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Möödunud aastal võttis uisumaratoni 10 ja 30 kilomeetri pikkusest distantsist kokku osa 250 inimest. See, kas tänavu võiks osalejate arv jõuda rekordilise 350 inimeseni, sõltub suuresti ilmast.

Uisumaraton ootab võistlusjääd
28. jaanuaril toimub juba kaheksandat korda Viljandi Rattaklubi korraldatav Mulgi Uisumaraton, mille avalikustamist
on seni ilmataat vaid pärssinud.
Viimastel päevadel on ilmateade andnud lootust uisutamiseks
vajaliku loodusliku jää paksenemiseks ja soodusregistreerimine
populaarseks uisupeoks on avatud.
Uisumaratonile on planeeritud
kaks võistlusdistantsi, 10 ja 30
kilomeetrit, mis sõidetakse loo-

duslikul Viljandi järve jääl. «Uisutamine on eestlastele südamelähedane, eriti Viljandis, kus
looduslikud järved pakuvad
suurepärast vaadet ja mõnusat
sportimisvõimalust üheskoos.
Uisumaratonile ootame osalema
nii sportlasi kui ka harrastajaid,
kes soovivad nautida vahvat pühapäeva perega,» rääkis maratoni peakorraldaja Kristjan Kivistik.
Spordisündmuse korraldajate
sõnul võetakse lõplik otsus ma-

ratoni toimumise kohta vastu
24. jaanuaril, neli päeva enne
maratoni toimumiskuupäeva, et
tagada osalejate ohutus ja kvaliteetne jää võistluse toimumiseks.
«Eelmise aasta näitel võime tõdeda, et kõik on võimalik – vaid
tund enne lõplikku tähtaega otsustasime sündmuse toimumise
kinnitada ja seda jää paksuse arvutuste alusel – ilmataat oli
meiega ja võistluspäeval oli jääpaksus piisav,» kirjeldas jääolu-

de muutlikkust radasid hooldanud Mikk Mihkel Vaabel. Operatiivse info jääolude ning uisuradade olukorra kohta leiab Viljandi Rattaklubi Facebooki lehelt kogu talvehooajal – www.
facebook.com/ViljandiRattaklubi.
Soodushinnaga registreerimine kestab kuni 26. jaanuarini
ning registreerimine toimub internetis –www.sportos.eu/ee/
et/mulgi-uisumaraton.

Otsides Jaak
Joala jälgi
26. juunil 1950 sündis Viljandis laulja Jaak Joala. Teada
on, et ta ema töötas lühikest
aega Viljandi muusikakoolis ja
omas Viljandis üürikorterit. Et
mitu ühiskondlikku organisatsiooni sooviksid panna Jaak
Joala sünnikodule mälestustahvlit, oleks vaja teada selle
maja aadressi, kus üürikorter
asus. Paraku elanike registris
see ei kajastu. Küll on teada,

et see maja asus Ilmarise tänava kandis. Võib-olla leidub vanemate Viljandi elanike seas
neid, kes mäletavad, kus majas elas Jaak Joala ema, kui
Jaak Joala Viljandi haiglas
sündis.
Kõigil, kes antud teema kohta midagi teavad palutakse
ühendust võtta ajaloolase Heiki Raudlaga telefonil 528 4149.

Järvejooksule registreerimine on avatud
Juba on võimalik end kirja panna vanimale traditsioonilisele
jooksuüritusele ehk 1. mail startivale suurjooksule ümber Viljandi järve.
Tänavu 89. korda peetav jooks
toob arvatavalt starti üle 4000
jooksja ja kepikõndija, kelle eesmärk läbida 12 kilomeetri pikkune ring ümber Viljandi järve.
Alates 1928. aastast ehk esimesest jooksust, on raja valik
jooksjatele vaba, ületada tuleb
vaid kaks järve otstes olevat silda.
Registreerimine 89. jooksule
ümber Viljandi järve toimub

veebilehel www.sportos.eu ning
esimene registreerimisvoor kestab jaanuari viimase päevani.
Esimeses voorus on jooksule
stardinumbri lunastamine kõige
odavam. Täiskasvanutele maksab stardikoht 12 eurot ning üle
60-aastastele ja alla 18-aastastele on hind 10 eurot. Kepikõnnile saab jaanuaris end kirja
panna vanusest sõltumata 10
euro eest.
Kes end internetis registreerida ei soovi, võib seda teha tööpäeviti Viljandi spordihoones
kella 10–18.
Registreerimine veebis ja spor-

