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Foto: Maarja Evert (Viljandi Linnavalitsus)
Eelmisel nädalal jõudsid Bolti elektrilised tõukerattad ka Viljandi tänavatele.

Bolti tõukerattaid saab laenutada ka Viljandis
Alates 12. maist saab Bolti
elektrilisi tõukerattaid
laenutada ka Viljandis.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul sobivad elektritõukerattad Viljandisse vägagi kenasti. «Viljandi on innovaatiline ja
nooruslik linn ning tõukerattad
sobivad linna tulevikku vaatava
mõtteviisiga väga hästi. Meil on
mõnusalt väike linn, et elektrilisi tõukerattaid suvisel ajal lisaks lõbusõitudele ka auto asemel näiteks kodust tööle või
poodi sõitmiseks kasutada,» ütles Timpson. «Suvi on tulekul ja
me kutsume kõiki inimesi meile Viljandisse külla. Kellel jalutamiseks mahti ei ole, saab endale vabalt tõukeratta rentida ja
sellega meie suurepärast linna
oma silmaga vaadata,» lisas
Timpson.
Tõukerataste laenutamiseks
tuleb avada Bolti rakendus ning
vajutada rakenduse paremal
üleval nurgas olevale tõukeratta ikoonile. Seejärel näeb klient
enda lähedal asuvate tõukerataste asukohti. Tõukeratta saab
lahti lukustada sellel oleva

QR-koodi abil. Rataste lahtilukustamine maksab 50 senti, iga
sõiduminut maksab 15 senti.
Esmakordsel Bolti tõukeratta
kasutamisel kuvab rakendus

sõitjale tõukeratta kasutusjuhendi. Tõukeratastega saab liikuda maksimaalselt 25 km/h,
kuid iga sõitja peab seejuures
veenduma, et valitud kiirus

oleks talle endale ja teistele liiklejatele ohutu. Sõidu lõppedes
tuleb kasutajal tõukeratas jätta
kõnnitee äärde nii, et see ei takistaks teisi jalakäijaid. Piirkon-

nad, kuhu tõukeratast jätta
võib, on rakenduses oleval kaardil tähistatud. Tõukeratast saab
rentida alates 16. eluaastast.
Viljandis on 11 tõukerataste
parkimispunkti.
• Viljandi haigla juures
• Uueveski Konsumi juures
• Jaani Lihapoe juures
• Rannakohviku juures
• Raekoja platsil

Viljandi
arvudes

• Männimäe Selveri juures
• Lääne bussipeatuse juures
• Bussijaama juures
• Raudteejaama juures
• Ugala teatri juures
• Järve platsil
Bolti tõukerattaid saab Eestis
rentida veel Tallinnas, Tartus,
Pärnus, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Narvas, Jõhvis ja Rakveres.

• Registreeritud elanikke: 16 794
• Sünde aprillis: 5
• Registreeritud töötuid: 522
• Töötusprotsent: 6,8*
• Vabu töökohti: 172*
• Keskmine palk: 1266*

* Maakonna näitajad

Foto: Maarja Evert (Viljandi Linnavalitsus)
Linnapea Madis Timpson tegi esimese proovisõidu Raekoja platsil.

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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Linnavalitsuselt
saab taotleda
toimetulekutoetust
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Head lapsevanemad! Kui teie
laps on saanud või saamas kaheaastaseks ja teil tekib küsimusi, kuidas teda paremini
mõista või talle sobivalt vastata, siis on paras aeg vaadata,
millised sõnad kuuluvad teie
lapse sõnavarasse. Selleks pakub Viljandi Päevakeskus
koostöös Tartu ülikooli teadlastega võimalust suurendada
kindlustunnet ja osaleda erikoolituse saanud Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede
osakonna logopeedi Taimi
Luuri loengutel Viljandi Perepesas.
Logopeed Taimi Luuri kasutab McArthus-Batesi testi lühiversiooni, mis annab esmase
pildi 2–3-aastaste laste sõnavara, grammatika ja suhtlemise arengust. Vahendi eesmärk
on kinnitada probleemide olemasolu ehk eristada ootuspärasest väiksema keeleoskusega lapsi eakohaste võimetega
lastest. Testi põhjal saab kind-

Reformierakonna saadikurühma
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perede osakonna juhataja

