Eesti saadikud on Euroopa Liidu kolossaalses masinavärgis vaidväikesed mutrid, kuid seda enam peavad need olema
tehtud kvaliteetsest materjalist.
Sakala juhtkiri
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Nädalavahetused on
peretalus rahvarohked
Ennuvariku mahetalu pälvis ühena
kahest Viljandimaa peretalust tunnustust ka Eestimaa talupidajate
keskliidu juubelikongressil.

LK 8

Viljandi maakonna päevaleht

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

¤

Iga nädal saab laadale
Järgmisel nädalal algab Viljandimaal
augustikuuni kestev laadahooaeg, mil
peaaegu igal nädalavahetusel kuskil
mõni laat teoks saab. Suurim neist
on Viljandi juunikuine ühisüritus hansalaat ja Mulgi mess.
LK 7

Võidumehed on põhimõtteliseltkõik, kes
raja lõpuni tegid, sest nad tõestasid sellega
endale ja teistele, et nad pole papist poisid.
LAURI NÄLK, Sakala maleva instruktor

LK 3

Viljandi järvelt ookeanivoogudesse

TOONERI
ostjale
kingituseks

KÕRVAKLAPID!
TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

KIIRKAATRID
Seltskond erksavärvilistes kombinesoonides mehi katsetas eelmisel nädalal Viljandi järvel võimsa mootoriga kiirkaatrit. See
oli üks kümmekonnast päästeotstarbelisest alusest, mis on valmis tehtud siinsamas Päri külas aktsiaseltsis Bestra Engineering ning on mõeldud inimesi teenima
eestimaistest siseveekogudest märksa karmimates oludes.

SOODUS!
Järelmaks kuni
4 aastaks.
Leola t 53, HomeGallery II korrusel
T–R 9–18
Tel 433 8332, 5348 7803

viljandi@abckliima.ee.

LK 5

Eelmisel kolmapäeval Viljandi järvel katsetatud kiirkaatrit võib pidada igas mõttes tehnika viimaseks sõnaks. Päril tegutsev aktsiaselts Bestra Engineering on praeguseks tootnudkümmekond samasugust.
ELMO RIIG
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voodriga (Sany-Dry) antistaatilistel jalanõudel on pehmest PU-st antistaatiline ja
anatoomiline sisetald. Pehme ja elastne TPU-välistald talub õli ja mitmeid kemikaale,
hea löögisum-mutus. Alumiiniumist turvanina ja APT-turvatald (Zero Perforation vastab
nõudele EN 12568:2010, APT-turvatald on tihedam kui eelmistel versioonidel, kaitseb
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Anvar Samost:

JUHTKIRI

Kinni ja lahti

europarlamenti ei
tohi ära kaduda

Eurovalimiste-eelne
hooga
ja
hul Sakala arvamusküljed täna-

ralli on läinud täie
lahti selle puon
sest alates neil valimistelkandideerijatele nii-öelda kinni. See tähendab, et 25. maini saavad europarlamenti pürgijad Sakala arvamusküljel üles astuda vaid toimetuse kehtestatud reeglite järgi.
Kõrval asuv intervjuu Isamaa ja
Res Publica Liidu kandidaadi Anvar Samostiga on kõige selle avapauk. Järgmistel nädalatel ilmub
Sakalas intervjuu iga nimekirja
ühe esindajaga.
Loomulikult ei jäeta kõrvale ka
üksikkandidaate. Et aga neid on sedapuhku palju ning erinevalt mõnda nimekirja kuuluvatest kandidaatidest esindavad nad üksnes ennast,pakume neilekoostöös ajalehtedega Järva Teataja, Virumaa Teataja ja Valgamaalane võimalust vastata võrdsetel alustelkahele asjakohasele küsimusele.

eestlastelnäikse nappiPaljudel
vat motivatsiooni Euroopa Par-

lamendi valimistele mõelda. Niinimetatudeuroliidu värk tundub liigakauge ja võib-olla keerulinegi.
Needvalimised pole siiski mõttetud: Euroopa Liidus langetatavad
otsused mõjutavad meie elu otseselt ja väga palju.
Jah, Eesti saadikud on Euroopa
Liidukolossaalses masinavärgis
vaid väikesedmutrid.Kuid seda
enam peavad need mutrid olema
tehtudkvaliteetsest materjalist, et
nadkriitilisel hetkel alt ei veaks.
Justnemad võivadühel hetkel ära
teha väga tähtsa töö.
Arvamusküljel ilmuvad intervjuud ja vastused on neile valijatele,
kes ei viitsi end valimisprogrammidestläbi närida, üsna mugav võimalus end asjadega kurssi viia.
Usutlused jakirjutised pole programmide ümberjutustused,pigem
lähenetakse nendes kandidaatide
lubadustelekriitiliselt. Kindlasti
saabaga ülevaate, kuidas Euroopasse pürgijad lähenevad tähtsate-

Eesti saadikud on
Euroopa

Liidu
kolossaalses masinavärgisvaid
väikesed
mutrid,
kuid seda
enam peavad need
olema tehtudkvaliteetsest
materjalist.

le küsimustele.

REPLIIK

Hävitavad joomapühad
Võin
vanainimene,

küllkõlada nagu
Ketlin
aga
Beljaev
mind on hakanudhäirima
pikad nädalavahetused.
«Sakala»
Ehk siis see, kui pühade
433 0054
tõttu on mitu vabapäeva
järjest.Alles oli suur reede.Kohe-kohe koputab uksele 1.mai ja et 2. mai on
juhtumisi reede, saavad paljud ka selle vabaks. Juunispaistavad juba jaanid.
Pühade-eelsesmeeleolus jätavad töötajad oma tegemised jubapoolest päevast sinnapaika. Pikad nädalalõpud tähendavad aga tavaliseltpikka pidu, milleleannab omakorda hoogu juurde ilus ilm. Ja isegi kui ilmaga ei vea, läheb
kangema kraami müüjatel hästi. Võtmispõhjuse leidmiseks
eipea olema geenius: kui ei jooda selleks, et end jahutada,
siis võetakse külmarohtu.
Kahju, et pühadest, millega kaasnevad vabadpäevad,
ongi saanud joomapühad.Jaanipäev seostubõllekastide ja
grillvorstidega ning sama maik on juures töörahva pühal.
Kes aga jõuab kokku lugeda, kui palju töökäsi jaajurakke
me just alkoholi tõttukaotanud oleme?

Hans Väre
hans.vare@ajaleht.ee

Paari kuu eest, kui Anvar Samost Isamaa ja Res Publica
Liitu astus,korraldas ta sellest
teadaandmiseks pressikonverentsi, mis meenutas väga rahvaerakonna Sülem esimest
avalikku ülesastumist seriaalis
«Riigimehed»: erksavärvilises
ülikonnas peakangelane, keda
tiibadelt toetavad tumedais
rõivais tuntud ühiskonnategelased.
Anvar Samost, kas see oli tõsiselt mõeldudvõi iroonia
praeguse poliitkultuuri pihta?
Ega see võimalik paralleel
meil pähe tulnud. Tegelikult
oli asi ikka täiesti tõsine.Need
minu meelest väga tublid inimesed olid tulnud sinna, näitamaks, et poliitikasse siirdumine ükskõik, kes sedateeb ei
ole midagi sellist, mis oleks
erandlik või piinlik. Kogu ürituse sõnum oli, et kui tahame
poliitikasse rohkem uusiideid
jaedasiviivaid eesmärke, rohkem dünaamikat, siis ei olegi
midagi muud teha, kui et poliitikasse peab ka uusiinimesi tulema.Ideed teatavastiilma inimesteta ei liigu.
–

–

Olete teinudpraegu Ukrainas
toimuvast lähtudes ettepaneku, et Euroopa Liit peaks rajama oma venekeelse telekanali. Mida Euroopa Parlament veel teha saab, et Venemaa praegust tegevust Ukrainas ohjeldada?
Päris palju. Euroopa Parlamendi tähtsus on kogu aegkasvanud, eriti pärast Lissaboni
leppe vastuvõtmist. Aga mis
puudutab Vene agressiooni
Ukraina suunal ja muidugi ka
seda, mis Gruusias toimus, siis
parlament võiks tegelda põhjustega, miks Euroopa reaktsioon Venemaa agressioonile
on olnud niivõrd loid. Ja niivõrd hambutu.
Nädal tagasi (intervjuu on
tehtud 21. aprillil toimetus)
said Euroopa Liidu välisministrid kokku ja arutasid
sanktsioone Venemaa suhtes.
Tulemuseks oli see, et veel
neljale isikule kehtestati viisakeeld. Need inimesed on
suhteliselt tundmatud ja
sanktsiooni jõud kindlasti
puudulik.
Kui vaatame Euroopa Liidu Venemaa-vastaseidsamme
javõrdleme neid USA omadega, siis on aus öelda, et Euroopa Liidus ongi otsuse langetamine oluliselt aeglasem, sest
Ameerika on riik ja Euroopa
Liit on riikide liit. Aga jättes
selle kõrvale, näeme, et on terve ridariike, kus Venekorrup–

EUROOPA
PARLAMENDI

tiivsel mustal rahal on suur
mõju. Seda mõju on ülesehitatudVladimirPutini võimuletulekust 2000. aastal.
Küsimus on, kas Euroopa
lasebVenemaal eksportida Euroopa Liitu korruptsiooni. Esimene asi, mis selle vastu teha
saab, on sellest rääkimine.Eesti on pikka aega öelnud, et ärme saame ühe teema riigiks.
Nüüdräägib kogu Euroopa Venemaast, aga Venemaa mõju
Euroopas on aastaidolnud avalikkusele teise- või kolmandajärguline.
Mis juhtus, kui Gerhard
Schröder läks sisuliselt otse
Saksamaa kantsleri kohalt
Gazpromi teenistusse? Eriti
midagi. Mõned Saksa lehed
olid kurjad, aga avalikkus ei
teinud sellest eriti välja. Mis
juhtus, kui Paavo Lipponen
läks samamoodi poliitikast
Gazpromi?Soome ajakirjanduses olid mõnedkiuslikudkommentaarid, aga see oli suuresti
ka kõik. Neidnäiteid on Euroopas, makardan, sadu, ja nendega eiole tegeldud.

Nii energia- kui muudes küsimustes leitakse sageli, et suuremat koostööd ei sünni enne,
kui Euroopa Liit föderatsiooniks muutub.IRL on föderaliseerumise vastu. Miks?
See vist nii ühemõtteline ei
ole.Eks IRL-isole nii selleskui
mitmesteisesküsimuses erinevaidseisukohti.
Iga kriis viib Euroopa Lii-

tu suurema integratsiooni
suunas. Võib öeldaka, et föderatsiooni suunas. Majanduskriis oli selle hea näide. Ka
Vene-Ukrainakriis viib julgeolekupoliitlistes ja võib-olla
ka julgeolekuga piirnevates
küsimustes suurema koostööni.
See vastab väga hästi Eesti huvidele. Momendini, mil
föderaliseerumine
jõuab
punkti, kus Eestil väikeserahvusriigina tekib mingeid ek-

sistentsiaalseid probleeme,
on väga-väga-väga pikk maa.
Liikudes föderatsiooni suunas
peavad väiksemad rahvusriigid silmas pidama, et oleksid
tasakaaluelemendid. Praegu
on nad kahtlemata olemas,
aga neid peab kogu aeg silmas
pidama.
Minu meelest on päris hea
mõte, et Euroopa Parlament
peab olema kahekojaline. Üks
oleks sarnane praegusega,kus
saadikud valitakse suuresti
vastavalt riikiderahvaarvule
kuigi ka seal on kaalukauss, kui
vaadata Saksamaad ja Eestit,
Eestikasuks. Aga võiksolla ka
teine koda nagu Ameerika
Ühendriikides, kuhu iga riik
valiks kaks või kolm saadikut.
See tasakaalustaksoluliseltföderalismipoole liikumise miinuseid.
–

Kui rääkida parlamendi toimimisest, siis kuidas kavatseb IRL jõuda selleni, et lõpeks ära Euroopa Parlamendi
Brüsseli ja Strasbourgi vahel
pendeldamine?
Isegi kui kõik kuus Eesti saadikut oleksid IRL-i esindajad,
oleks IRL-il väga raske sellega
midagi ette võtta. Selline korraldus on euroliidu omaaegne
kahe keskse suurriigi ajaloolistest põhjustest tulenev soov.
Nii kaua kui Saksamaa ja
Prantsusmaa seda tahavad, nii
kaua see ka toimub.
Miks te siis selle punkti oma
programmi panite?
No eks mõistlik oleks, kui sellist asja ei toimuks.
Ühesõnaga on see soovunelm.

