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Beebipakid jõudsid Viljandisse!

Foto: Viljandi Linnavalitsus

Prügi sorteerimisega saab igaüks alustada juba täna
2018. aastal tekkis Eesti
elanikel 535 000 tonni
olmejäätmeid.

Kui see praht laotada kümnesentimeetrise kihina laiali, oleks
ühtlaselt kaetud Viljandi linna
suurune maa-ala ja jääks veel
ülegi. Selleks, et võimalikult
palju prügi saaks uuesti materjalina taaskasutusse või ringlusesse suunata, on oluline suur
hulk majapidamises tekkivatest
jäätmetest sorteerida. Järgnevalt anname ülevaate, mida
jäätmetega teha.

Pakendid
Ligi kolmandiku kodus tekkivast
prügist moodustavad pakendid.
Need on näiteks tühjad piima-,
jogurti- ja mahlapakid, konservikarbid, kaaned ja korgid, kilekotid, šampoonipudelid, ketšupi- ja majoneesipudelid, pappkastid, tühjad kodukeemiapudelid, klaaspudelid ja -purgid,
samuti taara, mis ei ole pandimärgistusega.
Pakendid saab viia avalikesse
linna eri paigus asuvatesse pakendikonteineritesse (sega- ja
paberpakendikonteinerid).
Need asjakohase tähistusega

konteinerid on enamasti kollased. Pakendikonteinerite asukohad on kirjas linnavalitsuse kodulehel www.viljandi.ee/konteinerikaart.
Pakendid saab Viljandi linna
elanik tasuta viia Viljandi
jäätmejaama. Kes soovib pakendeid ära anda mugavamalt,
saab selleks tellida jäätmevedajalt pakendikoti lisateenusena.
Pakendid tuleb tühjendada ja
vajadusel veega loputada. Pakendi pesemine harja või nõudepesuvahendiga ei ole vajalik.
Pakendite sorteerimisel tuleks
lähtuda mõistlikkuse printsiibist – kui pakend on tugevalt
määrdunud ning selle puhtaks
saamiseks peab kasutama kuuma vett ja pesuvahendit, siis on
mõistlikum panna see olmeprügisse. Ära visatav pakend peab
olema nii puhas, et ei määriks
konteineris teisi.

Pandimärgiga
plastpudelid ja taara
Pandimärgistusega pakendid
(pakendil on tähis A, B, C, D)
võib panna müügikohtade juures asuvatesse tagastusautomaatidesse ja poest saab nende
eest ka raha.

Automaat ei võta pakendit
vastu siis, kui see on muljutud,
vigastatud, sellel pole etiketti
või on see muul moel rikutud.
Niisugused pakendid saab visata avalikesse pakendikonteineritesse.

Paber ja papp
Vanapaberi konteinerisse lähevad ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised, joonistuspaber,
raamatud, pappkastid ja -karbid, paberkotid, puhtad paberpakendid ja muu selline. Ära visatav vanapaber peab olema
kuiv ja puhas.
Paberi ja papi jäätmete vedu
on Viljandi linnas tasuta. Paberpakendid saab viia avalikesse
sega- või paberpakendi konteineritesse.
Lisaks on võimalik paberit ja
pappi tasuta ära anda Viljandi
jäätmejaamas.

eelistada, sest biolagunevatest
jäätmetest saab aiaomanik valmistada väärtuslikku komposti.
Biolagunevad jäätmed on tahked toidujäätmed, puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja
teepaks koos paberfiltriga,
määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid, paberist munakarbid, väiksemad taimed, aiajäätmed ja muu selline.
Kompostimiseks ei sobi aga
näiteks arbuusi-, banaani- ning
tsitruseliste koored, mis sisaldavad palju kemikaale ja lagunevad halvasti, mitmeaastane
umbrohi, rasvad ja õlid, sool,
tahm, süsi, brikett ja suitsukonid.
Aia- ja haljastusjäätmeid kogutakse Viljandi linnas sügiseti ja
kevaditi ning neid saab Viljandi
linna elanik tasuta üle anda Viljandi jäätmejaamas aasta läbi.

Biojäätmed

Riided, jalanõud ja muu
kodukaup

Biojäätmete liigiti kogumine ja
eraldi sorteerimine muutub kohustuslikuks hiljemalt 2023.
aasta lõpuks. Kellel on juba
praegu oma aias võimalus kompostida, siis on soovitav seda

Kui majapidamises jääb üle
puhtaid ja terveid rõivaid ja jalanõusid, voodiriideid, kardinaid, käterätte või muud tekstiili ja kodukaupa, siis saab
need viia jäätmejaama või taas-

kasutuspoodidesse. Katkiseid,
määrdunud või kulunud riideid
võib vähesel määral panna olmeprügi hulka.
Viljandi linnas võtab kasutatud, aga korralikke ja taaskasutuskõlblikke riideid, raamatuid,
mänguasju, kodutehnikat ja
muud sellist vastu taaskasutuspood Koidu Täika (Koidu tänav
13) ja aeg-ajalt ka taaskasutuspood Sõbralt Sõbrale (Kauba tänav 4).

