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Foto: Silver Tõnisson
Viljandi hansapäevadel segunevad traditsioonid ja linna uus hingamine. Tegevust jagub juuni esimesel nädalavahetusel kõigile.

Hansapäevad avavad suvehooaja
Juuni esimesel
nädalavahetusel on Viljandis
hansapäevad, mille raames
toimuvad nii traditsiooniline
käsitöölaat kui ka maailma
esimene džässooper ja
Viljandi esimene
staadionikontsert.

Hansapäevade põhiprogramm
kestab reede, 1. juuni pärastlõunast laupäeva südaööni. Reedel
kell 16 algab iga-aastane suur
hansapäevade käsitöölaat. Laadale on oodata üle 300 kaupleja, kellest sadakonna müügiletid jäävad avatuks südaööni,
sest esimest korda hansalaatade
ajaloos toimub öömüük. Laupäeval algab laat kell 10 ja kestab kella 20-ni õhtul.
Pidustused avatakse traditsioonilise rongkäiguga, mis algab
kell 18.45 Köleri pargis. Sealt
suundutatakse lauluväljakule,
kus toimub Viljandi tantsukollektiivide ühiskontsert «Meil aiaäärne tänavas». Tantsukontsert
ja hansapäevade avamine algavad lauluväljakul kell 19.
Viimasel kahel aastal ülimenukaks osutunud kohvikuöö ei jää
ka tänavu tulemata.
Osalemas on 19 olemasolevat
ja pop-up-kohvikut. Tänavune
kohvikuöö keskendub Viljandi
kaunile järveäärsele piirkonnale, aga kohvikuid leiab ka Koidu
tänava pargist, Maramaa puiesteelt, Kõrgemäelt ja Rubiini

Foto: Silver Tõnisson
Öökohvikuid jagub järve ümbrusesse, aga ka näiteks Koidu tänava parki.

platsilt. Kohvikud avavad ennast
külalistele kell 20 ja jäävad avatuks südaööni.

Esimene
staadionikontsert
Hansapäevade reedese programmi kulminatsiooniks on täpselt südaööl algav tasuta muusikaline aktsioon «Viljandi esimene staadionikontsert ehk Paradise City», mis leiab aset järve kaldal paikneval linna esindusstaadionil.
Publiku ette astub Viljandi
muusikutest koosnev Guns
N’Roses tribuutbänd, kes esitab

maailma üheks parimaks rokkbändiks tituleeritud ansambli
tuntumaid hitte.
Ugala teatri eestvedamisel juba kolmandat suve toimuvate
muusikaliste aktsioonidega kutsutakse linnarahvast üles avastama Viljandi linnaruumi varjatud pärleid, mille kordumatut
ilu me igapäevaelus ei oska tihtilugu märgata. Kui esimesel
korral kogunesid tuhanded
pealtvaatajad Trepimäele suveööd nautima Led Zeppelini järgi, siis teisel aastal saadi osa
Ugala katusekontserdist.
Sel aastal kutsuvad korraldajad aga kõiki viljandlasi Eesti

ühele kaunimale linnastaadionile, et üheskoos püstitada renoveeritud publikutribüüni mahutavusrekord ja viia läbi Viljandi
ajaloo esimene staadionikontsert.
Istekohti jagub staadionil esimesele tuhandele inimesele.
Kui staadionikontsert kuulatud, võib sammud seada Lennukitehasesse kus toimub järjekorras neljas Paavo Matsini kultusromaani «Gogoli disko» järgi nimetatud kogukonnapidu, kus
lemmikmuusikaga astuvad üles
Viljandiga seotud, siin elavad
või Viljandit armastavad loomeinimesed. Reede südaööl
Lennukitehases algaval «Gogoli
diskol» astuvad üles Berk Vaher,
Aare Pilv ja Ivo Reinok.

Suurteos lauluväljakul
Laupäeva, 2. juuni programmi
tippsündmus on kell 21 algav
džässooper «Carmen Loves
Jazz», mis on Georges Bizet’
maailmakuulsa ooperi uusversioon. Lavale astub Estonian
Dream Big Band dirigent ja arranžeerija Siim Aimla juhatamisel, Sofia Rubina-Hunter, René
Soom ja Kristjan Kasearu laulvates rollides ning Marita Weinrank, Jevgeni Grib ja Anatoli Arhangelski tantsurollides.
Suvelavastuse lavastaja Marina
Kesler on öelnud, et «Carmeni»
klassikaliste teemade ja džässin-

terpretatsiooni joovastav kokteil
inspireerib julgelt eksperimenteerima vormi ja sisuga. Laval on
korraga laulvad ja tantsivad tegelaskujud – põimuvad palav kirg,
sügav armastus, särtsakus ja elunautimine. Üritus on piletiga.
Mõlemal päeval toimub programm Hansalaval Köleri pargis
ja Priske Põrsa laval J. Laidoneri platsil. Reedel kestab hansalava programm südaööni ja laupäeval kella 20-ni. Priske põrsa
laval on esinejad reedel kella
23-ni ja laupäeval kella 19-ni.
Spordiprogrammist väärib esi-

