Esmaspäev, 20. märts 2017 (nr 3)

Foto: Kris Süld
Talv on taandunud, täna on kevade esimene päev! Sel puhul on hea mõte teha üks jalutuskäik lossimägedes ja käia mõnes toredas kohvikus.

Kohvikuöö ootab põnevaid ideid
Möödunud aastal tuhandeid
inimesi rõõmustanud
Kohvikuöö tuleb suviste
hansapäevade ajal, 2. juuni
hilisõhtul taas maitsvate
hõrgutiste, mõnusa melu ja
kultuuriga rahvast öhe
meelitama.

Parasjagu on käimas kohvikuideede kogumine. Aprilli lõpuks
on korraldajatel kavas välja valida 15 kuni 20 kohvikut, mis
suursündmuse programmi lisatakse.
Kohvikuöö peakorraldaja Gea
Melini sõnul on ettevalmistustega seekord varem pihta hakatud, sest möödunud aasta näitas, et huvi nii kohvikute avamise kui nendes käimise vastu oli
üle ootuste suur. «Eelmise aasta
Kohvikuöö sai ootamatu külastajate arvu osaliseks, arvestades, et sündmus oli suhteliselt
hilja välja hõigatud ja Viljandi
kultuurimaastikul uudne. Samamoodi oli ka oodatust arvukam
Kohvikuööl osaleda soovinud
pop-up-kohvikute arv. Olime
algselt arvestanud 500 külastajaga, aga sellist mitmetuhandelist inimmassi me oodata ei osanud,» rääkis Melin.
Seda, kui paljud ja millised Viljandi olemasolevatest kohvikutest ettevõtmises osalevad, korraldaja veel öelda ei osanud.
«Kuna praegu on alles soo-

Hansalaada kauplejate
registreerimine on avatud
Viljandi hansapäevade suur käsitöölaat ehk
hansalaat ootab registreeruma kauplejaid,
kes pakuvad omavalmistatud, omakasvatatud,
käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa.
Kokku oodatakse laadale ligi 350 eriilmelisi kaupu
pakkuvat müüjat.
Hansalaat toimub 3. ja 4. juunil 2017
Viljandi vanalinnas.
Lisainfo ja registreerimine
bonifatiusegild.ee/hansalaat.

Foto: Silver Tõnisson
Möödunudsuviste hansapäevade ajal pakkus Kohvikuöö võimaluse avastada põnevaid Viljandi paiku ja nautida
suurepäraseid hõrgutisi.

viavalduste saatmise periood,
siis hetkel täpset arvu ei oska
öelda. Ilmselt jääb statsionaarsete kohvikute arv viie juurde.»
Et möödunud aasta kogemuse
põhjal on inimeste huvi kohvikute pidamise ja nende külastamise vastu suur, siis peavad
kohvikute ideed olema hästi läbi mõeldud.
«Muffinite ja võikudega saab
igaüks hakkama, aga sellist lihtsa raha teenimise kohta me ei
oota. Pigem ikka kirglikke kohviku- ja ööarmastajaid, kes
üheks õhtuks teistele oma uksed

avada soovivad ning midagi
peale lihtsa tarbimise pakkuda
tahavad.»
Melini sõnul ei ole määrav, kas
kohvikulooja on pärit Viljandist
või kaugemalt, kuid oluline on,
et ta leiaks endale ise pinna ja
looks hea kontseptsiooni. «Kohvikute valimisel jälgime kindlasti menüüd, kontseptsiooni, selle põhjalikkust ja kõike kohvikule lisanduvat – kas on mõeldud
selle juurde mõni töötuba, kontsert, ühistegevus, teemavestlused. Ka asukoht on oluline. Kohvikutegijate päritolul ei ole täht-

