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Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi kesklinna tänavate ehitus laienes möödunud nädalal Tallinna tänava lõigule Tartu ja Uue tänava vahel. Remondi järel näeb tänavalõik välja samasugune nagu juba valminud lõik Vabaduse platsi pool.

Tallinna tänava ehitus laienes bussijaama suunas
Vabaduse platsi ümbruses
käivad ehitustööd said jätku
ning möödunud nädalal
alustasid ehitajad Tallinna
tänava rekonstrueerimist
Tartu ja Uue tänava vahel.

Liiklejatele tähendavad ehitustööd Viljandi peatänaval olulisi
ümberkorraldusi. Remonditavas
lõigus on liiklus täielikult suletud. Uuelt tänavalt saab Tallinna tänavale teha ainult parempööret. Tallinna poolt tulles
saab teha vasakpööret Uuele tänavale.
Jakobsoni ja Tallinna tänava
ristmik on avatud vaid turu
poolt Viiratsi poole suunduvale
liiklusele.
Varem Leola tänava kaudu
ümber suunatud ühistransport
liigub nüüd Kivi ja Savi tänava
kaudu ning Leola tänava Tallinna-poolses otsas peatunud bussid peatuvad nüüd Turu bussipeatuses Jakobsoni tänaval.
Need muudatused kehtivad tä-

nasest ja nende eesmärk on vähendada Leola tänava liikluskoormust.
Lisaks on Vabaduse platsi ja
Raamatukogu bussipeatused
asendatud Turu peatusega.
Kõik liinid, mis väljuvad Turu
peatusest kas Männimäe või
Kantreküla suunas, liiguvad Valuoja puiestee kaudu ning peatuvad Ugala peatuse asemel
Teatri peatuses. Kõigis ajutistes
peatustes on bussiajad ja info
selle kohta, mis bussid seal peatuvad.
Tallinna tänava valgusfoorid
on välja lülitatud ja nii Jakobsoni kui ka Uue tänava ristmikul
käib liiklemine ajutiste liiklusmärkide järgi.
Kohalikud elanikud ja ettevõtted pääsevad oma kinnistutele
läbi ehitusala, aga nad peavad
järgima ehitaja juhiseid.
Linnapea Madis Timpson ütles, et tänavune suvi on Viljandis liiklejatele keeruline, kuid
see-eest saab korraga valmis

ehitatud suur lõik linna peatänavast. «Kõige olulisem on silmas pidada ehituse lõppeesmärki, milleks on korras ja tänapäevane linnaruum. Linna peatänav Tallinna tänav on sügiseks
Vabaduse platsist kuni Uku keskuseni täielikult korrastatud.
Loodan, et liiklejad mõistavad,
kui oluline see ehitus Viljandi
jaoks on ning varuvad sõitudeks
piisavalt aega ja kannatust,»
rääkis Timpson.
Juba kevadest saati Vabaduse
platsi ümber käivad ehitustööd
on Vaksali tänaval jõudnud Kaalu ja Hariduse tänava vahelisele lõigule nig Vana-Vaksali tänavale. Hariduse tänavalt tulles
saavad liiklejad sooritada ainult
vasakpööret. Kaalu tänavalt ei
pääse Vaksali tänavale ega vastupidi.
Ehitusalade laienemise tõttu
pääseb vanalinna Kraavi, Oru ja
Pika tänava kaudu. Vanalinnast
välja saab lisaks eelmainitud tänavatele ka Lossi tänava kaudu

ja Tartu tänavalt suunaga Tartu
poole.
Need liiklejad, kes alustavad
sõitu Tartu tänava Lossi ja Tallinna tänava vahelises lõigus,
peavad tegema vasakpöörde
Tallinna tänavale ja sõitma vanalinnast välja läbi Kauba ja
Lossi tänava. Selline liikluskorraldus kehtib kuni 6. juulini, kui
taas avatakse Kaalu ja Vaksali
tänava ristmik.
Pärimusmuusika aida juurde
pääseb mööda Talli tänavat. Kuni 26. juunini, kui algavad hoone Vabaduse plats 6 lammutustööd, pääseb aida juurde ka Tallinna tänavalt.
Linnavalitsus palub liiklejatel
jälgida kogu linnas ajutisi liiklusmärke ja ehitajate märguandeid.
Sõitudeks tuleks varuda tavapärasest rohkem aega. Võimalusel
palutakse vanalinna ja ehituspiirkonda mitte autoga tulla,
vaid kasutada alternatiivseid
liiklusvahendeid või käia jala.
Tallinna tänava ehitus maksab

1,23 miljonit eurot ja seda toetatakse riigieelarvest. Lisaks sellele on käimas Vabaduse platsi
ja seda ümbritsevate tänavate
ehitus, mis maksab 3,1 miljonit
eurot ja mida toetab 2,72 miljo-

Viljandi
arvudes

ni euroga Euroopa Regionaalarengu Fond. Tänavaid ehitab
Tallinna Teede AS.
Rohkem infot ja liiklus
skeemid leiab aadressilt
viljandi.ee/kesklinn2020.

