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Täna tõotab tulla vahel-
duva pilvisusega ilm. 
Hommikul ja päeval sa-
jab enamasti Lõuna-Ees-
tis hoovihma ja on äikest. 
Edelatuul pöördub itta, 
puhudes kiirusega 2—6 
m/s. Sooja on 19—24 kraa-
di. Viljandi järve vee 
temperatuur on 19 kraa-
di. Päike tõuseb Viljandis 
kell 5.02 ja loojub kell 
21.45.

VILJANDIS
Pärimusmuusika 
festival
Täna jätkub Viljandis eile 
alanud XIII Viljandi Päri-
musmuusika Festival. 

Ungarlased Kondases
Täna kell 12 saab 
Kondase Keskuse aias õp-
pida Ungari rahvamuusi-
kaansambli Esztenas ju-
hendamisel ungari tantse. 
Kondase Keskuse galeriis 
räägitakse mustlasmui-
nasjutte.

EESTIS
Suupillimängijad
peavad festivali
Täna algab Pärnus rah-
vusvaheline suupillimän-
gijate kokkusaamine Bal-
tic-Nordic Harmonica. 
Täna on Pärnu kontserdi-
majas avakontsert, hom-
me galakontsert kuursaa-
lis ja ülehomme festivali 
lõppkontsert ranna kõla-
kojas. Festivali ajal pee-
takse ka suupillimängu 
võistlus Baltic-Nordic 
Open 2005. 

JUUBEL
40

Piret 
Koorep,
Mõisaküla 
Keskkooli 
direktor

NIMEPÄEVAD
Tänased nimepäevalised 
on Olev, Olav, Olavi, Olaf 
ja Olle.

«Sa ka la» veebileht:
http://www.sa ka la.aja leht.ee

Asutanud C.R. Jakobson 1878
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Viljandis tuleb WiFi 
orienteerumismäng
Nädalavahetusel on Vil-
jandis avatud Eesti esi-
mene avalik WiFi ehk 
traadita interneti mat-
karada. 

Viie takistusega rada saab al-
guse Viljandi kesklinnast Va-
baduse platsilt ning on ava-
tud laupäeval kella 12-st ku-
ni pühapäeval kella 12-ni.

«Osa võivad võtta kõik, 
kel on kaasaskantav arvuti 
koos WiFi kaardiga ning kes 
soovivad end proovile panna 
traadita interneti maailmas,» 
rääkis üks ettevõtmise kor-
raldajaid, Viljandi Maavalit-
suse infotalituse juhataja 
Kaupo Kase. 

Ta ütles, et Viljandis on 
kümneid avalikke ja piiratud 
ligipääsuga WiFi saatjaid, 
kuid võistluse käigus tuleb 
üles leida need õiged saat-
jad, mis rajale viitavad.

Ürituse põhieesmärk on 
näidata WiFi võrgu kasutus-
võimalusi.

«See võistlus on üks WiFi 
võimalus tavapärase interne-
tis surfamise kõrval,» lisas 
Kase. «Mänguline külg on 
muidugi peamine ning tege-
mist on esimese sellise ette-
võtmisega Eestis. Tulevikus 
korraldatakse ilmselt ka mi-
dagi suurejoonelisemat.»

Kase lisas, et traadita in-
terneti matkaraja läbimise 
võistlus pole keeruline.

«Inimene, kes on WiFi-ga 
vähegi kokku puutunud, saab 
kindlasti ka orienteerumis-
võistlusega hakkama,» lausus 
ta.  «Vajaduse korral saavad 
osalejad meiega konsulteeri-
da.»  («Sakala»)

JUHEND
Mäng põhineb WiFi 
saatja nimel (SSID). 
Saatja nimega antakse 
edasi info järgmise 
saatja asukohast ja ka-
hekohaline kontroll-
number. Orienteeru-
misrada näitavad saat-
jad, mille SSID algab 
sõnaga «WGAME».
Pärast viienda takistu-
se läbimist tuleb võist-
lejal saata aadressile 
wifi@viljandimaa.ee e-
kiri, milles on viie saat-
ja asukohad koos kont-
rollnumbritega ning 
oma nimi ja e-posti-
aadress.

Allikas: korraldajad

Sotsid kogunevad 
Vanaõuele suvitama
Tänasest pühapäevani on Va-
naõue puhkekeskuses Sot-
siaaldemokraatliku Erakon-
na suvepäevad, millel partei 
juhatus ja volikogu peavad 
oma suvise istungi.

Koosolekutel arutab era-
kond sügisesteks kohalikeks 
valimisteks tehtavate etteval-
mistuste käiku ja partei esi-
mees Ivari Padar annab üle-
vaate poliitilisest olukor-
rast. 

«Suvepäevadel on viima-
ne võimalus rahulikult aruta-
da ja atra seada. Seejärel al-
gab tuline kampaania,» arvas 
Padar.

Tema sõnul peavad teised 
Eesti erakonnad sotsiaalde-
mokraate tugevaks ja usal-
dusväärseks partneriks. «Sel-
le kinnituseks on osas Eesti 
omavalitsustes alanud läbi-
rääkimised ühisjõu moodus-
tamiseks kas sotsiaaldemo-
kraatide juhtimisel või osalu-
sel.»

Suvepäevade kavva kuu-
lub palju spordiüritusi ja kul-
tuurilist meelelahutust. Kor-
raldajad prognoosivad osale-
jate arvuks ligi 500 inimest. 

Sotsiaaldemokraatlikul 
erakonnal on ligi 3100 liiget. 
(«Sakala»)

Viljandi Maavalitsuse infotali-
tuse juhataja Kaupo Kase lu-
bas, et orienteerumisvõistluse 
raja edukalt läbinud võistlejate 
nimed avalikustatakse.

ELMO RIIG

Sel aastal viib Viljandi Pärimusmuusika Festival poogna rahva sekka. KAAREL KALA

Poognafolgi avasid 
noorteorkestrid
Eile algas XIII Viljandi 
Pärimusmuusika Festi-
val, mis toob kuni püha-
päevani linna tuhandeid 
muusikasõpru.

Hans Lõugas
sakala@sakalkirjastus.ee

«Poogendan festivali lahti,» sõ-
nas ürituse peakorraldaja An-
do Kiviberg kell üks Kaevumäe 
laval. Ta mängis viiulil Suure 
Tõllu labajalavalssi ning kut-
sus kõiki huvilisi east ja senis-
test oskustest olenemata päri-
musmuusika keskusesse pilli-
mängu õppima.

Enne avakõnet tervitasid 
programmipealik Piret Aus ja 
teised korraldajad Ando 
Kivibergi sünnipäeva puhul 
publiku seast õnnitluslauluga.

Linnapea Malle Vahtra an-
dis võimu Viljandis festivali 
külalistele üle ning sõnas, et 
senisel kahel aastal pole 
folkijad tema usaldust kuritar-
vitanud. Peakorraldaja Ando 
Kivibergile kinkis linnapea õn-
nenööbi.

Tavaliselt on ürituse avami-
sest osa võtnud kultuuriminis-
ter, kuid Raivo Palmaru eile 
Viljandisse ei jõudnud. 

Kultuuriministeeriumi ava-
like suhete nõunik Ave Toots-
Erelt ütles, et minister on koos 
oma Leedu ametivenna 
Vladimiras Prudnikovasega 
Kuressaares ooperipäevadel 
ega jõua Saaremaalt Viljandis-
se tulla ka nädalavahetuse 
jooksul.

Avaüritusel mängisid Jaa-
nus Põlder ning Tonio Tamra 
juhendatavad Virumaa ja Vil-
jandi noored. Lossimäe kün-

gastele tõusid poogenpille jäl-
jendavad Viljandi Kultuuri-
akadeemia üliõpilased ja vi-
listlased, kes esitasid Kai 
Valtna juhendamisel rütmili-
se tantsukava.

«Eesti etno» laagris päri-
musmuusikaga tutvunud noo-
red haarasid pärast avakont-
serti üksteisel käest ja viisid 
Kaevumäele kogunenud küla-
lised tantsides järgmisele kont-
serdile Kirsimäel. Tervituskõ-
net ja avamist oli sel aastal jäl-
gima tulnud tavapärasest pal-
ju rohkem inimesi, nii et Kae-
vumäel oli ligi tuhatkond 
pead.

Eile andsid esimesed kont-
serdid Tiit Kikas ja Indrek Kal-
da, Norra grupp Valkyrien 
Allstars, Brolum Šotimaalt 
ning paljud teised. 

Esimesel folgipäeval avati 
ka toidutänav.



O
sa inimesi nimetab Vil-
jandit juba mõnda aega 
Eesti haisupealinnaks. 

Pahaks ei saa seda panna, sest 
igal suvel on linna lähedal asu-
vatele põldudele laotatud Vii-
ratsi vallas asuva Ekseko kom-
binaadi sigade väljaheiteid. 
Soodsa tuule korral leiab eba-
meeldiv aroom sealt tee linna 
ning mõnikord on hais nii vän-
ge, et nina veavad viltu isegi 
kaugemal asuva Paalalinna ini-
mesed.

Varasemate aastatega võrrel-
des on tänavu Ekseko lähedust 
vähem tunda olnud. Selle eest 
on aga Kösti ja Peetrimõisa ela-
mute külje all suure eurorahaga valmis saanud uus 
haisuallikas — Kösti reoveepuhasti. Juba mõnda aega 
kurdavad selle asutuse naabruses elavad inimesed, et 
nendel päevadel, kui puhastis tekkivat muda põhuga 
segatakse, levib piirkonnas hingemattev lehk.

Eilsest «Sakalast» võis lugeda, et väljakannatama-
tust fekaalihaisust on sunnitud lisaks elanikele osa 
saama näiteks Metsakalmistul oma igapäevast tööd te-
gevad inimesed ning Tartu maanteel liikujad. 

E
hkki rahva ütlemist mööda on säärane kange 
lõhn hea kopsurohi, on tegemist siiski väga tõsi-
se murega. Haisu võib võrdsustada mis tahes 

teise keskkonnareostusega ning ka pideva müraga.
Selles mõttes on praegune situatsioon Köstis ku-

rioosne: reovett hoitakse keskkonda sattumast linlaste 
õhu saastamise hinnaga. Mõistagi ei pea ümbruskonna 
elanikud sellega leppima, sest nemad on oma kodu ra-
janud siiras usus, et tegemist on vaikse ja puhta piir-
konnaga.

Kaugemasse tulevikku vaadates on tähelepanuväär-
ne Ekseko juhtide kavatsus hakata vedelsõnnikust 
biogaasi tootma ja sellest omakorda elektrit tegema. 
Plaanide teostumise korral võiks ka Kösti puhastus-
seadmetes tekkiv muda paremat kasutust leida. Ent 
esialgu elab elektrijaam rohkem sõnades kui tegudes. 
Seepärast on tähtis, et Viljandi Veevärk rajaks võima-
likult kiiresti komposteerimisplatsi, mis on inimasus-
tusest kaugemal. «Sakala» loodab, et asutuse juhataja 
Kaido Pitkäärti sellekohased lubadused peavad vett.

Reostus nagu
iga teinegi

Vastutav väljaandja Peep Kala

Peatoimetaja Eve Rohtla

ASUTANUD C.R. JAKOBSON 1878

Ehkki rahva ütle-
mist mööda on 
säärane kange 

lõhn hea kopsuro-
hi, on tegemist vä-
ga tõsise murega.
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VILJANDI POLITSEINIKUD alus-
tasid eile esmaspäeva hommi-
kuni kestvat operatsiooni, mil-
le eesmärk on tagada pärimus-
muusika festivali ajal avalik 
kord, liiklusohutus ning festi-
valikülaliste ja linlaste turvali-
sus. 

Meil on pidevalt väljas neli 
või viis auto-, viis jalgsi- ja kaks 
jalgrattapatrulli. Lisaks tule-
vad abiks viis jalgsipatrulli jul-
gestuspolitseist.

PIDADES SILMAS noorukite-
ga viimastel päevadel juhtu-
nud raskeid liiklusõnnetusi, on 
rakendatud lisaabinõusid liik-
lusohutuse tagamiseks. Eeskätt 
tugevdatakse valvet Viljandi 
linna suunduvatel põhimaan-
teedel. 

Selleks on patrullautode ta-
vamarsruute pikendatud kol-
me kuni nelja kilomeetri võrra 
ning erigraafiku alusel saabu-
vad maakonda liiklust kontrol-
lima julgestuspolitsei liiklusjä-
relevalve patrullid kaheksa 
mehega.

Avaliku korra kindlustami-
sel on tähelepanu all eeskätt 
kontsertide piirkonnad, pargid 
ja Valuoja põhikooli staadionil 
asuv telklinnak. Samuti jälgi-
takse, et Viljandi järve äärde ei 
tekiks improviseeritud telk-
laagreid, sest see pole seal lu-
batud.

ET ENAMIK avaliku korra 
rikkumistest on seotud alko-
holi liigtarbimisega, siis kont-
rollitakse ka alkohoolseid joo-
ke müüvate asutuste tegevust. 
Linna konstaablid käisid en-
ne festivali nende firmade 
töötajatega vestlemas ja and-
sid neile selgitusi festivali-
päevadel töötamise kohta. Eri-
ti tuleks hoiduda alkohoolse-
te jookide müümisest alaea-
listele. 

Meil on suur palve Viljandi 
lapsevanematele: hoidke oma 
lastel nendel päevadel silma 
peal ja jälgige, et nad ei tarvi-
taks alkoholi.

KA KÕIK TÄISKASVANUD 
peaksid meeles pidama, et al-
koholi tarvitamine Viljandi tä-
navatel ja teistes avalikes koh-
tades on keelatud ning selle 
korra rikkujate suhtes alusta-
takse väärteomenetlust.

Politsei varasem kogemus 
on näidanud, et rahvamasside 
kogunemine meelitab kohale 
taskuvargaid. Seetõttu tuleks 
inimestel oma asjade hoidmi-
sel äärmiselt tähelepanelik ol-
la ja mitte jätta neid suvalistes-
se kohtadesse järelevalveta ve-
delema. 

ON OLNUD juhtumeid, kus 
lossimägedesse ja Viljandi jär-
ve äärde, väljapoole ametlikku 
telkimispiirkonda omavolili-
selt püstitatud telkidest on va-
rastatud sinna valveta jäetud 
esemeid ja raha.

Kui olete langenud ründe 
või kuriteo ohvriks, siis helista-
ge kiiresti telefonil 110 või pöör-
duge lähima politseiniku või 
turvatöötaja poole. Samamoo-
di käituge siis, kui märkate al-
kohoolseid jooke tarvitavaid 
või juba joobes olevaid alaeali-
si ning kui näete kusagil agres-
siivselt käituvaid inimesi. 

