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COVID-19 vastase hea tahte kokkuleppega liitunud turismiettevõtted tunneb ära märgise «Siin on turvaline» järgi.

Viljandi turismiettevõtted liitusid COVID-19
vastase hea tahte kokkuleppega
Juunikuu alguses sõlmisid esimesed Viljandi turismiettevõtted hea tahte kokkuleppe, millega nad võtavad avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii ettevõtte töötajate kui
klientide turvalisus ja hoida sel
moel turismisektor avatuna.
Kokkuleppega liitunud ettevõtted leiab üles märgise «Siin on
turvaline» järgi.
Linnapea Madis Timpsoni sõ-

nul on turismisektor koroonaviiruse põhjustatud kriisis kõige
tugevamalt pihta saanud. «Samal ajal näeme, et ettevõtted ei
jää ainult kurba saatust kiruma
ja toetusi küsima, vaid astuvad
ka ise samme, et olukorda parandada. Tunnustan kõiki ettevõtteid, kes on juba hea tahte
kokkuleppega liitunud ja kutsun
üles ka kõiki teisi seda olulist
sammu astuma,» ütles Timpson.
Hea tahte kokkuleppele andis
esimese allkirja Eesti pärimus-

muusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa. «Meile kultuurija turismiasutusena on see märk
oluline ja vajalik kahest aspektist. Ühelt poolt annab seesugune kinnitus uksel külastajatele
garantii, et teeme siin majas
kõik selleks, et meie juures
oleks tõesti turvaline ja nakkusoht võimalikult madal. Teiseks,
oleme viimaste arengute valguses näinud, et viiruse saavad paremini kontrolli alla need linnad ja riigid, kus tegutsetakse

ühtselt ning mõistetakse oma
panust ja mõju ühiskonnas. Peame ühiselt COVID-19 vastu tegutsemist äärmiselt oluliseks
ning kinnitame, et ei proovi leida tagauksi ja leiutada skeeme,
vaid tõesti järgime seadusi ja
vajalikke tegevusi sündmuste
korraldamisel viiruse leviku tingimustes,» rääkis Noormaa.
Viljandimaa turismiteenuste
arendusjuht Johan-Kristjan Konovalov ütles, et turvalisus on
edaspidi turismivaldkonna olu-

Vabaduse platsil on tasuta wifi leviala
Viljandis Vabaduse platsil on
nüüd võimalik traadita internetti kasutada. Kõigile linlastele ja
linna külastajatele on internetile tasuta juurdepääs.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul loob vaba juurdepääsuga internet Viljandi uuenenud kesklinna lisaväärtust. «Kuigi me kutsume inimesi Viljandisse tegutsema ja meie ilusa linnaga tutvuma, siis annab linna südames
asuv vaba juurdepääsuga wifi
võimaluse meie külalistele jagada oma asukohta ja põnevaid te-

gemisi ka teistega. Loodetavasti
kutsuvad nii turistid ka oma sõpru Viljandit avastama,» ütles
Timpson, «Samuti annab tasuta
ligipääsuga internet võimaluse
linlastel kodukontori asemel teha ilusate ilmadega tööd õues,
hiljuti uue ilme saanud Vabaduse platsil,» ütles Timpson.
Tasuta wifi kasutamiseks tuleb
ühendada telefon või arvuti võrguga «Avalik Vabaduse Plats».
Vabaduse platsi wifi seadmed
läksid Viljandi Linnavalitsusele
maksma 12 000 eurot.

lisim märksõna. «Nii uuringud
kui ka teenusepakkujate reaalsed kogemused näitavad, et koroonaviiruse järgses maailmas
soovivad turistid kõige enam
kindlustunnet, et sihtkoht, kuhu nad reisivad, on turvaline ja
vastuvõtjad teevad kõik endast
oleneva, et viirused seal ei leviks. Kandes märgist «Siin on
turvaline» näitavad meie ettevõtted, et on valmis muutunud
maailmas külalisi vastu võtma,»
selgitas Konovalov.

Viljandi
arvudes

«Siin on turvaline» on Eesti
sihtkohtade, turismiettevõtete
ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös loodud kvaliteedimärk. Selle saavad turismiteenuste pakkujad, kes on liitunud oma sihtkohas hea tahte
kokkuleppega koroonaviiruse
leviku takistamiseks.
Info märgisega liitumise kohta leiab aadressilt www.visitviljandi.ee/turvaline.
Sihtasutus Viljandimaa
Arenduskeskus

• Registreeritud elanikke: 16 765
• Sünde mais: 16
• Registreeritud töötuid: 504
• Töötusprotsent: 6,4*
• Vabu töökohti: 230
• Keskmine palk: 1188*

* Maakonna näitajad

Foto: Maarja Evert
Vabaduse platsi tasuta wifi annab võimaluse ilusate ilmadega kontorist
õue tööd tegema minna.

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
Kuidas on teie hinnangul viimaste aastate jooksul arenenud suvised
aktiivse puhkuse veetmise võimalused Viljandis? Kas ja mis vajaks
veel arendamist?
Foto
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 Heiki Raudla,

Isamaa saadikurühma liige
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tud kilekottides või kinnistes
plastpudelites surmatud hispaania teeteod. Konteineritesse ei tohi panna klaaspudeleid
ega muud prügi.
Tigude meelitamiseks ja kogumise hõlbustamiseks sobivad näiteks arbuusi- ja melonikoored või õllega anumad.
Kontrolli oma aias võimalikke teetigude ja nende munade peitumiskohti: suuremad
lillepuhmad, põõsaalused,
vaaside ja kastide alused, igasuguste servade alused.
Täiendav info: https://www.
keskkonnaamet.ee/sites/default/files/voorliigid/voldik_
lusitaaniateetigu.pdf
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Viljandi linnas on hispaania
teetigu levinud ning peame
vajalikuks tema arvukust ja levikut piirata. Selleks kutsume
kõiki Viljandi elanikke hispaania teetigusid kokku korjama.
Korja hispaania teeteod anumasse ja kalla peale keev vesi.
Anuma põhja võid enne kogumist panna soola. Kogu kokku
ka kõik leitud teomunad. Kasuta kummikindaid! Surmatud
isendid pane kilekotti või
plastpudelisse, sule need ja vii
tigude kogumise konteinerisse, kust need viiakse hävitamisele. Linna territooriumil neljas kohas on 140-liitrised konteinerid, kuhu saate viia sule-

Reformierakonna saadikurühma

Ri

Mida teha, kui sul
on aias hispaania
ehk lusitaania
teeteod?