• Registreeritud elanikke: 16 998
• Sünnid mais: 15
• Registreeritud töötuid: 339
• Töötusprotsent: 6,1*
• Vabad töökohad: 142*
• Keskmine palk: 1219*

* 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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Viljandi linna
parimad
koolilõpetajad
2020. aastal

Viljandi Kesklinna kool
Birgit Alvre
Elsbet Helena Tiitus
Stella Laureen Bergmann
Hanna Maria Fatkin
Jan Erik Jakstein
Mattias Rahnu
Sonja Siimson
Kertu Soomets

Annabel Kukk
Madara Kuld Matsin
Roosi Mändmaa
Jürnas Arthur Remmelkoor
Regina Univer
Irina Komissarova

Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Viljandi muusikakool
Liisa Haug
Maarja Kährik
Mattias Rahnu
Jürnas Arthur Remmelkoor
Kirke Katrin Vingisaar
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Viljandi spordikool
Andra Soopa

Viljandi täiskasvanute
gümnaasium
Urmo Voogla

Nimekirjas pole parimaid gümnaasiumi lõpetajaid, sest nende eksamite tulemused alles selguvad.

ei ole, kui vaadata haridussüsteemi tervikuna. Ma ei väida, et
süsteem päris kreenis on, kuid
tööjõuvajaduse ja hariduse vahel
on suured käärid. Kas põhjus on
meie kollektiivses mälus, alateadvuses või osaliselt lastevanemates, sest ikka on kuulda ütlusi «Kui sa ei õpi, siis lähed kutsekooli!». Kui meil Eestis on kutse
ja akadeemilise suuna valijate
suhe umbes 30 ja 70, siis näiteks
Saksamaal on see küll sama,
kuid vastupidi. Kõik ei pea pääsema gümnaasiumi, vaid ikka
need, kes tõesti suunduvad ülikooli või valivad pärast ülikooli
lõpetamist akadeemilise suuna.

Töötukassa ja OSKA uuringutele tuginedes toon mõne võrdleva näite tööjõuvajaduse ja
koolilõpetajate arvu kohta (lõpetajaid aastas üle või puudu
protsentides): õigus 153, kultuur ja loomemajandus 116, arvestusala 75, haridus –18, tervishoid –19, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia –45. Nagu
näete, mõnes valdkonnas, nagu
haridus, tervishoid, info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
on tööjõu defitsiit suur, aga mõnes, näiteks õigusteaduses on
suur «ületootmine». Nii et mõtteainet jagub ja mitte ainult kohalikul tasandil.

Gümnaasiumis õppimine ei ole
kindlasti tulevikus igaühele ette nähtud, vaid peab olema põhikooli lõpetanute kaalutud otsus. Puhas gümnaasiumiharidus
on esmajärjekorras kõrgharidusse siirdujate ettevalmistus.
Tööturule sisenemiseks ei piisa
puhtast gümnaasiumiharidusest, selle jaoks on vaja oman-

dada kutse, tööharjumus ja
praktilised kogemused. See
hoiak, et kõik peavad saama
akadeemilise gümnaasiumihariduse, on noortele pikemas lõikes kahjulik. Gümnaasiumiharidus ei tohiks olla mugavusvalik.
Maakonna kõikide gümnaasiumide lõpetanutest ligi neljandik
ei jätka oma haridusteed pärast

gümnaasiumi lõpetamist. Osa
nendest jätkab seda küll mõni
aasta hiljem, kuid ilmselt on siin
analüüsikoht, kuidas toetada
põhikooli lõpetajate teadlikumat õpitee valikut ja arusaamist, et tööturule sisenemisel
on kutsekeskharidus tugev eelis
keskharidusega võrreldes.

