Fideszi metoodikaoli üsna sarnane sellega, mida on väiksemas formaadis rakendanudka mõniEesti partei.Lisaks õmbles Fidesz valimisi puudutava seadusandlusekokku osavamalt kui rätsepmeister
Kiir.
HANS VÄRE,
Sakala peatoimetaja
Sakala
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Viimane kustutab tule
Viljandimaal on külasid, kus perearst võtab patsiente vastu üks või kaks korda
nädalas. Kohalikud on arstiabi üle rõõmsad, kuid kardavad, et kui kool kinni pannakse ja osa elanikke lahkub, jääb ühel
päeval ka arstikabineti uks suletuks.
LK 8

Viljandi maakonna päevaleht

sakala.ajaleht.ee

Hind 0,90

¤

Hoidis hruštšovkasid

eemal

Täna on legendaarse arhitekti Ott
Puuraidi 110. sünniaastapäev. Paljud Viljandi ja mitme teise linna inimesed elavad tänini tema projekti
järgi valminud majas.
LK 10

Kindlasti ei torma ma kohe Ugalas
lavastama omakir jutatud tükki ja seal
peaosa mängima.
OTT AARDAM, Ugala uus loominguline juht

LK 7

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

ILM

17°
Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm.
Puhub muutliku suunaga
tuul 1–6 meetritsekundis.
Sooja on 13–17 kraadi.Päike tõuseb Viljandis kell
5.56 jaloojub kell 20.39.

VILJANDIS
Kohvikus esineb
trio
Tallinna tänav on Viljandi tihedaima liiklusega tänav ning suve lõpul pannakse see torutööde pärast autodele mõneks ajaks kinni.

ELMO RIIG

TORUTÖÖD

Veevärk kaevab augustis linna
tihedaima liiklusega tänava üles
Marko Suurmägi
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Kui Viljandi vanalinnas
praegused teetööd läbi
saavad, hakatakse kaevama juba palju tihedama liiklusega Tallinna ja
Vaksali tänaval ning mõneks ajaks suletakse lõik
kaubamajast Ugalani.
Aktsiaseltsil Viljandi Veevärk
õnnestus eurofondist saada
suur toetus ning selle rahaga
hakatakse vanalinna piirkonnas uuendama vee-ja kanalisatsioonitorustikku.
«Nii suuremahuga torutöid
pole Viljandis vähemalt paarkümmend aastat olnud,» ütles
Viljandi Veevärgi juhatajaToomas Porro.
Kahe suve jooksul vaheta-

takse 2,6 kilomeetrit vee-ja
kaks kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku ning ehitatakse
juurde pisut vähem kui kilomeeter torustikku, mida mööda saabvihmavesi tänavaltära
voolata.

Torutööd liiklust ei halva
Kui vee-ja kanalisatsioonisüsteemisaabuuendadanii, et tänavatelekaevatakse vaid paar
auku ning torudviiakse nende
kaudu maa alla, siis vihmavee
äravoolu ehitamiseks on vaja
tänavad sõna otseses mõttes
lahtikaevata.
Vihmaveele rajatakse äravoolud kaubamaja eest Ugala
tiiki ning Lossi tänavale VäikeTuru tänavast Varese sillani.
Et järgmisel aastal on Viljandisrahvusvahelised hansapäevad, tahavadnii linnavalitsus kui veefirma need tööd

kindlasti tänavu ära teha.
«Nurgatagustes kohtades, kus
pole vaja ka eriti kaevata, saame järgmisel aastal ehitada,»
lisas Porro.
Viljandis tegutseva autoõpetaja, linna liikluskomisjoni
liikme JaakAlesma hinnangul
torutöödlinnaliiklust eihalva.
«Viljandi on väike linn ja siin
saab ümbersõite korraldada.
Kui juhtidele antakse piisavalt
infot, siis keegi siin ära ei eksi,» lausus ta.
«Väga hea, kui on raha neid
töidteha ehk saame siis hoopis parema tee kui praegu,» lisas Alesma.
–

Sada aastat vanad torud
Pärast kaevamist ja torude
maa alla viimist peab ehitaja
taastama ka tänavakatte.Seda
siiski vaid selles ulatuses, nagu ta varem lahtikaevas. Porro

Veevärk vahetab pumplat
Lisaks torude vahetamisele hakkab Viljandi Veevärk uuendama
Männimäe reoveepumplat. See
töö aitab laiendada Männimäe
tööstuspiirkonda.
«Sinna ehitavad uut tehast
Cleveron ja Bed Factory Sweden ning meil on nende teenin-

damiseks vaja pumpla välja vahetada,» selgitas Viljandi Veevärgi juht Toomas Porro.
Selle töö teeb aktsiaselts
Terrat.
Tööde hind on 118 000 eurot ning ehitus peaks algama lähinädalatel.

ei osanud öelda, kas niinimetatud kaeviku laius tuleb kaks
meetrit või rohkem, kindlasti
aga ei panda uut asfalti kogu
tänavale.
Kui tööd tehtud, on vanalinna munakivitänavateall torustik, mida mööda taevast sadanud vesi ära voolab ja nii ei teki suuri poriloike. Tähtsam on
aga see, et kesklinna ligi saja
aasta vanused keraamilised
reoveetorud võetakse üles ja
asendatakse uutega. Korda

saavad ka poole nooremad
puhta vee torud, mis on tihti
rikkeid põhjustanud.
Torustikku hakkabehitama
osaühing Taskar. Esialgu tegeleb see firma projekteerimisega ning ehitamiseks läheb suve teisel poolel. Töödehind on
pisut üle miljoni euro.
Torusid onkavas panna Turu, Tallinna, Vaksali,Kaalu, Kiriku, Hariduse, Lossi, Oru,
Kraavi, Posti, Tartu, Liiva ja
Supeluse tänaval.

Fellinis esinevad täna
kell 20 Maian Kärmas, Ain
Agan jaAndreMaaker.

Hiline üritus kahes
kirikus
Viljandi Paulusekirikus
algab tänakell 23 ülestõusmispüha vigiilia. Edasi liigutakse üheskoos Jaanikirikusse, kus kesköö paiku
toimub jumalateenistus
ristimise jaarmulauaga.

Filmid Männimäe
salongkinos
Männimäe salongkinos
täna filme einäidata.
Homme kell 14linastub
lastefilm «Rüütel Rooste», kell 16perefilm
«Pruunkarude maa», kell
18 dokumentaalfilmMai
Murdmaast «Ballettmeister» ja kell 20 põnevusfilm «3 päeva tappa».

Nukuteatris näeb
Tuhkatriinut
Viljandi nukuteatris etendub hommekell 16«Tuhkatriinu».
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TITAAN
«Kaasamine pole nagu kassipoja kasvatami-

ARVAMUS

ne, et võtad natist kinni ja surud ninapidi kuhugi sisse.See tähendab, et inimene tahab

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

ise milleski sõna sekka öelda.»
Viljandi linnavolikogu esimeesRandel Länts
(Sakala, 17. aprill)

Nädala foto. Hakkab pihta

VABA MÕTE

Ungari supp
Ukrainavahele,

palavate sündmuste
kõrval jäi paljudel ilmselt kahe silma
mis toimus paari
nädala eest selle naaberriigis Ungaris. Maal, mille elanikud on
keelekaudu meiega suguluses ja
millega me ühisesotsialistliku
mineviku tõttu teatavat empaatiat

võiksime tunda.
Õigupoolest ei juhtunud Ungaris midagi erilist on ju valimised demokraatliku riigikorra tähtsamaid ja loomulikumaidinstrumente. Tähelepanuväärne on aga
see, et valimiste tulemusena säilitas valitsev partei Fidesz parlamendiskahe kolmandiku suuruse
enamuse ja võib peaminister Viktor Orbáni juhtimisel teha, mida tahab. Kas või muuta oma suva järgi
konstitutsiooni, nagu ta juba teinud
on.
Eelmise valitsemistsükli jooksul
tõestas Orbán ilmekalt, et ei istu
käed rüpes. Paraku ei hakanud ta
silmapositiivse poole pealt. Muu
hulgas teenis Ungari Euroopa Lii–

Hans
Sakala

Fideszi

metoodika oli
üsna sarnane sellega, mida

on väiksemas

dultmitu korralekutsuvat märkust
ebademokraatlikkustsoodustavate
seadusemuudatuste eest, Orbán ise
aga pälvis rahvusvahelise pressi tähelepanu, ehitades oma 1700 elanikuga kodukülla Felcsúti 3500 pealtvaatajale mõeldud jalgpallistaadioni.
Miks siis nii suur hulk inimesi juhitud demokraatia ja isikukultuse
suunas kalduva poliitliidri poolt
hääletas? Osaliselt ilmselt seetõttu,
et nadtõesti usuvad. Osaliselt, sest
varem võimul olnud jõududes ollakse veelrohkem pettunud. Kaugeltki vähetähtis pole aga seegi, et
kuigi Ungari viimaseid valimisi
peetakse vabadeks, ei peeta neid
õiglasteks.

Fideszisellega, mida

metoodika oli üsna sarnane
on väiksemas formaadis rakendanud ka mõni
Eesti partei. Suurehituste ajastamine valimisteks, avaliku rahakasuta-

Väre

formaadis rakendanud
ka mõni
Eesti partei.Lisaks
õmbles
Fidesz
valimisi
puudu-

tava seadusandluse
kokku
osavamalt
kui rät-

mine enda reklaamimiseks... Lisaks

sepmeis-

ter Kiir.

õmblesFidesz valimisi puudutava
seadusandlusekokku osavamalt kui
rätsepmeisterKiir. Muu hulgas said
nii parteid kui üksikkandidaadid
üsna lõtvadel tingimustel riigieelarvest valimiskampaaniaks kopsaka
toetuse. Paistab kaasav, kas pole? Tulemuseks oli aga
see, et valimistel osales 18 erakonda, mis killustas
opositsiooni täielikult.Parlamenti pääses neist seetõttu vaid neli.
Meil seisavad ukse ees Euroopa Parlamendi valimised. Erinevalt Ungari hiljutistest valimistest pole
need ainult vabad, vaidka üsna lähedal õiglastele (kes
seda päris õiglust ikka kätte saab). Ent kui eelmisel
korral esindas parteidevastast üksikkandidaatide rinnet kuus inimest, siis nüüd on neid 16.
Mäletatavasti lõppesid viieaasta tagused europarlamendivalimised sellega, et erakondades pettunud
inimesed andsid Indrek Tarandile vaid 0,3 protsendi
võrra vähem häälikui võitjaks tulnudKeskerakonnale. Seekord loobavatud nimekirjade süsteem üksikkandidaatideleparemad tingimused kui toona, kuid
tulenevalt killustumisest ma paraku ei usu, et keegi

neist Tarandi tulemustkorrata suudab.
Ungaris keedetud suppi tasubmeeles pidada ka ju-

hul, kui Eestis viimaks tõesti parteide riigieelarvest
rahastamist ümber korraldama hakatakse. Mõni näiliselt demokraatiatedendav mõte ei pruugi seda tegelikkuses sugugi olla.

Kui suvisel ajal kollendavad võililled kõikjal, siis aprillikuu keskpaigas teeb nende nägemine paljudele rõõmu. Ühest küljest seostub
võilillepuhmas küll muruniitmise vajadusega, teisaltkuulutab see soojade ilmade saabumist. Igasuvine muruniidukiralli pole
enam kaugel, aga võimalus võtta päikest ja end mõnes veekogus märjaks kasta samuti mitte.
Pildil olevad päikese käes küütlevad võililled hakkasid fotograafile silma kolmapäeval Viljandis SuureVenna pubi seina jakõnnitee
vahel.(Sakala)

NÄDALA NÄGU

NÄDALA TEEMA

Tagasi
Ugalasse

(Valesti) parkimise
küsimus

Kui mõni teatrikauge inimene
võib Ugala uueks loominguliseks juhiks valitud Ott Aardamit teada vaid teleseriaalist
«Õnne 13»,kus ta mängib Jaanust, siis paljud on kindlasti
kursis, et praegune Theatrumi
näitleja tuleb Viljandisse tööle teistkorda. Pärast lavakunstikooli lõpetamist kuulus ta
seitseaastat Ugala koosseisu ja
pälvis selle aja jooksulnii publiku-kui kolleegipreemia. Viljandi teatriga on Aardam mingil määral seotud olnud kõik
viis aastat, mil ta on eelkõige
Tallinnas tegutsenud.
Eelnev tähendab, etaugustikuus uuele ametikohale asuvat Ott Aardamit ootavad ees
vanad sõbrad ja tuttav keskkond. Lisagem siia asjaolu, et
Aardam pole üksnes näitleja,
vaidka edukas lavastaja ja näitekirjanik, ning võibki tõdeda,
et eeldused Ugala loomingulise juhi rollis hästi hakkama
saada on suured.
Tänase Sakala intervjuus
ütleb Ott Aardam, et asub loo-

Üleeilseks oli viimatisele
Sakala veebiküsitlusele vastanud enam kui 150 inimest jaligemale 80 protsenti neist leidis, et vanalinna tänavate remondi ajakskahesuunaliseks
muudetudLossi tänava lõigul
peatumise ja parkimise ära-

MARGUS ANSU (POSTIMEES)

keelamine on õige. Mõeldes
sellele, kui tihti on selnädalal
sealnähaolnudparkivaid autosid, võinuks arvata, et muudetud liikluskorraldust sedavõrd üksmeelselt ei toetata.
Aga jusiis tulenebrikkumiste
rohkus eeskätt autojuhtide hajameelsusest või liiklusmärkide kesisest tundmisest.
Liiklusmärki eiravaid autojuhte ei saa muidugi niisa-

ma jätta. Ainult et kuigi liiklusrikkujatega tegelemine on
politseinike rida, on neil ilustamata öeldes targematki ette võtta,kui vääralt pargitud
auto juhti oodata. Tõsi, vähemalt ühel korral on nad seda
sel nädalalteinud.
Huvitaval kombel pole
Lossi tänaval tehtud muudatus tekitanud Viljandi vanalinnassenisest suuremat parkimiskohtade puudust. Vabu
kohti on olnud tööpäeva sees
isegi Grand Hoteli ees parklas, mis on pärast tasuta parkimise tagasitulekut sageli
puupüsti autosid täis olnud.

Karl-Eduard Salumäe

mingulise juhi kohale esialgu
kolmeks aastaks. Et aga Ugala
juhid on viimastelaastatel vahetunud tihemini, kui võiks,
loodavadilmselt paljud, kellele teater korda läheb, et tema
ametiaeg kujuneb pikemaks.
Kui kõik sujub, siis miks mitte
näiteks teineseitse otsa teha?
Karl-Eduard Salumäe

KOMPVEK

«Kitsas ei tähenda, et ei mahu sõitma. Ja kui
sõitma mahub, tähendab see, et probleemi pole.»
Maik Madi kommentaar uudisele
«Keelumärgi eirajad pääsevad puhta nahaga»
Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksabSakala 10 eurot puhtalt
kätte. Kui näed siin oma kommentaari, võta ühendust aadressil
karl.salumae@ajaleht.ee.

MARKO SAARM
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110 000Kunagise

kultuurikooli hoone järjekordne enampakkumine on kavas
kolmapäeval ning alghind on
110 000 eurot. Kohtutäitur on kinnistut võla katteks üritanud müüa
juba üle aasta ning selle ajaga on
hind langenud 540 000 euro võrra

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

Lasteaedades
rõõmustati
pühade üle
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Viljandi lasteaedades
värviti lihavõttepühade
eel mune, valmistati
munatoite ja otsiti kevade märke.

Kui Edelaraudtee paari aasta eest Türi–Viljandi raudteelõiku renoveerima asus, kerkis küsimus, kas Paalalinna ülesõidukohta peaks tagasi panema
seal kunagi olnud tõkkepuud. Lõpuks otsustas komisjon, et seda pole siiski tarvis.
ELMO RIIG

LIIKLUSOHUTUS

Raudtee valdaja: Viljandi
maakonna ülesõidukohad
on heas seisukorras
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Kolmapäeval Harjumaal
kaks inimelu nõudnud
veoki ja reisirongi kokkupõrge sunnib küsima,
millises seisukorras on
Viljandimaa raudteeülesõidukohad.
Tallinna ja Viljandi vahelist
raudteed haldava Edelaraudtee Infrastruktuuriaktsiaseltsi
juhatuse liikmeRain Kaarjase
kinnitusel hinnatakse Viljandimaa ülesõidukohtade seisukorda ja ohutust kord aastas täpselt samamoodi, nagu seda tehakse igal pool mujal Eestis.
«Vastavalt eeskirjale on
meil kohustus iga kalendriaasta mais või juunis komisjoni
kaasates korraldada ülesõidukohtade ja sealsete seadmete
ülevaatus. Seda me loomulikult ka teeme,»selgitas ta.
Muu hulgas tuletas Rain
Kaarjas meelde, et Viljandimaal looklevraudteelõikläbis
hiljuti põhjaliku uuenduskuu-

ri, mille ajal vaadati üksipulgi

Tema mäletamist mööda põhjustas enim vaidlust Viljandis
Paalalinna elurajooni servas
asuv ristumiskoht. Seejuures
moodustatispetsiaalne komisjon, otsustamaks, kas sinna
peaks tõkkepuud tagasi panema, nagu see oli nõukogude
ajal. Lõpuks jäi peale nende
arvamus, kelle meelest pole
see otstarbekas, sest rongiliiklus pole kõnealuses paigas väga tihe ning aeglaselt liikuvad
tõkkepuud võivad tipptundidel
tekitadaautoteele asjatuid jär-

saatuslikuks saab argirutiin,
terviserike või mingi muu
raudteest sõltumatu asjaolu, ei
päästa paraku miski.»
Maanteeameti Viljandi
esinduses töötav liikluskorralduse osakonna peaspetsialist
Alard Tallo seevastu avaldas
arvamust, et tõkkepuuga ülesõidukohtades on hajameelsusest jarutiini sattumisest tingitud õnnetuse juhtumise tõenäosus siiski märksa väiksem
kui üksnesfoori võiliiklusmärkidega tähistatudkohtades.
«Tõkkepuu on ikkagifüüsiline takistus, mis püüab rohkem tähelepanu,» arutles ta
ning kinnitas, et kui raha poleks vaja lugeda, soovitaks ta
igale ülesõidule tõkkepuud

jekordi.

paigaldada.

üle kõik ülesõidukohtade detailid.

Tõkkepuuga või ilma

Rääkides äsjasest traagilisest juhtumist Raasikul, rõhutas Kaarjas, et täielikult õnnetusekindlaks pole võimalik ühtki ülesõidukohtaka kõige parema tahtmise juures muuta.
«Pangem tähele, et sealsõitis auto rongile külje pealt sisse. Kurb küll, aga seda poleks
ka tõkkepuu saanudtakistada.
Sellistes situatsioonides, kus

Viiepallisüsteemis neli
Sakala palvel viiepallisüsteemis Viljandimaa raudteeületuskohtadele hinnetandes jäiTallo nelja juurde, öeldes, et kõik
seda tüüpi ristmikud vastavad
nõuetele, on korralikult tähistatud ning piisavas ulatuseskõrgetest puudest puhtaks raiutud.

