab, polnud
ametnikel teist võimalust kui
süda kõvaks teha ja registrist
lähtudesrasked otsused langetada.
«Meie ei saa kuidagi kontrollida, kus keegi tegelikult
elab. Seega peame lähtuma ikkagi seadusest ja linnavolikogu kehtestatud korrast, mille
kohaselt tulebavalikke ülesandeid täita rahvastikuregistri
andmete põhjal,» selgitas Tiido.

Vähe mänguruumi
Juhataja tunnistas, et Maria
Maltsihina pole sugugi ainus,
kes on pärast eitava vastuse
saamist raele pahameelt avaldanud. Seda, kui palju rahulolematuid täpselt on kogunenud, ei soostunud ta ütlema,
sest eri inimestega on suhelnuderi ametnikud.
«Panemetervikpildi kokku
aprilli lõpuks ja vaatame siis
kõik avaldused uuestiläbi.Kui
ilmneb midagi sellist, mis muudabtaotlusteandmikku, või vabaneb mõnikoht, olemekindlastivalmis muudatusteks.Aga

valdav osa otsuseid jääb sa-

maks, sest Kesklinna kooli pu-

hul pole mänguruumi,» selgitas Tiido.
Võimaluspraegusi valikuid
muuta võib avaneda siis, kui
mõni pere otsustab Viljandist
ära kolida, agaka näiteks siis,
kui nõustamiskomisjon soovitabmõnel esimesseklassi pürgival lapsel arengulise eripära
tõttu veel üheks aastaks jääda
lasteaeda või suunab ta sobivale õppekavale teisekooli.
Kesklinna koolis avatakse
sel aastal kolm esimest klassi.
Neljanda juurdetegemise on
nii kool kui linnavalitsusvälistanud, sest see tähendaks laste
sundimist õhtupoolsesse vahetusse. Sellist lahendusteikiida
tavaliselt heaks ei pedagoogid
ega lapsevanemad. Pealegi pole linnas tervikuna õppekohtade puudust.
Nagu Kesklinna kooli, pidi
linn Jakobsonikooli nimekirja
tõstma ka mõned Paalalinna
kooli pääsemist taotlenud lapsed, aga neidolimärksa vähem.
Et Jakobsonikoolil on Viljandi põhikoolidest suurim
maja, on seal võimalik avada
neli esimest klassi kokku 104
lapsega.

mi direktoriÜlleLuisu sõnul
teoksüheskoos pärimusmuusika aidaga. Sellinekoos teiste linna haridus-ja kultuuriasutustega tegutsemine on
üks kooli asutamisaegsetest
mõtetest.
Gümnaasium on korraldanud väikekannelde ostmiseks riigihanke ja soovitakse
soetadaka mõnedparmupillid, et õppimise ajal saaks
üheskoos musitseerida.
Direktor märkis, et kannelde hanke pakkumised on
küll esitatud, aga et võimalused on piiratud, saab esialgu
osta neli kannelt.
«Kooli soov oli, et kandled oleksid valmistatud traditsiooniteadlikul viisil ehk
käsitsi viimistletud,» märkis
ta ja toonitas, et just sellised
nüansid on etnoõppe puhul
tähtsad.

Kursuse ühe juhendaja,
kunstiõpetaja Ene Runingu
sõnuloli 35-tunnineetnokursus mõeldudennekõikekunstisuuna õpilastele.
Eilse kontserdiga pandi
õpilastele välja arvestuslik
hinne jakuigi muuseumitoas
sai kuulda laulu japillimängu ning näha tantsu, siis hinEsimesed pilliproovid
damise alla läksid ka varem
Eile oma etnograafiliste
õpitud teadmised.
«Alustasime kunstipooleteadmiste eest hinde saanud
ga: käisime näikontserdiandjate
teks muuseumis
hulgas oli ka
ja uurisimeMulgi
neid, kes varem
rahvarõivaste tekpolnud muusikariista käes hoidke-ja arengulugu.
Siisrääkisime penud. Ene Runing
remärkidest ja
ütles, et tema esinatukene sirvikamese
kursuse
lendrist ning siis
kunstisuunaklastulidki muusika
sis oli 20 seas ainultkolm õpilast,
ja tantsimine,»
loetles ta.
kellel muusikaKui Runing Ene Runing
instrumendiga
kokkupuudet polmärkis, et tema
õpetatud osas sai
nud, kuid praegu
lõpetanud grupis oli neid
küll veidike suuremat rõhku
mulgi kultuur, siis musitseerohkem.
rimist juhendanud muusikaSee polnud JüriLiiva sõõpetaja Jüri Liiva rääkis, et
nul siiski suur takistus, sest
tema kontsentreerus saarterahvamuusika võimaldabmile.
dagi üheskoos teha ka siis,
kui eeloskused puuduvad.
«Pärimust ei harjutata, seda
Kool tahab kandleid
tehakse,» sõnas ta.
Õpilased leidsid, et 35
Esimesele ja teisele gümnaasiumiastmele pakutav etnotunnist jäi neile väheks ja
kursuse õppetöö, mis jagunes nad oleksid soovinud rahvakunsti maailmapikemalt pilkunsti, muusika ja tantsu vaku heita.
hel, sai Viljandi gümnaasiu-

Viljandi gümnaasiumis sai teoks etnokursus, mille gümnaasiumi
teise astme kunstisuuna õpilased lõpetasid tantsu, laulu ja pillimänguga. Taaniel Tambet mängis klassiõdede ja õpetajate tantsu
saateks lõõtspilli.
ELMO RIIG
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Eesti Post teeb hukas pakid veebis rahaks
Siim Piirak
siim.piirak@ajaleht.ee

Riigiettevõte Eesti Post
müüb veebis sillutise-ja
äärekive, kaubaaluseid ja
pesumasinat, aga ka laste talverõivaste komplekti ja granaatõunamahla.
Järgmise nädala algul lõpeb
postiteenuste osutajal portaa-

lis osta.ee ligi 20 oksjonit. Juba
lõppenud enampakkumisi on
tal aja jooksulkogunenud üle
300.
Aktsiaseltsi EestiPostkommunikatsioonijuhi Kadri Tonka sõnul müüb kaupa tõepoolest postifirma.
«Tehnika, äärekivid, kirjutuslauad jamuu on amortiseerunud mittevajalik vara ning
oksjonikeskkond määrab hinna, et selle võõrandamine
oleks selge ja läbipaistev,» selgitas ta. Veebikeskkond osta.ee
on kaupade realiseerimiseks
valitud seetõttu, et see on EestiPosti kauaaegne koostööpartner.
Tonka selgitust mööda on
müüdavad sillutise-ja äärekivid üles võetud Tartu uue liiklussõlme ehituse ajal. Saunaja basseinisisustus pärineb
1997. aastal ehitatud Tallinna
peamajast Pallasti tänav 28,
kus hiljuti tehtilammutustöid.
«Aiamööbelpärineb kunagisest Posti Hostelist ja pesumasin on üks mittevajalikuks

osutunud kööginurga sisustuskomponent,» laususkommunikatsioonijuht. Müüki pandud
sõidukid on riigiettevõtte
amortiseerunud ametiautod.

Kõrge reiting
Osta.ee klientide tagasiside
näitab, et nad peavad Eesti
Posti 98,1 protsenti usaldusväärseks müüjaks.
Ostja kasutajanimega Kaido onkümne seinavalgusti ostu kommenteerideskirjutanud,
et tegemist on hea müüja ja
väärtkaubaga.
«Kõik ok, kaup kohal,» on
kirjutanud teine kodanik, kes
on postifirmalt ostnud saunalava, -seinad, -lae ja 15-kilovatise kerise.
Kõik ostjad aga nii positiivsed pole. Näiteks metallkapi
oksjoni võitnud inimenekasutajanimega Ecohouse kurdab,
et oksjoni hinnale lisandub
suur kulu asja kättesaamisel.
Arve saab tema väitelalles pärast mitmendatpärimist jakirjalikele pöördumistele ei vastata. «Ise tuleb leidakontaktid
ja kui on ikka koosolek või inimene on ära, siis seal ettevõttes asendajaid ei ole,» on ta
kurtnud.
Kadri Tonka sõnul mingit
kulukauba kättesaamisel ei lisandu. «Kui aga klient soovib,
et kaup talle kulleriga kohale
toimetatakse, siis loomulikult
lisandub
kokkuleppeline
Klientide
transpordikulu.

Eesti Post on pannud müüki äärekive, granaatõunamahla, leiliruumi, kanuu, vana pesumasina, naiste mantli ja basseiniredeli
pöördumistele vastame alati ja
arved liiguvad pärast võitja selgumist kiiresti.»

