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Foto: Silver Tõnisson
Hansapäevad täidavad Viljandi vanalinna 7.-9. juunini melu, kauplemise ja kultuuriga. Põnevaid tegevusi jagub kolme päeva jooksul tervele perele ning hansalaadalt leiab head kaupa iga huviline.

Hansaaeg toob melu tänavatele ja viljandlaste kodudesse
Viljandi hansapäevad
toimuvad tänavu 7.–9.
juunini ning pakuvad rõõmu
kohvikuöö, hansalaada,
Põhja Konna suurkontserdi,
maakonna laulu- ja
tantsupeo ning tiheda
kultuuri- ja
spordiprogrammiga.

Hansapäevad avatakse pidulikult reede, 7. juuni õhtul kell 18
raekoja ees pargis asuval Hansalaval. Juba sama päeva lõunast saab nautida programmi
erinevatel aladel ja lavadel.
Reede õhtul laotab neljandat
aastat toimuv kohvikuöö ennast
laiali Viljandi pikimal, Tartu tänaval ja selle ümbruses. Kokku
avab ennast 7. juuni õhtul külalistele 25 üheöökohvikut. Kesklinnast kuni linna piirini ulatuvad kohvikud pakuvad kõikvõimalikke hõrgutisi ning igaüks
leiab midagi oma maitsele sobivat. Kohvikuöö kohta saab lähemalt lugeda hansapäevade kodulehelt ja Facebookist.
Reede õhtul saab jalga keeru-

Foto: Silver Tõnisson
Viljandimaa laulu- ja tantsupidu on hansapäevade teise õhtu tippsündmus.

tada Vabaduse platsil asuva Linnalava ees, kus kell 21 astub
üles ansambel Päike.re.satas.
Hansapäevade esimese õhtu
lõpetab ansambli Põhja Konn
südaöine suurkontsert Kaevumäel, mis on kõigile tasuta.
Kontserdil astub ansambel üles
kavaga «Põhja Konn», mida Eesti publik saab elavas esituses
kuulda alles kolmandat korda.
Et see on ühtlasi ka selle kava
viimane ettekanne, talletatakse

Viljandi kontsert nii helis kui ka
pildis. Selleks loovad valguskunstnik Priidu Adlas ja visuaalikunstnik Alyona Movko visuaalse maailma, mis annab viiteid Põhja Konna mõjutanud
ajastule, artistidele ja elutunnetusele.
Traditsiooniline suur hansa
käsitöölaat vallutab vanalinna
tänavad hansapäevade reedel ja
laupäeval. Laadal on väljas vaid
käsitööna valminud eheda too-

dangu pakkujad nii Eestist kui
ka lähiriikidest. Kokku ootab
hansalaadal külastajaid ligi 300
kauplejat.
Nii reedel kui laupäeval avab
ennast Vabaduse platsil ja selle
ümbruses huvilistele Mulgimess.
Päeva tippsündmus on aga Viljandimaa laulu- ja tantsupidu
«Mu õnn ja rõõm». Selle juhatab
sisse kell 17 Kesklinna kooli juurest algav rongkäik. Loe peo
kohta lähemalt leheküljelt 4.
Laupäeval kell 13 esitletakse
Hansalaval Hansalinn Viljandile
pühendatud hõbedast meenemünti. Münti tutvustab Eesti
Panga president ja kohapeal on
võimalik ka meenemünti osta.
Hansapäevade teise õhtu lõpetavad Hansalaval tantsuks mängivad Arlet Palmiste & The Boss.
Pühapäeval, 9. juunil ootab
25. Trepimäe jooks võistlejaid
ning toimuvad Viljandi sõpruslinnade noorte jalgpalliturniiri
Hansa Cup viimased mängud ja
autasustamine linnastaadionil.
Hansapäevad võtab kokku Viljandi Noorte Sümfooniaorkestri

ja Minden Lübbecke Kammerorkestri ühiskontsert Jaani kirikus.
Lisaks ülalmainitule on hansapäevade programmis lasteala
teisel Kirsimäel, noorteala Ingeri maja hoovis, Kunsttükkide tänav Sepa ja Pikal tänaval, spordiprogramm Viljandi järve rannas, linnastaadionil, Trepimäel

Viljandi
arvudes

ja Paala järvel, Viikingite küla
esimesel Kirsimäel, Teatrihoov
Koidu seltsimajas, lavad Vabaduse platsil ja raekoja pargis
ning sündmused Jaani kirikus.
Rohkem infot Viljandi hansapäevade kohta leiad aadressil
hansa.viljandi.ee ja Facebookist.

