Novembri lehes
Veel kord vaatame üle valimistulemused ning muutused linnavolikogus ja -valitsuses. Esimest korda avaldavad siin lehes oma mõtteid Viljandi uus
linnapea Ando Kiviberg ja linnavolikogu esimees Randel
Länts. Kuidas linn järgmise
nelja aasta jooksul areneb,
saab näha aja möödudes.
Räägime, kuidas läks linna
kohtumine hansaliikumise
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esindajatega: millest räägiti
ning mida oodata 2015. aastal, kui Viljandis korraldatakse rahvusvahelisi hansapäevi.
Kajastame lasteaia Krõll mõningaid tegemisi ning Singel
Kodu igapäevaseid toimetusi.
Samuti võtame luubi alla linna jalgpallielus aset leidvad
muudatused ning pöörame
pilgud juba jõuluaega.

Volikogu istungid kolivad
neljapäevale
Kui varem peeti linnavolikogu
istungeid iga kuu viimasel kolmapäeval, siis alates detsembrist hakkavad need toimuma
neljapäeviti.
Volikogu esimehe Randel
Läntsi sõnul on tegemist uue
koalitsiooni otsusega, mis tehti linnakodanike parema teenindamise huvides.
«Soovime anda volikogu komisjonidele ja linnavalitsusele ühe täiendava päeva volikogu istungi ettevalmistami-

seks. Samuti loodame, et neljapäeval, pärast nädalaselgroo murdmist, on viljandlastel paremad võimalused volikogu istungitel osalemiseks,»
selgitas Länts muutuste põhjusi.
Linnavolikogu istungid leiavad aset iga kuu viimasel neljapäeval Viljandi raekoja teise
korruse saalis. Igat istungit
saab Viljandi linnavalitsuse
kodulehel jälgida ka otseülekandes.

Vabatahtlikud aitavad
eakaid ja puuetega inimesi
Linna vabatahtlikud tulevad
sügistööde tegemisel abistama
Viljandi eakaid ja puuetega
inimesi.
Sotsiaalameti juhataja Livia
Kase sõnul pakuvad vabatahtlikud abikäsi novembrikuu nädalavahetustel üks kuni kaks
tundi. «Nad aitavad näiteks
lehti riisuda, küttepuid lõhkuda ja muud sellist,» lisas ta.
Eakad ja puudega inimesed,
kes vajavad niisugust abi, pea-
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Lübecki linnapea Bernd Saxe, Gotlandi saare provintsipäeva president Inger Harlevi ja Herfordi linnapea esindaja Manfred Schürkamp

Hansalised suunasid
pilgud 2015. aastasse
5. novembril külastasid
Viljandit hansaliikumise
juhtfiguurid, kes tutvusid
Viljandi ettevalmistustega
2015. aasta rahvusvahelisteks hansapäevadeks.
Linna külastasid Lübecki linnapea Bernd Saxe, Gotlandi saare provintsipäeva president Inger Harlevi ning Herfordi linnapea esindaja Manfred Schürkamp. Teatavasti korraldab Viljandi 2015. aasta rahvusvahelisi hansapäevi, mil linna on

” Kui Viljandi linn jätkab rahvusvahelisteks
hansapäevadeks valmistumist nagu siiamaani,
siis valmib suur ja huvitav pidu viljandlastele
ning väga atraktiivne
üritus rahvusvahelisele
publikule.
INGER HARLEVI

oodata kümneid tuhandeid
hansalisi.
Kogu päeva kestnud kohtumisel arutati läbi kõik ideed, mida Viljandis vähem kui kahe
aasta pärast näha võib. Viljandi esindajad tutvustasid külalistele Bonifatiuse gildi, Sakala
keskust, Ugala teatrit, Viljandi
gümnaasiumi, spordihoonet, pärimusmuusika aita, valmivat
lauluväljakut ning lisaks tehti
ringsõit linnas ja selle lähiümbruses.
Hansaliidu presiidiumi esindajad jäid nähtuga rahule ning tõdesid, et Viljandi on kaunis ja
igati sobilik linn rahvusvahelisteks hansapäevadeks. Eriti toonitasid külalised, et Viljandi võlu peitub linna väiksuses ja
omanäolisuses, mis tõstab Viljandi rahvusvahelised hansapäevad esile teistest hansaliidu
suurlinnades korraldatavatest
hansapäevadest, erinedes ka
järgmise aasta rahvusvaheliste

hansapäevade läbiviijast, hansaliidu kuningannast Lübeckist kui
ka 2016. aasta korraldajast Bergenist.

” Väikesel Viljandil on
kindel koht 182 hansalinna seas ja selge sõnum, mida neile edastada XXXV rahvusvaheliste hansapäevade korraldamise kaudu oma unikaalses linnas.
BERND SAXE
2015. aastal leiavad peale Viljandi korraldatud programmi
aset ka Lübecki linna kui hansaliidu eesistuja ja Bergeni linna
kui 2016. aasta rahvusvaheliste
hansapäevade korraldaja vastuvõtud.
Vastuvõttude toimumiskohad
kinnitatakse 2014. aasta novembris, mil Viljandis toimub
hansaliidu sügiskomisjon, kuhu

Viljandi linnapea Ando Kivibergi sõnul ei ole linnal võimalik
projekti ellu viia kahel põhjusel.
«Esiteks puudub teistel hansalinnadel piisav huvi ning teiseks
pole Viljandil eelarvelisi võima-

lusi, mis lubaks projekti viia lõpuni omal käel ja seda ka edaspidi majandada,» ütles Kiviberg.
Tänaseks oli Minihansa projektis osalemiseks öelnud 181
linnast jah-sõna 11 linna. Lisaks
oli linnavalitsus loobunud esialgsest plaanist küsida igal aastal osalistelt 200 eurot hoonete
hooldamiseks.

Ülemöödunud nädalal Viljandis käinud hansaliikumise esindajad tunnustasid Viljandi pingutusi 2015. aasta rahvusvaheliste hansapäevade korraldamisel, kuid tunnistasid, et hansaliikumisega seotud omavalitsuste rahaline seis on kehvapoolne
ning see pärsib nende osalust
Minihansa projektis.

 Täpsem teave:
sotsiaalameti juhataja
Livia Kask, tel 435 4766,
527 4959, e-post
livia.kask@viljandi.ee

Jäänud on kolm «Linnatundi»
Viljandi linnavalitsuse ja -volikogu tegemisi kajastav raadiosaade on sel aastal eetris
veel kolmel korral.
Ootame jätkuvalt linnaelanikke saate teemadel kaasa
rääkima, arvamust avaldama
ja küsimusi esitama. Eetriajal
on võimalik helistada stuudiosse telefonil 433 7565.

Ettepanekuid vestlusteemadeks, mille kohta soovite selgitusi ja teavet, ootame ka
e-posti aadressil jorma.sepp@
viljandi.ee või telefonil
435 4730.
Linnauudiseid saab kuulata
saatejuht Agu Lalli vahendusel Kuku raadio eetris sagedusel 100,8 MHz.

tulevad kokku kõigi hansalinnade esindajad.
Möödunud nädalal, 15.–17.
novembrini osalesid volikogu
esimees Randel Länts, avalike
suhete ja turismiameti juhataja
Krista Kull ja välissuhete spetsialist Markus Nagel tänavuses
sügiskomisjonis Lübeckis.

” Olen juba teist korda
Viljandis, aga ei suuda
siiamaani uskuda, kuidas selline vaade nagu
Viljandi lossimägedes
võib avaneda keset linna.
MANFRED SCHÜRKAMP
Sealgi tutvustati 2015. aasta
ettevalmistusi ja visioone, mis
pälvisid sooja vastuvõtu. Peamiselt keskenduti transpordi ja
majutuse teemadele ning toimumiskohtade ja sündmuste üldkontseptsioonile.

Minihansa pargi loomine peatati
Viljandi linnavalitsus otsustas peatada Minihansa
teemapargi rajamise.

vad helistama Viljandi päevakeskuse telefonil 433 3940,
teatama oma nime, koduse
aadressi ning nimetama, millise töö juures nad abilisi vajavad. Abi on eakatele ja puuetega inimestele tasuta.

