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Möödunud kolmapäeval avatud Lastepargi mänguväljak läks kohe tihedasse kasutusse, sest kohal oli palju lapsi ümbruskonnast ja Mesimummu lasteaiast.

Lastepargis avati uus mängulinnak
Eelmisel nädalal kuulutati
ametlikult avatuks kaks
mänguväljakut, mis said
teoks möödunud aastal
Viljandi kaasava eelarve
hääletuse võitnud idee
tulemusena.

Kaasava eelarve võiduidee tulemusena sai Lastepark juurde
kaks uut mänguväljakut. Väike-

lastele mõeldud linnakul on olemas arvelaud, arvutuspaneel,
trips-traps-trulli mäng, seieritega kell ja palju muud põnevat.
Füüsilist tegevust pakuvad nii
läbipugemistoru ja võrksild kui
ka kaldtee-sild ja liumägi.
Mängulinnak on mõeldud väikelastele alates esimesest eluaastast ja pakub tegevust vähemalt kümnele lapsele korraga.

Suuremate laste mänguväljak
sobib lastele alates viiendast
eluaastast, kellel on huvi panna
proovile oma osavus, julgus,
jõud ja painduvus. Võrkudele ja
ronimiselementidele mahub samal ajal turnima palju lapsi,
mistõttu tuleb ka liikumisel arvestada teiste lastega. See hoiab
lapsel ronimise ajal meele erksana ning paneb kontrollima nii

oma keha kui ümbritsevat mängukeskkonda. Ronimiskompleksil treenitakse osavust ja tasakaalutunnetust ja paraja koormuse saavad ka kõik olulisemad
lihasgrupid. Eriliseks teeb selle
mänguväljaku tõik, et see on
esimene omalaadne terves Eestis.
Viljandi linnapea Madis Timpson tänas avamisel idee esita-

Männimäe lasteaias algavad ehitustööd
Täna said ehitajad enda
valdusesse Männimäe
lasteaia hoone ja asusid
selle energiatõhusust
parandama.

Linnapea Madis Timpson ütles,
et ehitustööde algus märgib
suurema Viljandi lasteaedade
uuendamisplaani käivitumist.
«Pean oluliseks, et meie linna
lapsed saaksid areneda heades
ja nüüdisaegsetes tingimustes.
Seetõttu suunab linn investee-

ringuid eelisjärjekorras just lasteaedadesse ja koolidesse. Kohe läheb uuendamisele Paalalinna kool, nüüd asume Männimäe lasteaeda renoveerima
ja ettevalmistustööd käivad
Mängupesa õppehoone rekonstrueerimiseks,» lausus linnapea.
Männimäe lasteaias tehtavate
tööde kogumaksumus on 1 020
864 eurot. Lasteaiahoone energiatõhususe parendamiseks antav toetusraha tuleb Eesti CO2

heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust. Toetuse summa on 434 037,24 eurot.
Linn lisab oma eelarvest ligi
600 000 eurot.
Projekteerimis- ja ehitustööde
peatöövõtja on osaühing AU
Energiateenus ning omanikujärelevalve eest kannab hoolt aktsiaselts Infragate Eesti.
Lapsevanematel on võimalus
paigutada laps suvekuudel Mängupesa õppehoonesse või taotleda kohamaksust vabastus kõi-

giks kolmeks suvekuuks. Alates
1. septembrist pääseb lasteaed
taas oma ruumidesse, samal ajal
jätkuvad fassaaditööd. Ehitustööde lõpptähtpäev on 14. detsember, 2018.
Toetusmeetme «Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise
toetuse kasutamise tingimused
ja kord» töötas välja Rahandusministeerium koostöös KIKi ja
valdkonna ekspertidega. Toetust
vahendab KIK.

jaid. «See projekt näitab hästi,
et visadus viib sihile, sest Lastepargi ideele saadi kaasava eelarve hääletusel toetus kolmandal katsel. Mul on hea meel, et
mitu inimest ja organisatsiooni
tuli selle mõtte nimel kokku ja
tegi koostööd. Tulemuseks on
mängulinnak, mis valmistab Viljandi lastele ja lastevanematele
palju rõõmu».

Viljandi
arvudes

Üks kaasava eelarve idee esitajatest, Pille Labi ütles mänguväljakute avamisel, et Lasteparki on elu tagasi tulnud. «Just seda me ideed esitades soovisimegi.»
Lastepargi mängulinnakute
ehitus läks maksma 28 700 eurot.
Töid tegi ja atraktsioonid tarnis osaühing Tiptiptap.

• Registreeritud elanikke: 17 779
• Sünnid mais: 15
• Registreeritud töötuid: 258
• Töötusprotsent: 3,6*
• Vabad töökohad: 93*
• Keskmine palk: 1011*

* 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.