Kui teie sõber või tuttav 
peokaaslane on pidutsemisest 
väsinud, siis ärge jätke teda 
abitus olukorras üksi, vaid toi-
metage ta turvalisse kohta puh-
kama ning hoolitsege tema isik-
like asjade eest.

Viljandi Pärimusmuusika 
Festivali korraldustoimkonna, 
turvatöötajate ja politseinike 
koostöö on varasematel aasta-
tel kujundanud festivalist tur-
valise rahvapeo. Me teeme 
omalt poolt kõik, et see maine 
säiliks. 

Eraldi tahaks seniste koge-
muste põhjal tänada kõiki fes-
tivalikülalisi, kes on neli päeva 
kestval suurpeol alati sõbrali-
ku perena käitunud.

Käitugem seegi kord
sõbraliku perena

A juhtivinspektor

Meelis
Rink

PIITS
Paalalinnas kaupluse Auto-
Moto ees püsib ammu ära 
viidud telefoniputka betoon-
alus.

PRÄÄNIK

Täna esilinastub Viljandis ki-
nos Rubiin dokumetaalfilm 
vendadest Voitkadest.

Eesti kodudes on kon-
ditsioneer haruldane 
külaline. Palavate il-

madega on umbses toas küll 
võimatu uinuda, kuid siis võib 
aknad lahti teha. Nii arvab vä-
hemalt enamik inimesi, kuid 
kõigi puhul see ei kehti. 

Mõnes elamurajoonis po-
le toa tuulutamine võimalik, 
sest koos värske õhuga pää-
seb sisse kas hingemattev 
hais või kõrvulukustav lärm. 

Mõnikord võib sellist se-
gamist isegi mõista. Nii näi-
teks lepitakse üsna varmalt 
aastavahetuse-, jaanipäeva- 
ja folgikäraga. 

Enamasti inimeste unera-
hu häirimisele siiski vaban-
dust pole. Kõige vähem saab 
elanike ärkvelhoidmist põh-
jendada sellega, et keset ela-

murajooni rajatud lõbustus-
kohas peetakse pidu. 

Eilse «Sakala» arvamus-
küljel lubab Uueveski puh-
kekeskuse omanik Margus 
Timpson, et edaspidi algavad 
sealsed kontserdid kell 20 ja 
lõpevad kella 23-ks. Loodeta-
vasti see nii ka on, kuid sama 
lehe 11. leheküljel olev rek-
laam kutsub tänaseks inime-
si kell 22 algavale esinemise-
le. Kohalikud elanikud saa-
vad kindlasti kuulda, kas bän-
dil õnnestub ühe tunniga toi-
me tulla. 

Soovimatult unetud
REPLIIK

«Sakala»
433 0051

Hans
Väre

LUGENUD «SAKALAST» uudi-
seid Viljandi koolijuhtide väl-
javahetamise kohta tekkisid 
meil, endistel pedagoogidel, 
väga vastakad ja segased mõt-
ted. Me pole kuulnud ühtegi 
linnaametnikku avalikult, näi-
teks ajalehe vahendusel, lait-
mas seniste direktorite tööd. 
Miks on nad tarvis sellisel ju-
hul ametist vabastada? Miks ei 
saa nad oma tööd jätkata?

«Me tahame näha uusi mõt-
teid. Olemasolevad direktorid 
ütlesid, et midagi olulist pole 
tarvis ümber korraldada, aga 
uutel kandidaatidel oli varuks 
mitu värsket ideed.» Nii teatas 
linnapea Malle Vahtra 6. juuli 
«Sakala» esiküljel.

MEIE AGA leiame, et seni-
sed koolijuhid on alati püüd-
nud oma õppeasutusi ülesmä-
ge viia ja on seejuures üht-teist 
saavutanud. Miks nende tööd 
ja saavutusi ei hinnata? 

Tekib küsimus, kas konkur-
si komisjon oli ikka küllalt pä-
dev Viljandi koolide käekäigu 

üle otsustama. Ei saa märkima-
ta jätta, et asutuste kollektiivid 
olid otsustamisest täiesti kõr-
vale jäetud. Miks õpetajatelt ei 
küsitud, mida nad kooli juhti-
misest arvavad?

Näiteks Paalalinna güm-
naasiumi direktor Vello Unt on 
oma kooli heaks väga palju kor-
da saatnud. Seda kõike muidu-
gi majandusjuhataja, lapseva-
nemate ja pedagoogide abiga. 
Rõõm on näha, et koolimaja rii-
dehoid on põhjalikult ümber 
ehitatud, söökla korrastatud ja 
õpperuumid jätavad endiselt 
hoolitsetud mulje.

Ka õppimistulemuste poo-
lest ei ole selle kooli õpilased 
sugugi viimaste seas. Sellesse 
majja on alati meeldiv sisene-
da, sest kõik vastutulijad on 
sõbralikud ja abivalmid.

PALJU AASTAID ON pensio-
näridest õpetajaid kokku kut-
sutud ja Paalalinna kooli oluli-
sematele üritustele külaliseks 
palutud. Direktor Vello Unt on 
seejuures endisi töötajaid ala-

ti väga südamlikult tervitanud 
ning kooli tegemiste ja saavu-
tustega kursis hoidnud. 

IGA KORD oleme koolielus 
positiivseid muudatusi märga-
nud. Ilma igasuguse kahtluse-
ta on need suures osas olnud 
direktori pingutuse vili.

Malle Vahtra sõnul hindab 
linnavalitsus seniste koolijuh-
tide tööd heaks, kuid peab va-
jalikuks haridusellu värskeid 
ideid tuua. Meie aga kardame, 
et see tähendab haridusasutus-
tesse segaduse külvamist. 

Milleks see kasulik on? Pe-
dagoogiline töö vajab teadupä-
rast järjekindlust, mitte pide-
vat eksperimenteerimist ja juh-
tide väljavahetamist. Kui töö 
laabub, ei tohiks olla mingit 
põhjust direktori vabastami-
seks.

VILJANDI PAALALINNA Güm-
naasium tähistab käesoleval 
aastal oma 40. tegevusaastat. 
Teame, et asutamisel on kooli 
muuseumituba, kogutakse mä-

lestusi ja korraldatakse mitme-
suguseid üritusi, millest osa on 
juba aset leidnud. Kummaline, 
et just nüüd leiab linnavalitsu-
se komisjon, et aeg on uus mees 
kooli juhtima panna.

ME SOOVIME, et linnavalit-
sus oma otsust korrigeeriks ja 
laiemalt arutaks. Ka peaks Vel-
lo Unt saama kooli juhtimist 
jätkata. Praeguse direktori te-
gemisi on vaja ausalt hinnata 
ja tunnustada. 

Ega siis asjata ei tahtnud 
konkursil tervelt kaheksa ini-
mest Paalalinna kooli etteotsa 
asuda. Küllap neid ajendas 
see, et asutust on seni heal jär-
jel hoitud.

Viljandi Paalalinna Güm-
naasiumi endised õpetajad

Ivi Helves, Silvia Kuusk,
Riita Arras, Õilme Saik, Evi 

Veliste, Laine Lillepõld, Ellen 
Meidla, Helga Vanakamar, Vir-

ve Alt, Linda Andra, Vaike 
Kauss, Meta Öngo, Leili Ritson 

ja Maimu Karme

Koolijuhtide vahetamine külvab segadust
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Laagri loovjuht Frederico Bombastico (paremal) ärgitas oma energilisusega ka teisi endast parimat andma.
ELMO RIIG

Saksamaalt pärit artis-
tid õpetavad Männiku 
metsatalus psüühika-
häiretega inimestele 
tsirkusetrikke, luues 
neile nii suhtlemisvõi-
maluse.

Heleri Org
sakala@sakalakirjastus.ee

Laager, millest võtavad osa 
Saksamaa tsirkusetrupp Bom-
bastico, Tallinna Vaimse Ter-
vise Keskus ja Viljandi Päeva-
keskus Singel, algas Viljandi 
lähedal metsatalus läinud pü-
hapäeval. Kuue päeva jooksul 
valmistavad sakslased eriva-
jadustega inimesi ja nende 
hooldajaid ette tsirkuseeten-
duse andmiseks.

Laager lõpeb homme esi-
nemisega, mille järel on eten-
duses osalejatele preemiaks 
väike koosviibimine. 

Teraapialaager

Ü r i t u s e 
projektijuht 
Margit Sõrve 
(pildil) rääkis, 
et niisugune 
ettevõtmine on 
ainulaadne, 
sest varem ei 
ole psüühikahäiretega ini-

mestega nii palju ja põhjali-
kult tegeldud.

«Seda võib nimetada lau-
sa teraapialaagriks, sest see 
õpetab inimestele koostöö te-
gemist, aitab keskenduda ja 
loomulikult on ka mingil mää-
ral füüsiliselt kurnav,» kirjel-
das Sõrve ettevõtmise kasu-
likkust seal osalejatele.

Üks Saksa tsirkusetrupi 
Viljandisse 
toojatest Urve 
Tõnisson (pil-
dil) leidis, et 
positiivseid 
külgi on ka 
rahvusvaheli-
sel koostööl.

Eestis juba kolm aastat

«Võimalus teistega koos 
tegutseda muudab meie ini-
mesed kindlasti avatumaks ja 
võimaldab neil koosolemise 
ja teistega arvestamisega har-
juda.»

Tsirkusetrupp Bombastico 
on eestlastega koostööd tei-
nud juba kolm aastat, kuid 
Viljandisse tulid nad oma os-
kuste ja nõuannetega esimest 
korda. 

«2003. aastal kutsus Tšeh-
hi teraapiakeskus Focus Tal-
linna Vaimse Tervise Kesku-
se töötajaid ja kliente osale-
ma tsirkuse ühisprojektis. 
Seal tekkis meil koostöösuhe 

Frederico Bombasticoga, kes 
tuli välja ideega teha tsirku-
seprogramm Eestis,» on üritu-
se korraldaja Margit Sõrve 
idee sünnist rääkinud «Eesti 
Päevalehele».

Tsirkus filmilindile

Männiku talu etendusest 
tehakse ka dokumentaalfilm. 
Margit Sõrve sõnul ei ole sel-
le mõte mitte psüühikahäire-
tega inimesi jälgida, vaid 
etenduse valmimisprotsessi 
talletada. 

Film loodetakse valmis 
saada talveks ning plaan on 
seda näidata kõigile, kes on 
sellest huvitatud.

Sakslased ja eestlased 
teevad koos tsirkust

KOHALIK INFO
Anonüümsete alkohooli-
kute koosolek

Täna kell 18 algab Viljandis 
Paala tee 7 anonüümsete alko-
hoolikute (AA) koosolek.

Kodukandipäev
Pärnumaal
Homme on Pärnumaal Kaan-
soo külas kodukandipäev. See 
algab kell 11 Kaansoo kalmis-
tul ja jätkub kell 13 koolima-
jas.

Külapäev Metskülas

Homme kell 12.15 algab Oodre 
talu õuel Vastemõisa valla 
Metsküla päev. Kogemusi tule-
vad jagama Kuhjavere külava-
nem ja Läänemaa Metsküla 
esindaja ning esineb estraadi-
trupp Pärnumaalt.

Kontsert Tarvastus

31. juulil kell 18 algab Tarvastu 
kirikus Tarvastu Gümnaasiumi 
ja Parksepa Keskkooli laste-
kooride kontsert.

Ettekandeõhtud
Kolga-Jaanis

7. augustil kell 19 räägib 
Kolga-Jaani kiriku õpetaja 
Ants Tooming pastoraadis tee-
mal «Risti ja põiki, üle ja läbi 
Põhja-Ameerika» ning 14. au-
gustil kell 19 «Religioosne mit-
mekesisus ja põlisrahvas — in-
diaanlased Uues Maailmas».

Muri küla kodukandipäev

27. augustil kell 14 algab Kark-
si valla Muri küla kodukandi-
päev.

Muuseumis näeb 
koltade valu ja võlu
Viljandi Muuseumis 
võib vaadata kolme aja-
kirjaniku koostatud näi-
tust eestlaste palju 
kannatanud sugulas-
rahva koltasaamide 
elust.

Jüri E. Kukk
jyri@sakalakirjastus.ee

Mullu sügisel tegid Rein Sikk, 
Viio Aitsam ja Ilmar Vana-
nurm reisi õigeusklike 
koltade pühaku Trifon 
Petsamolaise mälestuspidus-
tustele ja koltasaamide asu-
alale Sevettijärvi, Nellimi, 
Ivalo ja Inari piirkonda. 

Põhja-Soome pagendati 
koltasaamid Teise maailmasõ-
ja ajal Koola poolsaarelt 
Petsamo piirkonnast. Sõja lõp-
pedes anastas selle nikli poo-
lest rikka kandi Nõukogude 
Liit. Tänapäevaks on õigeusk-
likke koltasaame umbes 500.

«Kolta memmed õhkavad 
surivoodil: «Kui saaks veel 
Petsamo kloostrit ja kaasikut 

näha...»» võtab Rein Sikk kok-
ku rahvakillu valu.

Neljakümnendate aasta-
te lõpul tegid koltasaamid 
rahvakoosoleku, kus jutuks 
oli kodusesse tundrasse naas-
mine. Vanad igatsesid seal 
surra ja noored olid endas 
kindlad, et nemad Vene ala-
maks ei hakka. Nii tookord 
jäigi. Nüüd on koltade kodu-
maa traataia taga.

«Koltad on nagu meie se-
tud: ka nende pühapaigad 
jäävad piiri taha,» nentis Vil-
jandi Muuseumi näitusekor-
raldaja Arvi Haak.

Saamide pühak Trifon ra-
jas 1533. aastal Petsamo 
kloostri. Mõnesaja aasta eest 
see hävis.

1988. aastal valmis Soo-
mes Nellimi külas tilluke õi-
geusu puukirik, mis jäljen-
dab Petsamo kloostrikirikut.

Saame elab Norra, Root-
si, Soome ja Venemaa aladel, 
rahva üldarv on 75 000. Soo-
mes elab 7000 saami.

Viljandis avati näitus kol-
mapäeval ning seda saab vaa-
data 8. augustini. 

Veskisõbrad 
kohtuvad 
Rõika 
vesiveskis
Pühapäeval, 31. juulil kogune-
vad Kolga-Jaani vallas asuva 
Rõika vesiveski juures ajaloo-
liste veskite huvilised. Nad 
peavad mittetulundusühingu 
Eesti Veskivaramu kokkutule-
kut, mis on avatud kõigile huvi-
listele.

Kell 12 algaval kokkutule-
kul on kavas seitse ettekannet. 