Teema mitmetahuline, gümnaasiumiharidus riigi funktsioon,
rahastatav ülesanne.
On ju meeldiv, et Viljandi
gümnaasium on populaarne, tase kõrge, saadav haridus hea,
kvaliteedimärgiga. Teisalt on
probleem küll, kui isegi soovijad keskmise hindega neli ei
pääse gümnaasiumiastmesse,
kümnendasse klassi õppima:
õpilaste valik ülitugevast konkurentsist, rekordiline tahtjate
hulk, väga kõrge tase. Kas kool
jääb kitsaks? Kiitus tublidele
õpetajatele, veel tublimatele
lastele: tõhus töö põhikoolides.
Probleem pole traagiline: avaldus 275-lt põhikooli lõpetajalt,

vestlusele 234, kohti gümnaasiumis 190, konkurents viib
edasi!
Olulised on kõik haridusasutused, hariduse omandamise vormid, viisid, koolid. Säilitada, tugevdada, arendada tuleb täiskasvanute gümnaasiumi: võimalus kõigile. Oluline on maakonna gümnaasiumide koostöö.
Kas mõelda Viljandi gümnaasiumi harudele maakonnas? Idee
on alustamisel laual. Mõttekoht
on kutsehariduse populaarsuse
suurendamine, väärtustamine.
Meil on head koolid Viljandi
kutseõppekeskus Vana-Võidus,
Olustvere teenindus- ja maamajanduskool.

Viljandi linna arengustrateegia
2030+ ja arengukava 2020–
2025 koostamise protsessi vedajana toona oli hea meel, et gümnasistid olid sisuliselt aktiivsed,
pakkusid rohkelt häid ideid,
paljud ettepanekud meil kattusid (rohkem rohelust, kergliiklusteed, jalg- ja jalgrattateed,
ülekäigurajad).
Viljandis ja Viljandimaal antakse head haridust eriilmelistes, erilistes koolides. Tublisid
noori, õppijaid jagub.
Ilusat suve algust, ülevat võidupüha, otsimisrõõmu täis jaani, head kaaslinlased!

Viljandis on väga heal tasemel
gümnaasiumiharidus. Viljandisse rajatud riigigümnaasium
paistab silma nii õppesuundade
rohkuse kui ka kõrge tasemega.
On olemas Waldorfi kooli gümnaasiumiosa ning täiskasvanute
gümnaasium nendele, kellel on
keskhariduse omandamise soov
hiljem tekkinud. Naabervaldade otsused säilitada maakonnas
võimalused gümnaasiumihariduse omandamiseks keskusest
kaugemal on samuti end täna
õigustanud.
Olukorda, kus gümnaasiumisse pääsemiseks ei oleks konkurentsi, pole Viljandis olnud pik-

ka aega. Kuigi tänavu on põhikoolide lõpetajate lõputunnistuste keskmised hinded tavapärasest kõrgemad, ei tähenda
see, et võrreldes varasemaga
oleks midagi muutunud. Aastad
ongi erinevad ning mõne aastakäigu puhul võib sõel osutuda
tihedamaks.
Kas õpilane sobib gümnaasiumisse õppima ei otsustata pelgalt lõputunnistuse põhjal. Näiteks Viljandi gümnaasium rakendab ka vestlusvooru, mille
tulemusel vaadatakse, kas õpilasel on tegelikult motivatsioon
ja valmisolek gümnaasiumis õppida. Seega võib olla päris kin-

del, et noor, kel on lõputunnistusel ehk paar kolme, kuid kes
on sihikindel ja andekas humanitaar- või loodusainetes, saab
võimaluse omandada gümnaasiumihariduse Viljandis.
Ühtlasi rõhutan, et sõltumata
akadeemilisest võimekusest
võiks rohkem noori vaadata ka
kutsekoolide poole. Nii Viljandimaal kui meie lähiümbruses on
väga häid kutseharidusasutusi,
kus saab omandada eriala, mida paljud ettevõtjad vääriliselt
tasustavad ning mis pakuvad
töörõõmu. Paraku on kutsehariduse suhtes endiselt põhjendamatud eelhoiakud.

