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Vabariigi aastapäeva tähistamine Viljandis on tänavu taas koondunud 24. veebruarile, kui toimuvad nii välisündmused kui ka kontsert-aktus Ugala teatris.

Viljandlasi kutsutakse vabariigi sünnipäeva tähistama
Viljandi tähistab Eesti riigi
sajandat sünnipäeva
traditsiooniliste ja ka
ainukordsete sündmustega.
Päeva kulminatsiooniks on
kõik oodatud Ugala
teatrisse.

Päev saab alguse kell 9, kui Viljandi noortevolikogu eestvedamisel viiakse küünlad Eesti iseseisvuse eest langenute haudadele.
Kell 9.30 loeb Viljandi linnapea Madis Timpson kohtumaja
trepil ette Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti.
Täpselt samal päeval ja samas
kohas tegi seda 100 aastat varem toonane linnapea Gustav
Talts.
Kohtumaja eest liigutakse ühises rongkäigus mööda Posti ja
Tallinna tänavat ja Tasuja puiesteed kindral Johan Laidoneri
ratsamonumendi juurde, kuhu
umbes kell 10.30 asetatakse
pärjad.
Kell 11 saab alguse tänujumalateenistus Jaani kirikus.
Kell 12 hakkavad tegevused
kogu perele Viljandi lauluväljakul. Samas toimub ka jõustruktuuride väljanäitus ja pakutakse pidupäevasuppi. Tegevused
lauluväljakul kestavad kella 14ni.
Lauluväljakult saavad alguse

Iseseisvusmanifesti luges sada aastat tagasi ette linnapea Gustav Talts.
Nüüdne linnapea Madis Timpson hoiab seda traditsiooni tänavu.

ka kaks matka. Kell 12 viib Peep
Tobreluts huvilised kolmekümne minutisele loodusretkele Viljandi lossimägedesse ja kell 15
algab VLND fotomatk ümber
Viljandi järve.
Päeva kõrghetk on aga kell 13
Ugala teatris algav pidulik kontsertaktus, mille lavastaja on Tanel Ingi. Samas antakse üle ka
tänavused Viljandi linna preemiad.
Kontsertaktusele on kõigil vaba sissepääs. Avatud on teatri
kohvik.
Teatrimajas toimuvat saab sa-

muti jälgida otseülekande vahendusel Viljandi linna kodulehel www.viljandi.ee ja Sakala
lehel sakala.postimees.ee.

Elutöö- ja
aastapreemiate
laureaadid
Volikogu otsusega sai elutööpreemia üle 47 aasta linna tänavavalgustuse eest hoolt kandnud Eldur Mäemees.
Eldur Mäemehe kohta on teda

preemiale esitanud öelnud nii:
«Üle kolme tuhande välisvalgusti ja masti, üle neljakümne jaotuskapi ja mõõtepunkti, üle saja kilomeetri kaableid – see kõik
on Elduril viimse pirni, lüliti ja
elektriliinini peas. Harukordne
mälu, mis on praktikas rohkem
väärt ükskõik kui täpsest teostusjoonisest.»
Aastapreemia otsustati jagada
võrdselt Viljandisse kino toojate
vahel, kelleks on kinohoone
arendajad Riho Maisa ja Rauno
Tuula ning operaatorfirma AS
Forum Cinemas.
Kultuuripreemiad määrati renoveeritud maja avanud ja aasta jooksul mitme silmapaistva
lavastuse ja projektiga välja tulnud Ugala teatrile ning Tonio
Tamrale, kes vedas direktorina
eest Viljandi muusikakooli renoveerimist.
Spordipreemia sai maailmameistrivõistlustelt pronksmedaliga koju tulnud sõudja Kaspar
Taimsoo ja noore sportlase preemia kergejõustiklane Kelly
Heinpõld.
Teatripreemia otsustati anda
Ugala teatri näitlejale Martin
Millile.
Aasta nooreks valiti Kris Süld
ja tema veetav kogukond
VLND.
Ettevõtluse edendajateks kuulutati AS Cleveron ning Maido

Janke ja OÜ Eziil Production Intelligence.
Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli pälvis Viljandi avatud
noortetuba.

Vabariigi valitsus
väisab Viljandit
22. veebruaril peab Viljandis
väljasõiduistungi Eesti Vabariigi
valitsus. Lisaks tavapärasele ministrite koosolekule toimub ka
pressikonverents.
Kell 13 esitletakse gümnaasiumi aatriumis EV100 postmarki,

Viljandi
arvudes

sinna on oodatud kõik huvilised. Pärast seda külastavad ministrid Viljandimaal endiste valitsusjuhtide sünnikohti.