Tiit Jürmann,

Hispaania teetigude konteinerid on
märgistatud ning need asuvad:
1. Musta tee ja Looga tänava ristmikul

Helmut Hallemaa,

2. Põltsamaa tee ja Kastani tänava ristmikul
3. Oru tänav 14 parklas (Kassisaba) – uus asukoht

Keskerakonna saadikurühma
esimees

4. Ranna puiestee ja Liiva tänava ristmikul
Allikas: linnavalitsus
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Linnavalitsuse
hoonete uksed on
taas avatud
Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees
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langenud ja valitsus piiranguid leevendanud, otsustasime ka linnavalitsuse hoonete
uksed linlastele avada,» ütles
Timpson.
Ta lisas, et kuigi sissepääs ei
ole enam piiratud, soovitab
linnavalitsus ka edaspidi võimalusel asju elektrooniliselt
ajada. «Viirus pole endiselt
kuhugi kadunud ja kui on võimalik, siis palume toiminguid,
mida saab veebi vahendusel
teha, ka edaspidi elektrooniliselt ära teha.»
Elektrooniliseks asjaajamiseks tuleb minna Viljandi linna kodulehele www.viljandi.
ee või saata päring aadressile
viljandi@viljandi.ee.
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Koroonaviiruse laia leviku tõttu on alates eelmise aasta novembrist olnud Viljandi linnavalitsuse hooned – raekoda
(Linnu tänav 2), J. Laidoneri
plats 5 ja J. Laidoneri plats 5a
suletud. 14. juunist on aga uksed inimestele taas avatud.
Linnapea Madis Timpsoni
sõnul tulenes otsus sissepääs
linnavalitsuse hoonetesse taas
avada valitsuse otsusest
COVID-19 tõttu tehtud piiranguid leevendada. «Ajal, mil
linnavalitsuse hooned on olnud suletud, pole ükski teenus osutamata jäänud. Elanikud pidid aga ametnikuga
kohtumiseks aja kokku leppima. Kuna viirusenäitajad on

Rein Suurkask,

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikurühma esimees

Kunagine Leo Normeti menulaul «Puhkuse veedame kõik Viljandis» on kuulatav veel tänapäevalgi ja tundub, et laulusõnad vastavad reaalsusele.
Meie kodulinnas on suvised
aktiivse puhkuse veetmise võimalused päris head ja laialdased. Järveäärne piirkond on aktiviteetideks päris hästi välja
arendatud. Viimati lisandus aerusurfilaudade teenusepakkuja,
tõuksid juba on leidnud tee viljandlaste südametesse. Lisaks
järveäärsed mänguväljakud, lähedal on ka kettagolfirajad. Mine ja mölla kogu täiega!

Kui füüsilistele tegevustele tahta juurde ka hinge- või vaimutoitu, siis kultuurisündmusi jagub
seinast seina ning igale eale. Kõike ahmida nagunii ei jõuaks ja
valikuvõimalusi peab ka jääma.
Mis aga vajaka on või arendamist vajaks? Kui, siis ehk atraktsioonide poolelt midagi. Ma võibolla liialdan, aga köisraudtee üle
järve oleks väga vahva või miks
mitte näiteks vaateratas, millelt
nautida vaadet Eesti ühele kaunimale linnale ja järvele. Või
hoopiski maa-alune metroopeatus, millel pole metrood – see
oleks tõenäoliselt ainuke oma-

laadne maailmas. Lugeja vast andestab mu fantaasiad-unistused,
ilma nendeta oleks elu väga hall.
Nüüd aga tõsisemalt. Puudu
on ja arendamist vajaks kindlasti matkaautode parkimisala
koos teenindustaristuga. Matkaautodega reisijaid on väga palju nii meil kui mujal maailmas.
See tooks Viljandisse juurde ka
neid turiste, kes muidu Viljandisse võib-olla ei satukski. Matkaautoga sõitjad on ju hoopis
teistlaadsed turistid, kes ei
ohusta kindlasti hotelliärimehi.
Aga eks tulevikul ole ilmselt
omad plaanid ja küll aeg näitab.

Juba laulgi ütleb, et «Puhkuse
veedame kõik Viljandis» ning
puhkamise võimalused on Viljandis aastast aastasse paranenud. Eelkõige on paranenud
sportimisvõimalused nii siseruumides kui värskes õhus. Viljandi järve ääres on muutunud
vaba aja veetmise võimalused
mitmekesisemaks. Valmis uus
korvpalliväljak Jakobsoni kooli
juures, kettagolfirada Valuoja
orus, mõnda aega varem tehti
see ka Männimäele. Lastepargis
on rada trikiratturitele. Ka kepikõndijatel on tänu kõnniteede
seisukorra ja valgustuse järkjärgulisele täiustamisele paremad tingimused. Loodetavasti

aitab Ugala juures asuva tunneli valmimine kaasa ka jalgratturite ohutumale liikumisele Viljandis. Seal aga on veel palju
vaja ära teha. Pikema marsruudi armastajate jaoks on olemas
rada ümber järve, kuid sellegi
arendamine (valgus, pingid) on
vajalik.
Aktiivse puhkuse võimaluste
laiendamiseks on olulised Uueveski puhkekeskuse arendamine ja spaa valmimine järve
ääres. Koroonaaeg avaldas vaba
aja veetmisele väga halvavat
mõju just kultuuriürituste ärajäämise tõttu. Koroonaajal pälvis paljude siseturistide suurt
huvi peamiselt ainult Joala ku-

