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Omavoliliselt rajatud
aiamaad ei ole igavesed

Mullune, 83. ümber Viljandi järve jooks, kus osales üle 3000 sportlase.
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1. mai möödub taas joostes
1. mai kulgeb Viljandis tavapäraselt jooksutempos,
sest sel päeval kogunevad
randa tuhanded mehed ja
naised, et joosta jälle ring
ümber Viljandi järve.
Tänavu antakse start jooksule
juba 84. korda ning viimastel
aastatel pidevalt paisunud osalejate hulk annab alust arvata,
et 1. mail kell 12 stardib rannast
peaaegu 12-kilomeetrisele teekonnale rekordarv jooksjaid.
Jooksjaid ja kepikõndijaid oodatakse järve äärde ligikaudu
3500.
«Eesti jooksusõpradele on saanud tavaks, et 1. mail tullakse
Viljandisse ning joostakse ring
ümber siinse kauni järve,» rääkis Viljandi linnapea Loit Kivistik. «On neid, kes tulevad juba
50. korda, ning rõõmustavalt
palju on neidki, kes tulevad esimest või teist korda. Tullakse nii
Eestist kui välismaalt.»
Ümber Viljandi järve jooks on
Eestis kõige pikema traditsiooniga rahvaspordiüritus ning
võistluse muudavad eriti põnevaks mehed, kes on igal aastal
samal ajal ja enam-vähem sama
rada jooksnud rohkem kui poolsada korda. Näiteks on 80-aastane Benno Viirandi Tarvastu
vallast tänavu stardis juba 55.
korda. Jooksule registreerunute
seas oli ta üks esimesi.
Esimest korda startis Viirandi
järvejooksule 1958. aastal. Alates sellest ajast on tal start vahele jäänud vaid ühel aastal, nimelt keeldusid 1982. aastal korraldajad teda karkudega rajale
lubamast, ehkki mees ise oli
hakkamist täis ja valmis 12-kilomeetrise raja abivahenditega
läbi hüppama. Paar viimast aastat on ta rada läbinud kõndides,
sest jooksmine talle enam ei sobi. «Ega ma joosta ei saa. Hingamine läheb korrast ära, aga
ma kõnnin,» on ta ise öelnud.
Benno Viirandi eakaaslane,
Pärnumaa mees Einart Alus on
tänavu startimas oma 54. jooksule. Tema esimene start Viljandis oli neli aastat varem kui Vii-

randil ehk 1954. aastal. Alusel
on aga aja jooksul vahele jäänud rohkem starte. Pikka aega
jagasid mehed omavahel osaluskordade rekordit, ent 2010. aastal jäi Alusel üks jooks tervise
tõttu vahele ja siis haaras Viirandi rekordi endale.

Võitjat ennustada
ei julge
Eelmise aasta ümber järve jooks
läks ajalukku sellega, et 33 aasta pikkuse vahe järel jäi võit taas
Viljandimaale. Võitjaks tulnud
Holstre-Nõmmelt pärit Keio Kits
on lubanud ka tänavu stardis olla, kuid vigastus ei lase tal sel
korral võidu nimel heidelda.
Eelmine hooaeg lõppes Kitsele
septembris operatsioonilaual,
kus tema haigele jalale tehti lõikus. Taastumine pole noorel mehel kulgenud soovitud kiirusega
ning talvised treeningud jäid seetõttu tavalisest nõrgemaks. Veel
nädal tagasi oli Kits valust tingitud puhkusel ega saanud treenida. «Loodan väga, et ümber järve jooksu ajaks olen valust lahti
saanud. Tahan väga stardis olla,»
selgitas jooksja, kuid oli veendunud, et võidu nimel ta konkureerida ei suuda. «Loodan olla kümne seas,» lisas ta.
Tänavust võitjat Kits ennustada
ei tahtnud. «Eks see oleneb suuresti sellest, kes kohale tulevad.
Kui Tiidrek Nurme tuleks, siis tema oleks eestlaste seas kindlasti
soosik. Aga pole ju teada, kes välismaalt tulevad,» rääkis mullune
võitja. «Viljandi järvejooksul on
alati väga kõrge tase.»
Võidu nimel lähevad 1. mail
ümber Viljandi järve jooksma
vähesed, suurem osa võistleb rajal kas iseenda või mõne hea
sõbraga. On neid, kes püüavad
parandada eelmise aasta aega
või täita distantsil enne starti
endale seatud eesmärki.
Korraldajad on juba üheksa
aastat mõelnud ka neile, kes
joosta ei soovi, kuid läbiksid raja kõndides. Kepikõndijatele antakse start vahetult pärast jooksjate rajale siirdumist ning ne-

madki läbivad ligikaudu 12-kilomeetrise ringi.
Kõik, kes soovivad 1. mail ringi ümber Viljandi järve joosta
või kõndida, saavad registreeruda internetis leheküljel www.
sportinfo.ee või Viljandi spordihoones Vaksali tänav 4. Kuni 26.
aprillini maksab võistlusele kirjapanek täiskasvanutele 15 eurot, 1995. aastal ja hiljem sündinutele ning 1953. aastal ja varem sündinutele 10 eurot.

Lapsed jooksevad
ka staadionil
Ümber Viljandi järve jooksu eel
võistlevad Viljandi staadionil
5—12-aastased lapsed ning esmakordselt on paika pandud
stardiajad vanusegruppide järgi.
Võistluspäeval algab staadionil
lastejooksule kirjapanek kell
9.30 ning see kestab iga vanusegrupi puhul kuni stardini.
Kõik lapsed läbivad staadionil
350-meetrise distantsi ning esimene start on kell 10.40. Igas vanuseklassis on kavas kaks starti,
üks poistele ja teine tüdrukutele.
Ajakava järgi stardivad 5-aastased kell 10.40, 6-aastased kell
10.50, 7-aastased kell 11, 8-aastased kell 11.10, 9-aastased kell
11.15, 10-aastased kell 11.20
ning 11-12-aastased kell 11.25.
Registreerimiseks kasutatakse
sel aastal spetsiaalseid küsitluslehti, mille lapsevanem või laps
peab ise täitma. Kirja tuleb panna lapse ees- ja perekonnanimi,
vanus, sugu ja lapse õppeasutus. Kõik osalejad jooksevad
numbri «1» all, aega ei võeta
ning kõigi osalenute nimed kantakse lõpuprotokolli, mis avaldatakse järvejooksu kodulehel.
Iga lõpetaja saab maiustuse ja
kleepsu.