24. veebruaril toimub
Viljandis veel
10–17 Eesti Ajaloomuuseumi
rändnäitus «Vabariigi ootuses»
Viljandi muuseumis (näitus jääb
avatuks 3. märtsini).
12–12.45 muusikaline palvus
Viljandi Pauluse kirikus.
12–16 talisuplus ja saunad Viljandi järve ääres.

• Registreeritud elanikke: 17 744
• Sünnid jaanuaris: 13
• Registreeritud töötuid: 300
• Töötusprotsent: 4,7 %*
• Vabad töökohad: 105*
• Keskmine palk: 1024*

* 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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Sotsiaalamet
ootab üliõpilaste
sotsiaalse
toetuse taotlusi
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Harri Juhani Aaltonen,

dusel aga tõsta esile põhjendatud kitsaskohti ning jagada
konstruktiivset kriitikat.
Sõbrad, rohkem positiivsust,
heatahtlikkust, analüüsivõimet
ja suure pildi nägemist ning
tundke rõõmu enda ja teiste tegemistest!

Ei tea, kes neid küsimusi teeb,
aga ta on kindlasti unustanud
väga olulised renoveerimised:
Paalalinna kooli, Männimäe ja
Mängupesa lasteaia. Pärast eelnimetatud ettevõtmiste valmis
saamist peame panustama kõnniteede parandamisse. Unistuste Viljandis peab olema võimalik jalutada lapsevankriga, nii et
ei pea slaalomit oskama. Tänavaaukude lappimisest edasi
võiksime vaikselt liikuda kesk-

ja äärelinna tänavate renoveerimiseni.
Ümber järve tuleb teha korralik rada, et võimalikult paljudel
viljandlastel tekiks soov iga nädal ümber järve jalutada, joosta
või suusatada. Randade korrashoiule tuleb panustada kogu
aeg.
Isiklikult olen seda meelt, et
järve ääres olevad maad tuleks
kasutusele võtta ja arendada
neid nii, et üha rohkem inime-

si tahaksid seal vaba aega veeta.
Kultuurile panustamist jätkame
ja kindlasti tasuks silmas pidada
kultuuripealinna tiitlile pürgimist, kuigi ise oleksin rohkem romantikapealinna pooldaja. Loodan, et me ei pea ootama haisuprobleemi lahendamist nii kaua,
kuni Järveotsa elamurajooni
viimnegi krunt on müüdud. Linna arendamine on protsess, millega peab tegelema iga päev.

Meil tuleb koos teha kõik, et
need lubadused ellu viia ja väga suured arendused teoks teha.
Kesklinna nüüdisajastamine ja
Järveotsa elamurajooni loomine
ulatuvad ka järgmisse linnavolikogu perioodi. Rekonstrueerime Männimäe lasteaia. Uued ettepanekud leiame koos linnarahvaga. Tublid linnakodanikud
ise peavad olema vajaduste sõnastajad ja ideede pakkujad.
Hea võimalus koostööks on uue
Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsess aastateks 2020–2024.
Hoolt nõuavad ülekäigurajad,

liiklusohutus, kergliiklusteed nii
täna, homme kui ülehomme.
Meie rohelises linnas on prioriteediks kergliiklusteede, jalg-,
jalgratta- ja kõnniteede arendamine, renoveerimine ja korrastamine.
Kaugema eesmärgina liidame
ümber Viljandi järve, Valuoja
oru ning Uueveski ja Kösti oru
jalg- ja jalgrattateed ning matkarajad ühtseks kergliiklusteede
võrgustikuks. Oluline on ribapark ja kergliiklustee Järveotsa
elamurajoonist Männimäe
teealal Metalli tänavale ja raudteejaama. Peame tegema ini-

mestele olulisi asju kodukohas
ja kogukondades.
Rahustame liikluse kesklinnas
ja elamurajoonides. Suuname
selle mööda elamurajoonidest,
Männimäel üle Reinu tee. Renoveerimist vajavad Uus tänav ja
Riia maantee. Lahendus tuleb
leida parkimisprobleemidele.
Rajame uued parklakohad kesklinnas, Männimäel, Paalalinnas
ja parkimismaja kesklinna.
Oluline eesmärk on tasuta lasteaiatoit, korras koolistaadionid
ja palliplatsid. Lauale tuleb tänapäevase sotsiaalkeskuse teema.

Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Foto

:E
lm

o
ig

siooniõhtul saavad osalejad
Arno Küti ja Anneli Ohvrili vahendusel kuulda, kuidas maailma tasemel ettevõtted ja projektid on sündinud ning kuidas toimub niivõrd mastaapsete ettevõtmiste arendamine
ja juhtimine.
Mõnus vestlusring toimub
talk show vormis ning lisaks
ettevõtlikkusele räägitakse
esinejatega ka muudest huvitavatest ja isegi lõbusatest teemadest.
Inspiratsiooniõhtule on oodatud kõik avatud meelega
inimesed.
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23. veebruaril kell 19 toimub
Wimkas (Viljandi kultuuriakadeemia Vilma majas) järjekorras teine Inspiratsiooniõhtu.
Talk show vormis räägivad
oma kogemusest Eestist maailma minemisel pakiroboteid
tootva AS-i Cleveron kaasasutaja Arno Kütt ning selleaastase maailmakoristuse kampaania World CleanUp Day
üks eestvedajatest Anneli
Ohvril.
Järjekorras juba teise inspiratsiooniürituse seekordseks
teemaks on «Ettevõtlikuna
maailma». Vahetul inspirat-

sealt, kus neid pole ega tekitaks
probleeme ebaolulistest asjadest, ei kadetseks, viriseks asjatult ega uuriks teiste rahakotti.
Peame ühes «ruumis» koos toimima ja toimetama, seega ainult ilusast fassaadist meile ei
piisa. Oluline on üksteist märgata, tunnustada ja toetada, vaja-

Reformierakonna saadikurühma
esimees

u

Arno Kütt ja Anneli
Ohvril inspireerivad
maailma minema

Arvan, et kui kõik betoneerimist
ja asfalteerimist vajav on tehtud
ning Maslow’i vajaduste hierarhia alumised astmed on rahuldatud, siis tuleks hakata inimeste hoiakuid kujundama, et liikuda ühtehoidvama ja sidusama
kogukonna poole. Jah, kujundama, et inimesed ei otsiks vigu

Tiit Jürmann,

og

le koopiale. Toetuse ülemmääraks on 50 protsenti tööde kogumaksumusest.
Kui majas on mitu omanikku, tuleb restaureerimistööde
maht ja koosfinantseerimise
küsimused kaasomanikega enne toetuse taotlemist läbi arutada ja avaldusel peab olema
kõigi kaasomanike allkiri. Enne toetuse avalduse esitamist
tuleb tutvuda restaureerimistoetuste määramise korraga.
Kord ja restaureerimistoetuse
avalduse vorm on kättesaadavad linnavalitsuse kodulehel.
Tööde tegemiseks on aega
käesoleva aasta lõpuni.
Lähemalt: kultuuriväärtuste
spetsialist Monika Vestman,
tel 435 4742, monika.vestman@ viljandi.ee.
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Restaureerimistoetuste avaldusi vanalinnas asuvate ajalooliste hoonete korrastamiseks saab arhitektuuriametile
esitada kuni 1. märtsini.
Toetust saab küsida ehitiste
avatäidete – aknad, uksed,
luugid – ja arhitektuursete detailide – rõdud, trepid, sambad, tuulelipud, piirded – restaureerimistöödeks ja ajalooliste hoonete värvimiseks.
Samuti saab taotleda raha
ehitiste avariilise olukorra likvideerimiseks ja hoonete
muinsuskaitse eritingimuste
koostamiseks.
Linnavalitsus arvestab toetuse suuruse määramisel objekti ajaloolis-kultuurilist väärtust, kusjuures restaureerimistöid eelistatakse valmistatava-
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Ajaloolise hoone
restaureerimiseks
saab toetust
taotleda
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õpilasel esitada järgmised dokumendid: vormikohane avaldus, kõikide pereliikmete kolme eelmise kalendrikuu (1.
november 2017 – 31. jaanuar
2018) eluasemekulude arved
ja pangakontoväljavõtted,
kõrgkooli tõend, millel kajastub õppevorm ja kinnitus õppimise kohta, ning kooli kinnitatud viimase semestri hinnetelehe koopia. Esimest aastat kõrgkoolis õppivatel üliõpilastel tuleb esitada gümnaasiumi lõputunnistuse (hinnetelehe) koopia.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5A.
Lisainfot saab küsida sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja
528 3723 või e-posti aadressil
karin.kiis@viljandi.ee.

Millised peaksid olema Viljandi linna järgmised suuremad
ettevõtmised, kui on ellu viidud lähiaastate peamised arendused
nagu kesklinna nüüdisajastamine, veekeskuse rajamine ja Järveotsa
elamurajooni loomine?
og

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab veebruaris
üliõpilaste sotsiaalse toetuse
taotlusi. Toetust saavad üliõpilased, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja kelle
pere kolme eelmise kuu netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on alla
kahekordse toimetulekupiiri
(esimesele pereliikmele 280
eurot, igale järgmisele täisealisele liikmele 336 eurot ja
igale alaealisele liikmele 168
eurot) ning kelle keskmine
hinne arvesse mineval õppeperioodil on vähemalt hea.
Taotlust esitav üliõpilane
peab õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga
kõrgkooli statsionaarses õppes
(õppevorm peab kajastuma
ülikooli väljastatud tõendil).
Toetuse saamiseks tuleb üli-

Viljandi linnavolikogu

Sellele küsimusele on lühike
vastus: püüame kõigepealt küsimuses esitatud asjadega ree
peale saada ning vaatame siis
edasi. Viimati kui mina vaatasin, polnud kesklinna ega veekeskuse osas veel seegi selge,
mis ajaraami sees ning mis raha
eest need valmis saavad.

