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Viljandi maakonna päevaleht

Volberdajad käivad

Kohvikud seavad end suvelainele

Kantrekülas asuvas kostüümilaenutuses on inimesed käinud nõiakostüüme nõutamas
juba läinud reedest.

Viljandis Tartu tänaval asuv Roheline Maja on tekitanud välikohviku kahe miniatuurse laua ja
nelja tooli abil, teised pakuvad istet suuremale
seltskonnale. Ringkäik näitas, et enamik kohvikupidajaid on hooaja juba avanud.

kostüümidel järel

Hind 0,90

sakala.ajaleht.ee

Tervet põldu mürgitada ei taha sugugi,
sest see hävitaks ka lepatriinud ja
muudkasulikud putukad.»

ILMAR PÕRK,
köögiviljatalunik Kolga-Jaani vallast
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Viljandi ärimees
peab Soomes
väikest ahju- ja
kaminatehast

Seda, et mõni
Viljandimaa
ettevõtja

Soomes
tootmiskoha
sisse seab, ei
juhtu just
sageli. Raivo

Riisa omandis
on nüüdsest
Ida-Soomes
Polvijärvi külas
tegutsev väike

Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

ahju- ja

kaminatehas.

Värvika ärikäekirja poolest tuntud Viljandi ettevõtja Raivo Riisa ostis
mullu Ida-Soomes tegutseva väikese ahju-ja kaminatehase.
Riisale kuuluv osaühing Lavo
Kaubandus soetas eelmise aasta kevadel Soomes Joensuu lähedal Polvijärvi külas tehase,
mis onkeskendunud kohalikku
päritolu materjalist küttekollete valmistamisele.Tehase pidamiseks asutati tütarettevõte
Lappi Uuni, mis proovib oma
kaubamärgiga kanda kinnitada
nii Soomekui Eesti turul ning sihib tasahilju kliente teisteski
riikides.

Money, money, money
Küsimusele, kuidas tekkis idee

Mõtlesin, et
lasen Eestist
jalga ostan
pool Soomet
kokku ja hakkan minema.
–

RAIVO RIISA,
ettevõtte omanik

põhjanaabrite juures küttekollete tootmisega kätt proovida,
vastas Raivo Riisa, et temas on
tärganud soov Eestist jalga lasta. «Ostanpool Soometkokku ja
hakkan minema,» lõõpis ta endale omases stiilis.
Järgmiseks päris ettevõtja
omakorda ajakirjanikult, kas too
siisei haistakõnealuses ärivaldkonnas raha lõhna: «Money, money, money, mis muud. Eks igaüks taha sooja ahju kõrval istuda jaSakalat lugeda.»
Oma sõnulostisRiisa tehase
pankrotipesast, millenita jõudis
tuttavate abiga. Tehingu maksumust ei soostunud ta seejuures
ajalehes välja ütlema. «Palju
maksin,» jäi ta napisõnaliseks,
kuid lubas sealsamas, et hiljemalt aasta pärast peab uus tegevusvaldkond juba puhast kasumit andma.

Lappi Uunisisulist tegevust
volitas omanikkommenteerima
ettevõtte tegevjuhi MarkoNõmmiku (pildil). Tema
selgituse kohaselt ühendabkõiki toodetavaidahjusid ja kaminaid
tehasest paarikümne kilomeetri kauguselt omakarjäärist kaevandatav voolukivi, millel on
eriti hea võime küttematerjali
põlemisel eralduvat soojust salvestada.
«Väidetavalt leidub sama
heade omadustega voolukivi
maailmas vähestes kohtades,»
kiitis Nõmmik.

10–15 töötajat
Võrreldes Soome päritolu konkurentidega, näiteksTulikivi ja NunnaUuniga, on
Lappi Uuni tehas
väiksemat sorti.
Sõltuvalt sellest,
kas on kaevandamishooaeg või mitte,
on sealametis 10–15 inimest, samas kui Tulikivi
töötajate arv on parematel päevadel küündinud
700–800 kanti.
Ehkki tegevjuhi sõnul ollakse valmiskolde soovijatega ka otsekontakte sõlmima, tegeldakse esialgu edasimüüjate võrgu arendamisega. Nii näiteks on tootenäidised jubapraegu väljas
Viljandi ja Tallinna Espaki
kauplustes, aga ka näiteks
Tartus Sepa keskuses. Ettevõte
loodab endale nimeteha soomlastest vahendajate silmis ning
seejärel mõnes kolmandas ümbruskonna riigis.
Seni on Raivo Riisa keskendunud suurestikinnisvaraärile.

Talle kuuluvad Viljandis näiteks Mulgi market ning Männimäe Selveri hoone, samutimitu
teist kinnistut. Hiljuti pälvis ta
tähelepanu lubadusega korda
teha aastaid Männimäe servas
pooliku ja ohtlikunaseisnud ridaelamu, kuid seni pole märkimisväärseid muudatusi peale
võsaraiumise ja prahikoristuse
seal aset leidnud.
Vähemalt paaril korral on
Riisal olnud pahandusi maavarade kaevandamise pärast. Nii
näitekskaristas maakohusteda
2003. aastal trahviga selle eest,
et ta hakkasTarvastu vallas oma
karjääris kruusa kaevandama,
ilma et oleks selleks tellinud
keskkonnamõjude hindamist.
Hiljuti mõisteti mees süüdi ebaseaduslikuskruusakaevandamises Suure-Jaani vallas asuval
maatükil.

14°
Täna on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub loodetuul kiirusega 3–6 meetrit
sekundis. Sooja on 9–14
kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 5.27 ja loojub
kell 21.05.

VILJANDIS
Lapsed jooksevad
võidu
Täna kell 17peetakse linnastaadionil 85.Viljandi
järvesuurjooksu lastevõistlused. Nooremad
osalejad läbivad 300 ja
vanemad 700 meetrit.

Kohtuvad teater
ja muusika
Täna kell 19algab Ugalas
«Teatraarium»: Teater

muusikas/muusika teat-

ris. Salongilikusmeeleolus musitseerides ja vesteldes püütakse selgusele
jõuda, mil määral muusika ja teater esinejate elus
on põimunud.

Kinokolmapäev
Täna kell 11 ja 19 linastub
Sakala keskuses «Mustad
teemandid».

MAAKONNAS
Volbripidu
Täna kell 18peetakse
Saarepeedi laululaval
volbripidu.

EESTIS
Abiturientidel on
eksam
Täna kell 10algab gümnaasiumi eesti keele riigieksam.

Järgmine Sakala ilmub
reedel, 2. mail.
Lappi Uuni kaubamärgi all müü-

davad küttekolded on ettevõtte
omanike endi väitel valmistatud
kohalikust voolukivist, millel on
silmapaistvalt hea soojuse salvestamise võime.
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ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

Töötajate pidupäeval
töötajatest endist

JUHTKIRI

Me kaitseme
ennast
Ämari õhubaasis maandunud 150 USA maaväelast on
sõnum meie idanaabrile.Sümboolne, aga samas konkreetne. See üt-

Üleeile

leb:Eestit kaitstakse.
Meie poolt vaadatuna on Ameerika Ühendriikide maaväe 173. õhudessantbrigaadi saabumineesimene reaalne näide Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) niinimetatudvihmavarjust alates sellest
ajast, kui lahvatas Ukraina kriis.
Kuigi poolteistsada meest on ühe
riigi kaitsmise seisukohast suhteliselt väike arv, ei maksa arvata, et
kõnealune samm oleks vähemõjus.
Igas eluvaldkonnas maksab mõistaandmine, et enda eest ollakse valmis seisma, väga palju. Kui kiusatav
poiss hakkab koolis endast suuremale ahistajale vastu, on tõenäoline, et too tõmbub tagasi.
olukorras on vaja, et

Igas elu-

valdkonnas
maksab
mõistaandmine,
etenda

eest
ollakse
valmis
seisma,

väga palju.

Praeguses
meie ühiskonnas oleks üldlevi-

daminisellest, kuidas Eestisse
meelitatakse investeeringuid,
kuidas otsitakse võimalusikaupa eksportida ja ettevõtlust
hoogustada. Homme on tähelepanu õigusegatavalisel-erilisel
töötajal, keda muidutihti unustatakse. Samas ei pöörle ilma
töötajata ratas ega tõuse lennuk. Toit ei valmi ega müü ennast ise. Põlevkivi ei kerki
maapõuest ja elekter ei jõua
kodudesse. Telekas on tumm,
lapsed jäävad õpetamata ja
teater ei tööta. Muide, isegi internetiühenduse ja põneva sisu taga on tuhandeteinimeste
igapäevane töö.
Kiitkem siis neid, kes meie
kõigi elu nii elamisväärseks
teevad. Kiitkem, aga küsigem
ka: kuidas elab töötegija, mis
on tal mureks?
Küsida võib moe pärast,
aga tuleks küsida sisu pärast.
Mida teha, et töötaja tunneks
ennast just Eestis hästi ega tahaks mujale? Sest kõik need
ilusad ja vajalikud asjad, millega me harjunud oleme jamillest eespool juttu oli, tahavad
tegemist siin.Täna jahomme.

–

REPLIIK

kas mulle lihtsalt tundubnõndavõi

on

Peep

Peterson
ametiühingute keskliiduesimees

ARGIPÄEVITI KUULEME sage-

nud enesekindel usk, mis ütleb, et
olemesuutelised andma Venemaale peletava signaali oma kaitsevõime ja -tahte kohta.
Venemaa sõjajõudude puhul on
imestatud võimet suurt hulka mehi
väga kiiresti mobiliseerida. Kuid ka
meie võime omades mastaapides
väga operatiivselt tegutseda.
Maikuus peetav kaitseväe suurõppus «Kevadtorm»pole meie idanaabrilemidagi uut. See, et Eestis
suudetakse seda igal kevadel korraldada, on aastatega hästi selgeks
saanud. Jakahtlemata on see suur
asi.
Meie sõnum on aga seda selgem,
midarohkem me niisuguseid õppusi suudamekorraldada. Need ei
pea olema suurejoonelised, enda
näitamisekspiisab ka vähemast.
Peamine on tõestada õppuste kaudu oma võimekust iseendale, kuid
eelkõige ikkagi teistele. Üha uuesti
ja uuesti.

Saastav kilekott
tea,
Eiteeveertes
tõepoolest

1. MAIL TÄHISTATAKSE üle
maailma töötajate solidaarsuspäeva. Miljonid inimesed Euroopas, Ameerikas jaAafrikas
tulevadhomme sel puhul tänavatele japarkidesse ning kontsertidele ja meeleavaldustele.
Maailma peaministrid, tööandjad ja ametiühingujuhid peavad kõnesid ja annavad au töötajale, igapäevase rikkuse loojale.
Võõra võimu ajal määriti
see päev meil asjata ebameeldivalt veripunaseks jasee tõlgendus pole meie ajaloolisest
mälust veel kustunud. Suures
plaanis pole üleelatu aga päeva tähendust muutnud ja see
on hea. 1. maieesmärk on tähtsustada igapäevase töö tegijaid, kes on meil tublid, hoolsad, pühendunud ja igati maailmatasemel.

Tiina
Sarv

prahti vähemaks jäänud.
«Sakala»
Küllap on tõhusaltmõju433 0047
nud niikoristustalgud kui
ka kohustuslikud prügiveolepingud. Jakui optimistlikult mõelda, siis on
ehk mõne ulja autokulgeja sile ajugi veidikurrulisemaks
muutunudning ta eileia enam, et parim viis tühjaks saanud
jooginõust vabaneda on see autoaknast välja lennutada.
Nüüd on euroliidus algatatud kampaania kilekottide vastu.Kasutan ise poeskäies enamastiriidest kotte, midasaab
edukaltpesta. Siiski on palju kaupa, mis eeldab eraldipakkimist. Enam eiole juleti taga müüjat, kes ostu paberisse
keerab.
Kile tootmine onressursimahukas ja seegakeskkonnavaenulik.Aga kas paberit toota onkeskkonnasõbralikum,
kui mõelda näiteks langetatud metsadele?
Teineasi on hilisem keskkonna saastamine. Ma ei viska
kasutatud kilekotte metsa alla ega pane isegi üldprügi hulka, vaid ainult selleks ettenähtud prügikasti. Kas ma siis ikka saastan nendega loodust?

AMETIÜHINGUD ON Eesti suurimad mittetulundusühingud.
Need koosnevad vabal tahtel
kokku tulnud töötegijatest,kes
sel moel ühiselt oma huvide
eest seisavad.Omaliikmete nimel saame kaasa rääkida riigi
ja ettevõtete igapäevases hingamisesning tuhandetes otsustes, mida langetatakse riigikogus, ministeeriumides, kohalikes omavalitsustes ja ettevõtetes. Liikmete hulgast sõltub,

soovil. Võime pensionieaks kirjutada ka 66, 70 või 85, aga lahendus on ikkagi reaalses töövõimes, millesse tuleb investeerida igal töökohal.

