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Pärnu maantee sai valmis

Foto: Kristjan Kivistik

Suve keskpaigast remondis olnud Pärnu maantee ehitus on lõppenud. Sellega on terves ulatuses korda tehtud üks linna sissesõiduteedest.

Linnavalitsus otsib kesklinna tänavate ehitajat
Linnavalitsus otsib ehitajat,
kes annaks tuleval suvel uue
ilme Vabaduse platsile,
Tallinna, Vaksali ja VanaVaksali tänavale ning Tasuja
puiesteele.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul
on põhilised ehitustööd planee-

ritud ajavahemikku 2020. aasta aprillist kuni oktoobri lõpuni.
«Töö kulgeb mitmes etapis ja
muu hulgas lammutatakse Vabaduse plats 6 asuv niinimetatud ametite maja. Viljandi keskväljak ja selle ümbrus saavad
täiesti uue ilme. Ehitusala ula-

tub Tartu tänava ristmikust lauluväljaku ja Ugala teatrini,» selgitas linnapea.
Ehitustööd mõjutavad 2020.
aastal oluliselt linna liiklust ja
töömaaga piirnevaid ettevõtteid.
«Oleme juba mitu korda kohalike ettevõtjatega kohtunud, et

oma plaane tutvustada ja ühiselt liikluspiirangutele lahendusi otsida. Teeme seda kindlasti
veel ja hoiame ka laiemat avalikkust plaanidega kursis. Lõplik tööde ajakava ja korraldus
kinnitatakse siis, kui ehitaja on
leitud ja üksikasjalik plaan temaga koos paika pandud. Palun

Käimas on kaasava eelarve hääletus
25. novembrini saab osaleda
Viljandi kaasava eelarve
hääletusel, valides 17 idee
vahel, mida inimesed linna
arendamiseks esitasid.

30 000 euro suuruse eelarve kasutamise üle otsustamiseks tuleb avada veebileht volis.ee või
minna koos isikut tõendava dokumendiga Viljandi raekotta.
Linnapea Madis Timpson kutsub kõiki viljandlasi üles oma

hääleõigust kasutama. «Nende
17 idee seas on midagi igast linnajaost. Usun, et kõik, kes soovivad mõnda piirkonda või teatud
valdkonda toetada, leiavad enda-

le meeldivad ideed üles. Samuti
ärgitan ideede autoreid oma ettepanekuid tutvustama ja neile
toetust otsima,» ütles linnapea.
Hääletada saab leheküljel vo-

lis.ee, tuvastades ennast IDkaardi või mobiil-ID abil või kohapeal Viljandi raekojas. Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased Viljandi linna
kodanikud ning toetada on võimalik kuni kolme ideed.
Hääletus lõpeb 25. novembril
kell 20.
Võitnuks kuulutatakse enim
hääli saanud idee. Hääletuse õnnestumiseks peab vähemalt üks
idee koguma 200 toetushäält.

ette vabandust ebamugavuste
pärast, kuid suurte ehitustööde
juures on need paratamatud.
Lähema paarikümne aasta jooksul me Vabaduse platsi uuesti
ehitama ei hakka,» ütles Timpson.
Viljandi linnakeskuse ajakohastamist rahastatakse linnaeel-

Viljandi
arvudes

arvest ning 2,72 miljoni euroga
toetab ehitust Euroopa Regionaalarengu Fond.
Partnerina on kaasatud Viljandi Veevärk.
Ehitustööde kohta leiab rohkem infot aadressil www.viljandi.ee/kesklinn2020.

• Registreeritud elanikke: 17 183
• Sünnid septembris: 15
• Registreeritud töötuid: 286
• Töötusprotsent: 3,8*
• Vabad töökohad: 111*
• 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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Muusikakool avab
juubelihooaja
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Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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Taotluse juurde tuleb esitada
kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted. Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Johan
Laidoneri plats 5a. Lisainformatsiooni lasteaialaste toitlustamise toetuse kohta saab linnavalitsuse sotsiaalametis ruumist number 5 või sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja
528 3723 ning e-kirja teel
karin.kiis@viljandi.ee.
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. detsembrini lasteaialaste toitlustamise
toetuse taotlusi. Toetust saavad pered, kelle registrijärgne
elukoht on Viljandi linn, kelle
lapsed käivad linna lasteaias
ja kelle pere kolme eelneva
kalendrikuu netosissetulek
pärast eluasemekulude maha
arvamist on alla kahekordse
toimetulekupiiri (esimene pereliige 300 eurot, iga järgnev
täisealine liige 240 eurot ja
iga alaealine pereliige 360 eurot).
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Sotsiaalamet ootab
lasteaialaste
toitlustamise
toetuse taotlusi

Kuidas on teie hinnangul tasakaalus riigi pandud kohustused
omavalitsustele ja nende täitmiseks eraldatud raha?