dihoones kestab 27. aprillini.
Kõik need jooksjad, kes soovivad
stardikohta eelmise aasta tulemuse põhjal, peavad end kirja
panema enne 14. aprilli. Hiljem
registreerunud saavad numbri
viimastes stardigruppides.
Jooksurada kulgeb peamiselt
kruusakattega- ja metsateedel
ning osaliselt asfaltkattega
maanteedel. Teed on liikluseks
avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.
Osaleda võivad kõik jooksuhu-

vilised, kes on sündinud varem
kui 2005. aastal. Erandkorras
lubatakse rajale ka 2006. ja
2007. aastal sündinud lapsi, aga
seda vaid lapsevanema vastutusel ning lapse registreerimiseks
peab lapsevanem võtma ühendust korraldajatega e-posti aadressil suurjooks@viljandi.ee
Ümber Viljandi järve jooks
kuulub tänavu Selveri Linnajooksude sarja ning on selle avavõistlus. Ümber Viljandi järve
jooks saab stardi Viljandi staadionil 1. mail kell 12. Kepikõndijad stardivad kümme minutit
hiljem.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 17 758
• Sünnid detsembris: 7
• Registreeritud töötuid: 284
• Töötusprotsent: 4,4%*
• Vabad töökohad: 80*
• 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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ajaks on võimalik sotsiaaltuusikuid broneerida, ja teavet soodustuusiku maksumuse kohta.
Informatsiooni laagrite kohta on võimalik leida Eesti
Noorsootöö Keskuse kodulehelt entk.ee.

Mil määral lahendab Viljandi 2018. aasta eelarve linna kõige
olulisemaid kitsaskohti?
og

22. jaanuarini on võimalik broneerida sotsiaaltuusikuid noorte püsilaagritesse, kui võtate
ühendust linnavalitsuse lastekaitsetöötajatega. Lastekaitsetöötajate käest saab informatsiooni, kuhu laagrisse ja mis

Viljandi linnavolikogu

e

ti hulgaliselt kandidaate, elutöö preemiale 15, aastapreemiale 12, spordipreemiale 7,
noore sportlase preemiale 8,
teatripreemiale 8, aasta noore preemiale 7, laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitlile 5
ja ettevõtluse edendaja tiitlile 8.
Preemiate saajad kinnitab
Viljandi Linnavolikogu oma
25. jaanuari istungil.
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Helmut Hallemaa,
Keskerakond

Foto

:E
lm

o
ig

24. veebruaril antakse Ugala
teatris kontsertaktusel üle linna preemiad 2017. aasta tegevuse ja elutöö eest. Kokku esitati ettepanekuid 92 inimese
ja organisatsiooni autasustamiseks.
Kõige rohkem seati üles kultuuripreemia kandidaate –
22, sealjuures on osa ettepanekuid esitatud mitu korda.
Ka teistele preemiatele esita-

mandaks lasteasutuste olmetingimused.
Esimesele aitab lahenduseks
kaasa Järveotsa elamurajooni
käivitamise alustamine, teisele
circa kolmandik linnapoolset rahalist panust lisaks riigi panusele ning kolmandale näiteks
Paalalinna kooli renoveerimine.
Ka lasteaiad on plaanis korrastada. Lapsed ja noored olid, on
ja jäävad esmatähtsaks. Muidugi tahaks korralikke kõnniteid,
lappimata tänavaid, ilusat keskväjakut ja seda ja siis veel seda,
aga selleks on vist raha vaja.

Pean tunnistama, et mingit imeravimit selle aasta eelarve ei too.
Kas tulevane eelarve leevendab
või tekitab juurde kitsaskohti,
sõltub kindlasti vaatajast. Minule endale teeb muret väga väike
või isegi mikroskoopiline tegevustulem, umbes 200 000 eurot.
See on see, mis jääb järele, kui
oleme maksnud kõik igapäevased kulutused ning millega peak-

sime suutma teha vajalikud investeeringud. Igaüks saab aru, et
see pole võimalik ja selle pärast
peame võtma laenu. Õnneks on
oodata ka midagi positiivset.
Sellel aastal peaksime jõudma
Järveotsa kinnistutega nii kaugele, et saame müüa esimesed
krundid ja loodetavasti näeme
juba 2019. aastal kerkimas esimesi maju.

