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Foto: Viljandi linnavalitsus
Konkursil «Kaunis Viljandi» pälvisid ühe tunnustuse Ade Ley ja Ago Unt okaspuude vormikuse eest.

Värvi- ja lilleilu loojad pälvivad tunnustuse
Maarja Evert,

avalike suhete spetsialist

Viljandi Linnavalitsus saadab
konkursside «Värvid linna» ja
«Kaunis Viljandi» auhinnad
sel aastal postiga tunnustuse
saajatele.

Konkursiga «Värvid linna» hindab Viljandi Linnavalitsus uusi
või värvitud ja korrastatud hooneid ning korrastatud või rajatud piirdeaedu. Tänavuse konkursi tulemused kinnitas linnavalitsus 12. oktoobri istungil.
Konkursiga «Kaunis Viljandi»
hinnatakse kinnistute haljastust,
üldist heakorda, väikevorme ja
muid kujunduslikke elemente
tänavalt vaadatuna. Selle konkursi tulemused kinnitas linnavalitsus 19. oktoobri istungil.

Konkursi «Värvid linna»
tunnustused
Peapreemia 320 eurot,
emailmärk «Värvid linna
2020» ja Viljandi rae tunnustuskiri
1. Hea värvilahendusega tootmishoone püstitamise eest Simonet OÜ-le (Raua tänav 12).
2. Posti tänav 12a korterelamu
korrastamise ja maitseka ning
põhjamaise värvilahenduse eest
Kivistik & Partnerid OÜ-le.
3. Klassikalise ja maja arhitektuuriga hästi sobiva kontrastse

värvilahenduse eest Eerika Pikkurile ja Andrus Pikkurile (Uus
tänav 39).
4. Johan Laidoneri plats 10
hoone restaureerimise kirgliku
eestvedamise ning maheda ja
ajaloolise värvilahenduse eest
Viljandi muuseumile.
Preemia 200 eurot, emailmärk «Värvid linna 2020»,
Viljandi rae tunnustuskiri
ja raamat «Kaunis kodu
2020»
1. Huvitava ja kauni terviklahenduse eest hoone viimistlemisel osaühingule Selge Talu, Karin Koppelile ja Liia Kuningale
(Leola tänav 26).
2. Rahuliku ja väärika värvilahenduse eest Enno Peebule
(Suur-Kaare tänav 34). Eraldi
tõi komisjon välja sümpaatse
detaili – väikese katuse õhksoojuspumba kohal.
Viljandi rae tunnustuskiri
valminud, rekonstrueeritud või korrastatud hoonete eest äri- ja tootmishoonete grupis
1. Hoone püstitamise ja keskkonda sobiva värvilahenduse
eest Herki Torsile (OÜ Auto
Kahru, Lille tänav 9).
2. Korrastamise ja värske värvilahenduse eest Riigi Kinnisvara
aktsiaseltsile (Leola tänav 15a/1).
3. Hoonete ansambli Künni tänav 13, 15 ja 17 püstitamise

ning stiilse värvilahenduse eest
Martin Sepale (W VARA OÜ).
Viljandi rae tunnustuskiri
ja raamat «Kaunis kodu
2020» kauni ja funktsionaalse piirdeaia eest
1. Eramu Mooni tänav 5 piirdeaia stiilse ja koloratuurse
lahenduse eest Lauri Tõnisalule.
Viljandi rae tunnustuskiri
1. Oru tänav 21a korterelamu
püstitamise ja maitseka värvilahenduse eest Ivo Karilaidile.

Konkursi «Kaunis Viljandi»
2020 tunnustused
Emailmärk «Kaunis Viljandi 2020» koos 100-eurose
preemiaga kinkekaartidena ja Viljandi rae tunnustuskiri
1. Pereelamute ja ridaelamute
või nende rühma kategoorias
stiilse üldlahenduse eest Eret ja
Jan Türkile (Köstri tänav 10).
2. Korterelamute kategoorias
soliidsuse eest Pikk tn 18 korteriühistule.
Emailmärk «Kaunis Viljandi 2020» ja Viljandi rae
tunnustuskiri ühiskondlike, äri- ja tootmishoonete
kategoorias
1. Küllusliku ilu eest Maaelu
Edendamise sihtasutusele (Oru
tänav 21).

100-eurone preemia kinkekaartidena ja Viljandi
rae tunnustuskiri pereelamute ja ridaelamute või
nende rühma kategoorias
1. Stiilse üldlahenduse eest
Reet Kallakule (Heina tänav 5)
ning Marge ja Kait Lukkale
(Kullamäe tänav 30).
Viljandi rae tunnustuskiri
koos raamatuga «Kaunis
kodu 2020» pereelamute
ja ridaelamute või nende
rühma kategoorias
1. Kirsi põik 3 ja Ploomi tänav
34 aiaülese ja loodusliku ühisruumi loomise eest Urve Smitile ja Katri Smitile.
2. Vormi ja värvikuse eest Rivo
Haljastele (Maasika tänav 57).
3. Okaspuude vormikuse eest
Ade Leyle ja Ago Undile (Leola
tänav 31a).
4. Mitmel tasandil kontrastsete materjalidega lahenduse eest
Eduard Tanile (Õuna tänav 13).
5. Muu kui muru eest Juta Pajule (Heina tänav 6).
Viljandi rae tunnustuskiri
pereelamute ja ridaelamute või nende rühma kategoorias
1. Pilkupüüdva roheluse eest
Riina Tõllassonile (Jalaka tänav
17).
2. Möödakäijaile mõtlemise
eest Kristel ja Kaido Kesalole
(Kõrgemäe tänav 18).