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikutelt lehe trükkimineku ajaks kommentaari saada ei õnnestunud.

OLE
TOIMUVAGA KURSIS:
www.visitviljandi.ee
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Laste sotsiaalsete oskuste
mängu- ja töötuba
20. veebruaril ja 6. märtsil
kell 15 toimub registreeritud
grupile laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba.
Koostöös Viljandimaa Raja-

leidja keskuse psühholoogi
Janika Kersteniga toimub läbi mängu laste sotsiaalsete
oskuste arendamine.

Lauamänguklubi
Viljandi linnaraamatukogu
laste- ja noortekirjanduse
saalis toimub 21. veebruaril
kell 15 lauamänguklubi. Ju-

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Linnapea Madis Timpson (paremal) andis OÜ Silindia juhatuse liikmele Toomas Pervele koolilaste joonistatud pildid nende unistuste koolimajast, öeldes,
et ehitades on oluline majale ka hing sisse puhuda.

Paalalinna kooli ehitusleping
on ajaloo suurim

Möödunud teisipäeval
allkirjastasid linnapea Madis
Timpson ja osaühingu
Silindia Ehitus juhatuse liige
Toomas Perve Paalalinna
kooli ehituslepingu, mille
maht on Viljandis
rekordilised 4,8 miljonit eurot.

Toomas Perve kirjutab ehituslepingule alla kolme võrdse partneri OÜ Silindia Ehituse, OÜ
Ehitus5ECO ja AS ESRO nimel.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul teeb maksumuse kõrval ehituse eriliseks ka tõsiasi, et korda tegema asutakse linna viimast suurt põhikooli hoonet.
«Paalalinna kool pidi Jakobsoni

ja Kesklinna kooli järel päris pikalt oma järge ootama. Tahan
tunnustada kooliperet, kes on
suutnud remondi ära oodata ja
kellel seisab ees viimane pingutus koolimaja uuenemise teel,»
ütles Timpson.
«Praegune linnavalitsus on
kindlalt seda meelt, et panustama peab tulevikule. Meie eesmärk ei ole lihtsalt ilusad majad,
vaid see et hooned oleksid oma
sisu väärilised,» rääkis linnapea.
Samuti avaldas Timpson heameelt selle üle, et ehituse hankeprotsess kulges sujuvalt ja ilma vaidlusteta. «Tunnustan linnavalitsuse ametnikke, kes
koostasid tugeva hanke ja viisid

läbi pakkumuste hindamise, mis
ei toonud kaasa vaidlusi.»
Ehitustöid tegevate ettevõtjate nimel lepingule alla kirjutav
OÜ Silindia Ehituse juhatuse liige Toomas Perve rõhutas, et Silindia Ehitus on alati Viljandi
linna arengusse suhtunud missioonitundega ja usub, et maja
renoveerimine aitab seal antava
hariduse kvaliteedile kaasa. «On
suur au panustada Viljandi
arengusse,» ütles Perve.
Linnapea Madis Timpson lausus veel, et remondi algus tekitab temas erilise tunde, sest samas koolis alustas 1981. aastal
haridusteed ka tema ise. «Vahepeal möödunud aastate jooksul

ei ole koolimaja suuremat remonti näinud,» tõdes linnapea.
Viljandi Paalalinna kooli õppehoone rekonstrueerimist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi meetme «Koolivõrgu korrastamine» alategevuses «Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020».
Ehitustööde lõpp on planeeritud 16. augustiks 2019. Sama
aasta 1. septembril alustab koolipere õppetööd uuenenud hoones.
2018. aasta sügisest kuni suvevaheajani 2019 õpivad lapsed
Kaare koolis ja Vabaduse plats 6
hoones klassideks kohandatud
ruumides.