Kindlasti tehakse korda mitu
väiksemat asja, aga suurimad
remonditavad hooned on Paalalinna kool ja Männimäe lasteaed. Veekeskus kahjuks sellel
aastal veel ei valmi, kuid siiralt
loodan, et suudame tänavu selgeks teha koha, kuhu see järgmistel aastatel kerkima hakkab.
Soovin kõikidele edu ja kordaminekuid aastal 2018!

See on mõeldud linna arendamiseks, oluliste probleemide lahendamiseks, kitsaskohtade
leevendamiseks, linnale ja linnarahvale tähtsate objektide
korrastamiseks, renoveerimiseks ja ehitamiseks. Linna tulud
ja kasutada olevad vahendid
suurenevad, kuid vajadused on
veelgi suuremad. Meie tänavune eelarve ületab 30 miljoni euro piiri, see on peaaegu 32 miljonit. Valitsuskoalitsioon taastab omavalitsuste tulubaasi.
Koos mulluse parema maksulaekumise ja arvestatud majanduskasvuga on linnaeelarves
üle ühe miljoni euro enam. In-

vesteeringud on viimaste aastate suurimaid.
Hoolt nõuavad ülekäigurajad,
liiklusohutus ja kergliiklusteed.
Suvel valmib Keskerakonna ettepanekul eraldatud niinimetatud katuseraha ja linna koostöös
ülekäigurada Männimäel Riia
maanteel. Algavad mahukad
teede ehitustööd Pärnu maanteel ja Kantremaa tööstuspiirkonnas. Suur osa tänavavalgustuse rajatistest uuendatakse.
Algab Paalalinna kooli rekonstrueerimine. Soojustame
Männimäe lasteaia. Tehakse eeltööd Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone rekonstrueeri-

miseks. Hoogustub koolide staadionide ja palliplatside korrastamine. Keskerakonna ettepanekul eraldatud riigieelarve regionaalse investeeringu ja linna
koostöös muudame tänapäevasemaks Jakobsoni kooli korv- ja
võrkpalliväljaku. See aasta tähistab Järveotsa elamukvartali
arendamise ja kinnistute hoonestusõiguse müügi algust. Tõuseb haridus- ja kultuuritöötajate palk.
Rõõm on selle üle, et kogukonnad tugevnevad. Toetame omaalgatuslikke ettevõtmisi. Linna
jätkuva arengu eeldus on tublid
inimesed, nad väärivad tänu.

2018. aastal tehakse haridustaristu uuendamisel samm edasi.
Mängupesa hoone on aastaid
oodanud renoveerimist nagu ka
Paalalinna kool. Olulist rolli
mängib kinnisvara haldusameti
käivitamine. Loodame, et selle
töösse tehtavad investeeringud
aitavad ametil edukalt alustada
ning seatud eesmärkide suunas
liikuda.
Paraku jääb selle eelarve puhul
tõsiselt silma linna töötajate palkade küsimus, mis on tegelikult
olnud juba mitmendat aastat kitsaskohaks. Linnapea on korduvalt rõhutanud, et palgatõusu

pole suurt kellelgi loota, aga elukallidus tõuseb. Palju on räägitud sellest, et järgmiste aastate
jooksul vajab tähelepanu üks või
teine ehitis, kuid arvestama
peab ka sellega, et need oleks
seal töötavate inimesteta kasutud. Seega palkade küsimus on
endiselt kitsaskohaks.
Sotside saadikurühm on teinud eelarve teises lugemises ettepaneku tõsta linna huvikoolide õpetajate ja kultuuritöötajate palgafondi 5 % võrra alates
jaanuarist, samas kui eelarve
esimesel lugemisel taheti seda
teha alles septembrist. Seniste

märkide järgi on mul põhjust arvata, et linnavalitsus kiidab selle ettepaneku heaks.
Linna netovõlakoormus kasvab 2018. aasta eelarvega sisuliselt lubatud laeni. See tähendab, et 2019. aastal on investeeringute tegemiseks raske leida
vahendeid, nagu ka linna töötajate palkade tõstmiseks. Tänavune eelarve seab meid edaspidiseks raskete valikute ette.
Koalitsiooni liikmed on juba
rääkinud kärbete töörühma
moodustamisest, aga selge on
see, et kergeid kärpeid meil pole oodata.

Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Ri

Viljandlaste
tunnustamiseks
kogunes
hulgaliselt
ettepanekuid

vemõistuslikke inimesi, kes on
tõeliselt riigimeheliku veregrupiga ja kes ei tegutse tuleviku
arvel läbimõtlematult.
Kui nüüd olulisematest kitsaskohtadest rääkida, siis peaks
need ennekõike määratlema.
Kui vaadata suurt või väikest
pilti, siis isiklikult arvan, et ainult kitsaskohad ongi. Suurematest tooksin välja elamukruntide nappuse, mida ümberkaudsed vallad agaralt oma kasuks
pööravad. Lisaks sellele mitmetele lasteasutuste töötajate ajale jalgu jäänud töötasud ja kol-

Harri Juhani Aaltonen,

u

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-postil karin.
kiis@viljandi.ee.

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-

Etteruttavalt ütlen, et Viljandi
linna 2018. aasta eelarve on tasakaalus ja selle koostajad on
jätkuvalt lähtunud tasakaalukast eelarvepoliitikast ja -strateegiast. Eelarvestatud põhitegevuse tulem on positiivne –
700 000 eurot ning see ei ole
puudujäägis nagu Eesti riigi eelarve. Kuigi omavalitsuste laenuvõimekus on seadusega piiritletud, ei tuleks ka avaramate laenuvõimaluste juures linnas
struktuurse eelarvepuudujäägi
tekitamine kõne alla, sest Viljandi volikogus on piisavalt ter-

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

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

2017. aasta neljandas kvartalis
sündinud viljandlased
Marta Koser
Rosanna Kivimets
Anthony Kuzminov
Stella Siimon
Emily Schmidt
Lenna Sootla
Hannes Lepp
Estell Viira
Sonni Vihmann
Maretta Pütsepp
Teele Jaanus

Georg Orgusaar
Marta Iro
Rico Seerman
Nora Kask
Rosanne Prantsus
Reiko Poolak
Amanda Järvet
Rasmus Mutle
Ruby Moora
Grace Aasaroht
Lukas Hillermaa

OLE
TOIMUVAGA KURSIS:
www.visitviljandi.ee
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Perekonnaseisutoiminguid tehakse
nüüdsest linnavalitsuses
Seoses maavalitsuse
kadumisega sõlmitakse
uuest aastast abielusid,
registreeritakse sünde, surmi
ning lahutusi Viljandi
linnavalitsuses.

Sealjuures pakub linnavalitsus
nüüdsest nende toimingute tegemise võimalust tervele Viljandimaale.
Ülevõetud ülesannete hulka
kuuluvad ka perekonnasündmuse tõendi väljastamine, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral,
soo muutmise andmete registreerimine ja hilisema isaduse
omaksvõtu registreerimine.
Perekonnaseisuametnik Aili
Öngo tegutseb Viljandi raekoja
teisel korrusel (Linnu tänav 2).

Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui seni sai nime vahetada kõikides maavalitsustes ja
Tallinna perekonnaseisuametis,
siis alates uuest aastast saab seda teha neljas kohas: Tartu linnavalitsuses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu linnavalitsuses
ja Jõhvi vallavalitsuses.
Nii nagu varemgi, saab ka
edaspidi sündi, surma ja elukohta registreerida kõikides
kohalikes omavalitsustes. Samuti antakse seal Euroopa Liidu kodanikule elukoha registreerimisel isikukood ja väljastatakse rahvastikuregistri väljavõtteid.
Siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakond võtab seoses maavalitsuste kaotamisega
üle rahvastikuregistri kvalitee-

2018. aastal jätkame raamatukogus kokkusaamisi
SA Viljandi Haigla juhatuse
liikme ja meditsiiniteaduste
doktori Margus Annukiga.

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 valmistatavale koopiale.

Foto: Kris Süld

ditööde korraldamise, haldusjärelevalve ning kannete kogumise ja arhiveerimise. Samuti vastutab osakond edaspidi pere-

konnaseisuametnike koolituste
ja eksamite läbiviimise ning perekonnaseisuametnike õiguste
andmise eest.

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 avaldus kõigi kaasomanike
poolt allkirjastada.
Enne toetuse avalduse esitamist tuleb tutvuda restaureeri-

mistoetuste määramise korraga.
Kord ja restaureerimistoetuse
avalduse vorm on kättesaadavad linnavalitsuse kodulehel.
Tööde teostamiseks on aega
käesoleva aasta lõpuni.
Lähemalt: kultuuriväärtuste
spetsialist Monika Vestman, tel
435 4742, monika.vestman@
viljandi.ee.