Ütleme nii, et programm sisaldabki endas reeglina eesmärke. Me võime sealt leida veel
asju, millekohe teostamine on
suhteliseltraskesti ettekujuta-

tav.
Eesti on kaheldamatult saanud Euroopa Liidult rohkem

kasu, kui on ise vastu andnud.
Kui õigesse kohta me seda abi
oleme osanud panna? Kas see
annab meile tulevikuks mootori, millega edasi minna?
Eesti kasu on muidugi palju
laiemkui Euroopa tõukefondidest saadavad miljardid. Oleme Euroopa pere liikmed, meil
on inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine ning vaba maailma osaks olemist on
raske üle hinnata.
Aga tulles euroraha juurde, siis minu meelest on siin
mitu ohumärki.Kui ma vaatan
järgmise eelarveperioodi raha
kasutamist, siis sadu miljoneid
eurosid läheb kohtadesse, mis
on lihtsaltrahaärakulutamise
kohad. Kindlasti peaks riik
sinna raha panema, aga ta
peaks olema võimeline neid
asju ülal pidama maksutuludest. Muidu on nii, et 2020. aastal on meil olnud näiteks viis
aastat väga toredat tööturumeetmete arendamist ja siis
me ei saa enam Euroopa Liidu
fondidest kas üldse või sama
palju raha.
Kas teil Euroopa Parlamendi
liikmena on võimalikseda
suunata?
Euroopa Parlamendiliikmete
võimalused suunata ükskõik
millist otsustusprotsessi Eestis on tegelikult väga suured.
Iga saadik, kes valitakse Euroopa Parlamenti, saab väga
suure mandaadi, nendel valimistel tõenäoliselt mitukümmend tuhat häält. Nii suure
häältehulga antava võimu puhul petaksid saadikudkindlasti oma valijate ootusi ega esindaks nende huve, kui nad ei
räägiks pärast europarlamentipääsemist kaasa ka Eestipoliitikas. Ma ei kujuta ette Eesti institutsiooni või asutust,
kes poliitiliste valikute tegemisel jätaksarvestamata europarlamendi liikme ettepanekuid või seisukohti.
Valijate soovidega tuleb tegelda ka siin, Eesti kontekstis,
mitte nii, et valime kellegi
viieks aastaks Brüsselisse ja
siis ta kaob sinna ära. Enamikus nad ongi sinna kadunud.
Kas see on normaalne?
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1 700 614Europarlamendi

valimiste
korraldamiseks kulub Eestis 1 700 614 eurot. Umbes 80 protsenti sellest läheb valimiskomisjonide
töötajate tasudeks ja ülejäänu majandamiskuluks.

UUDISED

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

PÄEVAINTERVJUU

Eplik ja Chalice
tulevad inimkatseid
tegema
Homme õhtul kohtuvad Ugala teatri väikeses saalis teater ja muusika.
Oma loomingut esitavad Vaiko Eplik
ja Chalice. Laval on ka Adeele Sepp,
kes lisaks näitlemisele ja lavastamisele on juba mõnda aega koos Jaan
Jaagoga muusikat kirjutanud.
Vaiko Eplik, mis suhe teil teatriga on? Olete olnud nii publiku seas kui laval kumba viimasel ajal sagedamini ette tuleb?
Kui päris aus olla, siis sellel aastal olenrohkem lavalolnud.
Jakui edasi aus olla, siis tulebtunnistada, et olenkogu elu
olnud üsna närb teatrikülastaja. Teater on mu ellutulnud
üsna viimasel ajal.
Pigem olen siiski laulja, kes teebmaneerlikke liigutusi
või midagi sellist. Näitlejaks ma end küll kuidagi ei pea. Ega
näitleja tahakski olla,see on ikka hoopis teistmoodiasi.
–

Muidugi võiks nüüdkohe öelda, et lava on lava, mis seal ikka vahet.
Seda küll, aga mulletundub siiski, et näitleja ja muusiku
ülesanded on mõnes mõttes nii erinevad, kui üldse olla saavad. Muusik on enamasti täpselt nii hea, kui palju tal impulssi jagub.Klassikalises mõttes universaalne ja heanäitleja peab olemasuuteline ükskõik mis impulssi omaks võtma. Mulletunduvad need kohati ikka väga vastandlikud asjad.
Sõjalis-sportlikul võistlusel «Sõduriproov 2014» tuli lahingupaaridel linnulennult 32 kilomeetrit pageda vastutegutsejate eest ning kontrollpunkLAURI NÄLK
tides lahendada sõjalisi teadmisi ja oskusi nõudvaid ülesandeid.

VÕISTLUS

«Sõduriproovi» esikolmiku
saab rahus välja anda
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Kaitseliidu Sakala maleva korraldatud 24-tunnise «Sõduriproovi» lõpujoone ületas kümme teelist, kuid etteantud aega mahtusid neist kolm
paari.
Eelmise reede õhtul startis
«Sõduriproovi» rajale 20 võistlejat ehk kümme meeskonda.
Üle lõpujoone jõudsid neli lahingupaari ja kaks üksikvõistlejat,kelle paarilised olidraja
keskosas katkestanud.
«24tunni sissemahtus kolm
võistkonda, nii et esikolmiku
saabrahus välja anda,» sõnas
Sakala malevainstruktor nooremveebel Lauri Nälk.

Mõttepaus maksnuks
kõvasti kätte
Mullusel
sõjalis-sportlikul
võistlusel ei mahtunud etteantud aega ükski meeskond. «Finišisse nad jõudsid, aga ületasid 24 tunni piiri,» rääkis Lauri Nälk ja lisas, et toona oli lõpujoone ületajaid vähem. Te-

ma sõnul oli maastik siis väga
keeruline: lumioli läinud just
enne võistlust ja metsaalused
olidtriiki vett täis.
«Sel aastal oli olukord ikkagi nagu SEB rahvamatkal:
päike paistis, kõik oli ilus ja
kuiv,» ütles Nälk. Seekordne
rada jooksis aga üle Tänassilma jõe ja läks Kaavere kanti,
kus suured metsad on tormimurdu täis. «Kui nad öösel
alustasid, siis panid varahommikuni möödarägastikke, mis
oligi üks raja raskemaid osi,»
rääkis ta.

Sel aastaloli
olukord ikkagi
naguSEB rahvamatkal: päike
paistis,kõik oli

ilus ja kuiv.
LAURI NÄLK,

Sakala maleva instruktor

nooremveebel
Esimese lahingupaari moodustanudRiho Tõnisalu ja Raivo Roosi lõpuaeg koos karistus-

punktidega oli 23 tundi 30 mi-

nutit. Teiseks jäänud Toomas
Värva ja Kalle Kaskla said
ajaks 23 tundi 43 minutit ning
kolmandana kvalifitseerusid
täpselt 24 tunniga Oscari Moks
ja EeroTakk. «Oleks nadminuti rohkem olnud, ei oleks enam
aegamahtunud.Nii et igapuhkus või mõttepaus oleks neile
kõvasti kätte maksnud,» märkis
Nälk.

Väsinud mehed tulid
raginaga metsast
Rajale läks iga mees viie eluga,
mida jahtisumbes 40 kaitseliidu vastutegevuslast. Kui elu
ära võeti, lisandusid võistlejatele karistusminutid. Lauri
Nälk selgitas, et kui mõlemad
meeskonnaliikmed jäid vahele, siis tuli neil mõlemal elu
loovutada, ent kui üks sai ära
joosta, andis elu ära vaid see,
kes kätte saadi.
«Sõduriproovil» vastutegevuslaste hulka kuulunud Jarno Kipp rääkis, et nende ülesanne oli kõndida teede ristumiskohtades ja varitseda lagedatel väljadel. «Et võistlejad ei
saaks rada vabalt läbida ja
oleksid võimalikult metsas,»
selgitas ta. «Ootasime, kuni

nad lähemale tulevad, sest distants pidi olema alla 20 meetri, et me elu kätte saaksime.
Kui nad meid nägid, võisid ära
põgeneda japadrikusse joos-

ta.»
Keskmiselt koguti 300 karistusminutit, mis liideti raja
läbimise ajale. «Kogusumma ei
tohtinud lõpuks ületada 24 tundi, vastasel korral võistlejad ei
kvalifitseerunud,» lausus Nälk.
Keskmiselt jäidvõistlejad vastutegutsejatele vahele kaks
korda, saades 60–120 karistuspunkti.
Kipp lisas, etkoos kaaslasega oli ta võistlejatelt saanud
neli elu. «Ootasime ja varitsesime, aga eile lõunaks väsisid
päris paljud võistlejad ikka nii
ära, et oli kuulda, kuidas nad
suure raginaga metsast tulid,»
ütles ta. «Mõni ei jõudnud
enam eest äragi joosta, võttis
kohe elu välja, et ahh, võtku me

ära.»

Nälk toonitas, et sellegipoolest väärivad kiitust kõik võistlejad, kes julgesid, tahtsid ja
jõudsid katsumusest osa võtta.
«Võidumehed on põhimõtteliselt kõik, kes raja lõpuni tegid,
sest nad tõestasidsellega endale jateistele, et nad pole papist
poisid.»

Samas peaks lava japubliku vahel tekkiv ühisenergia olema
põhimõtteliselt üsna sarnane nii kontserdil kui teatrietendusel?
See sõltubkonkreetsest kontserdist võietendusest. Hea
muusik arvestab oma kontsertidel publiku reaktsioone, reageerib neile ja see kõik kokku loeb väga palju. Näitleja samas sedaendale lubada ei saa.
Nii et ikka väga erinevad asjad onkontserdid ja teatrietendused. Selaastal olen
mitmelkorral teatrilaval olnud ja see veendumus on tänu sellele mõnevõrra isegi
süvenenud.
Teiseks
meil

on

Kas teatrimaagia eksisteerib?
Ei, ei! Seda minu jaoks ei
eksisteeri, ma polekunagi
teatrist jatema maagiast päris hästi aru saanud. Tegelikult sainsellele pihta alles
sel aastal. Teatriusku pole
ma kunagi olnud, pigem nagu ikka filmiinimene.(Naerab.)

mõlemal uued
plaadid valmi-

mas ja Viljandis ongi plaanis tegelda
inimkatsetega
ehk proovida
uut materjali
esimest korda
inimeste peal.

Mis Viljandis publikut ees
ootab? Chalice’iga pole teid
vist päris ammu ühel laval
nähtud?
Me ei ole aastaidkoos laval olnud, nii et see õhtu tulebväga
erilineka meie jaoks. Ootame seda Viljandi kontserti väga
ja mitmel põhjusel. Esiteks saame kahekesi väikese reisi ette võtta Viljandisse tulek on ikka nagu päris reis. Teiseks
on meil mõlemal uuedplaadid valmimas jaViljandis ongi
plaanis tegelda inimkatsetega ehk proovida uut materjali
esimest korda inimestepeal.
–

Kas olete muidu Ugala publiku sekka ka varem sattunud?
Olen küll, ma olen Ugala asju Tallinnas vaadanud viimasel
ajal. Käesoleva aasta jooksulolengi hakanudtihedamini
teatris käima. Otsustasin lihtsaltühel hetkel, et kuna olen
teatris tegev, siis tuleb seal ka käima hakata. Hehehe, ma
käin hea meelega!
Kolmapäeval küll kahjuks ühtegiUgala tükki vaatama ei
jõua,aga selle teatriga on seotud lõbusadmälestused juba
sellest ajast, kui sõber Priit Võigemast seal töötas.
Tore teater ju!
On!
Margus Haav
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Järvejooks muudab
liikluskorraldust
Neljapäeval tehakse ümber Viljandi järve jooksu
tõttu järveäärse piirkonna liikluses ümberkorraldusi.
Nagu tavaks, suletakse jooksupäeva hommikul liikluseks Viljandi staadioni ümbrus.Kella
8-st onkeelatud parkida Tartu

tänavalalates Mäe tänavast kuni Kösti ristmikuni. Kell 11.45
suletakse see teelõik autodele
täielikult. Piirangud lõpevad
kell 14.
Kõige rohkem autosid liigub hommikul Viljandi järve
äärsetel tänavatel, kuhu rajatakse osalejatele japealtvaatajatele suured parklad. Juba
linna sissesõitude juures on
kaugemalt tulijatele viidad,
mis suunavad parkimiskohtadesse. Parklates juhatavad
jooksule saabujaid parkimiskorraldajad.
Pärnu jaRiia maantee kaudu Viljandisse tulijad on viimastel aastatel juhatatud parkimakesklinna. Stardi jaauto
vahele jääb sel juhul ligi pool
kilomeetrit, mille sees on ka
Trepimägi.

Järve äärde rajatavatest
ajutistestparklatest on võimalik autoga ära sõita vaidKõrge-

mäe tänava kaudu. Seal on
ametis ka liikluskorraldajad,
kes autojuhte suunavad.

Järveäärsetele platsidele tuleb ära mahutada suur hulk autosid.