Lasteaias Krõll algas neljapäev õues tibutantsuga ning
hiljem hakkasid lapsed erivärvilisi mune otsima. «Igal
rühmal olidise värvi munad
ning kui suuremad kogusid
neid 12,siis väiksemadkuus,»
rääkis õppejuhataja Riina
Heinpõld.
Ka Karlssoni lasteaias
värviti hommikul mune ja
osa rühmi läks neid välja sööma. Õppejuhataja Monika
Kümnik ütles, et munapühade ettevõtmised seoti sujuvalt käesoleva südamenädalaga. «Meie jaoks on need ennekõike siiski kevadpühad,
kus lapsed otsivad kevadet.
Meil on selleks ilus nurgake,
kus on jänesed, munad ning
päike.»
Mesimummu lapsed värvivad mune tuleval nädalal.
«Praegu on meil käsil teatrifestival, mis saabteoks juba
seitsmendatkorda ning mille lõpetamine laste haigestumiste tõttu varem ära jäi,»

rääkis õppejuhataja Külli
Villems. Küll aga tegid lapsed neljapäeval pühadega
seotud meisterdustöid.
Männimäe lasteaias valmistati neljapäeval aga munasööke. Direktor Ene Männik ütles, et lapsed tegid täidetud mune ja munavõileibu
ning hiljem sõidneed ise ka
ära. «Hommikul värvimist ei
olnud, küll aga leiab see aset
õhtul, kui lasteaeda tulevad
vanaemad, kellega koos hakkavad lapsed mune sibulakoortega värvima,» lisas direktor.
Midrimaa lasteaias oli
neljapäeval hoopistükkis kevadkarneval, kus nii lapsed
kui täiskasvanud olid riietatud kostüümidesse. Nii lõpetati meeleolukalt südamenädal ja tähistati munadepühi.
«Lapsed ise värvisid mune ja
praegu täidavad nad mitmesuguseid ülesandeid, mis on
paberi peal kirjas: otsivad urbasid ning ringi käib kostümeeritud jänes,» ütles õppejuhataja Urve Leemet neljapäeva ennelõunal.
Mängupesa lasteaia mudilastelkäis külas kukk, kes
poetas maha ussikesi, mida
lapsed siis üles korjasid. Ussikesteks olidlasteaia direktori Sirje Kõuhkna sõnullõngajupid.

ARVAMUS
Alard

Tallo
maanteeameti liik-

luskorralduse peaspet-

sialist

Kui ma oma subjektiivse
hinnangu põhjal midagi
Viljandimaa raudteeülesõidukohtadele ette heitma peaks, siis ehk seda, et
need on lahendatud kolmelmoel.Leidub neid, kus
on tõkkepuud, aga ka neid,
kus on piirdutud foori või
ainult liiklusmärkidega.
Siin peitub väike varjatud
oht, sest juhidpeavad igas
kohas keskenduma erinevatele asjadele. Kui kõik
oleks ühesugused, oleks
tervikpilt turvalisem.

«Eeldusel, et juht onroolis
tähelepanelik, ei tohiks siin
küll mingit ohtu olla,» arvas ta.

Koos vanaema Lea Malingu ning vanaisa Jüri Malinguga oli pühademune
tulnud neljapäeval Männimäe lasteaeda värvima ka Jürgen
Maling. Poiss lõi sibulakoortega värvitud mune kokku ning oli
silmnähtavalt õnnelik.
ELMO RIIG

Noortel muusikaloojatel
läks Märjamaal hästi
Märjamaal peetud üleriigili-

se noorte omaloomingukonkursi finaalis osalenud Viljandimaa nooredtulid tagasi
heade kohtadega.
Katrina Reimand sai nooremas vanuseklassis esikoha
nii oma laulu (õpetaja Maarika Reimand) kui ka klaveripalade tsükli (Aili Lee)

eest.
Viljandi muusikakoolis

flööti õppiv Kärt Pihlap (Kristel Kutser) sai eripreemia võluva meloodia eest.
Eripreemia parima lastelaulu eest pälvis Emma Sepp
(Maarika Reimand).

Tarvastus õppiv Reesi
Koidu võitis vanemas rühmas
esikoha oma virtuoosseakordionipala ning klaverile ja
tšellole kirjutatud teose eest.
(Sakala)
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PARIMAD
Tänavuse Carl Robert Jakobsoni nimelise füüsikavõistluse võitjad
•

•

•

VIII klass
1. Jakob Univer Jakobsoni koolist
2. Alex Jelisejev Jakobsoni koolist
3. Hans Kristjan Kivistik Paalalinna koolist
IX ja X klass
1. Martin Ruut Viljandi gümnaasiumist
2.-3. Lisanne Nääb Jakobsoni koolist
2.-3. Danel Leppenen Tääksi põhikoolist
XI ja XII klass
1. Andres Anissimov Viljandi gümnaasiumist
Allikas: Maila Visnap

Jõuproovi parimaid
tasustati rahaga
Siim Piirak
siim.piirak@ajaleht.ee

Ehtsates hansarõivastes on uhke tunne hansalinna tänavatel kõndida.

2 ELMO RIIG
×

VANA MOOD

Kuradiaukudega
kleitides naised
patseerisid mägedes
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

On muuga kuidas on,
aga igal juhul polnud
ühelgi 17-st keskaegse kleidi kandjast kolmapäeval Lossi tänaval
kõndides muret, et keegi
neidis samasuguses kleidis vastu võiks jalutada.
Kahelnaiseloli seljas kehakate, mis saikeskajal tuntuks kui
kuradiakendega kleit. See lahtiste külgedega pealiskuub tekitas omal ajal kirikumeestes
nördimust.Nood jõudsid järeldusele, et kurat saab kenasti
sellistkleiti kandva naise puusale istuda ja mehed kirikust
eemalemeelitada.

Ärev tunne
Viljandi lossimägedesposeerisid kolmapäeva pärastlõunal
fotokaameratele kõik naised,

kes olid mullualanud kursusel
endaleehtsad hansakostüümid
õmmelnud.Kursuse korraldas
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakondkoos Viljandi muuseumi ja loomeinkubaatoriga.
Naised tutvusid XIII–XVI
sajandi moeloo, olustiku ja
kommetega. Osalejad said
komplekteerida endale meeldivakostüümi ning sellekevadeks valmis õmmelda.
«Väga ärev tunne on,» ütles
lossimägede poole jalutades

kursuse eestvedaja Piret Aus.
«Mulle on see esimene kord
keskaegsel linnatänavalkeskaegsetes rõivastes käia.Kleidiäär on maani, nii et sedatuleb
ülevalhoida. See tõmbabselja
sirgu ja rinna ette rüht on ikka midagi muud!»
Aus rääkis, et Viljandi võõrustab järgmiselaastalrahvusvahelisi hansapäevi ja et külalisi väärikalt vastu võtta, oligi
viimane aeg hakata ajastukohastelekehakatetele mõtlema.
Koolitajaiks olid kogenud
–

praktikud ja õppejõud. Katrin
Koch-Maasing on hariduselt
moekunstnik-disainer, kes alates 1999. aastast on taaskehastajana uurinud javalmistanud
ajaloolist rõivastust. Lea Maling on Viljandi muuseumis
hansakostüümide õpitube korraldanud juba2006. aastast.Tema valmistatud keskaegseid
kostüüme on demonstreeritud
hansapäevade ajal nii Pärnus
kui Viljandis. Monika Pill on
kutseline õmbleja, Viljandi käsitöömeistrite koja Bonifatiuse
gild üks loojaid. Seal asuvas
kehakatte töökojas on viimastel aastatel valminud üle saja
hansakostüümi ning korraldatud õpitube.

Sobib lossimägedesse
Kostüümid on autentsed pealaest jalatallani. Lea Malingu
tähelepanekut mööda osutus
naistele kõige keerulisemaks
lõikamine.
«Keegi ei julgenud kallile
materjalile kääre sisse lüüa,»

Kevade värvi kleidis Isabel Tamme
oli üks kursusel osalenutest.

meenutas Maling muiates.
«Kardeti, et mis saab siis, kui
untsu läheb!»
Villased sangad telliti spetsiaalselt Tallinnast. Kleidile
kulus sedanäiteks kolm, särgile kaks meetrit.
«Väga uhke tunne on sellistes riietes lossimägedes olla,»
ütlesMonika Pill. «See on väga
tore, et nii paljud naised need
rõivad tõesti valmis said ja tahavadneid kanda.»
Huvistkursuse vastu annab
tunnistust seegi, et esialgu planeeritud ühe asemel tuli naised jagada kolme töörühma.
29. aprillil avatakse Viljandi muuseumis näitus «Keskaegsest rõivast hansakostüümini», millel eksponeeritakse kõiki kursuse käigus valminud
kostüüme jaaksessuaare. Näitus jääbavatuks 29. maini.

Kolmapäeval kutsuti Viljandi raekotta Carl
Robert Jakobsoni nimelise füüsikaülesannete lahendamise
võistluse võitjad, keda väga hea tulemuse
eest premeeriti 50 euro või raamatupoe kinkekaardiga.
1993. aastast korraldataval
füüsika tippvõistlusel, kuhu
kutsutakse üle-eestilise füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemustepõhjal parimad ainetundjad, oli tänavu
erakordselt vähe gümnasiste.
Võistluse peakorraldaja
ja maakondlikufüüsika ainekomisjoni juht Maila Visnap
ütles, et kutsutud viiest gümnasistist tuli kohale kolm.
«Näib, et noorfüüsikutekontingentkipub pärast põhikooli mujale gümnaasiumi minema,» nentis ta.
Visnap tõi aga esile kaheksanda klassi poisi Jakob

Univeri, kes käis nädalavahe-

tusel üle-eestiliselloodusteaduste olümpiaadil, kus ta sai
kolmanda järgu diplomi. Ainekomisjoni juhi sõnul ongi
jõuproovi idee selles, et propageerida füüsikat ning teha
trenni enne üleriigilist vooru.
Jakobsoni-nimelisevõistluse peakorraldaja jäi tulemustega rahule ning väljendas heameelt, et lahenduskäikudes olihuvitavaid leide.
25. märtsil 21. korda aset
leidnud võistlusel lahendas
keerukamaidfüüsikaülesandeid 20 Viljandimaa õpilast.
Pidulikul lõpetamisel andis
parematele lahendajatele ja
nende juhendajatele auhinnad abilinnapea Ardo Agasild. Võitja sai 50 euro suuruse stipendiumi ning teisekoha omanik sai 30 ja kolmandakoha hõivaja 20 euro suuruse raamatupoe kinkekaardi.
Võistluste korraldamiseks vajalik raha saadi Viljandimaa omavalitsuste liidult, linnavalitsuselt ja Jakobsoni gümnaasiumi arengufondist.

Füüsikaülesannete lahendamise võistluse võitjad käisid kolmapäeval
raekojas autasu saamas.
MARKO SAARM

Alates maikuust tulevad päästjad koju tuleohutust õpetama
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Maistkuni aasta lõpuni käivad
päästeameti töötajad umbes
450-s Viljandimaa kodus, et inimestele tuleohutuse teemal
nõu anda.
Kogu Eestiskavatseb päästeamet üle vaadata ligikaudu
kümme tuhat majapidamist.
«Tegemistei olekindlastikontrollkäikudega, vaid nõustamisega,» toonitas päästeamet
pressiesindaja LiinaReinsaar.
«Individuaalse nõustamise
kaudu tahameinimesteleteadvustadanende elupaigas varit-

sevaid ohtusid ning leida nende ennetamiseks parima lahenduse.»
Ehkki nõustamist«Kodu tuleohutuks!» on tehtud juba
2007.aastast, pole seda nii suurelt varem ette võetud. «Vajadusoleksküll suurem, kuid me
lähtume oma võimekusest, mis
on sel aastal 10 000 majapidamist,» vastas pressiesindaja küsimusele, kas kevadel alguse
saanudsuitsuanduritekontroll
on andnud põhjust mahtu suurendada.
Mullu käidi Eestis 1655 ja
Viljandimaal 46 kodus.
Päästjad ei lähe igasse ma-

japidamisse, vaid nendesse,
mida on omavalitsusest soovitatud.Tuleohutust puudutavat
infot tahetakse jagada eeskätt
nendele inimestele, kel võib
seda muidu olla raske saada
või mõista. Reinsaar selgitas, et
tegemist ei oleainultpensionäride või kehvemal järel peredega, vaid ka metsataludega,
kuhu teave kergesti ei jõua.
Küsimusele, kas igal aastal
käiakse eri inimeste juures,
vastas Liina Reinsaar, et vajaduse korral minnakse mõnda
koju ka uuesti.Selline vajadus
selgitatakse välja koostöös
omavalitsustega.

«Pensionäridepuhul onsageli probleemiks, et neil pole
lähedasi ning vanust on nii palju, et ise suitsuanduri juurde
enam ei küüni. Samuti võib
küttekehas võikorstnajalas olla pragusid, millest ei teata,»
tõi ta näiteid.
Üle vaadatakse ka elektriseadmed ja kui kodus on tulekustuti, kontrollitakse sedagi.
Muu hulgas räägitakse lahtise
tulekasutamisest ning erilist tähelepanu pööratakse suitsetamisesttekkinud tulekahjudele.
Kui majapidamises suitsuanduritei ole, trahviei tehta,
kuid sel juhul ei anta ka tasuta

andurit.«Päris nii ei ole, et kõikidele pannakse suitsuandur
lakke.Küll aga vaadatakse võimalusi, kuidas see sinna saada,» selgitas pressiesindaja.
Kui inimesel pole endal
võimalik suitsuandurit muretseda, siis koostöös päästeametiga leitakse selleks lahendus.
Koju tulevad inimese elupaigale lähima vabatahtliku
või kutselise päästekomando
töötajad ning regiooni päästeteenistujad. Nad annavad sellest ette teadatelefoniteel või
teatisega. Kodukülastuse tegijad tunneb ära päästeameti
eraldusmärkidega riietuse

ning hologrammiga punase
töötõendi järgi.
Päästeameti meediaesindaja sõnul on kodudes käimine aastate jooksul ka tulemusi
andnud, sest hukkunute arv on
vähenenud. Nõustamine on
aga kõige tõhusam tulesurmade ennetamisemoodus.
Liina Reinsaare hinnangul
on külaskäigud tulusad, sest
inimene saab oma elupinnal
just sellekohtakäivat tuleohutusnõu. «Suuremate probleemide korral oleme kohtunud
omavalitsuse esindajatega ja
püüdnud üheskoos leida lahendusi,» märkis ta.
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MEISTERDAMISVÕISTLUS

Lapsed valmistasid
hooga hüppava
koletisauto
Aivar

Sakala 5

HINDAMISTEENUS
KÕIKIDE PANKADE POOLT
AKTSEPTEERITUD
–

Elamispindade / Äripindade / Põllumaade / Elamukruntide hindamine /
Hindamine finantsaruandluseks / Konsultatsioon

Aotäht

Anna Volmer

Egle Miller

Hindaja maakler

Hindaja

aivar.aotaht@ajaleht.ee
/

Koolilaste meisterdamisoskust hindav võistlus hakkab ka tänavu silma Viljandimaalt saadetud tööde suure arvu
poolest.

tel 527 7359

tel 5346 9981

Anna.Volmer@arcovara.ee

Egle.Miller@arcovara.ee

www.arcovara.ee/viljandi

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOL
korraldab järgmisi tasulisikoolitusi:

Autor Jüri Kallaste Kalmetu põhikoolist

tot.

AUTOPINDADE ETTEVALMISTUS VÄRVIMISEKS
(52 t) 28.04.–19.05.
KERGKONSTRUKTSIOONIGA MÖÖBLI RESTAUREERIMINE
(65 t) 13.05.–19.06.
SOOVIJATELE KLASSIRUUMIDE RENT!
Info jakirjapanek tel 433 3095, 5303 7346,
e-post koolitus@vykk.vil.ee
VÜKK-i täiskasvanute koolituskeskus, Leola 15a, 71020 Viljandi

Autor Kunnar Aun Kirivere põhikoolist

Uue-Rõuna talu

seemnekeskus

ostame

METSAKINNISTUID
üle Eesti: tel 507 2544

www.erametsa.ee

Autor Helar Ruul Olustvere põhikoolist

HEINASEEME
HAUAKIVID

MURUSEEME
ON

VARAJANE SUVINISU "Mooni"
ei

puurkaevude puurimine
pumpade
paigaldus

IWiWiW

5102666

salvkaevude
pesu

illiftiivi.ee
järgmisi

korraldab

tasulisi

J

Stokkeri korraldatud võistlus
kannab sedapuhku nime «Ehita hüppav monster truck». Poolfinaalidesse jõudis üle 300 auto, neistüle 70 Viljandi linna ja
maakonnakoolidest.
Selle nädala kolmapäeval
valisid Stokkeri esindajad Viljandimaalt finaali seitsemudelit. Need on valmistanud Jüri
Kallaste Kalmetu põhikoolist
Kunnar Aun Kirivere põhikoolist, HelarRuul Olustvere põhikoolist, Mehis Suigusaar Tääksi põhikoolist, Karl MartinKadaja Jakobsoni koolist, Kerli
Ollo Kaare koolist ja Tivo
Kaurov Ämmuste koolist.
Stokkeri turundusjuhtPeep
Pajumäe ütles, et koolilaste
tööde tase on taas väga kõrge ja
suurt rõhku on pandud viimistlusele.
«Viljandi kandi koolid on
alatiolnudmeie võistlustelkaalukad tegijad jahulga korralike
tööde seast oli valikut teha
raske,» lausus ta. «Pakuti väga
huvitavaid vedrustuselahendusi, mis on teadupärast monster
truck’i üks tähtsaidosi.»
Pajumäe märkis, et sedapuhku lõidvõistlusel kaasa ka
uued osalejad, Viljandimaalt
näiteks Ämmuste kool. «Tahame hoida üleval koolipoiste
meisterdamishuvi ja uuedkoolid on võistlusele väga oodatud,» lisas ta.
2006. aastast on Stokkerkutsunud õpilasi valmistama tuulelohesid, kiirendus-ja raadio
teel juhitavaid autosid, paate,
veotraktoreid ja amfiibautosid.
Vaid ühelaastal on võistlus vahele jäänud.
Tänavusedkoletisautod on
mootorita. Finaalis peab auto
veerema rajalt, mis esialgseil
andmeil tuleb kuni 8 meetrit
pikk, poolteist meetrit lai ja
mille alguspunkt asub 2–3
meetri kõrgusel. Raja lõpus
teeb auto väikese hüppe.
Žürii mõõdab mudel
sõidukil raja läbimise aega ja
sooritatudhüppepikkust. Auto
peab hüppe järelpüsti jääma.
Mudelautovalmistamisel ei
tohtinud võtta valmis mänguautode osi, vaidkõik detailid tuli
ise teha.Küll võis kasutada kinnitusvahendeid. Kas tehaauto
puidust, metallist, paberist või
mõnest muust materjalist, jäi
osaleja valida.
Auto maksimaalseks raskuseks lubaskorraldaja ühekilogrammi ja sõiduk pidi mõõtmetelt täielikult mahtuma
A4-formaadis paberilehele.
Tänavunefinaal on 10. mail
Tallinnas Pirital ja seal võtab
omavahel mõõtu poolsada au-

küttekaevude puurimine

e-post ilmarm @infotek.ee
AUTOPINDADE

(52

ÜHENDATUD
ILJANDI
KUTSEKESKKOOL

ETTEVALMISTUS

1)

'

3

koolitusi:

VÄRVIMISEKS

28.04.-19.05.

