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1. mail läheb Viljandi linnastaadionilt järvejooksu rajale mitu tuhat jooksjat ja kepikõndijat, kellele kõik on oodatud kaasa elama.

Läheneb 89. suurjooks ümber Viljandi järve
Eesti vanim rahvaspordivõistlus toob 1. mail taas
starti tuhanded jooksjad ja
kepikõndijad, et teha ring
ümber Viljandi järve.

Mullu püstitati 1. maiks registreerujate rekord, sest jooksule
ja kepikõnnile pani end kirja pisut üle 4000 inimese. Möödunud reedeks oli end jooksul registreerinud 2562 osalejat ja kepikõnnile 472.

Tänaseks on kokku pandud
esimene stardiprotokoll ja seda
koostades arvestatakse eelmise
või üle-eelmise aasta tulemustega. Need, kes registreeruvad aprilli teises pooles, saavad numbri, mis annab neile koha stardirivi lõpus.
Kui seni on päev enne ümber
Viljandi järve jooksu põhistarti
läinud 12 kilomeetri pikkusele
teatejooksule vaid koolide kümneliikmelised võistkonnad, siis

tänavu on starti oodatud ka ettevõtete võistkonnad.
«Ettevõtted ja asutused toetavad oma töötajate sportimist
üha rohkem ning järjest enam
luuakse firmade spordiklubisid.
See ühendab töötajaid ning tahetakse ühiselt võistlemas käia,»
rääkis MyFitnessi spordiklubi
treener Raivo Nõmm, kes tänavu teatejooksu korraldab.
Et huvi ettevõtete teatejooksule on Nõmme sõnul väga suur,

tuuaksegi see ümber Viljandi
järve jooksu programmi. Start
antakse 30. aprillil kell 17.30
Viljandi staadionil koos koolide
võistkondadega.
Reeglid on täpselt samad, mis
koolide esindustelegi. Ühes
võistkonnas peab olema viis
naist ja viis meest, läbitakse
500–2000 meetri pikkused distantsid ning jooks käib mööda
terviserada.
Mitmel aastal ümber Viljandi

Briti pop-up saatkond Viljandis
tähistab riikide 100-aastast sõprust
10. mail saabub Viljandisse Briti
saadik Theresa Bubbear koos
oma meeskonnaga ja kutsub Viljandi elanikke teepeole, et tähistada 100 aasta täitumist Eesti ja
Suurbritannia vahelise sõpruse
algusest. Külaskäik toimub tervet
Eestit hõlmava ringsõidu raames.
«Me külastame selle aasta
jooksul igat Eesti maakonda,
sest soovime tähistada Eesti
100. sünnipäeva ja meie sõpruse 100. aastapäeva kõigi Eesti

inimestega. Esimesed pop-up
saatkonnad näitasid inimeste
suurt huvi meie tegemiste vastu
ja oleme rõõmsad, et saame suhelda paljude toredate inimestega üle terve riigi,» rääkis saadik.
Ehtbritilik teepidu algab Sakala keskuses 10. mail kell 15. Ürituse krooniks on saadiku residentsi koka valmistatud eriline
tort. Sissepääs peole on tasuta
ning avatud kõigile huvilistele.
Samuti kohtub Briti saadik päe-

va jooksul Viljandi linnapea ja
kohaliku elu edendajatega.
Tähistamaks Eesti 100. sünnipäeva ning Eesti ja Suurbritannia vahelise sõpruse 100. aastapäeva avatakse 2018. aasta
jooksul Briti pop-up saatkonnad
kõigis 15 Eesti maakonnas. Lisaks korraldab briti saatkond
virtuaalnäituse Briti Kuningliku
Mereväe toetusest Eesti vabadussõjas aadressil www.ukandestonia.ee ning viib läbi kooli-

lastele mõeldud loomekonkursi
(competition.ukandestonia.ee),
mille auhindadeks on kutsed tänavusele Suubritannia kuninganna Elizabeth II auks peetavale sünnipäevapeole.
Lisainfot pop-up saatkondade
ja teiste Eesti 100. sünnipäevaga seotud Briti saatkonna ürituste kohta leiab saatkonna sotsiaalmeediakanalitest British
Embassy Tallinn Facebookis ja
@UKinEstonia Twitteris.

järve jooksu esikümnes lõpetanud ja parima viljandlase tiitli
välja jooksnud Raivo Nõmm lisas, et päev enne põhijooksu on
lühikese, aga kiire distantsi läbimine väga hea ettevalmistus.
«See on ideaalne soojendus. Lisaks annab see võimaluse tulla
ühiselt päev varem kohale ja
vaadata seejärel, mida Viljandil
veel pakkuda on.»
Ümber Viljandi järve jooksu
start antakse 1. mail kell 12. Ke-

Viljandi
arvudes

pikõndijad asuvad rajale kümme minutit hiljem. Tänavune
jooks on kogu suve kestva Selveri Eesti linnajooksude sarja
avaetapp.
Jooksule saab registreeruda
veebilehel www.viljandijarvejooks.ee.
Ümber Viljandi järve jooks on
Eesti vanim traditsiooniline
spordivõistlus, mis esimest korda sai teoks 1928. aasta 7. juulil.

