Tean mitut gümnasisti, kes minu silmis jagavadmaailma asju ja ühes sellega poliitikat märksa paremini kui
mõni pensioniealine,kellega olen elu
jooksul kokku puutunud.
RANNAR RABA,
Sakala vanemtoimetaja
Sakala
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Sakala digileht käib Olustveres
Sel nädalavahetusel on muude teemade
kõrval Sakala digilehe tähelepanu all
meie toidulauaga seotud üritused. Uurime, milliseid moose Olustvere hoidiste
messil pakutakse ja kes võidavad sealsetel põldudel peetava künnivõistluse.

Hind 0,90 ¤

sakala.ajaleht.ee
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Tänase lehe vahel ainult tellijatele

AJAKIRI
TEADLIKULE TARBIJALE

Oli masendav tunne, kõndides kuumusest õhkuvalLossi tänaval.Endiste majade asemel sirutusid
suitsenud müürid jaalasti korstnad.
PAUL SARAPUU, tuletõrjuja

LK 8-9

MILITAARTREENING

Kaitseliidu lasketiir ravib
ameeriklastelt saadud haavu
Aivar

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

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

Ühendriikide õhudes-

santbrigaad andis Välus-

tes harjutades nii tugevat tuld, et nüüd on osa
Kaitseliidu lasketiiru ri-

Videovalvelahendused
suvilasse, koju, kontorisse
MÜÜK JA PAIGALDUS

vist väljas.

Valvekaamera OÜ
Tel 5656 9569

info@valvekaamera.ee

Paldiskis baseeruvad USA 173.
õhudessantbrigaadi kompanii
liikmed harjutasid Välustes
laskmist augusti lõpul kolm
päeva. Neile soovitas seda kohta Scoutspataljon ja Kaitseliit
oli asjaga päri.
Hiljuti jõudisSakala toimetuseni info,et lasketiirei pidanud ameeriklaste treeningule

www.videovalve24.ee

ILM

14°

vastu.

Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub läänetuul kiirusega 8–14 meetrit sekundis. Sooja on 12–
14 kraadi. Päike tõuseb
Viljandis kell 7.13 ja loojub kell 19.03.

Liiga palju liiga
vähese ajaga
KaitseliiduSakala maleva pealik major Ahto Alas ütles, et
Kaitseliit uurib praegu,mis ja
miks täpselt juhtus.
Toimetusele infot andnud
allika sõnultulistasid ameeriklased nii palju jaintensiivselt,
et märklauadläksidkatki, viga
saidneid hoidvadseadeldised
ning lõpuks sai osa kuule ohtlikke rikošette.
Küsimusele, kas see oli nii,
vastas Alas: «Seda informatsiooni ei saa ma kinnitada.
Ameeriklaste laskeväljaõpe oli
väga intensiivne ja nende laskemoona kogus oli tunduvalt
suurem, kui on meil normatiivides ette nähtud.»
Kordusküsimusele, kas
ameeriklaste treeningu lõpus
esines ohtlikke rikošette, vastas maleva pealik, et sellekohta tal andmeid pole.
Alas nentis, et märklehed
ja -lauad on kulumaterjal ning

MARKO SAARM

USA 173. õhudessantbrigaadi kompanii liikmed olid Välustes augusti lõpul kolmepäevasel treeningul, mis pani värske lasketiiru proovile.
teatud aja tagant vahetatakse
need uute vastu välja.
«Konstruktsioonid kannatada ei saanud,» lausus ta.
«Küll aga jõudis lastud laskemoona koguse tõttu tunduvalt
varem kätte lasketiiruhooldustöö. Algul oli see planeeritud
järgmisseaastasse. Ühtlasi vahetatakse töökäigus välja puitmaterjal ning täidetaksekuulide kinnipüüdmise pinnas.
Hooldustöidaitab kinni maks-

ta kaitsevägi.»

Alaseandmeil ei saapraegu
laskmisekskasutada üht osa lasketiirust, kuid loodetavasti jõua-

Ameeriklaste laskeväljaõpe oli väga intensiivne.
AHTO ALAS,
Kaitseliidu Sakala maleva pealik

vadhooldustööd lõpule lähema
kuu ajajooksul. «Meie plaanilised laskmisharjutused on praegu läbi, nii et maleva igapäevast
tööd see eihäiri. Uued harjutused on kavas novembris ja siis
on lasketiir jällekorras.»
Kannatada saanud lasketiirtehaksepealiku sõnul sama
tugevaks, kui see oli varem. Malev ei näe pealiku ütlemist
mööda tulevikus nii suurt laskmisintensiivsust, kui see oli
ameeriklaste treeningu ajal.
Kui ameeriklased soovivad
uuestiVäluste lasketiirukasutada, on KaitseliitAlase kinnitusel sellega loomulikultnõus,
kuid rakendab suuremat kontrolli ja teeb ettekirjutused kasutatava laskemoona koguse
asjus. Pealik kinnitas, et varem pole Välustelasketiirülemäärasekasutamise tõtturivist
välja langenud.
Küsimusele, kas juhtunus
võiks leidaka midagi kasulik-

ku, vastas Alas: «Seeandismei-

le kogemuse, kuidas pöörata
rohkem tähelepanuprotseduuridele jamilliseidpunkte peame lasketiiru eeskirjades parandama.»
Seda, kas ameeriklased ka
ise teada said, et nende treening Väluste lasketiirule viga
tegi, Alas ei tea. «Meie andsime info edasiScoutspataljonile ja 1. jalaväebrigaadile ehk
üksustele, kus ameeriklased
paiknesid,» lausus ta.
Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi teabeohvitser nooremleitnant SimmoSaar ütles, etkõnealune infoanti edasi ameeriklastele, kuid tal pole andmeid,
midanood seepeale kostsid.

Kolm päeva ja üle
46 000 padruni
Kui Sakalakäis augustis Välustes vaatamas USA 173.õhudessantbrigaadi laskmistreenin-

gut, kiitis kompanii ülema abi
Jorge Maldonadolasketiiru, sõnades, et selle tarvis on hästi
investeeritud.
Ta lausus, et Eestis viibitava aja jooksul käiakse aegajalt Eesti eri piirkondades

laagris.
Välustes harjutati laskmist
automaatrelvadest, püstolitest
ja automaadi külge kinnitatavast granaadiheitjast. Eesmärgiks polnud taga ajada lasketäpsust, vaid harjutati relva kiireks ja täpseks kasutamiseks
vajalikke liigutusi.

Maldonadoandmeil tulistati kolme päevaga automaatidest 44 000 ja püstolitest 2200
kuuli. Lisaks kasutati 700 õppegranaati. Tema hinnangul
polnud seda justpalju.
Kaitseväe pressiteenistuse
andmeillahkubkompanii Eestist oktoobris, kui sellevahetavad välja USA 1.ratsaväediviisi sõdurid.

VILJANDIS
Esinevad sopran
ja pianist
Täna kell 16esinevad Viljandi Jaanikirikus kontserdiga «Rändselli laulud» Annaliisa Pillak ja
Kadri-Ann Sumera.

MAAKONNAS
Sada aastat
koolitarkust
Täna kell 15kogunevad
Abja koolis õppinud ja
töötanudinimesed Abja
gümnaasiumisse üritusele «Abja-Paluoja hariduselu 100».
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TITAAN
«Opositsioonis ei ole võimalik oma ideid ellu viia ja lihtsalt näägutamise pärast poliitikas olla ei ole mõtet.»
Eelmine Viljandi linnapea Loit Kivistik
(Sakala, 25. september)

ARVAMUS

Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja KARL-EDUARD SALUMÄE

VABA MÕTE

Aunaste sohk

Nädala foto. Punased betoonil

Maire

Aunaste tegi sohki.
Kuidas teisiti saaks nimetada seda, et ta kutsus läinud
kolmapäeval televaatajate soovil üheks korraks ETV debatisaate «Foorum» juhiks sattudes omakülalisteks gümnaasiumiealisednoored. Selle
asemel, et ohjata Eesti poliitilisiraskekahureid, näiteks ministreidvõi parteide peasekre-

täre, ümbritses ta end toredate
poiste ja tüdrukutega.
Iga teinesaatejuht võibkäimasolevameelelahutuslikuvahetusmängu ajal lubada endale
täpselt sellist stiili, nagu ta kõige südamelähedasemaks peab.
Aga Aunastemitte. Sest tema
on sõrme andnud. Sealtmaalt,
kus ta teatas plaanist kandideeridakevadel Isamaa ja Res
Publica Liidu nimekirjas riigikokku, ei tegutse ta enam teiste
saatejuhtidega samas õigusruumis. Midagi pole teha, poliitika
on juba kord selline eluvaldkond, kuhu näpuotsasissepistmise järelpead olema valmis,
et järgmiselhetkel loksud selles kogu täiega.
Mulle meeldis väga, et Eesti
Televisiooni vaatajad, kes saatejuhtide vahetuse kampaaniasse hääletades oma panuse andsid, suunasid Aunaste just
«Foorumisse». Sellegaütlesid
nad, et tunnevadarmastatud telestaarikavatsuste vastu huvi.
Nad pakkusid tallevõimalust
ühe õhtuga ära teha pool oma
valimiskampaaniast. Aga tema
jättisselle kasutamata. Võib-olla lõi põnnama. Kui see tõesti
nii oli,siis soovitan tal veel
kord juurelda, kas alustatud tee
on ikka õige. Paari kuu pärast,
kui fotošopitud näopildid trammipeatustes ripuvad, on juba
lootusetult hilja kannapööret
teha.

Rannar Raba

Sakala vanemtoimetaja

Tean mitut
gümnasisti,
kes minu silmis jagavad
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maailma
asju ja ühes
sellegapolii-

tikat märksa
paremini kui
mõni pensioniealine,
kellega olen
elu jooksul
kokku puutunud.

puudutab
Missellega
nii ja

Aunaste valitud jututeemat, siis
naa. Iseenesest võib ju arutleda ükskõik, mille üle. Ka selle üle, kas 16- ja 17-aastastele noortele võiks Eestis anda valimisõiguse. Paraku on niisuguses küsimuses konsensust saavutada
jubaette lootusetu siht. Häda on nimelt selles, et vanusel japoliitilisel küpsusel on võrdlemisi nõrk
seos. Seega pole võimalik tõmmata üht ja ainuõiget
piiri, kustmaalt on inimene oma riigi üle otsustamiseks valmis.
Tean mitut gümnasisti, kes minu silmis jagavad
maailmaasju ja ühes sellega poliitikat märksa paremini kui mõni pensioniealine, kellega olen elu jooksul
kokku puutunud. Mul poleks grammigi kahju, kui leiduks demokraatlikemängureeglitega kooskõlas olev
põhjus, mis õigustaks pensioniealistelt valimisõiguse
äravõtmist. Just samamoodinagu lastelt. Aga lepime
on

kokku, et viimane mõttekäik oli nali.
Peamine, mis mind nimetatud teemapüstituse puhul häirib, on see, et arutelu objekt ise ei paista teema
vastu üldse huvi tundvat. 16- ja 17-aastased pole minu
teada sotsiaalse grupina kuidagi organiseerunud ega
mõista andnud, et neil on hädasti hääleõigust tarvis
või et nad on siinses ühiskonnas selleta kuidagi ahistatud.Niisiis sisuliselt on keegi tark kusagil parteikontoris otsustanud poistele ja tüdrukutele valimisõiguse kraesse suruda. Totter, kas pole?

Nii mõnelgi, kes neljapäeval Viljandi gümnaasiumi eest läbi jalutama juhtus, võisesiotsa jäädamulje, etkoolimaja juurde on mingil kummalisel põhjusel kogunenud hulk punastes riietes kiirabitöötajaid. Tegelikult ummistasid hoonepeasissekäiku esimese
aasta gümnasistid, kelle tarvisolidvanemad kaasõpilased rebaseks ristimise riitused valmis mõelnud.
Olgugi et kool onkoht, kus nooriinimesi targaks tehakse, on rebaseks löömise kombel enamasti ratsionaalsusega väga vähe pistmist. Sestap polnud midagi imestada, kui kümnendaklassi noormehed ja neiudolid ühel hetkel majaesisel betoonplatsil pikali
ning juba järgmisel hetkellõidsealsamas seisvaid eredavärvilisi dekoratiivkuule lapiga läikima. Mine võtakinni, midanad seal
täpselt tegid! Üks on aga selge: õppeaasta on nüüdseks hoo sisse saanud jauued tulijad koolipere täieõiguslikuks liikmeks tunnistatud. Palju õnne ja tarkustneile! (Sakala)

NÄDALA VALI-MIND-MEES

NÄDALA NAASJA

Sissejuhataja

Eksituse kinnistaja

Sellest, et kevadised riigikogu

Kui tormituullükkas
2011. aasta jõulude
ajal pikali Imavere
teeristis Viljandi poole
osutanud
hiigelsuure
Mulgi mehe, jasee kodulinna talvekorterisse toodi,
lubaslinnavalitsusselle
esimesel võimalusel
uuesti püsti panna. Ometi jäi lubadus ligi kaheks
ja pooleks aastaks õhku
rippuma ning sulni naeratusega kuuekandja naaseb
omakohaleallesnüüd.
Koos sellega saavad
eriti kriitilise meelega
päris mulgid taas põhjuse süüdistada Viljandi linnahärrasid selles, et nood
ehivad end võõraste sulgedega. Kui geograafilisest faktist lähtuda, on pahameel asjakohane, sest
Viljandi ei kuulu tõepoolest Mulgimaa koosseisu.
Möödub ju selle ajaloolise kultuuriregiooni piir
linnastkümmekondkilomeetritlõunas.
Kui mõelda aga nii,
nagu peab mõtlema üks
edumeelne reklaami- või
turundusinimene, siis on
hiidmehe hoidmine Viljandi teenistuses igati sobiv. Tunnistagem, et kogu
ülejäänud maailm nimetab viljandlast mulgiks.
Mis sest, et eksitus see on
inimeste teadvusse kinnistunud iseenesestehk pärimuslikult ja annab seega Viljandile teatava omandiõiguse. Pealegi tulebmaailmas, kus identiteetmüüb,
kasutada enda hüvanguks iga juhust.
Niisiis laulgem häbita: «Väike Viljandi, Mulgi
pealinn...»
Rannar Raba

valimisedvajutavad ka kohalikule poliitikale oma pitseri, hakati rääkima jubaenne, kui Viljandi linnavolikogu oli suvepuhkuselt tagasi tulnud. Lõppeval nädalal ilmnesid märgid,
mis lubavad oletada, et ettekuulutus hakkab tõeks saama.
Otsa tegi lahtireformierakondlane Kalle Jents (pildil),
üle-eelmineViljandi linnapea,
kes läkitas teisipäevase Sakala
arvamusküljel praeguse võimuliidu poole enam kui 6500
tähemärgi jagu tuld ja tõrva.
Eile vastas talle stiilis «Ise
oled!» linnavalitsuse liige Juhan-MartSalumäe. Samal ajal
on arvamusküljele pürgivate
lugude kastis juba ootel paar
kampaaniamaigulist kirjutist.
Varasematelekogemustele
tuginedes võib oletada, et sarnaselt Jentsiga hakkavad ka
teised rahvasaadikud, kes vahepeal on võrdlemisi vagusi
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Toompeal omi asju ajanud,

maakonnalehtedearvamuskülgedel rohkem figureerima.
Käes on aeg oma nägu valijatele meelde tuletada.
Jääb üle loota, et sellest ei
kujune tühi vahukloppimine,
vaidöeldusütitabka mõne asise debati.Kampaania kvaliteet
on teiekätes, lugupeetud kandidaadid!Kindlasti tulebseejuures puudutadakohalikke muresid, kuid põhirõhk peaks jääma
siiski üleriigilistele teemadele.
Rannar Raba

KOMPVEK
«See, et liikluses osalevad eeskirja mitte tund-

vad inimesed, ei ole põhjus seal öösel foore tööle
jätta. Äkki paigaldame siis kõikjale «Anna teed»
märkide asemele foorid, et mõni põmmpea peateele ette ei sõidaks? Ma usun, et sellised ei tee
punasel ja rohelisel tulel ka vahet.»
Kuldar Toomla kommentaar Sakala uudisele «Südalinna
ristmikul põrkasid kokku kaks autot»

Nädala parima oma nime all sakala.ajaleht.ee kommentaariumisse postitatud arvamuse eest maksab Sakala kümme eurot puhtaltkätte. Kui näedsiin omakommentaari, võta ühendust aadressilkarl.salumae@ajaleht.ee.

–
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UUDISED

2600

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

Kolmapäeval teatati politseile, et
Vana-Võidu külas on kahelt kaubikult varastatud katalüsaatorid.
Vargad kruttisid hinnalised detailid maha kahelt parklas seisvalt
sõidukilt ja tekitasid sellega 2600
euroni ulatuva kahju.

Kiri riigikogule
pani volikogu
juhi nördima
Rannar Raba
rannar.raba@ajaleht.ee

Ehkki mitu tipp-poliitikut on tunnistanud, et
avalikku alkoholi pruukimist lubada oli viga,
ning kavatsevad seda
puudutavad seadusesätted üle vaadata, otsustas Viljandi linnavolikogu neljapäeval, et
saadab parlamendile
samateemalise manitsuskirja.

Mullu proovis Ame-nimelise Tori märaga künda vaid Igor Mang, ent tänavu huvitas see teisigi vippide klassi võistlejaid. Nii tegi pärast
traktoriga võistukündi oma proovivaod hobuadraga Kaido Höövelson. Amet aitas juhtida tema omanik Peeter Nurmik.

ELMO RIIG

KÜNNIVÕISTLUS

Kohtunikud hindasid
telereporteri küntud
vaod parimateks
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Olustvere künnivõistlusel pandi teist aastat
traktori rooli ka avaliku
elu tegelased. Seekord
võitis vippide võistluse
«Ringvaate» reporter Jüri Muttika.

li istus ta künnivõistlusel esimest korda ning viimatine
kündmine võis jääda 12 aasta
tagusesse aega. «Muidugi need

relvad, millega minasiis kündsin, näiteks T40AM, on tänapäevasele põllumehele minevikuriistad,» nentis ta.
Veel kaugemast ajast pärit
künniviisi kasutas tähetark
Igor Mang, kes osales vippide
või amatööride klassis kes
kuidas nimetas ainsana teist
aastat järjest.
«Mang hakkas ilmselt
Olustveret ja seda võistlust armastama,» tähendasEestikünniseltsi juhatuse liige RihoKala. «Ta on siin kunagi kooli lõpetanud, talle meeldis eelmine kord ning nüüd ongi ta tagasi.»
Mang lausus, et kui suhe
taevaga on õige, kujuneb ka
maaga õige suhe ning nii tulita
ka seekord hobuadraga traktoristidele konkurentsi pakkuma. Veel märkis ta, et Kuu on
Skorpionis ja see tähendab
head õnne veemärkidele.
Hobukündköitis tänavuka
–

–

Teisele kohale kündis end sumokangelane Kaido Höövelson
ehk Baruto jakolmandaks tuli
põllumajandusminister Ivari
Padar. Meelelahutustegelaste,
sportlaste, tundudärimeeste ja
poliitikute hulgas võtsid mõõtu veel Ülle Lichtfeldt, Heiki
Raadik, Ott Kiivikas ja Igor
Mang.