Täpsem teave:
 Viljandi linnapea Ando
Kiviberg,
tel 435 4711, e-post
ando.kiviberg@viljandi.ee
 välissuhete spetsialist
Markus Peter Nagel
tel 435 4731, 518 1576,
e-post markuspeter.nagel@
viljandi.ee

Saatejuht Agu Lall ja helirežissöör Kaie Mölter
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Linnavalitsuses alustas tööd uus
kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
Alates 4. novembrist asus linnavalitsuses kultuuri- ja noorsootöö spetsialistina tööle Vilja Volmer.
Vilja Volmer on sündinud ja
kasvanud Pärnumaal Vändra
vallas Vihtra külas. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia huvijuhi ja loovtegevuse õpetaja eriala spetsialiseerumisega kooliteatri juhtimisele ja draamapedagoogikale.

Viljandisse jäi Vilja Volmer
pärast õppima tulekut ka elama. Varem töötas ta Viljandi
linnaraamatukogu huvijuhina.
Linnavalitsuse kultuuri- ja
noorsootöö spetsialisti Vilja
Volmeri e-posti aadress on vilja.
volmer@viljandi.ee ning tema
telefon 435 4755.
Varem töötas samal ametikohal Ivi Lillepuu, kes lahkus
ametist oktoobri lõpul.

Viljandi lauluväljak
avatakse

1. detsembril kell 16.

2 Viljandi
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Koalitsioonileping
Erakonna Isamaa ja Res
Publica Liit ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
esindajad ühendavad oma
jõupingutused Viljandi linna arengu nimel aastatel
2013–2017 ning määratlevad selle kokkuleppega
peamised ühise tegevuse
suunad ja eesmärgid.

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.

Austatud linlane!
ANDO
KIVIBERG,
linnapea

V

erivärske linnapeana on
mul seljataga esimene
töönädal. Need on olnud õpetlikud, harivad ja tihedalt toimekad päevad. Kuigi mul linnajuhtimise kogemusi napib,
jätkub tublisti tahtmist ja kirge meie kodulinna edasi viia
ning rahva elujärje paranemisele kaasa aidata.
Iga algaja eduvõimaluste
juures mängivad olulist rolli
head nõuandjad – kogemustega ja targad inimesed –, kes
teda õigele teeotsale juhatavad. Meil on tublid ja võimekad ametnikud, kellest linnavalitsemisega seotud ülesannete lahendamisel on palju
abi ning tuge. Samuti teeb
rõõmu ja annab julgust tõik,
et abilinnapeadeks olen mees-

Linnapea kõne volikogu istungil

konda saanud suure kogemusega kolleegid.
Kuid linna heaks edenemiseks
on vajalik laiem koostöö. Tahan
eriti tänada eelmist linnapead,
kes on näidanud üles vastutustundlikkust ja hoolsust, aidates
mul kiiremini ajakohastest küsimustest selgust saada ning
andes mulle jätkuvalt nõu ja
selgitusi pooleli olevate tegevuste ja protsesside kohta.

E

eltoodut arvesse võttes loodan, et järgmine valitsemisperiood tuleb viljakas ja viib
meie armast kodulinna edasi.
Kuigi mul ei ole pärast esimest töönädalat linnapeana
veel võimalik töövõitudega
linlasi rõõmustada, usun kindlasti, et alanud valitsemisaeg
toob nii väikesi kui suuri võite, mis viljandlastele rõõmustamiseks põhjust annavad.
Selleks soovin meile kõigile
visadust, usinust, lennukaid
ideid ning tubli portsu tervet
talupojatarkust.
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Uus linnavalitsus ja
-volikogu alustasid tööd
20. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste valimiste
järel on paika saanud Viljandi
linnavolikogu ja linnavalitsuse uued koosseisud.
Valimistulemuste põhjal pääsesid 27-kohalisse linnavolikokku kaheksa kohaga nii Reformierakond, Isamaa ja Res
Publica Liit kui ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Keskerakonna saagiks jäi kolm volikogu kohta.
Pärast mitmeid kõnelusi
moodustasid Isamaa ja Res
Publica Liit (IRL) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Linnavalitsuse uus koosseis

(SDE) koalitsiooni, määrati
linnajuhtimise järgmise nelja
aasta eesmärgid. Uueks volikogu esimeheks kinnitati 31.
oktoobri istungil Randel Länts
(SDE) ja aseesimeheks Harri
Juhani Aaltonen (IRL).
7. novembri linnavolikogu
istungil kinnitati uueks Viljandi linnapeaks Ando Kiviberg
(IRL). Tema kõrval asuvad
abilinnapeadeks Malle Vahtra
(SDE) ja Ardo Agasild (IRL).
Linnavalitsuse liikmeteks kinnitati Juhan-Mart Salumäe
(SDE), Ülle Lumi (SDE) ja
Margus Keerutaja (IRL).
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Saime oma valijatelt volitused
viia Viljandi elu korraldamisel
sisse muutusi. Seame oma eesmärgiks avatuse ja inimeste
laiema kaasamise. Loome laiemapõhjalisemad linnavolikogu
komisjonid.
Meie eesmärgiks on teha kõik
selleks, et inimesed ei lahkuks
Viljandist ning samal ajal teeme
jõupingutusi inimeste elamaasumiseks Viljandisse. Teeme ettevõtetega aktiivset koostööd piirkonna arengu käimatõmbamiseks. Ettevõtluse ja majanduse
arendamisel peab Viljandi linn
saama tugevaks maakonnakeskuseks.
Kogukondliku koostöö arendamiseks rakendame kaasava eelarvestamise põhimõtet. Rakendame konservatiivset laenupoliitikat.
Jõudu ühendades muudame
viljandlaste elu paremaks. Me
soovime, et Viljandis oleks kõigil
hea: lapsevanematel tasuv töötada, lastel ja noortel turvaline ja
arendav kasvada ning õppida, eakatel meeldiv pensionipõlve pidada ja külalistel siin viibida. Viljandi peab jätkama arengut eduka kultuuri- ja spordikeskusena.
Linna terviklik areng, mis tugineb igapäevasele nõudlikule
linnaelu korraldamisele, vajab
sihikindlust ja arukaid otsuseid
meilt kõigilt. Seda saame paremini teha koos kõigi viljandlastega. Ühised huvid vajavad seega meie ühist tegutsemist.
2015. aastal toimuvad Viljandis rahvusvahelised hansapäevad. Teeme kõik selleks, et Viljandi koguks selle sündmusega
rahvusvahelist tuntust. Hansapäevade ettevalmistamisse kaasame asjatundjaid nii era- kui
kolmandast sektorist.

Viljandi hoolivamaks
ja paremaks!
Tagame 65-aastastele ja vane-

matele ning puuetega inimestele tasuta bussisõidu. Kui riik
ühistranspordi korraldamise põhimõtteid muudab, vaadatakse
koalitsiooni kõnealune lepingupunkt üle. Viime sisse tasuta
bussisõidu I–III klassi õpilastele.
Jätkame Viljandi ja Paala järve ning nende ümbruse arendamist aktiivse puhkuse- ja spordipiirkonnana.
Taotleme rahvusringhäälingu
telekorrespondendipunkti avamist. Kaasame selle töösse Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teadmisi ja tehnilisi võimalusi.
Soovime senisest aktiivsemalt
kaasata linna arengusse ettevõtjaid. Taaskäivitame ettevõtjate
ümarlaua.
Näeme turismimajandusel
suurt potentsiaali. Peame oluliseks kultuuri-, spordi-, elamus- ja
konverentsiturismi arendamist.
Toetame linnale positiivset mainet loovaid kollektiive ja festivale, väärtustame Viljandi ajalugu.
Seame eesmärgiks arendada
Viljandi tõeliseks loomemajanduse ja innovatsioonikeskuseks.
Selleks peame väga tähtsaks
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia sisulist kaasamist
linnaelu kujundamisse ning
koostööd SA Viljandimaa Arenduskeskuse ja teiste võimalike
osapooltega.