Tiit Jürmann,

Pä

Viljandi Päevakeskuse laste- ja

laks määrata võimalikke mahajäämusi juba väga varases
eas ning määratleda vajadust
lapse täpsemaks uurimiseks.
Lapsevanematel palutakse
märkida sõnad, mida nende
laps kasutab ning vastata küsimustele lapse keelekasutuse
ja grammatika kohta. Andmete kogumiseks kasutatakse
testi veebiversiooni ja paberil
teste. Testi täitmine on kiire ja
mugav. Küsimustiku tulemusi
kasutatakse ainult perele individuaalse tagasiside andmiseks. Tagasiside antakse meili
teel. Samuti saavad lapsevanemad logopeedilt infot, kuidas parimal moel lapse kõne
arengut toetada.
Viljandi linnas on võimalik
2–3-aastaste laste vanematel
pöörduda info saamiseks Viljandi Perepesa poole telefonil
5915 1035 (Eliise Vainurm)
või e-posti aadressil viljandi@
perepesa.ee.
Järgmine kohtumine lapsevanematega on 15. juunil kella 17.30–19 Zoomi keskkonnas, vajalik eelregistreerimine
14. juuniks.
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Päevakeskuses saab kahe- ja
kolmeaastaste laste sõnavara
ja suhtlemise arengut testida
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rot, igale järgnevale täisealisele liikmele 120 eurot ja alaealisele liikmele 180 eurot.
Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada:
• vormikohane avaldus (esmakordsel taotlemisel või
andmete muutumisel esitab
taotleja oma pere isikuandmed ja andmed vara kohta);
• kõigi leibkonnaliikmete
taotluse esitamise eelse kalendrikuu pangakontode väljavõtted;
• alalise eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument
(üürileping, kasutamise leping vms);
• üle 16 aasta vanuste õppivate pereliikmete kohta tõend
koolis õppimise kohta, mis
esitatakse esmakordselt taotlemisel ja edaspidi iga õppeaasta alguses;
• jooksval kuul tasumisele
kuuluvad eluasemekulude originaalarved ja -maksukviitungid (üüri, hooldustasu, vee,
kanalisatsiooni, prügi, elektri,
majapidamisgaasi, kütte jms
kohta).
Toimetulekutoetuse avaldusi koos lisadokumentidega
võetakse vastu kuni kalendrikuu viimase tööpäeva vastuvõtuaja lõpuni Viljandi linnavalitsuse sotsiaalametis aadressil Johan Laidoneri plats
5a, Viljandi. Vastuvõtt: E kella 9–11; T, N kella 14–16.
Lisainfot saab helistades sotsiaalameti
telefonidel
435 4761, 435 4759, 528 3723,
5368 2821; kirjutades e-posti
aadressil karin.kiis@viljandi.
ee, gaide.mikkor@viljandi.ee;
Viljandi linnavalitsuse koduleheküljelt http://www.viljandi.
ee/toimetuletoetuse-taotlemine.

Kuidas hindate sõiduteede seisukorda Viljandi linnas? Millised on
teie hinnangul suuremad murekohad ning milliseid arenguid
Viljandi selles valdkonnas vajaks?
Pä

Uueks kütteperioodiks valmistudes tuletab linnavalitsus
meelde, et suurenenud eluasemekuludega toimetulekuks
on võimalik taotleda toimetulekutoetust. Toimetulekutoetuse taotlemisel arvestatakse
ka kütte (sealhulgas küttepuud ja muud küttematerjalid) ostuga kaasnevaid kulusid. Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumusest võetakse arvesse kaugküttega, kaugkütteta ja elektriküttega eluruumide puhul
olenemata kütuseliigist kuni 5
eurot normpinna ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus.
Sotsiaalselt põhjendatud
norm on reaalne ruutmeetrite
arv, aga mitte enam kui 18 m²
eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15
m² perekonna kohta. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele
võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m². Kaugkütteta
eluruumis mitte rohkem kui
600 eurot kalendriaastas.
Kütuse ostmisel arvestatakse
toimetulekuarvestuse sisse kulutused, mis on tehtud taotluse esitamise eelsel või taotluse
esitamise kalendrikuul. Toimetulekutoetuse eesmärk on tagada minimaalsed vahendid
esmavajaduste rahuldamiseks.
Toimetulekutoetust on õigus
saada Viljandi linnas omandiõiguse või üürilepingu alusel
üksi elaval isikul või leibkonnal, kelle möödunud kuu netosissetulek pärast eluasemekulude eest tasumist on alla
kehtestatud toimetulekupiiri.
Kehtiv toimetulekupiir esimesele pereliikmele on 150 eu-

Viljandi Linnavolikogu

Kui parafraseerida kuulsat kirjanikku Balzaci, siis võiks alustada väljendiga «Viljandi tänavate hiilgus ja viletsus». Ja nii
see on. On väga heas korras teid
ja on väga viletsas olukorras
olevaid. Ei hakka neid nimetama, toon välja vaid tänavate koguarvu, mis on 179, ja kogupikkuse, mis on 98 kilomeetrit.
Muide, Viljandi kõige pikem tee
on Riia maantee – 4090 meetrit – ja kõige lühem on Nisu tänav – vaid 69 meetrit. Heakorra poolest hindele viis paraku
kumbki ei kvalifitseeru, kuigi on
suhteliselt hästi läbitavad.
Enamik teid ja tänavaid ongi

sellises olukorras, et nad on läbitavad ja vast renoveeritud
teed on muidugi tõepoolest väga heas korras. Nende puhul tekib tunne, nagu oleks Helsingisse sattunud. Paraku on ka selliseid, millega üldse rahule ei või
jääda, näiteks Posti tänav, mis
lõpmatutest lappimistest näeb
päris jube välja. Või näiteks Liiva tänav, mis ei kannata mingitki kriitikat.
Kahjuks on selles viletsuses
süüdi linna rahakott, millest
vaid 650 000 on ette nähtud
teedele, nii hoolduseks kui remondiks. Räägin siin loomulikult ligikaudsetest summadest.