Klaasplastist kanuu
Müügile on pandud vigastada
saanud klaasplastkanuu, mille
komplektis oli ka ühe labaga

imoobel
■■

■

mõla. Selle, nagu paljude teiste pakutavate esemete kohta,
on kuulutuses märge, et kaubaga on võimalik tutvuda enne
oksjoni lõppu EestiPosti territooriumilTallinnas Pallasti tänaval ja tasutakse Eesti Posti
esitatud ostuarvega.
Riided ja toiduained satu-

■■

■

■

vadKadri Tonka sõnul müüki

kahjustunud ja esemete kau-

väga harva ja ainultneil juhtu-

banduslik väärtus seetõttu langenud, on tegemist korralike
asjadega,» ütlesTonka.
Kommunikatsioonijuhi sõnul pole ettevõttepalgal eraldi
inimest, kes kauba müümisega
tegeleks. «Eesti Post ei ole osta.ee-st ühtki asja soetanud.»

del, kui kliendi saadetis on
postifirma süülrikutud võihävinenud ja see onkliendile juba hüvitatud.Hüvitis makstakse kliendile välja kohe, kui on

selgunud täpne kahjusumma.
«Kuigi pakend võib olla

■
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o
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Mõõtmine ja paigaldus tasuta
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Köögitehnika komplekt Zanussi 498 €
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Tingimustega tutvu kohapeal

istatud Viljandis

Esinduskauplus Sisustuskaubamaja Home Gallery Leola 53, Viljandi Tel 434 2003
Tootmine ja hulgimüük Vilja 13a, Viljandi Tel 433 3380
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Kuhjavere selts peab pidu
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Laupäeval peab 15.aastapäeva pidu Kuhjavere külaselts, kes on küla
kuulsaks teinud teatripäevade korraldamisega.

Mõisakülast oma sportlasteed alustanud tõstja Arnold Luhaääre karjääri mahtus hõbe-ja pronksmedal
olümpiamängudelt, pronks maailma-ning hõbe Euroopa tiitlivõistlustelt.
EESTI SPORDIMUUSEUM

MÕISAKÜLA

Olümpialane saab
mälestusmärgi
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Et jäädvustada Mõisakülast sirgunud kahekordse tõstmise olümpiamedali võitja Arnold
Luhaääre mälestust,
soovitakse talle 110.
sünniaastapäevaks mälestusmärk rajada.
Ettevõtmise algatajad on Mõisaküla spordiselts Ülo jaselle eestvedaja Enn Raieste,
kelle sõnutsi on plaaniga päri ka tõstja Tallinnas elav tütar Kersti Linask.
«Eestis ei ole palju sportlasi, kellel on kaks olümpiamedalit,» toonitab Raieste
üleskutses, misõhutab mälestusmärgi rajamist toetama
kõiki eestimaalasi.
Annetajad saavad toetuse
kanda Mõisaküla linnavalitsuse avatudSEB panga kontole EE041010302005428003, lisades selgituse «ArnoldLuhaääre mälestusmärk». Linnapea Ervin Tamberg sõnas, et
mälestusmärkikavandatakse
koolimaja seinaäärde ja linn
kavatseb selle püstitamist
kaasfinantseerida.

Revolutsionäär saab
kaaslase
Seni on Mõisakülas vaid üks
mälestusmärk ja see on revolutsionäärJaanSihverile, kes
oli ühtlasiMõisakülaesimese
kooli asutaja.
Arnold Luhaääre mälestusmärgi loomine on antud
ülesandeks tuntud skulptori-

le Tiiu Kirsipuule, kelle tööde hulka kuulub muu hulgas
TallinnasEstonia huku monument ja Tartus kirjanike Eduard Vilde jaOscarWilde’i elusuuruses pronksfiguur. Tema
viimaseks avaliku ruumi
tööks oli detsembris Paides
avatud mälestustahvel, mis on
pühendatud legendaarsele
võrkpallurile Peet Raigile.

Seda, mis Mõisakülla tuleb, TiiuKirsipuu veel öelda
ei osanud. Tahvli variandi ta
välistas, samuti ei mõtle ta

tõstja poosis kujule, sest hiljuti avati selline Tihemetsas
Jaan Taltsile. «Tõenäoliselt
tahan teha midagi modernsemat, võimalik, et abstraktse
sümbolistliku lahenduse,» sõnas Kirsipuu. Töö maksumust
ei osanud ta hinnata.«Kui kavand on tehtud, saabteha hinnapakkumised. Kõik peab
saama ka Mõisaküla linnavolikogu heakskiidu,» märkis ta.

Konjakilonks aitas
medalile
Enn Raieste arvamust mööda
oleksArnoldLuhaäär võinud
tiitlivõistlustelveelgi edukam
olla.Kui 1928. aastal Amsterdami olümpiamängudelt võidetud hõbemedal oli kõigile
üllatuseks, siis enne järgmist
olümpiat oli ta maailma edetabeli liider ja kindel kullapretendent, kuid Eesti riik
jättis rahapuuduse tõttu
sportlased 1932. aastal Los
Angelese olümpiale saatma-

ta.
Värvikas seik on ajalukku
läinud Berliini olümpialt.
«Arno, suru rauapuru!» kaikus 5. augustil 1936 Deutsch-

Kuhjavere rahvas, nendesõbrad ja koostööpartnerid kogunevad tähtpäeva puhul külamajja. Fotode jafilmide abiga
heidavad seltsi loomisele ja
käekäigule pilgu juhatuse liikmed Romeo Mukk, Urve Mukk
ja Aire Käo. Peole on oodata
Raplamaa külade ühenduse ja
Kodukandi liikumise esindajaid ningkaugeimad külalised
saabuvad Hiiumaalt.
Urve Muki jutu järgi on
praegu seltsis 27 kaasalööjat ja
liikmete arv on selle asutamisest alates enam-vähemstabiilne püsinud. Seltsi eestvõttel on
küla muutunudnägusamaks ja
turvalisemaks, näiteks küla
kaart võimaldabkiirabibrigaadilvõi päästemeeskonnal talusid kiiremini üles leida.
2000. aastal valmis Kuhjavere külaseltsi toimetamisetulemusena külamaja ja 2007.
aastal pälvis Kuhjavere Eesti
külade maapäeval aasta küla
tiitli.Selles mängis tähtsatrolli külateatrite festival, mida tänavu augustis peetakse kümnendat korda. Mitmeks festivalipäevaks kogunevad Kuhjaverre harrastusnäitlejad kõikjalt Eestist. Festivali patroon

•

OM-i hõbe 1928

•

Amsterdamis
OM-i pronks 1936
Berliinis

•

•

•

•

•

MM-i pronks 1938
Viinis
EM-i hõbe 1933 Es-

on teatrikorüfee Kalju Komissarov.
«Viimastel aastatel oleme
esinemisifilminud ning need,
kes soovivad oma etteasteid
hiljem vaadata, saavad plaadi
lunastada,» kõneles külavanem Romeo Mukk.

Tema jutu järgikulub festivali ettevalmistamiseks terve

aasta. «Projektide kirjutamine,

esinejate otsimine ja kava
koostamine on päris keeruline,» sõnas ta. Mukk kinnitas, et
festivalikorraldatakse ka edaspidi.

Kalastuskeskus

SPORTLANE
Arnold Luhaäär on
sündinud 20. novembril 1905 Mõisakülas, surnud 19.
jaanuaril 1965 Tallinnas. Raskekaalu
tõstja.

Seltsi eestvõttel on küla muutunud nägusamaks ja turvalisemaks.

Ainult kolm päeva!

10:

senis
Püstitanud kaks maailma-ja seitse olümpiarekordit.
Kaheksakordne Eesti tõstmismeister ja
1931 Eesti Kreeka-Rooma maadluse
meister.
Püstitanud 40 Eesti

rekordit.
Allikas: Eesti

landhalles. Et saada pronks,
tulitõugata olümpiarekord.
Luhaäär rääkis sellest hiljem ajakirjanikele niimoodi:
«Ega see 165poleks nii kergesti läinud, kui ma poleks dopinguks saanud Eesti delegatsiooni juhilt ühe klaasi konjakit.
Küll võttis aga rahulikuks.»
1937. aastal tõukas Luhaäär maailmarekordi 167,5kilogrammi ja oli järgmiselaastal
Viini maailmameistrivõistlustelkolmas. Luhaääre karjääri
lõpetas teinemaailmasõda.

Tallinn Tondi 17, Pärnu, Papiniidu 4,
Viljandi, Posti 6.
,

10.04 12.04 allahindlus Kalastuskekuses, paljud kaubad alla hinnatud kuni 70%.
Allahindlusele ei lisandu kliendikaardi soodustus. Soodustus märgitud kaupluses.
Kalastuskeskusel on õigus kampaaniatingimusi muuta. Lisainfo kauplustest.
-
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avaldatud kevadises prognoosis ennustab rahandusministeerium Eesti sisemajanduse kogutoodangu tänavuseks kasvuks kaks protsenti, mis
on 1,6 protsendi võrra nigelam
näitaja, kui pakuti mullu sügisel.

MAKROMAJANDUS

Geopoliitiline määramatus
nudib suuri lootusi
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Nordea panga peaökonomisti Tõnu Palmi hinnangul on Eesti majanduse väljavaated järgmiseks aastaks mitmes
mõttes väga head. Teisalt tunnistab ta, et geopoliitilistel põhjustel on
õhus palju määrama-

tust.
Tõnu Palm, missugusena teie
praegu Euroopa majandust
näete? Mulle tundub, et hapu
grimass on asendunud tõsise
ilmega.
Jah, Euroopa majandus on
selgelt paremas seisus, kui
see oli aasta-paar tagasi. Kui
vaadata pangandussektorit,
siis see ei näita stabiliseerumisemärke mitte ainult tugevamates, vaid ka nõrgemates
riikides. Olen kindel, et järgmiselaastal on pilt veelgi parem kui praegu.
ErinevaltAmeerikast eiole
Euroopa senisaanud oma laenukasvu käima. See võtab aega. Tänavu tegeldakse endiselt
pankade bilansi tugevdamisega. Tööturg paraneb vaikselt ja
see annab tarbimisele hoogu.
Tarbimisekasvades saavad ettevõtted rohkem kindlust investeeringute tegemiseks.

