Kipub olema nii, et võrdlemisilühikese
ajavahemiku jooksul teeb mitu toitlustusasutust uksed lahti ja järgmisel
umbes sama pikal perioodil lõpetab osa
söögikohtitegevuse.
Sakala juhtkiri
Sakala
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Noorteportaal

täidab vaakumi
Viljandimaa noorte päralt
on taas infoportaal, millele
otsitakse kõlavat nime. Parematele pakkujatele jagatakse auhindu.
LK 4

Viljandi maakonna päevaleht

sakala.ajaleht.ee

Hind 0,90

¤

Aukude vahel on asfalt
Sakala sidus autole videokaamera
külge ning käis uurimas Viljandi
tänavate seisukorda. Viletsate teedega harjunud inimene võib üldpilti nimetada rahuldavaks.

Esiteks peavad inimesed üksteisega kohanema ning
teiseks on selles etapis kogu aeg töös tohutu hulk
eelnõusid. See on ikka müstiliseltkeeruline aeg.
ENE SAAR, Viljandi vallavanem

LK 5

LK 4

ILM

9°
Täna on päiksepaisteline
vähese pilvisusega kuiv
ilm. Puhub lõunatuul
5–11, puhanguti kuni 13
meetrit sekundis. Sooja
on 5–9 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 6.17 ja
loojub kell 20.21.

VILJANDIS
Vestlussari lahkab
äärealasid
Täna kell 11 jätkubKondasekeskuses reedene
vestlussari «Ääremärkused».Külaliseks on kunstnik Kaja Kann, kes vestleb elustääremail.
Kui Suislepa laululava valmis saab, hakatakse seal korraldama kontserte. Kaugemalt tulijad saavad ööbima jääda ka puhkemajja.

ELMO RIIG

ARENDUS

Paadimatkajad pääsevad
Suislepa laululavale magama
STEN
Sten MAHOV
Mahov

sooviblaululavaleelu sissepu-

sten.mahov@ajaleht.ee

huda, vastas Raid, et asukoht

Tänavu suvel saab Suislepas nautida uuel laululaval antavaid kontserte ja etendusi ning edaspidi võib sinna ka öömajale jääda. Laululavaga kokku ehitatavasse
puhkemajja tuleb üksteist tuba 25–30 voodikohaga.

on atraktiivne ja veeühendus
Tartuga hea. «See koht asub
just Viljandi ja Tartu vahel
ning kui on hea etendus, sõidab
rahvas igale poole kohale.»
Arendaja arvas, et koostöös
Tartuga oleks võimalikkorraldadaka paadisõite Suislepani.
Laululavarekonstrueerimine algas umbes aasta tagasi. Välitöödega soovitakse lõpule jõuda lähemal ajal. «Suvel hakkab
laululavatööle.Sügisel või suve
teisel poolel tahaks ka puhke-

Osaühing Berris ostis laguneva
laululavakrundi poolteist aastat tagasi ning puhub nüüd

Suislepa elule tuult purjedesse. Kui puhkemajaga laululava
ning administratiivhoone valmis saavad, luuakse sinna
kaks-kolm töökohta.
Kompleksi arendaja HaraldRaid selgitas, et uus laululava tuleb sama suur kui vana
ning ka ümbruskond tehakse
korda.
Küsimusele, miks firma

maja ära lõpetada ning sellega
valmis saada,» märkis arendaja.

Külla luuakse töökohti
Palgale võetakse puhkemaja
administraator, koristaja ning
võimaluse ja vajaduse korral
veel üks inimene. Majutusteenuseid hakatakse pakkuma
aasta läbi. «Talvel laululava
küll kasutada ei saa, sest see on
lahtine,» nentis Harald Raid.
Kuigi rekonstrueerimine
on pooleli, käivad jubapraegu

esimesed ettevalmistused esinejate lavale toomiseks. «Siin
saab teha ka kahepäevaseid
üritusi ning majutust on esinejatelendalgi mugavkasutada,»
lausus Raid.

Piirkond võidab
Harald Raidi sõnutsi on Suislepas oodatakontserte ja väiksemad teatrietendusi.Küsimusele, millineartist kõige esimesena laululavalüles astub, vastas Raid, et otseseid lepinguid
sõlmitudei ole ning seetõttu ei
soovi ta kedagi ka välja hõigata. «Aga juunis on niikuiniitulemas mulkide pidu ja paadipäevad. Eks see asi sealt edasi
hakkab minema,» lausus ta
veendunult.
Tarvastu vallavanem Alar
Karu ütles, et säärasest ettevõtjastSuislepaküla ainultvõidab.
«Väga hea, et investeerija
usub selle koha potentsiaali.
Ma usun, et lõpuks leiabrakendust mõis ning kohalikud elanikud saavad sellest osa,» lausus Karu.

Aastaid tagasi oli tema sõnul laululavatäbaras seisukorras: püsti olid vaid lava toetavad seinad. «Et valdsellelomal
ajal perspektiivi ei näinud,
müüdi kinnistu ära.»
Karu sõnas, et vald on ettevõtjaga valmis koostööd tegema ning tahab turismipiirkonna populaarsuse kasvule kaasa aidata. «7. juunil on Suislepa kooli staadionil ja rannas
kolmas mulgipidu. Kui selleks
ajaks laululava valmis saab,
oleme me valmis oma esinejaid ka sinna suunama,» rääkis
vallavanem.
Suislepa laululava rekonstrueerimine ning sinna
administratiivhoone ja külalistemaja ehitaminekoos uue
taristuga lähevad osaühingule Berris maksma umbes
300 000 eurot. «Töö meilpraegu käib ning loodame, et rahvas ka käima hakkab. Tegemist on väga ilusa ja atraktiivse kohaga: laululava, puhkemaja, mõisapark ning mõis,»
nentis kompleksi arendaja
Harald Raid.

ASUKOHT
Suislepa laululava asub Õhne
jõe kaldal.
Allikas: Sakala

Klubiõhtu
Täna kell 18.30algab
Sakala keskuses klubi
Ajaratas aprilliõhtu ansambliga Udo.

Teatriõhtu
Täna kell 19näeb Ugalas
Tõnu Õnnepalu lavastust
«Sajand».

Männimäel
linastuvad filmid
Täna kell 18näeb Männimäe salongkinos Eesti filmi «Risttuules» jakell 20
linastub krimifilm «3 päeva tappa».

Pubis esineb
ansambel
Täna kell 22 esineb pubis
Suur Vend ansambel
Alaska.

EESTIS
Klavessiinifestival
Täna kell 19esineb Tallinnas ajaloomuuseumi
Suurgildi hoones Julia
Ageyeva Hess.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Elav ajalugu

JUHTKIRI

Uksed kinni,
uksed lahti
Söögikohtade

arv käib Viljandis
justkui sinusoidimööda üles ja
alla. Kipub olema nii, et võrdlemisi

lühikese ajavahemiku jooksul teeb
mitu toitlustusasutust oma uksed
(taas) lahti ja järgmisel umbes sa-

ma pikal perioodil lõpetab osa söö-

gikohti (mõneks ajaks) tegevuse.
Niisugune muster joonistub välja ka ajaleheartiklitest. Eelmise
aasta algul kirjutas Sakala, et erinevalt paari aasta tagusest ajast on
Viljandis kohti, kus lõunat süüa või
kohvi juua, jalaga segada. Toona
võis neid ainuüksi kesklinnas ja
selle lähiümbruseskokku lugeda
veerandsada. Nüüd kõnealuse loo
juures ilmunudkaarti vaadates
saab selgeks, et vahepeal on kohti,
kus keha kinnitada, mõnevõrra vähemaks jäänud.
Tänasest lehest võib lugeda, et
märtsis ajutiseltkinni pandud lokaal Zak Zak püüab peagi uue hooga
alustada. Kolmapäevases numbris
rääkis Draakoni restorani pidaja, et
pani idamaiseidtoite pakkunud söögikoha mõni aeg tagasi pikemaks
lukku, kuid plaanib uksed uues kohas järgmisel aastal jälle lahti teha.
Sinusoid jätkab oma teed.

