24. veebruaril algusega kell 10
on Viljandi järvel
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Juubeliaasta leidis
konkursiga sümboli

Talvised mõtted kodulinnast

KRISTA KULL
avalike suhete ja turismiameti
juhataja

«Kultura kaudu tagasi
loodusesse, kõigi võimalikkude abinõudega. Siis
kaovad meie rahwa enneaegselt närtsijad noored
«vanad», tõuseb tervis,
elurõõm ja elujulgus,» kirjutas Viljandi kirjamees
Anton Suurkask 1912. aastal ärireklaamist pajatavas
kirjutises «Kaubanduse ja
tööstuse album».
Sportlike eluviisidega härra,
kelle jõuvõtt Eesti kuulsaima
maadleja Georg Lurichiga olevat jäänud viiki, jätkas artiklis
mõttega: «Terwed wõime aga
ainult siis olla, kui palju väljas
waba õhu käes liigume ja sügavasti hingame. Meie töö ja tegevus — iseäranis linna elanikkudel: õpetlastel, haritlastel,
kaupmeestel, käsitöölistel — on
aga niisugune, et neid terwislisi nõudmisi ei täida, mille tagajärjeks mitmed haigused ja enneaegne jõuetus on. Terwes kehas elab terwe vaim.»
On põnev lugeda saja aasta tagust kirjatükki, milles viljandlasi kutsutakse üles vaba aega
mööda saatma värskes õhus
ning eeskätt proovima suusatamist kui tõhusat abivahendit
tervema elu suunas. Olen Suurkasega nõus, sest meie linn on
lausa loodud tervendavate talviste lõõgastustegevuste harrastamiseks. Siinkohal jagangi Viljandi linna elanikele näpunäiteid, kuidas kodulinna talvega
sõbruneda.
Kui talvetaat on helde ja katab
maa valge lumevaibaga, siis viljandlased ei pea talve nautimiseks võtma ette pikka teekonda
piiritagustesse suusakuurortidesse, vaid saavad mõnuleda ka
kodulinnas. Pärandilinna rikkalikule kultuurielule on tasakaaluks lisandunud mitmeid vaba
aja veetmise viise, saab maitsta

talverõõme kaunil jäisel järvel
ning seda ümbritseval matkarajal, lossimägedes ja laugetel nõlvadel.
Viljandi järve uisuraja on linlased hästi omaks võtnud ning
isegi pärast jaanuarikuist uisumaratoni tiirutavad peegelsiledal järvejääl nii asjaarmastajad
kui need, kellele uisutamise kiirus annab adrenaliinipuhangu.
Ja uisuraja kõrval, ligi 13 kilomeetrit kulgeval matkarajal, on
suurepärane keskkond suusatamiseks.
Viljandi lumepark Huntaugu
mäe nõlval peibutab nii suuri
kui väikesi viljandlasi tuubirajaga. Neile, kes kummirõngal
mäest alla kihutamist veel näinud pole, olgu selgituseks öeldud, et tuubimine (snowtubing)
on atraktsioon, mis sobib nii
täiskasvanutele kui lastele. Selle tarvis on spetsiaalselt ehitatud rada, mida mööda lumerõngal kõhuli, selili või istudes
mäest alla sõidetakse. Erioskused ja kogemused pole vajalikud, küll aga on tagatud kiljuma panevad elamused.
Proovile saavad end panna lumelauaga sõitjad ja slaalomisõbrad. Need, kes pelgavad
suuski alla panna, kuna suusatamise viimased kilomeetrid on
jäänud aastate taha, saavad
õpetust Huntaugu mäe suusakoolist. Männimäel asuvas Viljandi jäähallis saab jääl liuglemise kõrval kaasa elada ka kohaliku hokimeeskonna tegemistele. Hallis on võimalik uisud
pikaks liuks ka ära teritada.
Need, kes talvemõnudest lugu ei pea, aga soovivad siiski
nina toast välja pista, saavad
lihtsa vaevaga end kostitada
elamusega, mis jääb kauaks
meelde. Soovitan äraproovitud
retsepti, mida elamusejahtijad
saavad ilma suure ettevalmistuse ja kuluta ise korraldada.
Tutvustan uhkusega õpetust
«Mõnusaks lõõgastavaks nautlemiseks kahele sõbrale Viljandi lossipargis, vaatega Viljandi

Jaanuari viimasel päeval
kogunes Johan Laidoneri platsi linnavalitsuse
hoonesse komisjon, et
valida välja Viljandi juubeliaasta sümboli leidmiseks korraldatud konkursi «Viljandi 730»
võitja.
Ideekonkursile laekunud 45
tööst valis žürii välja parimad
tööd, määrates ühe peapreemia ja neli preemiat. Ühisel
otsusel valiti linna selle aasta
sümboliks ja 450-eurose preemia saajaks Liis Todeski töö
«Vana-uus roos».
Autori sõnul on Viljandi vapiroos tuntud sümbol üle Eesti ning muutunud armsaks nii
viljandlastele kui ka kaugemalt tulijatele. Seetõttu usub
autor, et stiliseeritud vapiroos
sobib kõige paremini sümboliseerima selle aasta juubelija kultuurisündmusi, sest see

on esindanud Viljandit kui pika ja huvitava ajalooga ning
juba aastasadu üha arenevat
linna.
«Modernsel kujul annab vapiroos mõista, et Viljandi on
ajaga kaasaskäiv ja uuenduslik linn, kuid jääb ikkagi oma
juurtele ja ajaloole truuks,»
kirjeldab Liis Todesk logo tutvustuses.
Vaadeldes Viljandi arengusuundasid, võtab ta oma tööga tabavalt kokku linna suuna. Lauluväljaku ehituse või
minihansa ideekavandi taustal on märgata visiooni, mis
on seotud just möödunud ajaga.
Žürii liikmena usun, et valisime välja väärilise sümboli,
mis kaunistab meie linna järgmised 11 kuud. Liis Todeski
«Vana-uus roos» ehk stiliseeritud vapiroos on osake linna
ajalugu, mis elab modernses
olevikus.

