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Mihhail Korbi väljaütlemine oli
kahtlemata halb. Iga selline
lause, millest võib mõista, nagu
oleks Eesti riigil NATO-sse kuulumise
osas kõhklusi, on kõrge riigijuhi suust
tulnuna väga kahetsusväärne.
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TÄNA

Rong versus buss
Pärast seda, kui riik raudteedele uued reisirongid liikuma pani, muutus bussiettevõtete elu varasemaga võrreldes märksa kibedamaks. Tihe konkurents iga sõitja pärast püsib
seniajani.

Ümber maja on 70 sentimeetri
sügavusele kaevatud seitsmekiuline
vasktraat, mis pidavat halva energia
ära võtma. Kõik mehed naersid
hirmsasti.
KADRI ÕMBLUS, majaomanik
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RÄNDEKAVA

Viljandi esimesed pagulased
muutusid illegaalideks
Marko

Suurmägi

marko.suurmagi@aJaleht.ee

Sügise hakul Türgist Viljandisse saabunud Süüria
pagulaspere muutus kolmapäeval Saksamaal illegaalideks. Kevadel siia elama tulnud pagulaspere tahab Sakala andmetel samuti Eestist lahkuda.

www.prokliima.ee
Uus nimi,
vanad tegijad!

viljandi@prokliima.ee
Tel 520 5163, 534 87803

Leola 58 ~ II korrus
«Meie jaoks muutus see, et
nüüd võivad koolid ja lasteaiad selle pere lapsed oma nimekirjast kustutada,» vastas
Viljandi abilinnapea Janika
Kivistik küsimusele, mida tähendab linnale see, et veebruaris Saksamaale reisinud
kuueliikmelisel perekond Kasemil sai võõras riigis 90 päeva täis. Eesti riik lõpetas samal ajal neile peretoetuse
maksmise.

ILM
18 °C
Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool
sajab hoovihma. Puhub
läänetuul kiirusega 4–8
meetrit sekundis. Sooja
on 14–18 kraadi. Päike tõuseb Viljandis kell 4.32 ja
loojub kell 21.59.

Algul olid Eestis rahul
Süüria suurimast sõjakoldest
ehk Aleppo linnast pärit perekond Kasem tuli Viljandisse
eelmise aasta septembris. Enne seda elasid nad mitu aastat
Türgi pagulaslaagris. Novembris rääkis pereisa Sakalale, et nad on Viljandis oma
eluga väga rahul ning lapsed
õppisid koolis ja lasteaias eesti keelt.
Kui perekond veebruaris
Saksamaale sõitis, oskasid lapsed Viljandi linnapea Ando
Kivibergi kinnitusel end juba
eesti keeles lihtsamate sõnadega väljendada. Jakobsoni
koolis registreerisid kõik IX
klassi õpilased end Süüriast
tulnud laste tugiisikuteks. Linnas tegutsevad heategevusorganisatsioonid kogusid sõjapõ-

genikele rõivaid ja muud abi,
et nad külmas talves paremini
hakkama saaksid.
Saksamaale läksid nad
ametlikult külla oma seal elavatele sugulastele, aga tagasi
nad etteantud aja jooksul ei
tulnud. Samuti jäi neist maha
Männimäel asuv korter ning

VILJANDIS
Doonoripäev
Viljandi haigla peahoone
C-korpuse III korruse saalis saab täna kella 9.45–13
verd loovutada. Kaasa võtta isikut tõendav pildiga
dokument.

Teatriõhtu
Täna kell 19 mängib Uga-

la teater menulavastust
Mullu novembris kinnitasid Süüriast põgenenud ja Viljandisse elama saadetud perekond Kasemi liikmed Sakalale, et neile meeldib siin.
Veebruari keskel aga pere lahkus Viljandist, et Saksamaal õnne otsida.
Marko Saarm
selle üüriliseks on juba uus
Süüria perekond, kes saabus
Viljandisse kevadel.
Janika Kivistiku sõnul on
teine Süüria perekond praegu
Viljandis. «Veel on,» sõnas Kivistik. «Oma tõlgile ja tugiisikule on nad selgelt mõista andnud, et kauaks nad siia jääda
ei kavatse.»
Perekond Kasem Saksamaalt eilseks tagasi ei tulnud
ja nüüd on nad seal ametlikult
illegaalid. Eestis antud rah-

vusvaheline kaitse säilib neil
seni, kuni Süüriasse saabub
kindel rahu.

Tabamisel tagasi Eestisse
Siseministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Karin Kase
sõnul on kord selline, et kui
nad Saksamaal tabatakse, siis
saadetakse nad tagasi Eestisse. Kui suur on sellise stsenaariumi tõenäosus, Kase arvata
ei osanud. Tema sõnul taba-

takse illegaalid enamasti siis,
kui nad hakkavad riigiga mingil moel suhtlema, näiteks toetusi küsima.
Saksamaalt saadetakse sel
moel tabatud illegaale teistesse Euroopa riikidesse välja pidevalt, kuid hinnanguliselt on
väljasaadetavate osa kõigist illegaalidest väga väike.
Eestist on lahkunud üheksa
pagulasperet. Kaks neist on
nüüd välismaal ametlikult illegaalid ja seitse on reisil. Rah-

vusvahelise kaitse saajatel on
õigus 180 päeva jooksul Euroopa Liidus reisida kuni 90 päeva. Selle ületamisel peatatakse peretoetuste maksmine. Samas pole neil teistes liikmesriikides võimalik töötada ega
toetusi saada. Eestisse naasmisel on neil jätkuvalt õigus saada tugiisiku teenust ning võimalus jätkata keeleõppega.
Rändekava alusel on Eestisse tulnud 150 inimest, neist 49
on siit lahkunud.

«Erakordselt heatahtlik
mees».

Laulu saadavad
kontrabass
ja kitarr
Täna kell 20 lokaalis Legend algaval muusikaõh-

tul esinevad Saksamaalt
pärit Paula Wünsch ja lät-

lane Ruta Kergalve.
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Tugev Eesti

JUHTKIRI

Usaldus otsas

Olukord

Eesti Vabariigi valitsuses on
väga plahvatusohtlik. Eilsed reaktsioonid
riigihalduse ministri Mihhail Korbi NATO-teemalistele väljaütlemistele annavad sellest tunnistust.
Keskerakondlasest minister ütles Haapsalus veteranidega kohtudes, et ta
pole NATO liikmelisuse
poolt, lisades: «Aga kui teha oma armee, läheb see
veel kallimaks. Saate aru?
Soomlased ehitavad oma
armeed, nad on NATO-st
eraldi, tegelevad ise oma
riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi.»
Poleemika tekkides
Korb vabandas väljaütlemise pärast. Ta kinnitas,
et toetab täielikultEesti
kuulumist NATO-sse ning
selgitas, et pidas sõnavõtus silmas tugeva ja iseseisva kaitsevõime arendamise tähtsust.

Mihhail

TULEVAL AASTAL saab Eesti
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Mihhail

Korbi väljaütlemine oli
kahtlemata halb.
Iga selline lause, millest
võib mõista, nagu oleks
Eesti riigil NATO-sse kuulumise osas kõhklusi, on
kõrge riigijuhi suust tulnuna väga kahetsusväärne. Julgeolekupoliitika on valdkond, kus sõnadega võib kergesti suurt kahju tekitada. Seetõttu tuleb selleteemalised sõnavõtud hoolikalt läbi mõelda.
Ent tõe huvides tuleb siiski märkida, et Korbi jutt
ei olnud kuigi resoluutne, vaid pigem arutlev. Ta ei
väitnud, et Eesti peaks NATO-st välja astuma, viidates, et muud lahendused oleksid halvemad.
Kommentaarid Korbi öeldule olid kiired ja jõulised, võiks isegi öelda, et armutud. Ja nii ei reageerinud mitte üksnes opositsioonipoliitikud, vaid ka koalitsioonikaaslased ja erakonnakaaslasest peaminister Jüri Ratas, kes kutsus Korbi vaibale. Kuidas eile
õhtul toimunud omavaheline kohtumine lõppes, ei olnud nende ridade valmimise ajal teada.
Jah, Mihhail Korb keeras supi kokku. Ent tõik, et
tähelepanuväärselt kiiresti tekkis üldine ministri üle
parda heitmist toetav õhustik, kõneleb enda eest.
Usaldus on otsas. Valitsuskoalitsiooni sisekliima ei
ole terve.

VEEBIKÜSITLUS
Kas olete juba midagi tõeliselt suvist teinud?

Vabariik 100-aastaseks. Mitte
kõik need 100 aastat ei ole Eesti
olnud edukas ja vaba riik nagu
praegu. Oma iseolemisele ja
heaolule oleme saanud vundamenti laduda kõigest mõnikümmend aastat.
Tänapäeva Eesti edu aluseks
on lihtne ja läbipaistev maksusüsteem, maailma paremate hulka kuuluv hariduskorraldus ja
hea kaitsevõime. Oleme koos
üles ehitanud tugeva Eesti. Samas kohtame üha enam suhtumist, et kõik see raske tööga saavutatu ei olegi nii oluline.
Praegust rapsivat valitsust nimetavad ettevõtjad ja majanduseksperdid vastutustundetuks.
Kuus uut maksu, eelarve defitsiit, reservide ärakulutamine,
uued laenud, räpakas õigusloome. Eri nurkade alt ja erinevate
rõhuasetustega on valitsuse sellist tegevust kritiseerinud peaaegu kõik, kes on üldse õigustatud etteheiteid tegema, teiste
seas Eesti Pank, eelarvenõukogu, õiguskantsler, kaubandus-ja
tööstuskoda ning tööandjate
keskliit.
Samamoodi arvab ka Reformierakond. Niisugune valitsemine nõrgestab Eestit.
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Reformierakonna
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TAIRO LUTTER (POSTIMEES)

ne valitsus suhtub rahanduse
korrashoidmisesse nii kergekäeliselt.
Eesti majanduskasvu vedur
ei saa olla valitsuse kunstlik
majanduse stimuleerimine laenuraha turule suunamisega.
See võib küll lühiajaliselt mõjuda, ent pikaajaline mõju majandusele on negatiivne ja majanduskeskkonda lõhkuv.
Riik ei tohi vabaturgu sekkuda. Tema ülesanne on vähendada õigusakte ja bürokraatiat,
võidelda korruptsiooniga ning
luua lihtne ja läbipaistev makja ettevõtluskeskkond. Vaid
nii on võimalik innustada ettevõtlikkusele, investeerida ja
töökohti luua. Ning investeerida tuleb meiesugusel väikeriigil eelkõige innovatsiooni ja
tootearendusse.

su-

TÕSI ON, ET EDUKA Eesti ühed

tähtsamad eeldused on tugev
majandus ja jõukas rahvas. Ent
kui rahvas pole vaba ja kaitstud,
pole mõtet rääkida ka tugevast
majanduskeskkonnast.

Võime vaadata uhkusega tagasi viimastele aastatele, kui
oleme suutnud oma riigi kaitsesse panustada vähemalt kaks
protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Meile võib see tunduda juba tavalisena, ent nii
Euroopa kui maailma mastaabis
eristub Eesti positiivselt oma pühendumisega endakaitsele. Oleme oma liitlastele usaldusväärne partner.
Reformierakonna eesmärk välis-ja julgeolekupoliitikas on selge ja kõigile arusaadav: et Eesti
ei oleks enam iial üksi. Eestil on
tugev iseseisev kaitsevõime, mida võimendab maailma parim
kaitseorganisatsioon NATO. Samuti oleme Euroopa Liidu liikmena juba praeguseks ennast
tõestanud ja meie positsioon
Brüsseli koridorides on tugev. On
meie ühine vastutus anda endast
kõik, et see jääks kestma.
MEIL ONRIIGINA olnud tarkust
koguda reserve ja hoida riigi võ-

30%

M ÄE

lakoormus madalana. Vaid korras rahandus annab kindluse, et
me ei ela oma laste arvelt ja suudame vastu panna ka raskematele aegadele. Seda enam on
ebameeldiv vaadata, et praegu-

Uue valitsu koalitso ni

moodustamiseks
on seis
kee-

parlamendis
ääretult

ruline. Võimalikke toimivaid koalitsioone sealt

väga

ei

paista.

