Inimlikkusele rõhumine on üks hea viis,
kuid ka huumor on väga võimas relv.
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Kaitseliitlased peavad
lahinguid
Sel nädalavahetusel Viljandimaa
metsades peetava võistluse «Sõduriproov 2014» ajal imiteeritakse sõda, käiku lähevad paukpadrunid ja signaalraketid.
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Viljandi maakonna päevaleht

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee
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Söödatehas sai paremaks
Viljandi Kantreküla linnajao servas mitukümmend
meetrit taeva poole kõrguvas hiiglaslikus loomasöödatehases jõudis hiljuti lõpule peaaegu pool miljonit eurot maksma läinud uue tootmisliini paigaldamine. Aktsiaselts Scandagra Eesti loodab tänu sellele klientide silmis usaldusväärsust juurde võita.
LK 8

Pinge on maas, sest üheprotsendiga
saab kooli lõpetatud.Aga kelle eesmärk see oleks?
KELLI ILISSON, abiturient

LK 3

Kolga-Jaani
vallas leiti
tühi mürsk

ILM
10°

Kolga-Jaani vallastLätkalu
külast tuli teisipäeval kaevamise käigus välja mürsuhülss, mis ei kujutanud endast küll ohtu, kuid demineerijad võtsid selle ikkagi
endaga kaasa.
Lõuna päästekeskuse
pressiesindaja
Astra
Pintson-Käo sõnulei olnud

Täna on päikeseküllane
kuiv ilm. Puhub muutliku
suunaga tuul kiirusega
2–7 meetrit sekundis.Sooja on 6–12kraadi. Päike
tõuseb Viljandis kell 5.42
ja loojub kell 20.51.

VILJANDIS

tegemist lõhkekehaga, sest

hülss oli seest tühi, ent ta
tunnustas leidjat õige käitumise eest. «Selliste leidude puhul tuleb kindlasti
päästekeskuse poole pöörduda ja mitte hakata ise
uurima, kas leid on ohtlik
või mitte,» selgitas ta.
Sündmuskohal käisid
demineerijad, kes viisid
hülsi endaga kaasa. Kahjutuks seda vaja teha ei olnud. (Sakala)

Soomaal
lendab
metsis
saatjaga
Metsise paremaks kaitsmiseks panevad teadlased lindudele selgaraadiosaatjad
ning esimesena saimoodsa
vidina üks Soomaal elav
emalind.
Teadusprojekti juhi Asko Lõhmuse sõnultahetakse uuringuga teada saada,
miks metsistearvukus Eestis rangest kaitsest hoolimata aina kahaneb ning
kuidas sedapeatada.
Telemeetriauuringu
käigus märgistatakse metsisekuked ja -kanad raadiosaatjatega, et saada täpset infot, millistes elupaikades naderi aastaaegadel
paiknevad. «Esimese metsisekana püüdsime kinni
ja varustasime raadiosaatjaga vahetult enne munadepühi, 17. aprillil Soomaal,» lisas Lõhmus. Kokku loodetakse jälgimisealla võtta kuni 16linnu liikumine.
Samal ajal teevad Tartu
ülikooli teadlased kiskjauuringut, millega kogutakse infot selle kohta, kas
metssead jakiskjad koonduvad metsiste elupaikade
juurde ning mil moel nad
neid ohustavad. (Sakala)

Neli etendust
ühel päeval
Viljandi nukuteatris saab
täna kell 11 näha «Lumikellukest». Ugalas etendubkell 13«Printsess Luluu jahärraKere» ja kell
19 «Lovesong. Ühe armastuse lugu». Männimäekülalistemajas algab kell 20
komöödia «Meri jaIlves».

Koolilaste
mälumäng
Linnaraamatukogus on
täna kell 13 põhikoolide
Vana-Võitu värvikuulidega lahingu pidamiseks väljaku ehitanud Taavi Vahtramäe oli talveks võrgu alla lasknud ja plaanis selle homme uuesti
üles tõsta, kuid nüüd tuleb hooaja avamise asemel hoopis varganägusid otsima asuda.
MARKO SAARM

mälumängu «Pähklipureja» kolmas voor.

VANA-VÕIDU

Üritused
kirikus

Vargad viisid võrgu ja
lõhkujad rikkusid vara
Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Taavi Vahtramäe, kes on
eelmisest aastast ametis Vana-Võitu värvikuuliväljaku rajamisega, sai
teisipäeval ebameeldiva
üllatuse osaliseks: kurikaelad olid suure osa
platsi ümbritsevast võrgust läbi lõiganud ja minema viinud.
Saekaatri vastast platsilt olikadunud umbes 70 meetrit spetsiaalselt paintball’iväljakule
mõeldud võrku, mille sajameetrine rull maksab 800 eurot. Väljaku tarvis võrgu müünud inimene polnud Taavi

Vahtramäe sõnul kuulnud, et
keegi oleks sedakunagi varem
varastanud.
Võrku on värvikuulidega
lahingumänguplatsi ümber vajaselleks, etkaitsta väljaspool
olevaid inimesi. Ühe mängu
käigus võidaksetulistadakuni
2000 kuuli.
«Seevõrk ei sobikalapüüdmiseks ega lindude jaoks. Samas võiksminema viidud võrguga terve küla marjapõõsad
ära katta,» rääkis Vahtramäe.

Avaüritus jääb ära
Talveks trossidega alla lastud
võrk oli tal plaanis taas üles
tõmmata homme.See vahejuhtum näitas, et järgmiseks talveks enam võrku maha jätta ei
saa.
Märgid näitasid, et vargad

ei tegelnud ainult võrguga,
vaid lõhkusidka mänguraja takistusi näiteks olikellelegi ette jäänud puust torn. Taavi
Vahtramäe tunnistas, et ta on
selle vahejuhtumi pärast väga
nördinud. 1. mail oli plaanis
hooaja avaüritus, aga nüüd
jääb see suure tõenäosusega
–

ära.

Et aga väljakuga on palju
vaeva nähtud, pole rajaja sõnul
plaanis sellest varguse pärast
loobuda, kuidkallimate atraktsioonideasemel tuleb leppida
odavamatega. Kui algul kavatses Vahtramäe teha7000 eurot
maksva väljaku, siis vargahirmus rajas ta peaaegu poole
odavama. «Nagu öeldakse, ega
looma lukk kinni hoia.Ka kaamerad ja muu turvavarustus
poleks siin tõenäoliselt aidanud,» nentis Vahtramäe.

Ta lubas teha kõik endast

oleneva, et rüüstaja leida, ning

on tabamisevaevatasuks välja
pannud 200 eurot.

4000-eurone kahju
Vana-Võidus juhtus samal öösel teisigi asju. Veel suuremat
kahju kannatas Viljandi ühendatudkutsekeskkool. Direktor
Tarmo Looduse sõnade kohaseltkäidi sees hoones, mida õppetööks enam ei kasutata. Aknaid oli lõhutud nii majal kui
ka selles pesitsevatel õppeautodel, tekitadeskokku umbes
4000 eurotkahju.
«Ilmselgelt on siin mängus
purjus noored,» nentis Tarmo
Loodus.
Politseil eile kahes juhtumis veel kahtlusaluseid polnud.

Jaani

Viljandi Jaanikirikus on
täna kell 18 ülestõusmisnädala vesper jakell 19
algab noorteõhtu.

Uut Kondase
keskuses
Kondase keskuses on näitus «Avangardi aabits.
1960. ja 1970. aastate eesti
avangardkunst Margus
Punabi kogust» jaViljandimaa põhikoolide IV–IX
klasside õpilaste käsitöönäitus «Tegelased».

MAAKONNAS

Juubelinäitus

Mõisakülas

Mõisaküla muuseumis
avatakse täna kell 11kohalike käsitöötegijate igakevadine näitus «10 aas-

tat
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

JUHTKIRI

Kui prooviks
hirmutamiseta
Mõnda

aega tagasi jõudis UusMeremaal teleriekraanile
klipp, mis algab sellega, kuidas üks
pereisa, lapseeas poeg autos, sõidabristmikule ning olles hinnanud,
et lähenev sõiduk on alles kaugel,
hakkab keerama peateele. Lähenev
auto sõidab aga lubatust tunduvalt
kiiremini. Aeg peatub, mõlema auto ehmunud juhid astuvad sõidukitest välja ning hakkavad vestlema.
«Palun vabandust. Ma mõtlesin,
et aega on,» ütleb peateele sõitva
auto juht.
«Ma ei jõuapeatuda,» tõdebnõutult teine.
«Palun. Mul on poiss tagaistmel,»
anub esimene.
«Ma sõidan liiga kiiresti. Mul on
kahju,» kostab vastuseks.
Õnnetu olemisega mehed istuvad
autodesse. Aeg läheb uuestikäima.
Toimub raske kokkupõrge.

Inimlikkusele
rõhumine
on ükshea
viis, kuid
ka huu-

moron
väga võimasrelv.

–

TEISEKS: ühtne turg. Kahjuks
on meie ühiskonnas palju vähem teadvustatud, et Euroopa
Liidu liikmeks olek on taganud
Eesti ettevõtetele piiranguteta
juurdepääsu maailma kõige
suurema ostuvõimega turule,
kus tegutseb üle 500 miljoni
tarbija. Statistika näitab veenvalt, et alates ühinemisest on
Eesti toodete müük Euroopa
Liitu tunduvaltkasvanud, ületades 70 protsenti. Parem ligipääs ühtsele turule on kiirendanud majanduse arengut ja
suurendanud elanike heaolu
kindlasti rohkem kui eurotoetused.

kusele. Reklaamis näidatavate autojuhtidega on kõigil kerge samastuda.
Käitumisteadlased on paar viimast aastat väitnud, et alkoholi ja
tubakakasutamise vastu võitlemiseks korraldatavad hirmukampaaniad eriti ei mõju. Eestlaste väga visalt kahanev alkoholitarbimine
näib sedakinnitavat. Ometi katsetatakse šokiteraapiat ikka ja jälle.

Eilses Postimehes käsitleti seda
teemat pikemalt.
Eesti inimesi on proovitud eri
pahedest hirmutamisega mitut puhku eemale peletada ning tundub, et
see pole pahatihti aidanud. Teistsuguse lähenemisega kampaaniad
näikse olevat vähemusse jäänud.
Seega on paslik välja pakkuda: kui
prooviks vahelduseks õige päris ilma hirmutamiseta.
Inimlikkuselerõhumine on üks
hea viis, kuid ka huumor on väga
võimas relv. Hea nali näitab muu
hulgas, et selle viskajal on tugev
analüüsioskus. Hea huumorisoonega inimese sõnum jääbmeelde ning
seda on lihtneuskuda.

VEEBIKÜSITLUS
Kas peate peatumis-ja parkimiskeeldu Viljandi Lossi
tänava kahesuunaliseks muudetud lõigul õigeks?

Ei oska
Jah.

3%

KOLMANDAKS: liikumisvabadus. Tänu ühele euroliidu põhivabadusele on eestlased saanud vabalt rännata, õppida ja
töötada. Kindlasti oleks palju
eestlasi töö või parema palga
otsingutel läinud Euroopasse
niikuinii, agaeuroliidu liikmesus on taganud nende võrdse
kohtlemise kohalikega. See
omakorda onkindlasti soodustanud inimeste lahkumist.
Rahvaloenduse andmete
põhjal on Eesti rahvaarv sajandi algusega võrreldes vähenenud 5,5 protsenti. Meidkui väikerahvast ei lohuta palju teadmine, et Lätis jaLeedus vähenes see lausa 14–15 protsenti.
Teisalt näitab statistika, et
meiega elujärjelt samal tasemel Tšehhist on läände läinud
vähem inimesi. Seega ei ole

Hannes
Rumm
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

alati raha see, mis inimesikodumaal hoiab.
NELJANDAKS: rahvusvaheline
tegija. Tänu Euroopa Liidu ja
NATO liikmeks olekule on Eestiriigi sõnaõigus rahvusvahelises suhtluses suurem kuikunagi varem. Piirdun vaidühenäitega. Et meie majanduse käekäik sõltub niikuinii Euroopa
majanduskeskkonnast, saame
nüüdselle kujundamisel otsast
lõpuni ise kaasa rääkida ja otsuseid suunata.
Sageli alahinnatakse meie
riigi võimekust, aga piltlikku
võrdlust kasutades poksib Eesti tegelikult Euroopa meistrivõistlustel palju raskemas kehakaalus kui meie väikserahvaarvu järgivõib eeldada.
VIIENDAKS: keset Euroopat. Enne ühinemistEuroopa Liiduga
soovis enamikEesti poliitikuid
käituda liidus britilikult: küsida võimalikult palju erandeid
ja tehakoostööd võimalikult vähestes valdkondades.Liidus olles muutus see suhtumine kiiresti vastupidiseks, sest väikese
riigi huvides on tugev ja töövõimeline organisatsioon.
Nii võtsime esimesel võimalusel käibele euroraha ja
liitusime Schengeni viisavaba
piirkonnaga,
väiksematest
koostööprojektidest rääkimata. Märkamatult on Eestist saanud tuum-Euroopasse kuuluv
riik, kuigi geograafiliselt asume endiselt Euroopa Liidu südamest kaugel idas.
KUUENDAKS: pehme julgeolek.
1996. aastal tegid kaks Ameerika julgeolekuanalüütikutrevolutsioonilise ettepaneku: et
Baltiriike eisaa Venemaavastuseisu tõttu NATO-sse võtta,
tasub meid vähemalt pehme
julgeolekutagamiseks võimalikult ruttu võtta Euroopa Liitu.
Vahepealsetel aastatel on euroliit muutunudmeie jaokspuhtalt majandusprojektiks, sest
sõjalist julgeolekutpakkus NATO. Ent Ukrainakriis on muutnud taas tähtsaks ka euroliidu
julgeolekumõõtme.