Kohalik ettevõte aitab Viljandis
sisustada sotsiaalpindu
Osaühing Bed Factory Sweden
kingib heategevuslikus korras
Viljandi linna sotsiaalpindadele
voodeid ja madratseid.
Abilinnapea Janika Gedvili sõnul tuli ettevõtte koostöösoov
talle meeldiva üllatusena. «Oleme just sisustamas sotsiaalkortereid ja vastremonditud täiskas-

vanute turvakodu. Bed Factory
Sweden juhtkonna pöördumine
tundus jaanuarikuise hilise jõuluimena,» ütles abilinnapea. Ta
lisas, et ettevõtte soov kogukonna heaolusse panustada on märk
sellest, et Viljandis on ettevõtluseks soodne keskkond.
Lisaks linna pindadele on plaa-

nis viia 28 madratsit SA Perekodu kasvandikele.
OÜ Bed Factory Sweden tegevjuht Indrek Aasna sõnul nähakse projektis mõlemapoolset kasu.
«Me vajame uute töötajate tuleku ja tootmispinna laiendamise tõttu lisaruumi. Remondi käi-

gus otsisime kohta, kus voodite
tootenäidised ja materjalid sobiva kasutuse leiaksid,» ütles
Aasna. Tema sõnul tuli linna
sotsiaalameti poolt info, et neil
on just sellistest asjadest puudu.
«Oleme juba kokku leppinud, et
sellest kujuneb välja pikemaajalisem koostöö,» lisas Aasna.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu tööülesanneteks on eeskätt keskkonnaalaste loataotluste koostamine, keskkonnamõju hindamise tegevuste korraldamine, jäätmehoolduse korraldamine, Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduskavaga seatud hooldustööde tagamine. Konkreetselt nimetades
näiteks veetaimede niitmistööd, haljastusjäätmete ja jõulukuuskede kogumisringid, tasuta suurjäätmete vastuvõtt Viljandi linna elanikele. Kõige sagedamini pöörduvad kodanikud minu poole sooviga saada vabastust korraldatud jäätmeveost, harvem on muid keskkonnaalaseid kaebuseid.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

1. märtsil täitub üks aasta.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

IRIS MÄEMETS,

keskkonnaspetsialist

Viljandi linna muudab eriliseks see, et linnal on kohe külje all suur
maastikukaitseala ja järv, samuti ojad, mis jooksevad läbi linna ja
moodustavad rohekoridore. Mõnus on järve rannapromenaadil ja
lossimägedes jalutamas käia. Vanalinn on samuti väga ilus ja hubane.
Hindan seda, et siin korraldatakse pidevalt igasuguseid kultuuriüritusi.

hendaja abiga saab mängida
erinevaid lauamänge. Võta
sõber kaasa ja tulge mängima!

Loengusari «Läbi teadmiste
tervise poole»
21. veebruaril kell 17.15 on
raamatukogu Linnagaleriis
meditsiiniteaduste doktori
Margus Annuki loeng «Neeru- ja põieprobleemid – ennetamine ja lahendused». See

on loengusarja «Läbi teadmiste tervise poole» neljas loeng.
Loengusari jätkub uute teemadega märtsis ja aprillis.
Kõik huvilised on oodatud.
Hooligem enda tervisest!

Koolivaheaeg
26. veebruarist kuni 2. märtsini aitavad Viljandi linnaraamatukogu töötajad koolivaheaega sisustada. Kell 11

meisterdamine laste- ja noortekirjanduse saalis.
Tule ja tee midagi oma kätega!

Teatrikuu
Viljandi linnaraamatukogu
ootab teatrikuu eri päevadel
9.–12. klasside õpilasi teemakuule «Teatriinimesed
räägivad».
Teatris ei tööta ainult näitlejad, vaid ühtse terviku
moodustavad erinevate erialade inimesed. Külalised
Indrek Sammul, Heigo Teder, Merle Liinsoo, Elari Ennok ja Märt Avandi räägivad
sellest, kuidas nad on teatri-

ga seotud ja mis tööd nad
teevad.
Kohtumised toimuvad Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis (4. saal). Vajalik
on eelregistreerimine. Osavõtu soovist palume teatada
hiljemalt 23. veebruariks
aadressile eliise.vainurm@
raamatukogu.viljandi.ee.
Igal päeval oleme valmis
vastu võtma kaks klassi. Ootame osalema!

Meisterdamisklubi
Teisipäeval, 6. märtsil kell
17 toimub laste- ja noortekirjanduse saalis meisterda-

misklubi. Loeme raamatut ja
meisterdame.

«Kellaviietee» Eve Noormetsaga
Kolmapäeval, 7. märtsil kell
17.15 on raamatukogu Ameerika teabepunktis külas Eve
Noormets. Noormets räägib
huvitavast ja teistmoodi hariduse kogemusest, millega ta
on kokku puutunud Aasias.

Kohtumiste sari «Kellaviietee
huvitava haridusega» on õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ja haridusest huvitatutele. Kohtumiste sari toimub
koostöös Viljandi Hariduse
Arengufondiga. Kohtumiseni!