Muinsuskaitseameti pea-
inspektor Jaan Vali räägib kuu-
lajatele tuulikutest kui kultuu-
ripärandist. Varis Bokaders 
rahvusvahelisest veskiorgani-
satsioonist TIMS peab ettekan-
de Eesti mandriosa tuulikutest 
tänapäeval. Enne lõunat saa-
vad kuulajad ka teadmisi tuu-
likute taastamisest ja mõisate 
ajaloost.

Pärast lõunat tutvustavad 
teadlased Tartu Ülikoolist, 
Eesti Põllumajandusülikoolist 
ja Keskkonnaministeeriumist 
jõgede seisundit, veejõu kasu-
tamist ja hüdroloogiat.

Plaanis on ekskursioon 
Kolga-Jaani kirikusse ja 
Kamari hüdrojaama.

Eesti Veskivaramu on 2003. 
aastal loodud mittetulundus-
ühing, mille eesmärk on kaasa 
aidata ajalooliste veskite ja 
veskikohtade säilitamisele. Tä-
navune kokkutulek on arvult 
kuues. («Sakala»)

Viljandi Muuseumis saab näha koltasaame, kuulata nende laulu ja 
lugeda selle rahvakillu traagilisest saatusest. ELMO RIIG

Frederico Bombastico

Kösti rahvas saab 
bussiootekoja
Helgi Kaldma
helgi@sakalakirjastus.ee

Viljandis Kösti linnajaos elav 
Oleksandr Romantšuk tuli 
toimetusse piirkonna inimes-
te ühise mure pärast, et seal-
ses bussipeatuses pole oote-
koda.

«Köstis elavad enamasti 
eakad inimesed ning tuule, 
vihma ja raju korral on seal 
halb bussi oodata,» selgitas 
mees. Samal põhjusel oli ta 
paar aastat tagasi viinud lin-
navalitsusse 85 allkirjaga soo-
viavalduse.

Mullu 12. veebruaril oli 
linnamajandusameti juhata-
ja Priit Vihuri Oleksandr 
Romantšukile vastanud: 
«Oleme linnavalitsuses mitu 
korda arutanud ootepaviljo-
nide bussipeatustesse paigal-

damist. Linnamajandusame-
til käivad läbirääkimised fir-
maga, kes neid valmistab. 
Kui ootepaviljone õnnestub 
saada, paigaldatakse üks 
Kösti bussipeatusse.»

Aasta lõpul kordas 
Romantšuk oma avaldust. 1. 
detsembril tulnud vastuses 
selgitas abilinnapea Helmen 
Kütt, et paviljonide paigalda-
mine seisab nende omaniku-
ga sõlmitava lepingu taga, 
mille tingimused pole olnud 
linnale vastuvõetavad.

«Nad seal ainult luba-
vad,» pahandas Romantšuk.

Üleeile ütles Priit Vihuri 
«Sakalale», et Viljandi Metal-
litööstus paigaldab Kösti bus-
side ootekoja 15. ja 16. augus-
til. Nii oli talle kinnitanud 
metallitööstuse juht Jaak 
Sulg.
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Eakas Laatre 
küla kahtles 
oma vanuses

Aivar Aotäht
aivar@sakalakirjastus.ee

Abja vallas riigipiiri kõrval 
asuv Laatre küla tähistas 
oma aastapäeva, kuigi pol-
nud selge, kas küla sai 450- 
või hoopis 501-aastaseks.

Laatre külavanem Vik-
tor Õigus ja Abja Vallavoli-
kogu esinaine Piret Erg rõõ-
mustavad, et vihmale vaata-
mata läks aastapäevapidu 
läinud laupäeval ikkagi ke-
nasti korda ja sellel käis li-
gi kakssada inimest ehk 
rohkem kui kunagi varem 
ühelgi Laatre üritusel.

Mõlemad tunnistavad, 
et sünnipäevalapse vanuse 
kohta liikusid vastakad 
andmed.

Õiguse väitel oli valla-
volikogu talle algul teata-
nud, et tuleb 450 aasta juu-
bel. See number ehtis ka 
suurt peotorti. 

Erg tõdes, et niisugune 
arv oli jutuks, aga kes selle 
välja käis, ei oska ta öelda. 
Tema sõnul uuris asja aja-
loolane Aksel Tiideberg, 
kes selgitas välja, et Laatre 
küla esmamainimisest möö-
dub tänavu hoopis 501 aas-
tat.

Ka Laatre hiljuti loo-
dud koduleheküljel on kir-
jas, et Laatre mõisat on esi-
mest korda mainitud 1504. 
aastal. Toona küll Moi-
sekylli nime all, kuid Ergi 
kinnitusel tähendas see 
siiski hilisemat Laatret, 
mitte Mõisaküla.

Koduleheküljel seisab 
aga mõne päeva tagune 
uudis, milles on kirjas, et 
küla 450. aastapäeva tähis-
tamine läks korda. 

Viktor Õigus ja Piret 
Erg kinnitasid eile, et sega-
dusest hoolimata on Laatre 
küla õige vanus ikkagi 501 
aastat.

«Mõni aasta veel ja siis 
tuleb Laatrel huvitav aasta-
päev — 555,» tähendas Õi-
gus. «Eks siis pea taas suu-
rema simmani püsti pane-
ma.»

Külaliikumise ühendu-
se Kodukant Viljandimaa 
asutajaliige Helve Joon üt-
les, et pool tuhat aastat on 
küla kohta soliidne iga, 
kuid nii mõnigi küla on um-
bes sama vana. 

«Viljandimaa vanimat 
küla on raske määratleda,» 
lisas ta. «On viiteid, et näi-
teks Karksi ja Paistu nime 
on esimest korda mainitud 
üle 700 aasta tagasi, kuid tol 
ajal ei nimetatud neid koh-
ti mitte külade, vaid linnus-
te või kihelkondadena.»

Külatuba avati 14. juulil ning seda käis uudistamas mitusada inimest. ELMO RIIG

Loodi rahvast ootab 
kooskäimiskoht
Loodis avas uksed küla-
tuba, mis on Paistu val-
las esimene spetsiaalselt 
külaelanikele mõeldud 
kooskäimiskoht.

Kristiina Vaarik
kristiina@sakalakirjastus.ee

62 täiskasvanud liikmega selt-
singu Loodi 
Üheskoos juha-
tuse esimees Os-
vald Partsa (pil-
dil) rääkis, et 
külatoa loomise 
eesmärk on ko-
halikke inimesi 
ühendada. «Külaelu oli laiali 
valgunud,» nentis Partsa. 

Seltsingu liige Eevi Tamsa-
lu lisas, et küla ühtsust saab tu-
gevdada just koos tegutsedes. 

Külarahva kooskäimisko-
haks muudetud kahetoaline 
korter asub samas majas, kus 
tegutseb postkontor. 

Esimene projekt, mille selt-
sing külatoa saamiseks oli tei-

nud, jäi rahata. Tänavu kirju-
tas Paistu vald eelarvesse sum-
ma, mille eest osteti ehitusma-
terjale. 

«Aprillis tegime eeltöid ja 
mai keskel alus-
tasime remon-
ti,» rääkis Eevi 
Tamsalu (pil-
dil). «Saime 
oma jõududega 
hakkama, isegi 
elektri pani ko-
halik mees Rene Rajala sis-
se.»

Külatoas on valatud uued 
põrandad ning laed ja seinad 
kipsplaatidega üle löödud.

Läbi klaasakendega veran-
da ruumidesse sisenedes jääb 
pilk peatuma eestoal, kus on 
kapp, laud, diivan ja puudega 
köetav pliit. Mahedates tooni-
des külatuba ise on veel poo-
leldi möbleerimata. 

Omaalgatusprojekti kaudu 
on saadud kangasteljed ja an-
netusena arvuti ning neile li-
sanduvad mõne aja pärast 
lauad ja toolid. Seinu ilmesta-
vad kohalike vaadetega fotod.

45 ruutmeetri suuruse kü-
latoaga on seltsingul palju 
plaane. Paistu vald toetab in-
ternetiühenduse muretse-
mist, seal hakkavad koos käi-
ma käsitöötegijad ning saab 
tähistada perekondlikke täht-
päevi. 

Kangakudumist, kudumist 
ja tikkimist on lubanud sügi-
sest õpetama hakata Marju Va-
hemets. Tulevikus võiks küla-
toas olla ka õmblusmasin, kuid 
praegu selle ostmiseks seltsin-
gul raha ei ole.

«Veel on mõte, et Paistu pe-
rearst võiks vahel käia meie 
külatoas patsiente vastu võt-
mas,» lausus Tamsalu. «Suvisel 
turismihooajal võiks siin aga 
pakkuda infobuklette ja tutvus-
tada Loodi piirkonda.» 

Mõne päeva oli külatoas 
üleval esimene näitus, Silvi ja 
Merike Põllu maalid. 

«Võtame kindlasti veelgi 
näitusi vastu, kui keegi pakub,» 
kinnitas Tamsalu.

Maja hoovis olev kuur on 
plaanis lammutada ja teha sin-
na suvine istumiskoht.

Viktor Õigus

Loomad ei saa ilma 
läbivaatuseta ravimeid
Paljudele loomapidaja-
tele valmistab meele-
härmi ligi aasta kehti-
nud seadus, mille järgi 
tuleb lemmikloom ret-
septiravimi saamiseks 
kliinikusse läbivaatuse-
le viia. 

Eveli Rebane
sakala@sakalakirjastus.ee

Eriti keeruline on arsti juur-
de viia neid loomi, kes on ko-
gu elu toas olnud ning pelga-
vad õueminemist ja võõraid 
inimesi. 

Ühe toakassi perenaine 
rääkis, et annab loomale hor-
moonravimeid, mida varem 
sai retseptita osta. Et rohtu 
juurde muretseda, oli ta sun-
nitud kassi loomaarsti juur-
de viima, kuid külastuse lõ-
puks olid nii omanik kui klii-
niku töötajad veriseks kriibi-
tud ja kass ise ehmatusest šo-
kis. 

Perenaine kaalub kassi 
vaimset tervist silmas pida-
des rohtudest loobumist. 

Viljandis 
väikelooma-
kliinikut ju-
hatav Piia Vi-
lu (pildil) üt-
les, et looma-
de ravimitega 
on samamoo-
di nagu inimeste omadega. 

«Inimesed ka ei saa retsepti-
ravimeid niisama.»

Vilu arvates on läbivaatu-
se nõue looma tervise huvi-
des, sest valede ravimite tar-
vitamine võib põhjustada tõ-
siseid tagajärgi. «Inimene 
veel ütleb, et mul on siit va-
lus, aga loom poeb ainult nur-
ka ja piinleb seal.» 

Ka Männimäe loomaklii-
niku juhataja 
Riina Jõgila 
(pildil) kinni-
tas, et valede 
ravimite taga-
järjel ei pruu-
gi arst esialg-
se haiguseni 
jõuda ja loom sureb. 

«Ma ei poolda üldse, et 
inimesed ise oma loomi ravi-
vad,» lausus ta. 

Piia Vilu sõnul on läbi-
vaatus vajalik kõikide retsep-
tiravimite puhul, millel võib 
olla kõrvalmõjusid. «Kliini-
kus vaadatakse loom üle, et 
selgitada, kas talle võib anda 
seda rohtu.»

Riina Jõgila on seadusega 
igati nõus. «Minule see meel-
dib, sest siis saan loomaga al-
gusest lõpuni tegelda,» ütles 
ta. «Tunnen, et sel viisil on 
kõik rohkem kontrollitud.»

Juhataja sõnul teevad 
Männimäe loomakliiniku ars-
tid võimaluse korral ka 
koduviisite. «Aga näiteks 
röntgenit ei saa kodus teha,» 
lisas ta. 

Maainimestel on raske maja ümber elavaid kasse kinni püüda ja ars-
ti juurde viia, et hormoonravimeid saada. ELMO RIIG

Viljandimaal sellel aastal vähki püüda ei tohi
Jüri E. Kukk
jyri@sakalakirjastus.ee

Viljandimaa vähipüügihuvilis-
tel ei maksa tänavu keskkonna-
teenistusest luba küsima min-
na, sest juba kolmandat suve 
on siinsetes vetes vähipüük 
keelatud.

Viljandimaa keskkonnatee-
nistuse sekretär Urve Pruul-
man rääkis, et mõni vähiloa 
taotleja on juba leidunud, kuid 

neil on tulnud tühjade kätega 
lahkuda.

Vähki ei tohi tänavu püüda 
veel Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja 
Raplamaal ning Ida- ja Lääne-
Virumaal. 

Keskkonnaministeeriumi 
kalavarude osakonna peaspet-
sialist Enno Kobakene ütles, et 
neis maakondades pole vähiva-
rud piisavalt taastunud.

«Üks grupp teadlasi teeb 
uuringuid ja meie langetame 

nende põhjal otsuse püügi lu-
bamise või keelamise kohta,» 
selgitas Kobakene.

Keskkonnaministeeriumi 
kalavarude osakonna peaspet-
sialisti sõnul mõjus vähkidele 
halvasti kolme aasta tagune 
madala veetasemega suvi. 

Tol aastal oli püük keela-
tud kogu Eestis. Viljandimaal 
võivad vähid rahulikult hin-
gata samuti juba kolmandat 
suve.

Üldse lubatakse tänavu 
vähki püüda kaheksas maa-
konnas, kõige enam püügiva-
hendipäevi, 500, antakse Saa-
remaal.

Harrastuslikul kalapüügil 
vähinata ja vähimõrraga  on lu-
batud ööpäevade piirarv  Jär-
vamaal 50, Harjumaal 100, Jõ-
gevamaal 130 ning Põlva-, Tar-
tu-, Valga- ja Võrumaal 200. 

Keelatud on püüda vähke, 
kelle pikkus otsaorgi tipust la-

ka lõpuni lakakarvakesi arves-
tamata on väiksem kui 11 sen-
timeetrit. 

Viljandimaa vähirikkamad 
veekogud on Ärma jõgi, Ruhi-
järv ja Ruhijõgi ning Kildu, 
Välgita ja Vidva oja. Vähke lei-
dub ka Heimtali ja Männa kar-
jääris.

Keskkonnainspektoritel on 
ka tänavu kavas kontrollkäike 
teha, et röövpüüdjad jõgedelt 
eemal hoida.
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(72.15/kg)

Rannarootsi
šašlõkk,

1 kg,
neto 650 g

9046 Eesti Pagar
Batoonisai,

250 g(10.80/kg)270 Nektariinid,
1 kg13 50

Järve Selver - Pärnu mnt 238; Tondi Selver - Tammsaare tee 62; Pirita Selver - Rummu tee 2; Kadaka Selver - Kadaka tee 56A; Merimetsa Selver - Paldiski mnt 56; Torupilli Selver - Vesivärava 37;
Punane Selver - Punane 46; Mai Selver - Pärnu, Papiniidu 42; Krooni Selver - Rakvere, Laada 27A/29B; Männimäe Selver - Viljandi, Riia mnt 35; Vilja Selver - Võru, Vilja tn 6; Saare Selver - Kuressaare, Tallinna tn 67;
Anne Selver - Tartu, Kalda tee 43; Ringtee Selver - Tartu, Ringtee 78; Turu Tirsi - Tartu, Turu 37/37A Fotodel on illustreeriv tähendus. Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub. www.selver.ee

Pakkumised kehtivad
29.07. - 31.07.



