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Valminud on Vaksali tänava alune kergliiklustunnel, mis on mitmel moel valgustatud.

Koalitsioonileping aastateks 2021–2025
Selle dokumendiga lepivad
Valimisliidu Südamega
Viljandis, Eesti
Reformierakonna ning Eesti
Keskerakonna esindajad
kokku peamistes
eesmärkides ja suundades
Viljandi linna arendamiseks
aastatel 2021–2025.

Linnaelanike mandaadi saanuna
teadvustame, et meid on valitud
looma ja tagama jätkusuutlikku
elukeskkonda, mis sobib kõigile,
sõltumata vanusest, soost, materiaalsest taustast, rahvusest ning
erivajadustest. Ühiselt avalikku
võimu teostades seame kesksele
kohale inimesed. Me peame oluliseks vastutustundlikku eelarvestamist ja hoiame linna võlakoormuse kontrolli all. Samuti
on meile tähtis, et Viljandis oleks
demokraatlik ja kaasav linnajuhtimine, kvaliteetsed avalikud
teenused ning avatus uute ideede ja elanike omaalgatuse toetamiseks.
Linna vaimsust tuleb hoolikalt
hoida ja edasi kanda. Seisame
selle eest, et Viljandile oma näo
andnud linnaruum ja looduskeskkond säiliksid ning siinne
elav kultuuri- ja spordielu saaks
hoogu juurde. Viljandi on maakonnakeskus ja me teeme aktiivselt koostööd teiste Viljandimaa omavalitsustega. Teeme
tööd selle nimel, et Viljandi linn
ja Viljandimaa oleksid nii sisekui välisturistide jaoks jätkuvalt
atraktiivsed sihtkohad. Oleme
osa avatud maailmast ja ootame
siia kõiki, kes soovivad meie linnaga lähemat tutvust teha. Ainult nii on võimalik inimestel
avastada, et Viljandi on parim
paik elamiseks.
Viljandi ettevõtted on silma
paistnud innovaatilisuse ja missioonitundega. Kohalikud ettevõtted ning siia kolinud riigiasutused on panustanud linna
arengusse ja väiksemate kogukondade heaolusse. Soovime olla heaks partneriks siinsetele
tööandjatele ja toetada neid,
kes on valmis siia uusi töökohti
looma.

Linnajuhtimine
• Loome ja rakendame linnakodanike kaasamiseks «Viljandi
kodanike kaasamise hea tava».
• Kaasame avalikkust arendusprotsessidesse juba nende
käivitamise faasis ja rakendame
efektiivseid kaasamisplatvorme,
et tuua linnakodanike ideed linnajuhtimisse.
• Loome Viljandile ajakohase
kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia.
• Nüüdisajastame linna infokanalid ja muudame olulise info linnakodanikele lihtsamini
kättesaadavaks.
• Määrame igale linnavalitsuse liikmele lisaks tegevusvaldkonnale ka linnaosa, mille hea
käekäigu eest seismine on tema
ametikohustuseks.
• Kaasame noortevolikogu ja
seeniorite nõukoda süsteemselt
linnavolikogu aruteludesse ja
eelnõude menetlemisesse.
• Tõstame kaasava eelarve
mahtu igal aastal 10 000 euro
võrra.
• Toetame linlastele lisandväärtust loovaid era- ja kogukondlikke ettevõtmisi.
• Tõstame linna palgal olevate
inimeste töötasu ja seame eesmärgiks maksta neile vähemalt
oma valdkonna keskmist palka.
• Suurendame tegevus- ja projektitoetusi.
• Loome meetmed spetsialistide Viljandisse tööle ja elama
asumise toetamiseks.
Haridus
• Langetame lasteaia koha
tasu 13 protsendilt 10 protsendile alampalgast.
• Säilitame Viljandi Kaare
kooli ja võimaldame Viljandis
erivajadustega lastele kvaliteetse hariduse.
• Jätkame linna haridusasutuste hoonete ventilatsioonisüsteemide uuendamist.
• Ehitame Karlssoni lasteaiale
uue hoone.
• Leiame lahenduse kesklinna,
Uueveski ja Peetrimõisa piirkonna lastehoiukohtade probleemile.

• Laiendame koostöös haridusasutustega linlaste huvihariduse
ja elukestva õppe võimalusi.
• Leiame noortekeskusele ja
sise-skatepark’ile uued ruumid.
• Tagame linna huvikoolidele
nende vajadustele vastavad ruumid koos kasvuperspektiiviga.
• Suurendame kohtade arvu
noorte suvises töömalevas.
• Tunnustame medali pälvinud koolilõpetajaid rahalise
preemiaga.
• Toetame noorte omaalgatust
ja tagame elujõulistele projektidele väärilise rahastuse.
Ettevõtlus
• Tagame sujuva asjaajamise
Viljandi ettevõtjatele ning väärtustame neid kui töökohtade
loojaid, ühtlasi kaasame neid
linna arenguplaanide koostamis- ja rakendusprotsessidesse.
• Loome koostöös Viljandimaa
arenduskeskuse ja ettevõtjatega
ettevõtlusinkubaatori ning soodustame Viljandisse kaugtöö
võimaluste teket.
• Teeme tihedat koostööd TÜ
Viljandi kultuuriakadeemiaga
mitmekülgse loovettevõtluse
edendamisel.
• Arendame kesklinna ettevõtluskeskkonda ja vähendame bürokraatiat hooajalise äritegevuse edendamisel.
• Loome puhkemajanduse
arendamiseks uue turismiteenuse arendustoetuse.
• Arendame välja Viljandi ordulinnuse külastuskeskuse.
Keskkonnahoid
• Koostame Viljandi energiaja kliimakava, vähendame süsinikujalajälge Viljandi haldusalas
ning muudame linna toimimise
energiatõhusamaks.
• Hoidume elujõuliste puude
kergekäelisest langetamisest ja
seisame liigirikkuse eest.
• Muudame prügi sorteerimise linnakodanike jaoks lihtsamaks ja mugavamaks ning parandame vastavat teavitustööd.
• Seame eesmärgiks muuta
Viljandi ühistransport keskkonnasõbralikumaks, kasutades sel-

