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Vabariigi aastapäeval leiavad Viljandis aset kõik sellel päeval traditsiooniks saanud sündmused. Pidulikkust lisab presidendi vastuvõtt Ugala teatris ja riigipea kohtumine rahvaga lauluväljakul.

Viljandlased saavad vabariigi aastapäeval
pidutseda ja presidendiga kohtuda
Viljandis tähistatakse Eesti
Vabariigi 102. sünnipäeva
pidustustega lauluväljakul ja
Sakala keskuses. Rahvaga
kohtub ka vabariigi
president.

24. veebruaril tähistatakse Viljandis vabariigi aastapäeva traditsioonilises võtmes ning kõik
sel puhul toimuvad sündmused
on tasuta ja kõigile avatud.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul lisab tänavu pidustustele
erilisust vabariigi presidendi
vastuvõtt Ugala teatris. Viljandlased saavad samas osaleda kõigil sellele päevale omastel sündmustel. «Ootame inimesi nii
kohtumaja juurde iseseisvusmanifesti kuulama, Sakala keskusesse aktust nautima ja tublisid
viljandlasi tunnustama kui ka
lauluväljakul toimuvast perepäevast osa saama. Viljandi inimestel on võimalus kohtuda
lauluväljakul silmast silma president Kersti Kaljulaidiga, kes
leidis spetsiaalselt selleks oma

tihedas päevakavas aja,» ütles
linnapea.
Vabariigi sünnipäeva tähistamine algab 24. veebruaril kell
9.30 Viljandi kalmistutel ja mälestusmärkide juures, kus meenutatakse Eesti vabaduse eest
võidelnud mehi ja naisi.
Kell 10.45 kogunetakse Viljandi kohtumaja ees, kus linnapea
Madis Timpson loeb ette Eesti
iseseisvusmanifesti. Sealt liigutakse kell 11.05 ühises rongkäigus kindral Laidoneri ratsamonumendi juurde, kuhu kell
11.20 asetatakse pärjad.
Kell 11.30 on võimalik osa
võtta Jaani kirikus tänujumalateenistusest või minna loodusmatkale koos Peep Tobrelutsuga. Matk algab Mõisapargis oleva Ilmapuu juurest.
Kell 13 on kõik oodatud Sakala keskusesse, kus leiab aset
kontsertaktus ning antakse üle
linna elutöö- ja aastapreemiad.
Kontsertaktuse lavastaja on Marika Palm (Ugala teater) ning see
on inspireeritud kunstnik Paul

Kondasest, kelle 120. sünniaastapäeva tänavu tähistatakse.
Kell 14 algab Viljandi lauluväljakul perepäev, kus saab tutvuda jõustruktuuride ja nende masinatega, pakutakse pidupäevasuppi, kringlit ja teed ning kõlab elav muusika Henrik Hinrikuse ja Tanel Sakritsi esituses.
Lisaks saab sõita hobuvankriga
ja võtta osa kogu perele mõeldud tegevustest. Kohal on teadusteater Kolm Põrsakest, EVE
Stuudio, kunstikool, linnaraamatukogu ja VANT.
Kell 15.30 saabub perepäevale vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes tervitab viljandlasi ja
kohtub rahvaga.

Viljandi linna preemiate
laureaadid
Elutöö preemia pälvis Ruuben
Rahumets, kes on 46 aastat
töötanud anestesioloogina Viljandi haiglas ja pühendanud
oma elutöö viljandlaste tervise
hoidmisele ja elude päästmisele.

Aastapreemiaga pärjati Viljandi Rotary klubi, kelle eestvedamisel valmis 2019. aasta sügisel Lastepargis Eesti suurim
pumptrack ehk küürurada, mis
sai linna laste ja noorte seas kohe ülipopulaarseks.
Teatripreemia sai Ugala teatri
näitleja Vilma Luik kauaaegse
südamega tehtud töö eest.
Spordipreemia sai Tiit Aru,
kes on üle 40 aasta seisnud Viljandis kergejõustiku arengu eest.
Noore sportlase preemia pälvis noor tennisist Brit Martin,
kes on oma vanuseklassi Eesti
esinumber ning võitnud mitu
turniiri.
Kultuuripreemia pälvisid XX
tantsupeo idee autor ja pealavastaja Vaike Rajaste ning peo
muusikajuht Tonio Tamra.
Ettevõtluse edendaja tiitli pälvisid AS Cleveron, kes lisaks
kiirele laienemisele pani koos
Eesti Ettevõtuskõrgkooliga
Mainor aluse Cleveroni Akadeemiale, ning OÜ Stone House, kes peale oma igapäevase

tegevuse kvaliteetsete kaeve- ja
planeerimistööde tegemisel panustab aktiivselt Viljandi kogukonda.
Aasta nooreks otsustati valida
Viljandi gümnaasiumi õpilasesinduse president ja linna
noortevolikogu liige Kristiina

Viljandi
arvudes

Uus, tänu kellele sai teoks
«Gümnasistide nädal 2019».
Aasta laste- ja noortesõbralikuks ettevõtteks kuulutati Cleveron AS Eestis ainulaadse rakenduskõrghariduse õppekava
juurutamise eest Cleveroni Akadeemias.

