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Foto: Rainis Türkel
Viljandi Männimäe jalgpallihall avatakse pidulikult novembrikuu alguses.

Oktoobri lõpus valmib Männimäel jalgpallihall
Mati Jürisson,

Viljandi spordikeskuse juhataja

Oktoobri lõpus valmib
Viljandis Männimäel
täismõõtmetes jalgpalli
sisehall. Spordiobjekt, mille
valmimisest on unistatud ja
räägitud pikki aastaid, saab
lõpuks teoks.

Männimäele rajatava jalgpallihalli lugu sai alguse riiklikult tasandilt. Nimelt võeti riigikogus
2020. aastal vastu riigieelarve,
kus oli aasta ringi kasutatavate
jalgpalli sisehallide rajamiseks
Tartusse, Haapsallu, Viljandisse
ja Raplasse ette nähtud 6 miljonit eurot. Nende nelja linna kasuks otsustati kompromissina
poliitiliste ja jalgpalliliste eelistuste vahel. Kogu kava näeb ette nelja aasta jooksul rajada
Eesti eri paikadesse kokku 16
sellist sisehalli.
2020. aasta riigieelarves planeeriti aga nelja esimest halli.
Seega eraldas kultuuriministeerium nii Viljandile kui Tartule,
Haapsalule ja Raplale halli ehituseks 1,5 miljonit eurot.
Viljandi jalgpallihalli rajamisega tehti algust 2020. aasta
märtsis. Esmalt hakati otsima

hallile asukohta ning leiti, et
selline sisehall sobib hästi Männimäele.
Seejärel alustati ruumiprogrammi koostamisega. Selles etapis sai selgeks, et lisaks jalgpallihallile rajatakse ka halli teenindav olmehoone. 520 ruutmeetri suurusesse olmehoonesse tuleb neli riietusruumi koos
pesu- ja tualettruumidega, treenerite ja kohtunike riietusruum
koos kõige vajalikuga, fuajee,
pealtvaatajate ala koos rõduga
ning vajalikud tehno- ja laoruumid.

Lisaks sellele otsustati muuta
jalgpallihalli projekti nii, et hall
ei pakuks vaid võimalust talviste tingimuste ajal siseruumis
jalgpalli mängida, vaid oleks
multifunktsionaalne sportimispaik ka teistele spordisõpradele.
Selleks otsustati rajada lisaks
jalgpalliväljakule ka tartaankattega kaherajaline jooksuring
ümber jalgpalliväljaku. Peasirgel
on neli jooksurada ning see võimaldab joosta sisetingimustes
nii 60-meetrist kui 100-meetrist
distantsi. Samuti tuleb ühele väravatagusele vabaalale koht

Foto: Maarja Evert
8. oktoobri hommikul asusid ehitajad jalgpallihalli õhuga täitma ning kolm
tundi hiljem oli 23 meetri kõrgune hall püsti.

jõutreeningute tegemiseks. Hall
varustatakse kogu vajaliku inventari ja vahenditega võimalike spordialade harrastamiseks.
Seega pakub valmiv sisehall erinevaid võimalusi.
Eelmise aasta mais kuulutati
välja jalgpallihalli projekteerimishange eelprojekti koostamiseks, millele esitas parima pakkumuse Klotoid OÜ. Oktoobris
jõuti projekteerimis-ehitushanke väljakuulutamiseni ning detsembris sõlmiti leping halli ehitamiseks. Selleks esitasid parima ühispakkumuse OÜ Arens
Ehitustööd, Dreibau OÜ ja Pro
Ehitus OÜ ning ehituse kogumaksumuseks ilma käibemaksuta tuli umbes 2,5 miljonit eurot.
Ehitustööd said alguse käesoleva aasta jaanuaris ning kõikvõimalike tagasilöökide kiuste on
jalgpallihalli ehitamisega jõutud
lõpusirgele. Ehituse on teinud
keeruliseks ülemaailmne koroonakriis, tarneraskused, teadmatus materjalide saabumise osas
ning tööde ja materjalide järsk
kallinemine. Lisaks sellele on ette tulnud ka üllatusi ehitusplatsil, millest on tulnud lisatöid ja
mis omakorda on halli valmimise protsessi aeglustanud.
Sellest kõigest tulenevalt on

Halli tehnilised andmed:
•
•
•
•
•

• pikkus 127 meetrit
• laius 75 meetrit
• kõrgus 23 meetrit

Halli ja olmehoone projekt – Klotoid OÜ
Ehitustööd – konsortsium OÜ Arens ehitustööd, Dreibau OÜ ja Pro Ehitus OÜ
Omanikujärelevalve – AS Infragate
Maksumus ilma käibemaksuta – 2,5 miljonit eurot
Valmimistähtaeg – oktoober 2021

halli valmimise tähtaega pikendatud kaks kuud. Nagu eelpool
öeldud, on ehitaja suutnud raskused ületada ja jõudnud ehitusega lõpusirgele.

Viljandi
arvudes

Võime uhkusega öelda, et oktoobri lõpus saab valmis Männimäe jalgpallihall – esimene täismõõtmetes hall väljaspool Tallinna.

