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Nõukogude ajal oli energiat
ülearu nafta voolas nii, et sai
ilmaka kütta aga enam mitte.
–

–,

ANNE KIVI, muinsuskaitseameti vaneminspektor
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KUUSK

MÄLUPULGAL
ON SÜNNIPÄEV!

Riigimetsas
kasvas jõulupuu,
hõre ja kõver
marko.suurmagi@ajaleht.ee

Rohkem kui pool tundi
kestnud otsingute järel
Viljandist viie kilomeetri kaugusel asuvas Piima metsas leidis Sakala
paar noort kuuske, mille oleks tohtinud reeglite
järgi jõulupuuks viia.
«Metsa kuusele!» on riigimetsa
majandamise keskus (RMK)
pannud pealkirjaks oma igaaastasele kampaaniale, millega inimestele pakutakse võimalust minna ise riigimetsa
jõulupuud otsima.
Reeglid on aga karmid. Et
võtta metsast ühe või kahe
meetri pikkune puu, tuleb esmalt maksta RMK arvele kaheksa eurot. Seejärel tulebleida RMK kodulehel asuvalt
kaardilt koht, kust on lubatud
jõulupuud otsida, ning kui juba ettenähtud piirkonnas olla,
tohib kuuske saagida vaid teeja kraaviservast või elektriliinide ja vana metsa alt. Mullu
tegi nii Eestis veidi vähem kui
10 000 inimest.
Sakala käis jõulupuud otsimas Viljandile kõige lähemas
riigimetsas. Olles enam kui
pool tundi vihmase ilmaga ringi sõitnud ja kõndinud, võisime
tõdeda, et reeglite järgi on jõulupuud vähemaltPiima metsas
hirmus raske leida.

RMK Viljandimaa metsaülema Elor Ilmeti sõnul on selle metsa kraavid hiljuti kuivendatud, heakorratööd tehtud ja
kraaviveered puhtad. Seetõttu
soovitab ta viljandlastel kiigata pigem Kõpu poole, kus on samuti jõulukuuse otsimiseks
avatud riigimetsi. «Seal on
neid kraaviäärtes, aga kõige
ilusama jõulupuu leiab suurte
mändide alt,» teadis metsamees.
Piima metsas võib leida
kraaviäärtelt alla meetrisi
puid, kuid pikemate isenditega läheb keeruliseks. Et seal
piirkonnas on kas kuusesalgud
või segametsad, pole eriti mõtet ka sügavale metsa minna.
Paar enam-vähem sobivat
puud, mis metsaservas kasvavad ning napilt üle kahe meetri ulatuvad, Sakala siiski leidis,
aga enamasti kasvasid sobivas
kohas hõredad ja kõverad
puud.
Nii võib mõnel puuotsijal
tekkida tahtmine teha röövraie mõnelkuusenoorendikul.
Neid Piima metsas jagub, sest
2004. aastal istutati sinna tuhandeid kuusetaimi ning kõikide toona istutatud lankide
ette on pandud ka tähelepanu
tõmbav silt. Elor Ilmet paneb
puuotsijatele südamele, et
noorendikest jõulupuud võtta
siiski ei tohi. «See on ka kohe
aru saada, kui puud on sealt
võetud, sest nende ladvad on
välja veninud,» kinnitas metsaülem.

TÖÖELU
TEKITAB
KÜSIMUSI?

30% soodsamad
TT Tarkvara
Lossi 20, tel 433 0070
www.tttarkvara.ee

Poest leiab
nulu või
kuuse

Ostame

metsakinnistuid,
kasvavat metsa
ja põllumaad.
Info tel 434 2330, 505 7355.

Kes metsast kuuske otsida ei
soovi, võib selle osta poest või
mõnelt metsaomanikult, kes
neid jõulude eel linna müügiks
toovad. Eramüüjaid praegu veel
pole, kuid jõulupuid linnas juba

E-post apmets@apmets.ee

Teie jõulupuu

pakutakse.

ootab teid!

Detsembri algusest on puid
saanud osta näiteks Bauhofist,
kus eilegi oli müügis mitut sorti
kuuski ja nulge. 1,5–2 meetri
pikkune harilik kuusk maksis
seal pisut alla 15 euro ning
puud nägid välja sirged, tihedad
ja kaharad. Varasemate aastate
kogemus on näidanud, et need
ei taha soojas toas väga kaua
püsida ja kipuvad kiirelt pudisema.
Tänasest alustab jõulupuude müüki Uku keskuse juures
osaühing Artiston, kes pakub
samuti nulge ja kuuski. Nulud
tuuakse Saksamaalt ning need
maksavad kuusest ligi kaks korda rohkem. Kahemeetrise Eesti
istandusest pärineva kuuse
hind on aga 22 eurot. Täna
müüki tulevad kuused on lõigatud eelmise nädala lõpul.

Kuused
Nulud
Kuusejalad
Jõulupuude müük

UKU keskuses

12. –24. detsembrini.
Kontakt

525 9499

3°

(Sakala)

Artikli tegemise käigus ei vigastatud ühtegipuud.

tel

ILM

Pildil näeb see kahemeetrine kuusk, mida loo autor kraavipervel
uudistas, tublisti parem välja kui elus, aga kui pole just soov saada tiheda khart pud, sobsie jõulkepnuassEtLiM.ORIG

TÖÖELU.EE
TEAB
VASTUSEID

äv jaga

Marko Suurmägi

Kõik

mälupulgadja -kaardid

Täna on vahelduva pilvisusega vihmane ilm. Puhub läänetuul kiirusega
5–10 meetrit sekundis.
Sooja on 1–3 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell
8.57 ja loojub kell 15.26.
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TITAAN
«Kongressi «ilu» oli viimane õlekõrs, mis
murdis kaameli selgroo ehk pühkis minema
viimase lugupidamisraasu oma erakonna esimehe suhtes.»
Keskerakonna kongressil osalenud Valli Veigel
(Sakala, 10. detsember)

ARVAMUS

Peatoimetaja HANS

ÄRE, arvamustoimetaja KARL-ED ARD ALUMÄE

Nädala foto. Kuidas sa, võililleke...

VABA MÕTE

Üks reform,
üks eesmärk
ministrileArto
Riigihalduse
Aasale meeldib inimesi liigutada hulgakaupa ja üsna suurtel
kiirustel. 5000 inimest on tema
meelest piir, kust algab omavalitsus, ning 800 see inimeste hulk, mille võrra peaks vähenema valitsussektori töötajaskond. Mõlema idee
elluviimine peaks tegema Eesti elu
paremaks ja efektiivsemaks.
Usun, et haldusreform võib lõpuks tõesti teoks saada, sest seatud
eesmärk on ääretult lihtne ja konkreetne. Just nimelt see 5000 elanikku valla kohta ongi selge siht. Pole
mingit üleliigset umbluud: juttu
tõmbekeskustest, teenuse parandamisest või mingeid veel keerulisemaid sõnu. Üks reform, üks
eesmärk.
Eks hiljem saa muidugi selgeks, kas Kolga-Jaani elaniku elu
muutub ka tegelikult paremaks,
kui ta peab ühinema Viljandi
vallaga ja hakkama oma asju ajamas käima Viljandis. Aga see on
juba teine teema ning selle küsimusega reformitegijad praegu
pead ei vaeva.
ehk töötajate
Riigireformi
koondamisega on asi keerulisem. Ühelt poolt tahetakse koon-

dada 800 töökohta. Teisalt loodetakse koos koondamistega kokku
hoida 13miljonit eurot. Üks reform, kaks eesmärki. Järelikult ei
õnnestu. Tuleb valida, kumb on

Marko
Suurmägi
Sakala peatoimetaja

asetäitja

Kõikjalt Eestisttuleb
signaale
ja näiteid selle
kohta, kuidaskõrgelt
valitsusest
etteantud
koondamisnumbreid üritatakse
täis saada,
kuid rahalistkasu ei
paista kellelegi.

tähtsam: kas vähendada töötajate
üldarvu või hoidakokku raha.
Kõikjalt Eestist tuleb signaale
ja näiteid selle kohta, kuidas kõrgelt valitsusest etteantud koondamisnumbreid üritatakse täis
saada, kuid rahalist kasu ei paista kellelegi. Kui, siis ainult mõnele üksikule ettevõtjale.
Olgu see Tartu ülikooli kliinikum või pisut väiksem Viljandi
haigla mõlemal on vaja kööki,
sööklat, koristajaid, kõiksuguseid
töömehi... Nüüd on antud sotsiaalministeeriumist karm käsk, et kõik riigile kuuluvad haiglad peavad hakkama personali vähendama.
Madalapalgaliste tugiteenistujate lahtilaskmine sobib
etteantud arvu kättesaamiseks suurepäraselt.
Nii ongi tekkinud käsuandjate ja käsusaajate vahel
diskussioon teemal, miks me seda teeme.
«Laske koristajad lahti ja tellige koristusteenus erafirmalt,» kõlab soovitus kaugelt.
«Aga see teeb ju töö kallimaks,» pareerib haiglajuht.
«Ärge sellele praegu mõelge, vaja on etteantud arvu
töötajate koondamist,» tuleb korraldus.
Nii ongi selge, et võimalik on täita vaid ühte eesmärki, kusjuures töötajaid koondada on lihtsam. Ja
ega see töötajatelegi suurt muudatust tähenda. Haiglat on ju vaja ikka koristada ja koristusfirmal, kelle
poole haiglal pöörduda tuleb, on koristajaid tarvis. Sama lugu on kokkade, köögitööliste ja töömeestega.
Mitme eesmärgiga riigireformi on võimalik teha ainult juhul, kui kõik valitsussektoris juhipositsioonil
töötavad inimesed mõtlevad ühtemoodi. See pole aga
võimalik, sest juht peab ennekõike mõtlema, kuidas
täita oma meeskonnale pandud ülesandeid võimalikult kvaliteetselt ja kiiresti ning pakkuda seejuures
oma töötajatele mugavat ja turvalist töökeskkonda.
Valitsus tahab aga, et juht näeks riigis valitsevat tervikpilti ning sooviks oma töötajaskonda kogu aeg vähendada. Seejuures eeldatakse juhilt veel, et ta mõtleks käigu pealt välja ideaalse lahenduse, kuidas
teeks seda tööd, mida täna teeb kümme inimest, homme üks arvuti.

ELMO RIIG

Kui oranž rong hakkaks ühel ööl kell 3.23 Viljandi raudteejaamast Tallinna poole uhama, oleks see jupehmelt öeldes veider. Aga
kui jõulukuu teisel nädalal säravad linnas võililled ning siin-seal on märgata teisigi õieilus taimi, nagu Sakala tuvastas, on see ju sama imelik, või mis?
Kui väljas valitseks detsembrikuulekohane ilm, oleks tõepoolest põhjust ühte tuntud filmitsitaati parafraseerides küsida: «Kuidas sa, võililleke, praegu siia said?» Ent arvestades, et tänavu on ilm jaanide ja jõulude läheduses olnud ilma igasuguse liialduseta
täpselt ühesugune, polegi see nii üllatav. (Sakala)

NÄDALA KEELD

Ajad on muutunud

–

MARKO SAARM

Võib-olla üks tuntumaid kaisuloomaga tegelasi on mister
Bean oma mõmmikuga. Mäletatavasti juhtus ja tehti tolle
tumepruuni karuga nii mõndagi. Küll tulid tal silmad
peast japea otsast, küll kastis
peremees teda kollase värvi
potti, sest korteri seinad
vajasid ülevõõpamist.

NÄDALA NÄRVISÖÖJA

Küll ulgus!
Kujutage ette asiaati, kelle maja on maavärin kaks korda pihuks japõrmuks teinud ja ühe
korra tulvavesi kaasa võtnud
ning kelle kitse puhub tuul ikka ja jälle õue pealt minema.
Nüüd kujutage ette, mis näo
võiks too inimene teha, kuuldes eestlast kurtmas: «Näe,
torm on! Puuoksad liiguvad
mis hirmus!»
Kõik on teadagi suhteline
ja maailma mastaabis on meie
regiooni tormid köömes. See
aga ei tähenda, et eelmise nädala lõpul ja selle algul puhunudkeskmisest valjem tuul poleks tekitanud päris probleeme. Merel on 30-meetrise se-

kundikiirusega tuul tõeline
nuhtlus. Mitu viljandlast näiteks jäid kolmeks päevaks Peterburi sadamasse vangi, sest
kruiisilaev ei saanud tagasiteele asuda. Palju pahandust sündis tormi tõttu elektriliinidega
ning kannatada sai hulk objekte. Viljandis purunes muu hulgas hansapäevade ajaks püsti
pandud ja grafitiga ehitud
plank.
Lõppude lõpuks on tüütu
ka see, kui miskihakkab ajudele käima. Näiteks pidev ulgumine ventilatsioonišahtis ja väsinud tihendite vahel.
Karl-Eduard

Salumäe

Tegelikult hoolis härra
Uba oma Teddyst väga. Koos
oli ju läbi elatud kõiksuguseid
seiklusi. Kaisuka väsinud ilme meenutas kõike seda.
Sel nädalalvõisime Sakalast lugeda, et ühes Viljandi
Mängupesa lasteaia rühmas
otsustati karvaste kaisuloomade kodust kaasavõtmine
ära keelata põhjendusega,
et need ei ole olnud küllalt puhtad ja terved, ning
terviseameti inspektor
kiitis otsuse heaks. See
paneb nentima, et ajad on
muutunud. Vanasti pöörati ohutusele vähem
tähelepanu ja
vabadusi
oli
rohkem, nüüd on
vastupidi.

PEETER LANGOVITS
(POSTIMEES)

Pildil on suvaline karumõmm.

Karl-Eduard

Salumäe
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TULEVANE ESILEEDI Kui eelmisest presidendiprouast teadsime kõike, siis peagi Eesti esimese leedi tiitlit kandma hakkavast lätlannast

Ieva Kupcest ei tea me endiselt peaaegu midagi.

Salapärane kaunitar naaberriigist
Margus

Haav
reporter

Nädala

algus tõi
Eesti meediasse
väikese vahega
kaks Lätiga seotud uudist. Esimene, mis rääkis sellest, et
naaberriigi valitsus astus täies
koosseisus tagasi, vilksatas
siin-seal ja läks erilisi jälgi jätmata kõige kaduva teed. Teine,
millest saime teada, et üks lätlanna astub oma elus sammu
edasi, viskus loetavustabelites
juhtpositsioonidele ja on seal
eri variatsioonidena püsinud
seniajani.
Viimati nimetatud uudise
kohta avaldavad arvamust professorid ja inimesed tänavalt.
Lisaks need, kes ei ole professorid ega inimesed tänavalt.
Näib, et see teema on nädala
kõige kõneldum.
Lakoonilises sõnumis teatati, et kevadel Evelin Ilvesega
abielu lahutanud president
Toomas Hendrik Ilves (61) kihlus lätlanna Ieva Kupcega (38).
Pulmakuupäeva pole paar veel
kindlaks määranud.
Selline oli ametlikinfo ning
paistab, et ka ainus ametlikult
kinnitatud info. Presidendi
kantselei mingit täpsemat teavet ei jagapeale selle, et mainis: see on uue esipaari isiklik
otsus, mis ei ole kuidagi seotud
Toomas Hendrik Ilvese kui vabariigi presidendi ametiülesannetega.
Kes siis õieti on see naine,
kellest saab Eesti kõige kuulsama ja, mis seal salata, ka kõige
kõmulisema talu, Toomas
Hendrik Ilvesele kuuluva, Abja vallas Veskimäe külas AbjaPaluojast mõne kilomeetri
kaugusel asuva Ärma uus perenaine?
Kõik värsket infot otsivad
ajakirjanikud on põrganud sama seina vastu nagu Sakalagi:
seda on väga keeruline, kui
mitte võimatu leida. Inimesed,
kes võiksid asjast midagi teada,
jäävad tagasihoidlikuks. Nii tekibki situatsioon, mida laias
laastus võibkirjeldada nii: kes
teavad, ei räägi, kes räägivad,
ei tea. Kild killu haaval hakkab
siiski mingi pilt kokku saama.

Esmalt

näib, nagu

poleks
Ieva
Kupcel olnudki
erilist isiklikku
minevikku. Ametliku karjääriga seotud CV-st
saab teada, et 1997. aastast on
ta olnud seotud välis- jakaitsepoliitikaga ning tegelnud eelkõige inimõiguste, demokraatia ja julgeolekuga. Ta jagasLäti kogemusi alliansi idanaabritega. Aastatel 2010 ja 2011 töötas Bakuus Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia eriesindaja poliitikanõunikuna. On Läti kaitseministeeriumi küberjulgeolekupoliitika koordineerimissektsiooni juht. 2012. aastast tegeleb Läti küberkaitsega.
Väga korralik CV. Aga teadagi, sellise info järele on väike nõudlus.

Koos Toomas HendrikIlvesega sattus Ieva Kupce esimest
korda meediahuviorbiiti tänavu suvel. 1. augustil avaldas Läti uudisteportaal Kasjauns.lv
fotod, millel paar koos Riias
lõunatab. Eestis tabas kaamerasilm neid esimestkorda pealinnas ArvoPärdi juubelile pühendatud pidulikul kontserdil.
Teist kordajäid nad koos pildile aga hoopis mõnusa alternatiivse hõngu ja vaba atmosfääriga minifestivalil «Viljandi
Music Walk», kus kuulasid pühapäeva hommikulkoos habetunud hipsterite ja eneseteadlike seljakotistatud preilidega
Vaiko Epliku ja Eliidi kontserti ning poseerisid pärast koos
Eplikuga lahkesti fotograafile.
President ongi ju tuntud
suure muusikasõbrana. Nii
pole midagi imestada, et
sarmikas lätlanna oli
platsis ka tema noorpõlvelemmikutest
koostatud plaadi
esitlusel.
Suurt elevust
tekitasid Ilves
ja Kupce Viljandi Jaani kirikus adven-

lekiks?» küsis vahel üheks Eesti targemaks naiseks peetav
Masso.
endine presidenKa
diproua Evelin Ilves ei raisanud aega ja postitas oma
Facebooki kontole, et Kupce
on vastus paljudele küsimustele, mida temalt on viimastel
kuudel küsitud.
«Kuna minult on tänase riigipea kihlust puudutava uudise kohta nii palju päritud, usun
end võlgnevat ühe koondkommentaari,» kirjutas ta. «Mul on
hea meel, et see uudis avalikuks sai, sest see on vastus nii
paljudele küsimustele, mida
minult on viimase seitsme

kuu jooksul päevast päeva
meedia ja tuttavate poolt küsitud, ent millele ma olen vastamata jätnud. Alates näiteks sellest, et «mis sind sinna katusele ajas» ja lõpetades, et «miks
te ikkagi lahutasite».»
Kolmapäevaks oli juba uut
infot. Kui varem teati, et Ieva
Kupcel on 13-aastane poeg, siis
nüüd selgus, etta on kahe lapse ema ja hästi tuntudka Aserbaidžaanis. Läti ajakirjanduse
kinnitusel oli Kupce pikka aega Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia riikide eriesindaja Peter Semneby abiline ning tal

Politoloog Ilvi JõeCannon kirjutas Õhtulehes, et
kui ta mõned kuud tagasi sai
teada Ilvese sõprusest lätlannaga, mõtles ta: riigipea ei tohiks endale lubada intiimsuhteid välismaa naisega. «See on
teema, millele võiks mõelda
justriigi julgeoleku aspektist,»
nentis ta.
Suhtekorraldaja Janek
Mäggi märkis Postimehe vahendusel, et
presidendi abikaasa on väga
kasulik olla ja
et
Ieva

te-

hingu-

ga elu

da, et Kupce

kui Läti kaitseministeeriumi küberjulgeolekupoliitika
juhi
majanduslike
huvide deklaratsioon
on
avalik. Selle
järgi on tal on
kaks autot
2006.
aasta
BMW X5 ja
1990.
aasta

jooksul sadu tuhandeid eurosid.
«Kui näiteks arvestada, et
Ieva Kupce elab vähemalt sama vanaks, kui on president
praegu, õnnestub tulevasel
proual saadaEesti riigilt vähemalt 23 aastat üle Eesti keskmise palga selle eest, kes ta on,»
kirjutas Mäggi. «Tema järgneva kuue kuu teenistus saaks
seega olema selline, mida ei
ole saanud Eesti Vabariigi ajaloos mitte keegi.»
Neljapäeva ennelõunal võttis palju kõneainet pakkunud
teemal lõpuks sõna ka riigipea
ise. Mitte küll ametlikus pressiteates, vaid pöördumisega
Facebookis, kus kinnitas, etkui
ta abielluks Ieva Kupcega enne oma ametiaja lõppu, loobuks Kupce sellega kaasnevatest hüvedest.
«Kui me enne minu presidendiaja lõppu abiellume, jätkab Ieva töötamist oma senises
valdkonnas. Mistõttu olgu ettevaatavaltkohe ära öeldud, et ta
ei vaja siis täiendavaidhüvitisi ning loobub nii igakuisest
esindustasust, sekretärist kui
ka ametiautost.»
Esimese kahe tunniga kogus see postitus 2004 laiki, seda
kommenteeriti 76 ja šeeriti 33
korral. Väikeseks võrdluseks:
presidendi järgmist sissekannet Facebookis, kus riigipea
teatas, et jälgib murega üleskutseid Euroopa Inimõiguste
konventsiooni denonsseerimisest, aga ka seda, kui Strasbourgi kohtu otsuseid teadlikult ei täideta, laigiti 103, šeeriti 4 ja kommenteeriti 11 korda esimese 18 tunni jooksul.

