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Kantremaa tööstusalal said Pärnu maantee, Metsküla tee ning Pargi, Planeedi ja Tähe tänav uue asfaldi ja tugitaristu. Ehitus läks maksma 1 827 792 eurot, millest 1 121 406 euroga toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Viljandlase talvise tänavahoolduse meelespea
Linnavalitsus tuletab meelde
põhitõed ja nõuded, mida
oma krundilt ja sellega
piirnevalt kõnniteelt lund
koristades ja libedustõrjet
tehes meeles tuleb pidada.

Lume- ja libedustõrjet tee õigel
ajal, järjepidevalt ja ilmaolude
järgi ning vajadusel mitu korda
päevas. Talviste heakorratööde
tegemine avalikus kohas tuleb
lõpetada hommikul kella 7.30
-ks ja puhkepäeviti kella 8-ks.
Libedustõrjeks kasuta pae- või
graniidisõelmeid, peent killus-

tikku, liiva ja vajadusel soola.
Tuha kasutamine pole lubatud.
Lumetõrjel austa kaaslinlasi.
Ära kuhja kõnniteelt kokkulükatud lund sõiduteele ega vastupidi. Kõnniteed puhasta arvestusega, et lisaks jalakäijale mahuks liikuma ka lapsevankri ja
ratastooliga. Selleks peaks olema tagatud vähemalt 1,1 meetrit vaba käimisruumi.
Kõnniteedelt kokkulükatud lume ladustamiseks võta kõigepealt kasutusele rohealad või
leia sobiv koht oma kinnistu piires, alles seejärel vaaluta lumi

kõnni- ja sõidutee vahele. Ära
kuhja lund kohtadesse, kus see
segab liiklust. Puhasta kõnnitee
kogu kinnistu ulatuses, samuti
ülekäikudena kasutatavad kõnniteede otsad ning kõik avalikult kasutatavad välistrepid ja
hoovide sissesõidud. Lund ei ole
lubatud lükata üle sõidutee, sest
nii lükatakse ära ka sõiduteele
pandud sool ja sõidutee jääb libedustõrjeta.
Eemalda õigel ajal räästasse
tekkinud jääpurikad ja katuseservades olevad lumekogumid.
Lindiga või muul moel ohukoha

tähistamine ei ole lahenduseks
piisav. Purikatest või lumekogumitest tingitud õnnetusjuhtumite korral vastutab täielikult kinnistu omanik.
Parkimisel arvesta talviste oludega. Pargi esmajoones oma
kinnistu territooriumil. Tänaval
tohib parkida ainult piki sõiduteed. Sõiduteega risti parkimine on lubatud vaid vastava liiklusmärgi olemasolul. Teehooldusmasinatel on oma tööks vaja piisavalt ruumi. Parkimine
sõiduteega piirnevatel rohealadel pole lubatud.

Kaasava eelarve hääletus lõpeb homme
Homme kell 20 lõpeb Viljandi
kaasava eelarve hääletus.

Kuni selle ajani on võimalik anda oma hääle portaalis volis.ee.
Viljandi raekojas saab hääletada kuni kella 17. Konkurentsi
on jäänud järgmised ideed.

• Huntaugu valgeks
• Jaani kiriku torni remont
• Jalgrattahoidjad / katusealused
• Kaasaegne heiteväljak
• LennuHoov
• Madalseiklusrada – Jakobsoni tänava pargi mitme-

külgseks õuesõppeks kohandamine
• Metsikud lilled murualadele
• Paala järve ülemise osa puhastamine ja päästmine kinnikasvamisest
• Pingid linna
• Skate-park Lastepargi juurde

• Trepp Valuoja orgu läbivale
teele
• Turvaliselt poodi
• Viljandi Kesklinna Kooli
(KLK) staadionile välijõuväljaku rajamine
• Välijõusaal Männimäele terviseraja äärde

Ole tähelepanelik! Lumetõrjetöödel on teehooldajatel lubatud parkimise korraldamiseks ja hooldustööde tegemiseks paigaldada ajutisi liiklusmärke.
Ära jäta oma autot pikaks perioodiks tänavale seisma. Autole, mida pikemat aega ei kasu-

Viljandi
arvudes

tata või mis on liikumisvõimetu, leia sobiv hoiukoht.
Probleemidest anna teada telefonidel 435 4715, 435 4756
või heakord@viljandi.ee.
Linna heakorraeeskiri on leitav aadressil www.viljandi.ee/
eeskirjad-korrad-statuudid.

• Registreeritud elanikke: 17 683
• Sünnid oktoobris: 10
• Registreeritud töötuid: 249
• Töötusprotsent: 3,4*
• Vabad töökohad: 115*
• Keskmine palk: 1081*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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mene pereliige 280 €, iga järgnev täisealine liige 224 € ja
alaealised pereliikmed 336 €).
Taotluse juurde tuleb esitada kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted. Taotluste
blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning
linnavalitsuse sotsiaalametis
Laidoneri plats 5a.