Viis põhjust, miks
Viljandi järvejooks
meelitab kokku
tuhandeid osalejaid
1. Kindel aeg — Viljandi järvejooksul osalemiseks peate meeles pidama vaid ühe kuupäeva

ja ühe kellaaja. Start antakse
igal aastal 1. mail kell 12. Selles
osas pole vähemalt 20 aastat olnud muutusi ning korraldajatel
pole põhjust seda muuta.
2. Üks distants — erinevalt
paljudest teistest rahvajooksudest pole mingit põhjust ega
võimalust distantsi valida. Kõik
stardivad samast kohast ning
peavad finišisse jõudmiseks tegema ringi ümber Viljandi järve.
3. Vaba rada — olenemata sellest, et distants on sama, saab
igaüks endale sobiva raja valida. Reegel ütleb vaid, et kõigil
tuleb teha ring ümber Viljandi
järve, ületada seejuures kaks silda ning nägu jooksusuunas hoides peab järv jääma jooksja vasakule käele. Joosta võib maastikul või asfaldil. Nii mõneski
kohas saab valida, kas tormata
jalgupidi mutta ning ragistada
võsas või joosta mõnisada meetrit rohkem, ent teha seda kindlal ja kiiret jooksu võimaldaval
pinnasel.
4. Traditsioonid — Viljandi
järvejooksu stardis võib tihti
kuulda vestlust teemal, mitmendat korda keegi jooksul osaleb.
Ümber Viljandi järve jooks tuleb
tänavu juba 84. korda. Osalejate seas on absoluutne rekordiomanik Tarvastu valla mees
Benno Viirandi, kes jookseb tänavu 55. korda. Mullu maratonigi läbinud mees osaleb vanuseklassis M80.
5. Hooaja algus — paljudele
osalejatele on ümber Viljandi
järve jooks hooaja esimene
võistlus. Hulganisti on neidki
harrastajaid, kellele Viljandi
jooks on üldse hooaja ainus
võistlus. Kevad meelitab starti
ning tullakse vaatamata sellele,
milline on ilm. Osalejate arvu ei
vähenda kuum päike ega külm
vihm.
Ümber Viljandi järve jooksu
kohta leiab infot veebilehelt
www.viljandijarvejooks.ee
ning Facebookist leheküljelt
www.facebook.com/
viljandijarvejooks.

Männimäe elamurajooni ümber asuvale tööstuspiirkonnale on inimesed seni rajanud
loata aiamaid. Aprilli algul
müüs linnavalitsus Reinu tee
48 kinnistu, mistõttu ehitustööde käigus koristatakse ära
ka sinna püstitatud kasvuhooned ja peenrad.
Et tegemist on olnud avara
tühja maalapiga, on mitmed
kodanikud pidanud seal aastaid aiamaid. Linnavalitsus
palub kõigil kodanikel, kes
on kõnealuses kohas omal

loal rajanud aiamaa, lume
sulades sealt oma aiatööriistad ja muu kraami ära viia.
Ehitustööde tõttu lammutatakse allesjäänu ning maa
kaevatakse üles. Seetõttu ei
ole enam mõtet sinna midagi istutada.
Seni ei ole loata aiamaade
rajamist karistatud, kui need
ei sega kaaskodanikke. Küll
aga tuleb igasuguse võõrale
maale omavolilise ehitamise
puhul arvestada sellega, et rajatav ei saa olla igavene.

Uus avaliku teenistuse seadus
ei toonud muutusi linnarahvale
1. aprillist kehtima hakanud
avaliku teenistuse seadus
muutis Viljandi linnavalitsuses
21 ametniku staatust — nendega sõlmiti töölepingud ja
nüüdsest on nad töötajad.
Staatuse muutus ei toonud endaga kaasa muutusi töötajate

tegevusvaldkonnas. Linnarahva jaoks teevad nad oma tööalaseid toiminguid endist viisi
ja vastuvõtuajad on samad.
1. aprillist muutus töökorraldus sotsiaalametis ning kolmapäeviti on amet sisetööde
tõttu kodanikele suletud.

8.—21. aprillini Viljandi spordihoones
linna lasteaialaste tööde näitus

«Mina elan siin».

Munitsipaalkooli määramise
komisjon langetas esimese otsuse
Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile oli 2. aprilli seisuga laekunud esimesse klassi astumiseks 208 lapse avaldus. Koolikohti tervikuna on
planeeritud kuni 225.
Koolikohad on jagatud Viljandi linnavalitsuse korralduse
alusel järgmiselt: Kesklinna
kooli 72 kohta (kolm klassikomplekti), Jakobsoni kooli
104 kohta (kuni neli klassikomplekti) ning Paalalinna
kooli 52 kohta (kaks klassikomplekti). Kehtiva vastuvõtmise korra kohaselt tegeles
munitsipaalkooli määramise
komisjon esmalt nende laste
avalduste ja koolikohtade määramisega, kelle registrijärgne
elukoht on Viljandi linn.
2. aprillil tutvus komisjon
korralisel töökoosolekul tähtajaks saabunud avaldustega
ning koostas õpilasnimekirjad
koolide kaupa. Viljandist oli
esitatud esimesse klassi astumiseks 191 koolikohustuslikus
eas laste avaldust: 87 korral
avaldati soovi asuda õppima
Kesklinna kooli, 65 korral Jakobsoni kooli ja 39 korral
Paalalinna kooli. Laekunud
avalduste arv näitab, et Jakobsoni koolis saab uuel õppeaastal avada kolm esimest klassi
ning neljanda klassi avamiseks
sooviavaldusi ei jätkunud.
Kesklinna koolis on võimalik

õpilasi vastu võtta kolme esimesse klassi, sest klassi täituvuse ülemine piirmäär on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning tervisekaitsenõuetega kooli ruumidele.
Et Kesklinna kooli oli esitatud
17 avaldust rohkem, kui kool
suudab vastu võtta, langetas
komisjon koolikoha määramisel otsuse, arvestades lapse
elukoha lähedust koolile ning
suunates osa lapsi nii Paalalinna kui Jakobsoni kooli.
Registrijärgse elukoha järgi
on laekumata veel nelja lapse
avaldus, kelle vanematega
püütakse siiski kontakti saada.
Linnavalitsusse laekus ka 17
teiste omavalitsuste laste avaldust, kuid need vaatab komisjon läbi vabade koolikohtade
täpsustumisel.
Munitsipaalkooli määramise
komisjoni kuuluvad abilinnapea Ardo Agasild, haridus- ja
kultuuriameti juhataja Tiivi
Tiido, üld- ja huvihariduse
peaspetsialist Katrin Mändmaa, lastekaitsespetsialist Külli Frey ja kõikide koolide õppealajuhatajad.
Lisateavet saab haridus- ja
kultuuriameti juhatajalt Tiivi
Tiidolt tel 435 4763, üld- ja
huvihariduse peaspetsialistilt
Katrin Mändmaalt tel 435
4762 või e-posti aadressil
haridus@viljandi.ee.
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Mis on pensionilisa lapse
kasvatamise eest?