• Registreeritud elanikke: 17 757
• Sünnid märtsis: 10
• Registreeritud töötuid: 299
• Töötusprotsent: 4,3*
• Vabad töökohad: 93*
• Keskmine palk: 1103*

* 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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Raekojas räägitakse
kaasavast eelarvest
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Harri Juhani Aaltonen
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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omanikud! Palun vaadake üle
oma kinnistud, aadressitähised ja nende seisukord. Samuti palume teada anda kohtadest, kus puudub tänavanimetuse tähis. Kõigepealt korrastage oma maja aadressitähis.
Oleme tänulikud teie ettepanekute eest puuduolevate tänavanimetuste kohta.
Ootame teie ettepanekuid
aadressil heakord@viljandi.ee.
Täpsemalt loe uue korra
kohta www.viljandi.ee/aadressitahised.

Ja kolmandaks. Et teada saada viljandlaste ja mujalt siia käivate inimeste liikumisvõimaluste paranemisest, tuleks mõne
aja möödudes korralda kogukonnas küsitlus, kui tasutud, rõhutan, tasutud, ühistransport on
toiminud. Ausalt, mina sellele
praeguse seisuga küll relevantset vastust ei tea.

Mitte kuidagi. Välja arvatud nende puhul, kes juba nüüd sõidavad bussiga. Miks nii?
Tasuta ühistranspordi kava ju
ei too juurde mitte ühtegi uut liini. See ei korrasta ega ajasta
uuesti praeguseid sõiduplaane.
See ei too ühtegi uut bussi liinile, vaid on otsene kingitus bussiettevõtjatele, kelle huvi pole
enam tarbija ehk bussikasutaja,
vaid klient ehk avalik sektor.
Samuti võtab see raha nendelt
maal elavatelt inimestelt, kes on

sunnitud tööl käimiseks kasutama enda autot või mingit muud
liikumisvahendit kui ühistransport. On ju tõsiasi, et väga mitmes kohas on ühistransport rohkem mõeldud inimestele, kellel
on aega keset päeva, ning ei pea
higi palgel tööd rügama, et perele leib lauale tuua. Tööle mineval inimesel on vaja tööle jõuda
õigel ajal.
Vabariigi valitsuse välja pakutud «tasuta» teenus on väga kaugel sellest, et see ka tegelikkuses

oleks tasuta. Selle plekivad kinni autoomanikud, suitsetajad, alkoholitarbijad ja loomulikult tulumaksu maksvad töölkäivad inimesed. Kui riigil on raha üle ja
hullumeelselt tahame seda kasutada ühistranspordi parandamiseks, kasutagem seda siis nii, et
bussid sõidaksid hommikul linna
ja vähemalt õhtul tagasi. Siis
oleks sellest kasu ka töötaval inimesel ehk sellel, kelle õlgadel lasub terve meie riigi eksisteerimine!

Hea ja tasuta ühistransport on
oluline ja vajalik avalik teenus.
Riik on aastaid toetanud maakondlikku ühistransporti ja mitte vähe. Senist bussidotatsiooni
21 miljonit jagasid üle Eesti
maavalitsused, nüüd teevad seda maakondlikud ühistranspordikeskused. Bussisõitu, olgu see
tasuta või tasuline, korraldavad
nüüd linnad ja vallad ühiselt. Lisandub veel 21 miljonit, poolaastal 14. Saab katta piletitulu
ning korrastada ja arendada liinivõrku.
Keskerakond on aastaid seisnud nii riigis kui ka Viljandis tasuta ühistranspordi eest. Olen

isegi olnud selle võitluse ja arutelu eesliinil. Viljandi linna bussiliinid on maakondlikud, linnalähiliinid on linnas ja vallas. Tasuta sõit rakendub ka meil. Eelarvesse vabaneb oma 150 000
eurot. Tulevad paremad bussid,
liinivõrk tiheneb. Samuti korrastame koolide staadionid ja pakume tasuta lasteaiatoitu.
Loodan minagi, et linnad-vallad ei võta oma osalusi ühistranspordist välja, pigem ikka
vastupidi. Riigi toetus on inimestele lisavahend, see regionaalpoliitiline samm vähendab
igapäevaseid kulutusi. Igal avalikul teenusel on oma hind.