VAID 12 PROTSENTI Eesti inimestest saab regulaarselt
täiendusõpet. Kuidas aga töötada vana tarkvaraga, kui tehnoloogia muutubmaailmasnii
kiiresti? Mõlemas asjas on
ametiühingud pakkunud välja
konkreetseid abinõusid ja me
seisame nendeelluviimise eest
lõpuni.
Meie inimesed löövad tihti
käega, väsivad virelemast olukorras, kus kahetunnise laevasõidu kaugusel saab sama töö
eest märksa rohkemraha. Jah,
Soome tase on meileveel kättesaamatu, aga igapäevased majandusotsused peavad hakkama eelistamainimestüleinvesteerimisele, mis suunab miljoneid kas järjest uutesse kaubanduskeskustesse j transpordivahenditesse, mida Põhjamaadekolleegidki endale lubada ei saa. Meie arvutused kinnitavad, et majandus suudab
kandaka kõrgemaidpalku. See
suurendaks majanduslikku aktiivsust jakogutoodangut.

a

kas ühiselt väljendatud hääl
saabka reaalseks teoks.
Õnneks on meil eluvaldkondi, kus liikmesus on igati
maailmatasemelning kus koostöös ettevõtjatega mõjutame
reaalselt töötajate palgataset
ja aitame tagada töö pikaajalise jätkumise.
Olete viimasel ajal ehk
märganudtervishoiutöötajaid,
õpetajaid, energeetikuid, meremehi, lendureid jabussijuhte oma asja ajamas. Samavõrd
tahaks näha ka panga- ja kaubandustöötajaid, ehitajaid ja
riigiametnikke oma sõna ütlemas. Selleks on aga vaja ametikaaslastega liituda ja leida just

see ühing, kus omasugused juba ees ootavad.Mõnel juhul tuleb see alles luua.

KUI VASTATA PIDUPÄEVA eelõhtulküsimusele, mis teeb töötajale muret, siis muresid on
laias laastus kaks: ebakindlus
tuleviku ees jaebapiisav töötasu. Esimese sisuks on küsimused, kas tööinimesele ka tõusnud pensionieani tööd jätkub
ja kas seadus tagab selle, et
tööandja töötajat ausalt kohtleb.
Ametiühingud juhivad teiste kõrval töötukassat, kust käib
läbi juba üle poole vabadest
töökohtadest. Seisame selle
eest, et töötus ei tähendakskohest vaesumist ja uus pakutav
töö ei olekskehvem eelmisest.
Seisame ka selle eest, et

PRÄÄNIK
Viljandi lauatenniseklubi liige
Priit Vihuri võitis Eesti veteranide lauatennise meistrivõistlustel hõbe-ja pronksmedali.

Üks tähtis asi on
vanade

ÜKS TÄHTIS ASI on vanade ae-

aegadega

gadega võrreldes muutunud:
meil ei ole vaja enam tööandjaid kapitalistideks sarjata ja
suusoojaks turumajandust sõimata. Ettevõtlusvabaduse tulemusena olemekoos tööandjatega kasvatanud rahvuslikku
kogutoodangut ja aidanud riiki paremale järjele. Tootlikkust ja ühtlasi heaolu saavad
suurendada ainult töötajad ja
tööandjad üheskoos.
Meie aegruumis on tööandjameie parim partner, kellega
tahameteha asjalikku ja mõnusat koostööd.Täpselt sama suhtumist nõuame vastu, iga päev
jaigalt tööandjalt. Siinkirjutaja onkogenud, et ühinenud töötajaskond saabtehaparemaks
nii endakui tööandja elu jaseda me peamegi püüdma.
Kui me vahel ennast ka pisut tugevamalt väljendame ja
mõnes küsimuses väikesestreigigi püsti paneme, siis ikka selleks, et andamärku suuremast
koostöösoovist ning igatsusest
tööandjaga suurema ühisosa
järele. Lõppeesmärk on meil
tööandjaga alati sarnane: teha
koos imetegusid, tagada tulu
nii endale kui tööandjale ja
lõppkokkuvõttes ehitadaühist
elamisväärsetkodu.

võrreldes
muutunud:
meil ei ole
vaja enam
tööandjaid
kapitalis-

tideks sarjata ja suusoojaks
turumajandustsõi-

mata.

hoitaks töötaja tervist.Kõikjal
maailmas nihutatakse pensioniiga. Paraku on riigikontroll
näidanud, et Eestislahkub töötaja tööturult keskmiselt neli
aastat enne 65-aastaseks saamist ja enamasti mitte omal

PIITS
Viljandi Tegelaste Toa väliterrassi juures kraavis vedelevad vanad prussitükid.
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8000Kultuuriminister

Urve Tiiduse
saab
kaheksa
muusiotsusega
kaüritust tänavu riiklikku toetust
kokku 73 500 eurot. Esimest
korda saab raha Viljandi kitarrifestival, mille tarbeks annab minister 8000 eurot.

UUDISED

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

Teles karussellitab
edasi kuus last

Elmo Riigile tõi tunnustuse rabakontserdi jäädvustus

Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Sakala keskuses esinenud 71 Viljandimaa
laululapsest selgusid
kuus paremat, keda
ootab sügisel telesalvestus ja järgmise aasta jaanuaris ülesastumine telesaates «Laulukarussell 2015».

ELMORIIG

«Esimese kuue või kaheksa
seas oli tase väga ühtlane,»
märkis Maarika Reimand,
kes on üks «Laulukarusselli»
Viljandimaa vooru korraldajatest.«Nullkomadega võisid
need punktide vahed mõnel
kohal olla.»
Tema enda juhendatavatest Viljandi muusikakooli
laululastestpääses televooru
kolm igast vanuseklassist
üks.
–

Sakala fotograaf Elmo Riig sai tunnustuse Eesti suurimal fotovõistlusel «Looduse aasta foto».
Ülesvõttega, mis on tehtud Suure-Jaani
muusikafestivali ajal Hüpassaare rabasaare
päikesetõusukontserdil, pälvis ta täiskasvanute arvestuses kategoorias «Inimene ja loodus»
kolmanda koha.
Ehkki foto «Öökontsert» on tehtud hommikupoole ööd, ei valmistanud kesised valgustingimused piltniku sõnul kuigi suuri raskusi,

sest inimesed päikesetõusukontserdil eriti ei
liigu. «Nad puhkavad ja naudivad.»
Eesti suurimal fotovõistlusel «Looduse aasta foto» osales seekord 1150 autorit ligi 8500
tööga.

Võistluse auhinnafond oli kokku üle
10 000 euro. Peaauhinna, reisi Tansaaniasse
võitis Andrus Allikas fotoga «Karge hommik».
Töid hindas žürii Rein Marani juhtimisel.
(Sakala)

Järveäärsed ärid ootavad jooksu

ajaks suurt hulka kundesid
Karl-Eduard Salumäe
karl.salumae@ajaleht.ee

Kaks Viljandi järve
ääres asuvat majutusasutust on neil päevil
pilgeni täis jooksuvõistluseks siia sõitnud inimesi. Suvekohvik Bangalo avab aga 1. mail
uksed erandkorras.
«Kõik toad on juba ammu ära
broneeritud,» ütles Aasakülalistemaja juhataja Hedli Kivilaan. Ta täpsustas, et ümber
Viljandi järve jooksuajaks võeti viimased vabad kohad ära

aasta alguses.
Peaaegu kõik ruumid olid
eilseks kinni pandud ka automaathostelis Just Rest. «Aga
võib-olla on hommesamal ajal
juba täismaja,» sõnas JustResti juhatajaReti Joandi.
Joandikinnitust mööda on
hostel kindlastivõitnud sellest,
et järvejooksuüritused on jagatud kahele päevale. Teadupärast saavad juba täna õhtul
teoks lastejooksud japastapidu.

«On üks sats inimesi, kes tuleb 30. ja lahkub 1. kuupäeval,
ning teine sats, kes tuleb 1. ja
lahkub 2. kuupäeval,» selgitas
Reti Joandi.
Kui tavapäraselt registreeritakse kliente Just Restis väljakeskpäeval, siis 1.mailnihutatakse see kellaaeg erandkorras kolm tundihilisemaks.Sel
juhul jõuavad jooksma tulnud
kliendid pärast end hotellis
ära pesta ja asjad rahulikult
kokku panna.
Aasa külalistemajas on
HedliKivilaane sõnul korraga
töölkahe vahetuse jagu inimesi. Suurem vajadus töökäte järele tuleneb tema selgitust
möödaka asjaolust, et äsja toodi külalistemaja terrassile
lauad ja toolid.
Suvekohvik Bangalo tehakse 1. mail samuti lahti. Üks
omanikke Urmet Peterson ütles, et pakutakse sellele söögikohale tavapärast menüüd:karastusjooke, kebabit ja muud
säärast.Ühtlasi kinnitas Peterson, et koht avatakse püsivalt
alles maikuu lõpul, aga 1. mail
tehakse uksed lahti ikka sel
kaalutlusel, et siis on järve

Laul kõlab uuesti sügisel
3–7-aastaste seas läks «Laulukarusselli» Viljandimaa voorus esikoht Triinu Johanna
Sepale Suure-Jaanimuusikastuudiost ja teiseks tuli Viljandimuusikakooli laululaps
Eva Mai Riin Viira.
8–10-aastastest tunnistati
parimaks Võhma muusikakooli solistVaikoAasaküla ja
talle järgnes JeteLiisa Kiik
Viljandi muusikakooli laulustuudiostViva la Musica.
Kõige vanemate karussellitajate, 11–13-aastaste hulgast sai esikoha Viva la Musica neiuKatrina Merily Reimand ja teisena pääses televooru Viljandi muusikakooli
õpilane NoraViikmaa.
«Laulukarusselli» eelvooru telesalvestused on tuleval
sügisel Tallinnas Eesti Televisioonistuudios. Sealtedasi
valitakse võistlejad kahte
poolfinaali, kust selguvad fi-

naalis lauljad, keda on igast
vanuserühmastkaks.
Viljandimaa solistidel on
«Laulukarussellil» seni hästi läinud. «Alati on üks laps
või isegi mitu finaali jõudnud,» lausus Maarika Reimand.
Viimatise «Laulukarusselli» finaalis laulsid kaks
Viljandi tüdrukut:kuni seitsmeaastaste seas Elinor Luik
ja 11–13-aastaste vanuserühmas Deivi Tobreluts.
Hedi-Kai Pai, kes oli samuti üks maakonnavooru
korraldajatest, lisas, et Viljandile on tuntust toonudka
Mariann Õmblus. «Tema on
kolm korda «Laulukarussellil» osalenud jafinaali jõudnud ning iga kord publiku
lemmiku tiitliga tagasi tulnud,» lausus Pai.
2010. aastal finaali pääsenud õpilase Stefan Airapetjani kohta lisas Pai, et tema
on vististi Viljandi lauljatest
olnud kõige lähemal üldvõidule. «Mullesosistas tookord
üks Eesti Televisiooni töötaja, et Stefanil jäi kaks häält
peapreemiast puudu.»
Tänavusel «Laulukarusselli» Viljandi kontserdil võis
näha, et jubapäris pisikestel
laululastel oli käes oma pill.
Esiti tunnistati küll kõhklust,
kuid lavalkadus suurem hirm.

Koor jäi hindamata
Maarika Reimand rääkis, et
mõnel lauljal oli abiväge kaasavõetud. «Tantsijaid otseselt
küll mitte, aga mõnel olid
taustalauljad, et solisti lugurikastada või kaunistada,» rääkis ta. Sellised lisandidpunktiandmistsiiskiei mõjutanud.
Erinevaid pille ei peljatud kasutada, sest «Laulukarusselli» lugusid on esitatud
ka teistelkontsertidel.
«Aga konkursil hinnati
küll ainult lauljat jamuud lisad tulemust ei mõjutanud,»
sõnas korraldaja.

Eile alustati staadionil stardikoridori ehitust. Suurjooksuks on ettevalmistusi teinud ka mitu Viljandi majutus- ja söögikohta.

ääres liikvel väga palju inimesi.

Bangalo on avatud ka 4.

mail, mil peetakse Mulgi ratta-

maratoni. Ka järveäärsed majutusasutused ootavad samaks
ajaks suurt hulka kundesid.
Reti Joandi tõdes, et rattama-

ratoni ajaks on toa broneerinud märgatavaltvähem inimesi kui ümber järve jooksu
ajaks, kuid ta ei välistanudvõimalust, et lähemal ajal kasvab
broneeringute arv jõudsalt.
«Õnneksinimesi ikkaliigub.
Kurta ei saa,» resümeeris ta.