Viljandi laste- ja
noortesõbralikuks!
Peame toimivat ja eesrindlikku
haridussüsteemi üheks kõige
olulisemaks teguriks linna rahvaarvu säilitamisel ja suurendamisel.
Väärtustame Viljandit kui hariduskeskust, kus linnas ja selle lähiümbruses on esindatud kõik
erinevad haridusastmed alates
lasteaedadest kuni kutse- ja
kõrgkoolideni, mitmekesised huvi- ja täiendusõppevõimalused
ning riiklikule koolisüsteemile
alternatiivi pakkuv waldorfkool
ja -lasteaed.
Seame eesmärgiks õppeasutuste õppekvaliteedi ning olmetingimuste hoidmise ja parandamise, tänapäevaste innovatiivsete õppemetoodikate juurutamise ning lasteaedade-koolide
omavahelise tiheda koostöö
edendamise.

Tagame igale lapsele koha tänapäevases lasteaias. Selleks renoveerime Männimäe ja Mängupesa lasteaiad ning laiendame Mesimummu lasteaeda. Toetame eraalgatuslikku lastehoidu.
Viime lõpule Viljandi Paalalinna Kooli hoone remondi ja peame oluliseks teiste koolide korrastamist.
Soodustame ja toetame huvialategevust koolide juures.
Renoveerime muusikakooli,
viime lõpule huvikooli remondi
ja toome kunstikooli kesklinna.
Loome võimaluse keskkonnahariduse andmiseks. Otsime võimalusi vana spordihoone korrastamiseks.
Tõstame alushariduse ja huvihariduse õpetajate miinimumpalgad järk-järgult üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalkade tasemele. Muudame linna
allasutuste töötajate palgatingimusi konkurentsivõimelisemaks.
Peame tähtsaks elukestvat
õpet, väärtustame täiskasvanute õpet ja säilitame neile gümnaasiumihariduse omandamise
võimaluse. Peame oluliseks töö
kõrvalt kõrghariduse omandamise võimalusi Viljandi linnas.
Tõhustame koostööd Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor.
Tõstame ranitsatoetuse esimesse klassi minejaile 100 eurole.
Loome koostöös Viljandi Avatud Noortetehase, noorteühenduste ning teiste noorsooga tegelevate ühendustega linna
noorsootöö arengu- ja tegevuskava. Toetame noorte omaalgatusprojekte. Teeme rohkem sisulist koostööd Viljandi Noorte Volikoguga. Toetame noorteorganisatsioonide tegevust linna
koolides.
Toetame tänavakultuuri kui
kiiresti arenevat kultuuriliiki.
Edendame ekstreemspordi harrastamise võimalusi.

Viljandi kauniks
ja korrastatuks!
Jätkame linna sissesõiduteede
ja tänavate uuendamist.
Arendame välja linnasiseseid
kergliiklusteid ja ühendame
need linnaväliste kergliiklusteedega.

Aitame koos riigiga korrastada Viljandi ajaloolisi pühakodasid.
Nõustame ühistuid ja majaomanikke hoonete soojustamisel. Toetame korteriühistuid
mänguväljakute rajamisel ja siseõuede rekonstrueerimisel.
Astume dialoogi majaomanikega tühjalt seisvate hoonete
aktiivseks kasutamiseks.

Viljandi hubaseks
ja turvaliseks!
Jätkame kino näitamiseks võimaluste otsimist kesklinnas.
Kujundame Sakala keskusest
Viljandi kultuurikollektiivide kodu.
Vähendame oluliselt Viljandi
reoveepuhastusjaama õhureostust.
Rajame Viljandi sotsiaalkeskuse.
Laiendame eakate ja erivajadustega inimeste hingehoiu- ja
nõustamisvõimalusi.
Tagame puuetega inimestele
invatranspordi ja kodu kohandamise.
Loome omastehooldajatele vajalikud tugiteenused ja toetussüsteemid. Teeme koostööd erinevate hoolekandeteenust pakkuvate asutustega.
Korrastame ja muudame ohutuks lasteaedade ning koolide
spordi- ja mänguväljakud.
Uuendame tänavate valgustust
ja laiendame videovalve ala.
Toetame ja taotleme koostöös
politseiga lisajalgsipatrulle.

Viljandi tõeliseks
maakonnakeskuseks!
Oleme Viljandimaa omavalitsustele heaks koostööpartneriks.
Taotleme riigiasutuste toomist
Viljandisse.
Toetame Viljandisse moodsa
spaahotelli ja veekeskuse rajamist.
Taotleme uue aktiivravihaigla
ehitamist Viljandisse.
Toetame esmatasandi tervishoiuteenuste tänapäevase taristu loomist Viljandisse.
Allkirjastasid erakond Isamaa
ja Res Publica Liit ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond Viljandis
31. oktoobril 2013.

Arvestav ja kaasav linnavolikogu
RANDEL
LÄNTS,
volikogu esimees

20. oktoobril valitud Viljandi linnavolikogu XV
koosseis on juba jõudnud
pidada kaks istungit.
Peamiselt on käsitletud korralduslikke küsimusi: valitud on
volikogu juhid ja linnapea, kinnitatud linnavalitsus ning moodustatud volikogu alalised komisjonid. Järgmisel istungil kinnitatakse komisjonide koosseisud ja siis algab sisuline töö.
Eestis on sel aastal väga palju
räägitud avatud ja kaasavast
juhtimisest poliitikas. Ja Viljandi pole siin erandiks. Milline aga
on avatud ja kaasav linnajuhtimine meie kodulinnas? Mõnest
mõttest, mis koalitsioonilepingus kirjas.
Valitsusliit soovib linna arendamises rakendada kaasava eelarvestamise printsiipi. Kaasav
eelarvestamine on lähenemine,

mis annab teatud otsuste tegemise kogukonnale, antud juhul
linnakodanikele, ning kui otsus
tehtud, siis on linnavalitsuse
ülesanne seda rakendada. See
tähendab, et linnaruumi kujundamises ja parandamises löövad
selle elanikud kaasa, langetades
kaalutletud valiku ühe või teise
asja rajamiseks või ühe ja teise
investeeringu tegemiseks.
Näiteks võiksime niiviisi otsustada heakorra- ja arendusprojektude üle väljakujunenud linnaosades. Peetrimõisa elanikud
oskavad kindlasti kõige paremini öelda, mida Peetrimõisas teha. Sama kehtib Männimäe,
Paalalinna ja teiste asumite kohta. Selle teadmise peaksime
üheskoos pöörama läbiarutatud
otsuseks ning ellu viima.
Teise asjana soovime oluliselt
muuta linnavolikogu komisjonide tööd. Sisulise muudatusena
näeme komisjonide poliitilise
rolli ja seeläbi vastutuse suurenemist. Just volikogu juures töötavate teemakomisjonide ülesanne on tõstatada sõlmküsimusi ning pakkuda neile lahendusi. Näiteks uue haigla või perearstikeskuse rajamise juures

peaks kandev roll olema sotsiaalkomisjonil. Hariduskomisjon seevastu võiks lahata põhija huviharidusega seonduvat,
vaadates seejuures koostööpunkte Viljandi vallaga.
Et selline sisuline töö oleks võimalik, kutsume komisjonide
töös osalema eksperte ja Viljandis tegutsevate asutuste ning
ühingute esindajaid. Hariduskomisjoni kutsume TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Viljandi gümnaasiumi ja ettevõtluskõrgkooli
Mainor esindaja, kultuurikomisjoni TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Eesti pärimusmuusika keskuse ja Ugala teatri esindaja,
sotsiaalkomisjoni aga Viljandi
haigla ja arstide liidu esindaja.
Kolmas samm avatuse suunas
on otsus viia alates 2014. aastast volikogu istungid läbi Sakala keskuse suures saalis. Üks
põhjus on kindlasti see, et praegune koht raekoja saal pole mitte kõigile ligipääsetav. Samuti
pole seal piisavalt ruumi, et linnaelanikud saaksid istungil aktiivselt osaleda.
Neljandaks on meil soov taas
ellu äratada noortevolikogu
ning luua volikogu juurde see-