Kipub

olema nii,
et võrdlemisi lühikese ajavahemiku
jooksul
teeb mitu
toitlus-

tusasutust uksed
lahti ja
järgmisel umbes

sama
pikal
perioodil
lõpetab

osa söögi-

sellestei maksa teha liiKõigest
gakaugele ulatuvaid järeldusi.

kohti tege-

Küsimus ei ole Viljandi suuruses
või elanike arvus. Niimoodi, parema

vuse.

ja halvema poole käib toitlustusasu-

tuste käsi ka mujal maailmas.Asjata pole laialt tuntud ütlemine, et 90

protsenti söögikohtadest paneb oma
uksed kinni esimese aasta jooksul.
Pealegi pole söögikohtade arvu
ja ka mitmekesisuse üle praegu
põhjust nuriseda.Kohti on ja need
on eriilmelised.Näiteks poolteist
aastat tagasi tegevust alustanud
Fellini kohviku puhul võib öelda,
et see täidab nišši, mis varem oli tühi. Taimetoidu sõbrad ootavadaga
huviga Tallinna tänava äärde rajatava toidukohaAmrita valmimist.

REPLIIK

Rahu ja
ju rännata küll,
sealjuures
Tahaks
turvatunnet.

Sigrid
tahaks
Koorep
Killukese
turvatunnet võiblisada reiSakala
sikindlustus, aga ega see
433 0085
pruugi päästa. Linnud seevasturändavad kindlustuseta.Kevadel seavad paljud neist sihiEestimaa
poole. Mõni on siin eriti oodatud neil onkaasas elektrooniline vidin, GPS-saatja, misnäitabnende asukohta ja teekonda.
Inimesedrändaksid pigem lõuna poole, sest sealsärab
päike.Põhjamaadesse siirdujaid piieldakse, ega nad jäädavaltlahku.
Lõunas on puhkusepaik. Aga kas seal onka rahu? Sinna,
kus äsja olümpia-ehkrahumängud lõppesid, tänapigem ei
läheks. Sinna, kust tulevad pääsukesed, ehk Egiptimaale samutimitte. MustalMandril on pealekõige muu ka kurjad tõved liikvel.
Europarlamendi valimiseks on Eestis heisatudroheliste
märgikestega loosungid, millelkandidaat ja tema pea kohal
sõna «rahu». Rahukellele?Kas Euroopale? Või kodumaale,
et piirid püsiksid?

aga

ka

–

MÄRTSIKUUS VÕIS Viljandi

kesklinnas märgata tavapärasest tublisti rohkem keskaegses rüüs mõõga ja kilbiga noori. Muidu vaiksena järvele vaatavad lossivaremed täitusid
meluga: jagati lahingukäsklusi,
peeti läbirääkimisi, sõlmiti lepinguid ja sooritatisalamõrvugi.
Lisaks võib pühapäeviti
lossimägedes kohata treeninglahinguid pidavaid noori, kes
oma kisa ja kilgetega teistele
kevadekuulutajatele ilmselget
konkurentsi pakuvad.
Milles on asi? Mis siis nüüd
lahti on?
Et kõik ausalt ära rääkida,
pean alustama sellest, kuidas
ühel jaanuarikuu reedesel
päeval sündis Fellini kohviku
hubases tagaruumis kokkulepe, millekohaselt lubas mittetulundusühing Ajarändurid
kõigile Viljandi koolilastele
elavat ajalooõpet pakkuda.
Märtsi jooksul saidki esimesed
548 õppurit osa seiklusliku or-

duaja paketist ning umbes 10
protsenti neist leidis, et elav
ajalugu on nii põnev, et sellega
võikshobi korras ka vabal ajal
tegelda.
SIIT TEKIB KÜSIMUS: misloom
see elav ajalugu selline on?
Kurvaks tegevalt tihti võime inimeste suust kuulda, et
neid ajalugu eihuvita.Kuidas
on see võimalik?Kuidas saab
oma rahva ja tsivilisatsiooni
seikluslik kujunemislugu kedagi mitte huvitada?
Põhjusi tuleb otsida meie
haridus-ja teadussüsteemist.
Meieväärikat japõnevat ajalugu õpetatakse pahatihti säärasel moel, mis ei tekita seoseid
ega emotsioone.Veelgi hullem:
ei õpetata, mida selle ajalooteadmisega elus pihta hakata.
Nii ongi ajalugu koolis pigem
tüütu aine, mitte isiku, kogukonna ja ühiskonna tasemel
uusilahendusipakkuv ammendamatu andmebaas nagu arenenud kultuurmaades.
Arenenud kultuurmaades
on õpitud oma värsket ajalooteavet vääristama kultuuriturismis, noorsootöös ja loomemajanduses. Luuakse ajalooteemalisi mängu-ja dokumentaalfilme, arvuti-ja lauamänge.
Ajalooõpikudki on lugejaile
põnevaks muudetud. Lehtede
vahelt kargab välja rüütel, kelle kiivri ja pealisturvise alla
saab piiluda. Riiulites on ajalooteemalisedkoomiksid, seintel põnevad posterid. Õpilased
valmistuvad tööõpetuse tunnis
koos õpetajatega õhinal ajalooteemaliseks seikluslikuks rollimänguks.

Mati
Nuut
mittetulundusühingu Ajarändurid juhatuse liige

Eestis oleme paraku kõigest sellest veel kaugel. Meie
ajaloolaste motivatsioonisüsteem on üles ehitatud ainult
teadustööle janii jõuavad värsked ajalooteadmised ühiskonda visalt jaaeglaselt.Lisaks pole teadlastel ajalooteemalise
loomemajanduse jakultuuriturismi arendamiseks pädevust.

Ajalugu on
ühiskondlik rikkus.
Selle kasutuselevõtt
on ühiskondlik

AJALUGU NAGU IGA teadusharu on ühiskondlik rikkus. Selle
kasutuselevõtt on ühiskondlik
proovikivi. Just sellega tegelebkielava ajaloo Viljandi entusiastideloodudühendus Ajarändurid.
Elav ajalooõpe tähendab
ajaloo õpetamist isikliku ja rikastava emotsiooni, õhinatoel.
Teadmiste omandamist kergendavad mängu-ja seiklusrõõm, mis on kätketud rollimängudesse. Just sel põhjusel
ongi Skandinaavia maadekoolides ajaloo õpetamisel laialdastkasutust leidnud LARP
«Live Action Roleplay», mis
emakeeles kõlaks «Päris elus
rollimäng». Tõsi, sellele on leitud ka lustakam vaste: «Lõbus
ajaviide rüblikust pensionärini». Ja seda see on.

proovikivi.

–

va ajaloo pealinn». Kontseptsioonikandev eesmärk on võt-

PRÄÄNIK
Viljandimaa noortele on loodud
uus infoportaal.

Mõtle sellele ka sina, viljandlane,kes sa eelmiselpühapäeval neid noori segama läksid! Need särasilmsed inimesed, nagu ka mitte ühegi teise
hobiga tegelejad, eiole ära teeninud sinu arvatavasti nokastanud olekust tingitud üleolevat suhtumist.
Elava ajaloo pealinna kontseptsioon on ambitsioonikas
seda on öelnud paljud sellega
tutvunud inimesed. Just sel
põhjusel ongi kontseptsiooni
rakendumiseks vajakogukondlikku tuge. Särasilmsete noorte ja nende vanemate ning elava ajaloo pealinna tugigrupi
näol on see tekkinud. Ja see on
ülitore.
Paralleelselt Viljandi elava ajalooõppega loodimittetu–

lundusühingu

Ajarändurid

eestvedamisel üle-eestiline
elava ajaloo organisatsioonide
võrgustik. Sellesse kuulub juba hulk asutusi ja ühinguid,
teiste seas näiteks EestiRahva
Muuseum.

–

VALE ON PIDADA LARP-i ainult
noortele eakohaseks tegevuseks. Euroopa
suurimal
LARP-i festivalil «Drachenfest» osalejatest moodustavad
enamiku 30–40-aastased täiskasvanud. Just osalejatest, mitte publikust, sest sellel festivalil on kõik aktiivsed osalised.
Vahetu kaasalöömine tagab
mitukorda võimsamaelamuse.
Elava ajalooõppe puhul annab see tulemuseks rõõmsa
noore, kes nõuab innukalt järgmist trenni ja töötuba.See noor
on teadlik, ettema kodulinn on
üks maailmakaunimaid paiku.
Seni on meile seda ütelnud
eelkõige väliskülalised. Me ise
kipume siin seda unustama.
Lisaks on see noor teadlik
oma kodulinna väärikast ajaloost. Viljandist ja Viljandimaalt on eri aegadel kujundatud rahvuslikku mõtlemist ja
arengut. Päritoluväärikuse sütitamine on olnudüks Viljandi
elava ajalooõppe eesmärke.
Meiekontseptsioon kannab
pealkirja «Viljandi Eesti ela-

pähe lüüa onkeelatud. Aga lahingu imiteerimisest tulenev
adrenaliini-ja endorfiinide
voog toobkaasa positiivse sõltuvuse ja kiire arengu.

ta kasutusele Viljandi konkurentsieelised, toomaks siia
teadmismahukaid töökohti ja
pidurdamaks väljarännet. Et
õitseksid loomemajandus ja

kultuuriturism, millega tegelevad tulevikusneedsamad noo-

red, kes praegu aeg-ajalt lossimägedes mõõku ristavad.