MARKO SAARM

Pühapäeval laulsid lapsed Sakala keskuses selle nimel, et pääseda «Laulukarusselli» televooru. Seal on juba siht jõuda finaali,
kust on oma muusikuteed alustanud mitu tuntud lauljat.
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Ümber järve

Silver Sepp
osaleb
Pilistvere
«Vaba tahte
ülistusel»
Egon

30. aprill 2014

jooksu ajaks
tõotab kõledavõitu
vihmast ilma

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Aivar
Täna kell 20 tasub kõigil
Silver Sepa austajatel minna Pilistvere kirikusse, kus
ta astub üleskoos kohalike
noortega.
Viiendatkorda aset leidev noortekontsert «Vaba
tahteülistus» on veidikurva alatooniga, sest on pühendatud 2010. aastal traagiliselt hukkunudkohaliku
tütarlapse Marie-Helene
Pruuni mälestusele.
Üks tänavuse kontserdi
korraldajaid, Marie-Helene
Pruuni vend Richard
Pruun sõnas, et Silver Sepp
on ehe muusik, kellega
koos on Pilistvere noortel
rõõm esineda.
Tänavu Tuuli Juki juhatuselüles astuva Pilistvere
noortekoori repertuaaris
onka omaloomingut. Vürtsi lisavad trummid,
djembemida mängib kohalik noor
muusik Marta Pedosk.
Värskelt on Pilistvere noortekoorsalvestanudkümme
laulu, sealhulgas Maria
Gertsjaki ja Marta Pedoski
kirjutatud lood Marie-Helene Pruuni mälestuseks.
«Ootame ühist musitseerimistSilver Sepaga väga, ta on meile olnud suureks eeskujuks,»sõnas Marta Pedosk.
Silver Sepp usub, et sellest tuleb vägev kontsert.
«Pilistveres on väga tore ja
särtsakas noortekamp, kellega oleme teinud mõnusaidproove,» sõnas ta.
Muusik lisas, et Pilistvere on võimas ja maagiline
koht ning praegu iseäranis
kaunis, sest tavalisest mitu
nädalat varem on kiriku
ümber õide puhkenud tuhandednartsissid.
Pilistvere vaimulikHermannKalmus ütles, etkontserdi järel on traditsiooniks
käia Marie-Helene haual.
Kontsert on tasuta, soovi korral võib tehaannetuse Pilistvere noorte tegevuse toetamiseks.

Sakala
kajastab

suurjooksu

Täna jahomme saabSakala digilehest sakala.ajaleht.
ee operatiivset infotümber
Viljandi järve jooksu ja sellekõrvalürituste kohta.
85. korda teoks saav
suurjooks juhatatakse sisse
juba täna kell 17 algavate
lastejooksudega, millele
järgneb koolide teatevõistlus.Peastart antakse 1.mail
kell 12ning võitja peaks selge olema vähem kui 40 minutitpärast seda.
ViisSakala ajakirjanikku kajastavad Viljandi
spordi suursündmust nii
uudiste, fotode kui videote
kaudu. Kõigile Sakala tellijateleon digilehe lugemine
tasuta, selleks tuleb vaid
ennastlugejaksregistreerida. (Sakala)

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Erinevad prognoosid pakuvad üsna üksmeelselt, et homse
ümber Viljandi järve
jooksu ajal sajab vihma
ja napib sooja. Suurt
sadu siiski näha pole ning põgusalt võib
paista päikegi.
Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse ilmaprognooside
osakonna juhataja Taimi
Paljak uuris eile pärastlõunal järele, mida näitavad ilmakaardid lähemateks päevadeks Viljandi kandi koh-

ta.
Tänane õhtu on sajuta ja

Vaksali tänav 11 asuva kostüümilaenutuse perenaise Aigi Märtini sõnul niisugust nõida lapsed ei karda,
sest selle silmad ja hambad ei mõju tõetruult.
MARKO SAARM

LAENUTUS

Nõiakostüüme
küsitakse
enamasti lastele
Sten Mahov
sten.mahov@ajaleht.ee

Kostüümilaenutusest võtavad nõiariideid enamasti maal elavad inimesed, sest rahvamajades on volbripidude korraldamine veel au sees.
Vaksali tänav 11 asuva kostüümilaenutuse perenaine Aigi
Märtinlausus eile, et nõiakostüümide vastu hakati huvi
tundma juba eelmiselreedel.
«Kultuuri-võiseltsimajad on
maal veelneedkohad, kus mingeid volbriöö üritusi tehakse,»
nentis ta. «Viljandis on üüripinnad nii kallid, et üritusi eiole.»

Nõudlus jättis uksed valla
Kuigi teisipäeviti ja kolmapäeviti peaks kostüümilaenutus

kinni olema, on nõudluse tõttu

sel nädalal uksed lahti. «Täna
on mul käinud seitse inimest,
homme on lubanud tulla veel
kaks,» loetles Aigi Märtin eile
pärastlõunal. «Muidugi küsime
inimestelt, kuhu nadkostüümidega lähevad. Riideid võetakse ikka mingi kindla sihiga,
mitte niisama volbriööl linna
peale minemiseks.»
Kui varasematel aastatel
on volbriööks erisuguseid kostüüme laenanudka täiskasvanud, siis viimastelaastatel on
rõivaid võetudainult lastele.
«Kõpu lasteaeda, Holstresse, Tarvastusse ja Paistusse läheb palju, Viljandist ka Karlssonisse. Ühte lasteaeda jäävad
lapsed riietega ööbima,» teadis
ta rääkida. «Mõned täiskasvanud on ka ikka laenanud, näiteks Saarepeedi naised,» lisas

ta.
Huvi sõltub laenutuse perenaise tähelepanekut mööda
paljuski ilmast ja nädalapäevast. «Külma ilmaga on kostüü-

me võetudka ümber Viljandi
järve jooksuks, sest siis on arvatud, et headaega niikuinii ei
saa. Selaastal aga onkuiv ning
sportlased lähevad aega lööma.»

Igaüks leiab ise midagi
Ugala teatrislaenutataksekostüüme,mis sobivad nii stiilipidudeks, karnevalideks kui
maskeraadideks. Laenutada
on võimalik mitme ajastu rõivaid.
Liia Prants ütles, et inimesedteatrist volbriööks kostüüme laenuksküsimas käinud pole.«Nõiakostüümemeileriti ei
ole. «Õed nõiduses» läks just
maha, ehk on sealt midagi,»
märkis Prants. «See on ka selline teema, et igaüks leiabise
midagi.»

Tema sõnutsi laenutamiseks kostüüme eraldi tehtud
ei ole, kõik on pärit teatrilavalt.

Nõiad saavad sabatit pidada ööklubides
Kuigi Viljandis tänavu avalikult volbriöödei tähistata, pakub nõidadele pidutsemisvõimalustmitu siinset ööklubi.
Täna tund enne südaöödal-

gab ööklubis Qclub volbrimöll,
kus üles astub räpparite grupeering Hanf Kung.
Ööklubis Club Red leiab
aset saladuslik volbriöö ning

plaate keerutab DJ Tsälp
Näuhh.Kokteilibaaris Cheers
on volbriööl retroõhtu, muusikat valivad klubi residendid.

nõrga põhjakaare tuulega.
Õhutemperatuur on 7–10
kraadi. Öö hakul on ilm samuti sajuta. Tuul pöördub
idakaarde ja on veel nõrk.
Õhutemperatuur langeb kolme soojakraadini võinulli.
Paljak märkis, et ööl vas-

tu homset ja hommikul suureneb saju võimalus: kõige
tõenäolisemalthakkab sadama kella 5 ja6 paiku, aga nõrgalt. Sooja on 3–5 kraadi.
Hommikul kella 6–11on sadu
tihedam, sooja on 7–9 kraadi.
Homme kella 11 ja 12paiku on vihm tõenäoline, kuid
see peaks juba nõrgem olema. Sooja on 9–11 kraadi.
Jooksu stardi järel ehk pärast kella 12 püsib nõrga vihma võimalus. Sooja on 10–12
kraadi, õhtul langeb temperatuur 3–4 kraadini.
Paljaku sõnul saabub
homseks Skandinaavia lõunaosast üle mere madalrõhkkond ning ülaltoodud prognoos on arvestusega, et tsüklon liigub üleKesk-Eesti.
Lisaks Eesti enda ilmateenistuse ennustusele vahendab Sakala siinkohalkolme välismaistilmaennustust

Viljandi piirkonna kohta.
Needki prognoosid olidavaldatud eile pärastlõunal.
Ameerika ilmaprognoosi
mudelil põhinev portaal
Weatheronline vahendas, et
30. aprillil tulebViljandi kandis sooja kuni 14 kraadi ning
ilm on vähese pilvisusega ja
kuiv. Öö vastu 1. maid tuleb
samuti selgevõitu ja õhutemperatuur võib langeda ühe
külmakraadini. Keskpäevast
on oodata vahelduvat pilvisust ja hooti vihma, sooja tuleb kuni 11 kraadi. Õhtupoole peaks sadu lõppema. Tuul
puhub mõlemal kuupäeval
kiirusega 1–3 meetrit sekundis.
Venelasteportaal Gismeteo teatas, et 30. aprillil on
Viljandis selge ilm kuni 12
soojakraadiga. Ööl vastu 1.
maid aga läheb pilve ning
õhusoe alaneb kahe pügalani. Hommikul on endiselt pilves ja sajab, sooja on kuni
viis kraadi. Päev on vahelduvalt pilves ja sajab veidi vähem, sooja tulebkunikümme
kraadi. Õhtul alaneb temperatuur kolme soojakraadini
ja tibutabedasi. Tuul puhub
kiirusega 1–6 meetrit sekundis.
Norrakate portaal Yr vahendas, et 30. aprill möödub
vahelduva, vähese ja täiesti
selge taeva all ning sooja tuleb kuni 11 kraadi. Öö vastu
1. maid möödub selgelt ja
õhutemperatuur võib langeda nulli.Norrakad täpsustavad, et alates kella kuuest
hommikul võib õhutemperatuur langeda kolme külmakraadini ning hakkab pisut
sadama. Keskpäeva paiku on
näha ilmamuutust: sooja
võib tullakuue kraadi ringis,
pilvisus vaheldub ning vihmast jääb alles põgus tibutamine. Õhtul tõuseb õhusoe
kraadi võrra ning taas suureneb sajuvõimalus. Tuul puhub kiirusega 2–3 meetrit sekundis.

Uhke hoone ei
leidnud seegi
kord omanikku
Viljandis tühjalt seisvaendise kultuurikooli peahoone
ostmise vastu tunneb huvi
küll üha enam inimesi, kuid
viimatine oksjon läks taas
nurja.
Aasta tagasi 650 000 euro
eest sundmüüki pandud uhke hoone oli nädal tagasi
enampakkumisel 110 000 euro eest, kuid oksjon nurjus
taas. Kinnistut müüb kohtutäitur omaniku võla katteks
ning hoone pakkumisega tegeleb kinnisvaramaakler Siirius Sikka.
«Kahjuks ka seekordsel
enampakkumisel ei olnud
ühtegi osalejat. Küll aga näitasin veel ühele huvilisele
objekti,» kommenteerista kahe oksjoni vahele jäänud pe-

rioodi. «Pärast enampakkumise päeva võttis ühendust
ka üks väliseestlane, kes on
samuti oksjonivaral silma
peal hoidnud.»
Sikka hinnangul on müügi takistuseks endiselt AdelanKVH kasuks seatud hüpoteek. Nimelt saab hoone
müügist saadava raha endale Bigbank, kuid Adelan
KVH võlanõue jääbkehtima
ka pärast kinnistu müüki.See
firma tahab uuelt majaomanikult saada 115000 eurot.
Laidoneri plats 8 aadressil asuva hoone tulevikukohta pole seniotsuseid langetatud. Võimalik, et hinda langetatakse veel ning hoone pannakse seejärel uuesti oksjonile. (Sakala)
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Sees istumise asemel maja ees
ehk Välikohvikud võtavad maad

Järved

ja jõed
janunevad
vee järele
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Ketlin

Beljaev
ketlin.beljaev@ajaleht.ee

Järvedes ja jõgedesloksub
praegu märksa vähem vett
kui tavaliselt kevaditi sel

Viljandlane, kes soovib
väljaspool kodu või kontorit einestada, saab seda juba nii mõnelgi pool
vabas õhus teha.

ajal.
Keskkonnaagentuuri
hüdroloogia osakonna peaspetsialist-hüdroloog Ene

Kõik söögikohad pole üsna pikast soojaperioodist hoolimata
laudu ja toole veel välja kolinud.

Harmoonia

Randpuu vaatas järele, et
eile hommikuloli Võrtsjärve tase 21 sentimeetrit üle
Rannu-Jõesuu vaatlusposti
nullpunkti.
Selle kuupäeva keskmiseks on aastakümnete
jooksulkujunenud aga 108
sentimeetrit üle nulli
seega oli veetase 87 sentimeetri jagu tavalisest madalam.
Küll eiole see käesoleva aasta madalseis. Kõige
madalam oli Võrtsjärv 21.
märtsil, mil veetasemena
läks kirja kolm sentimeetrit alla nullpunkti.
Võrtsjärvest toitu ammutav Emajõgi voolas eile
tasemel 61 sentimeetrit üle
Tartu vaatlusposti nullpunkti.
Aastakümnete
keskmine tase sel päeval olnuks 168 sentimeetrit üle
nulli. Nõnda oli jõgi tavalisest madalam 107 sentimeetri võrra.
Kõige madalamal on
Emajõgi tänavuära käinud
8. märtsil, mil mõõdeti miinimumiks 54 sentimeetrit
vaatlusposti nullpunkti järgi.
Randpuu tõi välja ka
Tänassilma jõe vaatluspunkti andmed, aga selle
vaatlusrea statistika on lühike, saades alguse 2006.
–

Sakala keskuses tegutseval
Harmoonial paistab olevatlinna suurim välikohvik:laudu jagub nii alumiselekui ülemisele kiviterrassile. Korraga mahub sinna sööma või kohvitama
kümneid inimesi. Alumisel
korrusel istujatel tuleks arvestada, et seda varjab päikese
eest ülemine osa, mis ise on
taevakiirtele valla. Seega leiavad endale sobiva koha nii
need, kes eelistavad istuda vilus, kui ka need, kes ei raatsi
lõunapausil päikese paitusest

ilma jääda
värk.

