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Kaasava eelarve 30 000 euro kasutamiseks oodatakse ideid, millest tõuseks kasu kogu linnale.

Kaasav eelarve ootab ideid 30 000 euro kasutamiseks
Kuni 12. oktoobrini saab
esitada ideid Viljandi
kaasava eelarve
kasutamiseks. Tänavune
konkurss on järjekorras juba
kaheksas.

Ideede esitamine sai alguse 13.
septembril ja kestab 12. oktoobrini. Erinevalt lõpphääletusest,
kus saavad osaleda vaid need,
kes on oma elukohaks registreerinud Viljandi linna, võivad ettepanekute esitamisel osaleda
kõik huvilised. Ideid saab esitada elektrooniliselt portaalis volis.ee ja paberil Viljandi linnavalitsuses (Linnu tänav 2). Samas
on võimalik tutvuda ka juba esitatud ettepanekutega.
Pärast seda on linnavalitsuse
komisjonil kuu aega, et selgitada välja sellised ideed, mis vastavad kaasava eelarve ideedele
esitatavatele nõuetele. See tähendab, et idee esitamisel tuleb
silmas pidada selle vajalikkust
ja olulisust Viljandi linnale,
teostatavust 12 kuu jooksul idee
esitamise tähtpäevast, kulutus-
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Eelmisel aastal võitis kaasava eelarve hääletuse Jakobsoni kooli jalakäijate ala turvaliseks muutmine.

te põhjendatust ja eelarve läbipaistvust ning idee realiseerimisest tulenevat kasusaajate hulka.
Samuti tuleb silmas pidada, et
idee teostamise maksumus ei
tohi ületada 30 000 eurot. Vas-

tasel juhul tuleb märkida, kuidas on kavas ülejäänud osa rahastada.
Kaasava eelarve idee esitamisel tuleb kindlasti märkida
1) esitaja nimi, kontakttelefon,
e-posti aadress;

2) objekti nimetus;
3) eesmärk ja olulisus (mis on
idee eesmärk ja kirjeldus, millise Viljandi linnas esineva probleemi see idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning
miks on idee teostamine Viljandi linna eelarvest vajalik ja oluline);
4) idee elluviimise kirjeldus;
5) sihtrühm (lühike selgitus,
kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada
hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja muud olulised tunnused);
6) eelarve (idee teostamise
hinnanguline maksumus);
7) muu oluline info (joonis või
kirjeldus selle kohta, mida oleks
idee hindajail lisaks oluline teada).
Kõik ideed, mis vastavad kaasava eelarve reeglitele, pannakse rahvahääletusele 8.–22. novembrini. Hääletada saab portaalis volis.ee ja Viljandi raekojas. Hääletusel saavad osaleda

vähemalt 16-aastased Viljandi
linna elanikud, kellest igaühel
on kasutada kolm häält. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb
ennast tuvastada mobiil-ID või
ID-kaardi abil. Raekojas toimub
hääletamine isikut tõendava dokumendi alusel.
Elluviimisele kuulub enim

Viljandi
arvudes

hääli saanud idee ja see peab
koguma vähemalt 200 häält.
Viljandi linnavalitsuse ametnikud on valmis kaasava eelarve
ideede osas nõu andma. Oma
küsimustega võite pöörduda linnavalitsuse poole telefonil
435 4767 või e-posti aadressil
reet.alev@viljandi.ee.

• Registreeritud elanikke: 16 756
• Sünde augustis: 14
• Registreeritud töötuid: 473
• Töötusprotsent: 6,0*
• Vabu töökohti: 134
• 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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Koolitoetus
daval Viljandi linna koduleheküljel ning inforiiulitel linnavalitsuse majades Laidoneri
plats 5, 5a ja Linnu tänav 2.
Lisainfot saab küsida sotsiaalameti telefonidel 435 4761,
5368 2821 või e-posti aadressil gaide.mikkor@viljandi.ee.

Kas teie arvates on Viljandi jalakäija- ja jalgratturisõbralik linn?
Milliseid võimalikke arenguid te selles vallas näete?
Foto
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab septembri- ja
oktoobrikuu jooksul sel aastal
toimetulekutoetust taotlenud
ja saanud peredelt soovi korral avaldusi üldharidus- ja
kutsekoolides õppivate laste
koolitoetuse saamiseks.
Avalduse blanketid on saa-

Viljandi Linnavolikogu
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Üliõpilaste
sotsiaalne toetus
Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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:J
a

an
äs

uk

e

õpilasel esitada järgmised dokumendid: vormikohane avaldus; kõikide pereliikmete kolme eelmise kalendrikuu
(1. juuni 2021 kuni 31. august
2021) eluasemekulude arved
ja pangakonto väljavõtted,
kõrgkooli tõend, kus kajastub
õppevorm ja kinnitus õppimise kohta ning kooli kinnitatud
viimase semestri hinnetelehe
koopia. Esimest aastat kõrgkoolis õppivatel üliõpilastel tuleb esitada gümnaasiumi lõputunnistuse (hinnetelehe) koopia. Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a.
Lisainfot saab küsida sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja
528 3723 või e-posti aadressil
karin.kiis@viljandi.ee.