Milline peaks olema linna panus Viljandi kultuurielu edendamisse?
äs

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. detsembriks lasteaialaste toitlustamise
toetuse taotlusi. Toetust saavad pered, kelle registrijärgne
elukoht on Viljandi linn ning
kelle lapsed käivad linna lasteaias ja kelle pere kolme eelneva kalendrikuu netosissetulek pärast eluasemekulude
maha arvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri (esi-

Viljandi Linnavolikogu

Pä

Sotsiaalamet ootab
lasteaialaste
toitlustamise
toetuse taotlusi

Tiit Jürmann,

Ega kujuta küll ette, mida kultuuripealinnaks tituleeritud linnal on veel võimalik panustada
niigi vilkasse ja rikkasse kultuuriellu. Kui küsimuse all on mõeldud linnavõimu panust, siis jah,
rahalisi tegevustoetusi jagatakse kultuuriasutustele (näiteks
pärimusmuusika keskus) ja projektidele (näiteks notafe). Need
on vaid üksikud näited suurematest ja tuntumatest Viljandi
kultuurikaubamärkidest. Väik-

semaid projekte ja sündmusi ei
jõuaks etteantud lehemahus
üles lugedagi. Ugala teater,
meie uhkus, saab ise hakkama
riigieelarveliselt. Rohkem aga
tuleks tunnustada ja väärtustada neid inimesi, kes kultuurivaldkonnas töötavad. Loojad on
andekad, kuid haprad ja tundlikud.
Kui küsimust vaadelda aga linnarahva poolelt, siis panustada
saab kindlasti agarama kultuu-

ritarbimisega. Aasta-aastalt on
suurenenud teatrite, kontsertide, näituste ja kõikvõimalike
kultuuriürituste külastatavus.
Ühes Eesti uhkeimas, meie linna kinos tuuakse kätte isegi
Londoni Kuningliku Rahvusteatri ja Metropolitan Opera otseülekanded. Jah, kultuurielu Viljandis õitseb ja tõsi on, et ilma
vaimutoiduta korralikult söönuks ei saa!

Viljandi kultuurielu kujundamisel ja kultuuripealinna maine
loomisel on võtmetegur kultuuriline elurikkus ja mitmekesisus,
milles on oma osa kümnetel või
isegi sadadel kultuurikorraldajatel, kelle hulgas on lisaks riigi- ja munitsipaalasutustele hulgaliselt MTÜ-sid, seltse ja eraisikuid. Linnavalitsuse ja -volikogu roll Viljandi kultuurielus on
eeskätt soodsate tingimuste ja
toetava keskkonna loomine kultuurisündmustele ja -korraldajatele, olgu need siis traditsiooniks kujunenud maailmaklassi

festivalid või uued innovaatilised algatused.
Sakala keskus pakub tehnilist
tuge (ruume, heli- ja valgustehnikat) nii kultuurisündmuste
korraldamiseks kui ka harrastuskollektiividele tegevuseks.
Viljandi linn eraldab oma eelarvest kultuurikorraldajatele tegevus- ja projektitoetusi. Meil ei ole
palgalisi linnaorkestreid, laulukoore ega tantsurühmi, vaid tegijatel on võimalik võrdsetel
alustel taotleda oma tegevuseks
või ettevõtmisteks linnalt toetust.
See hoiab alal elutervet konku-

rentsi ning peaks välistama olukorra, kus mõni sündmuste korraldajai või kollektiivi saab toetust «väljaspool järjekorda». Oluline on, et linnavalitsuse ja kultuurikomisjoni prioriteedid ning
tingimused toetuste eraldamiseks oleksid ühtsed ja läbipaistvad. Loomestipendiumide kaudu
väärtustatakse ja motiveeritakse
loomingulist eneseväljendust väga paljudes valdkondades.
Linnavalitsus peaks ka edaspidi koordineerima rahvuslike ja
kogukondlike tähtpäevade pidamist.

Viljandi on tuntud ja tunnustatud kultuuri- ja spordilinn, eriti
pärimusmuusika- ja rahvaspordipealinn. Kultuuri tegemisele
ja nautimisele on ikka tuge pakutud. Erinevad üritused tuleb
enam siduda läbi aasta kulgevaks vooks. Riigiasutuste toomine Viljandisse laiendab kultuuritegevust, siin töötab rahvakultuuri keskus.
Meil on kogu Eestis ja ka mujal tuntud kultuurifestivale eesotsas pärimusmuusika festivali
ning rahvaspordiüritusi, näiteks
kevadel toimuva 90. suurjooksuga ümber Viljandi järve. Nende sümbolüritustega tuleb jät-

kata, neid säilitada ning veelgi
laiendada. Samuti tuleb toetada isetegevust ja õhinapõhist
rahvakultuuri. Linna toetav roll
jätkub, pigem laieneb. Rahvusvahelised hansapäevad tõid hulga huvitavat kultuuri ja põnevaid isetegemise kohti hoovides,
kogukondades ja looduses.
Kultuuri- ja spordivaldkonna
vabaühenduste ning loome- ja
spordiinimeste stipendiumide
mahte tuleb läbimõeldult kasvatada. Peab enam toetama oma
kollektiive. Õige oleks arvestada kindel protsent eelarvest kultuuri- ja sporditegijatele ning
muudele ühendustele.

Laiendame huvihariduse võimalusi. Peame õigeks laste tasuta osalemist ühes huviringis või
trennis.
Viljandil kui maakonnakeskusel on suur roll ka laulu- ja tantsupidude toimumiskohana. Kodanikuühiskond tärkab, siin tegutseb palju huvitavaid vabaühendusi. Viljandi on puhkepiirkond, mille eripäraks on kultuuri- ja konverentsiturism.
Toetame ümarlaudu ja mõttetalguid. Linna uue arengukava
koostamisse kaasame linnakodanikud, kogukonnad, koolid.
Toetame linnakodanike häid algatusi.