–

harmooniline

Esmaspäeva lõuna ajal oli
vilul terrassil hõivatud neli
lauda, päikese käes ei istunud
aga üllatavalkombel keegi. Et
ülemine terrass on kohvikust
kaugel, võibkliendile tunduda,
et see polegi kohviku osa.

Suur Vend
Harmoonialelähim söögikoht
on pubi Suur Vend. Ka seal
saab juba õues süüa samuti
maja küljes oleval terrassil.
See on piiratud puitvõrestikust
seinaga, mis tekitab hubase
nurgakese.
–

Aasa kohvikus pandi toolid ja lauad õue eile, mõeldes suurjooksule, mis toob kohale tuhandeid välejalgu ja neile kaasaelajaid.
val oligi jäätiseputka päris
kuum koht, sest selle juures
maiustas nii mõnigi piimaste
vuntsidega klient.

Tegelaste Tuba
Tegelaste Toa terrass on sööjate päralt poolenisti teiselpoolelturritavad välja naelad, sest
–

sedaparandatakse. Vanad terrassitükid on visatud sinnasamasse kõrvale. Sööjaid sealteisipäeval kõhukorisemise tipptunnil, kella poole ühe ajal näha polnud.
Söögikoha trepi ees laiutab
suur laud, mille taga poleks ma
kirjade järgitohtinudistet võttagi, sest sildil seisab: «min 5

Roheline Maja
Tartu ja Koidu tänava nurgal
asuva Rohelise Maja aeda sel
aastal välikohvikutei tule, sest
see nõuakslisaressursse.Et tegu on ökopoega, onka välikohvik lahendatud ökolt: töötajad
tõstavad ilusailmakorralkaks
ümmargust lauda otse kõnniteele. Väljas jagub istekohti
korraga neljale inimesele. Keda ei häiri möödakäijate pilgud supikaussi või Tartu tänava mäest üles rühkivad autod,
saab õues einestatudküll. Selline lahendus meenutab Hispaania väikelinnadevälikohvikuid, olles oma lihtsuses isegi
romantiline.

Aida kohvik
Kui enamasti on välikohvik
alalise kohvikuga samal tasapinnal ja maa peal, siis pärimusmuusika aida oma leiab
katuselt. See on vaieldamatult
Viljandi parima vaatega välikohvik. Võibolla ka tuuliseim.
Teisipäeval kell 12 polnud seal
ühtegi lõunatajat peale söögi-

kohti vaatamas käinud ajakirjaniku. Üks paarike pistis korraks nina üle ukse, aga tuul
sundis neid kiiresti sisse tagasi kolima. Kuklid tahtsid taldrikult lendu minna ning prae
lauda toonud ettekandjapalus
vabandust, et tuulehoog olisellelt kaunistuse viinud. Vaikse
ilmaga on aga justsee välikohvik koht, mida julgeks soovitadaka välismaa turistidele.Mahutab palju, on stiilne ja pri-

vaatne.

Aasa kohvik

Vabaduse plats
Fellini kohviku terrassil veel
laudu pole
need peaksid
kliente ootama 1. maist. Välikohviku tarbeks hakkab siis
tööle üks inimenerohkem kui
tavaliselt.
Fellinikõrval asuvast j äätiseputkast, miskuulubAasa Pagarile, on saanud juba mõnda
aega osta masinajäätist ja ilusa tuutuga võib ka sealsamas
kohvikulaua taga istet võtta.
Kioski juures jagub toole kaheksale inimesele. Suvise ilmaga on see ideaalne võimalus
väike peatus teha. Esmaspäe-

person». Kui terrass taas viisakama ilme saab, võib seal arvatavasti jälle rohkem liikumist
näha, sest praegu jääb mulje,
et see koht ei tööta.

–

Omapäraseim välikohvik on Tartu ja Koidu tänava nurgal asuval Rohelisel majal. Varem on kohvik tegutsenud maja taga aias, aga tänavu se-

da seal ei avata.

Viljandi järve lähedal Aasa
kohvikus esmaspäeval veel toole ja laudu väljas polnud, sest
hooaeg algas seal alles eile.
Külalistemaja omanik Hedli
Kivilaan ütles, et välikohviku
avamine viibis mitmel põhjusel. «Kui teenindajad jooksevad petlike ilmadega sisse ja
välja, pean nende
haigestumise
korral selle töö
ise ära tegema,»
selgitas ta.
Pealegi
nõuab väljas
teenindamine
lisatööjõudu,
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mida Kivilaan loodab suurjooksu ajaks leida. Järgmisel
nädalal peaksid einestajatele
hakkama varju pakkuma päikesevarjud. Omanik ei oleks
terrassi enne nendesaabumist
tegelikult avanudki, aga et neljapäeval saabub tuhandeid
ümberjärvesilkajaid, läks see
käiku.

Grand Hotel Viljandi

restoran
Veel pole istumisvõimalust ka
Grand Hotel Viljandi juurde
kuuluval terrassil. Restorani
peakokk Andrus Tulp ütles, et
suvenurgake on plaanis laudade ja toolidega täita lähipäevil kui hästiläheb, siis juba 1.
mail. Õuekohviku mööbel läbib enne hooajale vastuminekut väikese parandus- ja uuenduskuuri. Hotell avatava välikohviku tõttu lisatööjõudu ei
kasuta.
–

Lokaal City
Tartu tänaval asuva City kohviku kõrval onsuur puidust terrass, kuhu pole veelvälikohvikut kerkinud.Kohviku omanik
Toomas Loitmaa ütles, et see ei
sõltu neist oodatakse, millal
A. Le Coq toob varjud. Päike
on ennast näidanud juba mitu
nädalat, aga varjudega toidukohti toetav firma veel mitte.
Tavaliselt juhtub see Loitmaa
sõnul maikeskel. Kohvik ei saa
endale isiklikke päikesevarje
lubada, sest üks säärane maksab poolteist
tuhat eurot. Nii sõltubki varjude City
terrassile tulekõlletootjast, kes saab
sellest omakasu
ennast südalinnas reklaamida.
–

–

aastast.

Eile hommikul oli Tänassilma jõe veetase 17 sentimeetrit üle nullpunkti,
mis on ka selleaasta madalaim seis.
Lähipäeviks lubab ilmaprognoos vihma, aga
kui palju imab kuiv maa
endasse ja kui palju jätab
veekogudele, on iseküsimus.
«Ennustama ma ei hakka, kuigi loodan, et ehk ikkagi tuleb sademeid,» lausus Randpuu. «Enamasti on
kuivale kevadele järgnenud vihmane suvi, kuid on
olnud ka erandeid.»
Ta tõi näiteks Võrtsjärve veetaseme rekordiliselt
madala seisu 1996. aastal.
Toona oli järv 29. aprilli
praegusest
hommikul
üheksa sentimeetri võrra
madalam jaalanes suve lõpuks veelrohkemkui meetri jagu.
Võrtsjärve absoluutse
miinimumina on kirjas 93
sentimeetritalla nullpunkti 1996.aasta 6. septembrist.
Tuule mõjul saavutas järv
veelgi madalama taseme
tookord 16.septembril, jäädessiis 121 sentimeetritalla nullpunkti.
Absoluutse maksimumina onkirjas aga 221 sentimeetrit 1923. aasta 26. novembrist. Seega on Võrtsjärve tase kõikunud ilma
tuule mõjuta 314sentimeetri võrra.
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Saksamaa plaanib

Euroliit täiendas
Venemaa musta
nimekirja

alampalka

Euroopa Liit otsustasesmas-

Üks

sakslaste viimase aja lemmikKristiina
Vaarik
vaidlusteema on
alampalga kehtestamine.
Eestlasele võib see tundueestlane Saksamaal
dalausauskumatu: seni
polegi alampalga määra!
Hiljutine kurioosne
näidepärineb Grossräscheni linnast, kus advokaat maksis ühele alluvale 1,54 ja
teisele 1,65 eurot tunnisehk 100 eurot kuus. Ilmselgelt eiela
Saksamaal sellerahaga ära. Nondele inimestelemaksti töökeskusest küll lisaraha, kuid normaalseks ei saa selliseid
palgasummasid pidada.
Alates 2015. aastast hakkab Saksamaal kehtima alampalk 8,50 eurot tunnis.Mõnes valdkonnas, nagutaksonduses
japõllumajanduses, antakse kaheaastane lisaaeg vajalike
muudatuste tegemiseks.
Pärisanarhia Saksamaal siiski ei valitse. Juba praegu on
13töövaldkonnaskindlaks määratudalampalk, näiteks ehituses,elektroonikatööstuses, koristusteenuste puhul japesumajades.Kehtivad määrad on siiski üsnakõikuvad. Nii saavadendise Ida-Saksamaa juuksuridarvestada6,50 eurosuuruse tunnipalgaga, samas kui endiseLääne-Saksamaa ehitajad võivad rõõmustada 13,95euro suuruse tunnitasu üle.

Sotsiaalministri

kinnitust mööda võidavad uuest seadusest kõik, kes töötavad kõvasti, aga teenivad nii vähe,
et sellest pole võimalikära elada. Seda, et ettevõtted

hakkavaduue seaduse vastuvõtmise järelIda-Euroopast
massiliseltodavat tööjõudu sisse vedama, eipea tema sõnul
kartma. Toll saab juurdetöötajaid, kes peaksid kontrollima
seadusestkinnipidamist, ning ehituses hakkavad peatöövõtjadkontrollimaendale alluvaidfirmasid. Sama suurt alampalka tuleb makstaka välismaaltpärit töötajatele, ükskõik,
kas nad on palganud firma
Saksamaalt või väljastpoolt.
Firmad, kes tabatakse sel”
lelt, et nadei maksa alampalka, peavad tasuma kuni 50 000
Saksamaal on
eurosuuruse trahvi. Erandiks
alampalga määramisel on
aina enam ka
õpipoisid, vabatahtlikud,
inimesi, kes
praktikandid japikaajalised
põhitöökotöötudesimese kuue kuu
jooksul.Nendelealampalka
hast saadava
maksma ei pea. Kui koolis või
palgaga ära ei
ülikoolis on praktikum kohustuslikvõi see on maksimaalela ja onsunselt kuus nädalat pikk, võib
nitud võtma
selle tegija tasu olla ka väiksem kui 8,50 eurot tunnis.
endale lisaSaksamaal väga levinud
töökoha.
praktikandikohtadele võib
aga uus seadus saatuslikuks
saada juhulkui praktika on
vabatahtlikvõikestab üle
kuue nädala. Paljudel väikefirmadel, kultuuriorganisatsioonidelvõi mittetulundusühingutel pole võtta raha, millega
praktikantidele ettenähtud alampalka tasuda. See võib
praktikakohad defitsiitseks muuta. Teisalt, kui võtta praktikant tööle vaidkuueks nädalaks, ilma et peaks palka maksma, jääb õpiaeg liiga lühikeseks.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep lausus, et teabevärava eesti.ee kasutamine peaks muutuma igale kodanikule ja ettevõttele aktiivseks viisiks riigiametitega suhelda.
PEETER LANGOVITS (POSTIMEES)

ANDMEKAITSE

Digisuhtlus puksib
paberil pookstaveid
Andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar
Peep andis õiguskantslerile iga-aastase ülevaate selle kohta, kuidas
on Eestis tagatud eraelu
puutumatus ja elanike
õigus saada teavet asutuste tegevuse kohta.

–

Paljud

kõrgkoolilõpetanud on seni töökoha leidnud tänu varem tehtud praktikale, agakui firmadelpole raha võiei soovinad praktikante alampalgaga tasustada, võib juhtuda, et ka tavafirmades väheneb praktikakohtade arv järsult. See tähendab paljudele noortelekeerulisemat teed esimese töökohani. Tööturu- jatööuuringute instituudikorraldatud uurimuse järgileiab aastas umbes 600 000
praktikandist 150000 noort justnii kindla töö.
Saksamaal on aina enam ka inimesi, kes põhitöökohast
saadavapalgaga ära ei ela jaon sunnitud võtma endale lisatöökoha, kust saadav palk on kindlaks määratud: 450 eurot
kuus.Kõrvaltöö tegijaid oli möödunudaastal 3,02 miljonit ja
enamastipakutakse osalise tööajaga kohti teenindusettevõtetes, nagu restoranides ja baarides või tervishoiuga seotud
asutustes. Lisatöö pealt ei pea maksma makse, ei terviseega sotsiaalkindlustust.

Šokolaadipoes töötades võib veel magusam tunduda lubadus saada järgmisest aastast kindlaks määratud miinimumpalka.

Peep ütles, et teabevärav eesti.ee peaks muutuma iga kodaniku ja ettevõtte aktiivseltka-

sutatavaksisiklikuks sahtlikeseks Eesti avaliku sektoriga
suhtluses. «E-suhtlust tuleb
eelistada pabersuhtlusele ja
on aeg, et ettevõtetele muutuks see kohustuslikuks,» lausus ta.
Peadirektor märkis inspektsiooni aastaaruandes, et
kaitstes üksikisiku õigusi eraelule jaavalikule teabele, tagatakse ka üldisi huve.