Viljandi rae tunnustuskiri
korterelamute kategoorias
1. Lopsaka õueruumi eest korteriühistule Ilmarise tänav 5.
2. Värvika aia ja õue eest korteriühistule Kiriku tänav 8.
3. Loomingulise pilguheidu
pakkumise eest J. Laidoneri
plats 7 korteriühistule.
4. Viisaka prügimaja eest Riia
mnt 34a korteriühistule.
5. Ühtlaselt kauni tänavaruumi loomise eest Vikerkaare tänav 9 kaasomanikele, Vikerkaare tn 11 korteriühistule ja Vikerkaare tn 13 korteriühistule.
6. Suure maja väikese aiapidamise eest Munga korteriühistule (Kauba tänav 7).

Viljandi
arvudes

Viljandi rae tunnustuskiri
ühiskondlike, äri- ja tootmishoonete kategoorias
1. Korrektse väliruumi ja rohelise parkla eest Jehoova tunnistajate Viljandi kogudusele (Kevade tänav 1a).
2. Kauni päikeselise välikohviku eest Paulina jäätisekohvikule (Totsu Taluköök OÜ, Tallinna
tänav 2a).
3. Pideva lilleilu eest pisikesel pinnal kauplusele Bioaroma
for You (OÜ Fleim, Tartu tänav
5);
4. Õdusa kodususe eest kohvik-poele Mulgi Pagar (Posti tänav 2).

• Registreeritud elanikke: 17 002
• Sünde oktoobris: 10
• Registreeritud töötuid: 461
• Töötusprotsent: 5,9*
• Vabad töökohad: 126*
• Keskmine palk: 1168*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike suhete spetsialist Maarja Evert, tel 435 4732, e-post maarja.evert@viljandi.ee.
Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Viljandi Linnavolikogu
Iga linna väljakutse praegu on elanikkonna arvu stabiliseerimine ja
parimal juhul ka linlaste arvu kasvule kaasaaitamine. Viljandi linnas
on alates 2017. aastast elanike arv pigem kahanenud, seda rohkem
kui 800 inimese võrra. Mida saaks järgneva aasta jooksul Viljandi
elanike arvu kasvuteele pööramiseks veel ära teha?
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30 000 euro suuruse eelarve
kasutamise kohta kaasarääkimiseks tuleb minna veebilehele volis.ee ja tuvastada
end ID-kaardi või mobiil-ID

abil. Hääle saab anda ka kohapeal Viljandi raekojas isikut tõendava dokumendi alusel.
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Viljandi
linna elanikud, kellest igaüks
saab anda toetushääle kuni
kolmele ideele. Et hääletus
õnnestuks, peab vähemalt
üks ettepanek koguma 200
häält.
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23. novembrini saab
osaleda Viljandi kaasava
eelarve hääletusel ning
valida 14 idee vahel, mida
inimesed linna
arendamiseks esitasid.
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Käimas on
kaasava eelarve
hääletus
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Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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Kaasava eelarve hääletusel
osalevad ideed
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• Jakobsoni kooli jalakäijate ala turvaliseks
• Keskaegse Viljandi ordulinnuse virtuaaltuur
• Kõnnitee Ilmarise tänavale
• Linnaruum noortele
• Lossimägede teerajad
•M
 ännimäe tee tühermaale puude istutamine ja pargi/allee rajamine

 Janika Gedvil,

abilinnapea, Isamaa

• Nutikad jalgrattaparklad
• Posti tänava kõnnitee emade- ja lastesõbralikuks
• Turust Ugalani korda
• Ugala väike tiik Vaksali ja Vana-Vaksali tänava vahel
• Vana kalmistu kiviaia korrastamine

Foto

• Viljandi lugude hologrammekraan
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• Väikelaste mängulinnak Paala järve kaldale
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• Välijõusaal terviseraja äärde Männimäel
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Viljandimaa
puhkpilliorkester
kutsub mängijaid

esimees

Foto
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tame orkestri plaane. Võta
pill kaasa! Kui sul oma pilli
pole, kuid soovid orkestris
mängida, aitame sul pilli leida.
Huvilised saavad liituda orkestri Facebooki grupiga «Viljandimaa puhkpilliorkester».

Keskerakonna saadikurühma

Ri

Sel neljapäeval, 19. novembril kell 19 koguneb Viljandi
muusikakooli orkestrimajas
esimest korda Viljandimaa
puhkpilliorkester. Uus koosseis kujutab endast ülemaakonnalist harrastusorkestrit,
kuhu on mängima oodatud
kõik vähemalt 18-aastased
algtasemel puhkpillimängu
kogemusega soovijad.
Esimeses proovis saame
omavahel tuttavaks ja tutvus-

Helmut Hallemaa,

Rohkem infot: Johan-Kristjan Konovalov, telefon
5660 7042, e-post johan@
viljandimaa.ee.