Viljandi armastab end reklaamida kultuurse linnana, mistõttu
on mõistetav, et linna panus
kultuurielu elavdamiseks peab
olema suur. Ennekõike peaks
linn olema toeks nendele aktiivsetele linlastele ja külalistele,
kes Viljandis midagi luua või
korraldada tahavad. See võib
tähendada kultuurielu rahalist

toetamist, aga samal ajal ka
heas mõttes lobitööd, et andekad kultuurielu edendajad Viljandisse tuleksid. Näiteks võiks
Viljandi edendada kultuuriresidentuuri, mida loomemajanduskeskus on proovinud edendada.
Ugala ja notafe juba suudavad
siia tuua oma valdkonna parimaid tegijaid väljastpoolt Vil-

jandit, aga arenguruumi linnana veel on veel ja veel.
Peamine on, et linnavalitsus ei
teeks meelevaldselt rahasüste
ettevõtmistesse, mis on ühekordsed ega too linnale pikas
plaanis tuntust juurde. Näiteks
«Carmen Loves Jazz» oli tore ettevõtmine, kuid neelas liiga palju linna raha.

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Sotsiaalamet ootab
toiduabi taotlusi

e

Isamaa saadikurühma liige,
kultuurikomisjoni esimees
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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tavad põlemiseks õhku siseruumidest ning millel puudub
eraldi ventilatsioon. Selliste
gaasiseadmete kasutamisel on
vingugaasiandur alates 2018.
aasta algusest kohustuslik. Et
kaitsta end tapva vingugaasi
eest, peaksid nii gaasi- kui
muude kütteseadmete kasutajad endale koju vinguanduri
paigaldama. Vingugaasiandur
tuleb erinevalt kohustuslikust
suitsuandurist, mis käib lakke,
kinnitada ruumi seinale, umbes 0,5–1,5 meetri kõrgusele
põrandast. Kogenud spetsialistid soovitavad paigaldada
vinguanduri nii-öelda hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus on inimese nägu
diivanil istudes, magamistoas
umbes padja kõrgusele. Vingugaasi mürgistuse sümptomid on peavalu, iiveldus, pearinglus, südame pekslemine,
oksendamine, segasus. Kui seda tunned, mine õue värske
õhu kätte ja kutsu kiirabi.
Kui vinguanduri häiresignaal
käivitub, siis ava aknad ja uksed, et ruumi tuulutada. Lülita
välja kõik soojusseadmed ning
kustuta tuli ahjus või pliidi all.
Kutsu kohale kvalifitseeritud
tehnik või korstnapühkija, kes
aitab probleemi välja selgitada. Enne seadmete korda tegemist ärge neid kasutage.

Marko Tiitus,
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Kui kütteperiood on alanud,
sagenevad päästjate väljakutsed hooldamata kütteseadmetes tekkivate tahmapõlengute
tõttu. Kui tahm või pigi lõõrides süttib, võivad kütteseadme
kuumenevad osad süüdata terve maja. Põlengud lõhuvad
kütteseadet ning tekkivatest
pragudest välja leviv kuumus
või säde võivad tulekahju põhjustada. Samuti ei salvestu tahma täis lõõridega kütteseadmetes soojus kividesse ning
sooja saamiseks kulub seepärast rohkem küttematerjali.
Et selliseid probleeme ära hoida, tuleb kütteseadmeid õigel
ajal ja regulaarselt hooldada ja
korstnat pühkida. Kõige õigem
on see töö usaldada kutselisele
korstnapühkijale. Kortermajas
võibki seda tööd teha ainult tema, eramajas peab korstnapühkija käima igal viiendal aastal.
Vahepeal peab sel juhul hooldustöid ise tegema.
Umbes lõõride halva tõmbe
tõttu ohustab elanikke ruumidesse imbuv nähtamatu, lõhnatu ja ülimürgine vingugaas.
Eelmisel aastal hukkus tahkekütusel töötavast kütteseadmest nagu ahi, pliit või kamin
tuppa imbunud vingu tõttu
Eestis viis inimest.
Samuti ohustab vingugaas
neid, kelle gaasiseadmed võ-
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Päästeamet
manitseb ohutusele
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saadud toidu koguste põhjal.
Kui nõuetele vastavaid taotlusi on rohkem kui abi on võimalik anda, siis antakse toiduabi eelkõige majanduslikult
vähemkindlustatud leibkondadele.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a.
Taotluse juurde tuleb esitada
kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted.
Lisainformatsiooni toetuste
kohta saab linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a
ruumist 5 või sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja
528 3723 või aadressil karin.
kiis@viljandi.ee.
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab toiduabi taotlusi. Toiduabi saavad taotleda
leibkonnad, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja
kelle pere kolme eelneva kalendrikuu netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige 280 €, iga järgnev täisealine liige 224 € ja alaealised
pereliikmed 336 €).
Erandina saavad toiduabi
taotleda ka toimetulekuraskustes leibkonnad, kelle majanduslik seis on ootamatute
asjaolude tõttu raskes olukorras (avalduses märkida rasket
olukorda põhjustanud asjaolud ning juurde lisada seda
tõendavad dokumendid). Toiduabi andmise otsus tehakse

Foto

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikutelt lehe trükkimineku ajaks kommentaari saada ei õnnestunud.
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Intervjuu linnapea Madis Timpsoniga
kuhu veekeskus tuleb. Võin öelda vaid nii palju, et linnavalitsus on saanud volikogult loa
korraldada riigihange ujulateenuse ostmiseks. Tegeleme praegu hanke ettevalmistamisega ja
kui see saab tehtud, võime sel
teemal edasi rääkida.

