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L I H A P O O D

OSTAME
PARIMA HINNAGA
LEHTPUUMETSA
metsamees78@gmail.com
tel 507 1989 Tel 515 3384, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

• Ennustus-
liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
7 aastat. Minu missiooniks on 
inimesi aidata. Helistage 900 1727 
ja valige 2, vastan 24/7.
Ennustaja Madleen

• Liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
10 aastat. 
Kasutan 
taro-, 
šamaani- ja 
tavakaarte. Helistage 900 1727 ja 
valige 1, vastan 24/7.
Ennustaja Salme

• Elus on 
olukordi, 
kus vajame 
vihjeid, 
märke või 
nõuandeid. 
Helista 
900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. 
Ennustaja Hingela

Kaardid ennustavad
tel 900 1727

on Eesti vanim ja parim
ennustusliin, kus kogenud 

ennustajad aitavad ööpäev läbi.

Tutvu meie ennustajate 
profiilidega ja telli ennustus: 

ennustus.ee

In memoriam

MAI SARNET
28. III 1942 – 27. VII 2019

Suvise folgipeo kõrgpunktil, 
27. juulil lahkus meie seast 
Tartu ülikooli Viljandi kul-
tuuriakadeemia pikaaegne 
õppejõud, õppekavade juht 
ja õppeprorektor Mai Sar-
net, kelle kohta võib liialda-
mata öelda, et ilma temata 
poleks meil Viljandis kõrg-
kooli ega järelikult ka Vil-
jandi pärimusmuusika fes-
tivali. Vähemalt mitte selli-
sel kujul nagu praegu. Võib 
päris kindlalt öelda, et Mai 
Sarnet oli Viljandi kultuu-
riakadeemia pikaaegne käi-
lakuju.

Mai Sarnet lõpetas 1960. 
aastatel Viljandi kultuuri-
kooli ja sai seejärel kõrg-
hariduse tollases Leningra-
di kultuuriinstituudis, mis, 
nagu ta ise on märkinud, an-
dis talle «selgroo» ja kindla 
teadmise, et alati ei pea ka 
vaenulikus keskkonnas kõi-
gega nõus olema, ning õpe-
tas ujuma vastuvoolu. Se-
da tahtmist ja visadust läks-
ki vaja 1980. aastate lõpul, 
mil hakkasid võrsuma Ees-
ti vabadusaated, sealhulgas 
lootus, et Viljandi linn oma 
kultuuripotentsiaaliga vää-
rib kõrgkooli staatuses hari-
dusasutust. 1990. aastate al-
guses jõudis see idee palju-
deni nii Viljandis kui ka ko-
gu Eestis, kuid mõtte teosta-
miseks läks veel vaja palju 
päevi ja öid ennastunusta-
vat tööd. Selle protsessi pa-
lavikulisusest annab ehk ai-
mu fakt, et just Mai Sarnet 
oli 1991. aasta 20. augusti 
pöördelistel päevadel Tal-
linnas eesmärgiga kinnita-
da haridusministeeriumis 
uued õppekavad. Kooskõ-
lastuse need said ning ju-

ba sama aasta septembris 
võis kool alustada tööd kõrg-
koolina.

Õppekavadele lisaks oli 
vaja ümber kujundada ko-
gu õppestruktuur, avada 
uusi erialasid ja õppesuun-
di, kutsuda õpetama tun-
tud Eesti kultuuriinimesi, 
aga ka oma erialal autori-
teetseid välismaa õppejõu-
de, kes kindlustaksid kooli 
tagalat. Võib öelda, et Mai 
Sarnet pühendus kooli üles-
ehitamisele teda kimbuta-
nud terviseprobleemidest 
ning tollastest kehvadest 
majandusoludest hoolima-
ta kogu oma hinge- ja süda-
mejõuga.

Mai Sarnet oli autoriteet-
ne ja armastatud õpetaja 
nii kultuurikooli, kultuuri-
kolledži kui ka kultuuriaka-
deemia aegadel, pühendu-
des koolile rohkem kui 43 
aastat. Tema õpilased, kol-
leegid ja sõbrad jäävad kan-
get mulgi naist kauaks mä-
letama kui hingelt sooja ja 
alati osavõtlikku, ka võima-
tutes olukordades lahendu-
si pakkunud sõpra.