Veebruari fookuses
Kirjutame sellest, mis
möödunud, mis kestab
ja mis tulemas.
Hea meel on tõdeda, et linn
on jõudnud väärika 730. aastanumbrini ning järgnevaid
kuid kaunistab linna sümbol,
mis seob möödunud aega ja
modernset olevikku. Nii nagu
Viljandi. Linna pärandihõngulist keskkonda on tunnustanud ka kultuuriministeerium
ning piltlikult öeldes on linn
ristitud pärandilinnaks ja saaLõõgastav nautlemine Viljandi lossipargis.

järvele.» Maitseelamuse eelduseks on päikeseline ilm, soojad
riided ning külmakraadid, mis
ei heiduta. Vaja läheb head
sõpra, kahte rannatooli, lambanahku, sooje tekke kehale ja
jalgadele, termosega kuuma
teed ja tasse.
Pärast pikka liugu ja õues veedetud tunde leiab suurepärast
kosutust väikestest hubastest
pannkoogilõhnalistest kesklinna
kohvikutest. Kes teab, võib-olla
tuleb just soojas toidukohas istudes mõte võtta õhtupoolikul
ette kontserdi- või teatrikülastus.

nud kogu käesoleva kultuuripärandi aasta südameks.
Veel tuleb juttu linna plaanitavast sotsiaalkeskusest ja teemapargist, mille idee- ja kohaotsingud juba käivad. Vaadates hetkeks tagasi, toome
välja linna aastapreemiate
saajad, keda tunnustatakse
Eesti Vabariigi aastapäeval
Ugala suures saalis.
Kõigest sellest ja paljust
muust on kirjas järgneval neljal leheküljel.
Head lugemist!
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Ehk on nii, et Viljandi imelised
talvised vaated ja looduse loodud kurvikad mäenõlvad, sügavad orud ning mitme tubli inimese töö tulemusel valminud
uisu- ja suusarajad on meile nii
enesestmõistetavad, et tihti ei
märkagi kogu talvist ilu ja aktiivsust enda ümber.
Tahan uskuda, et nüüd, kui
suur kalapidu on seljataga ja
talve selgroog peaaegu murtud,
leiame ikka aega, et koos pere,
sõprade või kolleegidega teha
üks südamlik talvine kultuuri- ja
terviseretk Viljandis.

Viljandi linnatund
Viljandi linnavalitsuse raadiosaade «Linnatund»
on Kuku raadio eetris sagedusel 100,8 MHz loetletud kuupäevadel kell 11. Eetriajal oodatakse linlasi kaasa rääkima telefonil 433 7565. Linna tegemised toob kuulajateni saatejuht Agu Lall.
28. veebruar
14. märts
28. märts
11. aprill
25. aprill
9. mai
30. mai

13. juuni
27. juuni
15. august
29. august
12. september
26. september
10. oktoober

17. oktoober
31. oktoober
14. november
28. november
12. detsember
19. detsember
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Väljaandja Viljandi linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Jorma Sepp,
tel 435 4732, e-post jorma.sepp@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Modernne
hansalinn
LOIT
KIVISTIK,
linnapea

P

alju õnne linnale ja kõigile linlastele, sest juubeliaasta liigub edasi koos väärilise sümboliga! Liis Todeski
töö «Vana-uus roos» on märk,
mis ühendab meie linna tänavusi mõtteid ja tegusid. Ning
mõtteid ja tegusid on linnal
palju.
Hea meel on tõdeda, et Viljandi saab endale lauluväljaku, mida linn ka väärib. Pärast pikale veninud protsessi,
oleme jõudnud nii kaugele, et
takistused on ületatud ning
töödel olemas ehitaja. Kui
kõik läheb plaanipäraselt, siis
aasta lõpus saame uue laululava katuse all üheskoos laulda. Viljandi on tänavu pärandilinn ning loodame selle valguses pärandada järgmistele
põlvkondadele uue lauluväljaku.

A

lustasime ka minihansa
teemapargi ideele täpsema kuju andmist. Mõte hansalikust teemapargist on linnavalitsuse koridorides ja istungitel kõlanud tihti, kuid tegemist on mahuka ja unikaalse
ettevõtmisega ning seetõttu ei
ole ühe hooga kõige paberile
kirjutamine olnud lihtne.
Nüüdseks oleme jõudnud nii
kaugele, et saame teemapargi
rajamise suhtes välja kuulutada avaliku konkursi. Usun, et
leiame ideekavandi, mille nägemuse järgi ehitame Viljan-

disse nii viljandlasi kui külalisi paeluva pargi.
Tänapäeval ei pälvi vana
hansalinnade liit ülemäära tähelepanu, kuigi tegemist on
ajaloos meie piirkonna ühe
olulise kaubandusliku ja poliitilise liiduga. Julgen arvata, et
kui poleks olnud hansalinnade võrgustikku, ei oleks Eesti
ka praegu see, mis ta on. Teemapark aitaks kindlasti tõsta
esile just ajaloo osa, mille sajandid on unustusse vajunud.
Loodan, et jõuame teemapargi ideega püstitatud eesmärgini ning 2015. aastal on minihansa kõikidele huvilistele
avatud.

L

isaks minihansa arendusele, oleme alustanud ka sotsiaalkeskuse arendust. Praegu
on Viljandis mitmeid asutusi,
mis pakuvad eakatele ja puuetega inimestele teenuseid, näiteks Viljandimaa puuetega inimeste nõukoda ja Viljandi
päevakeskus. Paraku asuvad
need teineteisest eemal ning
kodanik, kes käib mõlemas
asutuses, läbib teekonna, mida saaks vältida. Tervikliku
sotsiaalkeskuse näol ongi eesmärk tuua eri asutused ühe
katuse alla, et pakkuda abivajavatele linnakodanikele parimat ja võimalikult mugavat
keskkonda, mis vastaks nende
vajadustele.
Linn areneb suunas, mis
toob linlastele veel parema
keskkonna, kui see on täna.
Nagu ütleb meie juubeliaasta
logo autor Liis Todesk, et Viljandi on ajaga kaasaskäiv ja
uuenduslik linn, kuid jääb ikkagi juurtele ja ajaloole
truuks.