•• Registreeritud elanikke: 17 323
•• Sünnid aprillis: 7
•• Registreeritud töötuid: 272
•• Töötusprotsent: 3,8*
•• Vabad töökohad: 135*
•• Keskmine palk: 1217*

* 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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Euroopa parlamendi
valimised Viljandis

Kuidas on Eesti kuulumine Euroopa Liitu mõjutanud viimase 15 aasta
jooksul Viljandi elu?
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Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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 Heiki Raudla,

Isamaa saadikurühma liige
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Rohkem infot: Ene Rink, linnasekretär, Viljandi linna valimisjuht, tel 435 4720,
511 4478 ja e-post valimised@viljandi.ee.
Helmut Hallemaa,

Lastekaitsepäev
lauluväljakul

esimees
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on kohal ka käsitööjäätise
kohvik Paulina ja teised põnevad kohvikud. Loovuslaadale
ootame õpilasfirmasid müüma oma leiutisi ja loomingut.
Ennetusalal on väljas maanteeameti liiklusstendid ja
pöörlev auto, oma varustust
tutvustab ka politsei. Paalalinna kooli teadusteater Elevant
Pudelis korraldab põneva
etenduse, kus tehakse mürtsu
ning kohapeal valmib teadusjäätis.
Kell 15 astub üles peaesineja Púr Múdd. Tegevusi ja üllatusi jagub terveks päevaks
ning sissepääs on prii.
Üritust korraldavad Paalalinna kool, Sakala keskus, Viljandi Avatud Noortetuba ja seltsing Meie Olemegi Viljandi.
Perepäeva toetavad Viljandi
linn, Largo, Tere, Luuna Pagar,
Nordmel, Kommi Asemel.
Täpsem info: Paalalinna
kooli huvijuhilt Anett Suitsult,
telefon 5557 2462, e-post
anett.suits@paalalinna.ee.

Keskerakonna saadikurühma
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1. juunil kella 11–16 toimub
Viljandi lauluväljakul suur perepäev «Meie olemegi Viljandi».
Perepäev on Viljandi linna
lastele ja peredele ning tegevusi jagub väikelastest täiskasvanuteni. Päeva läbivaks teemaks on Kiusamisvaba Kooli
programm, patrooniks on valitud KiVa tegevjuht Triin Toomesaar.
Kell 11 astuvad pealavale
Viljandi koolinoored muusika-, tantsu-, playback- ja
moeetendustega. Huvialal
saab ennustada tulevikku, teha põskedele uhked maalingud, meisterdada märke ja
palju muud. Spordialal paneb
pallid veerema Viljandi Tulevik, uusi rattatrikke õpetab
Deeno Lipand ja slack-linehüppeid Karolina Pugal. Toidualal Paalalinna kooli heategevuslikus kohvikus saab
maitsta õpetajate valmistatud
hõrgutisi.
Lastekaitsepäevale omaselt

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Ikka väga-väga palju. Ma ei väida, et kõik renoveeritud teed,
taristud ja objektid on tänu
Brüsselile teoks saanud, kuid
Euroopa Liidu toetused ja abiraha nii öelda vanale Euroopale järele jõudmiseks on olnud
selles vägagi määravas rollis.
Eks siin ole olnud ka omajagu
eestlaslikku jonni ja nutikust,
tööst ma ei räägigi, et linnaisad
ning ametnikud vajalikud projektid rahajagajatele põhjendatuks räägiksid ja toetussummad
ikka kätte saaks.
Mida me siis oleme saanud?
Üheks suuremaks projektiks

võib nimetada veemajandust –
puhastusseadmed-jaamad, torustikud, kanalisatsioon. Nüüdisaegne ja säästlik tänavavalgustus, jällegi euroliidu abi.
Mängupesa ja Männimäe lasteaia renoveerimine, Kesklinna
kooli Uueveski tee õppehoone ja
Paalalinna kooli rekonstrueerimine. Kantremaa tööstuala avaliku tugitaristu tänapäevastamine, Pärnu maantee ja Vaksali tänava rekonstrueerimine ning
raudteepeatuse ühenduste arendamine on suures osas Euroopa
liidu raha eest tehtud. Ka Viljandi pärimusmuusika ait on ole-

mas tänu kuulumisele Euroopa
liitu. Lähipiirkonnast meie ametikoolide lipulaeva VIKK- i toetas euroliit 15 miljoni euroga, et
parandada kutsehariduse kvaliteeti. Tohutult on paranenud
sotsiaalhoolekanne. Viimane
näide: puuetega inimeste kodude kohandamine hügieenitingimuste parendamiseks.
Ja kui paljud viljandlased on
saanud reisida, õppida, ennast
harida ja Euroopat näha ilma
viisa-, tolli-, piiri- ja rahasekeldusteta viimase 15 aasta jooksul? Spekuleerin – vähemalt
pooled kui mitte rohkem!

Sellele küsimusele ammendava
vastuse jaoks oleks ilmselt vaja
rohkem leheruumi. Euroopa Liidu mõju Viljandile võib vaadata kahes suures valdkonnas. Esiteks on muutunud viljandlastele lihtsamaks reisimine Euroopa
Liidu maades, ära on jäänud valuutavahetus ja sellega seotud
kulud ning tihedamaks on muutunud viljandlaste ja Euroopa
Liidu liikmesriikide inimeste
omavahelised suhted. Ühtlasi
on lihtsamaks läinud Viljandi ettevõtjate kaubavahetus Euroopa Liidu riikidega, viljandlastel
on võimalik asutada Euroopas
omi ettevõtteid või asuda sinna

tööle. Väga oluline on olnud Euroopa Liidu rahaline toetus Viljandile läbi paljude fondide.
Nii on renoveeritud või renoveerimisel Euroopa Liidu toetuste abil mitu Viljandi kooli –
Viljandi Kesklinna kool, Paalinna kool ja teised, samuti lasteaiad Mesimumm, Midrimaa,
Mängupesa ja Männimäe. Ehitatud on reoveepuhasti ja lauluväljak, rekonstrueeritud veemajandus ja renoveeritud Sakala
keskus. Ei saa mainimata jätta
teede ehitamist, tööstuspiirkondade arendamist, staadioni olmehoone ehitust, tavaprügila
sulgemist jne.