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Kui päris täpne olla, siis viimaste kuude jooksul on elanike arv
veidi kasvanud ja ületab taas
17 000 piiri, vahepeal vajus
number juba alla selle. Aga nagu ütlevad klassikud: ühe lahinguga sõda ei võideta ning lisaks
taktikalistele plaanidele on vaja
head strateegiat. Minul seda võluvitsa, mis rahvaarvu kasvule
pööraks, kahjuks ei ole ja kui
olekski, siis ega ma kade oleks
ning kasutaks seda kohe.
Mis puutub küsimusse, siis
mängin heameelega küsijaga
seda spekulatiivset mängu kaasa ja jagan omi mõtteleide. Arvan, et need kolm vaala, mis

tõusulainet teeksid, on töökohad, aktiviteedid ja elukeskkond. Elukeskkond on meil
kindlasti Eestimaa parim, unikaalne linn unikaalse looduse,
inimeste ja taristuga. Töökohtadega on nagu on, odavtööd on
paraku palju ja kõrgemini tasustatavast tööst jääb hoolimata
Cleveroni pingutustest väheks.
Muidugi annab haritlaskond ka
oma panuse, kuid ikkagi on vähe. Aktiviteetidega ja vaba aja
sisustamisega on meil samuti
hästi, ainult spaakeskus on veel
puudu, muud valdkonnad, alates spordist ja lõpetades kultuuriga on kaetud.

Rahvaarvu kasvu eelduseks on
kõik justkui olemas, aga kasvu
ikka pole. Või on need näpuotsaga lisandunud inimesed esimesed pääsukesed? Eks aeg
näita. Olen veendunud, et koroona tehtud korrektiiv, mis
võimaldas rahulikuma elu soovijatel siin kaugtööd teha, näitab oma tagajärgi alles
viitajaga ning Viljandi jätkab
kasvu igas mõistes.
Lubasin spekuleerida ja teen
seda nüüd: kui eespool mainitud ühte vaala tunduvalt suurendada, kas siis see mõjutab ka
kahte teist vaala või ... ?

See on miljoni dollari küsimus,
millele pole ühest vastust. Linnastumist põhjustavad demograafilised, poliitilised, kultuurilised, majanduslikud, sotsiaalsed, keskkondlikud ja kohalikud ajaloolised muutused. Kuidas neid mõjusid vähendada?
Ühe aastaga ei tee midagi. Vaja
on riiklikult tarka regionaalpoliitikat. Targad kohalikud poliitikud suudavad õige tasakaalu
leida – kui palju investeerida
betooni, kui palju inimestesse.
Linn töökohtade loomisega ei
tegele, aga linnakassa palgal on
meie elukvaliteeti tagavad töötajad: kõik õpetajad, kultuuri-

töötajad, ametnikud, kokku 900
inimest. Seega, linnakassast
makstav palk peab olema konkurentsivõimeline, inimväärne,
et mitte vaid leib laual, aga ka
vorstiviil peal oleks. Palk on esimene põhjus, miks minnakse
mujale.
Kui pere elab turvaliselt, sest
vanematel on (head) töökohad
ja lastele tagatud lasteaia- või
koolikoht ning igas eas inimestele leidub huvitegevust, võimalust sporti teha, kultuurijanu
kustutada, toredaid jalutuspaiku, siis antakse andeks üks parandamata asfaldiauk. See ei tähenda, et linna üldine heakord

ja teede-tänavate seisukord poleks tähtis. On väga tähtis. Elukeskkond väikeses Viljandis
moodustab terviku. Kui pered
näevad, et toimub areng, siis ei
minda paremaid kohti otsima.
Linn peab korraldama lisaks
toetavale sotsiaalsüsteemile ka
mitmekesise haridusvõrgu ning
siit koorubki väikelinna boonus – turvalisus, sest laps saab
iseseisvuda varases eas ja vanem saab keskenduda töötamisele selmet lapsele autojuhiks
olla. Inimväärne elukeskkond
peab olema tagatud terve elukaare ulatuses.

See on ju omamoodi miljoni euro küsimus ja teema. Elanike
arv väheneb praegu kõigis Eesti piirkondades, linnades, samuti väljaspool Tallinna ja ka Tartut. Ometi on see meil tänavu
vähesel määral tõusnud: Viljandi linnas oli 5. novembril registreeritud elanikke 17 016, vahepeal käis see arv selgelt allpool
17 000. Kindlasti ei saa elanike
arvu kasvule pöörata ajalises
mõttes aasta, ka mitte kahe aasta jooksul.
Sellele võivad ja saavad kaasa
aidata võimalikult hea elamiskeskkond, töökohtade olemasolu, ettevõtluse areng, sotsiaal-

ne tugi, elamualad ning krundid
elamute, eramute ja korrusmajade ehitamiseks. Meil on ilus ja
unikaalne loodus, järv, lossimäed – neid tuleb vaid hoida.
Oleme Viljandis viimase kolme
aastaga koos partnerite ja linnavolikoguga käivitanud ja teinud
vajalikke arendusi: linnakeskuse avaliku ruumi nüüdisajastamine (Vabaduse platsil toimus
juba tore «Kõigi laste isadepäev»), linna läbivate Pärnu
maantee, Vaksali ja Tallinna tänava renoveerimine, kergliiklusteed, kõnniteed, oluline Järveotsa elamurajooni arendus (taristu linna poolt), reaalne era-

mute ehitus, koolide ja lasteaedade uuendamine.
Jätkuvate tööde loetelu on
pikk: Uue tänava ehitus, jalgpallihalli ehitamine, koolide staadionite renoveerimine, välijõusaali rajamine, avatud spordiväljakute loomine Männimäel
ning loodame, et veekeskus valmib.
Kui linnas on elamiseks sobiv
ruum, töökohad ja töö, virgestusalad, kujuneb tuntus ja maine ning siia tulevad ja siin sünnivad uued kodanikud. Tere tulemast kaunisse ning elamiseks
ja töötamiseks parimasse linna
Viljandisse!