Traktoriroolist hobuadra taha
Ivari Padar tähendas, etkuigi
uued maaharimistehnoloogiad
murravad peale, jääbkünd ikkagi väga tähtsale kohale. Ta
rääkis, et moodsa traktori roo-

teisi vippe. Kulturist Ott Kiivikas sammus pärast traktorikabiinist mahaastumist Tori mära Ame juurde ja tõmbastolle
omaniku Peeter Nurmiku abiga kaks vagu.
«Traktoriga on vaieldamatultlihtsam, aga sellepärast tegelikult tulingi, et saaks hobusegaka proovida,» tunnistas ta.
Esimese vao otsa peal hüppas
ader vähemasti kuus korda
välja. «Kui adra taga on proff,
siis ta lihtsalt hoiab õigesti,
aga amatöör läheb pingesse ja
kukub suruma,» lausus Kiivikas.
Kaido Höövelsonmärkis, et
alati võibküll paremini, aga ta
oli siiski rahul nii traktorikui
hobusega saadud tulemuse
üle.«Ilusad ja sirged vaod,» sõnas ta.

Profid on põllul kaks päeva
Pärast meelelahutuslikkuvippide võistlust asus Olustvere
teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu maadelstarti 40
võistukündjat. Nad olid jaga-

tud neljakategooriasse: pöördatrade vaba- ja meistrite klass,
noorkündjate klass ja meistrite klass tavaatradel.
Kui pöördadral oli kahe
võistlusklassi peale kokku
kümme võistlejat jatavaadral
võttis mõõtu neli meistrit, siis
noorkündjate rühm on kõige
rahvarohkem üle poole võistlejatest kuulub just sellessekategooriasse. Riho Kala selgitust mööda teevad noorteklassi võistlejate hulga suureks just
kutseõpilased ja 12 väliskülalist, kes on samuti koolipoisid.
Parim kündja selgitatakse välja 100 meetritpikal ja 20 meetrit laial põlluribal.
Eilealanud proffide künnivõistlus jätkub täna ningparimad selguvad pärastlõunal.
Meistriteklass kündis eile kõrrepõldu ja täna on ta rohumaal. Noorkündjad olidkõrrepõllul stardis eile ja onka täna,
sest jagavad masinaid. Vabaklassi võistlejad harjutasid
eile kõrrekündi jaasuvad täna
võistlema. Tänaseid tulemusi
kajastab ka Sakala digileht.

Kohalikud rahvaasemikud
kiitsid hääletustkorraldamata heaks Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esindajate
initsiatiivilkoalitsiooninõukogus sõnastatud pöördumise,
mis rõhutab, et osainimesikuritarvitab tänavu juuliskehtima hakanud uut korda, mille
kohaselt on alkoholi joomine
avalikus linnaruumis lubatud.
Kirja lõpetuseks avaldab volikogu lootust, et riigikogu teeb
probleemi lahendamiseks
seadusessekiiresti muudatused ehk teisisõnu keelab nimetatud tegevuse taas ära.
Riigivõimu esindajad on
viimastelnädalatel üle-eestilistes uudistes korduvalt
mõista andnud, et sellekohane töö juba käib, kuid seda
tekst ei maini.
Olgugi et väliselt on tegu
justkui üksmeelse žestiga,
peab sotsiaaldemokraadist
linnavolikogu esimees Randel Länts oma võimupartnerite algatust taunitavaks. «Mul
on isegi kahju, et me hääletust
ei korraldanud, sest siis saanuks ma vastu olla,» sõnas ta.
Läntsi hinnangul astus
IRL kirja kallaleasudes libedale teele, sest tõi sel moel
üleriigilise poliitika linnavolikogu saali. «Niimoodi murtilahtisest uksest sisse ja mul
on kahtlus, et asja tegelik mõte on eelseisvate valimiste
valguses rohkem pildile pääseda. Igaüks teab, et seadus
muudetakse niikuiniiära.»

ARVAMUS

Randel

Länts
volikogu
esimees
Mind häirivad väga inimesed, kes suhtuvad oma
riiki ühtmoodi siis, kui
Toompeal on võimulnendeparteikaaslased, ning
teistmoodi siis, kui tüür
onkellegi teisekäes. Kui
IRL-i liikmete praeguse
initsiatiivi taga oleks siiras mure, pidanuks me
nende hukkamõistvaid
avaldusi nägema ka ülemöödunud suvel, kui
nende liikme ja toonase
volikogu esimeheTarmo
Looduse käitumine Saksamaal Herfordis õlle
mõjul üle käte läks.

Linnapea Ando Kiviberg
avaldas omakorda imestust
Läntsi käitumise üle. Ta rõhutas, et volikogu esimees oli
ainus, kes eriarvamusele jäi.
Ülejäänud koalitsiooninõukogu olevat olnud üksmeelselt seda meelt, et Viljandi
esinduskogul on paslik avaldada oma muret ning toetada
protsesse, mis probleemile
lahenduse tooksid.
«Eks igaühel ole õigus
oma arvamusele, kaasa arvatud Viljandi linnavolikogu
esimehel, kes kahtlemata on
värvikas isiksus,» lausus Kiviberg kokkuvõtvalt.
Neljapäevasel istungil leidis käsitlemist ka opositsiooniliste reformierakondlaste
augustis algatatud eelnõu,
millekohaselt pidanuks linn
ise avaliku napsitamisekeelu
alla panema. Selle juures
mainiti just nimelt tõika, et
riiklikud võimuinstitutsioonid on seadust ümber tegema
hakanud ning seetõttu on
mõistlik plaan seisma panna.

–

Vesi nõudis Õisus
juba teise ohvri
Neljapäeva hommikulkutsuti päästjad Õisu Veskijärve

äärde, et nadaitaksidkaldast
10 meetri kauguselt välja
tuua uppunud mehe.
Lõuna-Eesti päästekeskuse pressiesindaja Astra
Pintson-Käo sõnul saadeti
1958. aastal sündinudhukkunu kohtuarstlikule lahangule, kuid midagi täpsemat ei
ole juhtunukohta veelteada.
Halliste vallavanem Ene
Maaten ütles, etkuigi see on
kahe kuu jooksul juba teine

uppumissurm Õisus, ei ole
nendevahel mingeid sarnasusi. Isegi sündmuskohad on teineteisest üsnakaugel augusti algul paadiga järvele undasid kontrollima läinud mees
uppus Õisu järveKaarliküla
poolsel kaldal.
Erinevalt kalastades hukkunust oli eile leitud mees
kohalik ning elas üksi Veskijärve läheduses.
Tänavu on Viljandimaal
uppunud kuus inimest.(Saka–

la)
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VÕRTSJÄRV

Seikluspark puhus purjekatele tuult
Egon Valdaru
egon.valdaru@ajaleht.ee

Võrtsjärve kalurite Marko Vaheri ja Ants Leiaru
kätetööna selleks suveks
valminud kalepurjeka
Laura, 2005. aastal veele läinud Paula ja 2009.
aastal ehitatud Liisu tänavust lainekündmist ahistas madal veetase, aga
sõitjaid oli varasematest
aastatest ikkagi rohkem.
Oiu ja Valma sadamast Laura
või Liisuga startinud kapten
MarkoVaher ja pootsman Ants
Leiaru olid rakkes igal nädalavahetusel. Nagu ütles kapten
Marko Vaher, tegid nad väga tihedatkoostööd Valmaseikluspargiga.

Ankrusse ja ujuma!
«Sadainimest jukorraga seiklusparki möllamaei mahu,seegalähetasin osa purjekaga seilama, teine jagu läks ATV-ga kihutama ja ülejäänud metsa
paintball’i mängima või muud
tegema,» rääkis Valma puhkelaagri ja seikluspargi omanik
KalleKütt.
Koostöö on kestnud viis
aastat, aga Marko Vaheri jutu
järgi oli tänavu sõite varasemast enam. «Ilmaga vedas ka,

vaid kahel korral saime vihma,» lisas ta.

Tuulest japäikesest parkunud kapten lausus, et nemad
pootsmaniga püüdsid pigem
päikesest hoiduda, rõivastudes
pikkadesse riietesse ja pannes
pähe kübara. See-eest pardale
astunud daamid püüdsid bikiinides kätte saada iga päikesekiirt. «Paljud soovisid järve
keskel ankrusse heita.Seal sai
kohe ujumahakata, ei pidanud
madalatkallast mööda sügavamale kõndima.»
«Õllejoomine meil keelatud ei ole, aga need, kes liiga
agaraks muutusid, kutsus
pootsman kohe korrale. Kui
lapsed vahel oma tagumikku
liiga vee poole upitasid, siis
kõnelesime ka vetesügavuses
elutsevatest kollidest,» jutustas kapten Marko Vaher naerdes.
Kalle Küti arvates onkalepurjekad igapidi ägedad. «Marko Vaher ja AntsLeiaru on väga muheda ja asjaliku jutuga
mehed.Nadräägivad värvikalt
järvest, selle ajaloost, traalipüügist jakaleehitusest.Kliendidkiitsid neid väga,» kõneles
ta. «Kui nende asemel oleks
piltlikult öeldes kurttumm
mees, kes juhiks purjekat,
saaks töö tehtud, aga jätkusuutlikkust ei oleks.»
Nii Marko Vaherkui Võrtsjärvekülastuskeskuse juurest
startinud Paula kapten Jaan
Erm ütlesid, et tänavu kippus

Laura esimene hooaeg kujunes edukaks. Kapten Marko Vaher (vasakult teine) rääkis muhedaid jutte ja hoidis purjekat kindla käega veel.
suve teisest poolest lõbusõite
ahistama väga madal veetase.
«Välja tulid sellised karid,
midaviimati nähti 1995. aastal
suure madalseisu ajal,» kõneles Jaan Erm.

Madal veetase seadis piirid
Marko Vaher tõdes, et Oiu sadamast välja sõites pidi ta rahva aluse nina peale kupatama,

et põhja puutumata läbi saada.
«Vaiblasse, Valmasse, Järveveere puhkekeskuse või Tarvastu poldri endise viltuse torni juurde me ei läinud. Kõik
vanad kuulsad sõudekanalid
onkinni,» rääkis ta.
Jaan Erm ütles, et madala
vee tõttu oli raskusi ka Tondisaare juures ja Võrtsjärvelõunatipus. «Mullu sai rahvas kohe Tondisaare juuresmahahü-

pata, tänavu tuli neil põlvist
saadik vees kivide otsas turnides selleni kõndida,» jutustas

Erm.
Kaugeimad kalesõitjad olid
Vaheri ütlemist mööda «Kevadtormi» õppusest osa võtnud
USA eriväelased. Bulgaariast
olid purjetamas kalandusinimesed.
Paulale jõudis rahvast ka
Indiast, aga noorim lustija oli

ELMO RIIG

vaidkahenädalane.«Seltskond
oli väga kirju, aga soliidne,» lisas ta.
Jaan Ermi jutu järgi saab
Võrtsjärvel imetledapäikeses
küütlevaid hiiglaslikke liivakivipaljandeid, kirikuid, mõisahooneid ja vesiveskeid. «Ehk
antakse kunagi tagasi luba teha ka kalepüüki sellest kujuneks vägev turismiatraktsioon,» lausus ta.
–

KOLM KORDA
FLÖÖDIST TUUBANI

1. oktoober

4. oktoober kell 19

Muusikapäev üle Eesti!

VILJANDI
PÄRIMUSMUUSIKA AIT
12.00
13.30

–

–

AINULT

TELLIJALEIGAL
AJALI
G
AS
KOHAS

14.45

–

12.25Viljandi Pauluse kirik
Ulla Krigul (orel)

Osalevad Eesti Noorte Puhkpilliorkester, Vabariiklik Orkestrijuhtide

13.55 Karksi-Nuia Kultuurikeskus
klaveriduo Kai Ratassepp, Mati
Mikalai ja Ulla Krigul (orel)

Piirivalveorkester koos Ro:Toro’ga

16.10 Olustvere Teenindus-ja
Maamajanduskool
klaveriduo Kai Ratassepp, Mati
Mikalai ja Ulla Krigul (orel)

Puhkpilliorkester, Politsei-ja

Kaks kontserti
ühe hinnaga!
1. pool ENPO ja VOP,
–

2. pool Politsei-ja Piirivalve–

orkester koos Ro:Toro’ga

...

www.sakala.ajaleht.ee

Kontserdid on tasuta

Pilet 7 €
Piletid saadaval Piletilevist ja tund
enne kontserdi algust kohapeal

MÜÜ OMAMETS

PROFESSIONAALSELE

Kas Sul on Sakala tellitud?

PARTNERILE,

mets.ee

V

SAADES ISE

S

I

K..A
P

A
(orel)
Krigul
Ulla
V E

PARIMA HINNA!

Teeni oma metsast tulu
mob 508 9402 tel 766

Tellimishinnad 1 kuuks:

anduskool

Maamaj

Tel 5683 3683

Mikalai
(orel)
Krigul
Ulla
klaveriduo

ja

Mati
Ratassepp,

Kai

info@dmmets.ee

www.dmmets.ee
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KADUVAD VÖÖTRAJAD

Muuseumi direktor Jaak Pihlak hoiab käes uut raamatut, mis kajastab
kunagist Põhja-Viljandimaa elu.
ELMO RIIG

Põhja-Viljandimaa
pandi kaante vahele
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Viljandi muuseum esitles eile õhtupoolikul
oma toimetiste neljandat osa pealkirjaga
«Põhja-Viljandimaa vanadel fotodel».
See on varem aastaraamatu
nime kandnud väljaannete
sarja 16.köide.
Raamat tutvustab ajaloolise Põhja-Viljandimaa Suure-Jaani, Pilistvere, KolgaJaani ja Põltsamaa kihelkonda Viljandimaa fotokogudes
säilinud kujutiste vahendusel. 400 fotot täiendavadkihelkondi iseloomustavadtekstid.
«Väga ilus raamat sai,»
oli muuseumi direktor Jaak
Pihlak rahul. «Sinna valitud
fotod on tsaari- ja eestiaegsed. Need on enamasti päris
hästi säilinud, ent kui peaksime tegema raamatu nõukogudeaegsetest fotodest, võiksime üsna hätta jääda.»
Raamatule panid õlaalla

nii naabermaakondademuuseumidkui erakollektsionäärid.
Raamatukoostasid muuseumi teadusdirektor AinAndris Vislapuu jamuuseumi fotokogu kuraator Tiina
Parre. Trükise kujundas ja
külj endas muuseumi tehnikaspetsialist Herki Helves.
Tekstid tõlkis inglise keelde
Ann Kuslap.
«Sellisteraamatute koostamine on muuseumifotokogule alati väga kasulik,» kinnitas Tiina Parre. «Siis on
hästi näha, milliseid fotosid
meil vajaka jääb.»
248-leheküljelisele raamatule on lisatud Põhja-Viljandimaa suuremõõtmeline
kaart väljavõttena 1935. aastal Eesti Kirjanduse Seltsi
kodu-uurimise toimkonna
väljaantud kaardilt.
Järgmiseksplaanib muuseum raamatut Viljandi ordulossist ja lossipargist ning
see loodetakse valmis saada
järgmisel aastal Viljandis
peetavateks rahvusvahelisteks hansapäevadeks.

Katastroofi meenutades
Parvlaeva Estonia hukust
möödub homme 20 aastat.
Rahuaja suurim tragöödia
puudutas ühelvõi teisel moel
meidkõiki. Nii onka Viljandi maakonnal mäletada ja
edasi anda oma lood.
Metsakalmistul asuvale
mälestusmärgile on raiutud
kuue märga hauda jäänud
inimese nimed. Õnneks on
ajalool teadaka üks imeline
pääsemine.
Kümmekond päeva pärast
õnnetust kirjutas Sakala liigutava loo laeval viibinudAina
ja Aulis Leest. Tollal Saarepeedil elanud abielupaaril
õnnestus tormistest lainetest
elugapääseda. Aulis oli Estonial töömadrus.Tema ülesanne oli laevkorras hoida, autosid peale võtta ja kinnitada
ning hiljem neid maalelasta.
Laevamehe priipääsmega oli
ta kaasa võtnud oma naise.
Aulise valvekord lõppes
siis, kui laev teeleasumiseks
otsadandis. Seega veetispaar
Estonia pardal koos vaba aega. Õnnetuse hetkel nad magasid. Meesärkas sellepeale,
et laev olikaldus ja asjad kajutis liikusid. Järgnes tundidepikkune võitluselu eest.
Kõigepealt tuli tormata
ühe jalaga seinale astudes
mööda pikki koridore ning
vinnata end üles treppidest.
Seitsmendalttekiltpääses välistekile ja päästevahendite
juurde. Kes esimestel minu-

titel tegutseda ei taibanud,
need enam välja ei pääsenud.
Aina oli üks esimesi, kes
jala ülereelingu tõstis ja laevavälisküljele astus. Sealt tuli end jäisesse vette libistada.
Tormine meri viis paari kiiresti lahku.Enne kui ligi kümnemeetrine laine Aulise minema pühkis, jõudis ta veel
naisele hõigata, ettoo parvest
kõvasti kinni hoiaks. Nii ulpiski Aina, kes ei osanud ujuda,
pikka aega parve nööri ja ühe
saatusekaaslase külge klammerdudes jäises vees, enne
kui keegi ta parvele upitas.
Imekombel viskas laine
mõni aeg hiljem Aulise just
sellesama parve juurde.Uskumatust vedamisest hoolimata ei lasknud surmahirm
Ainast lahti veeltunde. Parvele pääsenud inimesed võitlesidkülmumisega end tihedalt üksteise vastu surudes.
Päästekopter jõudis nendeni
hommikulkella seitsme ajal.
Tallinnastkoju sõitisabielupaar oma autoga. Selle võti oli üks väheseid asju, mis
taskusse pidama oli jäänud.
Kodus ootas neid kaks last
kolme kuu vanune Chris ja
viieaastaneElise.
Tänaseks uude elupaika
kolinud pere pea töötab toimetusele teadaolevalt seniajani merel. Aina Lee kahe
aastakümne taha jäävaid
emotsioone meenutada ei
soovinud. (Sakala)
–