LINNAPEA MADIS TIMPSON, TEIL
ON TÄITUNUD ESIMENE AMETI-

AASTA. MILLISTE TUNNETEGA SELLELE TAGASI VAATATE?

See aasta on läinud väga kiirelt,
aga tunne on hea. Oleme linnavalitsusega tegelikult päris palju teha jõudnud ja siinkohal tahan tänada kõiki inimesi, kes on
panustanud. Aga palju ootab ka
veel ees.
Olen varem linnavalitsuses linnasekretärina töötanud ja volikogu liige olnud aastast 2005.
Seega ei tulnud ma raekotta
täiesti tundmatu inimesena ja
ka linnapea tööst oli mul enda
arvates päris hea ettekujutus.
Mul ei olnud mingeid illusioone, aga see töö on olnud mõnevõrra pingelisem ja samas ka
rõõmu pakkuvam, kui ma alguses arvata oskasin.
Ma arvan, et põhiline erinevus
iga muu töö ja valitava ametikoha vahel on see, et tegelikult sul
ei ole piiritletud tööaega. Olen
linnapea 24/7 ning ka inimesed
võtavad seda nii, et linnapea on
igal ajal ja igal nädalapäeval
kättesaadav. Harvad pole juhused, kui mulle pärast kella kümmet õhtul helistatakse, et mõnest kitsaskohast või lahendamist vajavast probleemist rääkida. Aga linnapea töö ongi inimesed ära kuulata ja muredele lahendusi pakkuda. Seetõttu ma
ei pane ka selliseid hilisõhtusi
helistamisi kunagi pahaks. Sõbrad teavad, ja olen seda ka avalikult öelnud, et ärge palun minule helistage ajavahemikul kella 1–7, siis ma magan.
Mulle meeldib, kui probleemid
leiavad lahenduse ja toppama
jäänud asjad saavad liikuma.
Neid hetki, kus näed, et asjad
arenevad, on linnapea töös tegelikult päris palju ja need kaaluvad ametis olemise pinge üles.
Üldiselt lähen ma tööle igal
hommikul rõõmsana ja proovin
anda endast maksimumi. Vastasel juhul seda tööd teha ei saaks.
MIDA PEATE ESIMESE AMETIAASTA
SUURIMAKS KORDAMINEKUKS?

On suuremaid ja väiksemaid
asju. Suurtest kindlasti see, et

Põhikoolide mälumäng
«Pähklipureja»
21. novembril kell 13 on Linnagaleriis noorte mälumängu «Pähklipureja» 13. hooaja
esimene voor, mille teema

on «Üitsainus Mulgimaa»,
teine voor leiab aset kevadel.

MIS ON TÄNA SUURIMAD VILJANDI
EES SEISVAD VÄLJAKUTSED?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Linnapea Madis Timpsonil täitus 3. novembril esimene ametiaasta.

lõpuks on reaalselt käima läinud Järveotsa elamukvartali
kruntide müük. Mul ei ole mingit kahtlust, et seda arendust on
Viljandile väga vaja. Me kõik
võime näha, kui palju uusi elamuid on viimase kümne aasta
jooksul linna piiri taha Viiratsisse, Siniallikule ja Põltsamaa
maantee äärde tekkinud. Need
inimesed on linnast ära kolinud,
sest nad on tahtnud endale maja ehitada ja Viljandis pole selleks võimalust olnud. Nad käivad endiselt linnas tööl ja nende lapsed käivad siin koolis ja
huviringides, kuid nende maksuraha on kolinud kõrvalomavalitsusse. Kuid linna huvides
on, et inimesed saaksid siin rajada endale meelepärase eluaseme ja see muudab Järveotsa
arenduse pikas plaanis väga
tähtsaks. Kui linn sellest projektist rahalises mõttes nulliga välja tuleb, siis oleme ikka väga
hästi kaubelnud, ehitame ju linna kulu ja kirjadega sinna teed,
tänavad, kommunikatsioonid
jms. Aga linna eesmärk on pikem: saada juurde maksumaksjaid ja teenida pikaajaliselt maksutuludest.
Teiseks oluliseks saavutuseks
pean linnavalitsuse poliitikat, et
lapsed ja noored ehk meie tulevik on Viljandis tähtsal kohal.
Koolid ja lasteaiad saavad remonditud eelisjärjekorras ja haridusasutuste juurde viivad teed
peavad olema korras. See on
suur eesmärk ja kindlasti ei saavuta seda ühe aastaga. Kuid ma
arvan, et oleme juba astunud nii
mõnegi olulise sammu. Paalalin-