See pole mitte ainult Viljandi
linna mure, sama tendents vaevab kõiki maakonnakeskusi.
Vaevalt, et ühe aastaga saabki
midagi nõnda suure probleemi
lahendamiseks teha. Samas saame õigete lüketega püüelda
soovitud tulemuse saavutamise
suunas.
Praegune ebakindel aeg
nõuab, et omavalitsused säilitaksid peredele mõeldud toetused ja teenused. Kvaliteetne
alus-, üld- ja huviharidus aitab
inimesi kodukohas hoida ka siis,
kui üks vanematest peab otsima
tööd väljaspool maakonda või

isegi Eesti riiki. See on selge signaal, mis ütleb inimestele, et
linn hoolib nende käekäigust.
Seega – haridus- ja sotsiaalsüsteemi ei tohi arutult kärpida.
Tulevikku vaadates on oluline
teha koostööd kultuuriakadeemiaga ja vaadata, millised on
õppekohtade kasvatamise võimalused Viljandi linnas. Tudengid aitavad linna elu tuua ning
kui oleme neid siinsesse ellu piisavalt integreerinud, on suurem
tõenäosus, et nad jäävadki siia
pidama.
Väikelinnade üks väljavaade
on kujuneda niinimetatud resi-

dentuuri linnadeks. On arusaadav, et noored inimesed soovivad maailma näha ja end eri
paikades proovile panna. Oleks
aga tänuväärne, kui andekad
noored arstid, õpetajad, kultuuritegelased ja teised valdkonnaspetsialistid teeksid seda mingi
perioodi oma elust Viljandis.
See, et hakkaks toimuma teatav
noorte inimeste rotatsioonisüsteem, aitaks elu värskena hoida
ning nii oleks võimalus ka
uuteks algatusteks. Rotatsioonisüsteem soodustaks ka seda, et
mingil ajal need noored ikkagi
Viljandisse elama jäävadki.

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Intervjuu linnapea Madis Timpsoniga
Maarja Evert,

avalike suhete spetsialist

TE OLETE OLNUD KOLM AASTAT

LINNAPEA. MIDA OLULIST ON ÕNNESTUNUD SELLE AJA JOOKSUL
ÄRA TEHA?

Need kolm aastat on läinud väga kiiresti ja on olnud minu hinnangul suhteliselt tegusad.
Olen proovinud anda endast
maksimumi igal pool, kus ma
töötanud olen.
Koalitsioonipartneritega sai
üheks eesmärgiks seatud, et Viljandi peab olema lastele ja
noortele peredele meeldiv ja
turvaline linn. Oleme investeerinud peamiselt tulevikku, lastesse, mille üle on mul väga hea
meel. Aga kuhu siis veel investeerida kui mitte tulevikku?
Paalalinna kool sai kolida
täielikult renoveeritud õppehoonesse. Oleme soojustanud
Männimäe lasteaia, lisanud sinna uue küttesüsteemi ja ventilatsiooni ning renoveerinud
tualettruume ja koridore. Etteruttavalt ütlen, et me jätkame
Männimäe lasteaia parendamist. Renoveeritud on ka Krõllipesa lasteaia Mängupesa hoone. Krõllipesa lasteaed on Viljandi suurim lasteaed ja oli väga halvas seisus. Seega sai
Mängupesa õppehoone sel aastal linna rahakotist ka kõige
suurema investeeringu. Ma
usun, et see läks õigesse kohta.
Kui ma esimest korda sinna lasteaeda sattusin, siis minu suu
vajus küll lahti ja seda halvas
mõttes. Praegune olukord on
paari aasta taguse ajaga võrreldes nagu öö ja päev.
Oleme tegelenud ka teede ja
tänavate remontimisega. Valmis
on saanud Pärnu maantee sissesõit, kui nii kohe esimese asjana nimetada. Käsil on kesklinna teede ehitamine, mida iga
linlane võib momendil omal nahal kogeda ja järgmiseks aastaks on plaanis ka Uue tänava
remont. Need on suuremad asjad, mille üle mul hea meel on.
Loomulikult on raha vähe ja
teid, eriti kõnniteid, võiks hoopis rohkem ehitada. Arvan aga,
et Viljandi on praegu kindlasti palju ilusam kui kolm aastat tagasi.
Oleme püüdnud ka investeerida inimestesse, kes linna käest palka saavad. Võimaluste piires oleme nende
palkasid tõstnud, aga siinkohal
tuleb samuti tunnistada, et sooviks hoopis rohkem.

MIS ON SENISE AMETIAJA JOOK-

SUL LINNAPEA AMETIS KÕIGE RASKEMAKS OSUTUNUD?

Ma arvan, et raskusi ei tohi karta, ma ise nimetan neid pigem
väljakutseteks. Lihtsalt on asjad, mida mina ja keegi teine ei
osanud ette näha. Suurimaks
selliseks olukorraks võib nimetada koroonaviiruse perioodi.
See lõi sassi nii töökorralduse
linnavalitsuses kui ka rahalise
plaani. Töötajad jätkasid ebatavaliselt igapäevast tööd kodukontoris. Tegime kevadel ka lisaeelarve ning kui me seda teinud poleks ja oleksime töötanud plaani järgi, mille eelmisel
aastal paika panime, oleksime
nüüd 700 000 euroga miinuses.
Tuli kiiresti reageerida ja kindlasti jätab selline kriis oma jälje. Tegutseme selle nimel, et linna palgal olevate inimeste töötasu vähendama ei peaks.
MIS ON PRAEGU VILJANDI LINNA
PEAMISED VÄLJAKUTSED?