Viljandi
arvudes

letõstmist sõpruslinnade jalgpalliturniir «Hansa Cup», mis
toimub reedest pühapäevani ja
XXIV Trepimäe jooks, mis leiab
aset pühapäeval, 3. juunil kell
13.
Lisaks eelmainitule on hansapäevade programmis etendused
Teatrihoovis, lasteala Teisel Kirsimäel, Viikingite küla Esimesel
Kirsimäel, noorteala Inkeri maja hoovis, Kunsttükkide tänav
vanalinnas ja Mulgi mess. Kogu
kavaga saab lähemalt tutvuda
hansapäevade kodulehel hansa.
viljandi.ee.

• Registreeritud elanikke: 17 766
• Sünnid aprillis: 21
• Registreeritud töötuid: 270
• Töötusprotsent: 4,3*
• Vabad töökohad: 145*
• 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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Käimas on
Viljandimaa aasta
õppija konkurss
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didaatide seast valib žürii
16 kandidaati, kes pääsevad
rahvahääletusele, ning kõik
inimesed saavad septembris
anda hääle oma lemmiku
poolt.
Lisaks aasta õppija kandidaatidele kutsume üles märkama ja tunnustama ka täiskasvanute koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid ja õpitegusid. Kõigi kategooriate kandidaate saab esitada lehel
www.andras.ee.
Aasta õppija, rahvalemmiku
ja teiste tiitlite võitjad kuulutatakse välja 19. oktoobril
täiskasvanud õppija nädala
avaüritusel.

Millises seisus on teie hinnangul Viljandi linna heakord? Milliseid
arenguid sooviksite selles vallas näha?
og

Täiskasvanuna uuesti õppima
asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning
igapäeva elu kõrvalt on see
suur väljakutse. Meie ümber
on aga inimesi, kes leiavad
jõu ning aja, et takistuste
kiuste uuesti õpinguid alustada.
Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid,
kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või
omandanud uue eriala.
Kandidaate saab esitada
31. maini veebilehel www.
jällekooli.ee täites seal vormi.
Aasta õppijaks esitatud kan-

Viljandi Linnavolikogu

Tiit Jürmann,
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Muusikakool avab
helitehnoloogia
õppekava
Helitehnoloogia õppekava on
välja arendatud koostöös Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga ning seda hakkavad õpetama samuti kultuuriakadeemia õppejõud.
Õppekava on mõeldud gümnaasiumiealistele noortele,
kes sügisel astuvad 10. või 11.
klassi ja neile, kel on muusikakool lõpetatud ja kes tahaksid
ennast kurssi viia helitehnoloogia maailmaga. Õpingud
kestavad 2 aastat. Selle aja
jooksul omandatakse algteadmised ja praktilised oskused
helindamisest, salvestamisest,
heli töötlemisest ja heliseadmetest, seal hulgas bändidega

seonduvast aparatuurist. See
on ka muusikakooli ainus õppekava, kus noodikirja tundmist otseselt ei nõuta.
Kursus lõpeb praktilise tööga ja tunnistusega.
Õppetöö toimub Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikamajas ja muusikakoolis. Õppekava kuulub
stuudiote õppekava alla ja selle tasu on 15 eurot kuus.
Lisainformatsioon saab kooli kodulehelt www.viljandimuusikakool.ee.
Vastuvõtt uuele õppekavale
toimub vestluse vormis 30.
mail kell 16 muusikakoolis
C. R. Jakobsoni tänav 16.
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lilledest ei pea üldse rääkima –
linn on lilli täis.
Talv muidugi on eraldi teema.
Kui ikka tänavahooldajaga
muud moodi ei saa kui ainult lepingus näpuga järge ajades, siis
tuleb leping kas või kümneköiteline teha, et linnatänavad libedad ei oleks. Uisutamiseks on
meil Viljandis paremaidki paiku.