Millised on Eesti majanduse
suuremad vedurid ja pidurid?
Suuremad pidurid on seotud
väliskaubanduse aktiivsuse
Skandinaavialangusega
maadpole veel naasnud jõulise kasvu juurde. Ehitus, veondus jalaondus on kõige suuremad pidurid. Ka töötlev tööstus, mis meil sõltub paljuski
ekspordist, ei panusta sel aastal märkimisväärselt kasvu.
Nende taastumine jääb paratamatult järgmisseaastasse ja
meil tuleb pöialt hoida, et Venemaagaseotud geopoliitiline
risk ei tähenda selle edasinihkumist.
Määramatust on palju, aga
üldine foon paraneb. Lisaks
sellele, et Ameerika majandus
on tugevas seisus, laabuvad asjad hästi näiteks Suurbritannias. Meile on kindlasti oluline, et Rootsi majandus peaks
sel aastal näitama päris tublit
kasvu.
–

Meie põhiline partner on Soome. Sealne pilt vist nii roosiline pole.
Soome ei ole tõepoolest nii
hea. Ka Läti ja Leedu suhtes
on kõhklusi seoses Venemaa
mõjuga.
Millest Soome ja Rootsi erinevus tuleneb?
Soome tuginebpaljuski tsüklilistele majandusharudele, mis
hoiavad kasvu all, näiteks paberi-ja puidutööstusele. Soomlaste ekspordist
suurem osa
põhineb

toorainetel jatoorainetoodetel nagu Eestiski. Lisaks
on Soome
eksport
seotud
suuresti
investeerimiskaupadega.
Kui ikka
Euroo-

Tallinna kesklinna kerkivad kõrghooned on alati olnud üks Eesti majandusedu sümboleid. Kui majanduslanguse ajal oli pealinna südames kraanasid ja ehitusmehi võrdlemisi hõredalt, siis nüüd annavad
uued mahukad ehitusobjektid märku kinnisvaraturu kosumisest.

pa ettevõtted parasjagu ei investeeri uutesse masinatesse
ja seadmetesse, siis see lööb
Soomet valusamaltkui Rootsit.
Samal ajal on Rootsitaidanud telekommunikatsiooniharu. Isegi majanduslanguse ajal
panustatakse võrgutehnoloogiatesse, sest andmemahud
kasvavad ikkagi.
Nüüd on ka eelarvepoliitika hakanudSoomet
piirama, sest on
tekkinud vajadus
riigieelarvet koomale
tõmmata.
Rootsi saab samal
ajal hoopis makse
langetada.

tusturgu vähem kui eelmine.
Lisaks hakkab see raha liikuma järk-järgult: järgmisel aastaltehakse alles ots lahti ning
suurem panus antakse ülejärgmisel aastal.
Ehitusettevõtteidaitab turgutada taaselavnenud kinnisvaraturg. Elamuehitus on jälle
lahtiläinud.Kui järgmiselaastal hakkab ka tööstussektori
turg
paranema,
loob see ühtlasi vajaduse tööstuskinnisvarasse investeerida.
Kordan veel, et
eeltingimused järg-

miseks aastaks on
paremad kui tänaKas siit võiks välja
vuseks. Sel aastal
on nõrk majanduslugeda, et te soovitate nendel Eesti
kasvu aasta, mis
sõltubsuuresti eraettevõtjatel, kes al- Tõnu Palm
les sihivad Põhjatarbimisest. Järgmaade turgu, proomisel aastal peakvida läbi lüüa pigem Rootsi
sid head arengud, mida me
kui Soome kaudu?
näeme juba Ameerikas jaSakSeni oleme õnneks näinud, et
samaal, jõudma Skandinaavia
meie eksport Soome toimib päriikidele lähemale.See on meiris kenasti, sõltumata sellest,
le tähtis.
et Soomelendal lähebsuhteliselt kehvasti. See tuleneb selKui kindel saabselles ikkagi
olla? Venemaa tegutsemine
lest, et eestlastele tähtsateharude sihtturud on Soomest
Ukrainas on loonud geopoliitilises mõttes väga äreva ja etkaugemal.
Soome jääb Eestile väga
teennustamatu olukorra.
oluliseks partneriks. Meie
Võib olla saame seetõttu näha
prognoos näitab, et juba kahe
hoopis järjekordset krahhi.
aasta pärast saavutab sealne Risk on tõepoolest. Kui ida ja
majandus ligi kaheprotsendilääs peaks väga suurelt vastanlise kasvu. Soome tuleb kindduma hakkama ning see kanlastisellest tsüklist välja, tal on
dub energiaturgudele, siis selväga konkurentsivõimeline
lel on kahtlemata negatiivne
majandus.
mõju. Samas oleks see kõige
suurem probleem Venemaale
Milliseid arenguid te ootate
endale. Euroopa küll sõltub
Venemaast, kuid Venemaa sõljärgmistel aastatelEesti ehitusturul? Teadupärast lähetub veel rohkem Euroopast.
vad tuleval aastal taas lahti
Siinne majandus on langusest
Euroopa Liidu toetuskraanid,
kasvule läinud jatugevad ettemis peaks avalikus sektoris
võtted on juba investeejälle uusehitisedkerkima panema.
rimas. Lisaks
Tuleb arvestada, et Euroopa
toetabAmeeLiidu raha ei suunata enam
rika majandus Euroopat
nii palju infrastruktuuriehitiste finantseerimisse. Seega uus
kui
ning
eelarveperiood mõjutab ehi-

Aasia suudab oma kasvu säilitada, siis see üksneskahandab
Euroopa sõltuvustVenemaast.
Globaalselt on toorme hinnad madalal. On tekkinud
uued konkurentsivõimelised
energiaallikad. Seega on vaid
aja küsimus, millal Venemaa
osa väheneb. Midakonfliktsem
on situatsioon, sedakiiremini
see juhtub.
Kuhu Venemaa üldse globaalmajanduslikus kontekstis astub? Milline on tema
roll Aasia, Ameerika, Euroopa ja Ladina-Ameerika kõrval?
Ameerika ja Hiina koos muu
Aasiaga on ikkagi maailmamajanduse mootorid. Euroopa
osatähtsus protsentuaalselt on
Ameerika omaga võrreldav,
kuid tema panuskasvu on esialgu veelpoole võrra väiksem.
Seegi hakkab pöörduma, sest
Euroopa on teinud läbi väga
suure languse.Kasv tulebküll
aeglasem, kui me tahaksime,
kuid globaalses mõttes siiski märkimisväärne.
Venemaa osa on
marginaalne, see on
võrreldav Suurbritanniaomaga. Häda on lihtsalt

selles, et tema

osa energiaturul on võrreldamatultsuurem. Konfliktsituatsioonis on see
muidugi oluline faktor
ja võib ettevõtjate riskivalmidust
mõjutada küll.
Kui ikka päevakorral on sõjaline konflikt,
hakkab see kapitali liikumist ja investeeringuid
piirama.

EEVA KAUN
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Nagu kogu tänavune aasta, on ka
nelja päeva pärast algav südamenädal pühendatud liikumisele.

Südamenädal

ärgitab

liikuma

Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Tuleval esmaspäevalalgab juba tavaks saanud südamenädal.Sel puhul on ka Viljandis
üritusi, kus inimestele õpetataksesüdamehoidmise tarkust
ja õiget elustiili.
Südameliidu juhatuseliige
kardioloog Ester Keba jataastusravi arst Ly Edenberg kohtuvad 16.aprillil Viljandi Kesklinna kooli õpilastega. Jutuks
tulevad südametervis ja liikumise tähtsus.
23. aprillil kell 15 räägib
professor Margus Allik Viljandimaa südameliidu kutsel
maavalitsusesaalis uutest seisukohtadest südamehaiguste
riskifaktorite hindamisel.
Et tänavune südamenädal
on Eestis välja kuulutatud liikumisaasta toetamiseks ja tähistamiseks, on see üldisemalt
pühendatud just liikumisele,
mis on hea tervise pant.
Südamele kasulik liikumine on aeroobne treening, näiteks jalgrattasõit, tantsimine,
kiire kõnd, rulluisutamine ja
jooksmine, mistõttukõige rohkem korraldatakse just niisuguste aladega seotud üritusi.
Needei pruugi aset leidavaid
kõnealuse nädala jooksul. Näiteksüks ettevõtmine on Viljandi lossimägedes 27. aprillil, mil
kõik mehed on oodatud end
proovile panema mehiste
meeste rajal, kus tuleb muu
hulgas ka vibuga lasta või rippsillaltalla laskuda.
Tartu ülikooli kliinikumi
kodulehel kinnitatakse, et regulaarnekehaline koormus vähendab südamehaiguste ohtu,
muutes südame ja veresoonkonna ning lihaste töö tõhusamaks.See langetab ka vererõhku, vähendab luuhõrenemise
ohtu, samuti suhkurtõve ohtu,
sest suhkruainevahetus paraneb. Ühtlasi reguleerib liikuminekehakaalu, sest energiakulu suureneb jarasvade ainevahetusparaneb, tõstab enesetunnet ja maandab stressi.
Igapäevane toidulaudpeab
sisaldama vähemalt 200 grammipuuvilju ja marju, vähemalt
300 grammiköögivilju, jämejahu-ja täisteratooteid (leib,
pudrud, riis, müsli), lahjasid
piimatooteid, taimseid rasvu
või toiduõli, nahata linnuliha
või ilma nähtava rasvata liha
ning vähemalt kaks korda nädalaskala.

