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Linnalambad on kohal
Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Sel suvel rõõmustavad viljandlasi ja linna külalisi taas linnalambad, kes on ennast sisse seadnud lossimägede nõlvadel Ranna puiestee ääres.

Viljandi naaseb tavapärase elukorralduse juurde
Viljandi linnavalitsus, koolid
huvikoolid, lasteaiad ja
kultuuriasutused pidid
eriolukorra ajal oma tööd
oluliselt ümber korraldama.
Tänasest on koroonaviirusest
tingitud riiklik eriolukord
lõppenud ja linna asutused
naasevad järk-järgult
tavapärasesse töörütmi.
Siiski kehtivad endiselt
kõrgendatud
tervisekaitsenõuded ja 2 + 2
reegel.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul
on üleilmne haiguspuhang Viljandit vähe puudutanud, kuid
selle tõttu väljakuulutatud eriolukord mõjutas siinset elukorraldust tugevalt. «Kriisi alguses
läks enamik linna asutusi üle
kaugtööle, mõni pidi üldse ajutiselt uksed sulgema. Nüüd on
aeg väikeste sammude haaval
tavaellu naasta. Oluline on säilitada valvsus ja mitte lasta tekkida uuel haigestumiste lainel,»
ütles linnapea.
Alates tänasest töötavad tava-

päraselt kõik linna lasteaiad.
Jätkuvalt võib lasteaeda tuua
üksnes terveid lapsi. Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta. Samuti palutakse, et last tooks lasteaeda üks inimene, toomise
ajal soovitatakse kanda näomaski. Ettevaatusabinõuna võidakse laste vastuvõttu korraldada
ka lasteaiahoonest väljaspool.
Koos eriolukorraga lõppes linnavolikogu kehtestatud soodustus, mille kohaselt ei pidanud
eriolukorra ajal lasteaias mittekäiva lapse eest kohatasu maksma. Alates tänasest tuleb taas
kohatasu maksta ka siis, kui
laps lasteaiast puudub.
Viljandi linna üldhariduskoolides, Jakobsoni koolis, Kesklinna koolis, Paalalinna koolis,
Kaare koolis ja täiskasvanute
gümnaasiumis jätkub suures
osas distantsõpe, nii nagu oli
eriolukorra tingimustes. Erandjuhtudel toimuvad ka väikestes
gruppides kontaktõppetunnid.
Täpsest töökorraldusest teavitab iga kool oma õpilasi ja lapsevanemaid ise.

Koolitoidupakkide jagamine
jätkub senisel viisil ehk koostöös koolidega toimetatakse nädala toidupakk õpilasele koju.
Pakkide jaotamine on vajaduspõhine ja nende saajate nimekirju haldavad koolide sotsiaalpedagoogid. Toidupakid jõuavad õpilasteni 21. ja 28. mail
ning 4. juunil.
Huviringid ja sporditreeningud toimuvad kõiki ohutusnõudeid silmas pidades, sealhulgas
2 + 2 reeglit järgides. Täpsemat
infot iga huviringi kohta annavad huvikoolid ja ringide juhendajad.
Viljandi Päevakeskus osutab
sotsiaalteenuseid tavapäraselt.
Samas on seal korraldatavad
huvitegevused lükatud edasi sügisesse. Linnasaun jääb veel esialgu suletuks, kuid avatakse esimesel võimalusel.
Linna mänguväljakud ja välispordirajatised on avatud.
Linnavalitsuse hoonetesse
pääseb esialgu endiselt vastavalt vajadusele. Asjaajamiseks
soovitatakse kasutada elektroo-

