
 

 
Kolmapäev 25. 3. 2015 
Jäähall kogub lahkete toetajate abiga 

seinaehituseks raha 

 
Kella poole kolme ajal oli päike edasi liikunud ja jäi möödunud aasta lõpul ehitatud külgseina 
varju. Nii jaksasid masinad väljakul jää uisutrenni laste jaoks jälle heaks teha. Praegu kogub 

jäähall raha, et ehitada KEK-i hoone poole sein, mis takistaks päikese sulatustööd. 
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Möödunud aasta lõpul toetajate abiga püsti pandud külgsein on andnud Viljandi 

jäähallile varju edelaküljelt, kuid nüüd on soov katta ka väljaku ots, sest just sealt 

sulatab kevadpäike uisuplatsile loike. 
 

Seinte ehituseks raha kogumise algatasid Viljandi hokiklubi ja uisutreener Eve Vedler. 
 

 

Vedler rääkis, et jäähalli korjanduskarpi ja sihtasutuse Viljani Jäähalli kontole on juba pisut 

raha laekunud, kuid täpset summat ta öelda ei osanud. «Oleme Timo Tintsiga hokiklubist 

rääkinud, et projektist ja vajaminevast kogusummast on praegu vara juttu teha,» ütles ta ja 

lisas, et need teemad saab ette võtta siis, kui jäähooaeg ümber saab. Eile oligi halli hooaja 

viimane päev. 
 

 

Varem lainetas pool väljakut 

 
Sihtasutuse Viljandi Jäähalli juhatuse liige Aivar Talvet märkis, et hiljuti lahti läinud 

algatusega ei ole kontole abi eriti veel laekunud, kuid järgmisel hooajal võiks KEK-i hoone 

poolse seina püsti saada küll. «Tahaks loota, et suve jooksul nii palju meid toetatakse, et 

saame raha kokku ja sügisel võiks ühe seina või osagi sellest ette ehitada.» 
 

 

Praegune külgsein on rajatud Viljandi hokiklubi initsiatiivil paljude ettevõtete abiga. Kuigi 

jäähalli äsja lõppenud hooaja kulusid polnud veel kokku arvestatud, oli Talveti sõnul silmaga 

näha, et seinast oli kõvasti kasu. Varasematel aastatel on kevadisest päikesest lainetanud suisa 

pool väljakut, aga möödunud aastal ehitatud külgsein hoidis suurema kahju ära ja seekord 

tekitas päike otsaseina puudumise tõttu jääle vaid viiemeetrise märja riba. 
 

 

Uisutreener Eve Vedleri sõnul oli kohe teine tunne, kui enne jõule esimene sein püsti sai. 

«Enam ei olnud nagu lageda taeva all,» ütles ta ja lisas, et sein hoidis kinni nii tuult kui talvist 

vihma. «Öeldi isegi, et kui seda seina poleks olnud, oleks tänavusel imelikul talvel jää täiesti 

hukka läinud.» 
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Kui esimene tuulele ja kevadpäiksele ette ehitatud plekksein oli tõesti kriitiline vajadus, siis 

edaspidi loodetakse treeneri sõnul midagi kestvamat. Nii saaksid ka iluuisutajaid, kes 

alustavad ja lõpetavad hooaja Paalalinna kooli saalis, kogu perioodi jääl olla. 
 

 

Neljale seinale veel mõelda ei tasu 

 
Kuigi pelgalt ühe seina juurdeehitamine aitaks jäähallil taas kulusid kokku hoida ja kevadel 

kauem avatud püsida, ei maksa Aivar Talveti hinnangul veel suure hurraaga mõelda 

võimalusele, et saaks neli seina ja aasta läbi avatud halli. Seda ilusat plaani on peetud tema 

sõnul juba ammu, aga rahaotsingud on ikka tulemusteta. 
 

 

«Seni tehtu on hokiklubi meeste initsiatiivil ja sponsorite abiga,» lausus Talvet. 
 

 

Kui neli külge oleksid plekkseinaga kinni, kütaks päike suvel halli nii üles, et tekib 

kondensvesi ja niiskus ning tarvis oleks juba ventilatsiooni ja muid lahendusi otsida. «Üritaks 

esiti kas või seda varianti teoks teha, et saaks juurde ühe otsaseina, mis hoiaks kevadel ära jää 

sulamise.» 
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