äs

«Novembrimuusika». 5. detsembril kell 18 esinevad Jaani kirikus jõulukontserdil solistid, ansamblid ja väiksemad
kollektiivid.
Suur jõulukontsert tuleb 7.
detsembril kell 14 Viljandi
Pauluse kirikus. Kontserdil astub külalisena üles kooli vilistlane Kerli Kivilaan.
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Viljandi muusikakool tähistab
8. veebruaril 2020 oma 75
aasta juubelit suure kontserdiga pärimusmuusika aidas
ning kokkutulekuga koolimajas. Juubelikontsertide hooaeg
algab aga juba tänavu.
Sel neljapäeval, 21. novembril kell 18 oodatakse kõiki
baptistikirikusse kontserdile

Viljandi Linnavolikogu

 Janika Gedvil,

abilinnapea, Isamaa

Viljandis käisid
sõpruslinna
haridustegelased
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das lootust, et siit arenevad
edasi sõprussuhted koolide
vahel.
Esindajad nendest koolidest,
kes soovivad endale sõpruskooli Ternopilis, on sinna
oodatud maikuu viimasel nädalavahetusel, kui leiavad aset
Viljandi korraldatavad Euroopa päevad.
«Noorte põlvkond nii siin kui
Ukrainas valdab ühtlaselt hästi inglise keelt. Seega on sõprussidemete arendamiseks
suur eeldus ehk ühine töökeel
olemas,» rõõmustas abilinnapea Janika Gedvil.

Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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et inimesed oma romudega
midagi ette võtaksid ning annaksid need õigesse kohta
käitlemiseks.
Kindlasti ei tohi autoromu
omaalgatuslikult lammutada
või anda see suvalisele inimesele. Autoromu, millelt ei ole
eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli võib põhjustada ohtu nii keskkonnale kui
tervisele. Käitlemise ajal
eemaldatakse romust umbes
6–12 liitrit vedelikke (v.a kütus). Lisaks põhjustavad palju
muret pliiakude nõuetevastane käitlemine ning plasti põletamine.
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Autoromudele
tullakse tasuta järele
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel korraldatakse autoromude tasuta loovutamise
kampaania. Aias, metsatukas,
linnatänaval kasutult seisev autoromu mitte ei riku vaatepilti,
vaid on ohtlik ka keskkonnale.
Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes selle sinna,
kus sellest tehakse midagi uut.
18. novembrist 2. detsembrini
viivad Eesti autolammutuste
liit ja Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab Eesti autolammutuste liidu telefonil
518 8213 või Kuusakoski tasuta lühinumbril 13 660.
Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele südamele,

palgafond on aga kohalike omavalitsuste mure ja «tänu» riigiõpetajate palkadele survestab
see omavalitsusi tõstma alushariduse õpetajate palku.
Paljud remondi- või investeerimisvajadused jäävad unistuseks, sest eelarvest läheb peaaegu kõik palkadeks. Lisaks lonkab haridusvaldkond juba ammu ühte jalga, aga see on täiesti omaette teema.
Huviharidusega on sama, ka
see on omavalitsuse õlul koos
palkadega. Mingi summa eraldati noorsootöö tarbeks, kuid
see on pisku.
Veel üks oluline valdkond –

teed ja tänavad. Riigimaanteed
lõpevad linna piiril ja sealt edasi on teed omavalitsuse remontida ja hooldada. Ega siis pärnakas Tartusse arsti juurde sõida
ümber Viljandi kulgevat riigimaanteed mööda, sõidab ikka
läbi linna. Meie aga peame oma
rahaga linnatänavate eest hoolitsema. See summake –
300 000 eurot, mida riik teede
ja tänavate korrashoiuks andis,
katab aastaringsest linnatänavate hooldusest vaid poole.
Neid mittetasakaalus valdkondi on veel, aga kahjuks ei võimalda leheruumi nappus neid
kõiki loetleda.

Ei ole tasakaalus. Riigi argument on, et tulubaasist tuleb
võtta. Tavaliselt annab riik kohustuse lisandudes vaid toetust,
mis ei kata tegelikke kulutusi.
Näiteks perekonnatoimingute
üleandmine. Linnavalitsuse kanda jäid kõik uue ametikoha loomisega seotud suuremad kulud
ning sealhulgas maavalitsusest
üle tulnud tööhulga jaoks eraldatud palgaraha ei olnud piisav.
Maakonnakeskuse poole vaatavad teised omavalitsused teatud ootusega, et me korraldaks
maavalitsuse asemel maakondlikku kultuuriarendustööd, ehitaks õpilaskodu, oleks maakonna kesksete teemade eestveda-

ja ja arendaja eri valdkondades.
Viljandi maksumaksja raha eest
kogu maakonna elu edendada
pole aus.
Muutunud on ka seaduste tõlgendamine riigi ametkondade
poolt. Näiteks kui Viljandi linn
hakkaks politsei soovitusel tegema liiklusjärelevalvet või kontrollima kauplustes ja toitlustuskohtades alkoholimüügi seaduspärasust, siis selleks puuduvad
meil igasugused vahendid.
Kui maavalitsuse kaudu finantseeriti kooliõpilaste ujumise algõpetust täielikult, siis
nüüd paneb linn omalt poolt
puuduoleva summa juurde, et
tagada õpetuse nõutud mahtu.

2016. aasta lastekaitseseaduse muudatus tõi kaasa suurenenud töömahu, aga nõutavate
toimingute tegemise tarvis lisaks palgatud ametnike palgaraha ju riik meile ei eraldanud.
Tihti annab seadus ülesande
korraldada mingit teenust, aga
kodanike maksejõuetuse tõttu
tuleb seda sageli ka vajaduspidiselt kinni maksta.
Loodame, et kui meie seaduseloojad annavad omavalitsustele edaspidi ülesandeid juurde,
siis ikka koos piisavate vahenditega, et tööd kvaliteetselt tehtaks ja kodanikud oleksid sõltumata omavalitsusest hästi teenindatud.