nioride kogu. Jällegi on mõte
selles, et kasutada maksimaalselt mõlema grupi potentsiaali,
ideid ning ühelt poolt tarmukust, teiselt elukogemust.
Valimiskampaania käigus Viljandi ettevõtjatega suheldes ja
soovitusi küsides nimetati mitmel korral, et soovitakse võrdset kohtlemist ning linnavalitsuses nähakse infojagaja rolli. Kui
esimene on iseenesest mõistetav, siis teine vajab pisut selgitamist. Idee on selles, et linnajuhid oleksid Viljandis tegutsevate ettevõtjatega korrapäraselt
ühenduses. Oleme selleks välja
pakkunud ettevõtjate ümarlaua,
mille roll ühelt poolt on linna
majanduslike suundade sõnastamine, teiselt poolt kogemuste
jagamine.
Praegused ideed on veel rakendamata. Kindlasti on iga algus raske ning tõenäoliselt võib
nii mõnigi mõte üheskoos hoopis teistsuguseks kujuneda. Oluline on, et linnaruumi kujundamisel osaleks võimalikult palju
linlasi. Ühiselt langetatud otsused on paremad kui kabinetivaikuses kujunenud, ning seegi on
juba tegelikult samm edasi.
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Toetatud elamise teenus
Toetatud elamise teenus
on mõeldud psüühikahäire ja vaimupuudega inimestele nende toimetuleku parandamiseks. Toetust pakutakse inimestele,
kes ei ole iseseisvalt suutelised lahendama igapäevaelu keerulisi probleeme.
Teenus näeb ette, et tegevusjuhendaja aitab abivajajal korraldada igapäevast ja kodust elu,
koostada majapidamise ja igapäevaeluga seotud eelarvet, toetab teda eluruumi kasutamise ja
hooldamisega seotud teenuste,
posti- ja finantsteenuste kasutamisel, samuti aitab otsida vajadustele vastavat ja sobivat elamispinda ning valmistuda iseseisvaks elamiseks.
Teenus on mõeldud inimestele, kes suudavad ise enda eest
hoolitseda, tulevad toime tavapäraste toimingutega, kuid vajavad siiski toetust, abi ja aktiivset igapäevaoskuste arendamist.
Seda pakuvadki tööpäeviti individuaalvestluste, -nõustamiste,
meeskonnatööde, võrgustikukohtumiste ja/või ühistegevuste näol tegevusjuhendajad.
Teenust osutatakse inimese kasutusse antud parimal võimali-

kul pinnal, milleks võib olla inimese enda elamispind, üürikorter, kus ta elab, korter, mida ta
jagab teistega, või teenuse osutaja pind. Teenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist ega järelevalvet. Eluasemekulud tasuvad
elanikud oma sissetulekust ise.
Teenust on õigus saada vaimupuudega ja/või psüühikahäirega täisealisel inimesel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 10
protsenti ja kellel on rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitus toetatud elamise teenuse
saamiseks. Teenust rahastatakse riigieelarvest, seega inimene
ise teenuse eest maksma ei pea.
Mittetulundusühingu Singel
Kodu toetatud elamise teenus
väljendub kooselamises ühise
suurperena, kus praegu on
kuusteist teenust vajavat inimest (neist kaheksa elavad linna sotsiaalmajas, kaheksa oma
elamispinnal) ning keda juhendavad kaks inimest. Kogu elu
käib nagu peredes ikka, vajaduse korral juhendajad abistavad,
juhendavad ja suunavad igapäevatoimingutes, aitavad keerulistes asjades ning suhtlevad kliendi lähedastega. Kui palju keegi
abi ja toetust vajab, sõltub igast
konkreetsest inimesest ja tema
toimetulekuvõimest. Lisaväärtu-

sena pakub Singel Kodu klientidele aktiivse vaba aja veetmise
võimalusi. Pereringis tähistatakse tähtpäevi, käiakse muuseumis, näitustel ja kontsertidel,
korraldatakse väljasõite ja jalgsimatku ning tehakse palju
muudki.
Paljudel selle sihtgrupi inimestel on rehabilitatsiooniplaanis
kirjas soovitus «Igapäevaeluga
seotud tegevuste juhendamine,
planeerimine, iseseisva toimetuleku säilitamine koostöös tugiisikuga». Et mittetulundusühingu Singel Kodu toetatud elamise teenuse sisu kattub suures
osas tugiisiku ülesannetega
(hetkel sooritavad tegevusjuhendajad tugiisiku praktikat ja
veebruaris saavad vastava tunnistuse), siis tahavad nad anda
ülevaadet just kodustele ja teenust vajavatele inimestele. Väite, et toetatud elamise teenusele saamiseks peab kodust välja
kolima, võib ümber lükata. Ei
pea, teenust saab kasutada seal,
kus elatakse.
Põhitegevused ehk ühisüritused, vestlused-nõustamised-kokkusaamised leiavad aset Singel
Kodu ruumides Leola tänav 12a.
Kodusel teenusel oleva inimese
soovi kohaselt lepitakse personaalsed kohtumised kokku ini-

mese soove arvestades: kas tema ruumides, ühingu ruumides
või hoopis neutraalsel, abivajaja valitud pinnal.
Teenuse saamiseks tuleb saata
taotlus sotsiaalkindlustusametile, selle alusel pannakse inimene toetatud elamise teenuse järjekorda. Järjekorras on küll inimesed, kes vajavad teenusekohta teenuse osutaja pinnal, kuid
oma kodus elavaid inimesi järjekorras ei ole, sest nad ei tea,
et ka neil on õigus saada toimetuleku teenust. Kui inimesel on
olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan ja ta vastab teenuse vajaja tingimustele, kuid rehabilitatsiooniplaanis puudub vastav
soovitus, siis selleks tuleb kiiresti lasta teha rehabilitatsiooniplaani märge toetatud elamise
teenuse saamiseks isiku oma
elamispinnal ehk siis seal, kus ta
elab.
 Hoolekande spetsialist
Silvi Reimann, tel 435 4745,
e-post silvi.reimann@
viljandi.ee
 MTÜ Singel Kodu,
tel 5342 6033, 5567 9789,
e-post singelkodu@gmail.
com, www.singelkodu.ee
 Viljandi piirkonna
juhtumikorraldaja Linda
Lillemaa, tel 447 7633

Comenius Viljandis: koos õues õppimas

RIINA HEINPÕLD
Lasteaia Krõll õppealajuhataja


ANE PURGAS
õpetaja

23.–25. oktoobrini olid
Viljandi lasteaias Krõll külas Comeniuse koostööprojekti partnerid Rootsist ja Lätist, et õuesõppe
edendamise tarvis kogemusi koguda.
Et lasteaias õuesõpet edendada,
osaleb Viljandi lasteaed Krõll juba teist aastat Comeniuse koostööprojektis, mille ingliskeelne
nimetus on «Outdoor education
focusing on science and technology» ehk maakeeli öeldes õuesõppeprojekt.
Seekordse kokkusaamise käigus tutvustasime partneritele
oma lasteaeda, meie õuesõppemeetodeid ja -võimalusi. Et projekti põhitähelepanu on õuesõppel, siis suurema osa tegevusi
viisime läbi õues. Meie lasteaia
eripärana oleme visiitidel Rootsi ja Lätti tutvustanud projektide abil loodud mitmeid õppera-