na kool on läbimas kapitaalremonti, Männimäe lasteaed on
muudetud palju energiatõhusamaks, järgmisel aastal algab
Mängupesa õppehoone remont.
Oleme parandanud koolide ja
lasteaedade juurdepääsuteid
Uuel, Kesk-Kaare ja Väiksel tänaval ning Midrimaa lasteaia
juures. Kaare kooli võimla läbis
värskenduskuuri. Järgmisel aastal kavatseme hakata ka koolide
staadioneid renoveerima. See
on mulle endale südamelähedane teema, sest veetsin suurema
osa oma lapsepõlvest erinevatel
linna staadionidel sporti tehes.
Paratamatult on ka neid objekte, mis endiselt oma järge ootavad. Olen käinud kõigis linna
lasteaedades ja tean, et mitmel
pool oodatakse remonti kannatamatult. Linnavalitsuse plaan
on lõpuks kõigini jõuda. Arvestades aga meie rahalisi võimalusi ei saa me ühe aasta jooksul
ette võtta mitut suurt remonti.
Kolmandaks tooksin välja ühe
projekti, mis mulle isiklikus
plaanis suurt rõõmu valmistas.
Nimelt lasi linnavalitsus kuu aja
eest Viljandi järve tuhat kohamaimu. See ettevõtmine polnud
küll kuigi kallis ega suurt pingutust nõudev, kuid kirgliku kalamehena olin ma selle teoga väga rahul. Plaan on hakata igal
aastal kasvõi natukenegi uusi
kalamaime järve laskma.
AGA KUIDAS ON VEEKESKUSEGA?

Olen ajaloost nii palju õppinud,
et ma ei hakka siin välja käima
kindlat aastanumbrit ja kohta,

Endiselt on meie suurim pikaajaline probleem rahvaarvu vähenemine. Tõsi, see langus on
muutunud pigem marginaalseks. Sel aastal on Viljandi elanike arv vähenenud 72 inimese
võrra. Arvestades, et linnas elab
ligi 17 700 inimest, pole see langus katastroofiline. Eelmisel aastal oli langus 200 inimest. Aga
laiemalt võttes peame ikkagi
mõtlema sellele, kuidas pakkuda inimestele nii head elukeskkonda, et nad siin oma pere
luua ja tööl käia tahaksid.
Rahvaarvu vähenemine on terve Eesti probleem ja fakt on ka
see, et kui suudaksime Viljandi
rahvaarvu kasvatada, toimuks
see ikkagi kellegi teise arvelt.
Aga kui me seda ei proovi üleüldse teha, siis oleme ette juba
kaotanud. Ja mulle ei meeldi kunagi alla anda. Meil on täna tugevaid ettevõtteid, kes suudavad
palgatasemelt konkureerida ka
suuremate linnadega. Samuti on
meil vilgas kultuurielu. Ütlen ikka, et kõrgkultuur on Viljandis
alati maksimaalselt 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Ega
meil midagi häbeneda ole.
LÕPETUSEKS, MIS TEILE TÄNA VIL-

JANDIS ENIM RÕÕMU VALMISTAB?

Mul on hea meel selle üle, et viljandlased on täis eneseusku ja
nad panustavad aktiivselt linna
arengusse. Meil pole kunagi olnud nii palju heal tasemel kultuurisündmusi, tugevaid ettevõtteid ja õhinapõhiseid algatusi. Viljandi on tõeliselt viljandlaste endi nägu. Kui keegi peaks
küsima minu käest viljandlase
definitsiooni, siis lühidalt ma
ütleksin niimoodi: Viljandi inimene on südamlik, kogukonda
panustav ja veidi krutskeid täis!

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö sisu on Viljandi linnale kuuluva kinnisvara haldamine,
koostöös haldusameti tehno- ja heakorrajuhiga halduslike, tehniliste ning heakorraküsimustega tegelemine. Töö nähtav osa seisneb
kindlasti selles, et linna hoonete sisemus ja välimus ning territoorium saaksid paremasse seisu ning säiliksid heas korras. Haldusportfellis olevates hoonetes on tehtud parandus- ja remonditöid. Edasisi ennetavaid hooldustöid teevad hangetega leitud lepingupartnerid. Nähtamatut kasu võivad tunnetada näiteks kõik lapsed, kes linna haridusasutustes õpivad. Samuti lapsevanemad, kelle lapsed osalevad huvikoolide tegevustes.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Olin ülikooliõpingute ajal kaks korda Viljandi linnavalitsuses tollase majandusameti juhataja Reevo Maidla kõrval erialapraktikal. Esmalt töövarjuna aastal 2013 ja seejärel praktikandina aastal 2014.
Lisaks tegin majandusametiga lepingulist koostööd aastatel 2015–
2017, ja pärast seda asusin tööle kinnisvarahaldurina kinnisvara
haldusameti koosseisu.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

JOEL JÜRGENS,

kinnisvarahaldur

Viljandi linna juures meeldivad mulle arendusprojektid, mille juures ka linnarahval on võimalus kaasa lüüa. Lisaks meeldib mulle,
et siin on mitmekülgne kogukond ning inimesed, kes on hingega
oma tegevuste juures.

Pisipõnni pooltund ja
mudilasetund
Neljapäeval, 22. novembril
kell 11 on 3. saali videoruumis pisipõnni pooltund.
Oodatud on 2–3-aastased
lapsed koos vanematega.
Mängime, laulame, joonistame ja meisterdame. Teeme
tutvust erikujuliste väikelasteraamatutega ning muidugi loeme neid.
Väikseid raamatusõpru ja

nende vanemaid juhendab
lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.
Neljapäeval, 29. novembril
kell 17 on raamatukokku oodatud mudilased vanuses
3–5 aastat koos vanematega.
Mudilasetund pakub lastele
hubast tundi raamatute,
mängude, meisterdamise ja
muusikaga.