320 000 tuleb riigilt, ülejäänu
paneb linn oma eelarvest.
650 000-st kulub lumetõrjeks ja
muuks hoolduseks 330 000,
ülejäänust aukude lappimiseks
50 000, pindamiseks 120 000,
45 000 asfalteerimiseks, nipetnäpet veel ja ongi näpud põhjas. Ja siin vaatan ma väga tõsiselt riigiisade poole – omavalitsused ei suuda oma eelarvepositsioonidega mitte kuidagi tagada teede kvaliteetset korrashoidu. Kui ikka keskvalitsuselt
piisavalt rahaeraldusi ei tule,
siis jäämegi oma teeauke ja autosid remontima. M.O.T.T.

Viljandi sõiduteede seisukorda
hindan praeguse seisuga rahuldavaks. Viimastel aastatel on
linn rekonstrueerinud riigi toetuste abil mõned olulised tänavad (Pärnu maantee, Tallinna
tänav, Vaksali tänav). Selliste
linna läbivate põhisuundade
uuendamine ka jätkub. Käesoleval aastal saab loodetavasti renoveeritud Uus tänav, mis tagab
juba Tartu–Pärnu suuna tervikliku uuenduskuuri. Lisaks ootavad ees nii Hiire kui Tartu tänava remondid.
Põhilised sõiduteede murekohad on seotud peamiselt katen-

dite lagunemise ja kaevuluukide vajumisega. Lagunemisprotsessi pidurdamiseks tuleb pidevalt teha ennetustöid, mille
tarbeks kulub märkimisväärselt vahendeid. Linn peaks senisest enam tähelepanu pöörama raskeveokite linnas liiklemisele. Suuremate ehitustega
kaasneb paratamatult ka tänavate kahjustus. Peagi algava
haigla ehituse ajal soovitan ma
sellele eriliselt tähelepanu pöörata.
Minu hinnangul on praegu
halvimas seisukorras põhitänavatest Paala tee, Lääne tänav ja

Leola tänav. Peagi vajab uuendamist ka Riia maantee. Neile
tänavatele peame lähiaastatel
suunama põhilise tähelepanu.
Jätkata tuleb pidevaid remonditöid, et tagada sõiduteede elementaarne korrashoid. Loodan,
et suudame liiklejatena olla
mõistvad teetöödeaegsete piirangute vajalikkuses.
Loodan, et Viljandil on ka tulevikus võimalus saada täiendavat rahalist tuge teede uuendamiseks. Vaid omal jõul seda
tööd tehes kulub täiuslikkuseni
jõudmiseks veel palju aega.

Rahuldav, aga viimase kolme
aastaga on olukord oluliselt paranenud. Viljandis on kokku tänavaid 183, nende pikkus 98
km, pindala 614 209 m². Tänavad on linna omanduses, nende
katteks asfaltbetoon, killustik,
niinimetatud vaese mehe asfalt,
vanalinnas on taastatud munakivisillutis.
Olukorda ja sõidetavust on parandanud suured renoveerimisja ehitustööd. Kogu mahus saab
korda linna läbiv tuiksoon Pärnu maantee – Vaksali tänav –
Tallinna tänava viimane lõik.
Valuoja tunnel valmib sügiseks.
Tänavu ootab korrastamist teine tuiksoon Uus tänav, samuti
Tartu tänav, Lossi ristmik, Tallinna tänav, ehitame Hiire täna-

va. Uue tänava ehituseks eraldati Ratase valitsuse otsusega
miljon riigieelarvest. Ehitused
kallinevad, tuleb võtta laenu,
pattu ei näe! Järgitakse, jälgitakse ja saadakse kvaliteet. Eelmiste koalitsioonide periood riigis on olnud Viljandile hea, toetuseks partnerite koostöö siin,
arendustes meiegi töö.
Renoveerimist vajab Riia
maantee, aga enne tuleb leida
lahendus Männimäe liiklusele.
Liikluskorraldus ja parkimine
kesklinnas ja vanalinnas vajab
arutelu, peame ette nägema
veekeskuse mõju linna liiklusele.
Sõiduteede tapjad on meie
ilm, mis on kord soe, siis külm,
ja naastrehvid. Püüame teha

töid – pinnata, renoveerida –
tervikuna, koos vee- ja kanalisatsioonitöödega veevärgilt.
Tänavu algasid asfalteerimistööd juba mai teisel nädalal,
korda saab 3200 m² tänavapinda, linna eelarvest tuleb nendeks töödeks 47 000 eurot.
Värske asfaldi saavad kuue tänava lõigud: Leola, Jakobsoni,
Paala tee, ristmikud Reinu teel
ja Hariduse tänaval, Paala tee ja
Kevade tänaval ning Tallinna tänav linna piiril.
Kõnniteed ja kergliiklusteed
on halvemas seisukorras, aga
siingi olukord paraneb. Olen
minagi tähelepanu osutanud ja
ettepanekuid teinud. Mullu oli
tööde maht 200 000 euro ulatuses, kuid vajadused on suured.