Ärajäänud Easyjeti lennu tõttu mitu päeva Berliinis ootama pidanud reisijad soovivad, et lennufirma neile ajakao ja ootamatud lisakulutused kompenseeriks.

7. juulil Easyjeti lennuki-
ga Berliinist Tallinna len-
du alustanud reisijad 
sihtpunkti ei jõudnudki, 
sest lend katkestati ja 
pöörduti tagasi Berliini. 

Kristina Tamberg 
sakala@sakalakirjastus.ee 

Samuti ei pääsenud sel õhtul 
sama lennukiga lendama pida-
nud inimesed Tallinnast Ber-
liini.

«Poola kohal hakkas len-
nuk järsku kukkuma. Piloot an-
dis hoiatuse ja käskis turva-
vööd sulgeda,» ütles lennukis 
olnud Kristo Notton. «Seest 
hakkas keerama, inimesed ki-
sasid, nõudes toimuva kohta in-
fot. Need olid mu elu pikimad 
minutid.»

Umbes kümne minuti möö-
dudes olukord stabiliseerus 
ning lennuk pööras otsa ümber 
ja lendas tagasi Berliini. Nottoni 
sõnul teatati alles hiljem, et len-
nukis pole sihtkohta jõudmiseks 
piisavalt hapnikku.

«Lennujaama ooteruumis 
aset leidev oli omamoodi tra-
göödia. Inimesed ärritusid, sest 

infot kas vahendatud üldse või 
oli see vastuoluline. Levisid 
vaid kuulujutud,» ütles samal 
lennul olnud Katrin Knoll. 

Vabu kohti ei jätkunud

Ära jäänud lendu ei asen-
datud, vaid anti võimalus vahe-
tada pilet mõne teise Easyjeti 
lennu oma vastu. Ebameeldiva 
üllatusena selgus, et pea kõik 
lähipäevil väljuvad lennud Tal-
linna—Berliini liinil on välja 
müüdud ja alles on vaid üksi-
kud vabad kohad. 

«Kui kõik sadakond reisijat 
ära jäänud lennu piletid vaba-
de kohtade vastu oleks vaheta-
nud, jõudnuks viimased koju 
alles kahe nädala pärast,» üt-
les Notton. 

«Inimesed hakkasid see-
peale paaniliselt trügima. Ena-
mikule öeldi, et vabu kohti po-
le, siis jälle kauples mõni hea 
saksa keele oskaja endale pile-
ti välja,» kirjeldas Knoll tekki-
nud olukorda. Tema sõnul ei 
saanud osa kasina keeleosku-
sega turiste toimuvast aru ja 
mõni tihkus nuttagi.

Knolli ja Nottoni sõnul va-
hetas mitu turistina Eestisse 

tulijat lennupileti uue sihtko-
ha või kojusõidu pileti vastu, 
sest oleks kohale jõudnud alles 
tagasilennu kuupäevaks. 

«Koju reisiv eestlane Tal-
linna ju turisti kombel Mallor-
ca vastu ei vaheta. Nii jäigi üle 
vaid kohapeal oodata või oma 
kulul teiste lennufirmade või 
bussi-rongiga teed jätkata,» li-
sas Notton.

Knolli ja Nottoni sõnul või-
maldas firma reisijatele vaid 
ühe öö hotellis ja kaks söögi-
korda, edasi tuli neil ise hakka-
ma saada. 

«Lennujaama personal soo-
vitas hotellitšekid alles hoida, 
kuid samas kahtlesid nad, et 
need kompenseeritakse,» ütles 
Knoll.

«Saatsin Easyjeti Londoni 
esindusse tähitud kirja viidete-
ga seadusele, mille järgi on rei-
sijal õigus ärajäänud lennu 
korral kompensatsiooni saa-
da,» ütles Notton. 

Et kirjale pole seni vastust 
tulnud ja ka Easyjeti Eesti esin-
duses peeti Londonist hüvitise 
saamist ebatõenäoliseks, pel-
gab Notton, et lennufirma 
püüab vastutusest kõrvale hii-
lida. 

«7. juulil jäi tõepoolest 
Easyjeti lend tehnilistel põh-
justel Berliinist Tallinna saa-
bumata ja seetõttu ei saanud 
reisijad ka Tallinnast Berlii-
ni,» kinnitas Tallinna Lennu-
jaama turundusdirektor 
Eduard Tüür. Tema sõnul on 
see ainus juhtum, mil Easyjeti 
lennud on ära jäänud. 

Tarbijakaitseameti avalike 
suhete esindaja Kristina Vaks-
maa sõnul on nende poole 
pöördutud kaebusega sama 
lennureisi kohta.

Juhtum on
veel uurimisel 

«Me ei saa praegu juhtunu-
le lõplikku hinnangut anda, 
sest ei ole veel lennufirma 
esindajatega suhelnud. Lähtu-
des vaid pöördumises kirjuta-
tust ja eeldades, et see vastab 
tõele, ei olnud lennuettevõtja 
käitumine korrektne,» ütles 
Vaksmaa. 

Selle juhtumi puhul soovi-
tab Vaksmaa reisijatel esita-
da kirjalik nõue lennuettevõt-
jale, et hüvitataks reisi luhtu-
misest tekkinud tõendatavad 
kulutused, nagu hotell, söök, 

jook, lennupilet, transport, 
saamata jäänud palgatulu ja 
muu selline. 

Juhul kui lennuettevõtja 
keeldub kulutuste hüvitami-
sest, tuleks pöörduda Tarbija-
kaitseameti poole. 

Analoogilises olukorras 
peab lennufirma Vaksmaa sõ-
nul kogu ooteaja vältel tagama 
reisijatele piisava söögi, hotel-
limajutuse, transpordi lennu-
jaama ja majutuskohta ning 
võimaldama kodustega kontak-
ti võtta. 

Eeasyjeti Eesti esinduse 
OÜ Estairi juhatuse esimehe 
Kõu Lippi sõnul on sarnased 
juhtumid lennunduses tavali-
sed. Berliini lennujaamas aset 
leidnut ta kommenteerima ei 
nõustunud, vaid soovitas luge-
da Easyjeti kodulehel olevaid 
lennutingimusi või pöörduda 
Easyjeti Londoni esinduse poo-
le.

Easyjeti Berliinis asuvas 
esinduses ei võetud mitme päe-
va jooksul «Sakala» telefonikõ-
nesid vastu. Lennufirma Lon-
doni pressiesindaja telefoni 
automaatvastajale jäetud tea-
tele artikli valmimise ajaks ei 
vastatud.

Odavlennufirmad võimaldavad soodsaid lende Euroopas
1995. aastal loodud 
odavlennufirma Easyjet 
hakkas liinidel Tallinn—
Berliin ja Tallinn—Lon-
don lendama möödunud 
aasta oktoobris. 

Kristina Tamberg
sakala@sakalakirjastus.ee

Tavalisest odavamaid lende 
pakkuv Easyjet on osutunud 
lennuturul konkurentsivõime-
liseks ja muutnud lendamise 
võimalikuks ka neile, kes seda 
varem endale lubada ei saa-
nud. 

Internetilehekülje www.
easyjet.com andmetel on Tal-
linnal Londoni Stanstedi ja 
Berliini Schönefeldi lennujaa-
ma kaudu Easyjetiga ühendus 
65 Euroopa linnaga 216 mars-
ruudil. 

Lennukoha saab broneeri-
da internetis krediitkaardiga 

makstes või Easyjeti tellimis-
keskuste kaudu. Hinnad on 
märgitud vaid ühes suunas. 
Easyjeti broneering võimaldab 
reisijate nimesid ja reisi and-
meid muuta lennufirma võrgu-
lehel 24 euro eest.

Pikem ettebroneerimine 
võimaldab pileti osta soodsa-
ma hinnaga. Nädalavahetus-
tel on piletid üldjuhul kõrge-
ma hinnaga kui kesknädalas-
tel lendudel. Erinevalt tradit-
sioonilistest lennufirmadest 
ei väljasta Easyjet pileteid, 
vaid lennule pääseb bronee-
ringu numbri ja passi esitami-
sel.

Easy jetiga reisija võib tasu-
ta kaasa võtta kuni 20 kg paga-
sit. Erinevalt paljudest teistest 
lennufirmadest pole Easyjeti 
käsipagasil kaalulimiiti. Ainus 
piirang on see, et reisija peab 
suutma oma käsipagasit, mille 
mõõtmed on maksimaalselt         
55 x 40 x 20 cm, tõsta pea kohal 

olevasse hoiuruumi ilma kõr-
valise abita. 

Odavlennufirma Ryanair 
meile lähim lennujaam on 
Riias. Sealt saab lennata Lon-
donisse, Frankfurti, Stockhol-
mi ja Tamperesse. Nende kau-
du on Riial lennuühendus 

enam kui saja Euroopa linna-
ga. 

Ryanairi lennupileteid 
saab broneerida internetilehel 
www.ryanair.com. Ryanairi 
lennukoha broneerimise ja väl-
jastamise tingimused on sarna-
sed Easyjeti omadele. 

Lennu ümberbroneerimi-
ne maksab 30 eurot. Kaasa võib 
võtta kuni 15 kg pagasit, käsipa-
ki lubatud kaal on maksimaal-
selt 10 kg. 

Odavlennufirmaks peetak-
se ka Finnairi tütarfirmat 
Flynordic, mis pakub lende 
Tallinnast Stockholmi ja Ko-
penhaagenisse.

Reisijad peavad lennufirmat hoolimatuks
ARVAMUS

Hiljuti lendasin Easyjetiga 
Tallinnast Budapesti ja ta-
gasi. Et selle linnaga otse-
ühendust pole, tuli mul 
Berliinis ümber istuda. Pi-
leti sain internetis bronee-
rides odavalt, teenindus 
oli hea ja lennuk korralik. 

Lennukilõunast ma 
puudust ei tundnud. Buda-
pesti jõudsime oodatust 
varemgi, ent tagasiteel vii-
bis lend Berliinis, sest üks 
reisija tõsteti halva käitu-
mise pärast lennukist ma-
ha. 

Ma pole kuulnud, et 
odavlendudega probleeme 
oleks olnud. Mina jäin oma 
lennuga rahule ja lendan 
Easyjetiga edaspidigi.

Liina Valt 
üliõpilane

1980. aastatel peamiselt Briti saartele keskendunud 
odavlennufirmad hakkasid peagi laienema ka Mandri-Eu-
roopas. Pardateeninduse vähendamine, ühetüübiliste len-
nukite kasutamine, lennukite suurem lennutundide arv 
päevas ja broneerimisahela lühendamine võimaldasid 
uutel firmadel pakkuda märgatavalt odavamaid piletihin-
du. 
Odavlennufirmadel puuduvad lennukites eri piletiklassid, 
lennujaamades VIP-ide ootesaalid ja kasutatakse punktist 
punkti hindu. Edasilendamise võimaluste leidmine on 
kliendi ülesanne. Tihti lennatakse odavamatesse, kuid 
kõrvalisema asukohaga lennujaamadesse. 
Praeguseks on odavlennufirmad oma traditsioonilised 
konkurendid paljudelt tiheda liiklusega liinidelt välja tõr-
junud. 

Allikas: internet 

ARVAMUS

Easyjeti Eesti lennuturule 
saabumine on mõjunud posi-
tiivselt ka meile. Nende tu-
runduskampaaniad on suu-
red ja nad reklaamivad Ees-
tit sihtkohana. Seetõttu turis-
tide arv kasvab ja reisijaid 
jagub kõigile. 

Traditsiooniliste lennu-
firmade eelistena võiks ni-
metada, et võimaldame rei-
sijale firma organiseeritud 
jätkulende ja ümberistumi-
se korral pagasi toimetamist 
teisele lennule. Neid teenu-
seid odavlennufirmad ei pa-
ku. 

Samuti on piletitingimu-
sed erinevad. Üldiselt kehtib 
reegel, et mida kallim pilet, 
seda lihtsam on lennuaega 
muuta või soovi korral raha 
tagasi saada. Odavlennufir-
made piletid on reeglina küll 
odavamad, kuid tuleb ette 
sedagi, et Estonian Airi len-
nupilet on soodsam.

Epp 
Alatalu,
Estonian Airi 
infojuht

Infot, vihjeid ja ettepanekuid tarbijaküljele ootame telefonil 433 0052, e-post gert@sakalakirjastus.ee
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Abja Gümnaasium säilitab oma traditsioone
Sel kevadel saatis Abja 
Gümnaasium ellu oma 
60. lennu. Nüüd tehakse 
ettevalmistusi, et kutsu-
da endised õpilased ja 
töötajad tähistama kooli 
65. aastapäeva.

Tea Raidsalu
tea@sakalakirjastus.ee

Suvelgi on kooli juures palju 
sagimist. Kusagilt imbub ninna 
värvilõhna, mõned õpilased rii-
suvad ja kõplavad aias ning 
pargist on kuulda muruniiduki 
põrinat. Praegu on aega ja või-
malust maja ja ümbrust kõpit-
seda, et uueks õppeaastaks 
kõik korda saaks.

Üks korrus on juures

Abja Gümnaasiumi direk-
tor Arvo Lamp kinnitab, et koo-
li traditsioonid on alles hoitud, 
kuid palju on ka muudetud. 
«Kool peabki mingis mõttes 
konservatiivne olema. Mõtteid 
ja ideid peab kaaluma ning säi-
litada tuleb seda, mis on tõesti 
väärtuslik.»

Koolimajast kiviviske kau-
gusele kerkib ühiselamu, mis 
peaks valmima käesoleva aas-
ta detsembris. 

«Uut maja on hädasti tar-
vis, sest vana internaat püsib 
vaid tahte najal koos,» ütleb di-
rektor. «Õpilaskodusse tulevad 
ühe-, kahe- ja kolmekohalised 
toad. Kokku saame majutada 
vähemalt 40 last.»

Täiesti uue näo on saanud 
maja keldrikorrus, kuhu on ra-
jatud jõusaal, saun, duširuu-
mid ja garderoob. Samuti on 
seal sisustatud puhkeruum, 
kus õpilased saavad vahetun-
dide ajal telerit vaadata, muu-
sikat kuulata ja ajalehti sirvi-
da.