Esmaspäev, 18. juuni 2018

2

ak

Foto: Jaa
n

Pä

äs

Harri Juhani Aaltonen

Foto

:e
ra

u
Keskerakonna saadikurühma esimees
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Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees
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Viljandit tutvustatakse siinsete põnevate paikade abil ja
inimesi kutsutakse üles linna
iseseisvalt avastama, andes
sealjuures soovitusi, mida teha ja näha.
Lisaks traditsioonilistele vaatamisväärsustele nagu Viljandi lossimäed ja järv, saavad tähelepanu ka kohalikud kaltsukad.
Kampaania käigus võis näha
Viljandi kutset ula peale tulla
välimeediapindadel Tallinnas,
Tartus ja Pärnus.
Viljandi sotsiaalmeediakanalites käib põnevate paikade ja
heade söögikohtade tutvustamine. Samuti toimus veebiviktoriin, mille võitjad saavad
auhinnaks reisi Viljandisse.
Viktoriini saab endiselt täita

k

Helmut Hallemaa

Viljandi kutsub
ula peale
aadressil www.visitviljandi.ee/
ula-peal.
13. juunil jõudis Eesti Ekspressi lugejateni kaart, mis on
täis soovitusi Viljandis puhkuse veetmiseks.
Kuni 25. augustini on võimalik minna koos giidiga linnaekskursioonile iga päev
kell 13 Vabaduse platsi äärse
Kondase maasika juurest.
Ekskursiooni hind ühele inimesele on üks euro. Giidideks on Viljandi gümnaasiumi õpilased ja TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia üliõpilased, kes räägivad eesti ja inglise keelt.
Vaata puhkamisvõimaluste
kohta lähemalt
www.visitviljandi.ee
Jälgi Viljandit
Facebookis @Viljandilinn
ja
Instagramis @visitviljandi

ja korras ning vajadusel toob
Cleveron sulle karastusjoogi
drooniga kohale loodetavasti ka
sellel suvel.
Jah, see v-tähega suur asi on
lõõgastumiseks veel puudu,
aga küll tuleb see ka. Viljandis
jätkub tegijaid ja selle üle saab
ainult rõõmu ning uhkust tunda. Aitäh teile kõigile selle
eest.

Osaliselt kehv, aga kui meie vaatame puhkemajandust ainult
kultuuri poolelt, siis meil katus
peab. Meil on väga mitu linna
toega korraldatud kultuuriüritust, mis tõmbavad siia palju turiste. Õnneks on folk seniajani
populaarne, kuid surutud ühte
nurka ja linnatänavatel pole seda festivali enam näha sel moel
nagu vanasti.
Spordi pool saab paari kuuga
suure kvaliteedi tõusu, kui järve ääres valmivad moodsad ten-

niseväljakud. Selle eest suur tänu Viljandi inimestele, kes on
sellesse oma raha panustanud.
Korrastatud on ka muud rannaspordiväljakud. Plaanis on korrastada Jakobsoni kooli korvpalliväljak.
Ka majutuse tase peaks tõusma kuu aja pärast, kui uksed
avab korda tehtud hotell Laidoneri platsi ääres.
Teater on meil tasemel ja kui
tahad elava esituse asemel vaadata filmi, on see uues kinos

võimalik. Kõrtside kohta samasuguseid kiidusõnu öelda ei
saa. Terrasside katused lekivad
ja õlled on ülekaalukast avalikust huvist hoolimata odavad.
Tänu kuumale suvealgusele on
meil ka paranenud ujumisvõimalused Viljandi linna järvedes.
Kokkuvõtteks võin öelda, et õigeid otsuseid tehes on Viljandil
hea võimalus saada taas Eesti
romantikapealinnaks ja puhkeparadiisiks.

Puhkuse veedame kõik Viljandis. Oleme tuntud sisemaa kuurordina, loodus, järved, rohelus
ja lossimäed kutsuvad.
On palju kultuuri- ja rahvaspordiüritusi, Viljandi folk esitab tänavu 26. kutse, hiljuti toimus 89. ümber Viljandi järve
jooks. Võrdlemisi heal tasemel
on supelrannad, mänguväljakud, kino ja uuenenud Ugala
teater, kohvikud ja restoranid,
ööklubid. Uksed avab Park hotell.
Enam potentsiaali on järvedel
ja siinsete randadel. Unistusena näib Lastepargi värvilise
purskkaevu taastamine. Meie
rohelises linnas nõuavad hoolt

ülekäigurajad, liiklusohutus,
kergliiklusteed. Teravaid probleeme põhjustab parkimine.
Kaugema eesmärgina liidame
jalg- ja jalgrattateed ning matkarajad ühtseks kergliiklusteede võrgustikuks ümber Viljandi
linna ja nii moodustub Viljandi
elu ring. Meie poliitikutena
peame tegema kodukohas inimestele olulisi asju kodukohas,
näiteks tänapäevastame kesklinna.
Kui me ise end hästi tunneme,
mõjub see atraktiivselt ka kaugemalt tulijale.
Hea on olnud linna turundus.
Käib töö eestlaste seas Viljandi
kui sihtkoha tuntuse tõstmisel

suvekampaaniaga «Ula peal Viljandis». Viljandi maakonnast
peab saama ühine turismipiirkond, siis saab teha ühist rahvusvahelist tutvustustööd.
Turismi infopunktis käib aastas oma 12 000 külalist, lossimägedes hinnanguliselt sada
korda rohkem.
Vajame korralikku ujulat ja
veekeskust, tervitatav on võimalike uute turismiettevõtjate ja
spaa tulek. Inimesed ootavad
seda ning linn muutuks atraktiivsemaks. Seni toimuv on olnud piinlikult aeglane ja ebajärjekindel.
Ilusat suve koos hea puhkusega!