Hommikusöök annab
päevale hea alguse
Mai Maser
toitu misekspert

Teismeliste isu võib olla väga erinev. Tavaliselt
tahavad need, kes kiiresti pikaks sirguvad, ka
rohkem süüa.
Päevane energiavajadus on
10–13-aastasteltütarlastel 2048
japoistel 2214kilokalorit. Kõige tähtsam on teismeliste tervisliku toitumise juures aga
toidukordadest kinnipidamine ja päeva alustamine hommikusöögiga.
Kui enamik nooremaid
õpilasi hommikuti sööb, siis
vanemate seas on päris palju
tütarlapsi, kes hommikueinest
loobuvad. Seevastu poisid on
kasvuajal näljasemad ja leiavad enamasti ka hommikul
söömiseks aega.
Hommikusöökannab päevale hea alguse. Seetõttu
peaks käepärast olemakas või
puuvili, klaas mahla või kakaod. Mõned teismelised põlgavad putru ja kas seda süüakse või mitte, ei ole alati vanemate võimuses. Laual võiks
see siiski olla. Munapuder ja
omlett saavadagakiiresti valmis ning kui noorele maitseb,
võib pakkuda justmunarooga,
lisadeskõrvale võileivakurgi,
redise või mõne muu värske
salatiga.
Kasvavad lapsed peavad
iga päev jooma kaks-kolm
klaasi piima ja sööma kodujuustu või juustu. Piimas on

Paar kommi
ja väike pudel
või paar klaasi
magusat limonaadi ei tee veel
kedagi paksuks.
MAI MASER

Neljaviljapuder on toitev ja tervislik ning seda on lihtne valmistada.

täisväärtuslik ja kergesti
omastatav valk ning sealt
imendubkaltsium kõige paremini. Pisut on piimas ka vajalikku D-vitamiini. Vahetevahel võib maiustada koorejäätisevõi puuvilja-ja biojogurtiga, aga kindlasti ei tohiks põhitoiduks olla ainult piim ja
piimavalgud.

Maiustamisega ei tohi
liialdada
Maiustamiseks sobivad kõige
paremini marjad japuuviljad
nii värskeltkui kuivatatult, samutikoduste keedistena. Igas
peres tuleb jälgida, etkommi-

de, küpsiste, vahvlite, magusate batoonide, krõpsude ja

muude«kotitoodete» söömisega liiale ei mindaks.
Parim moodus on päevast
suhkru hulka lugeda teelusikate kaupa. Kui päevas võib
süüa 6–8 teelusikatäit suhkrut,
siis on lihtne korraks läbi
mõelda näiteks see, mituklaasi juuakse päeva jooksul suhkruga teed, kohvi võikakaod ja
kui palju jääb üle maiustamiseks. Paar kommi ja väike pudelvõi paar klaasi magusat limonaadi ei tee veel kedagi
paksuks.
Lastele on vaja magusat ja
ainult puuviljadest neile ei

AIVAR

piisa.Küsimus on alati valikutes ja liialdamises. Loomulikult tuleb ülekaaluliste laste
maiustamist rohkem kontrollida, sest neil võibki olla suurem magusaisu. Siis on hea
seada sisse kokkulepe, millega maiustatakse ja kui tihti.
Tähtis on ka liikumine, sest
kuitarbitudkalorid kulutamata jäävad, on ülekaal kerge tulema.
Loomse valgu vajaduse
katmiseks on tarvilikud lihajakalaroad.Ka kõige kiiremal
ajal ei tohikslastele pakkuda
konserve jakonservidel põhinevaid toite. Nendes on mitmesuguseid lisaaineid, laste-

AOTÄHT

le sobimatuid maitseainesegusid ja eelkõige rohkesti soola.

Kõige parem on värske
tooraine
Teismelistele, naguka noorematele lastele, on kõige parem

värskest toorainest toit ning

parim viis sedavalmistada on
aurutades jakeetes, mitterasvas küpsetades. Samuti peaks
piiri pidama makaronitoodetega ja mitte sööma neid roh-

kem kui paar korda nädalas.
Aedviljaroad ja salatidpeaksid seevastu olema laual iga
päev.

Iga nädal tuleb võtta natuke aega endale
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Inna Tarmaku raamat
«Kodune iluravi» ilmus
ligi kolmkümmend aastat tagasi. See oli aeg,
mil Eesti naine oli üliõnnelik, kui sattus poes
peale Poola kosmeetikale. Sellisest ilutoodete küllusest nagu praegu ei osatud tollal isegi
und näha.
Paraku on igal asjal kaks
poolt. Enamik praegusi kreeme, šampoone ja jumestusvahendeid sisaldab ohtlikke
keemilisi ühendeid. Tõsi,
müüakse ka kvaliteetset looduskosmeetikat, aga see on

kallis. Näiteks väike tuub Dr
Hauschka näokreemimaksab
tublistiüle 20 euro. Samas hinnaklassis on Tartu biotehnoloogia pargis toodetud sarja
Lumi tooted kvaliteetsed,
agakallid.
InnaTarmak pakub tervet
hulka retsepte, millekatsetamine nõuab küll pisut vaevanägemist, kuid tulemus on seeeest ohutu jaka hinnaltkättesaadav.
Väsinud jakurnatud nahale soovitab kogenud kosmeetik tehakartulimaski. Selleks
tuleb keedetud kartulid purustada, lisada munakollane
jarõõsk piim ning soojendada
segu veevannil.Seejärel kanda see võimalikult kuumalt
näole ja kaelale. Maski peale
asetada kuumaveemähis, mis
hoiab selle niiskena ja tõhustab toimet. Hoida peal 15mi–

nutit, seejärel pesta maha soo-

ja veega jaloputada jahedaga.
Selline mask elustab ja
värskendabväsinud jakurnatud nahka, muutes selle elastsemaks.
Vananevale ja kortsulisele
nahale sobib aga meemask
munavalgega.
Kaks supilusikatäit soojendatud mett segada kahe supilusikatäie odrajahu ja ühe vahuleklopitud munavalgega.
Segada hästi läbi ning määri-

da soojalt näole ja kaelale.
Hoida 15 minutit ning pesta
sooja veega maha. Seejärel
panna peale jaheda veega niisutatud mähis.
Maskmuudab nahasiledamaks jakortsud vähemnähtavaks, aga seda ei tohi liiga sageli teha.
Parim vahend parkinud käte puhastamiseks on teadagi

Mesi annab suurepäraseid tulemusi nii sisse võttes kui peale määrides. Muidugi juhul, kui ei ole meeallergiat.
ELMO RIIG
sidrun. Hea kätemäärde saab
aga siis, kui segada supilusikatäislanoliinipoole munarebuga japoole teelusikatäie taimeõliga. Segu hõõrutakse kätele

ja pannakse puuvillased kindadkätte. Kõige nutikam on teha seda protseduuri õhtul, siis
saab nahka noorendav japehmendav segu mõjuda terve öö.
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ÕPPEAASTA 2014/2015
Kindlad koolivaheajad
Haridus-ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad, mis Viljandis võivad muutuda
Arutluse all olev vaheaegade esialgne kava
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Allikad: haridus-ja teadusministeerium, Viljandi Kesklinna kool

VÕIMALUS

Põhikoolid on lisavaheaja osas eri meelt
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Kui Viljandi Kesklinna
kool pooldab veebruarikuise lisavaheaja kehtestamist, siis Paalalinna kool on selle vastu. Jakobsoni kooli pere
ei ole selles küsimuses
veel otsusele jõudnud.
Eelmise aasta suvel uuenduskuuri läbinud põhikooli-ja
gümnaasiumiseaduse järgi võib
kooli pidaja kooli juhi ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul
kehtestada haridus-ja teadusministri ettenähtudkoolivaheaegadest erinevad vaheajad.
Viljandi linnavalitsuseharidus-ja kultuuriameti peaspetsialisti Katrin Mändmaa
sõnularutati niisugusest muudatusest tulenevaid võimalusi
kohe pärast uue seaduse vastuvõtmistkoolidirektorite nõupidamisel.«Direktorid saidülesandeks arutada teemat hoolekogudes jakujundada oma arvamus,» lausus ta.
Eelkõige oli kõne all võimalus lisada õppeaastasse veel
üks vaheaeg, nimeltveebruari-

kuu viimasel nädalal. Nüüdseks onkaks kooli oma suulise
seisukohasellesküsimuses linnaleedastanud.

Kesklinna kool on poolt
Viljandi Kesklinna koolidirektori Aavo Soopa (pildil) ütlemistmööda toetavadsellekooli õpetajaskond
ja õpilasomavalitsus lisavaheaja kehtestamist
ning ka lapsevanematelt on tulnud toetust.
«Eks me pea
veel läbi rääkima teiste koolidega, kas see on
võimalik või pole kõik selle
muudatusega nõus,» märkis ta.
Soopa tõi lisavaheaja plussina välja, et õpilaste koormus
oleks sel juhul ühtlasemalt jaotunud. «Praegu on pärast märtsivaheaega väga pikk õppeperiood, kuni kooli lõppemiseni.
Raske taak on seljataga, aga
puhata enam ei saa,»rääkis ta.
Samas tõdes Soopa, et lisavaheaja korral oleks kooliaasta nelja päeva võrra pikem.
«Muidugi on muudatuselevastuväiteid: lapsi ei saaks siis nii
ruttu õue päikese kätte lasta.