Autor Mehis Suigusaar Tääksi põhikoolist

22. aprillil kl 10–12
Viljandis Posti 20
Vastu võtab proteesimeister Tallinnast Arvo Kelement.

Kaasa võtta abivahendikaart, arsti saatekiri.

www.hauakivi.ee

Autor Karl Martin Kadaja Viljandi Jakobsoni koolist

Info tel 740 0006 või 650 1322.

Aeg kaugeid aegu meelde toob
ja sooja tunde südamesse loob.
Ole terve ja tugev aastate teel!

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Viljandi Maxima X kauplus kutsub tööle

Autor Kerli Ollo Viljandi Kaare koolist

?

Juubilari õnnitlevad ja
kallistavad sõbrad
nooruspäevilt.

?

?

?

?

PEAKASSAPIDAJAT
KASSAPIDAJAT-MÜÜJAT
SAALITÖÖTAJAT
TRANSPORDITÖÖLIST
KORISTAJAT
Info tel602 3116 personal@maxima.ee
?

Autor Tivo Kaurov Ämmuste koolist
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Meil on tulevikku!

REKLAAM
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19. IV

TEEMAD

Täna, 19. aprillil etendab
näitering Rassijad Võhma
vaba aja keskuses Hermann Bahri komöödiat
«Mees, naine ja kontsert».

Toimetaja TIINA SARV, 433 0046, tiina.sarv@ajaleht.ee

TEATER

Uus loomejuht ei
kavatse alustada
oma näidendiga
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Suve viimasel kuul asub
Ugala loomingulise juhi
ametisse praegu Theatrumis näitlejapalgal olev
Ott Aardam.
Andekalt ja vähekonfliktselt
nooreltmeheltloodetakse teatris palju, seda enam et Ugala
pole talle võõras ta on siin
kuus aastat näitlejana töötanud.
–

Ott Aardam, Ugalas on juba
päris kaua olnud üsna keerulised ajad: juhid on tulnud ja
läinud.Kas teietulete ja jääte?Ega te ütle, et see aeg ongikolm aastat?
Esialgu olenküll mõelnudkolme aasta peale. Et oleks kolm
intensiivset aastat ja eks siis
vaata edasi.
Ega need keerulised ajad
ole põhjustatud neist kolmeaastastest perioodidest. Kui
Indrek Sammuliga sellest kunagi rääkisin, leidis ta kolm
aastat olevat justparaja aja, et
ideedei hakkakskorduma. Ise
arvan, et teatrile ei pruugi kõige parem olla, kui keegi tuleb

sinna plaaniga igavesti paika
jääda.

ellu uue mõõtme. Nii neile, kes
laval, kui ka neile, kes saalis.

Algav remont paneb Ugala lähitulevikule oma pitseri, aga
kindlasti olete loomingulise
juhi kohale kandideerides
teatri näole mõelnud. Milline
peaks teiemeelest olema Ugala repertuaar? Kas on mõni
lavastus, millekavva võtmises te juba praegu kindel olete?
Praegu remondiaastale mõeldes tundub loominguliselt põnev ja olulineleida linnas jaka
maal üles uued mängupaigad,
liikudes nii oma publikule lähemale.
Ugala peaks olemaavatud.
Näen Viljandis suurt potentsiaali koostööd teha, näiteks
kultuuriakadeemiaga, samuti
mitmekülgse ja tugeva muusikute seltskonnaga.
Et Ugala on piirkonna ainus professionaalne teater,
peavadrepertuaaris esindatud
olemakõik žanrid ning meeles
tuleb pidada, et ükski žanr ei
ole teistest madalam.
Püüan jätkata sama rida,
midaminu senised lavastused
Ugalas on kandnud. Teater
võiksrääkida tähtsaid lugusid,
mis toovad inimeste igapäeva-

Olete väga mitmekülgne: näitekirjanik, lavastaja, näitleja,
muusik. Milline külg edaspidi peale jääb? Võiloodatekõigega edasi tegelda?
Muusik olen ma viimasel ajal
peamiselt vaid oma poja tungivalsoovil. Aga ülejäänud kolm
asja on mulle loominguliselt
väga olulised ja mõneti ka lahutamatud, nii et eioska öelda,
mis neist peale jääb.Kindlasti
ei torma makohe Ugalas lavastama omakirjutatud tükki ja
seal peaosa mängima. Kõigepealt tuleb aru saada, mis see
loomingulise juhiamet täpselt
on.
Tulete Viljandisse koos perega. Kas abikaasa Laura Petersonist saab Ugala näitleja?
Laura jääb edasi Theatrumi
näitlejaks, mis ei välista, et ta
mõnes Ugala lavastuses kaasa
teeb.

Ott Aardam on Ugala uus lootus. Tööd teatri loomingulise juhina alustab ta 1. augustil.

Päris noore mehena ronisite
Saaremaal koos sõpradega 192
meetri kõrguse telemasti otsa, et imetledasealt avanevat
vaadet. Kas Viljandisse tulek
on samamoodi väikestviisi

riskimine millegi ilusa nimel?
See toonane ronimineoli tõesti üks minu elu võimsamaid ja
Viljandisse tulekus on tõepoo-

lest midagi sarnast. Või siis on
see nagu reisile minek: põnevus ja ootus ning ka väike ärevus onsees selle kõige ees, mis
tegelikult juhtuma hakkab. Või

LAURA

PETERSON

uue lavastuse alustamine: on
plaanid jamõtted, midasoovid
ellu viia, aga samas tulebalati
astuda erutav samm teadma-

tusse.

Killuke teatrielu läbi noore näitlejanna silmade
et olla kultuurilukku kirjuta-

Tiina Sarv

tiina.sarv@ajaleht.ee

tud.
«Kellelegi pole selles raamatus liiga tehtud. Kui mõni
inimene ei olegi meeldinud,
siis on temast lihtsalt mööda
mindud,» lausus Ülo Võsar lõpetuseks.

10. aprillil kogunes Viljandi linnagaleriisse raamatukogu kolmandal
korrusel kenake hulk
rahvast Elle Eha raamatu «Tähed panevad ilmaruumi särama» esitlusele.

Ilusad aastad

Ülo Võsari õhutusel jatoime-

tamisel trükivalmis saanud
teos hõlmab Elle Eha mälestusi Ugalast aastatel 1960–
1972.
Ilmseltpole see väljaanne,
millele teatriuurija saabtõhusalt tugineda Ugala ajalugu
kirja pannes, küll aga leiab ta
materjali sealmitu aastat säranud näitlejanna Elle Eha olemuse avamiseks.

Nõrkusest saab suurus
«Elle Eha tuli koolilapsena
Ugalasse. Viljandis kutsutigi
teda naiivitariks. Oma raamatus teeb ta sellest suuruse,» täheldas Ülo Võsar tabavalt ning

«Kellele ma selle raamatu kingin?» mõtleb autor hetke ja palub järgmise
tänatava saali ette.
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ütles, et samalt autorilt on tule-

mamees», kus tema partner oli

mas veelraamatuid: pedagoogiaastatest Viljandi kultuurikoolis ja filmielust.
Noorem põlvkond teabki
Elle Ehat näitlejana ilmselt
eelkõige tänu Mari rollile LeidaLaiuse filmis «Mäeküla pii-

Jüri Järvet.
Ülo Võsar meenutas Mati
Undi sõnu, et Elle Ehal on näitlejateelt vähe võtta, aga piisab
kahest rollist peaosast «Vika
esimesesballis» Ugalas ja Marist «Mäeküla piimamehes»
–

–,

Endale omase emotsionaalsusega esines ka päevakangelane
ise.
«Ma olen juba kakskümmend aastat Viljandist eemal,
aga kui ma siin liigun, on tunne, nagu oleksin ära olnud vaid
mõne päeva. Ikka tuleb mõni
hea tuttav vastu,» rääkis ta.
Elle Eha ütles, et raamatu
kirjutamiseks kulus kolm aastat ning ta tegi seda suuresti
oma vanade päevikute ja saadud kirjade toel.
«Maoleksin võinud ükskõik
millisesse teatrisse proovida,
aga valisin Ugala, sest Ugala oli
sel ajal Baltimaade parim.
Need olid nii ilusad aastad.
Suhtlesin ilusate eestiaegsete
inimestega,» meenutasta pisarsilmi, lisades, et kirjutas just
nii, nagu tema tunneb ja näeb.

Huvilisi ja õnnitlejaid oli
tulnud palju.Peaaegu kõik nad
olidElle Eha õpilased kultuurikoolist, kuhu ta siirdus pärast
Ugalast lahkumist. Üritusega
sobivat muusikat esitasid Merike Moks jaMeelis UttTänassilma rahvamajast. Nemadki
on Elle Eha kunagised õpilased.
Lõpuks tänas autor südamlikult kõiki, kes teda raamatu
valmimiselaidanudolid.

Vana aja inimesed
Kui ametlik osa oli lõppenud
ja külalised paluti kohvilauda,
astus ligi Ülo Võsar ning soovitas veelkord lugeda raamatust
ridu Ugala teenelise uksehoidja Anni Treierikohta.
Õige lehekülje otsimine
võttis omajagu aega. Siinkohal
tahaks küsida, miks eiole raamatu lõpus arvutiajastul nii
lihtsasti koostatavat nimeregistrit. Aga eks selle puudumine iseloomustanatuke tegijaid,
ehtsaid vanema aja inimesi.
Lubatagu siis lõpetuseks
tsiteerida paari lõiku Anni
Treierile pühendatud teksti-

osast.

«Juhani juubeliõhtul oligi
Annil seljas ilus must raskest
siidist mustade pitsvarrukatega kleit, juustes säravate kividega hõbekamm ja rinnal kameepross. Jalas mustad peened siidsukad jauskumatult teravakontsalised samsskingad.
«Uuesti moes,» naeris ta nende puhul ise.
«Küll sina,Anni, oled täna
ilus,» ütles Juhanita kätt tseremoniaalselt suudeldes. Ja seda
me pidime tunnistamakõik.
«Paistab, et oled tänapäris
peen eestiaegne proua.Miks sa
nii harva oma ehtimise ette võtad?»küsis humoorikas Alfred
Kütt Anni kätt suudeldes.
«Ega siis Eesti aeg ole lörtsida. Eesti aega tuleb salajas
hoida…kuni elu on selline!»/.../
Korduvalt olidirektor Ants
Kukk tõstnudkoosolekutel üles
küsimuse, kas pidada teda piletöörina edasi või on aastad temast üleastunud ja aeg pensionile saata. Aga kollektiiv temast
ei loobunud, sest majalukku,
ausamat ja ustavamat uksehoidjat, kes naguKerberos põrguväravas seisis ja iga suurema
trügimise ja tungi ära hoidis,
polnud võimalik ettekujutada.»
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Kui maakohtadest kaovad inimesed,
lahkub sealt sageli ka vajalik arstiabi
Sten Mahov

res ei käi ning tulebkülas oleva tohtri juurdemõnikord ilma
registreerimata tihti just juttu rääkima. «Tulin hommikul
vara ning kui ma uksest sisse
astusin, oli siin palju inimesi.
Ma pole nii palju rahvast arsti
juures veel varem näinud.Lausa rahvakogunemine on.»
Kõik arstilepääsu oodanud
kinnitasid kui ühest suust, et
kuigi perearst käibkülas kord
nädalas, on inimesed selle üle
õnnelikud. Palju hullem oleks
elu nende arvates siis, kui arst
enam üldseei käiks.

sten.mahov@ajaleht.ee

–

Üks turumajanduse põ-

hireegleid on üsna lihtne: kui ettevõtmine kasumit ei teeni, tuleb putka kinni panna. Viljandimaa külade inimesi paaril korral nädalas vastu
võtvad perearstid soovivad sellele vastu seista.
Vähemalt esialgu.
Ei pea palju mõtlema, saamaks
aru, et maal onkõik asjad omavahelseotud:kui kaovad töökohad ningpannaksekinni haridusasutused, kolivadka inimesedminema.
Et perearsti sissetulekolenebnimistu suurusest, võib väheste patsientide arv viiaselleni, et arstiabi kaob külast sootuks.Sedaandsid mõista perearstid, kes võtavad vastuKärstnas, Suislepas ja Tääksis.
Lisaks sellele, et nimetatud
küladesse jõuab arst kord või
kaks nädalas, on need sarnased ka selle poolest, et varem
või hiljem jäävad needkoolita.

Maapiirkonda arsti leida
pole kerge

Kärstna ja Suislepa perearst Elve Lillemägi lausus, et perearsti juurde tullakse erisuguste hädadega. Kui üks laseb end puugi vastu vaktsineerida,
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siis teist vaevab gripp.
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Arstipunkt uksi sulgema
ei hakka
Neljapäeviti võtabKärstna koolimajaspatsiente vastu Mustla
perearst Elve Lillemägi.
«Tavaliseltkäib ühe päeva
jooksulkümmekond patsienti.
Üksvahe olika selline olukord,
kui tuli vastu võtta 60 inimest.
Siis oli päris kõva jooksmine,
kuid nüüd on olukord rahunenud,» rääkis perearst.
Mustla arst onKärstna elanikelekäinud abiandmas juba
kolm aastat. «Inimesed on
mindhästi vastu võtnud. Algul
küll oldi kurvad, et oma arst
(Maire Lattik toimetus) läks
Soome, kuid olemekenasti hakka saanud,» nentisLillemägi.
Maire Lattik, kes pikka aegaKärstnas ja Suislepas töötas,
on varem Sakalale öelnud, et
tema piirkonnas oli üksnes
1050inimest ja see on liiga väike arv, et arst majanduslikult
toimetuleks.
Elve Lillemäe nimistusse
kuulub praegu umbes 2000 inimest ja seda on arsti enda sõnutsi pärispalju.Kuigi lisaks Kärstnalevõtab ta vastuka Suislepas,
eiosanud arst täpselt öelda, kui
palju ühes või teises tema inimesi on, esimesena nimetatud
kohas aga arvatavastirohkem.
Elve Lillemägi kontrollib
Kärstnas ka koolilaste tervist.
Õpilasi onkaheksa. Paar kuud
tagasi võttis Tarvastu vallavolikogu vastu otsuse, et tänavune
õppeaasta jääbKärstna koolile viimaseks.
Küsimusele, etkui suletakse kool ja inimesed lahkuvad,
kas siis ei ähvarda ka arstipunkti sulgemine, vastasLillemägi, ettema selle poolt ei ole.
«Olen natukene ka patrioot
ning mõtlen rahva heaolule,»
märkis ta. «Ma ei oska öelda,
kas teised arstid käiksid siin
ühte päevagi, aga minaei poolda seda, etarst külast kaob.»
–

Tääksi koolimajal
on kaks välisust:
vasakpoolsest pääseb
koolimajja ning
parempoolsest
perearsti juurde.

Suislepa arstipunkti
kitsuke ruum
väga palju rahvast
ei mahutagi.
Alles kolm aastat tagasi
käis perearst Kärstnas tihedamini kui kord nädalas.Praeguseks on inimesed olukorraga
leppinud ning vajaduse korral
saavad hädalised abi Mustlas.
«Enne käis perearst küll tihedamini, kuid ma arvan, et praegu eiole selleks põhjust, sest tänapäeval on digiretsept ning
inimestel on minutelefoninumber janad saavad vajadusel helistada,» rääkis Lillemägi.
Tema sõnutsi juhtub tihti
sedagi, et arsti juurde tuleb
sellineinimene, kes end varem
registreerinud ei ole. Samuti
tulebvastuvõtule vanureid, keda tervisehäda parasjagu ei
vaeva, kuidkes tahaksid niisama kellegagi jutturääkida. Kas
võikorraks.

Bussiühendus
vallakeskusega on kehv
Ühel neljapäevahommikul arstijärjekorras oodanud Endel
Evart ütles, et ilma arstita ei
kujutaks elu ettegi. «Eriti neil
inimestel oleks raske, kel pole
võimalik autoga Mustlasse
minna.Bussiühendus onkehv:
hommikulläheb Mustlasseüks
buss, kuid see on lastebuss
ningpaksult täis,» kõneles ta.
Lähim arstipunkt, kus igal

tööpäeval abi saab, asubki just

Mustlas. Sinna on Kärstnast
umbes 15kilomeetrit.
Tiina Kõva rääkis, et tema
peres on auto õnneks olemas
ning vajaduse korral sõidavad
sellega nii lapsed kui lapselapsed. «Uuest kooliaastast tahetakseKärstna kool kinni panna
jaarvatavastikatkeb siiska bussiühendusMustlaga,» märkis ta.
Perearst on patsientide
kinnitust mööda tubli ja hea,
aga murelikuks teeb neid arstikabineti asukoht Kärstna
kooli teisel korrusel. Sinna on
vanadel inimestelraske kõndida. «Mina veel saan üles, aga
paljud ei saa,» ütlesKõva.
Ta rääkis, et kui arstipunkt
oma eelmisestasukohast, bussijaama lähedalt ära kolis, taheti
see viiaKärstna kooli esimesel
korrusel asuvasse ruumi, kus on

raamatukogu. Paraku eikannatanudraamatukogu teiselekor-

rusele viia, sest laed ei oleks
raskusele vastu pidanud. Nii leidiskiarstikabinet sealkoha.
AndoTulvik sõnas, et maainimesed on väga ebavõrdsesse olukorda pandud. «Kui linnas lähed sa arsti juurde jala,
siis siin peab sul olema transport,» rääkis ta ning lisas, et
kooli sulgemine on halb. «Tarvastu valdkutsub oma ajalehe
kaudu inimesi valda elama.
Aga kes tahab tullaelamakohta, kus kõiki asju suletakse
ning inimesed ära kolivad?»
Küsimusele, kas kord nädalas kolm tundi kestvale arsti
vastuvõtule tulemine sunnib
päevaplaani muutma, vastasid
järjekorras olevad inimesed, et
pensionäridel seda muret ei
ole.«Mismeilmuudikka teha,»
ütlesEvart.
Seevastu Tulik lausus, et
tööinimestele Kärstna arstiajad ei sobi. «Kui ma peaksin
töölkäima, siis see oleks täitsa
küsimus,» märkis ta.