Kuivõrd Viljandis on lähiaastatel pandud väga palju rõhku sellele, et linna peamiste sõiduteede olukord paraneks, on praegu
autojuhina vaadates seis rahuldav – linna läbivad sõiduteed
on enamjaolt renoveeritud ning
ka osa pisematest tänavatest on
aastatega paremini sõidetavateks muutunud.
Kui aga rääkida arengutest
ning tulevikustsenaariumidest,

siis nüüdseks on aeg seal, et Viljandi visioon peaks vaatama autodest kaugemale ning fookusesse tuleks tõsta ka jalgratturid
ja jalakäijad ning erivajadustega linlased, et ka väljaspool neljarattalist metallkuubikut oleks
linnas mugav, turvaline ning
otstarbekas liikuda.
Nüüdisaegne linnaruum eeldab linnaosadega loogiliselt
ühendatud rattateede rajamist

auto- ja jalakäijateest eraldatuna; kõnniteede korrastamist; vanusest, erivajadusest ja transpordivahendist sõltumatut ligipääsetavust linna kõige olulisematesse asutustesse ning miks
mitte kaaluda ka teatud piirkondades autovabade tänavate tekitamist, et neid avada ainult jalakäijatele. Lühidalt – teid oleme
juba rajanud küll, nüüd oleks
aeg tänavatele mõtlema hakata.

Kris Süld,

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Mida teha, kui sul on aias
Lusitaania teeteod?
Reet Alev,

linnaarengu peaspetsialist

Hispaania teetigu ehk Lusitaania teetigu on Eesti aednikke
viimastel aastatel kimbutama
hakanud võõrliik. Tigu on jõudnud ka Viljandisse ning kanda
kinnitanud vanalinna aedades
ja mujalgi. Temast lahti saada
pole enam võimalik, kuid tema
levikut ja arvukust saab piirata.
Parimaks tõrjeviisiks on teetigude ja nende munade kokkukorjamine ja hävitamine. Võitlus
selle liigiga on tulemuslik ainult
siis, kui seda tehakse korraga
terves piirkonnas.
Linnavalitsus kutsub kõiki Viljandi elanikke korjama kokku
Lusitaania teeteo isendeid.
Selleks korja Lusitaania teeteo
isendid anumasse ja kalla peale
keev vesi. Kasuta kummikindaid!
Surmatud isendid pane kilekotti
või plastpudelisse, sule need ja
vii tigude kogumise konteinerisse, kust need viiakse hävitamisele. Tigude kogumise hõlbustamiseks ja nende meelitamiseks so-

bivad näiteks arbuusi- ja melonikoored või õllega anumad.
Elusaid isendeid ei tohi viia
mujale (näiteks metsa või parki), sest nii levitad neid. Suhtle
kindlasti naabritega, et ka nemad korjaksid oma aedadest
teeteod kokku.
Linnavalitsus paigutab lähiajal
Viljandisse nelja kohta 140-liitrised konteinerid, kuhu saab
viia surmatud Lusitaania teeteod suletud kilekottides või
kinnistes plastpudelites.
Konteinerid on märgistatud
ning need asuvad järgmistes
kohtades:
• Musta tee ja Looga tänava
ristmikul,
• Põltsamaa tee ja Kreegi tänava ristmikul,
• Ranna puiestee ja Pika tänava ristmikul,
• Ranna puiestee ja Liiva tänava ristmikul.
Konteinereid tühjendame regulaarselt ning kogutu viiakse
kahjutustamisele Väike-Maarjasse aktsiaseltsi Vireen loomsete
jäätmete käitlemise tehasesse.

Linnaraamatukogu ootab
Esimese teisipäeva ja Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi liikmeid ühisele kohtumisele, mis leiab aset veebis 19. mail algusega kell
17. Iga osaleja saab valida
vabal valikul ühe raamatu,
millest ta tahab teistele rääkida.
Arutame ka suvise lugemi-

pühkija. Põledes pigi paisub ja
lõhub kütteseadme osad, millest
tekib otsene tuleoht hoonele.
Tihti näevad päästjad, et kohustuslikku mittepõlevast materjalist katet kütteseadme ees
ei peeta oluliseks. Veel halvem,
kui me leiame küttekolde eest
«ootava» põlevmaterjali. Kuuleme juttu: «Ma olen hoolas ja midagi ju ei ole juhtunud», kuid
samas on põrandal näha põlemisjälgi. Seni on vedanud, aga
kui õnn lõpuks otsa saab?
Parem oleks oht ruumidest
eemaldada kohe.