Aegade jooksul ning läbirääkimiste ja ka vaidluste tulemusena on kujunenud enam-vähem
tasakaal. Keskerakonna juhitud
koalitsioonid on viimase kolme
aasta jooksul pööranud väga
suurt tähelepanu omavalitsuste
tugevdamisele. Tulubaas taastub aastatel 2018–2020. Nelja
aastaga lisandub tulumaksust ja
tasandusfondist ligi 200 miljonit eurot ning lõpeb 2009. aasta rahalise kärpega alanud Reformierakonna valitsusaja ebaõiglus omavalitsuste suhtes.
2017. aasta oli omavalitsuste
eelarvete maht riigieelarvest 2324 protsenti, lisandub 5-6 prot-

senti. Põhjamaade tasemele
jõudmiseks aga on meil pikk tee
käia.
Riik toetab praegu lasteaiaõpetajate palgatõusu, katab vahe, see peab jätkuma. Sama on
vaja teha huvikoolide õpetajate,
ka hooldustöötajate palkadega.
Vaja on rohkem raha teede
ehituseks ning põhimagistraalide uuendamise riiklikku programmi. Pärnu maantee sai esimesena korda kogu ulatuses.
Tööstuspiirkondade programm,
riigi lisaeelarve. Tallinna–Tartu
maantee tuleb teha neljarealiseks esmajärjekorras Imavereni.
Hea ja tasuta ühistransport on

oluline ja vajalik avalik teenus.
Liinivõrk areneb varasemast
suuremas mahus. On uued võimalused koostööks.
Eesti riik on täpselt nii tugev,
kui tugevad on meie omavalitsused. Koos Keskerakonna ja
saadikurühmaga olen minagi
ikka seisnud tugevate ja iseseisvate linnade ja valdade eest.
Küsimus ongi pigem selles, et
vaja on suurendada omavalitsuste võimekust, otsustusõigust
ja õigusi, ka hallatavate valdkondade mahtu ning selleks
oleks vaja riigilt raha. Tuleviku
võti on riigi ja omavalitsuste
partnerlus.

Teema on pälvinud nii linnalehe kui «Linnatunni» raadiosaates omajagu tähelepanu ning
ega midagi suurt lisada olegi.
Suur probleem on endiselt sõiduteede ja nendega seotud taristute arendamine, sealhulgas
kõnniteed. Maakonnakeskused
kannavad suuremat liikluskoormust, kui pelgalt oma elanike
vajadus eeldaks ning seega
oleks õiglane, kui kesksete liiklussõlmede arendamisel ja
hooldamisel saaks riik rohkem
õlga alla panna. Pärnu maantee
sissesõidu renoveerimine oli
poliitiline ja pigem erandlik ot-

sus, mille eest peab tänama eelmist valitsust.
Murekoht on ka alusharidusasutustes töötavate inimeste
vääriline tasustamine. Kui üldhariduskoolide õpetajate palgakulud on riigi kanda, siis lasteaiad on suuresti omavalitsuste
hoole all. Tõsi, ka siin on riik
tulnud appi, et karjuvat palgalõhet suuremate ja väiksemate
omavalitsuste lasteaiaõpetajate
vahel vähendada, kuid see on
vaid osaline tugi. Alusharidus
peaks olema riiklikult rohkem
toetatud ning selles astmes töötavaid õpetajaid peab kohtlema

üldhariduskoolide töötajatega
võrdsemalt.
Neid valdkondi on veel, kus
riigi tuge oleks rohkem vaja.
Mõnel juhul piisaks sellest, kui
mõningaid seadusi muuta omavalitsuste suhtes õiglasemaks.
Olgu nendeks õigus kehtestada
kohalikke makse või veehinna
sisse arvestada investeerimiskomponent.
Kokkuvõtvalt ütleksin, et
maadleme väikeriigile omaste
muredega ning peame seetõttu
leidma nutikaid lahendusi, et
elanike vajadusi rahuldada.
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9.–6. novembrini külastasid
Viljandit sõpruslinna Ternopil
koolijuhid. See oli vastuvisiit
meie maakonna koolijuhtide
õppereisile Moldovasse ja Ukrainasse. Eesti koolisüsteem,
õpikäsitus ja osaluspõhine
koolikultuur on Ukraina kolleegidele uuenduste ja ideede
allikaks. Meie koolidirektorite
autonoomsus juhina ja pidaja
usaldus on väärtused, mida
Ukrainas rakendada.
Linnapea Madis Timpson rõhutas oma vastuvõtul sõpruslinna koolijuhtidele selliste
kohtumiste väärtust ja aval-
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No ei ole tasakaalus. Riigi tasandusfondist eraldatavad summad ei tasanda kuidagi niinimetatud kuldsest ringist kaugemal asuvate omavalitsuste kulusid. Riigil on mingi arvutusmetoodika ja -valemid, kuidas
tasandussummad kujunevad,
kuid need arvutused jätavad
kaugemad omavalitsused virelema.
Võtame väga olulise valdkonna – alushariduse. Riigiõpetajate palgad sätestab ning maksab
riik. Need on võrreldes alushariduse (loe: lasteaia) õpetajate
palkadega võrreldes inim- ja
elamisväärsed. Alushariduse

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Intervjuu linnapea Madis Timpsoniga
LINNAPEA MADIS TIMPSON, OLETE

KAKS AASTAT AMETIS OLNUD EHK

POOL VALITSEMISTSÜKLIT ON LÄBI.
MIDA ON ÕNNESTUNUD SELLE AJA
JOOKSUL ÄRA TEHA?