Arstiga tullakse ka niisama
suhtlema
Lisaks Kärstnale võtab Mustla
perearst Elve Lillemägi igal reedelpatsiente vastu Suislepas.

Kui Sakala ühel vastuvõtupäeval arstipunkti sisse astus,

oli sealumbeskümme inimest.
Nõndapalju inimesi polnud
arstijärjekorras kohalike elanike sõnutsi olnud päris tükil
ajal.
Küsimusele, kuidas pärast
vana arsti lahkumist uuegakohanemine läks, vastas oma järge ootav Larissa Pähkel, et perearst võttis neid kohe omaks.
«Ta ei tee vahet, kas tegemist
on haige või tervega, rikka või
vaese inimesega,» rääkis Pähkel ning lisas, et kuna arst on
ladusa jutuga ja sõbralik, muutus ta ka patsientidele kiiresti
omaseks.
Puukidest tulenevate haigustega pikalt võidelnud ning
korralisse kontrolli saabunud
Heiki Ponder lisas, et külast
käib hommikuti Mustlasse
kolm bussi, kuid koju tagasi
saamisega onkehvemad lood.
«Mustlas pole kusagil olla,
eriti talvel.Suvel saabveelkusagil konutada, kuidkohvikus
kaks-kolm tundi ju ei istu. Nii
et kui mul on asjaajamisi, lähen ma Viljandisse, seal saab
kas või soojas bussijaamas
oodata,» kõneles Ponder.
Vanaproua, kes oma nime
lehes avaldama ei soostunud,
ütles, ettema Mustlas arsti juu-

Kui Kärstnas ja Suislepas võtabarst vastukord nädalas, siis
Suure-Jaani vallas Tääksi külas ja sellelähedal elavatel inimestel on vedanud: nende
juurde jõuab Olustvere perearst Külliki Tikker kaks korda
nädalas.
Ülde küla elanik Salme Rahumets oli teisipäeval lasknud
end Tääksi sõidutada tütrel.
Iga kord aga arsti juurde tulla
ei õnnestu.Ka tema eikujutaks
ette olukorda ilma arstita.
Tääksile lähim arstipunkt
asub kuuekilomeetrikaugusel
Olustveres, kuid bussiühendus
on Rahumetsa sõnutsi halb.
«Arstid onka Viljandis jaSuure-Jaanis, kuid sinna on vanal
inimesel minna keeruline, lisaks tuleb koju tagasi saamiseks tunde kohapeal viibida.
Siin aga elab palju inimesi, kel
autot pole. Kus sa siis lähed,
kui on arsti juures vaja käia?»
arutles Rahumets.
Perearst Tikkeri nimistus
on umbes 1300 inimest, kellest
ligi 400 elab Tääksi külas või
selle ümbruses.
Küsimusele, mis juhtuks
siis, kui ühel hetkelarsti külas
enam ei oleks, vastas Tikker, et
kui alguses teeks see inimesed
kindlasti kurvaks, siis lõppkokkuvõttes harjutakse kõigega.
Perearstindusest rääkides nentis Tikker, et maale on tööle
jäänud vaid staažikad arstid.
«Kui mina pensionile lähen
ning kedagi asemele ei leita,
hakkavad inimesed Viljandis
käima,» nentis ta.
Tikker meenutas, kuidas
Viljandisse otsiti konkursiga
perearsti ja lõpuks kedagi ei
leidunudki, ainult ajutine perearst-resident. «Kuikonkursiga ei saadud perearsti isegi
Viljandisse, siis mida me räägime veelOlustverest võiVõhmast,» nentis ta.
Tikker kontrollibka Tääksi
kooli õpilaste tervist.Kui kool
suletakse või muudetakse
kuueklassiliseks, kaovad arsti
sõnul piirkonnast lastega pered. «Aga selline see elumaal
on.»
Kuigi Sakala põgusa külaskäigu ajal ukse taha järjekorda
ei tekkinud, märkisperearst, et
tavaliselt tema tööpäev nii rahulik eiole. «Tulebsedagi ette,
et inimenehelistab ja ütleb, et
ta jõuab hiljem. Minu jaoks ei
ole probleemi, kui ma pean mõne inimese ära ootama, kuigi
tööpäev on näiteks jubaläbi.»

Välu

VÄIKESELE

LUGEJALE
SUUREST
MAAILMAST

Krossisõitjal peab olema
palju jõudu ja vastupidavust,
et hüpetes ja

konarlikul maastikul
ratta seljas püsida.

SÖÖME
SÕNU
Üllar

Mõnikord plaanid
lihtsalt muutuvad

TÄNA
KIHUTAVAD

Ma

HOLSTRE-NÕMMEL
KROSSIKAD

Küllap on väga paljud poisipõnnid

unistanud sellest, kuidas nad värvilise krossirattaga võimsa lörina saatel
kurvides pori pritsivad ja hüpetes uhkelt õhku põrkavad. Tegelikult on see
spordiala üksjagu ohtlik ning nõuab
võistlejalt jõudu ja vastupidavust.
Põnevaid võistlusi saab ju aga ka
raja servast vaadata. Seegi annab

võimsa elamuse.

Täna tuleb Holstre-Nõmme krossirajal juba 28. korda suurrahvusvaheline võistlus Mulgikross. Sportlasi koguneb sinna üle 250.Külalisi on oodataka
Venemaalt, Hollandist ja Valgevenest.
Kõige väiksemate tsiklite arvestuses sõidavad sel aastal teiste seas kaks

Viljandi poissi Ruben Lindemann ja
Romeo Pikand.
Tänavu on rajal uuesti kasutusele

ÄRA PUUTU
KAHTLASI ESEMEID!
Eestimaa pinnal on aegade jooksul peetud hulk sõdasid.
See tähendab, et siin on ringi liigutudkõiksuguste sõjamasinate ja laskemoonaga. Suurem jagu lõhkekehasid kasutati lahingutekäigus küll ära, kuid vägapaljud on veel praegugikusagil maapõuesalles ja surmavalt ohtlikud.
Näiteks võivad siin-seal olla maasse kaevatud miinid,
mis olidki sõja ajal mõeldud plahvatama alles siis, kui inimene neile peale astub. Erinevaid mürske ja granaate võidiaga ka lihtsalt vaenlase eest peita või kiiruga taandudes
maha jätta.
Kui sõda lõppes, jäi säärast plahvatavat kraami kõikjale. Eriti ohtlikud on paigad, kus toimusid suuremad lahingud. Näiteks Saaremaalt leitakse ohtlikkelõhkekehasid seniajani peaaegu iga päev.
Kui oled sõpradega aias või kodulähedases metsatukas

onni kaevates kahtlase metallist kobaka otsa sattunud, ei
tohi seda mingil juhulnäperdama hakata, vaid peab helistama päästeametisse. Sealt tulevad mehed,kes kahtlase vidina vajaduse korral kahjutuks teevad.

võetud võimas liivaaugu hüpe, kus on
tsikliga kunagi tehtud suisa 65-meetrine õhulend.
Enne Mulgikrossi algust tulebrah-

va rõõmuks sportlaste paraad. See tähendab, et nad sõidavad terve raja rahulikult ilma kiivrita läbi.
Mine sinagi isaga Mulgikrossi vaatama saate koos elamusterohke päeva
veeta. Jaärge fotokat maha unustage!
–

Jakobsoni kooli
ujula ootab

kannatlikult, et
remondimehed
selle korda
teeksid.

JAKOBSONI KOOLIS

TULEB REMONT

Suurem jagu Viljandi Jakobsonikooli ruume sai värske väljanägemise juba mõned aastad tagasi, aga päris kõige jaoks siis raha ei jätkunud.Nüüd hakatakse korda tegema aulat. Vanade lampide asemele riputatakse uued ning lakke pannakse kumerad villaplaadid, et aulas edaspidi enam liiga palju ei kajaks.
Pärast aula remonti püütakse korda teha keldriruumid. Koolis on nimelt mitu tantsuringi ja koori
ning neil on harjutamiseks kohta vaja aula on ju väga sageli hõivatud.
Jakobsoni koolis on ka Viljandi ainuke ujula. See
on eritikehvas seisus, sest viimati parandati seda umbeskakskümmend aastat tagasi. Kui ujulaga nüüd kiiresti midagi ette ei võeta, polegi lastel varsti enam
külmal ajal Viljandis kusagil veemõnusaid nautida.
Praegu pole tähtsad onud ja tädid veel välja nuputanud, kust remondiks vajalikku raha saada ning
millal oleks võimalik asja kallale asuda. Loodame, et
see juhtub õige pea.
–

Sellise töökorras
mürsu leidsid töömehed
paari aasta eest
ühte Viljandi tänavat
kaevates.

VÄLU TEKSTID KIRJUTAS

Üllar Priks

Priks

FOTOD TEGI ELMO RIIG.

ei tea, kuidas teil, aga minul onkogu eluolnud ainult üks suur plaanide ümbermängimine. Nii läksin ma Elva poisina omal ajal arstiteadust õppima,
aga nüüdlevitan Viljandimaal kogukonnale trükisõnakaudu valgust.Nii andsin ma kunagi vanematele lootust, et kõnnin suureks saadesringi šikis ülikonnas, juuksed kenasti
seitlis(«Lahku kammitud juuksed viitavad avatusele!») ja
näpu otsas pendlina kõlkumas tähtsatestdokumentidest
pungil portfell. Ostsin aga hoopis mootorratta, lasinkeha
täis sodida («Tätoveeringuid teevad ju ainult vangid!») ja
kuulan ebatervislikke toitevaaritades elajalikku röökimist
(«Vat Elmarist tuleb seda õiget kraami!»).
Aga mullehirmsasti meeldib see, kui kõik ei lähe nii, nagu sa ette oled plaaninud. Igasuguseid põnevaid asju hakkab juhtuma, kui vahel uudishimule ja tahtmistele järele
anda. Alati ei avane uut ust lahtitehes pilgule toatäitSinihabeme ohvreid ning mõnikord võib metsateeltkõrvale astudes kurja hundi trehvamise asemel hoopis igavese nooruse allikani jõuda. Võtke vastu kõik põnev, mida elu pakub.
Teisi võimalusi ei anta.
Läinud pühapäeval näiteks olinkindel, etsoetan poest
materjali pasta jaoks, mille retsepti olin kolleegilt saanud.
Koju jõudsin aga küülikuga. Ei olnudsamuti halbvalik.
Häid lihavõtteid!

JOOGINE JÄNES
1 küülik
3 supilusikatäit jahu
1 supilusikatäis paprikapulbrit
100 grammi suitsupeekonit
1 suur porgand
½ pastinaaki
3 küüslauguküünt
2 sibulat
½ karbitäit šampinjone

klaasitäis vett
klaasitäis hõõgveini
2 supilusikatäit tomatipastat
1 supilusikatäis Dijoni sinepit
2–3 loorberilehte
muskaatpähklit
kaneeli
soola
pipart
õli

Üldiselt selle eluka vaaritamisega väga alt minnaei saa ja
seegi retsept on üks üsna kindla peale minek.
Küülik tuleb kõigepealt tükeldada.Mina teenta tavaliselt kuueks: jalad,rinnakorv ja tagaosa. Võtke üks kilekott
ning mõõtke sinna jahu,paprikapulber japaar tublit näputäit soola.Lihatükid visake samutikotti jaraputage nii, et
kõik kenasti paneeringuga kaetud saaks.
Pruunistage tükid pannil õlis ja tõstke kõrvale oma aega
ootama. Seejärel puhastage pann jaheitke peekonikuubikud sinna praksuma. Kui rasv sulama hakkab, lisage kärmelt hakitudköögiviljad ja seened. Neid tuleb pidevalt segades praadida kümmekond minutit ehkkuni sibul on kaunis klaasjas.
Nüüd astub areenile ahjupott. Selle põhja valage vesi ja
vein ning lisage tomatipasta jasinep. Ajage kraam segi. Pange jänkutükidningpannilt läbilastudköögiviljad ja seened
potti. Tõstke kogu kraam pliidile tasaseletulele õrnaltpodisema. Nii umbes pooleks tunniks.
Ahi pange 180kraadi juurdesoojenema jakõlgutage natuke aega niisama jalgu. Ennekui küülik küpsema suundub,
visake hautisesse loorberilehed, näpuotsaga kaneeli japisut
riivitud muskaatpähklit.Maitsestage soola japipraga.
Ahjus laske kõrvikul mõtiskleda tunnikese jagu. Vahepeal võitekraami segada javajaduse korral vett lisada.
Serveerides valige ise meelepärane lisand.Mina otsustasin sedapuhku tatrapudrukasuks.
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Kaks linnupuuri ja
poolteist tuhat teist maja
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Täna on Eesti nimeka arhitekti Ott Puuraidi 110. sünniaastapäev.
1944. aasta 30. oktoobril saabus ta Viljandisse ja hoolimata segastest aegadest suutis ta
siin peaarhitekti ametis
olla ligi kakskümmend

aastat.
Tallinnasarhitektuurimuuseumis avati OttPuuraidi loomingut tutvustav näitus ««Linnupuurid» jateised majad». Üks
väljapanekule pealkirja andnud hoone ehitati maketina
uuestiüles.Originaalasub Viljandi järveääres Ranna puiesteel ja püüab endiselt pilku.
Selle vahva maja projekteeris
arhitekt endale ja oma perekonnale.
«Nõukogude ajal ei olnud
õhkkondkuigi vaba. Seejuures
tuleb arvestada, et Puuraidi
projekteeritud hooned tuletasid sageli meelde sõjaeelset arhitektuuriesteetikat,» räägib
näitusekuraatorSandra Mälk.
«Selle maja lahendus olitollal
väga uudne ja julge.Eriti tähelepanuväärne on, et maja istub
nii hästi maastikus jaarvestatud onka seda, et avaneks vaade järvele.»

Pentsik aeg ja
kummaline aed
Asjatundjate kinnitusel on pesakaste meenutavad unikaalsed eramud Viljandi järve
ääres ühed kõige põnevamad
märgid, mille Ott Puuraid peaarhitektina linnapilti tõi. Modernistlikust sõjaeelsest alpiarhitektuurist inspireeritud

eramud on head näited teise
maailmasõja järgse arhitektuuri uuenduslikust esteetikast.
Ott Puuraidi elu kippus
keeruliseks tegema see, et
hoogsa sotsialistliku ülesehitustöö ajal mõjusid tema majadüsna väikekodanlikuna.
«Võimud vaatasid ilmselt
selleleviltu küll, aga eramuarhitektuuris oli tollal siiski
mänguruumi,» nendib Sandra
Mälk. «Kui viiekümnendatel
hakati majuprojekteerima, oli
piiranguid juba rohkem. Näiteks oli ära määratud see,
et hoones võib olla ainult
viis tuba.»
Pentsik aeg toobkaasa
kummalisi nõudmisi.Kord
nõutudPuuraidiltkui peaarhitektilt Viljandi lossimägede ümber aia projekteeri-

mist, sest Nõukogude Liidus

Võimu vahetumise järel jäid
olid puhkepargid üldjuhul aiaülesanded põhimõtteliselt samaks, 1941.aasta oktoobrist koga piiratud. Puuraid tegi projekti valmis jaaedahakatiiselis sinna Saksa erikohus, mis
gi ehitama.Asi jäi soiku seetõtüldjuhul tegi vaid surmaotsutu, et ühel ööl oli
seid. Pärast 1944.
keegi ehituseks vaaastat võttis maja
üle jällegi Eesti
jamineva materjali
NSV SARK-i vägepihta pannud.
de sõjatribunal.
Ehitusmaterjali
oli tollal väga kee«Hoone püsib
ruline hankida.Ka
seniaj
ani j nelj
Puuraidi enda mada korruse seinas
onalles ka kuuliauja Ranna puiesteel
kerkis seetõttu mitgud, mille tulistames järgus. Ehitus
sidsinna Nõukogude sõdurid, kui näalgas aastal 1948 ja
valmis alles seitse Sandra Mälk
gid, et inimesedpiiluvad ülemiselt
aastat hiljem.
«Tänapäeval on
korruselt, keda kokeeruline isegi ette kujutada,
missariaati tuuakse,» jutustab
et eramaja võiks ehitadakümSandra Mälk.«See on muidugi
me aastat,» märgib Mälk.
kole lugu, aga hooneise on vägailusa jaomalaadselahendusega. Iseäranis silmapaistvad
Koledad kuuliaugud
jauuenduslikud on kolmnurkja ilus maja
sed ärklid. Neid tollal eriti ei
tehtud, eriti elitaarsel RoosiViimase ilmasõja lahingutest
ja pommitamisest oli Viljandi
krantsi tänaval. Asja mõte oli
muidugi selles, et toas oleks
küll pääsenud, ent salapäraspalju valgust.»
tel asjaoludel puhkenud tulekahju oli kesklinna peaaegu
täielikult mahapõletanud. TuHoidis hruštšovkad
leroaks olid langenud veetorn
kesklinnast eemal
ja hotell. Varemetes oli Vabaduseplatsil asunud pangahoo«Ott Puuraid on Eestiarhitekne.
tuuriklassikassekuuluv mees,»
Ott Puuraidi esimeseks
on Sandra Mälk veendunud.
tööks Viljandis sai maagüm«Juba see, et ta nõukogude ajal
naasiumi hoone taastamise oli väga pikalt Viljandi peaarprojekt. Tema projekti järgion
hitekt, on märkimisväärne.
taastatud ka Põltsamaa kirik
Selliseid mehi võib ühe käe
ning lisaks on ta koostanud
näppudel üles lugeda. Mul ei
Põltsamaa generaalplaani ja
tulegi tegelikult meelde, et
Viljandi Paalalinna detailplakeegi oleks kusagil nii kaua
neeringu. Paljud Viljandi ja peaarhitekt olnud.»
mitme teise linna inimesed
Mälgu hinnangul oli just
elavadtäniniPuuraidiprojekOtt Puuraid see, kes suuti järgivalminud majas.
tis hoida ja kaitsta
Tellijad on hiljem meenuViljandi aedlintanud, kuidas projektide arunalikku miljööd.
tamine enamasti käis. Kongus
«Ta keelas linna
nina ja valgete puhmas kulmusüdamessehruštdega kõhn Puuraid istus oma
šovkasid ehitada
järvevaatega kodukabinetis
ja kinnitas igal
töölaua taga, hämara ruumi
pool, et see ei sobi
ainsaks valgustajaks laualamp. kohe kuidagi keskTallinnas on Ott Puuraidi
linnas peab ikka säilima ühtnestruktuur.»
ja tema kursusevenna Harald
Armani projekti järgi valmiEesti ajal projeknud uhke kortermaja aadressil
teeris Puuraid palju
Roosikrantsi 8b. Hoonetehitamodernistlikke
sid aastatel 1938–1939 üliõpihooneid. Sandlasseltsi edukad vilistlased, ra Mälk rääkuid selle minevik on sünge.
gib,
et
Möödunud sajandi neljaküm1 9 2 0.
nendate aastate hakul asus aastaseal Eesti NSV Siseasjade
tel suuRahvakomissariaadi (SARK) ja
nasid
Balti laevastiku sõjatribunal.
Eesti arhitektuuri

a

–

an-

peamiselt klassikalise haridusega konservatiivsed mehed.
«Just siis, kui Puuraid 1933.
aastal kooli lõpetas, hakkasid
noortel arhitektidel tulema
uuenduslikudmõtted ja lahendusedning nad asusid arhitektuurimoderniseerima.Puuraid
kuulub kindlasti nende uuenduslikearhitektide hulka.Linnupuuriks kutsutud majuei olnud tal palju, ainult kaks, kuid
justneed näitavad, etta julges
ka karmil stalinismiperioodil
eestiaegse arhitektuuriesteetikaga projekteerida seda, mida
teistes linnades ei söandatud.
Näiteks Tallinnas kerkisid sõjajärgsel perioodil valdavalt
kõrge viilkatusega traditsioonilised hooned, midavõimsoosis.
Puuraid aga tegi väga julgelt.»
Mälk lisab, et Puuraidi stiilis uuenduslikudkastjad ja madalakelpkatusega hooned hakkasid teistesselinnadessekerkima märgatavalt hiljem. Ühepoolse kaldega katuseid aga ei
olnudkuskil ja just nendest sai
Puuraidi firmamärk.
«Kuimõelda sõjajärgse perioodi suure töövõimega silmapaistvate Eesti arhitektide
peale, tuleb just Ott Puuraid
ühenaesimestest meelde,» ütleb Mälk. «Tema projektide
järgi on ehitatud umbes 1500
hoonet Viljandis, Tallinnas ja
ülekogu Eesti.»