nilisi kanaleid või ametnikule
helistada. Kohtumine ametnikuga tuleks eelnevalt e-kirja või
telefoni teel kokku leppida. Linnavalitsuse hoonetesse sisenemiseks tuleb helistada uksekella.
Linnapea Madis Timpsoni kinnitusel asjaajamine eriolukorra
ajal seisma ei jäänud. «Kõik linnavalitsuse teenused toimisid.
Võtsime vastu taotlusi, nõustasime kodanikke ja viisime läbi
kõiki tavapäraseid toiminguid.
Hea on tõdeda, et inimesed olid
mõistvad ja kasutasid usinalt
elektroonilisi asjaajamisvõimalusi. Kontaktivaba asjaajamine
on ka edaspidi soositud, kuid
vajaduse korral pääseb nüüdsest taas ka ametnikega kohtuma,» rääkis linnapea.
Viljandlaste käitumist eriolukorras peab linnapea eeskujulikuks. «Mul ei tekkinud kordagi
mõtet, et peaks kuskil midagi
täiendavalt ära keelama või
lauskontrollima hakkama. Viljandlased käitusid terve eriolukorra aja mõistlikult ja pidasid

kehtestatud piirangutest kinni.
Kiidan ja tunnustan selle eest
kõiki!» Samas ei tähenda eriolukorra lõpp Timpsoni sõnul seda,
et tohiksime koroonaviiruse
suhtes valvsust kaotada. «Haigus pole ju tegelikult kuhugi kadunud. On meie endi teha, et

Viljandi
arvudes

taandumine oleks lõplik. Selleks
on oluline, et järgiksime endiselt 2 + 2 reeglit, peseksime ja
desinfitseeriksime hoolega käsi
ega liiguks haigena ringi, vaid
püsiksime kodus ja suhtleks
imeoma perearstiga,» ütles
Timpson.

• Registreeritud elanikke: 17 001
• Sünnid aprillis: 16
• Registreeritud töötuid: 447
• Töötusprotsent: 6,1*
• Vabad töökohad: 149*
• Keskmine palk: 1292*

* 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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 Janika Gedvil,

abilinnapea, Isamaa
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«Kriisitelefonile helistas aprillis kaks korda rohkem inimesi kui kriisieelsel ajal, kuid
perevägivalla teemaliste kõnede arv vähenes ligi 40 protsenti,» ütleb sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse ja
kriisitelefoni juht Mari Tikerpuu. «See ei tähenda, et vägivalda oleks vähemaks jäänud,
pigem vastupidi. Vägivallatsejal on praegu «hea» keskkond – nii tema kui ka ohver
on pidevalt kodus. Kui ohvril
oli enne võimalus suhelda
tööl või minna abi otsima
ajal, kui vägivallatseja oli
tööl, siis see tee on praegu ära
lõigatud.»
Tikerpuu kinnitab, et kõik
abivõimalused ohvritele on
endiselt olemas, kuid ta rõhutab, et eriti suur roll vägivalla
lõpetamisele kaasaaitamisel
on just kõrvalseisjatel. «Need,
kes on saanud eriolukorraga
kohaneda ja kellel on nüüd
aega märgata naabritega toimuvat, võiks abivajajatest teada anda. Ohvriabi kriisitelefo-

nilt 116 006 saab abi igaüks,
kes langenud kuriteo või vägivalla ohvriks.»
Tikerpuu sõnul kirjeldavad
paljud vägivalda kannatanud
inimesed kogemusi, kuidas
aastaid kestnud vägivalla kohta ei küsinud midagi ei töökaaslased, naabrid ega lähedased. «Vägivallamärgid kehal, muutused sotsiaalses
suhtluses, korterist kostvad
valjud hääled, töölt eemal viibimine – need on näited tavapärastest olukordadest, mis
võiks meid julgustama tegutsema, et aidata vägivallaohvreid ning sageli ka vägivalda
pealt nägevaid lapsi. Selliseid
märke ignoreerides muutume
paratamatult vägivalla jätkumisele kaasaaitajateks.»
Sekkumiseks ja hoolivuse
väljendamiseks on palju viise.
«Me ei tohiks karta oletatavalt
kannatanult võimaliku vägivalla kohta otse küsida, me
võime seda teemat arutada
laiemas pereringis. Julgustame inimesi parimate sekkumisviiside leidmiseks nõu pidama ohvriabi kriisitelefoniga
116 006. Kui lähedased ja
naabrid sageli pelgavad, et
neil puuduvad sekkumiseks ja
abistamiseks piisavad teadmised ja oskused, siis siin ongi
meie ohvriabi spetsialistid neile abiks, et leida igale olukorrale sobiv lähenemisviis,» selgitas Tikerpuu.
Lisainfot leiab ohvriabi kodulehelt www.palunabi.ee/sinasaadaidata.