Teele
tehtud
triibud
jalakäijat
ei kaitse
Üllar

Kauge tänav 32

Kevade, Vene ja Näituse tänava ristmik

Priks

yllar.priks@ajaleht.ee

Uku ja Leola tänava ristmik

Tuleval nädalal tuleb
linnavalitsuses arutusele eelnõu, millega
plaanitakse Viljandi tänavatelt kaotada seitse
vöötrada, mida kasutatakse vähe ning mis
võivad jalakäijate ohutunnet põhjendamatult
kärpida. Viljandi politseijuht Alvar Pähkel
(pildil) andis Sakalale ettevõtmise kohta
oma hinnangu.
Alvar Pähkel, miks on üldse tarvis vöötradasidkaotada?
Inimesel on huvitav omadus.Kui ta teab, et ta ei tohi
midagi teha, on ta ettevaatlik. Valeskohas teed ületades on jalakäija tunduvalttähelepanelikum kui astudessõiduteele seal, kus tohibvõi kus tal on lausa eesõigus. Teadlased on välja arvutanud, et kui lihtsalt
vöötradamaha märkida, suurendabsee õnnetuste arvu sellespaigas üle 20 protsendi. Ülekäigurada peab
olema selline, et sõidukijuhid kindlasti märkaksid seda, et sealvõetakskiirus maha, tähelepanu oleks vöötrajal ja jalakäijadkenasti näha.See peab teeületamiseksreaalselt ohutukoht olema.Lihtsalt maha joonistatud lohisev sebraei kaitse kedagi.
Paraku on Viljandis palju selliseid ülekäiguradasid, millekasutus on minimaalne jaküsitava turvalisusega.Näiteks Jakobsonikooli juures läheb vöötrada ju suisakraavi.
Praktika näitab, et mida ligemal linnapiirile vöötrada asub, seda vähem sõidukijuhid seal peatuvad ja
seda vähem on seal inimliiklust.
Eesmärk pole lihtsalt ülekäiguradasid kaotada.
Probleem on selles, et inimesed saavad neil surma
javigastada.
Statistika järgi on rohkem kui poolte jalakäijatega
juhtunud liiklusõnnetuste paik just ülekäigurada.
Kui vettpidav see näitaja on, arvestades, et teeületuste arv vöötradadelon kindlasti mitu korda suurem kui mujal?
Kesklinnas käib teeületamine tõepoolest enamasti
vöötradasidmööda, aga äärelinnas on olukord vastupidine minnakse üle sealt, kust on otsem. Tiheda
liiklusega lõikudelei saagi suvalises kohas teedületada.Kui valitud paigust triibud kaotada, pole seal
jalakäijal eesõigust jata on üleminnes selle võrra ettevaatlikum.
Tänavaidei ole mõtet niisamatriibuliseks joonistada. Võtame näiteks Viljandi gümnaasiumi vöötraja, miseelmisel aastal maha märgiti. Algul oli see minu meelest täesti kasutu, aga nüüd on seal saared,
puud võeti maha jasellega võib täitsa rahule jääda.
Autojuht peab hoomahavõtma jatähelepanu rajale
koondama.

Maramaa puiestee ja
Leola tänava ristmik

Tartu tänav 86

Oja tee Köstis

–

Mäletatavasti eelmine linnavalitsus vöötradade
kaotamist heaks ei kiitnud. Kui suur on tõenäosus,
et plaan seekord läbi läheb?
Millegi kaotamineonrahva silmis igal juhul negatiivne otsus jaselle tagamaid tulebselgitada. Kuidas seda lihtsalt ja arusaadavalt teha, kui õnnetusikonkreetsetel ülekäiguradadel juhtunudpole?
Õigupoolest on meil kaks valikut: kas investeerida ja tehapraeguste asemele rajad, mis on tõesti turvalised, või las jalakäija vaatab ise, kust kõige ohutumalt üle tee saab.

Jakobsoni ja Uue tänava ristumiskoht Köstis
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TASUTA!

www.citroen.ee

telijatel

„Võtmed kätte„
liisingu kuumakse al

pril de

ERIMUDELI
„VÕTMED KÄTTE” HIND AL

17 390 €
KLIENDIPÄEV 29.09
www.optiumgrupp.ee
UKU keskuses Tallinna tn 41 Tel 449 4343
?

kontrol
Nägemise

?

Tervislikult saledaks
Kaalulangetamise programm„Tervislikult saledaks“ sisaldab iganädalasi loenguid kuue kokkusaamise (sh
üks personaaltund)raames, teste janõustamist kogu programmi kestel. Tunnid lõpevad hingamisharjutuste
ja näojoogaga. Programm sobib neile, kes on valmis oma toitumisharjumusi ja elustiili tervislikumaks
muutma, et tagadaparemenesetunne, tervislikkaalulangus ning kindel ja püsiv kaal kogu eluks.
Kaalulangetamisekava viib läbi joogaõpetajajaInglismaal toitumisspetsialistieriala omandanud Ly Tolberg.

Suur-Kaare 69, Viljandi
Tel 444 8866

Uuesti müügil

LASTE LAIGULISED

Tunnid toimuvad alates 6. oktoobrist
igal esmaspäeval kell 20 stuudios Maerobic
(Mainori keskus, Tallinna tn 19/21)
Täpsem infokäsitletavate teemadekohta www.maerobic.eu
Registreerimine e-postil margit.oksa@maerobic.eu või tel 523 4591

Ostame hakkimiseks

TÖÖRIIDED.
Komplekti ostjale
513 8029
516 0843

metsaharvenduse@gmail.com

513 2772, svenpluss@gmail.com

kindad tasuta!

Hakkimine ja tasumine kiire.

Kauplus Turu 15, Viljandi.Avatud E–R kl 9–16, L kl 9–14.
Tel 433 3565. E-post ikriided@hot.ee.

ostame

METSAKINNISTUID
üle Eesti: tel 507 2544

www.erametsa.ee

Perepäevarahastab Vabaühenduste Fond AvatudEesti Fondi vahendusel, MTÜ
ViljandimaaTervist Edendavad Lasteaiad projekti “Terviselasteaiad paikkonna
eluedendajad”
–
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Tartu kunstimaja võtab 30. septembrini
vastu 2015. aasta näituste taotlusi. Kunstnikele pakutakse rendivabalt kolme eri
suuruses galeriid.

Toimetaja TIINA SARV, 433 0047, tiina.sarv@ajaleht.ee

ESIETENDUS

Kas naised suudavad teatri päästa?
Krista Valdvee

kriitik

LAVASTUS

Ugala astub oma 95.
hooajale vastu uuendusmeeleolus: kevadel
saab teoks ammu lubatu ja omaaegne Baltikumi moodsaim teatrimaja
läheb remonti.

Peter Quilter, «Eesriie avaneb!»
•

•

•

•

Kuklas tuksub aga minevik.
Esimese, Seasaare seltsi maja
asemele ehitatud kultuurimaja elab Sakala keskusena küll
uut elu, ent aastakümneid Ugala teatrit majutanudKoiduseltsimaja seisukordpole kiita.
Hooaja avalavastus kõlab
muutumise plaanidega kokku.
Briti näitekirjaniku Peter Quilteri «Eesriie avaneb!» räägib
ühe laguneva teatrimaja päästmiseks tehtavatest ponnistustest. Nii vabatahtlikest kui pigem sunnituist.
Loo keskmes on viiseri vanuses jaeriilmelist naist ning
teater. Ja mees, keda laval ei
ole, kuid kelle pärandusest
saab tegevustik alguse. Vaatajal on võimalus seda meestki
tundma õppida. Eripalgelisena. Nii, nagu nägid tedanaised,
kes on tema viimasetahte järgi kokku toodud.

•

•

Lavastaja Madis Kal-

met (külalisena)
Kunstnik Jaanus
Laagriküll (külalisena)
Muusikaline kujundaja
Peeter Konovalov
Liikumisjuht Oleg Titov
Osades Kadri Lepp,
Marika Palm, Terje
Pennie (külalisena),
Luule Komissarov ja
VilmaLuik
Esietendus 20. septembril Ugala suures

saalis
Allikas: Ugala

JAANUSLAAGRIKÜLL

Luule Komissarov (vasakul) pani ainuüksi oma lavale ilmumisega publiku naerma, Terje Pennie osatäitmine oli särav ja meeldejääv.

dit «pisarateni liigutav», rõkkas esietenduse publik enamalt jaolt naerda. Suur osa oli
selles kahtlemata Luule Komissarovil, kelle kehastatud
vanaema Betty kutsus naerupahvakuid esile juba pelgalt
lavale ilmumisega.
Tõeliselt hästi nalja teha ei
ole kerge. Kergete killast eiole
ka näidendissesissekirjutatud
liikumine, mille Ugalas on lavaleseadnudOleg Titov.Liikumiskava üks eesmärke tegelaskujude eripära rõhutamine võiks lavastuses küll selgemini välja tulla,kuid ülesande
soorituse eest tuleb näitlejannasid kahtlemata tunnustada.
Ugala on Kalmeti lavastusega saanud juba mitu head
aastat menukana mängukavas
püsinud «Meestekodu»kõrvale samuti publikumenu tõotava «naiste kodu», midakeerulisi aegu oodates on kindlasti
vaja. Hooaja rõkkav algus annab lootust, et meie teater saab
päästetud.
–

Naiste teema
Lavastaja MadisKalmet näibki Ugalas tegelevat naiste teemaga.Kui eelmine lavastus oli
ühe tugeva naise, Ukuaru Minna lugu, siis sedapuhku on publiku ees ainultnaised.Viis mitte küll nii tugevat, kuid entusiasmist pakatavat ja tegusat
naist. Suur lootus, kellele oma
plaan teatri taastamistöödeks
raha koguda üles ehitatakse,
on samuti naine: Liza Minnelli. Vahestei põle aga Liza Min-

nellitähteestlasele nii kirkalt
kui Quilteri tegelastele. Seda
enam oleks võinudära kasutadaautori antud võimalus viidata Minnellikuulsaimale rollile
Sally Bowlesile muusikalifilmis «Kabaree».
Quilteri näidend žanrimääratlusegajantlikkomöödia ei jäta vaatajale just palju ruumi
mõtisklusteks ja oletusteks, sõnum laotataksetema ette laiali.
Ühe teatriarmastajastmehe pärandus hüljatud ja viletsas seisukorras teatrimaja peab kok–

–

ku tooma viis naist, kes on mehe
elus suuremat või vähematrolli mänginud. Teatrimaja taastamise kõrval on aga oluline vaadelda naiste endi vahelisikeerulisi suhted ja vabastada nad
aja jooksul tekkinudpaineist.

Publik rõkkas
Tegevust kandvad naised on

eriilmelised, kuid suhteliselt
stereotüüpsed: korpulentne,
sapine ja koonerdamiseni kokkuhoidlik mahajäetud abikaa-

sa (Terje Pennie), särav, moekas ja heatahtlik uus elukaaslane (Vilma Luik), isa eluunistust täide viia sooviv isikliku
eluta tütar (Kadri Lepp), lihtsameelne ja entusiastlik assistent (Marika Palm) ning dementsusesse kalduv ema (Luule Komissarov).
Tegelaste ilma tungimiseks
kuigi palju võimalusi ei ole,
kuid eripärade rõhutamisel
pole värve kokku hoitud. Ehk
kõige inimlikumanäo on neist
saanud Terje PenniePam, ma-

hajäetud naine, kellele on juba näitekirjanik kaasa andnud
suurimavõimaluse enderikülgedest näidata. Lavastaja MadisKalmet on andnud näitlejannale oma tegelaskuju piiride kompamiseks veelgi parema võimaluse, mida too ka säravaltkasutab.
MadisKalmeti lavale seatus leiab nii jantlikku jämekoomikat kui lüürilisi alatoone,
sooja pahvaka huumorit aga
igal juhul.Kuigi Ugala kasutab
lavastuse tutvustamiselväljen-

–

Absoluutselt puhtad, lihtsad ja lõpetatud pildid
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Viljandi linnagaleriis raamatukogu kolmandal
korrusel on avatud Jüri
Kase näitus.
Kolga-Jaanist pärit kunstnik
Jüri Kask on juba ammu klas-

siku staatuses. Aastakümneid

tagasi räägiti temast kui üliproduktiivsest ja originaalsest joo-

nistajast, nüüd on ta eelkõige
maalija, kelle abstraktsed tööd
mõjuvad ergastavalt ja võimsalt, nagu on öeldudseekordse
väljapaneku tutvustuses.
Jüri Kask on saanud ridamisikaalukaid tunnustusi:Ado
Vabbe nimeliseaastapreemia,
Vilniuse maalitriennaali auhinna, Eesti Vabariigi kultuuripreemia, Kristjan Raua ni-

melise kunsti aastapreemia ja
kahel korral kunstnike liidu
maali aastapreemia.
Ta on lõpetanud Tartu
kunstikooli ja 1974. aastal toonase riikliku kunstiinstituudi
ning koolitab nüüd ise uusi
kunstnikke, olles juba alates
2001. aastast Tartu ülikoolikultuuriteaduste ja kunstide instituudi joonistamise, maalimise ja kompositsiooni lektor
ning ka kunstiakadeemia õppejõud.

Aastaid tagasi oma tudengite näituse avamisel Viljandi
kunstisaalis ütles Jüri Kask, et
Tartu õhk on maalimiseks eriline: sellest saavad inspiratsiooni nii noored kunstnikud
kui tema ise. Viljandimaagi
peab olema inspireeriv, sest
Kask pole ainuke tunnustatud
kunstnik siinkandis, kui mõeldakas võiEnn Põldroosile.

Kunstiteadlane Ninel Ziterova on JüriKaske iseloomustades öelnud, et ideaalis püüdleb ta absoluudini, mis on seotud vormideabsoluutse puhtuse, lihtsuse jalõpetatusega, ennekõike aga nende kontsent-

reeritusega.
«Ta on abstraktne, aga väga
sisuline ja hoomatav. Ainult süveneda on vaja,» iseloomustas
Kaske praeguse näitusekuraator Aate-Heli Õun.
Kase maale on nimetatud
visuaalseks muusikaks. Kui tosin aastat tagasi oli ETV ekraanil JüriKase loomingut tutvustav saade, kõlas Krzysztof Penderecki muusika. See sobiks
suurepäraselt ka praegusele
Viljandi näitusele.
Väljapanek «JüriKask 65.
Asi joones», seekord küll ilma
kuulsa poolaka helitöödeta, on
üleval 30. oktoobrini.

Jüri Kase efektsed ja põnevad maalid on linnagaleriis oktoobri lõpuni.

TIINA

SARV

MÄLU

8 Sakala

27. september 2014

MÄLU

27. september 2014

Sakala 9

Viinast valla pääsenud tuletorm ähvardas Viljandi maamunalt põletada
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Koolimaja põlengut kustutamas käinud pritsimees Paul Sarapuu jõudis ööl vastu 24. septembrit 1944koju rampväsinuna. Ta kugistas
mõne suutäie süüa ja varises, pooleldi riides, diivanile magama. Kaua tal
puhata ei õnnestunud:
kella kahe paiku äratas
hirmunud abikaasa ta
üles. Toas väreles tontlik punane kuma, aknast
paistis tulemöll. Paul Sarapuu viskas kuue selga,
pani kiivri pähe ja tormas
tänavale.

Majad hävisid, elud jäid
Põleng sai alguse praegu tühja-

na seisva endise kultuurikolledži maja kõrval asunud viinamonopoli laohoonest. Seda hoonet
enam ei ole nagu ka hulka teisi
sellest kvartalist. Raekoja esine
oli ju kõik kunagi maju täis!
Viinalaos oli alkoholi sees,
küllap sinna sisenes
keegi lahtise tulega.
Piisas maha visatud
suitsukonist. Tuli levis ja suur osa tollast südalinna hävis.
Majad põlesid maha
raekoja ees ja platsil, kus praegu on
Köleri mälestussammas, samuti seal,
kus oli kunagi Rubiini kino. Tuli tunJaak Pihlak
gis isegi üle Tartu
tänava, sinnani, kus
praegu on see triibulinekuudik.
Sellel kohal, kus praegu
asub Sakala toimetus, põles samutikõik maatasa. Seal olid
ilusad kahekorruselised punasest tellisest hooned. Alles jäid
ainult maa all olevad keldrid.
Muide, osa neist on seniajani
EVE hotelli ees alles. Kui üheksakümnendatel veeti maa-alust
elektrikaablit, murti nendesse
sisse. Käisin seal isegi. Need
olid täitsa korralikud võlvkeldrid. Võiks arvata isegi, et kui

Oli alanud suur põleng, mis
pühkis maa pealt peaaegu terve Viljandi kesklinna. Tules
häviskakskümmend seitseelamut koos kõrvalhoonetega.
Ühele väikelinnale oli see katastroof.
Varasematessõdadeseiolnud Viljandi käsi hästikäinud.
Teine maailmasõda oli teda
aga säästnud. 1944. aasta varasügiseltaganesid sakslased kiiruga lääne poole.Viljandlastele sai selgeks, et nad ei kavatsegi selle linna pärast lahinguid lööma hakata.Võis loota,
et sõda ei jäta Viljandile oma
pitserit. Paraku see siiski nii ei
läinud.

Segane ja rahutu elu
Sellele, mis juhtus 1944. aasta
septembris, aitavad hindamatut valgust heita endisetuletõrjuja Paul Sarapuu värvikad
mälestused, mis avaldati Viljandimuuseumi esimeses aastaraamatus 1997.
Elu toonases Viljandis oli
Sarapuu meenutamist mööda
väga segane.Korda polnud, valitses närviline ja rahutu meeleolu. Osa inimesi tungles
kauplustes, kuigi seal muidugi
enamsuurt midagi saada eiolnud. Haarati isegi koledaid
puukottasid.Kõige suurem sagimine käis aga Alko veini- ja
liköörivabriku juures, sest sellesse oli sisse murtud.
«Oli leitud veel täidetud
vaate ja oi siis sedapidu japõlve!»meenutabSarapuu. «Isegi
põrandalt olid janused juua
saanud.Hooneteümber tuigerdasid ja vennastusid väeosadest maha jäänud sakslased,
eestlased ja venelased, haritud
jaharimatud.»
Sarapuule tundus, et inimeste seas polnud selles olukorras enam klassi- ega varanduslikkuvahet. Märjuke ühendas, märjuke aitas muresid
uputada. Huvitaval kombel

Kuigi kahjutuli oli säästnud raekoda, nägi Viljandi isegi mitu aastat pärast suurpõlengut välja nagu kummituslinn.

polnud aga kuulda kaklustest
ega kallaletungidest. Siin-seal
küll lõhuti aknaid. Sarapuu
hinnangul tegi seda linna valgunud kahtlane element.
«Viljandlaste auks peab ütlema, et olimis oli,kuid valdav
osa käitus noil segastel aegadel
jakindla korrata jäetudpäevadel korrektselt,» märgib Sarapuu. «Näis, et kodulinn oli õigele viljandlasele liiga kallis
selleks, et sedalõhkuma japurustama hakata.»