Euroopa Liidu toetused on olnud olulised ka väiksemate objektide jaoks: järveümbruse
matkarajale, pärimusmuusika
aidale ja Kastani paisjärvele, samuti lossipargi rekonstrueerimiseks ja raudteepeatuste renoveerimiseks jne.
Lisaks investeeringutele on
linn saanud Euroopa Liidu raha
ka näiteks koolipiima ja -puuvilja ostmiseks.
Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Liidu fondide raha on
olulisel määral aidanud parandada seda, milline näeb Viljandi praegu välja.

Euroopa koostöö on Eestile ja
Viljandile eluliselt tähtis. Suurim mõjutaja oli ikkagi Eesti
taasiseseisvumine, milles rahval
oli väga märkimisväärne roll.
Hea, et laulev revolutsioon sai
mälestuskivi lauluväljaku nõlval. Aitäh eestvedajatele!
Avatus ja vaba liikumine on
võimalus, mida on raske üle
hinnata. Viljandil on nüüd kümme sõpruslinna, mitu ajaloolist
partnerit.
Taristu arendamise mõju on
suur nii linna elamurajoonides
kui tööstuspiirkondades. Toetame, tunnustame ja kiidame korteriühistute tegevust. Suures

mahus käib kortermajade renoveerimine ja soojustamine, tänu Kredexi vahendatud Euroopa programmile paraneb linnapilt.
Oleme ehitanud ja renoveerinud tööstuspiirkondade tugitaristud Reinu teel ja läbimurde
ringteele Männimäel, Raua tänava, kergliiklusteed, Pärnu
maantee Kantremaa tööstuspiirkonnas. Meil on kaunis Viljandi järve matkarada, uuendatud on Vaksali ja Metalli tänav,
lõpukorral on Paalalinna kooli
renoveerimine. Tänavavalgustuse projektiga tänapäevastati
600 valguspunkti ja ülekäigura-

jad. Liitumise ettevalmistamise
ajal renoveeriti kogu Viljandi
linna veevärk, ehitati puhastusseade. Tulekul on uued suured
europrojektid. Tänapäevase Viljandi haigla ja tervisekeskuse
ehitamine kesklinna on vajalik,
samuti nüüdisajastame kesklinna.
Viljandi Veevärk uuendab veevarustust ja reoveepuhastust,
seal hulgas jääkmuda töötlemist
ja uusi tänavavalgustuse projekte. Tuleb leida rahastus Viljandi
järve promenaadi lõpetamiseks.
Uue arengukava tulemina algatame kergliiklusteede võrgustiku teemaplaneeringu.

On äraütlematagi selge, et Euroopa Liit on Viljandi arengut
toetanud. Ainuüksi käesoleva
eelarvestrateegia perioodi jooksul on Viljandi saanud Euroopast miljoneid eurosid avaliku
taristu arendamiseks. Näiteks
nelja aasta pärast Viljandi kesklinna kerkiv haiglakompleks
oleks ilma Euroopa Liidu toeta
vaid helesinine unistus, aga
praegu on see reaalne plaan
koos eelarvega. Ühtlasi saavad
meie linna lapsed ja noored tänu antud toele õppida tänapäevastes tingimustes.
Kuid taristust olulisemgi on

investeeringud meie inimestesse ja nende arengusse. Omast
kogemusest võin öelda, et meie
õpetajad on viimase 15 aasta
jooksul saanud osa lugematul
hulgal koolitustest ja välispraktikatest, tänu millele on arenenud kooliharidus ning selle
mõju ulatub kaugemale tulevikku.
Mainimata ei saa jätta Euroopa Liidu panust meie tööturu
teenuste arendamisel ning seetõttu saame rääkida elukestva
õppe võimalikkusest. Samuti on
rahvusvaheline koostöö aidanud kaasa kohalike teovõimelis-

te inimeste eneseteostuse võimaluste avardamisele. Olen üpris veendunud, et kui me ei kuuluks Euroopa Liitu, oleks Viljandi ettevõtlusmaastik hoopis vaesem ja ühepalgelisem.
Peamine on aga see, et Euroopa Liit on meie inimeste turvatunde garant. See annab meie
inimestele kindluse, et neil on
võimalik oma eesmärkide poole püüelda, ilma et keegi nende
õigusi ebaõiglaselt takistama
hakkaks. Ühtne ja koostöötav
Euroopa on Eestile ja sealhulgas
Viljandile suurim julgeoleku tagaja.
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mööda kaldteed siseneda hoovi poolt.
16.–22. maini toimub elektrooniline hääletamine. Elektrooniline hääletamine algab
16. mail kell 9 ja kestab ööpäev läbi kuni eelhääletamise
lõpuni 22. mail kell 18.
16.–19. maini toimub eelhääletamine Vabariigi Valimisteenistuse määratud valimisjaoskonnas nr 4, mis asub
Sakala keskuses (Tallinna tänav 5), kõigile Eesti rahvastikuregistrisse kantud kodanikele. Hääletamine toimub kella 12–20.
20.–22. maini toimub eelhääletamine kõigis elukohajärgsetes valimisjaoskondades. Eeltoodud ajal toimub ka
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
(väljaspool Viljandit registreeritud elanikud), sealhulgas valija asukohas ja kinnipidamiskohas. Hääletamine toimub
kella 12–20, kinnipidamiskohas ja valija asukohas hääletamine korraldatakse ajavahemikus kella 9–20.
Valimispäev on 26. mai. Valimisjaoskonnad on avatud
kella 9–20. Valimispäeval saab
ka kodus hääletada. Selleks
võetakse taotlusi vastu samal
päeval kuni kella 14-ni. Taotluse võib esitada linnavalitsusele, samuti jaoskonnakomisjonile. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka
telefoni teel elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9–14.
Valimisjaoskond nr 1, kontakttelefon 5411 0431.
Valimisjaoskond nr 2, kontakttelefon 5411 0432.
Valimisjaoskond nr 3, kontakttelefon 5411 0433.
Valimisjaoskond nr 4, kontakttelefon 5411 0434.