Viljandi linnavalitsus ja turismiinfokeskus tänavad
kõiki, kes aitasid kaasa turismimessil «Tourest 2013»
Viljandi õnneloosi korraldamisele.
Andrus Prinzmann, Võistre
puhkekeskus
Jaan Leetsar, Peerna turismitalu
Vimco Grupp OÜ, Vanaõue
puhkekeskus
AS Grand Hotel Viljandi
SA Holstre-Polli Tervisekeskus
Metsarõõmu OÜ
Paistu vallavalitsus
Junsi Puhkekeskuse OÜ
OÜ Männiku Metsatalu
OÜ Jõeoru Villa
OÜ Reinup Reisid
OÜ Mulgi Madli
OÜ Hetika
Viljandi vana veetorn
Kondase keskus
MTÜ Eesti Pärimusmuusika
Keskus
Suure-Jaani muusikafestival
Europe Direct Viljandimaa
teabekeskus
Olustvere mõis
Viljandi muuseum
Siller Auto OÜ
Külli Siimu

Mall Vesilo
Piret Ant
Hilda villa
Viljandi vanamuusika festival
Murese lambakasvatustalu
Võrtsjärve külastuskeskus
AS Karme
Bonifatiuse gild
OÜ Gift Line
Mahe Pagar OÜ
Uku keskus
Mulgimaa arenduskoda
Auto Moto OÜ
Teater Ugala
Hotell Centrum Viljandi OÜ
Kõpu mõis
Heimtali mõis
Õisu mõis
Delux OÜ
Kersti Laansoo
AS Liiwi Heliis
Viiratsi Lihatööstus OÜ
Mulgi kultuuri instituut
Karksi kultuuriselts
MTÜ Mulgi Ukuvakk
Büroo Pluss / Abja-Paluoja
raamatukauplus

Linn arendab ühtse
sotsiaalkeskuse ideed
Linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi, et leida eakatele ja puuetega
inimestele üüripind, mis
tooks avalikku teenust
pakkuvad asutused ühe
katuse alla.
Linnapea Loit Kivistiku sõnutsi
otsib linnavalitsus üüripinda,
kuhu kokku tuua Viljandimaa
puuetega inimeste nõukoda, Viljandi päevakeskus ning eakate
liidud ja ühingud. Selline lahendus aitaks paremini toime tulla
inimestel, kes vajavad abi.
«Praegu on Viljandis mitmeid
asutusi, mis pakuvad eakatele ja
puuetega inimestele teenuseid,
kuid asuvad eri kohtades. Tihti
käib aga üks kodanik päevas
mitmes asutuses ning peab seetõttu läbima teekonna, mida
saaks vältida. Meie eesmärk on
need asutused tuua ühe katuse
alla ning nii pakkuda abivajavale linnakodanikule parimat ja
võimalikult mugavat keskkonda,
mis vastaks nende vajadustele,»
rääkis Kivistik.
Ruumiprogrammi üks eeltingimus näeb ette, et uuel üüripinnal on 200-ruutmeetrine saal,
mida oleks võimalik vajaduse
korral lükandseintega eraldada
kolmeks väiksemaks saaliks. Sa-

Inkeri maja

mas peab saalis saama korraldada ka tantsuõhtuid ja muid suuremaid koosviibimisi. Lisaks
suurele saalile on ruumiprogrammis kirjas ka söögisaal,
saun, köök, ruumid teenuse
osutajatele ja muud vajalikud
ruumid. Kokkuvõttes soovib linnavalitsus, et linna eri hoonetes
pakutavad teenused oleksid
esindatud ühes hoones.
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Üüripinna suurus peab olema
umbes 1000 ruutmeetrit ning
asukoht paiknema ühistranspordi peatuse lähedal Viljandi
kesklinna piirkonnas. Kõik ruumid peavad asuma ühes hoones.
Oluline on ratastooliteede ja
liftiga tagatud juurdepääs ning
puuetega inimeste erivajadustega peab arvestama kogu komp-

Viljandisse soovitakse
rajada teemapark
Viljandi linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi, et leida minihansa
teemapargi rajamiseks
ideekavand. 19. veebruaril kell 13 on linnavalitsuses infotund kõikidele
huvilistele.
Linnapea Loit Kivistiku sõnul
on teemapargi rajamise idee
linnavalitsusel pikka aega jutuks olnud. Avaliku konkursiga tahetakse leida arhitektuurne ideekavand nii minihansa
rajamiseks kui Valuoja oru haljastuse maastikukujunduslike
tööde teostamiseks. «2015.
aasta juunis toimuvad Viljandis rahvusvahelised hansapäevad ning hansalinnade teemapark võiks kindlasti olla ürituse üks tõmbenumber. Valuoja
org on looduslikult hea koht,
kus taasluua tänaseks ehk
unustusse vajunud hansalinnade kujutlus,» lisas Kivistik.
Inspiratsiooni teemapargi rajamiseks on saadud niinimetatud miniparkidelt, mis Euroopas juba ehitatud on. Üheks
eeskujuks on Belgia pealinnas
Brüsselis 24 000-ruutmeetrisel
maa-alal laiuv mini-Euroopa,
kuhu on koondatud 27 Euroopa Liidu riigi tuntumate hoonete miniatuursed koopiad.
Näiteks leiab pargist Prantsusmaa Eiffeli torni ja Triumfikaare ning Inglismaa Big Beni. Tänaseks on pargis esindatud ligi 80 Euroopa Liidu linna ja
350 hoonet. 2005. aastal avati pargis ka Tallinna linnamüüri lõik Suure Rannavärava ja
Paksu Margareeta maketiga.
Veel ei ole kindlaks määratud, kus ja kuidas täpselt hakkab teemapark Valuoja orus
paiknema. Linnavalitsuse peaarhitekti Laur Piheli arvates on
Valuoja orus hea ära kasutada
oru looduslikke iseärasusi.

«Hansalinnu ühendas omal
ajal vesi ning seetõttu on üks
võimalus panna maketid piki
Valuoja orgu. Nii saaksime
luua võimalikult realistliku maketi, kasutades ära näiteks looduslikku juga,» arvas Pihel.
Konkursile esitatav töö peab
sisaldama pargi asendiplaani,
näidisalasid, arhitektuurseid
detaile ning 3D-vaateid pargist, kus hoonete maketid
oleksid mõõtkavas 1:25. Samuti tuleb lisada seletuskiri
töö nägemusest ning hinnapakkumine ideekavandi realiseerimiseks vajalikele projekteerimistöödele, mis ei tohi
ületada 15 000 eurot. Konkursi tingimustega on võimalik

Mini-Euroopa

tutvuda Viljandi linnavalitsuse kodulehel või e-riigihangete keskkonnas.
Konkursitööd tuleb esitada
Viljandi linnavalitsuse aadressil Johan Laidoneri plats 5,
71020 Viljandi. Tööde esitamise tähtaeg on 10. aprill kell 12.
Konkursi auhinnafond on 8000
eurot, millest konkursi võitjale
on määratud 5000 eurot, teisele kohale 2000 eurot ja kolmandale kohale 1000 eurot.
19. veebruaril kell 13 korraldatakse Viljandi linnavalitsuses kõigile huvitatud isikutele
infotund, kus jagatakse täiendavat informatsiooni ja selgitusi linnavalitsuse ootustest
teemapargile.
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leksi välja- ja ümberehitamisel.
Täpsemate üüripinna nõuetega
saab tutvuda Viljandi linna kodulehel.
Pakkumusi on Viljandi linnavalitsusele võimalik esitada
posti, kullerposti või käsipostiga aadressil Johan Laidoneri
plats 5. Pakkumuste esitamise
tähtaeg on 28. veebruar kell
14.