«Ilma inimeste usalduseta
on nii avalikul kui ärisektoril
raske luua ja arendada e-teenuseid ja andmekogusid. Jälgides, et isikuandmeid eikasutataks vääralt, loomeusaldust ja
aitame kaasa infoühiskonna
arengule,» tähendas ta.
Inspektsiooni hinnangul on
üldine aadress- jakontaktandmete kvaliteet seniveelmadal
ning asutustes torkab silma
menetluspõhine ja dubleeriv
rahvastikuandmestiku kogumine.Peep tõi välja, etkodanikul võiks olla teabeväravasüks
koht ja üks digivorm, kus ja
kuidas ta saaks tehakõikidesse asutustesse pöördumisi, nagu teabenõudeid, selgitustaotlusi, märgukirju, kaebusi ja
vaideid.
Tänavukeskendab inspektsioon oma töö e-kaubanduse ja
väikeettevõtete nõustamisele,
koostades juhendeidisikuandmete ja infoturbe alal ning te-

hes tihedat koostööd tarbijakaitseametiga.Lõpetamisel on
kõigi kiirlaenukontorite järelevalve, mida tehakse nii isikuandmetekaitse kui ka tarbijakaitse eesmärke silmas pidades.
Mullu valmis inspektsioonis hulk juhendeid,näiteks niinimetatud kaamerajuhend ja
töötaja arvutikasutuse privaatsuse juhend. Needonkättesaadavad inspektsiooni kodulehel
ja Riigi Teataja vastavate sea-

duste lisateabena.
Selgitustaotlusi laekusinspektsioonile tunamullu 877 ja
mullu 1370, infotelefonile tehti üle-eelmisel aastal 1160 ja
eelmisel aastal 1344 kõnet.
Kaebuste javai ete hulk kasvas
kahel viimaselaastal 404-lt 550le.Need arvudannavad tunnistust, et inimeste huvi oma põhiõiguste kaitse vastu on viimastel aastatel märgatavalt
kasvanud. (Postimees)

Noored ärimehed püüdlevad
välismaa stipendiumi
Noortele ettevõtjatele mõeldud programmi kaudu soovib
minna 6600-eurose stipendiumiga kuni pooleks aastaks välismaale ärisuhteid looma ligi
90 inimest.
Programmi «Erasmus for
Young Entrepreneurs» Eesti
partneri Marketingi instituudi
juht Anu-MallNaarits ütles, et
igakandideerija pidi detailselt
kirjeldama, kuidas tema äri
võidab just sellesse riiki mitmeks kuuks elama asumise
korral. Oluline oli usutavalt
ära näidata, kusttulebkäibe ja

kust töötajatearvu kasv, mis on
Euroopa Liidus eriti tähtsad
argumendid.

«Meile taotluse esitanud
inimeste seas on päris palju
väga huvitavaid, julgeid ja
perspektiivikaid ettevõtjaid,
kes on aru saanud, et ainult
rahvusvaheline mõõde on see,
millega tegelda tasub,» lausus
Naarits. «Ebatavaliselt palju
on kandideerijate hulgas disaini-ja IT-taustaga ettevõtlikke inimesi.»
Naaritsa sõnul hakatakse
neile, kel äriplaan valmis, Eu-

roopa sihtriikides vastuvõtjaid

ja mentoreid otsima.
«Kui vajalikud kokkuviimised on tehtud ning praktikale
suundujad ja vastuvõtjad on

leppinud kokku mõlemale sobivas ajas, saame valikud lõplikult kokku lüüa. Siis avanevad ka programmi rahakanalid,» lisas Naarits «Sõltuvalt
piirkonnast, kuhu algajad ettevõtjad oma äri edendama
suunduvad, saavad nad programmilt igakuist elamistoetust
600–1100 eurot kuus kätte.»
(BNS)

päeval kehtestada sanktsioonid veel 15 Vene ja Ukraina kodaniku suhtes nende rolli tõttu Ukraina kriisis.
Musta nimekirja lisatud isikutele laienevadviisakeeld
ja varadekülmutamine.
Otsus võeti vastu liidu
liikmesriikide suursaadikute Brüsselis asetleidnud
kohtumisel, kus arutatibloki järgmisi Ukrainakriisist
tulenevaid samme.
Teiste seas on mustas
nimekirjas Vene relvajõudude kindralstaabi ülem
asekaitseminister kindral
Valeri Gerassimov ja sõjaväeluure GRU ülem kindralleitnant Igor Sergun.
Sergun kanti musta nimekirja seoses GRU ohvitseride tegevusega Ukraina
idaosas ning Gerassimov
seoses Vene vägede koondamisega Ukraina piirile ja
sellega, et olukorradeeskaleerimiseks pole midagi ette võetud.
Euroopa Liit on nüüd
kehtestanud reisikeelu 70
Vene jaUkraina kodanikule ning külmutanud nende
vara. Neist 48 suhtesrakendatakse sanktsioone seoses
Krimmi annekteerimise ja
rahutustega Ida-Ukrainas.
22 Ukraina kodaniku suhtes rakendataksesanktsioone seoses Ukraina ajutiste
võimude algatatudkorruptsiooniuurimistega.
USA kehtestas esmaspäeval sanktsioonid veel
seitsme Vene presidendi
Vladimir Putini siseringi
kuuluva ametiisiku ja 17firma suhtes. (AFP, STT, AP,
BNS)

Ukraina ei
näe venelaste
taandumist
Ukraina välisministeeriumil pole infot, et Venemaa
tõmbaks vägesid Ukraina
piirist eemale. «Ootame
ametlikke andmeid meie
eriteenistuselt,» lausus välisministri asetäitja Daniil
Lubkivski. Ta rõhutas, et juhul kuiVenemaapeaks ületama riigipiiri, teebUkraina sõjalise vastusammu.
Vene kaitseminister
Sergei Šoigu oli öelnud telefonivestluses USAkolleegile Chuck Hagelile, et Venemaa katkestas sõjalised
õppused Ukraina piiri juures. Ka lükkas ta ümber väited sellest, et Ukraina territooriumil tegutseb venelastestkoosnev diversioonija luurerühm.(Postimees)

Obama toetus
langeb
USA presidendi Barack
Obama toetus langes aasta
esimese kolme kuuga 46
protsendilt 41 protsendile,
näitas Washington Posti ja
ABC Newsi esmaspäeva õh-

tul avaldatud uuring.
Obama majanduspoliitiliste sammudega onrahul
vaid 42 protsenti vastanuist.
37 protsenti toetabtema tegevust ravikindlustusreformi jõustamisel ja 34 protsenti seda, kuidas president on tegutsenud Ukraina kriisi ajal. (AFP, BNS)
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73 500

TEEMAD

Toimetaja MARGUS HAAV, 433 0046, margus.haav@ajaleht.ee

Kultuuriministeerium kinnitas
kaheksale muusikaprojektile
toetuse kogusummas 73 500
eurot. Esimesed toetused jagas ministeerium aasta algul.
Siis oli neid kokku rohkem
kui 700 000 euro eest.

«JAZZKAAREKE»

Väikeõde
on suureks
sirgunud
Ulvi

Võsa

muusikahuviline tudeng

Džässisõprade oodatuim
sündmus «Jazzkaar» on
jälle seljataga. Võib aga
öelda, et tänavune, 25.
festival oli senistest vägevam.
Sugugi mahaei jäänud ka üri-

tuse väikeõde, 10-aastaseks
saanud «Viljandi Jazzkaareke», millekavas leidus midagi
igale maitsele.
«Jazzkaarekese» viis kontserti leidsid aset pärimusmuusika aidas ning esinejaid oli
Eestist, Prantsusmaalt, Austriast ja Norrast.

Midagi frankofiilidele
Must tiibklaverraskete punaste kardinate taustal ja klaveri
taga istumas hallipäine ülikonnas mees. Prantslane veelpealekauba. Jah, see on pianist ja
helilooja Stéphan Oliva, kes
seisab ühe jalaga muusika- ja
teisega kinomaailmas. Olivale
nimelt meeldibluua muusikat
filmidele ja mängida filmimuusikast inspireeritud lugusid.
Nõnda oli ka «Viljandi
Jazzkaarekese» avakontsert
pärimusmuusika aidas inspireeritud filmimuusikast. Tol
õhtul esitas pianist legendaarse prantsuse režissööri JeanLuc Godardifilmidele loodud
muusikat.Kava kandis pealkirja «Vaguement Godard», mis
vabas tõlkes tähendab«Ähmaselt Godard».
See pealkiri on igati kohane, sest pianist käis muusikapaladega ringi vabalt, ometigi
hoides kinni algsetest meloodialiinidest. Oliva pikkis improvisatsiooni ka viiteid poplu-

gudele. Tore äratundmine oli
näiteks viide Rolling Stonesi
«AsTears Go By» meloodiale.
Kõlanud teoste helikeeloli
emotsionaalne, palju kuuldus
helide valulisi kooskõlasid ja
voogavaid passaaže. Ettekandele tuli mitu melanhoolset
valssi, mis kuulaja vaimusilmas Pariisi tänavaleväiksesse
kohvikusse istuma viisid.
Leidsin end ühtäkki mõttelt, et tahaksin selle muusika
taustaks Jean-Luc Godardi filme vaadata. Siis ehk oleks
kuuldu end mulle paremini
avanud. Esituse väljendusrohkusest ja interpreedi suurepärasest tehnikast hoolimata
tundsin, et tegelikult jääb režissöör Godardi ja pianist Oliva
maailm mulle kaugeks. Selle
mõistmiseks peaksin olemakas
prantslane või vähemalt selle
kultuuri ja sealhulgas filmimaailmaga, väga hästikursis.
Küll aga usun, et frankofiilidele oli too sume õhtune
kontsert igati mõnus suutäis.

Siiras kohtumine
Meeldivaksüllatuseks kujunes
Susana Sawoff Trio intiimne
kontsert teisipäeva õhtul. Intiimseall pean silmas lauljatari avatust, mis väljendus nii
lauludeskui nendevahele räägitud juttudes. Näiteks rääkis
Susana Sawoff Viljandi publikule, kui väga ta ootab vanaks
saamist, ning tundus, et tema
lood ja vahetuolek võitsid publiku südame.Triotkutsuti mitu
korda tagasi ja viimasesselisaloosse saidka kuulajad vilistades oma panuseanda.
Kleenuke austria lauljatar
kiirgas elurõõmu, enesekindlust ja rahu, mis kedagi külmaks ei jätnud. Trio pillipargi
kirjeldust lugedes tundus, et
see on lihtsalt üks järjekordne

Austria pianistil ja lauljal Susana Sawoffil oli Viljandis varuks ka üllatus. Maailmas esimest korda tuli ettekandele tema trio trummari Joerg Haberli pala «We Dream it All Back».
JAAN MÄNNIK
džässansambel. Selline eelarvamus osutus aga petlikuks, sest
ühest küljest on trio tõesti saanud inspiratsiooni džässmuusikast, teisalt on tema helikeel
kõige paremas mõttes veidi
naiivne, minimalistlik ja popiliku kõlaga. Julgeksin siinkohal
žanrimääratlusekspakkuda intellektuaalnepopmuusika.
Juba kontserdi esimesest
loost alates oli üsna keeruline
end toolil istuma sundida, sest
muusika oli rõõmsameelne ja
kaasatõmbav, vürtsitatud heakõlalistevokaalsoolodening mahlaka ja gruuviva bassiga.
Kõige meeldejäävam oli
Susana Sawoff Trio puhul aga
väga puhas laulmine: trummar
ja bassimängijagi suutsid
ideaalseltintoneerida.

Džässiprintsessi võlumaailm
Eesti endadžässiprintsessKadri Voorand on suutnud arusaama lauljast täiesti pea peale
pöörata. Temaansamblisonvokaal võrdväärneinstrumentidega ja enamgi veel: lauljanna
suudabtekitada täiesti ootamatuidhelisid.Lisaks puhtale hää-

lematerjalile, midanoorellauljataril on ohtralt, olid kasutusel
looper’id ja muud elektroonilised vidinad,misavardasid veelgi vokalisti piire.
Kadri Voorannapuhul väärivad märkimist eriline, veidi
ekstaatiline lavaline olek ja
omanäolinemuusikalinelähenemine.Laval oli justkui täiesti omaette, Kadri Vooranna
maailm, kus kehtisid teised
reeglid ja kõik käis veidi teistmoodikui päris maailmas.
Kadri Voorand Groupi
muusika on emotsionaalne ja
improvisatsioonirohke. Eriliselt tasub esile tuua koosseisu
pianisti Joel-Rasmus Remmeli suurepäraseid soolosid.
Sümpaatne onka lauljatari lojaalsus eesti keelele ja meie
enda poeetide tekstidele.
Samal õhtul oli võimalik
osa saada veel ühest kontserdist. Nimelt oli esimest korda
Viljandis noor ja paljulubav
Norra koosseis Hanna Paulsberg Concept. See džässkvartett esitas tenorsaksofonist
Hanna Paulsbergi loomingut,
mida võiks ehk nimetada
uueks džässiks.

Paulsbergi muusika on sisemiselt pingestatud, intellektuaalne ja minimalismile toetuv. Meeldivoli kuulda kontrabassi ja saksofoni hästi läbimõeldudrammusaidkooskõlasid ning mahlakaid madalaid
registreid. Samuti on muusikud oma loomingus kasutanud
huvitavaidrütmilisi lahendusi,
mis helid veelgi enam elama
panid.
Hanna Paulsberg Concepti
kontsert pulbitses elujõust.
Tunda oli noore naissaksofonisti eneseteadlikkust ja -kindlust.Koosseis on säilitanud veidika lapselikku poolt, näiteks
üks Paulsbergi pala kandis
pealkirja «Potter’s Lullaby» ja
oli pühendatud tema lapsepõlve kangelasele Harry Potterile.