Odavaid tüüpprojekte
müüdi raamatupoes
Kuidas aga omal ajal maja ehitamine üldse käis?
Sandra Mälk selgitab, et

Ott Puuraid oma töölaua taga Viljandis Ranna pst 14

ARHITEKT
Eesti arhitekt Ott Puuraid (aastani 1936 Ottomar Puuman) sündis 19. aprillil 1904 Tallinnas
ja suri 25. veebruaril 1986 Viljandis.
•

•

•

•

Lõpetas aastal 1923 Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja
aastal 1933 Tallinna Tehnikumi. Praktika sooritas aastal
1932 Soomes Paimio sanatooriumi ehitusel arhitekt Alvar Aalto juhendamisel.
Töötas aastatel 1934–1938 Tartu maakonna arhitektina, aastatel 1938–1941Eesti Raudtee Valitsuses ja
Dorprojektis ning aastatel 1941–1944 Tehnikadirektooriumi ehitusvalitsuses.
Aastatel 1944–1960 oli Viljandi rajooni peaarhitekt,
seejärel Viljandi rajooni ehitus-ja arhitektuuriosakonna
peaarhitekt ja arhitekt.
Projekteeris koos Harald Armaniga korteriühingu Oma
Pere elamu Roosikrantsi 8b (1938–1939), tegi linnade
detailplaneeringuid ning projekteeris suurel hulgal individuaalelamuid eeskätt Viljandisse, Tartusse, Suure-Jaani ja Võhmasse.
Allikas: Sakala

kui inimene tahtis endale kodu, oli esimene möödapääsmatu samm minna peaarhitekti
jutule.«Peaarhitektiltsai küsida: «Kas te teete mulleindividuaalprojekti?» Osa inimesi
läks aga lihtsama vastupanu
teed ja ostis sõna tõsises mõttes mõnede kopikate eest tüüpprojekti neidmüüdi tavalises
raamatupoes! Kui olid ostnud
tüüpprojekti, siis võtsid selle
näppu ja läksidarhitekti
juurde. Tema andis
nõusoleku ja võiski ehitama haka–

ta.»
Mälgu sõnul
oli Puuraidi puhul huvitav, etta ei
tahtnud, et inimesed tüüpprojekte kasutaksid. «Tema lahendas asjad nii, et kavandas

ise sellise põhjaliku projekti,
mis eiolnud tüüpprojekt, kuid
mida olivõimalikkorduvalt kasutada. Seda projekti kohendas ta vastavalt kliendi vajadustele. Nii sai inimene endalekorralikukodu. Puuraid nägi alati palju vaeva ega saanud
selle eest eriti korralikult tasustatud, kuid see oli tal lihtsalt südame peal, et inimene
endale korraliku projekti
saaks.»
Kuigi materjali oli sel ajal
väga keeruline hankida, oli
ehituskvaliteet tänase keskmisega võrreldes tunduvalt parem. Seda muidugi juhul, kui
tegu olikorraliku arhitekti projekteeritud eramuga.
«Spetsiaalne projekt maksis päris suurt raha ja sellega
üritasid omanikudvõimalikult
hästi ümber käia,» rõhutab
Mälk. «Maei arva, et haltuurat
oleks toona palju olnud. Seda
võis ette tulla ehk vaid tüüpprojekti järgi odavalt jakiirestiehitatud majade puhul.»

Linnupuuri tüüpi maja klassikalise
näitena on arhitektuurimuuseumi
väljapaneku tarvis
valminud makett arhitekt Ott
Puuraidi enda eramust Viljandis
Ranna puiestee 14, mis on
ehitatud aastatel 1947–1955.
Maketi autorid on Pelle-Sten
Viiburg ja Helin Kukk.
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Vanade eestlaste
pühadekombeid
Toomas-Anni Lennoks

ftnoittmtub 3s(o)miö «iUt jn Cftul u.ö. 1993

mälu@libasakala.com

Eestlased pole munadepühade traditsioonide juures pidanud rangelt kinni ei vanade
kreeklaste ega kristlaste ettekirjutustest. Oleme teinud ikka nii, nagu endale on rohkem
sobinud, ja üle võtnud
vaid üksikuid elemente.

GOOGLEMOOGEL

Munadepühad enne
Jeesust ja jänest
Dima Turner

Kõige selgemad traditsioonid
pärinevad muidugi LõunaEestist Väikese ja SuureMunamäe juurest.
Ajast aega on seal kandis
kombeks olnud, et kogu pühadenädala jooksul kannavad mehed taskus kahte too-

ajaloolane
tõdeonkusagilolemas@dima.com

Käes on nädalavahetus,
mis möödub munade
koksimise tähe all. Paraku teavad vähesed nende pühade tähistajad,
kust selline traditsioon
on alguse saanud.

rest muna (mõlemas tagataskus üks) ega tohi neid ära lõh-

kuda. Kes kas või ühe muna
ära lõhub, see peab elu lõpuni vanapoisiks jääma. Kui
kellelgi juhtuvad aga mõlemad katki minema, võivad
kõik tallenädal aega näpuga
näidata ja öelda põlastavalt:
«Koba mees oled!»
Naised seevastu peavad
magama nädal aega, toores
muna padja all. Juhtub muna
magamise ajal katki minema,
tulebkogu nädal ilge haisuga
leppida, sest patja ega püüri
vahetada ei tohi.
Mulgimaal on komme, et
suure reede öösel minnakse
toore munaga sauna ja istutakse seal niikaua, kuni muna on vähemalt poolkõvaks
keenud. Seejärel tuleb seda
kasevihaga peksta, kuni muna kuldkollaseks muutub.
Usutakse, et siis ei tuleaasta
aegakananahk ihule.

Tänu kristlaste aktiivsele propagandale on munadepühi
seostatud Jeesusega käiakse
kirikus egasöödaliha samas
kui ajalooline tõde on vajunud
unustusehõlma. Tuletame siis
selle meelde.
–

–,

Kas muna või kana?
Munadepühade leiutajaks
kui nii võib öelda tuleb tegelikult pidada kuulsat VanaKreeka filosoofi Aristotelest.
Aristoteles oli kaua murdnud pead küsimuse üle, kumb
oli enne, kas muna või kana.
Vaevatud pikaajalisest mõttetööst, vajus ta aastal 330 eKr
ühel reedeõhtul pärast sauna
rampväsinuna voodisse. Et
järgmisel hommikul eiilmutanud ta mingit elumärki, arvas
osa lähedasi, etta on surnud.
Teised, veidi helgema peaga sellid, panid agaAristotelesele peegli suu ette janägid, et
sinna tekkis hingeaur. Selge,
suurmees lihtsalt magab sügavalt! Et tedamitte äratada, käis
terve Vana-Kreeka sel päeval
kikivarvul. Sealt, muide, ontulnud ka sõnapaar «vaikne lau-

–

–

Tegus külavanem

päev».

Pühapäeva hommikul üsna
varsti pärast värskete ajalehtede saabumist lõi Aristoteles
järsku silmad lahti, tõusis sirge seljaga üles ja teatas: «Muna oli enne kui kana!»
Kogu Vana-Kreekarõõmustas. Esiteks selle üle, et suurmees sai vaevast lahti.Teiseks
oli lõpuks käes vastus piinavale küsimusele. Seda nädalavahetust hakatigi laiemalt nimetama ülestõusmispühadeks,
sest Aristoteles oliviimaks voodist üles tõusnud.
Et esialgu ei saanud lihtsam osa rahvast ikkagi asjast
aru, võttis Aristoteles kätte, tegi valmis puust muna javärvis
selle punaseks. Sealt sai alguse traditsioon ülestõusmispühade ajal mune värvida.

Kristlased panid idee pihta
Loomulikult leidus ka teisitimõtlejaid, kes polnud nõus
Aristotelese väitega ja olid
veendunud, et enne oli siiski
kana. Näiteks mõtleja Epikuros. Oma tõekspidamiste propageerimiseks hakkasid tema
ja ta jüngrid samal ajal värvima munade asemel kanu. Ja
kui Aristoteles mõtles üles-

Filosoof ja munadepühade väljamõtleja Aristoteles
tõusmise järelheas tujus välja
hiljem samuti traditsiooniks
muutunudmunakoksimise, siis
teise suuna pooldajad korraldasid protestiks hoopis kanajakukepokse.
Polnud muidugi mingi ime,
et ühel hetkel kaaperdasid
kristlased vanade kreeklaste
munadepühade traditsiooni
ning pookisid sinna juurde
oma Jeesuse ülestõusmiseloo.
Samasuguseid plagiaate, peenema sõnaga kavereid, on neil
olnud teisigi.

Et vanad kreeklased said
lõpuks kõik väga vanaks ja surid viimseni ära, hakkasidki
mingil ajal maailmasdomineerima kristlaste ettekujutus
ülestõusmispühadest janende
sinna juurde välja mõeldud
traditsioonid.
Siiski on hulkVana-Kreeka
munadepühade traditsioone
tänu entusiastidele tänapäevani vastu pidanud. NäiteksAristotelese sõbrast farmeri mõte

pakkuda pühade ajal kaks muna ühe hinnaga võikomme torgata enne keetma hakkamist
munale nõelaga auk sisse.
Paljudes peredes kasutatakse munadepühade ajal ka
Aristotelese väljamõeldud
mõttetera: parem pool muna
kui tühi kana. Seda öeldakse
alati tervituseks, kui minnakse
naabrile pühademune viima.
Naabervastabaga lõbusalt: tühi kana ei seisa püsti!

Saatana mutt
Samas on mitu tähtsat VanaKreeka munadepühade sümbolit vajunud täielikult unustuse hõlma. Näiteks oli algul
nende pühade nii-öelda vapiloom mutt. Aristotelesele sümboliseerisid mutid oma mullahunnikute ajamisega just helge mõtte tekkimist: suudetakse
läbi murda vanadest arusaamadest ja avastada uusi perspektiive. Muttoli tarkuse süm-
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bol. Lisaks sarnanesid mutimullahunnikud suurte munadega, mis on poolenisti maa
sees. Vana-Kreekas oli kombeks peita pühademunasid
värsketesse mutimullahunnikutesse, kust siis lapsed neid
otsima pidid.
Paraku pidasid kristlased
musta mutti liiga koledaks ja
saatana juurest pärit loomaks
ning keelasid inimestel teda
pühadekommetesse haarata.
Nii otsustati mutt asendada
pehme jänesega. Nagu me piiblist teame, on niisuguse valiku
ainus põhjendus, et jänes on
«nii nunnu».
Ka on uue aja väljamõeldis,
et munadepühadele peab eel
nema paast, mil ei tohi liha
süüa. Aristotelese ajal vohmiti
liha kogu aeg, sest heabarbecue
soodustab mõtlemist.Kuna aga
kristlik kirik ei soovinud, et inimesed oma peaga mõtleksid,
keelatigi inimestele liha söömine.

Sauna japesemisega seotud
tavasid on teadaka saartelt.
Nii arvatakse Lümandas, et
kes vaiksel laupäeval kanaga
koos sauna läheb, on peast
ikka päris lollakas. Sõrves
aga onkomme, et külavanem
istub lihavõttepühade ajal
saunas otse kerisel. Siis on
kindel, etta onkogu aasta tegusega istu niisama, käed rüpes.
Kihnus pesevad naised lihavõttenädalal pead, kandes
mootorratturi munakoorekiivrit. Usutakse, et nii ei lähe nende mehed enneaegu
kiilaks.
Omapäraselt kohtuvad
kristlikud ja Vana-Kreeka
pühadetraditsioonid Tartu-

Niimoodi kujutatakse ülestõusmispühi
piiblis.

maal. Nii Puhjas kui Pahuksis usutakse, etkui igasse mutimullahunnikusse suruda
kolm tosinat rasvas praetud
pajuurba, ei saa selleaia mutid enam järglasi.

Urvad on au sees
Pärnumaal on jällegi tähtsal
kohal urbadega seotud rituaalid. Nii saavad pühadenädalal kõik lapsed korra
päevas urvaplaastrit, siis ei
hakka nad suurest peast lollusi tegema.
Täiskasvanuil tuleb aga
kokku lugeda kõik oma krundil olevad pajuurvad javõtta
neist ruutjuur. Kes sellega
hakkama saab, seda peetakse ikka väga kannatlikuks inimeseks.
Mööda ei saa ka paastuga seotud kommetest. Koerus teatakse, et kes paastuajal salaja liha sööb, sel on
suur lihahimu, kes aga ainult munadega piirdub, sel
on elu lõpuni munamaitse
suus.
Vasknarvas ei tohtinud
aga paastuajal peale liha
süüa ka oma sõnu.Kes selle
reegli vastu eksis, sellel pidi keele peale habekasvama.
Hulk endeid on seotud lihavõttejänestega. Nii on
Rakkes usutud, et kes näeb
pühade ajal lihavõttejänest

või, veelparem, suudab teda
pildistada, see on õnnega
koos. Kelle aga lihavõttejänes kätte saab, sellega pole
enam midagi peale hakata.
Mehikoormas on lihavõttejänese järgi ilma ennustatud: tuleb jänes neljakäpukil, kasvab jaanipäevakskõrgeks rohi, tuleb aga kahel jalal taarudes, on juulikuus lumi maas.

Rakkes on usutud, et see, kel õnnestub lihavõttejänest pildistada,
on õnnega koos.
2 X REPRO

TELEKAVA

12 Sakala
Kolmapäev 23. aprill

Esmaspäev 21. aprill

Teisipäev 22. aprill

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCityhaigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40 Üks tegu
12.55Klassikatähed 2014*
14.15VaalasaarteMaria*
15.00Waterloo Roadikool*
16.00 HolbyCityhaigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meieinimesed
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40Välisilm
22.10 Dok Pangasaladuselõpp: USA

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCityhaigla:
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (subtiitritega)*
13.00 Osoon (subtiitritega)*
13.35Välisilm*
14.05Dok Pangasaladuselõpp: USA
Šveitsi vastu*
15.00WaterlooRoadi kool*
16.00 HolbyCityhaigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 OP! teater
22.10 Pärandus
23.05 Hyacinth Bucket*
23.35 Ringvaade*
00.40 Uued trikid*

06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 Meie inimesed*
12.25 OP! teater*
12.50Puudutuse aeg*
13.00Riigikogu infotund
14.00 Ajalik ja ajatu
14.30Rakett 69*
15.00 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla:*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Ajujaht
23.15 Ringvaade*
00.20 Uued trikid*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Saladused*
12.00 Naabriplika*
13.00 Seotud
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Kodutunne
21.30Viimane võmm
22.30 NCIS Los Angeles
23.30 Mf 7 sekundit
01.20 Kaks ja pool meest*
01.45 EkstreemkalapüükRobson
Greeniga
02.30 Sõberkoer*
02.55 Reporter*

06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Viimanevõmm*
12.30Parim enne*
13.00 TohterOlaf*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda
21.00 Heeringas Veenuseõlal
21.30 Pilvedeall
22.30 C-Komando
23.00 Jahtunud jälg
00.00 Memphise detektiiv
00.55 Mis?Kus? Millal?*
02.00 Vampiiripäevikud
02.40 Krimi*

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.20Reisijaht
12.00 Grey anatoomia
13.00Võta või jäta*
14.30Võimalik vaid Venemaal*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 NCIS kriminalistid
22.30 Mf Raharööv
00.30 Hawaii 5-0
01.30Viimane hoiatus
02.20 Ära usalda mõrdakorterist 23
02.45 Suletud uste taga*
03.35 Kaua võib!*

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.20Kaua võib!*
12.00 Grey anatoomia
13.00 Suletud uste taga*
14.00NCIS kriminalistid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Anna otsib meest
21.00 Võimalikvaid Venemaal
21.30 Juurdlustviivadläbi sensitiivid
22.30 Staarid veinimõisas
23.30 Kodumaa
00.35 Vabadusehind
01.30 Kondid
02.15 Louie

07.10 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Näitemäng 09.00 Ringvaade* 10.05WaterlooRoadi kool
11.05 Jüri Üdi klubi* 11.59 ERR uudised 17.10 Õhtutund Ülo Vilimaaga*
18.00 Joona jutud 18.20 Jass ja Juss
18.30Lastetuba 18.45 Mesilane Maia
18.55Väike printsess 19.05Loomaaiatee 64 19.20 AK(viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Pealtnägija (vk sub)*
20.45 Eesti lippümber Islandi* 21.15
TEDx Tartu 21.30 AegRuum Maailmaparandajad Aasiast 22.20 Minuscule 22.30 Teaduspalavik 22.55 Dok
Normaalne elu* 23.55 Keeluaja ku-

07.10 Joona jutud
07.30 Loomaaia tee 64*
07.45 Mesilane Maia*
07.55 Väike printsess* 08.05 Jass ja
Juss* 08.15 Lastetuba* 08.30 Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade* 10.05
WaterlooRoadikool 11.00 Teaduspalavik* 11.30Eesti muusikavideod 12.02ERR uudised 17.30 Vahva mees, kes pilli teeb 18.00LastelavastusLondiste 18.30Lastetuba
18.50Eddie jakarupätsu 19.00Lammas Shaun 19.05 Sõprade linn 19.20
AK (viipek) 19.30 AK (vk) 20.00 Meie
inimesed: Mirjam (vk sub) 20.25 Minuscule 20.30 Ajavaod: Mees, kes
usaldas eestlasi (vk sub) 21.00 Veteranirock 23.00 Missioon