1.–4. maini on linnavalitsuse otsusega kõigile liiklejaile
avatud remonditav Kauba tänav. Ehitustööde ajaks kahesuunaliseks muudetud Lossi
tänava lõigul jääb kehtima
praeguneliikluskorraldus.
Tänavu 85. korda peetav
ümber Viljandi järve jooks
toob korraldajate hinnangul
Viljandi staadionile rohkem
kui 5000 inimest. Võistluse organiseerijad paluvad seetõttu
kõigil viljandlastel tullavõimalusekorral staadionile jala.
«Nii on võimalikkokku hoi-

da palju aega, sest kuigi parkimisalad on suured, jäävad
need autodele ikkagi kitsaks
ning parkimiskoha leidmine
võib osutuda aeganõudvaks ettevõtmiseks,» sedastasid korraldajad pressiteates. Nadlisasid, et ühtlasi õnnestub pärast
üritust autota palju kiiremini
kesklinnast lahkuda, sest järveäärsetesse parklatesse tekivad ummikud.
Korraldajad paluvad vabandustkõigilt liiklejailt, keda
jooksuga seotud piirangud segavad. (Sakala)

Nii mõnigi järjekorras seisja, kes ihkas köiega Viljandi rippsillalt laskuda, kartis kõrgust. Fotol olev Uku
Moks tähendas, et temal seda muret ei ole.
2 MARKO SAARM
×

TERVISEPÄEV

Mehed kõlkusid
rippsilla küljes
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

ROHULÕIKUR
HUSQVARNA 525RX

+

SELJAKOTT

439

€

Kampaania hind

MURUNIIDUK
HUSQVARNA LB 348V

475

€

Soovituslik jaehind

RAIDER 213C
VOOLIKUPOOL
+

3999
Kampaania hind

www.husqvarna.ee

€

Kui sportlikule vaimule lisandus verenäitajate põhjal ka korras tervis, võis üpris kindlalt
minna registreerimislaua juurde ja kirjutada oma nime «Meeste mehise raja» osaliste hulka.
Linda Jürisson ja IlmeTropp,
kes pühapäevasel ettevõtmisel Viljandi laululava ees veresuhkrut ja-rõhku kontrollisid, olid mõlemad ühel nõul,
et üldiselt pole startijatel viga. Viljandi maavalitsuse tervisetoaterviseedenduse peaspetsialist Kärt Russak rääkis, et järjekorraskolmandast
meestele mõeldud tervisepäevast «Meeste mehine rada»võttis osa 66 meest japoissi. Tema sõnul võis muidugi
juhtudaka seda, et mõnes üksikus punktis käidi nii, et nimi jäikirja panemata.
Terviseedendaja Laura
Randoja, kes registreerimislaua juures ülesannete kaarte jagas, selgitas, et see on
meelelahutuslik tervisepäev,
kus saab näiteks sõudeergomeetril vastupidavust proovida, korvpalli vabaviskeid teha jaTrepimäe tõusuga rammu katsuda.
Kuigi laululavakõrval esimeses tegevuspunktis ootas
mehi võimalus vibulaskmist
proovida ja veidi eemal sai
paintball’i püssiga märki sihtida, siis kõige enam köitis
osalisi rippsillalt köiega laskumine.
Seal endale varustust külgekinnitanud 16-aastane Margus Hanni tähendas, et ülalt

Osa mehi oli tulnud katsumust läbi tegema ühes perega. Teised jälle rajale minna veel ei söandanud ning veetsid päeva teiste jõu-,
osavus- ja julguseproovi pealt vaadates.
alla vaadates on ikka hirmus
küll.«Ma kardan kõrgust ka,»
sõnas noormees, kuid see teda laskumast ei takistanud.
Pärastkatsumuse läbimist
tõdes Hanni, et see oli üsna
jube ja teekond alla tundus
pikk. «Aga ma olen rahul, et
ära tegin,» lausus ta.
Rippsillalt laskumiseinstruktor Sergei Drõgin tähendas, et kui inimene ei kardaks, oleks midagi valesti.
«Inimene peab natukene

kartma ja siin ongi see moment, etta toimetab oma hirmuga, mitte hirm ei tee temaga, mis tahab,» selgitas ta.
Igatahes tundusterviserada põnev nii lastele kui täiskasvanutele. Kõige noorem
registreeritud osaleja olinelja- ja hommikustest alustajatest vanim 46-aastane. «Eelmisel aastal oli meil ka kuuekümnendates eluaastates
võistleja,» lisas Laura Randoja.
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Jaak Moksi

mälestuspink avati
võimsa koorilauluga
Sigrid Kooep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Laupäeval avati Viljandi
laululava juures võimsa
koorilaulu saatel pikaajalise kooli- ja koorijuhi Jaak Moksi mälestuspink. Sündmust oli vaatama tulnud tublisti üle
poolesaja inimese.
Viljandi linnapea Ando Kiviberg ütles end tundvat heameeltselle üle, et mälestuspinkide komme on Viljandisse
jõudnud ning et see pink mälestab meest, kelle käe alt on

sirgunud palju kultuuriinimesi.
Heledast puidust pingi seljatoele on kinnitatud plaat kooli-ja koorijuhi nimega ning sellelt saab nautida vaadet otse
laululavale.
Kauaaegne õppejõud Kalju Lillepuu meenutas, et tema
kolleegi Jaak Moksi juhtimise
all oli kultuurikool imeline
koht. «Tema fenomenoli väike
ja kokkuhoidev peretunne kultuurikoolis,» rääkis Lillepuu
ning märkis, et oma osa andsid
arvukad üritused, mida nüüd
hellusega meenutatakse.«Kõik
tundsid, et see oli üks imeline
pere ja selle perepea oli Jaak
Moks.»

ELMO RIIG

Päril valminud ja eelmisel nädalal Viljandi järvel katsetatud päästekaatri kümmekond sõsarat täidavad juba maailma eri paigus töökohustusi.

BESTRA ENGINEERING

Puurtorni seadmete kõrval
valmivad päästekaatrid

See sõiduk on ükskümmekonnast pääste- ja mobilisatsioonikaatrist, mille on valmisehitanud Päri külas tegutseva aktsiaseltsi Bestra Engineering
mehed. Sellised alumiiniumkerega alused leiavad enamasti kasutust avamerel, aga ka
rannavalveteenistuses. Suure

Tehnika viimane sõna
Kaatril on 170-kilovatinediiselmootor ning jet-turbiin.
Viimati nimetatu on tarvilik
selleks, et vähendadakütuselekkest saastatud vetes propelleri pöörlemisest tekkida
võivat plahvatusohtu. Alus
arendab kiirust kuni 65 kilomeetrittunnis ning sellepardalhõlbustavadsoovitud kohta päralejõudmist tehnikaviimasele sõnalevastavad juhtimis- ja navigatsiooniseadmed.
Lisaks sellele, et kaatrit
kokku pannes on silmas peetud kõige kõrgemaid ohutusnõudeid, kuulub selle varustusse eriline õhkpadjasüs-

Pärnu31. jõuabSakl,

Pomstimaiehel,

Tööga omandatud oskused
«See aitab riske maandada.
Nii nagukogu meiesenine tegevus, onka pääste-ja mobilisatsioonivahendite tootmise
oskused omandatud töö käigus ning meie partnerite jagatud teadmistealusel. Kõik on
õpitav ja ma pean väga tähtsaks, et ettevõte hoiaks end
uute väljakutsetega silmitsi

Jaak Moksi mälestuspingi avamisel väljendas Viljandi linnapea Ando
Kiviberg heameelt, et mälestuspinkide tava on siia jõudnud ning oma
pingi sai väga auväärne kooli- jakoorijuht.
MARKO SAARM

Päästjad pidid kustutama
kulu ja lõkkeid

viljandlased hiljuti järvel näha,» selgitas ettevõtja.
Varem onBestra Enginee-

Päästjatel tuli nädalavahetusel
kustutada kaks kulupõlengut
ning ohjeldada mitut lõket, mis
ei vastanud tuleohutusreegli-

ring kiirkaatreid katsetanud
ja demonstreerinud suurematel veekogudel. Sestap avaldas Mutle lootust, et äsjane
ringsõit ei põhjustanud kellegipahameelt ega häirinud teisi, kes samal ajal järvel või
selle ääres viibisid.

tele.
Laupäeval käisid päästjad
kustutamas kulupõlenguid
Suure-Jaani vallasLemmakõnnu külas jalõkkest süttinudkuluVõlli külas. Pühapäeval põles kulu koguni kuuel hektaril
Viljandi vallas Välgita külas.

Ojakäära külas kustutasid
päästjad põlevad põhurullid ja

mitunõuetelemittevastavat lõket.
Abja vallas Umbsoo külas
tulikustutada metsa ääres põlevad põhukuhilad.
Viljandi vallas Savikotikülas olidsüüdatudpilpahunnik,
traktorirehvid ja kuluhein ning
sellelegi põlengule panid
päästjad piiri. (Sakala)

Teataja,

31. mail jõuab Sakala, Pärnu Postimehe, Virumaa Teataja,
SUURIMA KOHALIKE

asetades värske ja arenemisvõimelisena,» rääkis Mutle.
Firmajuht märkis muu
hulgas, et Bestra Engineeringu siht on veesõiduk täiesti
valmisteha jameresõidukõlblikuna otse ostjale üleanda.
«Selleks peame tegema nii
ettevõttesiseseidkui ka kliendipoolseid protseduure ning
teste. Need annavad tellijatele kindlustunde ning võimaldavad vormistada dokumenteeritud testraporteid. Just
ühte sellist testsõitu võisidki

Järva jaVlgmsetin

Vaevalt oskasid linlased, kes märkasid eelmise nädala keskel Viljandi järvel lainevahtu keerutavat erkkollast
päästekaatrit, arvata, et
see edeva välimusega
võimas sõiduk on valminud sealt vaid mõne kilomeetri kaugusel.

teem, mis ümberpaiskumise
korral paadi normaalasendisse tagasipöörab.
naftaPõhitegevusena
puurtornide seadmeidvalmistava Bestra Engineeringu juhi jaomaniku HellarMutle sõnul on kiirkaatrite ja teiste
alumiiniumist tarvikute tootmisest tulev käive firmale
praeguküll marginaalne, kuid
seda tegevussuunda ei saa
alatähtsustada.

lainetusega Norra meres japolaaralade läheduses mahutavad need kümme ja rahulikumates piirkondades 15inimest.

Viruma

Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Järva Teataja ja Valgamaalase tellijateni

LUGEJATE ARVUGA TEADLIKULE TARBIJALE MÕELDUD AJAKIRI
Väljaandja

Ajakiri sobib:
-

Telli reklaam, mida näeb
112 200 lugejat*
*Sakala, Pärnu Postimehe, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalase lugejate arv Turu-uuringute ASi andmetel (ELU 2013 II poolaasta)

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

-

-

tootetutvustuseks
uudistoodete esitluseks
muude kaubanduslike
sõnumite edastamiseks

Reklaami broneerimine
kuni 14. maini
Merlin Muts
tel 433 0063, 508 8780
merlin.muts@ajaleht.ee
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USA

MULGI UUDISE

Rahvast kutsuti
Mulgimaale eläme

sõjaväelased
saabusid
Eestisse
Eile pärastlõunal jõudis
Ämari lennubaasiAmeerika Ühendriikide maaväe
173. õhudessantbrigaadi
150-liikmelinekompanii.
Üksuse võtsid vastu president Toomas Hendrik Ilves, Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis
JeffreyLevine ja kaitseväe
peastaabi ülem mereväekapten Igor Schvede.
Koos üksusega saabus
Eestisse USA Euroopa maavägede ülema asetäitja kindralmajor Richard C. Longo.
USA kompaniil oli vastas
Scoutspataljonikompanii.
Ühendriikide sõdurid
osalevad Eestiskoos teiste
liitlaste üksustega suurõppusel «Kevadtorm».Ameerika Ühendriikide kompanii vahetavad hiljem välja
teised USA üksused, selline kohalolek jääb Eestisse
praeguste plaanide kohaselt vähemaltaasta lõpuni.
Isamaa ja Res Publica
Liitukuuluvad endisedkaitseministridUrmas Reinsalu
ja Jaak Aaviksoo märkisid
ühisavalduses, et Ühendriikide sõjaväeüksuse saabumineEestisse on samm, mis
tingimusteta kasvatab reaalseltEesti julgeolekut.
«Meie eluline huvi on,
et Ühendriikide sõjaline
kohalolekEestis jääkspüsivaks. Selleks peame seadma eesmärgiks, et Eestis
paikneks Ühendriikide alaline sõjaväeline üksus. Vastuvõtvariigina peame tagama kõik vajalikud tingimused selle ettepaneku teostamiseks,» seisab avalduses.
Reinsalu märkis, et ilmselt reageerib Venemaa
NATO sõjajõu suurendamisele Baltikumis oma sammudega.
«Sõjalinetasakaalmeie
regioonis oli juba enne Ukraina kriisi nihkunud NATOkahjuks ja Venemaakasuks, sest Venemaa on viimase nelja aastaga oma
strateegilist relvastust meie
regioonis kahekordistanud,» lausus Reinsalu.
Nagu ta oletas, võivad
Paldiski ja Ämari lähedal
rahvusvahelises õhuruumis
sageneda venelaste luurelennud ning meie piiri taga
võidakse korraldada ründestsenaariumiga õppusi.
Venemaa püüab Reinsalu sõnul retoorika ja ähvardustega mõjutada meie
riikide avalikku arvamust,et
muutaühiskondi ebakindlamaks Ühendriikide kohaloleku suhtes.Lisaks võivad
Vene mõjuagendid korraldadaBaltiriikides provokatsioone ja diskrediteerida
Ühendriikide üksusi.
ErukindralAnts Laaneots arvas, et Venemaa teeb
kindlasti suurisõnu, ent sõjalistkohalolekut piiri ääres
suurendamaeihakka.
«150 meest ei kujuta sõjalist jõudu, aga see on signaalPutinile jaMoskvale, et
NATO on siin.See näitab, et
NATO võtab ohtu tõsiselt,
sest Venemaa on nii Gruusiaskui Ukrainas kasutanud
ettekäändena kallaletungiks jukodanike kaitset,» lisas ta. (Postimees, BNS)

Puulbe, 26. aprillil peeti Tartun «Maale eläme» messi.
Rahvast käis säälkolmkõrda
rohkemb ku minevaaste
1551 inimest. Siikõrd ollive
vällän kik Mulgimaa omavalitsuse pääle Põdrala valla.
Alliste vallaiistkõneleiAndres Rõigas ütel, et rahva uvi
olli suur. «Me saime üle 30
kontakti jakik nii ollivetõsitse uvilise. Küsiti kinnisvara
ja pallude täädsive täpseld,
miast kotust na otsive.»
Villändi valla messipundiiistvedäiKati Koppel ütel,
et nemä saivekah ümäriguld
30 pere andme ja neist 12 ollive peris kindla maaletuleja, kes täädsive, mes na maal
tegeme akkave jakudas siin
akkame saia. Nende peredegearutedes asja edesi ja otsites ütenkuunpaslikke maju.
–

Noortevolikogult saadud rahaga võimaldatakse gümnaasiumile rannamängud.