sust, küll aga peaks olema endal
pind, kus kohvikut teha ja pidada ning eeliseks on asukoht
kesklinnas,» selgitas Melin.
Idee Kohvikuööl kohviku avamiseks saab esitada kuni 7. aprillini aadressil gea@kohvikfellin.ee. Kohviku kirjeldusse tuleb
lisada kohviku teema, asukoht,
algidee ja meeskond. Kohvikuöö programm pannakse paika
ning osalejate nimesid hakatakse avaldama alates 1. maist.
Rohkem infot: Gea Melin,
telefon 5842 4080, gea@
kohvikfellin.ee.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikud: 17 917
• Sünnid veebruaris: 13
• Registreeritud töötud: 337
• Töötusprotsent: 4,6*
• Vabad töökohad: 101*
• Keskmine palk: 1032*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Eesti Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Perede- ja lasteosakond viib
teenused uuele tasemele
JANIKA KIVISTIK,
abilinnapea
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tulekutes ei võeta arvesse riiklikke peretoetusi.
Taotluste blanketid on Viljandi linna koduleheküljel
ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a.
Taotluse juurde tuleb esitada
kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted.
Lisainfot saab küsida sotsiaalameti telefonidel 435 4759,
528 3723 või e-posti aadressil
karin.kiis@viljandi.ee.
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. aprilliks
lasteaialaste toitlustamise toetuse taotlusi. Toetust saavad
pered, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle
lapsed käivad linna lasteaias
ja kelle pere kolme eelneva
kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist
on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige 260
eurot, iga järgnev täisealine
liige 208 eurot ja alaealised
pereliikmed 260 eurot). Sisse-
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Sotsiaalamet ootab
lasteaialaste toitlustamise
toetuse taotlusi
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Viljandi linnavalitsus peab
oluliseks vaimse tervise edendamist ning sellega tuleb tegeleda järjepidevalt läbi kogu
inimese elukaare.
Viljandi linna lasteaedades ja
põhikoolides tehakse tööd laste heaolu ja arengut ohustavate riskide võimalikult varajaseks märkamiseks. Sageli jääb
õigeaegne ja vajalik abi lastele ja peredele poolikuks, sest
igas lasteasutuses ei tööta piisavalt tugispetsialiste. Just
spetsialistidest koosneva võrgustiku töö on peredele oluline. Tugispetsialistide (psühholoogide, eripedagoogide, logopeedide, sotsiaalpedagoogide)
teenus on rahuldaval tasemel
tagatud vaid põhikoolide koolide lastele, vanematele ja
õpetajaskonnale. Lasteaiad on
tugiteenustega puudulikult
kaetud.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus kohustab koolipidajaid
tagama tugispetsialistide olemasolu põhikoolides, nii ongi
loodud Rajaleidjate kõrvale
munitsipaalsed nõustamiskeskused Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja Põlvas. Nimetatud linnade kogemused on
väga head. Viljandi koolideslasteaedades olev tugipersonal on kõrgel professionaalsel
tasemel, aga igaüks toimetab
vaid oma asutuse piirides.
Lasteaedade hoolekogude
koosolekutel on vanemad väljendanud väga selgelt linnavalitsuse esindajatele oma tungivat soovi saada nõustamist
tugispetsialistidelt. Samuti arvab linnavalitsus, et lisaks logopeedidele on lasteaedades
vaja tööle rakendada sotsiaalpedagooge, eripedagooge ja
psühholooge.
Kindlasti vajavad nõustamist
pered, kus sünnib puudega
laps või lapsel diagnoositakse
mingi raske haigus. Hetkel pole Viljandi linnas institutsiooni, kus vanem saaks tuge ja

Mida saab Viljandi linn teha selleks, et siia asuks elama rohkem
noori peresid?
Ri

2016. aastal kehtima
hakanud lastekaitseseadus
sätestab lapse õiguse ja
heaolu tagamise
põhimõtted. Nende
tagamiseks tuleb ennetada
riske, rakendada varajast
märkamist ja pakkuda
nõustamist ning riik ja
kohalikud omavalitsused
peavad tegema omavahel
koostööd kõigi lastele
suunatud meetmete
planeerimisel, rahastamisel
ja rakendamisel.