Sotsiaalamet
võtab vastu
õppetoetuse
taotlusi
Linnavalitsuse sotsiaalamet võtab 25. veebruarini vastu õppetoetuse taotlusi majanduslikult
rasketes oludes olevatelt, kuid
edukalt õppivatelt üliõpilastelt.
Taotlust saavad esitada üliõpilased, kelle registrijärgne elukoht on viimased viis aastat olnud Viljandi linn ning kelle pere netosissetulek ühe pereliikme
kohta kuus on väiksem kui 240
eurot (75 protsenti kehtivast
miinimumpalgast).
Taotlust esitav üliõpilane peab
õppima haridus- ja teadusministeeriumi litsentsiga kõrgkooli
päevases osakonnas ning olema
edukas õppija. See tähendab, et
arvesse mineval õppeperioodil
peab üliõpilase keskmine hinne
olema vähemalt hea.
Toetuse saamiseks tuleb üliõpilasel esitada neli dokumenti.
Esiteks kontaktandmetega avaldus, milles on kirjas pere koosseis ja kõik sissetulekud (palgad, pensionid, stipendiumid,
igakuised toetused ja muu). Teiseks tuleb esitada töötavate pereliikmete (kaasa arvatud üliõpilane, kui ta töötab) kolme
viimase kuu palgatõend. Kolmandaks on vajalik kõrgkooli
tõend seal õppimise ja
stipendiumi(de) saamise või
mittesaamise kohta. Viimase dokumendina on vajalik kooli kinnitatud viimase semestri hinnetelehe koopia.
Viljandi linnavalitsus palub
taotlused saata või tuua 25.
veebruariks sotsiaalametisse
aadressil Laidoneri plats 5-a.
Avaldusse tuleb kindlasti kirjutada pank ja kontonumber, millele raha kanda.
Täpsustavat informatsiooni on
võimalik saada toetuste spetsialistilt Mare Kallakalt telefonil
435 4759 või sotsiaalinfosüsteemide spetsialistilt Gaide Mikkorilt telefonil 435 4761.
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Viljandist on saanud
pärandkultuuri süda
Pärijata pole pärandit —
seda mõtet saame ilmselt
aasta jooksul veel mitmeid kordi meediakanalitest kuulda ja lugeda, sest
2013. aasta on Eestis pühendatud kultuuripärandile. Kolmesõnalist teesi
lahti arutades tõdeme, et
seda, mida me täna hoiame ja kuidas käitume,
hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama.
Kultuuriministeeriumi kantsler
Paavo Nõgene ütles 16. jaanuaril kultuuripärandi aasta tutvustusel Tallinnas Parikaste majas,
et ministeerium korraldab teema-aastaid, pühendamaks tähelepanu ühele valdkonnale ning
suunamaks inimesi rohkem
mõtlema ja märkama meie ümber toimuvat. Inimestele meenutatakse, et väärtustada tuleb
kõike, mis on meie eelkäijate
loodud, kuid tuleb arvestada, et
kõik täna loodu muutub homme
pärandiks.
Sarnaseid mõtteid leiab ka
kultuuripärandi aasta kodulehelt, kus on öeldud, et teemaaastaga tahetakse inimesi teadvustada kultuuripärandist kõikjal meie ümber ja et kultuuripärand on meie identiteedi üks

osa ja alus. Et kultuur on inimtekkeline, siis programm keskendubki kogu aasta inimesele,
tema olekule kultuuriruumis,
kogukondlikule kultuuripärandile ja noortele.
Kultuuripärandi aasta koordinaator Riin Alatalu sõnutsi soovitakse aasta jooksul mäletada
minevikku ja tunnetada seeläbi
tulevikku. Aasta fookus on suunatud kohalikele üritustele ning
seetõttu jagub tervesse aastasse
hulk pisisündmusi üle Eesti. Tähelepanu keskpunktis
ei ole mitte suurlinnad, vaid väiksed kogukondlikud paigad.
Kultuuripärandi aasta süda asub siin, Viljandis, sest linn kannab sel aastal pärandilinna tiitlit.
Alatalu ütlust mööda
ei ole vaja Viljandi seotust pärandiga vaja tõestadagi. Pärandilinna ühise katuse alla tuuakse palju pika traditsiooniga
sündmusi ning alustatakse uusi
traditsioone ehk avatakse pärandihoiu uusi tahke. Juba legendaarsed üritused nagu pärimusmuusika festival ja hansapäevad tulevad ka sellel aastal

ning äsja on lõppenud talvine
tantsupidu.
Just tantsupeol andis Eesti
Rahva Muuseumi vastne direktor Tõnis Lukas Viljandi linnavolikogu esimehele Tarmo Loodusele üle pärandilinna lipud,
mis lehvivad kogu aasta Vabaduse platsil ja raekoja ees. Nagu
ütleb linnavalitsuse kultuuri ja
noorsootöö spetsialist Ivi Lillepuu pärandilinna blogis pärandiaasta kodulehel www.parandiaasta.ee, et lipp lehvib järgmised 318 päeva ja nii
kaua on ka pärandiaasta pidu meie
õuel.
Linna kultuurikalender on tihe ja mitmekesine, pakkudes nautimiseks sadu kontserte
suurepäraste artistide,
ansamblite,
kooride ja tantsurühmadega.
Teatrielamusi loovad nii Ugala
teatri, nukuteatri kui Seasaare
näitemängu seltsi ja nende külaliste etendused. Ees ootavad
«Muusikatriaad», «Teater kohvris», hansapäevad, puuetega inimeste kultuurifestival, notafe,
Viljandi vanamuusika festival,
Viljandi pärimusmuusika festi-