VILJANDLANE, KES sa satud samal ajal seal kandis jalutama,
ole mureta need noored ei
ole sulle ohtlikud. Selmet haletsevalt-üleolevalt muiata, astu ligi ja uuri, mis tegelikult toimub, nagu tegid viis rahvusvahelist vabatahtlikku ülemöödunud pühapäeval. See, mis võib
esmapilgul tunduda sihitu lapsik rähklemine, on tegelikult
meeskonnatöö õpe:kuidas tulla toime kriitilises olukorras.
See on koormus nii kehalekui
–

ajule.

Füüsiliselt koormuselt on
pehmikmõõgavõitlust võrreldudpoksiga. Vahe onselles, et

PRAEGU KÄIVAD ettevalmistused 19. aprillil Jõgevamaal
asetleidvaks rollimänguks «Jüriöö ülestõus 2014». Selle korraldusstaap asub Viljandis.
«Jüriöö ülestõus» on osalejaterikkaim ja staažikaim sellelaadne ürituskogu Baltikumis.
Ettevalmistused käivad ka
Ida-Virumaal. Kohtla-Järve
koolidest üksi tulebkohale umbes 130 noort. Siinkohal pole
liigne meenutada, et enamik
sealsetest elanikest onPeipsitaguste meediakanalite mõju
all. Tugevamalt ja teravamalt
kui kunagi varem on ürituse
eesmärkide seas integratsioon.
Vaimustus ja säravad silmadsaavad kokku ka 13.aprillil Viljandi lossimägedes, kui
saab teoks meie maakonna
noorte viimaneavalik ühistreening enne «Jüriööd».Tulebrollimänguline vägede ülevaatus,
lihvitakse ühistööoskusi ja
proovitakse läbi«Jüriöö» mängumooduleid. Juba praegu
võib aga tõdeda, et Viljandimaalt «Jüriööle»minev vägi ei
jää sugugi alla Tallinnast ja
Tartust tulevatele. Ei arvukuselt ega oskustelt.
Pühapäeva päeval lossimägedes toimuvat on oodatud
uudistama ja, veel parem, selles osalema kõik, keda käesolev artikkel positiivselt kõnetas. Kuulu järgi peaks meie
rähklemises osalema ka üks
rollimängija Norrast.

PIITS
Viljandis Lossi tänaval kägardasid huligaanid äsja paigaldatud
peatumiskeelu märgi kokku.
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350Esmaspäeval
350

teatati povallas
Viljandi
litseile, et
Välgita külas varastati
taluõuelt Husqvarna
mootorsaag. Vargusega
tekitatud kahju on 350

UUDISED

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

Promenaadi lokaal
proovib veel korra

Viljandi
maakonna
teedel
piirkiirust
ei tõsteta

Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Viljandi kesklinnas tegutsenud Zak Zaki lokaal avab uuenduskuuri järel uksed, kuid see
võib osutuda tema viimaseks ellujäämiskatseks.

Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Maanteeametil pole kavas
tänavu suvehooajal ühelgi
Viljandimaa teel sõidukite
piirkiirust muuta.
Neljapäeval hakati mõnel riigimaanteel tõstma
piirkiirust 110kilomeetrini
tunnis. Nii nagu eelmisel
aastal, puudutab muudatus
ka seekord üksnes neljarajalisi lõike, kuid Viljandimaal neid ei ole.
Niisuguseid teelõike,
kus A-ja B-kategooria sõidukid võivad sel suvel sõita kiirusega kuni 110 kilomeetrit tunnis, on Eestis
kokku 220,5 kilomeetri jagu. Mullu kehtis selline
sõidukiirus 193,4kilomeetril.
Kui veel 2011. aastal
võisid autod kevadest sügiseni 110-kilomeetrise tunnikiirusega liikuda ka paljudelkaherajalistel maanteelõikudel, näiteks Viljandi jaImavere vahel, siis viimasel paaril suvel pole selleks enam voli antud. Otsus
jättasuviti piirkiirus kaherajalistel teedel tõstmata
langetati 2012. aasta aprillis, kui maanteeamet tegi
sellesisulise ettepaneku
valitsuse liikluskomisjonile.
«Kiirus on probleemiks,
sest ligikaudu kaks kolmandikku rasketest liiklusõnnetustest on seotudkiirusega ning liiklusloenduspunktide andmetel ületavad tegelikud kiirused lubatud 90-kilomeetrist tunnikiirust väga sageli ja seda
peaaegu kõikides mõõtepunktides. Piirkiiruse tõstmisest loobumine muudab
liikluse rahulikumaks ja
sujuvamaks, kiirused on
ühtlasemad ja väheneb ohtlikemate manöövrite, möödasõitude hulk,» seisis toonases liikluskomisjoni otsuses.

Praegu annab silt suletud

ELMO RIIG

17 aastat vallavanem olnud Arvo Maling lahkub ametist ja hakkab juhtima valla üht suuremat ettevõtet.

KARKSI

Vallavanem valis
firma juhtimise
Marko

Suurmägi

marko.suurmagi@ajaleht.ee

ETTEVÕTE

17 aastat Mulgimaal
valda juhtinud Arvo Maling tahab mai lõpul
Karksi vallamajast lahkuda ning asuda valla
ühe edukama ettevõtte
Nuia PMT etteotsa.

1991. aastal asutatud Nuia PMT toodab hüdraulilisi silindreid ja metallkonstruktsioone.
•

•

Kolmapäeval esimest korda
avalikultlahkumisest rääkinud
Maling ütles, et mingit poliitilist intriigi tema lahkumisest
otsida ei tasu. Ta tunnistas, et
on kauaaegsest ametist lihtsalt
väsinud ja tahabseetõttu midagi muud teha. «Vallas on kõik
hästi,» kinnitas ta.
Sama ütles Maling ka aktsiaseltsi Nuia PMT kohta, kus
ta on suuruseltteineaktsionär
ning nõukogu esimees.
Nii nagu kahel eelmisel suvel, jääb ka tänavu suurimaks
lubatud sõidukiiruseks Viljandimaa teedel 90 kilomeetrit tunnis.
ELMO RIIG

Kaks korda vallavanem
Poliitilistkarjääri alustas Arvo
Maling juba 1993. aastal ning
siis juhtis ta Polli valda. Kui

•

Ettevõttel on 33 omanikku.
Ametis on 75 töötajat.

2012. aasta käive oli
4,2 miljonit eurot.

Allikad: Arvo Maling, nuiapmt.ee

rel valla elu korraldamisest
loobuda. «Usun, et olen kohalikus poliitikas tegev ka edaspidi,» sõnas ta, kuid ei osanud
veel arvata, kas temast saab volikogu või vallavalitsuse liige.
Karksi volikogu esimeesSiret Vene tunnistas, et oliMalingu lahkumisest teada saanud
mõni päev varem, kuid see otsus tuli talle üllatusena. Võimuliidul pole Vene sõnul veel
uut vallavanema kandidaati.
Seda hakatakse otsima järgmisel nädalal.

Lahkub mai teisel poolel
see ja Karksi-Nuia linn ühinesid Karksi vallaks, jäi ta mõneks ajaks vallavanemakohast
ilma, kuid naasis peatselt.
«Kõigepealt olin kuus aastat Polli jaKarksi vallavanem,
siis oli paus ja seejärel olen 11
aastat vallavanem olnud,» võttis Maling oma tegevusaastad
kokku.
Viimastel valimistel vallas
kogutud häälte arvuga teiseks
jäänud Maling ei kavatse aga
ettevõtlusesse suundumise jä-

Arvo Maling tuli oma sõnul
avaldusega välja võimalikult
vara, et volikogul jääks piisavalt aega uue juhi otsimiseks.