• Registreeritud elanikke: 16 744
• Sünde augustis: 12
• Registreeritud töötuid: 429
• Töötusprotsent: 5,4*
• Vabu töökohti: 188
• Keskmine palk: 1238,8*

* Maakonna näitajad

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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Vabaduse plats ja
mõisapark on
nüüdsest
hinnastatud
Maris Aarna,

Sakala keskuse projektijuht

Alates septembrist kuuluvad
Vabaduse plats ja mõisapark
Sakala keskuse haldusalasse.
Muudatus tähendab seda, et
nüüdsest on mõlemad platsid
hinnastatud ning seal üritusi
korraldada soovijatel on tarvis
ühendust võtta Sakala keskusega.
Suve algul taasavati pidulikult Viljandi kesklinnas renoveeritud Vabaduse plats.
Vabaduse plats rajati algselt
1920. aastatel Viljandi mõisa,
praeguse butiikhotelli Schloss
Fellin viljapuuaia asemele.
Linna esindusväljakuks kujundati plats kümnendi teises
pooles.
2020. aastal uue ilme saa-

nud Vabaduse plats on sobilik
erinevate vabaõhuürituste läbiviimiseks. Kasutatavat ala
on võimalik laiendada veelgi,
kui kaasata platsi kõrval asuv
Viljandi mõisapark. Mõisapark
kuulub Vabaduse platsi rentimisel hinna sisse juhul, kui
seal ei toimu kommertstegevust. Muul juhul peab pargi
kasutamise eest maksma.
Sakala keskus pakub Vabaduse platsil ka vabaõhunäituste korraldamise võimalust.
Näituste tarbeks on platsil
statsionaarselt kasutamiseks
13 metallraami.
Vabaduse platsi ja mõisapargi rendisoovi korral on tarvis
pöörduda Sakala keskuse poole. Lisainfo ja kontaktid on leitavad Sakala keskuse veebilehel sakalakeskus.ee.

Kaasava eelarve
hääletus algab
8. novembril
Tänavu kaasava eelarve konkursile esitatud ideede poolt
saab hääletada 8.–22. novembrini. Kokku kandideerib
30 000 euro suurusele summale 15 ideed.
Lõplik hääletusele minevate
ideede hulk selgub siis, kui otsused on teinud ettepanekute
hindamise komisjon. Hääletusele pääsevad kõik kaasava
eelarve reeglitele vastavad
ideed, mis on piisavalt põhjalikud ja teostatavad 30 000
euroga 2022. aasta jooksul.
Kõigi ideedega saab tutvuda
aadressil volis.ee. Samas toimub ka elektrooniline hääletamine, kus tuleb ennast tu-

vastada ID-kaardi või mobiilID abil.
Hääletada saab ka tööaegadel Viljandi raekojas aadressil
Linnu tänav 2. Selleks tuleb
kaasa võtta isikut tõendav dokument.

2021. aasta kolmandas
kvartalis sündinud viljandlased
Ada Simona Paal
Aliise Sofia Tali
Anu-Lisell Tammiste
Carmen Kalda
Cecilia Saar
Ettel Mätas
Eva Lotta Heil
Hans Kristjan Laurmaa
Hans Villem Vitsut
Haruna Mai Yoda
Henri Paalo
Hugo Vessenberg
Ian Maru Palk
Jasper Kurg
Johann Aron Meiesaar
Johannes Võsa
Jon Hansen Naar
Jürgen Rodenberg
Karl Rumask
Kaspar Roht
Kaur Kralle
Ken-Marten Tammistu
Klaudia Kondel
Kregor Piir
Laura Liisa Kukk

Lenna Palgi
Liila Ainsalu
Liisbeth Leppenen
Lisandra Spilevoi
Lucas Lepik
Lukas Nõmm
Lysete Härm
Marlon Lill
Marta Lotus
Meridi Brigitte Parkala
Merit Esula
Mila Mangelsoo
Mila Maria Teng
Milana Lohu
Pääru Mölter
Ragnar Robin Tali
Rasmus Zaripov
Romy Lapp
Ruuben Rein
Ruune Kask
Saara Vardja
Tanel Telve
Therek-Gideon Tiido
Triin Luik

Viljandi linn tunnustas
värvi- ja lilleilu loojaid
Viljandi linnavalitsus
tunnustas 14. oktoobril kell 16
butiikhotellis Schloss Fellin
konkursside «Värvid linna» ja
«Kaunis Viljandi» parimaid.

Konkursiga «Värvid linna» hindab Viljandi linnavalitsus uusi
või värvitud ja korrastatud hooneid ning korrastatud või rajatud piirdeaedu.
Konkursiga «Kaunis Viljandi»
hinnatakse kinnistute haljastust, üldist heakorda, väikevorme ja muid kujunduslikke elemente tänavalt vaadatuna.
Mõlema konkursi tulemused
kinnitas linnavalitsus 20. septembri istungil.