Millistes valdkondades näete linnaeelarve tulude vähenedes
kokkuhoiu võimalusi?
äs

Eriolukorra ajal on ohvriabi
kriisitelefonilt 116 006
perevägivalla tõttu abi
otsijate hulk oluliselt
langenud. Et paljudele
vägivallaohvritele on kriis
vähendanud võimalusi abi
otsida, on oluline, et
vägivaldsest suhtest
teadlikud lähedased,
töökaaslased ja naabrid
vägivalla lõpetamisele
kaasa aitaksid.

Viljandi Linnavolikogu
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Ohvriabi
kriisitelefon:
vaikivad
lähedased ja
naabrid aitavad
vägivalla
jätkumisele
kaasa

Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Juba 75 aastat on muusikakool
uusi õpilasi vastu võtnud kevadel. Nii ka sel aastal. Ära jäävad aga seni rühmades toimunud konsultatsioonid. Kõik toimub reegleid arvestades ehk
individuaalselt. Igale õpilasele
on varutud pool tundi ja korraga tehakse nii konsultatsioonid kui ka muusikalised katsed. Vaja on osata peast vaid
ühte laulu. Vastuvõtmine toimub 1. kuni 5. juunini.
Päris uus eriala on muusikakoolis koorijuhtimine/dirigeerimine. Võtame lisaastmesse
vastu kaks õpilast ja siin on
vajalik, et eelnevalt oleks läbitud muusikakooli 7-aastane
õppekava.

Teine uus eriala, helitehnoloogia, on mõeldud neile, kes
sügisest alustavad õppimist
üldhariduskoolis alates 8.
klassist. Siin ei nõuta eelnevat
muusikaalast ettevalmistust –
peab vaid olema huvi helitehnoloogia valdkonna vastu.
Oleme ümber disainimas senist helitehnoloogia õppekava
ja arvestame rohkem praktilisi vajadusi, mida läheb tarvis
üldhariduskoolide igapäevases tegevuses, oma bändi loomisel, ürituste helindamisel
või salvestuste tegemisel.
Nii koorijuhtimise/dirigeerimise kui ka helitehnoloogia
õppekava valmib koostöös
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonnaga.
Täpne info on üleval kooli
kodulehel viljandimuusikakool.ee.
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Viljandi muusikakoolis
algab vastuvõtt nii
traditsioonilistele kui ka
uutele erialadele.

Foto

Ri

Muusikakool
ootab uusi õpilasi

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Peaaegu miljoniküsimus toimetajalt, kui parafraseerida tuntud
ütlemist. Praeguses olukorras
on üks võimalus kokkuhoiuks
leida üles mittevajalikud kulud.
Aga see polegi nii lihtne. Kindlasti on alati ja igas valdkonnas
kärpevõimalusi, nii halbadel kui
headel aegadel. Tavaliselt tehakse headel aegadel halbu otsuseid ja halbadel aegadel häid
otsuseid. Mis puutub aga kokkuhoidu praegust linnaeelarvet
silmas pidades, siis kõige olulisem on tagada avalike teenuste
toimimine ja kättesaadavus, selles ei saa ega tohi teha mingeid
järeleandmisi. Kui karantiinis