«Õpetajate päeval käis meil 
külas endine direktor Heino 
Einer, kes oli meie edusammu-
de üle rõõmus ja kiitis, et Abja 
kool on ühe korruse juurde 
saanud,» jutustab Lamp.

Läbi aegade on Abja kooli 
õpilased silma paistnud heade 
sportlastena. Praegugi on noor-

tel võimalik treenida kerge-
jõustiku rühmas ja mängida 
jalg-, korv- või võrkpalli.

Ega koolis ainult õpita

Silvia Mälksoo eestvedami-
sel töötab edukalt meediaring, 
mille liikmed annavad välja 
koolilehte «Kadakas» ja teevad 
raadiosõlmes saateid.

Sel poolaastal sai alguse 
tehnikaring. «Koos käib kamp 
noori, kes putitavad entusiast-
liku juhendaja Tarmo Raba 
käe all punnvõrre. Võiks öelda, 

et selline ettevõtmine on ainu-
laadne terves Eestis,» rõõmus-
tab Arvo Lamp.

Muusikategevus on saanud 
sisse uue hoo tänu sellele, et 
eelmise aasta aprillis ühenda-
ti Abja Gümnaasium ja Abja 
Muusikakool ühise juhtimise 
alla. Muusikakoolis on võima-
lik õppida viit instrumenti: kla-
verit, löökpille, kitarri, akor-
dioni ja flööti. Õpetajaid on 
koolis kümmekond ja õpilasi li-
gi 80.

Käesolev aasta on tähele-
panuväärne ka seetõttu, et 
möödub kümme aastat ajast, 
mil Abjas hakati jagama piiri-
valveõpet. Sellise suunitlusega 
klassi rajamise mõte tekkis tol-
lasel direktoril Aksel Tii de ber-
gil.

«Aastaid tagasi oli see mu-
re, et ümbruskonna noored ei 

leidnud endale pärast kooli lõ-
petamist rakendust. Mõtlesin, 
et lahendus oleks see, kui kesk-
koolis saaks pakkuda mõnd 
elukutset,» meenutab Tiide-
berg. «Et siin on riigipiir nii lä-
hedal, siis tekkis idee luua pii-
rivalveklass.»

Noored saavad õppida 
sisekaitseklassis

Nüüdseks on süsteemi pi-
sut muudetud ning lisaks piiri-
valveõpetusele saavad noored 
teadmisi politsei- ja pääste-
tööst.

Arvo Lamp peab Abja koo-
li kutseõpet heaks ettevalmis-
tuseks. «Siin saab paralleelselt 
keskhariduse omandamisega 
hea ettekujutuse, mida need 
erialad endast kujutavad. Kui 
noor pärast lõpetamist arvab, 

et see suund talle ei sobi, võib 
ta valida midagi muud.»

Kutseõppepäev on üks kord 
nädalas. Siis sõidavad kohale  
õppejõud kogu Eestist. Eriala-
õppeks on sisustatud spetsiaal-
ne klass. Samuti on olemas las-
ketiir. Riviõpet tehakse mängu-
väljakul ja orienteerumist üm-
berkaudsetes metsades. 

Suviti on olnud praktika-
laagrid Narva-Jõesuus, aga tä-
navu jäi see ära, sest sealne 
keskus suleti.

«Sel aastal said sisekaitse-
klassi lõpetajad esimest korda 
esimese astme piirivalvuri kut-
sestandardi kvalifikatsiooni. 
See annab neile õiguse täita 
piirivalves lihtsamaid ülesan-
deid,» täpsustab direktor.

Koolil on tihe koostöö 
Muraste Piirivalvekooli, Paiku-
se Politseikooli ja Väike-Maar-

ja Päästekooliga. Sinna saavad 
Abja Gümnaasiumi sisekaitse-
klassi lõpetanud noored õppi-
ma asuda eelisjärjekorras.

Kolmandiku kuni poole ja-
gu on sisekaitseklassis neide. 
«Need tüdrukud, kes siia õppi-
ma tulevad, on väga sihikind-
lad ja teavad, mida tahavad,» 
kiidab Lamp.

Sisekaitseõpe on noori Ap-
ja meelitanud peaaegu kõiki-
dest Eesti maakondadest. «Kõi-
ge rohkem on lapsi muidugi lä-
hiümbrusest. Peamiselt tullak-
se Lõuna- ja Kagu-Eestist. Kau-
gemad kohad on ehk Tartu ja 
Tallinn,» loetleb direktor.

Kümne aasta jooksul on Ab-
ja Gümnaasiumis piirivalveõpe-
tust saanud sadakond noort. 
Heameelt teeb see, et rohkem 
kui kolmandik neist töötab prae-
gu sisekaitsestruktuurides.

Abja Gümnaasiumi direktor Arvo Lamp on seda meelt, et kooli näo kujundab suuresti sisekaitseõpe. ELMO RIIG

ARVAMUS

Mina läksin Apja pärast 
Kildu Põhikooli lõpeta-
mist. Minu sõbrad, kes 
Kaitseliitu kuuluvad, soo-
vitasid sinna õppima min-
na.

Vastu võeti 18 õpilast. 
Nüüdseks on järele jäänud 
12, kellest neli on tüdru-
kud.

Minu klassikaaslased 
on pärit Abjast ning Vil-
jandi linnast ja maakon-
nast. Mõned on Valgast, 
Hummulist ja Kabalast.

Erialatundides õpime 
seadusi ja tihti on kontroll-
tööd. See on tegelikult pä-
ris huvitav, aga praktikat 
võiks rohkem olla. Sellest 
on kahju, et tänavu suvel ei 
saanud kümnepäevasele 
retkele minna.

Õhtuti leiab endale ik-
ka tegevust. Koolimajas on 
mitmesugused trennid ja 
filmiringis saab filme vaa-
data.

See on kehv, et ühikas 
on halvas seisukorras: tal-
vel puhub tuul läbi sein-
te.

Lauri 
Kodres,
sisekait-
seklassi 
õpilane

Esimene Abja koolimaja ehita-
ti 1856. aastal pastor Ernst 
Schneideri nõudmisel Kaidi 
talu maale. Õpetajaks valiti 
tuntud ärkamisaja kultuurite-
gelane Jaan Jung.

1910. aastal arutas Abja val-
lavolikogu kooli rajamist. Rah-
vakoolide inspektor oli teinud 
ettepaneku asutada ministee-
riumikool, kuid vallavolikogu 
andis sellele kaks korda eitava 
vastuse. 

Kooli avamise eest asus te-
gutsema haridusselts Idu, mil-
les tegutses aktiivselt August 
Schwartz.

1912. aastal avati praegu-
ses raamatupoe majas laste-
aed ja seejärel eraalgkool. Esi-
meseks õpetajaks sai Lilian 
Sassian.

3. oktoobril 1914 saadi amet-
lik luba kaheksaklassilise viie 
jaoskonnaga eraalgkooli pida-
miseks. Siis paiknes kool ma-
jas, kus viimati asus kodutarve-

tekauplus. Kooli juhatajaks-
õpetajaks määrati Linda Niko-
lai.

1915—1917 oli koolil neli 
jaoskonda. Koolijuhatajana 
töötas Alma Luukas. 1917/1918. 
õppeaastal juhatas kooli Hein-
rich Luts.

1919. aastal viidi Eesti Va-
bariigis ellu ühtluskooli re-
form. Kõik koolid läksid Pärnu 
maakonnavalitsuse alluvusse. 
Abja-Paluoja õppeasutus ni-
metati kuueklassiliseks algkoo-
liks.

1919. aastal viidi kool üle 
endisesse kõrtsihoonesse (va-
rem asus selles majas Kesk-
linna pood). Õppimistingimu-
sed olid seal kehvad, sest ruu-
mid olid väikesed, sanitaar-
olud ebasoodsad ja mööbel vi-
lets.

1933 liideti kooliga Kaidi 
algkool. Õppeasutuse maine oli 
Peeter Nõmme juhatusel 
(1925—1940) üsna kõrge.

Peamine mure oli koolima-
ja sobimatus. 1939. aastal alus-
tati uue hoone ehitust, sellesse 
majja koliti 21. oktoobril 1940. 
Keskkoolina alustati 17. augus-
til 1940.

Saksa okupatsiooni ajal 
olid õppeaastad lühikesed. 
Kooli nimi oli Abja Gümnaa-
sium. 1944. aastal asus koolima-
jas metsaministeerium ja hil-
jem Saksa sõjaväe haigla.

Pärast sõda jätkati kesk-
koolina. Esimene lend lõpetas 
1946. aastal.

Sõjajärgsetel aastatel tehti 
õpetajate kollektiivis sageli 
muudatusi. Klasside arv suure-
nes ja Eesti Vabariigi aegsed 
õpetajad tõrjuti kõrvale. Kaad-
ri suur liikuvus jätkus kogu nõu-
kogude võimu aastate jooksul ja 
seetõttu on Abja Keskkoolis 
töötanud ligi 300 õpetajat.

1949—1999 töötasid kooli 
juures vene õppekeelega põhi-
kooli klassid.

1950. ja 1960. aastatel hak-
kasid entusiastidest õpetajad 
kooli omanäoliseks arenda-
ma. 1954—1984 oli direktori 
kohal Heino Einer. Suurt rõh-
ku pandi kooli ümbruse ku-
jundamisele ja looduskaitse-
tööle. 

1962. aastal toodi Mõisakü-
last üle vene õppekeelega klas-
sid, samuti Penuja kooli vane-
mad klassid.

1970. aastal algas üleminek 
kabinetisüsteemile. See oli mu-
gav õpetajatele, kuid ebamu-
gav õpilastele.

1967 kaotati Vana-Kariste 
kooli vanemad ja 1971 ka noo-
remad klassid. 1972 kaotati Hal-
liste kooli vanemad klassid. 
1974 likvideeriti Penuja kool. 
Kosksilla kooli vanema astme 
lapsed toodi üle 1977. aastal ja 
noorema astme lapsed 1980. 
aastal.

Nende liitmiste tõttu muu-
tus kool suureks. Kõige suurem 

oli kool 1975. aastal, kui 31 klas-
sikomplektis oli 718 õpilast.

1984—1997 oli kooli direk-
tor Aksel Tiideberg. 1997—2002 
juhtis kooli Tarvo Talvistu, 

2002. aastal tuli direktoriks Ar-
vo Lamp.

1998. aastal nimetati kool 
ümber Abja Gümnaasiumiks. 
(«Sakala»)

Abja koolis on ühendatud kaunid traditsioonid ja uuenduslikkus.
ELMO RIIG

Esimene koolimaja kerkis 149 aastat tagasi Kaidi talu maale
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Lisandus uus 
viisavaba riik

Eesti kodanikud saavad 
nüüd reisida Bosnia ja 
Hertsegoviinasse viisava-
balt.

Välisministeeriumi tea-
tel andis Stockholmis asuv 
Bosnia ja Hertsegoviina 
saatkond eile oma noodiga 
teada, et ühepoolne viisa-
kohustuse kaotamine keh-
testatakse Eesti kodanike-
le lühiajalise külastuse pu-
hul.

Eesti kodanikud saavad 
viisata siseneda 27-sse Eu-
roopa Liidu ja Euroopa ma-
janduspiirkonna riiki, lühi-
ajaliselt võivad eestlased 
viisata viibida veel 61 rii-
gis. 

Eurokomisjon sai 
esindaja
Euroopa Komisjon nimetas 
eile oma esindajaks Eestis 
Kaitseministeeriumi nõu-
niku Toivo Klaari. Eelmise 
aasta lõpul lõpetas oma tee-
nistuse senine Euroopa Ko-
misjoni esindaja Eestis 
John Kjaer. 

Eile nimetas Euroopa 
Komisjon lisaks Eestile 
ametisse oma esindajad 
veel Küprosel, Ungaris, 
Maltal, Poolas, Slovakkias 
ja Sloveenias.

EESTI

Lääne-India vaevleb 
tulvades

Mussoonvihmadest põhjus-
tatud tulvad ja maalihked 
on nõudnud Lääne-Indias 
viimase kolme päeva jook-
sul ligikaudu 800 inimese 
elu.

Ohvrite arv võib veelgi 
tõusta, sest andmed on al-
les kogumisel.  

Häiritud on telefonside 
ning liiklus maanteedel, 
raudteedel, vees ja õhus. 
Paljud koolid suleti.

IRA tahab jätkata 
rahumeelselt
Iiri Vabariikliku Armee 
(IRA) juhtkond andis eile 
oma liikmetele korralduse 
relvad maha panna ja jät-
kata Põhja-Iirimaal oma 
eesmärkidele pürgimist po-
liitiliste vahenditega.

Teade on 30 aastat Briti 
võimu vastu võidelnud ka-
toliiklaste paramilitaarse 
üksuse kohta enneolematu 
samm. 

Samas kinnitas IRA, et 
organisatsioon ei lähe laia-
li, nagu on nõudnud protes-
tantide juhid.

IRA otsus annab võima-
luse jätkata 1998. aasta suu-
re reede rahuleppega.

Valgevene kiusab 
poolakaid
Valgevene eriüksuslased 
ründasid eile sealsete poo-
lakate ühenduse ametiruu-
me ja vahistasid 18 ini-
mest. 

Naaberriigid on mitu 
kuud tülitsenud poolakate 
kodanikuõiguste pärast Val-
gevenes ja vastastikku diplo-
maate välja saatnud. (BNS)

VÄLISMAA

Lühiajaline turismiviisa toob uudistajaid muust maailmast Eestisse juurde. ANTS LIIGUS («Pärnu Postimees»)

Lühiviisad on tulekul
Valitsus kiitis eile heaks 
välismaalaste seaduse 
muutmise eelnõu, mis 
sätestab kuni viiepäevas-
te ühekordsete viisade 
andmise ilma Eestisse 
küllakutsuja olemasolu-
ta.

Valitsus tegi Välisministee-
riumile ülesandeks jälgida nii-
suguste viisade väljastamisega 
kaasnevate kulude võimalikku 
kasvu ning esitada järgmise 
aasta suveks taotlus lisaraha 
eraldamiseks.

Siseminister Kalle Laanet 
ütles, et riik kavatseb turistivii-
sade väljaandmisel pöörata tä-
helepanu julgeolekuriskide-
le.

«Erilist tähelepanu pööra-
me viisa saajate Eestisse tule-
ku tegelikele motiividele ja ta-
gasipöördumiseks vajaliku ra-
ha olemasolule,» sõnas ta. 
«Kahtluse korral Eesti välis-
esindused viisat ei anna ja sel-
le mitteandmist ei põhjenda-
ta.»

Siseminister lisas, et ka pii-
rivalvel on alati võimalus kaht-
luse korral viisa kehtetuks tun-
nistada ja isik piirilt tagasi saa-
ta.