Maksukorralduses tuleks
meil pigem lähtuda põhimõttest, et hoiame saavutatut, ärme lõhume töötavaid asju lihtsalt teisiti tegemise pärast. Ja
kui oleme valmis majandust
turgutama, siis mitte riiki paisutades, vaid vastupidi: märkimisväärselt õigusruumi ja bürokraatiat vähendades ehk ettevõtjatele vabamaidkasvutingimusi luues.
VABADUSELE JA JÕUKUSE

kasvule lisaks peame ühiselt
tundma, et see armas paik maamuna peal on meie ühine kodu,
meie kõigi Eesti. Nii nagu iga
kett on sama tugev kui tema
nõrgim lüli, sõltub ka iga riigi
tugevus tema nõrkustest. Nõrgemate aitamine ei ole nõrkus,
vaid tugevamate kohustus.

On meie teha, kas mõistame
vajadust luua võrdsemaid või-

malusi, saavutamaks niiviisi
heaolu kasvu kõikjal Eestis.
Nõrgemate aitamisega teeme
tugevamaks kogu Eesti, kus on
kaitstud eesti keel, kultuur ja
pered.

PRAEGUKASVAVAD rahulolematus valitsusega ning ootus
Reformierakonna suunal. Uue
valitsuskoalitsiooni moodustamiseks on seis parlamendis
ääretult keeruline. Võimalikke
toimivaidkoalitsioone sealt väga ei paista. Tuletan meelde, et
ka praeguse (mittetoimiva) valitsuse moodustamisel lähtuti
põhimõtete asemel pigem ärategemise soovist.
Teisalt kraabib hinge, kuidas
valitsus Eestit minevikku tagasi suunab. Samuti on raske
mõista, miks on IRL oma väärtused maha müünud. Väärtustest loobumine on ühe erakonna karile viimiseks kindlaim
tee. IRL kaotas selles valitsuses
oma näo, väärtused ja paremkonservatiivse maailmavaate.
Ka keskerakonna ebamäärane, aga teadlikkahe peaga ideoloogia annab lisaks arusaamatule valitsemisele muid segaseid sõnumeid. Kas Keskerakond esindab Rahvarinde või
Interrinde ideoloogiat? Igal juhul on ta toonud 25 aasta taguse Interrinde mõtteviisi ja ideoloogia suurejooneliselt Eesti
tipp-poliitikasse tagasi. See on
aga ohtlik trend.
Mõeldes siit edasi, kas Eesti
väärib uut valitsust, on vastus
minu hinnangul jaatav. Ent Reformierakonna huvi ei ole lihtsaltvalitsust lõhkuda. Reformierakond on valmis võtma valitsusvastutust vaid juhul, kui
praegune valitsus on end ammendanud ja uus on valmis viima Eestit edasi. Me ei seisa mitte ainult riigi, vaidka kohalikul
tasandil tugeva Eesti eest. Meile omase targa ja tugeva, ettevõtlust toetava põhiseadusmõttejärgse Eesti eest.
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Viljandi järvele viiv sild tehakse ujumishooajaks korda.

Viiratsi elanik Riina Heinpõld
tõmbas Pärnu jõest välja ligi
üheksakilose haugi.
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ja see tähendab rohkem raha ka linnadele
ja valdadele. Maksuameti teatel
said omavalitsused tulumaksust
aprillis kokku 7, 2 protsenti rohkem
raha kui aasta varem.
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HALJASTUS

Alleed ei taastata
enne, kui tänav
remonditud
Rannar

Raba

rannar.raba@ajaleht.ee

Kui aasta eest Viljandis
Uuel tänaval ohtlikuks
muutunud ebatsuugade
allee maha võeti, lubasid
linnaametnikud, et tänava perv ei jää igavesti lagedaks. Lähiajal pole sin-

na siiski uusi puid oodata, sest esmalt peab tänav
ise korda saama.
Linnavalitsuse haljastus- ja
heakorraspetsialisti
Liisi
Preedinikinnitusel on uue allee rajamise plaan jätkuvalt
jõus, kuid selle juurde ei saa
asuda enne, kui tänavale ning
selle alla jäävale taristule on
tehtud põhjalik uuenduskuur.
«Asjad tuleb teha õiges järjekorras. Noori puid pole mõtet
mulda panna enne, kui on teada, kust täpselt hakkavad tulevikus j ooksma sõidutee j kõnniteede servad. Pealegi võiks
puud tulevaste tööde käigus
rasketele masinatele ette jääda,» selgitas ta.
Küll aga kinnitas spetsialist, et mitteametlikus vormis
on põgusalt nõu peetud, millist liiki puid sobiks Uuele tänavale kasvama panna. «Õigemini öeldes oleme kasutanud
pigem välistamise meetodit.
Kui algul käisid juttudest läbi tammed, mis iseenesest on
väga ilusad ja väärikad puud,
siis praeguseks oleme jõudnud veendumuseni, et nende
istutamine poleks kuigi hea
mõte. Tammed ajavad palju
sodi ning nende lehed kõdunevad väga kaua. See aga
võiks aastate möödudes kaasa tuua tänavaäärsete majaomanike pahameele oleme
seda näinud mitmel pool, kus
praegu suured tammedkasvavad.»
Lisaks oletas Liisi Preedin,
et tänavat ei hakka palistama
ka okaspuud. «Eks see küsimus tule lahendada projekteerimise käigus, aga millal selleni jõutakse, on mulle esialgu
teadmata,» võttis ta teema kokku.
Majandusvaldkonna abilinnapea Kalvi Märtin rääkis, et
juba käesoleva aasta eelarves
on olemas raha, et tellida hanke korras rekonstrueerimisprojekt Uue tänava sellele lõigule, mis jääb bussijaama ja
Uueveski tee vahele. Seal asus
vaid väike jupp omaaegsest
ebatsuugaalleest.

Veski talu
laadalisi
rõõmustavad
vigurlinnud,
Ladad ja
vanatehnika
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Pühapäeval, 28. mail on Kol-

ga-Jaani vallas Vissuvere külas Veski talus tulemas neljandat kevadet järjest käsi-

töö-

ja vanavarapäev.

Veski talu peremees Aivo
Jurak nentis, et nagu tavaliselt ootavad nad kohale palju käsitöö ja vanavaraga
kauplejaid, aga ka istikumüüjaid, näiteks on oma taimedega kohal Eesti roosikasvatuse isa Rein Joost. Samuti müüakse vanatehnikat

a

–

Veski talus võib sel pühapäeval näha paabulinde ja vigurkanu
Aivo Jurak
ning silitada kitse- ja lambatallesid.

Kohti, kus veel aasta tagasi kasvasid paarikümne meetri kõrgused ebatsuugad, märgivad praegu halidlaigud tänav ä rseml ur l. Ran arR ba

Uue tänava mägi saab
siledaks juba sel aastal

Samas hellitas ta lootust, et
kui eelarve hetkeseis peagi
üle vaadatakse, leitakse võimalus samasse hankesse liita
ka Uueveski tee ja Allika tänava vaheline lõik, mille ääres kõrgus eelmise allee põhiosa.
«Meie tegemised on tihedasti seotud Viljandi Veevärgi
plaanidega, kes loodab saada
suure summa abiraha tänava-

Uue tänava mägi, mille kaudu
siseneb Viljandisse suurem osa
Tartu poolt tulijaist, saab sel suvel siledama asfaldi ning osaliselt uued äärekivid.
Poolt linna läbiv konarliku
asfaldi ning lagunenud või olematute kõnniteedega Uus tä-

valgustuse tänapäevastamiseks. Kui see peaks neil õnnes-

häbiplekke olnud juba aastaid.

tuma, siis on Uue tänava ülemine ots kindlasti üks esimesi, mis töösse läheb ning seepärast oleks hea, kui projekt
oleks juba valmis,» täpsustas
Märtin.
Seda, millal kõnealusel kahel lõigul reaalsed teetööd
võiksid pihta hakata, ei söandanud abimeer öelda. «Selge
on see, et Uus tänav ei kannata praegu mingit kriitikat. Samas on tegemist linna ühe põhitrassiga, mida kasutavad
peaaegu kõik Tartu poolt tulijad. See peab lähiaastatelkorda saama ja ma loodan väga, et
pärast sügisesi valimisi võimule tulevad inimesed annavad
endast ses osas parima.»

nav on Viljandi üks suuremaid

Kui tänava kesklinnapoolses
põhiosas on projekteerimishange alles ettevalmistamisel

ning esimesed remonditööd algavad parimal juhul järgmisel
aastal, siis linna serva jäävale
poole kilomeetri pikkusele lõigule antakse uus nägu juba tä-

navu.

Abilinnapea Kalvi Märtini jutu kohaselt on kavas algaval suvel Kösti ristmiku ja Allika tänava vahelisel lõigul pealmine asfaldikiht üles freesida ning uuega asendada. Samuti näeb

tööplaan ette kaevukaante kõrguse kohendamist ning sõidutee ja haljasala piiritlemist äärekividega seal, kus seda seni
pole tehtud.
«Saame mäe esimesena ära
teha tänu sellele, et seal pole

tarvis esmalt välja vahetada
maa-alust kaablivõrku ja torustikku. Taristu on seal korras,

mistõttu võime piirduda lihtsamate töödega,» lausus ta.
Rannar Raba

ja toidukaupa, sealhulgas

suitsukala.
Poolsada Ladat
Oma masinaid tuleb Veski
tallu näitama Eesti Ladaklubi. Kohale vuravad ajaloohõngulised autod õhtul enne
laadapäeva. Juraku andmeil
on kirja pandud umbes 30
masinat. Peremees avaldas
lootust, et Ladasid tuleb üritusele veel rohkem, nende
hulgas vanu ja väga rariteetseid musta numbriga uunikume, mis on taastatud sellisena, nagu nad tehasest kunagi väljusid, neist vanimad
on 45-aastased.
Marten Kütt Eesti Ladaklubist ütles, et see on nende igakevadine väljasõit.
«Paljudel on Ladad nostalgia pärast, neid on ehk sama
masinaga sünnitusmajast
sõidutatud. On ka motosportlasi, kellele on Žiguliga sõitmine jõukohasem,» selgitas
ta.

Veski tallu oodatakse ka
vanu Moskvitše ja Zaporožetseid ning muid vanu sõidu-

keid, sealhulgas mootorratTänavu saab siledama ilme see Uue tänava lõik, mis jääb Kösti ristmiku niAgl ikatänav vahel .

taid.Peremehel on endal väljas mitu uunikumi, teiste seas
rohkem kui pool sajandit eakas Ivani villis GAZ-67B. Fir-

mad esitlevad ka uusi traktoreid ja põllutehnikat.
Veski talus on võimalik
uudistada stiilselt taastatud
võimsat maakividest magasiaita ja sellesse loodud muuseumi ning vaadata talu loomi ja linde.

Looduslikud pügajad
Aivo Jurakmüüb soovijatele
ka kitse- ja lambatallesid.
Lambaäri on Jurakukinnitusel praegusel ajal väga
kuum, paljud inimesed on
hakanud muruniiduki asemel looduslikke pügajaid eelistama.
Veski talus saab näha ka
põnevaid jänesetõugusid, samuti kõikvõimalikke vigurkanu ja paabulinde ning
nende tibusid. Kuna paar
aastat tagasi murdis rebane
palju tiivulisi, siis nüüdseks
on neile ehitatud spetsiaalne metsaloomade eest kaitsev turvaline maja.
Loteriil loositakse lastele
Claasi mängutraktor ja naistele tolmuimeja. Meelelahutuse eest hoolitsevad Pärna
talu lõõtsapoisid Ain ja Ainar Arula. Kohal on maanteeameti ohutustelk ja pöörlev auto. Nagu Jurak ütles,
saab auto katusele keeramist
proovida ilma rahata. Põnevust tõotab tuua veel asjaolu,
et talu hoovis korraldatakse
väike joogatund.
«Talu heakorda ja loomi
tulevad neljapäeval uudistama Kolga-Jaani lasteaed ja
reedel Leie lasteaed,» rääkis
Jurak. «Senistel kordadel
oleme alati saanud superilma, loodame, et lähebka seekord nii. Omal ajal jätsin
komsomolimaksu maksmata,
näib, et see on olnud vanajumalale meelepärane tegu,»
nentis Veski talu peremees
muheldes.
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Taksorakendused
püsivad Viljandis
varjusurmas
Greete

Palgi

greete.palgi@eestimeedia.ee

Tartus ja Tallinnas ei ole
probleem paari näpuvajutusega nutitelefoniekraanil endale takso välja valida hinna, asukoha ja mugavuse järgi. Viljandis, kohas, kust pärineb ühtlasika üks taksorakendusena kasutatav
Wisemile, asjad nii lihtsalt ei käi.