nõustamist selle kohta, kust
saada infot oma õiguste ja kohustuste ning abi saamise võimaluste kohta. Korraldamata
on võlanõustamine, lahus elava lapse ja vanema kohtumise
võimaldamine, perelepitus ja
mõned teised teenused.
Viljandis käib lasteaias ligikaudu 1000 last ja koolides
õpib üle 2000 lapse. Seega, ligi 1000 last, vanemad ja lasteaiaõpetajad on vajalike
nõustamisteenustega ebaühtlaselt kaetud.
Lasteasutuste direktorite
poolt esitatud analüüsi kohaselt on erivajadustega või
arengut toetavaid meetmeid
vajavaid lapsi igas lasteaias
25%.
Mis muutub Viljandi linnas
lastele ja lastega peredele paremaks kui Viljandi Päevakeskuse juurde luuakse perede- ja
lasteosakond?
Esiteks luuakse linna nõustamisalane kompetentsikeskus.
Laste probleeme märgatakse
varakult juba lasteaias ning
nendele reageeritakse efektiivsemalt. Vanematele on tasuta
kättesaadavad vajalikud nõustamisteenused. Vanematel ja
lastel on valikuvabadus tugispetsialistide valikul. Samuti
on kõikidele lasteasutustele tagatud ühtekoondatud teenuse
pakkumise kaudu vajalike tugispetsialistide olemasolu.
Mis muutub tugispetsialisti
töös?
Tugispetsialistidele on tagatud täiskohaga töö. Palgalehel
on tööandjaks Viljandi Päevakeskus, mitte kool või lasteaed. Kabinet ja tööruumid jäävad lasteasutuses samaks.
Aeg-ajalt tuleb kokku saada
perekeskuses ja teha kolleegidega koostööd, osaleda ümarlaudades, kirjutada projekte,
vajadusel nõustada ka teistes
linna haridusasutustes või võtta vastu peresid perekeskuse
ruumides.
Juba varem, aastatel 1993–
1994 ja 2010 on olnud jutuks
perekeskuse loomine Viljandi
linnas. Nüüd oleme jõudnud
niikaugele, et märtsikuu volikogu istungi päevakorras on
perekeskuse loomine teisel lugemisel. Linnavalitsus loodab,
et lõpuks saavad kõik viljandlased, sõltumata vanusest, vajalikke nõustamisteenuseid.
Professionaalsed tugispetsialistid saavad asjakohast rakendust ja nende koostoimimisest ühes osakonnas saab
tasemel kompetentsikeskus.
Viljandi väärib lastesõbraliku linna tiitlit, kui hoolib oma
tulevikust – lastest ja panustab
nende arengusse piisavalt vahendeid.

Viljandi linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Harri Juhani Aaltonen,

Madis Timpson,

Karl Õmblus,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Linnavolikogu aseesimees, Isamaa ja Res Publica Liit

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna saadikurühma
liige

Suurt saladust siin pole. Viljandis peavad olema olemas nii
töökohad, mis noori siia tõmbaksid, kui ka teenused, mis pere loomist siin soodustaksid.
Omavalitsusena saab Viljandi
panustada eelkõige alus-, üld- ja
huvihariduse kvaliteedi parandamisse, samas kaudselt ka töökohtade tekkesse.
On selge, et noortel pole põhjust Viljandisse jääda, kui siin
pole olemas neid töökohti, mis
pakuksid neile nii väljakutset
kui ka konkurentsivõimelist palka. Usun, et neist kahest faktorist esimene on tihti isegi olulisem. Seega peame omavalitsusena vaatama, kuidas me saaksime selliste töökohtade tekkesse panustada. Samas sõltub see
oluliselt ka ettevõtjatest, mistõttu tuleb töökohtade loomise
osas aktiivselt teha tööd erasektoriga.
Mida aga linn saab otseselt tagada, on see, et lastele ja noortele pakutav keskkond oleks
nende jaoks sõbralik ja arengut
soodustav. Tähtsal kohal on küsimus meie lasteaedade tuleviku osas. Kas ja kuidas plaanitakse nende juhtimist ümber korraldada? Kuidas tagada sealsetele töötajatele konkurentsivõimeline ja motiveeriv palk? Kuidas muuta lasteaedade hooned
arengut toetavaks? Need küsimused vajavad kiiremas korras
vastust. Kui väikeste lastega pered näevad, et meil on olemas
heal tasemel lasteaiad, siis on
nad ka motiveeritumad just siin
linnas oma lapsi kasvatama.
Seega alushariduse arendamine
on kahtlemata viis, kuidas muuta Viljandi noortele peredele atraktiivsemaks.