Lastevanemate tund
Teisipäeval, 27. novembril
kella 17.30–18.30 toimub
Linnagaleriis lastevanemate
tund teemal «Faktid, faktoidid ja soolapuhumine medit-

siinis». Loengut peab Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku ülemarst dr Madis Parksepp.
Loeng on tasuta.

Meisterdamised
Kolmapäeval, 28. novembril
kell 16 toimub laste- ja noortekirjanduse saalis «Loodus
meisterdamises». Meisterdamisel kasutatakse looduslikke ja taaskasutatavaid ma-

terjale. Juhendab Signe
Valdmäe.
Teisipäeval, 4. detsembril
kell 16 koguneb laste- ja
noortekirjanduse saalis
meisterdamisklubi.

Jõuluootuse nädal
3.–7. detsembrini toimub
Viljandi Linnaraamatukogus
I–II klasside õpilastele jõuluootuse nädal. Räägime päkapikk Kustist, kes on veidi

omamoodi. Saame teada,
kuidas Kusti jõuludest aimu
sai.
Krõbistame piparkooke ja
meisterdame.

«Kultuurilaine»
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina korraldatav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile
Viljandi maakonna elanikele
ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimees Arter, Sakala ja Eesti
Loodus.
Iga kuu (oktoobrist maini)
15. kuupäevaks esitatakse
nimetatud väljaannete sisu
kohta küsimused, mis aval-

datakse Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel ning
need on paberil kättesaadavad nii linna- kui maakonnaraamatukogudes.
Vastused tuleb esitada
järgmise kuu 1. kuupäevaks. Rohkem infot Viljandi
Linnaraamatukogu ja maakonnaraamatukogu töötajatelt või kodulehelt www.
raamatukogu.viljandi.ee.

Järveotsal käib
elamukruntide
müük
Kuni 17. detsembrini saab
osaleda Järveotsa elamukvartali hoonestusõiguste omandamise enampakkumisel.
Müügis on kümme terviseraja
äärset krunti. Ostuhuvilistel
palub linnavalitsus pöörduda
kinnisvarabüroo Uus Maa
poole telefonil 435 1361 või
aadressil reet.raudsepp@uusmaa.ee.
Järveotsa elamupiirkond
hoonestatakse kahes etapis.
Praegu on linn alustanud esi-

mese etapiga, mis haarab umbes 8,8 hektari suuruse maaala ja kuhu on planeeritud 50
ühepereelamu krunti. Pärast
esimeste kruntide müüki on
2019. aastal kavas enampakkumised ülejäänud arendusalal.
Teises etapis on piirkonna
jätkuna võimalik arendus,
millega lisandub umbes 60
ühepereelamu krunti. Linn
ehitab piirkonnas välja tänavad, elektrivõrgu ja veevärgi.

Esmaspäev, 19. november 2018
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Kultuuri- ja spordisündmused
NOVEMBER
E 19

18.00
19.00

T 20

19.00
11.00
10.30
11.00
14.00
15.00
17.00

K 21

18.30
19.00
13.00
13.00

N 22

R 23

18.00
19.00
11.00
18.30
19.00
19.00
19.00
09.30
18.00
19.00
19.00
19.00

L 24

11.00
17.00
19.00

P 25

19.00
10.00
11.00
12.00
15.00

E 26
T 27

16.00
19.00
19.00
15.00
15.00
16.00
17.30

Urmi Kuke loeng «Rühivead tulevad hiilides ehk
millele pöörata tähelepanu lapse füüsilises arengus»
Päikesekillu perekeskus
VAT Teatri külalisetendus «Müller peab lahkuma!»
Ugala teater
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
VAT Teatri külalisetendus «#kaotamindära»
(uuslavastus) Ugala teater
«Jänes ja Punamütsike» (reserveeritud) Viljandi
nukuteater
«Jõuluvanaks saamise saladus» Sakala keskus
VAT Teatri külalisetendus «#kaotamindära» Ugala
teater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Noori inspireeriv töötuba «Pea sõprusest lugu»
Viljandi avatud noortetuba
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Trio Katastrofa Pärimusmuusika ait
Muusikaline noortelavastus «Jõud» TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia black box
Põhikoolide mälumäng «Pähklipureja» Viljandi
linnaraamatukogu
Piljardiõpe Viljandi avatud noortetuba
«Meistrite liiga» Ugala teater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Tiivarips» (esietendus) Seasaare teater
ERSO sümfooniakontsert Eestile Pärimusmuusika ait
Ekstaatiline kakaopidu Viljandis Pärimusmuusika
ait
EKSL koolidevahelised rahvastepalli võistlused
Viljandi spordihoone
Lauamängude õhtu Viljandi avatud noortetuba
«Emadepäev» Ugala teater
«Tiivarips» Seasaare teater
Jaan Söödi ja Andre Maakeri plaadiesitluskontsert
«Armastusfilm» Sakala keskus
Viljandimaa korvpalli meistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla
«Tähtede seis» Ugala teater
Kadrikräu: Otava Yo + sõnasõda Pärimusmuusika
ait
«Mäng on alanud» Ugala teater
LTK Sakala XXXV lauatennise karikasari Viljandi
spordihoone
Eesti pikamaasõudmise meistrivõistlused C2
Viljandi spordihoone
Lastehommik Seasaare teater
Eesti Rahvusmeeskoori kontsert «Regiram»
Pärimusmuusika ait
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
«Moraal» Ugala teater
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Laste sotsiaalsete oskute mängu- ja töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
Robootikatuba «Hiirelõks» Viljandi avatud
noortetuba
Lastevanemate tund «Faktid, faktoidid ja soolapuhumine meditsiinis» Viljandi linnaraamatukogu