Minu enda jaoks on peamine
väljakutse piltlikult öeldes
maksta headele inimestele väärilist palka. Ma mõtlen selle all
inimesi, kes tegelevad laste ja
noortega, näiteks haridustöötajad ja lasteaiatöötajad.
Ma arvan, et Viljandi linnas
peaks noorel perel olema hea
elada. Neil peaks olema kindlustunne, et nende lastega tegelevad haritud ja motiveeritud
inimesed, kellel silm särab. Me
võime raha ju betooni valada,
aga väljakutse on leida vahendid, et motiveerida
lastega töötavaid inimesi.
Kindlasti on endiselt
väljakutse ka rahvaarvu kasvuteele suunamine. Praegu on olukord
stabiilne ja
ma
ar-

Madis Timpson

van, et oleme omalt poolt elukeskkonna parandamisse panustanud ning aidanud luua ettevõtetele soodsaid tingimusi
töökohtade loomiseks. See on
aidanud rahvaarvu stabiliseerida ja plaanime ka tulevikus selles suunas liikuda. Tulevased
veekeskus ja mõisahoone hotell
toetavad ka seda mõtet, et oleme Viljandi linnas midagi õigesti teinud ning ettevõtjad tahavad siia investeerida.
MIS ON PRAEGU OLULISEMAD TEE-

MAD, MILLEGA LINNAVALITSUS TEGELEB?

Olulisi teemasid on palju. Tegeleme aktiivselt Männimäe jalgpallihalliga, Uue tänava remondi planeerimisega, vabadussõja
ausamba püstitamise plaanidega ja teeme järgmise aasta eelarvet.
Etteruttavalt ütlen, et oleme
suhelnud ka veekeskuse tegijatega. Kui koroonaajal peatas
Aqva Spa veekeskuse projekteerimise, siis nüüd on töö jälle
käimas. Kuu alguses sain tutvuda Aqva Spa plaanidega ja sain
kinnitust sellele, et soov veekeskuse rajamisega edasi minna on
olemas. Arhitektid peavad projekti valmis saama 30. jaanuariks ning seejärel asutakse ehitajat otsima. Loodetavasti on
esimesed käegakatsutavad tulemused linnarahvale näha juba
enne järgmise aasta suve.
Mul on hea meel ka selle üle,
et vanast mõisahoonest
kerkib hotell koos kõige sinna juurde
kuuluvaga. Ühtlasi on see ka niiöelda Viljandi
näo kujundaja,
kuivõrd ehitatakse hotell linna keskele. Mõisahoone hotell
peaks
prae-

Foto: Elmo Riig

guste plaanide järgi valmima
järgmise aasta jaanipäevaks.
Vähem oluline pole aga ka vanalinn. Oleme ära ostnud Lossi
tänav 3 hoone, mille abil loodame vanalinna rohkem elu tuua.
Lihtsam oleks muidugi hoone
näiteks korteriteks müüa, aga
meie idee on jätta see ühiskondlikuks hooneks. Algselt oli plaan
kolida sellesse hoonesse kunstikool, kuid ruumid jäävad kunstikoolile väikseks. Seetõttu matsime selle idee maha ning praeguseks on mõttes kolida teisele
korrusele nukuteater ja esimesele korrusele luua tegevuskoht
noortele peredele. Nukuteatrile
on ruumid suuruse poolest parajad ja nad on meie mõttega
kaasas. Kuna meie idee on elustada vanalinn ja Viljandis jääb
noortele peredele tegevustest
vajaka, otsustasime need kaks
tõsiasja ühendada ja liigume
alumise korruse lastega peredele jätmise suunas. Esmalt aga
ootame oma ideedele rahalist
toetust. On olemas variant
ühest fondist seda toetust ka
saada ja enne seda me oma
ideid realiseerima ei asu.
Ahjaa, peaaegu oleks ära
unustanud. Tegeleme ka Karlssoni lasteaiaga. Plaan on ehitada täiesti uus ja nüüdisaegne
lasteaiahoone olemasoleva maja kõrvale ning seejärel praegune hoone maha lammutada.
Lammutatud hoone asemele on
planeeritud uus ja parem mänguväljak välitegevusteks. Arvatavasti me seda järgmisel aastal
valmis ei saa, aga projekteerimise hanke oleme juba välja
kuulutanud.
MIS TE ARVATE, MILLINE NÄEB VILJANDI VÄLJA AASTA PÄRAST?

Loodetavasti on valmis mõisahotell ja on alanud spaahotelli
ehitus, mis Viljandisse külla kutsuvad ja tegevust pakuvad. Valminud on Männimäe jalgpallihall ning Uus tänav on saanud
uue ilme. Loodan, et alanud on
ka Viljandi kesklinna uue haigla ehitamine, mis muudab suuresti kogu seda ala.
Igav kindlasti ei ole ja ettevõtmisi on palju, aga mu enda lootus või soov on hoopis teist
laadi. Ma soovin, et inimesed, kes elavad, töötavad ja
tegutsevad Viljandi linnas,
oleksid motiveeritud ja südamega viljandlased. Inimesed, kellel paneb Viljandi silma särama ja südame põksuma,
et nad oleksid siin õnnelikud ja
rõõmsad.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö sisu on linnavalitsuse personalitöö korraldamine: vabade kohtade täitmiseks töötajate otsimine, koolitustegevuse planeerimine, personalidokumentatsiooni koostamine. Samuti allasutuste nagu näiteks koolide, lasteaedade ja teiste juhtide nõustamine
personalitööküsimustes.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Töötan linnavalitsuses alates 1993. aastast.