• Registreeritud elanikke: 17 083
• Sünnid jaanuaris: 11
• Registreeritud töötuid: 339
• Töötusprotsent: 4,4*
• Vabad töökohad: 97*
• Keskmine palk: 1230*

* 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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Linn kohandab
puuetega
inimeste kodusid
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Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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Projekti esitamiseks on Viljandi linnavalitsusel vaja kokku
koguda kodu kohandamist vajavate isikute andmed ja soovid. Linnavalitsus ootab avaldusi kodu kohandamise soovidega hiljemalt 28. veebruariks. Taotluse ankeedi leiab
Viljandi linna kodulehelt
www.viljandi.ee/avaldusevormid sotsiaalameti avalduste alt ja linnavalitsuse sotsiaalametist aadressil Laidoneri plats 5a. Allkirjastatud
avaldus tuleb saata aadressile
viljandi@viljandi.ee või tuua
paberkandjal linnavalitsuse
sotsiaalametisse.
Abilinnapea Janika Gedvili
sõnul ehitati Viljandi linnas
möödunud aastal kakskümmend kodu selliseks, et seal
elav inimene saab võimalikult
hästi ja iseseisvalt hakkama.
«Pean oluliseks kodukohanduse kättesaadavust puudega
linnakodanikule, kes ei pea
ise peale avalduse kirjutamise midagi tegema. Linnaamet-

nikud vaatavad kodu üle, võtavad ehitusfirmalt hinnapakkumised ja koostavad lepingud. Kodukohanduse meetmest abi saamine pole vaid
eakatele mõeldud abi. Oluline on ka lapse või keskealise
inimese iseseisev toimetulek
oma kodus,» ütles abilinnapea.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel
viisil, et inimesele on loodud
nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks
kaldtee, platvormtõstuk – kui
ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu vajaliku ohutust tagava piirde, aiavärava
automaatika või tuua köögi
tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.
Riik kompenseerib Euroopa
Regionaalarengu Fondist kodude kohandamise 85 protsendi ulatuses.

Milliseks kujunevad teie hinnangul parkimisvõimalused Viljandi
kesklinnas pärast Vabaduse platsi ja piirkonna tänavate ümber
ehitamist sel suvel?
Pä

Viljandi linn aitab koostöös
riigiga kohandada
puuetega inimeste kodusid
nende vajadustele
vastavaks.

Viljandi linnavolikogu

Rohkem infot: sotsiaalameti
juhataja Livia Kask, telefon
435 4766, e-post livia.kask@
viljandi.ee
 Gert Elmaste,
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Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Alustab uus
tugirühm
Lapsevanematel, õpetajatel ja
sotsiaalpedagoogidel on võimalus ühineda aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühmaga.
Kui teile tundub, et lapsel on
aktiivsus- ja tähelepanuhäire
tunnused või on diagnoositud
ATH, siis toetuse, mõistmise ja
teadmiste saamiseks on Viljandis võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus
kohtuvad lapsevanemad, kelle

lapsel samasugused probleemid. ATH sümptomitega laps
peab saama täiskasvanutelt
mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad
teadmised ja oskused, sageli ei
jätku energiat, et kõigega toime tulla. Tugirühma kohtumised toimuvad 18. veebruaril,
17. märtsil, 21. aprillil ja 19.
mail kell 17.30 – 19.00 Viljandi Perepesas aadressil Posti 24.

ti Tasuja puiesteel, Vana-Vaksali tänaval, niinimetatud ATK
maja juurde ja ka Coopi kaubamaja hoovi.
Kaubamaja hoovi sai linn maadevahetuse käigus juurde maad
ning seal on arvestatud 60–70
auto parkimise võimalusega. Vabaduse platsi ja kesklinna ehitaja ladustab seal ehituse käigus
materjali ning tagab, et hiljem
sellele alale tuleks kõvakate, et
oleks võimalik porivaba parkimine.
Mis puutub «kaduvatesse» parkimiskohtadesse Vabaduse plat-

sil, siis sellekohast otsust ei ole
Raekoja esimesel ega teisel korrusel vastu võetud. On olemas
vaid EV 100 raames toimunud
arhitektuurikonkursi võidutöö
linna keskväljaku kujundamise
kohta, kus on üheks eelduseks
autovaba keskväljak. Väljakule
pääsu ja väljumist hakkavad piirama või mitte piirama automaatselt väljalükatavad postid,
katend saab olema nii tugev, et
kannatab ka rasketehnikat ning
see, kas seal ka pargitakse, on
otsustajate, linnavalitsuse ja
-volikogu kätes.