Tallinna

–

Volkswagen

Golf, korterid
Lätis Limbažis
ja
Gruusias,
maatükid Lätis
Salatsis
ja
Riias, 10 000 eurot sularaha ja
5000 dollarit
Bank of Americas ning üsna
kopsakas pangalaen 81 954
–

eurot.
President Ilves on valmis lahkelt rääkima oma
plaadist, kuid mitte
uuest kaasast. Nii
saidki meie peamisteks infoallikateks sotsiaalmeedia jablogid.
Presidendi kunagine nõunik Iivi Anna
Masso lajatas aega
raiskamata pika avaldusega portaalis Nihi-

list, jõudes muu hul-

huvitava

teooriani, et ehk on

Kupce

kalkuleeritud
esitlemine riigipea uue
silmarõõmuna seotud tema vallandamisega. «Võibolla ei pidanud presidendiloss paljuks ohverdada presidendi nõunikku, et üks tegelik
suhe enneaegu avalikkusse ei

melt öeldes oma-

päraseid avaldusi.

nib

neil kaasas
pisike laps.
Teisipäevaks oli tea-

välja

Lehtedesse

hakkas

jõudma ka peh-

Kupce tee-

dikontserdil,
sest seal oli

gas

on ka ligi kaheaastane tütar,
kelle aserbaidžaanlasest isa
suri haiguse tõttu. Poja isa on
Läti saadikKreekas Ivars Pundurs.

KRISTI KIVESTU

ülikooli
kriisikommunikatsiooni õppejõud
Mart Soonik ütles
ETV-s, et tema hinnangul võivad president Toomas Hendrik Ilvese eraelu
puudutavad küsimused kahjustada tema moraalse valvuri rolli, sest liiga palju meelelahutust hägustab seda.
«Kui see roll läheb liiga
meelelahutussfääri ehk tekib
liiga palju plaate, kontserte ja
suhteid, siis on need küll ilusad ja sobivad kuningale, keda
rahvas samuti armastab, kuid
mulle meeldib kuulata presidendiseisukohavõtte julgeoleku ja küberkaitse teemal ning
liiga palju kollast võib tema tõsistrolli hägustada,» rääkis õppejõud.
Raadiosaate «Rahva oma
kaitse» juhid, tuntud humoristid Andrus Kivirähk ja Mart
Juur avaldasid arvamust, et nii
kõrgest seisusest inimest, kes
presidendiga abielluda võiks,
ei saagi teoreetiliseltEestis olla. Samas pakkusid nad, et Ilves võiks abielluda hoopis mõne Vene kultuuritegelase, nagu Alla Pugatšovaga: sealt tuleks Eestile korralik julgeolekugarantii.
Kivirähki sõnul on vahva,
kui presidendi ametiaja lõpuks
on uhked pulmad. «Eesti
aadelkonnale on see pauk, aga
mina räägin lihtsa rahva nimel,
kes elavad maal ja taludes ning
peavad kanu ja lehmi. Nendele on suur rõõm, kui saabub
imeilusLäti printsess.»
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Raamatu autor
Aare Olander
sai Viljandist
kolmandiku
võrra paksema
teose kui
pealinnast.

Väikesest linnast sai
suure raamatu
Margus

Haav

margus.haav@ajaleht.ee

Neljapäeva pärastlõunal esitleti Viljandi muuseumis fotoraamatut «Viljandi kadunud
vaated». Juba enne esitlust
müüdi läbi kaks kastitäit eksemplare, mille kirjastus oli
kaasa võtnud, ning huvilised
peavad nüüd ootama, kuni uus
kogus muuseumi jõuab, või kogumikkuraamatupoodidest otsima.
«Viljandi kadunud vaadetes» on 420 ajaloolise foto kõrvale seatud 250 tänapäevast, et
jälgida linna muutumist XIX
sajandi lõpust. Raamatu autor
on Aare Olander ja kirjastaja
Tänapäev. Nende koostöös on
varem ilmunud raamatud Tallinna ja Tartukadunud vaadetest. Teose valmimisele aitas
kaasa Viljandi muuseum oma
fotokoguga.

«Alguses plaaniti samasisulist raamatut Lõuna-Eesti kohta, aga kui selgus, et meil muuseumis on piisavalt palju fotosid Viljandi kohta, kontseptsioon muutus,» rääkis muuseumi direktor JaakPihlak. «Meie
kogudes on huvitavat fotomaterjali palju, vähemaltkolm samasugust raamatut võiks veel
teha.»
Kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter rääkis,
etkui sarja esimesed kaks raamatut olid ootuspäraselt Tallinnast ja Tartust, siis seekord
tekkis mõte näidata Viljandi
vaateid. «Sellist raamatut on
muidugi kõige parem teha siis,
kui on palju materjali,» lausus
Vahter. «Proovisime traditsiooniliste piltide asemel leida huvitavaid rakursse.»
Raamatu autor Aare Olander nentis, et kuigi mõnede vanadel fotodel kujutatud paika-

de leidmisega tekkis vahel ras-

kusi, on linn viimase saja aasta jooksul siiski üllatavalt vähe
muutunud.
«Kesklinnas on olnud kaks
suuremat tulekahju, 1894 ja
1944, ühtegi suurt elumaja siia
juurde ehitatud ei ole, see tegi
raamatu koostamise veidi lihtsamaks,» kõneles Olander.
«Algul kahtlesime, kas saab
eraldi raamatut väiksematest
kohtadest, aga projekt paisus
järjest ning otsustasime, et
võiks proovida,» lisas peatoimetaja. «Kirjastusele on see
esimene kord teha nii väikesest linnast nii suur raamat.
See sai 100 lehekülge paksem
kui Tallinna kohta.»
Tänapäev annab Viljandist
raamatu välja juba teistkorda.
2007. aastal ilmus «Viljandi vanadel fotodel» ning ka siis oli
abiks Viljandi muuseumi kogu.

Käsitöömessile
passis hakata
kaupmeeste
nimekirja
tegema suvel
Sigrid Koorep
sigrid.koorep@ajaleht.ee

Nii mõnegi käsitöökaupmehe sõnul on
neil hea meel Viljandi
kanti tulla, sest siin ostetakse seda sorti kaupa rohkem kui mujal.
Pärnumaalt Halinga vallast
pärit Eha Rassadin, kes on vilditud seepe ja ehteid Viljandi messil müünud juba kaheksa aastat, rääkis, ettema kaup
on viljandimaalastele alati
meele järele olnud.

Laadad enne pühi

TERVISERAAMAT

UUS
südame äkksurm

eesnäärmehaigused
erektsiooniprobleemid
mehe hingehädad
kiilaspäisus
mehed ja sport
160 lk, kõva köide.
Koostaja ja toimetaja: Eve Rohtla.
www.60pluss.ee

Heakingiidee!
60+ terviseraamat „Avameelselt meestest”
müügil raamatupoodides ning Sakala toimetuses
Hind toimetuses 12 eurot

«Viljandi rahvas on sõbralik
ja käsitööst ikka väga palju
rohkem huvitatud kui meie
maakonna inimesed,» lausus
ta. «Viljandi rahvas tõesti ostab. Oleme mitu aastat olnud
oma müügikohaga lava peal
ja vaadanud, kuidas inimesed
käivad ühe ja teise müüja juures.»
Enne pühi jagub aga laatasid ja messe, kuhu minna, küll

ja veel. Alles saadi ostlemisega ühele poole Heimtalis,
Karksi-Nuias ja Võhmas ning
eile algas Viljandis Sakalakeskuses käsitöömess. Kui see täna õhtul läbi saab, toob pühapäev laada Mustlasse j SuureJaani. Tuleval nädalavahetusel on Viljandis jõuluhansa käsitööturu ja kohvikutega.
Mingil kombel jätkub inimesi aga kõikidesse pühadeeelsetesse kauplemiskohtadesse ja ostmagi on nad altimad kui muidu, teadis rääkida Viljandimaa rahvakunstiühingu juhatuse esimees ja
käsitöömessi eestvedaja Leida Mägi.
«Ühtpidi võib ju tunduda,
et laatasid on palju, aga see
näitab, et nende vastu on inimestel huvi, sest ega asja ju ei
tehtaks, kui huvi ei oleks,»
märkis üks Tarvastu käsitöölaada korraldajatest Aili Anderson. Eks ole ju laat tema
ütlemist mööda hea paik tuttavatega kohtumiseks ja jõulukinkide hankimiseks.
Seda, et enne pühi on inimestel ostuhuvi suurem, märkis ka Mägi. «Enne jõule rah-

a

vas ju tahabki käsitööd rohkem osta. Müüjad ka ütlevad,
et näiteks hansapäevi ja käsitöömessi võrreldes läheb
messil alati müük paremini.»
Nii tuli müüjatel end käsitöömessile kirja panema hakata juba suvisel ajal ja sada
müügikohta sai kiiresti täis.
«Tahtjaid oli mul peaaegu topelt veel, aga see pole hea, kui
asi nii suureks ajada, sest siis
ei saagi lõpuks aru, kus sa
oled ja mida tahtsid ning tekib tüdimus,» ütles korraldaja ja märkis, et need kauplejad, kes tänavu messile ei
mahtunud, pani ta endale
järgmiseks korraks samuti
ilusti kirja.

Nimi sai kirja augustis
Eha Rassadin meenutas, et
müüjatele mõeldud käsitöömessi kuulutust nägi tema vististi juba augustis ja poole
kuu pealt ta ennast sinna ka
registreeris. «Jõuluajal on ju
ikka rohkem ostmist, seda on
täiesti tunda,» lausus ta. «Me
oma maakonnas loobusime
suvel isegi suurel ja toredal

Lagastajad teevad juba aastaid
Rannar Raba

ning nad otsustasid osa saas-

rannar.raba@ajaleht.ee

tast ise ära koristada. Kokku

Viljandi Lina ja Ravila tänava inimesi on juba pikka aega häirinud
nende igapäevase käigutee ääres kõrguvad
prügilademed.
Linnale kuuluval maa-alal,
mida omal ajal kasutas Musta
tee aiand, kuid mis nüüd tasapisi võsastub, hakkavad silma
sajad puruks löödud pudelid,
plastpakendid, kilekotid ja
kohvitopsid, mis on segamini
mädanevate õunte ja haljastusjäätmetega. Teadjate väitel on see nii olnud juba viimased viis-kuus aastat.
Et inetute kuhjade külje
alt läheb läbi jalgrada, mida
mööda paljud Uueveski eramurajooni inimesed käivad
Tallinna tänava Maximas igapäevase toidukraami järel,
ajas prügistamine tänavu mõnedel selle kandi prouadel
lõplikult kopsu üle maksa

saadikümnete kilekottide jagu erisuguseid pakendeid
ning suur lõkkekuhi looduslikku massi.
Ühtlasi nõudsid kodanikaktivistid pärast koristuspäeva linnavalitsuselt prügi mahapanemist keelava sildi paigaldamist. Seda raad tegigi
ning eredavärviline märk on
ka praegu püsti.

Oma inimesed
Üks koristusaktsioonis osale-

nud naistest, kes kodurahu
huvides palus oma nime ajalehes trükkimata jätta, kinnitas, et pärast sildi ülesseadmist on prügistajad end pisut
tagasi tõmmanud, kuid see ei
tähenda, et koht oleks lõplikult korda saanud. «Nüüd, kui
puud ja põõsad on raagus, on
kogu koledus jälle selgelt näha ja see teeb tuju pahaks,»
ütles ta.
Olles ise prahti kokku
kühveldanud ning näinud,
millest see koosneb, ütleb

naine end teadvat, kes sihikindla reostamisega tegeleb.
Samas ei soostunud ta nime ja
aadressi järgi kahtlusaluseid
välja tooma, sest ta polevat
kunagi otseselt pahategijate
tegudele peale sattunud. «Eks
me pea ikka oma kandi elanike otsa vaatama. Ei ole nii, et
keegi käiks siia järelkäruga
prügi toomas. Pigem võib ikka piltlikult öelda, etkõik kasutu lendab julmalt üle aia,»
rääkis ta.
Tusane linnakodanikavaldas kahetsust, et paljudes inimestes elab endistviisi mentaliteet, mis peab kõrvalise
asukohaga haljasalade prügistamist normaalseks. «Nad
vist ei saa ise ka õieti aru, et

selline tegevus ei ole õige.
Minnakse lihtsama vastupanu
teed, ehkki kõik teenused
jäätmete äraandmiseks on
olemas.»

Pole sage mure
Kogukond on juba aru pidanud selle üle, kas korraldada
järgmise aasta volbriöö eel
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Vana-Võidus läks
võrgupeoks
Eile õhtul tehti Vana-Võidus
Viljandi kutseõppekeskuse
tehnomajas algust üle-eestilise võrgupeoga «interLAN».
Nädalavahetuse lõpuni kestval üritusel võtab omavahel
arvutimängudes mõõtu umbes 190 noort.
Viiendatkorda teoks saav
võrgupidu on suurim omataoline Eestis. Ühe korraldaja
Mikk Mihkel Vaabeli kinnitusel toob aga seekordne «interLAN» kokku rohkem inimesi
kui kunagi varem, koos korraldajatega ligikaudu 250 ini-

noortest koosnev meeskond

edukamaks ja meeldejäävamaks muuta ning näidata videomängude positiivset ja
arendavat külge.
Põhirõhk on mängudel
«League of Legends» ja
«Counter Strike: Global Offensive». Võitjatele on peo
toetajad välja pannud auhindu.
Korraldajad teevad iga
päev sündmusest otseülekannet. Mikk Mihkel Vaabeli jutu järgi on nad selleks põhjalikultvalmistunudning kohapeal on kavas teha intervjuusid ja edastada kommentaare. Otseülekannet saab vaadata «interLANi» kodulehelt.

soovib pidu iga aastaga aina

(Sakala)

mest.

Enamasti

Viljandimaa

Suur lotovõit
ootab omanikku
Aivar

Aotäht

aivar.aotaht@ajaleht.ee

kaoli ja

Kui Viljandi käsitöömessi on korraldatud ka pakases, siis tänavu sadas esimese laadapäeva hommikul ladinal vihma ja oli viis kraadi sooja. hSoelimast kuplejaodlidkesuSakl eonhastli ostjaidotams neilmaesobivad pjklanuõds.i×2RELIMGO

mihklilaadal käimisest, sest
rahvas ei ostnud.»
Eha Rassadini tähelepanekut mööda on laadale tulijad
rohkem söögi peal väljas ning
sink ja juust lähevad palju
hõlpsamini kaubaks kui käsitööesemed.
Talutoit on aga Leida Mägi
sõnul näiteks käsitöömessile
hoopis hiljem juurde tulnud.
Samuti on korraldaja sõnul
20-aastase ajalooga messil kaubavalik veidike muutunud. Kui
esialgu oli ikka rohkem kootud
ja heegeldatud asju, siis nüüd
võib seal näha väga huvitavates tehnikates esemeid. «Tänapäeval on hästi populaarsed

isetehtud ehted,» ütles Mägi.
«Ma ei saa aru, kas nad müüvad ka neid lõpuks, aga muudkui teevad, sest nende valmistamiseks saab vidinaid ju kõikjalt osta.»
Teine tõusev trendkäsitööde hulgas on savimaterjal ja
keraamika. «Selliseiduudseid
materjale on palju juurde tulnud ja inimesed on nutikad
neid ära kasutama.»

Oktoobri lõpul võitis Viljandist ostetud Bingo Loto pilet
üle 21000 euro, kuid omanik
pole endast märku andnud.
Aktsiaseltsi Eesti Loto turundus- j a müügidirektor Annely Luikmel ütles, et viimane võimalus kõnealust võitu
vormistada on 26. jaanuar.
Kahe mänguväljaga Bingo Loto pilet osteti 22. oktoobril kell 12.43 Maksimarketiga
sama katuse all olevast postipoest ning 28. oktoobri loosimine andis täismängu võidu
21491 eurot 70 senti. Võidupileti number on 1316827457969.

Autor tutvustas debüütteost
Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Ruutkood avab
videoga artikli
digilehes.

Eesti Loto ajaloos on olnud juhtumeid, kus suurvõidu omanik on ühel või teisel
põhjusel ilmunud seda vormistama päris viimasel hetkel, aga vahel on jäänud suur
võit välja võtmatagi.
Luikmel tõi näiteks, et tänavu augustis aegus Bingo
Loto täismängu võit summas
19 700 eurot 90 senti ning see
pilet oli ostetud mais Viljandis Centrumi Selverist.
Eesti suurim vormistamata jäänud võit on 155 395 eurot 44 senti. Selle andnuks
Bingo Loto, mille loosimine
oli 2012. aasta 8. augustil. Ühe
mänguväljaga pilet oli ostetud Haapsalu R-kioskist.