Viljandi
arvudes

Kasutuskõlblikku ja heas korras
kodukaupa (näiteks mööbel, raamatud, nõud) võetakse annetustena vastu taaskasutuskeskuse
Sahtel poodides, mis asuvad Koidu tänav 13a ja Lossi tänav 41a.
Viljandi Linnavalitsusel on
käesoleval aastal kavas paigaldada koostöös Humana kauplusega Viljandi linna rõivakonteinerid, kuhu saab samuti hakata
viima taaskasutuseks sobivaid
vähe kulunud riideid.

• Registreeritud elanikke: 17 093
• Sünnid detsembris: 10
• Registreeritud töötuid: 305
• Töötusprotsent: 4,3*
• Vabad töökohad: 52*
• Keskmine palk: 1209*

* 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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Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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Isamaa saadikurühma esimees
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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2019. aasta neljandas kvartalis
sündinud viljandlased
Deiron Sosi
Derek Suik
Fred Allikalt
Geity Kurson
Harald Rebane
Henri Luik
Henriette Vessenberg
Iris Varjund
Karlos Kasela
Kasper Gerne
Kiril Maslak
Kristo Männik
Lenna Oja
Leo Haljasoks

Lily-Marleen Grencštein
Loore Liise Põder
Lukas Kralle
Marten Õunap
Miia Must
Remy Terras
Robin Pärgma
Robin Saarem
Ron Saar
Ruben Moora
Stella Rang
Tanel-Rannar Tammiste
Valter Tihane

Kui hinne panna, siis hindan
«rahuldavaga».
Ammu oli ju teada, et aasta
2020 tuleb eelarvepositsioonilt
lähtudes pingeline, netovõlakoormus on lubatu lähedal ning
väga mastaapseid ja suuri (lisa)
asju me teha ei saa. Kuid hoolimata eelöeldust saame omavalitsusena kõik põhikohustused
täidetud: koolid-lasteaiad on
avatud, inimesed palgal, asutused ja ametid toimivad.
Natuke lubasime palgatõusu
ja planeeritud investeeringud

rohkem kui 7 miljoni euro ulatuses saavad ka tehtud. Ja ma
ei ütleks, et mõni neist investeeringutest pole suur, näiteks
peaväljaku ja kesklinna avaliku
ruumi ajakohastamine (ligi 3,1
miljonit), Krõllipesa lasteaia
Mängupesa õppehoone rekonstrueerimisega jätkamine
(ligi 1,8 miljonit) ning Järveotsa elamukvartali taristu ehituse
teine etapp (ligi 330 000 eurot). Investeeringute omafinantseerimiseks vajalik laenuraha 1,85 miljonit eurot mahub

meil veel netovõlakoormuse sisse.
Eelarve koosneb teatavasti
mitmest komponendist ning
neist üheks olulisemaks ja suuremaks on füüsilise isiku tulumaks, mis on 2020. aastaks planeeritud 15 215 100 eurot. Kasutan siinkohal võimalust ja
kutsun kõiki ümbrikupalga
maksjaid ning saajaid mõtlema
meie kogukonna ja linna arengule – makse tuleb maksta, mitte teiste maksumaksjate kulul
elada!

Jälle kõigi aegade suurim! Aga
kas see iseendast on oluline. Nii
ja naa. Kui oleks kõikide aegade pisim, siis ju ei saaks isegi
ametnike palku makstud, rääkimata kõikvõimalikest toetustest. Aga suurus pole oluline,
vaid see, kuidas me võtame kohustusi ja kasutame raha.
Sellel aastal hakkab lõpuks
pihta kesklinna renoveerimine,
mille käigus võetakse maha ka
ametite maja. Loodan, et paari-kolme aasta pärast seisab
seal taas vabaduse auks monument.
Viljandi jalgpall saab suure

võimaluse taseme parandamiseks, kui Männimäele kerkib
uus sisehall.
Kahjuks pole ükski eelarve nii
hea, et saaks ainult kiita. Suur
isiklik mure on mul see, et meie
võlakoormus kasvab peaaegu
lubatud piirini ja kui juhtuks tulema mingi suur jama või suur
võimalus, oleme rahaliselt keerulises olukorras.
Vahetustehingust tarbijate
ühistuga saime kesklinna suure
maatüki, kuhu on plaanis ehitada parkla. Paistab, et tänavu
jääb see tegemata, sest raha napib. Loodan, et jõuame selleni