Publik puhkusele
«Viljandi Jazzkaarekese» lõpe-

tas eesti noormeeste ansambel
Abraham’s Café. Järjekordne
energiat täis bänd viis publiku
mõtteliselereisile helikopteril,
millega selle liikmed ise oma
kujutlusis reisima pidavat. Käisimekõik koos ära Indiaraaga-

de maailmas, Andaluusias,
Itaalias ja lõpuks ka karges
põhjamaa talves.
Abraham’s Café on eesti
muusikas täiesti omaette nähtus. Noored muusikud mängivad enamjaolt omaloomingulisi lugusid, mis on inspireeritud
džässist jamaailmamuusikast.
Nende looming on täis eestlasele võõrapäraseid taktimõõte,
veidraid rütme jaharjumatuid
heliskaalasid. Tundub, et noored on põhjalikult süvenenud
Balkani, araabia ja mitmete
teiste kultuuriruumidemuusikasse ning noppinud sealt vahendeid, loomaks oma muusikamaailmu.
Abraham’s Café suutis
meie põhjamaisesse kevadesse tuua killukese Vahemere
maade hõngu, mistõttu kontsert mõjus kui päikseline puhkus.
«Viljandi Jazzkaareke» on
tänuväärne üritus: ei juhtu ju
tihti, et väikelinnatuuakse nädala jooksul nõnda palju häid
kontserte jatunnustatud muusikuid. Jääbüle vaidlinnarahvale südamele panna, etta sedavõimalustikka ära kasutaks.

Pärimusmuusika aidas selgusid parimad noored
Läinud reedel Viljandi pärimusmuusika aidasasetleidnud
iga-aastase üleriigilise võistumängimise järel jagati auhindu pärimusmuusika järelkasvule ning peapreemia pälvis
eesti lõõtsa mänginud Kert
Krüsban.
Aida kahes saalis terve
päeva kestnud konkursil osales üle neljakümne noore, kes
olid jagatud eri
japillirühmadesse.
Iga mängija pidi esitama
kaks vabalt valitud eriilmelist
eesti pärimusmuusika pillilu-

vanuse-

gu, millestüks pidi olema esitaja kodukandist.

Kiviberg toonitas, et samuti tuleb hinnata õpetajate tööd.

Žüriiliikmete sõnul on
noorte pillimängijate tase aasta-aastaltparemaks läinud.
«Üldmulje on väga hea.
Lapsed on palju töödteinud ja
mängivad üha stiilsemalt pärimusmuusikat paljuski tänu sellele, etka õpetajad on pärimusmuusika õpetamisel teadlikumaks muutunud,» andis noortele muusikutele oma hinnangu Krista Sildoja.
Viljandi pärimusmuusika
festivali kunstiline juht Ando

«Tänu nendele on noorte tase
ja pillimängutunnetus iga aastaga järjest paremad.»
«Paar asja oli seekord teistmoodikui kunagi varem,» leidis Võru muusikakooli direktor ja muusik Neeme Punder.
«Lugude valik oli parem. Valitud oli eriilmelisi lugusid, näiteks üks tantsulisem ja teine
rahulikum.Teiseks on tohutult
kihvt, et selline konkurss annab võimaluse igasugustele
lastele.» (Sakala)

PARIMAD
Üleriigilisel võistumängimisel tõsteti esile järg-

misi noori.
•

•

•

Lõõtsalised: Rasmus Kadaja, Mart Kirotar, Richard Ott
Leitham ja Kert Krüsban.
Pärimuslikud puhkpillid: Kerli Kislõi.
Avatud klass: Ketlin Õunap (plokkflööt) jaKärt Pihlap
(flööt).

•

•

Võistumängimise võitjaks

Kert Krüsban.

SILVER

tuli

TÕNISSON

Poogenpillid: Triinu-Liis Sepp, Miia Olivia Onni.
Kannel: Karolin Härm, Eliise Roodla, Carol Maasikja
Mari Vijard.
Allikas: Eesti pärimusmuusika

AED
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AHJUOJA

Poissmehest kaksikvennad peavad
metsanotsude kiuste köögiviljatalu
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Kolga-Jaani valla Lalsi küla Ahjuoja talu peremehed, 47-aastasedkaksikud Aivar ja Ilmar Põrk on terve elu
rõõmsalt teineteise seltsis kulgenud. Pärast põhikooli lõpetamist õppisid nad mõlemad Helme
kutsekoolis laia profiiliga
masinistiks ja üheskoos
käisid nad ka Nõukogude armees, Saksamaal.
Seejärelolid nad traktoristina
ametis Leie kolhoosis ja taasiseseisvumisaja algul põllumajandusühistus.Paraku jäid nad
tööst ilma ja tulimõelda, mida
tehaedasi.
«Hakkasime vaikselt oma
talusnokitsema ja nii ta läks,»
ütleb Ilmar Põrk, vennastest
jutukam.
Esialgu toimetasid vennad

ARVAMUS
Anu

Johani
Viljandimaa
toiduvõrgustiku OTT
eestvedaja
Aivar jaIlmar on töökad ja
muhedad mehed.Ilmar on
jutukam, aga vahel nad
räägivad korraga. Kord
sõitsin nendega neli tundi
ühes autos jasain kuulda
palju kasulikke õpetussõnu nendes on hästi palju
maamehelikkutarkust.
Usaldusväärsed vennad on taluturgudel kujunenud ostjate suurteks
lemmikuteks, nende leti
taha kogunevad inimesed
tihti järjekorda.
Varem ei olnud vendadelinternetti ja nadkäisid
linnaraamatukogu infopunktis toiduvõrgustiku
uudiskirju lugemas. Aga
viimaseltaluturuldemonstreerisid nad nutitelefoni,
mille vahendusel loevad
nüüdsõnumeid ja on endale teinudka meiliaadressi.
–

majapidamises koos vanematega ja tööd laabusid. Viie aasta
eest aga suriisa jakaks aastat tagasi ema. IlmarPõrk nendib, et
talus oleks hädasti tarvis perenaise kätt. Paraku eiole kumbki vend abielurandasõudnud.

Perenaise kätt
oleks vaja
«See on puhta oma laiskus,»
tunnistab mees. «Keegi ei ole
ennast ka pakkuma tulnud.»
IlmarPõrk räägib, et sealtkandi tüdrukud läksid ära linna ja maale ei kipu enam keegi tulema talus jutööraske ja
muud tasuvat ametit lähedalt
ei leia.
Vendadel on Alam-Pedja
looduskaitsealalähistel 70 hektarit maad, millest on40 hektarit metsa ning 30 hektari jagu
põlde. Sealkasvatavad nad teravilja, kartulit, peeti, porgandit, pastinaaki, kurki, tomatit,
hernest, sibulat,küüslauku, tilli ja muud väärt kraami. Tellimise peale viivad nad kauba
Kolga-Jaani jaViljandi rahvale koju kätte.
Parasjagu kartuleid sortivad vennad tõdevad, et sügisel
kiirel koristusajal läheb talus
ilma lisatööjõuta raskeks.
«Olime väga rõõmsad, kui
saime läinud sügisel naabrite
Saksniitude perest abilisi peeti ja porgandit võtma. Kristi
käib Tartu ülikoolis ja Rainer
õpib Vana-Võidus ehitajaks. Tänu neile jõudsime kõik õigel
ajal koristatud,» kõneleb Ilmar
Põrk ning lisab: «Mõnel aastal
on maa nii porine ja ilmad nii
halvad, et osasaagist jääbki maha ei tasu enam vaeva ära.»
Kõrvalises paigas valmistavad peavalu ka metsloomad.
«Mullu tegid metssead kartuli–

–

põllul palju kahju ja hiljutigi
olineid põllul korraga üksteist.
Elektrikarjusest oleks abi, aga
see maksab palju. Oleme ost-

nud metssigade peletajat, aga
vihmaga selle lõhn kaob,» räägib peremees.

Uute masinate soetamine
käib üle jõu
Suurtele heinakuhjadele osutades sõnab Ilmar Põrk, et varem kasvatasid nad ka lehma,
pulli, sigu jakanu, aga ühelhetkel jäi loomapidamine katki,
sest tulu sellest enam ei tõusnud javajaduse korral oli väga
keerulineloomaarstileida.

gitada ei taha sugugi, sest see
hävitaks ka lepatriinud ja
muud kasulikud putukad,» kõneleb IlmarPõrk.
Et viimasel ajal on rahvas,
eriti pealinnas, maheda toidu
väärtust mõistma hakanud,
makstakse selle eest märksa
kõrgemat hinda. Seetõttu
peavad vennad Põrgid võimalikuks, et otsustavad
tulevikus taas mahetootmisekasuks.
Ahjuoja on kevadel väga kaunis. Enne talust
lahkumist
püüame pildile veel
looduskaitse
all oleva kivi-

ostnud
mitu
naabruses tühjaks jäänud vana talumaja. Saiahinna eest,
nagu IlmarPõrk E VP-dega tehtud tehingute kohta naljatades
ütleb. Kartulit hoitakse lisaks
keldrile nendeski, aga talvel
pakasega on tarvis hooneid iga
päev kütta.
«Küttepuu tuleb oma metsast, seda teeme müügikski,»
mainib IlmarPõrk.

Palju auru kulub kauba

turustamisele

Taimede ettekasvataminekäib Ahjuojal telgis. Seda on hõlbus paigaldada ja seal on mõnus toimetada, aga valgust kipub nappima.

Ahjuoja talu peremehed Aivar (vasakul) ja Ilmar
Põrk sortisid kartuleid suure telgi varjus.

Põllupidamiseks on Ahjuojal kasutada nõukogude ajast
pärit linttraktorid, mis juba
veerandsada aastat tagasi maha kanti. Vanade masinatega
on tükk tegemist: need lagunevad alatasa ning linnast juppide otsimine ja nende vahetamineröövib kiirel koristusperioodil palju aega.
Veel on Põrkidel väike ratastraktor T-25, mis saab kõvasti vatti, ning viljavõtuks
väikekombain ja veoauto.
«Oleme mõelnud
uute masinate liisimisele, aga see
oleks väikesele
talule liigne
luksus,» märgib Ilmar
Põrk.
Vennad on

Peremehed nendivad, et tööd
ja mässamist on talus palju.
«Tervis kipub vahel jukerdama ja vennal on lausa puue,»
räägib Ilmar Põrk. «Ühel suvel
töötasin Sangla turbarabas ja
ausalt öelda oli seal hõlpsam
kui oma kodus, vaheldust sai
ka.»
Kõige keerulisemad lood
on Ilmar Põrgi sõnulaga turus-

tamisega. Väike talu ei suuda
suurtele kaubakettidele ja
töötlejatelepiisavaid koguseid
tagadaning seetõttu eisõlmita
temaga ka püsivaid lepinguid.
Oma kaupa on Põrgid viinud
vahendajatele Viljandi, Pärnu
jaTartu turule.Viimasel ajal on
nad saanud seda üsna palju
müüaka tänu Viljandimaa toiduvõrgustikule OTT. Just helistati Viljandi Fellini kohvikust
ning telliti järgmiseks päevaks
kolm kotti kartulit, 25 kilo porgandit ja kott punast peeti. Ilmar Põrklisab, et aprilli keskel
müüsid nad Viljandi haiglale
viimasedkõrvitsad.

olnud mahetoidu hind kuigi
paljukõrgem. «Taimekaitsevahendeid kasutame siiski võimalikult vähe, kartulipõllul
pritsime vaid suuremaid kahjurikoldeid. Tervet põldu mür-

müraka,

mille juures olev siltkinnitab,
et tegemist on Kalevipoja tooliga. Kui Ilmar ja Aivar Põrk
olidpoisikesed, käisid nad sellel turnimas ja rammu kogumas.

Toimetavad loodust

säästes
Mituaastat kasvatati Ahjuojal
kõike mahedalt, aga nii jäi
saak kasinaks jaka kahjuritega oli raske võidelda.Liiati ei

Talu maadel asub majesteetlik Kalevipoja tool. Poisipõlves käisid Il3 ELMO RIIG
mar ja Aivar Põrk sellel turnimas ja rammu kogumas.
×
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ToimetajaKAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062, kuulutused.sakala@ajaleht.ee

TEATER

Plaan makarone osta
päädis flash mob’iga

NÄITUSED

Ugalas on täna kell 19 «Teat-

raarium»: Teater muusikas/muusika teatris. Vaksali tänav 7,
Viljandi. Tel 433 0777.
Männimäe külalistemajas etendub 1. mail kell 20 komöödia
«Parimad palad». www.mannimaja.ee, Riia mnt 52d,
Viljandi.

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

ÜRITUSED
Saarepeedi laululaval peetakse
täna kell 18 volbripidu. Info tel
523 4605.
Karksi valla kultuurikeskuses on
3. mail kell 18 taidlejate kevadkontsert ja tantsuõhtu ansambliga Külamees. Vaheaegadel esinevad taidl uskol lekti ivid
liikumisaastale pühendatud
tantsunumbritega. Pilet 5 eurot,
esinejatele prii. Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia.
Viljandimaa naisliidu koolitus
on 6. mail kell 16 Musta tee
aiandis. Musta tee 22a, Viljan-

di.