Ka nahk on paslik materjal kirjutamiseks. Nii olid luuleread kirja sa nkuda märkmiku a ntel ,midamü dkiästö mes il.

naabritele tuska

August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi inglise keele
õpetaja Katrin Johanson palus neljapäeva õhtuks sõpru
ja tuttavaidKondase keskus-

Uuevskil

se oma esikromaani «Läbikäidavad toad» esitlusele.
Nii nagu ajaloo ilu ja valu,
inimsuhteid ja kirgi täis raamat ületab tasemeltkeskmist
debüüti, erines ka salongiõhtuks sisustatud esitlus tavapä-

rasest raamatututvustusest.
Autor luges katkendeid oma
teosest, romaanilõikude vahel
kõlasid tema venna Peeter
Pai kirjutatud laulud, samuti

autori enda ettekandes. Appi
olid tulnud kitarristist poeg
Kaur Pai ja lauljatar Katrin
Pavlov. Muusika oli huvitav ja
Peeter Pai lihtsatel hea tekstiga ballaadilikel lauludel on
potentsiaali leida hoopis laiema publiku tunnustus, kui
nad saavad praegu kohalikes
peosaalides Võrumaal. Väga
võluv oliKatrin Pavlovi selge
diktsiooniga siiras laul.
Esitluse ajal müügil olnud
romaani osteti ohtralt ja autorilt pühenduse soovijate järjekord oli pikk. «Läbikäidavatele tubadele» oli see algus,
nagu raamat ise on loodetavasti alles esimene samm Katrin Johansoni kirjanikuteel.

Katrin
Johanson
luges
salongiõhtul

Suvel, kui hein lokkab ning puud ja põõsad on lehes, pole Lina tänava naabruses laiuvat prügilasu jalgteelt
2 RANNAR RABA
eriti näha. Praegu hakkab see möödujatele aga silma ja teeb tuska.

Linn paigaldas kevadel prahihunniku juurdekeelava sildi.

et niimoodi prügistajate tagant

maha poetanud, aga ma ei saa
väita, et see erilist peavalu põhjustaks. Aga eks ka üksikud juhtumid on kahetsusväärsed tore oleks, kui neid üldse poleks,» ütles ametnik.

ELMO RIIG

katkendeid
oma esikteosest.

×

teinegi koristusaktsioon, kuid
lõplikku otsust sellekohta veel
pole. Nimelt jagunevad inimesed kaheks: ühed on kahe käega sellise ühise vastuhaku
poolt, teised seevastu leiavad,

kraamides antakse nendele
üksnes julgust juurde.
Linnavalitsuse haljastus-ja
Ursula
heakorraspetsialist
Mikkor nentis, et linnaterritoo-

riumil üldiselt ei ole suured
omavoliliselt loodud prügimäed märkimisväärseks mureks. «Eks aeg-ajalt ikka tuleb
siit-sealt teateid, et keegi on
mõne koorma või mõnedkotid

–

PARANDUS
Eilses lehes ilmunud loosse «Elekter tõotab linnasaunas diisli välja vahetada» sattus viga. Tulevast aastast ei hakka Viljandi linnavalitsus sõidutamaratastoolis eakaid Viiratsi hooldekodusse mitte sauna, vaid pesema. Artikli autor Karl-Eduard
Salumäe palub vabandust.
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Toimetaja KAIE MÖLTER, 433 0041, sakala@ajaleht.ee.Kuulutused tel 433 0062,kuulutused.sakala@ajaleht.ee

Klubi toob mängulauale
välja «Saboteuri»
Päikesekillu perekeskuses
pühapäeval kogunev lauamänguklubi võtab ette mängu, milles osaled kui kaevanduses töötav pöialpoiss.
Sind ei innusta ainult suur
armastus töö vastu, vaid ka
teadmine, et võid leida salakambritesse peidetud kulda.
Pöialpoisist kaevuri elu ei
ole meelakkumine: töö on

Aidas
kõlavad

naiselikud
jõululaulud

raske ja konkurente palju.
Mõned kaaslased aitavad
ületada, teised
raskusi
püüavad sind takistada kulda leidmast.
Mängukomplekt «Saboteur» toob lauale 44 tunneli-,
28 kulla-, 27 tegevus- ja 11
pöialpoisikaarti. Lauamänguklubis osalemine on tasu-

Täna kell 19algab pärimusmuusika aidas suurejooneline jõulukontsert.
Kontserdil «Jõulujazzis
ainult Hedvig, Kadri, Rebecca...» esinevad džässileedid Hedvig Hanson,
Kadri Voorand ja Rebecca
Kontus, ETV tütarlastekoor
Aarne Saluveeri dirigeerimisel ning Siim Aimla
bänd. Jõuluootuse meeleoludest kantud kontserdil
kõlavad Pärt Uusbergi «7
lauluneitsi Maarja auks» ja
valik naiselikke jõululaule,
mille seaded on teinud
Kadri Voorand ja Siim
Aimla. (Sakala)

ta. (Sakala)

Noored muusikud

esinevad Jaanikirikus
Teisel advendipühapäeval
kell 16 esinevad Viljandi Jaani kirikus Fred Rõigas ja
Karmel Üksvärav.
Kontserdil «Jõulutaadi
ootel» tulevad esitamisele
igihaljad jõuluviisid ning kõlab Fred Rõigase enda kirjutatud loomingut.
Karmel Üksvärav on Lihulast pärit noor solist, kes
on oma lühikese Tallinnas
elamise ajal kaasa teinud
mitmel suurel kontserdil.

Praegu õpib ta Tallinna lau-

lukoolis WAF ja teeb kaasa
10. detsembril Saku suurhallis kontserdil «Valge gospel».
Fred Rõigas on Pärnust
pärit muusik, kes on õppinud
pop-džässlaulmist nii Georg
Otsa nimelises muusikakoolis kui laulukoolisWAF. Ta on
lõpetanud Eesti teatri- ja
muusikaakadeemia koolimuusika eriala. 2006–2014
laulis ta vokaalansambli
Greip koosseisus. (Sakala)

ERAKOGU

Fred Rõigas ja Karmel Üksvärav laulavad homme Jaani kirikus.

Gregor Taul viib huvilised
kunstisaali ekskursioonile
Täna keskpäeval viib Kondase keskuse kuraator
Gregor Taul kunstihuvilised
muuseumis ringkäigule ja
tutvustab väljapanekuid.
Juttu tuleb Viive Noore ja
Matti Miliuse näitusest. Osalemine muuseumi piletiga.
(Sakala)

Gregor Taul

25%

Pilet
soodsamalt!

Soodustus kehtib
perioodil 7. 17.12.2015
kupongi esitamisel
kuni kahele i nimesele.
Topeltsoodustused ei kehti.
–

7.–17.12 TERMID avatud 9-22
Sääse 7, Pärnu

ELMO RIIG

Jõulukontsert kirikus on Viljandi muusikakooli aastatepikkune tava.

MARKO SAARM

SUURIM JÕULUKONTSERT

Muusikaõpilased
esinevad täna
Pauluse kirikus
Täna kell 14 algab Pauluse kirikus Viljandi muusikakooli tasuta jõulukontsert,
millel esinevad noored muusikud Viljandi linnast ja vallast ning need, kes on
mujale edasi õppima läinud.
Publiku ette astuvad laulustuudio Viva la Musica ansambel, mudilaskoor, projektorkester,
muusikakooli puhkpilliorkester, Viljandi noorte sümfooniaorkester ja orkestrikoor.
Kontserdil kõlav repertuaar on kõik uus, õpilased alustasid selle omandamist septembris,

ESTONIA MEDICAL SPA

TERMID
sauna-ja basseinikeskus
PÄRNUS
Basseinid massaažigrottide, veejugade ja
kaskaadidega, l astebassein
Soome saun 70-95 °C, aurusaun 45 °C,
soolasaun 70 °C, Hamam
Jaapani vann 42 °C, Mullivann 31–34 °C
Kneippi vesiravi, Vichy dušid

Estonia Spa TERMID
Sääse 7, PÄRNU

www.spaestonia.ee/medical

kohe uue kooliaasta alguses. Direktor Tonio
Tamra lubab ilusat kontserti. «Esineb suurem
osa kooli õpilasi, lavale tuleb ligi 200 noort muusikut.»
Tamra sõnul kõlab ka sümfooniaorkester
uudse kõlavärviga, sest sel on uus peadirigent
Riivo Jõgi.
Muusikakooli jõulukontserdikuulajal on kasutadakaks kava: väikesel paberkaval on kirjas
lugude järjekord ja nende esitajad, põhjaliku
esitajate ja repertuaari tutvustuse leiab huviline ruutkoodi abiga muusikakooli veebilehelt.
(Sakala)

Uisutajad
näitavad
oskusi
Homme kell 14 avab Viljandi jäähall pidulikult hooaja. Avamisel esinevad Viljandi iluuisutajad ja külalised kaugemalt.
Pärast esinemisi on jää
vaba kõigile liuglemiseks.
Jäähallis töötab uisulaenu-

tus.

Üritus on tasuta. (Saka-

la)

Viljandi jäähall avab pidulikhuoltaj ilu isutajate esinemisega.MARKOSA RM
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Kunstnik Mare Hunt õpetab
Kondase keskuses nii lapsi kui täiskasvanuid jõuluehteid ja kingitusi meisterdama. Töötoa materjalid ja
töövahendid on kohapeal.

TEATER
Ugala black box’ is täna kell 17
«Ema oli õunapuu». Pargi tänav 1c,
Viljandi.

Seasaare teatris täna kell 15teatrid Ellunäod, Tegetkah ja Kett esitlevad: P. Süskind «Kontrabass». Lavastaja A. Saviauk, mängib M.
Mankin. Lisainfo http://ellunaod.
blogspot.com.ee.
Viljandi nukuteatris täna kell 11
ja 17 ning 13. ja 14.detsembril kell 11
«Lugukarupojast ja sellest, kes
elab jões». Lossi tänav 31, Viljandi.

Sakala keskuses 14.detsembril
kell 13 Ugala etendus «Väike Pii ja
kiigelaud». Tallinna tänav 5, Viljandi.

KINO
Männimäe salongkinos täna kell
14 kogu pere animafilm «Kribinalkrabinal kingijahile», kell 16 tõsielusündmustel põhinev Eesti män-

gufilm «Must alpinist». 13. detsembril kell 14 ja 16 kogu pere animafilm «Kribinal-krabinal kingijahile» ning kell 18 ja 20 tõsielusündmustel põhinev Eesti mängufilm
«Must alpinist». Lisainfo www.
mannimaja.ee. Riia maantee 52d,
Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses
16. detsembril kell 17 kogu pere joonisfilm «Kribinal-krabinal kingijahile». Pilet 2 eurot. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

KONTSERT
Saarepeedi rahvamajas 13. detsembril kell 13 eakate jõulupidu:
jõululõuna, esinevad rahvamaja
taidlejad. Lisainfo ja laudade broneerimine mõlemal juhul tel

523 4605.

japimedus», orelil Marju Riisikamp. 14.detsembril kell 18 KarksiNuia muusikakooli õpilaste jõulukontsert. Viljandi maantee 1, Kark-

si-Nuia.
Viljandi Pauluse kirikus 17. detsembril kell 19 Annely Peebo ja
Jassi Zahharovi jõulukontsert.Kiriku tänav 3.
Viljandi Jaani kirikus 18. detsembril kell 19 kontserdisarja
«Koorimuusikaga detsembris»
jõulukontsert.Laval on Viljandimaa kammerkoor (dirigendid Kadi Ritsing ja JüriLiiva) ning Pärnu
kammerkoor (dirigent Elo Kesküla), kaastegev kontsertmeister Anne Uusna. Kavas: Britteri, Uusbergi
jaMägi loomingning advendi- ja
jõululaulud.Kontsert on tasuta.

19. detsembril kell 18 Arsisekelladeansambli jõulukontsert.Kaastegevad vokaalsolist Mikk Mäe jakitarrivirtuoos Rémi Boucher (Kanada). Pilet 12 eurot,sooduspilet 10
eurot.Lisainfo www.arsis.ee. Pikk
tänav 6.

Mõisaküla Maarja-Magdaleena
kirikus 19. detsembril kell 17 Mõisakülakammerkoori Kungla ja
meeskoori Sakala jõulukontsert
«Vaikselt langeb lund». Dirigeerivad Kadi Kask, Liisi Toomsalu ja
Kadi Ritsing. Kaastegevad solistid
Daniel Brereton jaKarl-Vahur Vingissaar, viiulil Katrina Merily Reimand, klaveril MaarikaReimand
jaRuth Mõttus ning topeltkvartett
Topelt Hellad Kellad. Kontsert on
tasuta. Heki tänav 8.
Pärimusmuusika aidas 20. detsembril kell 16 varajase muusika
ansambel Cantores Vagantes. Kavas Palestrina, Praetoriu, Freundt
jt.Piletid 6 ja 4 eurot on müügilPiletilevis ja enne kontserdi algust
kohapeal. Tasujapuiestee 6,Viljandi.

ÜRITUSED

Mainori keskuses täna ja homme
kinesioloogia baaskursus. Info: kinesioloogia.com. Tallinna tänav

19/21, Viljandi.
Kõpu Peetri kirikus 13. detsembril kell 16 jõulukontsert.Esinevad
Kõpu põhikooli õpilased ja Kõpu
naisansambel. Kontsert on tasuta.

Karksi valla kultuurikeskuses
13. detsembril kell 16 kolmanda advendipühapäevakontsert «Valgus

Soome-ugrirahvaste ühenduse
jõulukontsert tänakell 13linnaraamatukogu kolmanda korruse
saalis. Üritus on tasuta. Tallinna tänav 11/1 Viljandi.

rot, samal õhtul 15eurot. Viljandi
maantee 1, Karksi-Nuia.

Kondase keskuses saavad jõulueelsel ajal kolmapäevast pühapäevani nii lapsedkui täiskasvanud
meisterdada jõuluehteidja-kingitusi. Materjal ja töövahendid on
kohapeal olemas. Õpitubade hind
vastavalt aja- jamaterjalikulule
2–5 eurot. Kirja saab end panna
muuseumi pedagoogi Mare Hundi
telefonil 515 9387. Pikk tänav 8, Viljandi.

Raamatubaaris Romaan täna
kell 23 plaadiesitlus «Keldrist kõlab trummi jabassi, volume 2 Jakobsoni tänav 18, Viljandi.
».

Viljandi päevakeskuse saalis 15.

detsembril kell 13vestleb toitumisnõustaja Sveta Sapelson teemal
«Suhkur meie elus» jakoduõde

Linda Jürisson teemal «Kuidas
vältida suhkruhaigust».Kohapeal
tee jaküpsised. Kõik on oodatud.
Üritus on tasuta. Info tel 433 3940.
Pikk tänav 4.
Suure-Kõpu mõisas Kõpu valla
jõulupidu täna kella 20–01. Tantsuks mängib ansambel Taas,
oodata on üllatusetteasteid ja jõuluvana. Kui kellelgi on soov oma
sõpra kingiga üllatada, siis kingi
saab tuua peo alguses jõuluvana
kotti. Avatud puhvet. Pääse 15 eurot, kahele 25 eurot on müügil Kõpu külastuskeskuses ja mõisas.
Kohtade arv piiratud. 13. detsemb-

ril kella 10–14 mõisa keldrisaalides jõululaat.
XX Viljandi käsitöömess täna
kella 10–16 Sakala keskuses. Mitmekesist kaubavalikut pakuvad
käsitöömeistrid ja talutoiduval-

mistajad üle Eesti. Kell 12 jagab
Olustvere TMK kutseõpetajaKaiti
Pirs uusi teadmisi jõululauakatmise kohta. Avatud on meisterdamise õpituba. Tallinna tänav5, Viljandi.

NÄITUSED
Karksi valla kultuurikeskuses
31. detsembrini näitused «Naiselikkuse mask» ja «Kosmosetehnoloogia meie igapäevaelus». Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.
Viljandi muuseumis jõuludeni
avatud rändnäitus «Mareti jaTaluperenaise juhistegajõulupühadeks», mis vahendab jõuludeks
valmistumise nõuandeid XX sajandi esimese poole kodukultuuriajakirjadest. Näituse juures ootab
materjal, millest soovija saab meisterdada jõulukaunistuse. Näitus
on avatud teisipäevast laupäevani
kella 10–17 Laidoneri plats 10.

Kondase keskuses püsinäitus
kooliõpetaja Paul Kondase (1900–
1985) maalidest, mis kuuluvad

Vil-

jandi muuseumi kogusse, 13. det-

sembrini Matti Miliuse mälestusnäitus «Matti soovil», 30. jaanuarini Viive Noore graafika ja illustratsioonide näitus «Armastuse puu».
Avatud on jõuluaja näitusmüük:
trepigaleriis on müügil nii kohalike kui teiste kunstnike teosed.
Pikk tänav 8, Viljandi.
Viljandi linnagaleriis 25. jaanuarini Nikolai ja Orest Kormašovi

maalinäitus «Inimesed, maastikud ja asjad». Väljapanekut saab
vaadata linnaraamatukogu lahtioleku aegadel. Tallinna tänav 11/1.
Abja kultuurimaja esimese korruse fuajees saab 31. detsembrini

tutvuda teravmokk-ninasarvik
Murrayga. Samuti on võimalik aasta lõpuni vaadata fotonäitust «Looduse aasta foto 2014». Pärnu maantee 28, Abja-Paluoja.

AIDA
kohvik
Viljandi pärimusmuusika ait

Moosekandi lõuna.
Igal kolmapäeval kell 12.00.
Võimalus einestada elava
pillimängu saatel.
Kohvik avatud: E-L 11-21, P 11-19
Lossimägedes, Tasuja pst 6, www.aidakohvik.ee

Üllar Priks

Üks amps isa eest,
teine ema eest...

Olen

täna jällekuidagi muinasjutu lainel. Mäletate
ehk sellist lugu, kus võlupada käsu peale «Potike,
keeda!» ise putru vaaritamakukkus. Loomulikult oli
sellest ka mingisugune Sojuzmultfilmi geeniuste variant,
aga mina toda vaadata ei suutnud. Veider lugu, sest muidu
võinuks lastesaadete ajal meie elutoas kas või kuvaldaga kamašokolaadi tahvleid tükkideks taguda, minu pilku poleks
ekraanilt lahti kiskunud. Aga see mööda ilma laiali valguv
kahtlane plödi oli kuidagi eriti ebaesteetiline vaatepilt. Hullem veel kui pingpongipalle täis riputatud roheline koll
«Nõiakivi» lavastusest.
Tean muidugi väga hästi, kes toona pudruviha õhutasid.
Loomulikult söögitädid. Aga miks ometi? Kuigi nii mõnegi
koolikoka välimus tagasi vaadates teisiti laseb arvata, ei usu
ma, et tegu oli neandertallastega, kellele manna käsitsemine oli sama lihtne ja loogiline kui vihmaussile ajas rändamine. Nii kostitati meid regulaarselt kahtlase tükke täis valkja
ollusega, mille keskele oli lajatatud tellisesuurune võitükk.
Ah et mis ei tapa, teeb tugevamaks? No ma ei tea. Kui
praegu keegi mulle hommikusöögiks kogemata igati mõistlikku neljaviljaputru peaks pakkuma, tõmban põlvetõstejooksus horisondi poole täpiks ja kustutan pisarate kuivades
pakkuja nime oma Facebooki kontaktide seast.
Niipalju siis lapsepõlvetraumadest. Tegelikult leidubka
putrusid, mis on tõesti väärt kraam. Näiteks sellised, mis
sünnivad, kui odrakruubid mängu tuua.