oldud aega arvestada, siis kokkuhoidu on juba saadud näiteks
niinimetatud karbikuludelt. Kuna allasutused olid suletud, siis
vähenesid kulud küttele, elektrile, veele ja kanalisatsioonile.
See tähendab, et majanduskuludes on juba sääst ja siin võiks
vaadata, kas on võimalik veel
kokku hoida. Et eurod kogunevad sentidest, võib ju mõelda ka
niipidi, et kas A-klassi tualettpaber on oluline või sobib ka Bklassi oma. Sellest mõttekäigust
lähtuvalt võiks üle vaadata ka
nii-öelda kõige väiksemas kirjas
olevad eelarveread. Kaks aastat
vana arvuti töötab sama hästi

kui tuliuus. Kokkuhoidu annavad veel ka näiteks avalike ürituste mittetoimumine, sealhulgas hansapäevade ärajätmine.
Lisaks kõikvõimalikud linnapoolsed muud ühisüritused,
esindamised, vastuvõtud ja külastused. Investeeringute ja projektide kallale ma veel ei läheks,
pigem vastupidi. On ju riigilt tulemas erakorraliste kulude ja investeeringute toetus ning linna
netovõlakoormust lubatakse
tõsta. Viimati nimetatu kasutamisega tuleb aga olla ettevaatlik, sest laenuleib ja laastutuli ei
kesta kaua, nagu ütles meie vanarahvas.

Linnana suudame oma põhiülesandeid täita ning olla ka
eelarvereeglitega kooskõlas, aga
selleks tuleb kärpevajadust väga tõsiselt võtta ja jätta ära kõik
ostud, tegevused, toetused ja pidustused, mis pole hädavajalikud. Püüame esimese sammuna vähendatud eelarvemahu
saavutada majandamiskulude ja
investeeringute kärpimisega.
Tänaseks on teada riigipoolsed
täiendavad toetused pooleteise
miljoni ulatuses. Linnavalitsus on
oma esialgse kokkuhoiuplaani
üle vaadanud, osa objekte, mis
oleks ilma riigi toeta välja jäänud, on taas tööde nimekirja lisatud. Eriolukord on kasuks tul-

nud ehitustegevusele. Kesklinna
arenduses oleme ehitusjärgsest
graafikust ees ja Mängupesa lasteaed valmib plaanipäraselt.
Riik on saatnud eri ministrite
allkirjadega korraldusi, kus tungivalt soovitatakse kärpimisega
mitte liialt kiirustada. Me arvestame, et esmalt tuleb majandamiskulusid kokku hoida ja kõige lõpuks, kui muudmoodi ei
saa, palgapoliitika üle vaadata.
Viimane on väga valus ja keeruline. On kindlad riigipoolsed
reeglid, mis ei luba minna kooli- ja lasteaiaõpetajate ning tugispetsialistide palga kallale.
Selles olukorras on eriti keeruline kärpida nende palku, kelle

palgaraha tuleb ainult linna eelarvest ja on seetõttu niikuinii
oluliselt väiksem.
Tõenäoliselt tuleb teisel poolaastal siiski hakata linna palgal
olevate inimeste sissetulekuid
optimeerima kas lühema tööaja
või väiksema töötasu arvelt.
Linna palgal on ka suur hulk
inimesi, kelle töö eriolukorras
pole mitte vähenenud, vaid pigem kasvanud, ümber korraldatud, muutunud keerulisemaks
või seotud terviseriskidega.
Koondamised omakorda koormavad linna sotsiaalsüsteemi.
Allasutuste juhtidel tuleb leida
kokkuhoiukohad. Esimene lisaeelarve on juba kärpe-eelarve.