dasid. Krõlli lasteaia õuesõppetegevustes ja pidudel tegutsevad
tihti lastega erinevad tegelaskujud: kord on selleks meie lasteaia sümbol Krõll, kord Valuoja
õpperaja tegelased Mutionu,
Orumoor, Tuulepoiss, Pajukuningas, kord teised. Seda kõike soovisime külalistele näidata.
Korraldasime kolm erinäolist
õueretke, mille käigus külalised
tutvusid õpperadadega lasteaia
õuealal, Valuoja orus ja Soomaal. Loodusrajad on läbi aastate pakkunud meie lastele ja
õpetajatele suurepäraseid võimalusi huvitavateks ettevõtmisteks ning projektiõppeks. Pärast
radade läbimist järgnesid põhjalikud arutelud, kus me tõdesime, et kõik õuesõppetegevused
lastele olid suunatud avastamisele, iseuurimisele ja kogemuste teel õppimisele.
Visiidi teisel päeval leidis Soomaal aset seminar, mille teemaks
oli kolme partnerriigi ühise käsiraamatu koostamine, kuhu kogutakse kokku ühised õuesõppe kogemused ja metoodikad läbi nel-

ja elemendi: tuli, vesi, õhk ja
maa. Igal partnerriik esitas oma
ettekandes nägemuse käsiraamatust ning tutvustas seni tehtud
tööd lastega. Kiiresti selgus, et
Rootsi, Läti ja Eesti lasteaiad on
õpetamismeetodite ja tegevuste
läbiviimise poolest erinevad.
Näiteks hiilgavad Rootsi lasteaiad Tunet ja Näckrosen ekstreemse püüdlusega kõiki tegevusi läbi viia õues. Nii hommikune laste vastuvõtt, söömine
kui magamine on õues. Nende
moto on «Mida mudasem laps,
seda toredam päev». Läti lasteaed Spriditis avaldab muljet
mänguvahendirohke õuealaga,
avarate rühmaruumide, heade
tehniliste vahendite, huvitavate
õuesõppetegevuste ning suurte
nõuetega õppekavale (Läti lapsed alustavad kirjatähtede kirjutamist juba kooliks ettevalmistavas rühmas).
Kolmandal päeval jätkus arutelu raamatu konkreetse sisu üle.
Ühiselt otsustati, et raamatusse
tuleb iga parterriigi lasteaia nägemus õuesõppe teemast koos prak-

tiliselt läbiviidud tegevustega iga
elemendi õpetamisel lastele. Olulisel kohal on teema ettevalmistamine õpetajate poolt ning kogu
protsessi kirjeldamine ja dokumenteerimine tehtud tegevuste ja
tulemuste hinnanguga.
Kohtumine lõpetati ümarlauaga, kus arutleti projekti edasise
arengu üle ning lepiti kokku
järgmine kohtumine juba 2014.
aasta aprilliks Rootsis Solna linnas. See kokkusaamine on ühtlasi lõppkonverents, kus esitletakse juba valminud metoodilist
käsiraamatut.
Kohtumise tegi huvitavaks see,
et lisaks õuesõppe edendamisele annavad ühised kogunemised
partnerlasteaedadele võimaluse
tutvuda õppe- ja kasvatustöö
põhimõtetega, mis seniste kogemuste põhjal on igas riigis erinevad. Kohtumistel ja koostööpartneritega ideede vahetamisel
õpime kõik palju uut ja väärtuslikku, mille abil saame väikeste
Krõlli-laste õuesõpet sammsammult veelgi kaasahaaravamaks ja arendavamaks muuta.

Mis on teoks linnaraamatukogus?
5. novembril tähistasid Paalalinna kool ja Viljandi gümnaasium
saksa keele päeva. Saksa saatkonna ja teiste Eestis asuvate organisatsioonide ühisprojektile
oli oodatud külaline Saksa suursaadik Christian Matthias
Schlaga.
Temaga koos saabusid Viljandisse saatkonna kultuurinõunik
Miriam Ströbel, Anne Lind
Goethe instituudist, Lübecki linnapea Bernd Saxe, välismaise
koolihariduse keskuse koordinaator Silke Palitzsch ning ainenõunik Petra Oxen.
Päeva ettevõtmistesse oli kaasatud ka Viljandi linnaraamatukogu. Raamatukogupoolne tegevus kavandati koos Paalalinna kooli saksa keele õpetaja Ene
Sarapiga. Lasteosakonna ja lugemissaali töötajad koostasid
saksa laste- ja noorsookirjandusest näituse «Tule tutvu väikese
nõia, Lotte, salaagent Mörrise,
Ärbi, Ottokari, Krabati ja teiste

vahvate tegelastega» ning lugesid saksa autorite teoseid õpilastele ka ette. Näitusel on eksponeeritud nii eesti- kui saksakeelsed raamatud eri vanuseastmetele, videofilmid ning ajakirjad.
Saksa keele päeva näitust saab
raamatukogu lasteosakonnas
vaadata 7. detsembrini.
29. oktoobril oli raamatukogus
esimene mudilasetund. Juttu
kuulates ja vahvat vihmavarju
meisterdades veetsid 3–5-aastased lapsed juhendaja käe all toreda tunnikese.
31. oktoobril peeti maakondlik V klasside õpilaste infootsivõistlus «Raamatutes peitub tarkus», mille võitis kesklinna kooli võistkond koosseisus Helene
Dimitrjev, Martin Braun ja Liisa
Marie Printsmann, õpilasi juhendas Liina Smolina. II koha
saavutas Kärstna kooli võistkond ja III koha Kalmetu põhikool. Võistlusel osalenud õpilased kasutavad oma koolitöös

nüüd kindlasti julgemini ja
teadlikumalt teatmekirjandust.
20. novembril alustab kaheksandat hooaega põhikoolide
mälumäng «Pähklipureja». Jätkuvad viktoriinisarjad «Kultuurikonks» ja «Kultuurikonksuke».
Üldlugemissaal esitleb Viljandi 730. aastapäevale mõeldes näitust kahest viljandlasest,
kahest fanaatilisest sportlasest
ja seltskonnainimesest, kel mõlemal on sel aastal ümmargune
tähtpäev. Näitus «Kaks karismaatilist viljandlast: Siim
Mandre 100 ja Anton Suurkask
140» räägib 7. augustil 1873.
aastal Halliste kihelkonnas sündinud Anton Suurkasest ning
17. oktoobril 1913 Viljandis ilmale tulnud Siim Mandrest.
Suurkask, keda hoolimata
Häädemeestes, Tallinnas ja Pärnus veedetud ajast võib pidada
elupõliseks viljandlaseks, oli väga viljakas raamatute kirjutaja
ja kirjastaja, Mandre aga kirglik

iseõppinud pillimees. Anton
Suurkask suri 17. aprillil 1965,
mõni kuu enne oma 92. sünnipäeva ning on sängitatud Viljandi vanale kalmistule. Siim
Mandre suri 89-aastasena 5.
veebruaril 2002. Ärasaatmisel
Viljandi kultuurimajas mängisid
talle sõbrad Olav Salu viiulit ja
Sulev Unt klarnetit. Ka Mandre
urn tuhaga on maetud Viljandi
vanale kalmistule esivanemate
hauaplatsile.
Näituse koostamiseks on kasutatud linnaraamatukogu ja Viljandi muuseumi materjale. Välja on pandud valik Anton Suurkase kirjastatud lasteraamatuid
ning trükiklišeesid, mille on tõenäoliselt lõiganud tema teismelised pojad Endel ja Heino.
Näituse koostaja Kalli Kuhi
kutsub väljapaneku täiendamiseks jagama neist kahest mehest mälestusi, raamatuid vms.
Näitust saab vaadata aasta lõpuni.
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Jõuluaeg Viljandis
Sakala keskuses
Saabuv jõuluaeg toob Sakala
keskuse hoovi karge Jõulula
ning majja käsitöömeistrid ja
maatoidu valmistajad. Aastavahetusel kõlavad kultuurikeskuses aga lõunamaised tantsurütmid.
Jõuluaeg saabub Sakala keskusse jõulukuu keskpaigas.
13. ja 14. detsembril toob käsitöömess keskusse kokku käsitöömeistrid ja maatoidu valmistajad, kes meie muutuvas
elus aitavad säilitada kõike seda, mida on loonud varasemad põlvkonnad. Käsitöömessi kaubavalikust leiab kindlasti sobiva kingituse jõuluaja
kingikotti.
16. detsembril avab Sakala
keskuse hoovis uksed Jõulula,
mis eelmistel aastatel on lapsi
rõõmustanud Kondase keskuse õuel. Sarnaselt möödunud
talvele ootavad Jõulula väikeseid külalisi töötoad, kus jõuluaja kohaselt saab õppida piparkookide ja jõuluehete meisterdamist. Valmivate ehetega
kaunistatakse kohapeal asuvad kuusekesed. Lapsi võtavad
vastu ja juhendavad rõõmsatujulised päkapikud, kes kindlasti ei jää vastust võlgu põnevatele küsimustele ja mängivad lastega toredaid mänge.
Mudilasi tuleb tervitama jõulusokk, kellega koos on püstkojas tore teed juua ja vestelda
jõulutraditsioonidest. Lapsed,
kes on taluloomadega vähem
tuttavad, saavad Jõululas tutvust teha ühe toreda lambaga,
ja kes teab, ehk mõne muugi
talumajapidamise loomaga.
Erilistel hetkedel tuleb häid
pühi soovima päris jõuluvana.
Et päkapikud vajavad enne
tähtsat jõululaupäeva veidi
puhkust, siis Jõulula on lasteaiarühmadele avatud esmaspäevast, 16. detsembrist kuni
reede, 20. detsembrini. Linna-