Kohtumine Indrek Harglaga
Neljapäeval, 15. märtsil kell
17.15 on raamatukogu linnagaleriis kohtumine Eesti kirjaniku ja stsenaristi Indrek
Harglaga. Laiema publiku tähelepanu pälvis ta 2010. aastal ajalooliste kriminaalromaanide sarjaga, mis räägivad keskajal Tallinnas elanud

apteeker Melchior Wakenstedest. Tema sulest on ilmunud
ka seriaalide «Alpimaja»
(2012), «Süvahavva» (2012),
«Kuum jälg» (2015) ja «Merivälja» (2017) stsenaariumid.
Kohtumisõhtut juhib ajaleht Sakala ajakirjanik Margus Haav.

«Kultuurilaine»
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina läbi
viidav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile Viljandi maakonna elanikele
ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimees Arter, Sakala ja Eesti
Loodus. Igal kuu 15. kuupäevaks esitatakse nimetatud väljaannete sisu kohta

küsimused, mis avaldatakse
Viljandi linnaraamatukogu
kodulehel ning tehakse paberkandjal kättesaadavaks
ka maakonna raamatukogudes.
Vastused tuleb esitada järgmise kuu 1. kuupäevaks.
Rohkem infot Viljandi linnaraamatukogu ja maakonnaraamatukogu töötajatelt.
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Kultuuri- ja spordisündmused
VEEBRUAR
E 19

T 20

K 21

N 22

R 23

L 24

P 25

18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Kohe näha, et vanad sõbrad» (Komöödiateater)
Ugala teater
19.00 «Moraal» Ugala teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
15.00 Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Moraal» Ugala teater
19.00 «MuusikaSündmus»: Karja-Ruben-Kuusk
Pärimusmuusika ait
20.00 «Jasm Folk Sessions» Džässiklubi Jasm
09.30 EKSL koolidevahelised saalijalgpallivõistlused
Viljandi spordikeskus
11.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.15 Terviseteemaline loeng «Neeru- ja põieprobleemid:
ennetamine ja lahendused» Viljandi
linnaraamatukogu
17.30 Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Viljandi suusasari 2018 Huntaugu mägi
19.00 «Hipide revolutsioon» Ugala teater
19.00 Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
20.00 «Jasm Messengers» Džässiklubi Jasm
13.00 Konverents «Väikesed kogukonnad suure maailma
sees. Viljandimaa!» Bonifatiuse gild
15.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud
mõtisklus – Marju Lauristin «Eesti riik ja meie»
Viljandi kultuuriakadeemia
18.00 Tordiraamatu «Eesti 100 torti» esitlus Rahva Raamat
19.00 Iñaki Sandoval: «Klaverisoolo. Estonian Suite. Ood
Eestile». Pärimusmuusika ait
19.00 «Orpheus allilmas» Ugala teater
19.00 «Primavera Paunveres» Ugala teater
20.00 Muusikaviktoriin Raamatubaar Romaan
17.00 Rahvusvahelised õhtud #12 Eesti Viljandi avatud
noortetuba
19.00 Hedvig Hanson & Kalle Pilli Kohvik Fellin
19.00 Katariin Raska ja Kadri Skudra Suitsu kontsertmäng
«Parmu Pill» Pärimusmuusika ait
19.00 «Inspiratsioon vol 2». Arno Kütt & Anneli Ohvril
Wimka
19.00 Eesti käsipallimeistrivõistluste I liiga: Viljandi SK –
HC Viimsi 2 Viljandi spordikeskus
20.00 «Tantsumaja»: lõõtspillide eri Pärimusmuusika ait
23.00 Pidu: plaate mängib Viktor «Ilmajaam» Vinogradov
Raamatubaar Romaan
22.00 EV100 reiv Viljandi lennukitehas
Eesti 100. aastapäeva ametlik tähistamine Viljandis
09.00 Lillede asetamine mälestusmärkidele
09.30 Eesti iseseisvusmanifesti ettelugemine kohtumaja ees
10.30 Pärgade asetamine kindral J. Laidoneri
ratsamonumendile
11.00 Tänujumalateenistus Jaani kirikus
12.00 Tegevused peredele ja pidupäevasupp lauluväljakul
12.00 Kolmekümne minuti loodusretk Viljandi lossimägedes
13.00 Pidulik kontsertaktus ja Viljandi linna aastapreemiate
üleandmine Ugala teatris
15.00 VLND fotomatk ümber Viljandi järve
10.00 Eesti Ajaloomuuseumi rändnäitus «Vabariigi ootuses»
Viljandi muuseum
11.00 Giidituur Viljandi muuseum
11.00 Avatud Aida kohvik eripakkumistega
12.00 Muusikaline palvus Pauluse kirik
12.00 Talisuplus ja saunad Viljandi järve ääres
19.00 Tulede säras EV100 Viljandi lauluväljak
22.00 «5miinust x Üllar Jörberg» Lennukitehas
10.00 Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
11.30 Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla

E 26

T 27

K 28

12.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
16.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
11.00 Vaheaja tegevused koolinoortele Viljandi
linnaraamatukogu
17.00 Särgi disainimise töötuba Viljandi avatud noortetuba
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Sätendav pimedus» Ugala teater
11.00 Vaheaja tegevused koolinoortele Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
17.00 Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
18.30 Vabastava hingamise õhtu Ingeri maja
19.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
20.00 «Jasm Folk Sessions» Džässiklubi Jasm
11.00 Vaheaja tegevused koolinoortele Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 Viljandi metsaklubi Sakala keskus
17.00 Matkaklubi «Seiklus, alaku!» esimene kohtumine
Viljandi avatud noortetuba
19.00 Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC – Põlva
Serviti Viljandi spordikeskus
19.00 «Mäng on alanud» Ugala teater
19.00 «Itk» (Endla teater) Ugala teater
20.00 «Jasm Messengers» Džässiklubi Jasm

R 02

L 03

P 04
E 05
T 06

K 07

N 08

L 10

P 11

E 12

MÄRTS
N 01

R 09

11.00 Vaheaja tegevused koolinoortele Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
19.00 «Mäng on alanud» Ugala teater
20.00 Jana Kütt Group Džässiklubi Jasm
11.00 Vaheaja tegevused koolinoortele Viljandi
linnaraamatukogu
15.30 «Vant48» Viljandi avatud noortetuba
18.00 Provvade akadeemia Bonifatiuse gild
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00 «Nähtamatu daam» Ugala teater
10.00 34. Eesti omavalitsuste talimängud Viljandi spordikeskus
10.00 Turniir «Ultimate freesbee» Paala viilhall
12.00 «Lumekuninganna» Ugala teater
13.00 Jalpalli Premium-liiga Kunstmuruväljak
17.00 «Lovesong. Ühe armastuse lugu» Ugala teater
10.00 34. Eesti omavalitsuste talimängud Viljandi spordikeskus
16.00 «Kübarameistri võlukohver» Viljandi nukuteater
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Isa» (Theatrum) Ugala teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Mutionu sünnipäev» Viljandi nukuteater
15.00 Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
17.00 Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00 TÜ VKA rahvusliku metallitöö eriala üliõpilastööde
näituse avamine Viljandi muuseum
19.00 «Omakultuuriakadeemia»: Taavi Pae «Eesti piirid ja
piirid Eestis» Pärimusmuusika ait
19.00 «LauamängudeÖÖ» Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Tuja 2018» Džässiklubi Jasm
19.00 «MuusikaSündmus: The Space Travellers»
Pärimusmuusika ait
19.00 «Tudengijazz 2018» Džässiklubi Jasm
11.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
17.15 «Kellaviietee huvitava haridusega», külas Eve
Noormets Viljandi linnaraamatukogu
19.00 Ingvar Villido loeng «Paindlikkus ja kohanemine»
Grand Hotel Viljandi
19.00 Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
20.00 «Jasm Messengers» Džässiklubi Jasm
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater

T 13

K 14
N 15

R 16

L 17

P 18

E 19

11.00 «Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
17.15 Raamatuesitlus. Kalle Gastoni «Kihelkondlikud
kihelused» Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Naistepäeva eri «Mis on šampanja?» VÕÕP
10.00 EKSL koolidevahelised rahvastepallivõistlused
Viljandi spordikeskus
11.00 «Võlur Oz» Ugala teater
16.30 Näituse «Maalimise isemoodi sammuke» avamine
Viljandi Linnagalerii
19.00 «Hipide revolutsioon» Ugala teater
19.00 «Primavera Paunveres» Ugala teater
19.00 «Sürpriis nr 1» Pärimusmuusika ait
10.00 Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
11.00 Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
11.30 Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla
13.00 Jalgpalli Premium-liiga Kunstmuruväljak
17.00 «Hipide revolutsioon» Ugala teater
17.00 «Primavera Paunveres» Ugala teater
21.00 «Rokiklubi Tehas: Taak x Hetero x PööLoY GLääNZ»
Lennukitehas
10.00 Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
11.30 Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla
13.00 Represseeritute klubi Sakala keskus
16.00 «Kes elab metsa sees» Viljandi nukuteater
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 Kaunimate Aastate Vennaskond «Kaunimad 25 aastat
me elus» Sakala keskus
19.00 «Moraal» Ugala teater
11.00 «Kes elab metsa sees» Viljandi nukuteater
15.00 «Persona» (Kuressaare Linnateater) Ugala teater
16.00 Väärikate Ülikooli loeng: Sergei Drõgin «Viha
valitsemine» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
18.30 Vabastava hingamise õhtu Ingeri maja
20.00 «Jasm Folk Sessions» Džässiklubi Jasm
11.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
20.00 «Jasm Messengers» Džässiklubi Jasm
11.00 «Lumekuninganna» Ugala teater
13.00 Päevane kontsertkohtumine: Juhan Suits
Pärimusmuusika ait
17.00 «Tuuni oma räpioskust» Viljandi avatud noortetuba
17.15 Kohtumised Eestimaa inimestega: Indrek Hargla
Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Koerapäevikud» Ugala teater
19.00 «Vanaema ja Issand Jumal» Ugala teater
19.00 «Positiivseks 60 minutiga» (Teatritrupp BONA
VERUM) Seasaare teater
10.00 Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Sadolin Cup»
Viljandi spordikeskus
17.00 Lauamänguõhtu OÜÕA
18.30 Klubi Ajaratas Sakala keskus
19.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
19.00 «Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala teater
19.00 «Tantsumaja»: Janusz Prusinowski Kompania
Pärimusmuusika ait
09.00 Kevadlaat Centrumi keskus
10.00 Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Sadolin Cup»
Viljandi spordikeskus
16.00 Jalgpalli Premium-liiga Kunstmuruväljak
16.00 «Tuld andvad jalad» Sakala keskus
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
17.00 «Nähtamatu daam» Ugala teater
11.30 Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla
13.00 Eesti käsipallimeistrivõistluste I liiga: Viljandi SK –
Arcwood Viljandi spordikeskus
10.00 Doonoripäev Sakala keskus
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Orpheus allilmas» Ugala teater
19.00 «Primavera Paunveres» Ugala teater