ju. Jääb loota, et nüüd, kui epideemia on vaibumas, saab ka
see valdkond taas hoo sisse.
Loodetavasti aitavad aktiivse
puhkuse mitmekesistamisele
kaasa ka hiljuti koolituse läbinud uued giidid, et koos huvilistega mitmel marsruudil liikuda ja oma teadmisi jagada.
Omapärane aktiivse puhkuse
koht on ka Viljandi lossimäed.
Et see paik muutuks veelgi atraktiivsemaks, on seal vaja teha
mahukaid renoveerimisi, mis
eeldavad rohkem raha ja paremaid kokkuleppeid muinsuskaitseametiga. Viimase puhul
on Läti ja Leedu meile nii mitmeski kohas hea eeskuju.

Puhkuse veedame kõik Viljandis. Tuntud sisemaakuurort, eeldused suviseks aktiivseks puhkuseks: loodus, rohelus, Lossimäed, Viljandi järv, ürgorg, Valuoja ja Uueveski org. Heal tasemel mänguväljakud, lisaks
Ugala, kohvikud, restoranid,
valmiv mõisahotell.
Maakond elab «Ürgses rütmis», selle keskusest Viljandist
on kiviviske kaugusel Võrtsjärv,
Soomaa, Olustvere, Holstre-Polli, Suure-Jaani kultuuri-Bermuda. Linnas leidub rikkumata
looduslikke kohti. Siduda tuleks
kultuur, sport, kultuuri-, spordi-

ja tavaturism. Folgi 28. kutse,
92. suurjooks ümber Viljandi
järve, kestvalt pikim traditsioon.
Hoolt nõuavad koolide staadionid, Männimäe avatud spordiväljakud, jalgpallihall täienduseks sporditaristule. Tennise
välisväljakud, korvpalliplats,
rannavõrkpalli, -jalgpalli, -tennise platsid järve piirkonnas on
rahvaspordi ja sporditurismi
eeldus, mis vajab terviklikku
edasiviimist. Sain ka ise aidata
Jakobsoni kooli tänavakorvpalli platsiga, mis on nüüd aktiivses kasutuses. Sügiseks tuleb
välijõusaal Männimäele. Ketta-

golfi platsid. Olemegi Eesti kultuuri-, spordi-, rahvakultuuri-,
rahvaspordipealinn!
Meie Kondasest välja kasvanud
maasikad. Kergliiklusteede tervikliku võrgustiku arendamine
ümber Viljandi, ka Viljandi järve
matkarajani. See tuleb läbi
mõelda, luua puuduvad ühendused Valuoja orust tänavate
kergliiklusteedele pääsemiseks.
Ilusat suve algust, ülevat võidupüha, otsimisrõõmu täis jaani!
Meeleolu juhatame sisse Vabaduse platsi avamisega, allkirjad, vabadussõja mälestussamba leping,
taassünd Võidupühaks 2023.

Keskväljaku uuendamine on
kindlasti aidanud linna tervikuna ilusamaks muuta ja lossimägede nii-öelda avamisel on pigem positiivne mõju. Samas on
keskväljak praegu veel kasutamata. Selle platsi peamine mõte ongi tuua südalinna elu, kuid
lihtsalt kauni väljakuna see seda ei tee. Mina näeksin seda
kontserdipaiga, pop-up-kohvikute ja paljude muude hooajaliste sündmuste asukohana.
Hiljuti avati uus kettagolfirada, mis kindlasti võimaldab tu-

ristil siin aktiivsemalt aega veeta, kuid olemuselt on Valuoja
oru rada sobilik ikkagi kohalike
inimeste vajaduste rahuldamiseks. Samas Huntaugu rada katab turistide vajadust.
Kindlasti vajab äratust Viljandi järve rannaala. Just seal
peaks olema turistidele rohkem
tegevusvõimalusi. Samuti on
palju kinni selles, kas ja millal
spaahotelli rajama hakatakse,
kuid samas võiks järvel rohkem
tegevusi olla. Huvitav on jälgida, kuidas läheb aerusurfivarus-

tuse rendil, mis hooajaliselt võib
elu rannaalal mitmekesistada.
Viljandi järve ümbritsevat rada võiks samuti arendada.
Nüüd, kus linn enam HolstrePolli keskuse peale ei kuluta,
võiks neid summasid kasutada
järve ümber oleva ringi arendamiseks, näiteks soodustada seal
rattaliiklust.
Murekoht on aktiivse talipuhkuse võimaluste vähesus. Tasuks mõelda ka nende võimaluste peale, mis nõnda palju lumest ei sõltu.

Erakonnakaaslastega teemat
arutades veendusime, et Viljandi linn on tõepoolest üks tore ja
sõbralik vaba aja veetmise paik.
Linn on investeerinud miljoneid
kultuurielu korraldamise võimalustesse. Meil on Vabaduse
plats, lauluväljak, Sakala keskus, lossimäed. Samuti on jõudumööda panustatud tänavate
remonti, mis jätab hea mulje nii
linlastele kui külalistele.
Vorm on, kuid puudub sisu.
Vabaduse plats ongi lihtsalt
plats linnasüdames ja lauluväl-

jak ongi lihtsalt lauluväljak.
Kahjuks ei toetata linlaste initsiatiivi kultuuriürituste korraldamisel. Palju häid ideid ja mõtteid läheb kaotsi just linnaametnike passiivse suhtumise tõttu.
Viljandi võiks olla tõeline Viljandimaa kultuuripealinn ja kaasata ka maakonna entusiaste ja
kultuurikollektiive, et sisustada
põhimõtteliselt tühjana seisvat
taristut.
Kiitma peab Viljandi järveäärset piirkonda. Tegevust jätkub
kõigile. Organisaatorid on suut-