Esiteks on ebakindlas olukorras vajalik iga turvalisust

Liikmesus
Euroopa

Liidus on
taganud

Eesti ettevõtetele
piiranguteta juurdepääsu

maailma
kõige suurema ostuvõimega
turule.

alla pandud torud paistavad
uute maanteedega võrreldes
väga vähe välja, toon näiteks
numbrid, mille kohaselt on
veemajandusse kulutatud ligi
400 miljonit eurot jaselle eest
saab puhta joogivee üle 100000
inimese.
KAHEKSANDAKS: püsiv usaldus. Euroopa Liiduga ühinemise poolt hääletas rahvahääletusel 67 protsenti kodanikest.
Paljude Euroopa rahvastega
võrreldes üpris erandlikul
kombel pole Eesti inimeste
toetus kogu selle aja jooksul vähenenud. Aastavahetusel tehtud küsitluse kohaselt peab 80
protsenti eestlastest õigeks, et
Eesti kuulub Euroopa Liitu.
ÜHEKSANDAKS: tundmatu tu-

levik. Eestlased tunnevadküll
väga hästi euroliidu kõikvõimalikke rahastamisskeeme,
ent võrreldesniinimetatudvanade liikmesriikidega tunnevad nad märksa kehvemini liidu ülesehitust ja tööpõhimõtteid. Kui soovime tugevat ja
teovõimelist Euroopa Liitu, nagu kinnitavad europarlamendi
valimiste eel kõik suuremad
erakonnad, tuleb järgmisel
kümnel aastal hakatainnukalt
kaasa mõtlema jaarutlema selle üle, kuidas liitu niimoodi
arendada, et see vastaks paremini Eesti jakogu Euroopa huvidele.
eesti keel.
Eestlaste rahvusliku identiteedi jaoks on alati oluline olnud
eestikeele püsimine. See ei ole
lihtsalt staatuse sümbol, et eesti keel on üks Euroopa Liidu
ametlikke keeli. Just seetõttu
tõlgitakse meieemakeelde igal
aastal suurusjärgus 60 000 lehekülge seadusandlikke doku-

KÜMNENDAKS:

pakkuv liitlane. Teiseks saab
Venemaad tõhusalt mõjutada
justEuroopa Liidu relvastuses
olevate majandussanktsioonidega, mis võivad vajaduse korral olla väga valusad, sest Euroopa Liit on Venemaasuurim
kaubanduspartner.
SEITSMENDAKS: keskkonnakaitse. Eesti liitumislepingus
oli üks kõige töö-jarahamahukamaid kohustusi viia meie
keskkonnakaitse euroopalikuletasemele.Teisalt pakkus euroliit nende kohustuste täitmiseks rahalist tuge.
Nüüd on hea meel tõdeda,
et keskkonnahoiu mõttes on
Eesti hüpanud vähemalt ühe
põlvkonna võrra edasi.Et maa

mente.

Et euroliidu seadusedpeavadkaasas käimakiirelt areneva eluga, arendab suur tõlkemaht vaevaltühe miljoni kõnelejaga keelt kõigis uutes eluvaldkondades ning suurendab
välismaal huvi selle õppimise
vastu. Paljud kümneid kordi
suurema kasutajate arvuga
keeled võivad niikõrgest arengutasemest ainult unistada.
ILU ON TEADAGI vaataja silmades.Kindlasti oleks mõne teise
kirjutaja esikümme hoopis
teistsugune. Aga see ei muuda
kõige tähtsamat:rahva enamuse otsus muutismärkimisväärselt meie elu.

10%
672
vastajat

Allikas: Sakala

ESITEKS: eurotoetused. Minu
kogemuse kohaselt teavad
eestlased mis tahes Maarjamaa otsaskõige paremini seda,
kus ja kuidas niinimetatudeuroraha nende elu on mõjutanud. See on ka mõistetav on
ju viimaste aastate riigieelarvest ligi 15 protsenti tulnud
ühisest Euroopa katlast ning
kõige erinevamate projektide
tunda nii Tallinnas, Narvaskui
Kalanas. Nõnda pole midagi
imestada, et koos Läti jaLeeduga olemeIda-Euroopas edukaimad eurotoetuste kasutajad.

See

See teema
ei puuduta
mind.

ET KÜMME AASTAT tagasi 1.
mail saiEestist ametlikultEuroopa Liidu liige, on parasaeg
tehaväike rehnutt teemal, mida me selle ajaga võitnud ja
kaotanud oleme. Teades, missugust kirge tunnevad eestlased edetabelite vastu, pakun
välja meieEuroopa Liidus elatud aja muutuste esikümne.

elujärge parandavat mõju on

piirkiirusest kinnipidamise
vajalikkust rõhutav reklaam on
saanud väga positiivse vastuvõtu. Pole keerulinearvata, miks: see on üsna originaalne ning rõhub inimlik-

Ei.

Kümme aastat, kümme
muutust meie elus

12%

75%

PRÄÄNIK
Kultuuriakadeemia rahvusliku
ehituse tudeng Marko Aron ehitab Viljandis Lossi tänaval iidse
tamme otsa onni.

PIITS
Vargad viisid Vana-Võidu värvikuulimängu väljakut ümbritseva
võrgu minema.
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tuli teisipäeval Viljandimaal
kustutada kaht põlengut. Viljandi vallas Moori külas oli mitmest kohast põlema süüdatud kulu ning maapind
põles seal koguni 18 hektaril. Karksi
vallas Polli külas põles samal päeval
teeäärne kuivanud puu.

UUDISED

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

Volikogu kinnitab
remondiplaani

EKSAMINANDID
Viljandimaa 303 eesti keele riigieksami tegija jaotus koolide kaupa

Viljandi gümnaasium

Viljandi täiskasvanute
gümnaasium

35

136

Marko Suurmägi

Suure-Jaani

marko.suurmagi@ajaleht.ee

gümnaasium

23

Viljandi volikogu hakkabnel-

Tarvastu
gümnaasium

21

Võhma
gümnaasium

Abja
gümnaasium

9

20
MARKO

varem lõpetanud

11

Olustvere teenindus-ja
maamajanduskool

15

Viljandi ühendatud
kutsekeskkool

16

Kitzbergi
gümnaasium

17

Allikas: sihtasutus Innove

japäevalkinnitamalinnatäna-

vate ehituskava, kuhu tähesti-

kulises järjekorras onkantud
22 tänavat ja 29kõnniteed.
Kergliiklus-ja kõnniteede loetelu on pikem kui tänavate oma, sest linnalei olnud
varem kõnniteede parandamiseks konkreetset kava ega
eelarverida.
«Olemasolevad kõnniteed on amortiseerunud ja lagunenud, remonditud on
vaidselliseidlõike, kus on rekonstrueeritud sõiduteed,»
seisab volikogule esitatud
eelnõu seletuskirjas.
Tänavate nimekirjas on
erineva remondivajadusega
objekte. Linnavalitsuse spetsialistide hinnangul vajab
mõni neist lähiaastatel vaid
katteparandust, näiteksPosti võiHariduse tänav. Samal
ajal on Uuel jaKarja tänaval
vaja kindlasti remontida kogu tee konstruktsioon.

Tänavate nimekirjas on
ka selliseidkohti, kus praegu
on vaid haljasala, näiteks
Männimäe tee ja Kauge tänava viadukt.Samas tõdevad nimekirja koostanud linnajuhid, et tabelisse on kantud
vaid kõige halvemas seisukorras tänavad ning pidevat
hooldamist ja aukude lappimist vajab enamik tänavaid.
Tänavate remontimise nimekirja on Viljandis koostatud varemgi. Viimati tehtiseda 2011. aasta algul. Nüüdse
tabeli vajadust põhjendavad
eelnõu koostajad sellega, et
mitmedeelmises nimekirjas
olevad tänavad on osaliselt
või terviklikult rekonstrueeritud või on soovid muutunud. Nüüdne otsus seab eesmärgi järgmisekskuueks aastaks ehkaastani 2020.
Tänavu ehitatakse välisabi toel välja Raua tänava ja
Metsküla tee kergliiklustee
ning linna raha eest Tasuja
puiestee. Lisaks tehaksekorda Oja tee tõus koos kõnniteega.

KÜPSUSTEST

LOETELU

Koolilõpetajatel
algavad riigieksamid

Järgmise kuue aasta jooksul remonti ootavate tänavate ja kõnniteede nimekiri tähestikulises järjekorras

Siim Piirak
siim.piirak@ajaleht.ee

Tänavused riigieksamid
on märgilise tähendusega: Võhmas teeb neid
eelviimane lend, Viljandis teine lend ja kogu Eestis saab gümnaasiumi lõpetada, kogudes küpsustestis punkte
ühe protsendi jagu maksimumtulemusest.
Viimati piisas kooli lõpetamiseks sellisest tulemusest 2001.
aastal.
Eilevene õppekeelega koolide eesti keele riigieksamiga
alanud perioodil peab gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama
kohustusliku eesti keele eksami kõrval matemaatika-ja võõrkeeleeksami ning lisa pakuvad
neile valiksuuna komplekseksam ja uurimistöö kirjutamine.
Matemaatikas saab valida
kitsa või laia kursuse materjalist koostatud töö vahel ning
võõrkeeleeksami saabsooritada tasemelB1 või B2.
Sihtasutuse Innove kommunikatsioonijuht AnneliAab
rõhutas, etsoorituskünnis on 1
protsent maksimaalsest tulemusest, mitte punkt. «Näiteks
vene keele eksamil on maksi

maalne tulemus 675 punkti,
seega ühe punktiga ei ole eksam sooritatud,» rääkis ta.
Rahuldavaks soorituseks
on põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse järgi vähemalt 20 protsenti maksimumist, kuid mitterahuldava tulemuse saanu ei
peaAabiütlemist mööda eksamit uuestisooritama.

Eksamieelne saginata
õhkkond
Et Võhma pidi eelmisel aastal
õpilaste arvu ja riigi toetuse
järsuvähenemise tõttu tegema
otsuse 2015/2016. õppeaastaks
gümnaasiumiosa sulgeda, siis
seal tunneb eksamipinget eelviimane lend.
Üheksa abituriendi eest
kostnud Võhma gümnaasiumi
direktori kohusetäitja Hannes
Männiku sõnul suurt saginat
majas pole, pigem on tavapärane eksamieelne õhkkond.
«Õpetajad on natuke pettunud,
et latti alla lasti, kuid need õpilased, kes vaatavad kõrgkooli
poole, tahavadkindlasti saada
märksarohkem punkte kui ühe
protsendi jagu.»
Sama leidsid abituriendid
Kelli Ilisson Viljandist ja Mariann Õmblus Tarvastust.
«Üheprotsendiga pole neid
eksameid tarviski, sest ülikoolis tulevad sisseastumiseksamid niikuinii,» rääkis Ilisson.

«Pinge on maas, sest ühe protsendiga saabkooli lõpetatud.
Aga kelle eesmärk see oleks?

Kõik üritavad ikka rohkem
punkte saada.»
Õmblus tõi negatiivsena
välja kohustusliku matemaatika riigieksami, mis teebmeele
mõruks kõigil, kellele see aine
onraskusi valmistanud.
«Aga me olemesellisesolukorras ja midagi pole teha,»
nentis Ilisson. Tema sõnul on
siiski kergendav, et peagi saavad kõik eksamid tehtud.

Abiturientidele
heliseb viimane
koolikell

Kohanemise
maailmameistrid

Reedel võib Viljandis näha signaalitavaid autosid, milles sõidavad erksavärvilistes rõivastes
abituriendid.
Viljandi gümnaasiumi direktori Ülle Luisu sõnul ootab lõpetajaid hommikul aktus ning
viimane koolikell. Pärast seda
on neil vaba voli. «Meil on plaanis neile sõnad peale lugeda, et
ka tutipäeval kehtib liikluseeskiri.» (Sakala)

Viljandi gümnaasiumi direktori Ülle Luisu sõnulkäivad gümnaasiumis parasjagu uurimistöödekaitsmised ja konsultatsioonid. «Segadust enam pole,
sest eksamitega seotud küsimused on vastuse saanud.Töö
on tehtud ja praegu tulebveel
rauda taguda,» kõneles ta.
Direktori sõnul onkooli teine lend saanudkorraliku elukooli. Nimeltalustasid nad endistes Viljandi gümnaasiumides, siis hakkasid nad käima
riigigümnaasiumi asendushoones Kaare koolis japidid valima uued õppesuunad ning viimaseks aastaks kolisid nad
uudehoonesse.«Selles lennus
onkohanemise maailmameistrid,» märkis Luisk.

Direktori hinnangul peaksid noored arvesse võtma, et
kuna kogu Eesti abituuriume
hinnatakse samade kriteeriumide alusel ja konkurents on
tihe, peavad nad maksimaalselt pingutama.
Eestikeele eksam on 30. aprillil, inglise keel 5. mail ja matemaatika 23. mail.
Viljandimaal on 303 eesti
keele, 291 inglise keele, 151kitsa ning 136 laia kursuse matemaatika riigieksami lahendajat.
Sihtasutus Innove korraldatavatele riigieksamitele registreerus tänavu Eestis üle
10 500 eksaminandi.Kokku tehakse 27 216 eksamit.