Üldiselt võiksime Viljandi linna
heakorraga rahul olla – haljasalad on hooldatud, teed on puhtad ja prügi ei vedele. Samas, kui
küsida, milliseid eesmärke oleks
meil haljasalade hooldamisega
veel teenida, siis on linnal veel
arenguruumi küll.
Linn võiks oma haljasalasid
hallata palju süsteemsemalt kui
praegu. Süsteemse käsitluse järgi oleks võimalik luua linna haljasalade kujundamise terviklik
lahendus. Nii saaksime paika
panna, mis liiki puid me eri piirkondades näha sooviksime. Näiteks kesklinna alal, kus on tihe-

dam asustus, võiksid olla väiksemad puud, et neid ei peaks igal
aastal elutegevuse võimaldamiseks hooldama. Kõik oleks muidugi kokkuleppe küsimus. Selline haljasalade põhjendatud käsitlus teeniks kindlasti esteetilisi eesmärke, aitaks kulusid kokku hoida ning võiks muuta ka
linna keskkonda turvalisemaks.
Rääkides arengutest, võib ühe
väga positiivse näitena välja
tuua ettevõtmise, millega tuuakse suveks Viljandi lossivaremete nõlvadele lambad. See olukord on kõigile soodne, kui lambad hooldavad linna rohealasid,

kinnitavad keha ning on vaatamisväärsuseks kohalikele ja turistidele. Loodetavasti näeme
villakandjaid siin ka käesoleval
suvel. Selliseid nutikaid lahendusi peaksime kindlasti rohkem
otsima. Võiksime võtta eeskuju
Pärnust, mis mõni aeg tagasi
andis oma rannaniidud Võrumaa veiste kasutusse. Viljandis
saaksid veised nosida puhtaks
sellised soisemad alad nagu järve ääres Kitsaskaela kaldad ning
Järveotsa piirkonna madalamad
alad. Seega kokkuvõttes – oleme süsteemsemad ja rohkem
loomi linna!

Kodanikule hakkab kõigepealt
silma tänavate seisukord. Parandamisel anname kevaditi võimaluste piires parima. Kõnniteed
on äärelinnas väga armetud.
Pargid ja haljasalad on enam-vähem korras. Praegu haljasaladel
töötavad elektrikaabli paigalda-

jad võiksid tasandustöödel peale buldooseri kasutada ka reha,
see aitaks murul taastuda.
Linnahooldus võiks minu arvates panna taas ametisse kalmistuvahid, see tagaks pühapaikades parema hoolitsetud korra.
Heakorrale mõjuks paremini

see, et alustatud hoonete remondid ei kestaks aastaid nagu
näiteks Tallinna ja Tartu tänava
nurgal asuvas hoones.
Pühkimine, kastmine, lumelükkamine ja libeduse tõrje jäägu heakorra heade tavade juurde.

Üldpilti vaadates võib väita, et
Viljandi tänavad on puhtad. Ei
saa öelda, et me teistest maakonnakeskustest oluliselt erineks. Küll peaks lisatähelepanu
pöörama konkreetsetele piirkondadele. Näiteks on viimase paari aasta jooksul pälvinud kriitikat kalmistute olukord. Isiklikult
satun Viljandi surnuaedadesse
harva, kuid mitu tuttavat on kõnelnud, et sealne heakord on
jäänud vaeslapse rolli.
Kõneldes haljastusest, siis on
arusaadav, et mõne ala hooldamine on linnale esmatähtsam

kui teiste, kuid minu hinnangul
võiks teatud paikade hooldussagedust muuta. Rannapromenaad on üks piirkondi, mis minu arvates vääriks rohkem tähelepanu. Trepimäe nõlvadel lastakse tihtipeale muru pikaks
kasvada ning selline asi torkab
paljudele silma, sest see on üks
peamisi ühenduslülisid kesklinnaga.
Viljandi võlu on olnud roheline kesklinn oma parkidega. Samas on mitu parki jõudnud sellesse seisu, et sinna oleks vaja lisainvesteeringuid ning maha

saetud haigete puude asemele
tasuks mõelda midagi sobivat.
Lastepark saab mänguväljaku,
aga tegelikult vajab kogu park
uuenduskuuri. Samamoodi vääriks tähelepanu Kirikumägi. Territoorium on jagatud Pauluse
koguduse ja linna vahel, kuid
just linna maa peale jäävad teerajad on nutuses seisus.
Eramaa omanikke ei saa linn
enamasti millekski sundida, aga
üldiselt puudub selleks ka vajadus. Minu silmis on viljandlased
hoolsad kinnistuomanikud, kui
mõni üksik erand välja jätta.