Seda on raske öelda, sest adekvaatseid mõõdikuid selle hindamiseks on vähe. Seetõttu toetuvad nii mõnedki seisukohad kõhutundele ja sektoris töötavate
tuttavate arvamustele. Esmalt
tooksin välja, et rääkides Viljandi puhkemajandusest, võiksime
laiemalt rääkida maakonnast.
Kui inimene tuleb Viljandisse
puhkama, siis tegelikult võiks
kogu maakond moodustada tervikliku võrgustiku, mis pakub
erinevate soovidega inimestele
mitmekesist puhkust. Kuigi samme ühtse turismimajanduse
suunas tehakse, pole me veel

päris selles punktis, kus me
võiksime rääkida terviklikust
maakonna võrgustikust.
Teise punktina tasuks puudutada Viljandi(maa) puhkemajanduse liigset hooajalisust. Viljandit on aastaid tuntud festivalide linnana ja siin ei mõtle ma
vaid folki. Veel on «Bash», vanamuusika festival, ka hansapäevad võib siia liigitada. Ühtlasi
on paljud suvetuurid leidnud
tee meie linna, nii et suvehooaja meelelahutuse pärast ei
peaks muret tundma. Kui, siis
vaid nii palju, et linnas ei ole
hooaega silmas pidades piisa-

valt majutuskohti. Seda muret
aitavad leevendada maakonna
majutusasutused.
Küll aga peaksime maakonnas
tervikuna mõtlema selle peale,
kuidas kolmel ülejäänul aastaajal inimesi siia puhkama meelitada. Ugala toob Viljandisse palju külalisi mistahes aastaajal,
kuid nemad enamasti ei ööbi
siin ja nende mõju linna puhkemajandusele on pea olematu.
Seega peab analüüsima, millised
tegevused ja paketid just külmal
ajal külalisi maakonda tooks.
Veekeskus oleks vaid üks osa
suuremast lahendusest.

Vaadates lehte www.visitviljandi.ee, siis sealt näeb, et majutusvõimalusi on Viljandis üpris rohkelt.
Kindlasti on tipphooaeg suvel,
kui paljud eestlased ja ka välismaalased leiavad tee just Viljan-

disse, mis rõõmustab ka majutusasutusi.
Kahjuks on majutusasutustele
avaldanud negatiivset mõju käibemaksumäära tõus 14 protsendile, mis mingil määral pärsib
turismi. Samas tuleb kiita Viljan-

di linnavalitsust väga hea üleEestilise kampaania eest, sest
igal hommikul näen ma ka pealinnas reklaami «Ula peal Viljandis!» Loodetavasti toob see uusi
kliente ka Viljandi majutusettevõtetele.

Isamaa saadikurühma
esimees

Foto

Kaks nädalat on kestnud
kampaania «Ula peal
Viljandis 2018», millega linn
kutsub suvitajaid seiklema,
laisklema ja nautlema.

ta. Puhka ja naudi aega ning asju, inimesi ja sündmusi üle linna. Ma pean silmas ikkagi meelelahutusüritusi ja kultuurisündmusi. Paljud asjad saavad teoks
kogukonnaentusiastide eestvedamisel ja paljud asjad professionaalsete sündmustekorraldajate toel. Ja muidugi, kes sooja
rannaliiva kõhu alla igatseb,
saab ka oma jao. Rand on kena

Reformierakonna saadikurühma
esimees

og

lestuskivi pühendada kõigile
neile ja üldse laulva revolutsiooni osalistele,» rääkis
Jents.
Eestvedaja sõnul läheb kivi
ja selle paigaldamine maksma
ligi 2500 eurot. «Kogume kivi
püstitamiseks annetusi ja natuke on veel lõppeesmärgist
puudu,» ütles Jents.
Kõik, kes soovivad mälestuskivi toetuseks annetuse teha,
saavad seda teha ülekandega
Viljandi linnavalitsuse kontodele EE021010302005455005
SEB
pangas
ja
EE342200221011977969
Swedbankis. Märgusõnaks
palutakse kirjutada Rahvarinne.

Et objektiivsemalt vastata, siis
teen selle liitsõna pooleks ja ütlen ausalt, et puhkamise majanduslikust poolest teavad kindlasti paremini vastavate teenuste pakkujad.
Mis aga puutub puhkevõimalustesse üldisemalt, siis olukorra üle nurisemine oleks selge
patt. Võimalusi on, ole ainult
avatud ja katsu kõike vastu võt-

Tiit Jürmann,

e

Kivi on plaanis paigutada väljaku mõisapargi poolsesse külge. Ühe toonase koosoleku ja
tänase kivipüstitamise eestvedaja Kalle Jentsi sõnul on kivi
mõeldud meenutama kõiki
neid inimesi, kes kolm aastakümmet tagasi rahvakoosolekul ja laulvas revolutsioonis
laiemalt kaasa lõid.
«Lauluväljakule kogunes
1988. aasta 5. juulil ligi
10 000 inimest. Tahame mä-
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Lisainfot saab küsida sotsiaalameti
telefonidel
435 4759, 528 3723 või
e-posti aadressil karin.kiis@
viljandi.ee.

Laulev
revolutsioon saab
mälestuskivi
5. juulil kell 12 avatakse
Viljandi lauluväljaku ääres
mälestuskivi, et meenutada
30 aasta eest sealsamas
toimunud suurt
rahvakoosolekut.
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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 eurot, iga järgnev
täisealine liige 224 eurot ja
alaealised pereliikmed 336
eurot).

Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats
5a.
Taotluse juurde tuleb esitada
kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja
kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted ajavahemiku kohta 1. mai – 31. juuli
2018.

Milline on teie hinnangul Viljandi puhkemajanduse olukord?
u

Viljandi Linnavalitsuse
sotsiaalamet ootab kuni 20.
augustini lasteaialaste
toitlustamise toetuse
taotlusi.

Viljandi Linnavolikogu
og

Sotsiaalamet
ootab
lasteaialaste
toitlustamise
toetuse taotlusi

Jaak Madison,

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühma liige

Esmaspäev, 18. juuni 2018

3

Reisikiri. Poistekoor tuuritas sõpruslinnas
RIINA TRUMM,
Viljandi poistekoori dirigent

Viljandi poistekoor viibis 18.–
20. maini kontserdireisil
Viljandi sõpruslinnas Porvoos.

18. mai hommikul kell 8.30
alustas Viljandi poistekoor koos
kahe dirigendi, Signe Ristisaare
ja Riina Trummiga kontsertmeister Themuri Sulamanidzega ning nelja saatjaga oma esimest kontserdireisi Soome, Viljandi sõpruslinna Porvoosse.
Kõik poisid olid väga ärevil, sest
ees ootas põnevusttekitav laevasõit, tundmatu linn, kontsert
Soome tüdrukutega, laulmine jumalateenistusel, ja mis peamine,
iseseisvalt hakkamasaamine.
Helsingi sadamas oli meid vastu võtmas Porvoo Soome koguduse lastekooride dirigent Minna Wesslund. Porvoosse jõudnud, asusime pärast kosutavat
einet koos tütarlastekoori Sancti Amici lauljatega tutvumisringi. Võõrustajate korraldatud
mängud pakkusid poistele suurt
elevust. Kohtumisõhtul said poisid tüdrukutelt kingituseks isetehtud võtmehoidjad. Meie andsime uutele sõpradele Viljandi
sümbolitega rinnamärke.
Laupäev, 19. mai võttis meid
vastu sooja ja päikselise ilmaga.

Võtsime suuna Porvoo vanalinna, mis pisikeste armsate puumajade ja kitsaste munakivitänavatega on muinasjutuliselt ilus.
Ees ootas palju turnimist kaljudele ehitatud vanalinnas. Esimene pikem peatus oli Porvoo linnamäel, kust avanes Porvoo jõele ja linnale hunnitu vaade.
«Aga kus on lossivaremed?»
küsisid poisid. Porvoo linnus oli
ehitatud puidust ja seega aja
jooksul tuleroaks langenud.
Poistes tekitas põnevust kuulus
Porvoo kommipood.
Õhtul olid poisid kärmelt esinemisrõivais. Valge pluus seljas,
Viljandi Linnavalitsuse kingitud
sinine kikilips ees, mustad püksid jalas – seda poisterivi, mis
liikus läbi Porvoo linna Toomkiriku poole, oli uhke ja kaunis
vaadata.
Kell 17 algas kontsert. Kirikusse oli tulnud palju kuulajaid.
Kontserdi kavalehte ehtis suurelt
kirjutatud «Viro ja Suomi 100».
Kontsert koos kohalike kooridega Sancti Amici, Riimu ja Saundi läks imeliselt korda. Saime
kuulda palju tänu- ja kiidusõnu.
Pühapäev, 20. mai oli esimene
nelipüha, mis on kirikuaasta üks
kolmest tähtsamast pühast. Viljandi poistekooril oli võimalus
sellel kaunil pühal teenistusel
kaasa laulda.
Viljandisse tagasi jõudsime pühapäeva õhtul kell oli 20.30.

Tagasisõidul palusin laevas nii
poistel kui ka grupis olnud täiskasvanutel panna oma reisimuljed paberile. Siinkohal mõned
mõtted poistelt.
«Meeldisid inimesed, kommipood, kirik, hostel ja vanalinn.
Meeldis esineda jumalateenistusel.»
Üks kooripoiss Sander Mägimaa kirjutas reisist pika jutu,
mis lõppes sõnadega: «Kokkuvõttes oli uhke reis ja võiks rohkem käia välisriikides».
Ja mõni mõte täiskasvanutelt.
«Poisid võtsid end esinedes
väga ilusasti kokku ja laulsid
soliidselt ning püüdlikult. On
tore, et poistele meeldib laulda. Niipea, kui algab laul, on
kõik kohe sõiduvees. Suurepäraselt käituvad laulupoisid,
tõeline kokkuvõtmine meeskonnana, üksteisega arvestamine, distsiplineeritus. Tore oli
vaadata poiste omavahelist läbisaamist, lugupidamist ja sõbralikkust.»
Poisid esindasid tõesti igati
väärikalt Viljandi linna ja Viljandi muusikakooli ning kandsid
sirgeselgselt Viljandi vapivärvi
kikilipse.
Viljandi poistekoor ja dirigendid tänavad südamest Viljandi
linnapead ja Viljandi Linnavalitsust. Eriline tänu läheb Krista
Kullile, kelle idee oli poistele
kinkida sinised Viljandi vapiroo-