Aga teame ka

seda, kui vähe
lapsed tänapäeval vabatahtlikult päikese käes on. Võib juhtuda, et nad on sel ajal hoopis
arvutis,» kõneles ta ja lisas, et
õpetajad kasutavad väga loovalt ära ka õues õppimise võimalust.
Kesklinna kooli väljapakutud variandi järgi oleks uuel
õppeaastal viiskoolivaheaega:
18.–26. oktoobrini, 20. detsembrist 4. jaanuarini, 23.–28. veebruarini, 20.–26. aprillini ning
11. juunist 31. augustini.
Esimesedkaks neistoleksid
samad nagupraegu, siis tuleks
niinimetatud lisavaheaeg, mille sisse mahuks ka vabariigi
aastapäev, ning suvevaheaja algus liiguks nädala jagu edasi.
«Siia jääb nädalavahetusvahele. Tegelikult on ainult nelikoolipäeva juures,»selgitas Soopa.
Jakobsoni kool on kahevahel
Jakobsoni koolis võeti lisavaheaja teema õppejuhataja
Kaie Lõhmuse sõnul üles sügisel. «Direktsioonis rääkisime
seda juba suve lõpus. Meie
leidsime, et see on hea mõte,»
ütles ta.
Õpetajate arvamused läksidsellesküsimuses aga lahku.

«Oli neid, kes olid kohe poolt,
oli neid, kes olidkohe vastu, ja
oli neid, kes ebalesid,» meenutasKaieLõhmus
(pildil).
Kui lisavaheaja vastastele
kahtlejad juurde
lisada, on neid
Lõhmuse arvestuse kohaselt
õpetajatest üle
poole. «Õpilasparlamendis
olid õpilased kohe õhinal nõus,
aga kui nadhakkasid vaagima,
et suvevaheajale pääseb hiljem, siis oli juba seal ka kahtlejaid,» lisas ta.
Seega, Jakobsonikoolil kõnealusesküsimuses ühtset seisukohta veelei ole ning kindel
ei võiolla selleski, kas seal enne järgmise õppeaasta algust
otsusele jõutakse, sest enne tuleb ka lapsevanemate arvamust küsida. «Aga kui tuleb
valdavaltpoolthääli, siis miks
mitte juba järgmisest õppeaastast see muudatus teha,» lausus Lõhmus.

Paalalinna kool on vastu
Paalalinna kooli direktor
Aavo Palo nentis, et sellekooliplaanides lisavaheajal koh-

ta ei ole. «Mearvame, et õppe-

töödpeab saama kuidagi teistmoodi vaheldusrikkamaks
muuta. Meil on aktiivõppe-ja
projektinädalad, mis ei ole
seotudklassiruumis istumisega ning peaksid andma lapsele võimaluse hinge tagasi tõmmata. See aitabki laste koormust ühtlasemalt jaotada,»
rääkis ta.
Aavo Palo
(pildil) ei leidnud lisavaheaja
mõttes midagi
positiivset.
«Miks me tegime

omal ajal trimestrid?Trimestri mõteongi, et selle lõpp ei ühtiks vaheajaga. Etei tekiks veerandi lõpu eelseid mõttetuid
tühje tunde, kus eiminda uue
teemaga edasi. Me tahtsimegi
saadakooliaastat sujuvamaks,»
arutles ta. «Kui me praeguhakkaksime tekitama vaheaega
sinna veebruari lõppu, nagu
Kesklinna kool üritab, siis
oleks meilteise trimestri lõpp.
Ma einäe vajadust sedateha.»
Palo sõnul on Paalalinna
kooli perelt lisavaheaja kohta
arvamust küsitud ning keegi
pole selle vastu huvi üles näidanud. «See muudab ju kooli-

aasta pikemaks. Ega nii ei saa,
et teeme lisavaheaja ja kooliaasta jääb sama pikaks. Järgmisel aastal kaotaksime neli
päeva, aga ülejärgmisel võib-

olla rohkem. Kui teeme vaheaja, siis see on ju ikkagi viis
päeva.»

Aavo Palo nägi võimalust,
et lisavaheaja kehtestab ai-

nult üks linna põhikool. «Siis
aga tuleb huvikoolidel arvestada, et laste vaheajad on eri
ajal.»

Kaie Lõhmus pidas paremaks variandiks, et kõikide
koolide vaheajad kattuvad.
«Paljudel lastel on ju mõni
vend või õde teises koolis.
Oleks ikka tore, kui nad ühel
ajal puhkaksid,» põhjendas ta.
Ka Viljandi Kaare kooli direktori kohusetäitja Marika
Hiie meelest poleks mõistlik,
kui üks linna kool teistest erinevad koolivaheajad kehtestaks.
Kaare kool on üksmeelselt
otsustanud, et tema lisavaheaja mõtet ei poolda. «Meil on
erivajadustega lapsed ja nemad onkevadeks jubanii väsinud, et õppetöö pikenemine
juunikuus oleks nende jaoks
väga raske,» valgustas Hiie otsuse tagamaid.

Täiskasvanute gümnaasium käivitab e-õppe
Madis Järvekülg
madis.jarvekylg@ajaleht.ee

Õpilaste soovidele vastu tulles

hakkab Viljandi täiskasvanute
gümnaasium sügisest traditsioonilise õppe kõrval pakkuma e-õpet. Sellises vormis saavad seal haridust omandada
VIII, IX, X ja XI klassi õpilased.

«XII klassi me veel ei pan-

nud, sest see on lõpuklass, nad
peavad eksameid sooritama ja
õpilased ise ei olnudka huvitatud e-õppest. Teistes klassides
on aga huvilisi väga palju,» rääkis gümnaasiumi direktorikohusetäitja Maie Jaago.
Nii on täiskasvanute gümnaasiumi õpilastel järgmisest
õppeaastast võimalik haridust

omandadailmafüüsiliselt koolimajas viibimata.
«Kõik kontrolltööd ja testid
saab Moodle'ikeskkonna kaudu ära teha nii nagu ülikoolides,» selgitas Jaago. «Aga meil
on ka selline paindlik võimalus, et kui keegi hakkama ei
saa, võib ta käiakonsultatsioonitundides ja küsida. Need
ajad on meil juba väljas.»

Märtsivaheajal läbisid selle gümnaasiumi õpetajad
Moodle’ikursuse ja õppisid videoloengute tegemist. «See on
nii lihtne. Nüüd õpetajad juba
lisavad
õppematerjale
Moodle’isse,» lausus Jaago.
Üks õpetaja oli tema sõnul
esialgu küll säärase muudatuse vastu, ent pärast veendus, et
e-õpe eiole sugugi keeruline.

Nii hakkavadki sügisest
kõik täiskasvanute gümnaasiumi õpetajad paralleelselt traditsioonilist jae-õpet andma.
E-õpe on mõeldud eelkõige
neile, kes teenivad leiba liinitöölvõi on läinudvälismaale ja
käivad vahepeal kodulinnas
Viljandis. «Näiteks neil, kes on
Kolga-Jaanis tööl, on tohutu logistika, et üldse siia jõuda. Või

siis aktsiaseltsi Aken jaUks lii-

nitöölised, kes on tööl kaheksast viieni. Õhtul veel siia tulla... See ei toimi hästi. Nad ei
jõua,» selgitas Jaago.
Et Tallinna täiskasvanute
gümnaasiumis mõjus e-õpe
õpilaste arvule positiivselt, siis
loodabkaViljandi täiskasvanute gümnaasium, et e-õpe toob
kooli õpilasi juurde.

VABA AEG
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draamat «Tuhatkorda head
ööd». Riia maantee 52d, Viljandi. Tel 435 4845.
Sakala keskuses linastub 16. aprillil kell 11 ja 19 põnevik «Suured kurjad hundid». Tallinna tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.

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

TEATER
Viljandi Ugalas täna kell 19

«Bassein (vett ei ole)». Vaksali
tänav 7. Tel 433 0777.
Viljandi nukuteatris täna kell 11
«Magus linn». Lossi tänav 31,
tel 433 4295 ja 5341 9815.

KONTSERT
Kohvikus Fellin on täna kell 20
Näkk Loviise kontsert. Vabaduse
plats 1, Viljandi. Pilet 3 eurot ja
5 eurot. Lisainfo tel 435 9795.
Karksi valla kultuurikeskuses on
12. aprillil kell 15 Karksi-Nuia,

ÜRITUSED
Karksi vallakultuurikeskuses on
täna kell 11 Peterburi tsirkus.
Pilet 2 eurot. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.
Sakala keskuses on täna kell 18
Peterburi tsirkus. Tallinna tänav
5, Viljandi. Tel 433 3992.

Viljandi linnaraamatukogu kolmandakorruse galeriis on täna
kell 18 Elle Eha-Are raamatu
«Tähed panevad ilmaruumi särama» esitlus. 14. aprillini oodatakse 15–21-aastaste noorte
igas žanris kirjutatud omaloomingut. Tallinna tänav 11/1.Tel
433 8660.
Saarepeedi rahvamajas leiab

aset hooaja viimane tubane pidu 11. aprillil kell 20. Tantsuks
mängib ansambel Raen Väikene. Info ja laudade tellimine te-

lefonil 523 4605.

Abja, Kilingi-Nõmme ja Ruhja
muusikakooli õpilaste kevadkontsert. 16. aprillil kell 18 algab kontsert «Puudutus». Laulupeolaule laulavad naiskoor

Sakala keskuses algab 11. aprillil kell 18.30 Ajaratta klubi peoõhtu ansambliga Udo. Tallinna
tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.