Konkursi «Värvid linna»
tunnustused
Peapreemia 300 eurot,
emailmärk «Värvid linna
2021» ja Viljandi rae tunnuskiri
1. Kortermaja fassaadi tervikliku ja maitseka rekonstrueerimise eest Leola tänav 14 korteriühistule
2. Vana ja väärika hoone Aia
tänav 3 tundliku ja kauni renoveerimise eest Ülle Kroonile
3. Tasuja puiestee 4 asuva
mõisa peahoone kaunilt ja kõike ajalooliselt väärtuslikku säilitades ning esile tuues esinduslikuks majutusasutuseks restaureerimise eest OÜ-le Modify
Preemia 200 eurot ja Viljandi rae tunnuskiri
1. Kortermaja maheda ja hästi harmoneeruva värvilahenduse eest Toome tänav 10 korteriühistule
2. Pähkli tänav 6 elamu maitseka värvilahenduse ja müüriosal huvitava arhitektuurse detaili väljatoomise eest Kristiina
Johansonile ja Kristel Vanasaunale
3. Sepa tänav 4 korterelamu
värske ja maitseka värvilahenduse ning vanalinna miljöösse
sobivalt rekonstrueerimise eest
Valeri Snegirevile
Viljandi rae tunnuskiri,
Bauhofi kinkekaart ja raamat «Eesti kaunis kodu»
1. Kortermaja maheda ja hästi harmoneeruva värvilahenduse eest Riia maantee 7 korteriühistule
2. Lihtsa ja stiilse uusehitise
püstitamise eest aadressil Vaikuse põik 10 W VARA OÜ-le

Foto: Age Alas
Konkursi «Kaunis Viljandi» ühe tunnustuse pälvis Evelin Laas Kunderi tänav 3 kinnistu pere tervikliku väliruumi eest.

3. Posti tänav 9a korterelamu
lihtsa ja ilusa renoveerimise ja
linnaruumi rikastava fassaadivalgusti eest Varaks OÜ-le
Viljandi rae tunnuskiri ja
raamat «Eesti kaunis kodu»
1. Kortermaja tervikliku ja mahuka fassaadi rekonstrueerimistöö eest Riia maantee 55 korteriühistule
2. Põltsamaa tee 10 maja
ümbruskonda sobiva lahenduse
ja harmoonilise värvilahenduse
eest OÜ-le Opossum Holding ja
AS-ile KEK Invest
3. Piiri 2a tootmishoone väljapeetud ja lihtsa värvilahenduse
eest aktsiaseltsile Viljandi Aken
ja Uks
Viljandi rae tunnuskiri
1. Vaksali tänav 4 asuva Viljandi mõisa hoone ehitusprojekti
koostamise eest AS-ile Restor
(arhitekt Mart Keskküla)

Konkursi «Kaunis
Viljandi» tunnustused
«Kaunis Viljandi 2021»
emailmärk koos 300-eurose preemiaga ja Viljandi
rae tunnuskiri
1. Kunderi tänav 3 kinnistu pere tervikliku väliruumi eest Evelin Laasile
2. Silmapaistva ilu eest, sealhulgas eripärase vastse lillepeenra eest Valuoja puiestee 5
korteriühistule

«Kaunis Viljandi 2021»
emailmärk ja Viljandi rae
tunnuskiri
1. Noorusliku entusiasmiga
koha korrastamise ja suvise järveäärse atmosfääri loomise eest
Viljandi Rannakohvik Bangalo
OÜ-le
200-eurone preemia ja Viljandi rae tunnuskiri
1. Liiva tänav 4 kinnistul loomingulise ja lopsaka nõlvale rajatud aia eest Udo Kelkile
100-eurone preemia ja Viljandi rae tunnuskiri
1. Romantilist hõngu peegeldava aia eest aadressil Paala tee
28 Valdur Madile
50-eurone preemia koos
Viljandi rae tunnuskirja ja
raamatuga «Kaunis Kodu
2021»
1. Mitmekesise ruumiloome
eest, muu hulgas haljastusspetsialisti eripreemia puu hoidmise eest piirdeaia rajamisel aadressil Väike-Kaare tänav 5 Leana Kingiseppale
2. Põhja puiestee 41 kinnistu
ja muu hulgas ka linna maa lilleiluga kauni hoidmise eest
Toivo Pärnale
Viljandi rae tunnuskiri
koos raamatuga «Kaunis
Kodu 2021»
1. Kontrastsete põõsastega aia
ja nurgataguse ilu ning putukamagneti loomise eest aadressil

Edela tänav 13 Marika Londonile
Viljandi rae tunnuskiri pereelamute ja ridaelamute
kategoorias
1. Kevade 19 hoonega kokku
sobiva ajastutruu ja mitmeruumilise aia eest Enn Johansonile
ja Marek Johansonile
2. Meeme tänav 13 vanaema
aia eest, kus väärtuseks ka kõrghaljastus, Mati Hüvale ja Helle
Hüvale
3. Mäe tänav 9 kinnistul hästi
organiseeritud ja maalilise mitmetasandilisuse eest Le Hussarile
4. Avatuse ja hästi korraldatud
ruumikuse eest aadressil Ploomi tänav 35 Marek Pajule
5. Liiva tänav 6 kinnistule suure kallakule rajatud küllusliku
aia eest Kaja Laurile
6. Tiit Sägale kevadise lilleilu
ja -lõhna eest aadressil Endla tänav 24
Viljandi rae tunnuskiri
korterelamute kategoorias
1. Koduse aia eest Meeme tn 5
korteriühistule
2. Vanade taluaia lilledega
ühisaia eest Vase tn 5, Vase tn
5a, Vase tn 5b, Vase tn 5c korteriühistule
Viljandi rae tunnuskiri
ühiskondlike-, äri- ja tootmishoonete kategoorias
1. Viljandi kohviku aastaringse ukseesise ilu eest Nõmme
Kaubandus OÜ-le.