Väljaandja Viljandi linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Jorma Sepp,
tel 435 4732, e-post jorma.sepp@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Lumi taandub ning
kevad tuleb
LOIT
KIVISTIK,
linnapea

A

prilli alustas linnavalitsus
ühe olulise ja ulatusliku
tehinguga — müüsime Männimäe tööstuspiirkonnas asuva Reinu tee 48 kinnistu pakiautomaate tootvale Viljandi
ettevõttele Cleveron. Et nimetatud piirkond on kaua tühjana seisnud, siis on sinna inimesed omaalgatuslikult rajanud aiamaid, mida iga kevad
uue saagi istutamiseks hooldama asuvad. Selliseid tegevusi ei ole seni karistatud, kui
need ei ole häirinud kaaslinlasi, aga niisuguse tegevuse juures tuleb arvestada, et võõral
maal omal algatusel ettevõtmine ei ole igavene ja kindel.
Palun kõigilt, kes on Männimäe tööstuspiirkonda aiamaid
rajanud, et tänavu ei hakataks
seal kasvatama köögivilju või
muid aiasaadusi ning ära
peaks koristama ka oma aiatööriistad ja muu kraami. Ehitustööde tõttu ei ole sealt
enam saaki oodata.

K

evade saabumisega on hakanud sulama lumehanged ning teed muutuvad iga
päevaga paremini liigeldavaks. Paraku on talv olnud
pikk ja ebastabiilne, temperatuur on kõikunud ning seetõttu on saanud kahjustada linna

tänavad ja kõnniteed. Parandustöödega saab alustada siis,
kui ööpäevaringne temperatuur püsib ainult plusskraadis
ning teedel on lumi ja jää täielikult sulanud. Õnneks saab
öelda, et see aeg ei ole enam
kaugel ning õige pea saame
alustada aukude lappimisega.
Kaugel ei ole ka aeg, mil selgub, kas Viljandisse tuleb
maailmakuulsa ajakirja «National Geographic» tunnuslogo kujundav kollane raam,
mille kaudu jäädvustatakse
looduskaunid kohad ja kultuuripärand ajakirja maailmakaardile. Viljandi on tuntud
vanade lossivaremetega, võimalik, et tänavu suvel saavad
need esindatud ühes maailma
kuulsamas ajakirjas.

V

ähem kui kolme nädala
pärast leiab aset 84.
Suurjooks ümber Viljandi järve. Mul on kahju, et tänavuse
võistluse korralduslik pool on
tekitanud palju arusaamatusi,
kuid asjad on liikunud õiges
suunas ning esimene registreerimisperiood on toonud
stardinimekirja 1457 osalejat,
neist 1317 jooksjat ning 140
kepikõndijat. Need numbrid
näitavad, et traditsioon jätkub
ning kevadpüha ajal võib näha tuhandeid liikumishuvilisi
kõndimas-jooksmas ümber
meie kauni järve. Mõned neist
on siin juba 50. korda, mõned
aga esimest või teist korda.
Eesti kõige pikema traditsiooniga rahvaspordiüritus jätkub
väärikalt!

Pensionilisa lapse kasvatamise
eest arvutatakse juurde järgmistele riiklikele pensionidele: vanaduspension, soodustingimustel vanaduspension, töövõimetuspension (kui pensioni suurus
on arvutatud pensioni saaja
pensionistaaži andmete alusel)
ja toitjakaotuspension (kui pensioni suurus on arvutatud toitja
pensionistaaži andmete alusel).

Õigus pensionilisale
Alates käesolevast aastast on
pensionilisale õigus ühel vanematest, vanaema abikaasal,
eestkostjal või peres hooldajal
iga lapse kohta, kes on sündinud ajavahemikul 31. detsembrist 1980 kuni 31. detsembrini
2012 ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat.
Üldjuhul puudutab seadusemuudatus vanemaid, kelle laps
on sündinud ajavahemikul 1.
jaanuarist 1991 kuni 31. detsembrini 2012, ning vanaema
abikaasat, eestkostjat või peres
hooldajat, kes kasvatas last
18-aastaseks saamiseni, kuid kaheksa aastat kasvatamist täitus
pärast 1. jaanuari 1999. Pensionilisa ei arvestata, kui samade
laste eest on arvestatud pensioniõiguslikku staaži.
Pensionilisale on õigus ka ühel
vanematest, vanaema abikaasal,
eestkostjal või peres hooldajal,
kes on sündinud enne 1983.
aasta 1. jaanuari ja kes ei ole kohustatud isik kogumispensioni-

de seaduse tähenduses, iga lapse kohta, kes on sündinud pärast 2013. aasta 1. jaanuari ning
keda ta on kasvatanud vähemalt
kaheksa aastat. Õigus pensionilisa taotleda tekib sellisel juhul
alates 1. jaanuarist 2021, mil
täitub kaheksa aastat kasvatamist.
Kui sama lapse suhtes on õigus
taotleda pensionilisa mitmel isikul, siis lepivad need isikud kokku, kes õigust pensionilisale kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus
kohtus.

Alates 2015. aastast
Alates 1. jaanuarist 2015 arvutatakse veel täiendav pensionilisa ühele vanematest, vanema
abikaasale, eestkostjale või peres hooldajale iga lapse kohta,
kes on sündinud enne 2013.
aasta 1. jaanuari ning keda ta
on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat. Isikule, kes 1. jaanuari 2015. aasta seisuga on pensionisaaja ja kelle pensioniõigusliku staaži hulka on juba arvatud laste kasvatamise aeg
(kaks aastat iga lapse kohta),
makstakse nende laste eest
pensionilisa ühe aastahinde
väärtuses ilma kokkulepet
nõudmata. Juhul kui teine isik
ei ole nõus pensionilisa maksmisega nimetatud isikule, võib
ta esitada sotsiaalkindlustusametile avalduse pensionilisa

Parimad noored
matemaatikud

Viljandi lipu värvides viir, mis näitab, et külalised on teretulnud.

Uued linnakodanikud
2013. aasta I kvartalis sündinud uued ilmakodanikud:
Laura Asu
Esme Hanna Heil
Chris Stian Leandro Jaskevitš
Karmo King
Kristel Kitsing
Kristina Kitsing
Reigo Kondel
Rihet Kink
Markkus Laht
Joosep Mill
Mirelle Loreen Loorberg
River Leppik
Geily Luik

Steven Luik
Mariiali Martinson
Emilia Mänd
Oscar Goldberg
Janelle Aasna
Liisa Mariin Andersen
Ekke Saarm
Lili Rosin
Brayan Ruban
Robert Remmelgas
Sandra Gröön
Axel Taigla
Lenna Doris Ruusväli
Miali Aas
Rico Pihl

Riigipoolne täiendav
sissemakse
Alates 1. jaanuarist 2013 teeb
riik täiendavaid sissemakseid
pensioni teise sambasse isikule,
kelle laps on sündinud pärast 1.
jaanuari 2013 ja kes on kohus-

tatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset ning kes
kasvatab Eestis kuni kolmeaastast last. Õigus täiendavale sissemaksele tekib alates lapse
sünnist ja seda saab taotleda
koos peretoetuse või vanemahüvitisega.
Riik maksab teise sambasse 4
protsenti Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustavast
ühe kalendrikuu tulust. Seega
on õigus igas kuus 30.99 euro
väärtuses omandada pensionifondi osakuid. Sissemakseid tehakse igas kuus eelmise kalendrikuu eest ning avaldus sissemaksete taotlemise kohta tuleb
esitada sotsiaalkindlustusametile.
Täiendavaid sissemakseid tehakse korraga ühe vanema eest.
Kui sama lapse suhtes on õigus
taotleda täiendavate sissemaksete tegemist mitmel õigustatud
isikul, siis lepitakse kokku, kes
seda õigust kasutab. Kokkulepet
väljendab kirjalik nõusolek.