rahvast ootab Jõulula 20. detsembril kella 17–20, 21. detsembril kella 12–20 ja 22. detsembril kella 12–16.
Lasteaiad ja ettevõtted peavad Jõulula külastamiseks ennem sobiva aja kokku leppima.
Lasteaiarühmade eelregistreerimine on novembri lõpuni telefonil 5329 2141 või aadressil heli@sakalakeskus.ee.
31. detsembril ootab Sakala
keskus kõiki vana aasta ärasaatmist ja uue aasta saabumist tähistama lõunamaise
tantsumuusika, nalja ja naeruga. Kell 22 saab alguse aastalõpupidu, kus kuumad tantsurütmid kõlavad ansamblilt
L´Dorado ning õhtut juhib
rõõmsameelne Tarvo Krall.
L´Dorado on publikut lõunamaiste muusikarütmidega,
peamiselt Ladina-Ameerika
muusikaga rõõmustanud juba
aastast 1994. Esitatavad lood
on lustliku meloodia ja tekstiga ning tantsupõrandale kiskuvad. L´Dorado on laval
koosseisus Tarvo Krall, Andres
Raag, Mart Pauklin, Tarvo
Jaaksoo ja Toomas Rull.
Peol saab tublisti ka naerda.
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 10. lennu üliõpilaste esituses näevad külalised Ladina-Ameerika teleseriaali «Salome» kuumimaid
osi. Humoorikate sketšidega
on laval Lennart Peep, Silver
Kaljula, Jaanika Tammaru,
Rauno Polman, Kristjan Lüüs
ja Karl Edgar Tammi.
Publiku kaasalaulmiseks ja
tantsitamiseks kõlavad kõigile tuntud hitid vokaalinstrumentaalansamblilt Ajaratas
Halastamatult Veereb, Ei Teda
Peatada Saa, Eriti. Ansambel
on laval koosseisus Kait Lukka, Elmar Liitmaa ja Tanel Talve. Õhtule lisab särtsakust tuleteatri Kelfirius tule-show.

Kohalik jalgpallielu
muutub iseseisvaks

RAIKO MUTLE,
Viljandi JK Tuleviku president

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik,
mis on pikki aastaid kohalikku jalgpallielu edendanud, astub tähtsaid samme täielikult
iseseisvana.
Klubi juures alustas sellest
sügisest tegevust jalgpallikool,
mille nimekirja kuulub praeguse seisuga 174 noort poissi
ja tüdrukut. Järgmisel aastal
liitub jalgpallikooliga Viljandi
spordikooli alla kuuluv jalgpalliosakond treeneri ja kahekümne mängijaga. Ühtlasi on
Viljandi JK Tulevikul kolme
meeskonna jagu mängijaid
ehk umbes 60 täiskasvanud
jalgpalliharrastajat.
Uuest aastast annab klubi
tööd kahele täiskohaga noortetreenerile, tegevjuhile ning
seitsmele väiksema koormusega treenerile ja personaliliikmele. Igapäevase treeningtöö
juures pingutab klubi juhtkond selle nimel, et kasvatada
suure jalgpallipere ühtsustunnet ja identiteeti. Jalgpallimängimine ja treenimine on
muidugi esmatähtsad, kuid
üha rohkem suuname energiat
ühtse klubitunde loomisele ja
traditsioonide tekkimisele,
soovime liita ja ühendada
oma liikmeid. Selle olulisust
tõestas näiteks väga menukaks ja rahvarohkeks osutunud suvine perepäev.
Novembris korraldame juba

teist aastat järjest talguid lastekodus, korrastades Pähklipere lastekodu ümbrust, ning
kindlasti võtame peale ühise
vastlasõidu plaani muid vahvaid tegevusi. Et ulatuda ka
väljapoole jalgpalliväljakut ja
kasvatada kohalikku jalgpallikultuuri, kaasame ettevõtmistesse klubiliikmeid, aktiivseid
lapsevanemaid, jalgpallisõpru
ja toetajad. Ühesõnaga – oleme kõigile aktiivsetele inimestele avatud.
Tänavu aprillis aitas Viljandi
JK Tulevik organiseerida koostöös Eesti Eriolümpiaga jalgpalliturniiri erivajadustega lastele, milles osales ligi 150 last.
Maikuus selgitati kinnistel
meistrivõistlustel endi seast
parim lauatennisist. Juunis
korraldati Eesti jalgpalli liidu
ellukutsutud maakonnakoondiste mõõduvõtt Viljandimaa
versus Pärnumaa, millel osales
palju endisi ja praegusi koondislasi eesotsas peatreener Tarmo Rüütliga. Juulis viidi läbi
maakonna meistrivõistlused
jalgpallis. Augustis tähistati
klubi perepäeva meeleolukate
ja sportlike tegevustega nii
noormängijatele kui lapsevanematele. Lisaks meistrivõistlustel osalemisele korraldame
aasta ringi turniire nii eri vanuses poistele ja tüdrukutele
kui täiskasvanutele.
 Lisainfo tel 528 8441,
www.jktulevik.ee
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Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Pinksiturniir vol 2 Viljandi Avatud Noortetehas
Mälumäng Viljandi spordihoone kohvik
«Tule tagasi Gabriel», Vana Baskini teater Pärimusmuusika ait
Džässiklubi: Jelena Juzvik, Viktor-Kristjan Lanberg ja Tanel Kuusk Kohvik Fellin
Seminar «Päritud oskused. Visuaalse dokumenteerimise võimalused» Pärimusmuusika ait
Piljarditurniir vol 2 Viljandi Avatud Noortetehas
Fredy inglise keele ring Viljandi linnaraamatukogu
Dokumentaalfilm «Okupeeri oma müür» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia must saal
Kinokolmapäev: Don Jon Sakala keskus
Juubelikontsert: Smilers XX Pärimusmuusika ait
Eesti karikavõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Põlva Serviti Viljandi spordihoone
«Hiir, mutt ja langev täht» Nukuteater
«Teatraarium» Ugala teatri kohvik
«!Proosa!» Kohvik Fellin
Pannkoogiõhtu Viljandi Avatud Noortetehas
Klubi Ajaratas piduõhtu Sakala keskus
«Utoopia rannik III osa: kaldale uhutud» Ugala
teatri suur saal
Tantsumaja: sotsiaalne tants Pärimusmuusika ait
EMT sisesõudmise sarja I etapp Kesklinna kooli
võimla
«Utoopia rannik III osa: kaldale uhutud» Ugala
teatri suur saal
Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste I liiga
Viljandi spordihoone
«Hiir, mutt ja langev täht» Nukuteater
VAT teatri «Netis sündinud» Ugala teater
VAT teatri «Netis sündinud» Ugala teater
«Nif, Nuf, Nafi lugu» Nukuteater
«Päkapikupere jõulupäev» Sakala keskus
Mälumäng Viljandi spordihoone kohvik
«Omakultuuriakadeemia»: Judith Strömpl
Pärimusmuusika ait
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
Džässiklubi: jämm Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Mandariinid» Sakala keskus
Koidulauliku konkurss Viljandi linnaraamatukogu
«TV 10 olümpiastarti» Viljandimaa I etapp Paala
viilhall
Fredy inglise keele ring Viljandi linnaraamatukogu
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Loomeköök tegutseb: uksepärjad Viljandi Avatud
Noortetehas
Kinokolmapäev: «Mandariinid» Sakala keskus
«Y-generatsioon» Ugala teatri väike saal
«Raivo Tafenau 50» Kohvik Fellin
«Y-generatsioon» Ugala teatri väike saal
Saalijalgpalliturniir «Bestra Cup 2013» Viljandi
spordihoone
Perehommik Viljandi linnaraamatukogu
«Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
Mäng «Mõrvamüsteerium» Viljandi linnaraamatukogu