Isamaa saadikurühma esimees
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Mõlemas ametlikus rannas
on lastele mõeldud suured
mänguväljakud. Viljandi järve
rannas on ka välijõusaal, kolm
võrkpalli- ja kolm rannatenniseväljakut, korvpalliplats, petankiväljak ja tenniseväljakud.
Lisaks kulgeb ümber järve
12-kilomeetrine terviserada.
Linnapea sõnul paistab Viljandi teiste suvituskohtade
seas silma, sest on Eesti ainus
sisemaine kuurortlinn. «Meil
on kaks suurepärases korras
randa, väga head hotellid ja
söögikohad, kaunis vanalinn
koos lossimägedega ja põnevad galeriid. Kogu linn on
hästi kompaktne ehk kõik on
käe-jala juures.»
Viljandi kohta leiab rohkem
infot aadressil www.visitviljandi.ee

Kui lähtuda eeldusest, et andekaid ja üliandekaid põhikoolilõpetajate lende, nagu juhtus tänavu, igal aastal ei tule ja tänavune on harukordne, siis võib
öelda, et gümnaasiumiharidus
on piisavalt kättesaadav. Muidugi teeb tänavune andekate
«saak» vaid rõõmu ja tõestab
veelkord, et riiklik õppekava on
vaid raamistik, tulemusi teevad
ikka õpetajad ja õpilased.
Hariduse ja harituse osakaal
ühiskonnas on minu arvates
prioriteet number üks, sest haridus on ju ühiskonna edenemise
ja edukuse alus. Samas pean tõdema, et päris hästi asjad siiski

 Harri Juhani Aaltonen,

Viljandi järved
ootavad
suvitajaid
Viljandi järvel on avatud paadilaenutus ning nii sealses
rannas kui ka Paala järve ääres valvab suvitajate turvalisuse üle rannavalve.
Ametlik suvitushooaeg kestab Viljandi linna järvede ääres 1. juunist 31. augustini.
Viljandi järve ääres on avatud
paadilaenutus ja kohal on rannavalve iga päev kella 10–20.
Paala järve ääres on rannavalve iga päev kella 12–20.
Linnapea Madis Timpson ütles, et Viljandi on suvitajate
jaoks valmis ja hoolimata endiselt kehtivatest tervisekaitsemeetmetest saab linnas mõnusalt aega veeta. «Rannad on
korrastatud, ujumiskohad üle
vaadatud ja terve linn sõna otseses mõttes õide puhkenud.
Viljandi ootab külalisi!»
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Eric Richard Kogerman
Annabel Kukk
Annika Kukk
Kerli Linder
Jürnas Arthur Remmelkoor
Jane Roosimägi
Lily Sossi
Elina Tasane
Johannes Tiirats

Viljandi kunstikool
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Kertu Soomets
Marie Ruut
Lisette Põrk
Kevin Naelso
Alice Kadak
Keiti Leon
Ander Järvsoo
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Cariite Arak
Brigitta Kirsman
Georg Klettenberg
Emma Kruusmäe
Otto Marten Pukk
Sten Kraun
Kaur Kivilaan
Carolyn Mardim
Kristiina Tsõtsin
Berit Ületoa
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Viljandi huvikool

Milline on teie hinnangul Viljandis gümnaasiumihariduse
kättesaadavus?
Pä

Viljandi Jakobsoni kool

Viljandi Linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
Foto: Silver Tõnisson
Viljandi järve ääres on avatud paadilaenutus.
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Koolivaheaja suvemäng
linnaraamatukogus
16. juunil algab linnaraamatukogu traditsiooniline suvemäng, kus üheksal nädalal
järjest saavad lapsed raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalist lahendamiseks ülesande.
Küsimused ja ülesanded on
seotud kodulinna ja laia
maailmaga ning raamatute
ja vabas õhus liikumise ja sil-

maringi avardamisega. Suvemängus saavad osaleda
lapsed kahes vanusegrupis,
nooremad vanuses 6–9 ja
vanemad vanuses 10–13
aastat. Keelatud ei ole ka natuke vanemate või natuke
nooremate laste osalemine.
Suvemängu lõpus on osalenud lastele pidu koos üllatuste ja mängudega.

Esimese teisipäeva klubi

Foto: Silver Tõnisson
Viljandi linnas seekord ühist jaanituld ei tehta ja Võidupüha soovitatakse tähistada väikeses ringis, pere ja lähemate sõprade keskel.

Teeme jaanituled ohutuks –
hakka lõkkevalvuriks!
Tänavu soovitatakse
tähistada jaanipäeva pere ja
lähedaste seltsis. Selleks, et
jaanipäev oleks ohutu,
kutsub päästeamet üles
leidma igale jaanitulele
lõkkevalvuri.