Õppepäev «Vana
maja soojustamine»

2013. aasta August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse parimad
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maksmise lõpetamise kohta.
Pensionilisa maksmist jätkatakse pärast kokkuleppe saavutamist, mida väljendab kirjalik
nõusolek pensionilisa saamise
õiguse kasutamisest loobumise
kohta teise isiku kasuks. Kui
kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus.
Jätkuvalt arvestatakse pensioniõiguslikku staaži kaks aastat
lapse eest, kes on sündinud enne 1991. aasta 1. jaanuari ja keda on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat, ning väikelapse
hoolitsemise aja eest kuni lapse
kolmeaastaseks saamiseni (kui
samal ajal ei olnud töösuhet)
enne 31. detsembrit 1998.

5. aprillil toimus Viljandi raekojas pidulik vastuvõtt 22. August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse võitjatele, nende vanematele ja õpetajatele,
korraldajatele ja külalistele.
Võistlust peeti kolmes vanuseklassis: VII-VIII klassid, IX-X
klassid ning XI-XII klassid. Sellele said kutse maakondlikul
matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilased. Kokku
osales võistlusel 38 õpilast Abja, Suure-Jaani, Tarvastu, August Kitzbergi nimelisest ja
Viljandi gümnaasiumist ning
Viljandi Jakobsoni, Kesklinna
ja Paalalinna koolist.
VII-VIII klasside arvestuses
moodustasid esikolmiku Karin
Niinemets Viljandi Paalalinna
kooli VIII klassist (I koht),
Triin Taal Tarvastu gümnaasiumi VIII klassist (II koht) ja
Renee Trei Tarvastu gümnaasiumi VII klassist (III koht).
IX-X klasside arvestuses saavutas esikoha Aksel Allas Jakobsoni kooli IX klassist. Teisele kohale tuli Viljandi güm-

naasiumi X klassi õpilane Krete Koovits, kellele järgnes klassikaaslane Olari Lips.
XI ja XII klasside arvestuses
moodustasid esikolmiku Viljandi gümnaasiumi õpilased.
Esimese koha saavutas XI klassis õppiv Simo Pähk. Teise koha sai Sille Habakukk XII klassist ja talle järgnes klassikaaslane Taivo Kokkar.
Võitjate õpetajad olid Kersti
Vunder ja Enna Ojaots Tarvastu gümnaasiumist, Airi Lang
Viljandi Paalalinna koolist,
Maila Visnap Viljandi Jakobsoni koolist ning Mall Eglit,
Ain Iro ja Toomas Rähn Viljandi gümnaasiumist.
1. märtsil aset leidnud võistluse peakorraldaja oli Viljandi gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Toomas Rähn. Ülesanded koostasid ja võistlustöid kontrollisid õpetajad Kätlin Loit, Ain Iro ja Andres
Haavasalu. Enne võistluse algust said osavõtjad ülevaate
ka Viljandi endise linnapea
August Maramaa elust ja tegevusest.

24. aprillil kell 16 algab Viljandis
Vabaduse plats 6 teise korruse
õppeklassis teabepäev «Vana maja soojustamine», kus eksperdid
jagavad kasulikke õpetusi hoonete praktilise soojustamise kohta.
Ajalooliste hoonete autentse
välimuse säilitamine on üks oluline osa vanade hoonete hoidmisel. Vanade majade fassaadid
on enamasti ehitatud traditsioonilisel meetodil ja nende ajastutruu restaureerimine on oluline nii elukeskkonna säilitamise,
energiaressursside vähendamise kui ka arhitektuuripärandi
säilitamise seisukohast. Miljööaladel asuvate vanemate hoonete soojustamine on keeruline
teema ning selle kohta on seisukohti seinast seina. Ühed ütlevad, et vana maja fassaadi ei tohi väljaspoolt soojustada, teised
aga, et seest soojustamine ei ole
efektiivne. Nendel teemadel õppepäeval arutletaksegi.
Osalemissoovist teavitada hiljemalt 19. aprilliks e-posti aadressil monika.rauba@viljandi.ee
või anne.kivi@muinas.ee. Koo-

litust korraldavad muinsuskaitseamet, Viljandi linnavalitsus ja
toetab Viljandi maavalitsus.
Lisainfo kultuuriväärtuste
spetsialistilt Monika Raubalt tel
435 4742 või e-posti aadressil
monika.rauba@viljandi.ee.

Päevakava
• 16—16.10 Sissejuhatus,
muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor
Anne Kivi
• 16.10—16.30 Soojustamine
ja linnakujunduslikud põhimõtted, Viljandi linna peaarhitekt Laur Pihel
• 16.30—17.15 Arhitektuuriväärtuslike hoonete soojustamine, ehitusinsener Virgo
Eiche
• 17.15—17.30 Kohvipaus
• 17.30—18.15 Praktiku näpunäited majade soojustamiseks ja fassaadide korrastamiseks, ehitusinsener Leili
Männik

Restaureerimistoetuse
avalduste vastuvõtmine pikenes
Viljandi linnavalitsus pikendas
31. maini restaureerimistoetuse
avalduste vastuvõtmist. Toetusi
jagatakse vanalinna hoonete
värvimiseks.
Toetatakse ajalooliste kivi- ja
puithoonete fassaadide värvimistöid naturaalsete värvidega. Krohvipindade värvimisel
tuleb kasutada mineraalsel alusel põhinevaid värvitüüpe,
puithoonete värvimiseks sobib
kõige paremini linaõlivärv.