DETSEMBER
P 01

12.00
16.00

E 02
T 03

K 04

19.00
11.00
17.00
17.30
20.00
16.00
17.15
19.00
19.00

N 05
R 06
L 07

P 08
E 09

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
11.00
13.00
14.00
12.00
12.00
10.00
10.00
15.00
19.00

T 10

10.00

Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordihoone
Laululava avamine ja advendiküünla süütamine
Laululava
«Tangolaulud» Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Ruth Huimerinna näituse avamine Kondase keskus
Mälumäng Viljandi spordihoone kohvik
Džässiklubi: Maarjamaa Brothers Kohvik Fellin
Urve Sunny-Dzidzaria maalinäituse «Kaob aeg»
avamine Linnagalerii
Fredy inglise keele ring Viljandi linnaraamatukogu
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordihoone
«Utoopia rannik III osa: kaldale uhutud » Ugala
teatri suur saal
Kinokolmapäev: «Kertu» Sakala keskus
Külaline kohvikus: Indrek Hirv Kohvik Fellin
«Kolemees» Ugala teatri väike saal
Phosphorus Trio kontsertetendus «Köidetud sammud» Sakala keskus
«Ukuaru» Ugala teatri suur saal
Filmiõhtu Viljandi Avatud Noortetehas
Pärimushommik: Kulno Malva Pärimusmuusika ait
Fellini toiduklubi: šokolaadi valmistamise töötuba
Eeva Relliga Kohvik Fellin
Pärandiaasta lõpetamine Ugala teater
Tantsuturniir Viljandi spordihoone
Viljandi vaba waldorfkooli heategevuslik jõululaat Pärimusmuusika ait
«Jõulumäng» Pärimusmuusika ait
Muinasjututund «Lood pildi seest» Ugala teatri
fuajee
Muinasjututund «Lood pildi seest» Ugala teatri
fuajee
Marko Matvere kontsert «Merelaulud» Sakala
keskus
«Jõulumäng» Pärimusmuusika ait

K 11

17.30
18.00
19.00
20.00
10.00
15.00
17.15
18.00

N 12
R 13

L 14

P 15

10.00
15.00
18.30
10.00
16.00
16.00
19.00
09.00
12.00
15.00
17.00
20.00
10.00
13.00
16.00

E 16
T 17

19.00
10.00
17.00
11.00
16.30
17.30

Laua- ja põrandamängude õhtu Viljandi Avatud
Noortetehas
Mälumäng Viljandi spordihoone kohvik
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
Estraadietendus «Puhta kuld» Sakala keskus
Džässiklubi Kohvik Fellin
Muinasjututund «Kohvrist kostab muusika» Ugala teatri fuajee
Muinasjututund «Kohvrist kostab muusika» Ugala teatri fuajee
Fredy inglise keele ring Viljandi linnaraamatukogu
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Muinasjututund «Kolm paksu» Ugala teatri fuajee
Muinasjututund «Kolm paksu» Ugala teatri fuajee
Klubi Ajaratas piduõhtu Sakala keskus
«Jõulumäng» Pärimusmuusika ait
Urve Sunny-Dzidzaria näituse avamine Linnagalerii
Pinksiturniir vol 3 Viljandi Avatud Noortetehas
«Mee hind» Ugala teatri väike saal
Veteranide saalijalgpalliturniir Viljandi spordihoone
Perehommik Viljandi linnaraamatukogu
Piljarditurniir vol 3 Viljandi Avatud Noortetehas
«Idioot» Ugala teatri väike saal
Retrovideodisko: jõulueri Sakala keskus
Jõulumäng Pärimusmuusika ait
Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste I liiga
Viljandi spordihoone
Kristjan Randalu & Prezioso «Helin» Pärimusmuusika ait
Fellini sünnipäevapidu Kohvik Fellin
Muinasjututund «Kolm paksu» Ugala teatri fuajee
«Arabella» Ugala teatri suur saal
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Viljandi gümnaasiumi õpilaste näituse «Puhas mõte» avamine Sakala keskus
Mälumäng Viljandi spordihoone kohvik

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

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
Veera Pavlova ja Viive Noore näitus «Jookseb huntidega». Mõlemalt autorilt on eksponeeritud paarkümmend, peamiselt akvarellitehnikas teost. Vera Pavlova on vabakutseline Peterburi kunstnik,
katsetaja ja eksperimenteerija, kes ei kuulu ühtegi kunstirühmitusse. Teda paelub ruumi, valguse ja värvi edasiandmine ning selle lahendus on sageli ootamatu ja isemoodi. Viive Noor on oma kunstnikukäekirjaga selgesti eristuv autor, kes tegeleb raamatukujunduse ja illustratsiooniga, vabagraafika, akvarellmaali ja tarbegraafikaga.
Kuni 1. detsembrini on avatud Simson von Seakyli skulptuurinäitus «Paugutaja Seakülast». Näitusel on eksponeeritud umbes 30
pronksfiguuri ja fotod tema tellimustöödest.
Kuni 12. detsembrini saab vaadata Resa Tiitsmaa näitust «Mõttemängud nukkudega», millega kunstnik tähistab 20 aasta möödumist nukukunstnikuna. Kunstnik on öelnud: «Osaliselt olen loomade ja putukate kaudu andnud edasi inimestele omast tegutsemist.
Võib ka öelda, et näen elu enda ümber kui muinasjuttu.»
4. detsembril avatakse Ruth Huimerinna näitus, mille sünniloo
kohta on kunstnik lausunud: «Mind tabanud seenemaania tõttu on
Kondase keskuse tahatuppa eklektilisel moel kogutud tõesti palju
aardeid, vähemalt sajandi jagu seeneilu. Kuna mina tegutsen visuaalkultuuri vallas, olen kogunud pigem pildiliselt huvi pakkuvat
materjali. Küllap pakub sadadest piltidest koosnev seenekaleidoskoop avastamisrõõmu ja silmailu. Ja mina olen õnneseen!»
13. detsembrist alates saab vaadata Uku Põllumaa ja Tõnu Nooritsa fotonäitust «Fataalsed ehitised Eestis», mis käsitleb sünni ja
surma kooslust praeguseks likvideeritud sünnitusmajade ja aastasadu kestnud kabelite kaudu. Tõnu Noorits on fotoaparaadiga ja
Uku Põllumaa mobiiltelefoniga jäädvustanud sünnituspaiku, kus
sünnib midagi muud kui inimese sünd, olgu see kortermaja või auditoorium.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna t 11/1
Lugemissaalis on näha Viljandi linna 730. aastapäevale pühendatud näitus «Viljandi lugudes ja lauludes».
30. novembrini saab raamatukogu trepihallis vaadata näitust
«Viljandlased Jaan Rieti fotodel». Näitus ühendab omavahel kultuuripärandi aastat, Viljandi linna 730. aastapäeva ja Rieti 140. sünnipäeva.
Linnagalerii, Tallinna t 11/1
30. novembrini saab vaadata haaravalt kihilist ja mängulist eesti
kaasaegse kunsti näitust «Rohukõrrest maailma lõpuni». Esindatud
on meie kunstimaailma tipud Raul Meel, Ene-Liis Semper, Jaan Toomik, Peeter Laurits, Sigrid Viir, Erki Kasemets, Kai Kaljo jpt. Väljapaneku läbiv teema on inimese suhe loodusega. Põnevust lisab asjaolu, et kõik teosed valisid välja Viljandi gümnaasiumi õpilased,
kes korraldavad ka näituse giidituure. Giidi tellimiseks saab registreeruda info@viljandikunstikool.ee või telefonil 5331 3885.
Alates 4. detsembrist on võimalik nautida Urve Sunny-Dzidza-