Tänavad
1. Hariduse tänav (Reinu teest Vaksali tänavani, osaliselt tehtud)
2. Karja tänav
3. Kauge tänava viadukt (Kauge ja Leola tänava ühendus)
4. Koidu tänav (Posti ja Tartu tänava vahel)
5. Leola tänav (Nurme ja Tallinna tänava vahel)
6. Leola ja Tallinna tänava ristmik
7. Liiva tänav
8. Lossi tänav (Pika ja Tartu tänava vahel)
9. Lääne tänav
10. Männimäe tee
11. Oja tee (Kösti veski ja Metsakalmistu vahel)
12. Posti tänav
13. Pärnu maantee
14. Reinu tee (Hariduse ja Puidu tänava vahel)
15. Riia maantee
16. Riia maantee ja Reinu tee ringristmiku katend
17. Suur-Kaare tänav
18. Tallinna tänav (Lembitu puiesteest linna piirini)
19. Tallinna tänav (Vaksali ja Posti tänava vahel)
20. Uus tänav
21. Vaksali tänava ja Paala tee ringristmiku kate
22. Vaksali tänav (Riia maanteest Pärnu maanteeni)
Kergliiklus-ja kõnniteed
1. Aasa tänav (Tartu ja Aasa tänav 6 vahel)
2. Maramaa puiestee (Ilmarise tänava ja Lembitu puiestee vahel)
3. Jakobsoni tänava kergliiklustunnel
4. Hiie puiestee
5. Huntaugu ja Hariduse tänava kergliiklustee (rullirada)
6. Kesk-Kaare tänava kõnniteed (Paala tee ja Kolde tänava vahel)
7. Kooli tänava kõnnitee
8. Leola tänav 14 esine kõnnitee
9. Lossi tänava kõnniteed
10. Oja tee kõnnitee (Uuest tänavast Metsakalmistuni)
11. Paala järve kergliiklusteed
12. Paala tee kõnnitee (linna piiril sissesõit)
13. Põltsamaa tee kõnnitee (Maasika tänava ja Oja tee vahel)
14. Ranna promenaad (Pika ja Tartu tänava vahel)
15. Ranna puiestee (Liiva tänava ja tennisemaja vahel)
16. Raua tänava ja Metsküla tee kõnnitee
17. Reinu tee (Riia maantee ja Reinu tee 35 vahel)
18. Reinu tee ja Hariduse tänava ristmik
19. Riia maantee kõnniteed
20. Suur-Kaare ja Loode tänava ristmiku kõnnitee
21. Tallinna tänava linna sissesõit
22. Tartu tänava kõnnitee (Karja tänava ja Oja tee vahel)
23. Tasuja puiestee kõnnitee
24. Toome tänav 23 ja 27 vaheline juurdepääs Huntaugu mäele
25. Uue tänava kõnniteed (Kooli ja Keskuse tänava vahel)
26. Vaksali tänava kergliiklustunnel (Valuoja orust Ugala teatrini)
27. Vaksali tänav (Pärnu maantee ja raudteejaama vahel)
28. Valuoja oru kergliiklustee
29. Valuoja puiestee 4–8 kõnnitee Paala järveni

•

•

Allikas:linnavalitsus
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Sõdurid asuvad laupäeval
teele viie elutalongiga
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Feedripüük ehk püük söödatopsiga käib õngega, millel
pole korki, vaid seda, kas kala võtab, näeb otsatipu järgi.
Feedripüügi Eesti meistrivõistluste mitmekordne
medalimees Jaan Grents, kes
on üks võistluse korraldajatest, rääkis, et see püügiviis
on siia jõudnud Inglismaalt.
«Eesti mehed on selle üldiselt selgeks saanud, tase järjest tõuseb ning plaanis on
minna Iirimaale maailmameistrivõistlustele.»
Viljandisse peaksid laupäeval kogunema kõik Eesti
feedripüügi tipud. Oodata on
kuni 40 õngitsejat. «Ei tea, kuidas kellelgi plaanid on tehtud, aga üldiselt peaksid kohalolemakõik, kes on vähegi
arvestatavad esikoha pretendendid,» märkis Grents.
Paala järve etapp on tänavu esimene feederdajate
klubi korraldatavast viieosalisest karikasarjast, mis lõpeb septembris. Pärast seda
saab mõõtu võtta juba Eesti
meistrivõistlustel.

must.
«Eelmiselaastal olid metsaalused vett täis ning läbimärja ja
külmana oli meestel väga raske. Selkevadel on oludmärksa
kuivemad,» sõnas Sakala maleva instruktor nooremveebel
Lauri Nälk.

Metsade vahel
imiteeritakse sõda
«Sõduriproov» algab 25. april-

li õhtul Väluste lasketiirus
ning lõpeb 26. aprilli õhtulSaarepeedi küla lähistel.

Võisteldakse
lahingvarustuses
1999. aastast korraldatav «Sõduriproov»kulgeb tänavuTarvastu, Kolga-Jaani ja Viljandi
vallaterritooriumil.Kaitseväe
vormirõivastuses võistlejad ja
vastutegevuse liikmed kannavad seljakotti või patrullrakmeid ning varustuse hulka
kuulub ka relv. Kaasas on toit

Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Kui viimastel aastatel
on Viljandis kalapüügivõistlustest ikka «Kuldkala» võtmes räägitud,
siis laupäev toob Paala
järvele Eesti feederdajate klubi karikasarja
esimese etapi.

Kaitseliidu Sakala malev korraldab järjekordse
24-tunnise sõjalis-sportliku võistluse «Sõduriproov 2014». Kui mullu ei jõudnud karmil katsumusel finišisse ükski võistkond, siis tänavu
on oodata paremat tule-

Lauri Nälkrääkis, et rajale
lähebkuni 15lahingpaari, kellele teeb vastutegevust umbes
40 kaitseliitlast.Koos korraldajate jakohtunikega on maastikul liikvel ligikaudu 80 Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide
esindajat.
Linnulennul tuleb võistlejatelläbidaumbes 32kilomeetrit, kuhu on paigutatud kontrollpunktid sõjalisi teadmisi ja
oskusi nõudvate ülesannetega.
Näiteks tulebrelvi kokku panna, laskepesarajada, ajapeale
muna keeta, vastaste tule all
varustust vedada, läbida
köierada jaolla täpne vibuga.
Lahingpaarid peavad liikuma metsas raskel maastikul.
«Võistlejatel on keelatud kasutadateid jalagedaid alasid. Samutiei tohi nad lävida kohalike elanikega jatungida nende
majapidamiste lähedale,» kõneles Nälk. Teedelt ja metsasihtideltpeletataksevõistlejad
metsa tagasi. Vastutegutsejad
imiteerivad lahingsituatsiooni
paukpadruneid ja signaalrakette kasutades, kuid tiheasustusaladelnad sedaei tee.
«Ehkki teed mööda võiks
sellevahemaaläbida nelja või
viie tunniga, siis meie võistlusel jääbtihtivähekska lubatud
24 tunnist,» sõnas Nälk.
Keerulisemaks muudab ettevõtmisesee, et võistlejad koguvad karistusminuteid. Igaühel onkasutada viiselutalongi. «Mullu kippusid mehed
märjast metsast teele ja kaotasid elusid. Kui talongid otsa
said, oli ka võistlus otsas,» kõnelesNälk.

Feederdajad
meelitavad kalu
söödatopsiga

Kaal on tähtis
Toimetamine hakkab laupäeval Paala järve ääres pihta
varahommikul kella kuuest.
Siis loositakse välja sektorid
ja ettevalmistuseks jääbkaks
tundi.
Et Viljandi võistlus on
suuresti feedripüügi propageerimiseks, on see ühepäe-

vane. Tavaliselt on Jaan
Grentsi sõnulfeederdajatele
antud kaks päeva. «Oleme
võistelnud Emajõe ääres ja
Eesti meistrivõistlused on üldiselt olnudPärnu jõel.»
Võistluse parimaks tunnistatakse see, kes püüab kõigerohkem. «Lõplik saagi kaal
on oluline, mittekalade arv,»
täpsustas Grents ja märkis, et
vahepeal loositakse sektorid
ka ümber.«Ümberloosimised
on sellepärast, et õnneloleks
võimalikult väikeosakaal.»

Kui tavainimenekohale
tuleb, vaatab ta,
et see on täielik
keemialabor
sellisedlõhnad
jaaroomid.
–

JAAN GRENTS,
Viljandi feederdaja
Sektorid pakuvad kõigile
võrdseid võimalusining tulemuse annavad puhtalt oskused jakogemused.

Kaldal nagu laboris
Sektoreid plaanitakse Paala
järvele esialgu kolm: A, B ja
C. Kogenud feedripüüdjana
teadis Grentsrääkida, et kõige paremad kohad on ilmselt
mõlemal pool ääres. Kuid
seegi pole tema sõnul ainus
reegel, sest kui ikka kogemust
pole, siis võitu ka ei võta.
«See on keeruline süsteem ja püügiviis,» nentis
Grents, kuid tõdes, et vaadata on laupäeval järve ääres
palju. «Kui tavainimene kohale tuleb, vaatab ta, et see
on täielikkeemialabor sellised lõhnad jaaroomid.»
–

Kalastustarvete laat ootab
seismajäänud varustust
Nagu mullu, tuleb lahingpaaridel ka tänavu kontrollpunktides silmitsi seista sõjalisi teadmisi ja oskusi
nõudvate ülesannetega.
3 ERAKOGU
×

ja katelok või toidutegemise
komplekt. Kogu varustus kaalub 10–15kilogrammi.
«Kasutada ei tohi GPS-i ega
muid tehnilisi abivahendeid,
orienteeruminekäib vaidkompassi jakaardiga. Öösel pimedas soode ja rabade vahel on
see paras väljakutse,» kõneles
Nälk.
Ta tuletas meelde, et 2000.
aastate algul osalesid «Sõduriproovil» külalised Läti Kaitseliidust, paraku eksisid nad
põhjalikult ära ning viimaks tuli korraldada hoopis nende otsimise operatsioone. Siitpeale
ei ole lätlased enam osalema
kippunud. Lisaks Viljandimaa
kaitseliitlastele teeb tänavu
kaasa üks lahingpaar Järva malevast ja mereväest.
«Eesmärk on võistlejate
füüsilise ja vaimse võimekuse
proovilepanek ning sõjaliste
oskuste ja orienteerumisvõime
parandamine. Tihti peab füü-

ARVAMUS

Ando
Kiviberg

kaitseliitlane
Ettevõtmine on igati tervitatav. Võimeid tuleb proovile
panna ja võistlus on selleks

sis vastu, aga vaim murdub,»
sõnas Nälk. Tema kinnitusel
võib Viljandimaa «Sõduriproov» olla isegi karmim kui
rahvusvaheliselt suurt tunnustust võitnud militaarvõistlus
Erna retk. Instruktor kinnitas
samas, et üritus on turvatud
ning metsa kedagi ei jäeta.
«Võistluse läbinud saavad

parim viis. Mulle oleks «Sõduriproov» vist liiga karm,
tasub ikka passi ka vaadata.
Kaitseliidu ettevalmistuses
kavatsen tulevikuskindlasti
osaleda, eesmärk on realiseerida oma potentsiaali
kaitseliitlasena ning omandada teadmisi jaoskusi, mis
võivadkriisiolukorras vajalikud olla.

tunnustuseksrinnamärgi jaesimesele kolmele lahingpaarile
on auhinnad. Aastate jooksul
on märke suhteliselt vähe välja antud, seegakantakse neid
uhkusega,» tõdesLauri Nälk.
Plaanis on korraldada ka
leebemaid võistlusi, kus värsked kaitseliitlased saavad oma
oskusi mängu panna.

Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Enne seda, kui võib jälle haugi püüda, tuleb Viljandi vanas spordihoones kalastustarvete laat, kuhu korraldajad ootavad ka kodudesse
seisma jäänud püügivahendeid.
Haugipüügi keeld lõpeb
1. mail, laat on 26. aprillil.
Laada kuupäev saigi korraldaja Taavi Kobini sõnul valitudselle järgi, etkohale saaksid tulla ka need, kellel on
püügikeelu lõpp punasega
kalendrisse märgitud.
Eelmisel aastal esimese
laadakorraldanud Taavi Kobin, kes on mittetulundusühingu Viljandi Kalamehed
üks eestvedaja, ütles, ettänavu tuleb laadale juba tunduvalt rohkem müüjaid ja saadaval on ainult kalastamisega haakuv kaup. 20 müüjat
Eesti eri paigust pakuvad tarvikuid alates lantidest kuni
paatide javeealuste kaamerateni.

Kobin ütles, et veel pole
hilja tuua oksjonile või müügiks seismajäänud kalastustarbeid. «Palju kulda tuleb
keldritest ja pööningutelt.
Ootamegi ennekõike memmesid ja taate, kes ei oska
seismajäänud asjadega midagi peale hakata,» rääkis ta.
Kes ise kohapeal müügitöödteha ei taha, saabkaasatoodu jätta oksjonile, kus kohalolijad pakuvad neile väärilise hinna.
Kobin paneb omalt poolt
oksjonile veneaegse suurte
balloonidega tuukrivarustuse, mille alghinnaks on 1 euro. Selle töökorrasretropilliga saab tema sõnul näiteks
kalastusplatsi puhastada.
Laadalt saadud tulu läheb Kobini sõnul selleks, et
muuta kalastusklubi retked
Soome või Norra vetele soodsamaks. Mittetulundusühingusse Viljandi Kalamehed,
mis oli omal ajal seitsmesaja
liikmega, kuulub praegu sadakond kalastajat vanuses
7–85.
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Märkus kaotab tagatisraha nõude
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Viljandi linnavolikogu tänase istungi päevakorras
on eelnõu, mille jõustudes kaob Viljandi järvel
isikliku mootorpaadiga
sõita tahtvatel inimestel
kohustus selle eest kopsakat tagatisraha maks-

ta.
Muudatuse ajendiks on mullu
septembris õiguskantsleri büroost raekotta jõudnud märgukiri, milles seisab, et Viljandi
on kohalikul veekogul mootorsõidukitekasutamist korraldades läinud mitmes mõttes põhiseadusega pahuksisse.
Täpsemalt öeldes sattusid
õiguskantsler IndrekTederi tähelepanu keskmesse võimsamat sorti mootorpaatidekasutamist puudutavad sätted.

siis, kui seadusandja on selleks
andnud voli.
Paraku ei anna ükski seadus linnavalitsusele õigust piirata siseveekogul veesõidukite
kasutamist sellisel moel, nagu
ta on sedateinud. Oma lõppjärelduses ütles õiguskantsler otsesõnu, et piirangud on vastuolus põhiseadusest tuleneva
vaba eneseteostuse õigusega,
ning palus linnavolikogul ja
-valitsusel leida võimalus järvel avalikku korda tagada õiguspäraste abinõudega. Nüüd
ongikohalik võim sellega lõpusirgele jõudnud.