Šveitsi vastu

23.05 Saadasõber Euroopasse*
23.35 Ringvaade*
00.40 Uued trikid*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandiarmastus*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Saladused
20.30 Naabriplika
21.30 Tohter Olaf
22.30 Kaks japool meest
23.00 Bordell 232
00.05 Nikita
01.00 Ärapanija*
01.30 Klikitähed
02.20 Kuldvillak*
02.50 Reporter*
03.40 Küladetektiivid*
06.15 Animasarjad
08.00 Marinajakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.20Reisijaht
12.00 Grey anatoomia
13.00Palumelavale*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marinajakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00Võta või jäta
21.30 Padjaklubi
22.30 Mf Must luik
00.40 Hawaii 5-0
01.35Viimane hoiatus
02.20 Padjaklubi*
03.10Võta või jäta*
07.10 Animasarjad*
08.30Tagatargemad
09.00 Taavi kui Taaviise
09.25 Minuscule 09.30 2020: Eesti kosmosesse! 10.05 Waterloo Roadikool 11.00 JamieOliveri 30 minuti
road* 11.25 Siin japraegu 12.27 ERR
uudised 16.15Luigelaul* 17.00Eesti
muusikavideod17.30Kui kured lapsiei too 18.00 Okaspead 18.25Fiksikud 18.30Lastetuba 18.45 MesilaneMaia 18.55 Väike printsess 19.05
Loomaaia tee 64 19.20 AK (viipek)
19.30AK (vk) 20.00 Vene draamaEsimeses ringis 20.40 Trollifännid(Eesti 2013) 21.00 AKU 21.30 Jüri Üdi klubi 22.25 Mf Roosi nimi 00.35 Hüvasti,
seltsimehed!*
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf Templirüütlite kadunud aare 1* 12.40Kõige naljakamad koduvideod* 13.30Kodu keset linna 14.00
Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00
A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie
ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf Peidupaik 23.20 Puhkus
Mehhikos 00.35 Kuidas ma kohtasin
teieema* 01.35 Kälimehed*
08.15 Punasedroosid
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Südametukse 12.00Doktor Oz* 13.00
Everwood 14.00Mf Minu nädal Marilyn Monroe’ga* 16.00 Mehi jalaga
segada 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
19.00Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale20.00 Seotud 21.00 Mf Armastuse piir 23.15 Trinny ja Susannah
Austraalias 00.15 Reporter 01.10 Ellen* 02.00 Raudsedkokad 02.50
Fort Boyard
06.30 Kaks kanget haiged mehed* 07.00 Reporter+ 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20 Tsiklivendadelemmikkõrts 10.10 Näljased
meremehed* 11.05 Jututuba 14.30
Chuck 15.20Komissar Rex 16.15Näljasedmeremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus 18.10 Chuck 19.00
Tuvikesed* 20.00 Ärapanija 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest* 21.30 Kriminaalne Venemaa 22.30 Gaasikontroll23.30 Conan 00.25 Kaks ja pool meest 00.50
Tuvikesed

ningas
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00 Mf Peidupaik* 13.30Kodukeset linna 14.00Kutsuge Cobra
11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge
Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas
ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Euroopa
jalgpalli Meistrite liiga 23.35 Puhkus
Mehhikos 00.50 Kuidas ma kohtasin
teieema* 01.50 Kälimehed*
08.15 Punasedroosid
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Südametukse 12.00Doktor Oz* 13.00
Everwood 14.00Rahvusvahelineselgeltnägijatetuleproov* 16.00 Mehi
jalagasegada 17.00Ellen 18.00DoktorOz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30
Emmerdale 20.00 Naabriplika 21.00
Jaht modellilepingule 22.00 Ameerika tippmodell 23.00 Kuidas alasti hea
väljanäha? 00.00 Reporter 00.55 Ellen* 01.50 Raudsed kokad: Lillkapsalahing 02.40 Fort Boyard

–

08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00Kalamehejutud 13.30Kodukeset linna 14.00Kutsuge Cobra
11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge
Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas
ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Euroopa
jalgpalli Meistrite liiga 23.35 Euroopa
pokkeriturnee 00.35 Kuidas ma kohtasin teie ema* 01.35 Kälimehed*
08.15 Punasedroosid
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Südametukse 12.00Doktor
Oz* 13.00Everwood 14.00 Jaht modellilepingule* 15.00 Ameerika tippmodell* 16.00 Mehi jalagasegada
17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00
Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale
20.00 TohterOlaf 21.00 Mf Väsimatud vanad torisejad 23.05 Käpardist
kokaks 00.00 Reporter 00.55 Ellen*
01.50 Raudsedkokad

Neljapäev 24. aprill
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.45 Tõuse ja sära!*
14.05Vabariigikodanikud (sub)*
15.00 WaterlooRoadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 Ela sajaga
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Aasta muusik Oleg Pissarenko
23.35 Ringvaade*
00.40 Uued trikid*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00Kodus ja võõrsil
11.30Pilvede all*
12.30 Heeringas Veenuseõlal*
13.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda*
14.00 Sõbrad
14.55Punasedroosid
16.00Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00Reporter
20.00 Parim enne
20.30 Laula mu laulu
22.00 Eurojackpoti lisaloos
22.30 Mf Pulmalaulik
00.30 Chuck
01.20 Erootikatelefon
01.45 Bordell 232*
02.35 Hooaeg*
03.10 Reporter*
–

06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.20 Võimalikvaid Venemaal*
12.00 Grey anatoomia
13.00 Anna otsib meest*
14.00 Juurdlustviivad läbi sensitiivid*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kodumäng
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijatetuleproov
23.00 Kolmeraudne
00.00 Grey anatoomia
01.00 Euroopapokkeriturnee
02.05 Ärkvel
02.55 Kodumäng*
03.20 Selgeltnägijatetuleproov*

Reede 25. aprill
06.55 Terevisioon
08.55 HolbyCity haigla
09.55 Terevisioon*
11.55 MI*
12.25 Kahekõne (sub)*
12.50 Foorum (sub)*
13.40 Kapital*
14.10 Euroopa laulud2014*
14.30 Ela sajaga*
15.00 Waterloo Roadikool*
16.00 HolbyCity haigla*
17.00 Aktuaalnekaamera
17.05 Õnne 13
17.35 Uued trikid
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00 Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Perepidu
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Üksik saar
23.20 Pealtnägija*
00.10 Pärandus*
01.05 Ringvaade*
01.40 Uued trikid*
06.00 Punasedroosid*
06.55 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Süütusüüdlane*
10.00 Manhattani tuhkatriinu*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Laula mu laulu*
13.00 Kodutunne*
14.00 Sõbrad
14.55 Punasedroosid
16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütusüüdlane
19.00 Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 NädalalõppKanal 2ga
23.00 Mf Valevorst
00.45 Mf Pulmalaulik*
02.20 C-Komando*
02.45 Reporter*
03.35 Alaealine matusekorraldaja
06.15 Animasarjad
08.00 Marina jakapten*
09.00 Kirgede torm*
10.35Vaprad jailusad*
11.20 Reisijaht
12.00 Kodumäng*
12.30 Kättemaksukontor*
13.30 Selgeltnägijatetuleproov*
15.00 Seitsmes taevas
16.00Vaprad jailusad
16.30 Marina jakapten
17.30 Kirgede torm
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Kerge elu
22.30 Mf Vabaliikumises
00.45 Hawaii 5-0
01.45 Mf Draakonikuul:evolutsioon
03.15 Kerge elu 3, 8*

07.10 IndiaanipoissYakari* 07.20 Mukk ja
Tšavapa* 07.30 Sõp07.10 Animasarjad
rade linn* 07.45 Hei, pöialpoisid!*
07.40 Londiste* 08.10
08.10 Minaolenloom* 08.15 Lastetuba* 08.30 Kui kured lapsi ei
Miriami kana pesakast 08.15 Lastetuba* 08.30Vahva mees, kes piltoo 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadi kool 11.05 Smallvilli teeb* 09.00 Ringvaade* 10.05 WaterlooRoadikool 11.00Puutepunkt* le* 11.45 Missioon* 12.43 ERR uu11.30 Vanameeste paradiis* 12.00
dised 16.35Emake India 17.30NäiERR uudised 17.15 Smallville 18.00
te mäng* 18.00 Väikese Muti seiklused 18.30Lastetuba 18.45 Mukk
Hei, pöialpoisid! 18.30Lastetuba
18.45 Mukk jaTšavapa 18.55 Sõpja Tšavapa 19.00 Must ja valge koer
rade linn 19.05Indiaanipoiss Yakari
19.05 IndiaanipoissYakari 19.20 AK
19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 20.00 (viipek) 19.30AK (vk) 20.00 HüvasVäikelinnadetektiivid 20.30 Linnuti, seltsimehed! 20.50 Keeluaja kunintiivul ümber maakera 21.20 Allveegas* 21.45 Hind 22.25 Vana aja aslennud 21.30 AD 179022.25 Eesjad 22.40 Esimeses ringis* 23.25 AD
ti lipp ümber Islandi 22.55 EestiTOP
1790*00.25 Eesti TOP 7*
7 23.40 Sild*
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Kalamehejutud 13.30
Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00Kuidas ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30
Mf Minuarmsadluud 23.55 Puhkus
Mehhikos 01.10 Kuidas ma kohtasin
teieema* 02.10 Kälimehed*
08.15 Punasedroosid
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Südametukse 12.00Doktor
Oz* 13.00Everwood 14.00Käpardistkokaks* 15.00Kuula mu laulu*
16.00 Mehi jalagasegada 17.00Ellen 18.00Doktor Oz 19.00Kodus ja
võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Pilvede all 21.00 Süüesseksikaks 21.30
Kolm naist paadis 22.00 Kuula mu
laulu 23.00 Piinlikudkehad 00.00 Reporter 00.55 Ellen* 01.50 Raudsed
kokad 02.40 Fort Boyard

08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00 Mf Minu armsadluud*
13.30 Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00Kälimehed
16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00ARühm 18.00Perepea 18.30 Simpsonid* 19.00 Kuidas ma kohtasin teie
ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Mf Jackass:trikke hulludele! 23.10 Puhkus Mehhikos 00.25
Kuidas ma kohtasin teieema* 01.25
Kälimehed*
08.15 Punasedroosid
09.15 Emmerdale* 09.45
Küladetektiivid 10.45 Südametukse 12.00Doktor Oz* 13.00
Everwood 14.00Piinlikud kehad*
15.00 Kolm naist paadis* 15.30
Süües seksikaks* 16.00 Mehi jalaga
segada 17.00Ellen 18.00Doktor Oz
19.00 Kodus ja võõrsil 19.30Emmerdale 20.00 Kodutunne 21.00 Mf Ta
pole sinust eriti huvitatud 23.30 Otsides jaleides 00.25 Reporter 01.20
Ellen* 02.10 Raudsedkokad

Laupäev 26. aprill
07.30 Animasarjad*
08.30 Miriam mängibpeitust
08.35 Buratino tegutseb jälle
09.00 Puutepunkt(sub)*
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (sub)*
11.15Pealtnägija (sub)*
12.00 Jüri Üdi klubi*
12.50 Aasta muusik Oleg Pissarenko*
13.50 Ajujaht*
14.35Perepidu*
15.25Teel jalgpalli MM 2014 finaalturniirile
15.55 JalgpalliPremium liiga: Tallinna
FC Flora JKSillamäeKalev
18.00 Saadasõber Euroopasse
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40Dok Elu vägi
19.35Rakett 69: Finaal
20.05 Euroopa laulud 2014
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.30 Hercule Poirot
00.05 Klassikatähed 2014: Finalistide
lõppkontsert*
–

06.15 Täiuslikkoduperenaine
07.15 Reporter*
08.10 Zig ja Sharko
08.35 Kass Oggy jakurjad
prussakad
09.00 Aiasaade
09.20 Kodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00Viimane võmm*
14.00 NädalalõppKanal 2ga*
15.30Tuhat ja üks ööd
17.00Mf Unelmatelaev– Bali
19.00Reporter+
19.35 Mägedevarjud
20.35 Benny Hill
21.30 Ärapanija
22.00 Mis?Kus? Millal?
23.15 Mf Rahvuslik julgeolek
05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Minuväike poni
08.10 Aladdin
08.35 Kuidas taltsutadalohet
09.00 Simpsonid
10.00 Heimarikokaklubi
10.30Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30Naistesaade
12.00Kättemaksukontor*
13.05Kerge elu*
14.05 Anna otsib meest*
15.05 Midsomerimõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Mf Autod
21.55 Padjaklubi*
22.55 Mf Seksinimekiri
09.00Väikelinna detektiivid* 09.30 Animasarjad 11.00 OP! teater* 11.30
MI* 12.00 AegRuum MaailmaparandajadAasiast* 12.50 Emake India*
13.45Noor pensionär* 14.10Tähelaev* 15.20 Teaduspalavik* 15.50 Minuscule 16.00 Siin japraegu* 17.00
Lastefilm Tomi ja Hackeseiklused
18.35Näh 18.40Lammas Shaun
18.55Buratino tegutseb jälle* 19.20
AK (viipek) 19.30 AK (vk) 19.45Dok
Armastuse vool 20.55 Elu maitse
21.05 Mont Blanc 21.20 Rebasenaine21.30 Teatriõhtu Kuldlõige 22.40
EkraaniproovidKöler Prize’ile 23.40
Mf Roosi nimi*
07.00 Kõige naljakamad koduvideod* 08.00 NCIS kriminalistid 09.00 Leidja 10.00
Bobiburgerid 10.30Politseipere 12.20 Clevelandi show 12.50
Ulakadvanurid 13.20Kontor 13.50
Mf Jackass:trikke hulludele!* 15.30
Louie 16.00 Stop! 16.30Rajalt maha 17.30Kirvemehed 18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30
S.H.I.E.L.D.i agendid 20.30 Simpsonid
21.00Top Gear 22.05 Mf Kummitushai 23.55 Ameerika õudukas: mõrvamaja 00.45 Ulakadvanurid*
05.30 Süüessaledaks
05.55 Staariminutid 06.00
Mf Armastus, beebid ja
–
suur süda Uued teed 07.45 Linnaelu 09.00 Linnapreilid võrgutavad
farmerit10.00Kolm naist paadis*
10.30 GordonRamsayköögisaladused 11.00 Sõber koer 11.30 Nurjatud
koerad 12.00Mf Ta pole sinust eritihuvitatud* 14.20Mf Nora Roberts
–
Keskpäev 16.05 Truudusetu 17.00
Gok Wanannab moenõu 18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaks USA
19.00 Mägedevarjud 20.00 Naistevahetus 21.00 Mf RosamundePilcher
Elumere lainetel 22.55 Kuula mu
laulu*23.55 Reporter+ 00.25 Piinlikud kehad*
–

–

06.30 Ärapanija* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10 Näljasedmeremehed* 11.05 Jututuba 14.30
Chuck 15.20Komissar Rex 16.15Näljasedmeremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus 18.10 Chuck 19.00
Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest* 21.30 Mf Stan Helsing 23.30
Conan 00.25 Kaks ja pool meest
00.50 Tuvikesed

19.aprill 2014

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

06.30Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20
Conan* 10.10 Näljased meremehed 11.05 Jututuba 14.30
Chuck* 15.20Komissar Rex 16.15
Näljased meremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus 18.10 Chuck 19.00
Tuvikesed* 20.00 GuinnessWorld
Records – pööraseimadrekordid
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
pool meest* 21.30 Mf Metroorongi
12 3 röövimine 23.30 Conan 00.25
Kaks japool meest 00.50 Tuvikesed

06.30 GuinnessWorld
Records pööraseimad rekordid* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Komissar Rex* 09.20 Conans*
10.10 Näljased meremehed* 11.05
Jututuba 14.30 Chuck 15.20Komissar Rex 16.15 Näljased meremehed 17.10Kuulsuste surmaheitlus
18.10 Chuck 19.00Tuvikesed* 20.00
Kaks kanget – haiged mehed 20.30
Usu või ära usu! 21.00 Kaks japool
meest* 21.30 Mf Ma olen legend
23.30 Punker* 00.25 Kaks japool
meest 00.50 Tuvikesed
–

08.10 Reporter 09.00 KomissarRex* 10.50 Conan*
11.40 Conan* 12.30 Ärapanija* 13.00Beaver Falls üks
vallatusuvi* 14.00 Mis asi on juhus?
15.00Mf Stan Helsing* 17.00Mf
Metroorongi 12 3 röövimine* 19.00
Charlieinglid 20.00 Punker* 21.00
Pöörased spordiklipid 21.30 Mf Topeltmõrv 23.30 Üle võllikuulsaks
00.00 Mf Verejanused
–

Pühapäev 27.
07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00 Tõuse ja sära!
11.15 Jamie Oliveri 30 minutiroad
11.40Elu vägi*
12.30 Ilvese lugu
13.20 Üksik saar*
15.00 Hercule Poirot*
16.35Downton Abbey*
17.30Puutepunkt
18.00 Ajalik jaajatu
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40Kutsuge ämmaemand!
19.35Reisile minuga
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 Riigimehed
21.00 Aktuaalne kaamera: Nädal
21.40 Sport
22.00 Puudutuse aeg
22.05 Sild
23.00 VaalasaarteMaria
23.50 Euroopa laulud 2014*
00.15 Tõuse ja sära!*
06.00 Rooli võim*
06.25 Mägede varjud*
07.10 Daltonid
07.35 Kanade linn
08.05 Looney Tunes
08.30 Kodutunne*
09.30 Sõberkoer
10.00 Oota sa!
10.15Kadunud papagoi tagasitulek 2
10.30 Maša pole enam laiskvorst
10.40 Heeringas Veenuse õlal*
11.10Laula mu laulu*
12.40Parim enne*
13.10 Naabriplika*
14.10Pilvedeall*
15.10Mf Katie Fforde Tuletorni tulevik
17.05Mf IngaLindström – Sommerlund igavesti
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.50 Hotell Grand
23.40 Mf Jälitatav
02.00 Mf Mõrvamängud
03.35 Mf Rahvuslik julgeolek*
05.00 Reporter+*
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Huntik
07.45 Minu väike poni
08.10 Aladdin
08.35 Kuidas taltsutada lohet
09.00 Simpsonid
09.30 Mf Autod*
12.00 Me armastame Eestit*
13.35 Suletud uste taga*
14.35 Stop!
15.05 Midsomerimõrvad
17.10 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmesed uudised
19.30Palume lavale
21.30 Mf Arukasblondiin 2
23.30 Vegas
00.30 Kättemaks
01.30 Midsomerimõrvad*
03.20 Me armastame Eestit*
04.30 Stop!*
04.55 Seitsmesed uudised
09.00 Tomi ja Hacke
seiklused* 10.35 SimsalaGrimm 11.00Linnutiivul ümber maakera* 12.00Eesti
lipp ümber Islandi* 12.25TEDx Tartu:
Margus Tamm* 12.40 Tagatargemad*
13.10 Allan Leida, Leida Allan* 13.40
Viini postmark* 15.00 Näitleja 15.40
Teeveejahutaja 16.05 Jüri Üdi klubi*
17.00Nähka tulebkülla 17.20 Tom ja
Fluffy 17.30Krõlliga jaKrõllita 18.10
Koolitants 2014 19.05Võlukarussell*
19.20AK (viipek) 19.30AK (vk) 19.45
Teemaõhtu: EndelPärn 100. Tänaõhtul... 20.15 Soolo tornikellale21.35
Mehed ei nuta 22.55 Rahvakunstnikud: EndelPärn 23.40 Kolmveerand
sajandit Estonia teatrit
07.05 Bobi burgerid 07.35
NCIS kriminalistid 10.35Rajalt maha* 11.55Kirvemehed* 12.55 Clevelandi show
13.25 Ulakad vanurid 13.55Kontor
14.25Mf Templirüütlite kadunud aare 2 16.00Louie 16.30Rajalt maha
17.30Kirvemehed 18.30 Simpsonid*
19.00 Ninjasõdalased 19.30 Totaalne muutumine:kodu-eri 20.30 Simpsonid 21.00 Moto GP 2014 22.40 Top
Gear 23.40 Ulakadvanurid* 00.05
Rajalt maha* 01.05 Mf Templirüütlite
kadunud aare2* 02.35 Louie*
05.30 Süüessaledaks
05.55 Staariminutid 06.00
Mf RosamundePilcher
Elumere lainetel* 07.45
Linnaelu 09.00 Linnapreilid võrgutavad farmerit 10.00 Aiasaade 10.20
Kodusaade 11.00Lemmikretseptid 11.50 Hooaeg 12.30Ellen* 17.00
Gok Wan annab moenõu 18.00Eluteed 18.30 10 aastat nooremaks USA
19.00 Mägede varjud 20.00 Naistevahetus 21.00 Mf Elumärk 23.35
Kolm naist paadis* 00.05 Reporter+
00.35 Elu 24 live 01.25 Pulmakorraldajad 02.15 Trinny ja Susannah Austraalias 03.05 Otsides jaleides*
–