Muuseumis on avatud näitus ««Vana
hea» tsaariaeg Viljandis»
Viljandi muuseum
13. oktoobrist on Viljandi muuseumis avatud näitus ««Vana
hea» tsaariaeg Viljandis». Peamiselt fotodel põhinev väljapanek
püüab anda ettekujutuse elust
Viljandis 19. sajandi viimasest
veerandist kuni aastani 1917.
Suuremat osa näitusel käsitletavast perioodist on hiljem hakatud Euroopas kutsuma kauniks ajastuks (belle epoque). Selle tunnusjoon oli eelkõige tehniline ja teaduslik progress, mille nähtavaks väljenduseks olid

mitmesugused leiutised ning
uuendused tööstuses ja transpordis.
Näituse fotod on pärit Viljandi
muuseumi ja Eesti ajaloomuuseumi fotokogust.
Teksti koostas muuseumi teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu, fotod töötles ja stendid kujundas tehnikaspetsialist Herki
Helves. Kaasa aitasid muuseumi kuraatorid.
Näitusega kaasnevas publikuprogrammis tutvustavad asjatundjad vaadeldavat perioodi
erinevast vaatenurgast.

Näituse publikuprogrammi
loengud:
• 21. oktoobril kell 16 David
Vseviov: «Vene impeerium 19.
sajandi lõpu – 20. sajandi alguse murrangulisel ajal»
• 10. novembril kell 16 Anu
Kannike: «Linliku toidukultuuri
kujunemine Eestis 19. sajandi
lõpul – 20. sajandi algul»
• 25. novembril kell 16 Monika Eensalu-Pihel: «Kaks sajandit
kroonuarhitektuuri Viljandis.
18. sajandi keisri ametihoonetest tööstusrevolutsiooniaegsete aguliteni»

• 9. detsembril kell 16 Reet
Mark: «Tsaariaegne kunst – siis
kui kõik algas».
Näitust saab külastada ja
publikuprogrammi loengutes
osaleda muuseumipiletiga.
Näitus on avatud 2022. aasta
aprillini.
Näituse valmimist toetas Viljandi linnavalitsus.
Korraldajad paluvad järgida
COVID-19 leviku tõttu kehtestatud nõudeid. Võimalikest publikuprogrammi kava muutustest
teatatakse muuseumi veebi- ja
Facebooki lehel.
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Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad
külastasid 2022. aasta Euroopa
kultuuripealinna Kaunast
Sihtasutus Tartu 2024

Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi kokkusaamine on
20. oktoobril algusega kell
17. Oktoobri kohtumisel keskendume saksa kirjandusele.
Esimese teisipäeva klubi tuleb kokku 2. novembril kell
11.30. Novembri kohtumisel
räägime norra kirjandusest.

35-liikmeline Euroopa
kultuuripealinna Tartu 2024
delegatsioon, kuhu kuulusid
ka Lõuna-Eesti omavalitsuste
esindajad, külastas 22.–24.
septembrini Kaunast, mis
järgmisel aastal koos teda
ümbritseva rajooniga saab
Euroopa kultuuripealinnaks.
Kaunas tutvustas foorumil
oma programmi
kultuuripealinnana.

«Meie eesmärk oli näha, millises seisus on Kaunase regioon
mõned kuud enne kultuuripealinna algust,» ütles Tartu 2024
Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots. «Külastasime erinevaid omavalitsusi, Kačerginėt ja
Zapyškist, kus kohtusime ka
Kačerginė omavalitsusjuhi ja
Zapyškise asevallavanemaga,»
rääkis Laaneots. «Mõlemad tõdesid, et kultuuripealinnaks valmistumine on liitnud kogukondi ühise eesmärgi nimel pingutama ja eelmiste kultuuripealinnade kogemustest õppimine on
laiendanud juba praegu nende
kogukonnaliikmete silmaringi.»
Lõuna-Eesti omavalitsuste
esindajad käisid ka Raudondvarise lossis asuvas muuseumikompleksis, kus oli üleval Jaapani kunsti näitus. Kohtuti
muuseumi direktori Zigmas Kalesinskasega, kes selgitas, et Euroopa kultuuripealinna aastaks
plaanitakse sinna kontserti
koostöös Berliini ooperiteatriga

Kohtumised toimuvad raamatukogu 2. saali Ameerika
teabepunktis.
Rohkem infot saab kirjutades
e-posti
aadressil
rene.vridolin@raamatukogu.
viljandi.ee või helistades telefonil 5750 2920.