Et jaanipäev jääks toredalt
meelde, tuleb silmas pidada kõiki tuleohutusnõudeid ning selle
eest saab hoolitseda lõkkevalvur. Oma ohutu jaanituli registreeri aadressil jaanituli.geoape.
com. Kõikide registreerunute
vahel läheb loosi peaauhinnana
kvaliteetne söegrill ja lisaauhindadena kolm tulekustutit.
«Jaanilõkke valvuri ülesanne
on kanda hoolt selle eest, et lõke oleks tehtud ohutult ja tule
tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid. Lõkkevalvur hoiab silma peal ka sellel, et pidutsejad
järgiksid ohutusnõudeid ning
kui tähistamine lõppeb, kustutab valvur ka lõkke,» selgitas
päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Tammiksaar.
«Kuna tänavu teevad inimesed
jaanilõkkeid ilmselt tavapärasest rohkem koduaias, suvilas ja
maakodude juures, tasub olla
eriti hoolas ja tähelepanelik, et

tuli ei väljuks kontrolli alt. Kindlasti peab arvestama tuule suuna ja tugevusega ning tuleb
hoolitseda selle eest, et
lõkkeaseme ümbruses ei oleks
süttivat materjali,» lisas Tammiksaar.
Lõkkevalvuri kampaania toimub kolmandat aastat, mullu
registreerus 437 inimest.
Alla meetri suuruse läbimõõduga jaanilõke tee hoonest vähemalt 8 meetri kaugusele, üle
meetri suuruse läbimõõduga lõke olgu hoonest vähemalt 15
meetri kaugusel. Metsast olgu
selle kaugus vähemalt 20 meetrit.
Jaanilõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale pinnasele ning hoia ümbrus süttivast
materjalist puhtana. Põletada
tohib vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
Tuld võib teha tuulevaikuses või
nõrga tuulega (tuule kiirus alla
5,4 meetrit sekundis). Jälgi ka
tuule suunda, et sädemed ei
lendaks põlevmaterjalidele ning
et lõkkesuits ei häiriks naabreid.
Jaanipäevatunde ja hea meeleolu loomiseks piisab ka väiksest
lõkkest, sest tähtis on meeleolu,
mida see loob.

Eakamaid raamatusõpru kokku toonud esimese teisipäeva
klubi klubi jätkab koos käimist sügisel. Alates septembrist kohtume kuu esimesel
teisipäeval kell 11.30 Viljandi linnaraamatukogu teise
saali Ameerika teabepunktis.
Et kevadel klubi enam kokku ei saanud, siis meenutu-

seks: järgmiseks kohtumiseks on klubilistel tarvis lugeda läbi mõni reisimisest
rääkiv raamat ning kohapeal
saab jagada enda põnevamaid reisimuljed ja vaadata
reisifotosid. Ettevalmistusi
kokkusaamiseks jõuab suvel
kenasti teha! Oodatud on
kõik vanad ja uued liikmed

Kolmanda kolmapäeva
raamatuklubi
Kolmanda kolmapäeva raamatuklubilisi ootame veel
sel kuul, 16. juunil kell 17
raamatukogu teise saali
Ameerika teabepunkti. Ootame ka uusi lugemishuvilisi, kes sooviksid oma lugemiselamusi teistega jagada
ning kuulata klubiliste mõtteid ja soovitusi.
Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi jätkab koos luge-

mist ja loetu üle muljetamist
ka uuel hooajal. Klubi koguneb Viljandi linnaraamatukogu teise saali Ameerika
teabepunktis alates septembrist iga kuu kolmandal
kolmapäeval kell 17. Oodatud on kõik vanad ja uued
liikmed. Esimesel kokkusaamisel saavad kõik kohale tulnud rääkida oma suurimast
suvelugemise elamusest.

Pipa lasteklubi
Pipa lasteklubi koguneb alates septembri teisest poolest
raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali noortenurgas.
Kuupäevad ja kellaajad selguvad augusti lõpuks. Plaa-

Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia käepärast esmased kustutusvahendid, näiteks pangetäis
vett, liiva või tulekustuti. Tuld ei
tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks. Lõkkevalvurina kanna hoolt selle eest, et leegid
saaksid kindlasti kustutatud.

Lõkete tegemise, grillimise ja
muude tuleohutusalaste küsimustega võib helistada päästeala infotelefonile 1524.
Hoia kindlasti käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu ametinimetus on maakorralduse spetsialist. Maakorraldustööde alla kuuluvad kruntide liitmine ja lahutamine. Lisaks aadresside määramine ja muutmine ning maa sihtotstarvete määramine.
Suhelda tuleb nii linnaelanike kui riigiametnikega.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Ametnikuteed alustasin 1995. aasta sügisel.

nis on üle vaadata ja muuta
veidi ka klubi tegevust, et
see ei oleks pelgalt meisterdamise klubi.
Oodatud on kõik vanad ja
uued huvilised. Klubi sobib
algklassilastele.