Mulle on arusaamatu jutt, et
busse ja liine on vähe, liinivõrk
ei ole meelepärane, tagatipuks
kehvad kruusateed. Ei sündinud
ühistransport ju täna. Neid asju
tuleb paremini korraldada, leida vahendid riigi ja omavalitsuste koostöös ja anda aega.
Oluline on kõigi kruusateede
tolmuvabaks muutmine, mis riigiteede osas maksab 724 miljonit eurot. Viljandimaal on neid
väga palju.
Nüüd tuleb edasi minna pikaajaliste lepingute alusel leitud
vedajate riigihangetega, riigi lisarahastus tagab inimestele tasuta sõidu.

Arvestades, et valitsuse plaan
on praegu veel sedavõrd toores,
ei tihka ma midagi erilist oletada. Isiklikult ei ole ma üleriigilise tasuta ühistranspordi idee
suurim toetaja, sest näen investeeringuks planeeritavale rahale mitut teist transpordiga seotud rakendust.
Näiteks väärivad paljud maakonnas kulgevad riigimaanteed

lisahoolt. Samamoodi tasuks
mõelda riigi toel ühistranspordi
graafikute tihendamisele. Ehk
siis ma soovitaksin valitsusel
mõelda, kas üleriigiline tasuta
transport on ikkagi see, mida
me nii väga vajame.
Kui kellegi liiklemist toetada,
siis siin sekundeerin ideele soodustada koolinoorte, üliõpilaste
ja pensioniealiste sõitu. Neid

puudutab ühistranspordivõrk
kõige enam. Ma ise liiklen kaks
kuni neli korda kuus edasi-tagasi Tallinna vahet ning enamasti
bussiga. Loomulikult oleks tore
seda teha tasuta, kuid arvestades meie riigi rahalist võimekust, kasutaksin ma seda raha
pigem jätkusuutlikumateks investeeringuteks.

Valitsuse soov tagada terves Eestis tasuta bussisõit on selgelt osa
valimiskampaaniast, kus maksumaksja raha ei loeta.
Me kõik teame, et tasuta lõunaid pole olemas ja iga asi tuleb
millegi arvelt. Maksumaksja rahaga selliselt ümber käimist
võib pidada pahatahtlikuks kui
mitte lausa kuritegelikuks.
Doteerides tasuta bussisõitu
peab eelkõige lähtuma probleemi püstitusest ehk mida täpsemalt sellega lahendatakse. Kas

praegu on ühiskonnas läbiv
probleem bussipiletite maksumus või siiski bussiliinide tihedus ja marsruut hajaasutusega
piirkondades?
Esmapilgul tundub tõesti, et
riik hoolib rahvast ja teeb «tasuta» asjaga suure kingituse. Tegelikult on siin peidus vasakpopulistide soov inimestele meeldida
ja seda juhtub vaid kord nelja
aasta tagant. Uus valimiskampaania on alanud.
Rääkides soodustuste loomi-

sest tasuks mõelda vajaduspõhisuse peale, aidates ja toetades
neid, kes seda abi tõesti vajavad.
Aidata tuleb tõelisi abivajajaid
ning mitte puistada raha lennukilt sinna, kus juba on piisavalt.
Ühiskonna kõige suuremas
vaesusriskis on siiski pensionärid, suurperede lapsed ja üksikvanemad. Aitamaks just neid
inimesi tuleks luua tasuta sõiduvõimalus vastavalt kriteeriumitele ja majanduslikule olukorrale.

Isamaa ja Res Publica
saadikurühma esimees
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Linnavalitsus kehtestas oma
määrusega uued aadressitähiste nõuded.
Uus määrus kohaldub uute
aadressitähiste paigaldamisel
ja olemasolevate aadressitähiste väljavahetamisel. Olemasolevad aadressitähised vahetatakse välja vajaduse tekkimisel.
Erikujundusega aadressitähis lahendatakse ehitusprojektis või kooskõlastatakse Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriametiga.
Head viljandlased ja ehitiste

ühiskondlik-majanduslikus formatsioonis, mida kutsusti sotsialismiks. Kui sotsialism see oli,
on muidugi iseküsimus. Minu
mäletamist mööda ei olnud ka
siis ühistransport tasuta ja vist
ainult sõjaveteranid ning kagebešnikud said priilt sõita. Kas
me nüüd teeme siis sammu tagasi, et astuda tasuta ühistranspordiga kommunismi?

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Lisainfot saab küsida sotsiaalameti
telefonidel
435 4759, 528 3723 või
e-postil karin.kiis@viljandi.ee.