Viljandi gümnaasium kutsub viiendale öölaulupeole.

Rändav
laulupidu jõuab
palliplatsile

Proovides nii töönädala alguses kui ka lõpus Taxify ja
Wisemile’iga taksot tellida,
tuli mõlema puhul ekraanile
ühesugune teade, mis andis
märku, et ühtegi vaba sõidukit läheduses ei ole. «Wisemile on populaarne tudengite seas, kes kasutavad rakendust eelkõige reedeti japühapäeviti ülikooli ja kodukoha
vahelisteks sõitudeks. Töönädala keskel on Wisemile’i rakenduses tõesti suhteliselt vähe sõidujagajaid,»
ütles
Wisemile’i tegevjuht Arti
Kütt.

Äpi kasutamine Viljandis
Taxify esindaja Marilin Noorem ütles, et äppi saab Viljandis küll kasutada, aga aktiivseid juhte on praegu linnas
vähe. «Aktiivselt tegutseme
praegu suuremates linnades
nagu Tallinn ja Tartu. Laienemise eelduseks on juhtide
huvi ning klientide vajadus

teenuse järele,» selgitas Noo-

rem. Ta lisas, et platvormi kasutamine on paindlik, sest
juht saab nõudlusekorral töötada parajasti seal, kus tahab.
«Tulevikus plaanime Viljandile kindlasti rohkem keskenduda ning suurendada juhtide ja tellimuste arvu,» ütles
Noorem.
Sakala proovis järele, kuidas Taxifyga nädalavahetusel
lugu on. Nii reede, laupäeva
kui pühapäeva õhtul avas
siinkirjutaja nutitelefonis rakenduse, et vaadata, kas Viljandis leidub mõni vaba takso. Tõenäoliselt sattus kontrollimiseks aga halb aeg, sest
igal katsetatud ajal ütles
Taxify äpp, et sõiduvalmis autosid ei ole. Marilin Noorem
aga kinnitas, et sõite siiski toimus.
Enn Metsar, kes on Uberi
Baltikum tegevjuht, selgitas,
et tavaliselt tulevad nad teenusega turule suuremates linnades, kus elab rohkem inimesi ja seetõttu on ka rohkem
võimalikke juhte ja kliente.
«Sedasi saame tagada suurema rahulolu teenusega mõlema poole jaoks,» ütles Metsar.
Lubadust lähiajal Viljandisse laieneda ta aga ei andnud.
«Tahame oma teenusega jõu-

MARKO SAARM

Kui Viljandis tekib vajadus taksoga sõita, ei saa loota Uberi, Taxify ega Wisemile’i peale.

da kõikjale, kuid praegu keskendume siiski Tallinnale.
Töötame selle nimel, et tulla
nõudlusele vastu ja laieneda
tulevikus teistessegi linnadesse.»

Wisemile raha ei võta
Viljandi päritolu sõidujagamise ettevõte Wisemile on
teistest taksoäppidest hinna
poolest üle. Taxifys peavad
privaatjuhid, kes teevadkuus
alla kahesaja sõidu, viiendiku teenistusest välja käima,
ja taksojuhid maksma 50 senti tellimuse pealt. Uberis on
sarnaselt Taxifyle juhtidel vaja anda 20 protsenti tulust
platvormile.

Wisemile on kõigile tasuta
ning vahendustasu pole ettevõte sõidujagamise eest kunagi võtnud.
«Sarnaselt sõidujagamisele on Wisemile’i taksorakendus samuti ilma vahendustasudeta ning kogu teenitud tulu sõidu pealt saab juht endale,» lausus Kütt. Tema andmeil on Viljandis Wisemile’iga

liitunud üle 20 taksojuhi.
«Enamik Viljandi taksojuhte
ei kasuta aktiivselt ühtegi taksorakendust,» nentis Kütt.
Centrumi Takso taksojuht
Janek Kabanen lausus, et ei
ole mõtet äppe klientide
võitmiseks kasutada. «Eelmisel aastal ma proovisin
Wisemile’i, aga uusi kliente
sain väga vähe juurde.» Ta
hinnangul on see pigem positiivne, et Viljandis ei ole taksoäpid populaarseks muutunud, kuna siinsed juhid ei
pea samasuguseid tingimusi
täitma nagu taksofirmades
töötajad. «Meie peame iga
viie aasta tagant koolitusel
käima. Samuti peavad juhid
ja autod vastama kindlatele
tingimustele,» rääkis Janek
Kabanen.
Ta ütles, et kui kliendid tahavad sõita juhiga, kes pole
koolitust läbinud, on see nende valik, kuid klient riskib
teenuse kvaliteediga, kui valib taksot vaid hinna järgi.
Centrum Takso taksojuht Mati Juhkam ütles, et põhilise
klientuuri moodustavad pen-

AIVAR AOTÄHT

sionärid ja nemad äppe ei kasuta, vaid helistavad teadatuntud numbrile.

Mugavus säästmise üle
Arti Kütt tõi välja, et sõidujagamine nõuab inimestelt mõttelaadi ja harjumuste muutmist ning see on väga pikaajaline protsess. «Enamik inimesi ei ole praegu veel valmis
väikese lisatasu eest kaasreisijaid endaga võtma ning nad
eelistavad pigem sõita oma autoga üksinda,» selgitas Kütt.
Ta lisas, et saastamise ja
ummikute vähendamine ning
sõidukulude säästmine ei
kaalu enamikul inimestel
üles privaatsust, mida kogeb
juht üksi oma autoga sõites.
«Hoolimata isegi sellest, et
ühe auto ülalpidamine maksab kuus orienteeruvalt 300–
400 eurot.»
Ei Taxify ega Uber avaldanud, kui palju sõite nad päevas teevad. Wisemile’i tegevjuht Arti Kütt aga ütles, et iga
päev jagatakse 10–50 linnadevahelist sõitu.

Käesoleval reedel leiab aset
viies Viljandi gümnaasiumi
öölaulupidu. Kell 21 gümnaasiumi hoovi rohelisel platsil algavale peole oodatakse kõiki
linlasi ja sõbralikke laulu armastavaid inimesi.
Korraldajate kinnitust mööda on laulupeo kava koostatud
selliselt, et pealtvaatajad saavad kaasa laulda. Enamasti on
repertuaaris tuntud ja rahva
seas armastatud laulud. Kandvaks jõuks on gümnaasiumi
õpilased. Koos publikuga hoiavad lauluviit gümnaasiumi
noortekoor, saatebänd, solistid, vokaalansamblid ning ansamblid Sent From Viljandi ja
Pärimootor. Samuti astuvad
üles kooli vilistlased, akadeemia tudengid ja õpetajad.
«Kõik peol kõlavad laulud on
eestikeelsed. Me lähtume noorte endi maitsest, aga päris kõike me neil maitsta ei lase, ise
peab ka midagi valima ning
mulle tundub, et nad on
ka meie pakutava
vastu võtnud,» kinnitas PilleKährik
(pildil), üks peo
korraldajatest.
«Kuna on noortepeo aasta, siis
kõlab
tänavu
Gustav Ernesaksa
«Mu isamaa» ning
teisi kuulsaid laulupeo
hitte.»
Kährik kinnitas, et peole on
igal aastal külalisi kutsutud ja
erandiks pole ka tänavune. Sel
aastal on külalisesinejad Tartu Tamme gümnaasiumist,
kust tulevad GunnarPettai juhendatav veerandsajaliikmeline puhkpilliorkester ja noorte segakoor, mida juhendavad

Haridus-

Anneli Leima ja Karin Taukar. Samuti on esinejaid Suure-Jaani muusikastuudiost ja
Viljandi muusikakoolist.
«Proovime seekord laulmist
puhkpilliorkestriga,»
koos
rääkis Kährik. «Sellel aastal
oleme esimest korda kooli palliplatsil. Me rändame iga kord
uude kohta, iga kord proovime
leida paremat. Ideaalset paika pole veel avastanud ning
näis, kuidas läheb palliplatsil.
Meil on õnneks koolimaja
ümbrus lai ja suur, otsimisruumi jagub. Pidu aga alustasime
üldse ilma koolimajata Ugalapoolselt tiigikaldalt. Nüüd on
koolimaja valmis ja me oleme
ekselnud selle ümber.»
soovitavad
Korraldajad
pealtvaatajatel kaasa võtta
oma piknikukorvi, et muusikalist elamust eri maitsetega
vürtsitada. Kohapeal saab
kaasalaulmiseks osta lauliku
või laulda digilaulikust.
Kähriku sõnul on
esinejaid umbes 150.
«Ja ma ei nimetaks ülejäänud
inimesi publikuks, nad on ikka kaasalauljad.
Me ei tee laval
kontserti, meie
teeme seal eeslaulmist, selleks et
oleks hea kaasa laulda. See ongi meie laulupeo
eesmärk.»
Umbes kella 23-nikestev öölaulupidu on tasuta ning sinna
on oodatud kõik Viljandi elanikud ja külalised, kooli õpilased, õpetajad, lapsevanemad
ja vilistlased. Vihma korral
saab pidu teoks koolimajas.
(Sakala)

ja sotsiaalvaldkonna

koolitused
PÄRNUS
19.06-18.07 Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus
TARTUS
07.06–31.08 Lapsehoidjate kursus
14.06–01.11 Tegevusjuhendaja koolitus
16.08–27.10UUS!Tugiisikukoolitus
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KALAPÜÜK

Kange Viiratsi
naine tõi jõest
välja ligi
üheksakilose
haugikolli
Marek

Tiits

marek.tiits@ajaleht.ee

Laupäev, 20. mai jääb Viiratsi elanikule Riina Heinpõllule kauaks meelde. «Elu kala,»
ütlevad kalamehed sellise võimsa haugi
kohta, kelle Heinpõld Soomaal Pärnu jõest
välja tõi. Kaunis vetehunt tähistaski kirgliku
hobikalastaja uut isiklikku rekordit.
«Sõitsime abikaasaga kell
kuus hommikul välja,» rääkis
Riina Heinpõld eile Sakalale.
«Püüdsime Karuskose kandis.
Mitutundi valitses vees täielik
vaikus, kala üldse ei võtnud.
Kella 11 paiku aga tundus, nagu oleks haugid lõunale tulnud. Järsku algas hirmus võtmine ja kala, kes lanti ampsas,
oli korralik: saime kolme- kuni viiekiloseid hauge.»
Kaldal möödakõndinud kalamees, kes Heinpõlluga tolle
kotis oleva saagi üle lõõpima
jäi, sattus aga ootamatult tunnistajaks tema silme all puh-

kenud võitlusele naisterahva
ja kala vahel.
«Kohe, kui landi pihta pauk
käis, sain aru, et siit tuleb midagi suurt,» meenutas Heinpõld.
«Olime jõel kummipaadiga,
abikaasa muudkui juhendas,
ikka «Hoia nüüd!» ja «Väsita, väsita!». Ma siis väsitasin, sõda oli
kõva, oma 20 minutit tihedat
tööd. Ritv oli viimasevindini vibuks paindunud. Lõpuks oli
haugil toss nii väljas, et sain ta
paadi äärde kerida. Abikaasa
tõstis kala käega paati. Kahva
ta lihtsalt ei oleks mahtunud.»
Oma rekordkala meelitas

naine jõest välja 2 eurot ja 50
senti maksnud plekklandiga.
«Ei mingit peent vooblerit ega
muud,» ütles ta naerdes. «Tavaline Vene toodang!»
Riina Heinpõllu senine haugirekord oli kuus kilo. «Olen
kirglik kalamees,» kinnitas ta.
«Juba lapsest saati, nagu mu
õed-vennadki. Praegu jagan
ka abikaasaga ühist hobi, viimased 15 aastat olen kalapüügiga eriti aktiivselt tegelenud.»
Sõbrad ja kolleegid on tublile kalanaisele vägitüki eest
ohtralt tunnustust jaganud.
«Eks sellest võitlusest saadud
adrenaliin ole seniajani veres,» tunnistas naine naeruselt. «Võtab südame veel tänagi kiiremini põksuma, kui neile hetkedele mõtlen.»
Kevade tulektähistabki Riina Heinpõllule jatema abikaasale igal aastal kalale pääsemist ning mai- ja juunikuus
veedavad nad iga vaba hetke
vee peal. «Järgmine kalaretk
on plaanis juba homme,» kinnitas ta rõõmsalt.