Sõmer kruubipuder granaatõunasalatiga

NIM EPÄEVAD
Tänased nimepäevalised on
Aivar, Arver ja Aivo, homsed Ele,
Ere, Hele, Loviise, Lucia, Luise ja
Viise ning ülehomsed Eho, Hengo

Pudrule:
2 klaasi odrakruupe
2 puljongikuubikut
1 suuremat sorti sibul
võid

jaHingo.

parmesani

meresoola
purustatud musta
pipart

Karksi valla kultuurikeskuses
täna kell 11 jõulumaa,pilet 3 eurot.
19. detsembril kell 20 jõulupidu ansambliga Hea Story, tantsutrupp
Showstoppers, Zerkala leedtule- ja
mullisõu, jõuluvana,loterii, suupistelaud. Pilet eelmüügist 12 eu-

SÖÖME
SÕNU

Piletimaailma teatri-ja kontserdipileteid saab
Viljandis osta Uku keskuse Rimi infoletist,
Sakala Keskusest ja Viljandi Inforingist.
Pileti saad osta ka netipoest www.piletimaailm.com

Salatile:
punt rohelist salatit
1 värske kurk
poole granaatõuna
seemned
palsamiäädikat
3 supilusikatäit oliiviõli
meresoola
purustatud musta pipart
Et pudrutegu ladusalt kulgeks, tuleb seda pisut ette planeerida. Kruupidele nimelt meeldib hirmsat moodi alustuseks
ööpäeva jagu vees liguneda. Nii imavad need vee endasse ja
valmivad järgmisel päeval kiiremini.
Võtke paraja suurusega pott ja sulatage selle põhjas tubli
tükk võid. Nõrutage kruubid peenel sõelal liigsest veest ja
valage potti. Kuumutage poti sisu pidevalt segades mõned
minutid. Ajage kiirkeetjas või potis liitrike vett keema ning
segage mõnes eraldi anumas koos kuubikutega sellest kokku
puljong. Sellest poole võib kohe kruupidele kallata. Ülejäänuga käituge nii, nagu risotot tehes: lisage seda vähehaaval,
kui tundub, et elu potis hakkab liiga tahkeks tõmbuma. Sedasi tasakesi podisedes peaks puder valmis saama umbes
kolmveerand tunniga. Eks te pea vahepeal ise esimeste hammastega näkitsema ja olukordakontrollima. Lõpetuseks tuunige puder tibakese soola japipraga täiuslikuks.
Kruubipuder armastab praesibulat. Hakkige silmavesistaja ribadeks jaküpsetage või sees klaasjaks. Vändake valmis ka
salat. Selleks lõikuge kurk tükkideks jarebige salatist parajad
palukesed. Granaatõun lõigake pooleks jakoputage lusika seljaga kestast seemned välja. Valage salatile palsamiäädikas ja
oliiviõli, maitsestage soola japipraga ning segage õrnalt läbi.
Serveerides tõstke praesibul pudru peale ning riivige
kõige otsa paari tõmbega uljalt pisut parmesani. Roa allaloputamiseks sobib imeliselt külm kefiir.

KULTUUR

8 Sakala

Ammuste

aegade

Heimtalis

Rein Rannap laval koos Kristjan Kannukesega. Seekord liitub degakano beltš lokvarte C-Jam.MIHKEARLIPU (POSTIME S)

ne

jõuluhõng
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Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Rein Rannap:
olen terve viimase
aasta vihtunud
noote tikkida

Tekstiilikunstnik Anu Raual on äsja valmis saanud kaks vaipa, üks neist,
nimega «Ristirahvas, ristirahvas, rõõmusta!», läheb Võrumaa Urvaste kihelkonna Heimtali kirikusse. Seekord pole aga Anu Raua juurde sõidu
põhjus vaibad, vaid kolm jõulumeeleolus väljapanekut, kuhu ta meid viib,
ja mis on sündinud tänu kõigile neljale Heimtali muuseumi pere liikmele.

Laine ja Aapo Puki näitus «Ema ja
poeg» on väljas muuseumi esimesel
korrusel. «See sobib jõuluaega suurepäraselt,» rõõmustab Anu Raud.
Ta ütleb, et mõlemadkunstnikud
on meisterlikud joonistajad. Seda kohtab tänapäeval harva.
Näitusel on palju intiimseid pilte, mida pole varem eksponeeritud: ema joonistab poega
japoeg ema. Vitriinis on ilusad imepeened talvemeeleolus eksliibrised, seintel Laine Puki
õrnad ja tundlikud lastepildid ning Aapo Puki

Tiina Sarv
tiina.sarv@ajaleht.ee

Helilooja ja pianist
Rein Rannap on taas
Viljandisse tulemas,
sedapuhku koos tšellokvarteti C-Jam ja
Kristjan Kannukesega.
Küsimusele, kuidas ta küll
leiab üha uusi ja põnevaid
kontserdikaaslasi,
vastas
Rannap, et seekord ta neid ei
otsinudki. «Ettepanek tuli CJamilt,» nentis ta. «Soovitasin
neil kampa kutsuda Kristjani, sest kontsert on jõulukuul

lasteaiapõlve joonistused.

Anu Raud ütleb, et Heimtalis on kolm toatäitkõrgetasemelist kammergraafikat ja lisaks
sellele meeleolukaidakvarelle.

Heimtali seltsimajas on näitus
«Sõitsid saanid, sõitsid reed».
Tähistaeva all sõidetakse kirikusse. Reed sahisevad, aisakellad helisevad. Hobusedseotakse
lasipuu äärde, neile pannakse tekid külmakaitseks peale ja antakse heinatorbikud ette.
Siis tuleb kodutee. Kambris ootavad pühaderoad, laste silmad säravad kingituste ootuses.
Muistne jõulupiltkangastub näitusesaalis.
Reas on uhked saanid ningpühade puhul muuseumi kogudest välja võetud ilusate kinnaste
lumi sajab lavaeesriidel. Näitusmüügil on Riina Tombergi kampsunid ja kultuuriakadeemia
lõpetanute kootud kaunid vaibad.
«Meil käisid Halliste kooli õpilased ja tundsid väljapanekust suurt rõõmu,» tähendabAnu
Raud.
Ta ütleb, et näituse tegemise ajal kingiti
Heimtali muuseumi sõprade seltsile isegi üks
regi. «Nüüd pean rääkima Peep Punale, et ostku üks rahulik hobune. Siis saame teda laenata ja saanisõitu teha.»

Vana vallamaja renoveerimine on
Anu Raua viimase aja suurim ettevõtmine jarõõm. «Ruumidekujundamisel andis väga head nõu
mu armas õppejõud Leila Pärtelpoeg,» nendib ta tänulikult.
Neil päevil valitsevad majas jõulumeeleolu ja jõululõhnad.
«Minuga võttis ühendust Viiu Magnus, noor
pensionär, kes on töötanud Pagaripoiste ja
Fazeri peatehnoloogina. Ta ütles, et tahab teha ükskord midagi, mis talle tõesti meeldib. Tema tuleb meile appi ja hakkab siin küpsetama,» kõneleb Anu Raud kohviku Linnupete
saamisloost ning lisab: «Minu unistus on kogu
aeg olnud majapidamine siia tuua, nii et ma ise
võin siia sööma tulla ega pea kodus iga päev
suurt söögilauda katma.»
See maja pakub ühtlasi ööbimisvõimalust
praktikale tulnud tudengitele ja muuseumi
sõpradele.
Uue sisu saanud vana vallamaja avamisel
sai ka linnupetet: Mulgi korpe, Napoleoni kooki japiparkooke. Kohvik on avatud nädalalõppudel ja siis, kui tulekust ette teada antakse.
Akendel on jõulukujundus. Enne kui kuused moodi tulid, panid vanad eestlased linase
palaka peale just sellised kuuseokstest kolmnurgad, nagu seal näha saab.

ja jõululaulude puhul, tegelikult minugi laulude puhul,
on ju väga oluline tekst.»
Kristjan Kannukesega tahab Rannap oma sõnulkindlasti ka edaspidi koos töötada.

Vaba rütmist ja tempost
«Jõululaule olen varemgi
töödelnud. Nüüd pakume
kuulata oma versiooni lausa
kaheksast tuntud traditsioonilisest jõuluviisist. Need
meloodiad, mida enamik inimesi on harjunud jõulude
ajal kaasa laulma, on nagu
meie rahva kollektiivne kultuuriline alateadvus,» tähendas Rein Rannap ning lisas,
et ka talle endale on alati
meeldinud neid kirikus valjul häälel kaasa laulda.
«Nende laulude tekstid on
muidugi vanaaegsed ja naiivsed, aga selles on oma suur
võlu.»
Rannap lubas, et sel kontserdilgi tõlgendatakse muusikat kõikvõimalikul viisil, ainult mitte originaalilähedaselt. «Mu meelisvõte on vabastada need viisid kohati
täiestirütmist ja tempost, lasta neil ajatult hõljuda nii lauluna kui klaveri ettekandes.
Sageli aga hoopis tõstame
tempot ja lisame saatesse aktiivse tänapäevase rütmi. Nii
et ühest küljest on kõik väga
tuttav ja kodune, teisest küljest sageli ootamatustega üllatav.»

Nagu Ruja noored

3

×

ELMO RIIG

Kristjan Kannukese leidis
Rein Rannap superstaarisaatest, mille kohtunik ta juba
aastaid on olnud.
«Kristjan meenutab mulle väga mind ennast ja mu kunagisi mõttekaaslasi, keda
ma Rujat rajades kokku kut-

susin. Ta mitte ainult ei ole
täpselt samas eas ja samuti
tugeva klassikalise muusika
tagapõhjaga, vaid ma tunnen
temas ära ka omaenda tookordsed iseloomuomadused:
idealismi, vaimsuse, julguse
erineda, kirglikkuse. Kirglikkus ei pruugi Kristjani puhul
alati välja paista, sest nagu
minagi olen olnud, eriti nooruses, on ta argielus veidi häbelik ja eluvõõras. Lavale
pääsedes vallandub temas
aga tõeline lõvi,» kõneles nimekas muusik.

ÜRITUS
«Taevast ülevalt»
19. detsembril
Viljandi Pauluse
kirikus
Sellest, kes on tema esinemispartnerid kaugemas tulevikus, Rannap praegu midagi ei arva. «Ei tea ju ette,
mis talente meil siin veel õide puhkeb. Või kui kaugele
maailma mu enda haare ulatub.»

Uus plaat mõtetes
Oma loomeelusträäkides ütles Rein Rannap, et on terve
viimase aasta istunud arvuti
ees ja vihtunud uusi noote
tikkida. Loobunud kõigist
puhkuseplaanidest ja ka
puhkepäevadest, isegi suvel.
«Kunagi varem elus ei ole
mul ühel aastal nii palju tellimusi olnud: kirjutasin tšelloballaadi, klavessiinikontserdi, orkestrile avamängu
«Helisev Eesti». Need kõik
on tänaseks ka ette kantud.
Lisaks alustasin ooperi kirjutamist. Selle esiettekanne
lükkus aastasse 2017. Kõige
suurem sel aastal valminud
töö on veel ette kandmata ja
kõlab 20. veebruaril Tallinnas. See on «Concerto in
Rock», üle poole tunnikestev
teos sümfooniaorkestrile ja
rokkbändile. Juba praegu
harjutab Otsa kooli orkester
seda innukalt.»
Järgmisel aastal ootab
Rannapit ees pikem turnee
soolokontsertidega Hiinas.
Kindlasti tahab ta üle mitme
aasta salvestada plaadi
sooloklaveril seekord oma
klassikatöötlustega. Pealkirigi on selleks juba mõeldud:
«Selfies with Classics».
–

MÄLU
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Tuletõrjeautot meenutav pritsimaja
Margus Haav
margus.haav@ajaleht.ee

Eestis on sadu tuletõrjehooneid, mõni nendest ka riikliku kaitse all. Viljandis Riia
maantee alguses asuv
on aga esimene ja ainus nõukogudeaegne,
mis on tunnistatud riiklikuks mälestiseks.
Varasemad kaitse alla võetud
pritsimajad pärinevad kõik
XIX sajandist või XX sajandi
esimesest poolest. Viljandi
oma on ehitatud 1977. aastal
arhitekt Toomas Reinu eriprojekti järgi. Asjatundjate
kinnitusel ongi just see omalaadne hoone Reinu kui ühe
Eesti 1970. aastate tipparhitekti loomingu paremaid näiteid.

Kuulsad ümarnurgad
Lameda katusega kahekorruseline hilismodernistlik maja
on säilinud esialgse mahu, välisilme ja plaanilahendusega
ning seniajani kasutuses algses funktsioonis. Eksperdid
kinnitavad, et see on üks nõukogude perioodi väheseid utilitaarseid hooneid, millele on
antud sümbolikandvus ja kus
on poetiseeritud tehnoesteetikat.

VILJANDI MUUSEUMI FOTOKOGU

Rahvasuus liiguvad maja
kohta toredad linnalegendid.
Näiteks olevat see tehtud
ümarate nurkadega sellepärast, et meestel oleks seal kergem ja ohutum
joosta. Kumerate
telliste saamiseks
olla aga keraamikatehases korraldatud omamoodi
väljapressimine.

Punased tellised
valitud sellepärast,
et maja tuleks tuletõrjeauto moodi.
Ette rutates olgu öeldud, et ena- Jüri Soovik
mik nendest legendidestvastab tõele.
Hoone arhitekt Toomas
Rein on aastakümneid olnud
üks Eesti arhitektuuri mõjukamaid mehi. Temast ja tema
loomingust on valminud raamat ja dokumentaalfilm.
Elurõõmsal ja värvika kõnepruugiga vanahärral on
Viljandi tuletõrjehoone projekteerimine hästi meeles.
Tellimuse sai ta aastal 1971,
kui töötas EKE Projektis. Et
temalt oodati väga spetsiifilise ehitise kavandamist, käis
ta ennast teemaga põhjalikult
kurssi viimas.
«Tellijaks oli tuletõrjevalitsus. Ma suhtlesin major
Ivar Rinnega tema oli seal
suur ülemus ja temast oli palju abi,» jutustab Toomas Rein.
«Koostasime hakatuseks ruumiprogrammi ja ma käisin
Tallinnas ühe tuletõrjehoonega kohapeal tutvumas. Tahtsin sellise maja tunnet sisse
saada. Seal on torud, mida
mööda mehed häirekorral alla sõidavad. Tahtsin seda
kindlasti proovida. Proovisin
ka. Ja kohe käis peast läbi mõte, et kurat, mul on viigipüksid jalas, äkki läheb kiirus nii
suureks, et lööb õmblustest
lahti. Surusin end aga vastu
toru ja tegin sõidu ära. Püksid
jäid terveks. Saingi õige tunde kätte ja mehed seletasid
mulleka muidugi kõike värvikalt.»
Hoolimata sellest, et möödunud on hulk aastaid, on arhitektil paljud detailid selges–

ti meeles, näiteks et ta on tuletõrjemajas ka ööbinud.
Toomas Reinuga seoses
kõneldakse jõulisest modernismist Eesti maaehituses.
Kui kõikjal Eestis
kerkis ridamisi
tänapäeva vaate-

nurgast unenäolisena tunduvaid
haldushooneid,
siis
märkimisväärne osa neist,
näiteks maandunud ufot meenu-

tav Rapla KEK-i
haldushoone, mis

valmis paar aastat pärast Viljandi tuletõrjemaja,
tuli justtema käe alt. Riiklike
preemiate jagamisel pole temast mööda saanud ei omaaegsed ega praegused võimuesindajad.

Pinged tellistega
«Eriti nõukogude perioodil
olid tööstushooned enamasti
ikka mingi tüüpprojekti järgi
tehtud. Võrdlemisi tavatu oli,
et selline nimekas arhitekt
Viljandi tuletõrjemaja projekteeris,» räägib muinsuskaitse Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi. «Sellepärast valitigi see XX sajandi

paremate arhitektuurinäidete hulka. Oleme õnnelikud, et
see meil Viljandis on.»
Kivi sõnul on Viljandimaalka Eesti vabariigi esimese perioodi aegseid uhkeid
pritsimajasid, näiteks SuureJaanis oma uhke torniga.

Ja meil läksid need tootmisse tänu Rinnele, kes lubas
tehase tuleohutusnõuete rikkumise pärast
kinni panna.
TOOMAS REIN,
arhitekt

«Võhmas on üks tore vabariigi lõpuaastatel ehitatudkivist
tuletõrjehoone, seal on praegu linnavalitsus sees. Paljud
on aga kahjuks hävinenud,
sest neil olid puust tornid, mis
kõdunesid ära, ja hooneidka
ei läinud enam vaja.»
Kivi lisab, et Viljandi on
piisavalt suur linn selleks, et
päästeamet siit ei lahkuks.
Pealegi on tuletõrjemaja väga
hea koha peal. «Loodetavasti
saab päästeamet raha hoone

energiatõhusamaks muutmiseks. Nõukogude ajal oli energiat ülearu nafta voolas nii,
et sai ilma ka kütta
aga
enam mitte.»
Nõukogude ühiskonnale
omase defitsiidi tingimustes
oli Viljandi tuletõrjemaja ehitamine omamoodi vägitükk.
Paras peavalu oli selle tarvis
kumerate telliste hankimine,
sest saada polnud neid mõistagi kusagilt.
«Hirm oli selles mõttes suur, et
ei teadnud, kuidas savi käitub ja
kuidas pinged tellises jaotuvad,»
meenutab arhitekt. «Rääkisin
siis oma idee tule–

–,

«See aitas! Proovieksemplarid saime kätte jõululaupäeval. Samas olen kindel, et
ega nad kahjudega kaubelnud. Eks nad tegid mingi ratsionaliseerimisettepaneku ja
said veel sealt ka omadrahad.
Pärast tehti meil EKE Projektis ministrite nõukogu Valgeranna eriprojekti, seal läksid
ka just sellised tellised kasutusse. Saun ja kino ja mis kõik
tehti. Neid polnud jukusagilt
saada. Neid ei tehtud isegi
Soomes, kus ometi oli kümneid ja kümneid tellisetehaseid. Ja meil läksid need tootmisse tänu Rinnele, kes lubas
tehase tuleohutusnõuete rikkumise pärast kinni panna.»