järgmisel aastal. Viimased kuus
aastat, kui mul endal on olnud
au olla Viljandi linnaeelarvete
tegemise juures, oleme alati
planeerinud tulud väga konservatiivselt ja suur rõõm on olnud
teha positiivseid lisaeelarveid.
Minu enda arvamus on, et seekord nii ei lähe.
Samas on mul hea meel, et
lasteaedu on igal aastal renoveeritud ja see jätkub ka sel aastal. Paneksin südamele, et me ei
unustaks kõnni- ja jalgrattateid.
2020. aasta eelarvega saame
elatud ja arendada kogu meie
linna.

Seekordne on pingeline. Planeeritult on kogumaht 35,05 miljonit eurot, peaaegu sama kui
mullu, aga loodetavasti kasvab.
Taotleme programmidest tuge
jalgpallihallile ja Tallinna tänava renoveerimise teisele etapile. Maksutulu ootame 15,38
miljonit eurot, 1,3 mullusest
enam. Haridusvaldkond saab
peaaegu 14,6 miljonit eurot (56
protsenti), kultuur ja sport 3,7
miljonit.
Oluline on riigi toetatav õpetajate ja lasteaednike palgatõus,
linna lasteaiaõpetajate abidel,
huvikooliõpetajatel ja ringijuhtidel on see kuus protsenti, ülejäänutel palgafond keskmiselt
kolm protsenti.
Eelarveaasta toob 7,36 miljo-

nit eurot investeeringuid. Suurimad on kesklinna ja selle tänavate nüüdisajastamise mahukad tööd, milleks kulub 3,76
miljonit ehk üle poole investeeringutest. Järveotsa elamualal
algab taristu arendamise teine
etapp, käivitub reaalne eramute ehitus. Veekeskuse, ujula ja
spaahotelli otsused, unikaalne
hoone, mõju linna laenuvõimele. Järveäärne sporditaristu.
Lapsed, noored ja haridus on
meile tähtsad. Uueks saab Mängupesa õppehoone, lapsed pääsevad oma majja tagasi suvel.
Algavad Karlssoni lasteaia uue
hoone eeltööd.
Liikluskorralduse, seal hulgas
kergliiklusteede teemaplaneering. Teedele on planeeritud

209 000 eurot, prioriteediks on
koolide ja lasteaedadeni viivad
kõnniteed, neile 50 000. Maa
Viljandi tarbijate ühistult, mis
saab kiiresti lihtsamat tüüpi
parkimisalaks. Riigieelarve regionaalsetest investeeringutest
Riia maantee ja Reinu tee ringristmiku kõnnitee ja ülekäigurada, Jakobsoni kooli korvpalliväljaku kate.
Mullu oli eelarves plusspoolel
uue arengukava ja eelarvestrateegia kaasav protsess, valmimine – neid arengusoove ka järgime. Hoiame oma suurimat rikkust – meie inimesi, loodust,
omanäolist linnakeskkonda.
Koos muudame oma linna hubasemaks.

Eelarve on pingeline ning eksimisruumi selles sisuliselt pole.
Kuigi juba on teada, et mõnigi
hange tuli oodatust odavam, on
tõsiasi see, et saavutatav sääst
jääb samade projektide reservi.
Seega aasta keskel uutele avanevatele võimalustele omaosaluseks raha napib, kui mitte öelda, et seda polegi. Nii pingelist
eelarvet pole Viljandil ammu olnud. Suur osa investeeringutest
läheb nii-öelda betooni ehk ehi-

tusse. Õigemini olemasoleva taristu parendamisse.
Võib öelda, et 2020. aastaga
siseneb Viljandi linn eelarveliste riskide tsüklisse, kus ühe projekti ebaõnnestumine võib ahela osana mõjutada mitme aasta
tegevusi. Linnajuhtidel seisab
ees mitu pingelist aastat. Eksimusteks ruumi pole, ammugi
mitte priiskamiseks. Palju on
räägitud ideedest, mida soovitakse veel lähiaastatel tegevus-