08.10 Komissar Rex* 10.50
Conan* 12.30Punker*
13.30 Camelot 14.30Pöörased spordiklipid* 15.00Mf
Topeltmõrv* 17.00Mf Ma olenlegend* 19.00 Charlie inglid 20.00
Rooli võim 20.30Krimi* 21.00 Üle
võlli kuulsaks* 21.30 Mf Reeglid
muutuvad 23.30 Mf Laegas
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VABA AEG

TÖÖ

Laupäeval,

26. APRILLIL
KELL 9.00
VILJANDI SPORDIKOOLIS
Vaksali 4

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

Otsime oma meeskonda lüpsjat ja
farmitöötajat-traktoristi, sobib perekonnale. Olemas korterivõimalus Olustveres. Tel 5667 4742.
Rõõmupalli lastehoid otsib lap-

sehoidja koolituse läbinud või

TEATER
Viljandi nukuteatris etendub
20. aprillil kell 16 «Tuhkatriinu». Lossi tänav 31, tel
433 4295 ja 5341 9815.

KINO
Männimäe salongkinos täna filme ei näidata. Homme näidatakse kell 14 lastefilmi «Rüütel
Rooste», kell 16 perefilmi
«Pruunkarude maa», kell 18 dokumentaalfilmi Mai Murdmaast
«Ballettmeister» ja kell 20 põnevusfilmi «3 päeva tappa».
Riia maantee 52d, Viljandi. Tel
435 4845.
Sakala keskuses linastub 23.
aprillil kell 11 ja 19 seiklusfilm
«Maailma mõõtmine». Tallinna
tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.

KONTSERT
Kohvikus Fellin esineb täna kell
20 trio MaianKärmas Ain
Agan Andre Maaker. Pilet 3 eurot ja 5 eurot. Vabaduse plats 1,
Viljandi. Lisainfo tel 435 9795.
–

–

Viljandi Jaani kirikus mängib tornimuusikat 20. aprillil kell 9.30

Viljandi linnakapell Brass. 21.
aprillil kell 18 esinevad kontserdil «Pühademuusika» Tõnis Kaumann (bariton) ja Kiili vanamuusikaansambel. Sissepääs tasuta.

ÜRITUSED
Viljandi Pauluse kirikus algab
täna kell 23 ülestõusmispüha
vigiilia. Edasi liigutakse ühes-

koos Jaani kirikusse, kus kesköö
paiku toimub jumalateenistus
ristimise ja armulauaga. Homme kell 10 on Jaani kirikus
ülestõusmispüha peremissa.
Teenib õpetaja Marko Tiitus,
musitseerivad linnakapell Brass
ning koguduse laulu-ja muusikaringide lapsed. Lapsed esita-

vad Silvia Soro lavastatud näidendi «Kolm puud». Kell 20 on
õhtupalvus Taizé lauludega.
Metsaklubi koosviibimine on
23. aprillil kell 12 Eha tänav 4.
Külla tuleb linnavolikogu eelarve-ja arengukomisjonist Jaak
Sulg. Kaasa võtta hea tuju ja
külalisele küsimused.

Karksi vallakultuurikeskuses on
Karksi vallakunstnike tööde kevadnäitus ja teise korruse fuajees rändnäitus «Eesti riiklikud
teenetemärgid». Neid saab vaadata kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Aleksandra, Allo, Aalike, Alli,
Andra, Andrea ja Sandra, homsed Urva, Urve, Urvi, Orvi ja
Urbe ning ülehomsed Aimar,
Aimer, Aimur ja Aimo.

Maavalitsuse saalis räägib 23.
aprillil kell 15 meditsiinidoktor
Margus Annuk Viljandimaa südameliidu kutsel uutest seisukohtadest südamehaiguste riskifaktorite hindamisel. Oodatud
on kõik huvilised. Vabaduse
plats 2, Viljandi.
Karksi vallakultuurikeskus korraldab 23. aprillil 6. Kitzbergi
mäejooksu algusega kell 17 ja
7. jüriööjooksu algusega kell
18.Viljandi mnt 1,Karksi-Nuia.
Viljandi väärikate ülikooli loeng
on 28. aprillil algusega kell 16
Viljandi maavalitsuse suures
saalis. Külaliseks on riigikogu
liige Kaja Kallas. Ootame rohket

osavõttu. Info tel 501 0351.
Vabaduse plats 2, Viljandi.

pedagoogilise haridusega lapsehoidjat puhkuste perioodiks juu-

Kalastustarbeid pakuvad müügiks nii eraisikud kui firmad.
OLETE OODATUD OSTMA / MÜÜMA / VAHETAMA!
Kell 14.00 algab OKSJON,
kus enampakkumisele lähevad erinevad kalastusvahendid.
Kõigi kohalolijate vahel

METSAMATERJAL

Laada kohamaks 2 €
Info tel 5376 6214.
Postita kupong
kohapeal loosikasti.
Kirjuta oma nimi
ja telefoninumber siia
ning osale veealuse kaamera

loosimises.
Info kalastusparadiis@gmail.com, tel 5376 6214
KLAVERIL HANNES AGURVELLEND

26.04 KL 19
OLUSTVERE MÕIS

Info

tel

5376

6214.

R\KALASTUS

PILETID ALATES 10 EELMÜÜGIS
PILETILEVIS JAPILETIMAAILMAS.
KONTSERDIPÄEVAL JATUND ENNE
ALGUST UKSEL 15
INFO 5059625
WWW.KONTSERTKORRALDUS.EE
€

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

PÕLLUNDUS
Kasvuhooned jakihtplast kasvuhoonetele. Tel 503 7585. www.
kasvuhooned.com.
Müüa kombain Sampo 30 ja
T-25 haakeriistu. Tel 522 8130.
Müüa s-piidega neljarealine kultivaator ja kaubik Ford Transit
(täiskõrge). Tel 5814 0680.
Sammuli tall müüb hobusesõnnikut (turvas). Tel 504 7616.

€.

NÄITUSED

Töö 0,75 kohaga pagarile. Info
kl 18–20 tel 520 2325.
Töö Norras üldehitustöödel. Tel
515 7377.

loositakse välja
VEEALUNE KAAMERA
Aqua spy 5000

LUISA VÄRK JA
ARTJOM SAVITSKI

nis ja juulis. Töökoormus osaline, u 2–3 päeva nädalas lastehoiu avatud oleku aegadel. CV
palume saata hiljemalt 1. maiks
e-postiga roomupall@roomupall.
ee. Info tel 517 1335.

MÜÜK

Tarvastu raamatukogus on üleval Tarvastu muusika-ja kunstikooli eelkooli õpilaste näitus ja
lasteaia Naeruvõru laste kunstinäitus, mida saab külastada
Tarvastu raamatukogu lahtiolekuaegadel. Tel 436 6262.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

2 a kuivanud lepp, kask ja saar.
Tel 5551 4204.
Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

JÄRVE TALU AIAND TAAS AVATUD!
Müügil suur valik

roosiistikuid, ampleid ja lilletaimi
Saadaval ka lai valik

maitsetaimi ja tomatitaimi
Info tel 554 6569

?

www.sinuaednik.ee

Halupuud, lepp 25

Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke japaberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid
Tel 509 0200, 511 8671
e-post eesti@metsagroup.com

/rm, saar

30 /rm. Tel 525 6015.
Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
5675 1930.
Kuivad kütteklotsid (hind 1,30 ),
küttepuud, puit-ja turbabrikett.
Vedu. Tel 506 8501.
Küttepuud,

vedu tasuta. Tel

5638 4937.
Lepp

Üürile anda erineva suurusega
äri-ja elupinnad üle Eesti:
Prestone Kaubanduskeskuses
Kohtla-Järvel Järveküla 87

Viljandis Leola 53
Pärnus Aida 5
Võrus Vabaduse 1
Pae tn Tallinnas
Tel:
Tel:

+

+

372 510 7969
372 641 8698

ja kask
5345 2279.

võrgus.

Tel

Müüa 5 m³
5331 4425.

mahuti.

Tel

Müüa hulgi tamme, ebatsuuga,
seedermänni, mägimänni jpm istikuid. Tel 527 5536.
Müüa kuivi ja märgi küttepuid.
Tel 5594 9130.
Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.
Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse jakaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.
Raassilla rehvitöökoda. Suur valik soodsa hinnaga kasutatud
rehve. Tel 5348 0984.
Sae-ja höövelmaterjali müük ja

teenus. Tel 5348 0984.

Toores lepp 25–26 saar 30
kask 40 cm 30 30 cm 32
Kuiv lepp 28 (1 aasta kuivanud). Vedu. Tel 5669 6972.
,

,

Toores lepp
5563 8552.

26

/rm.

,

.

Tel

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5828

14 Sakala
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13Täna

keskpäeval algab
Holstre-Nõmmel Mulgikross. 28. korda peetaval võistlusel antakse
13 starti ja paremad
selguvad viies masinaklassis.

SPORT

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

Kohtumispaika ei tohi
muuta: esimene matk
on Varesemägedesse
Viljandi rattaklubi alustab homme pühapäevaste matkade hooaega
ja traditsiooniliselt on
esimene kontrollpunkt
Varesemägedes.
Rattaklubi president Veiko
Šmidtandis teada, et seekord
onkorraldajad sihtpunktide
valiku teinud Viljandi lähiümbruse
spordirajatiste
seast. «Väga pikki retki me
tänavuplaaninud pole,» nentis ta.
Šmidti sõnul on kõige
suurem muudatus varasemate aastatega võrreldes, et
kontrollpunktid avatakse
pool tundi ja suletakse tund
aega varem. Teisisõnu onkõigi 16 matka sihtpunktid lahti
kella 10.30–13.
Rattamatkad on osalejatele tasuta, matka alguspunkt
on iga ratturi kodu ning sihtpunktisregistreeritakse matkaja nimi, et hooaja lõpus
kõigi osalejate vahel auhindu loosida. Väiksemate auhindade loosimisel osalemiseks tuleb kaasa teha vähemaltviiel matkal, aga peaauhinna ehk jalgratta loosimises osalevad need, kes on käinud vähemalt 13 matkal.
«Võrreldes varasemate
aastatega on matkade sihtpunktid Viljandile lähemal

MATKAD
Pühapäevaste jalgrattamatkade kaheksa esimest sihtkohta:
•

•

•

•

•

•

•

•

20. aprillil Varesemägede rajad
27. aprillil Holstre-

Polli tervisekeskus
11. mail endine Loodi spordibaas

Sõudjad pressisid
end pjedestaalile
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Sõudjate kolm nädalat
väldanud treeninglaager
Horvaatias päädis Zagrebis peetud rahvusvahelise regatiga.

18. mail Päri Mäe-

metsa spordi rajad
25. mail Vana-Võidu
spordihoone
1. juunil Kildu kooli
spordiväljak
8. juunil Päri lennuväli
15. juunil Karula

tuulik
Allikas: Viljandi rattaklubi

ja seetõttu ootame osalema
rohkem lapsi,» rõhutas Veiko
Šmidt.
Nagu paaril varasemal
aastal, on tänavugi matkasari jagatud kaheks: juuni keskpaigani vältavas esimeses
pooles oodatakse osalejaid
kaheksal pühapäeval ning
teist sama palju matku jääb
sügisesse. (Sakala)

Noorte tiitlivõistlused

lõppesid meie iluvõimlejale
hõbemedaliga
Nädala eest Narvas peetud
Eesti noorte iluvõimlemise
meistrivõistlustel teenis Viljandi spordikooli õpilane
Carmen Victoria Vender hõbemedali.Teinekaasateinud
viljandlanna KeliisLillemets
lõpetas osalejaterohke mõõduvõtu tubli üheksanda kohaga.
Mõlemad Viljandi iluvõimlejad osalesid noorte
ehk 2002. ja 2003. aastal sündinuteB-rühma arvestuses.
39 osaleja seas tegi kahe
vahendikavakokkuvõttes parima soorituse tallinlanna

AVASTART

Darja Osinina. Hõbemedaliga lõpetanud Carmen Victoria Vender jäi tallekokkuvõt-

tes alla 0,7 punktiga. Keliis
Lillemetsa jäivõitjast lahutama 2,4 punkti.
Päev hiljem osalesid Viljandi spordikooli iluvõimlejad NõosElva lahtistel meistrivõistlustel ning eri võistlusgruppides saavutasid esikoha Maria Elisabeth Soonik,
Carmen Victoria Vender ja
Liisa-Batricia Karu. Teiseks
tulid Keliis Lillemets jaTiina Braun ning kolmanda koha saiKrete Kalinin. (Sakala)

Narvas peetud Eesti noorte iluvõimlemise meistrivõistlustel saavutas
Viljandi spordikooli õpilane Carmen Victoria Vender noorteklassi
B-rühmas teise ja Keliis Lillemets tubli üheksanda koha.

Eelmisel laupäeval ja pühapäeval alustas Horvaatia lahtiste meistrivõistlustega hooaega ka kümme Viljandi sõudjat.
Treener Ruth Vaari sõnul
eelnes sellele kolm nädalat
avaveelaagrit Skradinis. «Oli
väga tegus laager. Soojad ja
tuulevaiksed ilmad võimaldasid võtta treeningutest maksimumi,» lausus ta.
Kui enamik viljandlasi asutas end pärast võistlust kodu
poole, siis juba mõndaaega varem sealsamas harjutanud
Eesti meeste paarisaeruline
neljapaat, kuhu kuuluvad ka
viljandlased Kaspar Taimsoo
ja Kaur Kuslap, jätkab selles
riigis treeninguid 27. aprillini.
Horvaatialahtistel meistrivõistlustel tegid kaasa 14 riigi
sõudjad. Osalejaterohkel mõõduvõtul lohutussõite kavas ei
olnud ja seetõttu oli eriliselt
suur kaal eelsõitudel. Ruth
Vaar selgitas, et enamikus
võistlusklassides määrati eelsõitude põhjal finaalide koosseisud. «Seetõttu oli väga suur
roll ka loosiõnnel,» lisas ta.
Nagu treener ütles, tegid
meie sportlased väga tublihooaja alguse. Esimesena sai Viljandi sõudjatest medali Erli
Mat,kes lõpetas 29 osalejaga tütarlaste ühepaadi A-finaalikolmandana. Tütarlaste B-klassi
ühestel paatidel oli startijaid
26 ning seal võitis nii oma eel-

Viljandlanna Kärolyn Mäesaar alustas Horvaatias hooaega võiduga tütarlaste
B-klassis. Pilt on tehtud mullu Viljandi järvel.
ELMO
RIIG

sõidukui finaali Kärolyn Mäesaar. Tütarlaste paarisaerulisel
kahepaadil tulidKrete Koovit
jaErli Mat 15 võistkonna seas
hõbedale.
Poiste B-klassi ühesel paadilvõitis Markus Toomeelsõidu ja sõitis finaalis end väga
heale neljandale kohale. Oma
esimeselrahvusvahelisel regatil oli tal 36 konkurenti.
«Noortest toon esile veel
poiste paarisaerulisel kahepaadil võistelnud Kermo
Randmäe ja Rain Laidma, kes

tõrjusid C-finaalist välja Eesti
noorte esikahese ja lõpetasid
võistluse 32 osaleja seas 17.kohaga,» kõneles Ruth Vaar.
Eesti naisüliõpilaste kaheksapaat lõpetas esikohaga.

Selle paadi roolis istus meie
EelikaNaarits.
Kaspar Taimsoo ja Allar
Raja võitsid paarisaerulisel kahepaadil, jättes Kaur Kuslapi
jaSten-Erik Andersoni neljandaks. Hiljem võitsidkõik neli
meest paarisaerulise neljapaadivõistluse.

Viljandlased madistasid kulla pärast
Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Kohaliku judoklubi Zen korraldusel Tartus asetleidnud rahvusvahelisel noorteturniiril
saavutasid omas võistlusgrupis
võidu Viljandi spordikooli õpilasedRaido Õnne ja Äli Agnes
Järve.
Eelmisel laupäeval teoks
saanud mõõduvõtul osalesid
kolme vanusegrupi judokad:
2003. aastal jahiljem sündinud
ehk D-klass, 2001. aastal jahiljem sündinudehk C-klass ning
1999. aastal jahiljem sündinud
ehk B-klass.
Meienooredsaid peale kahe võidu veel ühe teise ja ühe
kolmanda koha.
Noorimas vanuserühmas
tegi Viljandist kaasa vaid Geron Vidder, kes kaalus alla 27
kg ja lõpetas teise kohaga.