Ametlikku lahkumisavaldust
ta esitanud ei ole ning aprilli
lõpulkoguneval volikogu istungil vallavanema lahkumistveel
ei arutata.
Tõenäoliselt arutatakse
lahkumisavalduserahuldamist
volikogu istungil mais ning sel
juhul lahkuks Maling vallavanema toolilt mai lõpu poole.

söögikoha uksel teada, et
klientidega on plaanis taas
kohtuda aprillis. Naljakuu on
nüüd käes ning peatselt tehakse ka uksed lahti, täiesti
ilma naljata.
Senise Zak Zaki ruumide
omanik, ettevõtja Tiit Mädamürk ütles üleeile, et loodetavasti hakkab toidukoht tööle järgmise nädala jooksul.
Seal tegutseb uus firma, kellele ta ruume rendib.
«Tuleb uus ja teistmoodi
toidukoht, sisustus ja kontseptsioon muutuvad,» lausus
Mädamürk. «Kas ka nimi
muutub, on praegu pisut vara öelda.Läheb veelveidi aega.»
Zak Zakalustas lokaalina
2009. aastal. Mullu pani see
uksed kinni jamuutis imagot,
hakates pakkuma itaaliapäraseid toite.Kuid seegi ei toonud loodetud huvi ning tänavu märtsis keerati uksed jällegi lukku.
«Asukoht on kehv,» nentis
Mädamürk. «Kui Zak Zaki
avasime, räägiti piirkonna
avatusest laiemalt, kuidpara-

ku pole Arkaadia aed oma
missioonitäitnud.»
Küsimusele, kas mõne aja
pärast võibtoidukoht promenaadi ääres üldse tegevuse
lõpetada, vastas Mädamürk
sedasi: «Ega täpselt tea. Ma
arvan, et praegu tulebviimane üritus. Kui see kontseptsioon ka ei lähe nagu vaja,
siis tuleb need ruumid välja
käia mõne muu mõtte jaoks.»
Viljandi südalinna vähekäidavale kohale uue idee otsimisega samalajal on Mädamürk tegutsenud Tartu südalinnarahvarohke platsi ääres
asuva lokaali uuendamisel.
Nimeltvõtab ta üleTartu raekoja platsil tegutseva lokaali
Suudlevad Tudengid, kus ta
seni on olnudväikeosanik.
«Suurosanikelkadus asja
vastu huvi ja tekkis võimalus
see ära osta,» rääkis Mädamürk. «Nii ma mõtlesin, et
koht tuleks üles poputada.
Asukoht on ideaalne. Ma ei
saa aru, mikslokaal pole õieti töötanud. Nüüd käib seal
uues suunas liikumine täie
hooga. Suudlevatel Tudengitel on vabariigi suurim väliterrass: 260 kohta.»
Mädamürk märkis, et
praegu on nii Viljandis kui
Tartus käsil asjade uue hooga käima lükkamine, aga
edaspidi võiksluua kahe linna toidukoha vahelteatudsideme. Ajakirjaniku sõbralikule lõõbile, et Viljandi söögiasutus võiks ühtlasi saada
nimeks Suudlevad Mulgid,
vastas ettevõtja naerdes, et
see nimi poleks väga ilus.

AIVAR AOTÄHT

Silt toidukoha uksel annab teada, et avamist on loota aprillikuus.

Ugala loominguliseks juhiks
pürib neli inimest
Esmaspäevaks otsustavad
Ugala teatri loominguline

juhtkond ja loomenõukogu
koos sihtasutuse nõukoguga,
kellest saabteatri loominguline juht.
Ugala teatri juhi Kristiina Alliksaare kinnitusel on
valida mitme hea kandidaadi vahel, sest kõik neli tähtajaks avalduse esitanud inimest on väärt kohataotlejad.
Loomingulise juhiameti-

kohustuste hulka kuuluvad
teatri loomingulise tegevuse
kavandamine ja koordineerimine, repertuaari koostamine, loomingulise meeskonna
valimine ja juhtimine,näitetrupi arengu ja rakendatuse
jälgimine ning teatri loomenõukogu töö juhtimine.
Eelmise loomingulise juhi Margus Kasterpalu leping
lõpetati tänavu 31. jaanuaril.
(Sakala)
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Eestis on mitmeid noorteportaale. Viljandimaa uuele portaalile oodatakse säravat nime aadressil noorteinfo@viljandi.maavalitsus.ee või Facebookis leheküljele Noorteleht.

KUVATÕMMISED/MONTAAŽ

INFOKOONDAJA

Parima nime pakkuja pääseb
mõnulema hotelli ja uisuväljale
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Üle mitme aasta on Vil-

jandimaa noorte päralt
oma infoportaal ja nüüd
ootab maavalitsus sellele vahvat nime.
Viljandi maavalitsuse noorteinfo spetsialist Riine Ant ütles,
et parimate pakkujate vahellähebloosi Männimäekülalistemaja 50-eurone kinkekaart ja
45 eurot maksev võimalus kasutada seltskonnaga kolm tundiVõhma uisuväljakut.

Infokoondaja
RiineAnt rääkis, et noorteportaali on koondatud väga palju
viiteid, mis suunavad noori hea

ja usaldusväärse infoni, ning
sinna saavad oma teateidlisadaka maakonna noortekeskused jakoolid.
Tema sõnutsi edastatakse
portaalis ka üldist teavet, mis
puudutab näiteks tervist, tööd
ja õppimist.
«Kutsusime appiprofessionaalid, kasutame uudset, varasematest märksa kasutajasõbralikumat IT-lahendust. Ideid
oleme otsinud ja koostööd teinud maakonna noortekoguga,
noortega tegelejate ja noorte
endiga,» kõneles Ant.
Edaspidi kavatsetakse korraldadakonkursse jamuud huvitavat. «Plaanime teha koostööd koolilehtede toimetustega, et noorte artiklid jõuaksid
ka infoportaali,» lisas spetsialist.
Pikaaegne õpilasesindaja,

Viljandi linnavalitsuse liikme
Juhan-Mart Salumäe sõnutsi
pole viimastel aastatel maakonna noortel oma portaali olnud ning noorteorganisatsioonid jaisegi koolid on Facebooki kolinud. «Toimiv portaal
peab olemaseotud mingi konkreetse maakonna noori koondava asutusega. Ühtlasi tuleb
noortele pakkuda mingit tegevusvabadust nad peaksid saama leheleriputada ka oma materjali. Keegi ei otsi kodulehti
enam sündmuste leidmise eesmärgil,» rääkis Salumäe.
Juhan-Mart Salumäe märkis, et varasematest Viljandimaa noorteportaalidest oli
edukas vanker.ee. Selle lõi
maavalitsuse lepingulise partnerina mittetulundusühing Viljandimaa Noortekeskus, kuhu
oli kogunenud hulk aktiviste.

«Sinna said maakonna
noortekogud, noortekeskus ja
koolid oma sündmusi ja infot
postitada,» rääkis Salumäe.
Koos Viljandimaa noortekeskuse kadumisega hääbus
2010. aastal vaikselt ka koduleht.Seejärel asutas maavalitsuse noorteinfo spetsialist lehe
majakas.ee, aga see ei läinud
käima.

oma tegevuse lennukitehases

ja mujal kirja panna ning hiljemkasutada seda oma CV osana.»
Salumäe andmetelhakkab
kodulehel tööle televisioon
keskkond, kuhu noored saavad videoid üles panna. «Eelis Facebooki ees on see, et
kõik videod on ühte koondatud ega kao infotulva,» selgi–

tas ta.

–

Valgamaa on eeskujuks
Juhan-MartSalumäe väitel on
hea näide maakondliku noor-

tetöö suunajast

Valgamaa

noorsootöökeskuseTankla koduleht.
Tema hinnangul on head
eeldusedkavandataval Viljandi lennukitehase kodulehel.
«Sinna soovitakseluua e-portfoolio, kuhu noored saavad

ARVAMUS

Riine Ant märkis, et noorteportaali toimetussekuuluvad
noored janoorsootöötajad Viljandimaa eri paigust, nende
hulgas ka Kait Lukka, kes arendab lennukitehasekodulehte.
«Tal on palju häid ideid ja tulevikuskavandame nii mõndagi huvitavat koostöös,» ütles
Ant. Lukka leidis, et loodav
portaal jakodulehekülg peaksid teineteist toetama.

Kris Süld
aktiivne noor
Muidugi ma toetan selle
rajamise ideed, sest sisukat infoportaali on vaja.
Varasem majakas.info läks

kehvasti käima ega leidnud noorte poolt omaksvõttu.
Loodan, et uue rajamisel tehakse noortega koostööd ning arvestatakse
nende arvamust. Vastasel
juhul ei hakka see tööle.

Viljandi vallamaja valmimine lükkub suve algusesse
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Varem aktsiaseltsile
Toom Tekstiil kuulunud
kontori-ja kauplusehoone kohandamine Viljandi valla haldushooneks
võtab algul kavandatust
vähemalt paar kuud rohkem aega.
Viljandi vallavanem EneSaar
tunnistas, et oli aasta algul liiga optimistlik, kui pakkus vallamaja valmimise tähtajana
välja märtsi lõpu või aprilli
alguse. Nüüd loodab ta, et
mulluste valimiste järel sündinud uuel omavalitsusel õnnestub oma ametnike vägi sü-

dalinnaKauba tänav 9 majja
kolida mai lõpul või juunialgul.