ELMO RIIG

OMAALGATUS

Noored soovivad
ekstreemrattarada,
teadusteatrit
ja rannamänge
Siim Piirak
siim.piirak@ajaleht.ee

Kevadises Viljandi noortevolikogu projektikomisjonis leidsid toetust
rannamängud, teadusteatri ja elektroonikaringi tegemised, rattaraja
ehitamine ning tudengite spordipäev.
Noortevolikogule linnaeelar-

vest ettenähtud 8300 eurost
võibaasta esimese projektivooruga minna jagamisele kokku
üle 3100 euro. Viljandi noortevolikogu esimeesKris Süld leidis, et taotluste arv oli hea.
«Umbes sellist osavõttu me
ootasimegi.»

Sooviti 6632,69 eurot
1. aprilliks laekus volikogule
üheksa projektitaotlust, millega soovitikokku 6632,69 eurot.
Suurematest projektidest
leidsid toetust mittetulundusühingu Viljandi Rattaklubi
slopestyle’i raja ehitamine Uue-

veskile ligi 1500 euroga jariigigümnaasiumi rannamängud
544 euroga.
Kultuuriakadeemia spordipäev sai 400, Viljandi ühendatud kutsekeskkooli elektroonikaringi projekt «Nutikaskodu»
363, tantsurühm Hebe hooaja
lõpetamise tantsukontsert 240
ning teadusteatri Teeme Keemiat tegemised hansapäevadel
106 eurot.

Võimaliku olümpiaala rada
Süld hindas kõige pilkupüüdvamateksprojektideks keemiateatrit ratastel, nutikat kodu ja
rattaraja ehitust. Neist viimati
nimetatupuhul onraha saamine takerdunud ehitusloa taha.
Linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Jaan Lukas pidas
väga võimalikuks, et luba antakse noortelepeagi.
Ainulaadse ekstreemspordiraja eest seisva Rainer Rätsepa sõnul võikssee Uueveskile tuua huvilisi isegi Lätist.
«Kõige lähemad rajad jäävad
võib-olla Prantsusmaale või
Austriasse,» kõneles ta. «See
ala meelitab rahvast ligi. Või-

malik, et see võib tulevikusol-

la ka olümpial.»
Tavaliselt on slopestyle’i rajad ajutised ning pärast võistlusi lammutatakseneed maha,
kuid siinne atraktsioon oleks
püsiv.
Kui ehitusluba käes, saavad poisid noortevolikogult raha, millest piisab puitmaterjali muretsemiseks. Rätsepa sõnul võiksrada sõidukõlblik olla 1. juuliks. «Siis saaks sellest
hooajast veelviimase võtta.»
Projektiga «Nutikas kodu»
raha saanud elektroonikahuviline Timmo Glase tahab luua
prototüüpi, millega oleks võimalik jälgida kodu energia- ja
soojuskasutust ning säästa raha. Glaseei osanud öelda, millal prototüüp võiks valmida.
Rahata jäid eri põhjustel
võistluspaadile uue mootori
soetamine, konkurssfestivalil
Debrecenis osalemine jagümnaasiumi öölaulupidu. Neist
viimati nimetatu oli leidnud
toetust juba linna reservfondist. Projektide puhul hinnati
muu hulgas kasulikkust linnale, sihtrühma suurust, jätkusuutlikkust ja asukohta.

Parim noorte mõte oli tasku
Novembris väljapakutud 17
ideest arenes noorte ettevõtlikkuse arendamise programmis
osalenutel jaanuariks kümme
konkreetset tegevust ning eelmisel nädalal tunnistati nelja
finalisti seast parimaks ideeks
tasku.
Erika Narits, Geitrud Fia
Kristjohann ja DianaTaal nuputasid koos välja riiete peale
kinnitatava tasku. Nende endi
selgitusel on see mõeldudak-

tiivsele inimesele, kes vajab
väikeste asjade hoidmiseks
kohta, kui rõivastel pole taskuid ja suur käekott segab.
Taskut saab kinnitada vöö
või rõivaste külge. Noored tahavad tulevikustehaka isoleeriva kangaga taskuid, mis kaitsevad kandjat telefonisttuleva
kiirguse eest.
Reedel valis kolmeliikmeline žürii Viljandimaa noorte
ettevõtlikkuse
arendamise

programmi lõpetamisel õppeaasta parimaks noorteprojek-

tiks just selle mõtte. Võitjad
sõidavad nüüd auhinnareisile
Skandinaavia moepealinna
Stockholmi, et seal uusi ideid
ja inspiratsiooni ammutada.
Esialgse plaani kohaselt on
kõikidel võimalik juba pärimusmuusika festivali ajal endale noorte disainitud ja valmistatud taskuid soetada.
(Sakala)

«Palludelolli kah siande
romantiline
arusaamine
maaelust jana eskujute täpseld ette, kudas sii akkap oleme. Neil avitime küsimistega
selgust saia, miast kotust ja
mille jaos na otsive,» sellät
Koppel. «Me tahas, et omanigu levväs kik nii maja. Mes
seisäve tühjält, sest kennigi
ei viisivõieimõista nendege
midägi pääle akate. Inimese
võis meile täädä anda, ku
neil om maju, mes võis saia
uvve omanigu. Me avites sis
maja otsja ja pakja kokku
viia.»
Koppel ütel viil, et ku
prilla kutsutes maale iiskätt
inimesi, sis edespidi pias
rohkemb selle pääle mõtleme, kudas ettevõttit ek sis
tüükotussit päälinnast ärä
meelite.

Messil «Maale eläme» ollive vällän kik Mulgimaa omavalitsuse
pääle Põdrala valla.

ENN

MIHAILOV

Elmen om keelepesä
Elme valla katen lasteaian,
Alal jaRitsun läitssii keväde
käimä keelepesä projekt. Sii
tähendep, et üits kõrd kuun
tulep õpeteje Alli Laande joba ommuku lasteaida ja kik
mängu ja õpmise om sii päe
mulgi keelen.
Keelepesä õpetei Alli
Laandekõnel Mulgi uudistele, et Võrumaal om keelepesä joba ammu olemen ja nii
om nii laste ku vanembide
puult äste vastu võet. Vahe
om pallald sii, et Võrumaal
om egän lasteaiankah õpetejit, kes esi võru kiilt kõneleve, a meil om siandsit õpetejit väige vähä. A ää oles, ku
latse kuules, kudas suure
murdekeelen omavahel kõneleve.
Keelepesä eiole nigu arilik keeletunn, sest pääle õpmise käip murdekeelen kah

mängmine, süümine, rõõvisepanek, välläminek ja kik
muu, mes üte lasteaiapäevä
sissi mahup. Õpeteiei tarvite
üttegisõna eestikiilt.Ku laits
aru ei saa, sõs kõrrates asi
tõiste sõnadege üle või sellätedes käte-jalgege.
Alli Laande ütel, et latse
saave murdekeelest uskmede äste aru ja mõistave kigi
küsimiste pääle vastate kah,
kuigi mulgi keelen na viil vastu ei kõnele. A lastele sii miildip, sest tuup vaheldustarilike lasteaiapäeve vahele.Kate lasteaia pääle om prilla
keelepesän üle 30 latse.
Alli loodap, et edespidi
tulep keelepesäsit Mulgimaal manu ja neid akkave
vedäme õpeteje,kes om joba
paar aastet mulgi kultuuri
instituudilt mulgi keele koolitust saanu.

Vilmimihe käisive Tarvastun
Mineve riide ollive ulka vilmiuvilisi Mustla rahvamajja
kokku tullu, sest sääl ollikokkusaamine Tarvastust peri
vilmimihe, endise «Õnne 13»
kirjuteje TõnisKase japräegutse Õnne 13 kirjuteje Urmas Lennukige. Näidäti kah
Tõnis Kase vilmi «Kaks paari ja üksindus».
Kigepäält kõnel Tõnis
Kask rahvale raasike endest
ja oma vilmest ja tei sedäilusan mulgi keelen.Sõs vaadeti
vilmi ja peräst vastassive vilmimihe inimeste küsimiste
pääle. Tõnis Kask ütel, et tal

om äste ää miil kodukandi
rahva ihen olla ja oma vilmi
näidäte. Ta tunnist, et tal ei
olegi elun kuigipallu juhusit
ollu istu esi saalin janätä, kudas rahvas ta vilmi vastu võtt.
Mudukiküsitikah «Õnne
13» kohta ja olli aru saia, et
elu Õnne uulitse pääl lääp kigile kõrda. Egälütel om sellest omaarvamine, a eluilma
selle järevilmite ei kujute
enämb kennigi ette. Urmas
Lennuk and sõna, et väige
suuri muutusi selle vilmi
man ei tetä ja tapmisi ei näe
sellen sarjan kah edespidi.

Mulgikeelsed uudised on Sakalas jaVikerraadios kaks kordakuus.
Rubriiki toimetabKristi Ilves Tarvastu kandist.
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Toimetaja STEN MAHOV, 433 0052, sten.mahov@ajaleht.ee

Statistikaameti andmetel oli
mullu oktoobris naispalgatöötajate brutotunnitasu 24,8 protsenti madalam kui meespalgatöötajatel. Varasema aastaga
võrreldes suurenes sooline palgalõhe 0,2 protsendi võrra.

KAUBANDUS

Ostja sai

Viljandimaal algab laadahooaeg

poest
aegunud
patareisid

Sten Mahov

Sten Mahov

sten.mahov@ajaleht.ee

Alates maikuust leiab
meie maakonnas peaaegu igal nädalavahetusel
aset mõni laat või mess
ning säärane tihe hooaeg kestab augustini.
Viljandi turismiinfopunkti infokonsultant Angela Aru ütles,
et nendelt laatade kohta just
tihtiei uurita.«Küllaga leidub
selliseid inimesi, kes tahavad
oma käsitööd müüa jaküsivad,
kus nad sedateha saavad. Eks
me siis soovita, mida teame.»
Väikeste laatadekohta infopunktis küll teavet ei ole, aga
vajaduse korral otsitakse seda
internetist.
Aru sõnutsi on Viljandimaal paljud laadad seotud
kindla tähtpäevaga. «Inimestele meeldivad just sellisedehedad laadad, kus müüakseEesti enda kaupa,» rääkis ta ning
tõi näiteksHeimtalikäsitöölaada ning Võrtsjärve kala- ja käsitöölaada.

Mõnel päeval mitu laata
korraga
Kuigi mõni laat on juba seljataga, paneb 10. mailmaakonna
laadahooajale alguse Tarvastus asetleidevkäsitöölaat. Ühe
korraldaja Riina Salmi sõnul
on seal kandis niisuguseid kevadisi laatu peetud juba kuusseitse aastat.
«Kuigi sel laadal müüakse

ka käsitööd ning talu- jamahetoitu, on suurim osa taimedel
ja istikutel,» selgitas ta.
Kuulutuselt võib lugeda, et
püsti pannakse töötoad ja osalevad taidlejad. «Päris täpselt
pole me otsustanud, millised
õpitoad tulevad, aga ühes saavad lapsed nööpidest patsikumme jakäevõrusid valmistada ning punume ka nööre ja
paelu,» kõneles Salm.
Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat tuleb tänavu kuuendat
korda.Kui mullu oliväikse juubeli aasta ja üritus kestis kaks
päeva, siis tänavupiirdutakse
ühega.
«Inimesed on olnud meie
laadaga rahul. Oleme saanud
positiivset tagasisidet nii ostlejateltkui kauplejatelt,» märkis
Võrtsjärve sihtasutuse juhataja Kärt Leppik.
Tema sõnutsi teeb sellelaada eriliseks tõik, et sinna võetakse müüma ainult need, kes
pakuvad kohalikke tooteid,
ning eelistatakse Võrtsjärve
kandi tegijaid.
«Kui nimi on kalalaat, siis
ei tohikala sealt otsa lõppeda,»
rõhutas Leppik. «Kuigi eelmiselaastal olilaatkahepäevane,
kala jätkus. Vaatameselgi aastal, et oleks niikalasupi ja suitsukala kui värske kala pakkujaid.»
Küsimusele, kas see, et
Võrtsjärve-äärset laata on peetud ühel ajal Viljandi hansalaada ja Mulgi messiga, pole
ostjaid kahandanud, vastas
Leppik: «Meile tundub, et kuna asume Tartust Viljandisse
viiva maantee ääres, astuvad

meie juurest läbi paljud möödasõitjad.»