P.S. Närilisi meil ka tänavatel
ei jookse.

Priit Kaup

Keskerakonna saadikurühma
liige
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saab õppida, on 24. mail lahtiste uste päev. Koolis saab vabalt ringi liikuda alates kella
14-st. Kell 18 on lastele ja lastevanematele teise korruse
saalis ühine kokkusaamine,
kus räägitakse koolist ja lubatakse pille proovida.
Täpsem informatsioon kooli
kodulehel www.viljandimuusikakool.ee.

Foto

Ri

Uute kooliealiste õpilaste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastaks toimub 6. juunil muusikakooli hoones C. R. Jakobsoni
tänav 16.
Konsultatsioonid sisseastujatele on 4. ja 5. juunil.
Et lastele ja lastevanematele
näidata, kuidas muusikakool
seestpoolt välja näeb, mida
seal tehakse ja milliseid pille

Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma liige

u

Muusikakooli uute
õpilaste vastuvõtt

Valter Vaha

og

Tony Nõu – võrkpall (treener
Egon Edo), (lõpetab ka Audentese kergejõustiku erialal)
Silver Maar – võrkpall (treener Vahur Vahtra).
Sten-Erik Link – laskmine
(treener Ellen Kangilaski).
Rainer Valo – lauatennis
(treener Kert Villems).
Kõigi lõpetajate nimed on
avaldatud spordikooli kodulehel.

res, küll tühjendatakse, kuid
võiksid olla esteetilisema disainiga ja kergemini puhastatavad. Ka suured konteinerprügikastid on robustsed ja vahel
ületäidetud.
Haljasalad on tsükliliselt niidetud ning üldiselt korras. See, et
rohi on seal nõutud 7 cm asemel 7,2 cm, see on pigem virisejate asi. Puud ja põõsad avalikus ruumis näevad samuti korrapäraselt hoolitsevat kätt ning

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Spordikooli
parimad lõpetajad
Viljandi Spordikooli 70. lennu
lõpuaktus toimub 31. mail kell
18 spordihoones.
Tänavu lõpetab Viljandi
Spordikooli 45 noort 12 spordialal.
Parimad lõpetajad
Kärolyn Mäesaar – sõudmine (treener Ruth Vaar).
Kristel Naelso – judo (treener Viljar Kannel), (lõpetab ka
Audentese spordikooli).

Kui lähtuda kinnisvaraga seonduva standardi uustöötlusest
(Eesti standard EVS 807:2016)
ja selles sisalduva klassifikaatori komplekstegevustest 300
(heakorratööde tegemine krundil ja hoones), siis võib üldiselt
rahul olla. Sõidu- ja käiguteid
puhastatakse tolmust ja lahtisest prahist, mahakukkunud
oksad koristatakse. Väikevormid, näiteks prügikastid kesklinna ettevõtete-asutuste juu-

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

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

OLE
TOIMUVAGA KURSIS:
www.visitviljandi.ee
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Raamatukogu lahtiolekuajad
suveperioodil
Suvekuudel juunist augustini muutuvad raamatukogu
lahtiolekuajad.
Ootame külastajaid esmaspäeviti kella 10–15 (külastajatele avatud perioodikasaal
I korrusel ja avalik internetipunkt), teisipäevast reedeni
kella 10–18 (avatud kõik
saalid), laupäeval kella 10–
15 (avatud kõik saalid).
Iga kuu viimasel reedel on
raamatukogu suletud sisetööpäevaks.
Raamatukogu peaukse juures olevasse raamatute ta-

gastuskasti saab laenutatud
raamatuid tagastada ka siis,
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 esmaspäeval, kui
on avatud ainult raamatukogu I korrus.

Lauamänguklubi
Viljandi Linnaraamatukogu
laste- ja noortekirjanduse
saalis toimub kolmapäeval,

23. mail kell 15 hooaja viimane lauamänguklubi.

Raamatu «Meie
magusameistrid ehk
Šokolaad südamest» esitlus

Liikluskorraldus Viljandi
Hansapäevade ajal
Hansapäevade tõttu on
liikluskorraldus kesk- ja
vanalinna piirkonnas 31.
maist 2. juunini muudetud.