val, «Rock Ramp», kitarrifestival
ja pärimusmuusika lõikuspidu.
Igal nädalal on kindlasti asja
Sakala keskusesse kas tantsima,
kinno, muusikat kuulama või
perega kalendritähtpäeva tähistama. Viljandi näitusesaalides
näeb nii professionaalset kui
harrastuskunsti, loominguga tulevad välja ka kunstiõpilased.
Mõndagi huvitavat on oodata
Viljandi linnaosades, mille elanikud õhinapõhiselt korraldavad põnevaid sündmusi ja ootavad külla naabreid.
Uksed on valla Tartu ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemias,
kus lisaks «Omakultuuriakadeemiale», džässiklubile ja tudengite etteastetele on võimalik
osaleda kursustel. Kultuuripärandi aasta on suurepärane
aeg, et alustada parmupilli,
kangastelgedel kudumise või
säästva renoveerimise põhitõdede õpinguid ning liituda mõne kohaliku koori või tantsurühmaga.
Viljandi on iidne linn, mis tänavu tähistab 730. aastapäeva.
Tsiteerides juubeliaasta logo
«Vana-uus roos» autorit Liis Todeskit: «Viljandi on ajaga kaasaskäiv ja uuenduslik linn, kuid
jääb ikkagi oma juurtele ja ajaloole truuks.»

Viljandi aastapreemiad on jagatud
31. jaanuari istungil kinnitas Viljandi linnavolikogu
isikud, ettevõtted ja ühendused, kes pälvisid Viljandi linna aastapreemiad.
Üheksale preemiale oli
kokku esitatud 67 kandidaati.
Viljandi linna elutöö preemiale
esitati kaheksa nominenti, kelle
seast volikogu tunnustas tiitliga
maalikunstnikku, tarbegraafikut
ja raamatuillustraatorit Lilian
Härma. Proua, kes oma loomingus on Viljandit väärtustanud ja
kajastanud, tähistas möödunud
aastal oma 85. sünnipäeva suurejoonelise näitusega Kondase
keskuses.
Aastapreemia tiitlile esitati 11
ettepanekut. Linnavolikogu
määras preemia Viljandi elu
Euroopa suurima kalastusvõistlusega «Kuldkala 2012» elavdanud mittetulundusühingule
Koos Kalale. Samasugune kalamelu leidis aset ka möödunud
nädalavahetusel.
Kultuuri- ja spordipreemiaid
anti tänavu välja kolm: kultuurivaldkonnas kaks ja spordivaldkonnas üks. Kolmele preemiale
kandideeris kokku 25 valdkonnas tegutsevat isikut ja ühendust, kelle hulgast volikogu kultuurikomisjon valis välja parimad.
Kultuuripreemia pälvisid an-

sambel Paabel ning Epp ja Justin
Petrone. Paabel on andnud mitmetel festivalidel edukaid kontserte, avaldas möödunud aastal
stuudioalbumi «Üle järve» ja pälvis etnokulpide jagamisel kuuest
auhinnast viis. Epp ja Justin Petrone on kirjanike-kirjastajate
paar, kes on tutvustanud maailmale Viljandi linna ja siinset elu.
Spordipreemia pälvis Kaspar
Taimsoo, kes paarisaerulises
neljapaadis saavutas Londoni
olümpiamängudel neljanda
ning Euroopa meistrivõistlustel
Vareses esimese koha.
Teatripreemiale oli esitatud kaheksa kandidaati. Volikogu kinnitas ühehäälselt teatripreemia
Luule Komissarovile tema kordumatute, professionaalsete ja

köitvate rollide eest lavastustes
«Ladu», «Kalmistuklubi», «Väike
raha», «Maakad», «Limpa ja mereröövlid» ning «Tuul pajuokstes». Samuti ei saa unustada, et
Komissarov on teleseriaali «Õnne 13» Lainena eestlasi rõõmustanud juba 20 aastat.
Aasta noore preemiale kandideeris seitse noort ja noorteühendust. Preemia pälvis Kris
Süld, kes on ekstreemspordifestivali «ONE Viljandi BASH»
korraldaja, Viljandi gümnaasiumi õpilasesinduse liige ning
uurimuse «Mida teed, Viljandi
noor?» läbiviija.
Viljandi noorte volikogu valis
välja laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli, millele oli esitatud
viis asutust ja ettevõtet. Noorte

2008. aastal sai teatripreemia «Linnapea» lavastustrupp.

volikogu määras tänavuse tiitli
ajalehele «Sakala», mis on aktiivselt kajastanud noortele ja
noorte korraldatud sündmusi.
Tänavu anti esimest korda välja ettevõtluse edendaja tiitel,
mille kandidaatideks esitati
kolm ettevõtet ja ettevõtjat. Tiitli pälvis OÜ Cleveron juht Arno
Kütt, kes on jäänud silma innovaatiliste ja revolutsiooniliste lahenduste eest logistikas.
Kõik Viljandi linna 2012. aasta
preemiad antakse üle Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kontsertaktusel 24. veebruaril Ugala suures
saalis. Elutöö preemia ja aastapreemia saajat autasustatakse
Viljandi linna teenetemärgiga.
Kõigi preemiasaajate nimed kantakse linna auraamatusse.

FOTO: LINNAVALITSUSE ARHIIV

Raamatukogu lasteosakonna aktiivne aeg

MARGE LIIVAKIVI
Viljandi linnaraamatukogu

Veebruaris alustab lasteosakonnas uus sari «Peale
kooli — jutukooli jututund!».
Jututunnis jutustab rahvakultuuri keskuse jutukooli eestvedaja Piret Päär algklassi õpilastele lugusid, tutvustab oma lemmikraamatuid ning koos kuulajataga vaadatakse, kuidas lood

aitavad maailma koos hoida.
Kokkusaamised
toimuvad
10. aprillini igal kolmapäeval
kell 13.
Lasteosakonna aktiivsust näitab ka 27. veebruaril korraldatav väikeste sõprade meisterdamisklubi, kus 6—12-aastased
lapsed saavad koos vanematega
meisterdada ja raamatuid lugeda.
Jätkub I—IV klassi lastele
mõeldud viktoriin «Kultuuri-

konksuke», mille kaudu ärgitame lapsi lugema ajakirju «Hea
laps» ja «Täheke», sest küsimused on koostatud nende ajakirjade sisu põhjal. Veebruari vastuseid ootame 1. märtsiks ja iga
kuu jagame ka auhindu.
Lisaks nuputamisele, meisterdamisele ja lugemisele saab lasteosakonnas vaadata kahte näitust. Raamatunäitus «Möödunud ajad jutustavad» tutvustab
lugemiseks raamatuid, milles

kirjutatakse laste elust alates
ürgajast kuni XX sajandini. Goethe instituudi koostatud plakatinäitus «Muinasjutumaailmad»
on pühendatud vendade Jacob
ja Wilhelm Grimmi esimese
muinasjuturaamatu ilmumise
200. aastapäevale.
Raamatukogu lasteosakond
ootab kõiki noori ja vanu külla.
Kõikide raamatukogu toimetamistega saab tutvuda kodulehel
www.raamatukogu.viljandi.ee.