Pä

Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud ning Eesti kodakondsust mitteomavad Euroopa
Liidu kodanikud, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ning kelle püsiv elukoht
on Eestis – see tähendab, et
tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse ning kellelt tema
päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.
See, millises valimisjaoskonnas inimene valida saab, sõltub tema elukoha andmetest,
mis on kirjas Eesti rahvastikuregistris. Igaüks saab ise vaadata, millisesse jaoskonnakomisjoni ta minema peab (juhul, kui ta soovib hääletada
kohapeal). Seda saab teha
veebiaadressil valimised.rahvastikuregister.ee. Sisestades
otsingusse oma aadressi, on
näha valimisjaoskonna number, asukoht ja ka foto hoonest, kus jaoskond asub. Juhul, kui inimene satub kogemata valesse valimisjaoskonda, saab ka jaoskonnakomisjoni töötaja vaadata, kuhu inimene tegelikult minema
peab.
Viljandi linnas on Euroopa
Parlamendi valimisteks moodustatud neli valimisjaoskonda, mis asuvad samades hoonetes, kus toimusid riigikogu
valimised.
Valimisjaoskond number 1
asub Viljandi Kesklinna kooli
hoones (Uueveski tee 1).
Valimisjaoskond number 2
asub Viljandi Jakobsoni kooli
hoones (Riia mnt 91).
Valimisjaoskond number 3
asub Viljandi Paalalinna kooli
sööklahoones (Paala tee 46).
Valimisjaoskond number 4
asub Sakala keskuses (Tallinna tänav 5).
Kõigisse Viljandi linna valimisjaoskondadesse on valimiste ajal võimalik siseneda
ka ratastoolis või lapsevankriga. Sakala keskusesse saab

Viljandi Linnavolikogu

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Laste- ja noortekirjanduse
saalis
22. mail kell 11 on raamatukogu linnagaleriis viktoriinisarja «Kultuurikonksuke»
hooaja lõpetamine. Külla tuleb lastekirjanik ja laulutekstide autor Kätlin Vainola.
Hooaja viimane mudilasetund on raamatukogu lasteja noortekirjanduse saali videoruumis 23. mail kell 17.
Tund pakub 3–5-aastastele

lastele hubast tundi raamatute, mängude, meisterdamise
ja muusikaga. Mudilasi ja
nende vanemaid juhendab
lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.
Hooaja viimane Freddyga
kohtumine, kuhu on kutsutud kõik sellel hooajal lugemiskoera juures lugemas
käinud lapsed, toimub 25.
mail kell 11.

Suvemäng
Kolmapäeval, 12. juunil algab Viljandi linnaraamatukogus lastele ja noortele läbi suve kestev suvemäng.
Traditsiooniliselt saab iga
nädala kolmapäeval linnaraamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalist (3. saal)
uue ülesande.
Igal mängijal on osalejakaart, millele saab lahendatud ülesande eest templeid

koguda. Kogu templid kokku, parimatele üllatused!
Ülesanded on lahendamiseks kahes vanusegrupis –
nooremad (I–III klass) ja vanemad alates IV klassist. Suvemänguga võib liituda terve suve jooksul.
Suvemängu pidulik lõpetamine toimub 21. augustil
kell 11 laste- ja noortekirjanduse saalis.

Koduteenindus

Liiklus Viljandi kesk- ja vanalinnas
hansapäevade ajal
Hansapäevade tõttu on liikluskorraldus kesk- ja vanalinna piirkonnas 7. ja 8. juunil muudetud.

Hansaala (vt kaarti)
Tasuja puiestee, Vaksali, Tallinna, Kauba, Pikk, Munga, Sepa,
Lossi, Lutsu, Väike-Turu, Oru ja
Linnu tänav, Johan Laidoneri
plats ja Trepimägi.
Märgitud piirkonnas on 7. juuni kella 6-st kuni 8. juunini kella 21-ni tänavatel parkimine
keelatud.
Hansaala on tavaliikluseks suletud 7. juuni kella 9-st kuni 8.
juuni kella 21-ni.

