
KI NNISVARA
Ostan 2- või 3-toalise korteri 
Viljandi linnas. Raha kohe ole-
mas. Tel 5690 0372.

Ostan korteri. Tel 5854 4445.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 
514 5215.

TE E NUSE D
Ehitustööd. Tel 527 8197.

Elektritööd. Tel 5668 4254.

Katuseehitus, remont. 
Tel 5377 2909.

Korstnapühkija. Tel 5853 4949.

Korstnapühkimine ja pottse-
patööd. Tel 515 0511.

Krooni Takso tel 1212.

Puur- ja küttekaevude puuri-
mine; pumpade, rauaeraldus-
filtrite ja  septikute paigaldus; 
vee-, kaevu-, kanalisatsiooni-
tööd. Tel 521 7415, 
www.baltipuurkaev.ee.

Raietööd ja väljavedu. 
Tel 5982 1772.

Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

Septikute ja biopuhastite pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202.

Torutööd. Tel 5344 4694.

Veoteenus kaubikuga. 
Tel 513 5462.

Üldehitus ja korterite remont. 
Tel 5782 2117.

Üldehitus- ja viimistlustööd. 
Garantii 2 a. Tel 5366 9108. 
OÜ A1 Ehitusviimistlus.

Ennustusliin. Tel 900 3014, 
0,95 €/min.

Kaardid ennustavad 24/7. 
Tel 900 1727.

Katuste pesu, rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Sõiduautode ja kaubikute pleki-
tööd, kerevenitustööd, maalri-
tööd. Kasko- ja kindlustusjuhtu-
mid. Asendusauto. Viljandis. 
Tel 520 4487.

namõjuga tegevust. Avaliku 
väljapaneku jooksul saab esita-
da planeeringu kohta kirjalikke 
arvamusi Põhja-Sakala vallava-
litsusele aadressil: Viljandi 
maakond, Põhja-Sakala vald, 
Suure-Jaani linn, Lembitu pst 
42 ja e-postiga aadressil pohja-
sakala@pohja-sakala.ee. Kui 
väljapaneku ajal esitatakse ar-
vamusi, mida ei võeta arvesse, 
on  väljapaneku tulemuste aru-
telu 12. detsembril kell 10 Vaste-
mõisa raamatukogus.  Info tele-
fonil 435 5431.
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Ohtlike puude lõikus. 
Tel 5662 2071.

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

Viljapuude lõikus, kujundami-
ne. Tel 5688 5527.

Võlgade sissenõudmine. 
Tel 520 4306.

TÖÖ
Mulgi Lihakarn OÜ otsib müü-
jat Viljandi turuhoonesse. Info 
tel 5354 3002.

Tere AS Viljandi tootmisosa-
kond pakub alalist tööd trans-
porditöölisele. Töö ühes vahe-
tuses graafiku alusel, väljaõpe 
kohapeal. Kandideerimiseks 
palume tulla kohapeale Raua t 
6, Viljandi või saata CV sirli.koo-
vit@tere.eu.

Grand Hotel Viljandi restoran 
võtab tööle koka. CV saata 
 e-postiga krista@ghv.ee.

SÕI DUKI D
Ostame 1990.–2011. a autosid. 
Tel 5555 8120.

PÕLLUNDUS
Müüa toidukartuleid. Kojuve-
du. Tel 520 5578.

MÜÜK
Halupuud. Tel 5561 9623.

Kask 40 l võrgus, 2,50 €. Trans-
port. Tel 5877 0559.

Killustik, liiv, kruus. Tel 513 5462.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Kuivad küttepuud (lepp, kask, 
saar). Tel 502 9596.

Kuiv 30 cm lepp, kask võrgus. 
Tel 503 6941.

Kuiv lepp. Tel 5563 8552.

Kuusk katlasse 29 €/rm. 
Tel 5450 8055.