Pisut ennatlik hinnata, sest selle kriisi tegelikud «viljad», kestus ning mõjud majandusele ja
inimeste elule selguvad alles sügisel või talvel.
Viljandi linna finantsolukord
muutus keerulisemaks: tuleb
kokku hoida, lisaeelarve kokkupanek käib, vajalik on linnaeelarve inventuur. Tähtis on ratsionaalsus ja säästmine, mitte lihtne mustvalge ökonoomika! Juba märtsis laekus üksikisiku tulumaksu prognoosidest 112 000
eurot vähem, aga riigi kriisimeede kohalikele omavalitsustele katab. Riik on andnud maksupuhkust ja ajatanud.
Kokkuhoiukohad on «karbikulud», sest elu seisis, hooned olid

tühjad. Kokku saab hoida ka
teatud majanduskuludelt ning
Viljandi linna korraldatud üritustelt, sest pooled jäid ära.
Avalikke teenuseid pole, kvaliteet peab säilima!
Palkade kallale minekut ma ei
poolda, see on viimane asi. Oluline on inimeste turvatunne.
Riigilt tuleb õpetajate palk koolides ja tugi lasteaedades, linna
asutustes on tööl tublid inimesed.
Riigikogu ja valitsus toetavad
2020. aasta lisaeelarvega koroonakriisi mõjude leevendamiseks Eesti 79 kohalikku
omavalitsust esimese kriisipaketiga 130 miljoni euroga.
Kuues linn Viljandi saab kokku

1 564 358 eurot: uuteks investeeringuteks 860 000, kriisimõjude leevendamiseks ja tulubaasi toetamiseks 372 922,
teedele, renoveerimiseks ja remondiks 331 436.
Linna elu elavdavaid investeeringuid ei kärbi, pingutame!
Saame transiitteede programmist 980 000 eurot Tallinna tänava teise etapi renoveerimiseks Endla tänavani, taotleme
Vaksali tänava ehituseks. Et korda saaksid põhimagistraalid
Pärnu, Vaksali, Tallinna tänav
ning valmiks jalgpallihall.
Koroonakriis on maailmale,
elule, tarbimisühiskonnale, linnastumisele, autostumisele teatud restart.

Mistahes kokkuhoiu puhul peab
lähtekoht olema see, et koomale tõmmatud eelarve ei seaks
ohtu linnaelanike turvatunnet
ega põhjustaks tulevikus suuremaid kulusid. Täna tehtav kokkuhoid võib tunduda atraktiivne, kuid kui selle hinnaks on haridus-, sotsiaal- või kultuurivaldkonna kvaliteedi põhimõtteline langus, siis toidame võimalust, et pered kolivad Viljandist teistesse omavalitsustesse
või isegi riikidesse nagu eelmise kriisi ajal. Kodukoha valik
sõltub enamast kui palgast ja
töökoha olemasolust.

Mainitud kolm valdkonda on
need, tänu millele on Viljandi
olnud paljude inimeste kodu
ning teiste meelispaik, kus puhata. Kui me hakkame otsima
kokkuhoiukohti laste, eakate ja
sotsiaalselt nõrgemas positsioonis olijate arvelt, võime õige pea
tõdeda, et oleme oma kodanikke alt vedanud ega ole täitnud
kohustusi, milleks meid on volikokku valitud. Pealegi nagu
kriis on tõestanud, vajab ühiskond edukaks edasitoimimiseks
just baasteenuste tugevust ja
stabiilsust. Kui haridus- ja sotsiaalvaldkonnas üldse investee-

ringute arvelt midagi kokku hoida, siis vaid nende investeeringute arvelt, mida saab mõne
aasta võrra edasi lükata.
Ära ei tohiks unustada ka kultuurivaldkonda. Kui me teeme
siin hetkeemotsioonide najal otsuseid, võib tulemuseks olla Viljandi eripära hääbumine. Juba
on volikogu komisjonideski
kuulda olnud, kuidas raha tuleks suunata rohkem nii-öelda
kõvadesse valdkondadesse,
kuid mis kasu on meil teedest ja
tänavatest, kui nende kasutajaid
hakkab hoogsalt vähemaks jääma.