Kehtiva korra kohaselt võib 
lühiajalise viisa anda ühe- või 
mitmekordseks Eestis viibimi-
seks, kuid kokku ei tohi turist 
Eestis kuue kuu jooksul olla 
üle kolme kuu alates esimesest 
riiki sisenemise kuupäevast.

Eelnõu näeb ette ühekord-
se viisa andmise turismiteenu-
se või meelelahutusteenuse ka-
sutamise eesmärgil. Lühiajali-
sed viisad peaksid suurenda-
ma kolmandatest riikidest Ees-
tisse saabuvate välisturistide 
arvu.

Nende viisade saamise li-
satingimus on, et välismaalase 
majanduslik olukord peab või-
maldama tal kanda kohustusi, 
mis tavapäraselt on tema Ees-
tisse kutsujal. Ta peab olema 
võimeline kandma Eestis vii-
bimise ja siit lahkumise ku-
lud.

Välismaalaste seaduse 
muutmise eelnõu peab heaks 

kiitma ka Riigikogu. Seaduse-
muudatus peaks eelnõu järgi 
jõustuma tuleva aasta 1. jaa-
nuaril. (BNS)

Discovery põkkus jaamaga
Stardil oma isolatsiooni-
kihti vigastanud USA 
süstik Discovery põkkus 
eile tõrgeteta rahvusva-
helise kosmosejaamaga. 

USA kosmoseagentuur NASA 
langetas juba päev varem otsu-
se peatada edasised süstiku-
lennud, kuni pole välja selgita-
tud, mis põhjustas vigastuse 
stardi ajal. 

Discovery teisipäevase star-
di ajal eraldus kütusemahuti 
soojusisolatsiooniplaadist um-
bes kolmesentimeetrine tüki-
ke. 

Sellesarnane probleem sai 
2003. aasta veebruaris saatusli-
kuks süstikule Columbia, mis 
Maa atmosfääri sisenedes plah-
vatas, sest üks selle isolatsioo-
niplaatidest oli stardi ajal viga 
saanud. 

Isolatsiooniplaatide ees-
märk on kaitsta süstikut kuni 
1400-kraadise kuumuse eest, 
mis seda Maale naastes ootab. 

Discovery süstikuprogram-
mi asejuht Wayne Hale kinni-
tas, et süstiku seitsmeliikmeli-
ne meeskond ohus ei ole.

NASA süstikuprogrammi 
juhi Bill Parsonsi sõnul ei len-
da ükski süstik enne ilmaruu-
mi, kui isolatsiooniprobleem 
pole lahendatud. 

Discovery jääb rahvusvahe-
lise kosmosejaama juurde nä-
dalaks, et üle anda 15 tonni va-
rustust ja võtta Maale toomi-
seks kaasa 13 tonni prügi.

Süstiku astronaudid välju-
vad kolmel korral kosmosesse, 
et parandada jaama stabiilses 
asendis hoidvaid güroskoope. 
Nad proovivad ka katsetamis-
järgus tehnikat süstiku väljast-
poolt parandamiseks. (BNS)

Discovery start teisipäeval
REUTERS

ARVAMUS

Pärast turistiviisade keh-
testamist pole Venemaalt 
saabuvate turistide plah-
vatuslikku kasvu oodata, 
kuigi mõningast tõusu võib 
prognoosida.

Ärge kujutage ette, et 
selle tagajärjel tekiksid 
Venemaal konsulaatide 
juurde hiigeljärjekorrad. 
Vene turistid on jaotunud 
Skandinaavia maade ja 
Türgi vahel.

Edgar 
Savisaar,
majandus-
minister

Ühispanga tippjuht paneb 
oma ameti peatselt maha
SEB Eesti Ühispanga 
nõukogu esimees Ain 
Hanschmidt astub 
ametist tagasi ning ala-
tes 1. augustist on uus 
nõukogu esimees pan-
ga Ida-Euroopa pan-
gandusdivisjoni juht 
Mats Kjaer. 

Panga teatel on Hanschmidtil 
oma järgmise töökoha suhtes 
kindlad plaanid, mille osas ta 
langetab lõpliku 
otsuse pärast lü-
hikest puhkust. 

Hanschmidt 
kinnitas inter-
vjuus «Äripäeva» 
võrguväljaandele, 
et lahkub, sest 
tundis, et selleks 
on õige aeg. 

«Mulle tuli al-
ternatiivseid pak-
kumisi,» ütles ta, 
rõhutades, et pak-
kumised ei ole 
seotud Tallinna Sadama juhi 
konkursiga. 

Ta keeldus tööpakkumisi 
avalikustamast ja lisas, et ka-
vatseb kuni au-
gusti lõpuni puha-
ta, enne kui uuele 
tööpostile asub. 
Ta lubas, et jääb 
Eestisse. 

Hanschmidt 
märkis Eesti Raa-
diole, et mingis 
vormis jätkub te-
ma koostöö ka 
SEB-ga. «Nad on 
huvitatud, et ai-
taksin neid oma 
nõuannete ja os-
kustega nii Venemaa kui Bal-
ti suunal,» lausus ta.

Ametlikult kinnitamata 
andmeil aitas Hanschmidt 

SEB-l ette valmistada ühe 
panga ostu Peterburis. 

Mats Kjaeri sõnul sam-
mub SEB Eesti Ühispank pä-
rast Hanschmidti lahkumist 
endisel kursil. 

«Jätkame senist stratee-
giat ja püüame veelgi tugev-
dada SEB Eesti Ühispanga 
positsiooni Eesti kõige klien-
disõbralikuma pangana,» üt-
les ta. 

SEB Grupp tunnustab 
Kjaeri sõnul väga kõrgelt 
Hanschmidti panust Ühis-

panga arengusse 
nii enne SEB-i 
strateegiliseks 
omanikuks tule-
kut kui viimase 
viie aasta jooksul, 
mil pank on kuu-
lunud SEB Grup-
pi. 

«Loodame ka 
tulevikus pangan-
dusküsimustes 
kasutada Ain 
H a n s c h m i d t i 
teadmisi ja nõu-

andeid,» lausus Kjaer. 
Ain Hanschmidti hinnan-

gul on panga operatiivjuhti-
mise üleandmine läinud su-

juvalt. «Juhatuse 
esimees Mart Alt-
vee on tempokalt 
sisse elanud, pan-
ga majandustule-
mused lähevad 
ülesmäge,» rääkis 
ta. 

Alates 1992. 
aastast Ühispan-
ka juhtinud 
Hanschmidt töö-
tas SEB Eesti 
Ühispanga nõu-
kogu esimehena 

alates tänavu 1. veebruarist, 
kui panga juhatuse esime-
heks valiti Mart Altvee. (BNS, 
PM Online)

Kanadas Montrealis kestavad viimaseid päevi ujumise maailma-
meistrivõistlused. 17. juulil alanud ujujate tänavune suursündmus 
lõpeb sel pühapäeval. Nõnda nägi Austraalia ujuja Travis Nederpelt 
välja vee alt vaadatuna 200 meetri liblikujumise poolfinaalis.

REUTERS

TABAMUS

Ain Hanschmidt

Mats Kjaer
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Näitus
«Poogen — poogenpillid 
eesti rahvamuusikas»
29. juulil kella 10—20 ja 30. 
juulil kella 9—20 Viljandi 
Linnagaleriis.

«Suured lapitööd»
11. augustini Viljandi
Linnagaleriis.
Tallinna t. 11/1, Viljandi.
Tel. 433 8660.

«Puhkuse veedame
Viljandis»
14. augustini Viljandi
Muuseumis.

Koltasaamide näitus
8. augustini Viljandi
Muuseumis.
Muuseum on avatud K—P 
kella 10—17.
Laidoneri plats 10, Viljandi. 
Tel. 433 3316.

Väikesed seinavaibad
11. augustini Kondase 
Keskuses.

Ungari mustlasnaivistide 
kunst
4. septembrini Kondase 
Keskuses.
Kondase Keskus on avatud 

K—P kella 10—17.
Pikk t. 8, Viljandi.
Tel. 433 3968.

Ühisnäitus «Diplomeerit’ 
ERKI-s a. D. 1965»
11. augustini Viljandi
Kunstisaalis.
Kunstisaal on avatud L—N 
kella 12—17.
Vabaduse plats 6, II korrus, 
Viljandi. Tel. 551 5932.

Mall Vesiloo lapipildid
28. augustini Tegelaste Toas.
Pikk t. 2-b, Viljandi.
Tel. 433 3944.

Ene Parsi isikunäitus
30. augustini Ugala fuajees.
Vaksali t. 7, Viljandi.
Tel. 433 4073.

Kino Rubiin
«V.O.I.T.K.A. Metsavennad»
29.—30. juulini kell 19.
«Stiilipidu»
29.—30. juulini kell 21, 31. 
juulist 4. augustini kell 19.
«Batman alustab»
29.—30. juulini kell 23, 31. 
juulist 4. augustini kell 21.
Lossi t. 21, Viljandi.
Tel. 5622 2222.

Teater
Vana Baskini Teatri etendus 
«Viimane sent»
4. augustil kell 20 Viljandi 
Lauluväljakul.

Kontsert
Viljandi Pärimusmuusika 
Festival
28.—31. juulini Viljandis ja 
maakonnas.

Täpsem info www.folk.ee.

Przemyslaw Kapitula (Poola) 
orelikontsert
Kavas on Bachi «Fantaasia» 
ja fuuga a-moll, kolm 
koraali teemal «Wer nur 
den lieben Gott lässt 
walten», Johannes von 
Lubini (XVI saj) «Viis 
tantsu» ja muu.
31. juulil kell 16
Pauluse kirikus.
Kiriku t. 5, Viljandi.

Olen täiesti väsinud, kuigi pole . . . !
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JÄÄR
(21. III — 20. IV)
Üritad vältida kõik-
võimalikke problee-

me, kuid need võivad siiski 
tekkida juhul, kui sa oma 
partneriga piisavalt ei arves-
ta. Ohjelda oma võimuiha!

SÕNN
(21. IV — 20. V)
Püüa loobuda kerge-
meelsest käitumi-

sest, sest peagi tuleb sul selle 
eest lõivu tasuda. Võivad tek-
kida probleemid tervisega. 
Hea aeg loovaks tööks.

KAKSIKUD
(21. V — 21. VI)
Selleks, et säilitada 
harmoonilisi töö- ja 

abielusuhteid, püüa jääda ta-
haplaanile. Lase ka teistel sä-
rada. Pööra tähelepanu lähe-
dastele.

VÄHK
(22. VI — 22. VII)
Enesekindlust õh-
kub igast sinu keha-

rakust. Sind huvitavad ainult 
karjäär, kohustused ja repu-
tatsioon. Sisemuses aga äh-
vardavad tunded võimust võt-
ta.

LÕVI
(23. VII — 22. VIII)
Tunned soovi oma 
elustiili ja ümbritse-

vaid tingimusi muuta. Võima-
lik, et katkevad suhted tutta-
vatega. Kaldud riskima.

NEITSI
(23. VIII — 22. IX)
Oled range ellusuh-
tumisega, konserva-

tiivne ja praktiline ning val-
mis kandma raskeid kohustu-
si. Võib tekkida probleeme 
rahaasjades ja suhetes.

KAALUD
(23. IX — 23. X)
Ilmneda võivad väsi-
mus ning majandus-

likud ja juriidilised problee-
mid. Ära astu võitlusesse ük-
sinda, otsi tuge neilt, kellel on 
kogemusi.

SKORPION
(24. X — 22. XI)
Tunned vajadust sü-
veneda filosoofiasse. 
Oled huvitatud erilis-

test asjadest ja torkad silma 
originaalsusega. Sulle ei meel-
di traditsioonilised toimingud.

AMBUR
(23. XI — 21. XII)
Sinu suhted lähe-
dastega on intensiiv-

sed. Sa pole huvitatud pealis-
kaudsetest suhetest. Täna on 
hea päev romantilisteks ette-
võtmisteks.

KALJUKITS
(22. XII — 20. I)
Võid saada ootama-
tut informatsiooni 

või mõne hea pakkumise. Hea 
aeg uuringuteks ja reisimi-
seks. Uusi võimalusi otsides 
võib sind saata ootamatu edu.

VEEVALAJA
(21. I — 18. II)
Kasvavad perekonna 
ja suguvõsaga seotud 

kohustused. Sinult oodatakse 
tuge ja mõistmist, võid sattuda 
psühholoogi rolli. Püüa teiste-
le eeskujuks olla.

KALAD
(19. II — 20. III)
Täna võid haigestu-
da. Sinu lootused on 

ebarealistlikud ja sümpaatiad 
ekslikud. Püüa pea selge hoi-
da ning keskenduda.

Allikas: Delfi

HOROSKOOP

NALJAD
Blondiin osaleb miljonimän-
gus. 1. küsimus: kui kaua kestis 
100-aastane sõda? a) 116 b) 99 c) 
100 d) 150 aastat. Blondiin jä-
tab küsimuse vahele.
2. küsimus: milises riigis leiu-
tati Panama kaabu? a) Brasii-
lias b) Tšiilis c) Panamas d) 
Equadoris. Blondiin helistab 
sõbrale. 
3. küsimus: mis kuus tähistati 
oktoobrirevolutsiooni aasta-
päeva? a) jaanuaris b) septemb-
ris c) oktoobris d) novembris. 
Blondiin palub publiku abi. 
4. küsimus: millise looma järgi 
on saanud nime Kanaari saa-
red? Blondiin võtab võidetud 
summa ja väljub mängust. 
Ja nüüd, sina, kes sa pead 
ennast ilusaks, targaks ja 
tubliks. Võid lugeda õigeid 
vastuseid. 1. 100-aastane sõda 
kestis 116 aastat. 2. Panama 

kaabu leiutati Equadoris. 3. 
Oktoobrirevolutsiooni tähistati 
7. novembril. 4. Ladina keeles 
tähendab see hüljeste saart. 
Mine vaata peeglist oma juuste 
värvi!

Üks mees kaebab teise mehe 
kohtusse. Kohtunik küsib: 
«Mille pärast te siin olete?» — 
Esimene mees vastab: «Ta 
ütles mulle, et olen puupea!» 
Kohtunik küsib teise mehe 
käest: «Kas see on tõsi, et 
ütlesite talle, et ta on puu-
pea?» Teine mees vastab: «Ei, 
ma ütlesin, et pane müts 
pähe, muidu tuleb rähn!»

Armeenia raadiolt küsitakse, 
kas kehaliste ebaproportsioo-
nide tõttu võib vangi sattuda. 
Vastus on jah — kui on pikad 
näpud, aga lühikesed jalad. 