nud järve ääre elama panna ja
tõmmata tähelepanu üle terve
vabariigi.
Mainimata ei saa jätta ka Männimäel valmivat jalgpallihalli,
mis omakorda loob võimaluse
mitmesugusteks sportlikeks tegevusteks. Ainus murekoht on
ehk Jakobsoni kooli ujula, mille lahtiolekuaegade üle nii mõnigi huviline on kurtnud.
Üldiselt on Viljandiga kõik
hästi ja siin on endiselt parim
paik aktiivse puhkuse veetmiseks.
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Viljandis allkirjastati leping
Uue tänava ehitamiseks
Maarja Evert,

avalike suhete spetsialist

10. juunil allkirjastati
Viljandis üle kahe miljoni
euro suurune ehitusleping,
mille tulemusena
rekonstrueeritakse
käesoleval aastal Uus tänav.

Viljandi linn ja aktsiaselts Viljandi Veevärk sõlmisid ehituslepingu aktsiaseltsiga TREF Nord,
kes rekonstrueerib Uue tänava
Tallinna ja Allika tänava vahelisel lõigul. Ehitustöid tehakse tänavu suvel ja sügisel.
Linnapea Madis Timpsoni sõnul saab pärast ehitustööde lõppu Viljandis teine peamagistraal
täielikult renoveeritud. «Rohkem kui kahe miljoni euro suurune investeering, mille Uuel tänaval teeme, muudab oluliselt
nii linna ühe peamise sissesõi-

dutee välimust kui ka liikluskorraldust. Praegu ühesuunaline
tänav muutub ehitustööde tulemusena osaliselt kahesuunaliseks. Praegusele Uueveski tee ja
Uue tänava ristmikule tuleb
ringristmik, uuendatakse ka
ülekäigurajad ja haljastus. Samuti rajatakse Uuele tänavale
kogu tänava pikkuses jalgrattaja jalgtee, mis annab jalakäijatele ja kergliiklejatele oluliselt
paremad tingimused liiklemiseks,» rääkis Timpson.
Ehitustöödega plaanitakse
alustada juuni lõpus või juuli
alguses. Ehitustööd kestavad
oktoobrikuu lõpuni ning sel perioodil tuleb viljandlastel ja linna külalistel arvestada Viljandisse sissesõidul oluliste liikluspiirangutega. Tööde ajaks suletakse Uus tänav läbivale liiklusele ja liiklus suunatakse Jakobsoni tänavale, mis muudetakse

Viljandi linnaraamatukogu
lahtiolekuajad suveperioodil
Suvekuudel (juunist augustini) raamatukogu lahtiolekuajad muutuvad.
Esmaspäeviti kella 10–15
on avatud perioodikasaal
esimesel korrusel ja avalik
internetipunkt, väljastatakse
broneeringuid.

Raamatukapp ja
tagastuskast suveperioodil
Foto: Maarja Evert
Viljandi linn, aktsiaselts Viljandi Veevärk ja aktsiaselts TREF Nord sõlmisid
ehituslepingu Uue tänava remondiks.

ehitustööde ajaks kahesuunaliseks.
Uut tänavat asub ehitama akt-

siaselts TREF Nord. Tööde kogumaksumus on 2 155 314 eurot.

Me ise loome elukeskkonna turvalisust
Mait Mürk,

Viljandi päästekomando pealik

Maikuu artiklis kirjutas päästeamet, mida me saame oma koduse elupaiga ohutumaks muutmiseks teha. Kuid meie turvatunne sõltub palju enamast, mis
ulatub koduuksest või -väravast
kaugemale. Heidamegi pilgu
turvalisusele laiemas vaates.

Päästjatele ligipääsu
tagamine
Õnnetuse juhtumisel ootame, et
abistavad jõud saabuksid kohale võimalikult kiiresti. Kortermajades aga takistavad päästjaid
sageli koridori või trepikotta laotud asjad. Trepikodadesse asju
pannes elavad korteriomanikud
väljaspool oma isiklikku omandit ja takistavad evakuatsioonipääsu, aga probleemi selles ei
nähta. Inimesed ütlevad, et meie
pääseme ju ilusti läbi! Tõesti –
piisava valgustusega, kiirustamata ja lisakoormuseta on see lihtne. Kuid päästjatele, kes tulevad
varustusega või soovivad pääste-

tud inimestega majast välja saada, mõnikord neid kanderaamil
kandes, jäävad niigi kitsad koridorid veelgi kitsamaks. Iga takistus seal suurendab komistamise,
kukkumise ja viga saamise ohtu.
Väga oluline on, et kortermajade ja muudegi hoonete ümbruses oleks liiklus, parkimine,
prügikonteinerite ja muude asjade ajutine või pikaajaline hoidmine korraldatud nii, et see ei
takistaks päästesõidukite juurdepääsu. Lõuna päästekeskus
palub korteriühistutel majade
ümbrus üle vaadata ja koostöös
omavalitsustega korraldada liiklus ja autode parkimine nii, et
tulekahju või õnnetuse korral
oleks päästeautode ligipääsuks
piisavalt ruumi igal ajal. Aidake
päästjatel aidata! Sellega teete
esimese sammu oma vara kiireks päästmiseks ja õnnetuse tagajärgede minimeerimiseks.

Veevõtukohad
Päästeameti tehnika ja päästjate kutseoskused on aastatega
palju arenenud ning väljapääs

leitakse ka raskematest olukordadest. Siiski juhtub, et paakidega kaasas olevatest veevarudest jääb tulekahju lõplikuks
kustutamiseks väheseks. Siis on
tähtis, et linnades oleksid töökorras hüdrandid ja maapiirkondades hea ligipääsuga veevõtukohad. Kasuks tuleb, kui
elanikud hoiavad silmad lahti
ning vajadusel korrastavad ise
või lasevad veevõtukohad korrastada. On tähtis, et need oleksid hästi märgistatud ja tagatud
nende aastaringne kasutamine.