Näitused
LINNAGALERII
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22. veebruarini on avatud «Viljandi aasta foto 2017» konkursi
näitus. Näitusele on oodatud
kõik hobi- ja profifotograafid, et
hetke tabamise kunstis kord aastas mõõtu võtta.
1. märtsist on avatud rahvusliku
käsitöö eriala XI lennu III kursuse
kevadsemestri tööde näitus «Maalimise isemoodi sammuke». Näitusel on TÜVKA rahvusliku tekstiili eriala tänavu lõpetava XI lennu
maalimine aine viimase semestri
ajal tehtud kompositsioonid.

täitev väljapanek «Reaalsuse jäätmed», mis koosneb vanadest laboratooriumi jäätmetest tehtud
disainmööblist ja valgustitest. Disainer on insener Ain Toim.
2. märtsist on avatud Edgar Valteri maalinäitus «Performance».
Sarja «Performance» maalid pärinevad ajast 1989–1994 ning
sündisid pärast üht tegevusetenduse jälgimist.

Pikk tänav 8

3. märtsist on avatud Heino Lillepuu poliitiliste kollaažide näitus. Heino Lillepuu (1937–2013)
on teinud mitu ühiskonnakriitilist ning Eesti ajalugu ja inimesi
käsitlevat sarja, millest mõni
koosneb isegi kuni 60 kollaažtehnikas tööst.

1. märtsini on avatud tervet maja

3. märtsist on avatud ka Alma

KONDASE KESKUS

Maari näitus «Riigipead». Nukumeister Alma Maar on jäädvustanud riigipäid nagu presidendid
Konstantin Päts ja Lennart Meri
ning peaministreid Edgar Savisaart, Mart Laari, Andrus Ansipit, Tiit Vähit, Andres Tarandit,
Juhan Partsi, Mart Siimani ja
Siim Kallast.
7. märtsist on avatud näitus
«Leida Kibuvitsa elu ja looming».
Kirjanik Leida Kibuvitsa (1907–
1976) näitus koosneb tema imelistest käsitööesemetest, raamatutest ja illustratsioonidest.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
Avatud on Delegatsioon K ülevaatenäitus «Mu elu on endiselt
sama halb, aga ma olen veel õn-

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
nelikum». Delegatsioon K koosneb neljast Tartuga seotud naiskunstnikust: Kairo, Kristina Viin,
Kärt Rebane ja Kudrun Vungi.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU
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28. veebruarini on trepihallis
avatud näitus «Identiteedi olemus». Näitus esitleb viie noore ja
andeka soome fotokunstniku
loomingut.
1. märtsist on avatud näitus
«Tarvastu muusika- ja kunstikool
25». Näitusel saab näha lisaks
kolme viimase aasta töödele ka
omaloomingu kogumikku «Öökulli juturaamat», mis on valminud koostöös Tarvastu gümnaasiumiga.

VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
3. märtsini on avatud Eesti Ajaloomuuseumi rändnäitus «Vabariigi ootuses».
6. märtsist on avatud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö eriala üliõpilastööde näitus. Näitusel saab vaadata kodarrahasid.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi
helistades ette telefonil 536
77566.
www.thegalerii.com

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

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud
E ja K kella 10–14, T ja N kella 13–17, P kella 9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus. Igal neljapäeval kell
12 keskpäevapalvus.
VILJANDI BAPTISTIKIRIK

Maramaa puiestee 1a
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