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Kampaaniahinnad! Otse tootjalt 
pakitud kandiline segapuidu-
brikett al 160 €, kasepuidubri-
kett al 175 €, pakitud turbabri-
kett al 130 €, 6 ja 8 mm pelletid 
al 205 €, kivisüsi 25 kg kotis 235 
€/t, klotsid võrgus 2,30 €, kami-
napuud 2,50 € võrk. Vedu. 
Tel 506 8501.

Puidubrikett. Tel 554 4708.

Sae- ja höövelmaterjali müük 
ja teenus. Tel 5348 0984.

Voodrilaud.ee, parim hind. 
Tel 513 2021.

Kuivad ja toored küttepuud, 
25–60 cm. Kuivad kütteklotsid. 
Tel 5613 3115.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

Müüa saunaahjud. Tel 505 4355.

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

Müüa suures valikus saemater-
jali (talad, lauad, kuivatatud 
materjal) Viljandis Pärnu mnt 
37. Tel 520 4487.

Müüa uued Vallai sõidu- ja pa-
kiauto ning kerghaagise reh-
vid, 13–18 tolli. Hind 25–45 €/tk. 
Tel 510 1219.

Kuivad haavaklotsid võrgus. 
Tel 5888 0617.

TEATE D
Suure-Jaani laat 17. novembril 
kl 10–15 Suure-Jaani kultuuri-
maja juures. Info tel 5805 1915.

Kui soovid elada kainena, anna 
endale võimalus! AA-rühma 
koosolekud esmaspäeviti kl 
18.30 Maramaa pst 1a, Viljandi. 
Kontakt: aaviljandi@gmail.com 
ja aaestonia.com.

Viljandi linnavalitsus algatas 
4.11.2019. a korraldusega nr 
505 projekteerimistingimuste 
andmise avatud menetluse. 
Antavad projekteerimistingi-

mused on krundil Oja tee 2a 
(89709:003:0420) ehitusprojek-
tide koostamise aluseks. Krundi 
Oja tee 2a kohta kehtib detail-
planeering «Viljandi linn Oja tee 
2a kvartal 135, krunt 4 ärimaa 
detailplaneering» (Viljandi lin-
na planeeringute registri 
nr 1998-036). Projekteerimistin-
gimustega täpsustatakse ehitus-
seadustiku § 27 lõike 4 punkt 2 
alusel krundil Oja tee 2a kehti-
vat detailplaneeringut arhitek-
tuuriliste, ehituslike ja kujun-
duslike tingimuste osas ning 
haljastuse, heakorra ja liiklus-
korralduse põhimõtete osas. 
Projekteerimistingimuste eel-
nõu avaldatakse Viljandi linna 
kodulehel 11.–20. nov. Huvitatud 
isikutel on õigus esitada eelnõu 
kohta ettepanekuid Viljandi lin-
navalitsusele Johan Laidoneri 
plats 5, 71020 Viljandi ja e-posti 
aadressil viljandi@viljandi.ee 
kuni avaliku väljapaneku lõpu-
ni. Viljandi linnavalitsus teeb et-
tepaneku korraldada projektee-
rimistingimuste andmise me-
netlus ilma avaliku istungita.

Põhja-Sakala vallavalitsus tea-
tab, et vallavalitsuse 30.10.2019. 
a korraldusega nr 632 võeti vas-
tu Vastemõisa küla Posti kin-
nistu (katastritunnus 
75801:001:0565) detailplanee-
ring. Planeeringu avalik välja-
panek on 26. novembrist 10. 
detsembrini. Väljapaneku ajal 
saab planeeringuga tutvuda 
Põhja-Sakala vallamajas (Suure-
Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 
301, vallavalitsuse tööajal), Vas-
temõisa raamatukogus lahtiole-
kuaegadel ja valla veebilehel 
http://www.pohja-sakala.ee/de-
tailplaneeringud. Planeeringu-
ala 0,9 ha hõlmab hoonestama-
ta Posti kinnistut. Planeeringu-
ga kavandatakse krundile kuni 
2-korruseline kauplusehoone 
maksimaalse ehitisealuse pin-
naga 1200 m².   Detailplaneering 
on kooskõlas kehtiva Suure-
Jaani valla üldplaneeringuga, 
sest planeeringuga ei kavanda-
ta üldplaneeringuga määratud 
maakasutuse juhtotstarbe (ela-
mumaa) ulatuslikku muutmist 
ärimaaks. Planeeringuga ka-