Aeg teeb korrektiivid

ja selle funktsioon on jäänud
alates aastast 1977täpselt samaks, selle mõõtmed ja gabariidid on samad, kuid aeg on
siiski omad korrektiivid teinud.
«Garaaži osa on väikseks
jäänud, ametiruumid on aga
tänase päeva jaoks liiga suured,» nendib ta. «Proportsioonid on täielikult paigast ära
selles mõttes. Inimeste poolega on nagu on, hea küll, aga
garaaži pool on väike ja me
oleme väga hädas sellega. Autod on suuremaks läinud ning
kogu tänapäeva tehnikakasutamine ja hooldus eeldab teisi tingimusi. Hoolduse tegemiseks peame näiteks auto
välja ajama.»
Soovik lisab, et ümber ehitada hoonet ei saa ning praegu on neil näiteks probleem
uue redelautoga, mis jõuab
kohale tuleva aasta kevadel.
«Oleksime sellekätte saanud
juba sügisel, aga see poleks
lihtsalt ära mahtunud. Nüüd
siis ehitatakse peagi selle tarvis maja taha uus hall.»
Aga kuidas siis nendeku-

Staažikas
päästeametnik,
praegune Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik ei asunud kõnealuses majas tööle
küll kohe pärast
selle valmimist,
vaid mõni aasta
hiljem.
«See oli ikka
merate nurkadega lõppude
lõpuks lood olid? Kas needpiväga suur asi, kui
maja valmis sai.
did joosta aitama?
Nõukogude ajal ei
«See jooksmise jutt on
tõrjevalitsuses
olnud ju selliseid küll linnalegend,» ütleb arhiära. Rinne ja veel
uusi tuletõrjedetekt Toomas Rein muiates.
«Aga kui ma seda maja prokõvemad mehed
poosid
ehitatud,
Toomas Rein
päris tipust olid
Viljandi oli üks
jekteerima hakkasin, oli mul
nõus. Aga tehased
esimesi,» kõneleb tuletõrjeauto disain küll silei tahtnud selliseid telliseid
ta. «Rein on muidugi tipparme ees. Viljandile on punane
teha. Nad polnudki neid teihitekt. Kivi ja betooni on
telliska väga iseloomulik, nii
hoonesse kõvasti pandud,
et seda ma tahtsin kindlasti
nud, sest see poleks ära tasunud ja eks nendega oli üks
seinad on ikka väga paksud.
kasutada. Ja ega siis terve maigavene jant.»
Tänapäeval enam nii ei ehija ole kumerate nurkadega.
tata.»
Sel juhul oleks see saanud liiNii läksid Rein ja Rinne
Soovik möönab, et hoone
Koplisse Tallinna keraamikaga sültjas ja vedel.»
tehasesse ning tutvustasid
seal oma plaani.
«Nad ei tahtnud sellest
muidugi midagi kuulda,» jutustab Rein. «Rinne oli aga täies
mundris ja hakkas tehases ringi vaatama, et «Hhmm, teil see
Viljandi tuletõrjehoone on hinnatud väga
tsehh ei vasta tuletõrjenõueteväärtuslikuks kõrge arhitektuurse kvaliteedi,
le ja seal on juhtmedtäiesti vaautentsuse, hea säilivuse ja linnaruumilise
lesti pandud... Kas te üldse saadominantsuse tõttu ning tuntud arhitekti
tegi siin toota? Peaks seda asloomingu paremiku näitena. See foto on
ja õige lähemalt uurima...»»
aastast 1983. Nagu näha, ega vahepealse
aja jooksul suurt muutunud olegi.
Pärast pisikest pausi ja südamest tulnud naeru Rein jätkab.
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Mets kui taastuv loodusvara vajab

hooldamist nagu põllumaagi

...

Pakume selleks konkurentsivõimelist ja ausat hinda!
Ostame jätkuvaltmetsamaterjali, nagu saepalk, paberipuu jaKÜTTEPUU!
Olemehuvitatud Teie raieõigusest ja soovi korral ka kinnistust
Koostame metsakorralduskavasid
Heiki Olviste tel 501 3636 heiki.olviste@karomets.ee

?

?

?

Selle kupongiga
jaanuarikuu lõpuni

??

Täname kõiki kliente
ja partnereid sisuka koostööaasta eest ja soovime
kaunist pühadeaega!

Ümarmaterjali ostujuht Graanul Invest gruppi kuuluvates järgmistes tehastes: OÜ Ebavere Graanul ja
AS Graanul Invest Imavere pelletitehas. Hakkepuidu ostmine ja tootmine.

Meelis Meigo tel 5343 1486 meelis.meigo@karomets.ee
??

Kinnistute ja kasvava metsa raieõiguse ostmine. Metsamajanduskavade tellimuste vastuvõtmine.

Viljandi, Arkaadia 5, tel 5822 7707. www.sushicity.ee

ERITELLIMUSEL EKSKLUSIIVSED
KÄSITÖÖVAIBAD JUST SINU KOJU

17.70

SUUR
JÕULUMÜÜK

pakk

HIND KLIENDIKAARDIGA

20.25

ISOVER KL 33

17.32

m²

mineraalvill, 560x870,
21.50

HIND KLIENDIKAARDIGA

PALJU HINNAÜLLATUSI

paksus 50 mm
150 mm 16.60 (21.-)

KÜLASTAGE MEIE VABRIKUPOODI

KNAUFINSULATION
Naturboard 037 (TP116)

mineraalvillaplaadid
50x565x1350 mm,
100x565x1350 mm

Tel. 444 7785

VÄNDRA VIHTRA TEE 1A
E-R 9:00-17:00, L 9:00-14:00

AASTALÕPU SOODUSMÜÜK

Votex House’i esinduskaupluses Viljandis Raua 3

vandra@valley.ee

erve

VAID 3 PÄEVA E–K, 14.–12.12 kell 9-17
?

Kirju tekikott
150x 210 al

?

-20%

453.-

379.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

tk.

KÕIK JÕULUKAUBAD

?

8,30

MAKITA Combokit
DLX2014JX
akutrell DDF456 ja

Kirju voodilina
150x 220 al 5 €
Kirju padjapüür al 1 €

Lisaks suures valikus
tekke ja patju

akulöökkruvikeeraja

DTD146

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

€

Suur valik kummiga voodilinu!
Satiinvoodipesu üllatushinnaga!

HIND KLIENDIKAARDIGA

www v o t e x e e
.

.

-

Selle

kupongiga
täishinnaga
voodipesu

-10%

KUTSE LINNAVOLIKOGU

5.30

3.75

750 ml

püstolivaht

4.10

2.95

KAHEKÜMNE ÜHEKSANDALE ISTUNGILE

15 kg

Viljandi Linnavolikogu istung toimub
17. detsembril 2015 kell 17
raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)

0.20/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Puidugraanul
Premium 8 mm

2.40

1.59

...

ÄRA MURETSE!
Ajalehtedes
Sakala, Järva Teataja,
Virumaa Teataja, Pärnu Postimees
ja Valgamaalane ilmub

XV KOOSSEISU

5.00/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

PENOSIL Premium
Gunfoam WINTER

Viljandimaa loeb!

10 kg
0.16/kg

HIND KLIENDIKAARDIGA

Puitbrikett

Infotund
KINNITAMISEKS ESITATAV PÄEVAKORD:
?

?

?

?

Kõikide detsembri kuu jooksul ostetud
kassa tšekkide vahel, mille ostusumma on
vähemalt 200.-, loositakse välja kolm 100 €
kinkekaarti. Loosimine toimub 2. jaanuaril
2016, võitjaid teavitatakse.
Hinnad kehtivad kuni 31.01.2016 või kuni kaupa jätkub.
Piltidel on illustratiivne tähendus.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

ESPAK VILJANDI
Espak Viljandi AS, Reinu tee 35,
Viljandi, tel. 433 6652
E-R 8.00-18.00, L 9.00-16.00, P suletud
www.espak.ee

?

?

?

?

Maa munitsipaalomandisse taotlemised

kus kasutatud asjade müügikuulutuse
tähemärgi hind on vaid

1 sent
ja pildi lisamine TASUTA!

Bussipeatuse kohanime määramine
Kinnistu võõrandamine
Maamaksu määra kehtestamine 2016. aastal
Maamaksust vabastamine 2016. aastaks
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused jakord
Viljandi linna 2016. aasta eelarve kinnitamine
Detailplaneeringu kehtestamine
Lubade andmine varaliste kohustuste võtmiseks
Riigivara Viljandi linna omandisse taotlemine tasuta võõrandamise või
vahetamise teel
Linnavalitsuse liikme kõrvaltegevus
Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine
Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse

Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi
Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“
Volikogu aseesimehe vastus arupärimisele
Volikogu kirjavahetus

Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
?

IGAL LAUPÄEVAL RUBRIIK
«KASUTATUD ASJAD»,

muutmine

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

Kuidas detsember valutult üle elada
Religioossus

Üllar
Priks

Ärme räägime neist, kes päriselt usuvad. Usk on püha ja isiklik asi. Massipsühhoos sünnitab aga mugavuskristlasi, kes endastkülmades kirikutes Instagrammi enekaid klõpsivad javahelduseks sellise entusiasmiga «Püha ööd» huilgavad, et laest
kondensatsioonivett tilgub. Mõni tund hiljem saadavad säära-

reporter

Vaevalt jõuavad puud ja põõsad oma maitseka striptiisiga hoo sisse saada, kui kogu kapitalistlik maailm asub sipelgausinusega jõuludeks valmistuma.
Masinavärgile lüüakse kuljused kaela ja punane
tuttmüts pähe ning antakse aga piitsa. Kuidas selle
paratamatusega toime tulla, ilma et ajud pohlamoosiks keeksid?
Tegelikult pole ma enam üldse kindel, kumb
jõuab kohale esimesena, kas kõrvulukustavalt tilisev
veripunane ollus või lumevaiba asemel maad kattev
vingumine selle kõige pärast. Kellelgi ei tule muidugi pähe, et ise me seda monstrumit toidame.
Äkki oleks hoopis mõistlik aeg korraks maha võtta ja alustada muutmist iseendast? Ainult nii on võimalik jõulude mõte päriselt uuesti üles leida.

Meedia
Alustuseks katsuge endale selgeks
teha, et telerist voogav värviline
müra on lihtsalt bisnis, ja kui
te pole sihtgrupp või ei vaja seda või teist toodet,
ei pea te seda soetama. Kui SMS-laenu
pakkuja tõmbabrahapakkidele päkapikumütsi otsa, ei ole tarvis seepärast elamist
haamri alla panna.
Või kui kohtute ehituskaupluse uksel koogutava jõulutaadi kujuga,
ei pea te endale tingimata
koju tassima kümmet kotti tsementi ja leedvalgustusega vetsupotti. Pagan võtaks, arvutipoe letilekorvi laotud jõuluehted ei plahvata, kui te päris kõiki Apple’i
tooteid korraga osta ei täi.
Proovige jõuluaegseid reklaame vaadates naljaviluks teleri
heli vaigistada. Ja siis keerake korraks värvidki maha. Tunnete,
kuidas pulss taastub?
Uskuge mind, maailm ei hakka teistpidi pöörlema, kui te mõne jabura ostu tegemata jätate. Ja kui pole ostjaid, pole mõtet ka
müüjail pasundada.

Kingitused
On selge, et päris ilma kingitusteta ei saa. Kui laps on ikka aasta
otsa oma limakollidega videomängu või vikerkaari röhitsevat
praetaldrikusuuruste silmadega roosat poni oodanud, võite jutu
säästlikkusest, jätkusuutlikkusest ja hoolimisest pisikeseks nutsuks kägardada ning «Hülge möla» nimelisse kogumiskonteinerisse visata. Parim, mis siinkohal teha, on täita võsukeste nõudmised varakult ning võimalusekorral interneti teel. Nii ei näe tuttavad teidkeset mänguasjapoe põrandat krokodillipisaraid valamas.
Ma poleks arvanud, et kunagi elus seda ütlen, aga täiskasvanud võiksid juhinduda Pearu Pauluse sõnadest. Tema lauldud
fraas «Mu kingitus oled sa» ei kõlakindlasti jaburamalt kui enamik valimislubadusi. Katsuge üksteisele rohkem päriselt olemas
olla, olge ise need kõige hinnalisemad kingitused.
On jah pisut lääge, aga kui nüüd mõelda, kas maal oma poolpimeda kassi seltsis käokella tiksumist kuulav vanamemm ootab
rohkem seda, et lapselapsed temaga diivaniserval juttu puhuksid, või seda, et nad Omnivaga järjekordse sümboolsekinkekaardi saadaksid?

sed kusagil ostukeskuses kärudega kaaskirikulisi rammides
neid paikadesse, midatrükimustal ei kõlba kirjeldada.
Kirikusse pole vaja minna moe pärast. Parem võtke aega
ja mõelge kallitele inimestele, keda pole
enam teie kõrval. Mõelge neile, keda häbiväärselt harva kohtate, neile, kelle järele igatsete, ja neile, kellest hoolite. Kirevase päralt, mõelge ka neile, kes on
teile kunagi haiget teinud. Ja soovige
kõigile südamest head.
Kui seda suudate, on teis täpselt
nii palju usku ja armastust, kui ühe
korraliku jõulumeeleolu loomiseks tarvis läheb.

Jõulukaunistused
Jõulukuuse tuppa toomine on vana traditsioon. Sellel oli teatav
muinasjutuline mõõde, kui lapsena sai sügavates hangedes kahlatud, sobilik puu mosse katusele
seotud ja hiljem Karavani jõululaulude saatel kulinaid täis riputatud. Aga kui manada silme ette
mõni betoonist magalarajoon ja
anda endale aru, et hiidkummutite igasse sahtlikesse on topitud üks
kohaliku selvepoe parklast soetatud pisike tuust... See on umbes sama jabur kui Hummeriga kliimakonverentsile sõita.
Riputage ehted vahelduseks
näiteks lambikupli külge jakerige
külmkapile elektriküünlad ümber.
Las kuusepoiss sirgub ja üksiti jäävad mõned hilisõhtused võileivad
meisterdamata.

Talverõõmud
Vaadake, ilmataat on ikka nii kõva
mees küll, et pidada ohkimist tee-

mal «Ma panin kogu palga uue
suusavarustuse alla» lumekraanide avamiseks ebapiisavaks argumendiks. Te võite endal terve külalistetoa kelke täis osta, aga kui
tema tahab poristel väljadel ringi
lõõtsutada, ei aita ussi- ega püssirohi.
Seepärast proovige lumememme asemel hoopis vahva hernehirmutis meisterdada. Lumesõda
asendab aga kullimäng ning suusatamist värskendav jalutuskäik
metsas. Pealegi on igal hommikul autot hangede alt
välja kaevata sama
naljakas kui kolmandat päeva järjest
Valdo Jahiloanekdoodimaratonilistuda.

Alkohol ja raketid
Kõlab nagu järjekordse sukkpüksihevi viljeleva bändi nimi,
eks ole. Tegelikult on need lollused, millega kaasaminemisest hoidumine peaks olema iga täie mõistuse juures inimese kohus. Ma ei mõtle, et vana-aastaõhtul ei tohiks šampanjaklaase kokku kliristada. Seda ikka võib. Mõni piisk vana
haljastki ei tee rammusa prae kõrvale halba. Küll aga peab
olema kinganumbrisuurune IQ inimesel, kes leiab, et iga pühade kingitud vaba päev tähendab kohustust nina täis tõmmata. «Juhhei! Jeesuslapsel on sünnipäev! Teeme mõned viinad!». Arukoristust!
Samuti pole midagi kriminaalset aastavahetusel laste rõõmuks taevasse lennutatudraketikeses. Aga müüjad, kes kõikvõimalikke paugupakette juba poolest novembrist igale suvalisele marakratile parseldavad, tuleks mõne Saksa happy
rave’i bändi esinemise ajaks madalsageduskõlarite külge kinni siduda. Siis teinekord teavad.
Pidev paugutamine ajab kõigepealt hulluks koerad, siis nende peremehed
ja lõpuks kõik, kes juba mõnest
varasemast aastavahetusest
veel kurdiks pole jäänud.
Oleks eestlastel muud mured otsas, lookleksid psühholoogide uste taga jõulukuul miilidepikkused järjekorrad. Kui poolteist
kuud säärases lahinguolukorras
veeta, võib isegi jõuluvana uksekoputust kuuldes infarkti saada.
Ühesõnaga, jooge morssi ja
ärge kolistage!

Jõulusöögid
Mis saab olla
maitsvamat hautatud praekapsast,
tundide viisi ahjus
sitsinud krõbedast
seapraest ja särisevatest
verivorstidest? Tasub aga meeles pidada, et vähemalt sama
tähtis kui söök ise, on see, kellega koos sa seda sööd. Ja loomulikult on tähtsad emotsioonid. Nii need, mida paneb toidu sisse koka käsi, kui need,
millega laudkondtoidu hiljem
sisse kühveldab.
Seepärast ärge ostke nii pidulikul ajal vaakumkarbikestesse pakitud ängi. Võtke vaevaks ise süüa teha. Või veel parem, tehke seda koos pere või
sõpradega. Isegi kõige pisemaid ärge jätke kõrvale. Las
õpivad kokkamist armastama
juba maast madalast. Ameerika võib ju muidu igavesti vah-

va maa olla, aga oma järglasi
nende kombel sügavkülmutatud kraamist toitumas näha
küll ei tahaks.
Ja teine nõuanne: ärge jõulusöökidega üle piiri minge.
Kui esimesed mandariinid
müügile tulevad, ei pea neist
kohe poodi tühjaks ostma. Jätke kaaskodanikele kah pisut.
Mõelge, kui mõnus on diivanil
kõhukrampides vääneldes teada, et sul on saatusekaaslasi.

Mälestused
Sellest oleks pidanud tegelikult alustama. Et teie pühadeaeg oleks võimalikult ideaalilähedane, tuletage meelde, mis
selle teile lapsepõlves eriliseks tegi. Oli see siis kausi põhjast näpuga rullbiskviidi taigna noolimine, lõputult ketrav Sõnajalgade
kassett või naabrimehe
ebaõnnestunud jõuluvanamaskeering.
Hüpake
ajamasinasse ja
andke neile pisiasjadele uus

elu.
Lõppude lõpuks peaks iga inimene püüdma teha
just seda, mis ta õnnelikuks teeb. Siis
jääb väike lootus, et
sellel veripunasel kuljustega ollusel lõpuks
hoog raugeb.
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SINU DIGIPOOD

SONY Xperia M4 Aqua

–

249.-

SONY Xperia Z5 Compact

27 €

Veekindel.
Tolmukindel.
Murevaba.

222.-

www.KLICK.ee

–

100 €

Võimsaim
kompaktne

499.-

ku60d.

nutitelefon!

599.-
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lepingu
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1280 x 720
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8 GB

720 x 1280

12 h

681 h
13 MP

14h
520 h

LUKUVABA

kaamera

136 g

4G
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4G

Android

IP68
tolmu-ja
veekindel

Android

IP68
tolmu-ja
veekindel

5.1

Parima hinnaga nutitelefon!

UUS

ALCATEL Pixi 3 (3.5)

Parima hinnaga iPhone!

–

30 €

APPLE iPhone 4S

arvut d

23 MP

Octa-Core
1,5 GHz

5.0

et

2 GB RAM

kaamera

1,5 GHz

järelmaksu
tingmusel,

32 GB

4,6”

2 GB RAM

on

kumased

Näidatu

Parima hinnaga tahvelarvuti!
PRESTIGIO
Multipad
WIZE 3017

ilustraved.

APPLE Watch

UUS

on

pildid
Kõik

koguse .
piratud
on

3.5”

320 x 480

LUKUVABA

4 GB

512MB RAM

7h
432 h

49.-

269.-

49.-

299.-

8 MP

Dual-Core
1 GHz

100 g

kaamera

Android
4.4.2

2 MP
kaamera

3G

KINDEL

8 GB

3,5”

640 x 960

Dual-Core
1,0GHz

512MB RAM

iOS 9.1

14 h
200 h

140 g

38 mm Sport

4GB

7”

KRIIMU

LUKUVABA

Kaupa

1024x 600

512 MB RAM

Quad-Core
1,2 GHz

Android

459.-499.-

4.4

278 g

42 mm Sport

5:00

Iga süle-ja lauaarvutiga kaasa TASUTA Kaspersky Internet Security 2016!
Stiilne disain kompaktses korpuses!