Neist peamine on punkt, mis
nõuabrohkem kui 10-kilovatise mootoriga aluse kasutajalt
järvele mineku eest 63 euro
suurust tagatisraha ning näeb
ette võimalusesumma tagastamata jätta, kui juht rikub eeskirja. Samuti on öeldud, et sellise võimsusega veesõidukeid
võib vette lasta ainult üheskohas, vetelpäästejaama juures.

Vastuolus põhiseadusega
Lisaks polnud IndrekTeder rahul sellega, et linn on võtnud
endale õigusekorda rikkuvatel
paadijuhtidel mootorsõiduki
kasutamine järvel sootuks ära
keelata.
Ehkki Teder möönis, et piirangute eesmärkkaitsta ujujate jateiste järvekasutajate turvalisust on mõistetav, viitas ta
tõsiasjale, et põhiseaduse järgi võibomavalitsuskehtestada
veesõidukite kasutamisele siseveekogudel piiranguid vaid

Kaks kohta
Linnasekretär Ene Ringi sõnul
taotleb tänaseks volikogule
esitatudeelnõuesiteks tagatisraha maksmisekohustuse kaotamist. Teiseks määrab see
täpsustavalt kohad, kus tohib
mootorpaate treilerilt vette
lasta.
«Viljandi järvon osa maastikukaitsealast, mistõttu pole
seal nii või teisiti lubatud üle
10-kilovatise mootoriga paate
vette lasta mujal kui selleks ettenähtud kohtades. Vastavalt
kaitsekorralduskavale asuvad
need vetelpäästehoone juures
ning Sammuli puhkekeskuses.
Viimati nimetatu jääb eravaldusesse,» selgitas Rink.
Linnasekretär märkis, et
suure tõenäosusega peab linn

Pikalt veeretatud küsimus
Ametnikud on kõnealust teemat
ühelt laualt teisele veeretanud
juba väga pikka aega. Ehkki õiguskantsleri büroo pole isikuandmete kaitse seadusele viidates
nõustunud avaldama, kelle avalduse alusel linnavõimu tegevus
luubi alla võeti, on teada, et seda tehti juba kolm aastat tagasi.

Umbes pool aastat hiljem
läks pealinna poole teele linnavolikogu toonase esimehe Tarmo Looduse allkirjaga selgituskiri. Sellele järgnes pikk vaikus,
enne kui õiguskantsleri büroo
mullu lõpuks oma etteheited
terviklikuks seisukohaks vormis-

tas.

Ainus avalik koht, kus on lubatud mootorpaate treilerilt Viljandi järve lasta, asub linnapoolsel kaldal vetelpäästejaama kõrval. Teine selline paik jääb Sammuli puhkekeskuse alale, mis on eravaldus.
ELMO RIIG
pärast kõnealuse määruse ko-

hendamist hakkama otsima
täiendavaid abinõusid, kuidas
korrarikkujaid paremini ohjeldada. Näiteks on räägitud või-

malusest panna keelavad liiklusmärgid nendessekohtadesse, kust paate ebaseaduslikult
vette lastakse. Nii tekiks politseil õigus omavolitsejaid käsit-

leda liikluseeskirja rikkujatena.
Lisaks on kavas anda vetelpäästjatele senisega võrreldes
laiemad õigused.
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Lood elust. Enamasti
õnneliku lõputa

vanemate
armastust sellisena,
nagu ta on

osa tema hingepiinast.

***

***

Janar oli küll andekas, kuid tema isa tunnistasvaidmaksimumtulemusi. Algklassides ei valmistanudisa standarditekõrgusel püsimine lapsele mingit raskust, ehkki ta oli tulnudkooli kuueaastasena. Tunnustus oli Janarileülimalt
tähtis.Ta võis muutuda tujutuks õpetaja tehtud tühisest parandusest, misisegi hinnet ei mõjutanud.
Kuni teisekooliastmeni suhtusidkaasõpilased temasse hästi:meeskonnatöösse oli taoma teadmiste tõttu väga oodatud.Siis aga hakkas tasapisi tekkima distants, sest noormees kippus liialt domineerima, tegema kaasõpilaste
teadmatusekohta salvavaidmärkusi.
Et samal ajal läks õppeprogramm raskemaks ja tuntudtasemel püsimine nõudis üha enam vaeva, muutus Janar pirtsakaks japrovotseerivaks õpetajatega, kes julgesid teda hinnata vähema kui väga heaga. Ta jäikahe tule
vahele: kooli käitumisprobleeme «lahendama» ja maksimumhinnete eest
võitlema tulnudraevukas japositsioonikas isa küll kaitses oma poega, pelgamata tema kuuldes pedagooge halvustada, ent samas pani ta pojale suure
surve.
Janari tollasele klassijuhatajale tundus, et ühest küljest poiss küll häbenes isa käitumist, kuid teisalt oli kindel, et too teda jäägitult toetab.Loomulikult süvendas see karistamatuse tunnet.
Eelarvamuslikust hoiakust ei suutnudhoidudaka mõned õpetajad,keda
tandemsolvanud oli, ning konfliktid süvenesid.Kas sellepärast võiambitsioonikusest otsustas noormees üheklassi vahele jätta. Ta esitas avalduse, tegi suvi läbi raamatukogust võetud õpikutega iseseisvat tööd ja sooritas augustis
kõik kooli hüppeliseks üleviimiseks määratudkatsed.
Paraku jäi see viimaseks triumfiks:mitte niivõrd seetõttu, et üliintensiivne õppimine ei taga püsivaid tulemusi, vaid pigem klassikaaslastega veelgi
suurenenud eavahe tõttu. Puberteedieas, mil poisid niigi tüdrukutest lapsikumad tunduvad, ei jätnud neiudmõista andmata, et too poiss on nende jaoks
varaküps ennasttäis titt, kelle arvel on hea nalja visata. Poiss hakkas klassiõdede tähelepanu köitmiseks ühanaeruväärsemaltkäituma ja sattus nõiaringi. Näis, et taltekkisid sügavad kompleksid, ehkki loodusoli talle jaganudnii
välimustkui mõistust.
Alla käis ka õppimine.Niigi üksik poiss muutus apaatseks ja küüniliseks
egahakanudülikooli saamistkatsetamagi (kas siis protestiks isa vastu või nurjumishirmust).Täiskasvanuelus on ta jäänud üksikuks.
Kunagine klassijuhataja, kes on Janarigapõgusalt kokku puutunud, tajub
noormehe hoiakut, nagu oleks elu talle palju võlgu jäänud. Lähisuhted on
asendanud virtuaalelu. «Samasoli temas alguses junii palju säravat potentsiaali!» ohkab pedagoog ning arvab, et selles loos tegid vigu nii õpetajad, kes
ei suutnudüleolla asjaolust, et laps on paratamatult omakodu peegel, kui ka
perfektsionistist isa, kes ennast poja kaudu halastamatultteostas.
***

Ly sai esimestes klassides rahuldavalt hakkama, aga mida aasta edasi, seda
raskemaks õppimine talle muutus. Et kodu lähedal oli ainult algkool, pidi ta
minema ligi kahekümne kilomeetri kaugusel asuvasse kooli. Sõit võttis oma
aja ja väsitas ning püüdlik tüdrukei suutnud enam kodus nii palju tuupida, et
rahuldavaidhindeidkätte saada. Eriti suuriraskusi valmistas talle matemaatika.
Ema, kes ka ise omal ajal koolis hakkama ei saanud, elab veendumuses, et
tema hädades olidsüüdivaid pahatahtlikud õpetajad. Ta arvas, et tütar peab
tasa tegema kõik selle, mis temal puudu jäi.Kui klassijuhataja tegi juttu Ly
õppimisest lihtsustatud õppekava järgi,sattus ta hüsteeriasse ja oma jao said
nii pedagoogid kui laps.
Lyl tekkisid unehäired, ta hakkas kooli kartma ja vihkama. Lõpuks oli asi
niikaugel, etka ema nõustus lastepsühhiaatri juurdekonsultatsioonileminema, aga erikool ei tulnud endiseltkõne allagi.
Ly lõpetas läbihäda seitse klassi ja on praegu kodus. Ta leiab, et ei kõlba
millekski jakogu tema elu on mõttetu.
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Iga laps väärib

Väikese maakooli õpetaja on väga mures kümneaastase poisi pärast, kelle
klassijuhataja ta on.
Reino (siin jaedaspidi onkõik nimed muudetud) on tubli õpilane, aga tema kodune elu pole just õnnelik. Emakasvatab üksikolme poega. Isa on välismaal tööl, aga peret ei toeta. Ta hoolibküll Reino vanemast vennast jaannab tollelevahetevahelraha, Reinot ei tunnistaaga üldse, ükskõikkuidas too
tallemeele järeleolla jatemaga suhelda ei püüaks. Tõtt-öeldatal neidvõimalusi eritiei olegi.
Kodused pinged ja eriti isa käitumine on viinud lapse niikaugele, etta on
kaotanud igasuguse elurõõmu ja leiab, et ainus lahendus on elustlahkumine.
Klassijuhatajale oma muret pihtides ütles poiss end lootvat, et kui ta surnud
on, siis ehk isa mõistab, millist südamevaluta tundma pidi, jatajub väikestki

«Kindlasti on paljud lapsed seisnudsilmitsi narrimise, kiusamise ja alandustega,» arutleb omakogemuste põhjal juba täiskasvanueasAnnika.Ta ütleb, et
sellisedkannatajad on enamastineed lapsed, kes on teistest mingil moelerinevad: neil on suhtlemisraskused, nadei oleedukad õppijad või on nenderõivad viletsamadkui teistel.
Annika räägib, et oli arglik suhtleja ega leidnud sõpru. Ta jäi ühaüksikumaks jatundis süvenevat alaväärsuskompleksi. Ka koolis läks kõik allamäge.
Kodus tema muresidei mõistetud ja mingit tuge talle ei pakutud.
«Ma tahtsin nii väga teistega seltsida, olla sama rõõmus ja edukas nagu
klassikaaslased, aga nemad ei mõistnudmind. Ikka käis narrimine ja kiusamine. Ka õpetajad ei olnud minuga rahul. Arvan, et oleksinolnud õnnelik ja
palju edukam, kui mind natukegi kiidetud oleks, aga seda ei juhtunud.»
Annika arvates peab olema väga tugev isiksus, et mitte teistest välja teha
egakannatada oma odavate riiete või saamatuse pärast.
Temal jäi kool pooleli. Õnneks oli ta siiski tugevam, kui ise arvas: ta lõpetas töö kõrvalt täiskasvanute gümnaasiumi jaõpib praegu avatud ülikoolis.
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Tiina Sarv