1944. aasta 11. septembri hommikul arutati väegrupi Nord ülema kindralkolonel Ferdinand
Schörneri palvel Eesti mahajätmise plaani ja otsustati see kiiresti ellu viia.
•

•

Sädemete meri
21. septembrilpuhkes aga Uueveski teelkoolihoones tulekahju.Linnas polnud tuletõrjemasinaid ja autoasjandus oli pärast rekvireerimisi üldse kokku kuivanud. Leidus küll kaks
mootorpritsi, kuid need olid
väikesed jainimjõul veetavad.
Nii häviski maja Jakobsoni tänava poolne tiib leekides.
23. septembril puhkes tuli
taas lõkkele. Sarapuu nendib,
et võitlus sellega oli raske. Veevärk ei töötanud, sest polnud
elektrit. Tuld kustutati saada
olevate väheste veevarude ja

«Kuumus oli juba liiga

SÕDA

•

Samal päeval said sellesisulise korralduse väegrupp
Nord ja armeegrupp Narwa, kes pidid jalgsimarsil lahkuma üle Viljandi Lätti. Nende mehhaniseeritud väeosad
pidid liikuma üle Rakvere ja Paide Pärnuni ning sealt
edasi laevadega Saksamaale.
Riia operatsiooni käigus hõivasid Punaarmee väed 14.–
23. septembrini osa Valgamaast koos Valga linnaga, osa
Viljandimaast ning suure osa Põhja-Lätist.
18. septembril määrati taganevate väeosade ülemaks
major Harald Riipalu. Samal päeval said Sinimägedest
taganevad üksused käsu asuda kaitseliinile Laekvere lähistel. Pärast kiireid ettevalmistusi alustati 19. septembri varahommikul taganemist Kurtnasse.
Allikas: Vikipeedia

liivaga või tambiti lihtsalt surnuks.
24. septembri öösel unest
äratatud Paul Sarapuu jooksis
koos teiste tuletõrjujatega Oru
tänavale.Põles Laidoneri platsi ja Hiire tänava nurgal asuv
riigi viinalao hoone. Maja oli

juba üleni leekide võimuses,
tulekeelednoolisid naabermajugi.Nende peatamiseks oleks
õppinud meestelpiisanud paarist tugevast pritsist ja veest.
Polnud aga ei vett ega pritse.
Mõnest juhuslikult leitud veetünnisteiolnud suurt abi.

suur, vähene vesi muutus silmapilkselt auruks,» jutustab

Sarapuu. «Vaatamata meie
pingutustele oli tulihaaranud
juba mitu maja.»
Viimaks jõudsid kohale vabrikutest laenatud pritsid. Kuidagi õnnestus veevärk tööle
saada, kuigi veesurve oli sama
hästi kui olematu. Tuli haaras
juba peaaegukogu kvartali, mis
piirnes Linnu, Oru jaLossi tänava ning Laidoneri platsiga.
See oli linna üks vanemaid
kvartaleid, kus paiknesid peamiselt puuhooned, mõned nendest kahekorruselised. Hoovid
olid kitsad ja kõrvalhooneid
täis ehitatud. Normaalsetelgi
aegadel olekssealolnud tulega
raske võidelda. Nüüdolilisaks
kõigele pikalt püsinud põud katused, seinad jakogu ümbruse
purukuivaks muutnud.Süttimiseks piisas mõnest sädemest.
«Mõni maja või kuur nagu
plahvatas põlema, nii kuiv oli
ümbrus,» kirjeldab Sarapuu.
«Kahjutule kohal tekkiv tuulviis
lendu põlevaid pilpaid ja sädemeid ning paratamatult tekkisid
uuedtulekolded.See aga killus-

3

tas niigi nõrku kaitsejõude, võideldatuli mitmeskohas.»
Siis jõudsid appi sõjaväelased, kes vedasid autodega vett
juurde. Oli selge, et sedakvartalit enam päästa ei suudeta.
Nüüd oli tähtistakistadakahjutulel levimast. Algul näis, et
see isegi õnnestub, kuid siis
prahvatas leekidesse üks Oru
ja Hiire tänava nurgal asuv
puumaja. Olukord läks kriitiliseks. Põlevast majast otse alllatuult, üle kitsa Oru tänava
olid samuti majad.
«Vahemaa oli liiga väike,
suure põleva maja tulejõud ja
kuumus aga tohutud,» räägib Sarapuu. «Põlevatepilbaste ja sädemete merilendas üle tänava
kahekordse vastasmaja suunas
ja selle süttimine oli minutite
küsimus. Nüüd oli vaja kiiresti
tungida hädaohus oleva maja
pööningule, sealt katusele ja
püüda algstaadiumis olevattuld
kustutada ning seda vaos hoida,
kuni põlev vastasmaja kokku
langeb ja kuumus väheneb.»
Tormati läbi tule ja suitsu
üle tänava ohus oleva maja
juurde. Redelitei leitud, elanikud olid põgenenud. Uksed

×

saigi põleng alguse

Vene soldatitest.
See on aga omamoodi ime, et põlengus keegi elu ei
kaotanud. Hävis nii
vallaskui kinnisvara, aga elud jäid alles. Mõnes
mõttes oli tagantjärele isegi
hea, et raekojaesine ala lagedaks sai. Seal oli siselinna agul.
Muinsuskaitselises mõttes oleks
see tänapäeval küll väga huvitav, aga kui vanu pilte vaadata,
siis ega seal väga kiiduväärset
arhitektuuri olnud. Lossi ja Tartu tänava äärsetest majadest on
küll kahju, seal olid korralikud
suured hooned.
Jaak Pihlak

Sellel fotol on hästi näha, kuhu tulel õnnestus välja murda. Paigas, kus praegu seisab räämas triibuline
putka, oli väike kuudik ka seitsekümmend aastat tagasi.

ajaloolane

VILJANDI MUUSEUMI FOTOKOGU

murtimaha.Ka teiselkorrusel
olid uksed lukus. Kui lõpuks
pööningule jõuti,lõõmas vastu
metsik tulemeri.Midagi polnud
teha, oli tarvis taganeda. Tuli
oli murdnud üleOru tänava.

Suitsuving ja varemed
Maju

mõni võlv lõpuks kokku variseb,
kukub mõni auto sisse. Kesklinnas on selliseid keldreid päris
palju. Huvitav, et need omal
ajal täitmata jäid. See, kus mina sees käisin, oli üpris tühi,
veidi rämpsu seal vedeles. Ma
ei tea, kui palju on pooleldi täis
aetud keldreid. Seda ei tea keegi.
Põlengu ajal olid
venelased juba linnas sees, praegu
küll ei tea, kas regulaarväed olid kohal.
Ühe versiooni järgi

süttis üksteise järel.
Nüüd püüti päästa Lossi tänavat, kuid ka see ei läinud õnneks. Lendavad tukid jasädemed tegid purukuivale pinnale langedes oma töö. Tuli tungis edasi Tartu tänava poole.
Tekkis oht, et see kandub Tallinna tänavale kooperatiivi
(praegune kaubamaja) hoonele. Lendsädemed olidleeke takitanud ka Väiketuru tänava
maja number 4 kuuri katusel.
Oleks seal suur tuli puhkenud,
oleks peagi leekides olnud juba enamik kesklinna. Õnneks
suudeti see katus kustutada.
Juba põles Lossi ja Tartu
tänava nurgal asuv Treieri maja ja tuli ähvardas Viljandi
moodsaima, EVE maja tuhahunnikuks muuta. Siis aga astus vaheleimeline juhus.
«Tuli tõkestas iseenda,» pa-

jatab Paul Sarapuu. «Kui raekojaesises kvartalis olid peamiselt puumajad, siis kesklinna, Tartu tänavale jõudes kaotas tuli hoo.Siinsetes kivimajadeslõi leek esialgu katusest ja
akendest välja, kuid kivikatused pidurdasid leeki jakatuse
kokku langedes möllasid leegid ainult kiviseinte vahel. Tuli ei jõudnud kõrvalhooneid
küllalt kuumaks kütta ja need
ei süttinud enam nii hõlpsasti.»
Samuti ei olnud sellist põlevate pilbaste ja sädemete
lendunagu suurte puumajade
vahel. Üle Tartu tänava põles
veel kaks maja. Tuli suudeti
peatada. EVE maja jäi terveks,
olgugi et kohe selle vastas lõõmas kahekorruseline hoone.
Inimesioli appi tulnud, vett
leitisamuti. Sarapuu nendib, et
kui kesklinn oleks koosnenud
ainult puumajadest, oleks tuli
sellestpeatumatult läbiläinud.
Oht polnud veel kaugeltki
möödas. Süttida võis Lossi ja
Tartu tänava nurgal asuv hoone. Selleleoleks äärepealt saatuslikuks saanud võimudekorraldus, et elanikudpeavad uksed lukustama, kuid aknad

haakidest lahti jätma, et need
pommitamise ajal ei puruneks.
Ülemise korruse elanikudolidki nii toiminud.
Paul Sarapuu eiolnudmitte ainult tubli tuletõrjuja, vaid
ka hea sulega, nagu järgnevast
jutust selgub.
«Kahjutule kohal tekkinud
tõmbetuule mõjul paiskusid
lahtisedaknad pärani jakardinadlehvisidnagu lipud väljas,»

jagabta mälestusi. «Need muutusid omamoodi tulepüüdjateks.Sellel majal süttisidki mõned väljas lehvivadkardinad.»
Õnneks oli osa elanikke
siiski kodus. Nende abiga ja
mõnda ust maha murdes õnnestus põlevad kardinad maha
kiskuda ja aknad sulgeda.
«Päike hakkas juba loojuma, õhtueha laskus üle linna,
kui suur võitlus oli võidetud,»
kõneleb Sarapuu. «Inimesed
said hinge tagasi tõmmata. Oli
masendav tunne, kõndides
kuumusest õhkuval Lossi tänaval.Endiste majade asemel sirutusid suitsenud müürid ja
alasti korstnad. Siin-seal nilpsasid tulekeeled veel midagi
põlevat. Mürgine suitsuving ki-

Paul Sarapuu mälestustest võib lugeda, et kurvad varemed kadusid linnarahva ühise töö tulemusena.

pitas ninas japani pea tuikama. Mitmel pool varemete
ääres seisidmurelikud inimesed.Siin oliolnud nende kodu,
nüüd aga võib-olla ei olnud
neil muudkui see, mis seljas.»

Nagu jonnakas inimene
Tuleoht eiolnudveel kadunud,
leegid püüdsid üha uuesti
pead tõsta. Paul Sarapuu oli
Lossi tänaval valves ja hoidis
võimalikel uutel tulekolletel
silma peal. Korraga nägi ta,
kuidas põlenud Otsa maja juures keegi käega vehib ja teda
appi kutsub. See oli raamatukaupmees Leoke. Tema kaupluse kõrvale puukuuri oli sattunud sädemeid ja kuivad ha-

lud olid pikkamisi hõõguma
hakanud, kuni viimaks põlema
lahvatasid.
Tuletõrjuja ja raamatukaupmees hakkasid leekidega
võitlema.
«Palavus oli suur, eiolnud
pootshaaki, millega põlevaid
puid laiali kiskuda,» kirjeldab
Sarapuu. «Leidsime paar teivast. Nendeabil õnnestuspuud
laiali tõmmata ning hädaoht
likvideerida. Juuksed ja kulmukarvad olid küll veidi kõrbenud, aga see ei teinud viga,
need kasvasid uued.»
Puhkust ei saanud tubli
mees siiski kaua pidada, sest
uus hädasignaal kutsus. Nüüd
oli tuul puhunud tule uuesti
lõkkele koolimajas ja püüdis

tungida terveks jäänud Uueveski-poolsesse tiiba. Seal lähedal olidaga puithooned.
Sügisene öö olikülm, puruväsinud meestel olid riided
märjad ja käed kohmetanud.
«Tulioli nagu jonnakasinimene. Kustutasidsiin ära, juba
praksus ta teises kohas,» meenutab Sarapuu. «Võitlus tulega kestis kogu öö. Hommikuks
oli tema võim murtud, seekord
juba jäädavalt.»
Artikkel põhineb Paul Sarapuu
1997. aastal Viljandi muuseumi
aastaraamatus avaldatudartiklil «Viljandi linna põleng 1944.
aasta septembris». Paul Sarapuu
suri enne, kui aastaraamat trükist ilmuda jõudis.
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Kolmekümne aastaga Winnetoust
missioonitundega pardilaskjaks
Üllar Priks

rägastikku. «Mis kuradi soovitajad!Kohe on juvaja minna!»

yllar.priks@ajaleht.ee

Pärast Karl May kultusteoste lugemist omatehtud vibuga võsas ringi
mütates teadsin ma rahvustundest sama palju
kui neandertallane glasuuritud sõõrikutest. Tänu raamatutest ammutatule võidutsesid aga
juba toonastes naiivsetes sõjamängudes õilsa südamega kangelased, kes oma põhimõtete ja lähedaste kaitsmisel millegi ees tagasi ei
kohkunud.
Elementaarne omanditunne
on inimeses jubaaegade hämarusest. «Mina leidsin!» «Mina
kaevasin ja tassisin!» Teate
küll.
Aga mis imeasjandus on
riik? Kellele see kuulub? Miks
selle eest nii hirmsasti võitlema peab? Neile küsimustele
hakkasid mulvastused koitma
kaheksakümnendate lõpul.
Olen selle eest tänulik ennekõike kahele inimesele. Üks
neistoli mu vanaisa,kes hoidis
padja all plekist Eesti vappi ja
rääkis alatasa, kuidas ühel
heal päeval talud tagasi tulevad. Teine oli onu Elmet, küüditamisest eluga välja tulnud
haritlane,meie heaperetuttav.
Tema võttis vaevaks mulleiselaadseidrattamatku-ajalootundekorraldada.
Kuinüüd põrssapõlve tagasi vaadata, siis tulebnentida, et
kuulun ühte kuramuse õnnelikkulillelaste põlvkonda. Iseseisvuselemõeldes ei kerki ju
minuealiste silme ette esimesena sõjaõudused, vaid laulukaar. Patriotismilaengud suruti häälepaeltesse ja sammuti
Alo Mattiiseni vormistatud
soundtrack’i saatel käsikäes
helgesse tulevikku.
No olgu-olgu, mida aeg edasi, seda muinasjutulisemaks
meenutusedmuutuvad.
–

Kasarmuleiba pole
maitsnud
Minu nekrutiiga saabus üheksakümnendatekeskel värskelt
taasiseseisvunudriigis. Ega ma
kaitseväekutse saamise järel
õnnelik olnud: üliõpilaspilet
sügeles taskus ning Tartu Vaim
oli lubanud sigarette, viina ja
kirglisi naisi. Seepärast ohkasinkergendatult, kui minu aastakäigu poisid vaheleotsustati
jätta.
Tegelikult ei küsi rahvus-

tunne,kas sa oled sündinudsõja või rahu ajal. Süda peab õige koha peal olema. Taipasin
seda 2007. aasta aprillis.
Raske on kirjeldada, mida
siis tundsin. Igatahes oli see
kõike muudkui tahtminetaanduda või taganeda. Toona sisestasin veebibrauserisse esimestkordaKaitseliidu kodulehe aadressi. Takerdusin aga
täitmist vajavate blankettide

Seiklusjuttudest külge jäänud
poisilik agarus, teadagi. Üks
kõigi ja kõik ühe eest!

Loomulikult lahenes olukord pealinnas ilma minusekkumiseta, aga mõte oli pähe istutatud.
Kui venelasedsirgel seljal
Krimmi astusid, oli mu esimene emotsioonhirm pere pärast.
Istusin elutoa diivanil ning
mõtlesin naise ja lapse askeldamist jälgides, kui habras on
kõik see, mida enda ümber
täiesti elementaarseks pean.
Ühel kenal päeval võibaastaid
oma kätega kõpitsetud kodu
asemel laiutadalihtsaltüks kuradima suur pommiauk. Tundsin,kuidas veri peas kohisema
hakkas. Õnneks sai naine enne
sisemist plahvatust jaole ja
ühendas juhtmed lahti.
Sündmuste arenedes mõtlesin juba sellele, kuidas suure jama korral pere turvalisse
kaugusse saada ning milliseid
asju päästa ja millistestloobuda.See polnud arutu paanika.
Pigem soov toimidanii, etkeerulise olukorra saabudes seda
paanikat ei tuleks.
Rahvusvahelise infosõja
taustal oli mõni asi algusest
peale selge. Teadsin, et mina ei
lähe Eestist kuhugi. Viskasin
vaid valjul häälel nalja, et kes
eest ära joosta ei jõua, peab
vastu hakkama.Sisimas mõtlen
aga, et siin on mu kodu ja sõbrad, siin on mu minevik, juured
ja mälestused, siin on kasvanudminustinimene oma unistuste ja tõekspidamistega. See
kõik võibkõlada läägelt ja pateetiliselt, aga lõppeks: mille
nimel siis veel võidelda, kui
mitte kõige selle nimel, mis
sind defineerib?

gaolin vaidühe korra põgusalt
töö asjus kokku puutunud.
Edasi olitarvis täitaankeedid küsimustega minevikust,
haridusest ja hobidestkunikehakaalu ja silmavärvini välja.
Loomulikult tulikülastada perearsti kabinetti. Seal uuriti,
kas mul on käed-jalad küljes ja
ega ma kunagi psühhiaatrilist
sekkumistole vajanud. Mõõdeti ka vererõhku ja kontrolliti
nägemist. Viimaks hõikas õde
perearstile: «Ei, sellel pole
küll midagi häda!»

Improviseeritud värbamine
pargipingil
Kogu asjaajamine läks üllata-

valt ladusalt. Kõik vajalikud
paberid sainkokku ühe päeva
jooksul. Kui nende all ägades
toimetuse juurde jõudsin,
ootas mind Katrin Kivistik
koos KaitseliiduKarksi malevkonna pealiku abiRaul Asteliga. Istusime pargipingile ja panimei-le täpi peale. Mulletehti ruttu selgeks, et olen oodatud just Karksi malevkonda.
Uinutava puudekohina
taustalkorratikiiresti üle juba
netist loetud jutt Kaitseliidu
olemusest, ülesehitusest ja
funktsioonist. «Kaitseväe tausta sul pole, küll aga jagubkaalu. Seega metsa me sindkohe
ei saada, küllap leiad teistsugust rakendust. Paraja vormi
leidmisega tuleb muidugi raskusi,» ei loonud rühmapealik
asjatuid illusioone. Vasturääkimiseks argumente polnud ja
nii asusingi kahe lapilise vahel
keset lehtedesahinatpookstaveid jagama. Toimetuses tekitas see muidugi üksjagu elevust. Lamellkardinate vahelt
paistsid praemunasuurused
silmad ja sähvisid nutitelefonide välgud.