Endised ja praegused 
kolleegid ning üliõpilased

Mälestame kallist onu
ILMAR IKKONENI

Avaldame kaastunnet Annele, 
Andile ja Karmenile abikaasa, isa 
ja vanaisa lahkumise puhul. 

Maria, Liina ja Indrek 

Siiras kaastunne kõigile 
lähedastele

RIHO KIVE STE

kaotuse puhul. 

Ene ja Ants

Nii lahke, siiras, naerul nägu – just 
sellisena tundsime me sind ...

Mälestame
MAI SARNETIT

ja avaldame kaastunnet 
omastele. 
Sudiste Maanaiste Selts ja Sudijad

Mälestame kauaaegset naabrit 

ENE JAAGOT 

ja avaldame kaastunnet 
omastele. 

Posti tänav 7 elanikud

Mälestus sinust püsib soe ja hea ... 
HILDA-MARIA LINDLA

31. VII 1920 – 31. VII 2014
Mälestame head mammat 99. 

sünniaastapäeval ja 5. surma-
aastapäeval. 

Lähedased 

Tähtede taga koidab Sul taevas, 
vaikne lootus Sul täide seal läeb …

Lahkus isa ja vanaisa

ROMY HENSEN

7. IV 1961 – 28. VII 2019

Leinavad omaksed. 

Lahkunu tuhastatakse.

On elavate ja surnute maa, 
ja sillaks nende vahel on armastus. 

T. Wilder
Mälestame kallist

MAI SARNETIT
Südamlik kaastunne lähedastele. 

Ivi ja Kadri

MAI SARNET

Kallis Mai, oled alati meiega. 

Head teed Sulle!

Soojuses ja tänus Sinu 
huvijuhtide I lend

Mälestame kallist kaasat ja isa
ÜLO LEEMETIT

tema esimesel surma-
aastapäeval, 31. juulil.

Lesk ja lapsed peredega ning 
õde Laine

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud.

Mälestame kallist venda

ILMAR IKKONENI

Siiras kaastunne Annele, 
Karmenile, Andile peredega 
armsa abikaasa, isa ja vanaisa 
lahkumise puhul. 

Laine, Heino, Jüri peredega

Haigus sind räsis, jõud rauges, 
elutahe väsis.
Vaikselt unne sa jäid, 
jättes mälestuse vaid.

Mälestame leinas

RIHO KIVE STET

5. VII 1959 – 28. VII 2019

Omaksed

Ärasaatmine reedel, 2. augustil 
kell 14 Viljandi krematooriumis. 

Lahkunu tuhastatakse.

Mälestame

ENNO HALMANNI

Sügav kaastunne omastele.

Kildu kooli 1958. a lõpetanud

Tahan minna päikese loojudes,
taevas täis on puhast kulda.
Ja uue koidiku puhkedes
olla seal, kust tagasi ei tulda.

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis 
abikaasa ja ema

MARGARITA KOOVIT

22. X 1961 – 29. VII 2019

Mälestab abikaasa poegadega.

Ärasaatmine laupäeval, 3. augustil kell 16 Viljandi 
krematooriumis. 

Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

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

Mälestame kallist 
naabritüdrukut ja avaldame 
südamlikku kaastunnet kõigile 
lähedastele

MAI SARNETI

lahkumise puhul. 

Perekonnad Pugalid

Mälestame head sõpra ja 
naabrit

ENNO HALMANNI
Avaldame kaastunnet Imbile 

ja Tiinale peredega. 
Ella, Elvi ning Urve ja 

Risto perega

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus ... 

Jaan Tätte

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, isa, 
vanaisa ja äi

ILMAR IKKONEN

16. I 1955 – 27. VII 2019

Leinavad abikaasa, tütar ja poeg peredega. 

Ärasaatmine laupäeval, 3. augustil kell 14 Viljandi 
krematooriumist Metsakalmistule.

KI NNISVARA

Annan üürile garaažiboksi Vil-
jandis Lembitu pst. Tel 
502 6156.

Müüa Pärnu lähedal kinnistu. 
Uus suvemaja. Mereni 100 m. 
Hind 22 000 €. Tel 5804 8721.

Ostan garaaži Viljandis. Tel 
5357 2888.

Ostan kuni 60 m² remonti vaja-
va korteri Viljandi linnas, sobi-
vusel raha kohe. Portaalides pa-
kutavaga kursis. Pakkumised 
elamus@online.ee või tel 
5597 4111.