Mulgi rahvarõivaste töötoad
Rahvakultuuri keskuse toel
jätkuvad linnaraamatukogus
kevadel alguse saanud Mulgi rahvarõivaste töötoad, mida juhendavad kogenud käsitöömeistrid ja õpetajad.
Loodame, et saame sügisel
läbi viia kõik töötoad, mis
jäid kevadel eriolukorra tõttu tegemata. Kavas on etno-

graafiliste vaseliste, vikeldatud ja pitsiliste sõrmikute,
sukkade ning kurrutamise,
pilutamise ja tagide valmistamise töötoa. Töötoad algavad augusti teises pooles või
septembris. Täpsemat info
töötubade kohta otsige suve
lõpus raamatukogu kodulehelt ja Facebookist.

Raamatukogu ükssarvikud
Viljandi linnaraamatukogu
Ükssarvikud ehk tüdrukute
tehnoloogiaring alustab septembri teisest või kolmandast nädalast uuesti kooskäimist. Kohtumised on raamatukogu teise saali Ameerika
teabepunktis.
Täpsemalt anname tegevuse algusest teada suve lõpus

ning teavitame klubiliikmete
vanemaid ka e-kirja teel. Juhul kui peaks tekkima mõni
vaba koht, siis anname sellest
eri kanalites teada. Infot saab
e-posti aadressil huvijuht@
raamatukogu.viljandi.ee. Ükssarvikute kohta leiab rohkem
teavet HK Unicorn Squad
kohta: unicornsquad.ee

MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Viljandi on hea asukohaga ilus linn.
Foto: Johan-Kristjan Konovalov

URMAS PARRE,

maakorralduse spetsialist

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

Esmaspäev, 15. juuni 2020
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Kultuuri- ja spordisündmused
JUUNI
T 16

K 17
P 21

R 26
L 27

P 28

P 12

18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
Linnaraamatukogu
13.00	Eesti MV jalgpallis II liiga Viljandi JK Tulevik U21
vs. Saue JK Kunstmuruväljak
16.00	Eesti noorte MV jalgpallis U12 Kunstmuruväljak
17.30 Eesti noorte MV jalgpallis U11 Kunstmuruväljak
12.00 Eesti MV jalgpallis IV liiga Kunstmuruväljak
13.00	Viljandi JK Tulevik vs. JK Tallinna Kalev Viljandi
linnastaadion
15.00	Eesti noorte MV jalgpallis U15 Kunstmuruväljak
18.00 Jalgpalli naiste meistriliiga Kunstmuruväljak
11.00 Eesti noorte MV jalgpallis U17 Kunstmuruväljak
14.30 Eesti noorte MV jalgpallis U12 Kunstmuruväljak

L4
E6

T7

K8

N9
R 10

L 11

T 21

R 24
T 28

N 30
R 31

AUGUST
E 03

JUULI
K1

T 14

T 04

19.00	Eesti MV jalgpallis II liiga Viljandi JK Tulevik U21
vs. Tallinna FC Flora U19 Kunstmuruväljak
11.00	28. Sõuderegatt «Viljandi paadimees» Viljandi järve
rand
11.00	L. Braschinsky 10. mälestusturniir Viljandi
Paalalinna kool
18.00	54. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
11.00	54. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
11.00	54. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
19.00	Viljandi JK Tulevik vs. Tallinna FC Flora Viljandi
linnastaadion
11.00	54. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
11.00 54. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
19.00	Viljandi vanamuusika festival: Festivalikvartett
Viljandi baptistikirik
11.00	54. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
13.00	Viljandi JK Tulevik vs. JK Narva Trans Viljandi
linnastaadion
19.00	Viljandi vanamuusika festival: Hortus Musicus
Viljandi baptistikirik

11.00	54. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
17.00	Viljandi vanamuusika festival: Viviana Sofronitsky
Viljandi baptistikirik
18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
17.00 Viljandi teivashüppe seeriavõistlus Viljandi
linnastaadion
18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
19.00	Viljandi JK Tulevik vs. Tartu JK Tammeka Viljandi
linnastaadion
18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
19.00 «Vaim» – esietendus Seasaare teater
19.00 «Vaim» Seasaare teater