Mingil hetkel taarus parki
avaliku joomise õigust kohustusena võttev kuuepromillises
joobes palja ülakehaga noorsand ning kukkus kaitseliitlasi
märgates räuskama: «Nooh,
mis passite, faking pardilaskjad!?»
Mul tekkis muidugi vastupandamatu soov pingilt püsti

karata jakutt sõlmekeerata. Heitsin pilgu värbajatele. Nende näos ei
liikunud ükski lihas.
«Mnjaa, provokatsiooni-

le allumatust tuleb mul
veel harjutada,» mõtlesin
endamisi.
Praegu ootan pikisilmi
oma liikmepiletit ja esimest tööülesannet.Winnetou on pardijahiks valmis.
Tahan veelvaid mõne lause öelda. Riik ja vabadus
ei püsi ise, selleks on vaja
meist igaüht. Meie olemegi see riik, see rahvas. See
on meie maa. Ja me ei anna seda niisama
käest.
Jah?!

Kahanevate ringidega
sihi poole
Ikka veel ei olnud ma uuesti
avanudKaitseliidu veebikülge.
Järgmise etapina hakkasin
hoopis uurima relvaloa soetamise võimalusi.Leidsin, etkui
keegi peaks pahade kavatsustega mu õuele astuma, eikavatse ma teda alandlikult lömitades vastu võtta. Hammas hamba, tina tina vastu.
Mõne päeva netiavarustes
mütanud ning relvaseadusi ja
tulirelvade hindu uurinud, küsisin lõpuks endalt: kui palju
võib ühest padja alla peidetud
püstolist kriisisituatsioonis
reaalselt abi olla? «Mees, sa
pole mingi Rambo või Terminaator, et täristadpuusalt väeosa jagu mehikoduseks hakklihaseguks! No võtad minnes
ühe jõhkardi kaasa, ja siis?» pidasin endamisiaru.
Juba samal päeval selgitasin välja, mida on Kaitseliitu
astumiseks tarvis, ja võtsin
Facebooki vahendusel ühendust potentsiaalsete soovitajatega.
Kooliaegne ühiselamuperenaine jastaažikas kaitseliitlane Katrin Kivistik nõustus
hetkega. Olin siiras hämmingus, kui jaa-sõnagakiri saabus
ka Helir-Valdor Seedrilt, kelle-

Koer Gin
(vasakul) on

peremehe
jutuga nõus
ning kaitseb

kodu kas või
kihvade ja
küüntega.

ELMORIIG

VÄLU

VÄIKESELE
LUGEJALE
SUUREST
MAAILMAST

MÕNED SEBRAD
TEEVAD VEHKAT

SÖÖME
SÕNU
Üllar Priks

Kung fu
kummitused
lakksirmi taga

Mul

Pea meeles, et ka ülekäigurajal teed
ületades tuleb olla tähelepanelik.

Viljandis on päris palju vöötradasid.Koolide ja lasteaedade läheduses, kus palju lapsi teed ületab, on needka väga
vajalikud. Leidub aga kohti, kus need pigem segadust teki-

tavad.
Kõlab täitsa imelikult, eks ole. Aga kas sa teadsid, et rohkem kui pooled jalakäijatega juhtunud liiklusõnnetused
on aset leidnud just ülekäigurajal. Miks? Sest sebrale astujad teavad, et neil on eesõigus, ega vaevu sageli vasakule japaremale vaatama. Ometituleb enne üle tee minekut
ilmtingimata veenduda, et mõnda masinat sinu poole ei vu-

ra. Kui vurab, võid sõiduteele astuda alles siis, kui näed, et

juht on hoo maha võtnud ja jääb seisma.
Viljandis kaotatakse lähiajal ära seitse ülekäigurada.
Just neis kohtades, kus liikumine pole väga tihe ega sebrad hädavajalikud. Kui mõni triibik justsinukoduteelt jalga laseb, ära heida meelt. Võid samas paigas ka edaspidi
teed ületada. Aga kui sa tead, et sul pole enam eesõigus,
oledloodetavasti selle võrra tähelepanelikum.
Hoia siislinnas liigeldes silmad ja kõrvad lahti ning ära
torma ummisjalu autoteele!

on väiksest peale olnud kõrgendatud huviidamaiste kultuuride vastu. Ei, ma eiammutanud elutõdesidKonfutsiuse suurtest mõtetest ega sättinud
elamises tolmurulleritta feng shui järgi.Minu päevadesse
tõid päikese kurikuulus eastern action ning selle žanri ebajumalad BruceLee ja Jackie Chan.
Võisin kümneid kordi nigela kvaliteediga kassettidelt
vaadata, kuidas üks neist veel mitte nii legendaarsele Chuck
Norriseletuulealla teebvõi teinepurjus ahvi, raevunud
tiigri või sõlmes mao võitlusstiilide peenemaid nüansse
omandab. Pärast saagisime sõbraga kuuri all ema harjavarre juppideks jategime endale võitluskoodid, millega trikitades nii mõnigi laearmatuur oma kliriseva lõpu leidis.
Ja loomulikultRobert van Guliku legendaarsed detektiivjutustused «Kummitusedkloostris» ja «Lakksirm».Neid
Mirabilia sarja pärleid lugedes sainka kergemaid vigastusi,
sest tegelaste eeskujul oli jukindlasti vaja alustassilt tulist
teedluristada.
Et Viljandi ainsaleidamaise köögi pidajale koduigatsus
peale tuli, pean vist ka selles vallas väherohkem ise katsetama hakkama.

Tulised Dan Dani nuudlid

VIKTORIIN
Eelmisel nädalal tahtsime teada, millisestkülast toodi
Viljandisse jõulukuusk 2013. aastal. Õige vastus on
Karksi. Kommikott ootab Sakala sekretäri juures Rita
Pärnat.

RAKETID OOTAVAD
JUBA UUT AASTAT
Teisipäeval käis Vana-Võidu lähedal kõva põmmutamine, mis paljud viljandlased segadusse ajas. Linna

oli kuulda ainult kõminat,
aga need, kes olid ligemal,

nägid ka võimast ilutulestikku. See polnud sugugi ju-

huslik. Ilutulestikukauba
müüjad olid saanud kätte
suure koguse uut kraami ja
seda oli vaja katsetada.

Taevas on kindlasti ka eeloleval aastavahetusel tuledemängust
kirju.

KÜSIMUS
Mitu sammast on Tartu ülikooli peahoonel? Vastus saada
e-aadressil yllar.priks@ajaleht.ee või postiaadressil Sakala toimetus, Tartu tänav 8, 71020. Õigesti vastanute vahel
läheb jälle loosi kotitäis komme.

TIKUTOOSIMEHIKE
TEGUTSEB JÄLLE
Viljandis tegutses üle saja
aasta tikuvabrik. Osal seal toodetud tikutoosidel ilutses Mulgikuue jakaabuga mees, kellest on nüüdseks saanud üks
meie maakonna sümboleid.
See tähendab, et paljudel
inimestel tuleb Viljandile
mõeldes esimesena silme
ette just see mehike, nagu
Tallinnale mõeldes meenub
raekoja tornis linna valvav
Vana Toomas ja Tartule
mõeldes ülikool.
Kunagi meisterdati tikutoosimehikesest pirakas
kuju ning sätiti see Paia
risti Tallinna–Tartu maantee serva möödasõitjaid
tervitama ja Viljandi poole juhatama. Seda tublit
tööd tegi ta peaaegu
kümme aastat. Ühel õnnetul päeval mitu aastat
tagasi kukkus ta aga
ümber ja sai viga.
Nüüd on 1,7tonni
kaaluv 6 meetri kõrgune mehemürakas jälle korda tehtud ja ta
naaseb peagi oma
ametipostile. Kui sealt Mulgi kuues mehike näitab
kandist mööda sõitma autojuhtidele, kuhupoole jääb
Viljandi.
satud, võidtalle lehvitada ja teda VÄLU
poolt tervitada.

VÄLU TEKSTIDKIRJUTAS ÜLLARPRIKS, FOTOD TEGID ELMO RIIG JA MARKOSAARM.

2 ribipuljongikuubikut
2 pakki (umbes 700 grammi)
veisehakkliha
3 supilusikatäit vedelat mett
1 pakk (umbes 450
grammi) riisinuudleid
1 brokoli
½ pakki spinatilehti
½ pead Hiinakap-

sast
6-7küüslauguküünt
5 supilusikatäit sojakastet
1 teelusikatäis jahvatatud musta pipart
1-2 tšillikauna
6-7supilusikatäit oliiviõli
kimp rohelist sibulat
1 laim
Kui teile idamaadeköök mokkamööda on, peate selle pisut
lihtsustatud JamieOliveri retsepti kindlasti järeleproovima.
Alustuseks ajage suur pann kuumaks jalennutage hakkliha pruunistuma. Tähelepanu, ei mingit õli lisamist! Pidevalt segades peaks kõik mõnusaltkrõbe olema umbes veerand tunniga. Seejärel niristage hakklihalepeale mesi jasegage, kuni magus neste on iga pisemagi lihaterakese üles
leidnud. Andke veel pool minutit kuuma, et suhkrud saaksid
karamelliseeruda, ning tõstke pann tuleltära.
Pudistage puljongikuubikud suurde potti jakallake vajalikus koguses kuuma vett peale. Tõstke pott tulele ja ajage
puljong keema. Nüüd pangenuudlid potti ja tükeldage käte
vahel (mitte noaga)kogu roheline kraam. Riisinuudlid on juba vette susates peaaegu valmis, nii et teil on aega napilt
kolm minutit.Brokolikobar pudistage parajateks ampsudeks ja rebige ka Hiina kapsas suupärasteks tükkideks, spinatilehedon niigi head.
Umbes minutikene enne nuudlitekurnamist visake roheline kraam neilepotti seltsiks säärast kiiretkuumutamist nimetatavat muideblanšeerimiseks. Siiskurnake kogu kraam
läbi metallist sõela nii, et kruusi jagupuljongit alles jääks.
Pange nuudlid jaköögiviljad tagasipotti ning valage päästetudpuljong neile uuesti peale.Lisage peeneks hakitudküüslauk, tšilli, jahvatatud must pipar, sojakaste ja õli ning segage
mass köögitangidega korralikult läbi. Hakkliha tõstke jagatud
portsudele otsa ning raputage ülehakitudrohelise sibulaga.
Igale sööjale pistke koos pulkadega (kahvliga rooga menetledes jääbpool mõnu saamata) pihku ka laimisektor, et
sealt mahlapigistades hüvale kraamile viimane lihv anda.
–

TELEKAVA

12 Sakala
Esmaspäev 29. september
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40Reisile minuga*
13.05 JamieOliveri 30 minutiroad*
13.30 Mõistlik või mõttetu*
14.00 Minuscule
14.05Kahekõne (sub)
15.00 Allveelennud
15.10Dicte*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2013)
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meieinimesed
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40Välisilm
22.10 Dok Ostes maailmakokku
23.05 ENSV*
23.35 Ringvaade*
00.40 HolbyCity haigla*
*

Teisipäev 30. september
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55Prillitoos (sub)
12.55 Osoon (sub)
13.25 Välisilm*
13.55Dok Ostes maailmakokku*
14.50 Väikeste Lõõtspillide Ühing
15.05 Meieinimesed*
15.30 Mehed ja mõrrad*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kirjandusministeerium
22.10 Broadchurch
22.55 Hyacinth Bucket*
23.25 Ringvaade*
00.30 HolbyCity haigla*
*

*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatusüda*
11.00Kodutunne*
12.00Köök*
12.30 Naabriplika*
13.30 Tuhat ja üks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00Krimi
20.30 Radar
21.30 Viimane võmm
22.30 Must nimekiri
23.30 Mf Põrguline kättemaksu hing
01.25 Sissemurdjad
01.50 Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00Taltsutamatu süda*
11.00 Sajandiarmastus*
13.30Tuhat ja üks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00Taltsutamatu süda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Köök
20.30 Kodutunne
21.30 Naabriplika
22.30 Mentalist
23.30 Mõrvaennetajad
00.25 Gaasikontroll
01.25 Mf Saadetis
03.00 Reporter*
03.50 Mentalist*

–

06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40 Mf Nagu kaks tilka vett*
14.15 Selline on elu!
15.15Vaprad ja ilusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00Volgadega ümber Musta mere
20.30 Kartulid ja apelsinid
21.30 Erisaade:Eesti rikaste TOP
22.30 Mf Olennumberneli
00.40 CSINew York
01.35 Õigluse nimel
02.25Volgadega ümber Musta mere*
02.50 Kartulid ja apelsinid*
03.40 Erisaade:Eesti rikasteTOP*
07.00 Animasarjad* 09.00 Ringvaade* 09.35 Tagatargemad 10.00Ellujäämise kunst 10.30 Siin ja praegu
11.10Eesti TOP 7* 11.55ERR.ee uudised 15.30Kadekops 16.00Lastetuba 16.10 Animasarjad 17.30Buratino tegutseb jälle 18.00Peeter Paani uued seiklused 18.20 Mily murrab pead 18.30Lastetuba 18.45
Džungliraamat 18.55 Mukk ja Tšavapa 19.10 Muumidemaailm 19.20 AK
(viipek) 19.30AK (vk) 20.00 Riiginõunik 20.50 Minuscule 21.00 Eesti lood
21.30 Plekktrumm 22.15 Mf Tahan
elada! 00.10 Teise loodusetegijad
09.00 Seitsmeseduudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra
11* 11.00Mf Californiakoopamees*
12.40Kõige naljakamad koduvideod
13.30Kodu keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11* 15.00 Malaisia 16.00
Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Suure paugu teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Mf Ohtlikilu 23.40 Puhkus
Mehhikos 00.55 Suurepaugu teooria* 01.55 Malaisia* 02.45 Kõige naljakamadkoduvideod*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55
Süütusüüdlane 12.05 Uus võimalus* 13.00Doktor Oz* 14.00Mf Sügis New Yorgis* 16.00 Saladused*
16.30 Köök* 17.00 Superlapsehoidja
18.00 Doktor Oz 19.00 Uus võimalus
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside
sõda 21.00 HotellAdlon 23.00 Näpud põhjas 23.30 Sõbrad 00.00 Ellen
00.50 Reporter 01.40 Linnaelu
–

06.30 Eesti kõige-kõige*
07.00 Reporter+ 08.00 Usu
või ära usu!* 08.30 KomissarRex* 09.20 Hr. Päiksekiir*
10.10 Näljased meremehed* 11.05
Jututuba 13.30 Supermani uued
seiklused* 14.20Knight Rider 15.15
Näljased meremehed 16.15Komissar
Rex 17.10 Supermani uued seiklused
18.05KnightRider 19.00 Tuvikesed*
20.00 Rooli võim 20.30 Usu või ära
usu! 21.00 Kaks japool meest* 21.30
Kriminaalne Venemaa 22.30Valged
hundid 23.30 Conan 00.20 Kaks ja
pool meest 00.45 Tuvikesed

06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40Volgadega ümber Musta mere*
12.10Kartulid jaapelsinid*
13.15Erisaade:Eesti rikaste TOP*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad ja ilusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 Padjaklubi
22.30 Sherlock New Yorgis
23.30 Mf Raevukaslend
01.30 Valgekrae

Kolmapäev 1. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55 Mehed ja mõrrad*
12.25Kirjandusministeerium*
12.55NO99 Kunstikool*
13.00 Sügise laulud
13.05 Suurmaarjapäev
13.30 SEB 17.Tartu Rattamaraton*
14.00 Ajalik jaajatu*
14.30 Isa Brown*
15.15 Maahommik*
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00Rahvusvaheline muusikapäev
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Võimu kants
23.30 Dok MatthewBourne’imaailm
00.20 HolbyCity haigla*
06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatu süda*
11.00 Viimane võmm*
12.00Radar*
13.00Krimi*
13.30 Tuhat ja üks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatu süda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda
21.00 Saladused
21.30 Pilvede all
22.30 Rizzoli ja Isles
23.25 Charlie inglid
00.20 Pan Am
01.10 Vampiiripäevikud
01.55 Kalailm*
–

06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40Kaua võib!*
12.10 Suletud uste taga*
13.15Padjaklubi*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad ja ilusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Naistevahetus
21.00 Võimalik vaid Venemaal
21.30 Juurdlust viivad läbi sensitiivid
22.30 Kättemaks
23.30 Top Gear
00.35 Firma
01.30 Uus normaalsus

07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Muumidemaailm* 08.40 Tom ja
07.00 Animasarjad*
Fluffy* 08.45 Indiaanipoiss Yakari*
09.00 Ringvaade* 10.05Rakett 69*
08.15 Lastetuba* 08.30
10.35Mf Tahanelada!* 12.32ERR.
Muumide maailm* 08.40 Tom ja
Fluffy* 08.45 Indiaanipoiss Yakari*
ee uudised 15.30Kadekops 15.55
Tom ja Fluffy 16.00Lastetuba* 16.15 09.00 Ringvaade* 10.054x4 10.35
Animasarjad 17.30Buratino tegutAegRuum 11.25Eesti muusikavideod
seb jälle 18.00Peeter Paani uued
11.50ERR.eeuudised 15.30Kadeseiklused 18.20 Mily murrab pead
kops 15.55 Tom jaFluffy 16.00Laste18.30Lastetuba 18.45 Džungliraatuba* 16.15 Animasarjad 17.30Buratino tegutseb jälle 18.00Väike prints
mat 18.55 Mukk jaTšavapa 19.10
Muumidemaailm 19.20 AK (viipek)
18.25 Maša ja karu 18.30Lastetu19.30AK (vk) 20.00 Pealtnägija (vk
ba 18.45 Džungliraamat 18.55 Mukk
sub) 20.45 Bluestone 42 21.15TEDx
jaTšavapa 19.05 Muumide maailm
Tallinn 21.30 AegRuum 22.20 4x4
19.20 AK (viipek) 19.30 AK(vk) 20.00
22.50 Dok Riik minu jaoks*23.45
Meieinimesed: Arnika (vk sub) 20.25
Plekktrumm*
Kapital (vk sub) 20.55 Minuscule
21.00BFM esitleb. lyhikas 21.30 Mf
Paradiis. Armastus 23.25 Kahetsejad
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset lin08.30 Seitsmeseduudina* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf Ohtlikilu* 13.30Kodu kesed* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
set linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00 Kutsuge Cob11.00Kalamehejutud 13.30Kodu
ra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge CobPerepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
ra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljaPerepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
kamad koduvideod 21.30 Euroopa
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljajalgpalli Meistrite liiga 23.35 Puhkus
Mehhikos 00.50 Suurepaugu teookamad koduvideod 21.30 Euroopa
ria* 01.50 Malaisia*
jalgpalli Meistrite liiga 23.40 Euroopa pokkeriturnee 00.40 Suure paugu teooria*
08.15 Punased roosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55 Süü08.15 Punased roosid
tu süüdlane 12.05 Uus võimalus*
09.05 Emmerdale 10.05
13.00Doktor Oz* 14.00 HotellAdKüladetektiivid 10.55 Süülon* 16.00 Suur lotokolmapäev
tu süüdlane 12.05 Uus võimalus*
Roosidesõda* 17.00 Superlapse13.00Doktor Oz* 14.00Kadunud*
18.00
Doktor
Oz
19.00
Uus
15.00Ebatavalised kahtlusalused*
hoidja
võimalus 20.00 Kodutunne 21.00 Ka16.00Kodutunne* 17.00 Superlapdunud 22.00 Ebatavalisedkahtlussehoidja 18.00DoktorOz 19.00 Uus
alused 23.00 Näpud põhjas23.30
võimalus 20.00 Naabriplika 21.00 Mf
Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter
Karvapallide kättemaks 22.50 Soovi01.40 Linnaelu
tusediseendale 23.00 Näpudpõhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen
–