Pä

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab septembrikuu
jooksul üliõpilaste sotsiaalse
toetuse taotlusi. Toetust saavad üliõpilased, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn
ja kelle pere kolme eelmise
kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist
on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimesele pereliikmele 300 eurot, igale järgnevale
täisealisele liikmele 240 eurot
ja igale alaealisele liikmele
360 eurot) ning arvesse mineval õppeperioodil on keskmine hinne vähemalt hea. Taotlust esitav üliõpilane peab õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga kõrgkooli
statsionaarses õppes (õppevorm peab kajastuma ülikooli väljastatud tõendil).
Toetuse saamiseks tuleb üli-

 Harri Juhani Aaltonen,

Isamaa Erakonna saadikurühma

e

Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Foto: Viljandi Linnavalitsus
Välijõulinnakusse on treenima oodatud kõik huvilised.

2021. aasta teises kvartalis
sündinud viljandlased
Andry Vaher
Antero Poom
Carl Mark Nõmm
Cicero Lend
Eik Orasmaa
Emily Talts
Hans Elias
Mündimets
Henrico Klimov
Herman Kaasik

Herta Hiiesalu
Karl-Marcos Saar
Keneth Linnaste
Kiara Tkatšenko
Kirsi Kaarjärv
Kris Robert Arraste
Lennart Kuningas
Lily Lain
Mara Dokovic
Marten Mölder

Mirtel Nuut
Rannar Aasna
Raven Männi
Remi Hunt
Robin Rändva
Robin Timpson
Sebastien Puur
Tiiu Keel
Trevon Sihv
Trevor Talimaa

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

teetide seadmist, kuid kui linna
rahakott on õhuke, siis ongi nii,
nagu on. Küsin: kas ja millest
ollakse valmis loobuma, et rohkem kõnni- ja rattateid rajada.
Ja vastan ka ausalt: ma ei usu,
et millestki linna eelarves ollakse valmis loobuma. Tehtud on
viimase nelja aastaga siiski niipalju, kui rahakott on lubanud –
ligi viis kilomeetrit kõnniteid.
Olen nõus, et muidugi on see
naeruväärselt vähe võrreldes
vajadusega.
Lootuskiirena paistab Viljandi
Linnavalitsuse poolt algatatava
Viljandi linna kergliikluse
uuringu ja analüüsi ning kergliikluse valdkonna arendamise

strateegia koostamine. Sellega
arvestatakse juba toimunud
muutusi ning lähituleviku ootusi ja ühe olulise käsitlemist vajava teemana tuuakse välja
kergliiklusteede võrgustiku
arendamine.
Üldplaneeringu muutmisega
koostatakse ja täpsustatakse
liikluskorralduse teemaplaneeringut, mis hõlmab ka kergliiklusteede arendamist. Laskumata detailidesse, võin öelda, et
alusdokument saab kindlasti
olema põhjalik, kitsaskohtadele
tähelepanu juhtiv ning lahendusi otsiv ja leidev. Seniks aga varugem kannatust ning teeme
kõike ikka suutlikkuse piires.

Viljandi – jalakäija- ja jalgratturisõbralik linn. Müüt või tõsi?
Oma pindalast tingitult on Viljandil kõik eeldused olla jalakäija- ja jalgratturisõbralik linn.
Jalgsi liikudes on võimalik jõuda ühest linna otsast teise umbes 30 minutiga, jalgrattaga
loomulikult veel kiiremini.
Reaalsus on see, et jalgrattaga
liigud tihti kiiremini kohast A
kohta B kui autoga. Selleks, et
see oleks ka turvaline, tuleb
hoolitseda, et igast linnaosast
on võimalik korras olevat taristut kasutades jõuda jalgrattaga
kesklinna.

Kuigi jalgrattateed on olulised,
tuleb meil vaadata oma eelarvelisi võimalusi ning asetada kõnniteed ja nende korrasolek kõige tähtsamaks. Hoolimata sellest, et palju on tehtud viimase
kaheksa aasta jooksul, mil ise
olen volikogus olnud, tuleb veel
palju teha.
Kõnniteed peavad olema sellises korras, et kõik inimesed,
mitte ainult sportlased, suudavad neid kasutada. On vaja
hoolt kanda selle eest, et emad
ja isad võiksid oma last vankris
lükata nii, et lapsel ei hakka paha, vaid ta saab rahulikult tudu-

da. Samuti on vaja mitmes kohas teha kõnniteede äärekivid
selliseks, et näiteks rulaatoriga
liikuv inimene võiks turvaliselt,
kukkumist kartmata, sõiduteed
ületada.
Isamaa lubab, et kõnniteedelt
lumelükkamine on linna teha.
Kui natukene mõelda kastist
välja, on see üks osa sellest, et
meie kõnniteed oleksid korras,
sest kahjuks kõik kinnisvaraomanikud ei lükka kõnniteed
puhtaks kohe hommikul, linnal
aga on see võimekus. Turvalist
liikumist!