te loetellu lisada, kuid kriitilise
pilguga hinnates mina neid võimalusi ei näe. Ainult millestki
loobumise hinnaga.
Aga eks head leia samuti. Heameelt tekitab see, et haridustöötajate palgad, seal hulgas huvihariduse pedagoogide ja lasteaednike omad tõusevad kuus
protsenti. Üldhariduskoolide
õpetajate palgatasemega võrreldes on veel erinevus sees, aga
see vahe ei suurene.
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kokku pandud spetsiaalselt
Viljandi linna lastele, selles
olevad esemed on kõrge kvaliteediga, naturaalsest materjalist ja kestavad kaua. «Lähtusimegi ideest, et asju olgu
pigem vähem, aga et need
oleksid kvaliteetsed ning väike linlane saaks neid võimalikult kaua kasutada,» ütles
Gedvil.
Värsked lapsevanemad saavad valida sünnitoetuse ja
beebipaki vahel sünnitoetuse
avaldust täites.
Avalduse saab täita Viljandi
linna kodulehel www.viljandi.
ee/e-teenused või paberkandjal linnavalitsuse hoonetes.
Beebipaki sisuga saab tutvuda
raekoja sekretäri juures.

 Harri Juhani Aaltonen,

Pä

Beebipakis on palju asju, mida väikelapsel ja noorel perel
vaja läheb. Viljandi linna pakutavas pakis on meriinovillane tekk, kapuutsiga bambusekiust vannilina, suur meriinovillane pleed, vannirätikute
komplekt, kolm paari riidest
mähkmeid, neli riidest mähkmesisu ja närimislelu Vulli
Sophie.
Viljandi abilinnapea Janika
Gedvil loodab, et vanemad valivad beebipaki, sest see on
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Lisainfot saab küsida sotsiaalameti
telefonidel
435 4759 ja 528 3723 või ekirjaga karin.kiis@viljandi.ee.

Viljandis saab
valida
sünnitoetuse ja
beebipaki vahel
Viljandi linn pakub alanud
aastast värsketele
lapsevanematele võimalust
valida 200-eurose
sünnitoetuse ja samas
väärtuses beebipaki vahel.
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Toetust saavad üliõpilased,
kelle registrijärgne elukoht on
Viljandi linn ja kelle pere kolme eelmise kuu netosissetulek
pärast eluasemekulude maha
arvamist on alla kahekordse
toimetulekupiiri (esimesele
pereliikmele 300 eurot, igale
järgnevale täisealisele liikmele 240 eurot ja igale alaealisele liikmele 360 eurot) ning arvesse mineval õppeperioodil
on keskmine hinne vähemalt
hea.
Taotlust esitav üliõpilane
peab õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga
kõrgkooli statsionaarses õppes
(õppevorm peab kajastuma ülikooli väljastatud tõendil).

Toetuse saamiseks tuleb üliõpilasel esitada järgmised dokumendid: vormikohane avaldus; kõikide pereliikmete kolme eelmise kalendrikuu (1.
november 2019 kuni 31. jaanuar 2020) eluasemekulude
arved ja pangakontoväljavõtted, kõrgkooli tõend, kus kajastub õppevorm ja kinnitus
õppimise kohta ning kooli kinnitatud viimase semestri hinnetelehe koopia. Esimest aastat kõrgkoolis õppivatel üliõpilastel tuleb esitada gümnaasiumi lõputunnistuse (hinnetelehe) koopia.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a.

Milline on teie hinnang tänavusele Viljandi linnaeelarve eelnõule?

äs

Viljandi Linnavalitsuse
sotsiaalamet ootab
veebruarikuu jooksul
üliõpilaste sotsiaalse
toetuse taotlusi.

Viljandi Linnavolikogu

Pä

Sotsiaalamet
ootab üliõpilaste
sotsiaalse toetuse
taotlusi

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.

Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

3

Viljandi muusikakool tähistab juubelit
8. veebruaril tähistab Viljandi
muusikakool suure kontserdi
ja vilistlaste kokkutulekuga
oma 75 aasta juubelit.

Tutvustatakse joogaraamatut

Kell 15 pärimusmuusika aidas
algav kontsertetendus on tasuta
ja sinna on kõik huvilised oodatud. Muusikakooli direktori Tonio Tamra sõnul näeb kaks tundi kestval kontserdil ülevaadet
kooli kollektiividest. «Lavale astuvad kooli puhkpilli- ja sümfooniaorkester, poiste, mudilas- ja
orkestrikoor ja solistid ning kaasatud on ka meie vilistlased –
kokku umbes 150 inimest. Teeme koostööd ka Viljandi huvikooli ja Viljandi gümnaasiumiga, kellega koos tuleb esitusele
kolm tantsunumbrit. Lisaks oma
kooli solistidele astuvad üles ka
meie vilistlased Kerli Kivilaan ja
Eleryn Tiit,» rääkis Tamra.
Kontserdil «Meie aja lood»
saab direktori sõnul kuulata
teoseid, mis on 75 aasta jooksul
loodud, aga on ka uudisloomingut. «Orkestri dirigent Riivo Jõgi kirjutas sümfooniaorkestrile
uue pala «Tantsulugu», mis tuleb maailmaesiettekandele. Lisaks on Tõnis Kõrvits teinud
täiesti uue seade koorilaulule
«Kutse». Kohale on lubanud tulla ka heliloojad Jaan Rääts ja
Ott Kask, kelle loomingut kontserdil kuuleme.»