Nii nagu kogu maailma, on ka
Viljandit tabanud silmaga märgatav autostumine. Autokasutajad on paratamatult mugavaks
muutunud ja nende soovist jõuda oma sõiduvahendiga sihtpunktile võimalikult lähedale
võib igati aru saada. Paraku on
minu meelest selle protsessi käigus unustatud tervikpildi nägemine. Mina kindlasti ei soovi, et
meie kaunist kodulinnast saaks
parklate ja parkimismajade meka, vaid soovin, et teadvustaksime endile suuremates linnades

kogetut – veidi jalgsi liikuda on
igati normaalne ja alati ei saa
ega peagi saama sõidukiga niiöelda uksest sisse sõita.
Mul on hea meel, et meie
kesklinn saab käesoleval aastal
uue näo. Palju kirutud parkimiskohtade kadumisele Vabaduse
platsilt vaatan suhteliselt rahuliku pilguga ja tunnen pigem
rõõmu, kui avaneb kaunis vaade lossimägede poole, mille ees
pole platsitäit sõidukeid.
Eeltoodu ei tähenda muidugi
seda, et linn parkimise korral-

damise planeerimisega tegelema ei peaks. Olen kindel, et linn
rajab parklaid ja parkimiskohti
ka tulevikus vastavalt vajadusele. Arutada tuleb kindlasti ka
vanalinnas tasulise parkimise
piirkondade taaskehtestamist.
Kutsun üles kõiki inimesi suhtuma mõistvalt probleemidesse,
mida ajutiselt toob kaasa linnas
liiklemine ja parkimine käesoleval ehitusaastal. Püüame tulla
kodust välja minut varem, et
parkimiskohast sihtpunkti kõndida.

Teema on aktuaalne. Parkimine
on juba praegu Viljandi linnas
tõsine probleem: kesklinnas,
elamurajoonides, teravam Männimäel. Oleme sellele ammu ja
korduvalt tähelepanu juhtinud.
Uued arendused süvendavad
muret veelgi: Vabaduse plats,
haigla, veekeskus, kaubandus.
Probleem on oluliselt laiem vanalinnas. Näiteks Kauba tänaval
tegime munakivisillutise, nüüd
on see täis parkivaid autosid.
Kesklinna ja selle tänavate ajakohastamine projekti mahukad
tööd on suurim investeering. On
ka kriitikat: «Haljastus asfaldialale, parklad rohealale, parki,

kergliikluse ala ahistavad autod». Projekt on töös, ehitus alanud, tuleb minna edasi. Keskväljak vajab visiooni. Peame tulevikus enam ette nägema terviklahendusi liikluse korraldamises
(Mängupesa) ning kergliikluses
(kesklinna ala sidumine puhkeja elamualadega jalgsi ja jalgrattal kulgejatele).
Parkimise korraldamine nõuab
tähelepanu ja vahendeid. Tarbijate ühistult saadud maa uue
parkla rajamiseks kesklinnas
võiks kiirelt kasutusse võtta lihtsama parkimisalana. Käepäraseim, lihtsaim ja odavaim lahendus on tänavaäärsed parki-

miskohad ühesuunalistel tänavatel, massparkimised Uuel ja
Jakobsoni tänaval. Asja tasub
kaaluda, arendada, sellist kasutust laiendada. Männimäelgi on
ainus võimalus Riia maantee
servaala kasutamine, uute parkimiskohtade rajamine.
Arenduste osas peame aru, küsime nõu linnaplaneerijatelt,
liiklusspetsialistidelt, linnarahvalt. Parkimist, kergliiklust ja
võrgustiku arengut hõlmava
liikluskorralduse teemaplaneeringu algatame lähiajal: eelarvevahendid, projektipõhise toe
taotlus, otsene arengukava kaasava protsessi tulem.

Et selle teema üle on nii mitu
korda arutatud, on mul raske
öelda midagi sellist, mida juba
öeldud poleks. Kui lähtuda puht
matemaatiliselt, siis on oht, et
parkimiskohtade suhteline nappus jätkub. Suhteline sellepärast, et Viljandi väiksust arvestades ei oleks meil kesklinnas tegelikult nõnda palju autosid vaja. Aga nagu me teame, on inimese harjumusi raske muuta.