Oleme aastaid rääkinud kõnniteede, kergliiklusteede, ülekäiguradade korrastamisest, ehitamisest ja võrgustikust. Saanud
omaks! Viljandi peaks olema
sõbralik ja mugav linn neile, kes
autoga ei sõida – jalakäijale, ratturile – oluline on liiklusohutus. Mööndustega on minna
pikk tee – liikluskultuur!
Kodulinn Viljandi, rahvaarvult
Eesti kuues, on omanäoline ja
armas meile kõigile. Üks arenguperiood on nüüd finišis. Tänu kõigile viljandlastele! Oleme
parendanud, ehitanud suures
mahus linna kõnni- ja kergliiklusteid Riia maanteel ning Tallinna, Vaksali, Suur- ja Kesk-

Kaare, Loode, Leola ja Keskuse
tänaval, Põhja puiesteel, ülekäiguradu Jakobsoni ja Kesklinna
Kooli ning Jaani lihapoe juures,
Reinu tee ja Riia maantee ringristmikul, aga vajadused ja tööpõld on veel suured.
Kindel soov ja eelistus on kergliiklusteede ja kõnniteede läbimõeldud arendamine. Teeme
Viljandist jalakäijatest ja jalgratturitest hooliva linna! Korrastame kõnniteed! Jätkame ehitusi
Valuoja orus, ühendame kergliiklusteed võrgustikuks ümber
linna – Viljandi elu ringina. Algatasime uuringu, mille sihiks
on kergliiklusteede arendamise
terviklik kava, kokkulepped,

tööd. Head jalg- ja jalgrattateede lõigud on vaja siduda tavakõnniteedega. Laiendame liikuvuse suurendamisele suunatud
tegevusi.
Reinu teele ja Hariduse tänavale sai seatud kiirusepiirang,
seda on vaja ka vanalinna, elurajoonidesse. Uue ja Tartu tänava uuendamisel tõstatus küsimus raietest. Vajame kaasamise
head tava, kokkulepitud reegleid.
Meie kõnni- ja kergliiklusteede seisukord paraneb, oleme ettepanekud teinud. Tööd on teha palju ja seda kavatsemegi.
Kuldset sügist kõigile!

Tänavuste kohalike valimiste
programme lugedes on läbiv
joon see, et erakonnad ja valimisliidud lubavad justkui ühest
suust jalakäijate ja jalgratturite
teid arendada. Seda on hea
kuulda, sest see viitab teema
olulisusele. Kuid teisalt kõnelebki see sellest, et tänane olukord
ei rahulda kedagi, ennekõike
linnakodanikke.
Kui rääkida kesklinnast, siis
võime ju öelda, et jalgratturitele ja jalakäijatele on loodud varasemast soodsamad tingimused liiklemiseks mõningate
mööndustega, aga kurb tõsiasi

on, et sellel puudub loogiline
ühendus linna erinevate otstega. Ei Paalalinnast ega Männimäelt vii ükski tee jalgratturit
ohutult kesklinna. Nüüd, kus
Reinu tee korraldati meelevaldselt püsivalt kahesuunaliseks,
muutus ratturite elu veelgi keerulisemaks.
Rääkides Männimäe ja Paalalinna kõnniteedest, siis see ei
kannata palju kriitikat. Mõlemas linnaosas on palju inimesi,
kelle liikumine vajab korralikku
taristut. On need väärikas eas
linnakodanikud või lapsevankritega noored emad ja isad –

nad kõik vajavad korras kõnniteid. Samuti tuleks meie vaatamisväärsused, nagu näiteks lossimäed, muuta liikumisraskustega inimestele ligipääsetavaks.
Eraldi tasuks välja tuua Uueveski rajooni, mis iseenesest võiks
kesklinna lähedust silmas pidades olla meeldiv paik, kus jalutada, kuid olematud kõnniteed
pärsivad ka selle piirkonna võlu.
Kokkuvõtvalt – meil on veel
pikk tee minna, et tituleerida
end jalakäija- ja jalgratturisõbralikuks linnaks. Tundub, et
kõik on sellest aru saanud.
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jadustega inimesed. Jõulinnaku alus on terves ulatuses kaetud kummist mattidega, et
trenažööride kasutamine
oleks turvaline.
Välijõulinnaku soovituslik
vanus algab 14. eluaastast.
Kuigi välijõulinnak asub Männimäel, on sinna o
 odatud kõik
Viljandi inimesed!