Hansaalasse jäävad (vt kaardilt)
Tasuja puiestee, Vaksali, Tallinna, Kauba, Pikk, Munga, Sepa,

Lossi, Lutsu, Johan Laidoneri
plats, Väike-Turu, Oru, Linnu tänav ja Trepimägi.
Märgitud piirkonnas on 1. juuni kella 8-st kuni 2. juuni kella
20-ni tänavatel parkimine keelatud.
Hansaala on tavaliikluseks su-

24. mail kell 17.15 esitleb
Hedda Peet Ameerika Teabepunktis oma raamatut Eesti
kompvekitööstuse ajaloost,
mis tutvustab magusameistreid, kellest kümmekond on

letud 1. juuni kella 12-st kuni 2.
juuni kella 20-ni.
Kohalikud elanikud ja äripindade omanikud saavad hansapäevade ajal liigelda autolubade alusel ainult järgnevatel kellaaegadel.
Reedel, 1. juunil kella 12–15

Laupäeval, 2. juunil kella 1–9.
Tavapärane liikluskorraldus
taastub 2. juunil kell 20.
Nimelisi autolube väljastatakse Sakala keskuses (Tallinna tänav 5) alates 21. maist tööpäeviti kella 10–19.
Lisainfo tel +372 5918 0003.

Viljandi linna koolide lõpuaktuste ajad 2018. aasta kevadel
• Jakobsoni Kool 18. juunil kell 17
• Kesklinna Kool 19. juunil kell 17

Lõpukell kõikide põhikoolide viimastele
klassidele on 28. mail kell 12.

• Paalalinna Kool 19. juunil 16
• Kaare kool 15. juunil kell 15 Pärimusmuusika aidas
• Täiskasvanute Gümnaasium 22. juunil kell 14 Pärimusmuusika aidas
• Viljandi Gümnaasium 22. juunil kell 16 spordihoones

Linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtt
Sakala Keskuses 20. juunil kell 15.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu kaudu jõuavad Viljandi linna maamaksu andmed riiklikust
maamaksuregistrist MAKIS maksu- ja tolliametisse, nende põhjal
saadab maksuamet inimestele välja maamaksuteated. Suure osa
minu tööst moodustab linnavalitsuse või volikogu istungiteks eelnõude koostamine. Kui näiteks linnakodanik soovib mingil põhjusel kasutada linna maad, peab ta tegema linnale avalduse ja mina
valmistan linnavalitsuse istungiks ette eelnõu, mille põhjal otsustatakse, kas ja millistel tingimustel maa kasutusse anda.
Veel tegelen ma hoonestusõigustega – hoonestusõiguse algatamiseks volikogult loa küsimine, linnavalitsusega hoonestusõiguse tingimuste kooskõlastamine, kehtivate hoonestusõiguse tingimuste
täitmise jälgimine jne.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Viljandi Linnavalitsuse maakorraldusametisse tulin tööle 1996. aasta lõpus. Maakorraldusametit, mis tollal tegeles põhiliselt maareformi läbiviimisega, tänapäeval enam ei eksisteeri.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

ILME KURRO,

linnavara spetsialist

Viljandis on hea elada inimestel, kes ei ihale suurlinna melu. Siin
on imeilus loodus, vahemaad, milleks pole vaja kasutada autot, palju kultuurisündmusi ja sportimisvõimalusi. Kui öeldakse, et väikelinna elu on igav ja pole kuhugi minna, siis Viljandi kohta see ei
kehti. Tuleb lihtsalt kodust välja tulla ja ettevõtmistes osaleda.

tegutsenud Viljandis. Ülevaate saab kommipaberite
kujundamisest aastani 1940,
nõukogude ajal ja aimu ka
uue Eesti magusapakenditest.

Meisterdamisklubi
Teisipäeval, 29. mail kell 17
toimub laste- ja noortekirjanduse saalis hooaja viimane meisterdamisklubi. Loe-

me raamatut ja meisterdame.
Tule ja tee midagi ise valmis!

Suvemäng
Kolmapäeval, 13. juunil algab Viljandi Linnaraamatukogus lastele ja noortele läbi suve kestev suvemäng.
Traditsiooniliselt saab iga
nädala kolmapäeval linnaraamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalist (III saal)
uue ülesande. Kõik osalejad
saavad endale osalejakaardi, millele lahendatud ülesande eest saab koguda

templeid. Kogu templid kokku, parimatele üllatused!
Ülesanded on lahendamiseks kahes vanusegrupis –
nooremad 1.–3. klass ja vanemad alates 4. klassist. Suvemänguga võib liituda terve suve jooksul.
Suvemängu pidulik lõpetamine toimub 22. augustil
kell 11 laste- ja noortekirjanduse saalis.