Kütteseadme
kasutamine

Rikkest kütteseadmes, hooletusest kütmisel või tahma süttimisest saab alguse iga kümnes tulekahju. Kevadel on paras aeg
kütteseadmed üle vaadata ja
puhastada, et õnnetusi vältida.
Puhastatuna kestab küttekeha
kauem ega sea ohtu inimeste
elu ja vara. Seadme hooldust ei
tasu jätta sügiseks, aktiivse kütmisperioodi algusesse, kui tahm

Kütmiseks ei sobi puitmaterjalid, mis on värvitud, immutatud
või muul viisil kemikaalidega
töödeldud. Samuti ei tee ahjule
head prahi või märgade puudega kütmine. Sellest tekib kütteseadmesse pigi, mida ei suuda
sealt eemaldada isegi korstna-

Rege rauta suvel,
vankrit talvel

Lusitaania teetigusid peavad
korjama ja hävitama kõik naabrid, muidu pole tõrjest kasu. Kindlasti ei tohi kokku korjatud lusitaania teetigusid loodusesse lahti lasta, nii aitad neil vaid levida!
Täiendavat infot leiab järgmistelt veebilehtedelt.

https://www.keskkonnaamet.
ee/et/eesmargid-tegevused/
voorliigid/hispaania-teetigu
https://www.keskkonnaamet.
ee/sites/default/files/voorliigid/voldik_lusitaaniateetigu.pdf
teokaart.keskkonnaamet.ee
https://bit.ly/3eGMTBe

on korstnas kinni ja korstnapühkijate järjekorrad pikad.
Õnnetuste vältimiseks soovitab
päästeamet aasta läbi kasutatavaid kütteseadmeid puhastada
vähemalt kaks korda aastas ning
hooajaliselt kasutatavaid seadmeid üks kord aastas. Korra viie
aasta jooksul peab ahju, kaminat
või pliiti ning nende korstnat ja
ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega
isik, kes annab ühtlasi ülevaate
kütteseadme seisukorrast.
Eramajades võib korstnat pühkida ka ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski
üle vaatama kutseline korstnapühkija. Korterelamutes ja ridaelamutes peab küttesüsteemi
puhastama igal aastal vähemalt
korra kutsetunnistusega korstnapühkija.

Muutused
Käesoleva aasta märts tõi kütteseadme omanikele mitu uut kohustust ning elu muutus veidi
mugavamaks. Enam ei pea me
meeleheitlikult meeles pidama,

kuhu sai pandud korstnapühkija tööd tõendav akt või millal
viimati korstnapühkija kütteseadmeid hooldas ja kontrollis.
Alates esimesest märtsist kannavad korstnapühkijad kütteseadmete hooldused kütteseadmete
portaali, mis on leitav veebiaadressil https://kuttesusteem.
paasteamet.ee/login.
Teine oluline muudatus on
see, et vingugaasiandur on kohustuslik. Kui jälle tundub, et
keegi kusagil püüab meid kiusata, siis ei ole see tegelikult nii.
Selle seadme olulisusest on palju räägitud, kuid suhteliselt vähe on olulist abimeest soetatud.
Samas tuleb päris tihti kiirabile
või päästeametile teateid mürgisest vingugaasist tingitud terviseriketest ja õnnetustest. Vingugaasiandur on väärtuslik abimees, kes annab märku, kui
kütteseade ei tööta hästi või siiber on liiga vara suletud.
Ohutus on meie elus oluline ja
me ootame seda ühiskonnalt
tervikuna. Igaüks peab aga selle loomiseks ise panustama.
(Päästeamet)

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Volikogu peaspetsialisti töö on linnavolikogu ja selle komisjonide
asjaajamise tagamine ning teabehalduse korraldamine, ühtlasi linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses olen töötanud 10 kuud.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Viljandis on üliilus ning väikese lapse emana leian, et Viljandi on
ideaalne linn laste kasvatamiseks, siin on turvaline ning kõik vajalik on lähedal.

Foto: Erakogu

HELENA TIIVEL,

volikogu peaspetsialist

se plaane. Veebivestlusega
võivad julgesti liituda ka
uued huvilised.
Kõik, kes soovivad osaleda,
andke oma soovist 18. maiks
märku e-posti aadressil
huvijuht@raamatukogu.
viljandi.ee. Samal aadressil
võib ühendust võtta ka siis,
kui vajate tehnilist nõu koosolekuga liitumise asjus.

Lugejamäng

«Miks see just meiega juhtuma pidi?»
«Miks see just meiega juhtuma
pidi?» Tuleb tuttav ette? Need on
tihti esimesed sõnad, mis tulevad
keelele, kui on juhtunud õnnetus. Kui mitte endaga, siis juhtub
õnnetus lähedase või tuttavaga
ja taas kerkib tuttav fraas pähe.
Parem küsimus on, mida saanuks
teha teisiti? Õigem oleks kohe
endalt küsida, mida ma saan
praegu ära teha, et minuga õnnetust ei juhtuks. Kui vähegi tähelepanelikult ringi vaadata, on
näha, et enese kaitsmiseks on teha palju. Olgem ausad, su heaolu
eest ei seisa peale sinu enda keegi teine. Väikeste tegevustega annab ohutuse tagamiseks kokkuvõttes palju saavutada.

