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Seinad aitaksid suvepuhkusele läinud jääväljaku hooaja neljalt kuult ehk kuuele 

venitada. Foto on tehtud detsembris jäähalli uisuhooaja avamisel.  

Foto: Marko Saarm / Sakala 

Märtsis lõppenud hooaja jooksul oli Viljandi jäähallis käinuid omaniku 

hinnangul 13 000. 

«Pooled olid piletiga ning teine pool siis treeningud ja hommikused kehalise 

kasvatuse tunnid,» sõnas  sihtasutuse Viljandi Jäähall juhatuse li ige Aivar Talvet.  

6000 piletiga uisutajat 

Pileti ostnud uisutajaid oli ligi 6000, lisaks iluuisutamis - ja hokitreeningud ning 

firmaüritused. Hommikupoolsetel aegadel tegid jäähallis kehalise kasvatuse tunde 

Viljandi põhikoolid. 

«Uisutamas käisid kõik Viljandi koolid,» lausus abilinnapea Ardo Agasild. 

«Sealhulgas ka gümnaasium ja spordikool, aga kõige suuremas  mahus kasutas seda 

võimalust ikkagi Jakobsoni kool, siis Paalalinna kool ja Kesklinna kool vist natuke 

vähem.»   
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Jakobsoni kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kadri Kuusik rääkis, et neil oli kolm 

nädalat uisutamist ja iga klass sai kaks tundi nädalas. Jääle  said viidud ka esimeste 

klasside lapsed, et nad uiskudega harjuksid. «Me oleme käinud juba sellest ajast, 

mil hall avati. See on tore, et lapsed sinna saavad,» rääkis õpetaja ning lisas, et 

uisutamine lastele meeldib ja ka suuremad tulevad sellesse tundi meelsasti.  

Agasild lausus, et kuna Jakobsoni kooli lastele uisutamine istus ja jäähall asub kooli 

lähedal, said nad endale ka need ajad, mis vahepeal vabaks jäid. «Me kasutasime 

jäähalli maksimaalselt – nii palju, kui see oli hooajal võimalik,» ütles ta.  

Sein kaitses kõvasti 

Jäähalli kokkuvõtted annavad alust arutleda, et hooaega passiks ka neljalt kuult 

pikemaks venitada. 

Tänavune hooaeg oli esimene, mil jääväljakut kaitses päikse, tuule ja vihma eest 

külgsein. «See aitas meil kindlasti kulusid kokku hoida ,» lausus Aivar Talvet.  

Järgmisel hooajal on soov seinaga kaitsta ka KEK -i hoone poolne ots ning selle 

tarbeks alustati märtsis rahakogumist. «Praegu on väike summa juba kogunenud,» 

lausus Aivar Talvet ja täpsustas, et ligikaudu 130 eurot sai ta panka sisse maksta. 

«See oli tulnud veel sellest, mis jääväljaku külastajad olid annetuskasti pannud, aga 

firmade poolt pole veel keegi toetanud. Järgmisele hooajale mõeldes oleks hea, kui 

kellelgi oleks võimalik seinaehitust toetada.»  

Täpset summat, kui palju jõulude paiku üles saanud esimene külgsein on aidanud 

kokku hoida, pole võimalik kokku arvata, sest jäähalli kulukus sõltub suuresti 

ilmast. «Puhtalt vaatluse järgi on edasiminek päris kõva, sest varem sulatas päike 

märtsis pool väljakut üles, kuid sel aastal o li sein ees ja ta sulatas ainult KEK-i poolt 

otsast nelja- või viiemeetrise riba,» märkis Talvet.  

Kui saaks teise seina püsti, kahaneks päikese mõju veelgi. Kindlasti suudetaks siis 

uisuväljakut kevadel kauem lahti hoida ja võib -olla sügisel ka varem alustada. 

«Päris aasta ringi lahti olla kindlasti ei saaks, aga praeguse nelja kuu asemel 

suudaksime hooaja võib-olla isegi kuue kuu peale venitada,» lausus Aivar Talvet.  

Sigrid Koorep, reporter 

sigrid.koorep(at)ajaleht.ee 
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Annetuskastid on praeguseks üles saanud järgmistesse kohtadesse: Tähe 

Peosaali (Posti 6), kauplusesse Velo&Moto (Vaksali 8a), Erika Viira Pilatese 
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Lisaks ootame toetusi SA Viljandi Jäähalli arveldusarvele E941010220063993018 

(SEB Pank). 

 

Viljandis on väga suur kogukond toredaid ja andekaid uisutajaid, kes väärivad 

normaalseid treeningtingimusi! Viljandi jää on üks parimaid, kus ma kunagi 

uisutanud olen, aga see jää vajab hädasti kaitsvaid seinu enda ümber. Igaühe 

toetus on teretulnud, üheskoos me teeme selle asja ära!  
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Vabandust, EE941010220063993018 on õige arveldusarve number! 
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