Tamra: aastapäev
tuleb meeldejääv

IVI LILLEPUU
kultuuri- ja noorsootöö
spetsialist

24. veebruaril toimub traditsiooniline Eesti Vabariigi kontsertaktus, mille tänavune
kunstiline juht ja lavastaja on
muusikakooli direktor Tonio
Tamra. Küsitlesin Toniot kaks
nädalat enne pidupäeva, et
teada saada, mida siis vabariigi sünnipäeval näeb.
MIKS KORRALDAD TÄNAVUST
KONTSERTAKTUST SINA?

Nii me koolide direktorite Anu
Peieli (huvikool), Kristjan
Mändmaa (kunstikool) ja
Andres Kallavusega (spordikool) kokku leppisime kui rolle jagasime.
MIS ON SEL AASTAL TEISTMOODI
KUI VARASEMATEL AASTATEL?

Viljandi linn tähistab 730. ja
Eesti Vabariik 95. aastapäeva.
Seda pole varem olnud. Samuti oleme taas Ugala teatris
ja esimest korda saime ettevalmistuseks terve proovipäeva.
Aktust korraldavad sel aastal
Viljandi huvikoolid ehk Viljandi huvikool, kunstikool, muusikakool ja spordikool.
Kuigi kõiki lavalaudadel
ülesastuvaid kollektiive on viljandlased kuulnud-näinud, ei
ole noortel varem olnud ühise
lavastuse korraldamise kogemust. Lavastuses ei kasutata
fonogramme: tantsijate-võimlejatega koos musitseerivad
pillimängijad-lauljad. Lavakujunduse autoriteks on noored
kunstnikud.
Kokkuvõtteks saab etenduses
näha asju, mida teatrilaval tihti ei näe.
MIS SIIS IKKAGI UGALAS ASET
LEIAB?

Kõigepealt on teatrimajas toimuv üks paljudest Eesti pidupäeva tähistavatest sündmustest Viljandi linnas. Kontsert
omakorda on osa kontsertaktusest, kus toimekatele linnakodanikele antakse kätte aastapreemiad ning kõige väärilisem saab elutöö preemia. Linnapea ja volikogu esimees
peavad aasta kõige tähtsamad
kõned linnarahvale. Nagu president Eesti rahvale.
Meie, korraldajad ja esinejad,

tahame selle päeva saalis viibijatele muuta meeldejäävaks,
tahame puudutada inimeste
meeli ja tundeid. Selleks on
meil abilised — eri kunstiliigid.
Ugalas toimuva lavastuse pealkiri on «Mina, Viljandi ja maailm ehk minu Viljandi maailm». Toome lavale ühe kireva
loo. Ühte osa sellest mäletavad
isad-emad, teist vanaisad-vanaemad, kolmandat kannavad
noored veel eneses. Aga kõik
põlvkonnad mäletavad seda
mitte ajalooraamatust, vaid läbi isiklike elamuste. Meie igapäevaseid tegevusi jääb meenutama fotonäitus, mis samal
päeval fuajees avatakse.
Kogu selle protsessi juures
ning kohtudes laste ja noortega olen täheldanud kahte asja. Esiteks: noorsugu ei ole
hukas. Teiseks: lugege Artur
Alliksaart aastast 1964:
Ei ole paremaid,
halvemaid aegu.
On ainult hetk,
milles viibime praegu.
Mis kord on alanud,
lõppu sel pole.
Kestma jääb kaunis,
kestma jääb kole.
Ei ole süngeid,
ei naljakaid aegu.
Võrdsed on hetked,
kõik nad on praegu.
Elul on tung kanda edasi elu,
jällegi Kronos et saaks
mõne lelu.
Ei ole möödund
või tulevaid aegu.
On ainult nüüd
ja on ainult praegu.
Säilib, mis sattunud
hetkede sattu.
Ainuski silmapilk teisest
ei kattu.
Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda
praegu.
Vähemat, rohkemat olla
ei võinuks.
Parajal määral saab elu
meilt lõivuks.
Ei ole kaduvaid,
kõduvaid aegu.
Alles jääb hetk,
milles asume praegu.
Aeg, mis on tekkinud,
enam ei haju,
kui seda jäävust
ka meeled ei taju.
Näeme Ugalas.
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Kultuuri- ja spordisündmused
VEEBRUAR
E 18
T 19

K 20

19.00
11.00
11.00
17.15
19.00
21.00
09.30
13.00
16.00
18.00
19.00
19.00
19.00
20.00

N 21

11.00
11.00
12.00
17.00

R 22

18.00
19.00
18.00
19.00

L 23

19.00
09.00

P 24

12.00
19.00
11.00
11.00
12.00
13.00

T 26

16.00
09.00
11.00
11.00
13.00
17.15
18.00

K 27

19.00
21.00
09.30
13.00
13.00
15.00
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