leks erinevaid nutikaid lahendusi.
• Soodustame elektriautode
laadimisvõimaluste loomist kõigis linnaosades.
• Rakendame Viljandis keskkonnasäästliku sündmuskorralduse põhimõtteid ja viime avalike sündmuste keskkonnamõjud miinimumini.
• Edendame linnas taaskasutuskultuuri, soodustame hoonete säästvat renoveerimist ja
taaselustame vanakraamituru.
• Käivitame korteriühistuid
toetava programmi «Õuealad ja
haljasalad korda».
• Võimaldame Viljandisse kogukonnaaedade teket.
Linnaruum
• Koostame Viljandile nüüdisaegse üldplaneeringu ja liiklusstrateegia.
• Koostame Viljandi järveala
kui linna olulise tõmbepunkti
tervikliku arenduskava ja värskendame rannaala.
• Käivitame Järveotsa elamurajooni teise etapi arenduse
ning paneme esimesed elamukrundid müüki 2022. aastal.
• Teeme kindlaks olemasoleva
kõnniteede võrgu olulisemad
ohud ja puudujäägid ning kõrvaldame need, ühtlasi arendame edasi kergliiklusteede võrgustikku.
• Ühendame linnaosasid jalgratturitele turvaliste liikumisteedega.
• Et muuta kunsti jõudmine
linnaruumi läbimõelduks ja läbipaistvaks, töötame välja «Avalikku ruumi kunstiteoste loomise korra».
• Viime lõpuni vabadussõjas
langenute mälestussamba taastamise ja avame selle 2023. aasta võidupühal.
• Vähendame jalakäijate ja
ratturite ohutuse tagamiseks vanalinnas ja elamupiirkondades
sõidukiirust.
• Loome uusi rattaparklaid ja
-pumplaid ning analüüsime rattaringluse rakendamise võimalikkust Viljandi linnas.
• Alustame Riia maantee, Tal-

linna tänava ja Reinu tee projekteerimist ja rekonstrueerimist.
• Rajame kesklinna ja teistesse linnaosadesse lastele uusi
mänguväljakuid, investeerides
neisse igal aastal vähemalt
50 000 eurot.
Sotsiaalvaldkond
• Teeme koostööd Viljandi
haiglaga Tervikumi valmimiseks.
• Suurendame linna makstavat hooldajatoetust ja laiendame toetavaid teenuseid, sealhulgas päevahoiuteenus dementsetele eakatele.
• Toetame eakate ja erivajadustega inimeste paremat toimetulekut kodustes tingimustes –
arendame teenuste süsteemi, tõhustame koduhooldust ning pakume abi kodude kohandamisel.
• Arendame edasi Viljandi
päevakeskuse pakutavaid teenuseid ning otsime võimalusi uute
tegevusruumide avamiseks.
• Pakume eakatele nutiseadmete alaseid koolitusi.
• Toetame koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemiaga väärikate ülikooli tegutsemist.
• Korraldame koolitusi vaimse tervise esmaabi osutajatele –
õpetajatele, noorsootöötajatele
ja vabatahtlikele.
• Muudame vanemlike oskuste koolitused lastevanematele
kättesaadavamaks.
• Toetame eakate ühendusi
ning vestlusringide ja koolituste korraldamist nende soovitud
teemadel.
• Turvalisuse tagamiseks tõhustame koostööd politsei ja
päästeametiga.
Kultuur
• Väärtustame Ugala teatri,
Eesti pärimusmuusika keskuse
ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia panust linnas ning toetame
nende tegevust.

• Teeme aktiivset koostööd
Euroopa kultuuripealinna Tartu
2024 korraldajatega, osaleme
sündmustel Tartus ja pakume
kõrgetasemelist kultuuriprogrammi Viljandis.
• Arendame ühes koostööpartneritega UNESCO loovlinna tegevusi Viljandis.
• Taasmõtestame Sakala keskuse ülesanded linna kultuurielu ja harrastustegevuste koordineerijana.
• Toetame TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tänapäevase peahoone rajamist.
• Tunnustame ja toetame Viljandi kultuurikorraldajaid, rahvakultuuri edendajaid ja harrastuskultuuri läbiviijaid,
kes linnaelu aasta ringi rikastavad.
Sport ja liikumine
• Töötame välja Viljandi liikuvusstrateegia ning soodustame
inimeste liikumist koju, tööle,
kooli, trenni, huvikooli jalgsi ja
rattaga.
• Teeme projekti vana spordihoone renoveerimiseks ja otsime võimalusi renoveerimise
alustamiseks.
• Jätkame koolistaadionite
uuendamist.
• Arendame Paala järve puhketaristut ja loome sinna välijõusaali.
• Otsime võimalusi aerutamisbaasi ja Paalalinna viilhalli renoveerimiseks.
• Rajame Männimäele uue tänavaspordipargi.
• Rajame Viljandi järvele uusi
paadi- ja ujumissildu.
• Toetame jääspordialadega
tegelemist Viljandi linnas.
• Toetame Huntaugu spordipiirkonna arendamist.
Koalitsioonilepingu lisa on leitav lehelt www.viljandi.ee/koalitsioonileping