Üleriigilised
raamatukogupäevad

Foto: Sihtasutus Tartu 2024
Tartu 2024 regionaalne meeskond Kaunases

ning tsirkusekunstietendust
koostöös Itaalia tsirkusega.
Zapyškises külastati sealset
loomemaja Stuba, mille eestvedajad lauldes tutvustasid leedu
iidset sutartines’i laulutraditsiooni. Käidi ka kogukonna
tootjate ühises poes Lokali ja
mõnel Kaunase foorumi üritusel. Kohtumisel Kaunase regiooni koordinaatori Lukas Alysisega saadi teada, et Kaunase regiooni Euroopa kultuuripealinnaks valmistumise protsess on
kulgenud sarnaselt Lõuna-Eesti
samade ettevalmistustega. 1000
sündmusest Kaunas 2022 Euroopa kultuuripealinna programmis on 100 planeeritud väljaspool Kaunase linna, 10 festi-

vali ja mitu üleregioonilist ettevõtmist.
Kaunase visiidil osales ka Viljandi linnavalitsuse kultuuri- ja
noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, kelle sõnul oli
Kaunase visiidi kasutegur kindlasti väga suur kõigile osalevatele omavalitsustele, samuti ka Viljandi linnale. «Esiteks andis see
võimaluse reaalselt kohtuda ja
tundma õppida Tartu 2024 kultuuripealinna regionaalset tiimi,
kellega seni oli olnud kontakt ainult veebikoosolekute kaudu.
Teiseks andis meile koostatud tihe programm ideid ja inspiratsiooni kultuuripealinna mõjulepääsuks igas väikelinnas või vallas ning motivatsiooni panusta-

da parima tulemuse nimel aastal
2024,» lausus Volmer-Martinson.
Kaunase kui tulevase Euroopa
kultuuripealinna külastamine
35-liikmelise delegatsiooniga
Lõuna-Eestist oli esmakordne.
Lisaks esindajatele Lõuna-Eesti
omavalitsustest ja Tartu 2024
meeskonnast osalesid ka maakondlike arenduskeskuste esindajad.
Kaunas on Euroopa kultuuripealinn koos teda ümbritseva
regiooniga, nagu ka Tartu kannab Euroopa kultuuripealinna
tiitlit 2024. aastal koos LõunaEesti omavalitsustega. Kaunasele algab Euroopa kultuuripealinna tiitli aasta juba mõne kuu
pärast, aastal 2022.

Väärikas eas Viljandi Huvikool loob
lisaväärtusi kogu eluks
Piret Mädamürk,

Viljandi Huvikooli direktor

Alanud õppeaasta möödub Viljandi Huvikooli jaoks oluliselt
pidulikumalt kui eelmised aastad, sest ta saab 75-aastaseks.
75 aastat on muljet avaldavalt
pikk aeg täitmaks olulist rolli
noorte huvide ja annete edendamisel. Nii on läbi ajaloo huvikooli õpetajad ja juhendajad
mõjutanud mitmeid põlvkondi
ning kaasa rääkinud sadade viljandlaste kujunemisloos.
Juba pisikesest peale on lastele loomuomane olla uudishimulik ja pidevalt tegutseda. Just
need loomuomased vajadused
toovadki lapsed huvikooli, et
koondada oma tugevused, eristuvad huvid ja anded loovaks
väljendusvormiks mis tahes erialal. Huvikool pakub võimalusi
eneseteostuseks ja õnnestumiste kogemiseks ning mängib olulist rolli noorte identiteedi kujunemisel.
Igas vanuseetapis on fookuses
kindlad vajadused, mis on arenguliselt olulised ja mõjutavad
noorte vaimset tervist. Nii on
järk-järgult kasvades tähtsad
heaolu- ja turvatunne, mitmekülgne areng ja tugivõrgustiku
olemasolu, sotsiaalne kuuluvus
ja osalemiskogemus ning eneseteadlikkus. Samuti probleemse
käitumise märkamine ja ennetama õppimine, tasapisi iseseis-

Linnaraamatukogu
raamatuklubid

20.–30. oktoobrini on raamatukogupäevad «Kohtume
raamatukogus!».
Sel aastal tähistame 200
aasta möödumist esimese
eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe Marahva Näddala-Leht ilmumisest. Kuigi ajaleht lõ-

petas mõne aasta järel rahanappuse tõttu tegevuse, said
sellest inspiratsiooni ja julgustust kõik järgmised väljaandjad. Ajakirjanduse ajaloo
märgilise sündmuse auks
pühendame ajakirjandusele
ka seekordsed üleriigilised
raamatukogupäevad.

Raamatute kiirabi
21. oktoobril kell 11 ja 28.
oktoobril kell 15.30 on 2.
saali Ameerika teabepunktis
töötuba, kus õpetatakse parandama viga saanud raamatuid. Nõu ja abi saab, kui
raamatul on nurgad katki,
kaas lahti, lehed lahti tulnud
või katki rebenenud.
Osaleja peaks kaasa võtma

ühe kannatada saanud raamatu, millele antakse juhendaja Kersti Joonsalu näpunäidete järgi esmaabi.
Palume huvilistel oma tulekust teada anda kas e-aadressil rene.vridolin@raamatukogu.viljandi.ee või telefonil 5750 2920.