Tule- ja veeohutus
Milline iganes kodumaa suvi tuleb, ei puudu sellest omad võlud. Pidutseme, teeme tuld ja
grillime, naudime veemõnusid.
Kõik need on pealtnäha lihtsad
ja ohutud tegevused, kuid siiski
kuuleme ja näeme pea iga päev
uudiseid, et on juhtunud õnnetus ning keegi viga saanud. Tagantjärele targutamine ei tundu
viisakas, kuid tahes-tahtmata
käib läbi mõte, et kui asju oleks
tehtud teisiti ja murekohta va-

rem märgatud, poleks õnnetust
juhtunud.
Lõket tee tuulevaikse ilmaga
ja jälgi, et lõkkekoht oleks ohutus kauguses hoonetest ja metsast. Lõket ei tohi jätta järelevalveta ja alati peavad juures olema kustutusvahendid. Põletada
ei tohi jäätmeid, sest sellest lenduv suits ja tahm kahjustavad
tervist. Tiheasustuses tuleb arvestada naabritega.
Kodulähedaste veesilmade
ohutumaks muutmiseks piisab
lihtsatest töödest. Olgu selleks
uue kaevukaane meisterdamine
või kodutiigi juurde ohutu ligipääsu loomine ja purrete paigaldamine. Hoolimata turvameetmetest tuleks lastel ja eakatel järskude kallaste juures
silm pidevalt peal hoida.
Teeme iseendale ja oma lähedastele pai sellega, et hoolime
nendest ja muretseme pisut igaühe turvalisuse pärast. Soovime
ju, et lähedased oleksid meie
kaaslased võimalikult kaua ega
juhtuks õnnetusi, millest jääks
meie hinge üks tühi auk ja kripeldus «Mis oleks, kui …».

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Viljandi linnaeelarve maht on üle 30 miljoni euro. Seisan hea selle
eest, et Viljandi linna raha kulutamisest oleks selge ülevaade ja et
linnal oleks eelarve ja eelarvestrateegia. Hoian linna rahakotil silma peal, et ei kulutataks rohkem, kui tulusid laekub. Nõustan oma
ajaliste võimaluste piires kolleege ja linnaelanikke mitmesugustes
linnaga seotud finantsküsimustes. Koostan eelnõusid ja kordasid,
mis reguleerivad linna igapäevast majandamist. Juhin rahandusameti tööd, kus iga kuu arvestatakse palka linnavalitsuse asutuste
(lasteaiad, koolid, huvikoolid, kultuuri- ja spordiasutused jne) töötajatele, keda on üle 800. Lisaks koostame rahandusametis iga kuu
2700 müügiarvet ning töötleme 1200 ostuarvet.
KUI KAUA TE OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses töötan 2007. aasta detsembrist, mil mind valiti sisekontrolöriks. Alates 2009. aastast olen rahandusameti juhataja.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: erakogu

MARIKA AASO,

rahandusameti juhataja

Teisipäevast reedeni kella
10–18 on avatud kõik saalid.
Laupäeviti kella 10–15 on
avatud kõik saalid.
Iga kuu viimasel reedel on
raamatukogu suletud, sisetööpäev.

Mulle meeldib Viljandi kogu oma olemuses, ilus ja linnaruumi mitmekesisuses. Siin kulgeb kõik paraja kiirusega ning puudu ei ole midagi. Tore on elada iga päev ühes Eesti mõnusaimas puhkuselinnas!

Raamatukappi pannakse tellimused, mis esmaspäeval
on raamatukokku jõudnud
enne kella 16.30; teisipäevast reedeni enne kella
17.30 ja laupäeval enne
14.30. Tellimused, mis on
edastatud nendest kellaaegadest hiljem, jõuavad raamatukappi järgmisel raamatukogu lahtiolekupäeval.
Iga kuu viimasel reedel (sisetööpäeval), kui raamatukogu on suletud, saab samuti raamatuid tellida raamatukappi.
Tellimused, mis on edastatud hiljem kui kell 16.30,
jõuavad kappi järgmisel raamatukogu lahtiolekupäeval.
Rohkem infot raamatukapi

kasutamisest leiab raamatukogu kodulehelt.
Raamatukogu peaukse juures olevasse tagastuskasti
saab laenatud trükiseid viia
ajal, kui raamatukogu on suletud. Laenaja tuvastatakse
tagastatud raamatu vöötkoodi abil.
Laenutähtajale saab pikendust, helistades telefonil 433
8660 või e-posti teel aadressil pikenda@raamatukogu.
viljandi.ee ja iseteeninduses
www.lugeja.ee.
Viljandi Linnagaleriid on
võimalik külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel, välja arvatud esmaspäeval, kui
on avatud ainult raamatukogu esimene korrus.

Lugejamäng
Raamatukogu sünnipäevaaasta igal kalendrikuul saab
osaleda lugejamängus, mille
ülesanded on seotud lugemise, kirjanduse ja raamatukoguga. Juunikuu lugejamängu ülesanne on kirjutada
meile, millise raamatu tegelase või autoriga pead en-

nast sarnaseks või kelle
moodi tahaksid ise olla. Vastuse võid lisada raamatukogu Facebooki või Instagrami
postituse alla, võid saata ka
e-kirjaga rene.vahtra@raamatukogu.viljandi.ee.
Vastanute vahel loosime
juuli alguses välja raamatu!

Juunikuu kuu tegija on
jalutaja
Käes on juba juuni ja meie
raamatukogu sünnipäevaaasta jätkub. Seekord palume lastel jalutada mööda Viljandi vanalinna, tutvuda majadega, kus on raamatukogu
lasteosakond 70 aasta jooksul asunud ja vastata küsimustele, mis on seotud nende majade, lastekirjanduse ja
Viljandi linnaga. «Jalutuskäik lasteraamatukogu jälgedes» küsimustelehe leiab raamatukogu esimese korruse
fuajeest ja lastesaalist.