12. veebruaril kell 17 on raamatukogu linnagaleriis raamatu «Umajooga ja terviseabi» autor, tuntud joogaõpetaja Holger Oidjärv. Autor
lubab teha nii teoreetilise kui
praktilise tunni, räägib joogast ja näitab harjutusi, mida

tavaliselt joogatundides ei
tehta. Kõik, kes soovivad tunni praktilisest osast suurimat
kasu saada, peaksid kaasa
võtma oma võimlemismati ja
riietuma vastavalt.
Kohtumine on tasuta ja
kõik huvilised on oodatud.

Pisipõnni pooltund ja
mudilasetund

Foto: Kris Süld
8. veebruaril saavad Viljandi muusikakooli vilistlased tutvuda kolm aastat tagasi täielikult renoveeritud
koolimajaga.

Kontserdil esitletakse ka kooli
uusi auliikmed ning kuulutatakse välja aumärkide saajad, kes
on Viljandi muusikakooli ja
muusikahariduse arengusse
laiemalt panustanud.
Pärast kontserdi lõppu, kell 18
algab muusikakooli majas aad-

ressil Jakobsoni tänav 16 vilistlaste ja külaliste kokkusaamine.
«Kokkutulekule on oodatud
kõik meie vilistlased. Tutvuda
saab kolm aastat tagasi renoveeritud koolimajaga ja Maret
Tomsoni koostatud näitusega
kooli ajaloost. Loomulikult saab

näha palju vanu tuttavaid,» rääkis Tamra.
Kokkutulekule registreerumiseks on avatud eraldi veebileht
vilistlased.viljandimuusikakool.
ee, kus saab tasuda ka 15-eurose osalustasu. Lisainfo tööpäeviti kella 11–19 telefonil 433 3463.

Viljandi muusikakoolis saab õppida kõiki pille
«Mis meid teistest muusikakoolidest eristab, on see, et
meil saab õppida absoluutselt
kõiki pille. Viimase paari aasta
uudis on harfiõpe. Kitarridest
ja süntesaatoritest ma ei hakka rääkimagi. Kõik pärimuspillid – kandled, lõõtsad, torupillid – aga palun! Lisaks saab
meil õppida ka helirežiid ja
koorijuhtimist,» selgitas muu-

sikakooli direktor Tonio Tamra (pildil).
Kui 1945.
aastal astus
muusikakooli
umbes 140
õpilast, siis
praegu on neid
300. Õpetajaid on
koolis 41, suur osa neist osalise
koormusega.

Tamra sõnul pakub muusikakool palju erinevaid õppevorme
stuudioõppest süvaõppeni, tänu
millele saab iga laps valida oma
huvile ja pühendumusele vastava koormuse.
Ajalooliselt on koolis palju
rõhku pandud koos musitseerimisele. «Muusikakollektiivides
musitseerimine ongi selle kooli
üks võludest ja meie ansambli-

tes ja orkestrites käivad lapsed
üle kogu maakonna. Tagamegi
pilliõppimise võimalused tegelikult kogu maakonna lastele ja
koostöö Viljandi linna ümbritsevate valdadega on päris hea,»
rääkis Tamra.
Rohkem infot Viljandi muusikakooli tegemiste ja juubelipidustuste kohta leiab aadressilt
viljandimuusikakool.ee.

Viljandi linnas sõlmiti mullu 140 abielu
Aasta varasemaga võrreldes sõlmiti 2019. aastal Viljandi linnas
30 abielu rohkem.
140 abielust 71 olid kabinetiabielud, mis sõlmiti perekonnaseisuametniku juures. Ülejäänud 69-st liidust suurem osa
kinnitati Viljandi raekoja saalis,
lisaks sellele käisid linnaametnikud inimesi paari panemas
raekoja roosiaias, lossimägedes,
pärimusmuusika aidas, aga ka

inimeste koduaedades ning isegi keset Viljandi järve.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul näitab paaripanemiste arvu
kasv, et Viljandi on abielu sõlmimiseks populaarne koht. «Need
numbrid on mitmes mõttes rõõmustavad. Ühelt poolt abielluvad viljandlased ise rohkem ehk
soovivad siin pere luua. Teisalt
jõuab siia järjest enam ka niiöelda abieluturiste, kes valivad

Viljandi oma tähtsa sündmuse
korraldamiseks linna ilu ja romantilise kuvandi pärast,» rääkis linnapea.
Viljandi linnavalitsus korraldab abielude sõlmimist alates
2018. aasta algusest, kui seni
seda ülesannet täitnud maavalitsused oma töö lõpetasid. Viljandi maavalitsuses sõlmiti aastatel 2015–2017 vastavalt 99,
98 ja 111 abielu.