Värvimistöödeks vajalike värvide maksumust kompenseeritakse kuni 50 protsendi ulatuses.
Avalduse vorm on kättesaadav
linnavalitsuse majandusametis
Johan Laidoneri plats 5 ja Viljandi linna koduleheküljel www.
viljandi.ee. Rohkem infot jagab
kultuuriväärtuste spetsialist Monika Rauba telefonil 435 4742
või e-posti aadressil monika.
rauba@viljandi.ee.
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Kodanikualgatuseks
jagatakse inspiratsiooni
25. aprillil algusega kell
11.30 leiab Vabaduse plats
6 saalis aset Viljandimaa
inspiratsioonipäev, kus
tutvustatakse kodanikualgatuslikku tegevust ning
töötatakse välja uusi
ideid.
«Kui sa ei ole kodanikualgatustesse kaasatud või ei ole oma
ideed kodanikualgatuse kaudu
veel realiseerinud, aga vajad innustust, et kodanikualgatuses
kaasa lüüa, siis inspiratsiooniseminar on just sulle,» ütles Viljandimaa arenduskeskuse mittetulundusühingute konsultant
Kristi Lõhmus.
Seminarile oodatakse aktiivseid kodanikke ja eestvedajaid,
kes tunnevad kodanikualgatuse
vastu huvi, soovivad välja töötada ja ellu rakendada uusi
ideid, tooteid või teenuseid. Samuti oodatakse neid, kes soovivad leida oma tegemistele mõttekaaslasi. Päeva alustab Alar
Ojastu inspireerival teemal, kuidas tunda endas ära muutuste

Kodanikualgatuse kogemuse
jagamine
FOTO: KRISTI LÕHMUS

algataja ja elluviija. Inspiratsioonipäev lõpeb töötubadega.
Avatud on käsitöö ja taaskasutuse, kogukonna arengu, sotsiaalteemalise ja vabatahtliku
tegevuse, loodushariduse, kohaliku toidu ning kultuuripärandi
töötoad.
Mittetulundusühingute konsultant usub, et inspiratsiooni-

seminar annab inimestele julgust ja kindlust, et osaleda kodanikualgatuses. Ta on veendunud, et pärast seminari saab näha ja kuulda uutest ettevõtmistest. «Seminari abil kaasame inimesi kodanikualgatuslikku tegevusse, töötame välja uusi ideid
ja tutvustame ühenduste tegevust avalikkusele. Tulge osale-

ma ja viige ellu oma algatus,»
kutsus Lõhmus.
Oma osalusest teatada hiljemalt 20. aprilliks e-posti aadressil kristi@viljandimaa.ee või telefonil 433 0446.
Lisateavet leiab ka Viljandimaa arenduskeskuse kodulehelt
arenduskeskus.viljandimaa.ee/
et/inspiratsiooniseminar.

Südamenädal kutsub liikuma
Liikumissari «Meie liigume»
koostöös Viljandi linnavalitsusega kutsub osalema 21. aprillil
Viljandis peetaval südamenädala liikumisüritusel «Hoia süda
terve!».
Üritus algab kell 12 soojendusvõimlemisega Viljandi järve
rannavalve hoone juures. Sellele järgneb kepikõnd ümber Viljandi järve. Matka üks eestve-

daja on triatleet Ain-Alar Juhanson.
Samal ajal on huvilistele avatud mitmest tegevuspunktist
koosnev «Meeste mehine rada»,
kus saab ennast proovile panna
rippsillalt köiega laskumises, ergomeetril 250 meetri läbimisel,
rahvuslikes jõukatsumistes, Trepimäe mäkketõusus ja vibulaskmises. Võimalik on läbida ka

enesekaitse kiirkursus. «Meeste
mehine rada» ootab sel korral
osalema ka naisi
Kell 12 algab spordihoones
treener Margit Oksa zumba-aeroobikatund ning fuajees saab
sportlike tegevuste lõpuni mõõta tervisenäitajaid ja tutvuda esmaabivõtetega.
Viljandi rattaklubi eestvedamisel alustatakse pühapäeval ke-

vadsuviste puhkepäeva rattamatkadega ning esimene sihtkoht on tavapäraselt Varesemäed.
Liikumisüritus «Hoia süda terve!» on mõeldud kogu perele ja
sellest osavõtt on tasuta. Registreerimine üritusele on kohapeal ning registreerunud osalejate vahel loositakse välja auhindu.

Viljandi 3

Keeleklubi
raamatukogus
Sel kevadel juba 9-aastaseks
saanud Viljandi linnaraamatukogus tegutsev Ameerika teabepunkt kutsub huvilisi lisaks
värskete ajakirjade lugemisele ja raamatute-filmide laenutamisele liituma Ameerika
inglise keele klubiga.
Raamatukogu poole pöördus
Viljandi maakonna elanik, filosoofia- ja teoloogiadoktor
Raymond Martin, kelle emakeeleks on Ameerika inglise
keel ning pakkus välja klubi
idee ja avaldas soovi seda juhendada.
Klubis osalejad saavad erinevatel teemadel suheldes värskendada ja täiendada oma

inglise keele teadmisi. Klubiga
liitujatelt eeldatakse vähemalt
algtasemel inglise keele oskust.
Kuigi klubi alustas juba veebruaris ning klubilised on praeguseks kokku saanud kolmel
korral, oodatakse siiski ka uusi
liikmeid. Kevadel kohtutakse
veel neljal korral. Järgmine
kohtumine on neljapäeval, 25.
aprillil kell 18.
Rohkem infot saab kojulaenutusosakonna juhatajalt ja
Ameerika teabepunkti koordinaatorilt Ella Sihverilt telefonil
433 8682 või e-posti aadressil
elle.sihver@raamatukogu.
viljandi.ee.

Sakala keskus kogub
lugusid kultuurimajast
9. novembril möödub 60 aastat Viljandi kultuurimaja avamisest. Sakala keskus kutsub
sel puhul jagama oma mälestusi kultuurimajast, mis oleksid abiks juubelitrükiste ja näituse koostamisel.
Ootame mälestusi kõigilt,
kellel on rääkida huvitav lugu
või meenutada kultuurimaja
ajaloost mõni oluline sündmus. Kirja pandud lood palu-

me hiljemalt 19. maiks saata
Sakala keskuse e-posti aadressil info@sakalakeskus.ee või
tuua Sakala keskuse piletikassasse (avatud iga päev kella
10—19, v.a sündmuste ajal ja
riigipühadel). Lisaks pajatustele ootab Sakala keskus ka fotosid ja esemeid, mis rikastaksid juubeliüritust.
Lisainfo tel 433 3992 või
info@sakalakeskus.ee.