:J
aa

äs

Männimäel Toome tänaval
asuv välijõulinnak avati teisipäeval, 14. septembril.
Männimäe välijõulinnak jääb
ümber Viljandi järve kulgeva
terviseraja äärde ning asub
aadressil Toome tänav 29.
Seal on kokku kaheksa erinevat treeninguelementi, mida saavad kasutada ka eriva-
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Männimäel avati
välijõulinnak

esimees

Liigun ka ise jalgrattaga ja jala,
seda küll rohkem liigutamis- kui
liiklemisvajadusest ning pean
tunnistama, et pilt on niru. Uuemad teeremondid ja -renoveerimised on küll arvestamas ja arvestanud ratturitega, jalakäijatest rääkimata, kuid see on kogu linna arvestades pisku.
Mõnedes linnaosades on kahjuks olukord selline, et jalakäijad, ratturid ning autod liiguvad
kõik nii-öelda ühel trassil ja
ühes liiklusvoolus, mis teadagi
pole ohutu. Eriti ohtlik on kirjeldatud olukord laste suhtes ja
ka seenioridel pole turvaline,
puuetega inimestest rääkimata.
Me võime küll rõhutada priori-

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Miks minna valima?
Ene Rink,

Viljandi linna valimiskomisjoni esimees

17. oktoobril valitakse Eestis
kohalike omavalitsuste
volikogude uued koosseisud.
Tähtsa valimistoimingu
saab igaüks teha alates
11. ktoobrist nii
elektrooniliselt kui ka
valimisjaoskonda minnes.

Kes saavad valida Viljandi linnas?
Viljandi linnavolikogu valimistel saavad hääletada ja sellega
teha oma valiku kõik, kes on
oma elukohana registreerinud
Viljandi linna, sealhulgas ka
noored alates 16. eluaastast.
16-aastastele noortele on valimistel osalemise kogemus aga
esmakordne ning kindlasti tekib
neil küsimus: «Miks minna valima?».
Kõige raskem otsus ei ole mitte see, kelle poolt valida, vaid
kas üldse ning miks valima minna. Sinu miksile annab vastuse
alljärgnev küsimus.
Kas sina, noor, soovid
öelda sõna sekka selles,
milline keskkond sind
ümbritseb, milliste põhimõtete järgi Viljandi linna
juhitakse ning mis on lu-

batud ja mis ei, või on see
sulle täiesti ükskõik?
Me elame vananevas ühiskonnas, kus igal järgmisel valimisel
on rohkem vanemaealisi kui
noori valijaid. Kui sa soovid, et
järgmised neli aastat tehakse otsuseid ka sinu soove arvestades,
tule valima.
Noored eeldavad, et küll teised
lähevad valima ja samuti kahtlevad, kas nende hääl läheks ikka õigesse kohta. Pigem jätavad
nad valimata, sest seitsme päeva jooksul ei leita sobivat hetke,

valimistega tegelemine on igav
ning nagunii ei muuda üks hääl
mitte midagi.
Kui Suurbritannias otsustati
rahvahääletusel Brexitit ehk
Euroopa Liidust lahkumist toetada, olid paljud noored tulemuste selgudes šokis. Neil oli
olnud võimalus hääletama minna ning Euroopas püsimist toetada, ent lootuses, et küll teised
teevad otsuse, jätsid nad minemata.
Valima minek on võimalus,
mitte kohustus. Samas on see

võimalus tõestada, et teil, noortel, ei ole ühiskonnas toimuv
ükskõik, teil on oma arvamus
ning te saate valida oma mõttekaaslasi.
Rohkem infot leiab väga huvitavalt just noortele valijatele
suunatud veebilehelt #poliitikudlubavad (https://www.poliitikudlubavad.ee/). Sealt leiab
näiteks valijakooli õpetlikud videod, ülevaated erakondade
maailmavaadetest ja lubadustest
ning võimaluse teatada poliitikute ebasobivatest reklaamidest.

Hääletada saab Viljandi linna kui ühe valimisringkonna ükskõik millises
hääletamisruumis. Viljandi linnas saab hääletama minna järgmistes kohtades.
Kus?

Millal?

Sakala keskus
(Tallinna t 5, Viljandi linn)

Avatud 11.–16. okt kella 12–20,
valimispäeval, 17. okt kella 9–20.

Viljandi Kesklinna kool
(Uueveski tee 1, Viljandi linn)

Avatud 15.–16. okt kella 12–20,
valimispäeval, 17. okt kella 9–20.

Viljandi Jakobsoni kool
(Riia mnt 91, Viljandi linn)

Avatud 15.–16. okt kella 12–20.
valimispäeval, 17. okt kella 9–20.

Viljandi Paalalinna kool
(Paala tee 46, Viljandi linn)

Avatud 15.–16. okt kella 12–20,
valimispäeval, 17. okt kella 9–20.

E-hääletamine veebilehel
www.valimised.ee

Algab 11. okt kell 9 ja lõpeb 16. okt kell 20. Hääletada saab ööpäev
läbi. Valimispäeval, 17. okt e-hääletada ei saa. Oma antud häält
muuta saab valimisjaoskonnas hääletussedeliga kuni kella 20-ni.

Kodus

Taotluse saab esitada telefoni teel (jaoskonnakomisjonidele)
15.–16. okt kella 12–20, valimispäeval 17. okt kella 9–14.