Maimu, dirigent Ivi-Heljo Harju,
ja AKG noortekoor, dirigent Ülle
Roomets. Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.

Elurõõmu klubi koosviibimine on
12. aprillil kell 14 Eha tänav 4.
Esineb Maie Roosimaa segatantsurühm. Info tel 5394 8158.

KINO
Männimäe salongkinos näidatakse täna kell 18 perefilmi
«Pruunkarude maa» ja kell 20

Kõpu spordihoones on 12. april-

lil kella 11–14 kevadine moeturg. Kui pead lugu taaskasutusest, siis tule ostma ja müüma.

Müüjate eelregistreerimine piret.jyrna@gmail.com. Kell 21 on

retroklubiõhtu «Kosmonautikapidu». Kosmosesse lennutab DJ
Martineero. Avatud on puhvet.
Pääse 5 eurot. Laudade broneerimine tel 512 7678. Oma alkoholiga sisse ei pääse.
Centrumi kaubanduskeskuses

peetakse laupäeval, 12. aprillil

kevadist käsitöölaata. Kella
9–17 laotavad Centrumi kahel
korrusel oma kauba lahti parimad käsitöömeistrid Viljandist ja
kaugemalt. Laata korraldab Bonifatiuse gild. Tel 5814 7783.
Tallinna tänav 24, Viljandi.
Karksi vallakultuurikeskuses algab 12. aprillil kell 20 tantsuõhtu. Tantsuks mängib Marco.
Pilet eelmüügist 5 eurot, samal
õhtul 8 eurot. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.
Sakala keskuses on 13.aprillil
algusega kell 10 Viljandi vanakraamiturg. Kauplemiseks vajalik eelnev registreerimine kirbukas@sakalakeskus.ee või telefonil 552 2574.
Võhma kultuurikeskuses algab
13. aprillil kell 11kõrreliste teabepäev. Lektoriks on Helle Väärs,
raamatu «Kõrreliste lummuses»
autor. Tutvustatakse nii vanu kui
uusi taksoneid, räägitakse kõrreliste kasvutingimustest ja nende
kasutamisest haljastuses. Pilet 3
eurot. Oodatud on kõik huvilised.
Korraldaja Võhma aiandusselts
Kanarbik, www.vaskanarbik.ee.
Kauba tänav 1.
Mulkide seltsi Viljandi kogukonna ämarikutund on 13.aprillil
kell 15 Eha tänav 4 Viljandis.
Räägime juubeliaasta üritustest
ja esineb külaline.
Viljandi omastehooldajad korraldavad 15. aprillil Tartu sotsiaal-

asutustega tutvumise. Kohtade

Sakala 9

arv on piiratud. Info ja registreerimine telefonil 5595 9846.
Viljandi pensionäride liidukevadpidu algab 19. aprillil kell 13

Paalalinna kooli uues sööklas
Paala tee 46. Registreerimine
16. aprillini. Info tel 515 6322.

NÄITUSED
Viljandi muuseumis on 26. aprillini näitus «Taassünni valu ja
võlu», mis muuseumi ja kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö
osakonna ühisprojektina tutvustab üht rahvuslikule käsitööpärandile uue elu andmise võimalust. Johan Laidoneri plats 10,
Viljandi. Tel 433 3316.

15. ja 16. aprillil kell 12–19
hotellis Endla (Viljandi, Endla 9)

Sakala keskuse jalutussaalis on
12. aprillini üleval XI Edmund
Valtmani nimelise karikatuurivõistluse tööde näitus «Seks
korraks läbi». Tallinna tänav 5,
Viljandi. Tel 433 3992.

Viljandi linnaraamatukogu trepihallis on Meelik Mälksoo fotonäitus «Siin-ja sealpool silmapiiri», üldlugemissaalis 26. aprillini näitus «Siberi lood. Märtsiküüditamine 1949». Välja on
pandud mälestusraamatuid ning
Viljandist küüditatute dokumente ja esemeid. Linnagaleriis on
üleval rahvusvaheline karikatuurinäitus «Linlane naerab» ja kojulaenutusosakonnas 30. aprillini «Kaunimad Eesti raamatud
2013». Lasteosakonnas on 30.
aprillini raamatunäitus «Mis
lind see on?». Tallinna tänav
11/1. Tel 433 8660.

Info tel 5566 2682, 5342 4139 (sekretär),
602 0764 (tel/faks, firma), 517 4517 (Vitali Lavruša)

PARGI t 3
R kella 11-17 jaL kella 9-14

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Hindrek, Indrek, Indro, Ints ja
Imre.

Vedrumadratsid

Tantsunädal haarab linna ja maakonna
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Aprilli lõpul on tantsust haaratud kogu Viljandi linn ja maakond. Seitsmendat aastat täidetakse kultuuriakadeemia
eestvedamisel tantsuga terve
nädal, mis eelnebrahvusvahelisele tantsupäevale, 29. aprillile.
Tantsunädala kunstiline
juht Ele Viskus rääkis, et tänavu on haaret linnaslaiendatud
ja tantsust saavad osa ka need,
kes ise liikumist proovida või
vaadata ei soovi.
«Kondase keskuses on
ööülikooli loeng, kus tantsule
lähenetakse teoreetiliselt, ning
kestab tantsuteemalistefotode
võistlus,» kõneles Viskus ja lisas, et võistluselelaekunudpildid pannakse üles ülemaailmsel tantsupäeval Ugalas.
Enamik õhtusi etendusi on

kultuuriakadeemia mustas
saalis,kuid neid jagubka Sakala keskusesse, pärimusmuusika aita, Ugalasse ja Viljandi
raekotta.
«Raekotta tulebtantsuetendus«Idüll»Pärnust,» täpsustas
Ele Viskus ning lisas, etkui kõik
teised etenduspaigad onka varem kasutusel olnud, siisraekojas pole seesugust ettevõtmist
olnud ning see on väga huvitav
nii tantsijatele kui vaatajatele.
Täiesti uus on kavas ka Viljandi vaba waldorfkoolieurütmiaetendus. «Eurütmia on liikumiskunst, mis kuulub waldorfkoolide õppekavasse,kuid
mida väga sageli Eesti lavadel
nähaei saa,» selgitas Viskus.
Kevadiseks tantsunädalaks
on ettevalmistused käinud juba sügisest saati. Oktoobrishakati plaane seadma ja esimesi
ideid lennutama, kuidas tantsunädalaga tänavukaugemale

al.

Käterätikud

bekiire, sest tuli tegelda logis-

Tantsupäeva eel korraldatakse Viljandis tantsunädalat juba seitsmendat aastat. Foto on tehtud

mullusel rahvusvahelise tantsupäeva aktsioonilUku keskuse ees.

jõuda. Viskuse sõnul mõeldi
eriti sellele, kuidaskaasa haarata neid inimesi, kes muidu
tantsuga ei tegele.
Aprilli algus oli tantsunädala meeskonna liikmetel ki-

tikaga, plakateid ja videoklippe viimistleda ning kodulehele riputada nädalakava.
Maakondlik osa hõlmab
peaasjalikult koole. Etenduste,
tantsu-või liikumiskunsti tundidega jõutakse Viljandi gümnaasiumi, Jakobsoni ja Kesklinna kooli, Kõpu jaOlustvere
põhikooli ning Kitzbergi, Tarvastu jaVõhma gümnaasiumi.
Üks tantsunädala põhikorraldajaid Anu Sööt rääkis, et
õpilased saavad osaleda kaasaegse tantsu kooliprogrammis
«Mõtlevad tantsijad», näha eri
huvikoolide ja stuudiote etendusi, kus on lavalnendeeakaaslased, jaosaleda loovtantsutundides, misantakse ainetundide
teemal. Koolide kaudu loodavad korraldajad avardada vaatajatesilmaringi ning anda võimalust tunnetada liikumist ja
tantsukunsti omakeha kaudu.

85 €

50x70 cm,

2,9 €

al.

TEKID

•

PADJAD

•

VOODIPESU
VOODI~

•

•

MOOTOR~
VOODI
180x200 cm
Hind enne
1999 €

Soodushind

KOMPLEKTID

MADRATSID

•

KATTE~

•

MADRATSID
KANGA~

•

998 €

JÄÄGID
jpm

Laupäeval, 12. aprillil ilmub järjekordne

AJAKIRI

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

Väljaandja

10 Sakala
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SPORT

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

Laupäeval selgus Suure-Jaani valla reketlonimeister. Meistriks krooniti Hillar
Pesti. Väga südilt võistelnud Alan Uustal
saavutas uustulnukana teise koha. Kolmas koht selgitati viimases mängus ja
edukaks osutus Kert Perkmann Viljandist. Võistlusest võttis osa 14 sportlast.