Linnaraamatukogu
raamatuklubide
veebikohtumine

Raamatukogu sünnipäevaaasta igal kalendrikuul saab
osaleda lugejamängus, mille
ülesanded on seotud lugemise, kirjanduse ja raamatukoguga. Maikuu lugejamängu
ülesanne on kirjutada meile
raamatust, mis on sind motiveerinud, inspireerinud, lisa kindlasti ka autor ja täp-

ne pealkiri. Vastuse võid lisada raamatukogu Facebooki
või Instagrami postituse alla, võid ka saata meiliga rene.vahtra@raamatukogu.viljandi.ee.
Vastanute vahel loosime
juuni alguses välja raamatu
ja torusalli kirjaga «Pipa armastab lugeda!».

Lugemisbingo kutsub
lugemiselamusi jagama
Lugemisbingo on raamatukogu juubeliaasta tähistamiseks korraldatud vahva
mäng kõikidele, kes lugeda
mõistavad – nii väikestele
kui suurtele.
Mängus osalemine on lihtne: tuleb vaid mängulehel
olevatele teemadele loominguliselt lähenedes end kõnetavaid raamatuid lugeda,
nende pealkirjad mängulehele kirja panna ning raamatukogule saata. Täidetud

mängulehti ootame novembri lõpuni.
Lugemisbingo reeglitega
saate tutvuda raamatukogu
kodulehel, blogis ja mängulehel oleval juhendil. Mängulehti ja/või lugemissoovitusi võib igal ajal saata e-kirjaga kultuurikonks@gmail.
com, esitada vabas vormis
paberil teenindussaalidesse
või täites veebis mänguankeet. Osalejate vahel loositakse välja auhindu!

Maikuu tegija on joonistaja
Algab raamatukogu 110.
sünnipäeva-aasta maikuu
tegija väljaselgitamine. Seekord palume lastel valmis
otsida pliiatsid, vildikad ja
värvid, sest nüüd tuleb
oma kunstianne proovile
panna.
Ülesanne on joonistada
pilt raamatust, raamatutegelasest või mõnest sündmu-

sest selles raamatus, mis sulle on väga meeldinud. Joonistuse juurde kirjuta, millisest raamatust sa pildi joonistasid, lisa oma nimi ja
kontaktandmed ning too palun oma joonistus raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali.
Võistlustöid ootame kuni
27. maini.

Koolivaheaja suvemäng
linnaraamatukogus
Teisipäeval, 15. juunil algab
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, samuti raamatute ning vabas
õhus liikumise ja silmaringi
avardamisega. Suvemängus
saavad osaleda lapsed kahes

vanusegrupis, nooremad vanuses 6–9 ja vanemad vanuses 10–13 (võivad osaleda
ka natuke nooremad või natuke vanemad lapsed). 17.
augustil on 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.

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

Esmaspäev, 17. mai 2021
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Kultuuri- ja spordisündmused
Üritustest osavõtt on võimalik ainult täiesti tervetele inimestele, kes täidavad kõiki viirusevastaseid
ettevaatusabinõusid!Enne üritusele minekut tasub kindlasti üle kontrollida, kas see ikka toimub.

T 01

MAI
K 19
T 25

JUUNI

L 05

17.00	Esimese teisipäeva ja Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi ühine veebikoosolemine
Viljandi linnaraamatukogu
19.00	Viljandi JK Tulevik vs. Tallinna JK Legion Viljandi linnastaadion

L 19

P 20

13.00 Lastekaitsepäeva tähistamine Lossimäed
19.00	Koduaiakontsert: Jalmar Vabarna / Duo Ruut Tartu tänav 117
10.00 Hea toidu päev UKU keskus
14.00	Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani ÜN – Lasnamäe FC Ajax (N) Kunstmuruväljak
10.00 Viljandi triatlon, sprint Viljandi järv
10.00	Ekstreemspordi võistluspäev «Fly High 3.0» Viljandi avatud noortetuba (VANT)