110 sentimeetrit ja 8,6 kilogrammi puhast jõudu ja ilu. Just sellise, oma elu kala sikutas Viiratsi naine
Riina Heinpõld möödunud laupäeval välja Soomaal Pärnu jõest. Võitlus vetehundiga kestis ligi pool
tundi, enne kui elukas paati saadi.
Erakogu

Maailma suurimast veebipoest leiab Viljandi vapiga särgi
Marko

Suurmägi

marko.suurmagi@ajaleht.ee

fopunktis olnud, ehkki Viljan-

di sümbolitega särke on päris
hulgaliselt.

Maailma suurima veebipoe
miljonite müügis olevate toodete seast leiabka Viljandi nime ja valede värvidega vapiroosiga T-särgi. Ühegi teise
Eesti linna reklaamsärke selles netipoes ei müüda.
«Me pole selliseid särke kunagi varem näinud ja kindlasti mitte tellinud,» sõnas Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juht Krista
Kull, kes peab Hiinas tegutseva Aliexpressi netipoes pakutavat T-särki üsna koledaks.
Ka Viljandi turismiinfopunkti juhataja Angela Aru
sõnul pole vapiroosiga särke
teadaolevalt kunagi tehtud.
Vähemalt müügis pole neid in-

Netipoest leitava T-särgi
juures rõõmustab Kulli see, et

hiinlased on pidanud Viljandit piisavalt heaks kaubamärgiks, et seda särgile trükkida,
kurvastab aga see, et kasutatud on valede värvidega vappi.
Lisaks püüab linn sellistelreklaamtrükistel ametlikku vappi vältida ning särkidel, kruusidel, pastakatel ja muudel
Viljandit tutvustavatel toodetel kasutatakse mullu valminud logo.
Kui kaua 10 dollarit ja 11
senti maksvat Viljandi nime ja
vappi kandvat särki netipoes
on müüdud, pole teada, kuid
tooteinfo näitab, et ostjad pole
seda üles leidnud või ei meel-

di see neile.Kuue kuu jooksul
on tehtud vaid kaks ostu, mõlemad esmaspäeval, tõenäoliselt on ostjaks üks inimene ja
tellitud on need Eestisse.
Just samal ajal, kui eestikeelses sotsiaalmeedias hakkas levima pilt Aliexpressis
pakutavast Viljandi T-särgist,

jõudsid raekotta Viljandi
ametlikud särgid. Iirimaal valmistatud ja Eestis trükitud
valged särgid saabusid eelmisel nädalal ning mustad jõudsid kohale teisipäeval.
Juba täna jõuavad need Viljandi turismiinfopunkti müügile, kus samasuguse logoga
kaubaks olevaid plekk-kruuse
on viimase kuu jooksul hästi
ostetud. Krista Kulli sõnul on
plekist kruuse müüdud nüüdseks üle 50 ja on tulnud tellida
uus partii.
Viljandi turismiinfopunktis

on võimalik leida hulgaliselt
linna nime ja sümboleidkandvaid särke. Nii on seal valikus
paadimehega, maasikaga ning
tikutopsimehe ja -naisega särgid. Samuti on infopunkt ise

tellinud linna uue logoga särke
ning neid on väga paljudes värvides. «Selle logoga särke hakati kohe küsima, kui logo valmis
sai,» meenutas Angela Aru.
Selline särk on müügil netipoes Aliexpress. Lisaks roosale on pak umisemust,umesin e jva lgeK.uvatõm is

Aliexpressi netipoes müü-

davate Viljandi särkide puhul

«Iirimaal,» leidis ajakirjanik Marko Suurmägi linnavalitsuse pressiesindaja Johan-Kristjan Konovalovi
selja taga askeldades vastuse küsimusele, kus on ametlik Viljandi logoga valge särk tehtud. Must
särk, mis on avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kulli käes, on tehtud Hispaanias. ELMO RIIG

on keeruline selgeks teha, kus
nad on toodetud või milline
firma neid müüb. Ainus viide
on kaubamärgile, mis tegutseb
ainult nimetatud netipoes ja
pakub ostjatele suurel hulgal
kirjadega trükitud särke. Peamiselt on kirjutatu seotud mõ-

ne maailmakuulsa sportlase
või spordiklubiga ning palju
on ka Venemaa või endise
Nõukogude Liidu temaatikaga
särke.
Nii otseselt Eestile osutavaid tooteid kui Viljandi
T-särke on maailma suurimas

netipoes väga vähe. Mõni rii-

deese kannab kirja «Eesti» või
«Estonia». Ühegi teise Eesti
linna nimega rõivaid müügil ei
ole, küll on võimalik osta Tallinna, Tartu ja Viljandi lippu
ning Tallinna ja Tartu vaadetega pilte.
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Vanasti populaarne telegramm
elab edasi vaid mälestustes
Kunagi arvati, et kino tapab teatri või televisioon kino. Nii siiski ei läinud. Küll aga kadus igavikku paljude jaoks ilmselt
märkamatult klassikaline telegramm.
–

–

Mai lõpus möödub täpselt viis
aastat päevast, mil Eesti Posti
kaudu oli võimalikviimastkorda telegramme saata ja vastu
võtta. Eesti Posti ehk Omniva
meediasuhete juht Mattias
Kaiv ütles, et selle teenuse
osutamine lõpetati mahtude
vähenemise tõttu.
«Aeg-ajalt pannakse posti
küll margiga ümbrikke, millele on peale kirjutatud «Telegramm»,» lausus ta. «Sel juhul
toimetame saadetise kohale
kui tavalise kirja.»
Selle kohta, millistel aastatel ja kui palju saadeti telegramme kõige rohkem, pole
Kaivi sõnul sidefirmal andmeid välja nopitud.
Eesti Posti varasemale infole tuginedes on Sakala kirjutanud, et telegrammiajastu
lõpp ei tulnud ootamatult. Nii
polnud 2008. aasta algusest
enam võimalik telegrammi

saata Viljandimaa postkontoritest ning Eestis jäi telegrammiteenus veel alles 11 postkontoris endise 494 asemel.
Toonase sidefirma Elioni
klientidele jäi mõneks ajaks
kehtima võimalus saata telegramm telefonitsi, helistades
sellekohasel lühinumbril.Eesti Post sulges oma telegrammiteenuse 2012. aasta 31. mail
ning päev hiljem eemaldati
see ka Elioni hinnakirjast.
Elioni järglane on Telia
Eesti ning selle firma meediasuhete juhtRaigo Neudorf ütles, et Elioni telegrammiteenus läks üle osaühingule Telegraf, mis pakub te-

Isiklikud kogemused
Mustla postkontori klienditeenindaja Lia Leppik läks riiklikusse postiasutusse tööle 1975.
aasta suvel ning mäletab, et
toona oli telegrammi saatmine nõutud teenus.
«Töötasin algul Abja-Paluoja postkontoris ehk sidejaoskonnas, kus oli telegrammiaparaat,» meenutas ta. «Masinast tulid välja kitsal paberlindil teated koos aadressiga.
Meie ülesanne oli need juppideks lõigata, blanketile kleepida ja anda telegramm postiljonile kohaletoimetamiseks.»
Kui kunde tuli postkontorisse ja tahtis telegrammi saata,
siis täitis ta esmalt blanketi,
misjärel sideoperaator nagu
ka Leppik arvutas sõnade
pealt kokku hinna. Seejärel
toksis töötaja sõnumi sisu telegrammiaparaati selle küljes
oleva klaviatuuriga. Teise võimalusena jõudis telegrammide sisu ühest postkontorist teise telefoni teel.
Täpitähti
paberlinttelegramm ei tunnistanud ja seega näiteks sooviti palju oenne
suennipaeeva puhul. Kui üks
sidetöötaja telegrammi sisu telefoni teel edasi ütles, kirjutas
teine sellekäsitsi blanketile ja
siis olid ka kõik tähed ning
märgid lubatud.
Tekstimahu piirangut Leppik telegrammide puhul ei mäleta, sest iga sõna maksis ning
nõnda polnud kombeks sellist
sideteenustpikema kirjavahetusena kasutada. Enamasti
piisas paarikümnest sõnast
küll ja veel.
«Mustla postkontorisse tulin
1977. aastal ja siin oli telegramm väga nõutud seoses sõjaväelastega, kes töötasid Suislepa len–

–

nuväljal,» rääkis Leppik. «Sõjaväelastele saadeti telegramme hästi tihti ja nad käisid ka
ise sageli neid läkitamas. Palju telegramme sai kohalik Leola ettevõtte, kelle kudumitest
läks hulk laiale Venemaale.»
Leppiku sõnul jõudis telegramm Eestis pärale samal
päeval, kui see pandi teele enne lõunat, mil postiljonid polnud veel saadetisi laiali viima
läinud. Kiirtelegramm oli kallim ja see ei tohtinud järgmist
päeva ootama jääda. Üle suure Nõukogudemaa võttis telegrammi pärale jõudmine veidi kauem aega.
«Vahel viisin mõne telegrammi ka ise kohale,» meenutas ta. «Näiteks kui saabus
oluline teade matuste või muu
sündmuse kohta, siis püüdsime kolleegidega telegrammi
õhtul pärast tööd ära viia, kui
saaja elas postkontori lähedal.»

Mobiiliajastu mõju
Millal viimati astus keegi näiteks Mustla postkontorisse ja
avaldas soovi telegrammi saata?
«Meie postkontor on Konsumi kauplusega ühe katuse all
olnud viimased viis aastat ja
selle aja jooksul pole ükski
inimene seda teha soovinud.
Kindlasti ka mitu aastat enne
seda telegramme enam saata
ei tahetud,» meenutas Lia
Leppik. «Maal kadus telegrammiteenus varem ära ja
nõnda sellekohta enam ei uuritudki. Minu arvates jäi nõudlus telegrammide järele tunduvalt vähemaks siis, kui mobiiltelefonid jõudsid tavaliste inimeste kasutusse.»
Leppik lausus, et saatis
oma ajal ka ise telegramme, sest need jõudsid tavakirjast kiiremini pärale. Kõige viimane kord
tal paraku enam meeles
pole, see jäi ilmselt eelmise sajandi lõppu.

«Paar kuud tagasi käisin Venemaal Pihkva postkontoris,
mis meenutas meie kunagisi
sidejaoskondi,» lisas ta. «Küll
jäi siis uurimata, kas Venemaal saab veel telegramme

saata.»

Sõjaväelastelsa deti
ise

telegramme
hästi
ja
tihti nad käisidka
sageli telegramme läkita-

mas.
LIA

LEPPIK, postitöötaja

Mis puutub klassikalise telegrammi ajastu lõpuperioodi
Eestis, siis Sakala hoidis toona hääbuval teenusel veel kätt
pulsil. Nii selgus Eesti Posti ja
sidefirma Elioni endistest
andmetest, et näiteks 2006.
aastal läkitati Eestis telegramme 5667 korral ning 2007. aasta lõpuks prognoositi selleks
arvuks 3200. Suurem osa tol
ajal kogu Eestist saadetavatest
telegrammidest rändas üle
idapiiri Venemaale ja teistesse SRÜ riikidesse.
Nagu eespool öeldud, oli
just 2007. aastal viimast korda
võimalik telegrammi teele
panna Viljandimaa postkontoritest. Tol aastal enne jõule
seisis statistikas, et viimase
kuue kuuga oli Viljandimaal
teele pandud neli telegrammi.
Elioni andmeist on veel näiteks teada, et 1997. aastal saadeti Viljandimaal 1202 telegrammi.