20. oktoobril algusega kell
17. Õhtuse raamatuklubiga
saavad ühineda veebi vahendusel kõik need huvilised,
kes mingil põhjusel raamatukokku kohale tulla ei saa.
Oma soovist palume teada
anda hiljemalt 19. oktoobriks meiliaadressil rene.
vridolin@raamatukogu.
viljandi.ee.

Pipa lasteklubi
6. ja 20. oktoobril. Grupi suurus on kuni kümme last.
Info ja osalus: epp.raudsepp@raamatukogu.viljandi.
ee.
Jälgi infot: facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu
või raamatukogu.viljandi.ee.

Raamatukogu ükssarvikud
Tegelusring tehnoloogiahuvilistele tüdrukutele tuleb
Viljandi linnaraamatukogus
kokku alates 7. oktoobrist.
Raamatukogu ükssarvikud
kogunevad kell 15 raamatukogu 2. saalis Ameerika teabepunktis.
HK Unicorn Squad liikumine sai alguse 2018. aasta sügisel Viimsis ja selle eesmärk
on äratada ja kasvatada tüdrukute tehnikahuvi praktiliste ülesannete abil. Osalema

oodatakse 8–12-aastaseid
tüdrukuid. Appi on väga teretulnud ka laste vanemad!
Tunnid toimuvad kord nädalas 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.

Veebipõhine viktoriin
«Kultuurikonksuke»

Foto: Kristi Kangilaski
Tänavakunsti galerii töö «Kuumaasikad».

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu põhiülesandeks on haridusvaldkonna ja haridusasutuste töö
koordineerimine. Valdkond hõlmab väga palju eripalgelisi ülesandeid, millest mõned korduvad sagedamini (näiteks lasteaiakohataotluste ja õppekulude soodustuste menetlemine), teised jällegi
harvem (näiteks stipendiumitaotluste komisjonile läbivaatamiseks
ettevalmistamine). Tööpäevad on tihedad ja võimalust igavust tunda ei ole.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Linnavalitsuses töötan alates 18. jaanuarist 2021.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Kaiko Kaur

RIINA VIILEBERG,

Esimese teisipäeva klubi tuleb
kokku raamatukogu Ameerika teabepunktis 5. oktoobril
kell 11.30. Septembri kohtumisel otsustasime, et loeme
prantsuse kirjandust omal valikul. Oodatud on kõik lugemishuvilised, kellele päevane
aeg kokkusaamiseks sobib.
Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi kokkusaamine on

Viljandi linnaraamatukogu
Pipa lasteklubi meisterdamisja mängutunnid on raamatukogu noortenurgas üle ühe
kolmapäeva kella 15–16.30.
Ootame sinna algklasside lapsi osalema ühistes tegevustes.
Järgmised kohtumised on

Viljandi esimene tänavakunsti galerii
on hoo sisse saanud
Juulis alguse saanud Viljandi tänavakunsti galerii projekt on
hoo sisse saanud ning Posti ja
Eha tänava nurgal asuvate katlahoonete seinu katavad erinevad kunstiteosed. Tänavakunsti on seintele teinud nii kohalikud kui ka kaugemalt tulnud
kunstnikud, kel jätkub endiselt
huvi oma loomingut seintel eksponeerida. Kõik huvilised on
oodatud sealt läbi jalutama ja
kunstitöödega tutvuma.
Galerii tegemistel saab silma
peal hoida Instagrami kontol
@viljandigalerii ning kunstnikud, kes soovivad galeriisse
oma panuse anda, saavad ühendust võtta Kärt Einastoga läbi
Istagrami konto.

Linnaraamatukogu
raamatuklubid

haridusspetsialist

Mulle meeldib, et Viljandi on ühtaegu nii väike kui ka suur. Viljandi on piisavalt väike, et igale poole jalgsi minna. Samas mahub siia
linna palju huvitavaid sündmusi ja ilusaid kohti, mis võimaldavad
linnasaginast eemalduda, ilma et peaks päriselt kuskile linnast välja sõitma.

Raamatukogu ootab Viljandi
linna ja maakonna koolide
õpilasi osalema veebipõhises
viktoriinis «Kultuurikonksuke». Viktoriin on mõeldud II–
IV klassi õpilastele ning kutsub lugema ajakirju Hea
Laps, Täheke ja Minu Maailm. Iga kuu 15. kuupäevaks
(septembrist maini) esitatakse ajakirjade sisu kohta küsimused, mis avaldatakse raamatukogu kodulehel. Vastuseid ootame järgmise kuu 5.
kuupäevaks kas veebi vahendusel Google Drive’i kesk-

konda või e-posti aadressile
viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee. Vastused võib tuua
ka raamatukogu laste- ja
noortekirjanduse saali (Tallinna tänav 11/1, 2. korrus).
Küsimuste õiged vastused
avaldatakse raamatukogu
kodulehel. Igal kuul loosime
kõigi osalejate vahel välja
meened. Osaleda võivad õpilased individuaalselt või kogu klassiga.
Info: viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee, telefon
433 8665 või 433 8666.