14"

Intel Celeron
N2840

2 GB

500 GB

Silmapaistev disain ja hea jõudlus!

Windows
10

AMD

15,6”

4 GB

1000 GB 2,19 kg

A6-6310

5:00

•
•

•

•

•

ASUS E402MA

viirusetõrje

tulemüür
vanemlik kontroll
turvalised finantstehingud

•

•

•

Parim kontoritarkvara!
MICROSOFT Office 365 Personal
1 PCvõi 1 Mac, 1 tahvelarvuti ja 1 telefonilitsents üheks aastaks.
•Alati Wordi, Exceli, PowerPointi,
OneNote’i, Outlooki,Publisheri ja Accessi
uusimadinstallitud versioonidning
te saate oma mõtete kirjapanekuks
kasutada just teilesobivat viisi:
klaviatuuri, pliiatsit või puuteekraani.

24.99

60 minutit Skype'i
kõneaega, et helistada mis tahes
lauatelefonile kogu maailmas.

•

•

•

•

Intel HD Graafika

SONY
Playstation 4
500 GB

•

Core i3

30 €

GeForce

4005U

820M

4 GB

500 GB

Windows
8.1.

2,4 kg

6:00

garantii
3 aastat

DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • 2 x USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI

269.-349.-469.TASUTA! Kingitusena kaasa
Delli hiir!

HP 15

•

•

–

40 €

wifi • USB 3.0 2 x USB 2.0 HDMI VGA
Bluetooth Intel HD graafika HD-veebikaamera
•

•

•

•

DELL Inspiron 15 (3542)

•

Digiboksiga nutiteler!

–

100 Hz
A
energiaklass

40 €

32HBT41

SmartTV

499.-

Parima hinnaga 48” Full HD teler!
USB-

200 Hz

salvestus

A+

USB-

energiaklass

–120 €

UE48J5100AWXBT

VIDEO

USB-

329.-

•Kaasa tervelt 1 TB pilveteenuse
salvestusruumi, et pääseksite oma
dokumentidele kõikjalt ligi.
•Iga kuu

wifi USB 3.0 USB 2.0 HDMI VGA
Bluetooth HD veebikaamera

Intel

15.6”

5:00

1,65 kg

–

Windows
10

Quad-Core

369.-

salvestus

USB-

VIDEO

EST/ RUS

tasuta

•

•

parima hinnaga mängukonsool, millel mängude jaoks mahtu tervelt 500 GB
kaasas üks pult.

•Eestikeelse menüüga energiasäästlik HD
teler, mis näitab kõiki vabalevi kanaleid.

219.259.-

429.549.-

TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128),Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam (58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164);
JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152), Pärnu Keskus (6668161); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177);
RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

-31.205

05.12 5

kestab

Kampani

TELEKAVA

12. detsember 2015

Teisipäev 15. detsember

Esmaspäev 14. detsember

06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.50 Terevisioon*
11.50 Tähendamisi*
11.55 Prillitoos (sub)*
12.50 Osoon (sub)*
13.25 Välisilm*
13.55 Dok Hispaania ebakindel
tulevik*
14.50 Flamencomania (ETV 2007)
15.05 Uued trikid*
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2004)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kirjandusministeerium
22.10 Võõramaalane
23.05 Plekktrumm*
23.50 Ringvaade*

06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.50 Terevisioon*
11.50 Maahommik*
12.35 Tareq Taylori Põhjamaade
kokakunst*
13.05 Hommik Anuga*
14.20 Kahekõne (sub)*
14.45 ENSV*
15.10 Reisile minuga*
15.40 Suurmeistrid: Erki Nool*
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 11 (Eesti 2004)
17.40 Doktor Martin)*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed: Vaido
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Dok Hispaania ebakindel
tulevik
23.05 Dicte*
23.50 Ringvaade*

Kolmapäev 16. detsember
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.50 Terevisioon*
11.50 Kirjandusministeerium*
12.20 Liikuv kirgiis
12.25 Narratiiv (ETV 1998)
12.55 Meie maailm
13.00 Riigikogu infotund
14.00 Ajavaod*
14.30 Miss Marple*
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2004)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.40 Hallid kardinalid
23.30 Ringvaade*

06.15 Animasarjad
07.10 Meie Charly
08.00 Reporter*
09.00 Reetmine*
10.00 Itaalia pruut*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandi armastus*
13.25 Heeringas Veenuse õlal*
13.55 Kuldvillak*
14.30 Lastega kodus
15.00 5 aastat hiljem*
16.00 Meie Charly
17.00 Itaalia pruut
18.00 Reetmine
19.00 Reporter
20.00 Pöörased üheksakümnendad
20.30 Kodutunne
21.30 Eesti tippmodell
22.30 Kaks ja pool meest
23.00 NCIS Los Angeles
00.00 Maffiadoktor
01.00 Armastust otsides*
01.50 Velveti moemaja*
03.10 Reporter*

06.15 Animasarjad
07.10 Meie Charly*
08.00 Reporter*
09.00 Reetmine*
10.00 Itaalia pruut*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Pöörased 90ndad*
12.00Kodutunne*
13.00 NCIS Los Angeles*
14.00Kaks ja pool meest*
14.30Lastega kodus
15.00 Eesti tippmodell*
16.00 Meie Charly
17.00 Itaalia pruut
18.00 Reetmine
19.00 Reporter
20.00 Krimi
20.30 Radar
21.30 Vice: Külm sõda 2
22.10 Okupeeritud
23.10 Mf Deja vu
01.35 Mf Tabamatu
03.20 Reporter*
04.10 Hooaeg*
04.50 Trinny ja Susannah Taanis
05.35 Doktor Oz

06.15 Animasarjad
07.10 Meie Charly*
08.00 Reporter*
09.00 Reetmine*
10.00 Itaalia pruut*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Krimi*
12.00 Radar*
13.00 Kliinikum*
13.30 Okupeeritud*
14.30 Lastega kodus
15.00 Nädalalõpp Kanal 2ga videod*
16.00 Meie Charly
17.00 Itaalia pruut
18.00 Reetmine
19.00 Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev –
Rooside sõda
21.00 Krista ja Carmen patuste
palveränd
21.30 Pilvede all
22.30 Müstilised lood
23.35 Vahelevõtja: Rängad kuriteod
00.30 Mentalist
01.25 Nikita
02.15 Jahtunud jälg
03.05 Vampiiripäevikud
03.50 Reporter*

06.15 Animasarjad
07.55 Südameasi*
08.55 Meisterkokk*
09.50 Kirgede torm*
10.55 Vaprad ja ilusad*
11.25 Su nägu kõlab tuttavalt*
14.15 Armastuse pisarad
15.15 Vaprad ja ilusad
15.50 Kirgede torm
16.55 Südameasi
18.00 Meisterkokk
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Eesti parim pagar soovitab
jõululauanipikool!
20.30 Milline maitse
21.30 Üheotsapilet
22.30 Mf Parker
01.00 CSI kriminalistid
01.50 Valgekrae
02.40 Viimane tõeline mees
03.05 Milline maitse*
04.05 Stop!*

06.15 Animasarjad
07.55 Südameasi*
08.55 Meisterkokk*
09.50 Kirgede torm*
10.55Vaprad ja ilusad*
11.40 Eesti parim pagar soovitab
jõululaua nipikool!*
12.10 Milline maitse*
13.10 Üheotsapilet*
14.15 Armastuse pisarad
15.15Vaprad ja ilusad
15.50Kirgede torm
16.55 Südameasi
18.00 Meisterkokk
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga
21.30 Padjaklubi
22.30 Sherlock New Yorgis
23.30 Mf TombRaider – seikleja
01.25 Valgekrae
02.20 Viimane tõeline mees

06.15 Animasarjad
07.55 Südameasi*
08.55 Meisterkokk*
09.50 Kirgede torm*
10.55 Vaprad ja ilusad*
11.40 Kaua võib!*
12.10 Suletud uste tagae*
13.10 Padjaklubi*
14.15 Armastuse pisarad
15.15 Vaprad ja ilusad
15.50 Kirgede torm
16.55 Südameasi
18.00 Meisterkokk
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Abielus esimesest silmapilgust
21.30 Juurdlustviivad läbi sensitiivid
22.35 Kondid
23.35 Top Gear põhjapoolusel
00.50 Võimalik vaid Venemaal*
01.15 Anarhia pojad
02.10 Uus normaalsus
02.35 Padjaklubi*

–

–

–

Neljapäev 17.detsember
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.50 Terevisioon*
11.50 Pealtnägija*
12.40 Meie inimesed*
13.05 Vabariigi kodanikud (sub)*
14.00 Ilma burkata trellide taga
15.00 Ewert and The Two Dragons
15.10 Uued trikid*
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2004)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Kahekõne
20.30 ENSV
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kapital
22.10 MI: Muusika-aasta portree:
Mihkel Poll
22.35 Veljo Tormis 85
23.35 See on ju Sibelius!
23.45 Ringvaade*
06.15 Animasarjad
07.10 Meie Charly*
08.00 Reporter*
09.00 Reetmine*
10.00 Itaalia pruut*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Krista ja Carmen – patuste
palveränd*
12.00 15 minutit kuulsust
12.30 Suur lotokolmapäev –
Rooside sõda*
13.30 Mehed mustade maskide taga
14.30 Lastega kodus
15.00 Pilvedeall*
16.00 Meie Charly
17.00 Itaalia pruut
18.00 Reetmine
19.00 Reporter
20.00 Laula mu laulu kaunimad
hetked
21.30 Mf Saja-aastane, kes hüppas
aknast välja ja kadus
23.45 Mf Kõikvõimas Bruce
01.45 Mf Katastrooffilm
03.15 Reporter*
–

06.15 Animasarjad
07.55 Südameasi*
08.55 Meisterkokk*
09.50 Kirgede torm*
10.55 Vaprad ja ilusad*
11.25 Top Shop
11.45 Kondid*
12.50 Abielus esimesest silmapilgust*
14.10 Armastuse pisarad
15.15 Vaprad ja ilusad
15.50 Kirgede torm
16.55 Südameasi
18.00 Meisterkokk
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Tanel Padar ja sõbrad
20.30 Mf Üksinda kodus 3
22.35 Riskikuller
23.40 Hirmuvalitseja
00.35 Castle
01.35 Vaga vesi
02.30 Tanel Padar ja sõbrad*

Sakala 13
Reede 18. detsember
06.55 Terevisioon
08.55 Doktor Martin
09.50 Terevisioon*
11.50 Kahekõne*
12.15 Kapital*
12.45 Foorum (sub)*
13.45 MI: Muusika-aasta portree:
Mihkel Poll*
14.15 Kõlab hästi!*
14.20 See on ju Sibelius!*
14.30 Veljo Tormis 85
15.30 VõistlustantsuturniirTallinn
Open 2015*
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2004)
17.40 Doktor Martin*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
19.30 Hyacinth Bucket
20.00 Ohtliklend 2: Katuseid mööda
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Kontakt
23.00 Pealtnägija*
23.45 Ringvaade*
00.15 Edith Piafi laulud (ETV 1988)
06.15 Animasarjad
07.10 Meie Charly*
08.00 Reporter*
09.00 Reetmine*
10.00 Itaalia pruut*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Laula mu laulu*
13.00 Eesti nõiub
14.00 15 minutit kuulsust*
14.30 Lastega kodus
15.00 Kaks kanget Ameerikas*
16.00 Meie Charly
17.00 Itaalia pruut
18.00 Reetmine
19.00 Reporter
19.55 Kuldvillak
20.30 5 aastat hiljem
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga videod
22.30 Mf Pompeii
00.40 Mf Peibutis
02.15 Laula mu laulu*
03.30 Reporter*
06.15 Animasarjad
07.55 Südameasi*
08.55 Meisterkokk*
09.50 Kirgede torm*
10.55 Vaprad ja ilusad*
11.25 Top Shop
11.40 Tanel Padar ja sõbrad*
12.10 Mf Üksinda kodus 3*
14.10 Südameasi
15.15 Vaprad ja ilusad
15.50 Kirgede torm
16.55 Südameasi
18.00 Meisterkokk
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Me armastame Eestit
21.35 Varjudemaa
22.40 Võimalik vaid Venemaal
23.00 Mf Kole Koiott, baaris ainult
tüdrukud
01.05 SAF3
02.00 Uus tüdruk
03.25 Tanel Padar ja sõbrad*

Laupäev 19. detsember
07.30 Animasarjad
08.55 Kristin Ilves, Elise Leht,
Mairin Tann
09.00 Meie maailms
09.05 Meie inimesed*
09.30 Teaduspalavik
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (sub)*
11.15 Pealtnägija (sub)*
12.05 Ohtlik lend*
13.05 Uued trikid
14.50 Jõuluootus
15.15Looja ja looduga käsikäes
16.15 Osoon*
16.45 Hommik Anuga*
18.00 ENSV*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Dok Elu lugu
19.35 Punk teraapia
20.05 Reisile minuga
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera
21.20 Sport
21.35 Downton Abbey
22.25 Jack Taylor
23.55 Hallid kardinalid*
06.15 Üks eriline loomakliinik
07.05 Reporter*
07.55 JälleTom ja Jerry
08.20 Top Shop
08.35 Mf Dinosaurus
10.10Kliinikum
10.40 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 Radar*
14.00 Eesti nõiub*
15.00Kaks kanget Ameerikas*
16.00Kodutunne*
17.00Mf Neli merineitsit
Tormised pühad
19.00 Reporter+
19.35 Galileo
20.35 Heeringas Veenuse õlal
21.35 Mf Bridget Jonesi päevik
23.35 Mf Bridget Jones:Täitsa lõpp
01.45 Mf Õrnad tunded
03.35 Mf Pompeii*
–

05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
09.05 Simpsonid
10.00 Hardi köök
10.30Laupäev perega
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Eesti parim pagar soovitab –
jõululauanipikool!*
12.30 Tanel Padar ja sõbrad*
13.05 Milline maitse*
14.05 Üheotsapilet*
15.00 Minimissid
15.55 Midsomeri mõrvad
17.55Kartulid ja apelsinid
19.00 Seitsmesed uudised
19.30Mf Printsess ja konn
21.30 Padjaklubi
22.30 Mf Armastuselõuahaak
00.40 Mf Hädavale
02.40 Louie
03.05 Midsomeri mõrvad*

Pühapäev 20. detsember
07.30 Animasarjad
08.45 Lastetuba
09.00 Tähendamisi
09.05 Prillitoos
10.00 Hommik Anuga
11.15 Punk teraapia*
11.45 Tareq Taylori Põhjamaade
kokakunst
12.15 Dok Elu lugu*
13.05 Reisile minuga*
13.30 Kontakt*
14.50 Optimist
15.35 Hyacinth Bucket*
16.05 Jack Taylor*
17.40 Downton Abbey*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Ajavaod
19.10 Suurmeistrid:Merike Anderson
19.30 Miss Marple
21.00 Aktuaalne kaamera
21.40 Sport
22.00 Kõlab hästi!
22.05 Dicte
22.50 Ohtliklend*
23.45 Võõramaalane*
06.15 Galileo*
07.05 Hubert ja Takako
07.30 Näärivana ja hall hunt
07.45 Mf Khumba
09.30 Kuldvillak*
10.00 5 aastat hiljem*
11.00 Nädalalõpp Kanal 2ga videod*
12.00 Pöörased üheksakümnendad*
12.30 Eesti tippmodell*
13.30 Krista ja Carmen – patuste
palveränd*
14.00 Pilvede all*
15.00 Mf Itaalia südames
17.00 Mf Armastus fjordi ääres: Jää all
19.00 Reporter+
19.30 Kaks kanget Venemaal
20.30 Sajandi armastus
22.30 Velveti moemaja
00.05 Mf Kaitseingel
02.35 Mf Bridget Jonesi päevik*
04.10 Mf Peibutis*
05.40 Reporter+*
05.40 Kirgede torm
07.25 Animasarjad
09.05 Simpsonid
10.00 Mf Printsess ja konn*
12.00 Me armastame Eestit*
13.35 Tanel Padar ja sõbrad*
14.10 Varjudemaa*
15.15 Stop!
15.55 Midsomerimõrvad
17.55 Kartulid jaapelsinid
19.00 Seitsmesed uudised
19.30 Su nägu kõlab tuttavalt
20.55 Mf Saatan kannab Pradat
23.10 Mf Kalendripoisid
01.05 Ameeriklased
02.00 Grey anatoomia
02.45 Kuidas elada koos vanematega
elu lõpuni
03.05 Midsomerimõrvad*
04.35 Stop!*
05.00 Seitsmesed uudised
05.30 Seitsmes taevas

09.00 Ajaränd 09.25
Animasarjad 10.25 Sööbik ja Pisik (ETV 1990) 11.00Looduse vägi* 11.45 Et meeldiks kõigile* 13.15 Teatriõhtu: Pilvede värvid
(ETV 1985)* 15.10 Siiditeel* 15.40
Üks lugu (ETV 1989) 16.15 Smallville*
17.00 Härra Lehk 18.00 Maša ja karu 18.05 Väike motoroller (Eesti 1962)
18.15 Prügihunt ja Superjänes 18.40
MesilaneMaia* 18.55 Ajaränd* 19.20
AK (viipek) 19.30 Plekktrumm* 20.15
AegRuum 21.05 Žiguliga Baltimaades* 21.35 Polyphon 40 – revisited*
22.05 Maa, armastan Sind!* 22.30 Mf
Ükskord Anatoolias*

09.00 Ajaränd 09.25
Härra Lehk* 10.25 Karu
tuleb! 10.40 Baleriin Angelina* 10.55
Viimne reliikvia (Eesti 1969)* 12.20
Jalgpalliklubide MM finaal 14.35 Oli
kord Rock Summer* 15.15 Tähelaev:
ArvoValton* 16.30 Maa, armastan
Sind!* 17.00 Minu kodu laul 17.55
Jää valitseja* 18.20 Piip ja Tuut köögis* 18.45 Fiksikud 18.55 Ajaränd*
19.20 AK (viipek) 19.30 Teemaõhtu. Kaadris 19.50 Mis juhtus Andres Lapeteusega? (Eesti 1966) 21.25
Einari Koppel rollideprismas (Eesti 1976) 22.10 Kommentaare Eesti filmile 22.20 Viini postmark (Eesti 1967)
23.40 Meloodia 68 (Eesti 1968)

07.00 Animasarjad*
09.00 Ringvaade* 09.30
Minuscule 09.35 8 mm ELU* 10.05
Holby City haigla* 11.05 Brick Lane 12.40 VõistlustantsuturniirTallinn
Open 2015* 13.12 ERR.ee uudised
15.30 Ajaränd 15.55 Animasarjad.
Lastetuba 18.55 Ajaränd* 19.20 AK
(viipek) 19.30 Ellujäämise kunst: Lavakujunduskunst 19.55 Ajumängud
20.20 Raamatupood 20.45 Oli kord
Rock Summer 21.30 Üks lugu: Veronika Valk 21.35 Plekktrumm 22.20 Mf
Iha 23.50 R2 Live: Outloudz