«Kodukoha kompass»
Eesti Koostöö Kogu kureeritud hea avaliku ruumi teemaline rändnäitus «Kodukoha
kompass» jõuab 14. oktoobril
oma lõppjaama Viljandisse.
Rändnäitus, millega kaasnevad loengud ja vestlusõhtud, avavad linnaruumi ja
inimeste heaolu vahelisi seoseid ning ärgitavad kohalikke neil teemadel kaasa rääkima. Kompass-kettale kogutav kohalike hinnang näitab
otsustajatele, millega on inimesed oma kodukohas rahul
ja milles nähakse veel arenguruumi.
Näitus jääb Viljandi linnaraamatukogu 2. saali 20. novembrini.
Kogukonnaühenduse Loov
Viljandi eestvedamisel käivitub näitusega kaasnev loengute sari ning algatatakse

keskustelusid kohaliku elu
edendajate ja viljandlastega.
Olete oodatud järgmistele
loengutele 2. saali Ameerika
teabepunkti:
• 2. novembril kell 18
«Linn, avalik ruum ja tervis» – Helen Sooväli-Sepping, Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja, inimgeograaf ja Tallinna tehnikaülikooli rohepöörde prorektor;
• 9. novembril kell 18
«Kuidas kogukonnas arutelusid pidada» – Teele Pehk,
demokraatiaedendaja ja Rohetiigri üks eestvedajaid;
• 16. novembril kell 18
«Mis kasu on väikelinnas kultuuripärandist?» – Nele Dresen, religiooniuurija ja Tartu
Linnamuuseumi ekspositsiooniosakonna juhataja.

Raamatute voltimise õpituba
3. novembril kell 15 on raamatukogu 2. saali Ameerika
teabepunktis raamatute voltimise õpituba, kus teeme
vanadest raamatutest jõulukaunistusi. Osalised võivad
Foto: Piret Mädamürk
Viljandi huvikool ootab aasta läbi uusi õpilasi tantsu, kunsti, etenduskunsti, muusika, mõttemängude ja tehnika
valdkonna huviringidesse.

vumine, kodanikuvastutuse tajumine ja toimetulek iseendaga.
Kõiki neid olulisi fookusvajadusi toetab suurepäraselt huvikooli sundimatu, loominguline
ja reaalseid kogemusi pakkuv
keskkond. Lisaväärtuseks saab
laps süvendatult omandatud oskused ja teadmised oma valitud
erialal. Need on elukestvad

väärtused. Huvikooli 15 huviringi seast on hea võimalus valikuid teha tantsu, kunsti, etenduskunsti, muusika, mõttemängude ja tehnika valdkonnast, et
oma võimeid avastada ning kasvada enesega toime tulevaks
linnakodanikuks.
Ootame uusi õpilasi aasta ringi
meiega liituma ja juba õige pea

on võimalus kõigil õpilastel olla
kaasatud sünnipäeva ettevalmistustesse. Meie sünnipäev rullub
lahti novembrikuus noortenädalal, kus noored kujundavad oma
sünnipäevapeo ise. Korraldatakse erinevaid töötube, mõttetalguid ja avatud tunnitegevusi.
Hoidke meie tegemistel silm
peal ja tulge uudistama!

raamatu ise kaasa võtta või
kasutada selleks kohapeal
olevaid. Õpituba juhendab
Valli Tammsalu – valli.tammsalu@raamatukogu.viljandi.
ee.

Raamatukogu ükssarvikud
Viljandi linnaraamatukogus
saab kokku tehnoloogiahuviliste tüdrukute tegelusring.
Järgmised kokkusaamised
on 21. oktoobril, 4. ja 11.
novembril kell 15 raamatukogu 2. saalis Ameerika teabepunktis.
Osalema on oodatud
8–12-aastased tüdrukud.
Tunnid toimuvad kord nä-

dalas kolmapäeviti 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.

Esmaspäev, 18. oktoober 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.
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19.00	Kogukonnakino «MoeKunstiKino»: «Cardini
moemaja» («House of Cardin»), USA, 2019 Forum
Cinemas Centrum
19.00	Priit Pius ja Kait Kall – «Midagi ikka»
Pärimusmuusika ait
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00	Kogukonnakino «MoeKunstiKino»: «Cardini
moemaja» («House of Cardin»), USA, 2019 Forum
Cinemas Centrum
15.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi: Saksa
kirjandus Viljandi linnaraamatukogu
19.00	Henrik Normanni juubelietendus «Nuta või naera»
(Komöödiateater) Pärimusmuusika ait
19.00 «Ema» Ugala teater
19.00 Kontserdisari «Made No14» Sakala keskus
19.00	Kogukonnakino erikolmapäev: «Pingeväljade
aednik»(Eesti, 2021) Forum Cinemas Centrum
11.00	Viga saanud raamatute töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
11.00 «Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
15.00	Raamatukogu ükssarvikud tehnoloogiahuvilistele
tüdrukutele Viljandi linnaraamatukogu
16.00	David Vseviovi loeng «Vene impeerium XIX sajandi
lõpu – XX sajandi alguse murrangulisel ajal» Viljandi
muuseum
19.00 «Peer Gynt» Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
16.00	A-klassi karikavõistlused käsipallis Viljandi
spordikeskus
17.30	Eesti noorte MV jalgpallis, U12: Viljandi JK Tulevik
vs. Tartu FC Helios Kunstmuruväljak
19.00 Baltic Ethno On The Road Pärimusmuusika ait
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
09.00	A-klassi karikavõistlused käsipallis Viljandi spordikeskus
12.00	Eesti noorte MV jalgpallis, U16: Viljandi JK Tulevik
vs. Tallinna FC Flora Rohelised Kunstmuruväljak
13.00	Tipneri KV jalgpallis: Viljandi JK Tulevik vs. Nõmme
Kalju FC Kunstmuruväljak
15.00	Eesti noorte MV jalgpallis, U14: Viljandi JK Tulevik
vs. FC Haaabersti Kunstmuruväljak
17.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
17.00	«Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest» Ugala
teater
18.00	Eesti noorte MV jalgpallis, U16: Raasiku FC Joker ja
JKTK Jüri ÜM vs. JK Tulevik ja Suure-Jaani United
ÜM Kunstmuruväljak
19.55	The Metropolitan Opera ülekanne: «Lõõmav tuli
suletud mu luudesse» Forum Cinemas Centrum
09.00	A-klassi karikavõistlused käsipallis Viljandi spordikeskus
12.00 «Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
16.00 «Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater

VABADUSE PLATS

27. oktoobrini on avatud näitus
«Väljavaade – 40 aastat tänavafotograafiat Eestis. Peatudes Viljandis». Dokfoto Keskus tõi Viljandisse oma populaarseimalt
näituselt eriilmelise valiku, mis
avab Eesti tänavafotograafia
kaudu neljakümneaastase ajavahemiku. Näitust on täiendatud nii Viljandi linnakodanike
saadetud kui ka arhiividest leitud fotode abil, pakkudes sissevaadet Viljandi tänavatele ja
elule viimase 40 aasta jooksul.
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

24. oktoobrini saab vaadata näitust «Salaelud» («Secret Lives»).
Näitust võib võtta kui viie Eesti
kunstniku – Regina Lukk-Toompere, Kadi Kurema, Urmas Viigi, Viive Noore ja Jüri Mildebergi grupinäitust. Kõigil neil on
oma selgelt eristuv käekiri ja
oma väike salailm, millesse eksponeeritavad tööd lubavad põgusat pilguheitu ja kutsuvad
vaatajaid nendesse varjatud
maailmadesse sisenema.

21. oktoobrist on avatud näitus
«Maailmaparandajad». Näituse
kuraator on disainer Triin Amur,
kes on 2021. aastal valitud Viljandi linnameistriks.
Näitusega kaasneb 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.
21. oktoobrist on avatud 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 Czene,
Teréz Orsós, Imre Őrsi, András
Süli, Ferenc Csordás, János
Gajdos, M. D. Mokry,
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
28. oktoobrini on avatud HGDF
külalisnäitus «Värske Eesti kultuuriplakat 2021». Tänavune
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12.00 Koolivaheaja aaretejaht Viljandi avatud noortetuba
19.00 Kinoteatri etendus «Vihanemees.com» Ugala teater
19.00	Kogukonnakino «MoeKunstiKino»: «Martin Margiela.
In his own words», DEU, 2019 Forum Cinemas
Centrum
10.00 Sügisvaheaeg muuseumis Viljandi muuseum
12.00 Koolivaheaja aaretejaht Viljandi avatud noortetuba
16.00 Väärikate ülikool Sakala keskus
10.00 Sügisvaheaeg muuseumis Viljandi muuseum
12.00 Koolivaheaja aaretejaht Viljandi avatud noortetuba
14.30	Eesti noorte MV jalgpallis, U12: Viljandi JK Tulevik
vs. Tartu JK Tammeka Valge Kunstmuruväljak
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
20.00 Tantsumaja: Suits ja Kool Pärimusmuusika ait
10.00 Sügisvaheaeg muuseumis Viljandi muuseum
11.00 Tite- ja lastelaulutuba Pärimusmuusika ait
11.00 «Äraleiaüles kinnas» Viljandi nukuteater
12.00 Koolivaheaja aaretejaht Viljandi avatud noortetuba
15.00	Tüdrukute klubi: matk ümber järve Viljandi avatud
noortetuba
15.30	Viga saanud raamatute töötuba Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Ema» Ugala teater
10.00 Sügisvaheaeg muuseumis Viljandi muuseum
12.00 Koolivaheaja aaretejaht Viljandi avatud noortetuba
18.00 Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Triller» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
10.00 Sügisvaheaeg muuseumis Viljandi muuseum
11.00 Mulgi raskusheide Paala viilhall
13.00	Eesti MV jalgpallis, II liiga: Viljandi JK Tulevik U21
vs. Saue JK Kunstmuruväljak
14.00	Eesti MV võrkpallis, meeste 1. liiga: Viljandi VK vs.
LotusTimber / Neemeco SK Viljandi spordikeskus
17.00 «Emadepäev» Ugala teater
17.00 Muusikal «Once» Ugala teater
12.00 «Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater
16.00	Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III vs.
Põlva FC Lootos Kunstmuruväljak
19.00	Comedy Estonia ja Sander Õigus «Kuues»
Pärimusmuusika ait
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11.30	Esimese teisipäeva klubi: Norra kirjandus Viljandi
linnaraamatukogu
18.00	«Kodukoha kompass»: Helen Sooväli-Sepping «Linn,
avalik ruum ja tervis» Viljandi linnaraamatukogu
18.00	Kultuuriakadeemia hingedepäeva kontsert Jaani kirik
19.00	Kulno Malva akordionimeditatsioonid
Pärimusmuusika ait
15.00	Raamatute voltimise õpituba: jõulukaunistused
Viljandi linnaraamatukogu
15.00	Raamatukogu ükssarvikud tehnoloogiahuvilistele
tüdrukutele Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
10.00	Eesti sisemeistrivõistlused vibulaskmises Paala
viilhall
14.00 «Ema» Ugala teater