Mitteametlik Eesti romantikapealinn Viljandi saaks teha palju, et soodustada noorte ja lastega perede Viljandisse tulemist.
Me peaksime suutma pakkuda
piisavalt palju normaalseid
krunte, et pered võiksid ehitada
siia oma kodu. Kui oleks poliitilist tahet, võiksime kodanike
toetamiseks kasutatavat raha
suunata senisest enam lastega
peredele. Kahjuks tuleks see raha võtta ikkagi teiste toetuste
arvelt. Raske on selle lubaduse
täitmise eest seista, aga tahaks
küll, sest mitmele kohalikule
poliitikule on tähtsam pensionäride tasuta bussisõit ja valimistel saadavad hääled kui noorte
perede Viljandisse toomine. Mina väärtustan kindlasti rohkem
lapsi ja noori, sest nemad on
meie tulevik.
Praegu oleme tegemas Viljandisse veekeskust, mis kindlasti
on tähelepanuväärne noorte perede silmis ja toob loodetavasti
peagi naeratuse ka laste nägudele. Peame tegema ka kõik endist sõltuva selleks, et saaksime
Viljandisse rohkem erinevaid
õppimisvõimalusi (eriti kõrghariduse omandamiseks), et noored saaksid haridusteed jätkata
kodulinnas ja ei peaks siit ära
kolima. Tuleb seista selle eest,
et Viljandi oleks ka edaspidi
turvaline linn, kus võime turvaliselt tänavatel jalutada ja kaaskodanikega vestelda, ilma et
sellest tuleks paanikat. Viljandi
on meie kõigi ühine kodulinn!

Ega siin ühte imeravimit ole, pigem tuleks tegeleda erinevate
tegevustega. Ilusad plakatid
«Tulge meile elama!» ei tööta. Ei
pea olema eriti tark inimene
saamaks aru, et noori inimesi
mõjutavad eelkõige töökoht,
head koolid ja lasteaiad, võimalus pärast tööd kultuurist osa
saada ja turvalisus. Ehk siis lühidalt öeldes hea elukeskkond.
Hästi makstud töökohti võiks
muidugi alati rohkem olla, aga
selles osas saab linn ainult kaasa aidata ja piltlikult öeldes mitte segada ettevõtjaid. Samuti on
minu hinnangul päris hea seis
meil kultuuriga, sest olgem ausad: igast linna otsast on kõrgkultuur 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel! Meil on ka väga
hea gümnaasium, mille tasemes
ei ole mõtet kahelda. Kui ma
peaks osutama asjadele, millele
võiks rohkem tähelepanu pöörata, siis need oleksid eelkõige
meie põhikoolide staadionid ja
lasteaiad. Kujutan ette, et noorte inimeste siia elama tulemisel
oleks argument see küll, kui neil
oleks kindlus, et nende lapsed
saaksid käia lasteaedades, mis
oleksid kenad nii väljast- kui
seestpoolt, vastaksid normidele
ning kooliskäivad lapsed saaksid oma vaba aega sisustada eri
huvialadega tegelemisega. Siia
alla ma liigitaksingi ka koolide
staadionid, mis on praegusel
momendil ikka väga halvas seisus. Piltlikult öeldes, selle asemel, et linna peal aega surnuks
lüüa, võiksid lapsed teha rohkem sporti. Kui selleks tingimused luua, küll siis ka huvilisi leiduks. Reformierakond kavatseb
nendele asjadele tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.

Kõigepealt peab tahtma, et noored tuleksid Viljandisse elama.
Seejärel tuleb selgeks teha, mida noored vajavad. Ja siis selle
nimel tegutsema. Lisaks sellele,
et Viljandi on sümpaatne maakonnakeskus ja ülikoolilinn, on
elementaarne, et oleksid olemas
sobilik elamispind, töökoht, lasteaed, kool, vaba aja veetmise
võimalused, on vaja midagi erilist ja motiveerivat. Peab olema
mingi «rosin». Näiteks võiks Viljandi olla parim paik, kus alustada ettevõtlust, kus on noorteettevõtluse alustamise toetussüsteem-inkubaator, hiljem mentorlus ja sobivad tootmispinnad.
Ah et puudub raha ja sobivad
hooned! Ka see on valikute küsimus. Toon kas või ühe näite
võimalikest valikutest.
Täna on koalitsioonil kinnisideena ainuke variant vabadusmonumendi rajamiseks lammutada loodetavasti tasuta saadav
hoone Vabaduse plats 6. Indikatiivne lammutamise maksumus
on 103 000 eurot. Selle nimel
loovutati kinnistu Männimäe tee
26, mille väärtuseks hindas Arco
Vara 2013. aastal 206 000 eurot.
Aga võib-olla oleks just see
hoone sobinud noorteettevõtluse inkubaatoriks ja sobivateks
korteriteks? Ehk võiks olla ka
Vabaduse plats 6 hoonel linnale
kasulik roll ja ausambale teine
lahendus? Täna vastust ei ole,
sest mõlemad teemad on lõpuni läbi analüüsimata ja arengukavas kirjeldamata. Kuigi praegust «loomingulist» linnavalitsust arengukava ei sega. Näiteks
ei ole ka kehtivas arengukavas
sõnakestki lasteaedade liitmisest ega linnavara haldusameti
loomisest, kuigi tegevused toimuvad. Rääkimata siis sellest,
kas ja kuidas teha, et siia asuks
elama rohkem noori peresid.