Aadressitähistele
kehtivad uued
nõuded

Esiteks: tasuta lõunaid pole olemas ja pole ka tasuta ühistransporti, vaid maksumaksja tasutud ühistransport. Keskvalitsus
võiks demagoogiliselt peenhäälestatud populistlike väljenditega tagasihoidlikum olla ning
oma rahvaga suheldes otse ja
ausalt väljenduda.
Teiseks: alles veerandsada aastat tagasi olime me ühes teises

Tiit Jürmann,

og

Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5A.
Taotluse juurde tuleb esitada
avalduse esitamise eelse kolme kalendrikuu eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted.
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. aprilliks
lasteaialaste toitlustamise toetuse taotlusi. Toetust saavad
pered, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle
lapsed käivad linna lasteaias
ja kelle pere kolme eelneva
kuu netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist
on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige
280 €, iga järgnev täisealine
liige 224 € ja alaealised pereliikmed 336 €).
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Sotsiaalamet ootab
lasteaialaste
toitlustamise
toetuse taotlusi
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ti rajamist eramaale. Tegelikult võiksid sellised ideed teatud tingimustel ikkagi lubatud
olla, kui nad jäävad avalikku
kasutusse,» rääkis linnapea.
Ta lisas, et konkursile ideede
esitajate tagasiside on kõige
olulisem, sest kaasava eelarve
peaeesmärk ongi kaasamine.
«Kui suudame ühiselt reeglistiku läbi arutada, muutub kaasava eelarve protsess kindlasti kõigile arusaadavamaks.»
Koosoleku tulemusena muudab linnavalitsus tänapäevasemaks kaasava eelarve menetlemise korra, mille alusel
korraldatakse sügisel tänavuaastane ideede kogumine ja
rahvahääletus.

Mil määral parandab vabariigi valitsuse tasuta ühistranspordi kava
viljandlaste ja mujalt siia käivate inimeste liikumisvõimalusi?
og

Kolmapäeval, 18. aprillil kell
17.15 on raekoja saalis avalik
koosolek, kus arutatakse Viljandi kaasava eelarve korraldust. Koosolekule on kutsutud
varasemate aastate ideede esitajad, kuid oodatud on kõik
huvilised, kes soovivad kaasava eelarve korralduse osas sõna võtta.
Linnapea Madis Timpsoni
sõnul soovib linnavalitsus
muuta kaasava eelarve protsessi inimestele lihtsamaks
ning sobivate ideede ringi
laiendada. «Varasematel aastatel on probleeme olnud näiteks sellega, et kohe on konkurentsist langenud ideed,
mis puudutavad mõne objek-

Viljandi Linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Ketlin Karu
Kätlin Luik
Laura Ripats
Liisbeth Jade Soll
Loore Žulinskaja
Loreen Sinimets
Nora Aun
Saara Elbag
Sebastian Paju
Sofia Isabel Nicolau Costa
Sofia Viitak
Thoren Kristen Oja
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Ahti Järve
Ats Tammoja
Dominic Tumala
Elisabet Müllerson
Elizabeth Kukk
Henri Pihu
Iris Mäemets
Jacob Tõnisalu
Johann Kallas
Kaisa Piik
Karl Luik
Karola Kallas
Katre Kallas
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2018. aasta esimeses kvartalis
sündinud viljandlased

Rein Suurkask

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühma esimees
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Aia- ja haljastusjäätmete tasuta
äravedu algab 23. aprillil

Viljandimaal sündinud Aime
Andra Martinson kinkis eesti
100. sünnipäeva puhul Viljandi linnaraamatukogule
aastase ligipääsu ajalehe Vaba Eesti Sõna (Free Estonian
Word) elektroonilisele väljaandele.
Nädalaleht kajastab Amee-

Selleks, et ettevõtmisega
saavutada hea tulemus, on
vaja väga täpselt jälgida aiaja haljastusjäätmete
kogumiseks etteantud
nõudeid.

Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks
ja kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti
raskus ei ületaks 25 kilogrammi.
Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja
äraveole eelneval päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata
kaarti). Näiteks esmaspäeviti
võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa
maantee ja Uueveski tee ning
Carl Robert Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord ja
kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal
enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis panna veole eelneval päeval: nii ei jää see
järgmise nädala veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule ei
sõida. Juhime tähelepanu ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära
ühel ja samal ajal. Põhjus on erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja muret tunda, miks oksad viidi ära,
aga lehed jäeti sel korral maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole tarvis eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
territooriumitelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.

Vaba Eesti Sõna
rika Ühendriikides elavate
eestlaste ettevõtmisi, spordi-, kunsti- ja kultuurisündmusi ning Eesti uudiseid.
Kõik huvilised saavad ajalehte lugeda raamatukogu 2.
saali Ameerika teabepunktis
ja neljandas saalis.