Kohalikud elanikud ja äripindade omanikud saavad hansapäevade ajal liigelda autolubade alusel ainult järgmistel kellaaegadel:
• reedel, 7. juunil kella 9–12;
• laupäeval, 8. juunil kella
00.30–9.
Nimelisi autolube väljastatakse Sakala keskuses (Tallinna tänav 5) alates 21. maist tööpäeviti kella 10–19.
Tavapärane liikluskorraldus
taastub 8. juunil kella 21-ks.
Juhime tähelepanu veel mõnele liikluskorralduslikule muudatusele.

1. Viljandi hansapäevade kohvikuöö toimub tänavu peamiselt
Tartu tänaval ja seda kogu tänava ulatuses – Tallinna tänavalt
kuni Kösti poeni välja. Et kohvikuööl on palju külastajaid, piiratakse 7. juunil kella 18–24
Tartu tänaval sõidukite liikumiskiirus kuni 30 kilomeetrini tunnis.
2. Seoses Viljandi hansapäevadega samal ajal toimuva Mulgi
messi eksponeerimisalaga on
Vaksali tänava ja Tallinna tänava ristmik 7. ja 8. juunil suletud
ka ühistranspordile. Bussiliiklus
suunatakse ümber Leola ja Jakobsoni tänavale. Leola tänava-

le tekivad ajutised bussipeatused (vt kaarti).
3. 8. juunil toimub Viljandimaa laulu- ja tantsupidu «Mu
õnn ja rõõm». Laulu- ja tantsupeo rongkäik algab kell 17 Viljandi Kesklinna kooli juurest
ning suundub edasi mööda Kooli, Posti ja Tallinna tänavat, üle
Vabaduse platsi Tasuja puiesteele ja sealt Viljandi lauluväljakule.
Seetõttu paluvad korraldajad
olla nimetatud tänavatel tähelepanelik ning jälgida rongkäigu
liikumist ning politsei märguandeid.
Lisainfo tel 5918 0003.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Töötan Viljandi Linnavalitsuses linnaarengu spetsialistina. Minu
tööd iseloomustavad kõige enam sõnad arengukava, projektid ja
rahataotlused. Need on kõik tulevikku vaatavad ja midagi uut toovad. Tahame ju kõik, et Viljandis oleks hea elada ning linn liiguks
pikkade sammudega edasi ja saaks veelgi paremaks. Küll on igasugune arengute planeerimine pikk protsess ja käegakatsutavaid tulemusi saab tihti tunda alles aastate pärast. Praegu valmib minu
laual linna uus arengukava, kuhu on planeeritud palju tegevusi,
mis puudutavad iga viljandlast.
Euroopa Liidu rahastusega projektidesse annan oma osa nii raha
taotlemisel kui ka projektide elluviimisel. Iga rahastustaotlus on
kui loterii, sest kunagi ei tea, kas tuleb positiivne otsus või peab uut
võimalust ootama. Seda suurem on aga rõõm, kui rahastuse saanud projekt saab valmis ning linlased selle omaks võtavad. Ootan
põnevusega järgmisel aastal linnakeskuse suurprojekti valmimist.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses oli minu esimene tööpäev 26. veebruaril 2018.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: Kristi Sepri

REET ALEV,

linnaarengu spetsialist

Viljandi meeldib mulle koos kõigi nende mitmekesiste võimalustega, mis siin olemas on. Viljandis on väga palju sellist, mida teistes
linnades ei ole.

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 elukoht on
Viljandi linn. Teenuse kasutamiseks registreeritakse kasutaja Viljandi linnaraamatukogu lugejaks.
Teavikuid tuuakse koju
kaks korda kuus. Korraga
saab laenata kuni 10 teavi-

kut. 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.

Viljandi linnaraamatukogu
lahtiolekuajad suveperioodil
Suvekuudel juunist augustini muutuvad raamatukogu
lahtiolekuajad.
Esmaspäeviti kella 10–15
(avatud külastajatele perioodikasaal 1. korrusel ja avalik
internetipunkt);
teisipäevast reedeni kella
10–18 (avatud kõik saalid);
laupäeviti kella 10–15
(avatud kõik saalid).
Iga kuu viimasel reedel on
raamatukogu suletud (sisetööpäev).
Raamatukogu peaukse juures olevasse raamatute tagastuskasti saab laenutatud

raamatuid tagastada ajal,
kui raamatukogu on suletud.
Laenaja tagastatud raamatud tuvastatakse vöötkoodi
abil. Raamatute laenutähtaega saab pikendada e-posti
teel, saates e-kirja aadressil
pikenda@raamatukogu.viljandi.ee või helistades raamatukogu lahtiolekuaegadel
telefonil 433 8660.
Viljandi linnagaleriid on
võimalik külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel, väljaarvatud esmaspäeviti, kui
on avatud ainult raamatukogu esimene korrus.

Männimäe päev
ootab osalejaid
Jakobsoni kooli eestvedamisel
tähistatakse 25. mail Männimäe päeva. Üritus on kantud
ideest, et Männimäel on ilus
elada, töötada, õppida ja puhata.
Päev algab kell 9.15 orienteerumismänguga linnaosa
asutustes ja näituse avamisega koolimajas, järgneb pidulik lipuheiskamine kell 10
koolimaja ees. Päeva jooksul
toimuvate tegevuste hulgas

leidub palju põnevat ja harivat.
Päeva lõpetab Jakobsoni
koolis toimuv vestlusring teemal «Mis on Männimäe süda?». Osalevad Viljandi linnapea Madis Timpson, Cleveroni asutaja Arno Kütt, kooliõpilased ja Männimäe elanikud.
Vestlusringi modereerib Jakobsoni kooli vilistlane ja hoolekogu esimees Meelis Atonen.