Võimalusel saad küsimustiku välja printida raamatukogu kodulehelt. Tähelepanu, leht on A3 formaadis!
Vastused saatke 28. juuniks
e-posti aadressil viktoriin@
raamatukogu.viljandi.ee või
tooge raamatukogu laste- ja
noortekirjanduse saali. Ärge
unustage lisada oma nime ja
telefoninumbrit!
Osalejate vahel loositakse
välja auhinnad. Lõbusat
seiklemist!

Suvevaheaja mäng
linnaraamatukogus
15. juunil algas linnaraamatukogu traditsiooniline suvemäng, kus üheksal nädalal
järjest saavad lapsed raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalist lahendamist
vajava ülesande. Küsimused
ja ülesanded on seotud nii
kodulinna kui ka laia maailmaga; raamatute kui ka vabas õhus liikumise ja silmaringi avardamisega.

Suvemängus saavad osaleda lapsed kahes vanusegrupis, nooremad vanuses 6–9
ja vanemad vanuses 10–13,
aga mängida võivad ka natuke nooremad või natuke
vanemad lapsed. Suvemänguga võid endale sobival ajal
liituda!
17. augustil tuleb suvemängus osalenud lastele pidu
koos üllatuste ja mängudega.

Rohkem infot leiab facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu/ või raamatukogu.viljandi.ee/
üritused. Infot saab küsida ka 3. saali töötajalt.
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Kultuuri- ja spordisündmused
JUUNI
E 21
T 22

R 25
L 26

E 28

T 29

K 30

19.00	Kogukonnakino. Valner Valme soovitab: «Inimjaht»
(USA) Forum Cinemas Centrum
12.00 Vanasõidukite näitus Viljandi linnastaadioni ümbrus
14.00 Vabaduse platsi avamine Vabaduse plats
18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
18.00	Premium-liiga: Viljandi JK Tulevik vs. Pärnu JK
Vaprus Viljandi linnastaadion
10.00	LTK Sakala XXXVII karikasari lauatennises Viljandi
spordihoone
15.00	Eesti MV jalgpallis, II liiga: Viljandi JK Tulevik U21
vs. FC Kose Kunstmuruväljak
19.00	Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III
vs. Tartu JK Welco X Kunstmuruväljak
18.00	Heitjate 2021. aasta seeriavõistlus Paalalinna kooli
spordiväljak
19.00	Kogukonnakino. «Suveniir» (Suurbritannia) Forum
Cinemas Centrum
18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
19.00 «Raamid» (esietendus) Seasaare teater
19.00	Kogukonnakino. «Tomatid ja Wagner» (Kreeka)
Forum Cinemas Centrum

P 04

E 05
T 06

K 07

N 08

JUULI
N 01

R 02
L 03

19.00 «Neli rüütlit» Ugala teater
19.00 «Neli rüütlit» Ugala teater
11.00 29. sõuderegatt «Viljandi paadimees» Viljandi järv
15.30	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
17.00 «Neli rüütlit» Ugala teater

R 09

20.00 Jaan Tätte «Ilus hetk» Sakala keskuse hoov
10.00	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
17.00 «Neli rüütlit» Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
19.00	«MuusikaSündmus»: Danel Erdmann’s Velvet
Revolution feat Jaak Sooäär Pärimusmuusika ait
12.00	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
10.00	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
18.00 Suvevolle Viljandi järve rand
19.00	Viljandi vanamuusika festival: festivali avamine,
«Viljandi Linnakapell ja sõbrad», Raamatu «50 aastat
vanamuusikat Viljandis» esitlus Viljandi muusikakool
19.00	Viljandi vanamuusika festival: «Caro! Bella!»
Viljandi baptisti kirik
19.00	Eesti MV jalgpallis, II liiga: Viljandi JK Tulevik U21
vs. Raasiku FC Joker Kunstmuruväljak
12.00	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
17.00	XXVI järvejooksusari ja XVI kepikõnnisari
Tenniseväljakud
19.00	Viljandi vanamuusika festival: «Rockbarokk»
(muusikat klassikast pogerokini) Pärimusmuusika
ait
19.00	Amor Trio kontsertetendus «Selles süüdi on mai»
Kaevumägi
19.00	Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III
vs. Tartu Team Helm Kunstmuruväljak
12.00	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone

L 10

P 11

E 12
T 13

K 14

R 16
L 17

P 18

19.00	Viljandi vanamuusika festival: «Piazzolla 100»
Pärimusmuusika ait
10.00	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
19.00	Viljandi vanamuusika festival: Juri Martõnov
Viljandi Jaani kirik
10.00	55. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordihoone
16.00 «Kukerpillid kukega kirikutes» Viljandi Pauluse kirik
17.00	Viljandi vanamuusika festival: Baroccade Viljandi
baptisti kirik
18.00	Heitjate 2021. aasta seeriavõistlus Paalalinna kooli
spordiväljak
18.00	Suvevolle Viljandi järve rand
17.00	Jaan Saare ja Ardo Sägi tušijoonistuste näituse
«Nota ViTa» avamine Viljandi vana veetorn
19.00	Tipneri KV jalgpallis: Viljandi JK Tulevik U21 vs.
Tallinna JK Piraaja Kunstmuruväljak
20.00	Tarmo Pihlapi laulude õhtu «Oled puudu vaid sa»
Sakala keskuse hoov
19.00	Henrik Normanni juubelietendus «Nuta või naera!»
(Komöödiateater) Kaevumägi
10.00	Eesti MV rannakäsipallis, III etapp Viljandi järve
rand
11.00 Viljandi veefestival 2021 Viljandi järv
12.00 21. Mulgi rattamaraton Vabaduse plats
16.00	Premium-liiga: Viljandi JK Tulevik vs. JK Narva
Trans Viljandi linnastaadion
18.00	Naiste meistriliiga: Viljandi JK Tulevik ja SuureJaani ÜN-Pärnu JK Vaprus Kunstmuruväljak
10.00 Viljandi veefestival 2021 Viljandi järv