Oleme koalitsioonipartnerite
Reformierakonna, Isamaa ja
Keskerakonnaga seadnud üheks
eesmärgiks, et Viljandi peab olema lastele ja noortele peredele
meeldiv ja turvaline linn. Sellest
lähtuvalt oleme panustanud päris palju koolide ja teiste lasteasutuste juurde viivate tänavate ja eriti kõnniteede seisukorra
parandamisse. Kui praeguse
koalitsiooni esimesel tegevusaastal ehk 2018 suunasime kõnniteede parendamisse 68 000
eurot, siis tänavu oli see summa
juba 330 000 eurot.
Ka kooli- ja lasteaiahooned ise
on palju tähelepanu saanud. Tänavu kolis täielikult renoveeritud hoonesse Paalalinna kool.
Kokku maksis see renoveerimine umbes viis miljonit eurot,
aga ma usun, et see läks õigesse kohta. Kuhu siis veel investeerida kui mitte haridusse? Sellega on kõik kolm suurt põhikoolihoonet Viljandis korda tehtud.
Möödunud aastal saime korda
Männimäe lasteaia nii öelda kasuka ehk soojustasime maja
ning lisasime uue küttesüsteemi
ja ventilatsiooni, samuti remontisime võimaluste piires tualettruume ja koridore. Eks me proovi seal jõudumööda veel asju
paremaks teha. Ma usun, et olukord on parem kui enne.
Tänavu läks remonti Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone, mis on ühtlasi Viljandi
suurim lasteaed ja minu arvates
oli see ka kõige halvemas seisus.
Valmis peaksime saama selle tuleva aasta suvel. See on üldse
senini kõige kallim ehitus, mis
tuleb linna rahakotist. Eks seegi ole märgiline.
Teised lasteaiahooned ootavad
samuti renoveerimist. Me pole
neid unustanud. Endal on mul
hinge peal eelkõige Karlssoni
lasteaed, millele oleme kokku
planeerinud eelarvestrateegias
umbes kaks miljonit eurot aastatel 2022 ja 2023. Ma loodan
väga, et saame ehk selle remondi aastakese ettepoole tuua, aga
pean veel veidi arvutama, kuidas sellisel juhul eelarve klappima saada. On ka peast läbi käinud mõte, et ehk oleks otstarbekam ehitada sinna kõrvale täiesti uus ja ajakohane lasteaed,
aga see idee vajab veel veidi

seedimist. Peame liikuma samm
sammu haaval, sest linna eelarve on pingeline.
Viimasest ajast valmistas mulle enim rõõmu Lastepargi
pumptrack’i valmimine. See Viljandi Rotary klubi eestvedamisel valminud rada tõestas oma
vajalikkust kohe, kui nägime,
kui palju lapsi ja noori seda kasutama hakkas. See oli sügise
hakul iga päev hommikust õhtuni paksult rahvast täis. See on
parim näide ühest kogukonna
eestvedamisel valminud projektist, kus inimesed ei tulnud linnapea kabinetti ainult raha küsima, vaid ütlesid otse välja, et
nad ise kavatsevad panustada
enamiku ja kas linn tuleks ehk
veidi appi. Linn panustas
35 000 eurot, millele kodanikud ise lisasid 135 000. Suur tänu neile selle eest.
MIS ON PRAEGU VILJANDI LINNA
PEAMISED KATSUMUSED?

Igapäevaste murekohtadega tuleme hästi toime. Kiidan selle
eest nii ametnikke kui linnavalitsuse liikmeid. On aga põhilisemaid küsimusi nagu rahvaarvu jätkuv langemine, teede ja
tänavate korrashoid ning linnakassast palka saavate inimeste
sissetulekud. Need on kohad,
kus linnavalitsus saab probleeme vaid leevendada. Rahvaarvu langusega saame võidelda
ainult oma elukeskkonda panustades ning luues ettevõtetele järjest paremaid tingimusi
töökohtade loomiseks
siin. Muu on juba üldiste demograafiliste trendide ja osaliselt ka riigi poliitika
küsimus. Meie ettevõtjad on samas väga tublid ja ma võtan kõigi nende ees
mütsi maha.
Mis puudutab aga
meie tänavate

olukorda ja inimeste palkasid,
siis siin vaataksin küll üsna tõsiselt riigi otsa. Omavalitsuste
rahastusmudel on ajale selgelt
jalgu jäänud ja vajab põhjalikku ülevaatamist. Ajal, mil järjest
rohkem rõhutatakse, et tähtsaid
ja inimeste elu enim mõjutavaid
otsuseid peaks tegema kohapeal
ehk omavalitsustes, on meile
antud küll näiline otsustusõigus, kuid mitte hoobasid või otse öeldes raha nende otsuste elluviimiseks. Kui riik tõstab üldhariduskoolide õpetajate palku
ja planeerib selleks ka riigieelarves lisaressursse, ootavad kohe sama, ja õigustatult, ka lasteaedade ja huvikoolide õpetajad. Paraku peame meie riigiga
sama taseme hoidmiseks tegema palju valusamaid valikuid –
mõne muu olulise valdkonna
tegevust kokku tõmbama või
vajalikest investeeringutest loobuma. Riik peaks kas oluliselt
suurendama omavalitsuste tulubaasi või võtma enda kanda
osa lasteaedade ja huvikoolide
õpetajate töötasudest.
Samasugune olukord on meie
tänavate, eriti linna läbivate
magistraalide korrastamisel.
Siin on põhjust kõigepealt riiki
kiita, sest tänu riigieelarvest
eraldatud rahale sai tänavu korda viimane lõik Pärnu maanteest. Kuid selline toetus oli
erandlik. Mingeid kindlaid
meetmeid riigil maakonnakeskusi läbivate magistraalide korrastamiseks pole ja omavalitsused ei saa selliste vahenditega
ka tulevikuplaane tehes
arvestada. Ma usun, et
Eesti riigile ei käiks
üle jõu kõikide maakonnakeskusi läbivate magistraalide
kordategemine.
Asi on tahtes.
Omavalitsused ise
seda teha ei jõua niipea.