07.00 Animasarjad. Lastetuba 09.00 Ringvaade* 10.05 Holby City haigla* 11.05
Plekktrumm* 11.50 ERR.ee uudised
15.30 Ajaränd 15.50 Animasarjad*.
Lastetuba 18.00 Päkapikula 18.20
Animsarjad. Lastetuba 18.55 Ajaränd* 19.20 AK (viipek) 19.30 Mõistlik või mõttetu 20.00 Maa, armastan
Sind! 20.25 Teadus kolme minutiga
20.30 Polyphon 40 revisited 21.00
Teaduspalavik* 21.30 Žiguliga Baltimaades 22.00 Mf MoeKino: Dior ja
mina 23.25 Brick Lane*

07.00 Animasarjad*
07.50 Päkapikula*
08.15 Lastetuba* 08.30
Animasarjad* 09.00 Ringvaade*
10.05 Holby City haigla* 11.05 Eesti
lood 11.30 Eesti TOP 7* 12.23 ERR.ee
uudised 15.30 Ajaränd 15.50 Animasarjad. Lastetuba 18.00 Päkapikula
18.30 Lastetuba. Animasarjad 18.55
Ajaränd* 19.20 AK (viipek) 19.30
Et meeldiks kõigile 21.00 Eesti lood:
August välja! 21.30 Mf Ükskord
Anatoolias 00.00 Mf Jackie ilma Jackita

07.00 Animasarjad 07.45 Päkapikula* 08.15 Lastetuba 08.30 Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.05 Holby
City haigla* 11.05 Žiguliga Baltimaades* 11.35 Bionina 12.04 ERR.ee uudised 15.30 Ajaränd 15.50 Animasarjad. Lastetuba 18.55 Ajaränd* 19.20
AK (viipek) 19.30 Lähim Ida 20.00
AegRuum 20.50 Teadus kolme minutiga 20.55 Ajumängud* 21.20 Laulvad näitlejad 21.30 Keeluaja kuningas 22.25 Raamatupood* 22.50 Eesti
TOP 7 23.40 MoeKino: Dior ja mina*

07.00 Animasarjad
08.15 Lastetuba 08.25
Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.05
Holby City haigla* 11.05 Smallville 11.45 Eesti muusikavideod 12.17
ERR.ee uudised 15.30 Ajaränd 16.00
Lastetuba 16.10 Animasarjad 18.00
Piip ja Tuut köögis 18.30 Lastetuba
18.45 Tugitoolisport 18.55 Ajaränd*
19.20 AK (viipek) 19.30 Looduse vägi
20.15 Siiditeel 20.40 Niimuudu om
21.00 Kirjandusministeerium* 21.30
Teatriõhtu: Pilvede värvid (ETV 1985)
23.25 Keeluaja kuningas* 00.25 Eesti TOP 7*

09.00 Seitsmesed uudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00 Mf Tsentuurio* 12.55 Võimalik vaid Venemaal* 13.30 Kodu keset
linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00
Kohver 16.00 Kutsuge Cobra 11
17.00 A-Rühm 18.00 Perepea* 18.30
Simpsonid* 19.00 Suure paugu teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Võimalik vaid Venemaal 21.30
Mf Kill Bill Pruudi kättemaks, vol 2
00.00 Puhkus Mehhikos 01.35 Suure
paugu teooria*

08.30 Seitsmesed uudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra
11* 11.00 Mf Kill Bill Pruudi kättemaks, vol 2* 13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 Kohver 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00 ARühm 18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Suure paugu teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Võimalikvaid Venemaal 21.30
Mf Charlie Countryman 23.30 Puhkus
Mehhikos 01.05 Suure paugu teooria* 02.05 Kohver*

08.30 Seitsmesed uudised 09.30 Kodu keset linna*
10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00 Mf Charlie Countryman* 13.30 Kodu keset linna 14.00
Kutsuge Cobra 11* 15.00 Kohver
16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00 ARühm 18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Suure paugu teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Hullumeelsed autojuhid 21.30
Mf Sweeney 23.45 Puhkus Mehhikos
01.20 Suure paugu teooria*02.20
Kohver*

08.30 Seitsmesed uudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra
11* 11.00Mf Sweeney* 13.10 Top
Shop 13.30Kodu keset linna 14.00
Kutsuge Cobra 11* 15.00 Kohver
16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00 ARühm 18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Suure paugu teooria
20.00 Võrkpall otseülekanne.Kohtuvad: Pärnu VK Fino Kaposvar (Ungari) 22.00 Mf Raha värv 00.25 Puhkus Mehhikos

08.30 Seitsmesed uudised 09.30 Kodu keset linna* 10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00 Mf Raha värv* 13.20
Võimalikvaid Venemaal* 13.40 Top
Shop 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00
Kälimehed 16.00 Kutsuge Cobra 11
17.00 A-Rühm 18.00 Võimalikvaid
Venemaal 18.30 Simpsonid 19.00
Suure paugu teooria 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Võimalik vaid
Venemaal 21.30 MfVanakooli vennad 23.20 Puhkus Mehhikos

06.25 Bobi burgerid 11.35
Võimalik vaid Venemaal*
12.05 S.H.I.E.L.D.-i agendid
13.05Mf Vanakooli vennad*
15.00 Bobi burgerid 16.00 Legaalne 16.30 Maailma vingeimad rekkavennad 17.30 Kaunitar ja koletis
18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Viikingid 20.30 Simpsonid
21.00 Top Gear 22.05 MfChupacabra 23.55 Ameerika õudukas: hullumaja 00.50 Ninjasõdalased* 01.15 Bobi
burgerid* 02.05 Legaalne*

07.30 Bobi burgerid 11.45
Viikingid* 12.45 Mf Glee:
kontsertfilm 14.30 Bobi burgerid 15.30 Uus tüdruk 16.00 Legaalne 16.30 OTSE: Olybeti karikavõistluste finaalturniiri medalimäng:
meeste pronksimäng 18.30 Simpsonid* 19.00 OTSE: Olybeti karikavõistluste finaalturniiri medalimäng:
meeste finaalmäng 21.00 Mf Pankur ja pätt 22.50 Top Gear 23.55
S.H.I.E.L.D.-i agendid 00.50 Kodumaa
01.45 Ninjasõdalased*

05.30 Doktor Oz 06.15
Küladetektiivid 07.00
Trennispikker 07.30 Hommikuvirgutus 08.00 Trennispikker* 08.25 Kodus ja võõrsil*
08.55 Tantsi, kui oskad* 10.45 Armastuse nimel* 12.40 Uus võimalus 13.10 Drag queenidevõidujooks
14.05 Mf Jõululoterii* 16.00 C-Komando* 16.30 Saladused* 17.00
Isutekitaja 17.10 Armastuse nimel
19.00 Kodus ja võõrsil 19.30 Suur lotokolmapäev Rooside sõda 20.30
Mf Jõuludmaamajas 22.30 Eesti tippmodell täiega 23.00 Ameerika tippmodell 23.55 Sõbrad 00.55 Reporter

05.30 Doktor Oz 06.15 Küladetektiivid 07.00 Trennispikker 07.30 Hommikuvirgutus 08.00 Trennispikker*
08.25 Kodus ja võõrsil* 08.55 Eesti tippmodell täiega* 09.25 Ameerika
tippmodell* 10.20 Hommikuvirgutus* 10.45 Armastuse nimel* 12.40
Uus võimalus 13.10 Drag queenide võidujooks 14.05 Mf Jõuludmaamajas* 16.00 Suur lotokolmapäev
Rooside sõda* 17.00 Isutekitaja 17.10 Armastuse nimel 19.00Kodus ja võõrsil 19.30 Eesti tippmodell
20.30 Kaotus 22.30 Tantsi, kui oskad
00.20 Sõbrad 01.20 Reporter

05.30 Doktor Oz 06.15
Küladetektiivid 07.00
Trennispikker 07.30 Hommikuvirgutus 08.00 Trennispikker* 08.25 Kodus ja võõrsil*
08.55 Tantsi, kui oskad* 10.45 Armastuse nimel* 12.40 Uus võimalus 13.10 Drag queenide võidujooks
14.05 Kaotus* 16.00 Eesti tippmodell* 17.00 Isutekitaja 17.10 Armastuse nimel 19.00 Kodus ja võõrsil 19.30 Kodutunne 20.30 Mf Jõulusoov 22.30 Tantsi, kui oskad 00.20
Sõbrad 01.20 Reporter 02.15 Doktor Oz* 03.00 Küladetektiivid* 03.45
Kummaline seks 04.10 Teleapsud

05.30 Doktor Oz 06.15
Küladetektiivid 07.00 Trennispikker 07.30 Hommikuvirgutus 08.00 Trennispikker* 08.25 Kodus ja võõrsil* 08.55
Tantsi, kui oskad* 10.45 Armastuse nimel* 12.25 Top Shop 12.40
Uus võimalus 13.10 Drag queenide võidujooks 14.05 Mf Jõulusoov*
16.00 Kodutunne* 17.00 Isutekitaja 17.10 Armastuse nimel 19.00 Kodus ja võõrsil 19.30 Pilvedeall 20.30
MfVastandid tõmbuvad 22.30 Tantsi, kui oskad 00.20 Sõbrad 01.20 Reporter 02.15 Doktor Oz* 03.00 Küladetektiivid* 03.45 Kummaline seks
04.10 Teleapsud

05.30 Doktor Oz 06.15
Küladetektiivid 07.00
Trennispikker 07.30 Hommikuvirgutus 08.00 Trennispikker*
08.25 Kodus ja võõrsil* 08.55 Tantsi, kui oskad* 10.45 Armastuse nimel* 12.25 Top Shop 12.40 Uus võimalus 13.10 Drag queenide võidujooks 14.05 MfVastandid tõmbuvad*
16.00 Pilvede all* 17.00 Isutekitaja 17.10 Armastuse nimel 19.00 Kodus ja võõrsil 19.30 Pöörased 90ndad
20.00 Krista ja Carmen patuste palveränd 20.30 Mf Teistmoodi pühad
22.30 Tantsi, kui oskad 00.20 Sõbrad
01.20 Reporter 02.15 Doktor Oz*
03.00 Küladetektiivid*

05.30 Eluteed 06.00 Mf
Suvi Bergenis 07.45 Tagasi Saint Tropez’s 08.45
Top Shop 09.00 Trennispikker 09.30
Hommikuvirgutus 10.00 Mf Teistmoodi pühad* 12.00 Mf Jõulud
maamajas* 14.00 Näpud põhjas
15.50 Gordon Ramsay köögisaladused 17.30 Trinny ja Susannah Taanis
18.30 Põrgulikud köögid 19.30 Laula mu laulu kaunimad hetked 21.00
Mf RosamundePilcher: Variautor
23.00 Mf Annika Bengtzon: Punane
hunt 01.00 Reporter+ 01.30 Kadunud 02.15 Kes sa üldse oled? 03.00
Trinny ja Susannah Taanis* 03.45
Põrgulikud köögid* 04.30 Näpud
põhjas* 05.10 Reporter+*

05.35 Eluteed 06.00 Mf
RosamundePilcher: Variautor* 07.45 Tagasi Saint
Tropez’s 08.45 Top Shop 09.00 Trennispikker 09.30 Hommikuvirgutus
10.00 Üks eriline loomakliinik 11.00
India suved 12.00 Mf Jõulusoov*
14.00 Kuni surm meid lahutab 15.50
Rachael Ray argipäevaroad 17.30
Trinny ja Susannah Taanis 18.30 Põrgulikud köögid 19.30 Köök 20.00
Vere ja higi hinnaga 21.15 Mf Eriline jõulukaunistus 23.10 Kõik seksist
00.35 Vere ja higi hinnaga* 01.30
Reporter+ 02.00 Kadunud 02.45
Põrgulikud köögid* 03.30 Trinny ja
Susannah Taanis* 04.15 Kuni surm
meid lahutab*

06.30 Michael J. Foxi show*
07.00 Reporter+ 08.00 Kaks
kanget Lõuna-Ameerikas*
09.00 Knight Rider* 10.00Viini võmmid* 11.00 Jututuba 14.20 Mentalist* 15.15 Komissar Rex 16.15Knight Rider 17.10 Viini võmmid 18.05
Mentalist 19.00 Bel Airi prints* 20.00
Kaks ja pool meest* 20.30 Maastrichti politsei* 21.30 Gotham 23.30 Kaks
ja pool meest 00.00 Maastrichti politsei 00.55 Bel Airi prints

06.30 Kuldvillak* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!
09.00 Knight Rider* 10.00
Viini võmmid* 11.00 Jututuba 14.20 Mentalist* 15.15 Komissar Rex 16.15 Knight Rider 17.10Viini võmmid 18.05 Mentalist 19.00
Bel Airi prints* 20.00 Kaks ja pool
meest* 20.30 Maastrichti politsei*
21.30 Mf Lumekoerad 23.30 Kaks ja
pool meest 00.00 Maastrichti politsei
00.55 Bel Airi prints

06.30 Kogujad* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu! 09.00 Knight Rider*
10.00 Viini võmmid* 11.00
Jututuba 14.20 Mentalist* 15.15
Komissar Rex 16.15 Knight Rider
17.10Viini võmmid 18.05 Mentalist 19.00 Bel Airi prints* 20.00 Kaks
ja pool meest* 20.30 Maastrichti politsei* 21.30 Mf D-Tox 23.30 Kaks ja
pool meest: 00.00 Maastrichti politsei
00.55 Bel Airi prints

06.30 Rooli võim* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära
usu! 09.00 Knight Rider*
10.00 Viini võmmid* 11.00 Jututuba 14.20 Mentalist* 15.15 Komissar Rex 16.15 Knight Rider 17.10 Viini võmmid 18.05 Mentalist 19.00 Bel
Airi prints* 20.00 Kaks ja pool meest*
20.30 Maastrichti politsei* 21.30 Mf
Patu linn 2 23.30 Kaks ja pool meest
00.00 Maastrichti politsei 00.55 Bel
Airi prints

06.30 Krimi* 07.00 Reporter 08.00 Usu või ära usu!
09.00 Knight Rider* 10.00
Viini võmmid* 11.00 Jututuba
14.20 Mentalist* 15.15Komissar Rex
16.15 Knight Rider 17.10Viini võmmid 18.05 Mentalist 19.00 Bel Airi prints* 20.00 Kaks ja pool meest*
20.30 Maastrichti politsei* 21.30 Mf
Suur poiss 23.30 Kaks ja pool meest
00.00 Maastrichti politsei 00.55 Bel
Airi prints

07.00 Reporter 08.00 Ohtlik puhkus 09.00 Gotham*
10.00Komissar Rex* 12.00
Radar 13.00 Mf Lumekoerad* 15.00Mf D-Tox* 17.00Mf Patu
linn 2* 19.00 GuinnessWorld Records
pööraseimad rekordid 19.30 Kaks
kanget Lõuna-Ameerikas 20.30 Ekstreemkalapüük Robson Greeniga
21.30 Mf Tornaado01.00 Klikitähed
01.30 Unetud

06.30 Klikitähed* 07.00 Radar* 08.00 Ohtlik puhkus
09.00 Gotham* 10.00 Komissar Rex* 12.00 Kaks kanget Lõuna-Ameerikas* 13.00 Pööraseimad
rekordid* 13.30 Mf Tornaado* 17.00
Mf Suur poiss* 19.00 Michael J. Fox
show 19.30 Kuldvillak 20.00 Motoreporteri Musta mere tuur 20.30 Rooli
võim 21.00 Krimi 21.30 Mf Rahvuslik
aare 2 00.00 MfViimne ellujääja

–

–

–

–

–

–

–

–

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

Anelle Luik tegi Tais
mitu head turniiri
Detsembrikuu algul peeti
Tais rahvusvahelise tennise
föderatsiooni esimese kategooria rannatenniseturniirid
ning neil osales üliedukaltka
Eestit esindav viljandlanna
Anelle Luik: koos venelannast partneri Ljudmila Nikojaniga jõudis ta Pattayas
poolfinaali ja Hua Hinis koguni finaali.
Eesti tenniseliidukodulehelt võib lugeda, et mõlemal
tugevaima kategooria turniiril lõpetasid Luige ja Nikojani võitude seeria turniiril esimesena asetatud sakslanna
Maraike Biglmaier ja Venezuelat esindav Patricia
Diaz. Kui Pattayas kohtusid
nad jubapoolfinaalis japaar
Biglmaier/Diaz võitis kahes
setis 7:5,6:1, siis Hua Hinis oli
otsustav kohtumine finaalis.

Ehkki võit jäi esimesena
asetatud paarile, kinnitas
Anelle Luik, et nad andsid
vastastele tugeva lahingu ja
pärast 3:6 kaotatud avasetti
võitsid teise seti kiires lõppmängus 7:6. Paraku jäi otsustav sett 6:2 tulemusega vastastele.
Luige sõnul on Biglmaier
ja Diaz praegu tippvormis
ning neid on väga raske võita.
«Nad olid maailmameistrivõistlustel finaalis ja pärast
seda on nad mitmel G1-turniiril järjestkindlalt võitnud.»
Parimateks võitudeks viimastel turniiridel hindas
Luik poolfinaalis maailma
esinumbri Sofia Cimatti alistamist ja Pattayas esimeses
ringis Venemaa esipaari üle
saavutatud kindlat võitu.
(Sakala)

Viljandi käsipallurid kohtuvad täna ja homme kodusaalis Läti meeskondadega Ogrest ja Riiast. Pilt on mteöhdun hoaBjalltic Chaleng’iturni l vast Reiula Celtniksga. MARKOS M

KÄSIPALL

Mehed astuvad
lätlaste vastu
Madis Luik

kuigi palju tarkust kaasa võt-

madis.luik@ajaleht.ee

ta.