On oluline arvestada sellega,
et renoveeritud keskväljak võib
motiveerida inimesi oma liiklemisharjumusi muutma, seda ennekõike soojemal aastaajal. Külmemad ja sombusemad perioodid tõotavad kujuneda endiselt
probleemseks.
Eks palju sõltu sellest, kuidas
keskväljakut kasutama hakatakse. Kui seal hakkavad toimuma
linnarahvale mõeldud üritused,

siis võivad inimesed tõesti pidada mõistlikumaks auto koju jätta. Kas see nii hakkab ka olema,
on vara öelda. Praegu ei tundu
olevat väga selget visiooni selle
kohta, kuidas avanevat keskväljakut kasutama hakatakse. Seega saab näha, kas see plaan lähiajal ka tekib. Peamine on hoiduda ennatlikest hinnangutest
ning leida parkimiskorraldusele
töötav lahendus.
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Transpordi valdkonnas on vanuse alampiir 21 eluaastat
ning peab olema vähemalt
kaks aastat sõidukogemust.
Üldine nõue on eesti keele oskus, kasuks tuleb ka võõrkeelte oskus.
Vabatahtlikuks registreerides
tuleb esmalt täita küsimustik,
mille leiab Eesti jalgpalli liidu
kodulehelt www.jalgpall.ee.
Seejärel kandidaatidega vesteldakse.
Küsimuste tekkimise korral
saab pöörduda EJL-i vabatahtlike koordinaatori poole
e-posti aadressil vabatahtlikud@jalgpall.ee.
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Eesti jalgpalli liit otsib vabatahtlikke 21. maist 6. juunini
seitsmes linnas, sealhulgas
Viljandis peetavale U17 EM-finaalturniirile. Vabatahtlikuks
saab kandideerida kuni 29.
veebruarini.
Kõigil soovijatel on võimalik
Eestimaa pinnal osa saada Euroopa noorte jalgpalli tippvõistlusest. Vabatahtlikke otsitakse erinevatesse valdkondadesse nagu meedia, võistkondade saatja, transport, festivaliala, mängude korraldus, teenindav ala ja palju muud.
Vabatahtlikele kehtiv vanuse
alampiir on 18 eluaastat.

liige, Isamaa

Pä

Suurturniiri
korraldajad
otsivad
vabatahtlikke

Ilinnavalitsuse ja liikluskomisjoni

Et sellise armsa väikelinna puhul, nagu seda on Viljandi, parkimisteema aeg-ajalt kirgi kütab, on minu jaoks veidi kummastav, ei pea ju tõesti tõllaga
igale poole treppi saama. Võibolla on paljude rahulolematuse
taga hoopis see, et parkimiskorraldus on puudulik ja püsib ainult liiklusmärkidel. Kui nendelgi?
Aga mis puutub kesklinna ümberehitamisjärgsesse aega, siis
julgen arvata, et parkimisvõimalused suurenevad ja paranevad. Juurde tuleb parkimiskoh-

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Pisipõnni pooltund ja
mudilasetund
Neljapäeval, 18. veebruaril
ja 2. märtsil kell 11 on 3.
saali videoruumi oodatud pisipõnnid, sest algab pisipõnni pooltund.
Oodatud on 2–3-aastased
pisipõnnid ja nende vanemad.
Koos lastega mängime, laulame, joonistame ning mõnikord teeme midagi oma kätega. Teeme tutvust erikuju-

liste väikelasteraamatutega
ning muidugi loeme neid.
Mudilasetundi ootame
3–5- aastaseid lapsi veetma
hubast tundi raamatute,
mängude, meisterdamise ja
muusikaga. Kohtume 27.
veebruaril kell 17 raamatukogu 3. saali videoruumis.
Pisipõnne, mudilasi ja nende vanemaid juhendab lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.

Inglise keele vestlusring
18. ja 25. veebruaril ning 3.
ja 10. märtsil kell 17 tuleb
raamatukogu 2. saali Ameerika teabepunktis kokku ing-

lise keele vestlusklubi. Vestlust juhib Cory Richardson ja
üksteisega suheldakse ainult
inglise keeles.

Kolmanda kolmapäeva
raamatuklubi

Fotod: Kristjan Kivistik

Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi koguneb Viljandi
linnaraamatukogu 2. saali
Ameerika teabepunktis 19.
veebruaril kell 17.

Sel korral tuleb lugeda novelle laiast ilmast, ehk väljastpoolt Eestit.
Oodatud on kõik vanad ja
uued liikmed.