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Viljandi raekoja ajalugu sai
kaante vahele
Heiki Raudla sulest ilmus
raamat «Raekojas läbi
aegade», mis jutustab loo
736-aastase Viljandi linna
juhtimisest läbi aegade.

472 leheküljel avaneb Viljandi
linna lugu selle valitsejate ja
juhtide kaudu muinasajast kuni
2020. aastani.
Raamatu autori Heiki Raudla
sõnul on olulisemad Viljandis
toimunud sündmused olnud
ühel või teisel viisil alati raekoja ja linnavõimuga seotud. «Minu jaoks oli suurim rõõm leida
seni teadmata asju ja panna
kokku linnavõimu ajaloo tervikpilt,» ütles Raudla ja tõi välja
ühe seni teadmata kurioosse
seiga linna ajaloost: «Üks markantsemaid lugusid, mille raamatut koostades teada sain, oli
et 1955. aastal valiti linna täitevkomitee esimeheks seni teadmata Hilda Arsenjeva, kes aga
ei asunudki ametisse, sest ei
saanud soovitud korterit. Samas
oli ta formaalselt ametikohal
mitu kuud.»
Viljandi linnapea Madis Timp-

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

Viljandi Sakala keskuse direktori Jaanus Kuke sõnul soovitakse
hoida kultuuriasutusi kinni nii
vähe kui võimalik. «Oleme seetõttu valmis avama Viljandi vana veetorni ja Kondase keskuse,
et inimestel oleks piiratud liikumiskeskkonnas mõni valikuvõimalus juures. Tõsi, korraga pääseb nii veetorni kui ka Kondase
keskusesse vähem inimesi, kui
me harjunud oleme, aga loodan, et inimesed seda võimalust
ikkagi kasutavad,» ütles Kukk.
Eriolukorra tõttu kaks kuud
suletud olnud Kondase keskus
ootab alates teisipäevast taas
näitusi vaatama. «Avame 12.
mail Kondase keskuse kriisiaja
eelses olekus, kuid juba juuni
alguses kavandame uusi välja-

Lugejate turvalisuse tagamiseks palub Viljandi linnaraamatukogu kasutajatel kinni
pidada järgmistest reeglitest.
Raamatukokku on keelatud
siseneda haigustunnustega
inimestel.
Järgida tuleb 2 + 2 reeglit
ning raamatukokku sisenedes tuleb desinfitseerida käsi. Külastajatel on tungivalt
soovituslik kanda kaitsemaski.
Kontaktivabaks teeninduseks tuleb kasutada ID-kaarti. Raamatud tuleb tagastada kontaktivabalt raamatute

tagastuskasti või raamatukogu 1. korruse infoletti. Eelnevalt reserveeritud raamatud saab kätte 1. korruse infoletist.
Arvuti kasutamiseks tuleb
eelnevalt registreeruda, samuti ajalehtede ja ajakirjade lugemiseks. Perioodika
lugemissaali desinfitseeritakse iga 45 minuti järel.
Laste- ja noortekirjanduse
saalis toimub ainult kojulaenutus.
Kõigil külastajatel palutakse järgida raamatukogu töötajate märguandeid.

Raamatu autor Heiki Raudla (paremal) andis 5. mail esmaeksemplari üle linnapea Madis Timpsonile.

soni sõnul pakub raamat palju
avastamisrõõmu ka linna ajalooga hästi kursis olevatele inimestele. «Ei ole palju nii pika ja
kireva ajalooga linnu nagu Viljandi ja ajaloohuvilisi nagu Heiki Raudla, kes oma kodukoha
minevikku nii põhjalikult uurinud oleks,» ütles linnapea.