Näitused
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

24. maist on avatud Läti autsaiderkunstniku Juris Mihelsi näitus. Juris Mihels (1961) elab
Amata piirkonnas Skujene vallas Lätis. Igapäevane elu kulgeb metsade keskel talutöid tehes ja viimasel ajal kodukiriku
ehitusel abiks olles. 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.
Juris rõõmustab ja solvub nagu laps, talle meeldib jälgida
loodust, linde ja loomi, ning
kuulata igal õhtul raadiost muinasjuttu. Pärast muinasjuttu lastakse raadiost lastelaule, neid
laulab ta alati kaasa. 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 saa-

nud omapärasteks kunstiteosteks, mille sarnase motiivi variatiivsus ja tööde rohkus on
imekspandav.
LINNAGALERII,
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Avatud on Martin QBA maalinäitus «Vaba nagu lennuk». See
pole lihtsalt reisimaalide näitus,
vaid igatsusest reisimise järele
tekkinud magusvalusa seisundi
väljendamine. Vahemeresinise
värviga maalimine võrdub Martin QBA-l enam-vähem varvaste pistmisega tulisoolasesse Vahemerre. Üks unelm kõik.
SAKALA KESKUS,

Tallinna tänav 5
Sven Saag ja Katrin Valdre esitlevad oma uuemat Eestis ja
Brasiilias sündinud loomingut
õlimaalinäitusel «MERRILY,
MERRILY, MERRILY», mis on
avatud 1. juunini. Spontaanse
tekkega maale loob kunstnikepaar koos.
3. juunil avatakse fotonäitus
«Veoautokross läbi aegade».

Käesoleval aastal tähistab Eesti
auto- ja motosport oma sajandat sünnipäeva. Autospordi üks
osa on veoautokross, mis on alguse saanud Viljandimaalt, kui
aastal 1967 korraldati HolstreNõmme rajal veoautokrossi esimeste Eesti meistrivõistluste esimene etapp. Esimeseks Eesti
meistriks krooniti tol aastal viljandlane Tõnu Evert. Autospordialad, sealhulgas veoautokross
on populaarsed ka tänapäeval.
Fotonäituse eesmärk ongi anda
väike läbilõige veoautokrossist
läbi aegade, tõsta autospordi
populaarsust ja tuua huvilisi
juurde nii rajale kui raja kõrvale.
VILJANDI VANA VEETORN,

Laidoneri plats 5

15. juunini on avatud Haapsalu
graafilise disaini festivali plakatinäitus «Tänapäeva Hiina kultuuriplakat». Näitusele on valitud 64 plakatit, mis tutvustavad
viimaste aastate rahvusvaheliselt tunnustatud Hiina plakatimeistrite loomingut.
20. juunil avatakse Sille Kima

Neli küsimust Ugala teatri
külalislavastajale Kaili Viidasele

jaoks pelgalt kerge meelelahutus. See on võimalus sügavaks
ja tundlikuks inimvaatluseks läbi huumori eritahkude. Tundub,
et umbes samamoodi on mõelnud ka Gogol.

Ugala suures saalis etendub
vene kirjandusklassiku
Nikolai Gogoli kolm lugu
«Sõprusest. Armastusest.
Hullumeelsusest» ning
seetõttu vestlesime lavastaja
Kaili Viidasega (Endla teater).
MIS TEID VILJANDIGA SEOB? KAS

JA KUIDAS VILJANDI INSPIREERIB?

Käisin Viljandis oma elus üldse
esimest korda 2002. aastal, kui
olin 18-aastane. Sõpradega tulin folgile. Seejärel tulin õppima
Viljandi kultuuriakadeemiasse.
Vaatepilt, mis mulle sealsetes
koridorides avanes, muutis täielikult minu arusaama koolidest
või üldse sellest, millised inimesed võivad olla – laulavad avalikus kohas, samal ajal mööda
ja õigesti, naeratavad kohtlaselt
ja häbenemata, aga siiralt, lobisevad võõraste inimestega eimillestki, olles nii ontlikud kui
heas mõttes hullud. Sellel päeval mõistsin loomingulise vabaduse tähendust, et haridus on
alati võimalus ja mitte ainult
kohustus. Minu jaoks oli see nii
teistmoodi, millega ma Viljandis
kohtusin, et see lummas mind
hetkega ja sellest ajast peale on
see linn mind korduvalt ja korduvalt inspireerinud.
MIKS JUST NIKOLAI GOGOL JA
NÜÜD VILJANDIS?

Gogol on ju niinimetatud iidamast-aadamast kirjanik, liialdades võib öelda, et keegi ei mäletagi, mida ta on kirjutanud. Mi-

Foto: Silver Kaljula
Kaili Viidas Ugala teatris

nu jaoks on ta nii naljakas. Väga
hea sulega, enesekriitika ja absurdselt terava huumoritajuga,
ühtaegu naiivne ja küüniline.
Et see nüüd päris fännijutuks
ei läheks, siis tegelikult on sellele küsimusele väga lihtne vastus: Ugala loominguline juht Tanel Jonas helistas ja ütles, et tal
on üks vaba lavastamise aeg
välja pakkuda ja mina ütlesin
«Jaa!». Vaatasin riiulites olevate raamatute selgasid ja haarasin intuitiivselt Gogoli järele.
LAVASTUSE TUTVUSTUSES ON

MÄRGITUD, ET TEGEMIST ON KOLME KOMÖÖDIAGA ÜHEL ÕHTUL.

MILLINE ON NAER JA HUUMOR GOGOLI VÕTMES?