Projekteerimine võttis aega
Olgugi et valdei kavatse vanalinnas Kauba ja Pika tänava
nurgal asuvat ajaloolist kivihoonet märkimisväärselt ümber ehitada, tulebselle esimesel korrusel asuv müügisaal
kergete vaheseinte lisamisega
tükeldadanii, et see sobikskodanike vastuvõtmiseks. Samutituleb üht-teist muuta ülejäänud ruumides.
«Sellekõige projekteerimine on osutunudpikemaks protsessiks, kui me esiotsa arvasime,» selgitas vallavanem.
Muu hulgas avaldas ta
veendumust, et äsja vanalinnas

alanud mahukad kaevetööd
plaani ei riku, sest selleks
ajaks, mil ehitusleping aprilli
lõpul allkirjad peab saama, on
majaesisel tänavaosalkraavid
jubakinni aetud.
Paarikuu eestkolis vald varem neljas kohas paiknenud
ametnikud kokku endisesse
Viiratsi vallamajja. See on vallavanema sõnul aidanud tekitada ühtse meeskonna tunde,
mis on tema hinnangul verivärske haldusüksuse toimima
hakkamiseks hädatarvilik.

Algus on keeruline
«Eks me arvesta teadmisega, et
esimesed aastad ühise katuse
all on rasked. Esiteks peavad
inimesed üksteisega kohanema ning teiseks on selles etapis

kogu aeg töös tohutu hulk eelnõusid.See on ikka müstiliselt
keeruline aeg,» rääkis ta.
Eelmise aasta novembris
palus vallavalitsus Viljandi
kesklinna kinnisvaraomanikel
pakkuda müügiks hooneid,
mis võiks tulevaseks haldushooneks hästi sobida. Samal
ajal peeti mitteametlikkekonsultatsioone
tekstiilifirma
Toom Tekstiil esindajatega
selle peamaja ostmise asjus
ning lõpuks osutuski nende
pakkumine ainsaks, mis vastas
volikogus kinnitatud tingimustele.
Vald maksis ettevõttele
550-ruutmeetrise põrandapinnaga maja eest 270 000 eurot.
Nii nagu ostmiseks, kasutatakse ka remontimiseks riigi antud ühinemistoetust.

Sel nädalal algasid Viljandi vallamajaks kavandatava Kauba tänav 9
maja ees mahukad kaevetööd. Haldushoone sisseseadmist need siiski
segada ei tohiks, sest selleks ajaks, mil ehitaja valla tellimusel objektil tegutsema asub, peaks kraavid olema kinni aetud.
ELMO RIIG
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Maastikusõidu elamused
Viljandi tänavatel
Üllar

Priks
Terviserajal tuleb jooksjal läbida prahine lõik, kuid on lootust, et maikuuks saavad rada ja golfi
disc- väljaku äär parema ilme. ELMO RIIG

yllar.priks@ajaleht.ee

Igal aastal kulutatakse
osa Viljandi eelarvest auklike tänavate silumiseks.
Väsinud kattega teejuppe on aga palju ning kui
järg jõuab vähem tähtsateni, ulub rahakotis juba
tuul. Sakala proovis mõned vaeslapse rolli jäänud
lõigud aukude vahel vingerdamata läbi sõita.

Tondilossi rämps
häirib sportijaid
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Viljandi järve ümbritseva terviseraja Männimäe-poolses otsas on
sportijaid juba mõni
nädal häirinud ehituspraht, mis pooliku ridaelamu äärest tuulega lendu kipub, ja risu,
mis on oruveerel lume
alt välja sulanud.

Katse kokkuvõtteks võib öelda,
et teed on üsna lainelised ja
konarlikud, aga kui on tarvis
ühest linna otsast teise jõuda,
on see põhimõtteliselt täiesti
võimalik, ainult pilk tulebteravaks timmida ja keel hammastest turvalises kauguses hoida.
Auto ninasse kinnitatud kaamera jäädvustas sõiduelamuse
videopildina.

Osa teid on lihtsalt eriti
hullud. Toimetuse meeskonna
suveräänseks«lemmikuks»sai
Kantrekülas s-tähena looklev
Side tänav,mille läbimistvõib
tinglikult maastikuetapiks nimetada. Üsna valus oli sõita
mööda Suur-Kaare tänavat
teadmisega, et sama teed mööda veavad kiirabiautod patsiente nood võivad seal auto
lakke põrgates küll märkimisväärseid lisatraumasid saada.
Viljandi majandusameti
teede spetsialist Heikki Teearu
kinnitas, etraha aukude parandamiseks ning teede pindamiseks ja väikeseks asfalteerimiseks on ette nähtud selgi aastal.
«Praegu hange käib, otsime

Viljandi linnavalitsuse majandusameti spetsialist Toomas Vilberg rääkis, et mingi
osa sellest on disc-golfi pargi

koristada, kuid osa alast on

linnal hooldushankes ja
peab olema puhastatud 1.
maiks.
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MARKO SAARM

Side tänaval varjavad end vihmavee all kümned löökaugud, millel sügavust rohkem kui kümme sentimeetrit.

–

eelnimetatud tööde tegijat,
seekord kaheks aastaks. Muud
remondiplaanid tehakse vajadustele ja rahalistele võimalustele vastavalt.»
Spetsialisti sõnul on selle
aasta suuremadlinnaeelarvest
rahastatavad tööd Karja täna-

va jaOja tee ning Kauba jaVäike-Turu tänavaremont. Viimati nimetatud tööde tellija on
Viljandi Veevärk ja seda finantseerib linn osaliselt.
«Kui õnnestubkuskilt fondiraha hankida, saame selle
eest samuti midagi ära teha,»

lausus Teearu ning lisas, etteatud summa on eelarves veel
väiksemateks töödeks.
Saime Heikki Teearult ka
kirjalikud kommentaarid katse käigus läbitud tänavate seisukorra ja tulevikuplaanide
kohta:

Liiva tänav

Side tänav

Eelmisel aastal kaeti tee paekivikillustikuga, et tagada elanikele läbipääsuvõimalus. See on
enam-vähem püsinud. Jällegi
teeb muret sajuvesi, mis suure
kalde tõttu uhub pinnase minema. Lahenduseks on kõvakatte
ehitamine ja sajuvee ärajuhtimine, aga see sõltub jällegi rahast.

Tänava probleem on sajuvesi,
õigemini selle minemajuhtimiseks vajaliku kanalisatsiooni
puudumine. Vesi jääb teele
seisma, sest tee on madal,
ääristatud kruntidega ja pole
haljasalasid, kuhu vesi saaks
imbuda.
Sajuveekanalisatsiooni väljaehitamine on kahjuks väga
kulukas ning seda vett poleks
kuhugi juhtida, sest ka Vaksali
tänaval ei ole sajuveetorustikku.
Lahendust võiks ehk loota millalgi tulevikus, kui võetakse ette
Vaksali tänava ja Pärnu maantee remont. Millal see võiks juhtuda, ei oska öelda. Eelmisel
suvel täideti Side tänaval auke
asfaldi freespuruga ning seda
plaanitakse teha ka tänavu.
Kahjuks on see ajutine lahendus ning põhjalikumaks remondiks raha ei ole.

Karja tänav
Valminud on Karja tänava kinnisvaraarenduse kõrval oleva lõigu remondi projekt. Eelarves on selleks raha ette nähtud. Ehitushange
kuulutatakse välja lähinädalatel. Teelõik saab uue aluspõhja, katendi, torustikud ja tänavavalgustuse.
Mis puutub ülejäänud Karja tänavasse, siis see loodetakse tolmuvabaks muuta hiljemalt tuleva aasta suveks.

Suur-Kaare tänav
See tänav vajaks uut katendit ja aluspõhja, vana on ilmselgelt
amortiseerunud. Põhjalikuks remondiks pole siingi raha. Sel aastal
loodetakse tee pinnata, et vältidakatendi edasist pragunemist ja
võita paar aastat remondiplaanide

Vaata, millisena nägi Viljandi tänavaid auto külge kinnitatud videokaamera.

Omaniku kohustus
Ehitusprahist valendav Toome tänav 35 kinnistu kuulub
osaühingule Lavo Kaubandus.Toomas Vilbergi andmetel on linna menetlusspetsialist teinudomanikule ettekirjutuse.
Menetlusspetsialist Liisa
Riiner märkis, et kinnistu
omanik on 21. aprilliks linna-

valitsusse kutsutud. «Siis ta
saab anda toimunu kohta
oma selgitused ja meie anname talle mõista, et see praht
tuleb ära koristada,» lausus
Riiner ning tähendas, etkuigi ehitusjäätmed on enamasti eramaal, rikuvad need linnapilti ja koristamine on
omanikukohustus.
Lavo Kaubanduse juhatuse liige Raivo Riisa ütles, et
kevade jooksul saab ehituspraht ära koristatud. «Ikka
likvideerimeära, sinnaei jää
midagi ripakile. Järjest tehakse,» sõnas ta.