Raamat valmis Viljandi linnavalitsuse tellimusel ja linnapea
sõnul tunti sellisest teosest pikka aega puudust. «Linna külalised ja ka viljandlased ise tunnevad raekoja ja siin töötanud inimeste vastu suurt huvi. Seetõttu oli meil ka täiesti praktiline
vajadus teose järele, mis aitaks

neid lugusid jutustada ning aeg
on sellise raamatu jaoks küps,»
ütles Timpson.
5. mail anti raamatu esmaeksemplar üle Viljandi raekojas.
Ametlik esitlus tuleb pärast riikliku eriolukorra lõppu.
Raamatut trükiti 800 eksemplari.

Kondase Keskus ja Vana Veetorn on
taas avatud
Juba möödunud nädalast
pääseb taas külastama
eriolukorra ajal suletud olnud
vana veetorni ja Kondase
keskust.

Raamatukogu kasutamisel
kehtivad reeglid

panekuid,» ütles Kondase keskuse kuraator-juhataja Mari
Vallikivi. «Kiire plaanide ümbertegemine pole meie praktikas
tegelikult midagi uut. Igas kriisis on kindlasti ka midagi head,
nimelt olen saanud tegeleda
meie kunstikogu korrastamisega, eesmärgiga seda avalikuks
muuta ning uue kodulehekülje
ehitamise ja e-poe avamise ettevalmistamisega,» rääkis Vallikivi.
Kondase keskuse kevadised ja
suvised näituste ja sündmuste
plaanid on eriolukorra tõttu
muutunud. Paul Kondase 120.
juubeli üritused (multimeediaprogramm ja töötoad) on esialgu edasi lükatud sügisesse.
Praegu on kindel, et kolmest
plaanitud suvisest välisnäitusest
Berliinis ja Tel Avivis resideeruva kunstniku väljapanek lükkub
järgmisesse aastasse. Helsingisse valmis transporditud tööd
näitusele «Dorti ja lilli» ootavad

samuti kättesaamise võimalust
nagu ka Venemaalt tulema pidanud näitus, mis ootab piiride
avanemist. «Nende välisnäituste ettevalmistus on kestnud pikka aega ja loodame, et see ei ole
olnud päris tühi töö,» ütles Vallikivi.
Viljandi vana veetorn ootab
püsiekspositsiooni ja kaunist
vaadet nautima 16. maist.
Jaanus Kuke sõnul on eriolukord küll ametlikult lõppenud,
kuid viiruse leviku tõkestamiseks ning kõigi hea tervise säilimise nimel peavad nii veetorni
kui Kondase keskuse külastajad
kohanema mõningate piirangutega ning järgima uusi reegleid.
«Kondase keskuse ekspositsioone pääseb korraga vaatama kuni 15 inimest, veetorni saavad
korraga siseneda kaks inimest
või üks perekond. Külastajatel
palutakse mõlemas kohas kanda maski või mõnd muud hingamisteid katvat katet, hoida

näitusesaalides teistega distantsi ning desinfitseerida käsi nii
näitusele tulles kui ka sealt lahkudes,» ütles Kukk.
Kondase keskus ja Viljandi vana veetorn on avatud oma tavapärasel ajal.
Kondase keskus on kuni augusti lõpuni avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18
ning alates septembrist kolmapäevast pühapäevani kella 10–
17.
Viljandi vana veetorn on kuni
augusti lõpuni avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–
18 ning septembris kolmapäevast pühapäevani kella 10–17.
Sakala keskus ja Viljandi avatud noortetuba jäävad kuni eriolukorra lõpuni suletuks. Praegu ei toimu seal ühtegi avalikku
üritust ega viida läbi huvitegevusi. Eriolukorra lõppedes vaadatakse vastavalt kehtima jäävatele piirangutele üle ka nende organisatsioonide tegevus.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Elu Viljandi
Perepesas
Eliise Vainurm,

Viljandi Perepesa koordinaator

Viljandi Perepesa avas
uksed 2019. aasta 30.
septembril, kui Viljandi
linna peredel oli
esmakordselt võimalus
meid külastada. Kohalikus
kogukonnas oli Perepesa
uus nähtus, kuid võib
julgelt öelda, et elanikud
võtsid meid omaks ja
hakkasid õige pea Perepesa
külastama.