Vaba Eesti Sõna
linnaraamatukogus
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 Ameerika Ühendriiki-

des elavate eestlaste ettevõtmisi, spordi-, kunsti- ja kultuurisündmusi ning Eesti
uudiseid.
Kõik huvilised saavad ajalehte lugeda raamatukogu II
saali Ameerika Teabepunktis ja IV saalis.

Koduteenindus
Koduteenindus on teavikute koju toomise teenus, mida raamatukogu pakub eakatele ja liikumispuudega
inimestele, kellel puudub
võimalus ise raamatukogus
käia. Teenus on tasuta.
Koduteenindust pakutakse
inimestele, kelle elukohaks
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.
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Kultuuri- ja spordisündmused
MAI
E 21

15.00

T 22

11.00
11.00
19.00

K 23

N 24

15.00
18.00
19.00
09.00
11.00
13.00
17.00
17.15
17.30
19.00
19.00

R 25

L 26

19.00
19.00
19.00
10.00
12.00
13.00

P 27

E 28

T 29

19.00
20.00
11.00
17.00
16.00
14.00
18.00
11.00
17.00
17.00

Viljandimaa kergejõustiku «TV 10» olümpiastarti IV
etapp Viljandi linnastaadion
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Kristiina Pässi diplomikontsert «Su virvete taga»
Pärimusmuusika ait
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Ruslan Stepanovi ja TÜ VKA tantsukunsti 3. kursuse
tantsulavastus «Random» Ugala teater
«Gogoli disko» Ugala teater
Viljandi Kesklinna kooli spordipäev Viljandi
linnastaadion
«Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Inglise keele kirjutamisvõistluse autasustamine
Viljandi linnaraamatukogu
Dominik Galehri töötuba «Tuuni oma botast»
Viljandi avatud noortetuba
Hedda Peedi raamatu «Meie magusameistrid ehk
Šokolaad südamest» esitlus Viljandi
linnaraamatukogu
Karolin Übneri diplomikontsert «Peeglid pildil»
Pärimusmuusika ait
«Gogoli disko» Ugala teater
Säde Tatari diplomikontsert «Tulvil»
Pärimusmuusika ait
Hooaja viimane «LauamängudeÖÖ» Viljandi avatud
noortetuba
«Gogoli disko» Ugala teater
Hooaja lõpupidu Pärimusmuusika ait
Eesti noorte MV jalgpallis U-13 Kunstmuruväljak
Viljandi muusikakooli 74. lennu lõpetajate kontsertaktus Sakala keskus
Premium-liiga jalgpallis Viljandi JK Tulevik vs FC
Kuressaare Viljandi linnastaadion
«Gogoli disko» – viimast korda! Ugala teater
Ugala 98. hooaja lõpupidu Ugala teater
Eesti noorte MV jalgpallis U-11 Kunstmuruväljak
Eesti MV jalgpallis II liiga Kunstmuruväljak
«Saabastega kass» Viljandi nukuteater
Põgenemistuba VANT-is Viljandi avatud noortetuba
Mari Meentalo diplomikontsert + OOPUS
Pärimusmuusika ait
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu

E 30

18.00

N 31

11.00
11.00
14.00
18.00
18.00
20.00

Liisa Koemetsa diplomikontsert «Sest tuleb üks
tants!» Pärimusmuusika ait
«Kübarameistri võlukohver» Viljandi nukuteater
Viljandimaa kergejõustiku «TV 10» olümpiastarti
finaal Viljandi linnastaadion
Viljandi avatud noortetoa hooaja lõpupidu Viljandi
avatud noortetuba
Viljandi spordikooli lõpuaktus Viljandi spordihoone
Sõpruskohtumine jalgpallis Viljandi JK Tulevik vs
Eesti U-18 Viljandi linnastaadion
Sander Õigus «Kolmandas isikus» Pärimusmuusika
ait

12.00
13.00
21.00
P 03

11.00
11.00
12.00
12.00
12.00
13.00
13.00

JUUNI
R 01

11.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.00
18.45
19.00
23.00
23.30