06.30 Rooli võim* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10 Näljased meremehed* 11.05 Jututuba 13.30 Supermani uued seiklused* 14.20Knight Rider* 15.15Näljased meremehed
16.15Komissar Rex 17.10 Supermani uued seiklused 18.05Vapustavad
vetsud 19.00Tuvikesed* 20.00 Kuldvillak 20.30 Usu või ära usu! 21.00
Kaks ja pool meest* 21.30 Mf Katastrooffilm 23.15 Sügispunker+23.45
Conan 00.35 Kaks japool meest
01.00 Tuvikesed

06.30 Kuldvillak 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10 Näljased meremehed* 11.05 Jututuba 13.45 Supermani uuedseiklused* 14.40Näljased meremehed 15.40 Supermani uued seiklused 17.25Knight Rider 19.00Tuvikesed* 20.00Krimi
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks
ja pool meest* 21.30 Punkri kaunimadhetked 22.30 Punker 23.30 Conan 00.20 Kaks ja poolmeest 00.45
Tuvikesed

Neljapäev 2. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55Pealtnägija*
12.40 Meieinimesed*
13.05 Ajavaod
13.35Eesti muusika videod
13.50Vabariigi kodanikud (sub)
14.45 Tõuse ja sära!*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
20.05 Kahekõne
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI
22.35 Dok Teadmine on algus
00.10 Ringvaade*
01.15 Holby City haigla*
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Reede 3. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.45 Ilus maa
09.55 Terevisioon*
11.55MI*
12.25Dok Teadmine on algus
14.00Kapital*
14.30Foorum (sub)
15.20 Tallinn
15.30 Osoon*
16.00 HolbyCity haigla
17.00 Aktuaalnekaamera
17.10 Õnne 13
17.40Doktor Martin*
18.30 Aktuaalnekaamera
19.00Ringvaade
19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Viimane tango Halifaxis
21.00 Aktuaalnekaamera
21.30 Sport
21.40 Kulisside taga
23.35 Pealtnägija*
00.20 Ringvaade*
00.55 Ajalik ja ajatu*
01.25 HolbyCity haigla*
*

*

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatusüda*
11.00Pilvedeall*
12.00 Saladused*
12.30 Suur lotokolmapäev – Rooside sõda*
13.30 Tuhat ja üks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Laula mu laulu
21.30 Mf Pohmakas 2
23.35 Chuck
00.30 Bordell 232
01.25 Kuidas alasti hea välja näha?
02.10 Rizzoli ja Isles*
02.50 A jaB
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40 Võimalik vaid Venemaal*
12.10Naistevahetus*
13.10 Juurdlust viivadläbi sensitiivid*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad ja ilusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Kodumäng
20.30 Kättemaksukontor
21.30 Selgeltnägijate tuleproov
22.35 Kolmeraudne
23.35Dr House
00.30 Euroopa pokkeriturnee
01.35 Vaga vesi
02.25 Kolmeraudne*
03.15 Euroopa pokkeriturnee*
07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Muumidemaailm* 08.40 Tom ja
Fluffy* 08.50 Indiaanipoiss Yakari*
09.00 Inimene ja koduloom 10.05
Puutepunkt* 10.30 Teadlased 11.00
Kood 12.00 Muusikapreemiad 2014*
13.05ERR.eeuudised 15.30Kadekops 15.50 Tom jaFluffy 16.00Lastetuba* 16.10 Animasarjad 17.30
Buratino tegutseb jälle 18.00 Väike
prints 18.20Lammas Shaun 18.30
Lastetuba 18.45Väike printsess
18.55 Mukk jaTšavapa 19.10 Sõprade linn 19.20 AK (viipek) 19.30 AK
(vk) 20.00 4x4* 20.30 Vanamees ja
põder 21.15 Protokoll 21.30 Sünge
juhtum22.25 Bluestone 42* 22.55
Eesti TOP 723.40 Vincent
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Kalamehejutud 13.30Kodu
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Mf Barbar Conan 23.30 Puhkus Mehhikos
00.45 Suure pauguteooria* 01.45
Malaisia*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55 Süütu süüdlane 12.05 Uus võimalus*
13.00Doktor Oz* 14.00 Mf Karvapallide kättemaks* 16.00 Naabriplika* 17.00 Superlapsehoidja 18.00
Doktor Oz 19.00 Uus võimalus 20.00
Pilvede all 21.00 Gok Wan kokkab
21.30 Kuula mu laulu 22.30 Kolm
naist paadis23.00 Näpudpõhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter 01.40 Linnaelu
06.30Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!*
08.30 Punkri kaunimadhetked* 09.20 Conan* 10.10 Näljased
meremehed* 11.05 Jututuba 13.10
Supermani uued seiklused* 14.45
Knight Rider* 16.15Komissar Rex
17.10 Supermani uued seiklused
18.05Knight Rider 19.00 Tuvikesed*
20.00 Kalailm 20.30 Usu või ära usu!
21.00 Kaks ja pool meest* 21.30 Mf
Võrgutav võõras 23.35 Conan 00.30
Kaks ja pool meest 00.55 Tuvikesed

06.10 Lastega kodus*
06.40 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Keelatud armastus*
10.00 Taltsutamatusüda*
11.00Laula mu laulu*
12.30Kalailm
13.00 Heeringas Veenuseõlal
13.30 Tuhat jaüks ööd
15.25Lastega kodus
16.00Küladetektiivid
17.00 Taltsutamatusüda
18.00Keelatud armastus
19.00Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga
23.00 Mf Mu pruudil on mälukas
00.55 Kuula mu laulu
01.45 Mf Õhuässad
04.00 Reporter*
04.50 Charlie inglid*
06.15 Animasarjad
07.55 Armastuse pisarad*
08.55 Südameasi*
09.55 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40Kodumäng*
12.10Kättemaksukontor*
13.10 Selgeltnägijatetuleproov*
14.15 Seitsmes taevas
15.15Vaprad ja ilusad
15.50 Armastuse pisarad
16.50Kirgede torm
17.55 Südameasi
19.00 Seitsmeseduudised
20.00 Me armastame Eestit
21.30 Keskea rõõmud
22.30 Mf Peiupoisid
00.30 Kondid
01.30 Mf Tumedaimtund
03.00 Keskea rõõmud*
04.00 Selline on elu!
07.00 Animasarjad*
08.15 Lastetuba* 08.30
Sõprade linn* 08.40 Tom ja Fluffy*
08.50 Indiaanipoiss Yakari* 09.00
Ringvaade* 10.05 Smallville 10.50
Eesti muusikavideod 11.18ERR.ee
uudised 15.30Kadekops 15.50 Tom
jaFluffy 16.00Lastetuba* 16.15Animasarjad 17.30Buratino tegutseb
jälle 18.00Lassie 18.20Klumpsud
18.30Lastetuba 18.45Kasperi ja Emma lood 18.55Väike printsess 19.05
Sõprade linn 19.20 AK (viipek) 19.30
AK (vk) 20.00 Rakett 69 20.30 Lapsepõlv 20.55 Juhuslikkohtumine 22.00
Kuritegu* 23.00 Sünge juhtum*
23.55BFM esitleb. lyhikas 00.20 Eesti TOP 7*
08.30 Seitsmeseduudised* 09.30 Kodu keset linna* 10.00Kutsuge Cobra 11*
11.00Mf Barbar Conan* 13.30Kodu
keset linna 14.00Kutsuge Cobra 11*
15.00 Malaisia 16.00Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS kriminalistid 18.00
Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamadkoduvideod 21.30 Mf Teekond kolledžisse 23.10 Puhkus Mehhikos 00.25 Suurepaugu teooria*
01.25 Malaisia*
08.15 Punasedroosid
09.05 Emmerdale 10.05
Küladetektiivid 10.55
Süütusüüdlane 12.05 Uus võimalus* 13.00Doktor Oz* 14.00Kuula
mu laulu* 15.00Kolm naist paadis*
15.30 Gok Wan kokkab* 16.00Pilvedeall* 17.00 Superlapsehoidja 18.00
Doktor Oz 19.00 Uus võimalus 20.00
Saladused 20.30 Köök 21.00 Mf Ööd
Rodanthe’is 23.00 Näpudpõhjas
23.30 Sõbrad 00.00 Ellen 00.50 Reporter 01.40 Linnaelu

Pühapäev 5.

Laupäev 4. oktoober
07.30 Animasarjad
08.35 Lassie*
09.00 Puutepunkt(sub)
09.30 Mõistlik või mõttetu*
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13(sub)
11.15Pealtnägija (sub)
12.00 Ajalik ja ajatu
12.30 Nikolaj ja Julie
13.15Laulu lugu:
13.20Lähetus: Moskva, paarkümmend aastat hiljem
13.55 Susanna-RetiRäim
14.00 Viimane tango Halifaxis*
14.55 Võimukants*
15.55 JalgpalliPremium liiga: Tallinna
FC Levadia – Nõmme Kalju FC
18.00ENSV*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.45 Ilolineinemine
19.00 Aasta Õpetaja Gala
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalnekaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.45 Midsomerimõrvad
00.15 Kuritegu
01.10 Üdiklubi muusikakokteil
*

*

*

06.15 Ma ei teadnud, et olen rase
06.40 Illusioonimeistrid
07.25 Reporter*
08.20 Jälle Tom ja Jerry
09.00 Aia-jaKodusaade
10.00Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg
11.30Rooli võim
12.00 Subboteja
12.55Radar*
13.55Kuldvillak*
14.30 Heeringas Veenuseõlal
15.00Kodutunne*
16.00 Viimane võmm*
17.00Mf Rosamunde Pilcher
Suvine pööripäev
19.00Reporter+
19.35Klipijaht
20.35 Mf Smurfid
22.40 Köök*
23.10 Mf Super Mike
01.25 Mf Mehed, kes jõllitavad
kitsesid

06.15 Rooli võim*
06.40 Mf Smurfid*
08.35 Klipijaht*
09.35 NädalalõppKanal 2ga*
11.05Laula mu laulu*
12.35 Saladused*
13.05 Naabriplika*
14.05Pilvedeall*
15.05Mf Mesinädalad Las Vegases
17.00Mf Utta Danella – Šokolaadinesuvi
19.00Reporter+
19.35 Sajandiarmastus
21.40 Hotell Grand
23.20 Mf AllatulistatudBlack Hawk
02.00 Mf Michael Clayton
03.55 Mf Mu pruudil on mälukas*
05.30 Reporter+*

–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
09.00 Simpsonid
10.00Mf Monster High: Scaris hirmudelinn
11.15Mf Madagaskar 2*
13.05 Me armastame Eestit*
14.35 Stop!
15.05 Midsomerimõrvad
17.10 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30 Su nägu kõlab tuttavalt
22.00 Mf BOND: 007 ja mees kuldserelvaga
00.35 Politseipere
01.30 Castle
02.20 Stop!*
02.45 Simpsonid*
03.15 Midsomerimõrvad*
04.55 Seitsmeseduudised
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Teismelised ninjakilpkonnad
07.45 Littlest Pet Shop
08.10 Aladdin
08.35 Teismelised ninjakilpkonnad
09.00 Simpsonid
10.00 Heimarikokaklubi
10.30Kodumäng*
11.00 Nurgakivi
11.30Naistesaade
12.00Kättemaksukontor*
13.05Kartulid jaapelsinid*
14.05Keskea rõõmud*
15.05 Midsomerimõrvad
17.15 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised
19.30Mf Madagaskar 2
21.15 Padjaklubi*
22.15 Mf Vanne
00.30 Mf Rohelinekaart
02.35 Uustüdruk

09.00 Nils Holgersson* 10.30Tugitoolisport* 10.35Looduselust* 11.45
Maile Grünbergi värvilised maailmad*
12.25 Armastasinilma peata lõvi*
12.55Elukutse disainer* 13.20 Eesti disain seestpoolt vaadates* 14.20
Kuniks kõik on seda väärt 14.25 Oi,
aegu 15.20Kood* 16.20 Siin japraegu* 17.00Elagu rüütlid!* 17.30Rallipõrsas Ruudi* 18.00 Härra Lapstilasteteater 18.25 Samsam* 18.35
Arva ära, kui palju ma sind armastan*18.45 Suursilm* 19.00 Mesilane
Maia* 19.10 Maksikoer Fik* 19.20AK
(viipek) 19.30 AK (vk) 19.45 3. Tartu
Linnamaraton/Tartu Sügisjooks 2014
20.15 Teemaõhtu: Andres Ots 70. Tähelaev: Andres Ots 21.30 Lilled Algernonile 22.45 Siin japraegu: Andres Ots 23.45 Tugitooliteater:Mõrvaretsept 00.00 Bigbändimuusikat:
Mickeys BB
–

09.00 Rallipõrsas Ruudi 09.30Tugitoolisport
09.35 Elagu rüütlid! 10.05 Hiirelabor
10.10 Väike printsess* 10.20 Vahva
Roosi* 10.30 Okaspead 11.00Lapsepõlv* 11.25 Juhuslikkohtumine*
12.30Plekktrumm* 13.15Kirjandusministeerium* 13.45MI* 14.15TEDx
Tallinn* 14.30 Haapsalu 14.45 Minu veetlev Kunder 15.20Riiginõunik* 16.15 Smallville* 17.00Nils Holgersson 18.30 Tugitoolisport* 18.35
Lammas Shaun 18.45 Joona jutud
19.05 Mesilane Maia* 19.20 AK (viipek) 19.30AK (vk) 19.45Dok Tapatöö 21.25 Lõpp 21.30 Kriminaaltango ja väga korralikudinimesed 00.05
Mf Paradiis. Armastus*
07.30 Kõige naljakamad koduvideod08.00 Totaalne
muutumine:kodu-eri 09.00
Vaga vesi 10.00 Salajane ladu 13.50
Legaalne 14.20Mf Teekondkolledžisse* 16.00Lasko 17.00 Alexelakorvpalli Meistriliiga 19.00 Ninjasõdalased 19.30Rammumeeste maailma
karikasari 20.30 Simpsonid 21.00
Top Gear 22.05 Mf Peeglid 2 23.55
Ameerikaõudukas: nõiakool 00.50
Lasko* 01.40 Mf Peeglid 2*
05.30 10aastat nooremaks
USA 05.55 Staariminutid 06.00 Mf Charlotte Linki romantika Austaja 07.45 Kuidas
alasti hea välja näha? 09.00 Emmerdale 09.30 Sõbrad* 12.00Mf Ööd
Rodanthe’is* 14.00 Miss Marple:Laip
raamatukogus 16.00 Gok Wankokkab* 16.30 Aia-ja Kodusaade 17.25
Lemmikretseptid 18.10Rachael Ray
argipäevaroad 19.00Tohter Olaf
19.55Beebiminutid 20.00 Kuula mu
laulu* 21.00 Mf Rosamunde Pilcher
Kihlatud, armunud, segaduses 22.55
Nero Wolfe: Uksekell helises 00.45
Reporter+
–

–

06.30 Kalailm* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu!* 08.30 Komissar Rex*
09.20 Conan* 10.10Punker* 11.05
Jututuba 13.35 Supermani uued
seiklused* 14.25 Knight Rider* 15.15
Näljased meremehed 16.15Komissar Rex 17.10 Supermani uued seiklused 18.05Knight Rider 19.00 Tuvikesed* 20.00 Eesti kõige-kõige
20.30 Usu või ära usu! 21.00 Kaks ja
pool meest* 21.30 Mf Visad võmmid
23.35 Proovi järele enne surma 00.30
Kaks japool meest 00.55 Tuvikesed
01.50 Südamelt ära

07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
09.00 Prillitoos
10.00Tõuse ja sära!
11.15 JamieOliveri 30 minuti road
11.40 SandraNurmsalu ja lapsed
11.45Puutepunkt
12.15Elulõim
13.05Kulisside taga*
15.05Broadchurch*
15.50 Midsomerimõrvad*
17.20Downton Abbey*
18.30 Aktuaalnekaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Isa Brown
20.00 Hyacinth Bucket
20.30 ENSVm
21.00 Aktuaalnekaamera
21.40 Sport
22.00 NO99Kunstikool
22.05 Dicte
22.50 Tõuse ja sära!*
00.05 Nikolaj ja Julie*

08.10 Reporter 09.00 KomissarRex* 10.50 Conan*
12.30Punkri kaunimadhetked* 13.30Punker* 14.30Krimi*
15.00 Staariminutid 15.15Mf Katastrooffilm* 17.00 Mf Võrgutav võõras*
19.00Kaks kanget Indias 20.00 Ohtlikud puhkused21.00 Hr. Päiksekiir
21.30 Mf Operatsioon:Lõppmäng
23.15 Mf Metsikud 4 01.05 Kalailm*

06.30 Totaalne muutumine: kodu-eri 07.30 Vaga vesi08.25 Salajaneladu 10.15
Rammumeeste maailmakarikasari* 11.15 Tippkokk 12.15Brickleberry 12.40Liiga 13.05Mf Roosa
panter 15.30 Clevelandishow 16.30
Lasko 17.30Kirvemehed 18.30
Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased
19.30Totaalne muutumine:kodu eri
20.30 Simpsonid 21.00 Vormel1: Jaapani GP (Suzuka ringrada) 23.30 Top
Gear* 00.35Valgekrae 01.25 Lasko* 02.15 Kirvemehed* 03.15 Ninjasõdalased*
05.30 10aastat nooremaks
USA 05.55 Staariminutid
06.00 Mf RosamundePilcher – Kihlatud, armunud,
segaduses* 07.45 Kuidas alasti hea
väljanäha? 08.45 Top Shop 09.00
Emmerdale 09.30 Näpudpõhjas*
12.00Ellen* 16.30 Hooaeg 17.10
Metskassid 18.05 Ameerika tippmodell 19.00Kolm naist paadis* 19.30
NädalalõppKanal 2ga 21.00 Mf Kuninganna 23.05 Mf Nero Wolfe 00.55
Reporter+ 01.25 Vampiir, vaim ja libahunt 02.05 Ameerika tippmodell*
02.50 Allilmaemandad 03.35 Kuidas
alasti hea välja näha?* 04.25 Metskassid* 05.05 Reporter+*
06.30 Postimees 08.10
Punkri kaunimadhetked*
09.00 Komissar Rex* 10.50
Conan* 12.30Proovi järele
enne surma* 13.25Valged hundid*
14.20 Ohtlikud puhkused* 15.15Mf
Operatsioon:Lõppmäng* 17.00Mf
Visad võmmid* 19.00Radar 20.00
Ohtlikud puhkused 21.00 Hr. Päiksekiir 21.30 Looduse meelevallas 22.00
Mf Matrix 00.30 Punker* 01.30 Night
Chat 05.00 Postimees
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VABA AEG

Keskealine naine soovib üürida
tuba. Nõus abistama vanemat
inimest. Tel 5685 8481.