Näitused
VILJANDIS VABADUSE PLATSIL JA
TASUJA PUIESTEEL

saab tutvuda tänavaruumi näitusega «Viljandi enne ja nüüd. Mõisaaiast Vabaduse platsiks». Näitust saab vaadata suvehooaja lõpuni. Näituse avamine on 22.
juunil kell 14 koos Vabaduse platsi piduliku avamisega. Selleks puhuks teeb piirkonna ajaloo teemal kolm giidituuri Heli Grosberg
Viljandi muuseumist. Tuurid algavad kell 12, 13 ja 15.30. Alguspunkt on näituse vaatmiku number 1 ees Tasuja puiestee alguses
kohviku Fellin kõrval.
Viljandi muuseumi ja Eesti ajalooarhiivi kogudest on välja valitud vanad fotod XIX sajandi lõpust ja XX sajandi algusest, mis
on paigutatud linna nende kunagisse pildistamise kohta. Fotosid
vaadates ja pisut kõrvale astudes
on näha sama vaadet, ainult et
umbes sada aastat hiljem. Mis on
muutunud, mis on jäänud, seda
saab iga inimene ise avastada.
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

Avatud on Süüria autsaiderkunstniku Adib Fattali (1962) näitus.
Alates 2000. aastate algusest
on Adib Fattali töid eksponeeritud väga erinevates paikades üle
maailma, muu hulgas on tema
näitust kureerinud Londonis The
Museum of Everything. Näituste
geograafia on tõepoolest muljet
avaldav, hõlmates nii Kanadat,
Poolat, Pakistani, Belgiat, USA-d,
Liibanoni, Armeeniat, Austriat,
Egiptust, Inglismaad, Türgit, Hollandit, Indiat ja teisi riike.
Adib Fattali kunstis segunevad
eri rahvaste kultuuritraditsioonid, sealt võib leida vihjeid mošeede mosaiigikunstile, Palestiina tikanditele, Pärsia kunstile ja
Euroopa naivismile. Tema maalid on täis värve ja liikumist ning
kujutavad näiteks linnades ja
külades enne ja praegu elavaid
õnnelikke inimesi, kes elavad
oma igapäevast elu. Kõiki neid
stseene on kujutatud absoluutse
veendumusega, et harmoonia
on ühise päikese all võimalik.

Avatud on ka naivist Debora
Gutmani maalide, siidiaplikatsioonide, mitmeosaliste kunstiteoste ja skulptuuride näitus.
Debora Gutman õppis Berliini
kunstiülikoolis muusikat. Aastaid
õpetas ta laulmist ja klaverimängu ning esines Saksamaal, Iis
raelis, Ungaris ja Prantsusmaal.
Pärast tütre Arnina sündi aastal
1988 keskendus ta pigem kunstile. Tema esimene isikunäitus
(graafikanäitus) oli 1992. aastal.
Debora Gutman astus Steglitzi
kunstnike rühmitusse (Künstlergruppe Steglitz), mille kaks liiget Bernd Beck ja Ebrahim Ehrari olid ühtlasi tema õpetajad.
Nende ühisnäitus oli Berliini vaba kunstinäituse (Freie Berliner
Kunstausstellung) raames Berliinis. Aja jooksul leidis ta uue
väljenduslaadi ja stiili, väga tihti võib tema elegantsetel ja värvikatel naivistlikel maalidel näha naisakte poseerimas ja paarikesi tantsimas. 2011. aastast
kuulub ta Iisraeli naivistide rühmitusse.
Vaadata saab veel Läti autsaiderkunstniku Juris Mihelsi näitust.
Juris Mihels (1961) elab Amata piirkonnas Skujene vallas Lätis. Maalimine tuli Jurise ellu 25
aastat tagasi, mil teda apostel
Andrease nimel õigeusklikuks
ristiti ja ta küla õigeusu kiriku lähedusse elama asus. Juris maalib peamiselt kirikuid, harvem lisab piltidele teisi lemmikmotiive
nagu laevad, hobused ja džiibid.
Teda rõõmustab kirikute nägemine, ta näeb neid ka unes. Järjekordset pilti maalides räägib
ta tihti, et just sellist oli ta eelmisel ööl unes näinud. Nii ongi
päriselus nähtu ja unenägudes
ilmuv saanud omapärasteks
kunstiteosteks, mille sarnaste
motiivide variatiivsus ja tööde
rohkus on imekspandav.
LINNAGALERII,

Tallinna tänav 11/1
30. juunini on avatud Martin
QBA maalinäitus «Vaba nagu
lennuk».

Sinasõprus lennukite ja reisimisega on maalidele toonud lõputu vahemeresinise ja sellega
harmoniseeruva külmõrna ja
toore värvigamma. Abstraktne
ja kujutav, fantaasia ja tõsielu
lähevad omavahel lootusetult
sõlme. Maal «Millest kondenspiim on tehtud» võis alguse saada konservipurgist, lennukist,
lennuki vasakust jutist või
DNA-katketest taustal.

kama mõlema linna detaile, siluetidünaamikat, rakursse ja autorite erinevat käekirja.
Ardo on joonistaja par excellence, tema stiil on jõuline, tundlik ja täpne. Jaan jällegi tegeleb
pigem kirjutamisega, punktid ja
kriipsud hakkavad alles distantsilt kujutisi moodustama.

3. juulist esitleb Soome kunstirühmitus Arteground traditsiooniliselt oma värskemaid taieseid.