Tunnustus
väljapaistvatele
viljandlastele

Vabariigi aastapäeva eelõhtul,
23. veebruaril pärimusmuusika
aidas toimunud linna preemiate üleandmisel said kokku möödunud aastal eriliselt silma
paistnud viljandlased. Oleme
uhked, et meie seas tegutsevad
niivõrd toredad ja heade mõtetega inimesed!
Foto: Kris Süld
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Esimesse
klassi
astumise
avaldusi
saab esitada
märtsi lõpuni

Viljandi Linnaraamatukogu

Viljandi Linnavalitsuse
haridus- ja kultuuriamet
ootab 31. märtsini
avaldusi Viljandi linna
munitsipaalkoolide –
Jakobsoni kooli, Kesklinna
kooli või Paalalinna kooli
esimesse klassi astuvate
laste vanematelt või laste
seaduslikelt esindajatelt.
Kaare kooli saab õppima
asuda vaid
nõustamiskomisjoni
soovitusel.

Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta, õdede ja vendade õppimiskohta ning
koolide võimalusi laste vastuvõtmisel.
Avalduste blanketid on Viljandi Linnavalitsuse blankettide avariiulitel ja Viljandi
linna kodulehel www.viljandi.ee/avalduse-vormid. Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused
läbi ning lahendab võimalikud probleemid.
Neile avaldustele, mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprillikuu jooksul avaldusel märgitud aadressil. Rahuldatud avaldused vastuskirja ei saa. 30.
aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning
pärast seda avalikustatakse
need lasteaedades, koolides
ning Viljandi Linnavalitsuse
haridus- ja kultuuriametis.
Maikuu jooksul peetakse
kõikides koolides tutvumiskoosolekud ning õpilased
jaotatakse paralleelklassidesse.
Laps, kes peaks sel aastal
kooli minema, kuid ei ole
saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovituse alusel asuda
koolikohustust täitma üks
õppeaasta hiljem. Sellise
soovituse saamiseks saab vanem pöörduda nõustamiskomisjoni poole alates 1. märtsist.
Viljandimaa nõustamiskomisjon asub Viljandis Kauba
tänav 12, telefon 5886
0715, e-posti aadress viljandimaa@rajaleidja.ee.
Esimest korda Viljandi linna kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle
laps on rahvastikuregistri
andmete põhjal olnud Viljandi linna elanik vähemalt
viimased 12 kuud enne
käesoleva aasta 1. septembrit, on võimalus taotleda
koolimineku toetust. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 100 eurot.
Toetus makstakse välja avalduses näidatud arveldusarvele.
Viljandi linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega,
mis lubab toetusest teha
kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa
ulatuses.
Lisainfo: haridusspetsialist
Maie
Joala,
telefon
435 4764, e-post maie.joala@viljandi.ee.

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
August Maramaa nime kandval võistlusel said juba 26. korda kokku maakonna parimad noored matemaatikud.

Noored matemaatikud
kohtusid Maramaa võistlusel
Viljandi legendaarse
linnapea August Maramaa
nimeline
matemaatikaülesannete
lahendamise võistlus toimus
10. märtsil Viljandi Kesklinna
koolis

August Maramaa nimeline matemaatikaülesannete lahendamise
võistlus korraldatakse legendaarse matemaatikaõpetaja, matemaatikaõpikute autori, aastatel
1919–1921 ning 1927–1939 Viljandi linnapea ja aastatel 1921–
1927 linnavolinik olnud August
Maramaa nime jäädvustamiseks
ning parimate matemaatikaülesannete lahendajate ja nende õpetajate tunnustamiseks.
Võistlusest võivad osa võtta
maakondlikul õpilaste matemaatikaolümpiaadil esimese
viie hulka tulnud õpilased ning
veel kuni kolm parema tulemuse saavutanud vanuseastme õpilast.
Võistlus toimub kolmes vanuseastmes: VII–VIII klassi, IX–X
klassi ning XI–XII klassi õpilastele.