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

Kinnisvara hindamine, kiirelt!
Tel 5346 9981, 527 7359.

KINNISVARA

Müüa 1-toalkeskk korter Viljandis, IV k, 33 m². Tel 5607 9388.
Müüa 2-toaline ahiküttega korter
Karksi-Nuias. Tel 5562 4409.
Müüa 2-toal korter Paalalinnas,
38 m², 28 000 Tel 513 9905,
504 4519.
.

Müüa 3-toal mug korter Soe t
9–7.Kiire.Tel+3584 0758 4395.
Müüa 3-toal renov korter Vaimastveres. Tel 5388 4100.

ELMO RIIG

TEATER
Ugalas etendub täna kell 14
«Lovesong. Ühe armastuse lugu», 29. septembril kell 19

«Meeste kodu». Telefon
433 0777. Vaksali tänav 7,
Viljandi.

KONTSERT
Viljandi Jaanikirikus on täna kell

16 kontsert «Rändselli laulud».
Esinevad Annaliisa Pillak ja Kadri-Ann Sumera. Kõlab valik laule
Gustav Mahleri ja Johannes
Brahmsi loomingust. Pikk tänav
6, Viljandi. Tel 433 3000.
Hüpassaare muuseumis on

homme kell 14 Mart Saare
132. sünniaastapäeva tähistav
kontsert. Esinevad pianist Martti Raide ja segakoor HUIK!, vahemõtisklused Riina Rooselt.
Enne ja pärast kontserti on soovitav rabas matkata.

KINO
Männimäe salongkinos täna filme ei näidata. Homme kell 16
linastub animafilm «Bamse ja
röövlite linn», kell 18 lastefilm
«Sipelgapoiss» ja kell 20 Ilmar
Raagi uus film «Ma ei tule tagasi». www.mannimaja.ee, Riia
maantee 52d.

ÜRITUSED
Abja gümnaasium ootab täna

Abja koolis õppinud ja töötanud
inimesi üritusele «Abja-Paluoja
hariduselu 100». Kell 15 on
ümarlaud kooli lõpetanute osavõtul uue õppekorpuse auditooriumis, kell 16 esilinastub film
kauaaegsest koolijuhist Heino
Einerist, kell 17 algab aktus ja
kell 19 peoõhtu ansambliga.
Avatud on puhvetid.
Abja tee 15, Abja-Paluoja.
Viljandi Lastepargis Maramaa
puiestee ja Uue tänava nurgal
on täna algusega kell 10 Viljan-

di vanakraamiturg.
Viljandi Jaani kirikus on 28.

septembril kell 10 mihklipäeva
peremissa laste ja inglite püha. Teenib õpetaja Marko Tiitus,
lugusid jutustab Piret Päär. 30.
septembril kell 12 on keskpäevapalvus armulauaga. Pikk tänav 6. Tel 433 3000.
–

Kõpu Peetri kirikus on 28. septembril kell 11 teistmoodi jumalateenistus armulauaga. Laulab ja mõtiskeleb soomlanna

Kristi Malmi. Orelil Anton Medvedev, trompetil Riina Reismaa.
Koosviibimine ja kohvilaud.
Võivaku tiigi kaldal on 28. sep-

tembril algusega kell 10mihklilaat.Kell 12 esineb Vastemõisa
teatritrupp Poolvillased etendusega «Lipsti mehele, lups kosja». Üritus on tasuta. Müüjatel
palutakse endast teada anda telefonil 5624 1050.
Diabeetikute seltsi teabepäev on
29. septembril kell 11 Posti tänav 20. Kaasa võtta omavalmistatud hoidis.
Pärimusmuusika aidas on 30.
septembril kell 18 «Omakultuuriakadeemia» loeng. Külas on
Märt Põder Piraadiparteist. Tasuja puiestee 6, Viljandi. Tel
434 2070.
Naisrühm Leola alustab hooaega 1. oktoobril kell 19 Sakala
keskuses. Info tel 5397 7233.
Saarepeedi rahvamajas tähista-

takse 1. oktoobril kell 16 eakate päeva. Külla tulevad Sirje ja
Rein Kurg. Kohvilaud. Info telefonil 523 4605.
Pensionäride liidu mälumängijad kogunevad 2. oktoobril kell
11Lääne tänav 2, kuhu oodatakse ka uusi osalejaid.
E-klubi jätkub 8. oktoobril kell
14 Tähe peosaalis. Osalustasu
5 eurot kogutakse Lääne tänav
2 või 4. oktoobril kella 10–12
linna raamatukogu garderoobis.
Info telefonil 5197 2890.
Saarepeedi rahvamaja hooaja
avapidu on 10. oktoobril kell

19. Peo avab tantsurühm
Udusõlg 5, kell 20 süüakse
sünnipäevatorti, kell 20.30 jätkub pidu tantsuga ansambli

Kihnu Poisid saatel. Kell 19
maksab peopilet kolm eurot ja
kell 20.30 kuus eurot. Info ja
laudade broneerimine telefonil
523 4605.

NÄITUSED

Pärimusmuusika
aida külastajad
näevad fotograaf
Valdo Otsa
sfäärilisi panoraame «Maamunad».

pekirjandusega. 11. oktoobrini

saab lasteosakonnas vaadata
vanu kommipabereid ja -karpe
Tarmu Paju erakogust näitusel
«Magusad mälestused». Tel
433 8660. Tallinna tänav 11/1.
Sakala keskuse jalutussaali fuajees on näitus «Mehed, kes
naersid Valtman, Reier ja Arvo», mis jääb avatuks 18. oktoobrini. Tallinna tänav 5, Viljandi.
–

Karksi valla kultuurikeskuse sinises saalis on 30. septembrini
maalinäitus «Isa ja poeg. Enno
ja Enn Allikud», teise korruse
fuajees 30. septembrini KarksiNuia noortekeskuse loovusringi
Susher-Vusher loomingu näitus.
Viljandi maantee 1, KarksiNuia.
Kondase keskuses saab vaadata
Paul Kondase loomingu püsiekspositsiooni Viljandi muuseumi kogust, 26. oktoobrini näitust lätlanna Irina Pilke joonistustest «Väikese linnukese päevik», Ellinor Aiki näitust «Jänes
Otepää lähistel», 5. oktoobrini
Richard Denny «Jante seadust»
ja 26. oktoobrini Madis Luige
isikunäitust «Palun, jää seisma». Pikk tänav 8, Viljandi.
Suure-Jaani külalistemajas on
29. septembrini näitus «Jüri
Kask 65. Valik loomingust». Näha saab etteteatamisel telefonil
434 0035. Ilmatari tänav 3a.
Uku keskuse teisel korrusel on
Enn Loidi fotonäitus «Viljandi
enne ja nüüd». Tallinna tänav
41, Viljandi.
Kohvikus Day Off on Teet Lindma pastellmaalide näitusmüük.
Ostjad toetavad üle-eestilistkarikatuurivõistlust. Leola tänav
61, Viljandi.
Abja kultuurimaja fuajees on

näitus «Marimekko Soome disainiklassika». Pärnu maantee
28, Abja-Paluoja.
–

Viljandi muuseumis on 4. oktoobrini üleval Viljandimaa
maadlusspordi ajalugu kajastav
näitus. Avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17. Laidoneri
plats 10.
Viljandi pärimusmuusika aidas

saab 31. oktoobrini vaadata fotograaf Valdo Otsa sfäärilisi panoraame «Maamunad». Tasuja
puiestee 6. Tel 434 2070.
Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis on 31. oktoobrini näitus

«Jüri Kask 65. Valik loomingust» ja lasteosakonnas täna viimast päeva raamatunäitus «Targad tähed». See on mõeldud nii
koolilastele kui nende vanematele. Lapsevanemad saavad tutvuda lastele õpituge pakkuvate
raamatutega ja alles kooliteed
alustavatele lastele mõeldud õp-

Veski talu endises magasiaidas
on avatud näitus «100 aastat
käsitööd». Alumisel korrusel on
väljapanek talupoja elamisest,
teisel korrusel pitsid ja tikandid
XIX sajandi algusest tänapäevani ning lapitehnika näitus. Eelneval kokkuleppel saavad lap-

sed näha taluloomi.Kolga-Jaani
vald, Vissuvere. Info tel
5342 8267, Liivi Jurak.

NIMEPÄEVAD
Tänased nimepäevalised on Elo,
Lee, Leelet, Loone ja Õrne,
homsed Leonhard, Lennart, Linnart, Linnar, Leenart ja Lenno
ning ülehomsed Miikael, Mihkel, Mikkel, Mikk ja Miko.

Müüa pool maja Viljandi kesklinnas, 60 m², 29 900
tel
5344 9894.
,

Ostan korteri. Tel 5695 9744.
Ostan maad ja metsa. Tel
511 1666.
Otsin ahiküttega omaette elamist, 1-2 tuba. Tel 5630 7680.
OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215,

514 5215.
Pere soovib üürida 2-3 toalist
möbleeritud korterit Viljandis.
Kiire! Tel 5558 3850.
Üürile anda

1-toaline korter
Männimäel. Tel 520 0406.

TÖÖ
AS Hermseal pakub tööd puhastusteenindajale osalise tööajaga
kella 16–20. Tel 436 8807.
Autojuht (B-, C-ja R-kat) otsib

tööd.Tel 5811 9289.
Mahe Pagar OÜ vajab pagaritkondiitrit. Tel 5818 1866,
mahepagar@gmail.com.

Otsin matemaatika koduõpetajat
12. kl õpilasele. Tel 506 8004.
OÜ Leigola pakub tööd puidupingi operaatorile. CV saata
rauno@leigola.ee.

Pakkuda tööd võsaraietel. Tel
5392 9651.
Pakume tööd CE-kat veoautojuhile (25-meetrised autod, täishaagis). Töö vahetustega: 2 nädalat
tööl, 1 nädal kodus. Abiks varasem töökogemus pool-või täishaagisega ja eesti keele oskus.
Kasuks tulevad kohusetunne, ausus, lojaalsus. Stabiilne töö Soome–Rootsi vahel.Korralik tehnika
ja palju tööd. Tel 5340 0065.
Vajame CE-kategooria autojuhti
riigisiseseks veoks.Tel 558 0050.
Viljandi Jakobsoni kooli ujula pakub tööd koristajale. Info tel
(õhtuti)
ja
435 1843
5664 4667.

LOOMAD
Eluskanade lõpumüük! Linnu talu müüb Valgamaal Tagulas ühe
aasta munenud hy-line tõugu
pruune ja valgeid munakanu 1
/tk E–P kl 8–14. Tel 503 1485,
501 7500.
Müüa hea lüpsikits ja 1-a sokk.
Halliste vald, Järve talu. Tel
5695 7567.

PÕLLUNDUS
Head söögi-ja mahlaõunad 0,50
senti kilo. Tel 507 9411.
Kartul ja kaminapuud võrgus.
Vedu tasuta. Tel 5620 8897.
Müüa toidukartulit «Laura» ja
«Antonia» 0,25 /kg ja söödakartulit 0,07 /kg. Veovõimalus. Tel
516
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5.Homme

sõidetakse Viljandis Eesti jalgratturite liidu sügiskrossisarja viies etapp.
Ehkki osalejaid tuleb kõikjalt Eestist, teenivad edukamad Viljandimaa ratturid maakonna meistri medalid. Võistluste keskus
on Uueveski oru nõlval Kastani tänava lõpus. Esimesed stardid antakse kell 12.

SPORT

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

Joosu lõpetas

jooksude
sarja
Mati Tomson
TOMSON,
Joosu klubi liige

Tervisespordiklubi Joosu
korraldatud 19. järvejooksu
ja9.kepikõnni sarjas läbiti
kuuskorda 12-kilomeetrine
ring ümber Viljandi järve.
Stardiaeg oli osalejate
endivalida. Jooksu aeg fikseeriti,kuid paremusjärjestust eimääratud. Seega oli
üritus väga sobilik tervisesportlastele.
19aasta kestel on sellel
jooksul osalenud ligi 2000
tervisesportlast. Aktiivsematel on täitunud või hakkab täituma juba 100ringi
ümber Viljandi järve.
Tänavusel kuuel etapil
startis70 jooksjat kokku 182
korral ja 60 kepikõndijat
189 korral. Vanim osavõtja
oli 79-aastane. Parima aja
45.55 jooksis Raido Karelson mais.
Vähemaltnelikorda lõpetanute osavõtjakaardid
muutusid loosipiletiteks,
miskõik võitsid.Sarja lõpetamiselloositispordihoone
kohvikus välja spordivarustust ja meeneid.Kõiki normitäitjaid polnud aga kohal. Neil tuleks auhinna
kättesaamiseks helistada
telefonil5107439.
Nelja jooksu kokkuvõttes said tänavu kiireima
jooksjakarika Raido Karelson jaLilian Estorn.

Käsipallur

võidutses
mitmevõistlusel

Viljandi staadionil peetud
maakonna noorte kergejõustikumitmevõistlusel tegi noormeeste kümnevõistluses parima tulemuseAudentese spordigümnaasiumis käsipalli harjutav Viljandi esindusmeeskonna
tagamängija Karl Toom.
Alla 18-aastaste ehk
A-klassikuuluv Toom kogus
5411 punkti. Kuuest samas
grupis alustanud noormehestoli 5323 punktiga teine
Silver Kask Abjast ja 4841
punktiga kolmas Ott Martens Sakala kergejõustikuseltsist.
B-klassi poisse alustas
viis jalõpuni tegi neist selle
katsumusekolm. Parimana
lõpetas Staieri klubi liige
JakobUniver4775punktiga.
Ainsa juuniorina käis staadionil Kevin Basov, tema
aga jättisvõistlusepooleli.
Tüdrukuid tuliseitsmevõistlusestartikolm jaainsana sai lõpptulemuse kirja Šerelin Zverev. Juuniorieas kergejõustiklane lõpetas 2843 punktiga.
Võistluse protokoll on
üleval Sakala veebilehel.
(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
Vanemtoimetaj
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

a

Tänavu juunis peeti Viljandi järvel Eesti karikavõistlusi.

JOEL URBEL

VEEMOTOSPORT

Särav aasta lõppes

oodatud koduse tiitlita

Madis Luik
madis.luik@ajaleht.ee

Tänavu Euroopa ja maailmameistrivõistlustel
üle kullatud Viljandi veemotospordiklubi liikmed
jäid kodumaal tiitlita.
Viljandi klubi Nord juhtAivar
Kommisaar nimetasmöödunud
laupäeval Tartus peetud Eesti
meistrivõistlusi pettumust varjamata ebaõnnestumiseks, sest
oodatud võidud jäid peamiselt
sõiduvigade tõttu saavutamata.
Tõsi, konkurents oli sel korral
haruldaselt tugev, mitte kuigivõrd lahjem Euroopa ja maailmameistrivõistluste omast.
Kommisaare sõnul oodati
õigustatult meistrikulda tänavu
noorte GT-15klassi Euroopa ja
maailmameistriks
tulnud
Gregor Eevardilt. «Aga eks liigne uljus hukutanud,» nentis ta.
Teises stardisoliEevardil mootorikäivitamisega raskusi, misjärel ta läks suure hooga vaieldamatult võistlustekõige kiirema paadiga kaotatut tagasi sõitma ja tüüris selle sinna, kuhu
poleks pidanud.