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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Spordipõhine noorte arenguprogramm
SPIN jõudis Viljandisse
Andrei Liimets,

SPIN-programmi kogukonnatöö juht

Kaasava eelarve
hääletus kestab
22. novembrini
Reet Alev,

linnaarengu peaspetsialist

Tänavu kaasava eelarve konkursile esitatud ideede poolt
saab hääletada 8.–22. novembrini.
Kokku kandideerib 30 000
euro suuruse summa pälvimiseks 11 ideed. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Viljandi linna elanikud
ning igaühel on kasutada

kolm häält. Hääletamine käib
elektroonilises keskkonnas volis.ee, kus tuleb ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID
abil. Hääletada saab ka töö
aegadel Viljandi raekojas aadressil Linnu tänav 2. Selleks
tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Hääletuse õnnestumiseks
peab vähemalt üks idee koguma 200 häält. Võitjaks kuulutatakse enim hääli saanud idee.

Kaasava eelarve
hääletusel osalevad ideed

• Koertemets

• Lossimägede jalgrajad
• Mänguväljak Viljandi vanalinna
• Prügikastid Uueveski oru pinkide juurde
• Supeluse tänava trepp
• Teeme Uueveski basseinid korda
• Terviseraja teekatte remont Huntaugust Obeliskini
• Vaateplatvorm Närska mäele
• Vana-Kalmistu kiviaia korrastamine

Septembri lõpus avati
Viljandis pidulikult
spordipõhine
arenguprogramm SPIN. Kolm
korda nädalas pakutakse
10–13-aastastele poistele ja
tüdrukutele tasuta
jalgpallitrenne ja
mitmesuguste eluks vajalike
oskuste õpet sportliku
tegevuse abil.

SPIN-i mudel on Eestis ainulaadne, sidudes sportliku tegevuse mitteformaalse haridusega. Jalgpall on programmis vahend, mille abil õpetatakse sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi. Eriti suurt rõhku pannakse SPIN-is näiteks võistkonnatöö, enesekontrolli, suhtlemise,
üksteisega arvestamise, emotsioonide juhtimise, konfliktide
lahendamise ja eesmärkide
seadmise õpetamisele.
Kõike seda õpitakse igal nädalal spetsiaalsetes töötubades
mängulistes olukordades, kinnistatakse aga praktiliste olukordadena jalgpallimurul. Neid oskusi saavad noored rakendada elus
kõikjal, mistõttu on programmi
laiem eesmärk noorte individuaalse arengu kõrval kogukondade turvalisuse suurendamine
ja haridussüsteemi toetamine.
Noori juhendavad tipptasemel
jalgpallitreenerid ning noorsootöö taustaga abitreenerid, kelle
ülesanne on toetada osalejate

Foto: Andrei Liimets/SPIN
Septembri lõpus avati Viljandis spordipõhine arenguprogramm SPIN.

igakülgset individuaalset arengut. Kaks kolmandikku tegevustest moodustavad jalgpallitrennid, kolmandiku spetsiaalselt
programmi jaoks loodud eluoskuste töötoad. Viljandi grupi
juures alustasid SPIN-programmi treeneritena tööd Dagmar
Hekki ja Kertu Reinsalu.
Programmi esimese ligi kuue
aasta jooksul saavutatud tulemused on julgustavad. Aasta
programmis osalenute seas paraneb koolikohustuse täitmine
21 protsenti ning õppeedukus
paraneb keskmiselt 10 protsenti. Lisaks paranevad märgata-

valt programmis osalejate enesekontroll, enesehinnang, enesetõhusus ning prosotsiaalsed
hoiakud. Üle 90 protsenti osalevatest noortest on ka ise igal
hooajal kogutud tagasiside põhjal hinnanud SPIN-i kas väga
heaks või heaks.
Programmi panustavad partnerid, kes noortega eri põhjustel ja viisidel kokku puutuvad –
kohalikest omavalitsustest ja
koolidest Eesti jalgpalli liidu,
tippklubide ning politsei- ja piirivalveametini. Viimati nimetatul on SPIN-is suur roll. Programmi regulaarselt külastavad

politseinikud jagavad noortele
soovitusi nii ohutu käitumise
kui vajaduse korral abi otsimise
kohta.
SPIN-programmi pearahastajad on siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond.
Lisainfot leiab veebilehelt
www.spinprogramm.ee.
Trennid on esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kella 15–16.30
Viljandi politseimaja sisesaalis
(Pargi tänav 1) ning neljapäeviti kella 17.30–19 Kesklinna kooli I–IV klasside õppehoone sisesaalis (Carl Robert Jakobsoni tänav 42).

• Viljandi Kesklinna Kooli staadionile välijõuväljaku rajamine
• Viljandi keskpunkti tähistamine

Väiksed linlased
said hõbelusikad
kätte
raamatukapist
Traditsioonilise uute ilmakodanike vastuvõtu asemel said
selle aasta kolmandas kvartalis sündinud väiksed viljandlased sel korral tervituspakid
kätte Viljandi linnaraamatukogu raamatukapist.
Arvestades koroonaolukorraga Viljandis otsustas linnavalitsus värsketele ilmakodanikele vastuvõttu mitte korral-

dada. Selle aasta kolmandas
kvartalis sündinud 49 uut viljandlast said kingipakid kätte
Viljandi linnaraamatukogu
raamatukapist.
Lisaks hõbelusikale olid pakis tekike, tervituskaart ja raamat «Pisike puu», mille on välja andnud Lastekirjanduse
Keskus kultuuriministeeriumi
rahastusega.