Muusikat on ja tuleb

AIVAR TRALLMANN,
Muusika Viljandi büroo

Oktoobris alanud kontserdisari «MuusikaSündmus» jätkub
väljakujunenud trajektooril.
Aasta lõpp toob rõõmupisara
hinge süvamuusikasõpradele,
ent elamusi jagub ka džässisõpradele.
28. novembril tähistab kohvikus Fellin oma 50. sünnipäeva saksofonist Raivo Tafenau.
Juubilariga on laval Virgo Sillamaa, Siim Aimla, Mihkel
Mälgand, Eno Kollom ja lauljatar Laura Remmel (Põldvere).
Kaunist vokaali jagub ka detsembrisse – kuu esimesel esmaspäeval laulab Viljandis
esimest korda Norras muusikahariduse omandanud sopran Kersti Ala-Murr. Koos Jaak
Lutsoja kvintetiga tuleb esitamisele tango nuevo kuninga
Astor Piazzolla muusikast
koosnev kava «Tangolaulud.
Adios Nonino», mis kontserdil
kõlab kergelt džässilikus võtmes. Olgu lisatud, et Piazzolla (1921–1992) pidas isa surmaööl kirjutatud laulu «Adios
Nonino» («Hüvasti, isa») oma
loomingu tipuks.
Kristjan Randalu tuleb 15.
detsembril Viljandisse noorusliku keelpillikvartetiga Prezioso. Kvartetis mängivad Hanna-Liis Nahkur (viiul), MariKatrina Suss (viiul), Helena

Altmanis (vioola) ning Andreas Lend (tšello). Kontserdil
«Helin» kõlab Ülo Vinteri, Uno
Naissoo, Kustas Kikerpuu,
Heino Tambergi ja Kristjan
Randalu looming.
Eesti rahvusmeeskoor laulab
siinmail juba 20. detsembril.
Dirigent Sander Tamme juhatusel kõlavad vaimuliku alatooniga jõululaulud.
Muusika-aasta lõpetab 27.
detsembril Tobiase keelpillikvartett kavaga «Klassikaga
uude aastasse». Kõlavad Bachi, Beethoveni ja teiste heliloojate tuntud teosed. Tobiase
keelpillikvartetis mängivad
Maano Männi (viiul), Helger
Hallik (viiul), Toomas Nestor
(vioola) ja Aare Tammesalu
(tšello).
«MuusikaSündmuse» kontserdid leiavad aset Viljandi pärimusmuusika aidas. Uus aastanumber toob kaasa noortele suunatud rütmimuusikafestivali «Koolijazz=Jazzikool
10,0», mille kestel kuuleb kolme avalikku kontserti. Festivali külalistena on laval JoelRasmus Remmeli trio ja HelinMari Arderi kvartett. Festivali
lõppkontserdil osalevad koos
tulevikutalentidega juhendajad Jaak Sooäär, Jaak Lutsoja,
Reigo Ahven, Erki Pärnoja, Erko Niit, Sirje Medell, HelinMari Arder, Peedu Kass, JoelRasmus Remmel, Teet Raik jt.

Töötoad Kondase keskuses

KONDASE KESKUS
Selle aasta lõpetame Kondase
keskuses kolme jõuluteemalise ja peresõbraliku näitusega.
15. novembrist avame töötubade läbiviimiseks eraldi ruumi, kus hakkab õpetust jagama muuseumi pedagoog Mare Hunt.
Erandlik ja tunnustatud Eesti nukutegija Resa Tiitsmaa
pakub oma näitusega «Mõttemängud nukkudega» nii lustimist kui mõtlemisainet. Näituse juurde kuuluvas töötoas
saab autori nukkudest inspireerituna endale paberist
meisterdada hampelmannilaadseid nukke, mida jõuluajal on tore kuuse külge riputada.
Alates novembri keskpaigast
saab tutvuda Eesti ühe tuntuima lasteraamatuillustraatori Viive Noore ja Peterburi
maalija Veera Pavlova näitusega «Jookseb huntidega».
Mõlema autori pildid – Viive
Noore akvarellid ja graafilised
tööd ning Veera Pavlova akvarellid – on detailirohked ja

käekirjalt täiuslikkuse poole
püüdlevad.
4. detsembrist on Kondase
keskuse kahes ruumis Ruth
Huimerinna lavastuslik jõuluteemaline näitus «Jõulupildid
ja õnneseen», mille keskseks
motiiviks on kärbseseen. Kärbseseenel on põrsaste, ristikheinalehtede, rongide, hobuseraudade, korstnapühkijate ja
muude tuttavate jõuluaja ja
uusaasta õnnetoovate sümbolite seas väga kindel koht.
Teadlane Erast Parmasto on
kärbseseene kasutamise kohta jõuluehtena öelnud järgmist: «Kuidas, millal ja kus see
aristokraatide lemmik koos
muu hea ja paremaga esmakordselt jõulukuuse otsa rippuma sattus, jääb vist küll seene- ja jõulukuuseteadustele
igavesti saladuseks.» Kogu
jõulukuu vältel on võimalik
sukelduda müstilise õnneseene saladustesse ning töötoas
valmistada paberist ja heidest
valgete täppidega punaseid
kärbseseeni meenutavaid kuuseehteid.

ria näitust tuntud kultuuritegelaste portreedest. Eesti maalikunstnike liitu kuuluv Urve Sunny-Dzidzaria (sünd 1949) on tuntud eelkõige monumentaalkunstnikuna, tema freskomaalide ja vitraažide
temaatika on läbi nelja aastakümne hõlmanud suuri universaalseid
küsimusi nagu inimese eluring, saatus ning loodus ja religioon.
Sakala keskus, Tallinna t 5
12. detsembrini on jalutussaalis avatud Teet Lindma juubelinäitus
«Tagasivaade», mis toob vaataja ette valiku pastell- ja söemaale.
Realistliku laadiga töödes on annus autori temperamentset tõlgendust, mis väljendub hoogsas joones ja pingestatud kompositsioonis.
Näitus pakub võimalust mõistatada tuttavalt mõjuvate vanalinna
paikade asukohti.
12. detsembrini on sammassaalis avatud kultuurimaja juubelist
inspireeritud väljapanek «Killud toovad õnne». Kultuurimaja ajalugu on laiali pappkastides, sahtlites, kapinurkades, kuurides, laoruumides. Kus täpselt, seda me veel ei tea. Iga päev pudeneb seiku, juhuslikult tuleb lagedale mõni mapp, kõnekas aukiri, keegi mainib
möödaminnes mõne mäletaja nime. Näitus on ühest küljest kultuurimaja arhiivi segasest hetkeseisust, kuid teisest küljest on helge sissejuhatus ja üleskutse ees ootavaks kogumistööks.
Alates 17. detsembrist oodatakse Sakala keskuse jalutussaali
vaatama Viljandi gümnaasiumi õpilaste omaloomingu näitust «Puhas mõte». Näitus koosneb kahest osast: Viljandi gümnaasiumi õpilaste omaloomingust ning õpilaste tõlgendusest ülesandele luua
valge maal. Näituse pealkiri sündis ühise mõtiskluse tulemusena,
mis on valge maal ja mis tundeid see noortes äratab.