Koduteenindus
Koduteenindus on teavikute
koju toomise teenus, mida
raamatukogu pakub eakatele ja liikumispuudega inimestele, kellel puudub võimalus ise raamatukokku tulla. Teenus on tasuta.
Koduteenindust pakutakse
inimestele, kelle elukoht on
Viljandi linn. Teenuse kasutamiseks registreeritakse kasutaja Viljandi linnaraamatukogu lugejaks.
Teavikuid tuuakse koju
kaks korda kuus. Korraga
saab laenata kuni kümme

teavikut. Koju on võimalik
tellida raamatuid ja ajakirju
kõigist Viljandi linnaraamatukogu saalidest (raamatud,
ajakirjad, CD-d, DVD-d jms).
Teavikuid on võimalik iseseisvalt otsida e-kataloogist
Urram, küsida raamatukoguhoidjalt e-posti või telefoni teel.
Huvi korral võtke ühendust
Viljandi linnaraamatukogu
teenindusjuhi Rene Vahtraga
telefonil 5750 2920 või eposti aadressil rene.vahtra@
raamatukogu.viljandi.ee.

Looduse- ja rännumees
Hendrik Relve
Neljapäeval, 19. aprillil kell
17 kohtub Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis lugejatega rännu- ja loodusemees Hendrik Relve. KirjaKui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Eraisikud,
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Viljandi linnas,
saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle
anda. Viljandi jäätmejaam asub
aadressil Pärnu maantee 36
ning on avatud esmaspäevast
reedeni kella 9–18 ning laupäeviti kella 9–15. Kontakttelefon
on 434 9469.
2011. aasta 30. märtsil Viljandi Linnavolikogu kehtestatud
jäätmehoolduseeskirja (parag-

Veopäevade kava ja piirkonnad
on märgitud kaardil
• Esmaspäev – 23. aprill ja 30. aprill
• Teisipäev – 24. aprill ja 1. mai
• Kolmapäev – 25. aprill ja 2. mai
• Neljapäev – 26. aprill ja 3. mai
• Reede – 27. aprill ja 4. mai

rahv 4 lõige 3) järgi võib aia- ja
haljastujäätmeid oma kinnistul
põletada ajavahemikus 1. aprillist kuni 2. maini ja 15. septembrist kuni 1. novembrini
täites seejuures kõiki tuleohu-

tuse seaduses sätestatud nõudeid.
Lisainfo:
Iris Mäemets, keskkonnaspetsialist, telefon 435 4718.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu tööülesanne on toetada Viljandi linna elanikke sotsiaalsel toimetulekul ja parema elukvaliteedi tagamisel. Minu töö sisu on abivajajate nõustamine, informatsiooni andmine sotsiaaltoetuste ja
teenuste saamise võimalustest ja tingimustest. Samuti riiklike ja linnaeelarvest makstavate ühekordsete sotsiaaltoetuste avalduste menetlemine.
Kui näiteks teedespetsialist laseb linnas teeaugu ära lappida või
ehitusspetsialisti juhendamisel remonditakse mõni hoone, siis on
see kõigile nähtav, aga kui sotsiaalameti töötaja annab inimesele
nõu ja aitab teda tema probleemide lahendamisel, siis üldjuhul teab
seda ainult tema või tema väga lähedased inimesed. Selles suhtes
on meie töö teistele nähtamatu.
Loodan, et minu töö tulemusena on meie ümber rohkem rahulolevaid ja õnnelikke inimesi.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Mais täitub linnavalitsuses tööle asumisest 24 aastat.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

GAIDE MIKKOR,

toetuste spetsialist

Viljandis on rahulik elukeskkond ja kaunis loodus. Kuna linn on väike, siis on alati võimalik ühest kohast teise jõuda jalgsi. Turvaline
on liigelda ka jalgrattaga. Linnas on väga head võimalused tervisespordiga tegelemiseks. Samuti toimub siin palju kultuuri- ja spordisündmusi.

nik tutvustab oma raamatut
«Kiviaja puudutus», mis
kuulutati 2017. aasta parimaks reisiraamatuks.

Merily Porovarti luulekogu
«Las lendan ma» esitlus
26. aprillil kell 17.15 tuleb
raamatukogu teise saali
Ameerika teabepunkti oma
esimest luulekogu «Las lendan ma» esitlema Merily Porovart. Selles kogumikus on
luuletusi aastatest 2009–
2018 ja sellesse ajavahemikku jääb ka poetessi Viljandis
elatud aeg – august 2014 kuni veebruar 2016. Teda inspireerib kirjutama loodus,
inimeste seigad, juhtumised,

ütlemised, eesti keele sõnakiiksud ja muidugi armastus.
Viljandlased tunnevad teda
eelkõige saareneiuna, kes
paljajalu tänavatel patseeris.
Suurema osa oma elust on ta
olnud Saaremaal, põgusalt
Viljandis ja killuke ka Muhumaal. Raamatuesitlusel loob
väikekandlega meeleolu Viljandi kultuuriakadeemia
koolimuusika tudeng, saarlanna Sigrid Vinn.