Foto: Viljandi Linnavalitsus
Pakis üllatas väikseid linlasi lisaks hõbelusikale beebitekk, tervituskaart
ja raamat «Pisike puu».

Vabatahtlikud – kellele ja milleks?
Alor Kasepõld

Viljandimaa päästepiirkonna
juhataja

Üksinda hakkama saada on
alati keerulisem kui teistega
koos probleeme lahendada.
Tõsi seegi, et iga tugeva
isiksuse või eduka
organisatsiooni seljatagust
kaitseb keegi, kes nii palju
silma ei paista. Ka
päästeametil on õnneks
toetajaid ja abistajaid.
Eeskätt on vabatahtlikud
päästjad meie seljatagune,
keda saab kaasata suuremat
ressurssi nõudvatele
päästetöödele ja kes tagavad
kiirema abiandmise ja teevad
ennetustööd kaugemateski
Eestimaa soppides.

Viimase arvestuse järgi tegutseb
Viljandimaa neljas vabatahtlikus päästekomandos kokku 46
vabatahtlikku päästjat. Need on
aktiivsed kodanikud, kes oma
vaba aja arvelt pakuvad abi, annavad eeskuju ja loovad turvatunnet tervele kogukonnale,
naabritele ja muidugi ka oma
perele. Paraku on võrreldes mõne aasta taguse seisuga osa komandode liikmete hulk kahanema hakanud. Tunneme muret,
kui seetõttu peaks kahanema
mõne piirkonna elanike turvalisus. Selle ennetamiseks on oluline, et iga aktiivne ja kogukonna turvalisusest hooliv inimene
leiaks tee vabatahtlike päästjate ridadesse.

Enamik mõistab, et kodu ja
selle ümbrus peaks olema igakülgselt turvaline paik. Inimesed teadvustavad, et selleks tuleb tagada tule-, elektri-, vee
ohutus ja valmisolek hädaolukorraks. Kõige olulisemad turvalisuse tagajad kodukohas on
elanikud ise, kes saavad õnnetuste vältimiseks ja kriisideks
valmistumisel kõige rohkem ära
teha. Kui meil kodus on kõik
korras, siis võib naabrilt uurida,
kas temagi on ohutusele mõelnud. See on liikumine ohutuse
tagamise terviklikuma mõistmise poole. Ja oluline on, et hõlmatud oleks kõik kogukonna
inimesed. Siis ongi juba pool
teed vabatahtlikuks päästjaks
hakkamisel käidud. Just vabatahtliku päästjana tegutsedes on
võimalik väga palju kodukandi
ja kogukonna heaks ära teha.
Paraku võib igaüht meist mingil hetkel tabada kriitiline olukord, kus vajatakse päästjate
abi. Kas olla need, kes kõva häälega appi kutsuvad või hoopis
need, kes suudavad ohtlikus
olukorras ise midagi ära teha,
aidata ennast ja teisi? Teisalt ei
ole päästja ainult suure punase
autoga välja sõitev mees või naine. Turvalisuse tagamine ei seisne ilmtingimata tulekahju kustutamises või õnnetuste tagajärgede likvideerimises. Paljud vabatahtlikud komandod pakuvad
lisaks «seiklustele» tulekahjudel
ja õnnetustel ka midagi pealtnäha lihtsamat, kuid isegi väärtuslikumat. Selleks on ennetustöö.
Teadmised õnnetuste eemal

Foto: Silver Lindlaan
Vabatahtlik Äksi tulekahjul

hoidmise kohta on suur väärtus,
mida kiputakse igapäevarutiinis
vaikselt unustama.
Vabatahtlik tegevus on avalikkuses laialt kõlapinda saanud ja
järjest enam näeb tänavapildis,
sotsiaalmeedias, päästesündmustel ja ennetusüritustel lisaks
kutselistele päästjatele vabatahtlikke, kelle tegemised kohalikele inimestele huvi pakuvad.
Mina kutsun omakorda vabatahtlikke üles enda ümber vaatama, et märgata ja kaasata komando tegemistesse neid, kellel

on huvi teisi aidata ja kodukandi turvalisust tõhustada. Oluline mõte! Vabatahtliku päästekomando liikmete hulgas ei pea
olema kõik täiskohaga päästjad.
Palju kasu võib olla hoopis nendest, kes oma isiksuseomaduste
ja organiseerimisvõimega aitavad komandol ellu jääda ning
olla liimiks, mis inimesi omavahel seob ja ennast väärtuslikuna tunda laseb.
Rohkem teavet leiab lehelt
https://www.rescue.ee/et/
vabatahtlikud-paeaestjad.
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Esmaspäeval algas aia- ja
haljastusjäätmete teine tasuta veoring

Raamatute tellimine raamatukappi on nüüdsest lihtsam.
Enam ei pea eraldi otsingusse sisestama raamatukapp,
vaid seda saab teha kohe
raamatute reserveerimisel.
• Lugeja logib raamatukoguportaali iseteenindusse lugeja.ee.
• Otsib teavikukataloogist
soovitud raamatu(d).
• Reserveerib soovitud
raamatu(d) raamatukappi,
juhendit selleks saab vaadata raamatukogu kodulehelt.

Viljandlaste aia- ja
haljastusjäätmete teine
äraveoring algas
15. novembril ning kestab
19. novembrini.