Vaatepilt pole kiita
Terviseraja ääres koeraga ja-

lutamas käiv Marvi Kaul üt-

les, et kuigi vaatepilt pole
prahi tõttu kiita, häirivad te-

da hoopis rohkem oksahunnikud. Ta on oma sõnul sellest ka linnavalitsusse kirjutanud.
«Paar korda aastas käivad siit traktoriga üle, aga
kõik rämps on põletamata,
igasugused tükid lendavad
ringi,» lausus ta javiipas taamale. «Näete, sealpuu nutab
juba paar aastat teise najal.
Raha onkulutatud hea koha
jaoks,aga kõik oksahunnikud
on ikka maas.»

Uus trio ühendab

kahte maailma
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Järgmiselteisipäeval alustab
Viljandi pärimusmuusika aidast oma esimest kontserdituuri verivärske folktrio
Sandra Sillamaa Trad.Attack!, kes ammutab inspiratsioonieesti rahvalaulikutest
japillimeestest.
Peale Sandra Sillamaa
kuuluvad ansamblisse Jalmar
Vabarna ja Tõnu Tubli. Sillamaa kinnitusel on trios nimest hoolimatakõik võrdsed.
«Arutasime Jalmariga, et
tahaks teha küttefolki või
power-folki ningkuigi Jalmar
on väga hõivatud, pole temast
paremat folk-kitarristi ja ta
lihtsalt peab leidma aega ka
sellebändi jaoks,» rääkis Sillamaa. «Tõnu Tubliga oleme
aastaidkoos mänginud ja tema puhul on tegemist ühe
musikaalseima trummariga
Eestis.»
Trioga löövad arhiivisalvestiste vahenduselkaasa le-

gendaarsed rahvamuusikud,
näiteks Liisa Kümmel. Sillamaa kinnitusel on tegemist
oma aja superstaaridega ning
kui nadelaksid jategutseksid

tänapäeval, osaleksidnad nii
«Tallinn Music Weekil» kui
«Eesti laulu»võistlusel.
«Me mängime vanu salvestisi laval maha ning nii
saavad nad meiega koos osalised olla,» rääkis Sillamaa.
«Võib öelda, et bändi neljas
liige on meie helimees Rainer Koik. Temata jääkspublikul palju kuulmata, tema lisab efekte ja ühendab kõik
tervikuks.»
Bändi repertuaaris ei ole
vana muusiku kaasalöömine
siiski tingimata kohustuslik.
Nii on pala «Unes» sõnad Jaan
Pehki sulest jamuusika on teinud Sandra Sillamaaise.
«Meil on kavas ka paar
instrumentaallugu,» lisasSillamaa.
Sandra SillamaaTrad.Attack! esineb Viljandi pärimusmuusika aida väikeses
saalis teisipäeval, 15.aprillil
kell 19. Järgmisel päeval
mängitakse Tartus ning pärast seda Tallinnas.
Trio astub üles ka suvisel
Viljandi pärimusmuusika
festivalil ning enne sedaloodab valmissaada oma esimese helikandja, millel on viis
või kuus lugu.
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VABA AEG

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

TEATER
Viljandi Ugalas etendub täna
kell 19 «Sajand». Vaksali tänav
7. Tel 433 0777.

KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on
12. aprillil kell 15 Karksi-Nuia,
Abja, Kilingi-Nõmme ja Ruhja
muusikakooli õpilaste kevadkontsert. 16. aprillil kell 18 algab kontsert «Puudutus». Laulupeolaule laulavad naiskoor
Maimu (dirigent Ivi-Heljo Harju)
ja AKG noortekoor (dirigent Ülle
Roomets). Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.
Viljandi Jaanikirikus kantakse
13.aprillil kell 16 ette suurteos
«Adiemus». Esitavad Pärnu tütarlastekoorid Elise ja Pöial-Liisi.
Kontsert on tasuta. Pikk tänav 6,

tel 433 3000.
Karksi valla kultuurikeskuses
esineb 17. aprillil kell 18 kontserdisarjas «Muusika Eestimaale» orelikunstnik Toomas Trass.
Pilet 3 ja 2 eurot. Viljandi mnt
1,Karksi-Nuia.

KINO
Männimäe salongkinos näidatakse täna kell 18 Eesti draamafilmi «Risttuules» ja kell 20
põnevusfilmi «3 päeva tappa».
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.

ÜRITUSED
Saarepeedi rahvamajas leiab tä-

na kell 20 aset hooaja viimane
tubane pidu. Tantsuks mängib
ansambel Raen Väikene.
Info ja laudade tellimine telefo-

muses» autor. Tutvustatakse nii
vanu kui uusi taksoneid, räägitakse kõrreliste kasvutingimustest ja nendekasutamisest haljastuses. Pilet 3 eurot. Oodatud
on kõik huvilised. Korraldaja
Võhma aiandusselts Kanarbik,
www.vaskanarbik.ee. Kauba tänav 1.

nil 523 4605.
Sakala keskuses algab täna kell
18.30 Ajaratta klubi peoõhtu
ansambliga Udo. Tallinna tänav
5, Viljandi. Tel 433 3992.
Kõpu spordihoones on 12. april-

NÄITUSED

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

Ugala jalutussaalis saab13. aprillini vaadata fotonäitust «Mitmenäoline maailm». Vaksali tänav 7, tel 433 0777.

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.

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.

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.

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

Karksi vallakultuurikeskuses algab 12. aprillil kell 20 tantsuõhtu. Tantsuks mängib Marco.
Pilet eelmüügist 5 eurot, samal
õhtul 8 eurot. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.

Viljandi linnaraamatukogu trepi-

hallis 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.

Sakala keskuses on 13. aprillil
algusega kell 10 Viljandi vanakraamiturg. Kauplemiseks vajalik eelnev registreerimine kirbukas@sakalakeskus.ee või telefonil 552 2574.
Võhma kultuurikeskuses toimub
13. aprillil kell 11 kõrreliste
teabepäev. Lektoriks on Helle
Väärs, raamatu «Kõrreliste lum-

Tarvastu raamatukogu näitusesaalis saab kuni 12. aprillini
vaadata näitust «Mulgimaa hing
ja vaim» raamatukogu lahtioleku aegadel. Info tel 436 6262.
Kondase keskuses näeb 13. aprillini Mella maalinäitust «Kirev

...FOOBIA

ELUNAUTIJA

(PISSIMISEHIRM)

BRITI
HELILOOJA

TUNNETEJADA

Viljandi maavalitsuse teise korruse fuajees on Viljandi fotoringi
näitus «Inimene». Näha saab
erinevate autorite töid: Meelis
Heli, Renno Lainevool, Endla
Sagevus, Marek Aardevälja ja
Madis-Siim Kull. Vabaduse
plats 2, Viljandi. Tel 433 0400.

EESTI
RATSUTAJA
DUSINUR-

KADE TOOTJA

WISLA
LISAJÕGI

HÜLGE

JÄSE

MONI KUULUS NAINE

PEITU
MINEMA

Uku keskuse teisel korrusel on

ASTMEKUJULINE NÕLV
TILGASTAROHUKAUPMEES

NUD
(MURDES)

AKROBAATI-

LINE

HÜPE

käteta maailm», Toivo Tuudelepa
markerimaale, Ymeno Goma ja
Nao Oshima (Jaapan) akvarelle
ja keraamikat «Jalutuskäik»,
Hanna Karaleva (Valgevene) lapsepõlveteemalisi maale «Mimimi», 20. aprillini huvikooli eelkooliealiste laste maalide ja joonistuste näitust «Kunsti mäng».
Püsiekspositsioonis on Paul
Kondase maalilooming Viljandi
muuseumi kogust. Pikk tänav 8,
Viljandi. Tel 433 3968.

Enn Loidi fotonäitus «Makro-

maailm». Tallinna tänav 41, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi valla kultuurikeskuses on
Karksi valla kunstnike tööde kevadnäitus ja teise korruse fuajees rändnäitus «Eesti riiklikud
teenetemärgid». Neid saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilist karikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Hurme, Hurmi, Urme ja Urmi.

DONI

ALEVIK LAA-

LISAJÕGI

NE-VIRUS
IGA-

PÄEVANE

JOGI

RIIETUSESE

EUROOPAS

KOGU AEG

(VAN.)