Tegime aastaringselt koostööd
Viljandi Toidupangaga, kellelt
said umbes 20 lastega peret igas
kalendrikuus ühel päeval toidukaupu.
MTÜ Koos Laste Heaks koostöös oma toetajate Eesti Meedia
ja teiste koostööpartneritega annetas kaks korda aastas raha lastega peredele toidupakkide jagamiseks. Tänu sellele said juulis
toidupaki 50 peret ja detsembris
40 peret. Toidupakkide komp-

lekteerimisel ja jagamisel abistasid Viljandi Rimi kaupluse töötajad.
Eesti Punase Risti Viljandimaa
Selts eesotsas sekretäri Merit
Laanega on olnud meie kauaaegne koostööpartner, tänu kellele avanes võimalus jagada lastega peredele hügieenivahendeid ja pesemistarbeid.
Maxima kaupluseketi poolt läbiviidava Inglipuu projekti abiga täideti 40 lapse jõulusoovid.
Viljandi Zonta klubi naised
kinkisid jõulude eel kopsaka toidupaki 30 lapsele, kes kasvavad
majanduslikult keerulistes tingimustes.
Viljandi sõpruslinnast Ahrens-

Laste sotsiaalsete oskuste
mängu- ja töötuba
Viljandi linnaraamatukogus
alustas oktoobris laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja
töötuba, mis on mõeldud 5.
ja 6. klassidele. Kohtumisi
korraldavad Viljandimaa Rajaleidja keskuse psühholoog
Janika Kersten ja raamatukogu huvijuht Eliise Vainurm.
Kohtumistel uuritakse erinevaid emotsioone ja seda,
mis on peidus vihatunde ta-

ga, õpitakse vihaga toimetulekut ja keeruliste olukordade lahendamist. Samuti vaadatakse, mida teha siis, kui
keegi kiusab ja kuidas saada
muredest lahti.
2018. aasta esimene kokkusaamine on teisipäeval 23.
jaanuaril. See on kohtumiste sari, kuhu pääsevad need,
kes on end kirja pannud. Registreeritud grupile toimub
seitse kohtumist.

Lastevanemate kool

tis, mille kaudu said 69 last kingitused.

Baltic Restaurantsi töötajad
korraldasid heategevusliku jõuluõhtusöögi kaheteistkümnele
lastega perele, lisaks tõi jõuluvana kõikidele osalejatele kingitused ja lapsed said osaleda erinevates töötubades.

Endised viljandlased Signe
Koik ja Eha Feldmann koos oma
sõpradega tegid paarikümnele
lapsele jõulukingitused.
Perekond Plaks kinkis ühele
perekonnale omakasvatatud
aiasaaduseid.

Külla tuleb Ena Mets

12-aastane Raido tegi omal algatusel kahele lapsele – ühele
tüdrukule ja ühele poisile toredad jõulukingitused.
Viljandi noored projektist VLND eesotsas Kris Süllaga tegid
ühe pere kolmele lapsele jõulukingituse.
Esmakordselt osales Viljandi
sel aastal JCI Jõulupuu projek-

Suur aitäh kõikidele inimestele, kes on lõppenud aasta
jooksul andnud oma panuse
kas heategevuslikke üritusi
korraldades ja läbi viies, rahalisi annetusi tehes või vajalikke esemeid ning toiduaineid
kinkides.
Soovime kõigile rõõmuküllast
uut aastat ning koostöö jätkumist!

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Põhitegevus on hoonete ehitusprojektide läbivaatamise korraldamine, ehitus- ja kasutuslubadega tegelemine, samuti ehitisregistri
toimingud.
Tavakodanik satub mu juurde siis, kui tema kinnisvara, näiteks
korteri või maja andmed ehitisregistris ei vasta tegelikule olukorrale ja neid on vaja parandada või kui soovitakse alustada mingit
ehitustegevust.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses olen töötanud veidi üle kolme aasta.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

ehitusinspektor

Teisipäeviti kord kuus ootame meisterdamishuvilisi
lapsi laste- ja noortekirjanduse saalis meisterdamisklubis.
Uue aasta esimesed kogunemised on 30. jaanuaril ja
13. veebruaril kell 17. Loeme raamatut ja meisterdame!

burgist annetati rahalist abi kolmele lastega perekonnale.

Mida tehakse linnavalitsuses?

HANS PRIKS,

Uuel aastal uue hooga! Lauamänguklubi toimub kaks korda kuus kolmapäeviti, sedakorda siis 17. ja 24. jaanuaril
ning 7. veebruaril ikka 3.
saali noortenurgas pärastlõunal kell 15. Juhendaja abil on
võimalik mängida erinevaid
lauamänge. Tule ise, võta sõber kaasa ja mängime!