Selleks, et saavutada aia- ja haljastusjäätmete äraveoga hea tulemus, on vajalik väga täpselt
jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata
kuni 1,3 meetri pikkuseks ja
kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti
raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest
välja äraveole eelneval päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu on piirkonniti eri
nädalapäevadel (vaata kaarti).
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi ühe korra. Kui
kogumine on hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekotid
ja oksapundid valmis panna
veole eelneval päeval. Nii ei jää
need järgmist veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule
ei sõida ja lehekotte hoovist ära
ei koristata.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole vaja registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära kõigilt Viljandi linna
haldusterritooriumil olevate elamute territooriumitelt (kortermajad, ridaelamud ja eramud).
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäät-

muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik-analüütik

Anne Kivi,

muinsuskaitseameti Viljandimaa
nõunik

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala loodi juba viiskümmend aastat tagasi, 1973. aastal. Muinsuskaitseala põhieesmärk, säilitada ajaloolist linnaehituslikku tervikut, ei ole tänaseks muutunud, kuid ülevalt
alla korraldatud haldamine,
põhimõtted ja otsused vajavad

Viljandi linnaraamatukogus
on alates 2005. aastast töötanud huvijuht, kes on korraldanud ja läbi viinud sündmusi eri vanuses kogukonnaliikmetele. Selle aasta sügishooajast leidis ta mujal
uued ülesanded ja meie ole-

me raamatukogus uue huvijuhi otsingul. Kandideerima
ootame sellele põnevale ja
mitmekülgsele ametikohale
kuni 28. novembrini. Tööle
asumise aeg 17. jaanuar.
Täpsemat infot leiab raamatukogu kodulehelt.

Linnaraamatukogu
raamatuklubid
meid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa
aiajäätmeid kompostida oma
kinnistul ning mitte anda üle
neid vedamiseks jäätmejaama.
Aia- ja haljastusjäätmeid võib
kompostida lahtiselt aunas, aga
toidujäätmeid tohib kompostida oma kinnistul üksnes kinnises kahjurite eest kaitstud kompostris. Kompostimisel tuleks
arvestada sellega, et kompostimisnõu või -aun asuks naaber-

kinnistust mõne meetri kaugusel, et ära hoida ebameeldivast
lõhnast põhjustatud häiringuid.
Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linnas, saavad ka ise aiaja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle anda. Viljandi
jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on avatud
E–R kella 9–18, L kella 9–15.
Selle aasta aprillis vastu võetud
uue Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja alusel on oma kinnistul aia- ja haljastusjäätmete põletamine keelatud. Seda võib teha vaid Lõuna-Eesti päästekeskuse Viljandi päästepiirkonna loal.

Veopäevade
kava ja
piirkonnad
on märgitud
kaardil

ülevaatamist ja selgitamist. Tänapäeval on muinsuskaitse fookuses teadlik omanik ja tugev
kogukond, kes soovib panustada kohaliku pärandi hoidmisesse ning kellele seaduslik raamistik on vaid toetavaks jõuks.
Viljandi teevad eriliseks linna
looduslik miljöö, maalilised ordulinnuse varemed ja hästisäilinud keskaegne linnastruktuur.
Arhailine puithoonestus, XVIII
ja XIX sajandi tellisarhitektuur,
linnamüür ja vallikraav ning
ajalooliselt kujunenud tänavavõrk ja haljastus on väärtused,

mida viljandlased iga päev linnaruumis tajuvad. Muinsuskaitseala eesmärk on selle keskkonna säilimine ja kestlik arendamine. Need ja teisedki väärtused vajavad aga selget kaardistamist ja sõnastamist, et määrata nende säilitamiseks varasemast selgemad ja eesmärgipärasemad juhised ja reeglid.
Selleks on muinsuskaitseamet
võtnud ette Viljandi vanalinna
muinsuskaitseala kaitsekorra
koostamise, millesse kaasatakse
nii linnavalitsus kui ka kogukond
ja asjasse puutuvad huvigrupid.

sel aastal korrastatud, siis tundus igati tore mõte luua parki
sel pimedal ajal üks suurem
kaunistus,» ütles linnakunstnik.
«Ilmapuu on küll pehkinud, aga
loodame, et peab veel selle aasta ja ehk ka järgmise kenasti
vastu.»
Linnakunstnik lisas, et tegu

pole vaid jõulukaunistusega,
sest valguslambid on plaanis
jätta puu ümber aasta ringi, et
see saaks silmailu pakkuda ka
sumedal suveööl.
Ilmapuu mähkis tuledesse aktsiaselts Adam BD, kes on linna
lepinguline partner jõuluvalguse ülesseadjana.

Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi kokkusaamine on
17. novembril kell 17. Novembri kohtumisel keskendume vene kirjandusele.
Kõik osalejad saavad rääkida ja teistele soovitada või
siis mitte soovitada omal vabal valikul loetud raamatut.
Esimese teisipäeva klubi
koguneb 7. detsembril kell
11.30. Detsembri kohtumi-

sel räägime itaalia kirjandusest. Oodatud on kõik lugemishuvilised, kellele päevane aeg kokkusaamiseks sobib.
Kohtumised on raamatukogu 2. saali Ameerika teabepunktis.
Rohkem infot meili teel
rene.vridolin@raamatukogu.
viljandi.ee või helistades
5750 2920.

• E – 15. november
• T – 16. november
• K – 17. november
• N – 18. november
• R – 19. november

Esimene avalik koosolek on 24.
novembril kell 16 Viljandi riigimajas. Arutelus osalemiseks tuleb kohapeal esitada vaktsineerimispass või COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend ning isikut
tõendav dokument. Palume arutelul kanda maski.
Arutlusele tulevad Viljandi
muinsuskaitseala väärtused eri
vaatenurkade alt ning osalejatel
on võimalus kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Rohkem infot
leiab muinsuskaitseameti veebilehelt www.muinsuskaitseamet.
ee/et/viljandikaitsekord.