Tarvastu
kooli katus
hakkab vett
pidama
Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Alles läbis Tarvastu gümnaasiumis uuenduskuuri
võimla, suvel aga ootab ees
peahoone katuse remont.
majandusjuht
Kooli
Maire Naaris nentis, et katus ei pea enam vihma ega
talvel sulavett ning laseb
mitmest kohast läbi.
«Suuremad läbijooksud
on koridorides ja raamatukogus. Viimasel ajal peamiselt valitsenud kuiv ilm
on seega meile hästi sobinud,» rääkis ta.
Tarvastu gümnaasiumi
direktor Ene Savi ütles, et
kui ta kuus aastat tagasi
koolijuhiks asus, oli juba
siis põhihoone katuse re-

mont päevakorras.
«Katust on küll võimaluse piires lapitud, kuid sellest pole palju abi olnud,»
lausus ta. «Katuseremondi
ajal ruume lageda taeva alla ei jäeta, kuid ees ootab
põhjalik töö: vanale katusele ehitatakse peale uus
soojusisolatsiooniga lamekatus.»
Naaris ütles, et enam
kui tuhande ruutmeetrise
katuse uuendamine algab
26. juunil ja tärmin kukub
11. augustil. Seega arvestab kool asjaoluga, et kui
väga kehv ilm hoogsat parandustööd häirib, jääb enne uue õppeaasta algust
selle lõpetamiseks varuaega.
Tarvastu vald valis riigihankel katuse remonti tegema aktsiaseltsi Pärlin
ning tasub ettevõttele selle

töö eest 109 000 eurot.
Tarvastu kooli peahooParemal: mõni
telegramm nägi

välja nagu uhke
postkaart.

Vasakul:

täitmist ootav
telegrammiblankett.

All: Viljandisse saadetud
õnnitlustelegrammi tekst.

KILEGRT AKOGU

×
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legrammi edastamise võimalust interneti vahendusel senini.

Aivar Aotäht
aivar.aotaht@ajaleht.ee

Tarvastu gümnaasiumi katuser mont kavons suveku deEl.LMO RIG

ne koos võimlaga valmis
1987. aastal. Ene Savi märkis, et maja remondiga
alustati võimla katusest,
mis renoveeriti 2015. aastal. Kooli territooriumil
asub ka Tarvastu muusikaja kunstikool, mis renoveeriti 2008. aastal ettevõtluse
arendamise sihtasutuse
abil.
Ehkki Tarvastu kool
võib tänavu rõõmustada
nüüdisaegse sisu saanud
võimla ning põhihoone ilmakindla katuse üle, pole
uuendusplaanid sellega läbi. Praegu tegeldakse peahoone ja staadioni renoveerimise projektidele lähteülesande koostamisega.
Tarvastu kooli võimla
remont vältas mullu 20. oktoobrist tänavu 21. aprillini. Peatöövõtja oli osaühing Silindia Ehitus ning
töö läks maksma ligikaudu
400 000 eurot, raha tuli samuti tervikuna valla eelarvest.
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TEEMAD

ToimetajaRANNAR RABA, 433 0051, rannar.raba@ajaleht.ee

Elroni rongid sõidavad neljal suunal:
läänesuunal (Tallinn–Pääsküla–Keila–R iisipere/Paldiski/Kloogaranna),
edelasuunal (Tallinn–Rapla–Lelle–
Pärnu/Viljandi), idasuunal (Tallinn–
Aegviidu–Tapa–Narva/Tartu) ja kagusuunal (Tartu–Koidula/Valga).

SÕITJATEVEDU

Konkurents rööbastel ja asfaldil on
tihe ning üha tihedamaks muutub
Rannar

Raba

rannar.raba@ajaleht.ee

Elron paneb tänavu suvel esimest korda Viljandi ja Tallinna vahelisel rongiliinil väljumisaegu juurde, mis tähendab
pealinna suunal sõitjatevedu
korraldavatele bussiettevõtetele senisest veelgi pitsitavamat
konkurentsi.
Elron ehk riigile kuuluv aktsiaselts Eesti Liinirongid on
eelmistel suvedel lisasõite teinud näiteks Tallinna ja Pärnu
vahel, kuid Tallinna ja Viljandi vahel on see esimene katse.
Alates eelolevast laupäevast
kuni suve lõpuni kehtib graafik, kus peale harjumuspäraste väljumiste on iga päev
üks hommikune väljumine Tallinnast
ja üks pärastlõunane Viljandist.
Ühtlasi pannakse juurde üks
sõit reede õhtul
Tallinnast ja üks
pühapäeva õhtul
Viljandist.

Firma müügi- ja
arendusjuht RonnieKongo (pildil) ütles, et nad küsivad
endalt igal aastal, kas viimaste kuude äritulemused võimaldaksid klientide paremaks

teenindamiseks midagi senisele lisaks ette võtta. «Sel korral pöörasime muu hulgas tähelepanu Viljandi suunale,
sest on ammu teada tõsiasi, et
suvel on pikemate otste järele
suurem vajadus. Võrreldes
eelmise aastaga, mil me lisasõite ei teinud, on oluline muutus ka see, et meil ei ole
enam ühelgi lõigul sellist
raudtee remonti, mis sunniks sõitjaid bussidega
vedama,» kõneles ta.
Ühtlasi
tunnistas
Ronnie Kongo, et tavagraafiku järgi väljub
viimane rong Viljandist
Tallinna juba kella poole kuue paiku, mis on
osale sõitjatele liiga vara. «Vähemalt eelseisvaks perioodiks leidsime nüüd võimaluse seda muret leevendada.»
Kõikide lisatud sõitude puhul on liini lõuna-

poolses otsas ehk Türi ja Viljandi vahelisel lõigul peatus
üksnes Võhmas.
Samas rääkides Viljandi
suuna sõitjate arvust viimasel
aastal, nentis Ronnie Kongo,
et Elronil pole põhjust eriti
rõõmustada. Ehkki laias plaanis on see jäänud samaks, näitasid tänavuse aasta esimesed
neli kuud keskmiselt kolmeprotsendilist langust.

Tallinna–Viljandi liinil tehakse igas kuus keskmiselt
veidi enam kui 30 000 sõitu.
Seejuures on arvesse võetud
kõik sõidud, sõltumata sellest,
kas need on tehtud näiteks
Tallinnast Viljandisse või Türilt Kohilasse.

Remont pärsib
Sõitjate hulga kahanemise
peamise põhjusena näeb ettevõte suuri remonditöid, mis
eelmisel aastal, aga ka tänavu
varakevadel sundisid inimesi
mõnes kohas rongist bussi paigutama. Ehkki nüüdseks on
suurem ehitus lõppenud, kestavad raudtee Tallinna-poolses otsas öised jätkutööd, mille tõttu ei tohi rongid Tallinna
ja Rapla vahel kasvatada kiirust üle 80 kilomeetri tunnis.
Teisisõnu ei saa Elron ka sel
suvel pakkuda ajalises mõttes
kiireimat võimalikku päralejõudmist. Kiirused peaksid
kasvama alles aasta lõpus.
«Sellest hoolimata prognoosime praegu, et aasta kokkuvõttes jääme eelmise aastaga
võrreldes plussi. Esiteks püüa-

me paremaid sõitjanumbreid
lisaväljumistega. Teiseks on

suvi alati see aeg, kui inimesed rohkem rändavad. Oleme
optimistlikud ja loodame näha numbrite kasvule pöördumist,» rääkis Kongo.

Kaikavedu kestab
Linnadevahelist sõitjatevedu
korraldavate bussiettevõtete
omanikud nendivad samas, et
riigi doteeritava rongiliikluse
kvaliteedi mõne aasta tagune
hüppeline paranemine suunab nende tegevust paljuski
seniajani. Olgugi et suures
plaanis öeldakse sõitjate arv
olevat stabiliseerunud, tähendab tihekonkurents alalist toimetamist tasuvuse piiril.
Viljandist väljakasvanud
aktsiaseltsi Hansa Bussiliinid
juhtMadis Lepp märkis, et kui
enne rongiliikluse ajakohastamist küsisid bussifirmad Tallinna–Viljandi vahel sõitja vedamise eest keskmiselt kaheksa-üheksa eurot, siis nüüd on
hind juba mõnda aega püsinud
kuue-seitsme euro kandis.
Seejuures näitab bussiettevõtete omavahelise vägikaikaveo tõsidust seegi, et paari
aasta eest käiku lastud odavpiletikampaaniad, kus esimesena müüdavad pääsmed on
eriti soodsa hinnaga, püsivad
visalt. Ka on populaarsed suuremate linnade, näiteks Tallinna ja Pärnu ning Tallinna
ja Tartu vahel liikuvad odavkaubamärgi all liikuvad bussid, näiteks Lux Ekspress Gru-

Lepp viimaste aastate arengutest rääkides positiivse asjaoluna esile, et sõitjate koguhulk eri rongides ja bussides

on kasvanud. «Ehkki Elron
võttis suure tüki üle, on ka
meil seis võrdlemisi stabiilne.
See näitab, et pileti hinna üldine allatulek pani inimesi
rohkem liikuma.
Kokkuvõttes nentis Madis
Lepp (pildil), et tõsises toonis ärikoosolekutestpole nende sektoris
pääsu ka edaspidi.
«Oleme pidanud
arutama, kas mitte mõnd vähe täituvat liini kinni
panna. Oma osa on
selles olnud kütuse
hinnal, mis eelmisel
aastal oli tõeliselt soodne, kuid mis tänavu kevadel tegi läbi ligi 30-protsendilise hüppe üles. Seni see pileti
hinnas ei peegeldu, mis teisisõnu tähendab, et ettevõtjate seis
on muutunud veelgi pingelisemaks ja rasketest küsimustest
pole kardetavasti pääsu. Praegu on pigem selline äraootamise aeg. Ühelt poolt küll kütuse
hind kerkis, samas on suvi alati tähendanud transpordis teatavat pingelangust. Seega oodatakse nüüd järgmiseperioodi näitajaid ja kui mingeid
strateegilisi muudatusikavandama hakatakse, siis oletatavasti sügisel.»

Millal saab
Viljandist
Tallinna
vähem kui
kahe

tunniga?
Sellest, et rongisõit Viljandist
Tallinna võiks kesta vähem kui
kaks tundi, on unistatud juba
aastaid. Ometi pole vahepealsed tehnilised arendused selle
unistuse täitumist lähemale
toonud ega too nähtavasti ka

lähiajal.
Praegu kehtiva sõidugraafiku alusel on kiireim võimalus

rongiga Viljandist pealinna
jõuda kell 8.47 väljuva rongiga, mis avab Balti jaamas
uksed kaks tundi ja kuus
minutit hiljem. Kõik ülejäänud
sedapidised sõidud kestavad

keskmiselt kaks tundi ja 20
minutit.
Nagu ütles Viljandi maavalitsuse arenguosakonna juhataja
Kaupo Kase, näitavad tänavu-

suvised lisasõidud, et Elron
tähtsustab kõnealust liini, ning
see annab lootust, et positiivseid arenguid tuleb ka tulevikus. «Ega mul siin muud üle jää,

kui soovitada Viljandimaa inimestel sõita rohkem rongiga.

Siis on lootust, et valikuvabadus püsib ka tulevikus suurena
ja vähemalt osa väljumiste puhul suudetakse kiirem sõiduaeg kokku leppida.»
Viimase lausega viitas Kase

pi peetavad Simpel

Expressid.
Teisalt tõstis
Madis

tõsiasjale, et taristu tehniline
tase lubaks juba varsti

märksa kiiremini liini algusest lõppu jõuda, kuid sellele seisavad vastu mitu
teelejäävat omavalitsust,
kes nõuavad peatumist
oma väikestes peatustes.