Foto: Aat Sarv
Viljandi poistekoor koos Porvoo lastekoori lauljatega

siga kikilipsud. Krista mõtte viisid ellu õmbleja Astrid Kree ja
tikkija Kätlin Ulk.
Suur aitäh toetuse eest Eesti
Kultuurkapitali Viljandi sihtgrupile ja Viljandi muusikakoolile
ja direktor Tonio Tamrale.
Palju tänu Külliki Asule, kes tegi soomlaste ja eestlaste omavahelise jutu arusaadavaks. Suur
tänu Aat Sarvele, kes andis bus-

Kantremaal algas tänavaehitus
Möödunud nädalal alustati
Kantremaa tööstusalal
avaliku tugitaristu
ehitustöödega. Esimeses
järgus tehakse töid Metsküla
teel ning Pargi ja Planeedi
tänaval, sealt liigutakse
edasi Pärnu maanteele ja
Tähe tänavale.

Ehituse esimene etapp kulgeb
Pargi ja Planeedi tänaval. Töid
tehakse nii, et tänavaid liikluseks ei suleta ja üks sõidusuund
jääb liiklejatele avatuks.
Tänavu aasta novembrini kestvad ehitustööd hõlmavad Pärnu
maantee ja Metsküla tee osalist
rekonstrueerimist ning Pargi,
Planeedi ja Tähe tänava täies
mahus uueks ehitamist. Kavas
on tänavate katendite, veetrasside, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsiooni ning tänavavalgustusrajatiste ehitustööd. Tööde
tellija on Viljandi Linnavalitsus

ja partnerina on kaasatud aktsiaselts Viljandi Veevärk.
Ehitaja on YIT Infra Eesti AS
ning ehitustööde omanikujärelevalvet teeb aktsiaselts Infragate Eesti.
Tööde algust vaatamas käinud
linnapea Madis Timpson ütles,
et tööstusala tugitaristu uuendamise tähtsust ei saa alahinnata. «Kantremaal asub hulk linna
olulisemaid tööandjaid, kes kõik
panustavad sellesse, et Viljandi
areneks ja meie inimestel oleks
tööd. Tänan EAS-i, kes otsustas
selle olulise objekti ehitust üle
1,2 miljoni euroga toetada. Soovin ehitajale jõudu,» ütles linnapea.
Ehituse kogumaksumus on 1
827 791,25 eurot, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahenditest piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise
meetme kaudu 1 121 406,13
euro ulatuses.

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi linnapea Madis Timpson (vasakul) käis Pargi tänaval tööde algust
vaatamas ja soovis YIT Infra Eesti AS objektijuhile Kerot Kullile jõudu.

Linnasekretäri kui juristi peamine ülesanne on tagada linnavalitsuse töö seaduslikkus. Samuti juhin linnakantseleid, sealhulgas dokumendihaldust ja infotehnoloogia valdkonda. Olen ka linnavalitsuse andmekaitsespetsialist.
Linnakodanik saab minu töö tulemusi näha sellega, et linnal ei ole
kohtuasju, mis on põhjustatud juriidilistest vigadest, et tal on mugav ja hea meiega suhelda veebikeskkonna ja muude elektrooniliste suhtluskeskkondade kaudu ning kohapeale tulles. Andmekaitsespetsialistina teen kõik, et inimeste isikuandmed oleksid linnavalitsuses ja linna asutustes kaitstud.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses olen töötanud 20 aastat.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

linnasekretär

gastuskasti saab laenutatud
raamatuid tagastada ajal,
kui raamatukogu on suletud.
Laenaja tagastatud raamatud tuvastatakse vöötkoodi
abil. Raamatute laenutähtaega saab pikendada ka eposti teel, saates e-kirja aadressil pikenda@raamatukogu.viljandi.ee.
Viljandi Linnagaleriid on
võimalik külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel, väljaarvatud esmaspäeviti, kui
on avatud ainult raamatukogu esimene korrus.

Kontsert Viljandi linnaraamatukogu Linnagaleriis

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

ENE RINK,

Sellelt reisilt jäi mu kõrvu helisema üks fraas Riine Pajusaare laulust «Tänav on vaikne».
Selles laulus on sõnad «Elu on
ime, seda hoidma sa pead».
Need 21 poissi said sellel reisil
imelise puudutuse osaliseks.
Nende südametesse jääb alatiseks teadmine, et elu on
imeline kingitus, mida tuleb
hoida.

Raamatukogu lahtiolekuajad
suvel
Suvekuudel juunist augustini muutuvad raamatukogu
lahtiolekuajad.
Ootame lugejaid esmaspäeviti kella 10–15 (avatud
perioodikasaal esimesel korrusel ja avalik internetipunkt), teisipäevast reedeni
kella 10–18 (avatud kõik
saalid) ja laupäeviti kella
10–15 (avatud kõik saalid).
Iga kuu viimasel reedel on
raamatukogu suletud sisetööpäevaks.
Raamatukogu peaukse juures olevasse raamatute ta-

Mida tehakse linnavalitsuses?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

sisõidul hariva ülevaate Soome
ja Porvoo ajaloost.
Vastutuskoormat aitasid reisil
kanda lapsevanemad Velve Toomik, Elle Säde, Marvi Herma ja
Aat Sarv. Meie südamlik tänu läheb kõigile poiste vanematele,
kes toetasid meid mõtte ja südamega.
Kõige suurem aitäh ja kallistus
kuulub muidugi laulupoistele!