Perepesa on olnud avatud veidi üle poole aasta, kuid selle
ajaga on tekkinud positiivseid
mälestusi ja tegevusi, millele
mõeldes tuleb naeratus suule
ning soov taas meie kogukonna peredega kohtuda. Eredalt
on meeles lastevanemate juturingid, kus on osalejaid nii
palju, et ei mahu Perepesa
saali ära. Koolituse ajal on
lapsed mängutoas hoiul ning
saavad omavahel mängida –
pärast juturingi on vanematel
raskusi, et lapsed mängutoast
koju saada, sest nad ei soovi
enam ära minna. Isade aktiivne osalus isade juturingis ja
linnupesade meisterdamisel
tõi teadmise, et nende kaasamine on oluline ja vajalik. Nähes isa ja lapse koostööd, kui
koolieelikud vanema käe all
linnumaja meisterdavad, löövad haamriga naelu puidu sisse ja puurivad auke, tõdeme,
et lapse ja vanema omavaheline suhtlus kui ka koostegemise rõõm ületavad kõik ealised takistused. Isade positiivne tagasiside ja küsimus: «Mil-

lal uus tegevus tuleb?» toob
teadmise, et soovitakse tagasi
tulla ja veeta aega koos oma
lastega.
Perepesas olles tunneme
rõõmu, kui uks avaneb ja laps
astub koos vanemaga uksest
sisse ning ootab, millal saab
mängutuppa mängima minna.
Laste kilked, vanemate omavaheline suhtlus, julgus rääkida ja küsida – need tekitavad
tunde, et me oleme kogukonna peredele olemas.
Eriolukord on pannud hindama veelgi enam neid kogemusi, mida see lühike aeg on
meile andnud: koolitused, juturingid, nõustamised, vanemlusprogrammid, meisterdamised ja mitmesugused tegevused on toonud pered
meie juurde ning pannud maja elama.
Igast uuest olukorrast tuleb
õppida, et tugevamalt ja koos
kogukonnaga edasi minna.
Eriolukord andis Perepesale
uued väljakutsed, kui nõustamist tuli hakata tegema kaugvastuvõttudena ning koolitust
korraldama e-keskkonna vahendusel. Nende kohta saab
täpsemalt lugeda Perepesa kodulehelt www.perepesa.ee.
Praegu ootame, millal eriolukord taandub, tavapärane
elu tasapisi taastub ning saame taas Perepesa uksed avada
ja öelda, et olete oodatud. Perepesa hinge loovad meie töötajad ja pered, kes meid külastavad. Loodame, et kohtume
peatselt, teeme koostööd ja
kogukonnas tekib nii soov kui
ka tahe rääkida kaasa ning algatada uusi tegevusi.

Minu ülesanne on viia linnavalitsuses toimuv Viljandi inimesteni.
Olgu selleks plaanitav ehitus, avatav taotlusvoor või mõni muu algatus, on oluline, et kodanikud oleksid sellest teadlikud ja saaksid
soovi korral olulistes küsimustes sõna sekka öelda.
Üks minu tööülesanne on ka käesoleva lehe toimetamine. Samuti aitan kaasa Viljandi tutvustamisele mujal Eestis ja kaugemalgi.
Eesmärk on ikka see, et Viljandi oleks koht, kuhu inimesed tahavad elama, töötama või puhkama tulla.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Alates 1. aprillist 2014 ehk veidi üle kuue aasta.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: Mari Moorats

Johan-Kristjan Konovalov,

avalike suhete spetsialist

Olen Viljandis sündinud ja kasvanud, see on minu ja mu pere kodulinn. Siin on olemas kõik linnale omased mugavused ja kõik on
väga lähedal. Viljandis elavad minu lemmikinimesed.

Foto: Viljandi Perepesa
Viljandi Perepesa asub aadressil Posti tänav 24.
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