UUS FILM
«Batman 
alustab»

Neljapäeva-
ni linastub 
kinos Rubiin 
«Batman 
alustab», 
mille on la-
vastanud Christopher Nolan.

Alates ajast, mil ta vane-
mad mõrvati, on miljonär 
Bruce Wayne rännanud möö-
da maailma, püüdes jõuda 
selgusele, kuidas võidelda 
kurjusega ning pöörata hirm 
nende vastu, kes teisi kogu 
aeg hirmu all on hoidnud. Vii-
maks pöördub ta tagasi kodu-

linna, Gotham Citysse ja öösi-
ti hakkab selle tänavail tegut-
sema Batman, maskis võitle-
ja, kes kasutab oma jõudu, 
mõistust ja iseäralikke töö-
riistu, et võidelda linna äh-
vardavate tumedate jõudude-
ga. 

«Batman alustab» on suu-
rejooneline seiklusfilm, mille 
nimikangelane nägi koomiksi-
külgedel ilmavalgust enam 
kui 60 aasta eest. 

Osades Christian Bale, Mi-
chael Caine, Ken Watanabe, 
Katie Holmes, Morgan 
Freeman, Liam Neeson, Gary 
Oldman ja teised. 

Pikkus 2 tundi.

Filmis «Batman alustab» mängib peaosa Christian Bale. INTERNET
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Korrektorid Kati Kio, 
Kadri Soon 433 0056
Küljendus Ain Kivilaan,
Veiko Koiksaar 433 0055
Merle Ilves 433 0081
Pearaamatupidaja
Kaie Liiv 433 0065
Reklaamijuht Eve Kaju 433 0063
Reklaamitoimetajad
Merle Aasna 433 0060
Merlin Muts 433 0061
Eve Kavak 433 0064
Kuulutuste vastuvõtjad ja lehe-
tellimuste vormistajad
Meeli Eismann, 
Andra Tetsmann 433 0062
Autojuht
Peeter Kümmel 433 0057

Kuulutuste vastuvõtt tööpäeviti 
kella 9—17.

«Sakala» ilmub 
viis korda nädalas.

Viljaandja Sakala Kirjastuse AS.
Vastutav väljaandja Peep Kala.
Toimetus käsikirju ei tagasta ja 
võtab endale õiguse neid lühen-
dada.

Välisautorite honorarid kantak-
se üle pangaarvele üks kord 
kuus järgmise kuu 5. kuupäeval.
Kõik ajalehes «Sakala» avalda-
tud artiklid ja fotod on autoriõi-
gusega kaitstud teosed, mille 
reprodutseerimine, levitamine 
ning edastamine mis tahes kujul 
on ilma Sakala Kirjastuse AS-i 
kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Trükitud Kroonpressi trükikojas. 
Tiraaž 10 951.

Kaebuste korral ajalehe sisu 
kohta võite pöörduda 
Pressinõukogusse, pn@eall.ee 
või tel. 646 3363.

Kolmapäeval sündis 
Viljandis üks tüdruk.

100 aastat tagasi. 
«Sakala»,
21. VII 1905
Palavus põhja-Amerikas. 
New-Yorkist tulnud teatede 
järele tõusis palavus mine-
val kesknädalal väljakan-
natamata kõrguseni. Teisi-
päeval kell 12 öösel kuni 
kesknädala lõunani kell 12 
surid 45 inimest kuumuse 
kätte ära; Paljud inimesed 
läksid pääst hulluks. Kõige 
rohkem ohvrisi tuli teenija-
te tüdrukute seas ette. 
10,000 inimest magasivad 
kesknädala öösel keskpar-
gis ja ka teised pargid olid 
inimesi täis.
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Jalgratturite edu üllatas treenerit
Viljandi Rattaklubi noor-
tetreener Marek Johan-
son oli üllatunud, kui 
klubi noored suutsid 
Eesti omaealiste 
maanteesõidu meistri-
võistlustel kõrgete kohta-
de eest konkureerida.

Madis Luik
madis@sakalakirjastus.ee

«Oleme vaid aasta harjutanud 
ja erilisi tulemusi neilt võist-
lustelt püüdma ei läinud. Eri 
vanuseklasside sõitudes olid 
meie poisid aga kümne tugeva-
ma seas,» rääkis Marek Johan-
son. «Kahes nooremas jõudsid 
koguni medalini.»

Treener selgitas, et klassi 
M-14 paarissõidus koos viljand-
lase Markus Paasiga kolman-
daks ja grupisõidus teiseks tul-
nud Karksi-Nuia poiss Sten 
Sarv oli neil võistlustel ajuti-
selt Viljandi klubi dressis. Har-
jutab ta oma isa Jaanus Sarve 
juhendamisel.

Johanson on varem öelnud, 
et ehkki Viljandi Rattaklubi 
seostatakse enamasti Mulgi rat-
tamaratoni korraldamisega, siis 
noortetöös pööratakse enam 
rõhku just maanteesõidule.

«Meie klubi poisid näitasid 
seekord isegi üle ootuste tuge-
vat sõitu,» rääkis Johanson.

«Enne võistlust võis favorii-
tide hulka lugeda selle aasta 
kriteeriumi meistrivõistlustel 
hõbedale tulnud Markus Paasi 
ja ennast väga perspektiivika-
na näidanud Sten Sarve, kuid 
nii head esitust teistelt julge-
sin vaid endamisi loota. Tõsi, 
hooaja edenedes on poisid jär-
jest kiiremini liikuma haka-
nud,» jutustas Johanson. «Kah-
ju on Mikk Vaaksu pühapäeva-
sest sõidust, mida segasid teda 
vaevanud tervisebrobleemid. 
Pärast finišit viidi ta kiirabiga 
arstide jälgimi-
se alla.»

Marek Jo-
hansoni (pildil) 
sõnul avaldas 
Taavi Klaos Ees-
ti juunioride 
koondise pea-
treenerile Toivo Suvile muljet 
oma aktiivse sõidu ja julge ära-
minekuga võistluse sajandal ki-

lomeetril ning samuti oma tu-
geva lõpuga mäefinišis. Viien-
da koha eest võideldes edestas 
ta sõidu lõpul nelja konkuren-
ti. «Taavi sai kutse sõita Eesti 
meeskonnaga augusti lõpul Lä-
ti juunioride tuurile,» lisas ta.

Eraldistardiga sõit

Eesti noorte meistrivõistlu-
sed peeti 22.–24. juulini Ote-
pääl. Esimesel päeval kavas ol-
nud noorimate klassi M-14 eral-
distardiga sõidus oli 41 lõpeta-
nu seas esikümnes koguni kolm 
Viljandimaa ratturit. 

Parimana lõpetas 10-kilo-
meetrise sõidu Sten Sarv, 

seitsmes oli Viljandi klubi 
kasvandik Markus Paas ja ka-
heksas Karksi-Nuia Rattaklu-
bi liige Simo Sõmmer. Viljan-
di klubi noortest sai Martti 
Välk kirja 18. ja Ats Vaaks 29. 
tulemuse.

M-18 klassi 20 kilomeetri 
eraldistardiga sõidu Viljandi-
maa edukaim oli Mikk Vaaks, 
kes lõpetas üheksanda kohaga. 
34 lõpetanust olid 12. ja 13. 
Karksi mehed Feliks Gor-
nischeff ja Gven Hallop, 19. oli 
viljandlane Taavi Klaos ja 23. 
Egert Kivistik Karksist.

Klassi M-16 eraldistardiga 
sõidus viljandimaalased küm-
ne tugevama sekka ei mahtu-

nud. Tauno Sõmmer (Karksi-
Nuia) oli 27., Janar Kulp (Vil-
jandi) 31. ja Siim Leppik 38.

Paarissõit

Tiitlivõistluste teisel päe-
val jagati paarissõidu meistri-
medaleid. Sellel alal tõi noori-
mas võistlusklassis (M-14) 
pronksmedali tandem Markus 
Paas ja Sten Sarv. Seitsmen-
daks jäid Martti Välk ja Ats 
Vaaks. Selle grupi meistreid 
selgitati 15 km distantsil ning 
võistles 16 paari.

Kõrgele jõudsid paarissõi-
dus Viljandimaa M-18 klassi 
noormehed. Mikk Vaaks ja Taa-

vi Klaos (Viljandi Rattaklubi) 
lõpetasid 30-kilomeetrise sõi-
du 13 startinud meeskonna 
seas neljandana. Nende järel 
said viienda koha Feliks 
Gornischeff ja Gven Hallop 
(Karksi-Nuia Rattaklubi).

Grupisõit

Pühapäeval, mil maailma 
mainekama velotuuri Tour de 
France’i osalejad jõudsid Pa-
riisi, jagasid Eesti tulevased 
jalgrattastaarid kodumaal 
omavahel grupisõidu meistri-
tiitleid.

Ehkki seekord viljandimaa-
lastel suurte rattaklubide sõit-
jate eest tiitleid napsata ei õn-
nestunud, näitasid meie sport-
lased siiski südi sõitu, mille sä-
ravaimaks krooniks jäi Sten 
Sarve teine koht klassis M-14. 

Markus Paasile kuulus sa-
mas klassis kõrge viies koht, 
Ats Vaaks lõpetas 11., Martti 
Välk 16. ja Simo Sõmmer 17. 
kohaga.

Juunioride grupisõidus lõ-
petas 120,6-kilomeetrise võist-
luse viljandlane Taavi Klaos 
kõrge viienda kohaga, lisaks oli 
Gven Hallop (Karksi-Nuia Rat-
taklubi) 19. ja Mikk Vaaks (Vil-
jandi Rattaklubi) 20.

Klassi M-16 grupisõidus sai 
Tauno Sõmmer (Karksi-Nuia 
Rattaklubi) 13. koha.

Noortel on seljataga 
esimene velotuur

Viljandi Rattaklubi noore-
mad sõitjad tegid juuli algul 
kaasa Pärnumaal neljast eta-
pist koosnenud Urumarja velo-
tuuril. See on mõeldud alla 14-
aastastele jalgratturitele. Kok-
kuvõttes oli viljandlastest edu-
kaim Markus Paas, kes lõpetas 
neljandana. Taavi Lang oli  
seitsmes, Martti Välk 12. ja Ats 
Vaaks 35. Tuuri lõpetas 35 rat-
turit.

Marek Johanson tõstis esi-
le poiste ühtlast taset, sest 
meeskondlikus arvestuses päl-
vis Viljandi Rattaklubi kõrge 
teise koha. Ettepoole jäi vaid 
Kalevi Jalgrattakooli esindus- 
meeskond. Selja taha jäid aga 
mitme nimeka klubi võistkon-
nad, nagu CFC, Velo ja korral-
dajate endi ehk Pärnu võist-
konnad.

Tugev sõit Eesti juunioride maanteeratturite meistrivõistlustel tõi Viljandi Rattaklubi liikmele Taavi Klaosele 
kutse Eesti koondisesse. Pilt on tehtud mais Viljandis korraldatud Eesti kriteeriumisõidu meistrivõistlustel.

PEETER KÜMMEL

Tuleviku noored naasid Soomest viienda kohaga
Viljandi jalgpalliklubi 
Tulevik 1992. aastal 
sündinud noormehed 
saavutasid Soomes 
Ekenäsi linnas peetud 
jalgpalliturniiril viienda 
koha.

Siim Sülla,
Tuleviku klubi infojuht 

Kokku oli selles vanusegrupis 
«Ekenäs Cupil» kaasa tege-
mas seitse võistkonda, kõik 
ülejäänud esindused olid pä-
rit Soomest.

JK Tulevik alustas turniiri 
võõrustajate, Ekenäsi mees-
konna vastu. Mäng lõppes vil-
jandlastele õnneliku 3:2 või-
duga. Võitjate väravavahi Rait 
Oja sõnul oli kohtumise algus 
suurepärane, sest mindi 3:0 et-

te, kuid teisel poolajal hakkas 
mäng lagunema. «Lasime en-
dale kaks väravat tagasi lüüa 
ja ega neil palju ka viigivära-
vast puudu jäänud,»

Tuleviku teine vastane oli 
Porvoo Akilles. Rait Oja sõnul 
näitasid viljandlased avapool-
ajal korralikku mängu, otsides 
väravavõimalusi ja tegutsedes 
väljakul vastastest aktiivse-
malt. «Soomlased olid kiirete 
vasturünnakute organiseeri-
misel meist paremad, mis nei-
le ka edu tõi,» selgitas Tulevi-
ku väravavaht, miks nad män-
gu 1:4 kaotasid.

Kolm päeva kestnud tur-
niiri teisel mängudepäeval tu-
li Viljandi meeskonnal pida-
da kolm kohtumist, neist esi-
meses tegi ta väravateta viigi 
Vaasa Palloseura eakaaslaste-
ga ehkki initsiatiiv oli enami-
ku ajast Tuleviku käes.

Päeva teises kohtumises 
alistasid Viljandi noored 8:2 
kergelt Virkkala Tarmo, kuid 
viimases mängus tuli neil vas-
tu võtta 0:4 kaotus Tampereen 
Pallo-Veikot klubilt.

Sama, 0:4 tulemusega jäi 
Tuleviku noorteesindus alla 
ka turniiri viimase päeva koh-
tumises. Selles mängus osutus 
Mikkelin Palloilijat meie pal-
lureist paremaks.

Viljandi meeskonna vära-
vavaht Rait Oja hindas viima-
se mängu taset ülejäänute 
omast tugevamaks. «Nad olid 
tehnilised, targad, jõuliste ja 
osavate kauglöökidega,» loet-
les Rait Oja vastaste trum-
pe.

Kokkuvõttes lõpetasid Tu-
leviku 1992. aastal sündinud 
noormehed põhiturniiri 
viiendana ja et mitte kuuen-
daks langeda, tuli neil koha-

mängus taas vastamisi minna 
Ekenäsi noortevõistkonna-
ga. 

Mängu normaalaeg lõppes 
1:1 viigiga. Võitja selgitami-
seks kasutusele võetud 11 
meetri karistuslöökide soori-
tamisel olid meie noored ek-
simatud ning võitsid kohtumi-
se 6:4.

Turniiri võitis Mikkelin 
Palloilijat. Tuleviku mängi-
jal Kristjan Anijärvel oli au 
olla võistkonna ja kogu tur-
niiri parim mängija. 

Soomes mängisid Tuleviku 
eest Rait Oja, Germo Torn, 
Peeter Lossmann, Demo Lees, 
Kaur Tomson, Mikk Metsa, 
Gunnar Printsmann, Fred 
Truu, Priit Luik, Sten Koobas, 
Karol Mets, Tanel Olev, Krist-
jan Anijärv ja Herni Fatkin. 
Poiste treener on Anstti Ro-
senberg.