Foto: Kristjan Kivistik
Madis Timpsonil täitus novembris kaks aastat linnapeaametis.

MIS ON PRAEGU OLULISEMAD TEE-

MAD, MILLEGA LINNAVALITSUS TEGELEB?

Praegu kulub suur osa tööajast
järgmise aasta linnaeelarve kokkupanemisele. Linnavalitsus
peab eelarve eelnõu linnavolikogule üle andma novembrikuu
viimasel päeval.
Praegu on käimas riigihange,
kus otsime ehitajat, kes võtaks tuleval suvel ette ulatuslikud uuendustööd Vabaduse platsil ja sellega külgnevatel tänavatel. Loodetavasti on meil aasta lõpuks ehitaja leitud. Siis algab väga suur
planeerimis- ja teavitustöö. Vaja
on paika saada ehituse täpne
ajagraafik ning leppida see kokku ka töömaa äärde jäävate asutuste ja ettevõtetega. Oleme teinud mitu kohtumist, et ehitustööde esialgset kava tutvustada, kuid
neid kohtumisi tuleb veel teha.
Veel oleme alustanud uue sisejalgpallihalli planeerimist.
On mõned olulised protsessid,
milles linn on küll pigem toetaja
kui eestvedaja rollis, kuid mille
arengute üle mul väga hea meel
on. Esiteks on jõudsalt edasi arenenud uue maakonnahaigla planeerimine. Viljandi Haigla esindajad on juba saatnud linnale
tutvumiseks hoone eskiisprojekti ja ma julgen väita, et see hoone hakkab 2023. aastal lisaks
tervishoiuteenuste pakkumisele
rikastama ka meie linnaruumi.
Teine oluline protsess on Aqva
Hotelsi spaahotelli projekti koostamine. Ka siin on arendaja suurte sammudega edasi liikunud, et
2022. aastal kauaoodatud veekeskus koos hotelliga uksed saaks
avada. Oleme nendega korduvalt
kohtunud ja mõtteid vahetanud.
Ma mainisin siin tegevusi, mis
ehk kõige rohkem väljapoole silma paistavad. Reaalsuses on
enamik linnavalitsuse tööst selline, mille kohta ei kirjutata ühtegi uudist. See on inimeste igapäevane aitamine ja nõustamine. Kindlasti leidub inimesi, kes
pole mingi asja, prioriteedi või
detailiga rahul, aga ma arvan,
et linnavalitsus on suures pildis
päris hästi hakkama saanud.
Igatahes olen mina proovinud
anda endast küll maksimumi ja
ausalt öeldes ei näe ma ka, et
keegi teine oleks püüdnud lihtsamalt läbi ajada. Siinkohal tahan ma tänada kõiki neid inimesi, kellega koos oleme seda
Viljandi asja ajanud, sest üksi ei
tee tänapäeval mitte midagi.
Küsitles
Johan-Kristjan Konovalov

Mida tehakse linnavalitsuses?

Aitame vanemaealistel
turvaliselt internetis toimetada
Riigi Infosüsteemi Amet
(RIA) alustas 1. oktoobril
küberturvalisuse kampaaniat, mis keskendub küberteadlikkuse tõstmisele vanemaealiste seas, kes ei ole
sealsetest ohtudest nii hästi
informeeritud. Kampaania
koduleht www.itvaatlik.ee
koondab lihtsad nõuanded
turvaliselt internetis toimetamiseks.

Kolmapäeval, 20. novembril kella 11–12 ootame vanemaealisi Viljandi linnaraamatukogu 4. saali internetiturvalisuse nõustamisele.
Nõustamine on Riigi Infosüsteemide Ametiga üle-eestilise kampaania «Ole IT-vaatlik» raames. Registreerimine
ja lisainfo: laura.randoja@
raamatukogu.viljandi.ee või
telefonil 433 8684.

Mudilasetund ja pisipõnni
pooltund
Neljapäeval, 21. novembril
ja 5. detsembril kell 11 on 3.
saali videoruumi oodatud pisipõnnid, sest siis algab pisipõnni pooltund. Oodatud on
2–3-aastased mudilased ja
nende vanemad. Koos lastega mängime, laulame, joonistame ning mõnikord teeme midagi oma käega. Teeme tutvust erikujuliste väikelasteraamatutega ning
muidugi loeme neid.
Neljapäeval, 28. novembril
kell 17 on raamatukokku

oodatud mudilased vanuses
3–5. Tund pakub lastele hubast ajaveetmist raamatute,
mängude, meisterdamise ja
muusikaga.
Mudilasetund on välja kasvanud pisipõnni pooltunnist,
sest põnnidest on kasvanud
mudilased, kellel on endiselt
huvi raamatukogus tegutsemise vastu.
Nii mudilasi kui pisipõnne
ja nende vanemaid juhendab
lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Pipa lasteklubi
Pipa lasteklubi kohtumised
on sel aastal veel 26. novembril ja 10. detsembril
kell 16 raamatukogu 3. saali noortenurgas.
Novembris kirjutame sala-

kirja, mõõdame, kellel on
kõige pikem minut ja koostame ajakapsli.
Detsembris kaunistame piparkooke ja valmistame jõuluehteid.