Mõisaküla muuseumis on 31.
maini üleval kohalike käsitöötegijate igakevadine näitus «10
aastat loomisrõõmu». J. Sihveri
4. Info tel 435 5607.

Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Sakala keskuse jalutussaalis on
3. maini Türi maaliringi näitus
«Inspireeritud lood». Tallinna tänav 5, Viljandi. Tel 433 3992.
Viljandi linnaraamatukogu üldlugemissaalis on täna viimast
päeva üleval näitus «Tähed panevad ilmaruumi särama. Elle

Eha» ja lasteosakonnas raamatunäitus «Mis lind see on?» Trepihallis saab 10. maini vaadata
MTÜ Singel fotonäitust «Elu nagu filmis» ja linnagaleriis Viljandi kunstikooli õpilastöid. Kojulaenutusosakonnas on 3. maini
näitus «Kaunimad Eesti raamatud 2013». Tallinna tänav 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.

ELMO RIIG

Täna kohtuvad Ugala väikeses saalis teater ja muusika. Muusikud Chalice jaVaiko Eplik on viimastel aastatel mitmes lavastuses kaasa teinud.
Salongiõhtul osalevad ka Ugala näitleja Adeele Sepp ning Jaan

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 «Makromaailm». Tallinna tänav 41, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemajas on

«Tulin makarone ostma, aga
näe, mis toimub!» tõdes viljandlane Aleksey Shirokov,
kui oli tantsijate järel Uku
keskuse juurestCentrumi ette jõudnud.
Eile, rahvusvahelisel tantsupäeval sai Viljandis osa
võtta veel viimastest tubastest tantsunädalaettevõtmistest, kuid laupäeval näitasid
tantsijad end vabas õhus.
Centrumi ees, bussijaama
platsil jaUku keskuse juures
mürtsus tänavale toodud kõlaritest muusika ja noored
esitasid flash mob’i etenduse.
Flash mob tähendab sellist sotsiaalsesuhtlemise vormi, kui hulkinimesi koguneb
hetkeks, et sooritada mingit
kokkulepitud ebatavalist tegevust, misjärel nad kiiresti
jälle laiali lähevad.Flash tähendab teadupärast hetke
ning mob inimrühma.
«Lähme!»hõikas üks breikar, kui bussijaama platsil kõlaritesmuusika lõppes.Breikarid jalutasid minema, aga

Karksi vallakultuurikeskuses 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 Mirjam, Mirja, Mirje ja Miia.
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Rahvas plaksutas ja liikus
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SPORT

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

Pühapäeval hakkavad Viljandi HC
ja Viimsi/Tööriistamarket Eesti käsipalli meistrivõistluste kolmandat
kohta selgitama. Medali saamiseks peab üks neist saama kaks
võitu. Esimene kohtumine on
Viimsis ja teine 6. mail Viljandis.

Maadlejad

tõid koju
kolm
kolmandat
kohta
Valdeko Kalma

Tuleviku klubi president

Kohtla-Järvel peetud noorte rahvusvaheliselt vabamaadluseturniirilt«Alutaguse Mõmmi»tõid viljandlasedkoju kolm kolmanda
koha auhinda.
Peale Eesti paremate
olidvõistlustules veel esindajad Lätist, Leedust,
Iisraelist, Kreekast, Valgevenest ja kolmest Venemaa
maadluskeskusest.
Viljandlastest esines
kõige kergemas kehakaalus
alla 27 kilogrammi edukalt
TristanAleksandrov. Tal tuli kolme kindla võidukõrvale kaotus poolfinaalis
ning see tähendaskolmandat kohta. Kaupo Kruusmäe (alla 36 kg) sai samuti
võitude kõrvale kaotuse ja
seegakolmandakoha. JanVillem Jamnes (alla 50 kg)
maadles küll kindlalt, aga
temagi ei suutnud kaotust
vältida.Tasuks oli kolmandakoha auhind.
«Alutaguse Mõmmi» on
üksEesti tugevamaid noorteturniirening seda eeskätt
tänuKaliningradi, Peterburi ja Dagestani noorte osalemisele.
Samal ajal maadlesid
MustlaneiudEesti maaülikooli lahtistelmeistrivõistlustel. JaneKaurov sai kehakaalus alla 63 kilogrammi hõbemedali. Kristiina
Sillapälvis raskekaalus samutihõbemedali. Külly Jõgi (alla 42 kg) ja Jene
Kaurov (alla 60 kg) olid

väärt pronksmedalit.

Veteran

võitis kaks
medalit
Laupäeval selgitati Tallinnas Eesti lauatenniseveteranide meistrid. Ainsa Viljandimaa esindajana tegi
võistlusel
kaasa Priit
Vihuri (pildil) ning ta
võitis hõbejapronksmedali.
M-65klassi üksikmängus pidi Vihuri
leppima kuuenda kohaga.
Medalini jõudis ta aga paarismängudes.

Üle 60-aastastearvestuses sai Vihuri hõbemedali
koos valgamaalase Rain
Roometiga. Finaalkohtumises pidid nad tunnistama
Rein Lindmäe ja Guido
Piksare 3:0 paremust.
Pronksmedali teenisVihuri üle 65-aastaste segapaarismängus koos Aili Kuld-

kepiga. (Sakala)

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
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
Rannar Raba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaj
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
AivarAotäht (uudised) 433 0085
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Siim Piirak (uudised) 433 0084
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Sten Mahov (tarbija) 433 0052
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru(uudised) 433 0053
Fotograaf Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Evi Eiche,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendus Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
Merlin Muts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke433 0060
MonikaSchults 433 0064
Astra Saul 433 0061
Kuulutuste jaajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kül j endaj a-kuj undaj
Liina Valt 433 0081
Korrektor GittaLilienthal 433 0083
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

a

Kodustaadionil esiliiga esimese mänguringi viimase kohtumise kollases dressis pidanud Viljandi Tuleviku meeskond oli FC Kuressaare esindusest parem ja hoiab liigatabelis neljandat kohta. Kehtiva korra kohaselt viiks see koht ta järgmiseks hooajaks meistrisarja.
MARKO SAARM

a

JALGPALL

Tulevik alistas kodus
Kuressaare meeskonna
Alvar Loog

väravale lähemal Tulevik, kui

Tuleviku poolehoidja

Roger Teori pealöögist lendas
pall väravaposti.
Et mäng leidis aset reede
õhtul, jäid sellest eemalekõik

Läinud reedel lõpetas jalgpalliklubi Viljandi Tulevik Eesti meistrivõistluste esiliiga esimese mänguringi väärt 1:0
võiduga läinud hooajal
veel meistriliigas osalenud FC Kuressaare üle.
Eelmised viis hooaega meistriliigas kaasa teinud, kuid mulluste tulemuste põhjal esiliigasse langenud Kuressaare
esindus pole tänavu õiget mängurütmi leidnud.Saarlaste esimeeskonna soov on aga meistriliigasse tagasi pääseda ning
Viljandisse tulita kindlate võidumõtetega.

Õnnestunud vahetus
Kohtumise esimese paarikümne minuti jooksul oligi Kuressaare rohkem üritav pool ja mitu korda järjest sai trahvikastis
löögile Margus Rajaver. Viljandi publiku rõõmuks olid tema
pallipuuted aga pehmed ja
ebatäpsed.
Avapoolaja keskel mängupilt võrdsustus ja enne vaheaega hakkas see vaikselt Tuleviku kasuks kalduma.Otsitud tabamusenikumbki osapool siiski ei jõudnud. Sealjuures oli

Tallinnas töötavad Tuleviku
pallurid ja peatreener Aivar
Lillevere valikud olid väga piiratud. Üks sundkäik osutus aga
kuldseks: 56. minutiltuli palavikuga mänginud Roger Teori
asemele tipuründesse pingilt
Rainer Peips, kes oli sel hooajal seni üksnes äärel tegutsenud.
61. minutil näitas Peips tipuründajale omast kiirust, kohavaliku oskust, väravavaistu
japallipuudet, kui suunas Oskar Berggreni äärekaitsest vastase kaitseliini selja taha löödud pika palli karistusala joone lähedal jalaga üle vastu rutanud väravavahi otse postide
vahele. 1:0Tulevikule!
Viljandi meeskonna eduseis oli igati teenitud, sest pärast vaheaega polnud saarlased suutnud midagi huvitavat
korraldada ning nende hämarduvas ja jahenevasõhtusloiult
liikuvatele ründajatele oleks
võinud keegi välja jagada magamiskotte.

Väravavaht päästis
Tuleviku seis muutus raskemakskümme minutitpärast väravat, kui vigastusegapidi platsilt lahkuma seni keskväljal

TABEL
Eesti jalgpalli meistrivõistluste esiliiga turniiritabel. Peetud kohtumised, võidud, viigid, kaotused, väravate vahe, punktid.
1. Tallinna FC Flora II
2. Tallinna FC Levadia II
3. Nõmme Kalju FC II
4. Viljandi JK Tulevik
5. FC Kuressaare
6. Pärnu Linnameeskond
7. Rakvere JK Tarvas
8. Vändra JK Vaprus
9. Kiviõli FC Irbis

10. Tallinna FC Puuma

9
8
8

9
8
8

7
5
5
4

3

6

3
2
1
0

9

0

9
6

1

1

3

0

1

2
2
4
4

3
1
1
4
1
3
2

3
4
3
7

32:13 22
20:7 18
17:9

16

14:10 15
12:20 10
29:24

6:14

Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8737
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

10

13:17 10
4
7:10
7:33

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.

3
-1

Esmaspäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

Allikas: Eesti jalgpalli

135AASTA EEST
mängu tempot ja rütmi dirigee-

rinudKarel Kübar. Tema asemele tuli paremal äärepoolkaitses tegutsev esiliiga debütant SanderLuik jakogu poolkaitseliin tuli ringi vangerdada. Meeskond hoidis aga eduseisust kinni ja oli paaril korral lähedalteise värava löömisele.
Kohtumise lõpul oliKuressaare survet uuesti tunda ja
Viljandi värava all olimitu ohtlikku olukorda, kuid väravavahtKarl-Romet Nõmm, keda
võibpidada üheks meeskonna
selle hooaja paremaks mängijaks,tegi vajalikud tõrjed.
Esiliiga esimeses mängu-

ringis sai Tulevik neli võitu,
kolm viiki jakaks kaotust ning
kogutud 15 punkti annavad tabelis neljanda koha. Ettepoole
jäävad üksnes meistriliiga klubide duubelmeeskonnad, kes
ise hooaja lõpul kõrgemale
tõusta ei saa. Seega on Tulevik
praegu iseseisvateklubide arvestuses esimene.
Järgmise kohtumise peab
ta eelolevalreedel kell 19 Saaremaal Salme staadionil FC
Kuressaare vastu. Kodus võib
teda uuesti mängimas näha 10.
mail:kell 13linnastaadionilooduslikul murul algavas kohtumises astub tema vastu Tallinna FC Flora duubelesindus.

Sakala, 28. IV 1879
Ilmad. SiinWiliandiümberkaudu olimeilkunni 5. Jürikuu päewani weel kaunis
palju lund ja ilmad oliwad
ka nii jahedad, et talwekäes
ikka weel wõimus näitas
olewat. Siis aga läksiwad ilmad soojemaks,nii et nädala lõpetusel juba kõik jõed
lahti läksiwad. 7.Aprillil oli
kange müristamine ja wihmasadu, ning selle läbi tõusis wesi jõgedes äkitse wäga
suureks.Laada rahwas, kes
Wiliandi laadale tahtis tulla, pidi nädal aega suurte
weede pärast maal kinni
paigal seisma.

KUULUTUSED

30. 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

Sakala toimetus ja kuulutuste vastuvõtt on 1. mail suletud. Järgmine Sakala ilmub 2. mail.
Kuulutusi saab vormistada internetikeskkonna kaudu www.sakala.ajaleht.ee

Me oleme kahekesi
üks hommik, üks lõuna ja õhtu
ja veidike kauguse lõhnu

Kallis

Maie Kivisild

OSTAME HAAVA-JA LEPAPAKKU

HINDAMISTEENUS
KÕIKIDE PANKADE POOLT
AKTSEPTEERITUD

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

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

–

...

Kallid
Eevi ja Jaan

75

Su juurde lendab
täna lauluviis
kui hommikutuul,
ta silitab su pead,
su õitekimbus
helkleb kastepiisk.
Kuis tahaks öelda
sulle palju head.

Hunt

PÕLTSAMAAL, TARTUS JAPÄRNUS

?

Õnne kuldpulmadeks!
www.vesmel.ee

Palju onne, roomu ja
head tervist!

Ostame metsakinnistuid

Oled asendamatu!

Karin, Katrin ja
Kristjan peredega

Kõik su kallid

Suur kaubik. Tel 515 2737.

KINNISVARA
Anda üürile pool maja. Tel
557 9054.

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

Müüa 1-toal korter Männimäel.
Tel 5457 7430.

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

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

Ehitusbrigaad teeb katuse-,
müüri-ja üldehitustöid. Tel
5554 4156.

Müüa 3-toal korter Päril. Tel
5390 3223.
Soovime vahetada 2-toal mug
korteri suurema vastu (Paalalinnas). Tel 5811 6978.
Soovin üürida 1-toalahik korteri.
Tel 5348 3099.

Katuste pesemine ja värvimine.
Tel 5891 8986.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Pottsepatööd, remont, ehitus.