Samal päeval leiabaset ka
Suislepakolmas Mulgi pidu ja
laat. «Suislepa jääbVõrtsjärve
piirkonda ning kui meil algab
laat hommikul vara, siis neil
lõuna ajal,» ei näinud Leppik
põhjust muretseda.

NIMEKIRI
Viljandimaa suvise hooaja laadad:
•

•

•

•

•

Välja on pandud
tähistaevas
Üks traditsioonilise Heimtali
käsitöölaada korraldajaid Merle Puusepp tõdes, et sellele
laadale tulebküll hulk tunnustatud käsitöötegijaid, ent need
päris oma ala meistrid, kes
mardilaadal käivad, sinna ei
jõua.«Meile jõuavad need, kes
suuri koguseid ei tee ja suurtel
laatadeleikäi,» tähendasta.
Igal aastal on Heimtalis
kauplejaid olnud 20 ja 40 vahel
ning tänavugi pole osalejate arv
palju suurem. Puusepp tõinäiteks, et laadale on oodata Viljandi kultuuriakadeemia metalliosakonna esindajaid, kes
on lubanudka alasi kaasa võtta. «Tuleb kudumisvõistlus, väljas on Eesti Rahva Muuseum
oma programmiga, toimub kodumaapiltide näitus janäeb etnograafilist tähistaevast. Mis
see viimati nimetatu on, seda
peab vaatama tulema.»
Nii hansalaada toimumise
eest vastutav Kätrin Hanschmidtkui Mulgi messikorraldaja Tõnu Kaasik rõhutasid, et
need kaks üritust kokku on
kahtlemata Viljandimaa suurim laat.
«Võib öelda, et Mulgi mess

sten.mahov@ajaleht.ee

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10. mail Tarvastu käsitöölaat
10. mail Abja-Paluoja kevadlaat
17. mail Heimtali kasitöölaat
24. mail Kõo külalaat
25. mail käsitöö ja vanavara päev Kolga-Jaanis
7.-8. juunil hansalaat ja Mulgi mess
7. juunil Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat
7. juunil Suislepa laat
22. juunil Suure-Jaani laulupäeva laat
11.–13. juulil Karksi ordulinnuse päevad
12. juulil Mõisaküla suvelaat
1.-2. augustil Võhma linna päevad jaKesk-Eesti laat
13. septembril «Võhma juurikas»
14. septembril Vastemõisa laat
20. septembril Suure-Jaani sügislaat
Allikad: folkart.ee, laadakaup.ee, laadakalender.ee

on Tartus toimuva Maamessi
kõrval kogu Lõuna-Eesti suurim omalaadneüritus,» lausus
Kaasik.
Tänavusel messil pooled
firmad tema jutu järgi vahetuvad ja veerand firmadest on
need, kes eelmistel aastatel
veel osalenudeiole.«Eksrahvale jää silma suured, enamasti autofirmad.Siin polegi midagi vahetada: on Viljandi enda
firmad, paar tükki Tartust ja
Paide oma. Tallinnast automüüjaid ei ole, sest Viljandis
on esindusedolemas.»
Hansalaada puhul on
Hanschmidti sõnul suurim
muudatus varasemate aastatega võrreldes uus asukoht. Seekord jäävad remondis olevad
Väike-Turu ja Kauba tänav laa-

Paljusid inimesi köidavad laadad seetõttu, et sealt on võimalik saadakohalikku kaupa. Pildil on eelmise aasta hansalaat.

MARKO SAARM

Viljandi elanik paneb inimestele südamele, et nood
alati enne patareide ostmist nendesäilivusaega uuriksid.
Viljandlane Aino Lehtmets rääkis, etsoetas märtsis koju kaks suitsuandurit.
«Ostsime neileka kaks patareid: ühe Uueveski Konsumist ja teise kusagilt mujalt linnast.»
Uued andurid said aga
laes olla vaevaltkaks nädalat, kui need kõrvulukustavalt undama hakkasid.
«Toas õhk ei liigu, suitsu ei
tee, ahju kütnud ei ole.
Täitsa nutt tuli peale,» kirjeldas ta oma emotsioone.

dapiirkonnast välja ning kauplejad paigutatakse teistele va-

nalinna tänavatele.«Esimesele
Kirsimäele tulebtaluturg, mida
varem ei ole olnud,» nimetas
Hanschmidt teisegi muudatuse.
«Üldjoontes on aga kõik eelmise aastaga võrreldes sama.»

Järgmise aasta suurürituse
peaproov
Kui Mulgi messil müüakse
tööstuskaupa, siis hansalaadal
kaubeldakse ainult käsitööga.
Nagu Kätrin Hanschmidt nentis, on alati leidunudka neid,
kes soovivad hansalaadal
müüa seda, mis teemaga kokku
ei käi. «Näiteks kui tahetakse
kaheksat meetrit pinda, siis
hakkame kahtlustama, kas kaheksameetri peal ikka müüakse käsitööd. Kui natukene selgitustööd teeme, tuleb välja, et
tegelikult tahetakse müüa potte, panne japlastmassist asju,»
kõneles ta.
Tõnu Kaasik tõdes, et kaks
Viljandi laata on kenasti kokku sulanud. «Kui varem oli
kaks eraldi üritust, siis nüüd
on üks jaka inimestel on lihtsam,» sõnas ta.
Nii Kaasik kui Hanschmidt
märkisid, et kuna 2015. aastal
saavad Viljandis teoksrahvusvahelised hansapäevad, on tänavune üritus selle peaproov.
«Siis on näha, kui paljukauplejaid tulla saab. Loodame, et
messka ikka ära mahub ja tööstustoodangu inimesedend näidata saavad,» laususKaasik.
Hanschmidt lisas veel, et
tänavu leiab laada ajal aset
kauplejate hansakostüümide
võistlus. «Sellega propageerime hansariietekandmist ning
loodame, et2015. aastal on võimalikult paljud nii riietatud,
mitte ei kanna neoonvärvilisi
rõivaid.»
2015. aasta laadakohta oskas Hanschmidt rääkida veel,
et see hargneb välja Tartu tänavale. «Hansalinnu on palju
japaljud neist tulevadka kohale. Välisesindused hakkavad
tõenäoliselt paiknema Tallinna tänaval.»

Kes ikka oskab
arvata, etpatareisid ostes
sellineasi võib
juhtuda!
AINO LEHTMETS,
tarbija
Selgus, et ühe patarei
kehtivusaeg lõppes juba
2011. ja teisel 2013. aastal.
Et ostutšekke Lehtmetsal enam alles ei olnud, ei
saanud ta patareisid poodi
tagasi viia. «Kes ikka oskab
arvata, et patareisid ostes
sellineasi võib juhtuda!»oli
ta nõutu. «Palja silmaga seda aastaarvunagunii nähaei
ole, sest kile on ümber. Lisaks on ümberveelpakend.»
Viljandi Tarbijate Ühistu turundusjuht Kristo Mägi nentis, et niisuguse kaebuse kontrollimine on võimatu, sest pole eiostudokumenti ega aegumistähtaja
ületanud patareisid. «UueveskiKonsumis müügil oleval seda tüüpi patareil on
märgitud säilivusajaks november 2016 jaseda on võimalik tuvastadailma pakendit rikkumata,» lausus ta.
Aino Lehtmets manitses aga inimesi valvsusele
ning lausus, et tavaliselt ei
tule inimesed sellepealegi,
et enne ostmist võiks patareide säilivusaega vaadata.
«Juhiks tähelepanu ka sellele, et alati ei ole inimene
süüdi, kui talletullaksekoju suitsuandurit kontrollima ja ta trahvi saab. Mina
olen täitsa mures.»

Suitsuanduritele

sobivad

kronopatareid.

ELMO RIIG
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Kellel algas
päev peretalus
heinakuhjas
mõnulemisega,
kellel viljapõllul
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Ennuvariku talu laudaseinale on peretütar Kälina Savka 36 lüpsilehma rõõmuks võililled
maalinud. Lilli ja mesilasi on jagunud ka sissepoole nii saavad loomad talvelgi roheluse
üle rõõmustada.
–

Hiljuti tegi tulundusühistu
EestiMahe Eestimaa talupidajate keskliidule ettepaneku
tunnustada teiste seas ka Tarvastuvallas asuvat Ennuvariku
mahetalu, sest oli tähelepannud, et peremees Aivar Kõva
japerenaine Airi Kõva on rajanud tubli ja järjepideva peretalu, mis on aidanud kaasa
ka Eesti Maheda tegemistele.
«Oli jah sellineasi,» jäi Aivar Kõva tagasihoidlikuks.
Märksa innukamalt näitas ta
aga sepistatudsirpi, mille said
taluliidultkõik 21 juubelikongressil tunnustust pälvinud taluperet. «Seda sirpi ma pole
veel jõudnud üles panna, aga
vaatasin, et ta sobib siia koridori, kus teised mustad asjad
ka seinal on,» tähendasta.
Kõva nentis, et peretalu
tiitlitsaabnende majapidamine täie õigusega kanda ennekõike nädalavahetustel, kui kogu pere kokku tuleb. «Siis on
rahvast hästi palju ja saabhulgatöödära teha.Väimehed on
mul väga tublid jaega poegadegi kohta midagi kehvemat
öeldasaa,» rääkis ta ning lisas,
et seekord jäi tema koos tütre
ja tolle pisipõnniga koju. Kõik
teisedläksid juba varakult tööle nisu tahtiskülvamist ja kui
aegaüle jääb, siis kaer kah.
Hommikuste asjatoimetuste juures oli väikeSebastiangi
seltsiks. Kälina Savkale meeldib oma kaheksakuuse pojaga
heinakuhjas päikeselisi hommikuid nautida. Too jutustab
ema sõnul meelsasti oma keeles kanadega ja käib vasikate
söötmiselkaasas. «Täna hommikul korjas ta kuhjast heina
ka kokku, mille siis lehmale
viisime.»
Ema on Sebastiani–

le juba paar korda lehmapiimagi andnud ja too joonud
kõik ilusasti ära.

Lüpsiajal on maru
tamp peal
Ennuvariku on mahetalu juba
kümme aastat. «Ilmselt sellest
ajast, kui Eesti Maheellu kutsuti,» pakkus Aivar Kõva ja
tõenduseks tõi välja puust
plaadi, millel seisis juubeliaastat märkiv kirje.
Niisugune otsus sai peremehe ütlemist mööda tehtud
seepärast, et tol ajal oli neil
maad vähe, nii paarkümmend
hektarit, ja kari samuti väike.
«Rõhusime mahetoetusepeale,» nentis ta jatõdes, et see oli
toona hea otsus. «Praegusel
ajal on asi kehvemaks läinud.
Kui lüüa kokku kõik need toetused, mida saab mahe- ja mida tavatootja, siis see vahe eriti suur ei tule. Ütleme nii, et
mahe saab oma mahetoetust,
aga kui tavatootja saabnäiteks
karjatamise toetust, siis meile
seda ei maksta, sest meil on juba mahetoetus.»
Kuigi peremees on vahepeal mõlgutanud sellestringist
väljaastumise mõtteid, on talu
mahedaks jäänud. «Aasta alguses võeti ju vastu seadus, et kui
mahetalus on üle 20 looma, siis
peavad nood olema vabapidamisel, aga väikese karja puhul
ei ole jukeegi võimelinekohe
vabapidamisele üle minema.
Keegi ei suuda 21 lehmaga sellist investeeringut teha, et
saaks ehitada vabapidamislauda,»kõneles ta. «Mõistlikum olnuks piirmäär kehtestada näiteks 60 loomale. «See tähendaksrobotlaudatäit lehmi. Nii
suure karjaga suudavad loomapidajad juba investeerida.Kui
ühe aastaga ei saa, saabkahega, aga ehitatud
ta
saab.»

Ennuvariku piimakarjas
on praegu 36 musta-valgekirjut
lehma. Lüpsil on neist parajasti 25. «Teised on poegimas,»
märkis Kõva. «Vanad loomad
pole veel järglast ilmale toonud, aga mullikad onkõik juba
asjaga ühelepoole saanud.»
Kõik vasikad jäävad oma
karja nagu juba möödunud
aastalgi. Jakui peremees nüüd
kõik mullikad, pullid ja lüpsilehmad kokku püüdis arvata,
sai ta tulemuseks 82. «Või midagi seal kandis.»

Kälina Savka kevadhommik algas pisipoeg Sebastianiga heinakuhjas mõnuledes. Samal ajal sõidutas vanaisa, Ennuvariku peremees Aivar Kõva lauda ette põhupalli ning kiitis: «See Avant on minu suur abimees:
lükkab, tõstab, kühveldab ja segab.»
3 ELMO RIIG
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jäänud vaid tavapiimamüük
Mulgi Piima kaudu. «Auto tu-

leb järele ja viib ära,» sõnas
Kõva.