K 28

N 29

R 30

18.30
19.00
16.00
18.00
19.00
19.00
17.00
17.00
18.30
19.00
19.00
20.00
19.00
19.00

Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Moraal» Ugala teater
«Loodus meisterdamises» Viljandi linnaraamatukogu
Piljardiõpe Viljandi avatud noortetuba
«Emadepäev» Ugala teater
«Hotell California» Pärimusmuusika ait
Tüdrukute klubi Viljandi avatud noortetuba
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Tiivarips» Seasaare teater
Juhan Uppin Pärimusmuusika ait
Comedy Estonia «Stand-up on siin» Pärimusmuusika
ait
«Meistrite liiga» Ugala teater
«Tantsumaja», esineb Jaan Sarv Pärimusmuusika ait

19.00
19.00
19.00
R 07

L 08

14.00
15.00
17.00
18.00

DETSEMBER
L 01

11.00

P 02

11.00
19.00
12.00
15.00
18.00
18.00
19.00

E 03

10.00
12.00
18.00

T 04

10.00
10.00
12.00
12.00
15.00
16.00
19.00
09.00

K 05

10.00
10.00
12.00
12.00
19.00
19.00
19.00
19.00
N 06

10.00
10.00
11.00
12.00
12.00
14.00

Üleriigiline lühilavastuste festival «Loomelend»
Seasaare teater
Veteranide saalijalgpalliturniir Viljandi spordihoone
«Meistrite liiga» (reserveeritud) Ugala teater
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
«Maša ja karu jõuluseiklused. Detektiivlugu» Sakala
keskus
«Maša ja karu jõuluseiklused. Detektiivlugu» Sakala
keskus
Peeter Oja, Sepo Seemani, Tomi Rahula & The
Bandi kabaree-etendus «Kärbsed» Viljandi
spordihoone
«Maša ja karu jõuluseiklused. Detektiivlugu» Sakala
keskus
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Kristiine Vahtramäe loeng «Lapse ja lapsevanema
vaimne ja füüsiline tervis» Päikesekillu perekeskus
Jõuluetendus «Vana aja jõulud» Pärimusmuusika ait
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Jõuluetendus «Vana aja jõulud» Pärimusmuusika ait
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
VAT Teatri külalisetendus «Alias» Ugala teater
Viljandimaa koolidevahelised
saalijalgpallivõistlused Viljandi spordihoone
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Jõuluetendus «Vana aja jõulud» Pärimusmuusika ait
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Jõuluetendus «Vana aja jõulud» Pärimusmuusika ait
«Elu pärast …» Seasaare teater
Eesti käsipallimeistrivõistlused, 1. liiga Viljandi
spordihoone
«Emadepäev» Ugala teater
«VolkStuudio»: Hiina budistlik muusika
Pärimusmuusika ait
Jõuluetendus «Vana aja jõulud» Pärimusmuusika ait
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Jõuluetendus «Vana aja jõulud» Pärimusmuusika ait
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Jõuluetendus «Vana aja jõulud» Pärimusmuusika ait