N 28

19.00
11.00
11.00
17.00
19.00

«Tour de Farce ehk Abielu on igavene», Komöödiateatri etendus Ugala teatri suur saal
Pisipõnni pooltund Linnaraamatukogu
«Lumikelluke» Nukuteater
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
«Meeste kodu» Ugala teatri suur saal
Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
Viljandimaa koolidevahelised võistlused rahvastepallis Spordihoone
«Peale kooli!» Jutukooli jututund Piret Pääriga
Linnaraamatukogu
VANT-i aktiivsete sõprade koosistumine, külalised LC Ellipsi liikmed Le Hussar ja Krista Neering
Sakala keskus
Lastevanemate koolitusprogramm «Sild»: «Stressist tasakaaluni» Linnaraamatukogu
Kinoõhtu: «Detsembrikuumus» Sakala keskus
«MuusikaSündmus», UMA, Iris Oja ja Anzori
Barkalaja Pärimusmuusika ait
«Kaos» Ugala teatri suur saal
«Hitler», Indrek Taalmaa monoetendus Männimäe külalistemaja
«Kunksmoor ja Kapten Trumm», Lasteteater Reky
etendus Sakala keskus
«Päikesekiir» Nukuteater
Vabariigi aastapäeva mõtisklus, kõneleb Roy
Strider TÜVKA
Viljandimaa luuleklubi kokkusaamine Linnaraamatukogu
Vabastava hingamise õhtu Kondase keskus
Värske loomingu salong Kondase keskus
Kinoõhtu: «Jaht» Männimäe külalistemaja
Tantsumaja «Karga, karga, see on viimane lumi!»
Pärimusmuusika ait
«Kalmistuklubi» Ugala teatri suur saal
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Spordihoone
Raskusheidete võistlused Paala viilhall
«Kolemees», esietendus Ugala teatri väike saal
Iseseisvuspäeva oikumeeniline tänujumalateenistus Pauluse kirik
«Terviseradadel ümber maakera» Ümber Viljandi
järve kulgev terviserada
Lennupiknik Viljandi järv
Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud kontsertaktus Ugala teatri suur saal
«Selline Tuhkatriinu!» Nukuteater
Viljandimaa koolidevahelised võistlused saalijalgpallis Spordihoone
«Selline Tuhkatriinu!» Nukuteater
«Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
«Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia»: Aune Lillemets «Kuidas
supipotti täidetuna hoida?» Pärimusmuusika ait
«UNISTA!TUD» Ugala teatri väike saal
Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
EKSL-i saalijalgpalli rahvaliiga Spordihoone
«Õed nõiduses» Ugala teatri suur saal
«Peale kooli!» Jutukooli jututund Piret Pääriga
Linnaraamatukogu
Viljandimaa kergejõustikusarja «TV 10 olümpiastarti» II etapp Paala viilhall
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Linnaraamatukogu
Lastevanemate koolitusprogramm «Sild»: «Stressist tasakaaluni» Linnaraamatukogu
Kinoõhtu: «Elavad pildid» Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis, Viljandi HC —
Põlva Serviti Spordihoone
Raamatuesitlus: Mari Tammari «Sõna Raamat.
Vaimuilmast nüüd ja muiste» Pärimusmuusika ait
«Kolemees» Ugala teatri väike saal
Ristsõnaklubi kokkusaamine Linnaraamatukogu
Beebikino: «Elavad pildid» Sakala keskus
VANT-i piljarditurniir ja videomängud Sakala keskus
«Helesinine vagun» Ugala teatri väike saal

MÄRTS
R 01
L 02

19.00
09.30
11.00
12.00
19.00
20.00
21.00

P 03

09.30
13.00
16.00

T 05

11.00
13.00
17.15
18.00
18.00

«Ladu» Ugala teatri suur saal
NPA seminar Huvikool
Pärimushommik, Piret Päär Pärimusmuusika ait
EKSL-i võimlemisfestival Spordihoone
«Idioot» Ugala teatri väike saal
Ansambli Bombillaz plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
«Roosa Maja unplugged»: Super Hot Cosmos
Blues Band Sakala keskus
NPA seminar Huvikool
Eesti meistrivõistlused käsipallis, I liiga
Viljandi SK — HC Tallas Spordihoone
«MuusikaSündmus»: Dreamland ja Kadi Quartet
Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Linnaraamatukogu
«Õed nõiduses» Ugala teatri suur saal
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
Kodutütarde rändnäituse avamine Sakala keskus
«Omakultuuriakadeemia»: Valdur Mikita «Mõtestades Eesti loodust» Pärimusmuusika ait

«Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
K 06
«Inetu!» Ugala teatri suur saal
«Peale kooli!» Jutukooli jututund Piret Pääriga
Linnaraamatukogu
18.00 Lastevanemate koolitusprogramm «Sild»: «Stressist tasakaaluni» Linnaraamatukogu
19.00 Kinoõhtu Sakala keskus
19.00 Eesti meistrivõistlused käsipallis Viljandi HC —
Värska Originaal Spordihoone
19.00 «Kolemees» Ugala teatri väike saal
N 07
19.00 Dvin & Swing´n Joy Orchestra Pärimusmuusika
ait
19.00 Seasaare näitemängu selts ja Eesti harrastusteatrite liit esitlevad: Tabivere harrastusteater Sakala
keskus
19.00 «Mee hind» Ugala teatri väike saal
R 08
19.00 Naistepäev ansambliga Apelsin Sakala keskus
19.00 Ülemakstud Rentslihärrad «Saatusel ei ole õigustust» Pärimusmuusika ait
19.00 «Duetid» Ugala teatri väike saal
L 09
09.00 Harrastajate liiga tenniseturniir, paarismäng
Tennisehall
10.00 Vanakraamiturg Spordihoone
14.00 «Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
16.00 Taimi Välba 75, juubelikontsert «Ma annan oma
südame» Jaani kirik
19.00 «Minu oma» Ugala teatri suur saal
20.00 «Sinised kilesussid jalas», Indrek Taalmaa monoetendus Männimäe külalistemaja
E 11
19.00 «Petmine» Ugala teatri väike saal
19.00 Valter Ojakäär 90: Liisi Koikson & Raivo Tafenau
ansambel Pärimusmuusika ait
T 12
17.15 Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
21.00 Jazziklubi Elustiiliklubi Podagra
K 13
13.00 «Peale kooli!» Jutukooli jututund Piret Pääriga
Linnaraamatukogu
18.00 Lastevanemate koolitusprogramm «Sild»: «Stressist tasakaaluni» Linnaraamatukogu
19.00 Kinoõhtu Sakala keskus
19.00 «Helesinine vagun» Ugala teatri väike saal
N 14
19.00 «Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
R 15
11.00 EKSL-i VI—IX klassi «Kooliliiga» finaalturniir võrkpallis Spordihoone
18.30 Klubi «Ajaratas» piduõhtu Sakala keskus
19.00 «Kalmistuklubi» Ugala teatri suur saal
L 16
09.00 Harrastajate liiga tenniseturniir Tennisehall
11.00 EKSL-i VI—IX klassi «Kooliliiga» finaalturniir võrkpallis Spordihoone
13.00 «Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
16.00 «Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
19.00 Jaan Tätte ja ansambel Udupasun: «Kui mu süda
sõnadeks saab» Pärimusmuusika ait
19.00 «Ladu» Ugala teatri suur saal
P 17
11.00 Eesti juunioride meistrivõistlused lauatennises
Spordihoone
16.00 Jaan Tätte ja ansambel Udupasun: «Kui mu süda
sõnadeks saab» Pärimusmuusika ait
*Sündmused 11. veebruari seisuga.
19.00
21.00
13.00
13.00