Siis on rahvast
hästi palju ja
saab hulga tööd
ära teha. Väimehed on mul väga
tublid ja ega
poegadegi kohta
midagi kehvemat öelda saa.
AIVAR KÕVA,

Ennuvariku peremees
Lüpsmine käib igal hommikul ja õhtul nelja masinaga.
«Veidike üle tunnivõtab aega,
aga siis paned ikka nii, et särk
on selja küljes kinni. Maru
tamp on peal,» rääkis peremees ja selgitas, et lüpsavad
küll masinad, aga tema ülesanne on neidkogu aeg ringitõsta.

Toodang läheb müüki
tavapiimana
Põhitulu annabkiEnnuvarikule piim. Kõike muud kanu, sigu javilja kasvatatakse oma
tarbeks.
Piim lähebtulundusühistu
Mulgi Piim kaudu E-Piima
meiereisse. «Vahepeal jagus
sedaka Viljandi Maksimarketi toorpiimaautomaati seda
varustasin paar kuud. Paar
kuud veetimeie piima ka Tallinna ja paar kuud Tartusse
teistel tootjatel oli mingeid jamasid, aga meie proovid olid
korras,» kõneles AivarKõva.
See varustamine lõppes
aga tänavu jaanuaris, kui loomadkinni jäid.Praeguseks on
–

–

–

–

Kui esiti oli juttu vaid 36-pealisest piimakarjast, siis talus ringi vaadates selgus, et loomi on seal veelgi:
lehmad, pullid, vasikad, põrsad, kassid, koer ja kanakari koos kukega.

Kolm mahetalu tegutsevad
pundis
Et mahetootjatel on kemikaalideasemel abiks hulk spetsiifilisi tööriistu, mida igaühel
eraldi osta oleks kallis, on Ennuvariku kampa löönud kahe
teise sealt kandi mahetootja,
Saariku ja Säga-Aavikuga.Saarikul näiteks on umbrohutõrjeks orasäke ja Maamessilt
plaanisid peremehed kamba
peale veel midagi soetada.
«Üksi ei jõua japole jumõtet osta seda, mida aastas korra kasutad,» lausus Aivar Kõva. «Kolme peale on palju parem, kui me nagunii siin pundissahmerdame.»
Selle jutu jätkuks tähendas
Kälina Savka, etkõik Ennuvarikule lähemad majad on kahjuks
tühjad. «Ära ka müüa ei raatsita,sest omanikud on linnainimesed ja mõtlevad, et äkki tulevad
vanaduspõlves tagasi. Hooned
aga muudkui lagunevad ja ega
nad siis enam elamiseks sobi.»
AivarKõva lisas, etta on mõne omanikuga läbirääkimisipidanud jakui mingisugune otsus
tuleb, siisehk saabkaubale, kas
või maa ostmise asjus. «Meil on
sedalihtsalt vähe, seejuures on
pool renditud.Kõik on seniküll
sujunud, aga ega rendimaale
saa jumidagi üles ehitada.»
Peremehe lootus on, et
saakshektarite arvu 120-le.Kui
mulluoli vilja all 40 hektari jagu ja saaki tuli70 tonni, siis tänavu külvab ta teravilja ligikaudu 20 hektarile ja ülejäänu
jääbristiku alla.
«Tegelikult ma olen saanud
siit maad osta küll,» möönis
Kõva janäitas, kust ta oma valdustelekümme hektarit liitis.
«Nii et ilma ma päris ei ole, aga
võiks ikka rohkem olla. Hea
oleks, kui noored saakska siia
ümberringi ära paigutada.»
Isa selle jutupeale märkis
tütar muigamisi, et siis oleks
neil nagu oma väikeküla.

Tubli peretaluna sai Ennuvariku Eestimaa talupidajate keskliidult
meeneks sepistatud sirbi, mille Aivar Kõva plaanib üles riputada otse
välisukse juurde koridoriseinale.

Kaks Viljandimaa talu pälvisid
keskliidu tunnustuse
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

tähendas Nurm ning lisas, et
väga kindlaid kriteeriume seejuures ei seatud ja pigem oli

Eestimaa talupidajate keskliidu
25 aasta juubeli kongressil tunnustati 21 taluperet, kes on kohalikul tasandilkaaslaste sügava lugupidamise pälvinud, ning
äramärgitute hulka jõudis ka
kaks Viljandimaa talu.
Halliste valla Mäeotsa talu
esitas Viljandi talupidajate liit
ja Tarvastu valla Ennuvariku talu tulundusühistu Eesti Mahe.
Eestimaa talupidajate keskliidu peadirektor Kaul Nurm
selgitas, et iga keskliidu organisatsioon sai esitada omal valikul ja oma parema äratundmise
järgi ühe pere. Et aga peale
maakondlike taluliitude on ka
selliseid organisatsioone, kes
tegutsevad üle Eesti, näiteks
Eesti Mahe või Eesti Noortalunikud, võiski nii juhtuda, et mõnest maakonnast sai pärjatud
mitu talu.
«Lihtsalt leppisime kokku,
et iga organisatsioon esitab ühe
tubli ja edumeelse talumehe,
kes ei ole tubli olnud ainult
oma talus, vaid aidanud kaasa
ka organisatsiooni arengule,»

see tänukummardus oma liikmetele.
Nagu ütles Viljandi talupidajate liidu juhatuse esimees Arvo
Veidenberg, sai mõlema meie
maakonnast väljavalitud talu
puhul otsustavaks järjepidevus.
«Et tänavu on peretalu aasta,
siis tahtsimegi esile tõsta just
sellist talu,» lausus ta ning lisas, et Mäeotsa talu on pärandatud põlvest põlve ja see on
parim järjepidevuse näide.
Tulundusühistu Eesti Mahe
juhatuse esimees Tiia Klein
märkis, et Ennuvarikugi on
esinduslik näide peretalust.
«Valik oli küll keeruline ja mõtlesime päris paljude talude peale, aga vaatasime just, et talus
oleks ka noori ja töid tehtaks
oma perega,» kõneles ta.
Ennuvariku perenaine ja peremees Airi ja Aivar Kõva on
Kleini sõnul juba ka vanavanemad ning nende neljast lapsest
kaks on endiselt kodutalus.
«Ennuvarikul on selline hea mahetootmine ja oma talu jõududega tehakse kõik tööd ära.»
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LATESTO OÜ otsib oma meeskonda

HAKKEPUIDU VEOAUTOJUHTI.

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

TEATER
Ugalas on täna kell 19 «Tantsuteisipäev Viljandi kultuuriakadeemia». Vaksali tänav 7, Viljandi. Tel 433 0777.
–

Viljandi nukuteatris etendub täna kell 11 «Hiir, mutt ja langev
täht». Lossi tänav 31, tel
433 4295 ja 5341 9815.

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

ÜRITUSED
Viljandi Jaani kirikus on täna
kell 12 keskpäevapalvus armulauaga. Pikk tänav 6, Viljandi.
Tel 433 3000.

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.

Viljandi linnaraamatukogu lasteosakonnas on täna kell 18
mudilastetund. Oodatud on
3–5-aastased lapsed koos vanematega. Juhendaja on lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.
Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.
Saarepeedi rahvamajas algab

Vajalik CE-kat juhiluba.Töö vahetustega jaüle Eesti.

Uku keskuse teiselkorrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Makromaailm». Tallinna tänav 41, Viljandi.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus saab vaadata Heldur Lassi
värvilisi joonistusi «Teetähised».
Ilmatari 3a, Suure-Jaani.
Karksi vallakultuurikeskuses on
Karksi vallakunstnike töödekevadnäitus ja teise korruse fuajees rändnäitus «Eesti riiklikud
teenetemärgid». Neid saab vaa-

Viljandi linnaraamatukogu trepi-

hallis saab 10. maini vaadata
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
õpilastööd ja kojulaenutusosakonnas 3. maini näitus «Kaunimad Eesti raamatud 2013».
Lasteosakonnas on 30. aprillini
raamatunäitus «Mis lind see
on?». Tallinna tänav 11/1. Tel
433 8660.

Tänased nimepäevalised on
Kalmer, Kalmo ja Jarek.

Margus.Juhkam@lemeks.ee

Müüa lehm. Poegib mai lõpus
5334 1434.

(kolmas poeg). Tel

Müüa mesilasi. Tel 5397 8754.

ostame teie metsakinnistu
mob 508 9402, tel 766 8056

9. mai Euroopa Päeva ja
Eesti Euroopa Liidus 10. aastapäeva
tähistamine võistkondliku
orienteerumismänguga
–

VILJANDIMAA EUROOPAS
Kl 11 ootame täiskasvanute, pensionäride, perede,
tudengite 3–4liikmelisi võistkondi Viljandi Linnaraamatukokku
Teele Euroopasse jäävad:
Viljandi Linnaraamatukogu
Viljandi Muuseum
Viljandi Maavalitsus ja Europe Directi
teabekeskus Viljandimaa

mann Browni noorkanu (munemise algus mai teine pool) järgmistes Viljandimaa bussipeatustes: kl 7.30 Võhma, 7.45 Olustvere, 8 Suure-Jaani, 8.15 Sürgavere, 8.30 Kobruvere, 8.45 Vastemõisa, 9.15 Päri, 9.30 Heimtali, 9.45 Ramsi, 10 Loodi,
10.15 Sultsi, 10.30 Õisu, 10.45
Halliste, 11 Abja-Paluoja, 11.30
Karksi-Nuia, 11.45 Karksi, 12
Sudiste, 12.15 Kärstna, 12.45
Suislepa, 13 Soe, 13.15 Mustla,
13.45 Holstre, 14.15 Viljandi
turg, 14.45 Vana-Võidu, 15 Tänassilma, 15.15 Leie, 15.45
Kolga-Jaani. Info tel 327 0206,
ringil 5664 3113.

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

?

?

Orienteerumine lõpeb kl 14 Europe Directi
Viljandimaa teabekeskuses, kus teeme
kokkuvõtted ja auhindame tublimaid.

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

Kl 12.30 ootame õpilaste 4–5liikmelisi võistkondi Viljandi
Linnaraamatukokku
Koolidevaheline võistlus toimub kahes vanuserühmas:
5.–7. klass ja 8.–12. klass.
Õpilaste Euroopa teele jäävad:
Viljandi Linnaraamatukogu
Viljandi Muuseum
Viljandimaa Arenduskeskus
Viljandi Maavalitsus ja Europe Directi teabekeskus
Viljandimaa
Viljandi Avatud Noortetehas
?

?

?

?

Äntu Mõis OÜ müüb reedel, 2.
mail puhtatõulisi pruune Loh-

METSAMATERJAL

–

Sakala keskuse jalutussaalis on
3. maini üleval Türi maaliringi
näitus «Inspireeritud lood». Tallinna tänav 5, Viljandi. Tel
433 3992.

NIMEPÄEV

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

?

Mõisaküla muuseumis saab näha kohalike käsitöötegijate igakevadist näitust «10 aastat loomisrõõmu». Seekordne juubelinäitus jääb avatuks 31. maini.
Info tel 435 5607.

Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilist karikatuurivõistlust Viljandis. Leola 51, Viljandi.

AS Lemeks Põlva
Tel 502 1666;799 1474

523 4605.

NÄITUSED

CV saata e-posti aadressil latesto@latesto.ee või
helistada tel 523

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

na kell 16 eakate klubi Linda
sünnipäevapidu, kell 17.30
Seasaare seltsi etendus «Mees
minevikuga». Info tel

Karksi valla kultuurikeskuses on
3. mail kell 18 taidlejate kevadkontsert ja tantsuõhtu ansambliga Külamees. Vaheaegadel esinevad taidluskollektiivid
liikumis aastale pühendatud
tantsunumbritega. Pilet 5 eurot,
esinejatele prii. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.

data kuu lõpuni. Viljandi maantee 1,Karksi-Nuia.

LOOMAD

tä-

Saarepeedi laululaval peetakse
30. aprillil kell 18 volbripidu.
Info tel 523 4605.

La tes to

–

?

Õpilaste orienteerumine lõpeb kl 16 Viljandi Avatud

Noortetehases, kus võtame orienteerumispäeva kokku ja
anname parimatele auhinnad.

Osalemiseks registreeri oma võistkond
hiljemalt 2. maiks aadressil
www.viljandimaa.ee või saada e-kiri
katrin.reimo@viljandi.maavalitsus.ee
või helista tel 433 0428
Võta pere, sõbrad, klassikaaslased kaasa ja kohtume
9. mail Viljandi Linnaraamatukogus!

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, loodussõbralik
põlluramm, 30liitrine kott 2
eurot. Tel 5621 8642 või

432 4587.
Maiste talu aiand Pärnu maanteel linna piiril müüb õitsvaid
võõrasemasid ja teisi suvelilli
ning maasikataimi. Aiand on
avatud iga päev.
Müüa mahetunnustatud köögivilju ja kartulit. Tel 5869 3372.
Ostan kartuli «Väike verev» seemet. Tel 5824 7963.

MUUD
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiini toel. LY CHINI
OÜ Tartus. Eelregistreerimine tel
505 8381.

ÄRA ANDA
Ära anda kasutatud aknaraamid.

Tel 5678 0439.
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3Laupäeval

Eesti naiste võrkpalmeistrivõistluste
finaalseeria
li
võitnud Kohila klubi koosseisus teenisid meistrimedali
kolm Viljandi spordikooli kasvandikku Mari-Liis Graumann,
Merilin Salben jaKadri Siro.