NAAVIA
PAHARET

E.

KANADA

TEINE

DOLLAR

TÄISHÄÄLIK
E. JALGPALLUR

MATEM.
MÕISTE

ENTSÜK-

LOPEEDIA
SURNU-

INGL. K.
EESSÕNA

RAHVUSV.

HÕIMURAHVA LIIGE

KOMITEE

OLÜMPIA-

Meie esimene

LARM
EHITUS-

KUID

KUUR

MATERJAL
VEENDU-

(MURDES)

ÜLELOOMU-

LIK NÄHTUS

MILJON

MUS
NIGEERIA

RAHA

AAFRIKA
RIIK

8. mai 19.00 Ugala Teater

KÕRGE
VAIMULIKU

TIITEL
EESTI

SPORDIRIIST

RAHVA

RISTSÕNAD

PIRJO LEVANDI, TÕNU KILGAS,
MERILIN KIRBITS, MADIS MILLING
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal.

KUULUTUSED

11. aprill 2014

Sakala 7

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

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

AINULT

TELLIJALEIGAL
AJALI
G
AS
KOHAS
...

www.sakala.ajaleht.ee

KINNISVARA

Korterite ja majade ehitamine
ning remont. Tel 515 2726.

Müüa pool ühekorruselisest majast, aed, WC. Tel 5302 0082.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Ostan korteri. Tel 5695 9744.

Otsin miniekskavaatori hüdrojagaja remontijat. Tel 5331 3054.

Pere ostab kõrgustikul oma metsas soodsa eestiaegse talu. Tel
5348 5209.
Soovin üürida 2-toal korteri. Tel
5192 6356.
Soovin üürida korteri Viljandis
otse omanikult. Tel 5690 8581.

TEENUSED

HÜDROAKUDE TÄITMINE
Tule läbi ja küsi pakkumist

Tootsi Turvas

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

VMK Ehitus teeb fassaadi-ja
üldehitustöid. Tel 5373 5524.

Kandideerimisavaldust koos
CV-ga ootame e-postile

TÖÖ

hiljemalt 25. aprilliks 2014
Rohkem infot www.polli.ee
või tel 5347 4802

võsa
virnastatud

OTSIME OMA MEESKONDA

AUTOJUHTI

Katuse-ja puitfassaaditööd. Tel
5891 8986.

Otsime hooajalisele töölekivisillutise paigaldajaid. Tel 5831 6355.

AJAL

kersti.kahu@emu.ee

Eeldused

...

KOHAS

>.
OÜ
Pärnasalu
metsa

JA
HINDA

JA
HAAVAOSTAME
TARTUS
PÕLTSAMAAL,
PÄRNUS

Mälestame alati abivalmis ja
visa spordimeest
JÜRI LAANET
Avaldame siirast kaastunnet abikaasale ja lähedastele.
Juhan perega

kaastunnet

Ainile

LINDA SAAREPERA

surma puhul.
MTÜ Leie Jahimeeste Selts

Siiras kaastunne Marikale, Riinale ja Liivile peredega kalli isa ja
vanaisa
MART ALKSNISE
kaotuse puhul.
Fred perega

HELMI MURRU

surma puhul.

Siiras kaastunne Ann Veikenile
ema

Tuul kuivatab leinapisara silmist,
valu südamest iial ei kao...
Mälestame kallist
TAIVO KÖHLERIT

HELMI MURRU
kaotuse puhul.
Töökaaslased üldpsühhiaatria
osakonnast

või helistada tel 503 5398.
Mälestame kallist klassivenda
ANTS MÜÜRI

Pakume
~WÜ~

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

Suure-Jaani keskkooli 22. lend

esimesel surma-aastapäeval.

Lesk, pojad peredega, Romet ja
Kelly perega ning Heini ja Inge

Mõnd’ kallist südant kaot’in,
mis järel’ nuttes leinasin,
aeg andis teised tagasi,
ei ema südant – iialgi!
Lydia Koidula
ASTA NIRK

Mälestame oma kallist, armast ema, vanaema,
ja ämma tema esimesel surma-aastapäeval.
Poeg ja tütar peredega

vanavanaema

Hind 202 €.
Hind sisaldab õppematerjale.
Koolitus toimub Viljandis.

Tel 526 9639

www.massaaz.ee

Põllumajandusettevõte Viljandimaal pakub tööd lüpsjale. Vajadusel elamiseks korter. Tel
518 6733.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

LOOMAD
Ostan lambaid. Tel 506 7359.

METSAMATERJAL
Ostan tamme-ja saarepalke. Tel
550 2657.

PÕLLUNDUS

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse jakaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Saunavooder 7,50 /m². Tel
5645 2170. pakkpuit.ee.
Toores lepp 25 /rm, must lepp
ja saar. Tel 5563 8552.
Toores lepp 26
poolkuiv haab
5650 0514.

,

saar 30

26

.

,

Tel

Müüa mahetunnustatud köögivilju ja kartulit. Tel 5869 3372.

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5828 9919.

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

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

MÜÜK

TEATED

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

Lp mesinikud! Luke vahavabrik
vahetab kunstkärge (2 /kg) 12.
aprillil kell 13 Viljandi turu park-

Lambaliha. Tel 5816 4973.

31. V 1920 – 11. IV 2013

09.05 kl 10.00–18.30
10.05kl 9.00–18.15
11.05kl 9.00–16.45

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

www.paidrepuukool.ee.

Sügav kaastunne kolleeg Ann
Veikenile ema

Jämejala psühhiaatriakliinik

OÜ Oja Puit võtab tööle sorteerliini operaatori. Vajalikud teadmised mehaanikast ja automaatikast. CV saata info@ojapuit.ee

w.samile

Avaldame
perega ema

Tai massaaži

Info jaregistreerimine:
Astra Teinberg, tel 664 6193
astra.teinberg@massaaz.ee

Tel 5646 1882

PARIMAT
PAKUME
HAAVA
JA
LEPA
KINNISTUTELE
JA
RAIETELE
ENAMUSEGA

Mälestame sõbralikku ja sportlikku Paistu küla naabrimeest
JÜRI LAANET
Südamlik kaastunne Lillele abikaasa surma puhul.
Perekonnad Arus, Stern ja Jüris

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

CEcir
w
meister
LEPAPAKKU

Otsime maakivimüüri ladujat.
Tel 511 1529.

Tootsi Turvas ostab:

jaak.raid@tootsiturvas.ee

Tööülesanded

,

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

PAKUME PARIMAT HINDA LEPA JA HAAVA
ENAMUSEGA RAIETELE JA KINNISTUTELE
info@sawmill.ee Tel 513 1268
www.sawmill.ee

äärde kasvavat
tee
ja

Polli Aiandusuuringute Keskus
võtabtööle
teadmistepõhiste tervise-ja
loodustoodete
kompetentsikeskuse

KORISTAJAMAJAHOIDJA

Saksa takso 1316.

.

Rendime kaevetöödeks kopplaadureidkoos juhiga. Hinnad soodsad. Tel 5749 3533.

Parim valik
RASKETEHNIKA
FILTREID ja ÕLISID

OSTAME HAAVA-JA LEPAPAKKU

PÕLTSAMAAL, TARTUS JAPÄRNUS

?

w.sakljeht

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

OÜ Enberg T. E.
Paistu 3a, Viljandi, tel 434 9090
Avatud E–R 8–18, L 9–14

TELIJA

Perekond soovib üürida maja/talu. Tel 521 4758.

AS Rakvere Farmid pakub tööd
pesubrigaadi
pesijale.
Tel
510 6997.

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.

IGAL

Ostan maamaja või suvila. Tel
5456 6529.

4-ja 6-aastased tüdrukud Soomes vajavad hoidjat jaanipäevani, võib ka pikemaks ajaks. Suhtlevad eesti keeles. Vajalik oleks
autojuhiluba.
Kontakttel
+3584 4596 5673.

ostab:

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

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS
Sõpruse pst. 182, 13424 Tallinn
Telefon: +372 654 2833
E-post: info@tthk.ee
www.tthk.ee

Lepaklotsid. Tel 5563 8552.

Müüakombi-külvik 3m, erinevates mõõtudes prusse (6 m) ja
servamata kaselaudu (4 m). Tel
523 1283.

las. Tel 513 3356.
Üldkolesterooli ja veresuhkrut
saab mõõta Ülikooli apteegi Viljandi apteegis Tartu t 1 14. aprillil kl 9–17. Registreerimine
apteegis või tel 433 3010.
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kell 17 lõpeb eelregistreerimine homme peetavatele Viljandimaa maanteejooksu meistrivõistlustele. Oma osavõtust saab
teada anda e-aadressil

SPORT

kursid@hot.ee.