K 05

N 06
R 07
L 08

P 09
T 11

K 12

N 13
R 14
L 15

P 16

T 18

K 19
R 21
L 22

P 23

R 28
L 29

SEPTEMBER
K2

N3
R4
L5

P6

09.00 Lennukas linnalaager Viljandi avatud noortetuba
09.00 Lennukas linnalaager Viljandi avatud noortetuba
09.00 Lennukas linnalaager Viljandi avatud noortetuba
18.30	Eesti staadionijooksu sari 2020 Viljandi
linnastaadion
09.00 Lennukas linnalaager Viljandi avatud noortetuba
09.00 Lennukas linnalaager Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Katkuhaud» – esietendus Ugala teater
16.00 Viljandi JK Tulevik vs. Tallinna JK Legion Viljandi
linnastaadion
17.00 «Katkuhaud» Ugala teater
17.00 «Katkuhaud» Ugala teater
17.00 Eesti MV jalgpallis II liiga Viljandi JK Tulevik U21
vs. Eesti U15 Kunstmuruväljak
14.00 Rahvusvaheline noortepäev VLND Villa
19.00 «Katkuhaud» Ugala teater
19.00 «Katkuhaud» Ugala teater
11.00 Veteranide Baltimaade ja Eesti meistrivõistlused
kergejõustikus Viljandi linnastaadion
17.00 «Katkuhaud» Ugala teater
11.00 Veteranide Baltimaade ja Eesti meistrivõistlused
kergejõustikus Viljandi linnastaadion
17.00 «Katkuhaud» Ugala teater
11.00 Suvemängu lõpetamine Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Katkuhaud» Ugala teater
19.00 «Katkuhaud» Ugala teater
12.00 Viljandi teivashüppe seeriavõistlus Viljandi
linnastaadion
17.00 «Katkuhaud» Ugala teater
17.00 «Katkuhaud» Ugala teater

«Katkuhaud» Ugala teater
Noorte võrkpalliturniir «Viljandi karikas» Viljandi
spordihoone
16.00	Eesti MV jalgpallis II liiga Viljandi JK Tulevik U21
vs. U17 Narva Trans Kunstmuruväljak
17.00 «Katkuhaud» Ugala teater

19.00
11.00

T8

N 10
R 11

L 12

E 14

T 15

K 16

N 17

R 18

L 19

«Triller» Ugala teater
«Triller» Ugala teater
Tantsumaraton Pärimusmuusika ait
«Nukumaja» Seasaare teater
Lenna – 10 aastat hitte Pärimusmuusika ait
Oratoorium «Kristus» Viljandi Pauluse kirik
Esimese teisipäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
18.00	Nargenfestival 2020. «Pärdi päevad Viljandis
2020»: Kanon Pokajanen Viljandi Pauluse kirik
11.00 74. laste Paala järve jooks Paala järve rand
12.00	Viljandi teivashüppe seeriavõistlus Viljandi
linnastaadion
16.00	Viljandi JK Tulevik vs. Paide Linnameeskond
Viljandi linnastaadion
17.00 «Võrku püütud» – esietendus Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
20.00	Comedy Estonia: Sander Õiguse «Hinge turule
viies» Pärimusmuusika ait
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
17.00 Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala
teater
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00 «Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00	Kontsert «Unustamatu Mister X» Pärimusmuusika ait
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
17.00 «Võrku püütud» Ugala teater
17.00 «Triller» Ugala teater

19.00
19.00
12.00
17.00
20.00
19.00
11.30

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

19. juulini on avatud näitus
«Metafüüsiline Viljandi. Hanno
Härma maalilooming». Hanno
Härm (1952) on üks huvitavamaid Viljandi kunstnikke. Peamiselt erakogudest näitusele
koondatud Viljandit kujutavates
töödes valitseb vaikus: linn on
inimtühi, isegi päike ei paista,
tuul ei puhu, lumi ei sula. See
unenäoline ebareaalsus sai äsja
reaalsuseks nii Viljandis kui teistes linnades, kuid Härma kuju-

tatud tardumuses puudub katastroofi eel- ja järelaimus.
«Heas unenäos on vaikelu, ilus
looduslik hetk, ilus taevas, kõik
on ilus, välja arvatud see, mis
on inimkätega loodud – tehnika,» on autor oma maagilisse
realismi kalduvat maalimaailma
kirjeldanud.
Näitusel on ka valik Hanno
Härma raudteepilte, mis moodustavad tema loomingust intrigeerivaima osa. Põhjalikke
eelteadmisi ja täpset arvutamisoskust eeldavaid rongideta
raudteepilte maalis Hanno

Kaljo Simsoni loomingut näeb Kondase keskuses kuni 27. septembrini.