Ka Elroni müügi-ja
arendusjuht Ronnie Kongo nentis, et eesmärgi
saavutamiseks tuleks
peale kiiruse suurendamise mõni peatus vahele
jätta. «Eks siin tule leida
tasakaal. Mõned rongid

jätavad osa peatusi juba
praegugi vahele, aga öelda, et me hakkame lähiajal veel mingeid peatusi
ära jätma, oleks ennatlik,» sedastas ta.
Lõpetuseks

märkis

Kongo, et tervikuna on
rongiliikluses suund siiski ekspressühenduste
poole, mis

Rongi ja bussi konkurents Tallinna–Viljandi

maakonnakeskustega.

liinil tihenes märkimis-

«Arvata võib, et kui me

väärselt neli aastat

tagasi, kui riigi aktsiaselts
Eesti Liinirongid tõi
rööbastele uued, porgandikarva rongid.

tähtsustavad

just kiiret ühendust

tulevikus kuhugi midagi
juurde paneme, on need just
nimeltkiired ekspressliinid.»

ELMO RIIG
MARKO SAARM

(Sakala)
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PAALALINN

Imposantne maja on elevantide päralt
Egon

Valdaru

egon.valdaru@ajaleht.ee

Kadri ja Madis Õmbluse kolmekorruseline üheksa toaga maja
Viljandis Paalalinnas on stiilselt
taastatud ja sisustatud, aga püsielanikeks on seal 356 elevandikuju.
Viljandi kohvikut juhatav ja

Mustlas kohvikut pidav Kadri
Õmblus ütleb, et see maja, milles on koos keldriga 300 ruutmeetrit pinda, sai ostetud
1998. aastal.
«Kui ma seda esimestkorda
teiselt poolt teed vaatasin, mõtlesin, et see on üks tõeliselt
suur ja natuke sünge vana maja. Selles oli elanudkolm peret
ja kunagi ka üks parteitegelane, mistõttu ongi säilinud linna keskmisest palju suurem
krunt. Ruumid olid siin väga
väiksed ja aed nagu džungel,
aga aegamisi tegime kõik endale sobivaltavaraks,» pajatab ta.

Kadri
Õmbluse

lemmikruum
on valgusküllane salong,

milleseinal
ripuvad Aapo

Puki maalitud
Vitsamees andis nõu
Perenaine meenutab, et tema
tahtmisel käis kohal ka vitsamees Rein Weber. «Tema näitas, kus on majas halvad kohad, ning käskis nendesse
panna halva aura eemaldamiseks džuutvaibad. Ümber maja on 70 sentimeetri sügavusele kaevatud seitsmekiuline
vasktraat, mis pidavat halva
energia ära võtma. Kõik mehed naersid hirmsasti, ka mu
abikaasa. Elektrimees, kes
traati vedas, ütles, et pole enne sellist asja kuulnud.»
Keldris oli Kadri Õmbluse
sõnul varem bassein, aga see
andis palju niiskust ja nii kukkus ehitamise ajal ühtäkki esimese korruse vannitoa põrand
sisse. Naisele meenub veel, et
ehitamise ajal varastati neilt
segumasin. «Leidsime masina

pildid

poeg

Kristjanist ja

tütar Mariannist.
5 ELMO RIIG
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lohistamisjälgede järgi paar tänavat edasi ühestkuurist. Seal
oli ka varastatud jalgrattaid.»

2002. aastal, kui maja remont oli juba enam-vähemvalmis, oli perel plaanis sisse kolida. «Tütar Mariann pidi minema Paalalinnakooli esimesse ja poeg Kristjan viiendasse
klassi. Aga siis ütles mu vanaema, et tema jääb Mustlasse.
Sama teatas paar päeva enne
kooliaasta algust Kristjan. Ja
otsustasimegi, et ei koli
Viljandisse,»

jutustab

Kadri Õmblus.
Nii on uhke maja seisnud 15 aastat tühjana.
Ööbitud on seal vaid vahel
talvel suure külmaga.

Elevandid on

maja au ja
uhkus.

Sünnipäevakingiks on alati mõni elevant. Tortki oli kord selle
kujuga, Urmas Jalaka tehtud.
Elevandikujusid on Õmbluste Paalalinna maja igas
toas ja vaidkaks neist on ühesugused. Neid on igas suuruses ja ise materjalidest: klaasist, puidust, portselanist...
«Kord oli üks kuju pandud
mulle kohviku õuel seisva auto tuuleklaasi peale. «Kadri»
oli peale kirjutatud ja kenasti
pakendatud. Ma ei tea seniajani, kes selle tõi,» meenutab
Kadri Õmblus.
Tema kogus on ka Ott Kiivika Indiast toodud elevant ning
ühe ainulaadse elevandipaari
meisterdas talle
sünnipäevaks
sõbranna Mulgi savikojas.
Maja esimesel korrusel
võib näha vanu lõõtsasid

ja kannelt, mis kuuluvad Kristjan Õmblusele, Mulgi segakoo-

ri dirigendile ja Tallinna 21.
kooli muusikaõpetajale. Teise
korruse hubases salongis on
noobel Estonia tiibklaver, mis
osteti perenaise sõnutsi kaks
aastat tagasi Tallinnast muusikaakadeemia vanade klaverite oksjonilt. Sealsamas hakkab silmakontsertakordion.
«Mina nimetan seda vanaaegseks toaks. Siin on palju
valgust ja õdusust. See tuba
meeldib mulle kõige rohkem,»
nendibKadri Õmblus.
Seinal on kunstnik Aapo
Puki maalitud pildid Kristjanist ja Mariannist. Mariann
noppis omal ajal ETV «Laulukarusselli» saates tiitleid ja
õpib nüüd kultuuriakadeemias huvijuhiks, elab aga ikkagi Mustlas vanematekodus.
Tütre tuba on roosa ja roosiline. Seal on ka roosa elevant. Kadri Õmbluse ja tema
abikaasa magamistoas on elevantidega vaip. Aga nagu naine ütleb, on nad sealses voodis
maganud ehk 20 korda. «Nõudepesumasin on meil veel lahti pakkimata. Pliiti kasutasime
korra vana-aastaõhtul, kui tulime Viljandisse ilutulestikku
vaatama tütre sõber tahtis
hirmsasti pelmeene saada.
Suur mullivann, mis sai oste–

tud 15 aastat tagasi telesaate
oksjonilt, on leidnud kasutust
vaid kolm korda.»
Kolmas korrus, mis varem
oli pööning, on nüüd üleni sinine. Seda kutsub Kadri Õmblus veinijoomise toaks.
«No me ei ole seda siin veel
joonud, aga kui sees elaks, siis
jooks,» lausub ta muigamisi.
Seal on terve suur laud
väikseid elevante täis ja teiste
seas on ka Kadri Õmbluse vanavanaemale kuulunud umbes 90 aastat vana eksemplar.

Müügiplaani ei ole
Kord aastas käib koristusettevõte suurel majal aknaid pesemas ja selleks kulub kaks päeva. Pere ise lükkab talvel lund
ja koristab sügisel lehti. Ehkki
neilt on tahetud maja ära osta,
ei ole nad seda müüa soovinud.
Maja on ühendatud linna
keskküttega, aga alles jäetud
ka ahjud, mis on lastud kenasti taastada. Kõikjal on ohtralt
lilli. Perepoeg Kristjan, kes
töötab Tallinnas, käib neid iga
nädal kodukanti naastes vaatamas ja kastmas. «Loodan, et
Kristjan leiab kunagi Viljandimaal tööd, siis kolime meie
abikaasaga siia. Kristjan läheb
kindlasti Mustlasse elama tal
on seal ju ka vägev roosiaed.»
–

Kollase- ja sinisevärviline trepp mõjub maagiliseltjapilkupüüdvalt.

Feng shui tõi elevandid
«Kui maja ehitasime, lugesin
natukefeng shuikohta ning sain
teada, et igas kodus, kindlasti
aga esiku ukse juures peaksid
olema elevandikujud. Elevandid nimelt toovad rahu ja jõukust. Nad sümboliseerivad pikka iga, jõudu, vastupidavust,
tarkust ja kõrgeid moraalinorme,» kõneleb Kadri Õmblus.
Esimese elevandikuju sai ta
17 aastat tagasi 30. sünnipäevaks Tarvastu vallavanemalt
Alar Karult. Pärast seda on ta
neid ise reisidelt kaasa ostnud
ning neid on toonud talleka sugulased, sõbrad ja tuttavad.

Elutubades on stiilne ja igasse ajastusse sobiv mööbel.

Selles voodis on Õmbluste abielupaar maganud vaid paarkümmend korda.
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Viljandi HC meeskonna
26-aastane mängujuht
Kristo Voika sõlmis tule
vaks hooajaks üks-plussüks-lepingu Türgi käsipalli superliiga meeskonna
Serik Belediyesi SK-ga.
-

JALGPALL

Tulevikule nelja päevaga kaks
kuiva kaotust tiitlipretendentidelt
Alvar

Loog

jalgpallihuviline

Eesti jalgpallimeistrivõistluste järjekordsetes voorudes kohtus Viljandi Tuleviku meeskond
laupäeval kodus Nõmme Kalju ja teisipäeval võõrsil Tallinna
Levadiaga ning jäi mõlemale alla: Kaljule 0:2 ja Levadiale 0:5.
Suviselt soe kevadilm ja atraktiivne vastane meelitasid laupäeva õhtul Viljandi esiklubi
tänavuse hooaja esimesele
looduslikul murul kodumängule mitusada jalgpallisõpra,
kel oli Kalju ja Tuleviku viimastest omavahelistestkohtumistest meenutada nii väga
head kui ka väga halba. Mäletatavasti suutis Tulevik kaks
hooaega tagasi, kui ta viimati
meistriliigas osales, saada
Kaljuga peetud kahest kodumängust võidu ja viigi. Neli nädalat tagasi Hiiul asetleidnud
kohtumiselt pidi ta aga koju tulema 0:8 kaotusega.

Laupäeval
Viljandis peetudkohtumisel jäi
Tuleviku

kaitseliin
hätta Tarmo

Neemelo
(mustas

vormis)

ohjeldamisega.
2

Seekordne mõõduvõtt andis
nii Viljandi mängijatele kui ka
pealtvaatajatele hea emotsiooni, tabelipunkte meeskond paraku ei saanud. Tubli kaitsetöö toel suutis Tulevik külalisi
kuni 56. minutini nulli peal
hoida, siis aga lõi Kalju viie
minuti jooksul õnne ja kohtuniku kaasabil kaks väravat ja
tagas endale võidu.
Avapoolajal näitas meistritiitli eest võitlev ja täisproffidest koosnev Kalju «bussi parkinud» Tuleviku amatööride
vastu suhteliselt aeglast ja
ideevaest mängu, mis kajastus
ka tablool. Kohe teise poolaja
alguses vahetas peatreener
aga pingilt platsile suurekasvulise Tarmo Neemelo, kelle
pidurdamisega Tuleviku kaitseliin toime ei tulnud.
56. minutil tõukas Neemelo
tsenderdusest tulnud pallile
liikudes kehaga eest Tuleviku
keskkaitsja Kaarel Henni, kuid
kohtuniku vile vaikis ning Neemelo pealelöögist väravalatti ja
sealt väljakule tagasi põrganud
palli suunas viiekasti joonelt

väravasse brasiillane Carlos

seis püsis viigilisena kuni 28.

GeovaneSantos Pereira.
Tuleviku mängijate protest
andis küll tulemuse, ent paraku mitte selle, mida nad soovisid: vaidlemise eest sai kollase
kaardi väravavahtKarl-Romet

minutini, mil Nikita Andrejev
nurgalöögist tulnud palli tera-

Nõmm.