Näitused

kultuuriplakati kollektsioon on
kokkuvõte Eesti Kujundusgraafikute Liidu autoritele mõeldud
konkursist, mis hõlmas viimase
kahe aasta plakatiloomingu paremikku.
RÜKI GALERII

Tartu tänav 7c
20. novembrini on avatud Mihkel Kleisi näitus «Tähenduseväline vaade». Näitusel on väljas
kaheteistkümnest teosest koosnev maaliseeria, mis valmis
kunstnikul pärast kaheksa aasta
pikkust maalimispausi. Kleisi uus
maaliseeria kujutab raamidest
väljaspool tekkinud olematuid
tähti ning nendest moodustatud
ornamente – piltkirja, mida igaüks ise lahti mõtestada saab.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
29. oktoobrini on avatud Gudrun Koppeli näitus «Kõik, mis on
maa, oli kunagi taevas».
Gudrun Koppel on saanud
2019. aastal Wiiralti preemia parima graafilise seeria eest. Tema
näitus keskendub teemale, kui-

das pole midagi uut päikese all,
see kõik on sama ja juba olnud.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

20. oktoobril avatakse 3. saalis
näitus «Laste perioodika läbi aegade». Laste- ja noortesaalis
saab vaadata näitust, mis annab
ülevaate eestikeelsetest laste
perioodikaväljaannetest.
30. oktoobrini on trepigaleriis
avatud Ragnar Soa Eesti loodusfotode näitus «Õigel ajal – õiges
kohas». Näha saab nii loomi,
linde, maastikke kui ka ilmastikunähtusi.
1. novembril avatakse trepigaleriis näitus «Väärtusta puid, väärinda puitu». Sisekujundaja Riina Eigi on õppinud kunstiinstituudis (ERKI) disaini eriala. Autor räägib: «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.

P 14
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14.00	Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani ÜN vs. Põlva FC
Lootos Kunstmuruväljak
17.00 «Sume on öö» Ugala teater
09.00	Eesti sisemeistrivõistlused vibulaskmises Paala viilhall
13.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis, esiliiga: Viljandi SK
/ Pärnu vs. Valga Käval Viljandi spordikeskus
14.00	Eesti noorte MV jalgpallis, U16: Tallinna FC Levadia vs.
JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜM Kunstmuruväljak
17.00	Eesti MV jalgpallis, II liiga: Viljandi JK Tulevik U21
vs. Keila JK Kunstmuruväljak
19.00 «Carmen» (Paide Teater ja Must Kast) Ugala teater
18.00	«Kodukoha kompass»: Teele Pehk «Kuidas kogukonnas
arutelusid pidada?» Viljandi linnaraamatukogu
18.00 «Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
19.00 «Ema» Ugala teater
19.00	Kontsert «Kolm meest, naine ja 90ndad»
Pärimusmuusika ait
19.00 «Sume on öö» Ugala teater
16.00	Anu Kannikese loeng «Linliku toidukultuuri
kujunemine Eestis XIX sajandi lõpul – XX sajandi
algul» Viljandi muuseum
15.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
11.00 Tite- ja lastelaulutuba Pärimusmuusika ait
15.00	Raamatukogu ükssarvikud tehnoloogiahuvilistele
tüdrukutele Viljandi linnaraamatukogu
18.00 DJ-kool Viljandi avatud noortetuba
19.00 «Triller» Ugala teater
15.00	Eesti noorte KV võrkpallis, U16T Viljandi Kesklinna
kooli võimla
15.00	XXII üleriigilise õpetajate teatrifestivali «Sillad»
avamine Sakala keskus
17.00 Foto- ja videoring Viljandi avatud noortetuba
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
10.30	Eesti noorte KV võrkpallis, U16T Viljandi Kesklinna
kooli võimla
11.00	Isadepäev muuseumis, korraldab Viljandi
laevamudelistide klubi Viljandi muuseum
14.00 «Sume on öö» Ugala teater
18.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC ja HC Vilnius
Viljandi spordikeskus
10.30	Eesti noorte KV võrkpallis, U16T Viljandi Kesklinna
kooli võimla
13.00	Eesti MV jalgpallis II liiga: Viljandi JK Tulevik U21 vs.
Tallinna JK Piraaja Kunstmuruväljak
14.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC ja VHC Šviesa
Vilnius Viljandi spordikeskus
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater

SÜGISVAHEAEG 23.–31. OKTOOBER

Viljandi avatud noortetuba korraldab esmaspäevast reedeni iga päev
kell 12 aaretejahti.
Viljandi muuseum kutsub teisipäevast laupäevani iga päev kell 10
muuseumisse vaheaega veetma.

20. novembrini on 2. saalis avatud rändnäitus «Kogukonna
kompass». Näituse eesmärk on,
et kogukondades algaksid või
jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud,
mõttetalgud, ruumieksperimendid, algatused.
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. Näitus on avatud
2022. aasta aprillini.
13. novembrini saab muuseumi
teisel korrusel vaadata Viljandi
laevamudelistide klubi juubelinäitust «Viljandi laevamudelism 25»,
mis annab põgusa ülevaate mudeliharrastuse valdkondadest, selle ajaloost ja arengust Viljandis.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunsti-

kollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugaleriid saab külastada,
helistades
ette
telefonil
5367 7566. Rohkem infot
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.