Veebipõhine viktoriin «5L»
V–VII klassi õpilastele
Raamatukogu ootab Viljandi
linna ja maakonna koolide
õpilasi osalema veebipõhises
viktoriinis «5L» – loov loodus
loomiseks loodud linnas.
Viktoriin on mõeldud V–VII
klassi õpilastele ning kutsub
lugema ajakirju Eesti Loodus
ja Minu Maailm, samuti vaatama-kuulama Eesti rahvusringhäälingu loodus- ja keskkonnateemalist
saadet
«Osoon». Saade on eetris
igal nädalal ning järelvaadatav nii telerist kui veebist.
Vajaduse korral on võimalik
tulla saadet vaatama linnaraamatukokku. Iga kuu 20.
kuupäevaks (septembrist
maini) esitatakse ajakirjade
ja telesaate «Osoon» sisu
kohta küsimused, mis aval-

datakse raamatukogu kodulehel ning raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis. Vastused tuleb esitada
järgmise kuu 10. kuupäevaks kas veebi vahendusel
Google Drive’i keskkonda või
e-posti aadressile viktoriin@
raamatukogu.viljandi.ee.
Vastused võib tuua ka raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali (Tallinna tänav
11/1, 2. korrus). Küsimuste
õiged vastused avaldatakse
raamatukogu kodulehel ning
laste- ja noortekirjanduse
saalis. Igal kuul loositakse
kõigi osalejate vahel välja
meened.
Info: viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee, telefon
433 8666 või 433 8665.
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Kultuuri- ja spordisündmused
Üritustest saavad osa võtta ainult täiesti terved inimesed, kes täidavad kõiki viirusevastaseid ettevaatusabinõusid!
Enne üritusele minekut tasub kindlasti üle kontrollida, kas see ikka toimub.
SEPTEMBER

P 03

10.00	Viljandimaa koolidevahelised võistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
19.00	Gerda Kordemets «Professor sai värske õhu
mürgituse» (Vana Baskini teater) Ugala teater
T 21 19.00 «Suveöö unenägu» Ugala teater
K 22 10.00	Eriolümpia jalgpallifestival Viljandi linnastaadion
18.00	Kontserdisari «Klassikatähed»: Triinu Piirsalu ja
Toomas Oskar Kahur Sakala keskus
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
SK Tapa Viljandi spordikeskus
N 23 14.00	Heategevuslik teatejooks Viljandi Jakobsoni kooli
staadion
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00	Nukuringi «Nuku valmistamisest lavastuseni»
tutvustustund Koidu seltsimaja
R 24 19.00	Comedy Estonia: Ari Matti Mustonen «Flamingo»
Pärimusmuusika ait
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
L 25 10.00	Sakala GP / ELTL GP lauatennises Viljandi
spordikeskus
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
P 26 10.00	LTK Sakala XXXVIII karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
13.00	Viljandi JK Tulevik vs. Tallinna FC Flora Viljandi
linnastaadion
E 27 10.00	Viljandimaa koolidevahelised võistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
19.00 «Pangalaen» Ugala teater
T 28 17.00	Eesti noorte MV jalgpallis: U19 Kunstmuruväljak
19.00	Lamamiskontsert: ZeMe (Läti) Pärimusmuusika ait
K 29 13.00 38. Pärnakivi jooks Hubert Pärnakivi ausammas
17.00	Viljandi JK Tulevik vs. Nõmme Kalju FC Viljandi
linnastaadion
N 30 09.45 Doonoripäev Sakala keskus
11.00 Tite- ja lastemängutuba Pärimusmuusika ait
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
19.00 «Suveöö unenägu» Ugala teater
E 20

OKTOOBER
R 01

L 02

12.00	Viljandimaa eakate liikumise päev Viljandi
linnastaadion
19.00	Eesti MV jalgpallis, II liiga: Viljandi JK Tulevik U21
vs. FC Hiiumaa Kunstmuruväljak
19.00 «Ema» – esietendus Ugala teater
14.00	Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani ÜN – Tallinna FC
Flora (N) Viljandi linnastaadion

VABADUSE PLATS

Avatud on 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

10. oktoobrini on avatud näitus
«Rembrandt on jõudnud Viljandisse». Viljandis elava Ameerika
kultuuriantropoloogi R. Paul
Firnhaberi kunstikogust jõuab
vaatajateni kaheksateist Rembrandt Harmenszoon van Rijni
(1606–1669) sügavtrükitehnikas tööd. Paul Firnhaber on
uurinud, kogunud ja nautinud
Rembrandti töid juba kuuskümmend aastat.
17. oktoobrini on avatud näitus
«Salaelud». Väljapanekut «Salaelud» («Secret Lives») võib
vaadata kui grupinäitust, kuigi
pigem on tegu ühise nime all