Esmaspäev, 20. mai 2019
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Kultuuri- ja spordisündmused
MAI
E 20
T 21

K 22

N 23

R 24

L 25

P 26

09.00	Viljandi gümnaasiumi rannamängud Viljandi järve rand
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
18.30 Hatha jooga praktika SpiritHUB Viljandi
T 28 10.00	Viljandimaa koolide IV–V klasside kergejõustiku
neljavõistlus Viljandi linnastaadion
14.00 Eesti eriolümpia jalgpallifestival Kunstmuruväljak
15.00	Eesti eriolümpia jalgpallifestival Viljandi linnastaadion
16.00 Näituse «Päris ja prii» avamine Viljandi muuseum
19.00	Lavastus Jaan Tõnissonist «Üksi lehekuu põues» Ugala
teater
19.00	Premium-liiga jalgpallis JK Tulevik vs. Narva Trans
Viljandi linnastaadion
19.00 Tantsukontsert «Moodsad ajad» Sakala keskus
19.05 Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
K 29 12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
18.00	Heitjate 2019. aasta seeriavõistlus Viljandi linnastaadion
18.00	VAK Staier seeriajooksu I etapp Viljandi linnastaadion
18.00 Viljandi spordikooli lõpuaktus Viljandi spordihoone
19.00 «Kui kõlab koputus» Seasaare teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
N 30 11.00 «Jänes ja Punamütsike» Viljandi nukuteater
11.00 Politsei kevadolümpia 2019 Viljandi järve rand
18.00 Tantsukooli Maerobic kevadkontsert Sakala keskus
18.30 Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
R 31 11.00 Politsei kevadolümpia 2019 Viljandi järve rand
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
19.00 Eesti MV jalgpallis (II liiga) Kunstmuruväljak
19.00	Ugala teatri kevadpidu ehk «Ciao, Kristiina! Ciao,
Ott!» Ugala teater

E 27

12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
18.30 Hatha jooga praktika SpiritHUB Viljandi
16.00	Erasmus+ «Põgenemistubade» tutvustus. I tuba
Viljandi Avatud Noortetuba
17.30	Erasmus+ «Põgenemistubade» tutvustus. II tuba
Viljandi Avatud Noortetuba
18.00	«Omakultuuriakadeemia.» Ott Karulin
Pärimusmuusika ait
19.05 Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
10.30	Imetamisteemaline vestlusring «Imetamise
lõpetamine» ämmaemand-imetamisõpetaja Merit
Luige juhendamisel Päikesekillu perekeskus
11.00	«Kultuurikonksukese» lõpuüritus. Külas on Kätlin
Vainola Viljandi linnaraamatukogu
12.00	Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
16.30 Eesti noorte MV jalgpallis (U12) Kunstmuruväljak
17.00	Festival Finale: Kristjan Kuusmik Pärimusmuusika ait
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00 Festival Finale: Kärt Anton Pärimusmuusika ait
20.00	Festival Finale: Merlin Madisson Pärimusmuusika ait
21.00 Festival Finale: Kelly Vask Pärimusmuusika ait
09.00	Viljandi Kesklinna kooli olümpiamängud Viljandi
linnastaadion
11.00 «Kõige maitsvamad on ...» Viljandi nukuteater
15.30	Lahtiste uste päev Viljandi muusikakoolis Viljandi
muusikakool
17.00	Hooaja viimane mudilasetund Viljandi
linnaraamatukogu
17.30 Wisconsini Ülikooli (USA) puhkpilliorkestri ja džässansambli kontsert Viljandi muusikakooli orkestrimaja
18.00 Festival Finale: Kevin Lilleleht Pärimusmuusika ait
19.00	Festival Finale: Liina Joonas-Teder Pärimusmuusika ait
20.00 Festival Finale: Mart Nõmm Pärimusmuusika ait
21.00 Festival Finale: Kärt Männa Pärimusmuusika ait
18.30 Joogakursus: tase 1 SpiritHUB Viljandi
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
15.00 Festival Finale: Kathi Koch Pärimusmuusika ait
16.00	Viljandi Avatud Noortetoa sisehooaja lõpusündmus
«Õue, õue» Viljandi Avatud Noortetuba
16.00 Festival Finale: Martin Vill Pärimusmuusika ait
17.00	Festival Finale: Katariina Tirmaste Pärimusmuusika ait
17.30 Eesti noorte MV jalgpallis (U14) Kunstmuruväljak
18.00 Festival Finale: Silver Jusilo Pärimusmuusika ait
18.00 XIV Sakala mängud Viljandi järve rand
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00 Õuefestival Folkloob Pärimusmuusika ait
10.00 XIV Sakala mängud Viljandi spordihoone
11.00	Lugemiskoer Freddy hooaja lõpetamine Viljandi
linnaraamatukogu
12.00 Motoramm 2019 Vabaduse plats
12.00	Viljandi muusikakooli 75. lennu lõpetajate
kontsertaktus Sakala keskus
17.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
10.00 XIV Sakala mängud Viljandi linnastaadion
12.00 «Kõige maitsvamad on ...» Viljandi nukuteater
13.00 Eesti MV jalgpallis (II liiga) Kunstmuruväljak
16.00 «Kõige maitsvamad on ...» Viljandi nukuteater

JUUNI

Viljandimaa laulu- ja tantsupeo
kunstiline juht

Viljandimaa laulu- ja
tantsupidu «Mu õnn ja
rõõm» toimub 8. juunil
Viljandi lauluväljakul, kus
esineb 55 laulukoori ja 82
tantsurühma kogu
maakonnast koos laulupeo
orkestriga.