Meeste tervis, küsida võib kõike
Novembrit on maailmas nimetatud meestekuuks, mil on
suure tähelepanu all meeste
tervis. Eesti vähiliidu andmetel diagnoositakse paljudes
arenenud riikides kõige sagedamini eesnäärmevähki. Kolmapäeval, 18. novembril kell
17 võtab Viljandimaa ainus

uroloog dr Tõnu Juul raamatukogu 3. korruse saalis jutuks meeste tervise. Kuulda
saab ohtudest, riskidest, levinumatest haigustest, ravist ja
sellest, mida iga mees teadma peaks, et terve püsida.
Olete oodatud kuulama ja
küsima!

Piret Pääri jutuõhtu
Jutuvestja, koolitaja, eesti
rahvajutu aasta idee autori
ja eestvedaja Piret Pääri
loeng «Eesti rahvajutu uus
elu» on neljapäeval, 19. novembril kella 17−18.30 Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis.
Loeng on mõeldud lapsevanematele ja õpetajatele ning

kõigile kirjandushuvilistele,
kes soovivad rohkem teada
eesti rahvajuttudest ja allikatest, kust neid leida ning
soovivad kuulata lugusid
ühe meie armastatud jutuvestja esituses.
Osavõtt on tasuta, vajalik on
eelregistreerimine huvijuht@
raamatukogu.viljandi.ee

Kolmanda kolmapäeva
raamatuklubi
Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi jõulueelne kohtumine on 16. detsembril. Ootame kõiki endisi liikmeid ja
uusi raamatusõpru, et ühiselt
loetu üle arutleda ja leida
teiste abil enda lugemislauale uusi ja põnevaid raamatuid. Üksi lugeda on mõnus,
aga veel mõnusamaks teeb

lugemise, kui saad kogetut
kellegagi jagada. Kohtume 2.
saali Ameerika teabepunktis
iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell 17.
Infot saab e-posti aadressil
huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee, Facebookist Viljandi linnaraamatukogu lehelt
või kodulehelt.

Pipa lasteklubi
Viljandi linnaraamatukogu
Pipa lasteklubi saab kokku
24. novembril, 8. ja 15. detsembril raamatukogu 3. saali noortenurgas kell 15.
Ootame lapsi ühiselt tegutsema. Sügisel alustatud kaisuloomad said valmis, ees
ootavad vitraaži maalimine

ning jõuluteemaliste meisterduste ja maiustuste valmistamine. Oodatud on algklasside lapsed.
Infot saab e-posti aadressil
huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee, Facebookist Viljandi linnaraamatukogu lehelt
või kodulehelt.

Viljandi Jakobsoni kooli
vilistlasaasta üritus
Kolmapäeval, 25. novembril
kell 16 on linnaraamatukogu
linnagaleriis Viljandi Jakobsoni kooli vilistlasaasta üritus,
sest möödub 100 aastat kooli esimese lennu lõpetamisest.
Kohtumisel esitavad kooli
endised ja praegused õpilased
katkendeid oma loomingust.

1997. aasta vilistlane Marek
Sadam esitleb ja tutvustab
oma raamatuid. Kohapeal on
võimalik tema loomingut sularaha eest osta. Raamatukogu 2. saalis saab tutvuda Jakobsoni kooli vilistlaste trükis
ilmunud väljaannetega.
Kõik huvilised on oodatud!

Multifilmilaupäevad
Viljandi linnaraamatukogu
Ameerika teabepunktis on
igal laupäeval algusega kell
11 ja 13 Disney multifilmide
laupäevad.

Korraga saab vaatama tulla kuni 4 sõpra.
Kui oled haige, sul on köha
või nohu – ole kodus! Hooli
endast ja oma sõpradest.

Jõuluootuse nädal
algklassidele
Linnaraamatukogu ootab ka
sel aastal algklasside lapsi
koos õpetajatega jõuluootuse nädalale, mis leiab aset
14.–18. detsembrini. Sel aastal toome jõulud lähemale
raamatukogu lastenurga
kuuse all rahvajutte jutusta-

des ja rahvamänge mängides, meisterdame koos lastega jõulukaunistusi ning krõbistame piparkooke. Osalemine on eelregistreerimisega ja infot saab e-posti aadressil huvijuht@raamatukogu.ee.

MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Viljandi linnavalitsus

TERJE METSANURM,

personalijuht

Viljandi on mulle armas kodulinn. Siin on mu pere ja sõbrad. On
rohelust, kus jalutada ja loodust nautida ning piisavalt tegevusi,
milles kaasa lüüa.

Kui oled haige, sul on köha või nohu – ole kodus!
Hoolime endast ja oma sõpradest!
Jälgi raamatukogu infot www.facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu või raamatukogu.viljandi.ee

Esmaspäev, 16. november 2020
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Kultuuri- ja spordisündmused
NOVEMBER
E 16

T 17

K 18

N 19

R 20

L 21

P 22

E 23

T 24

K 25

N 26

19.00	Kogukonnakino ja Valner Valme kinokool:
«Järgmine ring» (Taani, 2020) Forum Cinemas
Centrum
19.00	«Kõike head, vana toriseja» (Rakvere teatri
külalisetendus) Ugala teater
17.00 Muinasjuturing Viljandi Perepesa
19.30	Eesti meistrivõistlused võrkpallis, naiste 1. liiga
Viljandi spordihoone
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
15.00	Ükssarvikute ringi esimese hooaja pidu Viljandi
linnaraamatukogu
17.00	Tõnu Juuli loeng «Meeste tervis. Küsida võib kõike»
Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Loovtöökirjutamise töötuba Viljandi noortekeskus
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC ja HC
Tallinn Viljandi spordihoone
10.30 Pärandtehnoloogia konverents Pärimusmuusika ait
11.00	«Sipsik» (Kuressaare teatri külalisetendus) Ugala
teater
16.30 Perekool Viljandi Perepesa
17.00 Kohtumine Piret Pääriga Viljandi linnaraamatukogu
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
16.00	Vaprusehelmeste meisterdamine Viljandi
noortekeskus
16.00 Põnev veinide maailm Park Hotel Viljandi
19.00 «Peer Gynt» Ugala teater
19.00	«MuusikaSündmus»: «Talvine teekond» Viljandi
baptisti kirik
19.00	TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 13.
lennu diplomilavastus «Perplex» TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
11.00	Eesti meistrivõistlused pikamaasõudmises Viljandi
spordihoone
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
13.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
14.00 «Peer Gynt» Ugala teater
17.00 «Valged põdrad» (esietendus) Ugala teater
10.00	Naiste saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordihoone
16.00	«MuusikaSündmus»: vokaalkvintett Viljandi Vox
Pärimusmuusika ait
19.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
19.00	«Nagu süldikeeduvesi» (Endla teatri külalisetendus)
Ugala teater
19.00	Kogukonnakino: «Täiskuu aegu» (Iraan, 2019)
Forum Cinemas Centrum
15.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.30	Kontsertetendus «Beethoven otsib oma tütart»
Viljandi muusikakool
19.00 «Etturid» Ugala teater
11.00	Noorte keskkonnakonverents «Puhas jälg –
alustades iseendast» (eelregistreerimisega) Sakala
keskus
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
11.00	Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
19.00	Kristjan Lüüsi wake-up komöödia «Olla või ohkida?»
Pärimusmuusika ait

R 27

L 28

P 29

E 30

19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
10.00 Jõulukombestik Eesti rahvakultuuri keskus
11.00	Eesti noorte karikavõistlused käsipallis Viljandi
spordihoone
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
19.00	Viiekäiguline õhtusöök Uue-Saaluse veinitaluga
Restoran Harmoonia
09.00	Eesti noorte karikavõistlused käsipallis Viljandi
spordihoone
10.00 Mulgi särgi töötuba Viljandi linnaraamatukogu
11.00	Täika «Puhas jälg – taaskasutus on IN» Viljandi
noortekeskus
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
12.00 «Võrku püütud» Ugala teater
13.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
17.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
17.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
17.30 Advendiaja algus Viljandis Vabaduse plats
21.00 Ansambel Village Voice Pubi Suur Vend
09.00	Eesti noorte karikavõistlused käsipallis Viljandi
spordihoone
12.00	Viljandi laste- ja noorteteatri Reky lavastus
«Nuusikhiirte jõulud» Sakala keskus
19.00	Kait Kalli stand-up komöödia «Plaan B» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00	Kogukonnakino: «Autoportree» (Norra, 2020)
Forum Cinemas Centrum
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17.00 «Võrku püütud» Ugala teater
17.00 «Oad» (Karakter ja Must Jaam) Seasaare teater
10.00	LTK Sakala XXXVII karikasari lauatennises Viljandi
spordihoone
19.00	Vestlusõhtu «Mida mehed naistele ei räägi?»
Pärimusmuusika ait
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
19.00 «Etturid» Ugala teater
11.00 Jõuluprogramm Pärimusmuusika ait
11.00 «Tuhkatriinu» Pärimusmuusika ait
14.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
14.00 Jõuluprogramm Pärimusmuusika ait
15.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
19.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
11.00 Jõuluprogramm Pärimusmuusika ait
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
14.00 Jõuluprogramm Pärimusmuusika ait
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala
teater
11.00	Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus
«Nuusikhiirte jõulud» Sakala keskus
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
13.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu

P 20

E 21

14.00 Muusikal «Once» Ugala teater
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
17.00 «Põgenik» (R.A.A.M-i külalisetendus) Ugala teater
17.00	Advendikontsert: Pille-Rite Rei, Linda Kanter ja
Viveli Maar Pärimusmuusika ait
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
17.00	Ülle Puu maalinäituse «Valatud maailm» avamine
Sakala keskus
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
14.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 Pille Pürg: «Kutse juubeliks!» Pärimusmuusika ait
19.30	Eesti meistrivõistlused võrkpallis, naiste 1. liiga
Viljandi spordihoone
11.00 «Tuul kuu pealt» Ugala teater
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
11.00 «Tuul kuu pealt» Ugala teater
19.00 «Triller» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
11.00	Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Akzo Nobel
Cup» Viljandi spordihoone
11.00 «Tuul kuu pealt» Ugala teater
18.00	NAGU jõulufestival: «Jõulud tulevad» (Eesti
Filharmoonia Kammerkoor) Viljandi baptisti kirik
19.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
10.00	Koolinoorte suurim võrkpalliturniir «Akzo Nobel
Cup» Viljandi spordihoone
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
12.00	«Jõuluaeg Viljandis» – jõulumeeleolus
kogupereüritus Vabaduse plats
12.00 «Tuul kuu pealt» Ugala teater
13.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
17.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
18.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC Kehra
Viljandi spordihoone
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
12.00	«Jõuluaeg Viljandis» – jõulumeeleolus
kogupereüritus Vabaduse plats
15.00	Hartwin Dhoore soolotuur «Waterman» Sakala
keskus
16.00	NAGU jõulufestival: Beati Mandolini Viljandi
baptisti kirik
17.00 Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
19.00	Sõnalis-muusikalised vested inimloomuse ainetel
«Agulihärrad» (Teater Kilk) Ugala teater

19. ja 20. detsembril «Jõuluaeg Viljandis» Vabaduse platsil.
Kaheks jõulude-eelseks päevaks muutub Viljandi Vabaduse plats
rõõmsaks pühademeeleolus linnasüdameks. Olete kogu perega
oodatud osa saama hoogsast kultuuriprogrammist, kus lavale astuvad Silver Sepp, Zetod oma uue albumi «Traadilda» kavaga, Belgia
päritolu lõõtsamängija Hatrwin Dhore ning teised suurepärased
muusikud ja tantsijad.
Saab teha hobusõitu, kohtuda jõuluvanaga, osaleda toredates töötubades ja tegevustes, riputada oma pühadesoov jõulukuusele, juua
sooja jooki ning lihtsalt mõnusas meeleolus lähenevat pühadeaega
nautida.

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

Avatud on Peterburi tekstiilikunstnik Aleksandra Jakunitševa näitus. Kunstniku teemavalik
on lai: vanavene kunsti mõjul
loodud töödest kuni piltideni,
mis on sündinud loodusest ammutatud rõõmuhetkedest. Autori küla- ja metsamaastikud ilmuvad vaataja ette mitte tavalises, vaid teisenenud valguses.
6. detsembrini saab näha rahvusvahelist köitekunstinäitust
«Scripta manent VI» teemal
«Mine metsa!» Näituse korraldaja Eesti köitekunstnike ühendus on lähtunud väljakujunenud tavast, kus kõik kunstnikud
köidavad üht tekstikogumikku,
milleks seekord on rohelise hingeeluga eesti kirjaniku, semiootiku ja eestluse mõtestaja Valdur
Mikita kultuurifilosoofiline kolmes keeles trükitud teos «Forestonia / Estwald / Mine metsa!».
Kolmekeelne kogumik on välja

antud koostöös Eesti kirjanduse
teabekeskusega.
Näitusel on eksponeeritud üle
80 köite kunstnikelt Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist,
Saksamaalt, Šveitsist.

Reeme Remmelgas, Jaan Männik, Jaan Pääsuke, Jaanus Siim
ja Peeter Sink.

saalis. Sealt leiab pühadeks nii
toiduretsepte, kodukaunistusnippe kui ka kiireid kingiideid.

14. detsembril kell 17 avatakse
Ülle Puu maalinäitus «Valatud
maailm».

1. detsembril avatakse trepigaleriis Made Balbati illustratsioonide näitus.
Made Balbat on vabakutseline
kunstnik, kes tegeleb peamiselt
graafika ja illustratsiooniga. Ta
elab Kehtnas ning tema ateljee
on avatud kõikidele huvilistele.
Kontaktandmed:
telefon
517 4958, e-post made.balbat@
gmail.com, veebiaadress www.
madebalbat.com.

LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
30. novembrini on avatud Eesti
raamatuillustraatorite näitus
«Muinasjutte lähedalt ja kaugelt» ning Ülle Meistri «Muinaslood piltides».
4. detsembril kell 17 avatakse
Maarit Mälgi skulptuurinäitus
«Orgaanika II».
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
9. detsembrini on avatud Viljandi fotoklubi aastafoto näitus
«Fotograafilised lood 2020».
Oma töid esitlevad üheksa autorit – Anna Volmer, Ingrid Vinnal, Ester Karm, Teevi Pihlak,

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

30. novembrini on teise korruse fuajees ja lugemissaalis avatud raamatuköidete näitus
«Scripta köited 1995–2015».
30. novembrini on Trepigaleriis
ja 3. saalis avatud Ungari graafiku Dóra Keresztesi tööde näitust «Nõialaulud». Kunstniku
looming tugineb ungari rahvakultuurile ja pakub elamust nii
lastele kui ka täiskasvanutele.
Peagi algavale jõulupaanikale
pakub novembri- ja detsembrikuu jooksul leevendust raamatuväljapanek linnaraamatukogu 4.

VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
30. jaanuarini on avatud kinkimiseteemaline näitus «Andmise
rõõm». Kingituste tegemine on
üks vanemaid sotsiaalse suhtlemise vorme. Näitusel on välja
pandud kingitused, mida on
peetud eriti kalliks ja armsaks,
neid on hoitud ja säilitatud hoolega.

RÜKI GALERII

Tartu tänav 7c

PAULUSE KIRIK

21. novembrini on avatud Tõnis
Saadoja näitus «Paberist linn».
Maaliseeriate keskne motiiv on
topeltsärituse meetodil loodud
fotolavastus, kus projitseeritud
kujutis päikeselisest 1980. aastate Ameerikast murdub paberist konstrueeritud ruumimudelil.

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

27. novembrist saab tutvuda
Salto arhitektuuribüroo näitusega «Maketid». Näitusel esitletakse läbilõiget büroo senisest
loomingust ja peamiseks esitlusmeediumiks on makett.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugaleriid saab vaadata,
helistades ette telefonil
5367 7566. Rohkem infot
http://www.thegalerii.com/.

Kiriku tänav 3

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.