Elan samas trepikojas ühe
suguselegi õpilasele eduelaTugispetsialistid annavad
laps võib õppimisega vahetevamust pakkuda, aga sageli on
oma soovitused vaid mõttega,
hel hätta sattuda ja talle võib sümpaatse eaka prouaga, kelsee otsitud ja kunstlik ning ega
laiskus peale tulla, õpiraskuselele valmistabalati suurt rõõet laps saaks koolis ja hilisega noorest rääkimata. Kui vamas elus võimalikult hästihakmu sünnipäeva japühade ajal
lapsed lollid ole, et nad sääraRõõmustades Eesti õpiseid asju läbi ei näe. Nii võib
kama.
nem tahab, et laps saaks hakTallinnast külla sõitev lapselaste edu üle Pisa tesõpilane sattuda naeruväärsesErivajadusega lastele loolaps. Aastaid tagasi olid sel
kama, tuleb teda aidata päeti lahendamisel ja rahse olukorda jatemasuutmatus
dud koolid pakuvad peale ainepoisil koolis suured raskused,
vast päeva ja kuust kuusse, mitvusvahelistel olümpiaatundide ka märksa suuremas
justkui võimendub.»
te nädala jagu pärast seda, kui põhihariduse sai ta lihtsustaKatrin Johanson nendib, et
mahus töö õpetust selle sõna otkool probleemi tõstatas.
tud õppekava järgi õppides.
didel, ei saa mööda vaaneil lastel oleks kerge saada
Ühe loo tunnistaja olen ma
Perekond suhtus olukorda
seses mõttes. Seegi on ettevaldata sellest, et meie väimõistvalt,adudes, et jõuga last
mistus edaspidiseks eluks.
ise.
tunnustust, kui neidmõõdetaks
keses riigis on liiga palju
Tagantjärele on Reet Hindvõimetele vastaval skaalal.
neid noori, kes on oma
riks lastevanematega rahul, et
«Ega näiteksparasportlase saavutus ole vähem väärtuslik tanad selle tee ette võtsid. Väi(kooli)eluga ummikusse
Häbenemine viib nõiaringi
vavõistlusel osalenu omast. Alakeklassis õpitakse tavaliseprogjooksnud.
Palusin oma arvamuse öelda väärsus on lihtsalt meie enda
rammi järgi. Vahe on selles, et
August Kitzbergi nimelise gümpeas kinni,» on ta veendunud.
lapsi on vähe jaõpetajal jätkub
Statistika puudust kannatavanaasiumi inglise
Suure-Jaani
igaühe jaoks rohkem aega.
Haridus-ja teadusministeeriumi
õhukoolis, sest Tallinnas on vajate või õpiraskustega lastekohkeele ja usundiõpeNüüdseks on neljanda õpgümnaasiumis näipeaasta järel avatud väikeklasta jääbenamasti abstraktseks,
teks on loodud väiandmetel jäid eelmisel õppedus käitumis-ja tundeeluprobtajal Katrin Johanleemidega laste õpilaskohtade
kui justomaenda või lähedassonil. Tema on
si lapsed jõudnud kuuendasse aastal põhikooliõpingud pooleli
keklass, kus õpib
järele kõige suurem. Tulevikus
te tuttavate peres neidmuresid veendunud, et lapse
vaid viis last. Selle
klassi. Emad-isad on rahul, sest 277 lapsel ehk 0,2 protsendil
füüsiliste ja vaimseklassi juhataja, lohinded on korras jasuvetööle õpilaste koguarvust. Põhi-või
pole. Asja lähemaltuurides taloodavate õpilaskohtade arvus
Tapal ja Kaagveres sisaldub ka
bas mind masendus. Kuulsin
te võimete häbeneei ole keegi jäänud. «Suures sellest madalama haridusega
gopeed-eripedaklassis oleksid nadolnud päris noori, kes ei õpi ka edasi, oli
pedagoogide ja noorte endiga mine või probleegoogReet Hindriks
nende noorte arv, kes ei ole küll
suheldes lugusid, mida ma Eesmide eitamine võib
kindlalt kahemehed,» nendib eelmisel aastal 18–24-aastaste
enam kooli õpilased, kuid on
räägib, et vanemaid
tiVabariigis võimalikuksei piviia kõige hullemasehmatas algul sooseas 9,9 protsenti.
siiski järelevalve all ja saavad
Reet Hindriks.
danud. Näiteksalkoholisõltlase nõiaringi.
vitus lapsed sellesTema sõnul on Suure-Jaani
Käitumisraskustega lastele
mitmesugust õpetust, et elus
«Paraku leidub
se eriklassi panna.
kool mõelnud veel mõne väion Eestis erikoolid. Nendest
edaspidi iseseisvalt toime tulla.
sest naisest, kes järjest kodus
Tapa erikoolis on praegu 38,
sünnitab ja keda peavad selle vanemaid, kelle ar- Katrin
«Hirmutab juba
keklassi avamisele, aga takismõne hooneid korrastatakse,
Johanson
see, kui laps peab
tuseks võib saadarahastamine. mõne tarvis ehitatakse päris
uues kompleksis 70 õpilast;
juures aitama tema enda alavates võrdub lapseealised lapsed. Või emast,kes
le lihtsustatud õpminemapsühhiaatKaagvere erikoolis on 28, uues
Õnneks pole iga aastakäigu puuued majad. Siis suurenebka
oma kümneaastase poja juuhul sellist õppevormi vajagi.
pekava määramine lolliks ja ri juurde.Ei mõisteta, et õpiõpilaskohtade arv, mis hakkab
kompleksis 76 õpilast; Vastseliiresolekul õpetajale teatas, et eluheidikuks tembeldamisega, raskus ei ole vaimuhaigus ja
Eripedagoogil on tunne, et vastama tegelikule vajadusele.
na internaatkoolis käib 35 õpisageli jääb vanematel puudu
väikeklassis käimine pole minKõige enam tuleb õpilaskohti
last; Pätsi vabaõhukoolis on 70,
tema laps on lootusetu pätt ja ehkki see nii eiole. Esiteks pojärjepidevusest. Ka nutikas
juurde Konstantin Pätsi vabarohkem ta temaga ei tegele.
le mitte keegi kaitstud selle gil juhul laste sildistamine.»
tulevikus 140 õpilast. (Sakala)
eest, et tema enda peres midagi sarnast ette ei tule. Teiseks
Kõik ei ole oivikud
on intellektuaalselt nõrgad
Peredega, kus lastel on problapsed sageli andekad kunstis
või on neil osavad käed,» rääleeme, ei tegele ainult (eri)pedagoogid. Sageli satuvad nad gib Katrin Johanson.
ka omavalitsuse sotsiaaltöötaKui kõik asjatundjad meditsiinilistekomisjonideni väljatevaatevälja.
Pikaajalise staaja on tunnistanud,
et õpilane ei suuda
žiga Suure-Jaani
valla sotsiaalosatavalise õppekava
konna
norme täita, aga vajuhataja
AaveToomsalu võib
nem keeldub lihttuua päris palju näisustatud õppekava
teid lastest, kes ei
määramisest, jääb
tule tavalise õppelaps kahe tule vahele: koolis saab ta
kavaga toime.Vanematel on aga raske
üha puudulikke, koomaks võtta mõtet,
dus aga sunnitakse
teda saavutama võiet nende lapspeaks
õppima lihtsustatud Aave Toomsalu
matut. Näiteks õpib
või individuaalse
mäluhäirega laps
õppekava järgi.
kodus tundidekaupa valemeidpähe, selleasemel
«Lasteaed on tavaliseltesimenekoht, kus märgatakse, et
et eakaaslastega õues mängida.
Järgmisel päeval ei mäleta ta
kõik pole hästi.Kui sealsed pedagoogid püüavad vanemale
enam midagi ja ta ei ole selles
süüdi.
lapseprobleemidest märku an«Õpetaja ei saa sellisele
da, eiole see sugugi lihtne, sest
vanemale on sellineteadasaalapsele lihtsalthalastusest kolminevalus ja ta püüab tõde viimesid välja kirjutada, sest kõik
mase võimaluseni tõrjuda. Sasünniks ju kaasõpilaste silme
mas lükkab iga kaotatud aasta
all ning tekitaks nois pikapeaabi saamise edasi.Kui asi päle protesti ja tõrjuvat hoiakut.
ris käest ära läheb, on raske
Rääkimata suurtest läbikukkumidagi ette võtta,» arutleb mistest riiklikel tasemetöödel
AaveToomsalu.
Informatsiooni hulk, mille inimene aastatega omandama peab, on hirmuäratav. Samas tuleb endale selgeks teha, et akadeemiline edukus pole ainus võija eksamitel,» kõneleb pedagoog. «Eks õpetajadproovi niimalus elus hakkama saada.
MARKO SAARM
Viljandimaal on õpiraskustiina.sarv@ajaleht.ee

tega lastele mitukooli. SuureJaani piirkonna õpilased käivad enamastiLahmuse koolis,
kus on nii lihtsustatud õppekavaga kui toimetulekuklassid.
On ilmselgelt hilja, kui laps
saadetakse sinna alles kuuendas-seitsmendasklassis. Sageli aga ei jõuagita erikooli, vaid
on õppimisele hoopis käega
löönud ning leidnud oma elu ja
sõbrad tänavalt.

–

Kümnendik noortest
on hariduseta

AIN PROSTIN (POSTIMEES)

tavakooli sundida oleks viga.
Kodust sai noormees kaasa aga
õige eluhoiaku ja töökuse.
Nüüdseks on ta loonud koos
sõbraga firma, kus nad mõlemad ka ise töötavad. Tasapisi
on jõutud kasumisse. Elu on

lusamad jakurjemad. Esikohal
on vanema egoistlikud õigused.
Unustatakse ära, et kannatajad
on igal juhul lapsed. Laste
maailmapilt lüüaksesegamini:
armastavad nad ju mõlemaid
vanemaid ja valus on olla vaidrööpas.
lusobjekt nende vahel. Kõige
rohkem meeldiks neile elada
koos oma ema ja isaga.»
Ohumärke tuleb märgata
Aave Toomsalu räägib ka
Sageli satuvadhätta ka õppimiteismelisest tüdrukust, kes kooses võimekad lapsed.
liskäimise asemelkolis elama
«Pöördumatute
täiskasvanud noorsammudeni viivaid
mehe juurde. Too
olukordi tuleb ette
ei tööta ega õpi ja
küll harva, kuid alaon tunne, et sama
ti on sel juhul õhus
tee valib ka neiu,
märke olnud juba
kel on põhikooli lõaastaid varem. Isepetamine küsimärgi all. Ummikust
asi, kuitõsiseltneid
püüavad väljapäävõetakse,» räägib
Katrin Johanson.
su leida pereliikTema on oma
med, õpetajad ja
teised spetsialistid,
töös kokku puutuaga edu ei näi olenud ka noortega, Reet Hindriks
kes lihtsalt manipuvat.
leerivad vanemateTa nendib, et
ga, lubades kodust ära joosta üharohkem valmistab peavalu
vastutuse, kohustuste ja õigusvõi endaga midagi teha. Neidki juhtumeid ei tohi liiga kerte tasakaalu kadumine. «See,
gelt võtta, sest piiride katsetaet lapse kohustus on koolis
mine võibkergesti kontrollialt
käia, on taandatud õiguseks:
kui tahan, siis lähen, kui ei tavälja minna.
«Kõige raskematel juhtuha, ei lähe. Ja vanemad on
del lapsed otsesõnu ei ähvartäiesti abitud. Midagi on neis
peredes viltu.Aga mis?»
da, vaid elavad kuhjuvas sisepinges,» on Katrin Johanson
kogenud.

Paraku on neid lapsi õpetaja sõnul väga raske aidata, sest
kodu, kool ja sotsiaalsüsteemi
tugiisikud võivad asja nähaeri
pilguga ning oma osa onka bürokraatial.
Nelikümmend aastat vene
keele õpetajana töötanudRita
Smitt räägib, et linnakoolikogemusekõrval sai ta paraja vapustuse, kui hakkas väikese
lastesõbraliku maakooli klassijuhatajaks.
«Olen jahmunud, kui suurte, eale mittevastavate eluprobleemidega peavad maadlema väikesed viienda klassi
lapsed. See käib neil üle jõu.
Kes neid aitab? Meie võime ju
midagi ette võtta, näiteks viia
lapse nõustamisele lastepsühhiaatri või psühholoogi juurde.
Aga kui suur see nõustamise
kasutegur ikka on? See ei lahenda jueluprobleeme,» on ta
mures.
Aave Toomsalu sõnul on
kõige hullemsee, kui vanemad
löövad lahingut ja relvaks on
lapsed. «Ühel laupäeval pidasin telefoniga poolteist tundi
läbirääkimisi laste külastusõiguse teemal.Eriti valus on, kui
haritud inimesed nõndakäituvad. Nende relvad on palju va-

Abi küsida pole häbiasi
AaveToomsalurõhutab, et häbeneda ei tohi lapse võimeid
egaka oma elatustaset.Pole õige, kui laps jääb klassi ühisettevõtmistest, näiteks ekskursioonidest kõrvale,
sest vanemal ei jätku nende tarvis raha jaseadusega ettenähtud toetust ta
küsida ei tihka. Seda muret võib alati
õpetajaga jagada.
«Oleme oma
õpetajaid usaldanud.Nad teavad, et
võivad alati meie
poole pöörduda. Rita Smitt
Õpetaja teeb avalduse, räägime läbi
ja aitame,» kinnitab Aave
Toomsalu.
Ta usub, et vallas on ülevaade peredest, kes on väga hädas.Aidata saabaga ikka vaid
neid, kes on valmis end ka ise
aitama. Mullu sai Suure-Jaani
vallas toimetulekutoetust 49
leibkonda, neist 11 olid lastega
pered. Kokku elabomavalitsuses 575perekonda.
Iseasi on muidugi see, milliserahaga kuus peab inimene
meie riigis ära elama.

«Mõnele inimesele tahaks
küll kangesti öelda, et mine
ometi tööle. Mis sest, kui alguses peadki miinimumpalgaga
leppima.Leiad tasuvama töö ja
saad edasi liikuda,» kõneleb
Aave Toomsalu ning nendib samas, et alati pole see lihtne,
sest kohapeal tööd ei ole, aga
linna sõita on keeruline jakallis.