6. veebruaril kella 17.30–
18.30 leiab raamatukogus
aset lastevanemate kool teemal «Käitumine nutimaailmas».
Veebikonstaabel Maarja
Punak tuleb rääkima sellest,
mis meid ja meie lapsi nüüdisaegses nutimaailmas
ohustab. Veebikonstaabel
selgitab, mis on sotsiaalmeedia ning kuidas lapsed seda

Sotsiaalamet tänab heategijaid
Viljandi Linnavalitsuse
sotsiaalameti poole on
möödunud aasta jooksul
pöördunud abistamise
sooviga palju häid inimesi.
Tänu nendele oleme saanud
tuua rõõmu paljudele abi
vajavatele lastega peredele.

Kolmapäeval, 17. veebruaril kell 17.15 on loeng teemal «Diabeet ja selle tüsistused». Kõik huvilised on
oodatud!

Lauamänguklubi ja
meisterdamisklubi

Ajaloolise hoone restaureerimiseks
saab toetust taotleda
Restaureerimistoetuste avaldusi vanalinnas asuvate ajalooliste hoonete korrastamiseks saab
arhitektuuriametile esitada kuni 1. märtsini 2018. Toetust
saab küsida ehitiste avatäidete –
aknad, uksed, luugid – ja arhitektuursete detailide – rõdud,
trepid, sambad, tuulelipud, piirded – restaureerimistöödeks ja
ajalooliste hoonete värvimiseks.

Loengusari «Läbi teadmiste
tervise poole»

Linn on piisavalt väike, ükski koht ei jää liiga kaugele, elutempo on
rahulik, loodusesse minek ei nõua pikka ettevõtmist.
Linnas on üsna elav kultuurielu, jätkub nii muusikat, teatrit kui
näitusi.

Veebruaris asub giid, maailmarändur ja raamatute autor Ena Mets taas mööda
Eestimaad rändama, seekord
jutuõhtuga «Inimhetked ja
kohtumisretked». Ena lähtub
lugude valikus Maupassant’i
mõttest «Meie elule annavad
väärtuse teised elud, keda

kasutavad; mida tasuks lapsevanemal tähele panna
ning kuidas eri olukordades
käituda; kuidas ära tunda, et
asi on muutunud kriitiliseks
ja mida sellises olukorras ette võtta.
Lisainfo ja registreerimine:
Eliise Vainurm, raamatukogu huvijuht, tel 433 8673, epost eliise.vainurm@raamatukogu.viljandi.ee.

teel kohtame». Ta alustab
oma retke Võrust ja lõpetab
Värskas, peatudes kokku
viieteistkümnes Eestimaa
paigas. Viljandi linnaraamatukogu Ameerika nurgas
vestab Ena Mets lugusid 7.
jaanuari õhtul kell 17.

Raamatukogu tähistab
sünnipäeva
Viljandi linnaraamatukogu
saab 2. veebruaril 107-aastaseks. Tähistame sünnipäeva 14. veebruari õhtul kell

17.15, kui külla tulevad kirjanik Triin Soomets ja muusik Tiit Born. Kõik raamatukogu sõbrad on oodatud!

Viktoriinisari «Kultuurilaine»
täiskasvanutele
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina korraldatav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile Viljandi maakonna elanikele
ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimees
Arter, Sakala ja Eesti Loodus.
Igal kuul 15. kuupäevaks esitatakse nimetatud väljaanne-