Tänavu kogunevad kõik lauluja tantsupeolised 4.–7. juulini
Tallinna juubelipeole, mille
juhtmõte on kõigile tuntud Lydia Koidula sulest pärit «Minu
arm». Esimesel laulupeol 150
aastat tagasi kõlas koorilauluna Johann Voldemar Jannseni
sõnadele praegune Eesti hümn,
mille sõnadest «Mu õnn ja
rõõm» sai tänavuse Viljandimaa
peo juhtmõte.
Erinevalt suurest laulu- ja
tantsupeost kogunevad Viljandimaa lauljad ja tantsijad ühisele peole. Traditsiooniliselt
toetub kava osaliselt suvel Tal-

linnas suurel peol esitamisele
tulevatele tantsudele-lauludele, kuid meie peo kava koostamisele eelnes küsitlus, kus osalejad said teha suure peo repertuaarist just need valikud,
mille esitamine lauljatele ja
tantsijatele kõige rohkem rõõmu pakub.
Viljandi peo teeb eriliseks see
osa kavast, mis on seotud Viljandiga, kuid sedapuhku hoopis uues ja seni esitlemata
kuues. Näiteks nooruslikust
energiast pakatav koolide ja
laste tantsurühmade esituses
praeguse aja ehk tuntuim Viljandimaast pajatav laul «Imavere tossud», autoriteks juba
üle Eestigi tuntud noored talendid Adeele Sepp ning Kaarel Kuusk. Liikumise on seadnud meie tantsupeo noored liigijuhid Laura Mander ja Reelika Poroson.
Tuua ühele peole kokku nii
lauljad kui tantsijad, ei ole korraldajale lihtne ülesanne, kuid
teostatav – võimalikult palju
tuleb teha üheskoos. Seetõttu
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11.00	Suur perepäev «Meie olemegi Viljandi» Viljandi
lauluväljak
14.00	Ave Nahkuri näituse «La Gomera – Viljandi» avamine
Kondase keskus
19.00	Risto ja Renat Ränki albumi «Hoia südame sees mind»
esitluskontsert Pärimusmuusika ait
E 03 08.00	Viljandi Kesklinna kooli spordipäev Viljandi
linnastaadion
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
17.00	Juhan Muksi näituse «Vue de la fenêtre» avamine
Kondase keskus
T 04 08.00	Viljandi Kesklinna kooli spordipäev Viljandi
linnastaadion
K 05 11.00	Kergejõustikusarja «TV 10 olümpiastarti» Viljandimaa
finaal Viljandi linnastaadion
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
13.00	Rännak-meditatsioon teemal «Kerguse loomine»
Marge Riksi juhendamisel Päikesekillu perekeskus
19.00	Eri Klasi meenutuskontsert «Kui su hing on noor ...»
Ugala teater
N 06 11.00	Kergejõustikusarja «TV 10 olümpiastarti» Viljandimaa
finaal Viljandi linnastaadion
R 07 10.00 Hansapäevad Viljandi linn
10.00 Hansa toiduturg Rubiini plats
11.00	Hansa teatrihoovis nukuetendus «Punamütsike» ja
nukutöötuba Koidu seltsimaja
11.00 Festival «Noor insener» Vilma Maja hoov
L 01

Viljandimaa lauljad ja tantsijad
kutsuvad ühisele peole
PILLE KÄHRIK,

L 08

lauldakse ja tantsitakse lisaks
traditsioonilisele «Tuljakule»
koos veel mõnedki laulud-tantsud. Eraldi tasub veel mainimist, et suure tantsupeo repertuaarist pärit nais- ja neidude
võimlemisrühmade «Rabahaldjad» saateloo autor ja solist on Viljandi gümnaasiumi
lõpuklassi õpilane Haldi Välimäe ning just meie peol toimub loo esmaesitus.
Viljandimaa laulu- ja tantsupeole on oma õla alla pannud
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
ja Viljandi muusikakool, kellega koostööst on rõõmu nii peo
ettevalmistusel ja korraldusel
kui ka muusikajuhi Aare Külama kokku pandud laulupeo orkestrist.
Peole ette vaadates on meil
põhjust rõõmustada ja seepärast olla ka õnnelikud. Ootame
kõiki viljandimaalasi ja külalisi meiega koos õnne ja rõõmu
nautima! Kohtume laulupeo
rongkäigus 8. juunil kell 17.
Peo kunstiline juht on Pille
Kährik ja lavastaja Tanel Ingi.