Märka ja sekku kiiresti!
Rita Smitt on emale, kes lubadustest hoolimata kooli ei ilmu, koju külla läinud. Ta on
omakulu jakirjadega lapsi arstide janõustajate juurdesõidutanud. Lõputult seda aga teha
ei jõua.
«Märka ja sekku!» on kõigi
noortega töötavate inimeste
juhtlause, aga raske on sellest
kinni pidada. Põhilised takistused on bürokraatia ja spetsialistide, näiteks lastepsühhiaatritenappus.
Kui arenguvestlusel selgus,
et õpilasel on enesetapumõtted, pöördus RitaSmittabi saamiseks psühhiaatriahaiglasse.
Ette ei võetudaga midagi. Öeldi vaid, et selles eas ähvardatakse ikka endaga midagi teha.
Kui õpetaja püüdis teisi teid
pidi abi leida, isegi lapse nime
mainimata, tulisellest suur pahandus, sest «kõrvalistele isikutele oli avaldatud diskreetseid isikuandmeid». Lõpuks
selgus, et seda ei olnud siiski
tehtud, aga mõttetult oli kulutatud asjaosaliste aega ja närve.
«Suitsidaalse
lapsega kokku puutudes tulebkohe tegutseda. Ei saa käia
lõputult ringi mööda ametnikke, kirjutada seletuskirju
ja oodata kolm
kuud eriarsti järjekorras,» on Rita
Smitt veendunud.
Katrin Johanson aga leiab, et
kõige keerulisemas
olukorras on lapsed, kes satuvad isolatsiooni
oma isiksuseomaduste ja ebasoodsa keskkonna koosmõjul.
«Olen küllalt näinud viletsalt
riides, kõnedefektiga või ülekaalulisi lapsi, kes on kaaslaste hulgas väga populaarsed
nende loomuses on miski, mis
korvab kõik muu. Kui aga see
miski puudub, saab igast suuremast erinevusest riskifaktor.
Jakui lisada sinnaveeltäiskasvanute toe puudumine, ongi
kriitiline seis käes.»
–

MAJANDUS
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KOMMENTAAR

Kolga-Jaani vald
vaatas peeglisse

Vahetult

Loomasöödatehase tootmisdirektor Rivo Pent peab läinud talvel tehasesse ülespandud hinnalist tootmisliini igati töökindlaks, sest see pärineb
omas vallas maailma vaieldamatuks tipuks peetavast Šveitsi kontsernist Bühler.
2 ELMO RIIG
×

SCANDAGRAEESTI

Söödatehas pani teise
tootmisliini mürisema
Rannar Raba

«Et saaks rohkem, kiiremini ja täpsemalt,» nimetas põllumajandussaadustega kaupleva
aktsiaseltsi Scandagra
Eesti tootmisdirektor Rivo Pent põhjuse, miks
ettevõte otsustas hiljuti oma Viljandi loomasöödatehasesse veel ühe
tootmisliini püsti panna.

vesteeringule tagada endale
klientide silmis suurema usaldusväärsuse.Moodne sisseseade võimaldab segusid kokku
panna täpsemalt ehk kvaliteetsemalt,» selgitas Rivo Pent.
Seejuures tõi ta näiteks
mõningates söötadeskasutatava sojajahu, mille kvaliteedisertifikaat jätabõhku võimaluse, et tooraine sisaldab geneetiliselt muundatudtaimedevilju. Sellise kraami sattumine
mahetootjatele mõeldud segudesse peab mõistagi olema välistatud ja nüüd olevat seda
hõlpsam tagada.

Peaaegu pool miljonit eurot

Väiksemad kaod

rannar.raba@ajaleht.ee

maksma läinud seadmetepaigaldamine algas Kantreküla
servas mitukümmend meetrit
taeva poolekõrguvas hiiglaslikus tootmishoones mullu novembris. Maja neljale ülemisele korrusele üles seatud liin
lasti ametlikult käiku paar
nädalat tagasi.
«Lühidalt öeldesloodame tänu sellele in-

Muu hulgas kiitis Rivo Pent
Šveitsi kontsernist Bühler tellitud sisseseadet selle pärast,
et selle juures on toormekaod
vanaga võrreldes väiksemad.

«Liin on lihtsam jalühem,» ütles ta.
Samas kinnitas tootmisjuht, et seninende tehast tublisti teeninud liin jääb samuti
töösse ja leiabkasutust peaasjalikult lihtsamat sortiteraviljasegude tootmisel.
Scandagra Viljandi tehasest on juba mitu aastat Eesti
eri paigus asuvatesse farmidesse saadetud 100 000 tonni
jagu söötasid.Ettevõtte aastakäibest annab sellise koguse
müük umbes 40 protsenti.
Lõviosa Viljandis kokkusegatavatest ja granuleeritavatest söötadest on mõeldudsigade nuumamiseks. Kõige rohkem ostab neid aktsiaselts
Rakvere Farmid, kellele kuulub muu hulgas ka endine Ek-

seko seakombinaat Viljandi
vallas.
Peale Viljandi on Scandagra Eestil tootmisüksus Tartus,
Elvas ja Laupal. Samuti peab
firma kaupluste ketti, millel on
üleriigi 12 esindust.

Farm Planti järeltulija
Omatoodetud söötade ja väetistekõrval turustab firma söödalisandeid, väetisi, taimekaitsevahendeid ning õlikultuuride, teravilja-ja heinaseemneid, samuti silo tootmiseks
mõeldudseadmeid ja teisipõllumajandustarvikuid. Viljandi
ja Elva tehase juures ladustatakseka teravilja.
Scandagra Eesti eelkäija
on aktsiaseltsFarmPlantEesti, mis alustas 1993.aastal tegevust söödalisanditeimportijana ja laienes.Scandagra sõsarettevõtete grupp oli
mullu omas valdkonnas
üks Baltimaade suuremaid.
Sadakonnast Scandagra Eesti töötajast 30 on
ametis Viljandis.

1980. aastatest peale on viljandlased kahest Kantreküla servas seisvast hiiglaslikust hoonest koosnevat tööstuskompleksi hüüdnud teraviljakombinaadiks. Nii nagu algusaegadel, tegutseb praegugi vasakpoolses majas viljahoidla ja parempoolses söödatehas.

enne lihaSven
võttepühi KolgaAndreson
Jaani vallavalitsuse eestvedamisel asetleidnudettevõtluskonverents
Kolga-Jaani valla
kodanik
täitis Kolga-Jaani seltsimaja saali nii lähedaltkui
kaugelt pärit rahvaga, hoolimata sellest, et ilusate ilmadesaabudes olialanud kibekiire põllutööde hooaeg.
Kuulamiseks, aga ka arutelude sütikuks pakutud sõnavõtud andsid minu hinnangul adekvaatse tervikpildi valla majanduse praegusest olukorrast jatulevikuväljavaadetest.
Ühise ajurünnaku tulemusena jäi lõpuks lauale paarkümmendkonkreetset äriideed, millest hakkajatel on nüüd võimalik kinni haarata.
Erinevalt paljudest teistest valdadestosutatakseKolgaJaani vallaskohapeal pangateenuseid. Nimelt tegutseb siin
juba aastaidLeie laenu-ja hoiuühistu.Ettevõtte tegevust
tutvustanud Mati Toomsalu leidis, et ühistu on olnudtoeks
paljudele firmadele. Seejuures tõi ta nähtava tugevusena
välja, et ühistultfinantstoetusekättesaamiseks pole ettevõtjatel tarvisrinda pista kaugeltki nii suure bürokraatiaga kui
suurtes pankades.
Muu hulgas jäi Toomsalu esinemisest kõlama tähelepanek, et äriplaani alusellaenu küsijatest onrohkem lootust
seda saada neil, kes on oma ideed ise vormistanud, mitte
professionaalidelt tellinud.
Ühistulisest finantsteenusesträägitakse Eestis üha enam.
Mõeldes Põhjamaade suurpankadele, kes tulud silmagi pilgutamata ja Eesti maksubaasioluliseltkasvatamata kodumaale
viivad, näib see tõepoolest õige suunana. Sestap on rõõm näha, et Kolga-Jaani mailleidubedukas hoiu-ja laenuühistu
ning tema bilansimaht on kasvanud juba üle 700 000 euro.

Ettevõtluse

keskne küsimus on:kuidas raha teha?

Ühest vastust selleleKolga-Jaani konverentsil loomulikult ei antud.Küll aga kõnelesid praktikud, kui-

dasnemad on sedateinud.
Üks silmapaistvamaid näiteidedukast ettevõtjastKolgaJaani vallas on MärtLaansalu.Temaköögivilja-ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegeleva osaühingu ML Eeriksaare
käive ja kasum on viimastelaastatel kasvanud sedavõrd
võimsa hüppega, et ajaleht Äripäev arvas tänavu selle ettevõtte niinimetatudgasellide edetabeliesikümnesse.
Meenutades oma äritegevuse algusaega, mis jäi 1990.
aastatesse, tõdesLaansalu, et toona pidi ettevõtjatel olema
kõvasti tahtmist, sest kõigil nappiskogemusi. Kindlasti on
selles tõdemuses midagi ajatut, midatänastel alustajatel tasub kõrva taha panna.
Põllumajandus kannab Kolga-Jaani valla ettevõtlusmaastikulpõhiraskust. Samas on majandus üsna mitmekesine. Ilmekas näide siinjuures on turba pakkimisega tegelev aktsiaselts Mikskaar.See erisuguseid kasvuturbaid pakendav ettevõtekäis konverentsil välja sihikahekordistada oma tootmismahtu, mis viiks kohapeal firma palgal olevate töötajate arvu
üle paarikümne. Väikeseskohas on see märkimisväärne arv.
Uudseid suundi on Kolga-Jaani vallas teisigi. Nii näiteks
pälvis arutelupäeval värske ettevõttena tähelepanu omapäraseid iglusaunu valmistav osaühing Intersect.Firma juhi Siim
Endersi sõnul on laastudest väikesaunamudel nende endi
välja töötatud japatendiga kaitstud. Lisaks partneritele Eesti
turul on Intersect jubaleidnudkontakte ka Saksamaalt.Et
saunadetootminekäib Tartu–Viljandi maantee lähedal Leies,
on möödasõitjatel hea võimalus neiduudistamaminna.

Kõige

edukam Kolga-Jaani vallakodanik on kahtle-

mata meediaturu tipus tegutsev Hans H. Luik, kes on
silma paistnud nii Eestiskui terves Baltikumis.Te-

ma taastabOiu kandis esivanematetalu.Konverentsil otsis

ta vastust küsimusele, kas ettevõtlusel jaelamisel on võima-

lusi ka väljaspool Tallinna.
Luik tõdes, et oma trükimasinaid poleks tal isegikõige parema tahtmise juures võimalikKolga-Jaani kanti tuua.Küll
aga leidis ta selleteoreetiliseltvõimaliku olevat oma inkassoteenuseid pakkuva firma puhul. Sisuliselt tähendaks see, et
firmade klienditeenindajad peaksid võlglasi läbi helistama.
Otsesele küsimusele, kas tema kui kõrgliigas mängima
harjunud ärimees võiksolla huvitatudKolga-Jaani valda investeerimisest, vastas Luik, et on alati valmistuumakad pakkumised ära kuulama.
Hans H. Luik on hea näide sellest, kuidas kõrvalises asukohas paiknev vald saab suures ilmasläbi löönud inimesi
päritolu kaudu taas endaga siduda.Olles pühendunud esivanemate kodu kordategemisele, on nood sageli valmis kui
mitte enama, siis vähemaltkaasamõtlemise jahea nõuga kohapealse eluedendamisse panustama.
Konverentsile kui tervikule tagasi vaadates nõustun moderaatorAnzori Barkalajaga: väikesed vallad võiksidüha
rohkem jaregulaarsemalt oma majandusküsimusi säärastel
aruteludel vaagida. Nendel piirkondadel, kus juletakse ausalt peeglisse vaadata ja uusiideid sõnastada, onsuurem
lootus elujõulisena püsida.
Muide, Kolga-Jaani vallas plaanitakse järgmisena läbi
kombata ka haridusteemad.
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ToimetajaKAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee
Kuulutused tel 433 0062,kuulutused.sakala@ajaleht.ee
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Viljandi nukuteatris etendub tä-

«Kultuurikonksu» lõpetamine tõi Viljandi linnagalerii rahvast täis

na kell 11 «Lumikelluke».Lossi
tänav 31, tel 433 4295 ja

Viktoriinisari
«Kultuurikonks»
lõpetas hooaja

5341 9815.
Ugalas etendub täna kell 13
«Printsess Luluu ja härra Kere».
Kell 19 algav «Lovesong. Ühe
armastuse lugu» on välja müüdud. Vaksali tänav 7, Viljandi.

Tel 433 0777.
Männimäe külalistemajas etendub täna kell 20 komöödia
«Meri ja Ilves». Riia maantee
52d, Viljandi. Tel 435 4845.

Margus

KINO
Sakala keskuses linastub 30.
aprillil kell 11 ja 19 dokumentaalfilm «Mustad teemandid».
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 433 3992.

Viljandi linnaraamatukogu III korruse galeriis algab täna kell 13 põhikoolide mälumängu «Pähklipureja»
kolmas voor. Foto on tehtud ühe varasema vooru ajal.
MARGE LIIVAKIVI-MININA

NÄITUSED
KONTSERT
Karksi valla kultuurikeskuses on
25. aprillil kell 18 August Kitzbergi gümnaasiumi õpilaste kevadkontsert. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.
Kohvikus Fellin kõlab 25. aprillil kell 20 kohvikumuusika: Jaanus Kure klaveril. Vabaduse
plats 1, Viljandi. Lisainfo
tel 435 9795.

ÜRITUSED
Viljandi linnaraamatukogu kolmandakorruse galeriis algab täna kell 13põhikoolide mälumängu «Pähklipureja» 3. voor. Tallinna tänav 11/1.Tel 433 8660.
Viljandi Jaani kirikus on täna

kell 18 ülestõusmisnädala
vesper, kell 19 algab keldrisaalis noorteõhtu. Pikk tänav 6.

Mõisaküla muuseumis avatakse
täna kell 11 kohalike käsitöötegijate igakevadine näitus «10
aastat loomisrõõmu». Seekordne
juubelinäitus jääb avatuks 31.
maini. Info tel 435 5607.
Viljandi muuseumis saab 26.
aprillini vaadata näitust «Taassünni valu ja võlu», mis muuseumi ja kultuuriakadeemia rah-

vusliku käsitöö osakonna ühisprojektina tutvustab üht rahvus-

likule käsitööpärandile uue elu
andmise võimalust. Johan Laidoneri plats 10, Viljandi.
Tel 433 3316.
Sakala keskuse jalutussaalis on
3. maini üleval Türi maaliringi
näitus «Inspireeritud lood».
Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 433 3992.
Viljandi linnaraamatukogu trepi-

Sakala keskuses on 26. aprillil
kell 19 tantsuõhtu ansambliga
Ivetta Trio. Tallinna tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.

hallis saab vaadata 10. maini
MTÜ Singel fotonäitust «Elu nagu filmis», üldlugemissaalis 30.
aprillini näitust «Tähed panevad
ilmaruumi särama. Elle Eha»,
mis pakub võimalust tutvuda
Elle Eha raamatute ja teatrifotodega. Linnagaleriis on 10. maini üleval Viljandi kunstikooli

Sakala keskuses on 27. aprillil
kell 13 «Laulukaruselli 2015»
Viljandi linna ja maakonna eelvoor. Tallinna tänav 5, Viljandi.
Tel 433 3992.

konnas 30. aprillini näitus
«Kaunimad Eesti raamatud
2013». Lasteosakonnas on 30.
aprillini raamatunäitus «Mis
lind see on?». Tallinna tänav

Kutsehaigete ühingu teabepäev
on 25. aprillil kell 11 Posti tänav

20, Viljandi. Info tel 5627 8108.