te sisu kohta küsimused, mis
avaldatakse Viljandi linnaraamatukogu kodulehel ning on
paberil kättesaadavad ka
maakonna raamatukogudes.
Vastused tuleb esitada järgmise kuu 1. kuupäevaks. Rohkem infot Viljandi linnaraamatukogu ja maakonnaraamatukogu töötajatelt.
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Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Saksa keele kursus (õpe inglise keeles) Viljandi
avatud noortetuba
Kriidivärvi töötuba VÕÕP
«Krdi loll lind» Ugala teater
Viljandi Jazziklubi live: «Weekend Guitar Trio»
Pärimusmuusika ait
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
Kitarriõpe Viljandi avatud noortetuba
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
Margus Annuki loeng «Diabeet ja selle tüsistused»
Viljandi linnaraamatukogu
Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
Viljandimaa kergejõustiku TV 10 olümpiastardi II
etapp Paalalinna viilhall
«Rahvusvahelised õhtud #11»: Prantsusmaa
Viljandi avatud noortetuba
Klubi Ajaratas Sakala keskus
«Vanaema ja Issand jumal» Ugala teater
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Eesti noorte MV võrkpallis U-12, U-14 T Viljandi
spordikeskus
«Orpheus allilmas» Ugala teater
«Suur Eesti pidu: Hellad Velled live» Club Red
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Kohtumine loodusfotograaf Urmas Tartesega
Viljandi linnaraamatukogu
«Amalia» Ugala teater
«Mäng on alanud» Ugala teater
Jäädisko Viljandi jäähall
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
Noore kuu soovide õhtu naisteringis Päikesekillu
perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
«Väike merineitsi» (Viljandi laste- ja noorteteater)
Sakala keskus
Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba
Viljandi linnaraamatukogu
Saksa keele kursus (õpe inglise keeles) Viljandi
avatud noortetuba
«Hullumeelse päevik» (R.A.A.A.M.) Ugala teater
Viljandimaa koolidevahelised võistlused saalihokis
Viljandi Kesklinna kooli võimla
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
Kitarriõpe Viljandi avatud noortetuba
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Viimsi/Tööriistamarket Viljandi spordikeskus
Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
Terviseloeng «Haigustest vabaks!» Sakala keskus
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Muusikaviktoriin Raamatubaar Romaan
EKSL-i koolidevahelised võistlused saalijalgpallis
Viljandi spordikeskus
«Vanaema ja Issand jumal» Ugala teater
Harmoonia veiniklubi: Ventisquero veinimaja Tšiilist
Restoran Harmoonia
«Tantsumaja: «Hiiu kannel»» Pärimusmuusika ait
Mart Saar – «Retromuusika helis ja pldis»
mälumäng Lokaal Legend
Viljandimaa MV saalijalgpallis Viljandi spordikeskus
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«Amalia» Ugala teater
«Mäng on alanud» Ugala teater
Jäädisko Viljandi jäähall
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
VIII Mulgi uisumaraton Viljandi järv
Naiselik puudutuse kunst Viljandi joogakeskus
«Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Kes elab metsa sees» Viljandi nukuteater
Saksa keele kursus (õpe inglise keeles) Viljandi
avatud noortetuba
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Andrus Vaarik «Elu on parim meelelahutus» Ugala
teater
Viljandimaa koolidevahelised võistlused saalihokis
Viljandi Kesklinna kooli võimla
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
Viljandi Metsaklubi Sakala keskus
Pensionäride Liidu kohtumine Contraga Sakala
keskus
Viljandimaa talvised noorte meistrivõistlused
kergejõustikus Paalalinna viilhall
Kitarriõpe Viljandi avatud noortetuba
Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – HC
Tallinn Viljandi spordikeskus
«VolkStuudio: Alla Massa (Guinea missa)»
Pärimusmuusika ait
Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
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«Emadepäev» Ugala teater
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
«Emadepäev» Ugala teater
Janno Puusepa «Missioon» esietendus Seasaare
teater
«Helirännak x Sound Journey» Viljandi
joogakeskus
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Vabamaadluse noorteturniir Viljandi spordikeskus
Viljandimaa talvised meistrivõistlused
kergejõustikus Paalalinna viilhall
«Hipide revolutsioon» (Ugala teatri ja R.A.A.A.M.-i
«EV100» teatriprojekt) Ugala teater
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Riihimäen Cocks
Viljandi spordikeskus
Jäädisko Viljandi jäähall
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC Kehra /
Horizon Pulp & Paper Viljandi spordikeskus
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Hipide revolutsioon» (Ugala teatri ja R.A.A.A.M.-i
«EV100» teatriprojekt) Ugala teater
Saksa keele kursus (õpe inglise keeles) Viljandi
avatud noortetuba
Lastevanemate kool: käitumine nutimaailmas
Viljandi linnaraamatukogu
«Hipide revolutsioon» (Ugala teatri ja R.A.A.A.M.-i
«EV100» teatriprojekt) Ugala teater
«LauamängudeÖÖ #6» Viljandi avatud
noortetuba
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
Kitarriõpe Viljandi avatud noortetuba
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
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Külas Ena Mets – «Lood inimhetkedest ja
kohtumisretkedest» Viljandi linnaraamatukogu
«Mehi pole kunagi palju» 16+ (vene keeles) Sakala
keskus
«Nähtamatu daam» Ugala teater
Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
Päevane kontsertkohtumine: Andres Dvinjaninov
Pärimusmuusika ait
«Tasujad» Ugala teater
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Muusikaviktoriin Raamatubaar Romaan
Eesti noorte D-klassi meistrivõistlused käsipallis
Viljandi spordikeskus
«Vanaema ja Issand jumal» Ugala teater
Festival koolitants 2018: Viljandimaa tantsupäev
Sakala keskus
Eesti noorte D-klassi meistrivõistlused käsipallis
Viljandi spordikeskus
«Emadepäev» Ugala teater
Jäädisko Viljandi jäähall
Eesti noorte D-klassi meistrivõistlused käsipallis
Viljandi spordikeskus
Represseeritute klubi Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Lumekuninganna» Ugala teater
Saksa keele kursus (õpe inglise keeles) Viljandi
avatud noortetuba
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Sätendav pimedus» Ugala teater
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
Kitarriõpe Viljandi avatud noortetuba
Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
Sõbrapäev VANT-is Viljandi avatud noortetuba
Raamatukogu tähistab sünnipäeva: külas kirjanik
Triin Soomets ja muusik Tiit Born Viljandi
linnaraamatukogu
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Orpheus allilmas» Ugala teater
«VolkStuudio: Siidkeeltega hiina tsitter (qin)»
Pärimusmuusika ait
Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
«Tuuni oma märkmikku!» Viljandi avatud noortetuba
«Mandigma»: Stefan ja Diederik Timmermans
(Belgia) Pärimusmuusika ait
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Klubi Ajaratas Sakala keskus
Lamamiskontsert: Sänni Noormets – «Introverted
Bird» Pärimusmuusika ait
«Lovesong. Ühe armastuse lugu.» Ugala teater
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala teater
LTK Sakala XXXIV karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
Kesklinna kooli võimla
Noorteliiga III tennises Viljandi tennisehall
Mulgi raskusheide Paalalinna viilhall
Pitsikursus algajatele Liina Langi juhendamisel
Bonifatiuse gild
«Amalia» Ugala teater
«Mäng on alanud» Ugala teater
Kontsert-õhtusöök: Pearu Paulus akustilise bändiga
Restoran Harmoonia
Sõbrapäeva jäädisko Viljandi jäähall
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Kohe näha, et vanad sõbrad!» (Komöödiateater)
Ugala teater
«Moraal» Ugala teater