Viljandi on mulle ja mu perele kodulinn. Armastan Viljandit, sest
linn on idülliline, turvaline, siin on kino, teater, lossimäed, järved
ja see kõik on jalutuskäigu kaugusel.

19. juunil kell 17 esineb Linnagaleriis ansambel Kaval
Käsi kontserdiga «Laske linnukestel väljas vabalt jaurata». Kontserdil esitleb ansambel oma esimest CDplaati. Kontsert on tasuta.
Kaval Käsi tegutseb Tartus
Tartumaa rahvakultuuri
keskseltsi juures. Ansamblis
on praegu seitse last ja
noort, kes mängivad löökpille, plokkflööte, kitarre ja väikekandleid, kõik lapsed ja
noored ka laulavad.
Mängitakse rahvamuusikat, mõeldes, et kõik on lu-

batud, sest miski pole keelatud. Kõik lapsed teevad ise
viise, sõnu ning aitavad kaasa vahemängude ja seadete
loomisel.
Enamik kasutatavast materjalist on töödeldud ansambli maitsele sobivaks, sageli juhtub proovis, et juhuslikult pillatud sõnast saab alguse uus laul või seade. Et
üks laps on pooleldi ungarlane, on ta justkui salakuulaja ning varustab ansamblit
isalt kuuldud või suvel vanavanemaid külastades saadud
ungari rahvalauludega.

Suvemäng
Kolmapäeval, 13. juunil algas
Viljandi linnaraamatukogus
läbi suve kestev suvemäng.
Iga nädala kolmapäeval on
uus ülesanne linnaraamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis (3. saal). Sealt
saab endale osalejakaardi ja
ülesande, mida lahendada.
Lahendatud ülesanne tuleb
raamatukokku tagasi tuua

ning vastu saab osalejakaardile templi.
Ülesanded on lahendamiseks kahes vanusegrupis:
nooremad (I–III klass) ja vanemad alates IV klassist. Lahendada saab käesoleva ja
eelmise nädala ülesandeid.
Suvemäng kestab 15. augustini. Kogu templid kokku,
sest parematele on üllatused!
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Esmaspäev, 18. juuni 2018

Kultuuri- ja spordisündmused
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Metsaklubi Sakala keskus
EJL noorte talentide jalgpallikohtumine Viljandi
linnastaadion
Ansambli Kaval Käsi kontsert «Laske linnukestel väljas
vabalt jaurata» Linnagalerii
Coolbeti Suvevolle Viljandi järve rand
Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Viljandi gümnaasiumi lõpuaktus Viljandi spordihoone
Maakaitsepäev Viljandi lauluväljak
Viljandi linna jaanipidu Viljandi järve rand
Ranna-zumba 2018 Viljandi järve rand
Nordic Knitting Symposium Sakala keskus ja TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia Vilma õppehoone
Nordic Knitting Symposium Sakala keskus ja TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia Vilma õppehoone
Coolbeti suvevolle Viljandi järve rand
Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi
linnastaadion
Nordic Knitting Symposium Sakala keskus ja TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia Vilma õppehoone
Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
Nordic Knitting Symposium Sakala keskus ja TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia Vilma õppehoone
Nordic Knitting Symposium Sakala keskus ja TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia Vilma õppehoone
Nordic Knitting Symposium Sakala keskus ja TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia Vilma õppehoone
Harri Gustavsoni nukuteatri lavastus «Jänes
julgepüks» Koidu seltsimaja teatrihoov
Romaani live: Nick Smart Koidu seltsimaja väikene hoov

T 31

Väike käsitööturg Viljandi Kaubamaja kõrval
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
TÜ VKA noortelava Tuletõrje hoov
Coolbeti suvevolle Viljandi järve rand

Viis tudengit, Kelli Gedvil, Anu Lehis, Kristen Rästas, Miina Peterson ja Hanna-Liis Lavonen on otsustanud koos pealinnast kaugemale vaadata ning tuua oma värskeim looming Viljandisse.

AUGUST
K 1 10.00

3.–30. augustini on avatud näitus «Tänapäeva Läti plakat». Läti plakat pole just sage külaline meie näitusesaalides, viimati nägi lõunanaabrite loomingut pea 20 aastat tagasi. Nüüd aga on võimalik uurida, mis mõlgub Läti meeles ja kuidas seda väljendatakse.

R3

3. septembril avatakse Viljandi huvikooli õpilaste tööde näitus.