SPORT

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

JÄRVEJOOKS

Suure sagina veavad käima lapsed
MadisLuik
madis.luik@ajaleht.ee

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

See, et kõik korralikud

spordisõbrad end 1.
mail Viljandi järve veerde veavad, on ammu
teada fakt. Seda kuupäeva pole vaja neile meelde tuletada. Küll
aga tuleb rääkida mõnest muudatusest, mida
Eesti pikima traditsiooniga rahvaspordivõistluse, ümber Viljandi järve
jooksu korraldajad tänavu teinud on.

Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082

Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj

a

Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid

AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Siim Piirak (uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063

Tänavu erakordselt osalejaterohkeks kujuneda tõotavale,
85. suurjooksule ümber Viljandi järve oli end eilseks kirja
pannud tublisti üle 3500 inimese. Jooksu korraldaja, Viljandi
spordikeskuse juhataja Mati
Jürissonisõnulollakseettevalmistustöödega graafikus ja
suur registreerimisaktiivsus lisabmeeskonnaletööindu.

Müügispetsialistid

Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
Kuulutuste jaajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Külj endaj a-kuj undaj

a

Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht

Ülehomme saab teoks 85. jooks ümber Viljandi järve. Ürituse korraldajad ootavad rahvast staadionile juba kolmapäeva õhtul, mil seal on kavas
lastejooksud, koolinoorte teatevõistlus, peetakse pastapidu ning väljastatakse järgmiseks päevaks stardinumbreid. Korraldajad ootavad tänavu
starti ligemale 4000 osalejat. Pilt on tehtud eelmisel jooksupeol.
2 ELMO RIIG

Mati Jürisson, milliste muudatustega tuleb jooksjatel
seekord 1. mail arvestada?
Jooksjatele on kõige olulisem
uuendus startiminestaadionilt. rajal mõtet, sest paremusjärSee tähendab pisut pikemat
jestust ei määrata ja lõpuprostardikoridori, aga liikumine tokollidavaldatakse tähestikulises järjekorras. Nendeosalus
peaks olema ühtlane, sest oleme plaaninud paigaldada sama
ei ole võistlus. See on rahvalaia stardikoridori, kui on Ranspordiüritus neile, kes ei soovi
napuiestee. Loodetavasti ei tejoosta.
ki siis enam stardisaginas niinimetatudpudelikaela.
Miks on lastejooksud tänavu
päev varem?
Teiseks võimaldab stardiala staadionile toominefikseeOtsustasime tänavu sedasi, sest
rida osalejatelreaalse rajal olvarasematelaastatel, kui need
dud aja ehk puhta jooksuaja. olidtunnike enne põhidistantSamuti onkõigil kohustus starsi lähet, pälvisid lapsed liiga
diliin ületada,sest see käivitab
vähe tähelepanu. Mõõduvõtud
ajavõtukiibi. See,
kippusid liinitööks
kes stardiliini ei
saama. Loodame, et
tänavu lähebteisiti.
ületa, lõpuaega ei
saa. Niisugune süsLastejooksud
teem välistab sohihomme
algavad
kell 17 ning oleme
tegemise võimaluse, mille kohta on
endale appi palumeile eelmistest
nud hulga toredaid
aastatest signaale
sportlikke inimesi
eri lasteaedadest ja
jõudnud.
Paremusjärjesmujalt. Esimene
tus tuleb muidugi
start on kõige piselõpukoha järgi ja Mati Jürisson
matele, kes ei julge
veelise joosta. Nelaeg hakkab tiksuma
stardipaugust.
ja-aastased ja nooVõistlus käib ikka printsiibil
remad saavad 300-meetrisele
lõigule kaasa võtta oma vane«Kes ees, see mees».
Jooksjatele, eelkõige kohama. Viieaastased ja vanemad
likele, on üks suur muudatus lapsed peaksid suutma raja läseegi, et päev varem väljastabidaüksinda: üheksa-aastased
ja nooremad 300 meetrit,
takse stardimaterjale kella 14–
20 linnastaadionikõrval sekre10–12-aastased700 meetrit.
tariaaditelgis varem on seda
Lastejooksudel paremustehtud spordihoone fuajees.
järjestust ei määrata ja aega ei
Kel vähegi võimalik, võiks oma võeta ning nagu ikka, on kõiginumbrikolmapäeval välja võtle osalejatele väikesed maiuta.
sed ja meened.
Sellest hoolimata on lasteJooksjate järel saavad lähte
jooksudele tarvis end registkepikõndijad. Kas ka neid
reerida, seda muidugi tasuta.
ootab ees mõni uuendus?
Registreerimine algab staadionilkell 16 jakestab omavaNagu jooksjad, stardivad nemadki staadionilt. Joosta pole
nuseklassi jooksu stardini. On
–

Tartut 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

Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad

Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

×

aga ka hea võimalus järvejooksu kodulehelt registreerimisankeet välja printida ja enne
staadionile tulemistkodus ära
täita.

KAVA
85. ümber Viljandi järve jooksu üritused linnastaadionil ja selle ümbruses
30. aprill
Kella 14–20 stardimaterjalide väljastamine.
Kell 16 algab registreerimine lastejooksule.

Päris huvitav tundubkoolidevaheline teatejooks.
Koolidevaheline teatejooks tuleb ümber Viljandi järve kulgevat terviseradamööda. Start
on homme kell 18.45.Kümnest
etapist koosneval jooksul on
eri pikkusega vahetused:kõige
lühem on 500 ja kõige pikem
1950 meetrit.
Praegu on kirjas 15 võistkonda, osalejaid ootame aga
veel tänase õhtuni. Esindatud
on kõik Viljandi koolid: gümnaasium kolme võistkonnaga
ja kõik kolm linna põhikooli.
Maakonnast on väljas veelKalmetu, Leie ja Saarepeedi kooli võistkond.
Registreerunud on ka Tartu Treffneri gümnaasium ning
oma põhikooli esindusega on
kohal Põlva ühisgümnaasium
ja Tabasalu gümnaasium.
Saatsime kutsed ka tehnikumidele ja kutsekoolidele,
aga praegu pole veel vastust
tulnud. Ehk tulevad ikka nemadki.

le sel õhtul spordivõistlusel
osalenutele.
Nimetame seda siis seekord pastapeoks. Ansamblit ja
sellist laadi meelelahutust
meilaga kavandatud pole, sest
müra ja melu on sel õhtul järve ääres jubapiisavalt.
Vaatame, kuidas välja kukub. Ehk suudame sellestmeeldivatraditsiooni kujundada.

Homme õhtul pole aga staadionil pelgalt lastejooksud
ega noorte teatevõistlus.
Järgime meiegi maailmasuurte spordivõistluste traditsiooni, et võistluse eelõhtul, kui
väljastatakse stardimaterjale,
pakutakse osalejatele üks
sportlik kõhutäis. Meiekostitame kõiki osalejanumbri väljavõtnuidkella 18–20pastaga. Samuti pakume hüva rooga kõigi-

Kas korraldajad on oma tööde
ja tegemistega graafikus?
Nagu paljud registreerijad,
oleme meiegi mõnede toimetustega jäänud viimasele minutile, aga usun, et saame hakkama. Sellised suuremadkokkulepped ja tegemised on tehtud,
pisut väiksemaid tehnilisitöid
aga veel on.
Täna algas järveääres stardilinnakuehitamine.Homseks

•

•

•

•

•

Kella 17–18.10 lastejooksud.
Kella 18–20 pastapidu.
Kell 18.45 koolide teatejooks ümber Viljandi järve.

1. mai
•

•

•

•

•

•

Kella 9–11.45 stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine.
Kell 11.45 avatakse stardikoridor.
Kell 12 ümber Viljandi järve jooksu start.
Kell 12.10 kepikõnni start.
Kell 14 võitja kivi paigaldamine ja autasustamine.
Kell 14.30 suletakse finiš.
llikas: viljandijarvejooks. ee/
A

lastejooksude ajakspeaks staadion välja nägema täpselt selline, nagu see on suurjooksu ajal.
Korraldajad on varem püstitanud eesmärgi jõuda 4000
osalejani. Tänavune eelregistreerimine on olnud aktiivsem kui kunagi varem.
Kas võib loota, et 4000 künnis
ületatakse?
Lootust onikka, aga ausalt öeldes julgen ma selles kahelda.
Ütlen seda oma varasemate
aastate kogemustest. Eks palju
sõltu ka muudest teguritest,
näiteks ilmast. Praegu selleks
päevaks just kõige soodsamat
ilma eilubata.
Rekordilisest sartijate hulgast tunduvalt olulisemaks
peavad korraldajad osalejatele ühe meeldiva sportliku elamuse pakkumist.

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 8723
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Reedel sündis Viljandis kaks tüdrukut,
laupäeval tuli ilmale
poiss ning pühapäeval ei sündinud ühtegi last.

135 AASTA EEST
Sakala, 28. IV 1879
Pärnust. Pärnu Eesti lauluseltsi Endla liigetest oli
nõuuks wõetud, 2. Aprillil
seltsimajas seltsliku õhtut
muusiku mänguga ära pidada. Aga just Seltsi kogumise ajal kuulutas telegramm
Peeterburgist sedahirmsat
ja koledat tööd, mis iga
truui riigialama ja auusa
inimese südamest läbi lõikas ja teda pühalikult jumalale tänuandma sundis.
Ka meie Eestlased tunnistasiwad oma armastust sellel koosolekul meie kalli
Riigi-isa wasta waimustawalt ülesse.

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

KINNISVARA

Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine. Tel 5897 3811.

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

Anda üürile 1-toal mug korter
Paalalinnas. Tel 5560 7004.

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

Müüa 2-ja 3-toaline korter Saarepeedil. Tel 506 7359.

Katuste pesemine ja värvimine.
Tel 5891 8986.

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

Müüa 2-toal korter Paalalinnas,
43 m², 3. k. Tel 5664 4031.

Kliimasüsteemide täitmine. Tel
511 6438.

Müüa kesklinnas 1-toalahik korter. Tel 5663 6836.

Sise-ja välistööd (puit, plaat,
krohv, värv, lakk, õli jne). Garantii. A1 Ehitusviimistlus OÜ, tel

Kolimis-ja

5366 9108.

Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.
OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

514 5215.

512 0947.

veoteenus. Tel

Soojustustööd puistevillaga

Küttesüsteemide ehitus. Tel
513 8314, www.avmterm.ee.
Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Pere ostab kõrgustikul oma metsas soodsa eestiaegse talu. Tel
5348 5209.

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

Parim valik
RASKETEHNIKA
FILTREID ja ÕLISID

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

HÜDROAKUDE TÄITMINE

TEENUSED

Tule läbi ja küsi pakkumist

Autoklaasid: müük, paigaldus ja
parandus. Ka kaskokindlustuse
juhtumid. OÜ Car-Fix, Riia mnt
54b, tel 433 7789, carfix@
carfix.ee.

OÜ Merilux Ehitus teeb katusekattetöid, fassaadi soojustustöid.
Tel 5347 0972.

Busside tellimine. Tel 504 4315.

Plaatija. Tel 5830 3488.

Ehitustööd. Tel 5694 0590.

Pottsepatööd, remont, ehitus.

Fassaadi-ja üldehitustööd. Küsi

pakkumist tel 5373 5524.

Kaardid ennustavad 24 h, hind
1,09 /min. Tel 900 1727.
Kaardimoor. Tel 900 2202. Tariif 1 /min.
Kaeve-, tõste-ja veotööd: killustik, liiv ja kruus. Tel 513 5462.

Kaevude puhastamine, vee-ja
sanitaartehnilised tööd. Tel
5813 5496.

Suverehvid
soodushinnaga
-20%. Müük ja paigaldus. OÜ
Car-Fix, Riia mnt 54b. Tel
433 7789, carfix@carfix.ee.
Sülearvutite
remont.
5347 2596, www.raja.ee.

OÜ Enberg T. E.

Tel 5892 1710.

Raamatupidamisteenus.
504 2217.

Tel

Raamatupidamisteenus.

Tel

526 2922.
Rakkekaevude puhastamine. Tel
557 4792.
Reoveemahutite ja septikute
müük ning paigaldus. Tel
5306 5322, www.reovesi.ee.

Virtsapütt. Tel 518 5879.

ja

fassaaditööd. Tel 5346 6086.

Tel

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

Tänavakivide
5694 8039.

paigaldus.

Tel

Väravad, piirded, metallitööd.
Tel 517 5265.

TÖÖ
Karksi-Nuias asuv puidutööstusettevõte AS Textuur otsib meistrit. Töö kahes vahetuses. CV palume saata e-postiga textuur@
textuur.ee või võtta ühendust
meie tootmisjuhiga tel517 5485.
Müügimeistrite AS pakub tööd
telefonimüügi konsultandile Viljandis. Päevane vahetus kl 9–16

ja õhtune kl 16.30–21. Tel
5884 4145.

Savecar OÜ võtab tööle automaalri. Tel 5190 6200,
savecar@savecar.eu.
Mälestame head peresõpra
ERICH JÜRISSONI

Kevadtuultega läksid sa teele,
helge mälestus sinust jäi meelde...

Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

Avaldame kaastunnet
Matile ja Ainile perega.