Näitused
KONDASE KESKUS

korraldab Viljandi Fotoklubi
eesotsas Peeter Sinkiga.

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Avatud on tervet maja täitev
väljapanek «Reaalsuse jäätmed», mis koosneb vanadest
laboratooriumi jäätmetest tehtud disainmööblist ja valgustitest. Disainer on insener Ain
Toim.

Rohkem teavet leiate Viljandi
Fotoklubi Facebooki lehelt.

30. jaanuarini on trepihallis avatud näitus «Germanist, luuletaja, tõlkija Rein Sepp». Rein Sepp
(1921–1995) on eestindanud
rea skandinaavia, saksa ja inglise kultuuritekste, sh eeposed
«Vanem Edda», «Noorem Edda»,
«Nibelungide laul» ja «Beowulf».
Ta on kirjutanud luuletusi ja raamatuid ning pälvis 1977. aastal
Juhan Smuuli nimelise kirjanduse preemia. Näitus annab ülevaate tema perekonnast, kooliaastatest, kirjanduslikust tegevusest ja tema loomingu kajastustest teatris ja filmis.

Pikk tänav 8

LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
Avatud on «Viljandi aasta foto
2017» konkursi näitus. Näitusele on oodatud kõik hobi- ja profifotograafid, et hetke tabamise
kunstis kord aastas mõõtu võtta. Oma töid saab eksponeerida
mitmes kategoorias. Konkurssi

SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
8. veebruarini on avatud Peeter
Ora maalinäitus «Utoopia».
Inimkonna püüdlus luua täiuslikumat maailma on universaalne ja igikestev. Igasse otsingusse on juba eos kätketud eksimused ja tagasilöögid, kuid neile
vaatamata on uute teadmiste
järgi janunemine vastupandamatu.

Tallinna tänav 11/1

1. veebruarist on trepihallis ava-

tud näitus «Identiteedi olemus».
Näitus esitleb viie noore ja andeka soome fotokunstniku loomingut. Fotograafid käsitlevad oma
töödes identiteedi ja mäluga
seotud küsimusi, kasutades selleks erinevaid tehnikaid alates
mustvalgest filmist kollaažideni.
Näitusel osalevad: Hanna Råst,
Ida Taavitsainen, Salla Lahtinen,
Vanessa Forstén ja Fia Doepel.
GALERII IMAGI

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

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
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 on jumalateenistus.