Härm juba 1970. aastatel, mõnele neist on kunstnik monteerinud tehnilise süsteemi, mille
käivitamisel süttivad maalil signaaltuled. Punaste tulede süttides on kõik suletud, valitseb
vaikus.
20. juulist on avatud näitus
«Maasikamaania ravi». Kunstnik
Kairo väljapaneku peateema on
eneseteostuse ja emaduse vahel
tasakaaluseisundi otsimine. Leides end tihti ühe või teise äärmuse läheduses, joonistades
välja isiklike eluvalikute mõningaid tagajärgi vaimsele, sotsiaalsele ja majanduslikule seisukorrale.
Tuntud Tartu tänavakunstniku
värskeima loomingu puhul saab
rääkida autobiograafilisest lähenemisest. Nagu mitmed teisedki Kondase keskuses ülesastujad, on ka Kairo maasikamaaniast haaratud – vastsete tööde
keskne sümbol on helde vaagen
maasikatega. Eneseteostust tähistavaid vilju ei saa peategelane aga just tihti segamatult
nautida, nautimist takistavad
nii olmelised ohud, pereliikmed
kui ka sisemised kõhklused ja
süütunne. Õnnelikke päevi
markeerivad rõõmsameelsed
vaikelud. Näituse kõrvalteemaks on memento mori, õigem
oleks öelda kirevas võtmes memento mori.
27. septembrini on avatud Kaljo Simsoni (1929–2017) loomingu näitus «Muinasjutuline
ilu ja seosed, mida inimene oma
arengus läbi elab».

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Ugala argipäeva» saab nii osta
kui laenutada teisest saalist.

mistest, oskustest, kommetest ja
tavadest.

19. juunist 30. juulini on trepigaleriis avatud Viljandi huvikooli kunstiringis osalenud õpilaste tööde näitus. Õpilasi juhendas kunstiringi õpetaja Merike Kiivit.

Juunis on neljandas saalis raamatuväljapanek püsikupeenra
rajamises. Juuli on pühendatud
õitsvale loodusele ja august
hoidiste valmistamisele. Väljapanekutelt on võimalik endale
huvitavaid raamatuid laenutada.

GALERII IMAGI

Tallinna tänav 11/1

4. – 27. augustini on trepigaleriis avatud Ken Haaveli fotonäitusnäitus «SURR. EAL WORLD».
Ken Haavel on Viljandis sündinud ja kasvanud. Värvid ja toonid, varjud ja varjutused, reaalne ja ebareaalne – kõik see on
teema, millesse saab aeg-ajalt
ära kaduda. Näitusel on võimalik tutvuda fotomanipulatsiooni
tehnikas loodud 12 fotoga. Ken
Haaveli loominguga on võimalik tutvuda ka Instagramis @
kenhaavel.
31. augustini saab raamatukogu neljandas saalis näha raamatunäitust, mis on pühendatud
Ugala teatri 100 aasta juubelile.
Näitus valmis märtsis teatrikuu
ja rahvusvahelise teatripäeva tähistamiseks, kuid paraku jäi eriolukorra tõttu suletud uste taha. Et teatrisse praegu veel ei
pääse, pakume selle näitusega
väikese teatriampsu raamatukogu seinte vahel.
Näitus vahendab teatri ajalugu, uue hoone valmimise ja renoveerimise lugu ning teatrirahva persoonilugusid, mis on ilmunud erinevates ajakirjades. Kõige uuemat, Ott Karulini koostatud raamatut «Ja sajandist on
pikem päev ehk Sada aastat

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi
helistades ette telefonil
536 77566.
www.thegalerii.com

PÄRIMUSMUUSIKA AIT

Tasuja puiestee 6

27. juulini on avatud Kerly Ilvese isikunäitus «Toit üle prahi».
Autor eksponeerib suureformaadilisi digifotosid, mis võimaldavad külastajal tutvuda päästetud
täistaimse toidu teemaga ning
õhutada tarbijaid toitu päästma.
«Toit üle prahi» tutvustab Euroopas levinud toidupäästmisliikumist Foodsharing, mis sai alguse 2012. aastal Saksamaal. Fotodel on kujutatud täistaimset
tarbimiskõlbulikku toitu, mille
ühendus päästis.
VILJANDI MUUSEUM

J. Laidoneri plats 10
11. juulini on avatud näitus
«100 aastat aiandust Pollis».
Näitus kajastab Polli aianduse
ajalugu XX sajandi algusest tänapäevani.
14. juulist ootab huvilisi Eesti
rahvakultuuri keskuse rändnäitus «Pärand elab».
Näitusel on väljas eriilmelised
näited Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud tead-

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.