KÄSIPALL

Jõuline kaitse avas võidu lätte

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,

Madis Luik

madis.luik@ajaleht.ee

kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja

Teisipäeval Viljandi spordihoones asetleidnud
Eesti käsipalli meistrivõistluste veerandfinaali
esimene vastasseis andis Viljandi HC-le Aruküla SK üle 33:24 võidu.
Poolfinaali pääsemiseks
tuleb tal sama meeskond veel korra alistada.
Kahe mänguvõiduni peetava
veerandfinaalseeria esimene
kohtuminealgas viljandlastele
raskelt, esimest korda jõudsid
nad väravanialles viiendalminutil. Vaikselt hoogu kogudes
võtsid nad siiski mängu üle
kontrolli ning olid poolaja lõpuks neljaväravalises eduseisus.
Tõsi, korraks andsid nad
teisel poolajal edunumbrid
käest. Uuesti elule ärgitas neid
tabloole ilmunud viigiseis
18:18. Edasi kulges kohtumine
jubaViljandi HC kontrolliall.
Meeskonna juhendaja Marko Koks võrdles mängu kulgu
Ameerika mägedel sõitmisega.
«Mäkke ronimine läks väga
vaevaliselt. Kui aga hoo sisse
saime, laabus kõik nagu õlitatult.»
Treeneri sõnul tulid murrangud kahe mõõnaperioodi
järel eelkõige agressiivsemast
kaitsetegevusest, mis sundis
vastast eksima ja lubas neil
kiirrünnakuid algatada. «Kokkuvõttes näitasime vahepeal
päris head käsipalli, nii et
meeste etteastega võib rahule
jääda.»

Aruküla juhendaja Toivo

Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082

Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj

Reporterid

AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Siim Piirak (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

Viljandlased pakkusid Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis kodupublikule põneva mängu, milles alistasid Aruküla meeskonna.

Järv ütles, et meeskond jättis
kasutamata palju skooritegemisvõimalusi ning tundaandis
suure koormuse saanud võtmemängijate väsimus.
Marko Koks leidis, et kordusmängu eel pole tarvis märkimisväärseid taktikalisi ümberkorraldusi teha, kuid see ei
tähenda, et nad teisipäevasest
vastasseisust järeldusi ei teeks.

«Väiksemaidkohendamist vajavaid asju on ikka, alati on,»
lausus ta.
Järgmise kohtumise peavad Viljandi HC ja ArukülaSK
homme Aruküla spordihoones
ning vajaduse korral tulebkolmas mäng pühapäeval Viljandi spordihoones. Paari võitja
lähebpoolfinaalis kokku Põlva
Servitiga.

ELMO RIIG

Viljandi meeskond kutsub
toetajaid endaga kaasa
Viljandi käsipallimeeskond, kes
sõidab homme Harjumaale
Arukülla Eesti meistrivõistluste
veerandfinaalikordusmängule,
ootab poolehoidjaid endaga
kaasa.
Võistkonna juhendaja Marko

Koksi sõnul on tellitud 45 kohaga buss.
Buss alustab Viljandi spordihoone juurest sõitu kell 16.30
ja toetajatelt küsitakse sõidukulude katteks kolm eurot. (Saka-

Varem kaks karikat võitnud naiskond lõpetas hooaja hõbemedaliga

Viljandi naiskonna treeneri
MerleKeerutaja sõnulkujunes

Samas suutsid viljandlannad
võistluste avamängus alistada
3:2 Kohila.
Teisele kuni neljandale kohale platseerunud Viljandi
spordikool, Kohila võrkpalliklubi j VK Täht noppisid kõik
viiest voorustkolm võidupunkti. Seega saiotsustavaks üldine
geimide suhe. Kõige õnnelikumaltläks Viljandi spordikoolil:
tema tagas geimidega 12:8 endaleteisekoha.
«Hoidsime esikohast kinni
viimasekohtumiseni, aga tuleb
tunnistada, et Võru oli meist
seekord parem. Kindlasti mit-

tänavunefinaalturniireriliselt

te mäekõrguselt, ent piisavalt,»

tasavägiseks ning hõbemedalit

kõneles Merle Keerutaja.
Viljandi naiskonna juhendajahinnangul jäi hõbemedalistidel vajaka eelkõige ründavast ja ohtlikust pallingust.
«Pehme jakerge serv tuleb tänapäeva võrkpallis väga kiirelt
vastaste poolelt rünnakuga tagasi. Tegime sellega Võru võistkonna elu veidi liiga lihtsaks,»
vaagis ta finaalturniiriviimast
kohtumist.

Madis Luik

madis.luik@ajaleht.ee

Pühapäeval Kuressaares lõppenud Eesti alla 20-aastaste neidude
võrkpalli meistrivõistlustel võitis kuldmedali Võru spordikool. Hõbedaga pidi leppima Viljandi
spordikool ja pronksiga
Kohila võrkpalliklubi.

tulebkõhklusteta pidada kordaminekuks, mis siis, et kaks
tänavustkarikavõistlust õnnestus viljandlannadel võita.
Eesti meistriks tulnud Võru neiud võitsid Saaremaal
viiest vastasseisust neli, vaid
Kohilale jäid nad 1:3 alla. Viljandi spordikooli esindus võitiskolm mängu ning kaotas 1:3
Võrule ja 2:3 Tallinna Tähele.

a

Karl-Eduard Salumäe 433 0048

NAISKOND
Viljandi spordikooli
U-20 naiskond mängis koosseisus:

a

•

Loora Orav, Kadri Puu,
Ragne Dimitrijev, Smilla Sangernebo, Kadri Siro, Renate Pikk,

Kristiine Miilen, Kaidi Toom, Merili Lellep,
Eve-Liis Teder, Mari Teder ja Triin Undla.
•

Viljandi spordikooli U-20 vanuseklassi võrkpallinaiskond lõpetas tasavägiselt kulgenud Eesti meistrivõistluste finaalturniiri tubli teise kohaga.

EnneEesti meistrivõistlus-

te hõbemedalit oli Viljandi
spordikooli U-20naiskonnal tänavusest hooajast ette näidata
nii Eestikui võrkpalli liidukarikavõistluste võit. Viljandlannasid meistrivõistluste finaalturniiri eel võitjasoosikuks nimetama polnud aga MerleKee-

rutaja nõus. Tema sõnul tulid
kaks varasemat esikohta samutiraskelt, nii et konkreetset favoriitiselles vanusegrupis polegi. «Tuleb tunnistada, ettase
on väga ühtlane jamitte ainult
nende seas,kes tugevamasse finaalgruppi kuulusid.»
Tiitlivõistluste tugevamalfi-

Võistkonna treener on
Merle Keerutaja.
Allikas: Eesti võrkpalli liit

naalturniirilosalenudvõistkondade juhendajad valisid nelja
parema mängija sekka Viljandi
võistkonnastKadri Siro.
Sel nädalavahetuselselguvad Eesti U-18 vanusegrupi
võrkpallimeistrid ja naiskondade finaalturniiri võõrustab
Võru spordikool.

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 8722
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Teisipäeval sündis Viljandis poiss.

135AASTA EEST
Sakala, 3. III 1879
Koidu selts on oma aasta
päeva pidanud. Sellest pidust kirjutas meileüks osaline: «Mis sealnäha jakuulda oli, rõõmustas mind nii
väga, et ma kahetsedes nende peale pidin mõtlema,
kes endale aastas mitte
ühelgi korral seesugust pühapäeva ei mõista teha ja
ennast meie auusast seltsielust eemale hoiab.Koidu
Seltsi aastapäeva kaunistas
tänavuTarwastu osav mängukoor. Peale selle kõlas
lõbus meeste jasega-koori
osawõtjate südamest.Kõik
see, nagu õpetlikud kõned
ja südamlikud õnne-soovimised pidu-laual, oli väga
rõõmustav ja rahwalik.»

KUULUTUSED
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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

Halumasin. Tel 5563 8552.

KINNISVARA
Müüa 3-toal keskk korter KarksiNuias. Tel 5904 9262.
Müüa remonti vajav maja Viljandist 14 km (sobib ka suvilaks).
Hind
kokkuleppel.
Tel
5563 2663.
Ostan perele rehielamuga talukoha Viljandi-või Mulgimaal. Tel
5650 0203. Raivo.
Soovin üürida korteri Viljandis
otse omanikult. Tel 5690 8581.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.
Puurkaevude ja küttekaevude
puurimine, pumpade ja septikute paigaldus, vee-, kaeve-ja kanalisatsioonitööd.Tel 521 7415,
www.baltipuurkaev.ee.

Põrandad, seinad, laed, uksed,
aknad, trepid jne. Garantii. Tel
5366 9108, A1 Ehitusviimistlus
OÜ.
Raamatupidamisteenus.

Tel

Edukas põllumajandusettevõte
Viljandimaal otsib meeskonda
kohusetundlikku kogemustega
traktoristi-mehaanikut, kes on
kursis tänapäeva moodsa põllutehnikaga. Palk alates 1000 eurost (neto-) kuus. CV või üldine
iseloomustus ja töökogemused
palun saata e-postiga aasapold@
gmail.com.

Otsime hooajalisele töölekivisillutise
paigaldajaid.
Tel
5831 6355.

TEENUSED

PÜSTLAMELLKARDINAD

Akumulatsioonipaakide tootmine, pelletkatlad, küttesüstee-

VOLDIKKARDINAD

Töö Norras üldehitustöödel. Tel
515 7377.

mid. Tel 5553 9162, www.soo-

RIBAKARDINAD

Valma Saeveski OÜ võtab tööle
professionaalsed juhid harvester
Valmet 941-le, forvarder Valmet
860-le ja metsaveoautole. Töö
on Rootsis. Tel 527 8119.

SÕIDUKID
Müüa 1987. a madelauto MB
407D, ls 138 000 km, kandevõime 2150 kg, 6 kohta. Tel
513 3612.

RULOOD

japood.ee.

sõiduauto rehvimontaaž 4 rehvile: plekkvelg 20
valuvelg 25 Tel 508 0337.
Carstopis

Garderoobid ja
valik liuguksi

,

.