L 02

09.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Lastekaitsepäeva teatrihoov Koidu seltsimaja väike
hoov
Lastekaitsepäev Teine Kirsimägi
Viljandi hansapäevad. Sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
Hansapäevade Kunsttükkide tänav Sepa ja Pikk
tänav
Hansalava Köleri park
Priske põrsa lava Laidoneri plats
Hansapäevade Viikingite küla Esimene Kirsimägi
Korvpalliturniir «3 x 3 Hansa ilutulestikud» Viljandi
järve rand
Viljandi hansapäevade avarongkäik Köleri park
Viljandi hansapäevade avamine Viljandi lauluväljak
«FilmiÖÖ». Stella Kruusamägi ja Ida Lepparu
lühifilmide esilinastus Koidu seltsimaja väike hoov
Tasuta muusikaline aktsioon. Viljandi esimene
staadionikontsert «Paradise City» Viljandi
linnastaadion
Viljandi hansapäevad. Sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
Hansalava Köleri park
Priske põrsa lava Laidoneri plats
Hansapäevade Kunsttükkide tänav Sepa ja Pikk
tänav
Hansapäevade Viikingite küla Esimene Kirsimägi
Hansapäevade Teatrihoov Koidu seltsimaja väike
hoov
Noorteprojektide ja õpilasfirmade laat Oja kooli õu
Oja kooli õpilaste tööde näitus Oja kool
Hansapäevade noorteala Pikk tänav 4
Hansapäevade lasteala Teine Kirsimägi
Petangiturniir «Hansa Candle» Petangiväljak

21.00
09.00

14.00
16.00
N 07

19.00

L 09

10.00
12.00

N 14
R 15

15.00
17.00
10.00

L 16

12.00
10.00
10.00
11.00
20.00

Eesti MV jalgpallis III liiga Kunstmuruväljak
Sõudmine rahvapaatidel «Hansa paadimees»
Viljandi järve rand
Bizet’ kultusooper «Carmen Loves Jazz» Viljandi
Laululava
Viljandi kohvikuöö Kesklinn
Viljandi hansapäevad. Sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
Eesti noorte MV jalgpallis U-12 Kunstmuruväljak
Petangiturniir Hansa Candle’i petangiväljak
8. Mulgi rattaralli Kõrgemäe tänav
Hansa aeroobika Viljandi järve rand
«Aerutriatlon ja aerusulps» Paala järve rand
Eesti MV jalgpallis naiste I liiga Kunstmuruväljak
Viljandi hansapäevad. XXIV Trepimäe jooks
Trepimägi
Lõuna-Eesti memme-taadi suvepidu «On kallis
mulle kodupaik» Viljandi laululava
Eesti maavõistlus jalgpallis Viljandimaa – Raplamaa
Viljandi linnastaadion
Pjotr Tšaikovski ballett «Uinuv kaunitar» Ugala
teater
Eesti noorte MV jalgpallis U-13 Kunstmuruväljak
Viljandi regatt. Eesti aerutamisföderatsiooni
karikaetapp Paala järv
Eesti noorte MV jalgpallis U-11 Kunstmuruväljak
Viljandi XXIII järvejooksu ja kepikõnni sari
Tenniseturniir «Grand Hotel Viljandi Eesti GP»
Tenniseväljakud
Suvespartakiaad’18 Viljandi järve rand
Tenniseturniir «Grand Hotel Viljandi Eesti GP»
Tenniseväljakud
Suvespartakiaad’18 Viljandi järve rand
Viljandimaa 2018 MV kergejõustikus Viljandi
linnastaadion
XXVIII Jüri Lossmanni mälestusjooks Viljandi
raekoja plats

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

E 10–15 (avatud külastajatele perioodikasaal I korrusel ja avalik internetipunkt)
T–R 10–18 (avatud kõik saalid)
L 10–15 (avatud kõik saalid)
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud (sisetööpäev).
13. juuni – 22. august kolmapäeviti suvemäng – uued küsimused
(III saalis).

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

9. juunini on avatud Soome
kunstniku Sirpa Hammari maalinäitus.
Peamiselt vabakutselise illustraatorina töötanud Sirpa Hammari väljapaneku maalikeel on
dekoratiivne, juugendlikult ilutsev ja kompab teadlikult naivismi piirimaid. Rütmiline korduvus, kuldsete ja hõbedaste toonide, mooniseemnete ja teokarpidega teoste vääristamine ning
ruumilise sügavuse puudumine
on vaid mõni teost iseloomustav
märksõna.
Ainesena vihjab kunstnik Euroopa kunstiajaloole ja Soome
kunsti kuldajale, kus ajaloolistes kostüümides tegelased ilmuvad Soome rahvusromantilises
stiilis ehitiste, Itaalia renessanssarhitektuuri või dekoratiivselt lahendatud loodusmotiivi
taustale.
9. juunini on avatud illustratsioonide näitus «Lugusid libahundist».
Eesti lastekirjanduse kunstieksperdi Viive Noore kureeritud
libahunditeemalisel illustraatorite näitusel on 12 osavõtjat.
Väljapanek annab hea ülevaate
Eesti illustratsiooni praegusest
seisust. Kuigi rahvapärimus tunneb mitut libalooma, siis nende
kuningas on läbi aegade olnud
kindlasti libahunt. Inimese ohtlikuks kiskjaks moondumise uskumus levis Euroopas laialdaselt keskajal.