vandatakse muudatusi liiklus-
korralduses. Töökoja tee suuna-
takse enne olemasolevat likvi-
deeritavat ristmikku planeerin-
gualale ja rajatava mahasõidu 
kaudu riigiteele nr 24124 Viljan-
di – Suure-Jaani. Planeeringuga 
ei kavandata olulise keskkon-

Südamlik kaastunne Hain 
Jürisele kalli abikaasa

TAIMI JÜRISE

kaotuse puhul.

Mulgi Vallavalitsus

Üks tee on käidud lõpuni,
jääb järele vaid mälestus ... 

Südamlik kaastunne Triinule 
kalli ema 

TAIMI JÜRISE
kaotuse puhul.

Katrin ja Riho

Mälestame

HELJU MÄGERIT

Avaldame kaastunnet 
abikaasale ja lastele peredega.

Leo ja Ida

SANDER SUIGUSAAR

Siiras kaastunne omastele.

Mälestavad Indrek, Teele, 
Toomas, Herbert ja Siiri.

Lahkus meie 
kallis isa, vanaisa, 
vanavanaisa ja 
onu

IVO SAHK

10. XI 1951 – 10. XI 2019

Leinavad omaksed.

Muldasängitamine reedel, 15. 
novembril kell 12 Lalsi kalmistul.

Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega. 

Langetame pea

TAIMI JÜRISE

mälestuseks.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Tantsurühm Turel

Armas Triin! Hoiame sind oma 
mõtteis, kui saadad taevasele 
teele kalli ema ja vanaema

TAIMI JÜRISE
Sügav kaastunne kogu sinu 

perele.
Riin, Kristo ja Romet

Südamlik kaastunne Heinole 
ja Ennole armsa ema

HELJU MÄGERI

kaotuse puhul.

Helle, Sulev ja Gert

Mälestame kallist naabrit

MAIMU TIIKI

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Harry ja Hilja

Mälestame kallist

LINDA SUIKI

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Märt perega

Raske haiguse tõttu on meie 
hulgast lahkunud

TARMO PÕDER

17. I 1971 – 7. XI 2019

Leinavad omaksed.

Meie ümber võib kustuda valgus. 
Pilvede teekond peidab 
taevased tähed. 
Soovide tahtel jääb särama pärl. 

Mälestame armast 
rahvatantsukolleegi

TAIMI JÜRIST

Meie siiras kaastunne 
leinajatele.

Viljandimaa  
rahvatantsuõpetajad 

Kallis Triin! Su emal on nüüd 
inglitiivad, mis kaitsevad kõiki 
tema armsaid lähedasi.  
Puhka rahus, 

TAIMI JÜRIS
Sügav kaastunne omastele.

Kadi ja Koit

Südamlik kaastunne Ennole 
perega kalli ema

HELJU MÄGERI

kaotuse puhul.

Ly, Vahur, Mirjam ja Aivar

Vaikselt lahkusid, isake hea,
muredest, valudest enam ei tea.

SULEV TAKKEL

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Maiu perega

Tunneme südamest kaasa 
Triinule ja Getterile kalli ema ja 
vanaema

TAIMI JÜRISE
kaotuse puhul.

Mamma Maimu, Velli, 
Rein, Riido ja Vaire

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne Ennole ja 
Heinole lähedastega kalli

HELJU MÄGERI
kaotuse puhul.

Kärstna Kooli 1983. a lend

Mälestame kallist
LINDA TOOMLAT

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Suuga lapsed Helgi, Kadri, Piret, 
Tiina ja Margus

Tähtede taga koidab sul taevas,
vaikne lootus sul täide seal läeb ...