L4
P5
E6
T7
K8
N9

L 11
P 12
E 13
T 14
K 15

N 16

Harri Gustavsoni nukuteatri lavastus «Põrsakesed Nif,
Nuf ja Naf» Koidu seltsimaja teatrihoov
Ranna-zumba 2018 Viljandi järve rand
Harri Gustavsoni nukuteatri lavastus «Jänes
julgepüks» Koidu seltsimaja teatrihoov
Rahvusvaheline džässikoolide võrgustiku (IASJ)
aastakohtumine TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Coolbeti suvevolle Viljandi järve rand
Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
Sõuderegatt «Viljandi paadimees» Viljandi järve rand
Open Mic + VTxDitto live Viljandi Lennukitehas
Suveaeroobika Viljandi järve rand
Näituse «Kodus ja võõrsil» avamine Linnagalerii
Coolbeti suvevolle Viljandi järve rand
Viljandi vanamuusika festival: Kädy Plaas-Kala ja
Reinut Tepp Viljandi baptistikirik
Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
«Piip 20 Tuut juubeldavad» Kaevumägi
Viljandi vanamuusika festival: Tanel-Eiko Novik
Viljandi Jaani kirik
Viljandi XXIII järvejooksu ja kepikõnni sari 2018
Viljandi linnastaadion
Viljandi vanamuusika festival: Aleksei Ljubimov
Viljandi baptistikirik
II keskaja päevad Viljandi ordulinnus
Viljandi vanamuusika festival: Gambavaim Viljandi
baptistikirik
Eesti rannakäsipalli meistrivõistlused Viljandi järve rand
II keskaja päevad Viljandi ordulinnus
43.Valter Kalami mälestusvõistlused kergejõustikus
Viljandi linnastaadion
Viljandi vanamuusika festival: kirglikud Hispaania
rütmid Sakala keskus
Notafe 2018: Vajé live show Koidu seltsimaja
Ranna-zumba 2018 Viljandi järve rand
Viljandi vanamuusika festival: noorte vanamuusikute
projektlavastus «Don Quixote» Pärimusmuusika ait
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Coolbeti Suvevolle Viljandi järve rand
Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Suur rahvapidu Läti moodi: Saragossa Band
Saksamaalt, Patune Pool, Hellad Velled, Sinu Naine
Viljandi lauluväljak
Rannavolle noorte EKV 5. etapp Viljandi järve rand
Noorte Notafe ühislavastus Viljandi huvikool
Rannavolle noorte EKV 5. etapp Viljandi järve rand
Rannavolle noorte EKV 5. etapp Viljandi järve rand
Suveaeroobika Viljandi järve rand
Coolbeti Suvevolle Viljandi järve rand
Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi
linnastaadion
Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
Väike käsitööturg Viljandi Kaubamaja kõrval
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
TÜ VKA noortelava Tuletõrje hoov
Lastelavastus «Mina ja Mina» Koidu seltsimaja
teatrihoov
Väike käsitööturg Viljandi Kaubamaja kõrval
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
TÜ VKA noortelava Tuletõrje hoov
Lastelavastus «Mina ja Mina» Koidu seltsimaja teatrihoov
Väike käsitööturg Viljandi Kaubamaja kõrval
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
TÜ VKA noortelava Tuletõrje hoov
Ranna-zumba 2018 Viljandi järve rand
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Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
19.00 Tänapäevase tsirkuse lavastus «Igavikuline õhtusöök» /
Big Wolf Company suvetuur 2018 Koidu seltsimaja
19.30 Jalgpalli Premium-liiga Viljandi JK Tulevik vs. Pärnu
JK Vaprus Viljandi linnastaadion
20.00 «Kas hakkame seksima?» (Vana Baskini Teater)
Kaevumägi
10.00 Jalgpalli «Rademar Cup» Kunstmuruväljak
10.00 Jalgpalli «Rademar Cup» Kunstmuruväljak
12.00 Suveaeroobika Viljandi järve rand
09.30 Valencia CF laste suvelaager Kunstmuruväljak
09.30 Valencia CF laste suvelaager Kunstmuruväljak
09.30 Valencia CF laste suvelaager Kunstmuruväljak
10.00 Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Viljandi XXIII järvejooksu ja kepikõnni sari 2018
Viljandi linnastaadion
19.00 Eesti MV jalgpallis II liiga Kunstmuruväljak
10.00 Festival «Humus» 2018 Viljandi järve rand
20.00 «Laula mu laulu» suvetuur vol. 2 Viljandi lauluväljak
12.00 Ranna-zumba 2018 Viljandi järve rand
10.00 Pop-up-merekool «Meresõber» Viljandi järve rand
10.00 Pop-up-merekool «Meresõber» Viljandi järve rand
10.00 Pop-up-merekool «Meresõber» Viljandi järve rand
10.00 Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
10.00 Huvihariduse ja huvitegevuse suveakadeemia TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
10.00 Pop-up-merekool «Meresõber» Viljandi järve rand
10.00 Huvihariduse ja huvitegevuse suveakadeemia TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia
10.00 Pop-up-merekool «Meresõber» Viljandi järve rand
10.00 Huvihariduse ja huvitegevuse suveakadeemia TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia
10.00 Pop-up-merekool «Meresõber» Viljandi järve rand
14.00 Eesti orienteerumise meistrivõistlused Viljandi
linnastaadion
10.00 Pop-up-merekool «Meresõber» Viljandi järve rand
12.00 Eesti orienteerumise meistrivõistlused Viljandi
linnastaadion
12.00 Suveaeroobika Viljandi järve rand
Taasiseseisvumispäeva tähistamine Viljandi linn
08.00 Kalapüügivõistlus «Eesti kõige suurem ahven» Viljandi
järv
10.00 Suvemäng Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Eesti jalgpalli meistrivõistlused III liiga
Kunstmuruväljak
12.00 Ranna-zumba 2018 Viljandi järve rand
12.00 Viljandi ekstreemjooks Viljandi lossimäed
18.30 Eesti jalgpalli meistrivõistlused II liiga
Kunstmuruväljak
18.30 Jalgpalli Premium-liiga Viljandi JK Tulevik vs. Nõmme
Kalju FC Viljandi linnastaadion
18.00 Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi
linnastaadion