Kolmanda kolmapäeva
raamatuklubi
Raamatuklubi koguneb linnaraamatukogu 2. saali
Ameerika teabepunktis 20.
novembril ja 18. detsembril
kell 17.30.
Novembris on arutelutee-

maks soome kirjandus, detsembris ootab osalisi jõuluüllatus.
Kohtumist veab raamatukogu huvijuht Agnes KuusKorv.

Esimese teisipäeva klubi
Raamatukogu ootab loetud
raamatute üle ühiselt arutlema ja uusi teoseid avastama
raamatuklubisse kord kuus
teisipäeva keskpäeval. Klubi
järgmine ja selle aasta viimane kohtumine on 3. detsembril kell 11.30 teise saali Ameerika teabepunktis.
Põhjamaade kirjandusnäda-

last inspireerituna on kõne
all Soome, Rootsi, Norra ja
Taani autorite teosed, sealhulgas Tuomas Kyrö «Kõike
head, Toriseja!» ja Karin
Blixeni (pseudonüüm Isak
Dinesen) «Babette’i pidusöök. Surematu lugu». Jõulukuul ootab osalejaid üllatus.

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Olen linnavalitsuse sekretär ning minu töö sisu on infoliikumise tagamine. Oluline on, et kogu vajalik info jõuaks võimalikult kiirelt
asjaosalisteni ja ka lahendusteni. Teave jõuab minuni e-posti teel,
telefonitsi, paberil või hoopiski asutusesiseseid kanaleid mööda.
Võib vist öelda, et olen ühenduslüli välismaailma ja linnavalitsuse
vahel.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses olen töötanud nüüdseks poolteist aastat.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

KRISTIINA LENSMENT,

sekretär

Viljandi juures meeldib mulle see, et ta on ühtaegu nii suur kui ka
väike linn. Et mina olen pärit väga pisikesest kohast, tundub Viljandi mulle võrdlemisi suur, kõik eluks vajalik ja rohkemgi veel on
olemas. Tore on aga see, et elurütm ei ole siin liiga kiire ja närviline. Kindlasti on Viljandi ka vaieldamatult üks omanäolisematest
ja ilusamatest linnadest Eestis.

Jõuluootuse nädal
algklassidele
Raamatukogu ootab jõuluootuse nädalal, 9.–13. detsembrini külla algklasside
lapsi, et üheskoos kuulata
lugu kass Finduse ja Pettsoni taadi jõuludest.
Püüame saada selgust selles, mis on parim jõulukink,
sööme piparkooke, ehime
Pettsoni stiilis kuuske ja iga
laps saab valmistada oma
kätega kuuseehte, mida kodus jõulupuule riputada.

Kohtumised on kell 10 ja 12
ning korraga saab osaleda
üks klass (umbes 25 õpilast).
Osalemiseks tuleb registreeruda e-posti aadressil huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee.
Jälgi raamatukogus toimuvat www.facebook.com/viljandilinnaraamatukogu/ või
raamatukogu.viljandi.ee/
uritused.

Esmaspäev, 18. november 2019
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Kultuuri- ja spordisündmused
NOVEMBER
E 18
T 19

K 20

N 21

R 22

L 23

P 24

T 26

15.00	«Just Dance» – tantsime, liigutame, lõbutseme
Viljandi Avatud Noortetuba
17.30	ATH-laste vanemate tugigrupi kohtumine Ly Sova
juhendamisel Viljandi Perepesa
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	«Kolm meest, naine ja kontsert» – Nele-Liis, Lauri Liiv,
Märt Avandi Pärimusmuusika ait
19.15	Shindo venitusharjutused Viljandi Joogakeskus
10.00	Vaimse tervise konverents «Terviseviidad – teadlik tee
endani» Viljandimaa noortele Sakala keskus
11.00	Nõuandepunkt vanemaealistele (interneti turvalisus)
Viljandi linnaraamatukogu
17.30	Lastevanemate juturing teemal «Mänguteraapia lapse
toetajana» Viljandi Perepesa
17.30	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	«MuusikaSündmus»: Juhan: «Ma lillesideme võtaks»
Pärimusmuusika ait
19.00	BMXi-kool Viljandi Avatud Noortetuba
09.30	EKSL koolidevahelised rahvastepallivõistlused
Viljandi spordihoone
11.00	«Jänes ja Punamütsike» Viljandi nukuteater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
16.30 Perekool lapseootel peredele Viljandi Perepesa
18.00 	Viljandi muusikakooli kontsert «Novembriklassika»
Viljandi baptistikirik
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	«Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00 Trio Dhoore Pärimusmuusika ait
12.00	Epp Petrone raamatu «Elas kord» esitlus Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkestri
kontsert Viljandi Jaani kirik
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
11.00	Eesti noorte karikavõistlused käsipallis Viljandi
spordihoone
17.00 «Mäng on alanud» Ugala teater
18.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis 1. liiga Viljandi
spordihoone
18.00	Gongiõhtu kakaotseremooniaga SpiritHUB Viljandi
11.00	Eesti noorte karikavõistlused käsipallis Viljandi
spordihoone
12.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
14.00	Viie naise täika #4: Rõivaremontika Kristina Libe
koduateljee
16.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
11.00	«Hunt Kriimsilma talvetembud» Eesti muinasjuttude
ainetel. Esietendus Sakala keskus
16.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Lauamängude õhtu Viljandi Avatud Noortetuba
17.30	Lastevanemate juturing teemal «Lapse arengu
toetamine – distsipliin ja piiride seadmine» Viljandi
Perepesa
18.00	Noorte emade õmblusring Viljandi linnaraamatukogu