eksponeeritavate väikeste isikunäitustega.
Mis ühendab viit kunstnikku,
Regina Lukk-Toomperet, Kadi
Kuremat, Urmas Viiki, Viive
Noort ja Jüri Mildebergi? Kõigepealt kuuluvad nad kõik Eesti
nimekamate illustraatorite hulka, olles oma valdkonnas ka
rahvusvaheliselt tunnustatud.
Teiseks tegelevad nad lisaks illustreerimisele ka muude kunstivaldkondadega. Kõigil neil on
selgelt eristuv käekiri. Põnevat
võimalust uurida lähemalt loojate veidi muinasjutulisi salamaailmu see näitus pakubki.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
Avatud on HGDF-i külalisnäitus
«Värske Eesti kultuuriplakat
2021». Tänavune kultuuriplakati kollektsioon on kokkuvõte Eesti kujundusgraafikute liidu poolt
autoritele suunatud konkursist,
mis hõlmas viimase kahe aasta
plakatiloomingu paremikku.
RÜKI GALERII

Tartu tänav 7c
9. oktoobrini on avatud Jüri Kase näitus «Kosk». Näitusel eksponeeritakse kunstniku suuremõõtmelisi maale, mis on val-

E 04

T 05
K 06
N 07

R 08

L 09

15.00	Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III
vs. Paide Linnameeskond IV Kunstmuruväljak
18.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HK Ogre Viljandi
spordikeskus
19.00 Mari Jürjensi sügiskontsert Pärimusmuusika ait
14.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – SK Latgols Ludza
Viljandi spordikeskus
17.00	«MuusikaSündmus»: kammerorkester ME103, solistid
Triin Ruubel-Lilleberg ja Dalia Dédinskaité (Leedu).
Kontsertmeister Arvo Leibur, dirigent Andris
Veismanis (Läti) Pärimusmuusika ait
19.00 «Ema» Ugala teater
11.30 Esimese teisipäeva klubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
15.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
15.00	Raamatukogu ükssarvikud Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Emadepäev» Ugala teater
19.00 «Muusikal «Once» Ugala teater
18.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: galakontsert «30 aastat
pärimusmuusika kõrgharidust Eestis» Pärimusmuusika
ait
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
19.30	Pärimusmuusika lõikuspidu: Eesti ja Laste Etno
ringreisid ehk suviste etnotähtede bänd
Pärimusmuusika ait
21.15	Pärimusmuusika lõikuspidu: Timo Alakotila plaadi
«Timo Alakotila & Piano» esitlus Pärimusmuusika
ait
22.30	Pärimusmuusika lõikuspidu: Maria Mänd – plaadi «I»
esitlus Pärimusmuusika ait
23.15	Pärimusmuusika lõikuspidu: Tuulelõõtsutajate plaadi
«Elumere lained» esitlus + sõbrad (Reigo Ahven, Kert
Krüsban jt) Pärimusmuusika ait
01.15	Pärimusmuusika lõikuspidu: Mussoon: Lauri Täht ja
Maris Pihlap Pärimusmuusika ait
10.00 Hea Toidu päev UKU keskus
11.00	Eesti võistkondlikud MV lauatennises Viljandi
spordihoone
13.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: start-up-bändid ehk
pärimusmuusikat õppivate õpilaste ristansamblid
Pärimusmuusika ait
15.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: «Etno randevuu» ehk
etnohoolikute sügisene kohtumine Pärimusmuusika
ait
17.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
18.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: Johanna Adele Jüssi,
Bendik Lund Haanshus, Christo Stangness – «Lood
Ilveseorust» Pärimusmuusika ait
19.30	Pärimusmuusika lõikuspidu: Evelin Leima plaadi
«Austusega esivanematele» esitlus Pärimusmuusika ait
21.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: Pekko Käppi
Pärimusmuusika ait
22.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: duo Mänd/Krüsban
plaadi «Ai-tit tui-tui» esitlus Pärimusmuusika ait

Näitused

minud viimase kahe aasta jooksul Viljandi näituse jaoks.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
29. septembrini on avatud Viljandi ja Võru gümnaasiumi maalilaagri näitus. Pildid on valminud 3-4 tunniga ning hästi vahelduva taevaga ehk valguse pideva muutumisega. Ajaliselt ja
vilumusi arvestades võiks neid
maale pidada visanditeks, kuid
nad on täiesti ausad maalid.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