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

Korrakaitsjad võitlesid Viljandi väljakutel

TULEKUL
KORVPALL. Homme peetakse Viljandi spordihoones
kaks maakonna meistrivõistlustekohtumist.Kahe võiduni mängitavas finaalseerias
on teistkorda pronksi pärast
vastamisiKolga-Jaani ja Anttila ning esikoha eest võitlevad AP Mets ja Mõisaküla.
Kolmanda koha kohtumine
algab kell 13 jaesikohamäng
kell 14.30. Vajaduse korral
leiavad otsustavad mängud
aset pühapäeval sealsamas.
Mõlemadhomsed mängud on
jälgitavad internetiaadressil
video.carlnet.ee.

staadioni kunstmuruväljakul
Eesti 1998. aastal sündinute
meistrivõistlustel vastamisi
Tulevik ja JK TallinnaKalev.
Pühapäeval kell 16 mängivad
Viljandi staadioni kunstmuruväljakul Eesti meistrivõistluste esiliigas JK Tulevik ja
Vändra JK Vaprus.

VÕRKPALL. Homme kell 15

LAUATENNIS. Homme kell 11
algab Suure-Jaani spordihoones Suure-Jaani karikasarja
viies etapp.

peavad Viljandi spordihoone
vanas saalismaakonnameistrivõistluste pronksmedali
kohtumise Tarvastu ja Spordikoolimeeskond.Kell 17 algab sealsamas meistrivõistluste finaalmäng, milles on
vastamisi Cheers ja Vana
Hea Pärsti.
JALGPALL. Homme kell 11
kohtuvad Viljandi staadioni
kunstmuruväljakul
Eesti
meistrivõistlusteteises liigas
Tuleviku II jaViimsi MRJK.
Homme kell 14 on Viljandi

JOOKS. Homme kell 12 algavad Karksi-Nuia staadionil
Viljandimaa maanteejooksu
meistrivõistlused.Eraldistardist jooksul on eri vanuseklassidelekavas 5 ja 10kilomeetri distants.

a

MALE. Homme kell 10 peetakseSuure-Jaaninoortekeskuses Suure-Jaanikarikaturniiri.
RANNATENNIS. Laupäeval
ja pühapäeval peetakse Viljandirannahallis Männimäe
tee 26 hoones maakonnalahtisi paarismängu meistrivõistlusi. Mõlemalpäeval on
mängudealgus kell 11.
ELMO RIIG

Harrastusspordi heaks
saab raha taotleda
Viljandimaa spordiliit ootab
15. aprillini rahataotlusi
maakonna harrastusspordiettevõtmisteabistamiseks.
Viljandimaa spordiliidu
ja kultuuriministeeriumi
kokkuleppe kohaselt eraldatakse harrastusspordi edendamiseksriigieelarvest raha
ning selle jagamist koordineerib ja otsuseid langetab
Viljandimaa spordiliidu ju-

hatus.
Kõnealust toetust võibkasutada eri laadi harrastusspordiürituste korraldamiseks, sportimispaikade heakorrastamiseks või spordiinventari soetamiseks. Samuti

on lubatud seda kasutada
sporditegevust korraldavate
inimeste koolitamiseks või
tunnustusürituste korraldamiseks.
Viljandimaa spordiliidu
juhatusekinnitatudkorra kohaseltvõtab spordiliit toetuse taotlusi vastu 15. aprillini.
Neid saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil spordiliit@viljandimaa.ee.
Taotlused vaatab spordiliidu juhatus läbinende esitamise tähtajale järgnevakahenädala jooksul.
Lisainfot saab spordiliidu
kodulehelt või kontorist Viljandi spordihoones. (Sakala)

Maletajad tegid algust
välkturniiriga
Läinud laupäeval algasid Viljandispordihoones maleklubi Fellin korraldusel maakonna välkmalemeistrivõistlused ning esimese ringi parima
tulemusesai kirja
SiimKanep.
15 mängija
osavõtul
teoks
saanud mõõduvõtul selgitati paremaid ringsüsteemi alusel. Tasavägiselt kulgenud
turniiril selgus
võitja alles viima- Siim Kanep
ses voorus,kui seni liidripositsioonihoidnud Gert Elmastekaotas Ion Mõndreskule. Viimase voorugamöödusneistSiim
Kanep, kes kogus tabelisse 12

punkti. Elmaste ja Mõndresku jäid 11,5 punktiga jagama
teist ja kolmandatkohta. Esikolmikule järgnesid Tanel
Kuldsepp, Villu
Kuld jaArvo Tammisaar. Parima
naismaletajana
jäi Margit Simenson kuue punktiga
jagama üheksan-

datkohta.
Viljandimaa
2014. aasta välkmalemeistri selgitamiseks peetakse
kolm ringi ning
igal osalejal läheb
arvesse kaks paremat tulemust. Järgminering
mängitakse 19.aprillil kell 11
Viljandi spordihoone teisel
korrusel. (Sakala)

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
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

Eile ja üleeile Viljandi spordihoones peetud Eesti politsei spordiliidu võrkpallivõistlustel tegi kaasa kuus naiskonda ja kaheksa
meeskonda.
Naiste mõõduvõtt sai lahenduse ühe päevaga. Võitjakarika viis
endaga Põhja prefektuur. Teiseks
tuli Lääne prefektuur ning kolmandaks politsei-ja piirivalveamet.
Meeste turniiri avapäeva neli

edukamat pidasid eile hommikul
poolfinaale ja kohamänge. Tasavägiselt kulgenud esikohaheitluses saavutas võidu Lõuna prefektuur Kaitsepolitsei ees. Kolmanda koha said Ida-Virumaa korrakaitsjad, kes alistasid kolleegid
Lääne prefektuurist.
Tänavu kümnendat aastapäeva tähistav Eesti politsei spordiliit
koondab 11 spordiklubi. (Sakala)

Suurjooksu
korraldaja ootab
ühistreeningule
Esmaspäeval, 14. aprillil tuleb 1. mail asetleidva 4000 osalejaga ümber Viljandi järve jooksu
eelproov: kell 18 antakse staadionilt ühise treeningjooksu start.
Osavõtumaksu eiküsita, rinnanumbreidei jagata jalõpuprotokolli ei koostata. Küll aga
saab igaüks staadionile ülespandava kella abil fikseerida
oma lõpuaja.
Pikk ja kuiv kevad on jooksjatele olnudäärmiselt soodne.
Praegu on järvejooksu tavapärane trass kuivem kui viimasel
kolmel aastal 1.mail. Isegi soo

on nii kuiv, et sealt läbi joostes
saavad jalad vaid pisut mär-

jaks.
Ümber Viljandi järve jooksu korraldajad on treeningjooksu seadnud 14. aprillile,
sest see onrahvakalendri järgi
künnipäev. «Selleks päevaks
pidid põllumeestel kõik riistad
korras ja tööks valmis olema
ning et põld hästi vilja kannaks, künti sel päeval ka üks
vagu,»rääkis jooksupeakorraldaja Mati Jürisson.«Nüüd saavad ka jooksusõbrad oma
sportlikku vormi katsetada ja
esimese väikese võistluse maha pidada.»
Rada pole 14. aprillil siiski
päris sama, mis suurjooksul:
järve vastaskaldal pole luba-

tudminna Sammuli puhkebaasi ja Viiratsi teletorni vahel
asuvasse koplisse. See ala on
jooksjatele avatud vaid 1.mail.
Ümber Viljandi järve jooksule on end kolm nädalat enne
starti kirja pannud juba üle
2000 osaleja. Korraldajad on
valmis võõrustama vähemalt
4000 jooksjat jakepikõndijat.
Tänavu antakse jooksu
start esimest korda Viljandi
staadionilt. Stardiaeg on aga
naguikka kell 12.
Ümber Viljandi järve jooks
on Eesti kõige pikemate traditsioonidega rahvaspordivõistlus ning tänavu saab see teoks
85. korda. Esimest korda joosti
ümber järve 1928.aastal. (Sakala)

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 8920
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kolmapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

135AASTA EEST
Sakala, 3. II 1879
Tuhalaanest kirjutatasse
meile: «Wiimasel aastal oli
Kreeka Õigeusu koolilaste
arw Tuhalaanes nõndakõrgeks tõusnud, et endine
üüritud koolimaja ruumi
poolest puuduliseks jäi.
Sellepärast üüris kooliwalitsus ruumikama ja igapidisündsama koolimaja, mis
8. jaanuaril seks sisse pühitsedi.