Hindan isiklikult teatris komöödiat kõrgemalt kui tragöödiat.
Seda väga lihtsal põhjusel: läbi
komöödia saab välja tuua ka
inimelu tragöödia, aga vastupidi on peaaegu võimatu seda teha. Tragöödia ei too välja inimese koomilist poolt. Parim teater
on see, kus inimene naerab ja
ka mõtleb. Mõtlemine võib olla
muidugi väga erisuunaline. Komöödia ei ole kindlasti minu

KAS LÄHITULEVIKUS ON VEEL VILJANDIS TEATRIPROJEKTE TULEMAS?

Sügisel peaks etenduma ühe teise maailma tipp-kirjaniku Scott
Fitzgeraldi teos «Sume on öö».
See on tõeline 1920. aastate
glämmiajastu lugu, kus inimesed on ilusad ja rikkad. Neil on
rikaste inimeste mured, aga
tunded on samad nagu meil kõigil. Pöörane ajastu, pööraste
tantsude ja sädelevate kleitidega, inimestega oma suurte hingestatud keerdkäikudega sügavates psühholoogilistes suhetes.
Tugevalt kehtib siin lause: pealt
läigib, seest mäda.
***
Nikolai Gogol «Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest»
Lavastaja on Kaili Viidas (Endla teater), dramatiseerija Ott Kilusk (Endla teater), kunstnik Illimar Vihmar, muusikaline kujundaja Peeter Volkonski, valguskunstnik Sander Aleks Paavo ning koreograaf Oleg Titov.
Mängivad Aarne Soro, Tarvo
Vridolin, Margus Tabor, Triinu
Meriste, Jaana Kena, Vilma
Luik, Andres Tabun, Peeter Jürgens, Rait Õunapuu, Janek Vadi, Oleg Titov ja Aili Nohrin.
Rohkem infot ugala.ee.
Küsitles Kadri Asmer.

videonäitus «Nahanälg». Kõrgustesse ulatuva veetorni südamesse luuakse omaette mikrokosmos, milleks on inimese tajusid ja tundevõimeid peegeldav videoinstallatsioon.

Abroad) kui ka Eesti lastekirjanduse keskuse soovinimestikku.

RÜKI GALERII,

1. juunist on trepigaleriis avatud Reeme Remmelgase fotonäitus «Lapse töö on mäng».

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

VILJANDI MUUSEUM,

31. maini on avatud lasteaia
Karlsson näitus «Seiklusi otsides». Raamatukogu trepigaleriis
on juba kuuendat aastat maikuus Paalalinna lasteaia
Karlsson mudilaste loodu näitus. Rõõmuküllased tööd on väga loova lähenemisega. Nende
tegemisel on ära kasutatud nii
looduslikke leide kui ka näiteks
üksikuks jäänud sokke ja kindaid, tühje jogurtitopse, nööpe
ja pudelikorke.

26. juunini saab vaadata Meelis
Kihulase näitust «Puud ja inimesed. Kummardus Ants Viiresele». Näitus toob esile meie metsades kasvavate puuliikide iseärasused ja omadused ning nendest valmistatud endisaegsed
tarberiistad. Rahvapäraste esemete ja puidu kasutusvõimalusi tutvustavate stendide vahendusel annab näitus põhjaliku
ülevaate 15 puuliigi olulisusest
talumajapidamises.
4. juunist saab muuseumi teisel korrusel vaadata näitust
«Lions Klubi Viljandi Ellips 20».
Lionsi liikumine tähendab vabadust, austust ja hoolimist inimestest meie kõrval. Lions Klubi Viljandi Ellips ühendab 28
rõõmsameelset ja teotahtelist
naist. Näitus on kokkuvõte klubi 20 tegutsemisaastast.

13. juunini on avatud Tiit Pääsukese näitus «Härjad rukkis ja
muud». Näitusel esitletakse
kunstniku värskemat loomingut. Valik maale jõuab Viljandisse Tartust, kunstniku suurelt
ülevaatenäituselt, kuid lisaks
eksponeeritakse uusi töid, mis
on loodud Viljandi näitusele.
«Nagu ikka vana tuntud Pääsuke, leidub maalidel oodatud ja
ootamatuid värvikokkupanekuid ning kooskõlastamata
kooskõlasid. Sisuks tsitaadid,
katked ja kordused iseendalt,
samuti müüdid ja isiklikud läbielamised. Härjad ja muud. Mis
see muu on, selgub näitusel,»
kommenteerib Tiit Pääsuke oma
väljapanekut.

Tallinna tänav 11/1

31. maini saab lastekirjanduse
saalis tutvuda Tallinna Norra
saatkonna koostatud Norra lastekirjanduse näitusega roll-up
stendidel.
Näitusele on valitud parimate
norra autorite raamatud, mis
kuuluvad nii sihtasutuse
NORLA (Norwegian Literature

Laidoneri plats 10

Tartu tänav 7c

GALERII IMAGI,

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