Täna ja homme peab
Viljandi HC meeskond
koduses spordihoones
kaks Balti käsipalliliiga kohtumist Läti esindustega: täna kell 18 on
tema võõrustada Ogre/
Miandum ja homme kell
15 Celtnieks.

ran

Viljandlanna Anelle Luik (paremal) teenis koos venelannastpartneLijudmila NikojanigTaim l petud tugevatsemga tenisturni del kõrgeidkohti. ERAKOGU

Viimati mainitud Riia meeskonnaga kohtusid viljandlased
mulluses Baltic Challenge’i
liigas ning teenisid tabelisse
võidu ja viigi. Liiga debütandi,
Ogre võistkonnaga tegid nad
põgusalt tutvust hooajaeelsel
turniiril Põlvas, kuid nagu ütles juhendaja Marko Koks, pole sellest hilissuvisest mängust tänaseks vastasseisuks

«Balti liigas tekkis meil
päris pikk paus. Samas oli vahepealne periood täis pingelisi mänge nii eurosarjas, karikavõistlustel kui Eesti liigas,» kõneles Koks ning nentis, et vahepeal saadud valusad kaotused ja kibedad kogemused on andnud võistkonnale korraliku karastuse. «Meie
eesmärk on jõuda Balti liigas
play-off-ringi, seega ei tohi me
kodumängudes punkte kaotada.»
Viimati peetud Eesti karikavõistluste kohtumises Kehraga jäi Viljandi HC ajutiselt ilma ühest oma võtmemängijast
Robert Lõpust, kui too venitas
põlvesidemeid.
Treeneri sõnul ei pääse
Lõpp palliplatsile enne paari
kuud. «Aga ta on noor mees.
Loodetavasti paraneb kiiresti

ja on hooaja otsustavas faasis
rivis tagasi.»
Balti liigas on Viljandi HC
seni pidanud kaks kohtumist.
Septembris alistas ta Leedu
Klaipeda Dragunase ja kodusaalis tuli tal tunnistada Valgevene Minski SKA paremust.
Nende ja kahe Läti meeskonna
kõrval kuulub Viljandi HC-ga
samasse alagruppi veel HC
Kehra / Horizon Pulp&Paper,
kellega tal on Balti liiga esimene vastasseis kavandatud tuleva aasta algusesse.
Sel hooajal mängitakse
Balti liiga põhiturniiril kahes
kuueliikmelises alagrupis. Teises grupis on ainsa Eesti võistkonnana Põlva Serviti, kel tuleb põhiturniiril mõõtu võtta
Soome meistri Riihimäen
Cocksi, Leedu Kaunase Granitase, Läti Dobele Tenaxi ning
Valgevene Bresti Meshkovi ja
Minski Vitjaziga.
¯

Jakobsoni kooli esindus alustas võistlussarja hästi

Ants

Kuusik

Jakobsoni kooli kehalise kasvatuse
õpetaja

Eelmisel laupäeval alustasid
noored kergejõustiklased Võru hallis Eesti Televisiooni «10
olümpiastardi» 45. hooaega.
Pika traditsiooniga võistlussarjast osavõtvad koolid on
jaotatud kahte rühma: need,
kus on alla 200, ja need, kus üle
200 õpilase. Väiksemaid koole
võistleb tänavu kaheksa ja suuremaid 24. Lisaks saavad individuaalselt osaleda need, kes
on täitnud vastava ala normatiivi, mis on enam-vähem eelmise hooaja kümnes tulemus.
Lapsed võistlevad kahes vanu-

serühmas: 11- ja 12-aastased
ning 13-ja 14-aastased.
Viljandimaalt alustas sarja
neli kooli: peale kolme Viljandi põhikooli ka August Kitzbergi nimeline gümnaasium.
Esimesel etapil olid kavas
sprindidistantsid ning nooremate poiste kuulitõuge ja vanemate poiste kaugushüpe. Tütarlapsed võistlesid ka teivashüppes, mis ei lähe punktiar-

vestusse.

Teivashüpe oli viljandlaste
edukaimala. Õed Jane ja Jaanika Roosimägi Paalalinna koolist võitsid mõlemad oma vanuseklassi teivashüppe tulemustega vastavalt 2.61 ja 2.81. Jakobsoni kooli õpilane Karoliine

Käsper ületas kõrguse 2.31 ja oli

selle tulemusega noorematest
tüdrukutest neljas. Sama tulemuse saavutasid ka teise jakolmandakoha võitnud tüdrukud.
Jakobsoni kooli õpilastest
jõudis finaaliveel Virgo Lebedev vanemate poiste kaugushüppes ja saavutas tulemusega 5.06 seitsmenda koha. Tüdrukute 60 meetri jooksu finaali jõudis Elandra Peterson ning
sai aja 9.15 ja oli sellega 11.
Nooremate poiste kuulitõukes alustas eelmise hooaja mitmevõistluse võitja Andreas
Hantson hästi: tulemus 7.90 ja
12. koht. Vanemate tüdrukute
60 meetri jooksus saiKarol Lota Kinsi aja 8.66 ja oli sellega

16. Poiste samal alal oli Henri
Kärmas 23. ajaga 8.50 jaSander
Martin Viitra 24. ajaga 8.51.
Ka teised Jakobsoni kooli
võistkonna liikmed olid tublid
ja nii asub võistkond praegu
4126 punktiga kolmandal kohal.
Juhivad Rakvere gümnaasium
(4249) ja Rakvere reaalgümnaasium (4181). Viljandi Kesklinna
kool on seitsmendal ja Paalalinna kool 17. kohal. Vahed on
aga praegu väikesed ja muutuvad pärast igat etappi. Neid on
kokku neli. Järgmine tuleb 30.
jaanuaril ning siis on kavas tõkkejooksud ja noorema vanuseklassi kõrgushüpe, vanematel
poistel ka teivashüpe ja tüdrukutel kaugushüpe.

Homme kell 10 algab
Suure-Jaani spordihoones Suure-Jaani valla
lauatennise karikasarja
kolmas etapp.

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040
Faks 433 4275
Internet: http://sakala.ajaleht.ee/
e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063,
faks 433 0080
Kuulutuste faks 433 0066
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,
kuulutused@sakalakirjastus.ee
Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja
RannarRaba 433 0051
Toimetajad
Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082
Arvamustoimetaja
Karl-Eduard Salumäe 433 0048
Reporterid
Aivar Aotäht (uudised) 433 0085
Kristiina Baum (tarbija) 433 0052
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054
Margus Haav (kultuur) 433 0046
Sigrid Koorep (uudised) 433 0049
Madis Luik (sport) 433 0043
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Katre Pilvinski (majandus) 433 0084
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru (uudised) 433 0053
Fotograafid Elmo Riig,
Marko Saarm 433 0057
Korrektorid Tea Raidsalu,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendajad Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Reklaamitoimetuse peaspetsialist
MerlinMuts 433 0063
Müügispetsialistid
Airi Janke 433 0060
Astra Saul 433 0061
Kuulutuste ja ajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Finantsjuht
Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad
Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068
Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti
kella 9–17, lõunakella 13–13.30.
Järgmise päeva ajalehte kella 12-ni.
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Ühinenud Ajalehed.
Juriidiline aadress Gildi t 1, 51007
Tartu. Postiaadress Rüütli t 14,
80010 Pärnu.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab endale õiguse neid lühendada.
Välisautorite honoraridkantakse
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 Ajalehed kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8557
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta
võite pöördudapressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.

Neljapäeval ei sündinud Viljandis ühtegi last.

100 AASTA EEST
Sakala, 30. XI (13.
XII) 1915
Päewauudised. Wiina on
1915. aastal 8 esimese kuu
–

jooksul

Euroopa-Wene-

maal 2 858.258 pange ära
müüdud, kuna aasta warem
see summa 51 miljoni pange oli.Kroonu sissetulek oli
wiinast käesolewal aastal
17 miljoni, läinud aastal 428
miljoni rubla. Suhkru wälja jagamiseks Tartus seati
sellekohased lubatähed
(tshekid) sisse. Wiimasel
ajal on linna sedawõrd
suhkrut tulnud, et teda
kauplustest ilma lubatäheta müüma on hakatud.
–

Jane Roosimägi võitis võistlus avrjaetapilno remateüdrukute teivashüp e.ELMORIG

KUULUTUSED

12. detsember 2015

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

Kuulutusi
Ja leinateateid
saab tellida

metallitööpingid
puidutööpingid
metallisaed
palgisaed
pelletipressid
murutraktorid

Müük, hooldus
Tallinnas
Rannamõisa tee 4F
Tel 505 5661,
607 0048

Ostame

lehtpuuenamusega
metsakinnistuid ja
raieõiguseid üle Eesti

24h

Paberlehe lood digilehes
juba SÜDAÖÖST!
www.sakala.ajaleht.ee

Janar Reiljan

Tel. 5071800
janar@metsahalduse.ee

internetis

TEEMAD
UUDISED ARVAMUS

Raamatupidamisteenus. Tel
5624 1795, e-post kjraamatupi-

Müüa maja Suislepas (30 km Vil.
Tel
12 000
jandist),
+3584 1366 1972, 5669 1268.
Ostan 1–2-toal
5613 2151.

korteri.

daja@gmail.com.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont. Tel 5638 1774.

Ostan suvila või maja maale. Tel
5695 9744.

OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215 või

Kaeve-ja

514 5215.

Kodumasinate
517 9771.

Soovin üürida 2-toal korteri Suure-Jaanis. Tel 5375 1636.
Soovin üürida 2-või 3-toalise
korteri Viljandis. Tel 5358 6498.
Üürile anda 1-toal mug korter
Ramsil. Tel 5558 3945.

SÕIDUKID
Müüa heas korras 1997. a Audi
A6, 1,8, turbo. Tel 5647 6817.
Müüa heas korras traktor T-150K
starteriga (3500 th). Hind 8000
käibemaks. Tel 518 8400.

METSAMATERJAL

Ostan palke, paberipuid, küttepuitu ja kasvavat metsa (teeme
ka raietööd). Tel 504 7446.

Ostan korteri Viljandis, maksan
kuni 10 000 . Tel 5612 1211.

min 2 ha. Hoonete seisukord pole oluline, kuni 25 km Viljandist.
Tel 5740 4901.

Jõuluhaned 8 /kg, kalkunid. Tel
521 6763.

lehtpuuraiet.
Ostan
Tel
527 5868, brujo.info@gmail.
com.

Tel

Soovin osta vana talukoha. Maad

LOOMAD

planeerimistööd

/tund. Tel 514 3142.
remont.

OST

27
Tel

Müüa tooreid halupuid, kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid,
pelleteid ning puit-ja turbabrikette alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130 või 523 8503.
Otse tootjalt soodsad pelletid,
puitbrikett (h al 129 ), turbabrikett ja klotsid võrgus. Vedu.

Tel 506 8501.
Toores lepp 23 , must lepp 26
kask 28
kuiv lepp 32 ,
pliidipuud (10–30 cm) 32 . Tel
5650 0514.
puitning
pelleteid
turba
ja

Müüa

AM Timber ostab kasvavat met-

sa, võsa ja metsamaterjali. Tel

507 9940.

Korstnapühkija/pottsepp.

Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu, eri laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

kuivtoreid halupid,

Müüa 2-toal ahik korter Viljandis. Tel 5302 0770.

ONLINE PABERLEHT

SRS Kaubandus OÜ

ostab
metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Maamüüjal võimalik jääda rentnikuks!
Pakkuda võib ka koos
metsa jahüpoteegiga

PARIM HIND! KIIRE TEHING!
tel 506 9600 | ott@apslund.ee

Ostan kila-kola taaskasutuseks
ja aitan kaubikuga kolida. Tel
5649 5965.

Ostan vanu lauanõusid ja mänka nõukogudeaegseid.
Tel 517 4050.
guasju,

Ostan vanu vinüülplaate, fotoaparaate, jõuluehteid ja vahvlimasina. Tel 5804 6910.

Toores lepp, must lepp ja kask.
Tel 5563 8552.

Ostan vanema jalgadega õmblusmasina ning õunapressi ja
-purusti. Tel 5383 5125.

KASUTATUD ASJAD
väljavedu.

OSTAME
PÕLLUMAAD
(võib olla koormatud rendilepinguga)

www.tartumets.ee

Tel

515 0511.
Metsaraie ja
522 9472.

KUULUTUSED ARHIIV

AINULT TELLIJALE!

www.sakala.ajaleht.ee

KINNISVARA

VABA AEG

Tel

Ohtlike puude langetamine. Tel
5347 4029.
Puurkaevude, küttekaevude
puurimine, puhastamine,
projekteerimine
Septikute müük ja paigaldus
Kanalisatsiooni-ja veetrassitööd
Süvaveepumpade
müük ja paigaldus

Ostan merevaigust kaelakee (lihvitud kee eest tasun kuni 600
eurot) ja muid veneaegseid naisteehteid (sõled, prossid, sõrmused, käevõrud, käekellad jms).
Huvitavad ka vanad nõud, rahvariided ja palju muud. Alati teen
hea pakkumise ja aus asjaajamine. Tel 5639 7329, Liina.

Ostan vana täispuidust köögi-või
talukapi. Võib vajada renoveerimist. Tel 5668 8675.

Ostan veneaegsetele fotoaparaatidele sobivaid erinevaid objektiive (Industar, Helios, Mir, Jupiter jm), makrolõõtsa, binokleid,
optikat, albumeid, vanu fotosid,
negatiive ja muud fototehnikat.
Tel 5872 5458.

+

TEENUSED
8–18

Bussid,

kohta.

Paigaldame uusi ja renoveerime

Tel

504 4315.

vanu põrandaid, seinu, lagesid,
uksi ja aknaid. Garantii. Tel
5366 9108. A1 Ehitusviimistlus
OÜ.

Puistevilla Paigaldus OÜ. Tel
5346 6086.
Salvkaevude valmistamine aasta
läbi. Kaevurakete müük. Info tel
5620 2420, www.amendero.eu/
kaevud.
Carstopis

automaatkäigukasti

dünaamiline
508 0337.

õlivahetus.

Tel

Elektritööd. Veeboilerite puhastus, uute paigaldus. Sanitaartehnilised tööd. Tel 5567 7433.
Ennustusliin 24/7/365, kõneminuti hind 1,08 . Kui sul on küsimus, on olemas ka vastus. Helista tel 900 9889.
Fassaadisoojustus- ja katusekattetööd. Tel 5347 0972, meriluxehitus@gmail.com.

Firmalt kvaliteetsed üldehitus-,
korterite ja vannitubade remonditööd. Garantii. Tel 5344 5466.
Kaardid ennustavad 24 h. Tel
900 1727, ennustus.ee.
Mälestame head sõpra, kolleegi
ja mõttekaaslast

ILMAR MÄNDMETSA
Südamlik kaastunne lähedastele.

Perekonnad Puna ja Torm

Avaldame sügavat kaastunnet
perekond Mändmetsale

ILMAR MÄNDMETSA

Süstime seinad soojaks ja tuulekindlaks termovahuga. Soojustuskonsultatsioon ja Thermi termograafia. Info www.therm.ee,
tel 5660 6010.

Perekond Voll

(sobivad ka osaliselt raiutud

mänguasjade, nõude, kujukeste,
kunsti, kuld-ja hõbeesemete,
ehete, kellukeste, kiivrite, pagunite, mundrite, raadiote, fotoaparaatide
jms ost. Tel

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

Aitame metsakavade koostamisel
japaberite vormistamisel
Tel 525 9788 harry@grundar.ee
faks 443 0376 Tehnika 15, Paikuse

5566 3939.

•

•

Soovin osta Lada Niva. Tel
5690 1288.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me leinas langetame pea.
Mälestame
ILMAR MÄNDMETSA
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Kodukandi põllumehed

Mälestame kallist

MARE KÜTSARIT

Helju, Irene, Leili ja Aino

P 13. dets Suure-Jaani laadal
ning K 16. dets Võhma turul kardinate ja linikute müük.

Tel 5637 3783.

Kuivad lepaklotsid 40 l võrgus,
1,50 võrk. Tel 5828 9919.

1,0 ametikohta. Elamispinna
võimalus. Tööle asumise aeg 11.
jaanuar 2016. Avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 4. jaanuariks
2016 e-aadressil kopupohikool@gmail.com.

moobel@sahtel.net.

Halupuud ja kaseklotsid võrgus.

Torutööd. Tel 5666 0061.

Kõpu põhikool pakub tööd logopeedile-eripedagoogile, koormus

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.
Kuiv lepp, kask
5391 4443.

Müüa kasutatud rehve ja velTomuski tee 3. Tel
5647 5342, www.aalux.ee.

Ostan vanu pudeleid, silte, šokolaadi-ja kommipabereid. Pakkuda võib igasugust vanavara. Tel
5566 9430.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

200

jadus puudub.

/rm.

Viljandi Vallavalitsus teatab, et

Küttepuud (3 m). Koorem 7 tm
.

Linnavalitsuse 7. detsembri 2015. a korraldusega nr
912 algatati krundi Raua tänav
8 detailplaneering, mille koostamise eesmärgiks on krundi Raua
tänav 8 jagamine neljaks tootmismaa krundiks. Detailplaneeringu alaks on krunt Raua tänav
8 (pindalaga 85 779 m²) ja
krundi ulatuses Raua tänava
maa-ala. Võimalike uuringute va-

Viljandi

gi.

võrgus. Tel

Kuiv mänd ja kuusk, 22
Tel 5674 1616.

Võtame vastu kasutatud
mööblit, kodukaupa, riideid,
raamatuid, mänguasju jms.
Reinu tee 3 Viljandi. E–R 10–
18, L 10–15. Tel 715 1886,

TEATED

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel
502 9596.

TÖÖ

Müüa kaks kasutatud mobiiltelefoni Nokia. Tel 5459 2994.

Ostan mitmesuguseid ENSV medaleid, ordeneid, rinnamärke,
lippe
jms. Tel
autasusid,
5872 5458.

MÜÜK

Teemantpuurimine.
Tel
5668 9845, teemantpuur.eu.

Sügav kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

Antiigi, mööbli, märkide, medalite, müntide, paberraha, markide, postkaartide, raamatute,

Metsakinnistute ja raie ost

/

Tel 553 6074.

Metsakuiv mänd 50 cm. Tel
5629 3283.
jõulukalkuneid.
Müüa
5816 4973.

Tel

Müüa mahekanamune.
5606 0889.

Tel

Mälestame armast naabrimemme

HELMI JÄRVE
Avaldame südamlikku kaastunnet Jutale ja Enele perega kalli ema
kaotuse puhul.
Liia ja Raivo

Ostan
Ostan fotosid ja postkaarte (linnade vaated, sõjaväelased, laevad, kirikud, mõisad, jaamad
jms). Hind kuni 7 /tk. Tel
5566 9430.

3 uksega korralik polüesterlakiga
riidekapp. Tel 504 4315.
Ostan teile mittevajalikku kilakola taaskasutuse eesmärgil,
pakkuda
võib kõike. Tel
5679 6943.

veneaegseid

kopikaid,

tsaariaegseid münte, saksa-ja
tsaariaegset paberraha, igasuguseid nõukogudeaegseid märke,

medaleid, ordeneid. Hindamine
teie jaoks tasuta. Aus kaup ja raha kohe. Tel 5590 6683.

Ostan vanu raamatuid, raha,
lauahõbedat, märke, ordeneid,
kunsti, serviise, fotoaparaate, fotosid (enne 1945. a), mudelautosid, vinüülplaate jm. Tel
5629 8981.

on arvele võtnud Vasara külas
jätkuvalt riigi omandis oleval
maa-alal asuvad peremehetud
(koordinaadid
X
ehitised
6468779, Y 604199): elamu
(ehitusregistri kood 112026150)
ja laut (112026151). Ehitiste
viimased teadaolevad omanikud
olid Linda Kõhelik ja Helene
Pausalu. Vastuväiteid ehitiste
peremehetuse või nende hõivamise kohta kohaliku omavalitsuse poolt palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teadaande avaldamist Viljandi Vallavalitsusele aadressil Kauba t 9,
71020 Viljandi või e-postiga viljandivald@viljandivald.ee.

REKLAAM

16 Sakala
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5 AASTAT TASUTA

1919 või meie esindusest:

Lisainfo tel.

5 AASTAT GARANTIID

Tallinnas Artelli 15
Tartus Tähe 108
Viljandis Muste tee 9

5a või 100 000 km korralist hooldust. Pakkumine kehtib kuni 31.12.2015.

Kärdlas Väike-Sadama 1
Valgas Transpordi 1
Pärnus Ehitajate tee 1

Topauto Tartu

TÜPHUTÜ Tartu

I

Ilmatsalu 28, Tartu
Tel 742 4677, 742 5797

www.toptartu.ei

www.ssangyong.ee
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