Viljandi mõisa pargis särab
valgustatud ilmapuu
Pime aeg on pärale jõudnud
ning linnakunstnik Kristi Kangilaski on algust teinud lisavalguse toomisega linnaruumi. Nii sai
Viljandi mõisa pargis kõrguv ilmapuu külge valguslambid, mis
pimedal ajal ilusa vaatepildi
loovad.
«Kuna mõis ja mõisapark said

• Tellimuse täitmisel saabub lugejale SMS raamatukapi koodi ja tähtajaga.
• Lugeja sisestab koodi Viljandi linnaraamatukogu välisukse juures olevasse raamatukappi ja saab kätte tellitud
raamatu(d), mille vahel on
tagastustähtajaga kviitung.
• Lugeja sulgeb raamatukapi ukse ja veendub, et see
on korralikult sulgunud.
Rohkem infot raamatukapi
kasutuse kohta leiab raamatukogu kodulehelt.

Raamatukogu ootab huvijuhti

Viljandi muinsuskaitseala väärib hoidmist
Laura Ingerpuu,

Raamatukapi uuendus
lugeja.ee-s

Raamatute voltimise õpituba
Raamatukogu 2. saali Ameerika teabepunktis on 1. detsembril kell 15 raamatute
voltimise õpituba. Õpitoas
teeme vanadest raamatutest
jõulukaunistusi. Osalised või-

vad raamatu ise kaasa võtta
või kasutada selleks kohapeal
olevaid. Õpituba juhendab
Valli Tammsalu, tema e-posti
aadress on valli.tammsalu@
raamatukogu.viljandi.ee.

Tähistame Walt Disney
sünniaastapäeva
6.–8. detsembrini tähistame
raamatukogus Walt Disney
120. sünnipäeva. Kõigil kolmel päeval algusega kell 15
saab 3. saali laste mängunurgas vaadata Disney multifil-

me, virtuaalnäitust ja välja
on pandud raamatud Disney
multifilmide kangelastest
(neid saab ka laenata).
Tule raamatukokku tervena ja võta sõber kaasa!

Pipa lasteklubi
Viljandi linnaraamatukogu
Pipa lasteklubi kohtumised
on 24. novembril ja 15. detsembril 3. saali noortenurgas kella 15–16.30. Klubisse
ootame algklasside lapsi. In-

fo ja osalus: epp.raudsepp@
raamatukogu.viljandi.ee
Jälgi infot: facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu
või raamatukogu.viljandi.ee.

Raamatukogu ükssarvikud

Foto: Maarja Evert
Viljandi mõisa pargi ilmapuu sai
külge valguslambid.

Viljandi linnaraamatukogus
saab kokku tegelusring, mis
on mõeldud tehnoloogiahuvilistele tüdrukutele. Järgmised
kokkusaamised on 18. ja 25.
novembril, 2. ja 9. detsembril
kell 15 raamatukogu 2. saalis
Ameerika teabepunktis.
Osalema on oodatud
8–12-aastased tüdrukud.
Tunnid on kord nädalas kol-

mapäeviti ja kestavad 1,5
tundi (v. a vaheaeg).
Info ja osalus: kalli.hendrikson@raamatukogu.viljandi.ee
Vaata ka: facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu
või raamatukogu.viljandi.ee
Rohkem infot HK Unicorn
Squad kohta: unicornsquad.
ee.
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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.
NOVEMBER
E 15

T 16
K 17

N 18

R 19

L 20

P 21

E 22

T 23

K 24

N 25

R 26

11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00	Kogukonnakino: «Koduarest» (Venemaa, 2021)
Forum Cinemas Centrum
18.00	«Kodukoha kompass»: Nele Dresen «Mis kasu on väikelinnas kultuuripärandist?» Viljandi linnaraamatukogu
16.00	Rahatarkuse töötuba: Jaak Roosaare (veebisündmus)
Viljandi avatud noortetuba
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	«Peer Gynt» (viimane etendus kodusaalis) Ugala teater
19.00	«Tantsumaja»: Toomas Valk ja lapsed
Pärimusmuusika ait
11.00 «Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
15.00	Viljandi linnaraamatukogu Ükssarvikud Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
11.00	Pärandtehnoloogia konverents «Soome-ugri
dialoogid. Kogud ja kogumine» Ugala teatri keldrisaal
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
10.00	LTK Sakala XXXVIII lauatennise karikasari Viljandi
spordikeskus
10.00 «Rademar Cup» jalgpallis Männimäe jalgpallihall
11.00	Pikamaasõudmise Eesti meistrivõistlused (C2)
Viljandi spordikeskus
17.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
17.00	«Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest» Ugala teater
10.00 «Rademar Cup» jalgpallis Männimäe jalgpallihall
12.00	«Pöial-Liisi lugu» (MTÜ Kohver) Viljandi nukuteater
16.00	«Pöial-Liisi lugu» (MTÜ Kohver) Viljandi nukuteater
19.00 «Suveöö unenägu» Ugala teater
19.00	Kogukonnakino: Valner Valme kinokool «Louis Waini
kassimaailm» (Suurbritannia, 2021) Forum Cinemas
Centrum
18.00	«Kodukoha kompass»: Helen Sooväli-Sepping «Linn,
avalik ruum ja tervis» Viljandi linnaraamatukogu
18.00 «Omakultuuriakadeemia» loeng Pärimusmuusika ait
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
16.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00	Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC ja Põlva
Serviti Viljandi spordikeskus
19.00 «Triller» Ugala teater
10.00	Vaimse tervise töötuba «Uni ja õppimine»
(veebisündmus) Viljandi avatud noortetuba
11.00 Tite- ja lastemängutuba Pärimusmuusika ait
11.00 «Üksik keldrihiir» Viljandi nukuteater
15.00	Viljandi linnaraamatukogu Ükssarvikud Viljandi
linnaraamatukogu
16.00	Monika Eensalu-Pihel «Kroonuarhitektuur Viljandis –
hooned võimule, vaimule ja olmele» Viljandi muuseum
17.00 Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater

L 27

P 28

E 29

T 30

19.00	VHK keelpilliorkester, dirigent Pärt Uusberg:
«Hingedeaja kontsert» Viljandi Jaani kirik
20.00	Puuluup «Viimane suusataja», plaadi esitluskontsert
Pärimusmuusika ait
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
16.00 Tüdrukute klubi Viljandi avatud noortetuba
19.00	Henrik Normanni juubelietendus «Nuta või naera!»
(Komöödiateater) Pärimusmuusika ait
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
10.00	Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
12.00	Korvpalli PMINI-KLASSI EMV Viljandi Kesklinna kooli
võimla
17.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
17.00 «Sume on öö» Ugala teater
17.30 Advendiküünla süütamine Vabaduse plats
09.00	Eesti vibulaskmise sisemeistrivõistlused Paalalinna
viilhall
10.00 «Rademar Cup» jalgpallis Männimäe jalgpallihall
12.00 «Üksik keldrihiir» Viljandi nukuteater
13.00	Eesti naiste võrkpalli meistrivõistlused (ML) Viljandi
Kesklinna kooli võimla
14.00	Eesti meeste võrkpallimeistrivõistlused, 1. liiga:
Viljandi VK ja Põltsamaa VK Viljandi spordikeskus
16.00 «Üksik keldrihiir» Viljandi nukuteater
11.00	«Muinasjutumöll» (SA Vaba Lava külalisetendus)
Ugala teater
19.00	Kogukonnakino: «Maailma halvim inimene» (Norra,
Prantsusmaa, Rootsi, Taani, 2021) Forum Cinemas
Centrum
18.00 «Omakultuuriakadeemia» loeng Pärimusmuusika ait
19.00 «Mul oli nõbu» Marius Ivaškevičiuse kuraatorprogrammi lavastus (SA Vaba Lava) Ugala teater

DETSEMBER
K 01

N 02

R 03
L 04

P 05

E 06
T 07

K 08

N 09

R 10

L 11

P 12

E 13

15.00	Raamatute voltimise õpituba, teeme jõulukaunistusi
Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Viljandi rippsild 90 Viljandi rippsild
19.00	«Kaminakontsert 2x2»: Piret Päär & Cätlin Mägi +
Mann & Juula Pärimusmuusika ait
15.00	Viljandi linnaraamatukogu Ükssarvikud Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
10.00 «Rademar Cup» jalgpallis Männimäe jalgpallihall
11.00	Tenniseturniir, Eesti noorte GP (P12, paar) Tennisehall
17.00	«Surnud mees» (viimane etendus kodusaalis) Ugala
teater
17.00 «Võrku püütud» Ugala teater
10.00	«Rademar Cup» jalgpallis Männimäe jalgpallihall
10.00	Tenniseturniir, Eesti noorte GP (P12, paar) Tennisehall
16.00 Talvemaailma avamine Vabaduse plats
19.00 Comedy Estonia «Sügistuur» Pärimusmuusika ait
15.00	Walt Disney 120. sünnipäeva tähistamine Disney
multikatega Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu

T 14
K 15

N 16

R 17

L 18
P 19

E 20

15.00	Walt Disney 120. sünnipäeva tähistamine Disney
multikatega Viljandi linnaraamatukogu
18.00 «Omakultuuriakadeemia» loeng Pärimusmuusika ait
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
15.00	Walt Disney 120. sünnipäeva tähistamine Disney
multikatega Viljandi linnaraamatukogu
18.00 DJ-kool Viljandi avatud noortetuba
19.00	Käsipalli Balti liiga: Viljandi HC ja Raasiku/Mistra
Viljandi spordikeskus
19.00	Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Pärt Uusberg,
«Missa Tagore» Viljandi baptisti kirik
19.00 «Ema» Ugala teater
19.00	«MuusikaSündmus»: Daniel Erdmann’s Velvet
Revolution feat Jaak Sooäär Pärimusmuusika ait
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
11.00 Tite- ja lastemängutuba Pärimusmuusika ait
15.00	Viljandi linnaraamatukogu Ükssarvikud Viljandi
Linnaraamatukogu
16.00	Reet Mark «Tsaariaegne kunst – siis, kui kõik algas»
Viljandi muuseum
17.00 Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00	Lamamiskontsert: Kaisa Kuslapuu sooloplaadi
«Nupud» esitluskontsert Pärimusmuusika ait
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
12.00	Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
17.00 «Ema» Ugala teater
17.00 «Sume on öö» Ugala teater
17.00	Toomas ja Inga Lunge «Nagu ingel» Viljandi Pauluse
kirik
19.00 Priit Pius ja Kait Kall «Midagi ikka» Pärimusmuusika ait
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
19.00 «Minu Georg Ots» (R.A.A.A.M.) Ugala teater
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
19.00 «Läbi kõigi elude ma otsin sind ...» Ugala teater
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
16.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Tantsumaja»: Anna Minna Pärimusmuusika ait
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
17.00 Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
19.00	«Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest» Ugala
teater
16.00 Tüdrukute klubi Viljandi avatud noortetuba
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
14.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater
17.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
14.00	Eesti meeste võrkpalli meistrivõistlused, 1. liiga
Viljandi spordikeskus
16.00	«Nagu jõulufestival»: Eesti rahvusmeeskoor –
«O magnum mysterium» Viljandi baptisti kirik
17.00 Jõulusündmus Vabaduse plats
11.00 «Jälle need Lumejänesed» Ugala teater