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

11/1.Tel 433 8660.
Kondase keskuses on 4. juunini
üleval näitus «Avangardi aabits.
1960. ja 1970. aastate eesti
avangardkunst Margus Punabi
kogust» ja 18. maini Viljandimaa põhikoolide 4.–9. klasside
õpilaste käsitöönäitus «Tegelased». Püsiekspositsioonis on
Paul Kondase maalilooming Viljandi muuseumi kogust. Pikk tänav 8, Viljandi. Tel 433 3968.
Suure-Jaani külalistemajas on
15. juunini avatud kevadnäitus,
kus näeb Enno Alliku lillemaale.
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Tarvastu raamatukogus on Tarvastu muusika-ja kunstikooli
eelkooli õpilaste näitus ja lasteaia Naeruvõru laste kunstinäitus, mida saab külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

Tel 436 6262.
Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Makro-

maailm». Tallinna tänav 41,
Viljandi.

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

NIMEPÄEV
Tänased nimepäevalised on
Vanda, Vaida, Aada, Iida, Aide
ja Aidi.

Linnaraamatukogu galeriis
tõmmati joonalla sügisel alanud mälumängule «Kultuurikonks», millestvõisid osa võtta kõik soovijad vanusest
hoolimata. Iga kuu esimesel
täisnädalalavaldati kaheksa
küsimust.
«Teine hooaeg läks väga
hästi, vastajaid oli72,»rääkis
üks «Kultuurikonksu»korraldajaid, Viljandi linnaraamatukogu lugemissaalide juhataja Veronika Raudsepp Linnupuu. «Neist pooled osale-

sid rohkemkui kahes voorus.
Eriti heameel on selle üle, et
64 olid gümnaasiumiealised
noored, ning rõõmu teebka
see, et poisse oli mullusest
rohkem.»
Küsimusi käis koostamas
31 gümnaasiumiõpilast. Viktoriini jooksulparima punktiskoori kogunud said teha
valikukoostööpartnerite väljapandud auhindade vahel.
Suurima skooriga osaleja tegi valiku esimesena.
Esikoha pälvis Monika
Austin, kes kogus hooaja
jooksul 240 punkti. Tema valis auhinnaksEesti pärimusmuusika keskuse välja pandud auhinna, Viljandi päri-

musmuusika festivali pühapäeva passi kahele. Teiseks

platseerus ainult ühepunktise kaotusega Diana Schmidt,
kes valis auhinnaks Viljandi
vanamuusika festivali pääsmedkahele.Kolmanda koha
omanik Liisi Ansper kogus
229 punkti ning sai linnaraamatukogult auhinnaks ühe
kultuuriväljaande aastatellimuse omalvalikul.
«Vastajad on õppinud viitama. Kui möödunud aastal
seda nõuet vahelei järgitud,
siis tänavu olid kõik seda vägakenasti teinud, mõni ka väga põhjalikult,» rääkis Raudsepp Linnupuu. Ta toonitas,
et lisaks infokirjaoskusele
parandab mälumäng Viljandikultuuriasutuste koostööd.
«Küsimused eiolnud üldse kergete killast ja nende
koostamine võiskiraskem olla kui vastamine.Küsimuste
koostajad tegid väga head
tööd ning eks üks «Kultuurikonksu» laiemaid eesmärke
oligi kasvatada neid, kes kultuuriperioodikat loevad,»
rääkis RaudseppLinnupuu.
«Kultuurikonks» sündis
Viljandi linnaraamatukogu,
gümnaasiumi ja ajalehe
Sakala koostöös. Küsimused
avaldati Sakalas jalinnaraamatukogu kodulehel.

Kallis vanaema

Leili Saar

õpilastööd jakojulaenutusosa-

Soovime sulle

89.
sünnipäeval
tervist ja head tuju
ning palju põsemusisid

Aimar ja
Argo
peredega

Meie esimene

MILJON
8. mai 19.00 Ugala Teater

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

TEADE

PÕLLUNDUS

Doonoripäev neljap., 24. aprillil
kl 9–11 Abja kultuurimajas. Loo-

Ostan T-16, RS-09, T-25, T40AM kunnkopaga, MTZ 52/82,
820–1025, TZ-4K-14 haakeriistadega. Tel 5609 6431.

simisel Rahva Raamatu kinkekaart. Kaasa võtta isikut tõendav
dokument. SA Pärnu Haigla Veretalitus.

ÄRA ANDA
Tasuta sõnnik. Tule ja võta.
Tel 5690 8868.

TÖÖ
Grand Hotel Viljandi võtab suvehooajaks tööle toateenija. Info tel
553 2855.

Karksi-Nuias asuv puidutööstusettevõte AS Textuur otsib meistrit.
Töö kahes vahetuses. CV palume

Pakun tööd koristajale eramus 1–2
korda nädalas. Tel 5556 6995.

saata
textuur@
e-postiga
textuur.ee või võtta ühendust
meie tootmisjuhiga tel 517 5485.

Pakun tööd kivikorjajatele. Tel
506 8550.
Securitas Eesti AS Viljandi osakond pakub tööd turvatöötajale
Viljandi kaubandusettevõttes.
Registreerida vestlusele tel
433 7795, 503 4787.

Savecar OÜ võtab tööle automaalri. Tel 5190 6200,
savecar@savecar.eu.

METSAMATERJAL
Promets OÜ ostab kõrge hinnaga
metsa ja maad. Tel 5591 9930.
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Pärnus peetud vibulaskmise võistlusel «Pärnu kevadnooled 2014» mahtus eri klassides kolme parema sekka neli Viljandimaa esindajat. Ainsana teenis esikoha Laura Tukk. Tema oli
sportvibulaskmises parim kadett.

SPORT

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

Tääksis selgusid
seinatennise meistrid
Laupäeval ja pühapäeval selgitati maakonna ainsas seinatennise ehk squash’isaalis
Tääksi suusakeskuses
tänavused Viljandimaa
meistrid.
Lahtistel maakonna meistrivõistlustelkuulus nii meeste
kui naistemõõduvõtul võitjaau külalistele. Naistest saavutas esikohaAliisAllas Pärnust ja meestest Ivar Puusepp Harjumaalt.
Mehedvõistlesid laupäeval ja naised pühapäeval
ning mõlemas arvestuses oli
seitse osalejat.
Meestest järgnes Ivar
Puusepale Toomas Õige
Valgast. Parima kohalikuna
oli Omar Pärgma kolmas.

Sealt edasi oli paremusjärjestus järgmine: Priit Kanep,
Aivar Kommisaar, AinarLaube ja Toomas Aavasalu.
Naiste võistluspäeval oli
Aliis Allas konkurentidest
kindaltparem. Parima japarakuka ainsa kohaliku mängijana oliDiana Purga teine,
edestades Valgast pärit Reelika Paomeest. Neile järgnesid neli Valgamaalt tulnud
mängijat.
Nagu selgitas üks turniiri
korraldajaid Priit Kuhi, jagunesid kohad üldiselt sedamööda, kui paljukeegi on sellele spordialale pühendunud.Meeste mõõduvõttoli tema sõnulaga päris pingeline:
nii-öeldanulligeime polnud,
küll aga oli päris palju tavapärasest pikemaks veninud
geime. (Sakala)

Tulevik kaotas
Flora duublile
Alvar Loog
jalgpallihuviline

Pühapäeval peetud Eesti
jalgpalli meistrivõistluste
esiliiga esimese ringi eelviimase vooru kohtumises jäi
Viljandi Tulevik võõral väljakul 0:1 alla Tallinna Flora
duublile.
Lõppskoori poolest oli Tulevikukaotus napp, ent mängupildi järgiotsustades siiski
pärisselge.Esiliiga liidrikiire ja kõrge mängu vastu oli
Tulevikul pakkuda eelkõige
kannatust, aga ka sportlikku
õnne. Justviimati nimetatuga
võib seletada, miks väljakuperemehed oma arvukatest
väravavõimalustest, millest
paljud tribüünilt vaadates
näisidpäris kindlana, suutsid
realiseeridakõigest ühe.
See juhtus juba kohtumise teisel minutil, kui paari
tempoka söödu ja ühe ilusa
avanemise tulemusenamängiti paremal äärel Tuleviku
kaitseliini selja taga vabaks
üks Flora poolkaitsja. Vastu
rutanudTuleviku väravavaht
Karl-Romet Nõmm oli tema
tehnika vastu võimetu jatõmbas ta murulepikali.
Etkohtunik Nõmme platsile jättis, oli Tulevikule hea
uudis: punase kaardi korral
oleksmeeskonnal tulnud jätkata kümnekesi ja ühtlasi

oleks pidanud üks väljakumängijatest minemakindaid
kätte tõmbama, sest varuväravavahti kaasas ei olnud.
Paratamatult järgnenud
penalti puhul oli aga võimetu ka Nõmm: Tõnu Paavo tugev löök maandus ristnurga
lähistellati all. SellestFlorale võiduks piisas, sest Tuleviku rünnakuüritused endast
märkimisväärset ohtu ei kujutanud.
Selgest mängulisest allajäämisest hoolimata püsis
distsiplineeritult jahingestatult tegutsev Tulevik konkurentsis lõpuvileni ning Tanel
Langil ja Hegert Heilil tekkisid teisepoolaja lõpul koguni
võimalused viigistada. Skoor
siiskirohkem eimuutunud.
Viljandi esindus võibolla
rahul, et suutis varasemas
seitsmes liigamängus juba 28
väravat löönudFlora duubli
sisuliseltkuival hoida.
Üks voor enne esiliiga esimese mänguringi lõppupaiknebTulevik turniiritabelisendiselt neljandal kohal, olles
ühtlasi parim iseseisvate klubide arvestuses. Viljandi esinduse selja taga on kaks punkti vähem kogunud FC Kuressaare jaRakvere Tarvas.
Järgmise kohtumise peab
Tulevik juba homme kell 19
Viljandi kunstmuruväljakul
FCKuressaare vastu.

Tuleviku meeskond kaotas pühapäeval Tallinnas Eesti meistrivõistALVAR LOOG
luste esiliiga liidrile FC Flora II-le.

VELOTUUR

Ratturid lükkasid
hooaja veerema
Madis Luik

madis.luik@ajaleht

Enam kui kakssada ratturit tiirutas laupäeval Karksi valla teedel,
kus sai teoks Eesti Rahva velotuuri proloogist ja
grupisõidust koosnenud
avaetapp.
Uuendusena oli tuuri avaetapile tänavu lisatud eraldistardist 2,8-kilomeetrine sõit. Õhtu
poole järgnes sellele 54-kilomeetrine grupisõit.
Proloogis ehk eraldistardist sõidus saavutas Viljandi
rattaklubi liikmetest parima,
44. koha, juunioride sekkakuuluv Kristjan Johanson.Samuti
oli ta klubikaaslastest üle grupisõidus. Selles sai ta 17. koha.
Proloogist kõneldes ütles Johanson, et temale oli see distants liiga lühike, sest niisuguseid sprinterivõimeid, nagusäärane sõit eeldab, talpole. Grupisõidu lõpplahendus valmistas
Johansonileaga pettumuse.
Üsna selle algul leidisaset
suuremat sorti kukkumine,
misjärel eraldus ligi sajaliikmeline seltskond ülejäänutest.
Ainsa Viljandi sõitjana pääses
esimesse gruppi Kristjan Johanson ning veelviimaselepikale tõusule pööras liidrite
seltskond koos.
Võitja selgus niisiis alles
lõpuspurdi järel ja nobedaimaks osutus Maris Bogdanovics meeskonnast Alpha Baltic.
Tema ajaks märgiti 1:14.24.
Kristjan Johanson ületas finišijooneneli sekundit hiljem.
Edukaim Viljandi noormees rääkis, et lõputõusu keskel pääses ta heale positsioonile, ent laugemal osal tekkisid
jalakrambid ning edasi polnud
enam muud teha, kui sadulasse istuda ja lõpuni veereda.
«Pidin kogu sõidu üksinda
ees toimetama ja kaotasin sellegapalju energiat.Ülejäänud
meeskond jäikahjuks toppama
sõidu algul asetleidnud suurde
kukkumisse,» nentis Johanson.
Võistluse proloogi võitis
Reio Puhm. Viljandi klubi
noortest oli Greg Hallop 45.,
Jaanus Tasane58., Georg Paldra 117., Reio Toom 123. ja
Joosep Sankmann 161. Grupisõidus oli Georg Paldra 76.,
Greg Hallop 108.,Jaanus Tasane 110., Reio Toom 121. ja
Joosep Sankmann 128.
Viljandlaste juhendajaMarek Johanson tunnistas, et
maanteesõidu hooaja esimene
võistlus ei andnud päris selliseid tulemusi, nagu poiste
vorm lubanuks.
«Seekord läks nii. Eks meil
ole veelaegaend näidata,» lausus treener, ent lisas kohe, et

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
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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 8718
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Teisipäeval sündisid Viljandis tüdruk ja
poiss.