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

TEENUSED
Firma annab laenu. Näiteks
2000 eurot 24 kuuks: kuumakse
135 eurot, krediidikulukuse määr
73,32%. Tutvuge tingimustega
(www.laenvg.ee), konsulteerige
spetsialistiga tel 5199 7679.

Hindaja maakler

Hindaja

tel 527 7359

tel 5346 9981

Anna.Volmer@arcovara.ee

Egle.Miller@arcovara.ee

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee
Tänavakivide
5694 8039.

paigaldus.

www.arcovara.ee/viljandi
Tel

Veo-ja tõsteteenus: kruus, liiv,

killustik, muld. Tel 5373 1475.
Virtsapütt. Tel 518 5879.

LOOMAD

Viiratsi Angerjafarm

Äntu Mõis võtab vastu ettetellimisi päevastele broiler-ja munakanatibudele, müügipäev 10.

MÜÜB

ANGERJAT

TÖÖ

OST

Firma võtab tööle ehitustöölisi.
Töö Eestis ja välismaal. Huvi
korral helistada tel 510 5898.

Ostan tööstusliku hakklihamasina. Tel 5566 4001.

Tel 5892 1710.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.
Teeme katuse-ja fassaaditöid,
siseviimistlust, elektritöid, ventilatsiooni-ja torutöid. Meccer
OÜ, Henri.sammul@gmail.com.
Teen korstnaotsi jauusi korstnaid.
Krohvitööd. Tel 5594 2119.

AS Toom Tekstiil
võtab tööle
� purustusseadme
operaatori

� vatiini pakkijaid
� transporditöölise
CV saata toom@toomtekstiil.ee
Tel 516 4869

Pakun tööd autojuhile, vajalik
E-kategooria juhiluba, ja pool-

haakejuhile. Tel 521 4278.
Pakun tööd rahvusvaheliste vedude autojuhile, EST-EU-EST.
Tel 501 3193.
Sügav kaastunne Matile perega

kalli isa

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
elad edasi omaste seas.

ERICH JÜRISSONI

kaotuse puhul.

Lahkus kallis ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliselt raiutud

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

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

527 8119, 503 3379.

MÜÜK
Akumulatsioonipaakide tootmine, tahkeküttekatlad, päikeseküt-

?

?

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, kellasid, fotosid,
maale, graafikat, münte, paber-

kasvavat ja tee äärde
virnastatud võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee

Tel 615 0295

metsakinnistud)

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

Tootsi Turvas ostab:

Tel 526 9639

jahüpoteegiga koormatud

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.
Kuivad ja toored kaseklotsid võrgus ja lahtiselt. Tel 505 0522.
Kuiv lepp 50 cm. Tel 5344 3113.
Lõhutud küttepuud Karksi-Nuia
piirkonnas. Tel 5300 2010.

tesüsteemid, www.soojapood.ee,
tel 5553 9162.

Mägimänni

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kamina-

Tel 5637 3783.

istikud.

Tel

5661 2596.

puid, pelleteid ning puit-ja tur-

rahasid, märke, medaleid, mööblit jne. Tel 5829 9810.

roosbegooniaid, suve-ja ampli-

Promets OÜ ostab metsa ja
maad. Tel 5591 9930.

lilli. Tel 525 6563, silleaed@
hot.ee.

Mälestame
ALMA OJA
Avaldame siirast kaastunnet lastele peredega kalli ema kaotuse

Mare, Malle, Piret, Hiie ja Gunnar

Mälestustemaal oled ikka meiega.
Mälestame kallist täditütart
MALLE LEPIKUT
Avaldame kaastunnet omastele.
Mare, Ants, Heldi ja
Ilma peredega

Avaldame kaastunnet Ann Kikasele ema

Mälestame endist head töökaaslast

TEADE

SIRJE TAAVELIT

Buss viib Tagadi vanavaralaadale
4. mail. Tel 504 4315.

puhul.

Mirjam, Pearu, Kädi ja Urmas

VÄRSKET

mai. Info tel 5662 2947.

Korstnapühkija. Tel 5561 1712.

Plaatija. Tel 5830 3488.

SÕIDUKID

Egle Miller

/

jakasvava metsa
raieõigust

Lapsed

Anna Volmer

Holstre aiand müüb tomatitaimi,

babriketti alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130, 523 8503.
Raassilla rehvitöökojas suur valik
soodsa hinnaga kasutatud rehve.
Tel 5348 0984.
Sae-ja höövelmaterjali müük ja

teenus. Tel 5348 0984.
Toores lepp, kask ja saar. Tel
5391 4443.

ESTA HÄRMAS

Avaldame kaastunnet oma treenerile Matile kalli isa

6. XI 1944 – 28. IV 2014
Leinavad pojad peredega.

ERICH JÜRISSONI

Ärasaatmine neljapäeval, 8. mail kell 11 Riia mnt kabelist Metsakalmistule.

kaotuse puhul.

ESTA HÄRMAST

Avaldame kaastunnet lähedastele.
Mare ja Aita
Kallis Ilme! Langetame leinas pea
sinu õe ja meie ühenduse liikme
ESTA HÄRMASE
kaotuse puhul.
Kaastunne lahkunu lähedastele.
Kaaslased Viljandi maanaiste
ühendusest

Avaldame kaastunnet Mati Jürissonile isa

Avaldame kaastunnet Ainile,
Matile ja Kristiinale kalli isa ja äia

ERICH JÜRISSONI
kaotuse puhul.

ERICH JÜRISSONI
kaotuse puhul.

SA Holstre-Polli Tervisekeskuse
nõukogu, juhatus ja töötajad

Viljandimaa spordiliit ja Viljandimaa kehalise kasvatuse õpetajad

Südamlik kaastunne Mati Jürissonile kalli isa

Ema kuju hell ja puhas
eal ei tuhmu ajatuhas.
Sügav kaastunne Annele ja
kõikidele lähedastele ema
ALMA OJA
kaotuse puhul.
Perekond Pähnapuu

ERICH JÜRISSONI

kaotuse puhul.
Viljandi linnavalitsus

Südamlik kaastunne Tea perele.

kaotuse puhul.

Poisid suusatrennist
Mälestame kallist

ALMA OJA

Aala, Anne, Helle, Karin,
Mare, Riina ja Silvia

AS Viljandi Aken ja Uks
Südamlik kaastunne
perega kalli ema
ALMA OJA
kaotuse puhul.

Antsule

Südamlik kaastunne lähedastele
VÄINO LEIARU

kaotuse puhul.

Helmi, Martin, Kersti, Marjel la,
Meelis, Külliki, Maris,
Tauno ja Toivo

Sõbrad Aime, Eerika, Piret, Olev,
Peeter ja Marek
Südamlik kaastunne Geale perega kalli ema

Ei tulek ega minek
pole meie endi teha,
vaid see,
mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada.
Juhan Viiding

MALLE LEPIKU
kaotuse puhul.
Töökaaslased OÜ-st Monument

Kallist
Avaldame kaastunnet Matile ja
Ainile perega kalli isa
ERICH JÜRISSONI

kaotuse puhul.
Viljandi spordikool

Mälestame

Sügav

ERICH JÜRISSONI
Südamlik kaastunne Elvele ning
Ainile ja Matile peredega.

Valve ja Oskar

kaastunne

Margusele

kalli vanaema

ALMA OJA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Euronicsist

Mälestan
MALLE LEPIKUT
Avaldan kaastunnet
perega.

ENDEL EEKI

17. VI 1932 – 30.IV 2013
Geale

mälestavad esimesel surma-aastapäeval lesk, tütar ja pojad perede-

Merlin

ga.

TÄNUAVALDUS
Südamlik tänu Pilistvere hooldekodu juhatajale ja töötajatele
hoolivuse, südamlikkuse ja kohusetundlikkuse eest! Jätkuvat
jaksu kodusoojuse hoidmisel!
Meida Erriti tütred peredega.
Tuul kuivatab
leinapisara silmist,
valu südamest
iial ei kao...
Mälestame kallist
TORMI OHTLAT

30. IV 1969 – 21. IV 2004
45. sünniaastapäeval ja 10. surmaaastapäeval.
Ema, lesk, lapsed Kätlyn,
Merilyn, Tormi ning
Evelyn perega ja õed peredega

REKLAAM

12 Sakala

ja
Lille-

30. aprill 2014

taimekompositsioonid

ning
laua-

ruumikaunistusena

(161,

kuupäev

täpsustamisel)

8. mail T-kategooria juhiluba (60 t)
Sotsiaalfond
Euroopa
finantseerib
Koolitusi

10. mail Puitesemete restaureerimine
ja konserveerimine (40 t)

ning

Teadusministeerium.
Haridus-ja

või
marlka.luik@olustvere.edu.ee
OSALEJATELE

kool@olustvere.edu.ee.

TASUTA.

ja
Registreerumine
aadressil
e-posti
9304,
4290,505
437
tel
info
ON
KOOLITUSED

Lille-ja taimekompositsioonid
laua-ning ruumikaunistusena

Väga heas korras elamu
J.Köleri t Viljandis.
Hind: 180 000
Krunt 1243 m², üldp 152m², puitmaja,
ehitatud 2002,kõrvalhoone ja kaunilt
kujundatud aed.
Mari Lember: 524 6643
€

Väike kahetoaline ahiküttega korter
Posti 26a.
Hind:21 500
Üldp 32,1 m², kööktuba, tuba,WC ja

(16 t, kuupäev täpsustamisel)

€

duširuum, puukuur, aiamaa akende all,

vaiknesisehoov.
Li Otsing: 526 3317

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

Ridaelamutüüpi ühepereelamu Abja
paisjärve kaldal.
Hind: 18 000
€

Üldp 124,9 m², krunt 453 m², 2 korrust,
4 tuba,köök, saun, vannituba,panipaigad,
katlaruum, puukuur, aed. Vajab remonti.
MalleAllese: 520 5544

Tasuta koolitus

Keskkonnateadlikum ettevõtlus!

Väärikas eas maja Abja-Paluoja südames.
Hind:6700
Krunt 1685 m², üldp 137,3m², vana
palkmaja, 4 tuba,köök, maakividestkelder,
€

Koolitus „Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine“
toimub 7. mail 2014 kell 9.30–17 Tihemetsa Voltveti koolituskeskuses

hoone vajab renoveerimist, elekter olemas,

vee-ja kanalisatsiooni liitumispunkt.
MalleAllese: 520 5544

Koolitusele on oodatud väike-ja pisiettevõtted, kes soovivad oma
ettevõtte keskkonnaprobleeme tuvastada, tegevust säästlikult korraldada
ning olla kursis keskkonnaalaste õigusaktidega.

Täpsem info koolituse ja registreerimise
kohta www.seit.ee või
Evelin Urbel-Piirsalu, tel 627 6116
e-post evelin@seit.ee

AINULT

Hubane mugavustega korter Paalalinnas.
Hind: 18700
1tuba, üldp 27,9 m², 2/5,
hästi soe korter, aknad vahetatud,
madaladküttekulud, mööbli võimalus.
MalleAllese: 520 5544
€

TELLIJALEIGAL
AJALIGAS
KOHAS
...

www.sakala.ajaleht.ee

MALLE ALLESE
maakler

520 5544
erve

Viljandimaa loeb!

Sul on kodus midagi, mida sa enam ei kasuta, aga ära visata ka ei raatsi...

ÄRA MURETSE!

Rõduga korter Ramsil.
Hind:21 000
3 tuba, üldp 65,0 m², 3/3, suur rõdu,
koridorsüsteem,
läbi maja planeering, valgusküllane.
€

Ajalehtedes Sakala, Pärnu Postimees, Järva Teataja, Virumaa Teataja ja Valgamaalane ilmub

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK «KASUTATUD ASJAD»,
kus kasutatud asjade müügikuulutuse tähemärgi hind on vaid 1sent japildi lisamine TASUTA!

Ruth Karma: 5567 7491

Kuulutusi võetakse vastu E–R 9–17 Sakala toimetuses Tartu 8 I korrusel või
e-posti aadressil kuulutused.sakala@ajaleht.ee. Info telefonil 433 0062.

Talumaja Vanausse külas Tarvastu vallas.
Hind: 22 000
Kinnistu 4,4 ha, 5 toaga elamu, maakivist
sepikoja varemed, originaalne suitsusaun,
€

kandev viljapuuaed,alustatud
renoveerimist.
Ruth Karma: 55677491

Väga heas korras ridaelamuboks
Toome tänaval.
Hind: 125 000 €
Üldp204,5 m², krunt 554 m²,

Sinu professionaalne partner

avar ja valgusküllane kodu läbi nelja
korruse, rõdud, saun,garaaž, aed.
PiiaSärev: 522 0703
Armas maja vaiksel Kullamäe tänaval.
Hind:79 000

Varuosad Jaapani jaKorea autodele.
Viljandi Tallinna tn 86 tel 434 2411 www.japanparts.ee
·

·

·

€

AINULT

TELLIJALEIGAL
AJALIGAS
KOHAS
...

www.sakala.ajaleht.ee

Krunt 815 m², üldp 179,1 m², 4 tuba,
ahiküte, täiskelder, garaaž,kuur.

PiiaSärev: 522

UUS MAA VILJANDI BÜROO
LOSSI 22, III KORRUS, VILJANDI
+372 435 1361
VILJANDI@UUSMAA.EE