61. minutil oli Neemelo taas
aktsioonis: tema vasakult äärelt trahvikasti tsenderdatud
pall põrkas Tuleviku keskkaitses mängivad Janar Õunapi jalast õnnetul moel oma meeskonna väravasse.
Kaheväravalises kaotusseisus vahetas Tuleviku peatreener Aivar Lillevere pingilt platsile Sander Posti ja Kristen
Kähri ning meeskonna mängupilt paranes tunduvalt. Mitmel
korral oli õhus võimalus muuta
kaotusseis minimaalseks, kuid
väravalöömise dieeti pidav Tulevik suutis kiusatusele hästi
vastu panna ning mänguseis
rohkem ei muutunud.
Teisipäeval Kadrioru staadionil Levadiaga kohtudes jätkus Tuleviku enam kui 15 aastat kestnud õnnetu seeria selle
pealinna klubi vastu. Mängu-

Sakala tellimine internetis

tellimine.ee/ajalehed/sakala
e-post reklaam@sakalakirjastus.ee,

Internet: sakala.postimees.ee

e-post sakala@ajaleht.ee
Reklaami telefon 433 0063
Kuulutuste tellimine internetis
kuulutus.ajaleht.ee

Õnnetu seeria sai

Tallinnas jätku
Umbkaitses istuv ning harvade ühe või kahe mehe rünnakutega oma võimalusi otsiv Tulevik ei tulnud teisel poolajal
väljakuperemeeste survega
toime ning pidi 47. ja 74. minuti vahel palli oma võrgust välja
korjama koguni neljal korral.
5:0 eduseisus teenisLevadia
77. minutil penalti, ent Tuleviku väravas viimastes mängudes kindlat tegutsemist ja ilusaid tõrjeid näidanudKarl-Romet Nõmm suutis Eesti meistriliiga esimese mänguringi parimaks mängijaks valitud ja seni üheksa väravat löönud Rimo
Hundi pealelöögi tõrjuda.
Kohtumise viimasel veerandtunnil sai Tulevik väljakuperemeeste hoo pidurdatud
ning oli mitmel korral ka ise
väravalöömisele lähedal. Parim võimalus avanes mängu

ArvamustoimetajaKarlSalumäe
-Eduard 433 0048
Reporterid

TOIMETUS:

Aivar Aotäht (uudised) 433 0085
Marek Tiits (uudised) 433 0084
Ketlin Beljaev (uudised) 433 0054

Rannar Raba 433 0051

Merlin Kuld (tarbija) 433 0052
Madis Luik (sport) 433 0043
Kaie Mölter (uudised) 433 0041
Üllar Priks (uudised) 433 0044
Tiina Sarv (kultuur) 433 0047
Egon Valdaru (uudised) 433 0053

Toimetajad

Fotograafid

kuulutused@sakalakirjastus.ee

Tartu t 8, 71020 Viljandi
Üldtelefon 433 0040, faks 433 4275

va nurga alt väravasse suunas.

Klienditeenindaja-sekretär
Marge Ira 433 0040
Peatoimetaja Hans Väre 433 0050
Peatoimetaja asetäitja
Marko Suurmägi 433 0042
Vanemtoimetaja

Maarja Möldre 433 0082
Anu Arak 433 0082

Margus Haav (kultuur) 433 0046

Elmo Riig 433 0057

Marko Saarm 433 0057

ainsal üleminutil, kui Kristen
Kähr mängis Levadia kõrgele
tõusnud kaitseliini selja taga
vabaks Rainer Peipsi. Too sai
palli, ent läks seda vasturuttavast väravavahist mööda suunates liiale ja toimetas selle
mööda ka väravast. See tuletas
meeskonna poolehoidjatele
koos hetk hiljem kõlanud lõpuvilega meelde, et viimasest
viiest kohtumisest viis kaotust
teeninudTulevik pole selle aja
jooksul löönud ühtegi väravat.
Kohtumises Kaljuga tegi
Tuleviku särgis oma meistriliiga debüüdi 16-aastane Herbert
Velleste ning mängus Levadiaga sai samaga hakkama 17-aastane Arlet Hunt.
Pärast 13 vooru paikneb Tulevik üheksandal kohal, olles
kogunud kaks punkti enam kui
viimasel kohal asuv Pärnu
Vaprus. Pikalt Tuleviku selja
taga püsinud Sillamäe Kalev
noppis viimases kahes kohtumises kaks võitu ning on läinud oma teed.
Järgmise kohtumise peab
Tulevik 30. mail kell 20.30 Viljandis Tartu Tammekaga.

Korrektorid Tea Raidsalu,
Liivia Tohvelmann 433 0056
Kujundusjuht Ain Kivilaan 433 0058
Küljendajad Piret Holtsmann,
Katri Henga 433 0055
Finantsjuht Pilvi Sume 447 7099
Raamatupidajad

Kaie Liiv 433 0065,
Meeli Eismann 433 0068

REKLAAM:
Reklaamitoimetaja

Merlin Muts 433 0063
Reklaamikonsultandid
Astra Saul 433 0061
Marii Matteus 433 0060

MARKO SAARM

Laupäeval valjuhäälset protesti avaldanud ja
enesekontrolli kaotanud

Tuleviku väravavaht

Karl-Romet Nõmm sai sellise käitumise eestkolasek rdi. Mitmaesjtundjaarvtesläkstaisleghiästi, tedvaälj kult emaldtu.

TELLIMINE:
Kuulutuste ja ajalehe tellimuste
vastuvõtu klienditeenindaja
Andra Tetsmann 433 0062
Kuulutuste vastuvõtt ja ajalehe tellimine toimetuses tööpäeviti kella 9–17, lõuna kella 13–13.30. Järgmise päeva ajalehte võetakse kuulutusi vastu kella 12-ni.
Kojukande küsimused
666 2525 või levi@ajaleht.ee
Sakala ilmub viis korda nädalas.
Väljaandja AS Eesti Meedia.
Juriidilineaadress Maakri 23A,
10145 Tallinn.
Postiaadress Tartu tänav 8, 71020
Viljandi.

×

etei

Kodumäng pakkus hea
emotsiooni

Toimetus käsikirju ei tagasta ja võtab

endale õiguse neid lühendada.
Välisautorite honorarid kantakse üle
pangakontole üks kord kuus järgmise
kuu 6. kuupäeval.
Kõik ajalehes Sakala avaldatud
artiklid ja fotod on autoriõigusega
kaitstud teosed, mille reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis
tahes kujul on ilma AS-i Eesti Meedia
kirjaliku nõus olekuta keelatud.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.
Tiraaž 8034
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta

võite pöörduda pressinõukogusse,
pn@eall.ee või telefon 646 3363.
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VABA AEG
Toi metaja K AIE MÖLT E R , tel 4 33 004 1, saka la@ajaleht.ee.
Kuu lutused tel 4 33 0062 k uu lutused . sa ka la@aja leht.ee
,

tiigi kaldal) 27. mail kell 19 Sea-

saare Näitemängu Seltsi komöö-

Viljandi nukuteatris 25. mail
kell 11 «Värvilised sabakesed».
Lossi tänav 31.

diaõhtu «Ükskord juhtus nii...».

Ugala väikeses saalis 25. mail
kell 19 «Erakordselt heatahtlik
mees». Lisainfo telefonil
433 0777. Vaksali tänav7, Viljandi.

PARIMAD PAKKUMISED

tantsupidu. 27. mail kell 15 Tanja
Tantsukooli kevadkontsert. Tallinna tänav 5, Viljandi.

Võivaku amfiteatris (Mudiste

TEATER

Abja kultuurimajas 28. mail
kell 12 Abja muusikakooli IV
klassi lõpuaktus. Kevadkontsert.
Pärnu maantee 28, Abja-Paluoja.

KONTSERT
Sakala keskuses 26. mail kell
16 Midrimaa lasteaia 10.laulu- ja

Ü R IT U S ED
Viljandi reumaühingu üldkoosolek toimub 25. mail kell 14
Posti tänav 20.

VÕRTSJÄRVE IX KALA -JA
KÄSITÖÖLAAT

Abja kultuurimajas 25. mail

kell 17 klubi Meelespea peoõhtu.
Pärnu maantee 28, Abja-Paluoja.

Kõo vallamaja õuel 27. mail algusega kell 10 Kõo külalaat.
Kauplemine maaeluks vajaliku
kraamiga, taidlejate kontsert,
külapillimees, rohevahetus,

RAHVATANTSURÜHM
VALGUTA VAHVAD,
TAIDLEJAD,
ANSAMBEL

Nahkjalatsid kuni

-50

KOKOKO
Kahe toote

tundmatute tööriistade näitus,

loterii. Info ja laadale registreerimine telefonil 5345 2548.

JÕESUU PUHKEALA

NÄ IT U SED

Peaesineja:

ostmisel

allahindlus

Kehtib valitud toodetele

KALEPURJEKA
REISID

3. juuni

-25

ANSAMBEL

KALA JA
KÄSITÖÖ

Kehtib kuni 04.06.2017

KÕIKVÕIMALIKUL
KUJUL

Viljandi linnaraamatukogu
trepihallis ja 3. saalis mai lõpuni lasteaia Karlsson laste tööde
näitus. 2 saalis mai lõpuni näitus «Viljandimaa Naisselts 100».
Linnagaleriis 3. juunini Viljan-

KALANDUSE
ÕPITUBA

EXPERT

.

LASTELE

di kunstikooli kevadnäitus
«Kriipsust sajani». Tallinna tä-

Aida 7 Pärnu / Avatud E–P 10–20 / astri.ee/parnukeskus
Vaata pakkumisi ka meie e-keskusest Astri.ee

nav 11/1.

Mildebergi «Ammuuuseum».
Püsinäitus kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase
(1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi.
Karksi valla kultuurikeskuse
sinises saalis mai lõpuni Enn
Alliku isikunäitus, teise korruse fuajees mai lõpuni «Väärtuslik Lahemaa». Viljandi maantee
1, Karksi-Nuia.

Abja kultuurimaja esimese
korruse fuajees mai lõpuni loodusfoto näitus «Vereta jaht». Pär
nu maantee 28, Abja-Paluoja.

Suure-Jaani külalistemajas 15.
juunini kunstnik Einar Vene

maalide näitus. Külastamine etteteatamisel, telefon 434 0035.

Ilmatari tänav 3a, Suure-Jaani.
Kõpu külastuskeskuses Mih-

kel Eesmäe õlimaalide näitus
«Viljandi-ja Pärnumaa maastikud» ning Anneli Palo fotonäitus loodusest ja Naiskodukaitse
tegemistest.

Viljandi muuseumi näituse
toas 15. juunini Viljandi ja Võru
-

gümnaasiumideõpilaste maali-

laagri tööde näitus, näitusemajas püsinäitus Viljandi linna ja

maakonna ajaloost muuseumisse kogutu vahendusel. Laidoneri plats 10.

Viljandi spordihoones 12. au-

gustini Viljandi fotoringi seitsmeteistkümnes pildivalik: 20
kaadrit kaheksalt autorilt. Vaksali tänav 4.

www.vortskalandus.ee

Kondase keskuses 2. juulini
Maaria Märkälä maalinäitus
«Hello Sunshine Antidote to
Melancholy» ja Alar Tuule maalinäitus «Mull...». 17. juunini Piret

NI ME PÄ EV
Tänased nimepäevalised on
Urban, Urbo, Urves ja Urve.

SÜ NNID

–

26.05–01.06 KINOS

Teisipäeval sündisid Viljandis
tüdruk ja kolm poissi.

-

„Kariibi
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piraadid: Salazari

kättemaks“ 3D, seikluskomöödia,
UUS 10.45 (L–P), 13.30, 16.15,
19.00 (v.a K–N), 21.45 (v.a K–N),
22.00 (K–N)
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„Kuningas Arthur: Mõõga legend“
seiklusmadinafilm 16.00

MÄRK

PRANTSUSE ROOTSI
KIRJANIK MAATÄHIS

INGL. K.
EESSÕNA

12.10 (L–P), 16.40

„Lubadus“ draama 18.45
„Alien: Covenant“ ulmetriller 21.30
„Boss Beebi“ animafilm, eesti k

w.apolkine

NAHAS,

PINTSLIS

PAIKESE-

LAEV

TUNDMINE

PEENAR"
(E. PETRONE)
"...

VANUTATUD

RIIE
UHE RÄNDRAHVA LIIGE

KAHVATU

AS

LINN OKLA
HOMAS
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RAPLAMAAL

„Rokikoer“ eesti k, animafilm

„Wonder Woman“ fantaasiamadinafilm, ESILINASTUS 19.00 (K–N)

LEPPIMISE

RIDA

„Ring“ tehnotriller 14.15

11.45 (L–P), 13.45 (v.a L–P)
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kättemaks“ seikluskomöödia, UUS
18.45
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Müügil raamatupoodides üle Eesti,
Postimehe klienditeeninduses Tallinnas
ja Tartus ning Pärnu Postimehe, Virumaa
Teataja, Sakala, Valgamaalase ja Järva
Teataja klienditeeninduses.