K 27

N 28

R 29

L 30

18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.15 Shindo venitusharjutused Viljandi Joogakeskus
13.00	Viktoriinisarja «Pähklipureja» I voor Viljandi
linnaraamatukogu
17.00	DJ-kool, alates 14. eluaastast Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00 BMX-ikool Viljandi Avatud Noortetuba
10.00	Saksa keele maakondlik olümpiaad Viljandi
linnaraamatukogu
11.00	«Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater
16.30 Perekool lapseootel peredele Viljandi Perepesa
17.00 Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Ene Salumäe orelikontsert Viljandi Pauluse kirik
18.00 Viljandi põhikoolide playback Sakala keskus
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	Komöödiateatri etendus «Pimekohting»
Pärimusmuusika ait
09.00	Viljandimaa koolidevahelised võistlused saalijalgpallis
Viljandi spordihoone
19.00 «Lotomiljonärid» Ugala teater
22.00	Suur Eesti pidu: Terminaator, Kuldne Trio, Hunt,
T. Madsen Band Pärimusmuusika ait
10.00 Saalijalgpalliturniir 40+ Viljandi spordihoone
11.00 Lõõtspillikursus 2019–2020 Pärimusmuusika ait
14.00	Näituse «Mitmepalgeline Lapin» avamine Viljandi
linnagalerii
17.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi». Esietendus
Ugala teater
17.30 Advendiküünla süütamine Vabaduse plats
17.30 Kohtumine Jaak Juskega Viljandi linnagalerii

DETSEMBER
P 01

T 03

K 04

N 05

10.00	Naiste saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordihoone
11.00 Filjandi lauamänguklubi peredele Viljandi Perepesa
12.00 «Jänes ja Punamütsike» Viljandi nukuteater
16.00 «Jänes ja Punamütsike» Viljandi nukuteater
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
13.00 Koidulauliku võistlus Viljandi linnaraamatukogu
17.00	Heategevuslik sündmus «Küpsetame piparkooke»
Viljandi Avatud Noortetuba
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	Tõnis Niinemetsa grow-up comedy «The kid»
Pärimusmuusika ait
19.15 Shindo venitusharjutused Viljandi Joogakeskus
19.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – SK
Tapa Viljandi spordihoone
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
16.30 Perekool lapseootel peredele Viljandi Perepesa
18.00 Viljandi muusikakooli jõulukontsert Viljandi Jaani kirik
18.00	DJ-kool, alates 14. eluaastast Viljandi Avatud Noortetuba
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
18.30	Jazz.ee ja Rüki galerii LIVE:| Lauri Kadalipp Social
Jazz Rüki galerii

R 06

L 07
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19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
09.30	Viljandimaa koolidevahelised võistlused
rahvastepallis Viljandi spordihoone
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
19.00 «Lotomiljonärid» Ugala teater
20.00 Eesti MV käsipallis: 1. liiga Viljandi spordihoone
10.00	Eesti noorte KV finaal võrkpallis: C-kl P Viljandi
Kesklinna kooli võimla
11.00 Viljandimaa MV korvpallis Viljandi spordihoone
14.00	Viljandi muusikakooli kollektiivide jõulukontsert koos
Kerli Kivilaanega Viljandi Pauluse kirik
14.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
17.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
19.00 «VENI, VENI, EMMANUEL» Viljandi baptistikirik
10.00	Eesti noorte KV finaal võrkpallis: C-kl P Viljandi
Kesklinna kooli võimla
16.00	«MuusikaSündmus»: Petros Klampanis Trio, feat:
Kristjan Randalu, Bodek Janke Pärimusmuusika ait
17.00	Heli ja valguse kontserdid «Helgus». Rolf Roosalu ja
Tiit Kikas Viljandi Pauluse kirik
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
15.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
15.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
16.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.30	ATH-laste vanemate tugigrupi kohtumine Ly Sova
juhendamisel Viljandi Perepesa
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	Tõnis Niinemetsa grow-up comedy «The kid»
Pärimusmuusika ait
19.15	Shindo venitusharjutused Viljandi Joogakeskus
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
15.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
19.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
16.30 Perekool lapseootel peredele Viljandi Perepesa
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
10.00	EKSL koolidevahelised võistlused rahvastepallis
Viljandi spordihoone
11.00 XXIV Viljandi käsitöömess Sakala keskus
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Tähtede seis» Ugala teater
10.00 XXIV Viljandi käsitöömess Sakala keskus
12.00	Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordihoone
14.00 Muusikal «Once» Ugala teater
16.00	Talvepidu «Kogukonna KoosOLEK» Viljandi Avatud
Noortetuba
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
11.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
14.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
15.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC Tallinn Viljandi
spordihoone