Lisaks linnaametnikele sõlmivad Viljandis abielusid notarid
ja vaimulikud. Notarite juures
sõlmitud abielude kohta linnavalitsusel andmed puuduvad.
Vaimulikud viisid mullu läbi
seitse abielutalitust.
Viljandis abielu sõlmimise
kohta leiad rohkem infot aadressil www.viljandi.ee/abiellumine

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu korraldada on Viljandi linnavalitsuse ja volikogu ametlikud
vastuvõtud ning sõpruslinnadega suhete hoidmine ja koostöö.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Selle aasta aprillis täitub kaks aastat.

Neljapäevadel, 23. jaanuaril
ja 6. veebruaril kell 11 on 3.
saali videoruumi oodatud pisipõnnid, sest toimub pisipõnni pooltund.
Oodatud on 2–3-aastased
pisipõnnid ja nende vanemad. Koos lastega mängime,
laulame, joonistame ning
mõnikord teeme midagi
oma kätega. Teeme tutvust
erikujuliste väikelasteraa-

matutega ning muidugi loeme neid.
Mudilasetundi ootame raamatute, mängude, meisterdamise ja muusikaga hubaselt aega veetma 3–5-aastaseid lapsi. Kohtume 30. jaanuaril kell 17 raamatukogu
3. saali videoruumis.
Pisipõnne, mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Kolmanda kolmapäeva
raamatuklubi
Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi koguneb sel aastal esimest korda Viljandi
linnaraamatukogu 2. saali
Ameerika teabepunktis
erandkorras mitte kuu kolmandal kolmapäeval, vaid
22. jaanuaril kell 17. Lugemissuunised ja soovitused

tulevad klubiliikmetelt järgemööda. Nii saab raamatute valik mitmekesine ja erinäoline. Viimasel korral jäi
lugemisülesandeks leida
raamat, mille märksõnaks
on islam.
Oodatud on kõik vanad ja
uued liikmed.

Pipa lasteklubi
Pipa lasteklubi kohtub uuel
aastal esimest korda 28. jaanuaril.
Edaspidi on kohtumised
nagu ikka üle teisipäeva kel-

la 16–17 raamatukogu 3.
saali noortenurgas. Meisterdame, joonistame, vestleme
ja kirjutame.

Esimese teisipäeva klubi
Viljandi linnaraamatukogu
ootab uuel aastal raamatuhuvilisi loetud raamatute üle
ühiselt arutlema ja uusi raamatuid avastama kord kuus
teisipäeva keskpäeval aset
leidvasse raamatuklubisse.
Järgmine kohtumine on
veebruari esimesel teisipäeval, 4. veebruaril kell 11.30
Viljandi linnaraamatukogu
2. saali Ameerika teabe-

punktis. Seekord värskendame tutvust A. H. Tammsaarega. Kellel «Tõe ja õiguse»
esimene osa veel lugemata,
loevad seda. Kellel raamat
värskelt meeles, loevad
mõnda teist sama autori
teost. Saaga esimese osa
kohta tuleb ka väike teadmiste kontroll. Kui tunned
huvi, tule ja löö julgelt kaasa!

Mulgi labakute töötuba
Kristi Jõestega
Linnaraamatukogu on võtnud nõuks teha algust töötubade sarjaga, mille eesmärk
on tutvustada Mulgi rahvarõivaste valmistamiseks vajalikke materjale ja töövõtteid.
Esimest töötuba juhendab
Viljandi kultuuriakadeemia
rahvusliku käsitöö osakonna
lektor Kristi Jõeste, kes õpetab kuduma Mulgi kindaid.
Kavas on sissejuhatav loeng

ja praktiline töö. Vajalikud
materjalid tuleb osalistel endil kaasa võtta.
Täpsem info koolituse aja
ja materjalide ning töövahendite kohta ilmub peagi
linnaraamatukogu stendidel,
kodulehel ja sotsiaalmeedia
lehekülgedel.
Osalussoovist võib juba
praegu teada anda e-posti
aadressil huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee.

MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

MARI MOORATS,

välissuhete spetsialist

Ma armastan seda linna! Olen siit ära läinud, kuid ikkagi tagasi tulnud. Mulle meeldib Viljandi peresõbralikkus, loodus ja mitmekesine elukeskkond. Siin on selline hea vibe ja aega elada, sest kõik on
käe-jala juures. Minu jaoks on Viljandi võluväega linn!

Jälgi raamatukogu infot
www.facebook.com/viljandilinnaraamatukogu või
raamatukogu.viljandi.ee

Esmaspäev, 20. jaanuar 2020
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Kultuuri- ja spordisündmused
JAANUAR
E 20

T 21

K 22

N 23

R 24

L 25

P 26

T 28

K 29

19.00	Rakvere teatri külalisetendus «Kuni ta suri» Ugala
teater
20.00 Lõuna-Eesti hokiliiga Viljandi jäähall
18.00 Õmblusring Viljandi linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
19.00	Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC – HC
Kehra Viljandi spordihoone
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
11.30 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00	Vilde teatri külalisetendus «Sviit sünnipäevaks»
Seasaare teater
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
20.00 Lõuna-Eesti hokiliiga Viljandi jäähall
11.00	Eesti noorte käsipallimeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
11.00	Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kool
14.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
17.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
09.00	Eesti noorte käsipallimeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
12.00	«Äraleiaüles kinnas» (reserveeritud) Viljandi
nukuteater
16.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
15.00	Viljandimaa talvised noorte kergejõustiku
meistrivõistlused Paala viilhall
18.00 Õmblusring Viljandi linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00	Tõnis Niinemetsa grow-up comedy «The Kid» Ugala
teater

N 30

R 31

19.00	Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC –
Aruküla/Audentes Viljandi spordihoone
11.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
17.00 Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala
teater
19.00 «Lotomiljonärid» Ugala teater
20.00 Lõuna-Eesti hokiliiga Viljandi jäähall
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
20.00 Lõuna-Eesti hokiliiga Viljandi jäähall

L 08

P 09

VEEBRUAR
L 01

P 02

E 03
T 04

K 05
N 06

R 07

10.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup 2020»
Viljandi spordihoone
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater
10.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup 2020»
Viljandi spordihoone
11.00 Lõõtspillikursus 2019–2020 Pärimusmuusika ait
12.00 «Kes elab metsa sees» Viljandi nukuteater
16.00 «Kes elab metsa sees» Viljandi nukuteater
19.00	«MustonenFest»: Veneetsia mitmekoorimuusika
Viljandi baptistikirik
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
17.00 Väikekannel algajatele (II osa) Pärimusmuusika ait
19.00 BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
11.00 «Kes elab metsa sees» Viljandi nukuteater
11.30 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
13.00	Muusikaline noortelavastus «Jõud» TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia must saal
15.00	Viljandimaa talvised noorte
kergejõustikumeistrivõistlused Paala viilhall
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00	Inga ja Toomas Lunge «Imelised kontserdid
veebruaris» Pärimusmuusika ait
19.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater

T 11

K 12

N 13

R 14

L 15

P 16

19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
10.00	Eesti kadettide lauatennisemeistrivõistlused Viljandi
spordihoone
11.00 Mulgi raskusheide Paalalinna viilhall
11.00	Viljandimaa korvpallimeistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kool
16.00 Eesti naiste hokiliiga Viljandi jäähall
17.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
17.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
10.00	LTK Sakala XXXVI lauatennise karikasari Viljandi
spordihoone
12.00 «Saabastega kass» Viljandi nukuteater
16.00 «Saabastega kass» Viljandi nukuteater
16.00 Väärikate ülikool Sakala keskus
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
17.00	Voldikraamatu «Umajooga ja terviseabi» teoreetiline
ja praktiline tutvustus Viljandi linnaraamatukogu
19.00 BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
19.00	EHH-teatri külalisetendus «Boob teab» Seasaare
teater
19.00	Eesti käsipallimeistrivõistlused: Viljandi HC – Põlva
Serviti Viljandi spordihoone
11.00 «Saabastega kass» Viljandi nukuteater
18.30 DJ-kool Viljandi avatud noortetuba
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi avatud
noortetuba
19.00	Loengkontsert «Kosmosest ma leidsin kulda».
Astrofüüsik Aarne Paul ja ansambel Braun
Pärimusmuusika ait
11.00 Hiiu kandle talvepäevad Pärimusmuusika ait
18.00	Koolinoorte sõbrapäevasündmus Viljandi avatud
noortetuba
19.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
19.00 «Triller» (esietendus) Ugala teater
10.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup 2020»
Viljandi spordihoone
14.00 «Mäng on alanud» Ugala teater
16.00 Eesti naiste hokiliiga Viljandi jäähall
17.00 «Triller» Ugala teater
10.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup 2020»
Viljandi spordihoone
12.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
16.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater

Näitused
med Siberisse Novosibirski oblastisse Kargati rajooni.
Šarže on avaldanud rajoonilehed Tee Kommunismile, Kehakultuur, Noorte Hääl, Kultuur ja
Elu ning paljud vene ja läti ajalehed ja ajakirjad. Eia on joonistanud ligi 12 000 šarži ajalehtedes ja ajakirjades avaldamiseks
või juubilaridele kinkimiseks.
1941. aasta suve lõpul avasid
Evald Reier (Eia), Henn Arvo
(Jok) ja Edmund Valtman Viljandis Lossi tänaval oma stuudios niinimetatud karikatuuripuhveti, kus igaüks võis endast
mõõduka tasu eest lasta šarži
teha.

LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
27. veebruarini on avatud «Viljandi aasta foto 2019» ja «Viljandi noorte aasta foto» konkursi näitus «Viljandimaa DNA».
Välja on pandud 71 fotot 28 autorilt, kes uurisid Viljandimaale
iseloomulikku eripära inimestes
ja meid ümbritsevas. Väljapanek kajastab huvitavat ja igavat,
kaunist ja inetut, muutuvat ja
muutumatut meie ümber.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
7. veebruarini on avatud fotograaf Eha Roosalu mälestusnäitus «Minu paradiis. Minu linnud».
Maksifoto korraldab tuntud ja
armastatud fotograafi Eha Roosalu 70. sünniaastapäevale pühendatud mälestusnäituse. Näha saab kauneid maastikke ja
linnufotosid.
Kõiki töid saab osta, müügitulu annetab Maksifoto Eesti Vähiliidule.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

31. jaanuarini on trepigaleriis
avatud näitus «Ugala teatriplakateid läbi saja aasta». Näitus
annab ülevaate erinäolisest plakatikunstist läbi Ugala 100-aastase ajaloo. Näituse koostas
Ugala teatri dramaturg Liis Aedmaa.

VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10

Rüki galeriis näeb 8. veebruarini näitust «Wiiralt ja kaks Eesti neidu. Anna-Liisa Sääsk ja Inessa Saarits».

31. jaanuarini on neljandas saalis avatud näitus «Lubadused
2020». Sel näitusel on väljapanek raamatutest, mis aitavad
täita uue aasta unistusi ja lubadusi. Olgu see siis kaalulangetamine, soov sõltuvusest vabaneda või minna unelmate reisile.
Raamatutest leiab nõuandeid ka
kodu korrastamiseks, aia rajamiseks, rikkaks saamiseks ja
muuks.
Tule ja tutvu raamatutega, mis

võivad olla abiks sinu selle aasta lubaduste täitmisel!
1. veebruaril avatakse trepigaleriis šaržimeistri Evald Reieri
(Eia) šaržide näitus. Evald Reier
(14. VI 1916 – 28. IX 1987) oli
eesti karikaturist ja teatrikunstnik. Ta lõpetas 1927. aastal Viljandimaa poeglaste gümnaasiumi. Määravat huvi avaldasid
kunstihuvilisele noorukile joonistusõpetajad Villem Sasi ja Ju-

lius Mager. Juba 14-aastaselt sai
teoks esimene isikunäitus Põltsamaal. Järgnes rida näitusi
koos Sakala reporteri Henn Arvoga mitmes Eesti linnas (Viljandis, Narvas, Tapal, Tõrvas,
Tallinnas) ja Soomes (Hämeenlinnas, Lahtis, Helsingis). Esimene šarž ilmus ajalehes juba
1931. aastal.
1949. aasta märtsis küüditati
Evald Reier koos abikaasa Anniga kui kulakute perekonna liik-

28. märtsini on avatud näitus
«Viljandi motiiv», mis tutvustab
Viljandist pärit, siin elanud ja
tellimustöid täitnud kunstnike
loomingut muuseumi kunstikogus. Samuti kajastab see eri ajajärkude kunstiarusaamu, valitsevaid ideoloogiaid ja ühe väikelinna muutumist ajas.

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.

RÜKI GALERII

Tartu tänav 7c
8. veebruarini on avatud näitus
«Wiiralt ja kaks Eesti neidu. Anna-Liisa Sääsk ja Inessa Saarits».
Näitusel on Eduard Wiiralti
graafika kõrvuti noorte kunstnike Anna-Liisa Sääse ja Inessa
Saaritsa käsitlusega, mille eesmärk on Wiiralti teosed ellu
tuua ja neid omavahel põimida.

GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi.
Helistada
ette
telefonil
5367 7566. Rohkem infot
www.thegalerii.com.