Maitsete nädalal panevad Viljandi söögikohtade kokad välja oma parimad hõrgutised.

Maitsete nädal toob viljandlasteni
hõrgud eripakkumised
9.–15. märtsini leiab esimest
korda aset Viljandi maitsete
nädal. Seitsme omanäolise
toidukoha kokad on eeskätt
viljandlastele mõeldes kokku
pannud erimenüüd.

Maitsete nädala ajal ärgitatakse
viljandlasi ja linna külalisi sööma kodust väljas, et avastada
Viljandi suurepäraseid kööke ja
maitsvaid sööke.
Iga maitsete nädala programmis osaleva toidukoha erimenüü koosneb kahest käigust,
millest üks on soolane ja teine
magus elamus.
«Nädalat ette valmistades kohtusin imeliste inimestega, kelle
kirg on kokkamine. Igal köögil
ja sealsetel kokkadel on oma salanipid ja erilised oskused võluda lihtsast toorainest välja meeldejääv maitseelamus,» ütles

maitsete nädala eestvedaja, Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja
Krista Kull. «Olen üsna kindel, et

meie inimesed ei oska aimatagi,
kui oskuslikult kasutatakse siinmail kohalikku Võrtsjärve kala,
tehakse käsitsi pastat, küpseta-

takse pitsat, tehakse kruupidest
brüleekreem ja nuudlitest rammus jaapanipärane ramen. Magustoitudes mängib üht põhirolli lihtne maasikas,» lisas Kull.
Kõik Viljandi maitsete nädalal
pakutav on kodumaine, hoolega kasvatatud ja armastusega
potti pandud. Milline see päris
Viljandi maitse on, jääbki sööjate avastada ja arvustada. Üks on
kindel, kodust väljas on tore
süüa, lasta end maitsetel hellitada, särasilmadel teenindada
ja lihtsalt omasid hoida.
Maitsete nädalal osalevad Aida kohvik, Amrita Café, kohvik
Fellin, restoran Harmoonia, restoran Ormisson, kohvik Täiskuu
ja pubi Tegelaste Tuba.
Vaata lähemalt veebist maitsed.visitviljandi.ee või Viljandi
maitsete nädala Facebooki lehelt.

Mida tehakse linnavalitsuses?

Tauri Tallermaa raamatu
esitlus
22. veebruaril kell 12 on Viljandi linnaraamatukogus
kohtumine tuntud mälutreeneri Tauri Tallermaaga ja tema raamatu «Ajulugu» esitlus.
Koolitaja Tauri Tallermaa
hakkas mälu treenimisega
tegelema pärast kohtumist
kaheksakordse mälu maail-

mameistri
Dominic
O’Brieniga. Ta sai kinnitust,
et mälu seondub eelkõige tähelepanu ja keskendumisega. Tema sõnul ei tähenda
mälu treenimine suurtes kogustes info meelde jätmist,
vaid eelkõige mälu efektiivset kasutamist ja seoste loomise oskust.

Koolivaheaja meisterdamine
25. veebruarist kuni 27.
veebruarini ja 2. märtsil on
lapsed oodatud Viljandi linnaraamatukogu Ameerika
teabepunkti meisterdama.

Meisterdamine algab kell 11
ja kestab tund aega. Teeme
koos naela- ja niidigraafikat,
uhkeid mütsitutte ja veel
palju muud põnevat.

Mulgi rahvarõivaste töötoad
Rahvakultuuri keskuse toel
tegutsevad linnaraamatukogus kevadel ja sügisel Mulgi
rahvarõivaste töötoad, mida
juhendavad kogenud käsitöömeistrid ja õpetajad. 29.
veebruaril kella 10.30–15.30
saab õppida koos käsitööõpetaja ja Viljandi kultuuriakadeemia vilistlase Gerly
Karuga mulgipäraseid lahttaskuid valmistama. 7. märt-

sil õpime koos Tallinna Ülikooli rahvusliku tekstiili õppejõu Tiia Artlaga punuma
mulkide üht visiitkaarti –
kaaruspaela ja ka teisi rahvuslikke paelu. Kavas on sissejuhatav loeng ja praktiline
töö. Vajalikud materjalid tuleb osalistel endil kaasa võtta. Täpsem info töötubade
kohta huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee.

MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Töötan kinnisvara haldusametis heakorrajuhina. Minu põhiülesanne on korraldada Viljandi linnale kuuluvates hoonetes ja nende kinnistutel koristusteenust. Hoolitsen, et viljandlaste lapsed
saaksid kasvada, õppida ja sportida puhtas ja hooldatud keskkonnas ning et kultuuri tegemist ja nautimist ei segaks «ekslev tolmurull».
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses olen töötanud alates 1. oktoobrist 2018, seega üks
aastaning neli ja pool kuud.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Johan-Kristjan Konovalov

MERVE SÜVAORG,

heakorrajuht

Viljandi on mõnus, looduslähedane, väike, kompaktne ja turvaline
linn, kus elada, töötada ja lapsi kasvatada. Maalt linna kolides oli
minu soov võimalikult palju liikuda jala ja see ka täitus, sest kodust
on mul vaid jalutuskäigu kaugusel töökoht, lasteaed, teater ja kino. Ühesõnaga, Viljandis elades on elu nagu lilleaias.

Esimese teisipäeva klubi
Klubi järgmine kohtumine
on 3. märtsil kell 11.30 Viljandi linnaraamatukogu 2.
saali Ameerika teabepunk-

tis. Seekord on teema Eesti
luule ja kas ajalooliste või
nüüdisaegsete inimeste elulood.

Multifilmid raamatukogus
Laupäeval, 7. märtsil on kõik
multifilmisõbrad oodatud
raamatukogu 2. saali Ameerika teabepunkti, et ühes-

koos multifilmi vaadata ja
plaksumaisi ehk popcorn’i
krõbistada. Multifilme saab
vaadata kell 11 ja kell 13.

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

Esmaspäev, 17. veebruar 2020
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Kultuuri- ja spordisündmused
VEEBRUAR
E 17

T 18

K 19

N 20

R 21

L 22

P 23

E 24

T 25

09.30	Viljandimaa koolidevahelised võistlused saalihokis
Viljandi Kesklinna kooli võimla
19.00 «Triller» Ugala teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
17.00	English conversation club Viljandi linnaraamatukogu
18.30 	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00 «Triller» Ugala teater
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
11.00 «Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
16.00	Raamatu «Viljandi motiiv» esitlus Viljandi muuseumi
näitustemaja
18.30	Tõukerattatrenn edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00	Comedy Estonia: Ari Matti Mustonen - «Hüppa!»
Pärimusmuusika ait
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
19.00 «Lotomiljonärid» Ugala teater
09.30	EKSL koolidevahelised võistlused saalijalgpallis
Viljandi spordihoone
14.00 	Koguteose «Eesti Vabadussõja ajalugu» esitlus Viljandi
muuseumi näitusemaja
11.00 Lõõtspillikursus 2019–2020 Pärimusmuusika ait
11.00	Viljandimaa MV korvpallis Viljandi Kesklinna kooli
võimla
12.00	Tauri Tallermaa raamatu «Ajulugu» esitlus Viljandi
linnaraamatukogu
12.00 Žongleerimise ja akrobaatika tunnid täiskasvanutele
ja vanemale koolieale Koolituba
18.00	Andre Maaker «Kaunimad laulud ja kodumaised
viisid akustilisel kitarril» Pärimusmuusika ait
18.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Celtnieks Riga
Viljandi spordihoone
12.00 Žongleerimise ja akrobaatika tunnid täiskasvanutele
ja vanemale koolieale Koolituba
12.00	«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
16.00	«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
10.45	EV 102: iseseisvusmanifesti ettelugemine Viljandi
kohtumaja esine
11.30 EV 102: tänujumalateenistus Jaani kirik
11.30	EV 102: loodusretk Peep Tobrelutsuga, algusega
Ilmapuu juurest Viljandi Lossipark
13.00	EV 102: pidulik kontsertaktus ja linna aastapreemiate
üleandmine Sakala keskus
14.00	EV 102: aastapäeva tähistamine Viljandi lauluväljakul
Viljandi lauluväljak
15.30	EV 102: kohtumine Eesti presidendiga Viljandi
lauluväljak
10.00	Väikekandle meisterdamine. TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia

K 26

N 27

R 28

L 29

11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
12.00 Tsirkuseteemaline keskpäevalaager Koolituba
16.00 Pipa klubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00	English conversation club Viljandi linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi
linnaraamatukogu
12.00	Koolivaheaeg Viljandi Perepesas: tervislike toitude
valmistamine. Vajalik registreerimine Viljandi Perepesa
12.00 Tsirkuseteemaline keskpäevalaager Koolituba
19.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	Eesti noorte meistrivõistlused käsipallis Viljandi
spordihoone
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
12.00	Koolivaheaeg Viljandi Perepesas: tervislike toitude
valmistamine. Vajalik registreerimine Viljandi Perepesa
12.00 Tsirkuseteemaline keskpäevalaager Koolituba
17.00 Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Ukulele algajatele Pärimusmuusika ait
18.30	Tõukerattatrenn edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
12.00 Tsirkuseteemaline keskpäevalaager Koolituba
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
19.00 «Lotomiljonärid» Ugala teater
10.00	Ekstreemspordipäev «Fly High» BMX-iga ja
tõukerattaga sõitjatele Viljandi Avatud Noortetuba
10.30	Mulgipäraste lahttaskute töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
10.30 10-keelne kannel algajatele Pärimusmuusika ait
12.00	Eesti meistrivõistlused vabamaadluses U15 Viljandi
spordihoone
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater

MÄRTS
P 01
E 02

T 03

K 04

N 05

10.00 Viljandimaa MV saalijalgpallis Viljandi spordihoone
11.00 Fuuriate miniturniir Viljandi jäähall
11.00	Koolivaheaja meisterdamine Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Vanemuise teatri külalisetendus «Laul õnnest» Ugala
teater
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00	English conversation club Viljandi linnaraamatukogu
18.30	Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00 «Triller» Ugala teater
11.00 «Piruka magus põhi», esietendus Ugala teater
16.00 Ettekandeõhtu Viljandi muuseumi lugemissaal
19.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
19.00	Endla teatri külalisetendus «Me armastame ja ei tea
midagi» Ugala teater
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait

R 06

L 07

P 08

E 09

T 10

K 11
N 12

R 13

L 14

P 15

16.00	Mari Vallikivi loeng teemal «19. sajandi ja 20. sajandi
kunstnikutüüpe, kes on Viljandit kujundanud»
Viljandi muuseumi näitustemaja
18.30	Tõukerattatrenn edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00	«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
19.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
10.00	Korvipunumise koolitus. Vajalik registreerimine
Viljandi muuseum
10.30	Töötuba: kaaruspael ja teised rahvuslikud paelad
Viljandi linnaraamatukogu
11.00	Multifilmi laupäev raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 Viljandimaa MV korvpallis Viljandi spordihoone
11.00	Viljandimaa talvised meistrivõistlused kergejõustikus
Paala viilhall
14.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
17.00 «Kuidas minust sai HAPKOMAH» Ugala teater
13.00 Eesti MV käsipallis, 1. liiga Viljandi spordihoone
16.00 Eesti naiste hokiliiga Viljandi jäähall
16.00	Teatri Must Kast külalisetendus «Peks mõisatallis»
Ugala teater
12.00	Rakvere teatri külalisetendus «Kuldse liilia saladus»
Ugala teater
19.00 R
 akvere teatri külalisetendus «Hullemast hullem»
Ugala teater
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
16.00 Pipa klubi Viljandi linnaraamatukogu
16.00 Väärikate ülikool Sakala keskus
17.00 English conversation club Viljandi linnaraamatukogu
17.30	Lapse ja vanema mänguline koostöö. Vajalik
registreerimine. Viljandi Perepesa
18.30 Tõukerattatrenn algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
19.00 «Krdi loll lind» Ugala teater
19.00 Zetode tuur Pärimusmuusika ait
15.30 Raamatukogu ükssarvikud Viljandi linnaraamatukogu
19.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
19.00 «Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» Ugala teater
18.00 DJ kool Viljandi Avatud Noortetuba
18.30	Tõukerattatrenn edasijõudnutele Viljandi Avatud
Noortetuba
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
19.00 «Mäng on alanud» Ugala teater
19.00 Märtsi tantsumaja Pärimusmuusika ait
10.00	Korvipunumise koolitus. Vajalik registreerimine
Viljandi muuseum
10.00	Eesti sisemeistrivõistlused vibulaskmises Paalalinna
viilhall
14.00 «Triller» Ugala teater
20.00	Comedy Estonia: Sander Õigus «Hinge turule viies»
Pärimusmuusika ait
09.00	Eesti sisemeistrivõistlused vibulaskmises Paalalinna
viilhall

Näitused
KONDASE KESKUS

vas. Märgitud on võitjad ja eripreemia laureaadid.

VILJANDI MUUSEUM

Helsingis). Esimene šarž ilmus
ajalehes juba 1931. aastal.

5. aprillini on avatud Kondase
keskuses erakordne näitus
«Metsavahi tegemised, küti
unistused ja kõik see kaduv».
Väljas on teosed, mis on avalikkusele tundmatud.
Vellu Tänava (1939–2019)
joonistused astuvad dialoogi
Paul Kondase (1900–1985) teostega, mida ei ole avalikult mitte
kunagi varem eksponeeritud.

10. märtsist on avatud Kadri
Roosi, Karmen Haiba, Katrin
Haiba, Lea Armväärti, Margot
Kase, Nora Rahumägi ja Sándor
Martin Sterni näitus «Vaadeldud
loomad». See on näitus meisterlikest ja sügavuti läbitunnetatud
loomapiltidest.