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

16. detsembrini on avatud Kristi
Kangilaski isikunäitus. Kristi Kangilaski on öelnud: «Olen joonistamist armastanud nii kaua, kui
ma ennast mäletan. Vahepeal tegi elu erinevaid keerdkäike, kuid
lõpuks jõudsin ikka välja selleni,
millest alati hirmsasti unistasin –
raamatute illustreerimiseni. Esimene raamatutäis pilte sai tehtud mu oma teksti juurde, sest
kirjutada meeldib mulle vaat et
niisama palju kui joonistada. Iga
raamatuga, mida on õnn illustreerida, proovin jälle veidi teisiti
teha: et ise areneda ja et igale
raamatule uus nägu anda.»
29. detsembrini on avatud Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku
käsitöö osakonna 25. juubelinäitus «Rahvuslikkuse otsingud»,
millega tähistatakse 25 aasta
möödumist rahvusliku käsitöö
osakonna esimese õppekava – talukujundus ja rahvuslik käsitöö –
avamisest.
Ekspositsioon annab ülevaate
meie praeguseid arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja
mõjutajatest ning näitab, kuidas
rahvusliku käsitöö osakond tä-

napäeval pärandit mõtestab.
Esindatud on rahvuslikkuse otsingud ehituskunstis, metallikunstis, tekstiilis ning pärandtehnoloogias. Näitusel saab lisaks illustreeritud ajaloolisele
ülevaatele näha esemeid, mis
peegeldavad rahvuslikkuse tõlgendusi tänapäevasel viisil.
«Esemelisel kultuuril on väga
oluline roll meie identiteedi kujunemisel,» tõi rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin välja näituse teema olulisuse. «Kuigi nõukogude ajal kasutati rahvuslikku vormikeelt poliitilistel eesmärkidel, muutus
see taasiseseisvuse ajal pigem
kultuuriküsimuseks. Selles tuules loodi ka Viljandi kultuuriakadeemias mitmeid rahvusliku
ainesega tegelevaid õppekavu,»
ütles Matsin. «Kahjuks on viimastel aastatel rahvuslikkuse
küsimused muutunud kahetsusväärselt poliitiliseks,» lisas ta.
Näituse kuraatori, rahvusliku
ehituse eriala juhi Leele Välja sõnul aitab selline tagasivaade paremini mõista, mida ja miks me
seda täna teeme. «Näitusel saab
ilmsiks, et tegu ei ole musealiseeritud valdkonnaga, vaid ajas
kaasas käiva ja areneva nähtusega, mida iga uus põlvkond omamoodi mõtestab,» ütles Välja.

Näitust korraldab TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia rahvusliku
käsitöö osakond ning toetab
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
11. detsembrini on avatud fotonäitus «Fotograafilised lood».
Näitusel esitlevad oma fotograafilisi lugusid Viljandi fotoklubi liikmed ja sõbrad.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
28. novembrini on avatud Haapsalu graafilise disaini festivali
2019 rahvusvaheline näitus
«Elu/Life». Tegu on konkurssnäitusega «Isikupära/Individuality
’19» teemal «Elu/Life». Konkursil
osalejad rakendasid graafilise disaini kujundusvõimalusi väga
laial skaalal, kasutades tüpograafiat, kalligraafiat, illustratsiooni,
fotot, erinevaid maalivõtteid ja
palju segatehnikat. Konkursile
laekus kokku 293 teost 114 autorilt Euroopa Liidust, Venemaalt, Ecuadorist, Mehhikost,
Argentiinast, Kuubalt, Valgevenest, Ukrainast, Hiinast, Iraanist,
Indoneesiast ja USA-st.

2. detsembril avatakse näitus
«Mitmepalgeline Lapin». Legendaarne kunstikuraator Aate-Heli Õun toob Viljandisse valiku
arhitekti, kunstniku ja literaadi
Leonhard Lapini teoseid.

periood, mil kõige enam kadestasin fotograafe, kes suutsid teha kõnekaid portreefotosid.»

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

21. detsembrini on avatud PUSA
maalinäitus «Roosa täpp», mille
lugu algab umbes kuue aasta tagusest ajast. Ajast, mil roosa täpp
ei olnud enam lihtsalt üks suvaline täpp teiste seas, vaid just nimelt seesama «Roosa täpp». Tänaseks päevaks on ta läbinud mitu erinevat eluetappi, mida Viljandis, Rüki galeriis esmakordselt ühe tervikuna näha saab.
PUSA (Piret Bergmann, sündinud 1979 Noarootsis) on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia
Pärnu kolledži, mida varem ja
ka hiljem tuntakse nime all Academia Non Grata. Kunstnik elab
ja töötab Pärnus ning tegutseb
tänapäeval peamiselt maalijana.
Ta on üles astunud paljudel isiku- ja grupinäitustel nii Eestis
kui mujal maailmas, samuti kirjutanud ja illustreerinud lasteraamatuid.

Tallinna tänav 11/1

28. novembrini on trepigaleriis
avatud Üllas Tankleri reisifotonäitus «Elamus». Antud näitusega on pärnakast fotograaf tänulik oma 60 aasta juubelil nii eilse kui tänase eest ja jagab huvilistega väikest eklektilist valikut
oma viimase aja piltidest. Neid
ei seo omavahel peaaegu mitte
miski peale selle, et ühel või teisel (vahel arusaadaval, vahel
täiesti seletamatul) põhjusel on
see pildistamise hetk, objekt või
mulje olnud talle endale tõeliseks elamuseks. Ehk kõnetab
miski siin veel kedagi läbi mõne
detaili, leitud tähenduse või tajutud meeleolu.
Endast kirjutab Üllas Tankler
nii: «Oma esimesed klõpsud fotoaparaadiga tegin teismeliseeas. Miskipärast mäletan seda,
kuidas püüdsin tabada ojas päikese käes helklevaid kivikesi.
Hiljem tuli aeg, kus kõige enam
armastasin pildistada lapsi. Oli
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Tartu tänav 7c
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Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunsti-

kollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi.
Palun helistada ette telefonil
5367 7566.
www.thegalerii.com
PAULUSE KIRIK

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

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–15, teisipäeviti ja neljapäeviti kella
13–18.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