SÕI DUKI D

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Ostan teie sõiduki, mis seisab 
jalus. Arvelt maha võtmine. Tu-
len teie sõidukile ise järele! Tel 
5366 8668.

Ostame 1990.–2011. a autosid. 
Tel 5555 8120.

TE E NUSE D

Katused, fassaadid, renoveeri-
mis- ja üldehitustööd. Tel 
5691 8534.

Korstnaotsa ladumine, maalri-
tööd. Tel 5636 2658.

Korstnapühkimine ja pottse-
patööd. Tel 515 0511.

Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.

Lammutustööd, tänavakivide 
puhastus ja kaitsetöötlus, pu-
hastusteenused, muru niitmi-
ne ja trimmerdamine. Helista 
tel 501 3077 või saada päring 
 leholateenused@gmail.com.

Maaküttetorustiku puurimine 
kitsastes tingimustes. Projekt ja 
konsultatsioon hinna sees. 
Puurkaevude ja veevarustuse
rajamine. Baltipuurkaev.ee, tel 
521 7415, 504 2999.

Torutööd. Tel 5344 4694.

Veoteenus, kolimine, mööbli ja 
muu üleliigse äravedu. Tel 
5877 0559.

Üldehitus- ja paigaldustööd.
www.marman.ee, tel 
5884 0052.

Üldehitustööd, vannitoad, kor-
terite remont. Tel 518 3540.

Vanade ja mittevajalike asjade 
äravedu, utiliseerimine. Tel 
5555 8120.

Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834.

Vanametalli ja autoromude ta-
suta äravedu. Tel 5877 0559.

TÖÖ

Holstre kooli- ja lasteaiapere va-
jab täiskohaga eripedagoogi/
logopeedi. Avaldus ja CV saata 
e-kirjaga direktor@holstrekool.
ee hiljemalt 12. augustiks.

Pakume tööd kohusetundlikule 
CE-kategooria autojuhile, Ees-
ti-sisene töö tsisterniga. Kon-
takttel +372 524 5072.

Töö võsalõikajale, võimalik 
väljaõpe kohapeal. Tel 
5392 9651.

Viljandi arestimaja otsib augus-
tikuuks asenduskoristajat. In-
fo telefonil 529 4700.

M ETSAMATE RJAL

Lehtpuu raieõiguse/metsa ost. 
Samuti oodatud 3 m küttepuu 
pakkumised. Tel 527 5868, 
tigeron.est@gmail.com.

TÄNUAVALDUS

Täname kõiki sugulasi, sõpru, 
tuttavaid ning Maire ja Jaak Sa-
la, kes aitasid meid kalli SILVI 
TAMM OJA ärasaatmisel. Omak-
sed.

TEADE

Morna, Muri ja Suuga küla 
päev 3. aug kl 13 Mulgi vallas 
Murri häärberis. Samal ajal on 
häärberis perepäev. Külas tub-
lid pilli- ja metsamehed. Kavas 
väike etlus, mängud, pakutakse 
külasuppi. Info tel 5695 8776.

OST

OK Mets ostab parima hinnaga 
lehtpuuraiet. Info tel 503 3379 
või kristo@okmets.ee.

MÜÜK

Kuivad ja märjad küttepuud. 
Tel 5384 4044.

Müüa 40 l võrkkottides ka-
minapuid (kask 3,30 €, lepp 
3 €), kütteklotse (2 €) ja ka-
minapuude jääke (3 €), alus-
tel puidubriketti (960 kg, 
175 €) ja pelleteid (975 kg, 
195 €). Vedu. Tel 523 8503, 
433 3130.

Küttepuude müük. Tel 
5347 0156.

Killustik, liiv, kruus, muld. Tel 
513 5462.

Kuivad ja märjad küttepuud. 
Tel 502 9596.

Müüa sauna- ja suitsuahjud. 
Tel 505 4355.

Müüa värsket mett. Tel 511 3273.

Peaaegu kuiv lepp. Tel 
5563 8552.

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600

OÜ Enberg T. E.
E-R kl 8-18, L kl 9-14

Tel 434 9090

Saksamaa

Jaapan

Põllumajandus-
tehnika

HÜDROVOOLIKUD
ja -TARVIKUD

JÄTKUVALT
PARIMAD

SUVEHINNAD
TEIE KINNISTUTELE

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee


