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Pikki jalutuskäike vanalinnas naudivad nii kahe- kui neljajalgsed külalised.

Suvel saabus Viljandisse külalisi arvatust rohkem
Krista Kull,

avalike suhete ja
turismiameti juhataja

Viljandi suviste noorgiidide
grupist linnatuuride tegijana
tuule tiibadesse saanud
Martin Palmiste võttis sel
suvel linnas vastu sadu
ekskursante, et neile siinseid
vaatamisväärsusi
tutvustada. Palmiste
korraldab ekskursioone
eeskätt külaliste erisoovidest
lähtudes.

Pärast kevadist koroonapuhangut teadis Martin Palmiste ette,
et see suvi tuleb teisiti. «Nagu
arvata võis, siis sel suvel kohtasin tuuridel enamasti eestlasi.
Suures osas olid külalisteks asutused, kes korraldasid Viljandis
töiseid koosolekuid või meeskonnapäevi ja soovisid vahepalaks väikest ringkäiku. Aga näiteks käis külas ka perekond lähisugulastega, kellega me tegime linnas rattatuuri,» rääkis
Palmiste.
Kõige meeldejäävamaks peab

Palmiste seda suvepäeva, mil
ekskursioonile tulid Naiskodukaitse koormusmatkal osalevate naiskondade juhid ja korraldajad. «Sammusime umbes kahekümnekesi rivis läbi lossipargi ja vanalinna, enamikul seljas
kaitseväe rõivastus. Ega tavaliselt ju ole võimalust avastada
linna koos sõduritega,» tõdes ta
muigamisi.
Hoolimata sellest, et kesklinna teede ehitustööd olid külalistele parajad proovikivid, leiti, et Viljandi on üks äraütlemata mõnus linn oma väiksuses,
lihtsuses ja ilus, mis paitab silma igal sammul. Üks selline
teistmoodi suvi tuli lihtsalt üle
elada ning uuele suvehooajale
saab vastu minna modernse linnasüdame ja uuenenud Vabaduse platsiga.
Park Hotell Viljandi oli kevadise koroonapuhangu tõttu suletud märtsi keskpaigast kuni
mai alguseni. Hotelli juhi Kristjan Saare sõnul majutati sel
ajal Viljandi haiglas töötavaid
arste, nii et maja päris tühjaks
ei jäänud. «Alates maist alusta-

sime taas tavapärast elu ja algus oli päris vaikne. Eelmise
aasta täituvuseni jõudsime suve teises pooles ja külastuste
kasv jätkus ka septembris,» ütles Saar.
Park Hotelli suvekülalistena
domineerisid siseturistid. Nii
pea kui piirid lahti läksid, saabusid majutusasutusse ka lähiriikide külalised, peamiselt Lätist ja Soomest. Kui 2019. aasta
maist septembrini oli hotellis
eestlaste osakaal 48 protsenti,
siis 2020. aasta samal perioodil
oli see 76 protsenti, nii et muutus oli päris suur. Täpselt sama
võib öelda ka reisi eesmärgi
kohta. 2019. aasta suvel oli 50
protsenti puhkusereisijaid ja
2020. aasta samal perioodil oli
neid 75 protsenti.
«Rääkides suve jooksul paljude hotelli klientidega, siis Viljandisse tuldi suures osas sellepärast, et kas siin polnud ammu käidud või tuldi külastama
üht kauni vanalinna ja järvega
väikelinna. Paljud olid Viljandit
külastamas ka läbisõidul ehk
siis ei jäädud ööbima, vaid teh-

ti linnas väike ringkäik ja einestati söögikohtades. Paljud eestlased ja eriti lastega pered olid
Eestis ringreisil. Tuldi lõuna
poolt ja mindi Ida-Virumaale
või siis vastupidi,» ütles hotellijuht.
Vana veetorni külastas sel suvel rohkem inimesi kui mullu.
Kui 2019. aasta suveperioodil
maist septembri lõpuni käis vaateid nautimas 2537 külalist, siis
sel suvel oli torni tõusnute arv
3660. Külastusstatistika järgi on
näha, et enim leidsid vaateplatvormile tee pered ja seda just
augustikuus, kui oldi kevadisest
pandeemiapuhangust juba taastutud ja julgeti jälle reisimine
ette võtta.
2020. aasta Viljandi linna suvise majutuse statistika näitajad
jõuavad meieni novembri alguses. Praegu võib öelda, et Viljandi sai omadele ja lähiriikidest tulnuile selle suvega veel
armsamaks ja siinsed turismiteenuste pakkujad ei heitunud
erilisest ajast, vaid orienteerusid kiiresti ümber. Grupireisijad
asendusid peredega ja eestimai-

sed rändajad leidsid tee sisemaakuurordini. Positiivne on ju
seegi, et välismaiste reiside ärajäämise tõttu hakkasid nii mõnedki reisikorraldajad lõpuks
ka Viljandisse reise kokku panema.
Mida toob uus suvine turismihooaeg, on keeruline ette ennustada. Tundub, et tegutseda

Viljandi
arvudes

tuleks nii, nagu vanarahva tarkuski ütleb: mune tuleb hoida
eraldi korvides. Koostöös kohapealsete kultuurikorraldajate ja
teenusepakkujatega saame rõhutada parimaid elamusi, mis
meil on, seda võimendada, lisades juurde suure annuse külalislahkust ja seejärel see ka maha müüa.

• Registreeritud elanikke: 17 016
• Sünde septembris: 17
• Registreeritud töötuid: 419
• Töötusprotsent: 3,6*
• Vabu töökohti: 96
• Keskmine palk: 1168*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike

suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, tel 435 4730, e-post
krista.kull@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Raekojas tervitab
sisseastujaid
uus majajuht
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 Harri Juhani Aaltonen,
Isamaa erakonna

saadikurühma esimees
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Valli Veigel,

Keskerakond, linnavolikogu
majanduskomisjoni liige

Lisainfot saab Viljandi Päevakeskuse telefonil 433 3940
või sotsisaalameti telefonil
435 4759.
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2020. aasta kolmandas
kvartalis sündinud viljandlased
Cris Kotov
Dairon Mavrinsky
Daniel Aatelo
Fredy Mesi
Hanna Tumakov
Harri Taklaja
Heleen Randoja
Holger Lill
Iiris Jürjo
Kaarel Lev Konovalov
Karl Must
Kevin Kesa
Kimberli Kohv
Klara Aruoja
Liis Marii Ott

Lucas Ilves
Marleen Susi
Marta Mäger
Meinhard Kukk
Mia Animägi
Oskar Liiv
Otto Samuel Klade
Paul Peeter Jeeger
Ronald Allikoja
Saara Matikainen
Säsilii-Rosalende Teder
Zara-Rosette Jordan
Tomi Sepp
Ülo Suits

Suures pildis võib rahul olla. See
aga ei tähenda muidugi rahulolu, alati saab ja tuleb teha paremini. Arenguruumi on nii tootjavastutusorganisatsioonidel kui
jäätmekäitlusteenuse tarbijatel.
Osa teenust tarbivate inimeste käitumine on aga äärmiselt
vastutustundetu – pakendijäätmete kastidesse visatakse kõikvõimalikku prügi, alates segaolmest ja lõpetades näiteks tomativartega kasvuhoonest. Olen
seda ise näinud järveäärses pakendikonteineris. Kuigi tootjavastutusorganisatsioonid on eelnevalt öeldu vältimiseks paken-

di sisestusavasid muutnud imepisikesteks, tehakse sigadusi ikkagi edasi. Pealegi, seaduskuulekale tarbijale on need väikesed avad aga väga ebamugavad.
Mis puutub niinimetatud koduukseteenusesse, siis sellega
saan ma nõus olla vaid ühel tingimusel: kui seda teevad tootjavastutusorganisatsioonid tasuta
ja mitte nende pakutavate teiste teenuste hindadesse peidetuna. Küsite miks? Sellepärast, et
tarbijad, nende hulgas ka mina,
on juba kauba ostul kinni maksnud pakendi tagastuse-käitlemise. Kas teie oleksite nõus maks-

ma ühe asja eest kaks korda? Lisainfoks veel seda, et kolmest
pakendiga tegelevast tootjavastutusorganisatsioonist kaks on
kahe suurema jäätmekäitleja
toiduahelas ...
Et mitte liialt kriitiliselt lõpetada, siis uute lahendustena
näeksin paremat organiseerimist, esteetilisemaid konteinereid ja võimalust ära anda kasutatud riideid. Ja veel teadmiseks: kogu tegevuse eest vastutavad ikka needsamad tootjavastutusorganisatsioonid, mitte
Viljandi linn ega linnavalitsus.
Viljandi linn on ainult partner.

Kõige tõhusam viis jäätmetega
tegelemiseks on neid mitte toota. Statistika järgi koguti Viljandis eelmisel aasta jäätmeid 477
kilogrammi ühe inimese kohta.
Eesti keskmine oli 407 kilogrammi. Sõltuvalt sellest, kuidas numbreid tõlgendada, olime kas 17 protsenti keskmisest
tublimad kogujad või tootsime
17 protsenti rohkem jäätmeid
kui keskmine eestlane. Jätan
siinkohal tõlgendamise lugejale. Isiklikult arvan, et me kõik
võiksime toota vähem jäätmeid.
Usun, et jäätmete alal on sel
suvel suurimat pahameelt tekitanud olukord ja muutused Vil-

jandi jäätmejaamas. Suvel oli
kaal katki ja seetõttu oli vahel
võimatu jäätmetest vabaneda ja
nüüd kuu algusest on olnud vaja jäätmeid ise tõsta liigiti konteinerisse. Ajal, kui kaal oli katki, oleks vastuvõtmise võinud
korraldada suurema arvu inimeste abiga. Õnneks on nüüd
olemas uus kaal ja loodame, et
see peab vastu mitu head aastat
ja sellega on ajutine probleem
lahendatud. Oma jäätmete ise
ladustamine konteinerisse on
täiesti mõistlik ja ainuõige viis,
aga konteiner tuleks asetada
nii, et seda saaks teha ülevalt alla. Olukord Viljandi jäätmejaa-

mas on tihti just vastupidine.
Hea idee, aga halb teostus.
Meil on linnas 57 segapakendite, 22 vanapaberi ja kartongipakendite kogumise avalikku
konteinerit, lisaks 10 pandipakendite kogumise kohta. Minu
arvates on neid piisavalt ja keegi ei saaks öelda, et pole võimalik pakendeid liigiti ära anda.
Kuna oleme tegemas uut jäätmekava aastateks 2021–2026,
võiksime arutada, kas on vaja
paigaldada linna ka biolagunevate jäätmete kogumiskonteinerid. Üldiselt on meie jäätmemajanduse olukord hea, aga seekord ütlen: tootkem vähem!

Alustades juttu prügist ja eriti
selle liigiti kogumisest meie linnas, olen mõningate raskuste
ees: pole ma ju ise teinud selle
kohta ülelinnalist uuringut ega
juhtunud sel teemal lugema midagi muud üldhaaravat. Arvamusavaldus tugineb korteriühistute kogemusele, samuti aruteludele seenioride nõukojas.
Kortermajade juures kogutakse
jäätmeid, võiks ölda, lausa sajaprotsendiliselt, kas ühe maja või
kahe kuni nelja kaupa kooperee-

runult, laias laastus kolmeti: olme-segaprügi, paber ja taara.
Kõige sagedamini esinevad
kitsaskohad:
* on veel palju inimesi, kes ei
tegele sorteerimisega vähimalgi määral;
* paberikonteinerid on liiga
väikesed, äravedu peab olema tihedam;
* taara asjus on hädad kõige
suuremad: praegu lähevad
ühte kasti klaas, metall,
papp, kile.

Riiklik suundumus on siiski
täpsema sorteerimise poole. Kogumiskottide panek eramajade
juurde on hea variant.
Lõpetuseks: viimati mainitud
vajakajäämisega peaks linnavalitsus tegelema, kasvõi kehtestama ühtlased nõuded, see aga
eeldab koostööd prügiveofirmadega. Vähemalt mõtte tasemel
peaks linnavolikogul olema
plaan biojäätmete kogumise
korraldamiseks. Ja muidugi pidev selgitustöö linnarahvale.

Hoogustamaks inimesi oma prügi sorteerima ja jäätmeid liigiti
koguma, on oluline, et see oleks
tehtud võimalikult mugavaks.
Rääkides pakendite eraldi kogumisest, siis pakendikonteinereid linnas on, kuid neid pole
kindlasti piisavalt või tühjendatakse neid liiga harva. Konteinerid on enamasti triiki täis ja sel
juhul on inimesed sunnitud
oma kogutud jäätmed kas koju
tagasi viima või konteineri kõrvale ladustama, mis kindlasti ei
ole parim valik.

Samuti jätab soovida konteinerite välimus, mis võiks olla
kindlasti ajakohasem ja elamupiirkondadesse sobivam. Pakendikotiteenus era- ja ridamajadele on kindlasti väärt
mõte.
Hoopis suurem murekoht on
aga tekstiiljäätmetega. Praegu
ei ole minu teada Viljandi linnas ei kasutatud riiete äraandmiseks mõeldud konteinereid
ega kaltsukonteinereid. Tekstiiljäätmeid on võimalik viia
linnast väljas asuvasse jäätme-

jaama, kuid see eeldab auto
olemasolu ja samuti on see teenus tasuline. Aasta alguses küll
kirjutas Sakala linna plaanist
sellised konteinerid muretseda, kuid kuhu see mõte on
jõudnud, pole teada. Sellised
konteinerid on olemas näiteks
Tartus ja Tallinnas ning jalgratast leiutama pole siin justkui
tarvis hakata. Miks mitte esialgu katsetada ühe-kahe konteineriga ja vajaduse korral nende hulka jõudumööda suurendada?
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ma hakkava koduhooldusteenuse hind on neli eurot ja 50
senti tund. Teenust saab tellida poole tunni kaupa vastavalt hooldusvajadusele.
Kuna koduhooldus on sotsiaalteenus, mis selle hinnast
tulenevalt ei tohi jääda abivajajale kättesaamatuks, siis on
võimalus neil inimestel, kellele eespool nimetatud hind on
majanduslikust olukorrast tulenevalt kättesaamatu, esitada Viljandi linnavalitsuse sotsiaalametile avaldus koduteenuse hinna kompenseerimiseks.
Uus kehtima hakkav hind ei
kajasta kaugeltki kõiki koduhooldusteenuse pakkumisega
seotud otsekulusid, mistõttu
ka pärast hinnatõusu kompenseerib Viljandi linn kõikidele
koduhoolduse klientidele
märkimisväärse osa teenusest.
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Tiit Jürmann,

Koduhooldus
teenuse
hinnamuutus 2021.
aasta alguses
Alates 1. jaanuarist 2021 tõuseb Viljandi Päevakeskuse pakutava koduhooldusteenuse
hind.
Hinnatõusu otsust kaalusid
nii sotsiaalvaldkonna spetsialistid kui ka linnavalitsuse liikmed põhjalikult.
Tundlikku teenust ja hinna
kujunemise tagamaid silmas
pidades tõdeti, et kahel eelmisel aastal pole koduteenuste hindu korrigeeritud, kuid
elukallidus on selle aja jooksul märgatavalt tõusnud. Peamine hinnamuutuse põhjus
on aga asjaolu, et koduteenuste pakkujad on alatasustatud ja ülekoormatud. Teenuse pakkujate panus on sedavõrd suur, et see peab saama ka väärilisemalt tasustatud.
Lisaks hinna muutusele ei
tehta enam uue hinnakirja kohaselt vahet üksi elaval täisealisel kõrvalist abi vajaval inimesel ning kahe ja enama liikmega leibkonnal. Järgmise
aasta esimesest päevast kehti-

:J
a

äs

1930. aastatel pidasid linlased väga oluliseks, et raekotta tulles tervitab neid uksehoidja, kes aitas palitu seljast
ja juhatas abivajaja edasi. Viimane sõjaeelne uksehoidja,
siis lausa šveitseri ametikohta
pidanud härra, oli Heljo Vanamõis. Praegu on raekoja süda
sekretär Kristiina Lensment,
kes juhatab küsija õige ametnikuni ning koordineerib linnavalitsuse ja linlaste kirjavahetust.
Fuajee ümberehitustöid tegi
osaühing Proland Ehitus ja
tööde
maksumus
oli
26 395,20 eurot.
Sisekujundaja on Kaari
Metslang, sisustas Skano Furniture Factory OÜ.
Elektroonilise majajuhi kujundas Monika Vilu.

Kuidas olete rahul jäätmete liigiti kogumise võimalustega Viljandi
linnas? Kas ühe võimalusena võiksime linnas kasutusele võtta
eramajade pakendikoti- või pakendikonteineriteenuse, millega
viiakse sorteeritud pakendijäätmed ära otse koduväravast? Milliseid
muid uusi lahendusi näete jäätmete liigiti kogumiseks linnas?
Pä

Linlased, keda asjaajamised
on raekotta toonud, on kindlasti tähele pannud, et fuajeesse sisenedes võtab neid
vastu linnavalitsuse sekretär,
kelle töökoht enne ümberehitust asus uksest tulles paremat
kätt nurga taga.
Raekojas pole just eriti palju
ümberehitusi ette võetud, viimati siis, kui esimese korruse
saal sai kena uue kuue väärikateks pulmatalitusteks ja hubasteks koosolekute pidamiseks.
Hoone ehitati aastatel 1768–
1774 hoopis advokaat Johann
Nicolaus Ottole. Raad on seal
tegutsenud nüüdseks 237 aastat. 1838. aastal ehitati majale ka kellatorn ning selleks
ajaks oli linn hoone juba endale ostnud.

Viljandi Linnavolikogu

Liis Aedmaa,

Sotsiaaldemokraatlik Erakond,
kultuurikomisjoni aseesimees

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Aia ja haljastusjäätmete tasuta
äravedu algab 26. oktoobril
Esimene aia ja
haljastusjäätmete äraveoring
on 26.–30. oktoobrini. Teine
ring kuulutatakse välja
hiljem ilmaprognoosi põhjal.

Inimestel palutakse jälgida kohalikku meediat ja linnavalitsuse kodulehte www.viljandi.ee,
kus avaldatakse info teise
veoringi kohta.
Selleks, et saavutada aia- ja
haljastusjäätmete äraveoga hea
tulemus, on vajalik väga täpselt
jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata
kuni 1,3 meetri pikkuseks ja
kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti
raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest
välja äraveole eelneval päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata
kaarti). Näiteks esmaspäeviti
võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa tee
ja Uueveski tee ning Jakobsoni
ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord ja
kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal
enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis panna
veole eelneval päeval, nii ei jää
see järgmise nädala veokorda
ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule
ei sõida ja lehekotte hoovist ära
ei koristata. Juhime tähelepanu
ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära ühel ja samal ajal. Põhjus
on erinevates jäätmekäitluse
tehnoloogiates. Seega ei ole vaja muret tunda, miks oksad viidi ära, aga lehed jäeti sel korral
maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole tarvis eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi lin-

Koolivaheajal leiavad algklasside lapsed tegevust
meisterdamistundides 19.–

23. oktoobrini iga päev kella 12–13 raamatukogu 2.
saali Ameerika teabepunktis.

Kolmanda kolmapäeva
raamatuklubi
Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi saab 2. saali Ameerika teabepunktis kokku kolmapäeval, 21. oktoobril kell
17. Lugemiseks ja arutlemiseks võetakse raamatuid, mil-

le põhjal on tehtud film või
näidend. Novembris kohtume
tavapärasest nädala võrra varem, 11. novembril, et üheskoos arutleda Põhjamaade
kirjanduse teemadel.

Online English Conversation Club
USA suursaatkond Eestis
kutsub koos Viljandi, Kuressaare, Narva ja Tallinna
Ameerika teabepunktiga
osalema iganädalases vestlusklubis. Kuni selle aasta
16. detsembrini tutvustab

igal kolmapäeval raamatukogu videoruumis kella 15–
16 Texase osariigist pärit
inglise keele stipendiaat Leticia Medina uut teemat ja
juhatab vestlust läbi Zoomi
platvormi.

Pisipõnni pooltund ja
mudilasetund

na haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
territooriumitelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa
aiajäätmeid kompostida oma
kinnistul ning mitte anda üle
neid jäätmejaama viimiseks, samuti võib jätta osa lehti riisumata, et pinnasesse jõuaks toitaineid. Aia- ja haljastusjäätmeid
võib kompostida lahtiselt aunas,

aga toidujäätmeid tohib kompostida oma kinnistul üksnes
kinnises kahjurite eest kaitstud
kompostris. Kompostimisel tuleks arvestada sellega, et kompostimisaun või -nõu asuks naaberkinnistust mõne meetri kaugusel, et ära hoida ebameeldivast lõhnast põhjustatud häiringuid.
Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linn, saavad ka ise aia- ja
haljastusjäätmed jäätmejaama
tasuta üle anda. Viljandi jäätmejaam asub aadressil Pärnu
maantee 36 ning on avatud esmaspäevast reedeni kella 9–18
ja laupäeviti kella 9–15.
30. märtsil 2011. aastal Viljandi linnavolikogu kehtestatud
jäätmehoolduseeskirja (paragrahv 4 lõige 3) järgi võib aia- ja
haljastusjäätmeid oma kinnistul

Veopäevade
kava ja
piirkonnad
on märgitud
kaardil
• Esmaspäev – 26. oktoober
• Teisipäev – 27. oktoober
• Kolmapäev – 28. oktoober
• Neljapäev – 29. oktoober
• Reede – 30. oktoober

põletada 1. aprillist kuni 2. maini ning 15. septembrist kuni 1.
novembrini, täites seejuures
kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.
Lisainfo:
Villem Kutti, keskkonnaspetsialist, telefon 435 4718, e-post
villem.kutti@viljandi.ee.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö sisu on Viljandi linnavalitsuse ja hallatavate asutuste infotehnoloogia teenistuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine.
Seisan hea selle eest, et koolides töötaksid digitaalsed õppevahendid ning lasteaedades oleks turvaline internet. Samuti koordineerin IT-juhendite ja tänapäeval nii tähtsa valdkonna nagu infotehnoloogilise turvapoliitika meetmete väljatöötamist, rakendamist ja
täitmist.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Mina olen linnavalitsuses töötanud kümme kuud.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Viljandi linnavalitsus

RIHO NÕMMESTE,

Koolivaheaja meisterdamised

infotehnoloogia teenistuse juht

Minule meeldivad Viljandi avatud ja sõbralikud inimesed, kes on
õnnelikud, et elavad nii looduskaunis, üles-alla looklevate tänavatega linnas.

23. oktoobril ja 6. novembril
kell 11 ootame 2–3-aastaseid
pisipõnne ja nende vanemaid. Koos lastega mängime,
laulame, joonistame ning
mõnikord teeme midagi oma
kätega. Tutvume erikujuliste
väikelasteraamatutega ja
muidugi loeme neid. Kokkusaamised on kaks korda kuus
reedeti 3. saali videoruumis.
Mudilasetundi ootame

3–5-aastaseid lapsi hubaselt
aega veetma raamatute,
mängude, meisterdamise ja
muusikaga. Mudilasetund
kasvas välja pisipõnni pooltunnist, kui põnnidest said
mudilased, kellel jätkub ikka
huvi raamatukogus tegutsemise vastu. Selle hooaja esimene kohtumine mudilastega on 3. saali videoruumis 6.
novembril kell 17.

Multifilmilaupäevad
Disney multifilme saab vaadata igal laupäeval Ameerika teabepunktis algusega

kell 11 ja 13. Korraga saab
vaatama tulla kuni neli sõpra.

Pipa lasteklubi
Pipa lasteklubi saab 3. saali
noortenurgas kokku kaks
korda kuus teisipäeviti. Järgmised kohtumised on 27. ok-

toobril ja 10. novembril algusega kell 15. Meisterdamis- ja mänguklubi sobib
algklasside lastele.

Mulgi rahvarõivaste töötoad
Rahvakultuuri keskuse toel
tegutsevad Mulgi rahvarõivaste töötoad, mida juhendavad kogenud käsitöömeistrid ja õpetajad. 31. ok-

toobril õpetab Kristi Jõeste
vikeldatud ja pitsiliste sõrmkinnaste kudumist ning 14.
novembril juhendab Jaana
Ratas vaseliste töötuba.

Esimese teisipäeva klubi
Keskpäevane, eakamaid raamatusõpru kokku toonud klubi jätkab kooskäimist. Järgmine kohtumine on teisipäeval,

3. novembril kell 11.30 2.
saali Ameerika teabepunktis.
Lugemislaual on sel korral
Põhjamaade kirjandus.

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

Kaitsevägi kutsub «Kõikide
laste isadepäevale» Viljandis
Kaitsevägi ja Viljandi linnavalitsus kutsuvad kõiki huvilisi
tasuta kogupereüritusele
«Kõikide laste isadepäev», mis
leiab aset Viljandis Vabaduse
platsil ja spordihoones pühapäeval, 8. novembril kella
10–15. Tutvuda saab jõustruk-

tuuride relvastuse ja tehnikaga. Esinevad Grete Paia ja
Trad.Attack!.
Ürituse ajal on Vaksali ja Tallinna tänav liiklusele osaliselt
suletud.
Tule kohale täiesti tervena,
haigena püsi kodus!

Esmaspäev, 19. oktoober 2020
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Kultuuri- ja spordisündmused
OKTOOBER
E 19

T 20

K 21

N 22

R 23

L 24

P 25

10.00 Seikluslik mäng «Ajahäkkerid» Viljandi muuseum
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
18.00 DJ kool Viljandi avatud noortetuba
18.30 Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
10.00 Seikluslik mäng «Ajahäkkerid» Viljandi muuseum
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
11.30 Lapsekandmise õpituba Viljandi Perepesa
12.00	Taaskasutatavatest materjalidest linnusöögimaja
meisterdamise töötuba Viljandi Perepesa
17.30	Aktiivsus- ja tähelepanuhäire tugigrupi kohtumine
Viljandi Perepesa
18.30 BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
10.00 Seikluslik mäng «Ajahäkkerid» Viljandi muuseum
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
12.00 Stressipalli meisterdamise töötuba Viljandi Perepesa
15.00	Online English Conversation Club Viljandi
linnaraamatukogu
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
17.30	Lastevanemate juturing «Imetamise lõpetamine ja
üleminek peretoidule» Viljandi Perepesa
19.00	Kristjan Lüüs: wake-up comedy «Olla või ohkida?»
Pärimusmuusika ait
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.19 «MADE Nº 11» Sakala keskus
10.00 Seikluslik mäng «Ajahäkkerid» Viljandi muuseum
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
11.00	Teatri Kehra Nukk külalisetendus «Piibelehe-neitsi»
Viljandi nukuteater
15.00	Marju Kõivupuu loeng «Kingitused ja kinkimine ehk
Miks kingitud hobuse suhu ei sobi vaadata» Viljandi
muuseum
18.30 Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
10.00 Seikluslik mäng «Ajahäkkerid» Viljandi muuseum
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
17.45 Stencilkunsti õpituba 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	EHH-Teatri külalisetendus «Unistuste laps» Seasaare
teater
21.00	«Tantsumaja»: Duo Tuus, Merike Paberits ja Maarja
Soomre Pärimusmuusika ait
10.00 Seikluslik mäng «Ajahäkkerid» Viljandi muuseum
11.00	Kitarrisaate kujundamine ja praktiline harmoonia
Pärimusmuusika ait
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
11.15 Lõõtspillikursus 2020–2021 Pärimusmuusika ait
12.00	Kohtumine raamatukunstnik Kristi Kangilaskiga.
Lisaks põnevale jutule tehakse illustratsioone Viljandi
muuseum
12.00	Eesti jalgpalli meistrivõistlused, IV liiga
Kunstmuruväljak
12.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
13.00	Viljandi JK Tulevik vs. Tartu JK Tammeka Viljandi
linnastaadion
17.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
17.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
10.00	LTK Sakala XXXVII lauatennise karikasari Viljandi
spordihoone

E 26

T 27

K 28

N 29

R 30

L 31

12.00	Teatri Kehra Nukk külalisetendus «Piibelehe-neitsi»
Viljandi nukuteater
14.00	Lastelaulude kontsert «See on tõeline võlujõud»
Ugala teater
16.00	Teatri Kehra Nukk külalisetendus «Piibelehe-neitsi»
Viljandi nukuteater
18.00 Täiskasvanute vabaateljee Viljandi kunstikool
18.30 Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
15.00 Pipa klubi Viljandi linnaraamatukogu
16.00 Noorte fotostuudio Viljandi kunstikool
17.00 Muinasjuturing Viljandi Perepesa
18.00 Täiskasvanute keraamika Viljandi kunstikool
18.30 BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Etturid» Ugala teater
11.00 Beebi ja emme-issi kunstikool Viljandi kunstikool
13.00	Noorte pärimusbändide konkurss 2020
Pärimusmuusika ait
15.00	Online English Conversation Club Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	VAT Teatri külalisetendus «Dekameron» Ugala teater
19.00	Rakvere teatri külalisetendus «Lihtsalt, rõõmuks»
Ugala teater
11.00 Laste neljapäevad Pärimusmuusika ait
11.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
11.00	Väikelaste laulu- ja mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
11.00	Eakate kunstikool (joonistamine, maalimine,
kunstilugu) Viljandi kunstikool
12.00	Titelaulu ja -mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
17.30 Täiskasvanute vabaateljee Viljandi kunstikool
18.30 Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00	Tõnis Niinemetsa grow-up comedy «The kid»
Pärimusmuusika ait
10.00	EMSL Jõud tütarlaste võrkpalli meistrivõistlused
Viljandi spordihoone
17.30	Makrameeõhtu, lillepotihoidja punumine Viljandi
kunstikool
19.00 «Meistrite liiga» Ugala teater
19.00 «Triller» Ugala teater
10.00	Mulgi vikeldatud sõrmikute töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
12.00	Akvarellmaali ABC, kursus kõigile huvilistele Viljandi
kunstikool
13.00	Viljandi JK Tulevik vs. Tallinna JK Legion Viljandi
linnastaadion
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater
17.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater

NOVEMBER
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13.00	Eesti jalgpalli meistrivõistlused, II liiga: Viljandi JK
Tulevik U21 vs. Põhja-Sakala Kunstmuruväljak
14.00	Eesti võrkpalli meistrivõistlused, meeste 1. liiga
Viljandi spordihoone
18.00 Täiskasvanute vabaateljee Viljandi kunstikool
18.30 Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
16.00 Noorte fotostuudio Viljandi kunstikool
18.00 Täiskasvanute keraamika Viljandi kunstikool
18.30 BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
15.00	Online English Conversation Club Viljandi
linnaraamatukogu
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19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
11.00	Eakate kunstikool (joonistamine, maalimine,
kunstilugu) Viljandi kunstikool
16.30 Perekool lapseootel peredele Viljandi Perepesa
17.00	Loovtöökirjutamise töötuba Viljandi avatud noortetuba
17.30 Täiskasvanute vabaateljee Viljandi kunstikool
18.30 Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00 «Nukumaja» Seasaare teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
10.00	Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
13.00 Jalgpalli naiste meistriliiga Kunstmuruväljak
14.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
17.00 «Peer Gynt» (esietendus) Ugala teater
09.00	Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
10.00 Kõikide laste isadepäev Vabaduse plats
10.30 65. Viljandi linnajooks Viljandi lauluväljak
19.00	Tsirkuseetendus «Don’t leave me hanging!» TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
11.00 «Tuhkatriinu» Ugala teater
18.00 Täiskasvanute vabaateljee Viljandi kunstikool
18.30 Rulatrenn Viljandi avatud noortetuba
16.00 Väärikate ülikool Sakala keskus
16.00 Noorte fotostuudio Viljandi kunstikool
17.30	Lastevanemate juturing «Vanemate toitumisstiilid ja
nende mõju laste toitumisele» Viljandi Perepesa
18.00 Täiskasvanute keraamika Viljandi kunstikool
18.30 BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Peer Gynt» Ugala teater
15.00	Online English Conversation Club Viljandi
linnaraamatukogu
17.00	Loovtöökirjutamise töötuba Viljandi avatud noortetuba
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	«MuusikaSündmus»: Duo Mirja Koppel ja Alex
Jonsson Pärimusmuusika ait
19.00	Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC ja HC
Kehra Viljandi spordihoone
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
11.00 Laste neljapäevad Pärimusmuusika ait
11.00	Väikelaste laulu- ja mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
12.00	Titelaulu ja -mängutuba (Kreete Viira)
Pärimusmuusika ait
11.00	Eakate kunstikool (joonistamine, maalimine,
kunstilugu) Viljandi kunstikool
16.30 Perekool lapseootel peredele Viljandi Perepesa
17.30 Täiskasvanute vabaateljee Viljandi kunstikool
18.30 Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 Mardipidu: Otova Yo Pärimusmuusika ait
11.00 Multifilmilaupäev Viljandi linnaraamatukogu
12.00	Baltimaade vabamaadluse karikavõistlused Viljandi
spordihoone
14.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
17.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
11.15 Lõõtspillikursus 2020–2021 Pärimusmuusika keskus
13.00	Eesti jalgpalli meistrivõistlused, II liiga, Viljandi JK
Tulevik U21 vs. Raasiku FC Joker Kunstmuruväljak
19.00 Comedy Estonia sügistuur Pärimusmuusika ait

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

28. oktoobrini on avatud Kairo
näitus «Maasikamaania ravi».
Tartu tänavakunstnik Kairo on
Paul Kondase loomingut, iseäranis «Maasikasööjate» maali seostanud kõigega, mis tema silmis
on naivismi juures õige ja hea.
28. oktoobrini on avatud multimeedianäitus «Kondas 120».
Kondase keskuse püsinäituse
saalis on loodud Paul Kondase
maalidest videoinstallatsioon.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
29. oktoobrini on avatud Viljandi kunstikooli õpilaste näitus
«Näe-näe-näitus!».
Kunstikooli sünnipäevanäitus

kutsub kõiki vaatajaid nägema
loomingut enda ümber ja ka enda sees.
3. novembrist on avatud Eesti
köitekunstnike ühenduse ülevaatenäitus «Scripta köited
1995–2015».
Ühendus on valinud välja eesti kultuuri paremikku kuuluvate autorite tekstid, tõlkinud ja
trükkinud need piiratud arvus
ning saatnud kunstnikele kujundamiseks.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
4. novembrini on avatud Kaija
Kesa graafikanäitus «Tiivasirutus».
7. novembril avatakse Viljandi

fotoklubi suur portreefotode
näitus.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

29. oktoobrini on trepigaleriis
avatud näitus «Arheoloogilised
uuringud Eestis 2019».
See on Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu rändnäitus.
Näituse koostajad on Kristi Tasuja ja Irita Kallis ning kujundaja Joosep Siitan.
31. oktoobrini on 2. saali vitriinides Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia rahvusliku
metallitöö eriala üliõpilaste
tööd.
2. novembrini on 3. saalis avatud
Triin Kuusleri alias Trintsi maailma esimene äraarvamisnäitus.

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
2. novembril avatakse trepi
galeriis Dóra Keresztesi graafikanäitus «Nõialaulud».
Ungari graafiku Dóra Keresztesi looming tugineb ungari rahvakultuurile ja pakub elamust
nii lastele kui ka täiskasvanutele.
VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
30. jaanuarini saab muuseumis
külastada näitust «Andmise
rõõm».
Kingituse tegemine on tähtis
osa meie kultuurist. Sellega
saab väljendada erinevaid tundeid: armastust, austust, tänulikkust, kiindumust. Kinkimisega oleme seotud nii andja kui
saajana. Näitusel saab tutvuda
nii muuseumi kogudes leiduvate eriilmeliste kingituste kui

üleskutse raames kodanikelt
näituse väljapanekule laekunud
kingitustega.
RÜKI GALERII

Tartu tänav 7c
20. oktoobril avatakse Tõnis
Saadoja maalinäitus «Paberist
linn».
Näitusele on kokku toodud
kunstniku kahel varasemal isikunäitusel eksponeeritud maalid, mis lähtuvad samast motiivist.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi,
kes annavad oma tulekust teada telefonitsi 5367 7566.

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.