Pauluse kirik
Koguduse kantselei on avatud T—R kella 10—15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

Jaani kirik
Igal pühapäeval kell 10 armulauaga jumalateenistus ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk t 8
Ain Toimi «Reaalsuse jäätmed» on taaskasutatud materjalidest valmistatud valgustite näitus. Ain Toim, kes hooldab ühes instituudis
laboriseadmeid ja valvab ülijuhtmagnetit, on oma valgustite loomiseks kasutanud nii rotameetrit, manomeetrit kui heeliumitermose
sisemist nõud, tsentrifuugi rootorit, kinoprojektorit, lüofilisaatori
kambrikaant, autoklaavi ukse pneumosilindrit ja teisi esemeid. Vanemad laboririistad pärinevad 1950. aastatest, kuid peamine osa
1970. aastatest. Lampide puhul on Ain Toim kasutanud võimalikult
vähe omapoolseid lisandusi, vaid üksikuid ühenduslülisid või pleksist abidetaile. Lõpuks võib Ain Toim loodud objektile ka väikese viguri juurde panna: mööda üht operatsioonivõimenditest sündinud
lampi ronivad näiteks ämblikud.
Margus Tiitsmaa näitus «Vaigutajad». Vaigutajad on Margus Tiitsmaad inspireerivad objektid. Vaigutajate saamislugu on tema sõnul
järgmine: «Jalutasin mööda metsakombinaadi tehismaastikku ja vaatasin poollagunenud lao- ja tööstushooneid, jälgisin, kuidas lepp ja
kask tungivad läbi betoonpragude. Korraga jäi pilk peatuma pooleldi kokkuvajunud estakaadi all vedelevatele kummalistele metallvormidele. Esimese hetkega ei osanud sellele poolpõlenud modrule nimegi anda — mõned detailid olid neerjad, teised teravikukujulised,
mõnel väike neet ja kruvipolt küljes. Tekkis seenelise hasart, hakkasin äraseletatud näoga seda kraami prügikotti toppima. Õnnelikuna
koju jõudnud, valasin naise ahastava pilgu all kogu modru keset hoovi hunnikusse. Nüüd tuli pusle kokku panna. Üks külamees jalutas
mööda ja jäi mu tegemist pikalt silmitsema. Kui enam ei suutnud
võõrast pilku taluda, tegin vanamehega juttu. Saingi teada, et tegemist on vaigutaja riistadega. Sellest ka näituse nimi.»

Perepeo võitjad
laulavad Viljandis

AIVAR TRALLMANN
korraldaja

Naistepäeva eelõhtul, 7. märtsil kell 19 astuvad Viljandi pärimusmuusika aida lavale ja
annavad täismahus kontserdi
pereansambel Dvin ja üheksaliikmeline Swing´n Joy Orchestra.
Alles see oli, kui pereansambel Dvin võitis ETV laulumänguvõistluse «Perepidu». Võidu
tõi perele siirus ja musikaalsus, kuid mõnedki internetis
kommenteerijad ei olnud nende võiduga rahul. Enamik arvamusavaldajaid oli aga seda
meelt, et Dvin vääris võitu ja
neil on õigus.

Mullu juunis, kui pärimusmuusika aidas toimus Stefani
ja Stefania menukas kontsert,
jäi Dvin tervikuna pisut tahaplaanile. Seekordsel kontserdil on peategelaseks Dvin koos
suurepärase orkestriga Aivar
Vassiljevi juhatusel. Tegemist
on ainukese kontserdiga Eestis.
Kõlab noortele südamelähedane armeenia muusika (ka a
cappella) ning eesti- ja ingliskeelsed pop- ja džässlaulud.
Vokaalansamblis Dvin laulavad
Stefania ja Stefan Airapetjan
ning Tamara ja Mikael Bezljubov. Dvin toob päikese südamesse!

Ansambel Dvin

FOTO: ETV

Puuteraamat alustab
Sihtasutus Viljandimaa Loomeinkubaator kutsub 4. märtsil kõiki vaegnägijaid koolitusele «Puuteraamat — vaegnägijast lapse aken maailma».
Kursus koosneb viiest kohtumiskorrast, mille keskele jääb
kaks kuni neli nädalat iseseisvaks tööks.
Kursuse juhendaja, tekstiilikunstnik Reet Talimaa, õpetab
valmistama puuteraamatuid
ja õppematerjale vaegnägijatele.
Kursusele oodatakse osalema

käsitöö- ja kunstiõpetajaid, käsitööhuvilisi, raamatukogutöötajaid, erivajadusega lapsi õpetavaid pedagooge ja lapsevanemaid, kelle peres kasvab nägemispuudega laps. Lisaks oodatakse osalema inimesi, kes tunnevad selle valdkonna vastu
huvi.
Kursus toimub sihtasutuses
Viljandimaa Loomeinkubaator
aadressil Turu t 7. Info ja registreerimine www.kultuur.
ut.ee/taiendusope või Tiiu
Männiste telefonil 435 5248.

Eesti filmi 100. aastapäevale pühendatud näitus «Pääsukesest tARTuFFini» koosneb Tartut kui Eesti filmi- ja kinolinna läbi 20. sajandi tutvustavast osast ning Viljandi ja Viljandimaa saja-aastasest kinoajaloo ülevaatest.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna t 11/1
Malle Pisarevi «Kootud peakatted ja sallid» Galerii
28. veebruarini «Jaan Poska ja Tartu rahu» Trepihall
Sakala keskus, Tallinna t 5
2. märtsini Lea Libliku maalinäitus «Silmnähtav ja kõrvkuuldav»
Viljandi muuseum, Kindral Laidoneri plats 10
Näitus «Mees kuldse nööbiga»
Korstnapühkija elukutse on üle 300 aasta vana, kuid pole kaotanud
oma tähtsust ka tänapäeval. Mida korstnapühkija kõrgel maa ja taeva vahel teeb? Mis on kuldse nööbi saladus? Kust sai alguse korstnapühkija lugu? Sellest kõigest annab ülevaate näitus, kus külastaja saab ise korstna sisse vaadata, korstnapühkija varustust uurida
ja õnnenööpi keerata. Näituse koostas Eesti siseturvalisuse muuseum ning kaasa aitasid Leo Kalme, Koit Koppel, Aksel Voltri, Andres Kägo, Eesti korstnapühkijate koda, OÜ Majatohter, Lõuna-Eesti päästekeskus, Narva päästekomando, Narva-Jõesuu päästekomando ja Tartu tuletõrjeühing.