E 10
T 11

K 12

N 13

R 14
L 15

P 16

12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
13.00 Käsitöölaat Vanalinna tänavad
13.00 Mulgimess Vabaduse plats
15.00	Viljandi hansapäevad: sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
18.00	Sõudmine rahvapaatidel Hansa Paadimees Viljandi
sõudebaas
18.00 Hansapäevade avamine Raekoja plats
19.00 Kohvikuöö Viljandi linn
21.00	Tantsuõhtu ansambliga Päike.re.satas. Vabaduse plats
00.00 Põhja Konna öökontsert Kaevumägi
09.00	Viljandi hansapäevad: sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
09.00 Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
10.00 Hansa toiduturg Rubiini plats
10.00 Käsitöölaat Vanalinna tänavad
10.00 Mulgimess Vabaduse plats
11.00	Hansa teatrihoov: külas on Heino Seljamaa Koidu
seltsimaja
11.00	Viljandimaa noorteprojektide ja õpilasfirmade laat
Ingeri maja aed
11.00 Petangiturniir «Hansa Candle» Petangiväljak
12.30	Hansa teatrihoov: «Nif, Nuf, Nafi lugu» Koidu seltsimaja
14.00 Eesti noorte MV jalgpallis (U17) Kunstmuruväljak
15.00	Hansa teatrihoov: nukuetendus «Lugu Katist, Rikist ja
Nurrist» ja nukutöötuba Koidu seltsimaja
17.00	Viljandimaa laulu- ja tantsupidu «Mu õnn ja rõõm»
Viljandi lauluväljak
20.00	Festival «Torupill ja karmoška» esitleb: «Tantsutuba»
Waldorfkooli hoov
21.00	Tantsuõhtu, Arlet Palmiste & The Boss Raekoja plats
09.00	Viljandi hansapäevad: sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
10.00	Puhkepäeva jalgrattamatk Holstre magasiaida juurde
Viljandi
11.00	Astraalenergiate õpituba Marge Riksi juhendamisel, I
aste Päikesekillu perekeskus
13.00 Eesti MV jalgpallis (II liiga) Kunstmuruväljak
13.00	Viljandi hansapäevad: XXV Trepimäe jooks Trepimägi
17.00	Minden-Lübbecke (Saksamaa) Pro-musica
muusikakooli Noorte Kammerorkestri ja Viljandi
Noorte Sümfooniaorkestri kontsert. Dirigeerivad Rosa
Meyring ja Mart Aus Jaani kirik
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
19.05 Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu perekeskus
16.00	Kunstirühmituse KVINT maalinäituse «Kaleidoskoop»
avamine Linnagalerii
20.00	Laulupeo tule tervitamine Viljandi Kesklinna kooli
algklasside maja hoov
17.00	Viljandi XXIV järvejooksu ja kepikõnni sari 2019
Tenniseväljakud
19.00 Ansambli Ajaväli kontsert Sakala keskuse hoov
12.00 Avatud tasuta mängutuba Päikesekillu Perekeskus
09.00 Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
11.00 Aerutamise 200 m EKV IV Paala järve rand
20.00	XXIX Jüri Lossmanni mälestusjooks Viljandi raekoja
plats
10.00	Puhkepäeva jalgrattamatk Rimmu rahvatoa juurde
Viljand

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

2. juunini on avatud Piret Kalda
naivistlike maalide näitus. Näitlejanna Piret Kalda maalid on
naljakad, armsad ja naivistlikud.
16. juunini on avatud Liisa
Kruusmägi näitus «Limonaad
asfaldil». Liisa Kruusmägi (sünd
1988) looming peidab eneses
temaatilisi vastuolusid – tema
pildikeel on karikaturistlik ja tasapinnaline, kuid samal ajal
idealistlik ja hurmav.
2. juunini on avatud näitus kaseokstest skulpturaalsetest vormidest, mis on inspireeritud
Paul Kondase maaliloomingust.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
8. juunini on avatud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala tudengite näitus «Siidikirja, siibakirja» – valik tudengite maalimisaine viimase semestri töödest.

12. juunil avatakse kunstirühmituse KVINT maalinäitus «Kaleidoskoop».
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
7. juunini on avatud Inga Heamägi näitus «PS. Psalmid ja prohvet
Joonas valaskala kõhus».
VILJANDI VANA VEETORN

Laidoneri plats 5

15. juunini on avatud Veera
Lauki ja Meelik Mälksoo näitus
«Katsetused paberil».
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

31. maini on trepigaleriis avatud lasteaia Karlsson näitus
«Loovaks läbi looduse».
3. juunil avatakse trepigaleriis
Kuningliku Norra Saatkonna näitus «Norramaale matkama!».
VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
25. maini on muuseumi näitu-

semaja esimese korruse saalis
vaatamiseks väljas Birgit Vaarandi fotonäitus «Mitmepalgeline meri».
25. maini saab külastada Vello
Liivi fotonäitust «Kevadseened».
Looduskaitsekuu «Igaühe loodushoid» raames on huvilised
oodatud tutvuma muuseumi loodustoas üles seatud rändnäitusega «Hoia, mida armastad!». Näitust saab külastada 16. juunini.
Klassi või grupiga tulles on vaja
ette teatada telefonil 433 3664
või e-posti aadressil haridus@
muuseum.viljandimaa.ee.
28. mail avatakse näitus «Päris
ja prii. 200 aastat talurahva vabastamisest Liivimaal. 150 aastat esimesest laulupeost».
GALERII IMAGI

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