-20%

Elektri-, plaatimis-ja ehitustööd.
Tel 508 7448.
Paistu 3 a, Viljandi Tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

OÜ Enberg T. E.
AUTOREMONT
Vajadusel tuleme ise autole järele.
Kui tööd on tehtud, toimetame sõiduki

teile sobivasse kohta.

AUTOVARUOSAD

otse maaletoojatelt

LUKKSEPATÖÖD
VEERMIKU KONTROLLtasuta!

LOOMAD

7.–21. aprill

?

Esindus Viljandis
Must-Walge Sisustuse OÜ,
Piiri 7. Tel 5074622
Rakkekaevude puhastamine. Tel
557 4792.
Rendime kaevetöödeks kopplaadureidkoos juhiga. Hinnad soodsad. Tel 5749 3533.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.
Septikute ja reoveemahutite
müük ning paigaldustööd. Tel

LIISI
REMONT
JA SÕIDA!

5306 5322, www.reovesi.ee.

Ostes õli ja õlifiltri meil,
on õlivahetus TASUTA!

Septikute paigaldus, kanalisatsiooni-ja veetrassitööd. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee,

www.veegrupp.ee.
Väravad, piirded, metallitööd.
Tel 517 5265.

lõikus.

Õunapuude

Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.
Katuse-, fassaadi-ja üldehitustööd. Tel 5352 9476, www.artellehitus.ee.
Kolimis-ja

veoteenus. Tel

5347 2596, www.raja.ee.
Lammutustööd.

www.jaatme-

proff.ee.
Meie päevade mõõt on 70 aastat
ja kui keegi on tugev, 80 aastat,
ja parimal puhul on need ometi
vaev ja häda.
Jah, see möödub kähku ja
me lendame ära.
Laul 90:10

Tel

5387 2375.

TÖÖ
AS Rakvere Farmid (Ekseko
farm) pakub tööd abioperaatorile. Info tel 515 0296.

Võrtsjärve-äärses puukoolis Pühastes saab tööd traktorist-puukoolitööline. Tel 5305 4536.

Anne ja Malle

Mälestame head klassikaaslast

JAAN HENDRIKSON

MART ALKSNIST

–

Südamlik kaastunne Liivile,
Riinale ja Marikale peredega kalli
isa ja vanaisa
MART ALKSNISE
kaotuse puhul.
Perekonnad Leimann,
Jaansoo ja Karilaid

Südamlik kaastunne Riinale isa

MART ALKSNISE

Jagamelähedaste leina ja oleme
mõtteis toeks.

Klassiõed ja -vennad

Toonelinnud läksid üle taeva...
Mälestame kallist naabrinaist
ASTA ARROT
Avaldame kaastunnet Juhanile
perega.
Kajaku pered

Avaldame kaastunnet Johannesele ja Janarile kalli ema ja vanaema

LAINE PÄÄBUSE

kaotuse puhul.

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

OÜ Kõpu PM

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Kuivad ja märjad küttepuud.
5594 9130.
Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Küttepuud. Tel 5675 1930.

Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Päidre puukool müüb L, 12.04
Viljandi turul viljapuude istikuid,
ka «Polka» ja «Laszka» vaarikataimi. Müük puukoolis kl 8–19.

MÜÜK
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Mälestame
ULIANA FEDOROVAT
Südamlik kaastunne tütardele
peredega kalli ema, vanaema ja vanavanaema kaotuse puhul.
Perekonnad Meo, Kimmel,
Pastarus ning Genka ja Sass

Mälestame endist töökaaslast
ANTS MÜÜRI

Avaldame
Koidule.

siirast

kaastunnet

Heili, Vello ja Erme
Süütame küünla, mälestades isa
JÜRI PÄID

10. IV 1904 30. IX 1980
–

Maramaa Kliinikus
võtab 12. aprillil vastu

Kardioloog

Reumatoloog
Nahaarst

Neuroloog
Registreeri
tel 434 7631 või
www.maramaakliinik.ee

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

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

Põrandalauad, sise-ja välisvoodrilauad, saematerjal. Vedu tasuta. Hind soodne. Tel 5593 6326.

PAKKUMISED

TALLEGG ÕRNSOOLATUD
KANAFILEE, kg
~400 g

-23%

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.

513 2021.

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

Achtman OÜ tehnoülevaatuspunkti poolt läbiviidavad tehnoülevaatused traktoritele, liikurmasinatele ja traktorihaagistele:
15.04 kl 9 OÜ Väluste PL töökoda, 22.04 kl 10 Tarvastu töökoda, 23.04 kl 10 Raassilla kauplus, kl 11 Holstre bussipeatus,
25.04 kl 10 Kärstna töökoda, kl
14 Anikatsi töökoja teerist,
29.04 kl 10 Suislepa töökoda,
kl 14 Pahuvere kauplus, 30.04
kl 10 Achtman OÜ tehnoülevaatuspunkt, 4.06 kl 10 Kärstna
töökoda, kl 13 Anikatsi töökoja
teerist, 6.06 kl 10 OÜ Väluste
PL töökoda, kl 13 Suislepa töökoda, 10.06 kl 10 Tarvastu töökoda, kl 12 Achtman OÜ tehnoülevaatuspunkt. Väljakutsete
alusel tehakse tehnoülevaatust
kliendi ja ülevaatuspunkti kokkuleppe kohaselt. Lisainfo ja väljakutsed tel 436 8240 või
511 6330.
Saabus müügile palju uusi käekotte. Normani äri Lossi t 26.
Viljandi linnavalitsuse 31. märtsi 2014. a korraldusega nr 232
algatati krundi Tähe tänav 11
detailplaneering, millekoostamise eesmärgiks on määrata krundi
ehitusõigus tootmishoone laien-

damiseks. Krundi pindala on
3300 m², maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa.

TÄNUAVALDUS

5.85

4.49
EESTI JUUST
820 g

-32%

5.90

3.99

4.87/kg

JACOBS MOMENTE
ESPRESSO CLASSICO
KOHVIUBA
1 kg

-25%

10.79

7.99
SHEBA KIISUEINE 85 g
Cuisine lõhega,
Cuisine, Duett kanaga

-40%

0.71

0.42

4.94/kg

HELE ÕLU A.LE COQ
PREMIUM 4,7% 6x0,5 l
Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie

3.69

1.23/l pant 6x0.08
+

Õde Aiki Saar, arstid Ljubov
Gontšarova, Viktor Brin ja Mati

Lüdimois
aitäh! Aili, tänulik
patsient 3. palatist.
–

Vello, Elle ja Elvi

Tel 5611 1900

NÄDALALÕPU

12. aprillil toimub Karksi-Nuia
kultuurikeskuse juures kevadlaat. Info tel 5373 7566.

Müüa vähekasutatud mürgiprits
Hardi 800. Tel 5664 3739.

ALATIPAREMAD HINNAD
KARKSI-NUIA, VILJANDI MNT 3C
?
16961
WWW.TOLMETS.EE

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

Promets OÜ ostab kõrge hinnaga
metsa ja maad. Tel 5591 9930.

Müüa toidukartulit «Piret». Tel
5698 1681.

piiranguvööndis.

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

TEADE

Müüa hekitaimi: läikivaleheline
tuhkpuu
ja viirpuu. Tel
5669 3251.

TOLMETEX OÜ

Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid
hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud
raietega või asetseda

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Ostan palke ja paberipuid. Metsa ülestöötamine ja vedu. Tasu
kohe. Tel 550 2657.

PÕLLUNDUS

Metsakeskus ee.

www.sakala.ajaleht.ee

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

110. sünniaastapäeval.

kaotuse puhul.
Töökaaslased

Ostan lambaid. Tel 506 7359.

MART ALKSNIST
Tunneme südamest kaasa Tiiule
perega kalli venna kaotuse puhul.

Teatame kurbusega, et on lahkunud

23. II 1929 8. IV 2014
Leinavad omaksed.
Lahkunu tuhastatakse.

Linnu talu müüb pühap, 13.04
bussipeatustes Hy-Line tõugu
pruune ja valgeid aasta munenud kanu 4 /tk: Mustla kl 8, Viljandi turg 8.30, Suure-Jaani
9.15. Tel 5397 3644. Eelinfo
tel 503 1485, 501 7500.

www.paidrepuukool.ee.

Mälestame

24h
internetis

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
Soome–Rootsi vahel. Korralik
tehnika ja palju tööd. Tel
5340 0065, Andrus.

526 2922.

Kuulutusi
ja leinateateid
saab tellida

PAKKUMISED KEHTIVAD
10. 13. APRILLINI.
~

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketipõhjal 4.04.2014 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

REKLAAM

12 Sakala

*

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

KOGU
KAUP

10.aprill 2014

*

20

K.A ALLAHINNATUD TOOTED
E-R 9.00-18.00 L 9.00-16.00 P 10.00-15.00
Jakobsoni 2, Viljandi (Mulgi Market)
Tel 434 4963

Mulgi Paradiis
Lae-ja seinalambid

-20%

2 (Mulgi Marketis)
Jakobsoni
L 10–15
Avatud
E–R 10–18,

MULGIMAA ARENDUSKODA
Kuulutab välja taotlusvooru
Leader programmi III meetmest
toetuse taotlemiseks

Taotlejaks kohalik tegevusgrupp
Taotlusvoor on avatud 6. juunil 2014
Abja-Paluojas Pärnu mnt 30a

ostame teie metsakinnistu
mob 508 9402, tel 766 8056

Info: mulgimaaarenduskoda@gmail.com
või tel 5303 8361