Spordikooli jaTaifuklubi treener Viljar Kannel nentis, et tema õpilane ei suutnudkohaneda finaali vastase stiiliga ning
pidi seepärast hõbedaga leppima. «Tublitulemus ikkagi.Kõik
oma eelmised vastased alistas
Geronkiiresti,» lausus ta.
C-klassi kuuluv Madis Järve jõudis kaalus alla 38 kg ilusate võitudega poolfinaali. Seal
tuli tal paraku mitmekülgset
tehnikat valdavale venelasele
alla vanduda.Kolmandakoha
matšis teenis ta aga puhta heitegakindla võidu.
«Madis on viimastelturniiridel tublit arengut näidanud.
Murrang tuli märtsis Sigulda
turniiril, kus ta saavutas kolmandakoha. Eelmisel nädalal
peetud Eesti B-klassi meistrivõistlustel võitis ta samuti
pronksi,» rääkis treener.
Neidude kehakaalus 46 kg

kindlalt võitnud Äli Agnes Järve on treener ViljarKanneli sõnul kogu hooaja hästi võistelnud. Tänavusel «TallinnCupil»
oli ta teine, kaotadesfinaalis napilt soomlannale. Märtsis Leedus peetud kadettide Euroopa
karikaetapil sai ta kolmandakoha. Üle-eelmisel nädalavahetusel tuli ta EestiB-klassi meistrivõistluste võitjaks ja päev hiljem juunioride meistrivõistlusteltpälvis hõbeda.
Treeneri sõnul tegi Tartus
korraliku ja võiduka turniiri
Raido Õnne kaalus alla 66 kg.
Nagu ta nentis, on noormehe
tänavune hooaeg möödunud
ülekivide ja kändude. Näiteks
pandi tallekõrgeid lootusi Eesti noorte meistrivõistlustel ülemöödunud nädalalLähtes, ent
seal pidi ta finaali lisaajale läinud matšis vastase paremust
tunnistama.

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaja
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Madis Järvekülg(uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
Raimo Saar 433 0069
Kuulutuste jaajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kujundaja Imbi Padrik 433 0081
Küljendaja-kujundaja
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068
Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9—17, lõuna kella 13—13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidilineaadress Gildi t 1, 51007
Tartu. PostiaadressRüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neidlühendada.
Välisautorite honorarid kantakse
üle pangakontole üks kord kuus
järgmise kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine
mis tahes kujul on ilma AS-i
Ühinenud Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8881
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Kolmapäeval sündis
Viljandis kolm tüdrukut.

135 AASTA EEST
Sakala, 14. IV 1879
Tartust. Tartu Sillakohtus
on aastal 1878 üleüldse 466
asja läbikatsumise all olnud, nende seas 76 wargust
ja 146 hobuse wargust. Ka
51 linaleutamist, mis seaduse wastalised onläbi katsuda olnud. Kõige enam on
Sillakohtule hobuse wargad tööd teinud, kes juba
nagu katkuks meie maale
ähwardawad saawat. Aeg
oleks küll juba, et meie
maadneist suurema hoolega puhastama hakatakse.

KUULUTUSED

19. aprill 2014

Sakala 15

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

KINNISVARA
Müüa 1-toalkort Paides Aasa t.
Tel 551 6087.
Müüa 3-toaline ahiküttega korter
Viljandis. Tel 5568 3928.
Müüakorter Võhmas, 3 tuba, euroremonditud. Hind 8500 Tel
5635 2769. Kiire!

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

,

.

Halumasin. Tel 5563 8552.
Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.

Puurkaevude rajamine ja puhastamine, vee-ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade
Tel
paigaldus.
502 1279, 526 9604, www.
puurkaevumeistrid.ee.

AS ACROPOLIS

Müüa krunt Ramsi lähedal
Rahetsema teel, sobib nii aiamaaks, suvilakrundiks kui elamu ehitamiseks. Rohkem infot ja pildid City24 portaalis.
Lisainfo telefonil 5344 1870.
Müüa remonti vajav suvila Mähmal, 11 000 Tel 5627 0808.
.

Ostan 1–2-toal korteri. Tel
5695 9744.
Ostan suvila või maamaja. Tel
5456 6529.
Ostan korteri. Tel 5691 8499.
Ostan maja. Tel 509 3629.
Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.
OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

PARIMA HINNA
JA KVALITEEDIGA

•

•

•

•

•

HÜDROVOOLIKUD

Kolimis-ja
512 0947.

Tel 5621 3377.

VALTER SAKK
28. V 1946

–

16. IV 2014

OST
Ostame raieõigust ja metsakinnistuid kuni 10 000 /ha. Tel
525 8067.

5891 8986.
veoteenus.

Tel

Üldehitus ja siseviimistlus.
Tel 5689 7817.

Müüa Opel Vectra Caravan 1.8
ülev. kuni 2015. a.
Hind 750
Tel 521 8274.

(1997. a),

.

Ostan odava sõiduauto või kaubiku, võib olla remonti vajav. Tel

5625 7827.

LOOMAD
Müüa punaseid ja kirjusid lehmvasikaid. Telefon 5678 0996.

Ostan vanu medaleid, märke,
münte, postkaarte, marke. Tel
5566 3939.

KASUTATUD ASJAD
Müüa hüdrauliline torupainutuspink, torukeermelõikuspink, abrassiivlõikekettad (lm 400 mm),
seif, musta ja tsingitud toru, va-

naaegset fototehnikat, vanu raamatuid. Tel 5364 6888.

metsakinnistud)

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

Katusekattetööd

?

5649

4910

5347

Ostan palke, paberipuid ja okaskütet. Tel 5190 2637.

0972

Teeme katuse-ja fassaaditöid,
siseviimistlust, elektritöid, ventilatsiooni-ja torutöid. Meccer
OÜ, Henri.sammul@gmail.com.

516 5680.
Raieteenus ja väljavedu. Tel
5345 2279.

Kas kuuled, kuis nutab su kodu
su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

ELLE ASU

Vanade eterniitkatuste renoveerimine. Tel 5629 8738, info@palmergrupp.ee.
Virtsapütt. Tel 518 5879.

Võsaraie. Tel 5392 9651.
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...

Ostan teie üleliigseid asju ja aitan kaubikuga kolida. Tel
5649 5965.

Mälestame

OÜ OK Mets ostab raieõigust,
ümarmaterjali.
metsamaad,
Ülestöötamine ja vedu. Tel

527 8119, 503 3379.

Ostan vanu fotosid, münte, märke, lauanõusid, lauahõbedat,
kellasid, ehteid, lampe, arvelaudu ja muid vanaaegseid esemeid. Tel 517 4050.
Mälestame
AAVO RISTISAART

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.

Avaldame kaastunnet omastele.

Perekond Saar Põrga külast

Helmi ja perekond Kohjus

Südamlik kaastunne Liiale arm-

Mälestame head sõpra ja jahikaaslast

SAIMA ARUSE

Siiras kaastunne omastele.

TEADE
Viiratsi kool võtab vastu taotlusi
1. klassi astumiseks teisipäeval,
22. aprillil kella 17–18 Viiratsi
alevikus Tiigi 4 õpetajate toas.
Kaasa lapse sünnitunnistus. Info
www.viiratsi.edu.ee, Facebook
Viiratsi kool, tel 435 1440.

SAIMA ARUST

sa ema

ELLE ASU

Vanade mustriga nõude, vaaside,
kellukeste, sõlgede, maalide,
kuld-ja hõbenõude, kujukeste,
kiivrite, mundrite, mänguasjade
ost. Tel 5566 3939.

KAOTATUD

Mälestame endist naabrinaist

Mälestame
ELLE ASU
Avaldame kaastunnet Paulile ja
tema lähedastele.
Vaike ja Andres

Siiras kaastunne lähedastele.

Perekonnad Kukk, Reinu,
Lember, Perve ja Tomson

Ostame
metsakinnistuid

Müüa kasutatud rehve ja velgi. Paala tee 52a (Eesti Energia hoov). Tel 5647 5342,
www.aalux.ee.

OÜ Södra Metsad
Merivälja tee 1, 11911Tallinn
Tel 516 3569
Fax 609 8055
e-mail taavi.mullerson@sodra.ee

Tel

Fassaadid, vundamendid, soojustamine ja viimistlemine. Tel

Mälestame kauaaegset ja sõbralikku töökaaslast

1946. a

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

Kopatööd. www.jaatmeproff.ee.

Kõik
pottsepatööd.
5847 2419.

sõidukorras

meeste ja 1949. a naiste Husqvarna jalgratas ja vene päritolu
naiste jalgratas. Tel 5686 6338.

jahüpoteegiga koormatud

Üldehitus
Tel

Katuse-ja puitfassaaditööd. Tel

Mälestame head naabrit

Kevadtuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda...

Tel

Üldehitus

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine kodust 19. aprillil kell
14 Pilistvere kalmistule.

Salvkaevude kaevamine, puhasremont.
ja
tamine
Tel
5672 7555.

remont.

515 2726.

SÕIDUKID

Müüa

(sobivad ka osaliseltraiutud

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Teatame kurbusega, et lahkus
kallis abikaasa, isa ja vanaisa

Rakkekaevude puhastamine. Tel
557 4792.

Katusekattetööd

Soovin üürida 4-toalise korteri.
Tel 5671 7414.

Katuse-ja ehitustööd soodsalt.

ja

Üldehitus

INFO ja TELLIMINE tel 524 1222.
e-post kristjan@acropolis.ee

Fassaadi soojustus-ja
viimistlustööd

Kaeve-ja planeerimistööd ekskavaatorlaaduriga. Tel 5551 3306.

Kaevetööd. Tel 5697 0297.

Ahjud, pliidid, kaminad – ehitus
ja remont. Tel 5563 6074.

Terrassid, voodrilauad, saunad,
kivitööd, ripplaed jne. Garantii.
Tel 5366 9108, A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Ostan Viljandi lähedal kasvavat
leppa. Tel 5345 2279.

Metsakinnistute ja raie ost

OÜ Enberg T. E.
Paistu t 3-a, Viljandi
E–R kl 8–18, Lkl 9–14
Tel 434 9090

Soovin üürida 2-toalise korteri
Viljandis pikaks ajaks. Tel
5690 3307.

TEENUSED

liiva,
sõelutud liiva,
kruusa,
purustatud kruusa,
killustikku.

Garantii. Tel 5858 6225.

Võida ajas ja rahas!

514 5215.
Soovin üürida 2-toalise keskküttega korteri. Tel 5349 8416.

Väravad, piirded, metallitööd.
Tel 517 5265.
Ääre-ja tänavakivide paigaldus.

EHITAB JAREMONDIB
KRUUSATEID JA TRUUPE
NING MÜÜB

.

Suverehvid
soodushinnaga
-20%. Müük ja paigaldus. OÜ
CAR-FIX, Riia mnt 54b. Tel
433 7789, carfix@carfix.ee.

kaotuse puhul.

Leili perega

Töökaaslased lasteaiast Karlsson

Sügav kaastunne Anule perega

Kallis Tiina lastega!
Meie siiras kaastunne abikaasa
ja isa
AAVO RISTISAARE

AAVO RISTISAART

Avaldame kaastunnet omastele.
Perekonnad Ruusja Boronov

Unustasin represseeritute peo
järel Viljandi Sakala keskusesse
tantsukingad. Heale leidjale tasu
piletikassas.
See oli justnagu eile,
mil naersime koos,
kuid täna on kõik nii kole,
sest sind, kallis vend, enam ei ole...
AAVO RISTISAART
leinab Henno perega.

Mälestame
AINO KATSEVICIT
Avaldame kaastunnet Üllele ja
Madele ema ja vanaema kaotuse
puhul.

Edda, Ly, Maire, Merike ja Riina

VALTER SAKKI
Avaldame kaastunnet lähedastele.
SA Lõhavere Ravi-ja
Hooldekeskus

Eluraamatul ei ole kordustrükki,
ei kordu elus ükski tee.
Aeg päevi nagu pärleid ritta lükib,
et teha nendest mälestuste kee.

kalli ema

ELLE ASU
kaotuse puhul.

surma puhul.

Klassikaaslased keskkoolist

Mälestame kallist naabrinaist
Mälestame sõbralikku ja abivalmis kolleegi

VALTER SAKKI
Endised töökaaslased Marika,
Külliki, Heli, Helle, Enno ja Tõnu
Suure-Jaani kiirabist
Lahkus meie armas mamma

VAIKE HENSEN

21. VI 1930

–

ELLE ASU
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Sülvi, Sirje, Aime, Helen ja Aivar

Südamlik kaastunne Anule perega kalli ema

ELLE ASU
kaotuse puhul.
Silvia ja Andres

Lahkunu tuhastatakse.

Mälestame kallist

ELLE ASU
Südamlik kaastunne omastele.

Alma ja Ene perega

ELLE ASU

Mälestame head ja abivalmis
naabrit
ELLE ASU
Avaldame sügavat kaastunnet
perele.

Viive, Monica, Martin,
Heli ja Viljar

Rainis perega

Mälestame
AAVO RISTISAART

AAVO RISTISAART

Sügav kaastunne perekonnale.

Soe kevadtuul võttis sul käest,
viis sinna, kust enam ei tulda.
Kevadlillede silmad on pisaraid
täis...

Avaldame kaastunnet
kalli õe ja omastele

AAVO RISTISAARE

kaotuse puhul.

Töökaaslased Pariisi EHK-st

Mälestame endist töökaaslast

Ene, Siim, Kaarel ja Mikk

15. IV 2014

Leinavad omaksed.

Mälestame head naabrit

Südamlik kaastunne Ainile perega kalli isa

Virvele

SAIMA ARUSE
kaotuse puhul.
Ly, Enn, Marika, Vaike,
Nadja, Laili, Tiina, Marje,
Lehte, Helene, Robi, Ülle,

Kätlin, Mare, Kalmer,
Liis ja Tarmo

Avaldame kaastunnet omastele.

Avaldame kaastunnet Margale
perega venna kaotuse puhul.

Uno ja Kalju peredega

OÜ Agrosilva Kaubandus

Las tuul kuivatab leinapisara
silmist,
valu südamest iial ei kao...
Mälestame abivalmis ja kohusetruud
AAVO RISTISAART
Tiiru kollektiiv
Siiras kaastunne Liinale ja
Margale perega kalli onu ja venna
AAVO RISTISAARE

kaotuse puhul.

Malle, Arvo, Kerli ja Nevo

Mälestame kalleid vanemaid
arhitekt
OTT PUURAIDI
19. IV 1904 25. II 1986
ELLEN PUURAIDI
9. IX 1907– 19. XI 1977
–

Lapsed peredega

Süütame küünla, mälestades
110. sünniaastapäeval kallist ema
ja vanaema
MAGDA TARMAST
(sünd Kübbar)

18. IV 1904 – 04. I 1988
Tütar Juta perekonnaga

Südamlik kaastunne lähedastele
AAVO RISTISAARE

kaotuse puhul.
Perekonnad Purjud

Südamlik kaastunne

Margale

venna

AAVO RISTISAARE

kaotuse puhul.
Marju ja Vello

Kallis ema!
Sa andsid meile, mis sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida jõudsid kanda
ja rahulikult läksid siit...

ADEELE HÕBEMÄE
19. IV 1914 – 1. XII 2004
Sind ikka kalliks pidades ja mälestades sinu lapsed.

REKLAAM

16 Sakala
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TUTVU TINGIMUSTEGA WWW.SALVA.EE VÕI KÜSI NÕU MEIE SPETSIALISTILT.

KUTSE LINNAVOLIKOGU
XV KOOSSEISU
KAHEKSANDALE ISTUNGILE
Viljandi Linnavolikogu istung toimub
24. aprillil 2014 kell 17
Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)
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Volikogu infotund
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KINDLUSTUS

·

ERIHINNAGA!

KINNITAMISEKS ESITATAV PÄEVAKORD:

KASVAVA METSA
RAIEÕIGUST

ÜMARMATERJALI
KASVAVAT JA

?

?

VIRNASTATUD VÕSA

?

meelis@dammix.ee
tel 56579883
kalle@dammix.ee.
tel 5629 4011
www.dammix.ee..
.

LiaaKS
JUHI ÕNNETUS

"

KAASA TASUTA
SALVA AUTDABI

' "

-

info

•'Vi/VWvV

?

?

?

?

�

Tootsi Turvas ostab:
>

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa

<

?

?

Detailplaneeringu kehtestamine
Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite
Nõukoja koosseisu kinnitamine
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
Tänavate ja kõnniteede ehitus-ning rekonstrueerimistööde eesmärgid aastateks 2014–2020
Jaoskonnakomisjonide moodustamine 25.05.2014
toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks
Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri
kinnitamine
Linnavolikogu 30.06.2010 määruse nr 40 „Veesõidukite
kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel“
muutmine

Volikogu kirjavahetus
Sõnavõtud

Tel 5646 1882

Viljandi esindus: Tallinna

8, Tel: 43 55 300

jaak.raid@tootsiturvas.ee

SALVA

E-post: viljandKpsalva.ee

KINDLUSTUS

Linnavalitsuse informatsioon

Tel526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Telli katuse ja
fassaadi ülevaatus
koos nõustamisega

TASUTA!

ostame teie metsakinnistu

info@kattocenter.ee

mob 508 9402, tel 766 8056

PAPINIIDU 5, SILLAKESKUS, 80010 PÄRNU,
TEL 447 7900,528 5263,
FAKS 447 7903,metsagrupp@hot.ee

KATUSEABI 605 5698

SEEDRI PUUKOOL
Pollis Viljandimaal

MÜÜB
heas valikus viljapuid, marjapõõsaid, ilupuid ja -põõsaid

Viljandimaal
Poliis

W MAJAKATUS
JA

\

Täpsem info www.seedripuukool.ee,
tel 434 1053 ja 53454102

■

FASSAAD
KORRAS'/

Vv
SINU

RAUDTEE 3, VILJANDI, tel 434 9388
www.kasutatudrehvid.ee

KattoCenter

Kõik,
mida

sinu

katus

vajab.

Rahvusvaheline
Ii Tüüpi Diabeedi Ravi

Kliiniline

Uuring

Kutsume Osalema Kliinilises Uuringus Vähemalt
18aastaseid Patsiente, Kellel On Ii Tüüpi Diabeet DiagNoositud Vähemalt 1 Aasta Tagasi, Kes Kasutavad

Raviks Metformiini Üksi Või Kombinatsioonis Teise
Suukaudse

Antidiabeetilise

Osalejatele

Tasuta.

Ravimiga.

Osalemine, Vajalikud Uuringud Ja Uuringuravim
Ning Sõidukulud Kaugemalt Tulijatele On Uuringus

Huvi Korral Või Täpsema Informatsiooni
Saamiseks Palume Pöörduda:
Viljandi Sa Viljandi Haigla, E-Post Hv@vmh.ee
–

Tel

435

Uuring

Gute

2145

On

Eetikakomitees

(tööpäeviti,

V.a

Kolmapäev)

Heaks Kiidetud Tallinna Meditsiiniuurin-

Ja

Ravimiametis.

Sotsiaalministri 17.02.2005 Määrus Nr 23 „ravimi
Kliinilise Uuringu Teostamise Tingimused Ja Kord“ KohusTab Teavitama, Et „tegemist On Teadusliku Uuringuga Ning
Et Uuringuga VõibKaasneda Oht Osaleja Tervisele“.

Suur-Kaare 69, Viljandi

?

Tel 444