Elvele,

Sulev ja Halja

ERICH JÜRISSON

21. VI 1932 – 25. IV 2014
Muld mälestust matta ei suuda...
Mälestame kallist onu ja mehevenda
ERICH JÜRISSONI
Siiras kaastunne omastele.
Aimi ja Laivi peredega ning Heini

Mälestavad abikaasa ja pojad peredega.
Ärasaatmine 2. mail kell 14 Riia mnt kabelist.

Lahkunu tuhastatakse.

MINU tulek ja minek
MINU jälgi täis rajad
MINU hingust täis majad
ja aastaajad

MINU tulek ja minek
viiv
RUUMIS ja AJAS
Aino Saadik
Kallis Elve! Sügav kaastunne
sulle ja poegadele abikaasa ja isa

Viljandi Kesklinna kool kuulutab
välja konkursi täiskohaga inglise
keele õpetaja ametikohale alates
1. septembrist. Kandidaadil
peavad olema täidetud kvalifikatsiooninõuded. Avaldus, CV ja
haridust tõendava dokumendi
koopia saata hiljemalt 15. maiks
aadressile Viljandi Kesklinna
kool, Uueveski tee 1, 71004 Viljandi või sekretar@klk.vil.ee. Info direktori tel 518 5372.

Mälestame sügavas leinas kallist
venda ja onu

Südamlik kaastunne Elvele ning
Ainile ja Matile peredega.

ERICH JÜRISSONI

Vilma, Ülo, Linda ja Toivo

Tunneme südamest kaasa Elvele
ning Matile ja Ainile peredega abikaasa, isa ja vanaisa lahkumise pu-

hul.

ERICH JÜRISSONI
Selma ja Viive

2 a kuivanud lepp, kask ja saar.
Tel 5551 4204.
Ehitusliku saematerjali, voodrilaua ja põrandalaua müük. Ehituspuit pikkusega 3–6 meetrit.
Vedu üle Eesti tasuta. Tel
5596 0517.
Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.
Halupuud. Tel 5561 9623.

surma puhul.

Lahkus meie kallis ema ja vana-

Sõbrad raamatukauplusest

Raassilla rehvitöökojas suur valik
soodsa hinnaga kasutatud rehve.
Tel 5348 0984.
Sõnnik, liiv, kruus veoga. Tel

pikka!

5604 0089.

Toores lepp 25–26

,

kuivad

saare-ja tammepinnad veoga 25

/rm. Tel 5669 6972.
Toores lepp 25 /rm, saar 29
/rm. Tel 5340 0315.

Vanad eestiaegsed telliskivid
600 tk). Hind 0,8 /tk. Tel
507 3014.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
5594 9130.

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

Kuivad ja toored 30–50 cm lepa, kase ja saare halupuud. Tel
505 0522.
Kuivad kütteklotsid (hind 1,30 ),
küttepuud, puit-ja turbabrikett.
Vedu. Tel 506 8501.
Kuivad küttepuud, väikesed kogused. Tel 5370 5508.
Küttepuud. Tel 5345 2943.
Küttepuud. Tel 5373 3320.

istikud.

5661 2596.

Tel

Müüa ehituslikku saematerjali
ning voodri-ja põrandalaudu.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5683 0454.
Mõni hetk on elus valusam
kui teine,
mõni hetk on kohe väga,
väga valus.

513 2021.

11. XII 1918 – 28. IV 2014
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine laupäeval, 3. mail kell
11 Härma talust Kõpu kalmistule.

TEATED

Noorjahimehed! Laskeeksamiks
nõuetekohane koolitus (laskmise
praktiline harjutus) sellel nädalal
igal tööpäeval kella 16–20
Teesoo jahilasketiirus (www.
teesoo.ee). Info tel 505 5573.
Sügav kaastunne Antsu ja Ahto
peredele kalli

VÄINO LEIARU

surma puhul.
Ragnar ja Martin

Südamlik kaastunne Antsu ja Ivo
peredele kalli isa, äia, vanaisa ja

vanavanaisa
VÄINO LEIARU
kaotuse puhul.
Aivari ja Kevo pered

Südamlik kaastunne Antsule
perega armsa isa, äia ja vanaisa

On sinu jaoks kõik tormid

vaibunud,
su paat on jõudnudigaviku

randa...

Mailaat 10. mail kl 10–16 Paide
kultuurikeskuse parklas. Kauplejate registeerimine www.paidekultuurikeskus.ee
või
tel
384 9130.

Vastavalt planeerimisseaduse §
29 lg 3 vaatas Karksi vallavolikogu 17. aprillil üle Karksi valla
üldplaneeringu ja otsuse nr 54
jääb
kohaselt
kehtima
21.06.2006. a määrusega nr 17
kehtestatud üldplaneering. Karksi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemustega saab tutvuda
Karksi vallavalitsuses ja vallakodulehel http://karksi.ee/?pg=55.

Lahkus meie armas ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

ALMA OJA

Ema, isa, Kärolyn,
Kert, vendKalle ja
õde Pille

Toores lepp, kask ja saar. Tel
5828 9919.
(u

Mägimänni

Täna sinust saanud juubilar,
aga oma elu
samas vaimus jätka,
askeldusterohkelt ringi tõtta,
õitse ja ole noor sa ikka,
kestvat rõõmu soovime sul

Toored saarepakud Oius. Hind
kokkuleppel. Tel 5859 6454,

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

VÄINO LEIARU

Uusna lasteaed 50. Ootame endiseid töötajaid ja sõpru seda tähistama 17. mail kell 11 Uusna
külamajas. Osalemisest teatada
6. maiks tel 5309 9025.

TÄNUAVALDUS
Täname südamest kõiki, kes
meid leinas toetasid ja olid abiks
meie kalli ema Inge Toomsoo
viimsele teekonnale saatmisel.
Marek ja Toomas peredega.
Me südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...
Mälestame kallist onu ja vanaonu
VÄINO LEIARU
Siiras kaastunne omastele.
Rein, Maret, Marianne,
Elari ja Epp

Südamlik kaastunne lähedastele
VIKTOR LISEISKI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Küllike perega

Mälestab Alar Müürisepp.

Südamlik kaastunne omastele
VÄINO LEIARU

Vaikselt lahkusid, emake hea,
muredest, valudest enam ei tea...

Põllurullid ø 75 cm, külvik Tume
3m. Tel 515 7103.

Kallis Piret

5198 5179.

MÜÜK

Mälestame
ERICH JÜRISSONI

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

surma puhul.

Eha, Peeter, Laine, Kristiina ja
Madis ning Ivo perega

ema

Ei astu jalg sul enam armsaid
radu,
ei ava käsi koduväravat...
Sügav kaastunne lähedastele
VÄINO LEIARU
kaotuse puhul.
Lilli, Sirje ja Jaan

Mälestame
SIRJE TAAVELIT

Avaldame kaastunnet omastele.
Endised töökaaslased Viiratsi
hoolekandekeskusest

MALLE LEPIK

Aeg peatuda võib lennul,
maa mälestuste jälgi täis...

Mälestame kallist sugulast
ERICH JÜRISSONI

Avaldame kaastunnet omastele.

Tiiu, Kalju, Ilme, Arno ja
Ahti peredega

Mälestus on nagu muusika,
mis heliseb igavesti...
Sügav kaastunne Elvele, Matile
ja Ainile laste ja lastelastega ning
Selmale kalli abikaasa, isa, vanaisa
ja venna

ERICH JÜRISSONI

surma puhul.
Anne, Tiina ja Kadri perega

3. VIII 1942

–

27. IV 2014

Leinavad omaksed.
Urnimatusest teatame hiljem.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...
Mälestame
MALLE LEPIKUT
Avaldame kaastunnet Geale ja
tema lähedastele.
Salme, Tiia ja Ester peredega

Avaldame kaastunnet Ain Jürissonile ja Kristiina Jürissonile isa ja
äia
ERICH JÜRISSONI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Matile
perega kalli isa
ERICH JÜRISSONI
kaotuse puhul.
Töökaaslased Viljandi

Südamlik kaastunne Tarmole
perega kalli ema
HILJA SIMSONI
kaotuse puhul.
Karksi vallavalitsus ja

Viljandi gümnaasiumi koolipere

spordikeskusest

vallavolikogu

Südamlik kaastunne Antsule
perega kalli isa, vanaisa, vanavanaisa ja äia
VÄINO LEIARU
kaotuse puhul.
Sass perega

Mälestame
VÄINO LEIARU

Avaldame
lähedastele.

siirast

kaastunnet
Heino perega

Avaldame kaastunnet perekondadele Leiarudele

Avaldame kaastunnet Antsule ja
Ahtole armsa isa

VÄINO LEIARU

VÄINO LEIARU

kaotuse puhul.

Kallis Senni lastega!
Sügav kaastunne armsa abikaasa ja isa
VÄINO LEIARU
kaotuse puhul.
Ülle ja Liina pere

ema ja vanavanaema

PRASKOVJA PÄHNI
lahkumise puhul.
Perekond Adamson

Avaldame kaastunnet
perega isa, vanaisa ja äia

Rainile

LEO HIRVE

surma puhul.

kaotuse puhul.

Arne Lohu ja MTÜ Rimmu Kütid

Südamlik kaastunne Vikule ja
Liidiale peredega kalli ema, vana-

Sulev ja Marianne

Südamlik kaastunne omastele
VÄINO LEIARU

kaotuse puhul.

Asta, Anne-Ly, Luule, Kalev, Egle,
Kermo ja Raivo

MTÜ Leie Jahimeeste Selts

Kallis Olja, südamlik kaastunne
armsa isa

VALENTIN FOMINI
kaotuse puhul.
Klassikaaslased Abja
gümnaasiumi 65. lennust

REKLAAM

12 Sakala

Pelletikaminad
korstnaga jakorstnata

Tatramat ja Dražice
kahesüsteemsed boilerid

Atmos katel
30 kW

29. aprill 2014

soodushinnaga

1460

€

Korstnatõmbeparandaja

MEIE PAIGALDUS TEEB HINNAD SOODSAMAKS!

TOLMETEX OÜ

MUSTA JA VÄRVILISE
METALLI KOKKUOST
ALATI PAREMAD HINNAD

Lihthange karuputke võõrliikide tõrje
tellimiseks
Keskkonnaamet ootab pakkumusi riigihankele „Karuputke võõrliikide uute kolooniate tõrje tellimine aastaks 2014” (viitenumber 151777).
Hange avaldatakse ning pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete

keskkonnas (https://riigihanked.riik.ee). Hankedokumentidega tutvumiseks ning
küsimustele-vastustele ligipääsu saamiseks tuleb siseneda end ID-kaardi või
mobiil-IDgaautentides. Hankes osalemiseks tulebregistreeruda hanke juurde hanke
üldandmete või hankes osalejate lehel. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. mai
2014 kell 11.00. Juhised e-keskkonna kasutamiseks ja pakkumuse esitamiseks
leiab e-riigihangete keskkonna Infoportaali rubriigist „E-keskkonna kasutamine”.
Karuputketõrjet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest meetme
„Looduse mitmekesisuse säilitamine” kolmanda investeeringute kava alusel projektist „Karuputke võõrliikide tõrje aastatel 2013–2014”.
Keskkonnaamet kutsub kõiki osalema mais toimuvatel karuputketõrje-teemalistel
infokoosolekutel, lähem info Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee.

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

Tootsi Turvas ostab:
kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Tel 526 9639

kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

-10%

Leola 49, Viljandi
E–R 8–18 L 9–14
Tel 433 0002
505 8394

RAHVUSVAHELINE
II TÜÜPI DIABEEDI RAVI
KLIINILINE UURING
Kutsume osalema kliinilises uuringus vähemalt
18aastaseid patsiente, kellel on II tüüpi diabeet diag-

noositud vähemalt 1 aasta tagasi, kes kasutavad
raviks metformiini üksi või kombinatsioonis teise
suukaudse antidiabeetilise ravimiga.
Osalemine, vajalikud uuringud ja uuringuravim
ning sõidukulud kaugemalt tulijatele on uuringus
osalejatele tasuta.

Huvi korral või täpsema informatsiooni
saamiseks palume pöörduda:
Viljandi SA Viljandi Haigla, e-post hv@vmh.ee
tel 435 2145 (tööpäeviti, v.a kolmapäev)
–

Uuring on heaks kiidetud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitees jaRavimiametis.

Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 23 „Ravimi
kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“ kohustab teavitama, et „tegemist on teadusliku uuringuga ning
et uuringuga võib kaasneda oht osaleja tervisele“.

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

Hind

Hind

Hind alates

Hind alates

AS Lemeks Põlva
Tel 502 1666; 799 1474
Margus.Juhkam@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

Pakkumine kehtib kuni 9. maini
Soodushinnad on ka Volkswageni

Enne lepingu sõlmimist tutvugetingimustega www.seb.ee/liising javajadusel küsige lisainfot
pangakontorist. Sõidukiliisingu krediidi kulukuse määr on 2,16% aastas järgmistel
näidistingimustel: vara hind 20 000 eurot, sissemakse 10% ja jääkväärtus25% vara hinnast,
liisinguperiood 60 kuud, lepingutasu 99 eurot, aastane intressimäär 1,9% 3 kuu euribor.
+