19.00
10.00
11.00
12.00
19.00
19.00
10.00
12.00

19.00
P 09

13.00

E 10

13.00
19.00
11.00
15.00
19.00

K 12

19.00
N 13

19.00
11.00
13.00
15.00
19.00
19.00

R 14

19.00
09.00
11.00
18.30
19.00

L 15

19.00
19.00
11.00
11.00
14.00
17.00
19.00

P 16

18.00

Luuletund. Külas on luuletaja Anne-Mai Tevahi ja
fotograaf Tiina Tasa Seasaare teater
Rahvusvaheline akordionitrio Balcardion Sakala
keskus
Hedvig Hansoni ja Uku Suviste jõulukontsert
«Valguse ootel» Pauluse kirik
«Sätendav pimedus» Ugala teater
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Jõuluootuse nädal Viljandi linnaraamatukogu
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Meistrite liiga» Ugala teater
Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordihoone
«Elav laip» Ugala teater
Laste teisipäev Pärimusmuusika ait
«Meistrite liiga» Ugala teater
Käsipalli Balti liiga: Viljandi HC – Granitas-Karys
Kaunas Viljandi spordihoone
«Lamamiskontsert», esineb Mari Kalkun
Pärimusmuusika ait
Käsipalli Balti liiga: Viljandi HC – VHC Šviesa
Vilnius Viljandi spordihoone
«Pal-tänava poisid» Sakala keskus
«Moraal» Ugala teater
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Kontsert «Käbid & kännud», esinevad Ivo Linna,
Robert Linna, Antti Kammiste ja Eric Kammiste
Pärimusmuusika ait
Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC – HC
Viimsi / Tööriistamarket Viljandi spordihoone
«Emadepäev» Ugala teater
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Päevane kontsertkohtumine: Kait Tamra
Pärimusmuusika ait
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
«Tiivarips» Seasaare teater
Paraguay harfikontsert «Jõulukõla» Pärimusmuusika
ait
«Sätendav pimedus» Ugala teater
Viljandi Paalalinna kooli liikumispäev Viljandi
spordihoone
«Kohtume kell 8 Noa laeval» Ugala teater
Klubi Ajaratas Sakala keskus
Festivali «Jõulujazz 2018» kontsert
«Talvemaastikud», esinevad Eesti Filharmoonia
Kammerkoor & Robert Jürjendal, Arve Henriksen
(Norra) ja Madis Metsamart Viljandi baptistikirik
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Meistrite liiga» Ugala teater
Korvpalli G4S noorteliiga PMikro Viljandi Kesklinna
kooli võimla
Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
«Elav laip» Ugala teater
«Meistrite liiga» Ugala teater
«Tantsumaja»: külas on tantsuklubid Tallinnast,
Tartust ja mujalt Pärimusmuusika ait
Koit Toome ja Valter Soosalu jõulukontsert «O’ Holy
Night / Püha öö» Pauluse kirik

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

2. detsembrini on avatud Fred Kotkase maalinäitus «Eesti pidu».
See on meeleolukas väljapanek, mis annab värvika ülevaate Eestis
tähistatavatest pidupäevadest ja neid tähistavatest inimestest. Vaatluse alla on võetud kõikvõimalikud sündmused, mis annavad meile põhjuse koosviibimiseks ja rõõmustamiseks. Sündmuste keskmesse on valitud erineva tausta ja maailmavaatega inimesed, andes läbilõike meie kontrastsest ühiskonnast. Ainestikule on lähenetud mitme nurga alt, näidates seda, milline on erinevatesse kihtidesse ja gruppidesse kuuluvate inimeste ettekujutus ühest õigest
peost, kui ka seda, milliseks üks pidu kujuneda võib, kui asjaosalistel kipuvad arvamused lahku minema.
Fred Kotkas (sündinud 1986. aastal) on maalikunstnik ja illustraator. Ta lõpetas 2012. aastal Eesti kunstiakadeemia vabade kunstide
osakonna ning tema teosed kajastavad igapäevaelu nähtusi absurdses
ja tragikoomilises võtmes. Kotkase varasemad isikunäitused on toimunud Temnikova & Kasela galeriis (2013) ja Hobusepea galeriis (2012).
2. detsembrini on avatud näitus «Meeste mänguasjad – puutöö».
Restauraator Tõnu Parmaksoni kogust pärinevad tööriistad annavad põhjaliku ülevaate sellest, milliseid tööriistu kasutasid Eesti talumehed ja käsitöölised XVIII–XX sajandini puidu töötlemiseks. Tänapäevased puidutöötlemise tööriistad on sageli traditsiooniliste
tööriistade edasiarendused ja just siit kasvavad välja paljud puidutööga seotud traditsioonilised võtted.
Aastatuhandete jooksul on inimkond leiutanud kivikirvest kuni
arvuti juhitava CNC-freespingini sadu tööriistu, et suvalisest puu-

tükist midagi kasulikku valmistada. Mõnel juhul on need väga robustsed, käepärasest materjalist kohaliku talumehe või käsitöölise
enda valmistatud, kuid siiski igati otstarvet täitvad ainueksemplarid. Teisel juhul aga nimekate manufaktuuride või vabrikute seeriatoodang, kus kasutati parimaid saadaolevaid materjale ja teati,
mis on tootedisain ja -ergonoomika. Näitus on koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnaga.

jandi Jakobsoni Koolini». Jakobsoni kool on asunud kahes majas
linna eri otstes, kandnud läbi aegade mitut eri nime ning elanud
üle mitu riigikorda. Viljandi muuseumis on võimalik tutvuda selle
väärika ajalooga kooli minevikuga.

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi. Helistada ette telefonil 5367 7566.
Info www.thegalerii.com

Tallinna tänav 11/1

30. novembrini on trepihallis avatud näitus «Tarvastu Kool 175».
Näitusel on läbilõige viimase viie aasta jooksul Tarvastu gümnaasiumis tehtud töödest.
4. detsembril avatakse trepihallis Viljandi gümnaasiumis näitus «Aja
hetked». Näitusel elustatakse üks vana foto, mis on saanud maaliks. Kogu väljapaneku ühtsus seisneb tonaalsuses. Fotode järgi valminud maalidel on igal oma lugu, mis on piltide juurde lisatud.
Vaataja saab esimese asjana tabada ajastut, millest tekivad oma
mõtted ja tunded, loo lugemine on justkui magustoit. Näitus on väike nostalgia – nagu vaataks vana fotoalbumit. Kuigi lood on kellegi teise omad, võib igaüks leida näituselt äratundmisrõõmu.
VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
Avatud on näitus «Viljandi Jakobsoni Kool 110 – näitus ühe kooli
ajaloost. Viljandi Eesti Hariduse Seltsi II järgu tütarlastekoolist Vil-

GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni kella 10–15
ning pühapäeviti tund enne ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–15, teisipäeviti ja neljapäeviti kella 13–18.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