135 AASTA EEST
Jalgratturite liidu maanteesõidu hooaeg algas laupäeval Karksi valla
teedel asetleidnud Eesti Rahva velotuuri etapiga, kus viljandimaalastest oli parim juunioride klassi kuuluv Kristjan Johanson.
ELMO RIIG
egakehvalt ka läinud. «Lootsime veidi paremat, ei muud.»
EestiRahva velotuurkoosneb tänavu viiest etapist. Kui
eelmiselaastal oliüks osavõistlus ka Viljandis, siis tänavu
tuur siia ei jõua.
Viljandi rattaklubi president Veiko Šmidt märkis, et
praegu keskenduvadklubi liikmed 4. mailasetleidvale Mulgi
maratonile ja päev varem Viljandis teokssaavale tänavasõidule.

Klubi treeneri Marek Johansoni sõnul pole ratturitel
põhjust võistluste vähesuseüle
nuriseda. Juba päev pärast
Eesti Rahva velotuuriesimest
etappi oli osa viljandlasi Vokal
peetudrattakrossisarja avaetapi stardis.
«Põhimõtteliselt
jagub
võistlusi igale nädalalõpule ja
rohkemgi ning sedasi hilissügiseni välja. Tulebhoolikalt valida jakaaluda, kes kus stardib,»
lausus Johanson.

«Sakala», 21. IV 1879
Pärnu Eesti Põllumeeste
Selts pidas 11. Märtsil Pärnus oma koosolekut, keda
abipresident J. Toots juhatas. Koos oli pool osa liikmeid ja 50 wõerast (wiimaste seas ka 8 naisterahwast).
Kõigepealt sai nõuuks wõetud, Sakala sündimise
päewaks tema wäljaandjale telegrammi teel terwisi
saata. Siis pidas abipresident J. Toots ühe pitkema
kõne: «Meie põllumeeste
uue aja püüdmistest.» Seltsi soowimisepeale saab see
tähtjas kõne pea Sakala
põllutöö lisalehestrükitud.

KUULUTUSED

24. aprill 2014

Sakala 11

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

Paistu 3 a, Viljandi Tel 434 9090
Avatud E–R 8–17

Anda üürile 4-toaline korter. Tel
528 9905.

OÜ Enberg T. E.

TEENUSED

AUTOREMONT

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

Vajadusel tuleme ise autole järele.
Kui tööd on tehtud, toimetame sõiduki

teile sobivasse kohta.

,

Ehitusbrigaad teeb katuse-,
müüri-ja üldehitustöid. Tel

5554 4156.
Ehitustööd. Tel 5694 0590.
Elektri-, plaatimis-ja ehitustööd.
Tel 508 7448.
Fassaadid, vundamendid, soojustamine ja viimistlemine. Tel

516 5680.
Fassaadi-ja üldehitustööd. Küsi
pakkumist tel 5373 5524.

AUTOVARUOSAD

otse maaletoojatelt

LUKKSEPATÖÖD
VEERMIKU KONTROLLtasuta!

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema ja vanaema

LEIDA KIVISILD

Leinavad tütred peredega.
Ärasaatmine 27. aprillil kell 14
Suure-Jaani kirikus.

Mälestame
LEIDA KIVISILDA
Avaldame kaastunnet Üllele
perega kalli ema, vanaema ja
ämma surma puhul.
Merike, Kati ja Hannes peredega

puurimine, pumpade ja septikute paigaldus, vee-, kaeve-ja ka-

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

Tel

504 2217.

REMONT
JA SÕIDA!

Paketi hind 9

€

Registreeri tel 434 7631 või

www.maramaakliinik.ee

Tule kohale A. Maramaa pst 5

Raamatupidamisteenus.

Lammutustööd.

Rakkekaevude puhastamine. Tel
557 4792.

Mälestame

head

Tel

526 2922.

Mälestame head sõpra ja töökaaslast

REIN KAUBERIT
Südamlik kaastunne lähedastele.
Mati, Igor ja Raivo

Mälestame

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

REIN KAUBERIT
Kaastunne lähedastele.
Klassijuhataja ja

rahvamaja

klassikaaslased XI b-st

haldjat

Septikute paigaldus, kanalisat-

siooni-ja veetrassitööd. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee,
www.veegrupp.ee.
Teeme katuse-ja fassaaditöid,
siseviimistlust, elektritöid, ventilatsiooni-ja torutöid. Meccer
OÜ, Henri.sammul@gmail.com.

VIKTOR LISEISKI

kaotuse puhul.
AS Toom Tekstiil

Sügav kaastunne Jaagule kalli

Siiras kaastunne omastele.

Tarvastu Laulukoor ja dirigent

venna
REIN KAUBERI
kaotuse puhul.
Arvo perega

Müüa 3–6 m kuivi küttepinde Viljandis, 15 /rm. Tel 520 4487.

Viiratsi Angerjafarm
MÜÜB

Ehitusliku saematerjali, voodrilaua ja põrandalaua müük.Ehituspuit pikkusega 3–6 meetrit. Vedu
üle Eesti tasuta. Tel 5596 0517.

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.

VÄRSKET

Sõnnik, liiv, kruus veoga. Tel

ANGERJAT

Toores lepp 25 /rm ja saar 28
/rm, veoga. Tel 5193 9070.

5198 5179.

Toores lepp 25
5301 8317.

Tel 615 0295
Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

,

saar 30

.

Tel

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.
Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

513 2021.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.

SÕIDUKID

Müüa soodsalt uus külmik. Tel
5845

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

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

NÄDALALÕPU

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Kuiv lepp 28

.

PAKKUMISED

Tel 5301 8317.

Küttepuud. Tel 5373 3320.
Südamlik kaastunne Urmasele
perega kalli ema

HELJU ENNUKI
kaotuse puhul.

NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
HELE VIINAMARI THOMPSON
KARBIS 500 g
Tšiili, I klass

Perekond Grünberg

Avaldame kaastunnet Urmasele
perega ema
HELJU ENNUKI
kaotuse puhul.
Perekonnad Pukk, Tikko ja
Kannimäe

INGE TOOMSOOD

Avaldame kaastunnet lähedastele

Lambaliha. Tel 5816 4973.

Valmistan palkmööblit ja -ehitisi.
Tel 5366 8613.

2 a kuivanud lepp, kask ja saar.
Tel 5551 4204.

Küttesüsteemide ehitus. Tel
513 8314, www.avmterm.ee.

Armas Malli!
Oleme mõtetes sinuga, kui jätad
hüvasti oma unustamatu väimehe
VIKTOR LISEISKIGA
Vanaemade klubi esimene
laudkond

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

MÜÜK

hemoglobiini mõõtmine
Kaeve-ja planeerimistööd ekskavaatorlaaduriga. Tel 5551 3306.

Reoveemahutite jaseptikute müük
ning paigaldus. Tel 5306 5322,
www.reovesi.ee.

Veo-ja tõsteteenus, kruus, liiv,
killustik, muld. Tel 5373 1475.

Maramaa Kliinik
pakub Teile
tervisekontrolli paketti:
kolesterooli,
veresuhkru ja

Ostes õli ja õlifiltri meil,
on õlivahetus TASUTA!

www.jaatmeproff.ee.

12. V 1932 – 21. IV 2014

Puurkaevude ja küttekaevude

Raamatupidamisteenus.

LIISI

Katuse-, fassaadi-ja müüriladumistööd. Tel 5354 3872.

kurvaks sai kodu...

Puitfassaadid jm ehitustööd. Tel
526 9976.

www.baltipuurkaev.ee.

Haluteenus. Tel 5342 8741.
Kaardid ennustavad 24 h, h
1,09 /min. Tel 900 1727.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

nalisatsioonitööd.Tel 521 7415,

.

Tühjaks jäi tuba,

Korstnapühkija. Tel 5561 1712.

?

Avaldame kaastunnet Janeli
Raalile isa
PEETER RAALI
lahkumise puhul.
Klassikaaslased ja klassijuhataja
täiskasvanute gümnaasiumist

1.29

2.58/kg

KALKUNI
KINTSULIHA, kg
jahutatud,
~800 g

-33%

6.15
Sügav kaastunne Kristale perega
ja lähedastele

VIKTOR LISEISKI

Mälestame toredat majaelanikku
INGE TOOMSOOD

Avaldame kaastunnet omastele.

lahkumise puhul.
Perekond Salm

ArmsadTaavi ja Heleri, südamlik
kaastunne teile kalli
VIKTOR LISEISKI

KÜ Tiigi

Mälestame

REIN KAUBERIT
Avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Sakala Teed OÜ

Avaldame kaastunnet Mareki perele kalli ema, vanaema ja ämma

kaotuse puhul.

JAAN REBAST

Janek, Egert, Eha, Jaan ja Annelii

PEETER RAALI
ootamatu kaotuse puhul.
Helje Kaubilt

ERNA PR IIVITSA
Rael ja Reta peredega,
Helina ja Ilvar

Sirje

Elgi, Anne ja Imbi peredega

4.09
EESTI PAGAR PRANTSUSE
KOHUPIIMAKOOK
320 g

-24%

2.25

surma puhul.

Siiras kaastunne Meriliile.

kaotuse puhul.

Bernhard

Südamlik kaastunne omastele
kalli ema, vanaema ja vanavanaema

Mälestan kallist tädipoega

INGE TOOMSOO

Siiras
kaastunne
Raalile kalli poja

1.69

5.28/kg
Mälestame
VIKTOR LISEISKIT
Siiras kaastunne omastele.
Raamatupidajad Koidu, Krista,
Tiina ja Liisa

Ei ole sõnu, mis leevendaks valu...
Mälestame
VIKTOR LISEISKIT
Südamlik kaastunne emale ja
Kristale lastega.
Sirje ja Kalev

Südamlik
kalli isa

kaastunne

Taavile

VIKTOR LISEISKI

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne omastele
kalli
INGE TOOMSOO

Mälestame kauaaegset kolleegi

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet omastele.

JAAN REBAST

Tarmo ja Evi

Kalmetu koolipere

Mälestame head koostööpartne-

Mälestame

rit

INGE TOOMSOOD

Avaldame kaastunnet omastele.
Segakoor Üits Viis

Avaldame siirast kaastunnet Ülo
Mandrile kalli õe
INGE TOOMSOO
surma puhul.

JAAN REBAST
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Anni tõlkebüroo

Mälestame tädipoeg
VELLO ROHTLAT

Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.

Bruno ja Andres

Sakala Teed OÜ

Viivi, Vello, Heino ja Arvo

Avaldame kaastunnet Triinule
perega armsa isa, vanaisa ja äia
VIKTOR LISEISKI

Südamlik kaastunne omastele
kalli

Südamlik kaastunne Kaidole ja
Avole kalli isa
VELLO ROHTLA

kaotuse puhul.

surma puhul.

Madis ja Ireene Olm

REIN KAUBERI

surma puhul.

KÜ Riia 26 elanikud

Tõnu ja Aare peredega

Kallis Triin!
Meie kaastunne

sulle armsa

vanaema
ERNA PRIIVITSA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Pappa Pizzast,
Aire ja Piia

OLIVIA

-27%

KÜPSETUSÕLI

1l

Mälestame oma endist töötajat

LEIDA KARU
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Viljandi muuseumi pere

Avaldame
kalli ema

kaastunnet

Ainile

2.19

1.59
HELE ÕLU
ZLATOPRAMEN 4,9%
0,5 l

LEIDA KARU
surma puhul.

Tantsurühm Susanna

Kaastunne Tarmole perega ema
HILJA SIMSONI
lahkumise puhul.

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

0.75
1.50/l pant 0.08
+

PAKKUMISED KEHTIVAD 24. 27. APRILLINI.
~

Perekonnad Kalam ja Lepik

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 17.04.2014 seisuga.
Piltidel on illustreeriv tähendus.

REKLAAM

12 Sakala
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OSTAME METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA JA
METSAMATERJALI.
PAKUME VEO-JA RAIETEENUST.

TOLMETEX OÜ

VILJANDI-TALLINN-VILJANDI

AS Lemeks Põlva
Tel 502 1666; 799 1474

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST

Margus.Juhkam@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

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

PARGI t 3
R kella 11-17 jaL kella 9-14
Vedrumadratsid al. 85 €
Käterätikud 50x70 cm,
al.

Tule talgutele,
leiad muusika!

OÜ SIIMALS
Jakobsoni t. 11,

Leola ärikeskuse hoone hoovis

2,9 €

ENDALE
KINGIPUHKUS
PARIM
voodikomplekti

3. mail 2014
toimub üle Eesti
taas ühine talgupäev.
Talguid saab kirja
panna ja valida

põrandalihvijaid,
pinnasetihendajaid,
betoonilõikureid, piikvasaraid,
tolmuimejaid, el.jõujaamu,
AVADE TEEMANTPUURIMINE
(Ø kuni 350 mm),
REMONDIME TÖÖRIISTU,
MOOTORSAAGE ja
MURUNIIDUKEID.

,

tellidesDeluxist
oma soovide
os
ise!
mille koostad
vajaduste järgii
ja

www.teemeara.ee

TEKID

•

PADJAD

•

Tellimislehed
leiad kauplusest!

Pargi t poest tellijale on
näiteks 180x200 cm

MOOTOR~
VOODI
Soodushind

1400 €

Mina osalesin mõttetalgutel
Põlvamaal Säkna rehetares.

elektrilisi tööriistu,
tööriistu,

VOODI~
KOMPLEKTID
•

Mõttekoja peateema oli usk
endasse, usaldus japositiiv-

tööriistatarvikuid,

MADRATSID

•

•

Martin, talguline:

kinnitusvahendeid,

VOODIPESU

•

sus. Sealt sain innustust

moodustada mittetulundus-

mootorsaage,

KATTE~

ühing, mis tänaseks on

korraldanud Põlvas mitmeid
muusikafestivale.

töökaitsevahendeid,

MADRATSID

ehituskeemiat.

KANGA~

•

JÄÄGID
jpm

NAINE.

PEKSJA

KELLEL?

MÄNGIN?MÕNUGA!
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