Kurbusega teatame, et on lahkunud meie armas ema, 
vanaema ja vanavanaema 

LINDA SUIK

19. VIII 1919 – 10. XI 2019

Leinavad pojad ja tütar peredega.

Saadame ta viimsele teekonnale kolmapäeval, 13. novembril kell 
12 Kolga-Jaani kirikus.

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

Uks avanes ja sisse astus tema,
jäi vaikseks ja kohe katkes jutt 
ja temast sai me teise kodu ema,
kes lohutas, kui varuks kippus nutt ...

Mälestame kallist õpetajat

TAIMI JÜRIST

Avaldame siirast kaastunnet 
perele ja lähedastele.

Õisu TTT 1981. aasta 
piimanduse 41. lend

Mälestame endise Õisu 
Tehnikumi kauaaegset õpetajat

TAIMI JÜRIST

Südamlik kaastunne omastele.

Endised kolleegid

Kallis Triin, oleme mõtetes 
sinuga, kui jätad hüvasti oma 
armsa ema

TAIMI JÜRISEGA

Südamlik kaastunne omastele.

Mõisaküla kammerkoor Kungla

In memoriam

TANTSUJUHT TAI M I JÜRIS
23. VIII 1938 – 7. XI 2019

Miks vahel põgenevad
kaunimad unenäod,
kui õnn pole kohal veel?
Miks vahel põgenevad 
kaunimad unenäod,
just leidmiste poolel teel?

Heldur Karmo

Sombuse sügisilma raskete 
piiskadega tilkus meieni 
kurb teade Sinu lahkumi-
sest, kallis Taimi! Sa lahku-
sid vaikselt, Sulle omase ta-
gasihoidliku väärikusega.

Mäletame aega, mil meie 
Sinu tantsijatena üksteist 
isegi ei tundnud, sest meid 
oli väga palju Sinu rühma-
des Abjas, Hallistes, Õisus, 
Mõisakülas ja võib-olla veel 
kusagil. Kõigile kehtis ühte-
moodi demokraatlik kohus-
tus proovis õigel ajal kohal 
olla, sest Sa andestasid puu-
dumise vaid murtud jalaluu-
ga isenditele. Sina ise olek-
sid sääraselgi juhtumil kaht-
lemata karkudega kohale 
tulnud ja proovi läbi viinud.

Kusagilt pole võimalik 
leida tõelähedastki statisti-
kat selle kohta, kui suure 
osa oma elust Sina tegelikult 
tantsurahva elu eestvedami-
sele pühendasid. Kuidas Sa 
seda jõudsid? Kodu, lapsed 
ja «päristöö» olid ju Sinul 
ka.

Suurte tegemiste väikes-
te kildudena oleme meie 
nüüd laiali kogu inimasustu-
sega maailmas. Paljudel on 
seejuures lapsedki Sinult 

tantsuõpet saanud. Meie 
tahtsime ja Sina õpetasid 
kõiki meid, märkamata see-
juures kaduvat aega.

Viimased kuusteist aas-
tat pühendasid Sa enesele ja 
kodule, kuid jagatud tarku-
sed elasid ja elavad tantsu-
rahvas edasi. Meiegi hulgast 
on kasvanud  uusi tantsu-
juhte, kelle kohal Sina nüüd 
haldjana hõljud.

Teadmata hulgas kodu-
des on täna vilkumas küün-
lad ja huvi vanade pildialbu-
mite vastu tavalisest kõr-
gem. Me kõik seisame mõte-
tes viimast korda Sinu ees 
argises proovi lõpetamise ri-
vis. Olles äsja vaimusilmas 
esitanud veel kord Sinu 
vaieldamatud lemmiktant-
sud, teeme kohe väga sügava 
kummarduse. Seekord hü-
vastijätuks.

Endised Taimi Jürise 
tantsijad