Näitused
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

Avatud on Kristi Kangilaski
maalinäitus «Punamütsikesed».
«Punamütsikesed» on Kristi
Kangilaski jätkunäitus Tallinnas
Staapli galeriis 2021. aasta septembris olnud näitusele «Roosa
laama». Et maal «Roosa laama»
ja mitu teist tööd rändasid näituselt uute omanike koju, muutusid nii Viljandi näituse pealkiri kui väljapanek.
12. detsembrini on avatud näitus «Maailmaparandajad». Näituse kuraator on disainer Triin
Amur, kes on valitud Viljandi
linnameistriks 2021. aastal. Viljandi on aastast 2019 UNESCO
loovlinnade võrgustikus käsitöö- ja rahvakunstilinnana.
Näituse ajal toimub ka kolm
teemakohast loengut-töötuba,
mis keskenduvad teadlikule tarbimisele ja käsitööpärandi säilitamisele. Loengutes ja töötubades astuvad üles Marta Moorats, Monika Hint, Kätlin Kangur ja Ott Kangur.
12. detsembrini on avatud ka

Ungari art brut’i näitus «Metsikult ja kirglikult». Näitus on
koostatud 1976. aastast tegutsenud Kecskeméti Ungari naivismi muuseumi aastakümnete
jooksul täienenud kogude põhjal. Näitusel on esindatud meistrid János Balázs, Jánosné Cze˝
ne, Teréz Orsós, Imre Orsi,
András Süli, Ferenc Csordás,
János Gajdos, M. D. Mokry.
LINNAGALERII,

Tallinna tänav 11/1
4. detsembrini on avatud Haapsalu graafilise disaini festivali
külalisnäitus «Isikupära/Individuality ’21» teemal «Absurd».
Sel aastal laekus Haapsalu graafilise disaini festivali traditsioonilisele rahvusvahelisele konkursile kokku rekordiliselt 446
teost 234 autorilt Euroopa Liidust, Venemaalt, Ekvadorist, Kolumbiast, Kuubalt, Mehhikost,
Uruguaist, Argentiinast, Tšiilist,
Boliiviast, Usbekistanist, Valgevenest, Ukrainast, Hiinast, Iraanist, Indoneesiast, USA-st jne.
Viljandi linnagaleriis näeb oma
ala professionaalidest koosneva
žürii valikul 85 finaalteost.

RÜKI GALERII,

mõttetalgud, ruumieksperimendid, algatused.

20. novembrini on avatud Mihkel Kleisi näitus «Tähenduseväline vaade». Näitusel on väljas
kaheteistkümnest teosest koosnev maaliseeria, mis valmis
kunstnikul pärast kaheksa aasta
pikkust maalimispausi.

26. novembrini saab 3. saalis
vaadata näitust «Laste perioodika läbi aegade», mis annab ülevaate eestikeelsetest laste perioodikaväljaannetest

Tartu tänav 7c

26. novembril avatakse Jenny
Grönholmi ja Jass Kaselaane
duonäitus. Näitusel on eksponeeritud Jenny Grönholmi maalid ja Jass Kaselaane skulptuurid.
Väljapanek visualiseerib mälu,
mäletamise, mälestustega seonduvat. Mälestused on igaühel tema enda omad ja kordumatud.
Näitusel eksponeeritavad maalid
ja skulptuurid esindavad autorite isiklikke mälestusi.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

20. novembrini on 2. saalis avatud rändnäitus «Kogukonna
kompass». Näituse eesmärk on,
et kogukondades algaksid või
jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud,

30. novembrini on trepigaleriis
avatud näitus «Väärtusta puid,
väärinda puid». Sisekujundaja
Riina Eigi on õppinud kunstiinstituudis disaini erialal. Autor räägib oma näitusest järgmiselt:
«Praegune tegevus on otsapidi
seotud nii ruumi kui ka maalimisega, avastasin 2020. aastal värvid enese jaoks justkui uuesti.
Tõuke selleks andis Raiuva Metsahävitus Kontori tegevus, mille
kurbi tagajärgi me kõik tunnistada võime. Vastukaaluks hävitustööle sündis seeria pilte Eestimaal kasvavatest puudest, et igaüks võiks osa saada nende väest
ja ilust. Ja neis südamest tulnud
väikestes piltides on koos nii uhkus kui ahastus, nii värv kui graafiline joon, nii mure kui lootus.»
1. detsembril avatakse trepigaleriis Valdek Alberi näitus «Il-

lustratsioonid». Valdek Alber on
Hiiumaalt pärit vabakutseline
kunstnik ja karikaturist. Näitusel «Illustratsioonid» on enamasti lasteraamatuisse tehtud
pildid, aga ka täiskasvanutele
mõeldud, näiteks Albert Uustulndi «Tuulte tallermaa» merevaade või Kalle Suuroja «Kärdla
meteoriidikraater».
VILJANDI MUUSEUM,

Laidoneri plats 10

Avatud on näitus ««Vana hea»
tsaariaeg Viljandis». Peamiselt fotodel põhinev väljapanek püüab
anda ettekujutuse elust Viljandis
ajavahemikus XIX sajandi viimasest veerandist kuni aastani
1917. Näituse teksti koostas
muuseumi teadusdirektor AinAndris Vislapuu, fotod töötles ja
stendid kujundas tehnikaspetsialist Herki Helves. Kaasa aitasid
muuseumi kuraatorid.
Näitus on avatud 2022. aasta
aprillini.
GALERII IMAGI,

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunsti-

kollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi. Helistada ette telefonil 5367 7566.
http://www.thegalerii.com/
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.