Avatud on näitus «Viljandi raamatukogu aastatel 1940–1941».
Näitus Viljandi raamatukogu
saatusest Nõukogude okupatsiooni esimesel aastal 1940–
1941. Sellesse perioodi langeb
kõige masendavam osa Eesti
raamatukogude ajaloos. Leninlik lammutustöö oli põhjalik,
nõukogudevaenulikuks osutusid
peaaegu kõik varem välja antud
raamatud, Tartu ülikooli trepikodades raiuti tükkideks isegi
Miki-Hiire koomiksid. Seati sisse tsensuur ja raamatukogud
muudeti nõukogude ideoloogia
kandjateks.

SAKALA KESKUS,

Tallinna tänav 5
29. juunini on avatud autospordiala fotonäitus «Veoautokross
läbi aegade».
Veoautokrossiveteran Kalle Allik on koos kolleegidega pühendunud üle viie aasta veoautokrossi ajaloo uurimisele, jäädvustamisele ning ala populariseerimisele. Värvikas materjal
vormus käesolevaks näituseks.
Teemadeks on pöörased algusaastad, tippaeg 1960–1970ndatel,
veobagikrossi
sünd
1980-ndatel ja tänapäev.
Sakala keskuse hoovis on väljas ka üks päris ehtne krossisõiduk ning fuajees postamentidel
munakoorteks kutsutud kiivrid.
VILJANDI VANA VEETORN,

Laidoneri plats 5

11. juulini saab tornis vaadata
Sille Kima muusika- ja videoinstallatsiooni «Nahanälg». Tundlik ruum voogavate helide, liikuvate piltide ja tajudega viib
vaataja liikideülesesse intiimsesse maailma. Inimene ei ole
kõige keskpunkt, vaid osake
paljususest. Sissepääs torni piletiga.
15. juulil avatakse Jaan Saare ja
Ardo Sägi tušijoonistuste näitus
«Nota ViTa».
Viljandi ja Tallinna (Vi Ta) linnavaadetele keskendunud näitus kutsub torni külastajat mär-

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

26. juulini on avatud rändnäitus Hans Christian Andersenist.
Hans Christian Andersen on
muinasjuttude autorina tuntud
ja tunnustatud üle maailma
ning tema lugusid saab tänapäeval lugeda 160 keeles. Pika
kirjanikutee jooksul ilmus temalt 156 muinasjuttu, 24 luulekogu (umbes 800 luuletust), 43
näidendit, 11 romaani ja novelli, 21 reisikirja, 10 eluloolist
teost ja 36 lühijuttu.
31. juulini on avatud maalinäitus «Viis viljandlast» (Evi Kaur,
Veera Lauk, Mare Hirv, Arvo Sadam ja Meelis Mälksoo).
Evi Kaur on oma töödega näitustel esinenud juba aastast
1978. Tema tööd on olnud nii
isiku- kui ühisnäitustel 74 korral Viljandis, mitmes teises Eesti linnas ja 1993. aastal Rootsis.
Veera Lauk on oma töödega
osalenud kõikidel Viljandi
kunstnike ühisnäitustel. Tema
töid on aegade jooksul ekspo-

neeritud nii Eesti linnades kui
ka Soomes.
Mare Hirv saab inspiratsiooni
maalideks lapsepõlvemaastikest, lindudest ja loomadest.
Talle meeldib leida erinevaid
vaatenurki ja luua nendest
müstiliselt mõjuvates värvides
pilte.
Arvo Sadama igapäevarutiini
loovad tasakaalu muusika ja
kunst. Maalimiseks motiivide
leidmine ja värvidesse süvenemine loob temas meelerahu.
Meelik Mälksoo on esinenud
näitustel aastast 1987. Ta on
osalenud aastatel 1987–1990
Tartu kunstinäitustel ja graafikanäitustel. 1990. aastal oli näitus Viljandi muuseumis. Alates
1992. aastast on osalenud Viljandi kevad- ja sügisnäitustel.

mestest meie kõrval. Lions Klubi Viljandi Ellips ühendab 28
rõõmsameelset ja teotahtelist
naist. Näitus on kokkuvõte klubi 20 tegutsemisaastast.

VILJANDI MUUSEUM,

Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii külastamiseks
helistada telefonil 5367 7566.
Info: www.thegalerii.com.
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26. juunini saab vaadata Meelis
Kihulase näitust «Puud ja inimesed. Kummardus Ants Viiresele».
Näitus tutvustab meie metsades
kasvavate puuliikide iseärasusi ja
omadusi ning nendest valmistatud endisaegseid tarberiistu.
Rahvapäraste esemete ja puidu
kasutusvõimalusi tutvustavate
stendide vahendusel annab näitus põhjaliku ülevaate 15 puuliigi olulisusest talumajapidamises.
1. juulil avatakse muuseumis
näitus «Mööbel tuli külla».
Näitus toob esile seni varjus
püsinud peatüki Eesti mööbliajaloost. Näitusel eksponeeritud
XIX ja XX sajandi vahetuse talumööbel materialiseerib siia
jõudnud rahvusvaheliste kunstistiilide (juugend, ampiir, barokk, rokokoo, biidermeier, historitsism jt) mõjutused talurahva seas, tuues ühtlasi esile nende käsitöö- ja jäljendusoskused
ning ilumeele.
Muuseumi teisel korrusel on
vaatamiseks väljas näitus «Lions
Klubi Viljandi Ellips 20».
Lionsi liikumine tähendab vabadust, austust ja hoolimist ini-

RÜKI GALERII,

Tartu tänav 7c
18. juulini on avatud Kristi Kongi värviküllane maalinäitus «Kujuteldavad olendid videvikus 2».
Kunstnik kujutab vaikelusid ja
olendeid meie ümber, kunagisi
minevikust, aga liikudes ka
praegusesse aega. Nad meenutavad oma värviga kaugeid
olendeid, kellega saaksime end
samastada.
GALERII IMAGI,

Tartu tänav 80b

PAULUSE KIRIK

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

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–15, teisipäeviti ja neljapäeviti kella
13–18.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a

Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