SEPTEMBER
R 7 18.00
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N 13
L 15
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Nargenfestivali «Pärdi päevad 2018»: Palve Viljandi
Pauluse kirik
70. laste Paala järve jooks Paala järve rand
Eesti jalgpalli meistrivõistlused III liiga Kunstmuruväljak
Eesti jalgpalli meistrivõistlused II liiga Kunstmuruväljak
Viljandi XXIII järvejooksu ja kepikõnni sari 2018
Viljandi linnastaadion
Balti lauatennise meistrivõistlused Viljandi spordihoone
Balti lauatennise meistrivõistlused Viljandi spordihoone
Jalgpalli Premium-liiga Viljandi JK Tulevik vs.
Tallinna FCI Levadia Viljandi linnastaadion

KONDASE KESKUS

Näitused

Pikk tänav 8

22. juulini on avatud näitus «Kogutud maailmad».
«Kogutud maailmad» on sotsiaalse suunitlusega kunstiprojekt, mille eesmärk on olnud Eesti autsaiderkunsti välja selgitamine – leida
metsikumat kunstilist eneseväljendust, kohtuda loojatega ning tuua
nende kunstilooming laiema publiku ette.
Projekti korraldaja Kondase keskus on püüdnud Eesti hoolekandeteenuste süsteemis – AS-i Hoolekandeteenused kodudes, tugi- ja
päevakeskustes ja erivajadustega laste koolides – jõuda psüühilise
erivajadusega inimesteni, kelle unikaalne ja sageli peidus olev kunstilooming väärib laiema avalikkuse ette toomist.

SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
6. juulini on jalutussaalis avatud Kristi Jõeste kindanäitus. Näitusel
on väljas Kristi Jõeste kindad, sõrmikud ja käpikud oma tuntud meisterlikkuses, väes ja õrnuses.
10. juulist 31. augustini on avatud illustratsiooninäitus «Hundijooks».
Eesti, Läti ja Leedu illustraatorite libahundinäitusega «Hundijooks»
tähistatakse Euroopa kultuuripärandi aastat.
26. juulil avatakse Sakala keskuse sammassaalis torupillinäitus. Viljandisse jõuab muljetavaldav kollektsioon torupille ning teisi rahvuslikke pille üle maailma.
3. septembril avatakse anonüümse kunstniku tööde näitusmüük. Uue
eluetapi lävele jõudnud noor kunstnik soovib leida oma loomingule
kodu, jättes oma isiku saladuseks ning lastes rääkida vaid teostel.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

28. juunini on avatud näitus «Autogramme Maret ja Mati Tomsoni
kogust».
30. juunini on trepihallis avatud TLÜ arheoloogia teaduskogus valminud posternäitus «Arheoloogilisi avastusi Eestis 2017».
3.–7. juulini on trepihallis avatud Norra saatkonna rändnäitused
«Norra värvid» ja «Norra. Rannarahva lood». Näitus pakub vaatamiseks parimaid töid fotokonkursist, mille korraldasid MTÜ Norra
Sõbrad, OÜ Loodusretked ja Norra saatkond.
3.–7. juulini on avatud näitus «Lapse hääl, lapse õigused».
Näitus kajastab Eesti vabaühenduste tehtud ettevõtmisi laste ja
noorte heaolu tagamiseks.
1.–30. augustini on trepihallis avatud rändnäitus «Et rada ei rohtuks».
5. septembril avatakse trepihallis Viljandi gümnaasiuminoorte näitus, kus on visandeid ja joonistusi, mis on tehtud maalilaagrites, aga
ka pilte, mille õpilased on ateljeekursusel teinud.
Samuti on trepihallis vitriinides gümnaasiuminoorte keraamikakursusel tehtud esemed.
VILJANDI VANA VEETORN

J. Laidoneri plats 5c

29. juulini on avatud Marita Lumi ehtenäitus «Džungel».
«Džungel» analüüsib inimeste ja looduse vahelist suhet, praegusele ajale iseloomulikke ühiskondlikke tõekspidamisi.
3. –26. augustini on avatud Nicolas Bouvy fotonäitus «Tallinna korstnapühkijad».
Septembris on avatud Viljandi Leedu sõpruslinna Kretinga fotonäitus.
KOHVIK FELLIN

Tasuja puiestee 1
Juuli keskpaigani on avatud Viljandi kunstikooli õpilaste visandite
näitus «De Visu – oma silmaga». Valik krokiikursusel valminud visandeid modelli joonistamisest.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi
kodugalerii ootab huvilisi helistades ette telefonil 5367 7566.
www.thegalerii.com
PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15 ja ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.

8. juulini on avatud Anu Pingi ja Siiri Reimanni koekirjaliste kudumite näitus «Eesti valge».

JAANI KIRIK

LINNAGALERII

Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–15, T ja N kella
13–18. Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.

7. juulini on avatud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala lõputööde näitus «Lendutõus XI».

VILJANDI BAPTISTIKIRIK

10. juulist 8. augustini on avatud Eesti kunstiakadeemia maalimagistrantide näitus «Kodus ja võõrsil».

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus

Tallinna tänav 11/1

Pikk tänav 6

Maramaa puiestee 1a