Lühinäidend «Kodu», väike
episood Johann Köleri elust
Neljapäeval, 17. mail kell
17.30 etendub raamatukogu linnagaleriis H. Salu romaani «Talvepaleest Lubjasaarele» materjalide põhjal
valminud põimik «Kodu».
«Kodu» jutustab Johann Kölerist, kes tuleb pärast pikka

eemalolekut isa koju. Kohtumine vanematega ja lapsepõlvemaaga kinnistavad
temas vajadust eesti rahvast
nende raskes olukorras kuidagi aidata. Valmivad ema
ja isa portree ning maal kodutalust.

Koolivaheaeg
23.–26. aprillini on Viljandi
linnaraamatukogus koolivaheaja üritused.

Kell 11 saab laste- ja noortekirjanduse saalis meisterdada.

Euroopa päeva raames külas
Marina Kaljurand
Esmaspäeval, 14. mail kella
12–13 on Viljandi linnaraamatukogus külas Marina
Kaljurand. Kohtumisel räägitakse noortega Euroopa Liidu väljakutsetest, tulevikust
ja Eestist Euroopa Liidus.

Arutletakse, mida koolinoored arvavad Euroopa Liidu teemadest ja Eesti teemadest Euroopa Liidus ning
kuidas saavad nemad panustada Euroopa Liidu aruteludesse.
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Esmaspäev, 16. aprill 2018

Kultuuri- ja spordisündmused
APRILL
E 16
T 17

11.00
18.00
11.00
11.00
17.00
19.00

K 18

11.00
11.00
12.00
13.00
15.00
17.00
17.15
17.30
19.00

N 19

19.00
19.00
11.00
11.00
13.00
17.00
17.00
17.00
17.00
19.00

R 20

20.00
11.00
11.00
11.00
18.30
19.00
20.00

L 21

21.00
22.00
23.00
12.00
12.00
13.00
17.00
18.00
18.00

P 22

E 23

19.00
22.00
15.00
16.00
11.00
17.00
18.00
19.00
19.00
19.00

T 24

11.00
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.00
19.00
20.00
20.00

K 25

11.00
11.00
12.00
17.00
19.00
19.00
19.00

«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Sinine jänes, punane rebane, kollane …» Viljandi
nukuteater
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Viljandi Jazzkaareke»: «Aitäh, Valter Ojakäär!»
Pärimusmuusika ait
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Viljandimaa MV vabamaadluses Viljandi spordikeskus
Päevane kontsertkohtumine: Triinu Taul
Pärimusmuusika ait
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Matkaklubi kohtumine Viljandi avatud noortetuba
Südamenädal: laste ja noorte treening. Kui palju on
tervislik? Viljandi linnaraamatukogu
Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
«Viljandi Jazzkaareke»: Corpo (Rootsi)
Pärimusmuusika ait
«VolkStuudio»: «Bulgaaria pulm» Pärimusmuusika ait
Mulksu mälumäng Vinoteek Mulks
Eesti politsei spordiliidu korvpallimeistrivõistlused
Viljandi spordikeskus
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Pärnakivi jooks Hubert Pärnakivi ausammas
Viljandi XXIII järvejooksu ja kepikõnni sari 2018
Tenniseväljakud
«Tuuni oma raamatut» – juhib Kertu Kaljur Viljandi
avatud noortetuba
Noorte pärimusbändide konkurss Pärimusmuusika ait
Kohtumisõhtu Hendrik Relvega Viljandi
linnaraamatukogu
Stella Kruusamäe tantsulavastus «(S)he is water»
Koidu seltsimaja
Muusikaviktoriin Raamatubaar Romaan
Eesti politsei spordiliidu korvpallimeistrivõistlused
Viljandi spordikeskus
«Tuul kuu pealt» Ugala teater
Suur üleriigiline võistumängimine Pärimusmuusika ait
Klubi Ajaratas Sakala keskus
Tantsumaja: TÜ VKA pärimusmuusikute eri
Pärimusmuusika ait
«Mart Saar – Retromuusika helis ja pildis» /
mälumäng Lokaal Legend
Ans. Andur + Fire at Seaparks Lennukitehas
Kolumbus Kris Pubi Suur Vend
Kapriiz / DJ Maier Club Red
Hariduskonverents waldorfpedagoogikast «Kas
julgen Vaimust vaimustuda?» Sakala keskus
Loeng «Kuidas tunda end parema emana/isana, kui
juhe taas kokku jookseb?» Hotell Centrum
Näituse «Reception for Estonia: Crossing Paths»
avamine Kondase keskus
«Elav laip» Esietendus Ugala teater
«Viljandi Jazzkaareke»: Perekontsert – Eeva ja Villu
Talsi Pärimusmuusika ait
Vaheaeg VANTis: rahvusvahelised õhtud #14 Kreeka
Viljandi avatud noortetuba
Kakaotseremoonia Viljandi joogakeskus
Henri Tali ja Madis Ligi Pubi Suur Vend
Jaanis Valgu dokumentaalfilm «Ahto. Unistuste jaht»
+ kohtumine autoriga Pärimusmuusika ait
«Mutionu sünnipäev» Viljandi nukuteater
Vaheajahommik Viljandi linnaraamatukogu
Vaheaeg VANTis: jengaturniir Viljandi avatud
noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Viljandi Jazzkaareke»: Kristjan Randalu trio
«Absence» Pärimusmuusika ait
«Tantsunädal 2018»: tantsulavastus «Sisesosinad» TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
Vaheajahommik Viljandi linnaraamatukogu
«Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
Vaheaeg VANTis: aaretejaht Viljandi avatud noortetuba
«Tantsunädal 2018»: performance «Teadustants?
Teadustants!» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia»: Taavet Jansen
«Etenduskunstide piirialad, sünteesid ja eraldatus»
Pärimusmuusika ait
«Elav laip» Ugala teater
Piret Jaaksi «Öökuninganna» Ugala teater
«Viljandi Jazzkaareke»: Delbecq 3 (PrantsusmaaKanada-Kongo) Pärimusmuusika ait
Stella Kruusamäe tantsulavastus «(S)he is water»
Koidu seltsimaja
MandoTrio debüütalbumi «Ilma sünnib»
esitluskontsert Džässiklubi Jasm
Vaheajahommik Viljandi linnaraamatukogu
Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
Metsaklubi Sakala keskus
Vaheaeg VANTis: «Tuuni oma meeme!» Viljandi
avatud noortetuba
«Elav laip» Ugala teater
Starlight Cabaret’ külalisetendus. Revüülavastuse
«Forever Young» kontsertversioon Ugala teater
«Tantsunädal 2018»: tantsulavastus «Random» TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia

N 26

19.00
09.00
11.00
11.00
17.00
17.00
17.15
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

R 27

10.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
22.00
22.00
23.00

L 28

10.00
11.00
12.00
12.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00
19.00

P 29

E 30

20.30
22.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

«Mida mehed tegelikult tahavad?» Pärimusmuusika ait
«Tantsunädal 2018»: non-stop tants Centrumi keskus
Vaheajahommik Viljandi linnaraamatukogu
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
Vaheaeg VANTis: matkaklubi kohtumine Viljandi
avatud noortetuba
Omaloominguvõistluse lõpetamine Viljandi
linnaraamatukogu
Merily Porovarti luulekogu «Las lendan ma» esitlus
Viljandi linnaraamatukogu
«Hipide revolutsioon» Ugala teater
«Mee hind» Ugala teater
ON teatri monolavastus «Mitteinimene» Lennukitehas
Peeter Oja stand-up etendus «Eestlased – erilised
inimesed» Pärimusmuusika ait
«Tantsunädal 2018»: tantsulavastus «Masc» TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
«Tantsunädal 2018»: tantsu- ja tsirkuseetendus
«Värvilised mängud» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
«Tantsunädal 2018»: tantsu- ja tsirkuseetendus
«Värvilised mängud» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Vaheaeg VANTis: lauamängude öö #8 Viljandi
avatud noortetuba
«Amalia» Ugala teater
«Mäng on alanud» Ugala teater
«Tantsunädal 2018»: Ekaterina Soorski loeng
«Passive training in every day life» TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
«Tantsunädal 2018»: tantsulavastus «Sooloetendus»
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Ly Kättmann Pubi Suur Vend
«Tantsunädala» pidu: Ingomar ja Illimar Vihmar
Raamatubaar Romaan
LTK Sakala 34. karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
Niidigraafika töötuba täiskasvanutele Viljandi
linnaraamatukogu
«Tantsunädal 2018»: loeng «Inimene ja muusikaline
kogemus. Mida liigutab meis muusika?» TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
«Tantsunädal 2018»: loeng «Kõne kui liikumine, alfabeet kui vormide laul» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Vaheaeg VANTis: teeme koos süüa! Viljandi avatud
noortetuba
«Nähtamatu daam» Ugala teater
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
«Tantsunädal 2018»: eurütmiakontsert «Tänu
Loojatele» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
«Tantsunädal 2018»: tantsunädal «Sinine»
Lennukitehas
Viljandi öötantsupidu 2018 Viljandi lauluväljak
Raen Väikene Pubi Suur Vend
«Tantsunädal 2018: «Tants(u)gala» Ugala teater
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Pärnu
JK Vaprus Kunstmuruväljak
«Kes elab metsa sees?» Viljandi nukuteater
89. suurjooks ümber Viljandi järve: lastejooksud ja
teatejooks Viljandi linnastaadion
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«MuusikaSündmus»: sümfooniline puhkpilliorkester
St. Joseph Sittard Pärimusmuusika ait