Aasta 2018 on kuulutatud Euroopas pärandkultuuri aastaks
ja libahundi teema on üks neist,
mis läbib tervet Euroopat, andes
märku meie ühisest minevikust.
Libahundid on jooksnud vana
Liivimaa metsades, luuranud
Venemaa paksudes padrikutes
ning luusinud Sitsiilia ja Apuulia mägistel radadel.

de näitusega Viljandi linnaraamatukogu teises saalis. Kui eelmisel näitusel oli eksponeeritud
peamiselt raamatutes olevaid
autogrammid, siis nüüd on tegemist pisitrükiste ja kaartidega.
4. juunil avatakse TLÜ arheoloogia teaduskogus valminud
posternäitus «Arheoloogilisi
avastusi Eestis 2017».
See on traditsiooniline, seekord juba 18. rändnäitus, mis
liigub saabuva aasta lõpuni
mööda Eesti teadus- ja kultuuriasutusi, ning tutvustab laiale
avalikkusele kõige värskemaid
Eestimaal toimunud arheoloogilisi avastusi ja uurimistulemusi kiviajast kuni uusajani välja.
Näituse koostasid Kristi Tasuja ja Irita Kallis.

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU
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31. maini on avatud näitus «Minu kogu – kotid ja muu», kus
saab heita pilgu kümnetele 20.
sajandil valmistatud väiksematele aksessuaaridele, ridikülidele, kosmeetika-, kaela-, selja- ja
rahakottidele. On väljas ka paar
kindaid ja roosa peaehe.
Kotikesed on valmistatud kõikvõimalikest materjalidest, nagu
naturaalne ja kunstsiid ning
nahk, õlg, plastmass, paber, pärlid, suled. Kotid on tööstuslikult
toodetud või valmistatud käsitööna erinevates riikides.
Soetatud on need poodidest
USA Today, Sõbralt sõbrale,
taaskasutuskeskus, muudest
kauplustest või saadud kingitustena.
Siinne väljapanek kuulub Keila
elanikule Sirje Kriisale, kes ka ise
nahakunstnikuna valmistas aastail 1980–1990 käsitsi palju
nahkkotte, vöid ja kraesid. Üht
nahkkraed saab näha ka vitriinis.
31. juunini on avatud lasteaia
Karlsson lastetööde näitus.

Foto: Viljandi Kunstikool
Linnagaleriis on 4. juunini avatud Viljandi Kunstikooli aastanäitus «1:100».

Karlssoni lasteaia väikesed
kunstnikud on nimetanud oma
näituse selle õppeaasta moto
järgi – «Mul on väike kodumaa,
nimeks on tal Eestimaa!». Kujutatakse ennast ja teisi, lähemaid
ja kaugemaid, tundmatuid ja
tuntud nähtusi, tegevusi ning
tegelasi. Rõõmsat äratundmisrõõmu! Hei hopsti!
1. juunil avatakse näitus «Autogramme Maret ja Mati Tomsoni
kogust».
Maret ja Mati Tomson on ko-

gunud autogramme umbes
paarkümmend aastat. Mati
Tomson ütleb, et kogus on peamiselt Eesti inimeste autogrammid, kuid neid on ka eksootilisematelt tegelastelt. Autogrammihuvilised ei ole ekstra neid
taga ajanud, aga kui on olnud
juhus soodne, siis on oma kogu
täiendatud. Otseselt ei ole ka
piiranguid inimeste tegevusaladele seatud, autogramme on nii
sportlastelt, poliitikutelt, kirjandus- ja kultuuritegelastelt.
See on juba teise autogrammi-

VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
1. juunil kell 14 avatakse näitus
«Viljandi muuseum 140». See
on fondinäitus, kus on eksponeeritud põnevaimad museaalid meie kogudest. Näitus jääb
avatuks novembri keskpaigani.

PAULUSE KIRIK

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

JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–15, T ja
N kella 13–18.
Igal pühapäeval kell 11
jumalateenistus armulauaga.

VILJANDI BAPTISTIKIRIK

Maramaa puiestee 1a
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi
helistades ette telefonil
5367 7566.

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