TULEKUL
RANNAMÄNGUD. Täna ja hom-
me kella 12–15 on Viljandi jär-
ve ääres «BIG rannamängu-
del» võimalik mõõtu võtta eri-
nevates osavus- ja võistlusmän-
gudes. 

VEELAUD. Laupäeval kell 10 
algab Viljandi järvel veelaua-
võistlus «Baltic Open Cup».

JALGPALL. Pühapäeval kell 
17 kohtuvad Viljandi staadio-
nil Eesti meistriliigas Viljandi 
Tuleviku ja TVMK meeskond.

SÕUDMINE. Laupäeval kell 
11 algab Viljandi järvel päri-
musmuusika festivali auhinda-
dele rahvapaatide sõudmis-
võistlus.

PETANK. Pühapäeval kell 
11 algab Viljandi järve ääres 
turniir «Folgi petank» päri-
musmuusika festivali auhinda-
dele. 

Esmaspäeval kell 18 algab 
Viljandi rannas petangi Viljan-
di lahtiste meistrivõistluste tei-
ne etapp.
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KINNISVARA

Ostan 2-toal. keskküttega korte-
ri. Tel. 520 4164.

Ostame ja rendime Viiratsi vallas 
põllumaad. Info telefonil 
505 3669.

Otsime oma kliendile väiksemat 
maja või majaosa. Tel. 
5670 3984. Sakala Kinnisvara

Vahetan 3-toal. korteri (3/3, 58 
m²) Paalalinnas väiksema vastu, 
kuni 40 m². Tel. 5342 4718.

Müüa 2-toal. korter Kilingi-Nõm-
mel (soodsalt, heas korras, I kor-
rus, 48,6 m²). Tel. 449 2536, 
5566 4045.

Ostan talu. Raha kohe kätte. Tel. 
504 6266, Peeter.

Ostan talu. Tel. 5199 7679.

SÕIDUKID

Taunex Auto – sõidukid Saksa-
maalt. 29. VII — 6. VIII sünni-
päevahinnad! Firma autodel soo-
dustus 3000 kr. ning registreeri-
mine ARK-s firma kulul (võit 
5000 kr). Nädalavahetusel saa-
buvad uued autod. Tel. 
5567 0646, 502 4876. www.
taunexauto.ee

Ostan DT-75 reverskastiga ja bul-
dooseriga. Kiire! Tel. 
5375 0908.

Müüa Ford Sierra, 1985. a. Tel. 
520 4164.

Müüa VAZ-07. Tel. 513 5289.

TEENUSED

Linnatakso tel. 1242.

Raamatupidamisteenus väikeet-
tevõtjale. Tel. 432 0259.

Metallitööd, väravad, aiad, piir-
ded. Tel. 517 5265.

Takso tellimine tel. 1700.

OÜ Metsar Rehvikeskus Riia mnt. 
95. Rehvid, õlid, autopesula. Tel. 
433 7775.

Veod suure kaubikuga (1,6 t, 12 
m³). Tel. 5668 3293.

Uus vann vanasse vanni 2 tunni-
ga. Tel. 503 1943, 5331 4350. 
www.vannvannis.ee

ÜÜRIN VÄLJA

Annan üürile 1-toal. korteri Män-
nimäel. Tel. 5656 9813.

SOOVIN ÜÜRIDA

Soovin üürida 2-toal. ahik. korte-
rit. Tel. 521 2447.

1—2-toalise korteri (pikemaks 
ajaks) Viljandis või lähiümbruses. 
Tel. 5344 6963.

2—3-toal. korteri Viiratsis või Vil-
jandis. Tel. 502 0610.

1—2-toal. korteri. Võib olla ahi-
küttega. Tel. 5566 3890.

Tudengineiu üürib korteri. Ooda-
tud kõik pakkumised. Kiire! Tel. 
5662 2329.

Korteri Viljandis või lähiümbru-
ses. Tel. 5384 6388.

2-toal. korterit Viljandis. Tel. 
526 7054.

PAKUN TÖÖD

Pakun tööd kogemustega ehitus-
töölistele. Tel. 501 0648.

Vajatakse lüpsjat linna lähedale 
tallu. Tel. 518 8720.

Ehitusfirma vajab müürseppi 
(fiboplokk neto 10 kr/tk), üldehi-
tustöölisi. Tel. 554 9175.

METSAMATERJAL

Ostame kasvavat metsa ja metsa-
maad. Tel. 433 3130, 
523 8503.

Ostame palke ja paberipuid. Ta-
su kohe. Tel. 514 5879.

Ostame küttepuid (lehtpuu, 3-m). 
Tel. 503 7910.

Ostan küttepuid, paberipuid, 
okaspuu- ja lehtpuupalke. Vedu. 
Tasu kohe. Tel. 509 9574.

LOOMAD

Ära anda armas kassipoeg. Tel. 
5663 1527.

Müüa bokserikutsikad. Tel. 
522 0686.

Müüa kanu (aasta munenud). Tel. 
5554 7165

Ära anda noor õpetatud rotveiler. 
Tel. 502 9570.

PÕLLUSAADUSED

Müüa värsket Mulgimaa mett 50 
kr/kg. Tel. 5670 6677.

Vaarikad. Õ. tel. 439 4813.

Müüa kartuleid. Tel. 504 8677.

Müüa nisu, veovõimalus. Tel. 
5341 3033.

Müüa häid toidukartuleid ja värs-
keid kartuleid, kohaletoomine. 
Tel. 513 1995.

MUUD

Komisjonipoes Lossi t. 40 tühjen-
dusmüük. Tel. 433 3888.

Küttepuud. Tel. 5344 3114.

Ostan küttepuid, 50-cm ja 3-m. 
Tel. 5676 2643.

Müüa turbabriketti, pakitud, alu-
sel. Koos veoga aluse hind 1400 
kr. Tel. 5667 1833.

Müüa kuivi pakitud kütteklotse 
40- ja 1000-l võrkkotis. Vedu. 
Tel. 433 3130, 523 8503.

Müüa korralik uuem külmik Hel-
kama. H. 1900 kr. Garantii. Tel. 
5554 7002.

Kösti Aiandi müügipunktis lõike-
rooside ja kalmistulillede soodus-
müük. Viltleht 2 kr/tk., alati õit-
sev begoonia 5 kr/tk., mugulbe-
goonia 15 kr/tk.

Müüa väga korralik murutraktor, 
11 hj. Tel. 516 3405.

Müüa plaatkaalud, maks. 100 kg. 
Soovi korral taatlemine. Info tel. 
565 4381. www.eemus.com

Põnev mööbel Saksamaalt Eliise 
kaubamajas Riia mnt. 42-a. Tel. 
5569 8468.

Müüa sügavkülmik, 500-l. Tel. 
508 2524.

Raja KT müüb lõhutud halupuid 
(273 kr/m³) koos veoga Viljandis. 
Tel. 433 5334, 520 1772.

Müüa kaminasüdamikud, kamin-
ahjud ja saunaahjud, soodsalt. 
Tel. 505 4355.

Ostan kuivi männi- ja saareplan-
ke (50-mm). Tel. 522 4866.

Koertekool. Tel. 529 5497.

Uus kogus kasutatud mööblit 
Soomest. Komka, tel. 
5569 3769.

Odav Poola eterniit (sh. sile), tu-
le- ja niiskuskindel plaat, aiavõrk, 
vihmaveesüst. Tel. 747 1961.

Müüme ja toome koju kätte klaa-
sid, konksud, tuled, stanged, võ-
red ja plekid maasturitele ning 
sõidu- ja pakiautodele. Renalwest 
OÜ, tel. 5615 7867, 5373 9818, 
445 7990.

Avatud uus kauplus! Veo- ja sõi-
duautode, busside ning haagiste 
varuosad, tarvikud, lahtiselt Vene 
ja Lääne õlid, akud, kinnitus- ja 
tõstevahendid, tööriistad, kerede-
tailid. Asume Tallinna t. 58, tel. 
433 3016. OÜ Viljandi Kapri

Panditeenus, komisjoniost ja              
-müük. Väike-Turu t. 8, tel. 
433 7444. www.laenugrupp.ee

Ostame musta ja värvilist vana-
metalli ja autovrakke. Võimalik 
demontaaž ja äravedu. Asume 
raudteejaama laadimisplatsil Vak-
sali t. 44, Viljandi. E—R kella 
8—16, tel. 511 9462.

Müüa tsinkplekki (1,25 × 2,5). 
Tel. 527 0927, 433 5473.

TEATED

Suislepa Tünni baaris 29. juulil 
kell 22 DJ N, muusikat igale ea-
le. 30. juulil kell 22 Toomas An-
niga uue plaadi tutvustus. Info 
tel. 528 6225.

Avatud uus second-hand pood 
Ethel, Tähe poe hoovis. E—R kl. 
9—18, L kl. 9—15.

TÄNUAVALDUS

MC Metsikud tänab Suure-Jaani 
linnavalitsust ja vallavalitsust mo-
toürituse «Wild Weekend» toeta-
mise eest.

Südamlik kaastunne Mallele 
ema

MAIE RAIMO

kaotuse puhul.

Astra ja Tiina

Südamlik kaastunne Kristole kal-
li venna

SIIM KRAMMA

surma puhul.

Kristo klassikaaslased

Südamlik kaastunne Hannule 
kalli poja

SIIM KRAMMA

kaotuse puhul.

Helen ja Aivar

Siiras kaastunne Eha 
Trohvimovile kalli ema

SILVIA KIRSCHI

kaotuse puhul.

Viljandi SM Ühing

Kuidas küll süttivad 
-kustuvad tähed 
õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa 
           lendu lähed
liuglevas pimedas...

Päikselist ja armsat sõpra

MAIE RAIMOT

mälestavad ja tunnevad kaasa tü-
tardele Mallele ja Üllele Anu, Tiit, 
Raine, Tiina K., Genna, Lea, Mari-
na, Piret P., Piret K., Tiina R. ja 
Eeri.

Avaldame kaastunnet Mallele ja 
Üllele kalli ema

MAIE RAIMO

kaotuse puhul.

Ljuda ja Toomas

Nii palju jäi käimata radu,
nii palju jäi leidmata õnne...

Mälestame kallist
SIIM KRAMMAT

ja avaldame sügavat kaastunnet 
omastele.

Jürgen, Marge, Tiina ja Linda

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ehale kalli ema

SILVIA KIRSCHI
kaotuse puhul.

Viljandimaa Puuetega Inimeste 
Nõukoda

Avaldame sügavat kaastunnet Ai-
nole ja Liiale

VALTER VEEDLERI

surma puhul.

Müüri Luiged

Lahkus kallis ema, vanaema, va-
navanaema ja ämm

BENITA ROHTLA

13. V 1915 — 27. VII 2005

Leinavad tütred ja poeg peredega.

Ärasaatmine kolmapäeval, 3. au-
gustil kell 14 Pauluse kirikust Pär-
nu mnt. kalmistule.

Mälestame kauaaegset korteri-
ühistu raamatupidajat

MAIE RAIMOT

ja avaldame kaastunnet omastele.

KÜ Sõpruse 10

Mälestame alati heatahtlikku ja 
abivalmis 

MAIE RAIMOT
ja avaldame kaastunnet lähedaste-
le.

Sõbrad EKÜL Viljandi büroost ja 
nõukojast

Leiname kalur-laevajuhi eriala 
õpilast

SIIM KRAMMAT
ja avaldame sügavat kaastunnet va-
nematele ja lähedastele.

Suuremõisa Tehnikum

Avaldame sügavat kaastunnet 
Eda Piilmannile kalli ema

HILLA PIILMANI
kaotuse puhul.

Pilistvere Rahvamaja 
segaansambel

Mälestame 

VALTER VEEDLERIT

Avaldame kaastunnet lähedaste-
le.

Ilmar perega

Mälestame 

MAIE RAIMOT

ja avaldame kaastunnet omastele.

Töökaaslased endisest
Viiratsi ehitusosakonnast

Nüüd puhkavad su kuldsed käed,
mis palju teinud meie kodu 
                                      heaks...

Unustamatut raamatupidajat
MAIE RAIMOT

mälestab ja avaldab kaastunnet tü-
tardele KÜ Posti 10.

Avaldame sügavat kaastunnet 
muusikaõpetaja Eda Piilmannile 
kalli ema

HILLA PIILMANI
kaotuse puhul.

Kõo lasteaia Tähekild pere

Avaldame kaastunnet Elole abi-
kaasa 

TIIT PALU
kaotuse puhul.

Katrina, Karoliina, Gady, Janno, 
Krsitiina, Ija ja Vladimir

Tasa tunde lööb aegade kell,
jääb mälestus sinust nii kaunis ja 
                                         hell...

Lahkus kallis

HELMI SAPAS

2. I 1925 — 26. VII 2005

Leinab Ene perega.

Ärasaatmine teisipäeval, 2. augus-
til kell 11 kodust Halliste kalmistu-
le.

Sügav kaastunne Üllele ja Mal-
lele ema

MAIE RAIMO

kaotuse puhul.

Viiratsi majanaabrid

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Mälestame head 
MAIE RAIMOT

ja avaldame kaastunnet omastele.
Pesuekspert OÜ ja Atsi Rehvid 

OÜ

Sa tulid nagu 
          päikene
ja paistsid 
         südame.
Ja kadusid kui päikene —
öö musta hõlmasse.

Südamlik kaastunne Siirile, 
Riinele, Kaisale, Ivole, Kadile, Lii-
sile, Stevenile ja Liinale kalli klas-
sivenna ja sõbra

SIIM KRAMMA

kaotuse puhul.

Trafox Eesti OÜ kollektiiv

Head sõpra 

SIIM KRAMMAT

mälestab Ivo

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

HEINO KATSEVICI
20. II 1935 — 29. VII 2004

mälestavad 1. surma-aastapäeval 
lesk, lapsed ja lapselapsed.
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Stsenarist TOOMAS KALL
Lavastaja EINO BASKIN

Näitejuht EGON NUTER  Kunstnik RIINA VANHANEN  
Muusikaline kujundaja PEETER KALJUMÄE

NÄITLEJAD: Anne Paluver, Ivo Eensalu, Tõnu Kilgas, Katrin Karisma, Marika Korolev, 
Liina Tennosaar, Peeter Kaljumäe, Jüri Karindi, Väino Laes, Raivo Mets, Raivo Rüütel

Menuansambel “HELISEV LIISING”: Marika Korolev, Liina Tennosaar, 
Marta Oja, Raivo Mets, Peeter Kaljumäe

Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides ning Statoili tanklates
Piletid eelmüügist 80.- ja 90.- (Tallinn, Tartu, Pärnu 80.- ja 100.-)

Suur estraadietendus

VIIMANE
SENT

Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas
Erikülaline Heli Lääts

4.08 Viljandi Laululava, algus kl 20.00
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