Viljandi

«Noorte meeste asi: ega
nad väga taha juhendaja juttu
kuulata,» lausus Kommisaar,
kommenteerides selles sõidus
juhtunud avariid, mis päädis
sõitjatele küll ehmatusega, ent
tekitas päris mitmele paadile
kahjustusi.
Gregor Eevardi lõpetas Eestimeistrivõistlused GT-15klassi kokkuvõttes teisena ja noorte kahetaktilise mootoriga paadiklassis JT-250seitsmendana.
Viljandi klubi teistest liikmetest osutus edukamaks Algo
Kuus OSY-400 klassis, kes etapi Tartus võitis, aga meistrivõistlustekokkuvõttes pidi hõbedaga leppima. Aivar Kommisaar sai GT-30klassis kokkuvõttes pronksi.
Kommisaar ei teinud saladust, et ta pole oma võistluspaati seniajani korralikult liikuma saanud. Mehesõnul pole tal oma tehnika häälestamise tarvis aega enam jäänud.
Ehkki tänavuse veemotospordihooaja viimane mõõduvõtt ei kulgenud viljandlastel
päris oodatult, hindas Aivar
Kommisaar sellekordaläinuks.
«Tegelikult olimeil juväga edukas aasta. Meil on Euroopa ja
maailmameistri kuld, Euroopa
hõbe ja maailmameistrivõistluste pronks,» loetles ta.
Klubi on sel hooajal
palju investeerinud
nii paatidesse
kui diagnos-

ve motoklubihooaja eelsoetatudF4-S klassi paadi arendamisel on veelhulk töödteha.
ELMO RIIG

TULEMUSED
Viljandi veemotospordiklubi Nord sõitjate paremad tulemused tänavustelt rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
•

•

•

Gregor Eevardi tuli GT-15 klassi Euroopa ja maailmameistriks ning teenis JT-250 klassi Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali.
Algo Kuus sai OSY-400 klassi maailmameistrivõistlustel
pronksmedali.
Tõnis Laur saavutas koos Erki Lainjärve ja Rainer Nikiforoviga Euroopa endurosõidu meistrivõistlustel klassis
PR2 teise koha.
Allikas: Eesti veemoto liit

tikaseadmetesse.
«Tehnikaspordis peitub edu nüanssides ja detailides ning diagnostika on teadupärast tõhus, aga
kallis vahend,» rääkis Kommisaar (pildil) ning
lisas, et kallist
aparatuurist üksi on vähe tolku,
tähtis on ka andmeid
mõista.
«Päris uskumatu, mida kõike
võib tänapäevaste anduritega
ühekiirpaadi kohta teadasaada.Meil onkõvasti õppida.»
Kogu seda mõttetööd tehakse klubis tuleviku nimel.
Aastaid Viljandi klubi juhtinud ja siinnoori sõitjaid koolitanudKommisaar nentis, et tulevast hooajast vaadatakse senised tegevuspõhimõttedpäris
korralikult üle. «Pühendame endiselt suure osa
ajast noortele, aga edaspidi peavad ka nemad
panustama hakkama ja ma ei
pea siin silmas ainult raha.»
Samuti jätkatakse klubis
hooaja eelsoetatudF4-S paadi arendamist. Hooaja algul

ütlesAivar Kommisaar, et esimesel aastal eimaksa selle vormeli tüüpi kiirpaadiga väga
kõrgeid tulemusi oodata, ja
üldjoontes oligi tal õigus. «Halvasti justei läinud, aga sellega
on veel omajagu tööd. Edeneme vaikselt,» lisas ta.
Lõppenud hooajal seda
paati ohjanud Paul Zujenkovil
on ette näidata Läti meistrivõistluste hõbe. Tuleval hooajal võtab viljandlaste kollase
vormeli oma käsutusse mullune S-550klassi Euroopa ja maailmameister, pärnulane Ott
Joala. «Ott sõitis paadiga juba
Tartus ja see oli esimene kord,
kui paat lõpetas ühegi kriimuta,» tõdesKommisaar. «Tartus
oli teises sõidus teine.»
Võistlused on Eesti veemotosportlastele küll selleks korraks läbi ning enamik paate on
juba kuuri alla kärutatud ja
mootoridki lahti harutatud,
Eesti veemoto liidu hooaja pidulik lõpetamine koos selle
juurde käiva trofeede jagamise ja tänusõnade ütlemisega
saabaga teoksnovembri teisel
nädalavahetusel Viljandis.

a

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 8827
Kaebuste korral ajalehe sisukohta
võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Neljapäeval sündisid Viljandis tüdruk ja
kaks poissi.

100 AASTA EEST
Sakala, 15. IX 1914
Kohalik elu. Sõjameeste
haigemaja õnnistadi eila
lõunapreestri Lusiku ja õp.
J. Lattiku poolt «Koidu»
ruumides sisse. Haigemaja
asub «Koidu» teisel korral,
kus ta all 4 tubakõrwal ruumidega on. Woodisi on selles haigemajas 20. Haigemaja on Eesti ringkonna
eestwõttel asutatud. Õnnistamise juures olid kõik kohalikud ametnikud ja rohkeste seltskonna tegelasi.

KUULUTUSED

27. september 2014

Sakala 15

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

SÕIDUKID

OSTAME
PÕLLUMAAD

Müüa sõidukorras 1997. a Opel
Frontera. Tel 5667 8485.
Müüa VW GOLF universaal, 1,9
diisel, 47 kW, 1996. a. Tel
5648 8029.

(võib olla koormatud rendilepinguga)

Pakkuda võibka koos
metsa jahüpoteegiga

PARIM HIND!KIIRE TEHING!

TEENUSED

tel 506 9600
ott@apslund.ee

Aedade ehitus, www.aiameistrid.
ee, tel 5907 1680.

Ahjud, pliidid, kaminad. www.
ahjukeskus.ee, tel 524 6837.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157.

Fassaadi soojustus-ja

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

viimistlustööd
Katusekattetööd

Rakkekaevude puhastamine ja

remont. Tel 557 4792.

Üldehitus
OSTAME
PÕLUMAD

AS ACROPOLIS

rendilepinguga)
koormatud
olla
(võib

521

Tel

5342

2134.

Metallitööd,

konstruktsioonid,

Ehitustööd. Tel 5377 2246.
Ehitustööd. Tel 5399 6991, Soomaa. Palkmoobel@gmail.com.
Hüdrosilindrite valmistamine ja
remont. Tel 5556 6992, sten@

metsatrac.eu.

Kaardid ennustavad 24 tundi,
1,09 /minut. Tel 900 1727.
Kaevude puhastus, sanitaartehnilised tööd, torustike ehitus. Tel
5813 5496.

eritellimused

puurimine, puhastamine,
projekteerimine
Septikutemüük japaigaldus
Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd
Süvaveepumpade
müük japaigaldus

Septikute müük ja paigaldus,
süvaveepumpade paigaldus. Tel
521 7415, info@veegrupp.ee.

Süstime seinad soojaks hingava
termovahuga, järelmaksuvõimalus. Soojustuskogemused alates

Pesuproff
Vaipade ja
pehme mööbli
keemiline
puhastus

5342 2134.
Metallitööd, konstruktsioonid,
konteinerid, kärud, koormapostid, ümberehitused, eritellimused
Tel
ja
projekteerimine.
5556 6992, sten@metsatrac.eu.

Firma ostab metsaraieid. Tel
511 3232.
Metsä Forest Eesti AS ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke,
paberipuid, küttepuitu ja võsaraiejäätmeid. Tel 511 8671,
509 0200.

2 a kuivanud ahjupuud. Tel
5551 4204.

28

€,

25

Tel

Saar ja lepp. Tel 5563 8552.

...

www.sakala.ajaleht.ee

Antiigi, müntide, märkide, medalite, markide, postkaartide
(kõik ka kogudena) hindamine ja

ost. Tel 5566 3939.

metsakinnistud)

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

Kuivad kütteklotsid lahtiselt ja

Tel 525 9788 harry@grundar.ee

pakitult, kaminapuud, turba-ja
puitbrikett, pellet. Vedu. Tel

faks 443 0376 Tehnika 15, Paikuse

Kuivad küttepuud. Tel 502 9596.

Ostan
autoromusid.
5807 1948.

Tel

Müüa tume 2 uksega riidekapp,
fotoaparaadid FED-3, suupillid,

Tel

Küttepuud aastaringselt. Ko-

haletoomine
5868 1662.

tasuta!

Centrum

otsib

Tel
jõulukuuske!

Hind alates 15
Tel 515 9502

Küttepuude müük. Lehtpuuklotsid võrgus. Kiire teenindus, täpsed kogused. Tel 5782 7770.

Kuusk

peab

Küttepuud: lepp ja saar, 50 cm.

asuma

.

5661

kolimisteenus. Tel
5347 2596, www.raja.ee.

Virtsapütt. Tel 518 5879.
Signele

surma puhul.

/m². Tel

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu, eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.
Avaldame kaastunnet
Markvartile armsa ema

HILJA RÄBOVÕITRA

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

surma puhul.
Linnaveski talu pere

Signe
Südamlik kaastunne
Markvartile perega armsa ema,
vanaema ja ämma
HILJA RÄBOVÕITRA
kaotuse puhul.
Tädid ja tädilapsed peredega

Mälestame kauaaegset vene keele õpetajat
AIKI SUVISILDA
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Viljandimaa vene keele õpetajad

Ostan Vene motoploki MTZ-05
koos riistadega, võib remonti vajada.Kuni 500 Tel 5687 4437.
.

Ostan teie pööningult, aidast,
keldrist ja kuurist vanavara:
vanad lauad, toolid, vokid,
kastid, kohvrid, tööriistad,
purgid, pudelid, raamatud jm
vanad esemed, võivad vajada
restaureerimist. Tulen ise kohale, raha kohe kätte. Tel
5804 6910.

HILDA TIMMATIT
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Kolga-Jaani hooldekodu

Signe
Südamlik kaastunne
Markvartile perega kalli ema,
ämma ja vanaema
HILJA RÄBOVÕITRA
kaotuse puhul.
Eve ja Maiu peredega

Südamlik kaastunne Katrinile vanaema

ELVI JUURAKU
kaotuse puhul.
Männimäe loomakliiniku kollektiiv

tav praeahju ja plaadiga pliit
(720×720×570, võimsus 5 kW,
kaal 70 kg). Tel 5827 7841.

Ostan vanaaegse vändaga
grammofoni, kohviveski ja
seinakella. Võib pakkuda ka
muid vanaaegseid esemeid.
Tel 517 4050.
Ostan vanu raamatuid, kunsti,
märke, medaleid, ordeneid, münte, paberraha, fotosid, postkaarte, fotoaparaate, lauanõusid, hõbedat, kulda, mänguasju, marke,
tikutoosietikette, taluesemeid,
mööblit jm. Tulen ise kohale ja
raha kohe kätte! Tel 5629 8981.

Vana mööbli, piltidega nõude,
mänguasjade,
lauahõbeda,
mundrite, pagunite, kiivrite, kellukeste, kujukeste ja kunsti ost.
Tel 5566 3939.

Müü aidakaal, äkked, veneaegne
meeste jalgratas, prügikonteine-

rid 140 ja 240 l, käsitali, hüdrosilindrid. Tel 5811 9289.

Sinu kodu on nüüd seal,
kus on Linnutee,
see helendav rada
kui sädelev kee...

Ostan veneaegseid esemeid: raamatuid, postkaarte, kellasid, rinnamärke, raha, mänguasju,
mööblit, lampe-valgusteid, fotoaparaadi, raadio ja palju muud.
Kõik
vana
huvitab! Tel
5845 5341.

VELLO ENOKI

kaotuse puhul.
Perekonnad Soo ja Ruusalu

Kuigi ilmsi te enam ei tule,
siiski südameust me ei sule.

Unes eksite siia võib-olla,
ei me uks või siis suletud olla...
Armsaid vanemaid

HENN ja ESTER MARDIMIT
Mälestame

tüüpi tugitoolid, Žiguli katusepa-

kiraam, külmkapp Snaige, õmblusmasinad, kudumis-ja väike
kangakudumisaparaat, keskelt
kokkukäiv jalgratas, kreissae raam
ja ketas, garaaži sobiv kapp riiulitega, vähekasutatud Žiguli rehvid,
siduriketas, kiiktool, kitsas kušett,
suur kaal, kitarr, mikrofonid,
grammofon, puuküttega teisalda-

KASUTATUD ASJAD

Südamlik kaastunne Tiiule lastega kalli

31. X 1927 – 25. IX 2014

Tel

527 8119, 503 3379.

Signe

HILJA RÄBOVÕITRA

Optium Grupp OÜ

1390

Tel 502 3686.

Müüa lõhutud küttepuid ja kütteklotse 40 l võrkkotis. Tel
5683 0454.

Veo-ja

Info

Tel 527 2253.
Lepp 25

ost-müük.
5804 6910.

rasketehnikaga

kättesaadavas
kohas

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel
514 9885.

Nõukapood Turu tänav 13:

vanavara

tasku-uurid, käsimuruniiduk,
elektrilinekäsiader (vagude vahelt
pehme mulla kobestamiseks), Žiguli (01 ja 06) raadiod, vanemat

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

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

€

Südamlik kaastunne
perega armsa ema

?

?

Ostan õunapurusti ja-pressi, võivad vajada remonti. Tel
5383 5125.
Müüa tõukekelk, pursuika (raudahi), raadiod, telefonid, jahi-ja
kalastustarbed. Tel 527 0712.

Tarvastu vallas Villa külas müüa
kuni 2 aastat seisnud õuemärgi
25, 35 ja 50 cm sega-lehtküttepuid. Tule ise järele. Hind 20–
23 /rm. Tel 5825 3041.

jahüpoteegiga koormatud

506 8501.

TELLIJALEIGAL
AJALIGAS
KOHAS

€,

Hind kohapeal 5 € / 25kg kott
Kojuveoga 8 € / 25kg kott
Info tel 520 5578

AINULT

,

toores

(sobivad ka osaliseltraiutud

Varikatused, liugväravad, metallitööd. Tel 517 5265.

Ärasaatmine 1. oktoobril kell 13
Riia maantee kabelis.

lepp

Metsakinnistute jaraie ost

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

Leinab tütar perega.

,

Poolkuiv

SÜRGAVEREST!

Vannitubade ehitus. www.
topruut.ee, tel 5566 6155.

HILDA TIMMAT

Poolkuiv lepp 28 toores 25
metsa1 a kuivanud saar 35
kuiv kuusk 28 Tel 5256 015.

KARTULID

Nõuandeliin tel 900 5020. Töö-,
tervise-, armastuse-ja suhteprobleemid, 24 h. Hind 0,97 /min.

vanaema

Müüa 200 l raudvaadid, looreha
T-25-le, saunaahi, haamerveski
ja gaasipliit. Tel 5901 8804.

Parim valik saematerjali Viljandimaal. OÜ Rovex, Pärnu mnt 37,
Viljandi. Tel 520 4487.

Autoromude ost. Tel 5877 9978.

Metallitööd. Tel 5694 0590.

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema, vanaema ja vana-

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

3 a kuivanud.
5816 4973.

Müüa katuseplekki, 5
5550 6817.

Ohtlike puude langetamine. Tel
504 7811.

Küttepuud. Tel 5345 2943.

Puud,

Teemantpuurimine. www.teemantpuur.eu, tel 5668 9845.

Ohtlike puude langetamine ja
hekkide pügamine, vajadusel
koos koristusega. Tel 5814 2503.

INFO
anne@dammix.ee tel 5623 1076
enno@dammix.ee tel 5629

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5672 7555.

ee, info@therm.ee.

Tel

Tel 489 0696, 506 9966
priimo.mets@priimo.ee

OST

2007. a (ligi 2000 objekti Eestis). Tel 5660 6010, www.therm.

Puurkaevude, küttekaevude

maalritöö.

METSAMATERJAL

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.
Tel 5637 3783.

koormapos-

ümberehitused,
tid,

Tel

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Elektritööd. Tel 5668 4254.

Krohvi-ja

kärud,
konteinerid,

Võlgade sissenõudmine.
730 0818.

3 m küttepuu, 200 /koorem (7
tm).
Võhma–Viljandi.
Tel
553 6074.

www.BaltiPuurkaev.ee

maalritöö.
ja
Krohvi-

HARVESTERIOPERAATORIT.
Töö metsamasinal Ponsse Ergo.

TEEME PARIMA PAKKUMISE!

MÜÜK

7415,504
2999

Tel

Ehitame ja remondime põrandaid, seinu, lagesid, uksi ja aknaid ning paigaldame moodultreppe. Garantii. Tel 5366 9108.
A1 Ehitusviimistlus OÜ.

Ostib oma meeskonda
kogemustega

okaspuupalke, paberipuitu.
Pakub: saematerjali,
metsaveoteenust.

.

EHITAB JA REMONDIB
KRUUSATEID JA TRUUPE
NING MÜÜB

koos
ka
võib
Pakkuda

Ostab: metsakinnistuid,
kasvavat metsa, kasepakku,

Seal, kus sulgus eluraamat,
algas mälestuste tee...
VELLO LAASI

18. IV 1949 – 19. IX 2004
mälestavad 10. surma-aastapäeval
ema ja õed peredega.

27. VIII 1944 – 31. XII 1995,
27. IX 1944 – 20. I 2009
mälestavad 70. sünniaastapäeval
lapsed peredega.

Vanavarahuviline ostab hea hinnaga veneaegseid kopikaid, tsaariaegseid münte ja paberraha,
nõukogudeaegseid märke, medaleid ja ordeneid. Samas aitan teil
münte tasuta hinnata. Aus kaup
ja raha kohe kätte. Küsige minu
hinnapakkumist. Tel 5590 6683.

TEATED
Buss viib Kurtna vanavaralaadale 5. oktoobril. Tel 504 4315.
Müün 4. okt Viljandi turul Saaremaa lamba-, meriino-ja koeravillast lõnga. Erinevad värvitoonid.
Stuudio Valli Laululapsed alustab 2. oktoobril kell 16 Sakala
keskuses. Tel 504 4317.

REKLAAM

16 Sakala

www.volkswagen.ee
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Teistest

kõrgelt üle.

erve

Erimudel Tiguan EXTRA on kohal.

Viljandimaa loeb!

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

ÄRA MURETSE!
Nüüd saad endale soetada mugava ning ruumika
Tiguani erimudeli eriti hea hinnaga!
Rikkaliku varustusega Tiguan Extra

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

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK
«KASUTATUD ASJAD»,

18968€
DSG 22 658€

MAN

kus kasutatud asjade müügikuulutuse
tähemärgi hind on vaid
1 sent ja pildi lisamine TASUTA!
Tallinna mnt. 45, Viljandi 71008, Tel 435

5340

Kauplus

Tel +372 5399 0909
Pärnu mnt 10,Viljandi

OSAÜHING

AUTOVÄRVID

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

segab ja müüb autovärve (alates 50 grammist) ning
aerosoolvärve (toonid kõikidele automarkidele, RAL-toonid).
Müügil eeltöömaterjalid, pahtlid, kruntvärvid, liivapaberid,
poleerimisvahendid, korrosioonitõrjeõlid, -vahad jm.

Samuti teeme sõidukite kereremondi- ja
värvimistöid. Esiklaaside vahetus.
Asume Riia mnt 54-h (vana KEK-i hoovis). Tel 433 6134 või 504 8234, OÜ LATOOG.

PAKKUMINE ÜLE
5-AASTASTELE PEUGEOT’
SÕIDUKITELE

Sõidukite ost, rehvitööd,
varuosade paigaldus,

treilervedu,
sõidukite remont

Tehnika 4a
Viiratsi, Viljandi
Tel 433 3600,
502

www.melmar.ee, melmarpost@gmail.com

Avatud E–R 9–17, L 10–14
PEUGEOT’ ORIGINAALVARUOSAD
JA NENDE PAIGALDUS

-20%*

PEUGEOT’ TEENINDUS
Koos muudame Sinu Peugeot’ paremaks.

Tallinna 97, Viljandi
Tel 433 0980, e-post hooldus@rael.ee
www.rael.ee

*

Pakkuminekehtib aasta lõpuni kõigis Eesti Peugeot
volitatud töökodades ja nendele eilaiene täiendavad
lepingulised soodustused.