OÜ Landeker ostab

Virnastatud võsa ja
raiejäätmete ost

metsa ja maad,
sobib ka läbiraiutud ja
hüpoteegiga maa,
ettemaksu võimalus!

ostab
metsakinnistuid

AS Toom Tekstiil on üks juhtivaid kodutekstiilitootjaid Eestis

ja põllumaid
kogu Eestis

Pakume tööd PEHME MÖÖBLI TEHNOLOOGILE

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

info@landeker.ee

www.tartumets.ee

Tööülesanded
Uute toodete väljatöötamine
Tööjooniste ja spetsifikatsioonide koostamine
Konstrueerimine
Tehniliste ja tehnoloogiliste probleemide lahendamine
Tootmiskvaliteedi kontroll
•

•

•

K I NNI SVAR A
Müüa 2-toal ahik korter Saviko-

tis. Info tel 5397 3443.
Ostan suvila. Tel 5854 4445.

S ÕI DU K I D
Ostame 1990.–2010. a autosid.
Tel 5555 8120.

Hauakivide valmistamine.
Transport, paigaldus. Tel
520 4178, Estgraniit OÜ.

Ahjud, kaminad, korstnad/moodulkorstnad, pottsepateenus,
materjalid, garantii. Tel
5557 2424, info@ahjuproff.ee.
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155.
Betoonpõrandate valamine ja

lihvimine. Tel 516 9836.

Bussid, 8–18 kohta. Tel 504 4315.
Carstopis kliimahooldus 45 €.
Tel 508 0337.
Ennustusliin 0,95 €/min. Tel
900 3014.
Firmalt kõik üldehitustööd ning
korterite ja vannitubade remonditööd. Garantii. Tel 5344 5466.

27. IX 1941 23. V 2017
–

Mälestavad sügavas leinas
abikaasa ja tütar perega.
Ärasaatmine tuhastamisele
laupäeval, 27. mail kell 14 Viljandi
krematooriumis.

•

Vajan küttepuude lõhkujaid. Tel

5669 6972.

Kandidaadilt eeldame
Pehme mööbli tehnoloogi alast haridust
Töökogemust mööblitööstuses
Orienteeritust meeskonnatööle
Ausust, täpsust, korrektsust
•

Võtame tööle san-tehniku või
õpilase. Tel 513 8314.

•

•

Üldehitustöö Soomes. Tel

nr 094562.

Kütteseadmete ja korstnate remont. Tel 5844 0510.
ne. Hind kokkuleppel. Tel

507 6581, 529 4968.
Ohtlike puude langetamine. Tel

5347 4029.

5691 9017.
Tõste-, kaeve-ja planeerimistööd 25 €/tund. Tel 514 3142.
Tänavakivide paigaldamine,
haljastustööd. Tel 506 5614.
Veo-ja tõsteteenus, kruus, liiv,
killustik, muld. Tel 5373 1475.

Pottsepatööd. Tel 5346 6147.

Puur-ja küttekaevude puurimine, pumpade, rauaeraldusfiltrite ja septikute paigaldus, vee-,
kaevu-, kanalisatsioonitööd. Tel
521 7415, www.baltipuurkaev.ee.

T ÖÖ
Pakun tööd veisefarmis söötjale. Tel 506 8550.

5624 1795.

Viiratsi Hoolekandekeskus pakub tööd hooldajale, palk 3, 5–4
€ tunnis. Lisainfo tel 5198 3000
või viiratsihk@gmail.com.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel
5638 1774.

Viiratsi Hoolekandekeskus pakub tööd kokale. Lisainfo tel
5198 3000 või viiratsihk@

Raamatupidamisteenus. Tel

Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5679 3951.

Tel 5757 0202.

UNO POKMANN

•

•

Korstnapühkija, kt

Septikute paigaldus ja müük.

Lahkus kallis abikaasa, isa,
vanaisa jaäi

Vajame saematerjali järkajat.

Tel 5637 3783.

Korstnaehitus, plekitööd.
Kutsetunnistus. Tel
5694 4443.

Muru niitmine ja trimmerdami-

TEEN US E D

Torutööd. Tel 5344 4694.

Sise-, välis-ja remonditööd:
krohvime, plaadime, tapeedime, värvime, lakime, õlitame
jm. Garantii. Tel 5366 9108. A1
Ehitusviimistlus OÜ.

gmail.com.
Viljandi lasteaed Karlsson vajab

alates 18. augustist lasteaiaõpetajat. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad esitada hiljemalt 10.
juuniks aadressil Kesk-Kaare 19,
71015 Viljandi või e-posti aadressil karlsson@viljandi.ee. Info
tel 5347 1735.

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga

Koerte koolitus. Tel 529 5497.

P ÕL LU N DU S
Kõdunenud hobusesõnnik ja
must muld kotiga koju. Tel
5351 2654.
Müüa uus T-40AM, 580 tt, 1991.
a. Transport. Tel 5882 7197.
Tõukanatibud. Tel 5864 5827.

MÜÜ K
Halupuudja kaseklotsid võrgus.

Tel 5637 3783.

UNO POKMANNI
Rein ja Mairepere

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema, vanaema ja
vanavanaema

VI I V E TÕNTS

Mägimänniistikud. Tel
5661 2596.
Märg lepp, 50 cm ja 30 cm. Tel

5782 7770.

Märjad küttepuud. Tel 502 9596.

Tel 527 5868.

Küttepuud. Tel 5373 3320.
Maarjakase seemikud. Tel

5344 7796.
Müüa 10 rm 2 aastat kuivanud
lepaküttepuid 35 €/rm ja uus
mullafrees. Tel 511 4472.

lapsepõlve naabritüdrukut ja
eluaegset head sõpra

ANNA-ALIIDE TUUKSAMIT
Südamlik kaastunne Liisile,
Elmarile ja Jaanile.
EevijaKanni

On vaikus ja rahu Sinuga.
Head mälestused jäävadmeiega.
Kallist venda ja onu

UNO POKMANNI
27. IX 1941 23. V 2017

On lahkunud Toonelateele
Jakobsonikooli endine õpetaja

ANNA-ALIIDE TUUKSAMI
surma puhul.

Angeliika perega

VIRGI JALAKAS
Ärasaatmine reedel, 26. mail kell
13 Tallinnas Pärnamäekabelis.

–

mälestab õdeLiia perega,laste ja
lastelaste peredega.

Ärasaatmine tuhastamisele
laupäeval, 27. mailkell 12 Viljandi
krematooriumis.

Avaldame kaastunnet Liisile,
Elmarile ja Jaanilekalli ema

Leinavad endised õpilased ja
töökaaslased.

Siiras kaastunnesulle, Jaan,
kalli ema

ANNA-ALIIDE TUUKS AMI

Mälestame

STANISLAV USTIMENKOT
Siiras kaastunne lähedastele.

surma puhul.
Vaike ja Endel

Galina, Natalia, Irma jaRobert

ee.

Sõelutud muld. Tel 5551 3306.

Müüa kuivi küttepinde Viljandis 15 €/rm. Tel 520 4487.
Müüa põranda-, voodri-ja ehituslaudu. Eri laiused. Vedu tasuMüüa saematerjali Viljandis,
Pärnu mnt 37. Tel 520 4487.
Müüa tooreid halupuid, kuivi
pakitud kütteklotse ja kamina-

puid, pelleteid ning puidu-ja
turbabrikette alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 8503.
Voodrilaud.ee, parim hind. Tel

513 2021.
Avaldamekaastunnet Albertile
kalliisa

STANISLAV USTIMENKO
kaotuse puhul.
Viljandi Kutseõppekeskus

13. V1940-22. V 2017
Leinavad omaksed.

Seedri Puukool müüb istikuid
28. mail Suure-Jaani kevadlaadal. Info ja tellimine tel
5345 4102, www.seedripuukool.

Müüa ehituslikku saematerjali,
voodri-, põranda-, terrassilaudu
ja servamata laudu. Pikkused
3–6 m. Laudade värvimine. Vedu üle Eesti tasuta. Tel 528 2268.

ta. Tel 506 4651.

Küttepuud (lepp, sanglepp,
saar), 3 m. Koorem 7 tm al 200 €.

Mälestame oma ema

Mälestame kallist

toom@toomtekstiil.ee hiljemalt 8. juuniks 2017

KO OL IT U S

HANS TOOM
Avaldamekaastunnet Mariale,
Ellele ja Mariannele.

Mälestavad Eduard, Kaidi ja
Veiko peredega.

Mälestustekauneid jälgi
meile hinge Sinust jäi.
Mälestamekallist klassiõde
LEILI LIIVI
Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
Nuia Keskkooli I lend

Sügavimmutatud terrassilaudade ja hööveldatud puitmaterjali
müük Viljandis Vilja t 19a. Tel

511 9461.
Voodri-, põrandalaudade ja

saematerjali müük. Vedu tasuta.
Tel 5373 1117.

OST
Norrametsad OÜ ostab kasvavat
metsa ja võsa ning kinnistuid.
Pakub metsa ja võsa ülestöötamise teenust. Tel 5332 5752.
Ostan vanu raamatuid, mere-

vaigust ehteid, portselanist kujusid, mööblit, märke, samovare, medaleid, münte, paberraha,
postkaarte, fotosid, maale, graafikat jm. Tel 5829 9810.

TEADE
GÜ Külvi 27 koosolek on 26.
mail kl 18.30 ja 27. mail kl 9. Tel
552 0746.
Mälestame kallist klassiõde
MADL I K UKKE

Siiras kaastunne kõigile
lähedastele.
Jakobsonikooli klassikaaslased
keskkooli paevilt

REKLAAM

12 Sakala

15 ETENDUST JUUNIKUUS UGALA SUUREL LAVAL

25. mai 2017

15 ETENDUST AUGUSTIS VARGAMÄEL

PAAV MATSIN•IVARPÕÕLLU•OTT AARDAM

GOGOLI
DISKO
TAMMSAARE

/

LENNUK

KÕRBOJA PERENAINE
SUUR VABAÕHULAVASTUS VARGAMÄEL

Lavastaja Ott Aardam | Kunstnik Ott Kangur | Osades Janek Vadi, Andres Tabun,
Andres Noormets, Rait Õunapuu, Peeter Jürgens, Tarvo Vridolin, Aarne Soro, Vilma Luik,
Kadri Lepp, Triinu Meriste, Margus Vaher, Üllo Kaur ja Aili Nohrin
Piletid kuni 31. maini 17 eurot, alates 1. juunist 20 eurot.

Lavastaja Vallo Kirs | Kunstnik Kristjan Suits | Osades Kadri Lepp, Ott Aardam,
Adeele Sepp, Luule Komissarov, Egon Nuter (külalisena), Andres Tabun,
Kiiri Tamm, Janek Vadi, Rait Õunapuu, Marika Palm jpt
Piletid kuni 31. juulini 17 eurot, alates 1. juunist 20 eurot.

KÕIK

Sakala kuulutused loetavad ka digilehes
www.sakala.postimees.ee

Igal ajal igas kohas

Fotokonkurss
“Meenutusi lauluja tantsupidudest”
Jaga meiega oma kõige

südamlikumaid ja
meeleolukamaid hetki laulu-ja
tantsupidudest ning võid võita
piletid 2. juulil toimuvale XII
noorte laulupeo “Mina jään”
kontserdile.

Külasta veebiaadressi
laulupidu.postimees.ee,
täida ankeet ja saada meile foto.
Kampaania periood 22.05–4.06.2017. Võitjad selguvad 7.06.2017.
Fotod ja piletite võitjad avaldatakse veebiaadressil laulupidu.postimees.ee.

UUS PEUGEOT 3008

TULE PROOVISÕIDULE!
Tallinna 97, Viljandi Tel 433 0987, e-post automyyk@rael.ee www.rael.ee

...