30. septembrini on trepigaleriis
avatud mittetulundusühingu
Kaksteist kuud fotonäitus. MTÜ
12 Kuud eesmärgiks on fotograafia kui hobi tutvustamine
laiemale publikule.
30. septembrini on 4. saalis avatud näitus «Seenesõpradele».
Seenesõbrad ja seenehullud on
oodatud raamatukogu 4. saali,
kus on septembri lõpuni põhjalik väljapanek seeneraamatutest
alates entsüklopeediatest kuni
kokaraamatuteni.
1. oktoobril avatakse trepigaleriis Ragnar Soa loodusfotonäi-

tus «Õigel ajal – õiges kohas».
Fotonäitusel on Ragnar Soa looduses tehtud pildid. Näha saab
nii loomi, linde, maastikke kui
ka ilmastikunähtusi. Kõik fotod
on tehtud Eesti looduses.
1. oktoobrist avatakse 4. saalis
näitus «Soktoober». Nii kutsuvad viinakuud kirglikud kudujad. Tutvuda saab sokikudumise käsiraamatute suure valikuga. Nõu annab asjatundja.
14. oktoobrist avatakse 2. saalis
rändnäitus «Kogukonna kompass».
Näituse eesmärk on, et kogukondades algaksid või jätkuksid
heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud,
ruumieksperimendid, algatused.
15. oktoobrini on 3. saalis avatud näitus «Laste raamatukogu
majad ja kohad läbi aja».
VILJANDI MUUSEUM

Laidoneri plats 10
Muuseumi teisel korrusel on
avatud Viljandi laevamudelistide klubi juubelinäitus «Viljandi
laevamudelism 25», mis annab
põgusa ülevaate mudeliharrastuse valdkondadest, selle ajaloost ja arengust Viljandis.
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P 17

E 18

23.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: Mads Hansens Kapel
Pärimusmuusika ait
01.00	Pärimusmuusika lõikuspidu: Mussoon – Tõnu Tubli,
Elari Ennok Pärimusmuusika ait
10.00	LTK Sakala XXXVIII karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
10.30 66. Viljandi linnajooks Vabaduse plats
17.00	Elva Lendteatri etendus, põnevusdraama «Kassi-hiire
mäng» Seasaare teater
19.00 «Onu Vanja» Ugala teater
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
17.30	Koolitus-vestlusring «2-aastase lapse kõne ja arengu
toetamine» Viljandi Perepesa
19.00 «Ema» Ugala teater
19.00	«Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest» Ugala
teater
19.00	Viljandi kitarrifestival: Pennar & Friends – «Stories
Untold» Rüki galerii
20.30 Viljandi kitarrifestival: Pent Järve trio Kohvik Fellin
19.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
19.00	Viljandi kitarrifestival: Jalmar Vabarna «ID»
Pärimusmuusika ait
21.00	Viljandi kitarrifestival: Duo Paul Daniel & Ott
Indermitte Pärimusmuusika ait
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
19.00	Viljandi kitarrifestival: Jostein Gulbrandsen Trio
Pärimusmuusika ait
21.00	Viljandi kitarrifestival: Pedro Martins – «VOX»
Pärimusmuusika ait
12.00	Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III
vs. Põhja-Sakala Kunstmuruväljak
14.00	Viljandi kitarrifestival: Mart Soo Viljandi nukuteater
15.30	Viljandi kitarrifestival: Festivali Kitarriorkester
Pärimusmuusika ait
16.00	Viljandi JK Tulevik vs. FCI Levadia Viljandi
linnastaadion
17.00	Viljandi kitarrifestival: Anders Jormin & Teemu
Viinikainen Pärimusmuusika ait
17.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
17.00	«Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest» Ugala
teater
19.00	Viljandi kitarrifestival: Laulvad Kitarrid
Pärimusmuusika ait
21.00	Viljandi kitarrifestival: Toomas Vanema kvartett
Pärimusmuusika ait
12.00	Viljandi kitarrifestival: koguperekontsert: Andre
Maaker & Kärt Johanson Pärimusmuusika ait
13.00	Eesti MV jalgpallis, II liiga: Viljandi JK Tulevik U21
vs. Raplamaa JK Kunstmuruväljak
15.00	Viljandi kitarrifestival: UMA & Markku Ounaskari
Holstre magasiait
19.00	Priit Pius ja Kait Kall «Midagi ikka» Pärimusmuusika ait
19.00	«Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater

25. septembrini on avatud näitus «Mööbel tuli külla», mis
toob haruldaste mööbliesemete vahendusel esile seni varjus
püsinud peatüki Eesti mööbliajaloost. Eksponeeritav 19. ja
20. sajandi vahetuse talumööbel näitab siia jõudnud suurte
kunstistiilide (juugend, ampiir,
barokk, biidermeier, historitsism jt) mõjutusi talurahva
seas, tuues ühtlasi esile nende
käsitöö- ja jäljendusoskused
ning ilumeele. Näituse on koostanud mööblirestauraator Enn
Tedre.
VILJANDI VANA VEETORN

J. Laidoneri plats 5

30. septembrini on avatud
Sandra Nahksepa lõputöö «Loodus paberil». Paberikunsti teemavaliku põhjenduseks on minu armastus voltimise vastu ja
huvi Aasia vanema kultuuri suhtes. Minu töö sõnum on see, et
paberist saab ka kujusid teha,
mitte ainult sellele joonistada ja
kirjutada. Oma tööga tahan
edasi anda, milline näeks välja
ideaalne loodus.
GALERII «IMAGI»

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunsti-

kollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi,
kellel palutakse helistada ette
telefonil 5367 7566.
Info: 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.