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

29. veebruarini on 2. saalis avatud näitus «Kes teeb, see jõuab».
Näitusel on eksponeeritud Viljandi linnaraamatukogu raamatukoguhoidja Marju Roosilehe
kootud Pilistvere kirikindad.

Tallinna tänav 5

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

28. veebruaril avatakse näitus
«WasteArt». See projekt kutsub
rahvusvahelisele kaasaegse
kunsti näitusele «MITTE silmist,
MITTE meelest», mille keskmes
on liigtarbimise tagajärjed, kutsub üles vaatama prügile kui
meie tulevikuressursile.

17. veebruarist on avatud Jane
Remmi maalinäitus «VAATEID ...». Eesti metsade ja laiemalt maastike maalimisele keskendunud Jane Remmi tööd kujutavad harjumuspärase ilusa
maastiku varju- või äärealasid.
Teostel on näha tühermaid, varemeid, murdunud puutüvesid.
Kunstnikku huvitab maastike
esitlemine kultuuris, kuidas
need on tekkinud ning kuidas
neid on aastate jooksul kujundatud. Maastiku kujundamine
ja esitlemine on võimas tööriist,
millega luua arusaam (kodu)
maast. Näitus juhatab vaatajat
küsima, millist vaadet ta hindab
ja miks just sellist?

27. veebruarini on trepigaleriis
avatud šaržimeistri Evald Reieri (Eia) šaržide näitus. Evald
Reier (14. VI 1916 – 28. IX
1987) oli eesti karikaturist ja
teatrikunstnik. Ta lõpetas 1927.
aastal Viljandimaa Poeglaste
Gümnaasiumi. Määravat huvi
avaldasid kunstihuvilisele noorukile joonistusõpetajad Villem
Sasi ja Julius Mager. Juba
14-aastaselt sai teoks esimene
personaalnäitus Põltsamaal.
Järgnesid näitused koos Sakala
reporteri Henn Arvoga mitmes
Eesti linnas (Viljandis, Narvas,
Tapal, Tõrvas, Tallinnas) ja Soomes (Hämeenlinnas, Lahtis,

Pikk tänav 8

LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
27. veebruarini on avatud fotonäitus «Viljandimaa DNA», mis
on konkursi «Viljandi aasta foto
2019» tööde näitus. Näitusel on
71 fotot 28 autorilt, kes uurisid
Viljandimaale iseloomulikku
eripära inimestes ja ümbritse-

SAKALA KESKUS

Laidoneri plats 10

Tallinna tänav 11/1

2. märtsini on 4. saalis avatud
näitus «Kaunis raamat 2019». 4.
veebruaril selgus Eesti rahvusraamatukogus 2019. aasta 25
kauneimat raamatut. Konkursil
hinnati Eesti kirjastajate välja
antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis
trükitud väljaandeid. Konkursi
korraldajate moodustatud professionaalne žürii hindas raamatute terviklikkust, disaini,
küljendust, tüpograafiat, illustratsioone ning teostust. Kuni 2.
märtsini saab Viljandi linnaraamatukogu 4. saalis tutvuda suurema osaga tunnustuse pälvinud raamatutest näitusel «Kaunis raamat 2019».
Teatrikuus märtsi teisel päeval
avatakse trepigaleriis fotonäitus
«Maailm arlekiini kuues», kus
Laura Peterson, Eneli Raud, Ott

Aardam ja Karol Kuntsel toovad
vaatajani fotovaliku maailma
eri paigus saadud teatrikogemustest. Näitusel on 34 foto
lõuendit, mis kajastavad 2008.–
2009. aasta reisil saadud teatrikogemusi Aasiast ja LõunaAmeerikast. Fotod heidavad pilgu nähtud etendustele, teatraalsetele rituaalidele, etenduste ettevalmistamisele, mängupaikadele ja rahvapidustustele.

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni
kella 10–15 ning pühapäeviti tund enne ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.

RÜKI GALERII

Tartu tänav 7c
14. märtsini on avatud Edith
Karlsoni näitus «Novell». Näitus
koosneb kunstniku töödest «Lühike lugu» ja «Taevas». Nende kahe töö paigutamine ühisesse ruumi tekitab kummalise koosmõju.
See on üks lugu ühest hülgest ja
ühest sombusest sügispäevast.
Hülgest, kes leidis oma otsa kalameeste võrgus. Ja lugu sellest,
kuidas inimesed ennast looduse
krooniks armastavad kutsuda.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Galerii on avatud etteteatamisel
telefonil 5367 7566.

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.