Kevadine tantsuturg Viljandimaal

ELE VISKUS,
tantsunädala kunstiline juht

Tantsu mõiste on tänapäeval nii
laiali valgunud, et enamik inimesi ei tea, millega nad kokku
puutuvad, kui tantsima lähevad,
tantsu vaatama satuvad või
tantsust kõneledes kuulevad.
Nagu kunst ikka, on selle piirid
ähmased ning tekitavad arusaamatusi ja mittemõistmist. Me ei
suuda seda probleemi küll lahendada, aga me soovime inimestele tutvustada võimalikult
laia ampluaad tantsu eksisteerimise vormidest.
Kui kellelgi on huvi kontseptuaalse ja füüsilise tantsuteatri
vastu, siis tantsunädala õhtuid
sisustavad mitmed etendused.
Koostöös Kanuti gildi saaliga
jõuab 25. aprillil Viljandisse Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia (TÜVKA) musta saali

Von Krahli teatri noore näitleja
Tõnis Niinemetsa «sulest» valminud tantsulavastus «Ulg». Tegemist on sooloetendusega, kus
tema sõnul kõik saab olema lihtne ja rumal.
Koostöös Kanuti gildi saaliga
jõuab Viljandisse veel Zuga
ühendatud tantsijate lavastus
«Zuga teab tõde» ning see etendub TÜVKA mustas saalis 26.
aprillil.
Sõltumatu tantsu ühenduse
Premier-sarja uustulnuk, selleaastane uusleid Triin Marts tuleb Viljandisse oma soologa,
tantsulavastusega «Kirke». Tartu kõrgema kunstikooli üliõpilasena on Triin Martsi töö nii füüsilise tantsu kui ka visuaalse
mängu haardes.
Tantsunädalale tullakse Tartust, Pärnust, Narvast ja Tallinnast. Viljandist läheme välja ka

maakonna koolidesse, et harida
Eesti tulevasi põlvkondi tantsu
vaatama-nägema ning selle kohta küsima. Koolidesse oleme
kutsunud terviklavastusi esitama Eesti juhtivad noorte tantsutrupid.
Jätkame kooliprogrammiga
«Mõtlevad tantsijad», mille kaudu noored saavad osa heli- ja
valguskujunduslikust liikumistunnist lavaruumiks transformeerunud koolide koridorides,
keldrites ja muudes ruumides,
et avastada tantsupotensiaali nii
ruumis kui endas. Viljandi lasteaedades ja koolides õpetavad
tantsunädalal TÜVKA tudengid
nii loovtantsu kui rahvatantsu.
Loomulikult peab tantsunädalal saama tantsida. 26. aprilli
õhtul on pärimusmuusika aida
Tantsumajas võimalik nii tantsu
õppida kui hiljem elava muusi-

ka saatel varajaste hommikutundideni vihtuda.
Tahame tuua tantsu lähedale
nii paljudele kui võimalik —
seetõttu oleme juba mitmendat
aastat viinud osa programmist
ka Viljandimaa kirikutesse. Sel
aastal saab sellest osa Viljandi
Jaani kiriku pühapäevasel jumalateenistusel.
Kes just teatris tantsupäeva väärikalt tähistada soovib, siis 29.
aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval, saab Ugala väikeses saalis näha mitmete koreograafide
töid. See on kirss meie tordil.
Neid, kes meie tegevustel osaleda ei saa, kutsume tantsunädalat ja tantsu kui mahlakat fenomeni tähistama aeroobikatreeningu, peotantsuõhtu või
diskotamisega. Igatahes propaganda jätkub, sel aastal juba
neljandat korda.

Stipendiumide taotlemisest
Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet
ootab 1. maini taotlusi
spordi- ja loomestipendiumi ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumi saamiseks.
Spordistipendium määratakse
Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, kes esindavad Viljandit või Viljandi spordiklubi,
väärtustamaks ja toetamaks
nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii
Viljandis kui kogu maailmas. Et
spordistipendiumi taotletakse
äärmiselt aktiivselt, siis on komisjon leppinud kokku, et ühte

sportlast ei toetata aasta jooksul
rohkem kui kaks korda ning ei
rahastata varustuse soetamist ja
võistkondade üksikliikmeid.
Loomestipendium määratakse
Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele või esitajatele,
kes tegutsevad kujutava või rakenduskunsti, lavakujunduse,
audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal, väärtustamaks ja
toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus.
Õpilas- ja üliõpilasstipendiumi
on õigus taotleda õppuritel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn ning kes on

edukalt esinenud kas rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistööde konkursil või vabariiklikul olümpiaadil aines, milles
rahvusvahelisi olümpiaade ei
korraldata, on rahvusvahelisel
tasemel edukad uurimis- ja/või
teadustöös või kelle uurimis- ja/
või teadustöö on Viljandile olulise tähendusega. Stipendiumi
võivad taotleda ka üldhariduskoolide õpilased, kes õpivad välisriikides enam kui kuus kuud.
Stipendiumide taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos põhjendusega (oodatav tulemus seoses
Viljandiga jms), elulookirjeldus,
õppeasutuse soovitus, välisriigis

õppimise korral õpilasvahetust
vahendava organisatsiooni kinnitatud lepingu koopia või välisriigi õppeasutuse kinnitus.
Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab linna kodulehelt. Taotlusankeetide täitmisel palume
olla hoolikad, sest puudulikult
vormistatud taotlusi ei arutata.
Loome- ja spordistipendiumi
puhul ei arutata taotlusi, mille
esitaja on varem stipendiumi
saanud, kuid on jätnud esitamata selle kasutamise aruande.
Lisainfo kultuuri- ja noorsootöö spetsialistilt Ivi Lillepuult telefonil 435 4755 või e-posti aadressil ivi.lillepuu@viljandi.ee.

Sakala keskus enne roosaks muutumist
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Männimäel tuleb viimane
ekstreemspordivõistlus

MART SAAR,
Sakala keskuse noorsootöö
koordinaator

Viljandi avatud noortetuba
(VANT) korraldab koostöös
mittetulundusühinguga Mikromulk 20. aprillil kell 14
Männimäel asuvas sisepargis
võistluse «Mikromulk BMX Invitational».
Tegemist on viimase võistlusega pargis, mis on pakkunud
üle kuue aasta paljudele ekstreemsporti harrastavatele Viljandi poistele ja tüdrukutele
treening- ning võistlusvõimalusi. Mai lõpul kolitakse eelmisel suvel korda tehtud Jakobsoni kooli juures asuvasse väliparki, sügisel viiakse sisepark
lennukitehasesse, kus sep-

tembri algul alustab tööd ka
VANT. Sügishooaeg avatakse
7. septembril noorte tänavafestivaliga.
3.—7. juulini peetakse Jakobsoni kooli kõrvale jäävas pargis
järjekordne rahvusvaheline
ekstreemspordifestival «BASH
2013», mille korraldajad on
mittetulundusühing Mikromulk ja VANT koos toetajate
ning abilistega. Lisaks BMX-,
tõukeratta- ja rulavõistlustele
leiab linnas festivali kestel päevasel ajal aset veel palju muid
sportlikke tegevusi. Õhtuti siirdub festival siseruumidesse,
kus esinevad bändid ja DJ-d.
Lisainfo tulevaste festivalide
kohta asub koduleheküljel
www.bash.ee.

FOTO: SIIM TEDER

Eelmise
aasta
«Viljandi
BASH»
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Maakondlik vendade Liivide luulekonkurss Linnaraamatukogu
Anna Kristiina Siitani tantsukompositsioon «Aja
Lugudes» TÜVKA
«Meeste kodu» Ugala teatri suur saal
EKSL-i VI—IX klassi segavõistkondade finaalturniir võrkpallis Spordihoone
«Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
Pisipõnni pooltund Linnaraamatukogu
«Kureke ja hernetont» Nukuteater
«Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia», Kristiina Ehin Pärimusmuusika ait
«Romulus Suur», Seasaare näitemängu seltsi etendus Koidu seltsimaja
Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
EKSL-i VI—–IX klassi segavõistkondade finaalturniir võrkpallis Spordihoone
Lastevanemate koolitusprogramm «Sild»: «Stressist tasakaaluni» Linnaraamatukogu
«Romulus Suur», Seasaare näitemängu seltsi etendus Koidu seltsimaja
«UNISTA!TUD» Ugala teatri väike saal
Kinokolmapäev: «Viru. Vabaduse saatkond» Sakala keskus
Eesti Politsei spordiliidu võrkpalli meistrivõistlused Spordihoone
«Vaenelaps ja kurat» Nukuteater
Päevane kontsertkohtumine: Ott Lepland Pärimusmuusika ait
Viljandimaa luuleklubi kokkusaamine Linnaraamatukogu
«Renoir» Männimäe külalistemaja
Värske loomingu salong Kondase keskus
Maarja Tõnissoni tantsulavastus «Trilemma»
TÜVKA
«Mee hind» Ugala teatri väike saal
Ansambel Odd Hugo Kohvik Fellin
Vabariiklik heategevuslik koolibändide konkurss
«BÄM 2013» Kesklinna kooli väikeste maja
Klubi Ajaratas piduõhtu Sakala keskus
«Kolemees» Ugala teatri väike saal
Fellini toiduklubi, külas on Joonas Koppel restoranist OKO Kohvik Fellin
Harrastajate liiga tenniseturniir Tennisehall
Festival «MAAjaILM»: Hispaania päev Pärimusmuusika ait
«Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste II liiga,
Viljandi JK Tulevik II — Jõgeva SK Noorus Kunstmuruväljak
Südamenädala liikumisüritus «Hoia süda terve!»
Viljandi järve rand, spordihoone
«Vaenelaps ja kurat» Nukuteater
«Viljandi Jazzkaareke»: Hedvig Hanson Group Pärimusmuusika ait
Ansambli Orthodox Singers kontsert Jaani kirik
«Renoir» Männimäe külalistemaja
«Viljandi Jazzkaareke»: Trio Balkan Strings (Serbia) Pärimusmuusika ait
«Lumikelluke» Nukuteater
Raamatu ja roosi päev Linnaraamatukogu
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
«Õed nõiduses» Ugala teatri suur saal
«Viljandi Jazzkaareke»: Andy Emler Trio (Prantsusmaa) Pärimusmuusika ait
Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
Eesti eriolümpia jalgpalliturniir Kunstmuruväljak
Õppepäev «Vana maja soojustamine» Maavalitsus
Keskkonnaameti loodusõhtu «Helirännak Eesti
loodusesse» Linnaraamatukogu
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Linnaraamatukogu
Lastevanemate koolitusprogramm «Sild»: «Stressist tasakaaluni» Linnaraamatukogu
«Viljandi Jazzkaareke»: Tiit Kikas & Andre Merghenthaler Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Inglite osa» Sakala keskus
Tantsunädal: Triin Martsi etendus «Kirke»
TÜVKA
«Nif Nuf Nafi lugu» Nukuteater
Keeleklubi American Language Club Linnaraamatukogu
Tantsunädal: Karoline Suhhovi tantsuetendus
«Men tenk Sven, kor godt det skal bli i Himmelen...» Turu t 7
Tantsunädal: tantsuetendus «Aatomiku juhtumused» Turu t 7
«Väike raha» Ugala teatri väike saal
«Viljandi Jazzkaareke»: Kruglov-Sooäär Quartet
Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: Tõnis Niinemetsa etendus «Ulg»
TÜVKA
Eesti meistrivõistlused käsipallis, noormeeste
B-klass Spordihoone
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis, Viljandi
JK Tulevik — Petseri Kunstmuruväljak
«Ladu» Ugala teatri suur saal
«Viljandi Jazzkaareke»: Hildegard Lernt Fliegen
(Šveits) Pärimusmuusika ait

20.00
21.00
L 27

10.00
10.00
11.00
19.00
20.00

P 28

10.00
10.00
13.00
14.00
15.00

E 29
T 30

16.00
17.00
18.00
18.00
11.00
11.00
17.15
18.00
21.00

Kontsert «Buxtehudest Franckini» Jaani kirik
«Tantsumaja»: klaver ja saks tantsuks Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: ZUGA ühendatud tantsijad, etendus
«Zuga teab tõde» TÜVKA
«Roosa maja unplugged»: Smilers & Karl-Erik Taukar Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis, noormeeste
B-klass Spordihoone
Vanakraamiturg Spordihoone
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis, Viljandi
spordikool — Jõhvi SK Kunstmuruväljak
«Sajand» Ugala teatri suur saal
«Sinised kilesussid jalas», Indrek Taalma monoetendus Männimäe külalistemaja
Eesti meistrivõistlused käsipallis, noormeeste
B-klass Spordihoone
Tantsunädal: jumalateenistusel tantsib Valeria Januskevitš Jaani kirik
Kondase keskuse juubel Kondase keskus
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, I liiga, Viljandi
JK Tulevik — Tallinna FC Levadia II Kunstmuruväljak
Kungla näitetrupi muusikal «Anastasia» Sakala
keskus
«Jänes ja Punamütsike» Nukuteater
«Kauka jumal» Ugala teatri suur saal
Carl Orffi «Carmina Burana» Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: tantsupäev Ugalas Ugala teatri väike saal
Pisipõnni pooltund Linnaraamatukogu
«Lumikelluke» Nukuteater
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia», Andro Roos Pärimusmuusika ait
Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra

MAI
84. Suurjooks ümber Viljandi järve Linnastaadion
Ettevõtlusteatri etendus-seminar «Tark maja —
tark äri» Ugala teater
19.00 «Idioot» Ugala teatri väike saal
R 03
18.00 Riina Trummi luuleraamatu «Taivakõ, mu elo Laivakõ» esitlus Sakala keskus
19.00
Võistumängimise jätkupidu, sussisahistamine ansambliga VEM Pärimusmuusika ait
19.00 «Ladu» Ugala teatri suur saal
L 04
11.00 Pärimushommik: Cätlin Mägi Pärimusmuusika ait
17.00 «Kolemees» Ugala teatri väike saal
19.00 «Sajand» Ugala teatri suur saal
21.00 «Roosa maja unplugged»: Pööloy Gläänz Sakala
keskus
P 05
16.00 Ansambli Noorkuu emadepäeva kontsert «Soodsad tuuled» Pärimusmuusika ait
T 07
13.00 «Õed nõiduses» Ugala teatri suur saal
17.15 Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
21.00 Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
K 08
13.00 «Inetu!» Ugala teatri suur saal
18.00 Väikeste sõprade meisterdamisklubi Linnaraamatukogu
19.00 Kinokolmapäev: «Populaarne tüdruk» Sakala
keskus
19.00 «Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
N 09
18.00 Keeleklubi American Language Club Linnaraamatukogu
19.00 «Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
R 10
17.30 Klubi Ajaratas piduõhtu Sakala keskus
19.00 «Ukuaru» Ugala teatri suur saal
L 11
10.00 Vanakraamiturg Spordihoone
11.00 Kingikohvik. Emadele kingituse meisterdamise
töötoad lastele Sakala keskus
15.00 Emadepäeva kontsert. Tartu poistekoor ja Viljandi Paalalinna kooli lastekoor Sakala keskus
19.00 Roosa maja tantsuõhtu ansambliga Melody Mix
Sakala keskus
19.00 «Sajand» Ugala teatri suur saal
T 14
17.15 Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
18.00 «Omakultuuriakadeemia», Airi Kivi Pärimusmuusika ait
21.00 Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
K 15
19.00 Kinokolmapäev, noore filmitegija õhtu: «Gracias
A La Vida». Kohtumine režissöör Kristo Viidinguga Sakala keskus
19.00 «Minu isa 20 aastat hiljem» Ugala teatri kohvik
N 16
11.00 «Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
13.00 «Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
17.00 Viljandimaa luuleklubi kokkusaamine Linnaraamatukogu
19.00 Moeetendus «OmaMood 2013» Pärimusmuusika ait
19.00 «Olin noor ja tegin tükka», melanhoolsed meestelaulud Sakala keskus
R 17
10.00 Konverents «Traditsioonilised kampsunid Läänemere maades» TÜVKA
17.00 Sakala mängude avamine Spordihoone
L 18
16.00 Viljandimaa tantsupidu «Õnn» Kunstmuruväljak
*Sündmused 8. aprilli seisuga.
K 01
N 02

12.00
13.00

Pauluse kirik
Koguduse kantselei on avatud T—R kella 10—15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

Gildil tuleb juubel

ÜLLE PRIKS,
MTÜ Bonifatiuse Gild

18. aprillil kell 12 alustab mittetulundusühing Bonifatiuse
Gild oma esimese juubeli tähistamist. Väike-Turu tänav 8
hoones asuv gild saab viieaastaseks.
Selle sündmuse puhul korraldatakse gildi majas kogu
päev mitmeid üritusi. Avatud
on töötoad ning väiksematele külalistele pakuvad rõõmu
batuudid. Päev algab Viljandi linna 730. aastapäevaks
rõõmu- ja murepaela punumisega, millest saab kogu su-

ve vältel linnarahvas osa võtta. Punutakse 730-sentimeetrine pael, mille sisse saab
kirjutada Viljandiga seotud
mured, rõõmud ja ettepanekud.
Õhtu kulmineerub tordipeoga, kirsiks tordil on «Põldsepp
ja pojad». Üritus on kõigile
huvilistele ja külalistele tasuta. Gildi majas on terve päev
kõigile toodetele ja samal päeval tellitud ning tasutud teenustele 5-protsendiline allahindlus. Bonifatiuse gild ise
võtab pidupäeva puhul heameelega vastu kingitusi ja annetusi.

Bonifatiuse gildi teine sünnipäev

FOTO: LINNAVALITSUSE ARHIIV

Jaani kirik
Igal pühapäeval kell 10 armulauaga jumalateenistus ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk t 8
Näitus «Eesti meisterfotograaf Jaan Riet 140. Inimesed ja olustik
stereopiltidel 1902—1935» keskendub Jaan Rieti stereopiltidele.
Ateljee- ja portreefotograafina on ta jätnud olulise jälje Viljandi kultuurilukku, kuid stereopiltide looja ja Eesti fotoelu aktiivse figuurina ületas ta kahtlemata Viljandimaa piirid.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna t 11/1
25. aprillini Tarvastu muusika- ja kunstikooli juubelinäitus Linnagalerii
3. maini «Köitekunst Eestis läbi viie sajandi» Kojulaenutusosakond
Sakala keskus, Tallinna t 5
19. aprillini karikatuurinäitus «Ju(u)be(l)dused».
20. aprillil kell 14 avatakse waldorfkooli õpilastööde näitus, mis
jääb avatuks kuni 27. aprillini.
29. aprillil kell 16.30 avatakse Viljandi maakonna õpilastööde näitus «Kultuuripärand, mis mind puudutab». Näitus jääb avatuks kuni 16. maini.
30. aprillil kell 17.30 avatakse Viljandi fotoklubi fotonäitus «Viljandi 730, Jaan Riet 140».
Viljandi muuseum, Kindral Laidoneri plats 10
Näituse «Lapse põli» sünni taga on Viljandis elav noor pere, Kiti ja
Peedu Põld, kellele kuulub hulgaliselt lasterõivaid ja -esemeid aastatest 1970—1985. Väljapanek kajastab 1970. aastate laste elu alates
sünnist kuni koolini ning pöörab tähelepanu tolleaegsele laste riietusstiilile ja lasteasjadele. Näitusega seoses kogusid õpilased sama
perioodi lapsepõlvemälestusi, mille paremikku näitusel lugeda saab.
Osalejatele kingib muuseum näituse avamisel tänutäheks meeneid.

XI SAKALA MÄNGUDE
SPORDIPROGRAMM
17. ja 18. mai
AVAMINE
MEESTE
VÕRKPALL
NAISTE
VÕRKPALL
KERGEJÕUSTIK
PETANK
MALE
JALGRATTA
MAASTIKUSÕIT
MÄLUMÄNG
POISTE
JALGPALL
MEESTE
KORVPALL
LAUATENNIS
VABAMAADLUS

17. mai kell 17
17. mai kell 17.30

Viljandi spordihoone
Viljandi spordihoone
spordihoone,
18. mai kell 10.00 Viljandi
Jakobsoni kool
17. mai kell 17.30 Viljandi spordihoone
18. mai kell 10.00 Kesklinna kool
18. mai kell 10.00 linnastaadion
18. mai kell 11.00
18. mai kell 11.00

Kaare kooli spordiväljak
Paalalinna kooli söökla

18. mai kell 11.00

Viljandi järve äärne, endine
Vikerkaare plats

18. mai kell 14.00 Sakala keskus
19. mai kell 10.00 kunstmuruväljak
järve äärne
19. mai kell 10.00 Viljandi
korvpalliväljak
19. mai kell 10.00 Viljandi spordihoone
spordihoone
19. mai kell 12.00 Viljandi
uus saal