MAI
T 01

K 02
N 03
R 04

L 05

P 06

E 07

T 08

K 09
N 10

11.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 89. suurjooks ümber Viljandi järve ja kepikõnd
Viljandi linnastaadion
19.00 «Elav laip» Ugala teater
19.00 «Mee hind» Ugala teater
11.00 «Tuul kuu pealt» Ugala teater
19.00 «Mee hind» Ugala teater
19.00 «Sürpriis nr 2» Pärimusmuusika ait
10.00 «Teeme ära!» talgud Viljandi Lennukitehases
Lennukitehas
11.00 Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Eesti noorte meistrivõistlused iluvõimlemises Viljandi
spordikeskus
17.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
17.00 «Orpheus allilmas» Ugala teater
20.00 Sander Õigus «Kolmandas isikus» Pärimusmuusika ait
12.00 18. Mulgi rattamaraton Viljandi spordikeskus
12.00 Eesti noorte meistrivõistlused iluvõimlemises Viljandi
spordikeskus
17.00 Viljandi kunstikooli kevadnäituse «1:100» avamine
Viljandi linnagalerii
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Elav laip» Ugala teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
15.00 Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
11.00 «Tuul kuu pealt» Ugala teater
13.00 Päevane kontsertkohtumine: Kadri Voorand
Pärimusmuusika ait
17.00 Viljandi 23. järvejooksu ja kepikõnni sari 2018
Tenniseväljakud
17.00 «Tuuni oma botast» – töötuba juhendab Dominik
Galehr Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Elav laip» Ugala teater
19.00 Klassikatähed: Pärnu Linnaorkester Viljandi baptisti
kirik

R 11

L 12

P 13

E 14

T 15

K 16

N 17

R 18
L 19

P 20

E 21

11.00 «Tuul kuu pealt» Ugala teater
15.00 Eesti noormeeste meistrivõistlused käsipallis Viljandi
spordikeskus
18.30 Klubi Ajaratas Sakala keskus
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00 «Nähtamatu daam» Ugala teater
19.00 Tantsumaja: Enkel (Soome) Pärimusmuusika ait
10.00 Eesti noormeeste meistrivõistlused käsipallis Viljandi
spordikeskus
11.00 69. laste Paala järve jooks Paala järve rand
16.00 Premium-liiga jalgpallis Viljandi linnastaadion
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
17.00 «Hipide revolutsioon» Ugala teater
09.30 Eesti noormeeste meistrivõistlused käsipallis Viljandi
spordikeskus
11.00 Emadepäeva brunch Kohvik Fellin
13.00 Represseeritute klubi Sakala keskus
12.00 Euroopa päev – Marina Kaljurand Viljandi
linnaraamatukogu
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
09.00 Viljandi Paalalinna kooli spordipäev Viljandi
linnastaadion
17.00 Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
09.00 Liisi Koikson ja Mari Jürjens «Emade päev»
Pärimusmuusika ait
11.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
13.00 Konksukese ja 5L tänuüritus Viljandi
linnaraamatukogu
17.30 Lugemiskoer Freddy Viljandi linnaraamatukogu
17.30 Lühinäidend «Kodu» (väike episood Johann Köleri
elust) Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Gogoli disko» Ugala teater
19.00 «Gogoli disko» Ugala teater
18.00 Muuseumiöö «Öös on pidu» – Viljandi muuseumi
140. sünnipäev Viljandi muuseum
18.00 Interaktiivne heli-, valgus- ja videoinstallatsioon
Viljandi vana veetorn
19.00 «Gogoli disko» Ugala teater
20.00 Retrovideodisko 6. aastakäigu lõputrall Sakala keskus
21.00 Kunstiliste üllatustega tuur Lennukitehas
17.00 «Igaühele oma» (Rakvere projektiteater Karakter)
Sakala keskus
17.00 «Gogoli disko» Ugala teater
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait

Avatud on näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8
6. maini on avatud Edgar Valteri maalinäitus «Performance».
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
5. maini on avatud Vilja Prometi juubelinäitus «...on hetked need...».
8. maist on avatud Viljandi kunstikooli kevadnäitus «1:100».
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
3. maini on avatud näitus «Narva fotograafia horisondid».
7. maist on avatud Mirjam Mölder-Mikfelti maalinäitus «Südamest».
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1
28. aprillini on avatud Viljandi kunstikooli fotograafianäitus.
10. aprillist kuni 30. aprillini on avatud Viljandi Huvikooli IDEE stuudio ja kunstiringi ühisnäitus.
2. maist on avatud lasteaia Karlsson laste tööde näitus.
VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
18. maini on avatud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö eriala üliõpilastööde näitus.
II korrusel on avatud näitus «Sakala 140 – sulest säutsuni».
VILJANDI VANA VEETORN

Laidoneri plats
1. maist on avatud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite näitus
«Maastikku maalides».
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi helistades ette telefonil 536 77566. Lisainfo veebilehel 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 jumalateenistus.