Tänavu osales võistlusel 40
õpilast, kelle ettevalmistamisega tegeles 19 õpetajat.
Peale Viljandi linna koolide
olid esindatud ka Tarvastu
Gümnaasium, Suure-Jaani Kool,
Võhma Kool, Abja Gümnaasium
ning August Kitzbergi nimeline
Gümnaasium.
Ülesanded koostasid Viljandi
Paalalinna Kooli õpetajad Airi
Lang, Margit Nerman, Heli Liigand ja Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja Tiina Vilberg.
2016. aasta August Maramaa
nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse võitjad
on järgmised õpilased:
VII–VIII klasside arvestuses
I koht Kristjan Uus, Viljandi
Kesklinna Kool, õpetaja Anneli
Luik;
II koht Jako Jänes, Abja Gümnaasium, õpetaja Toomas Riet;
III koht Georg Teiter, A. Kitzbergi nim Gümnaasium, õpetaja Anneli Berstein;
IX–X klasside arvestuses
I-II koht Bert Siimon, Viljandi

Jakobsoni Kool, õpetajad Eva
Loodus ja Maila Visnap;
I-II koht Henri Tamm, Viljandi
Gümnaasium, õpetaja Malle Eglit;
III koht Sander Rohtla, Viljandi Gümnaasium, õpetaja Malle
Eglit;
XI–XII klasside arvestuses
I koht Jakob Univer, Viljandi
Gümnaasium, õpetaja Margit
Nuija;
II koht Karin Niinemets, Viljandi Gümnaasium, õpeteja Ain
Iro;
III koht Kevin Reichenbach,
Viljandi Gümnaasium, õpetaja
Ain Iro.
Vanuseastmete võitjaid, neid
juhendanud õpetajaid ja ülesannete koostajaid autasustatakse
August Maramaa sünniaastapäeval 6. aprillil. Autasustamisele kutsutakse õpilased koos
vanematega.
Võistluse peakorraldaja on Viljandi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Toomas Rähn.

Linnavalitsus ja ettevõtjad
käisid Ida-Virumaal
töötajaid otsimas
Möödunud kolmapäeval
Jõhvi kontserdimajas
toimunud töötukassa
töömessil olid kohal Viljandi
linnavalitsuse ja viie linnas
tegutseva ettevõtte
esindajad, kes juba teist
aastat sealseid tööotsijaid
Viljandisse kutsusid.

Lisaks tööpakkujatele oli Jõhvis
kaasas ka Viljandis kinnisvarahaldusega tegelev osaühing Varaks, kes tutvustas võimalikke
elamispindasid.

«Aasta jooksul, mis on möödunud viimasest Ida-Virumaal käigust, oleme näinud, et põhiline
takistav asjaolu inimeste ümberasumisel on elamispinna küsimus,» ütles linnapea Ando Kiviberg. «Paneme seekordsetel IdaVirumaa messidel lisaks töökohtadest rääkimisele suuremat
rõhku ka elamispindade tutvustamisele.»
Linnapea sõnul käis mitu IdaVirumaa inimest möödunud
aastal Viljandis töötamisvõimalustega tutvumas, kuid päris pü-

sima ei jäänud keegi. Tagasiside
nii ettevõtete kui töötajate poolt
oli siiski positiivne ning see annab lootust, et edaspidi võiks
Ida-Virumaalt Viljandisse tööleasujaid siiski olla. «Samal ajal,
kui Ida-Virumaal on endiselt
võrdlemisi suur töötusprotsent,
vajavad Viljandi ettevõtted hädasti töökäsi juurde.»
Töömessil Jõhvis osalesid Viljandis tegutsevad aktsiaseltsid
Dold Puidutööstus, Hansa
Candle, Toom Tekstiil, Viljandi
Aken ja Uks ning osaühing Delux.

Viljandi Linnaraamatukogu
ootab õpilasi käesoleva nädala koolivaheajal iga päev
kell 11 raamatukogu 3. saali, kus saab osa võtta põnevatest tegevustest.
Teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 15 koguneb raamatukogus lauamängude klubi, kus
igas vanuses lapsed, noored
ja ka täiskasvanud saavad
huvijuhi juhendamisel mängida huvitavaid mänge.
Teisipäeval, 21. märtsil ja
4. aprillil kell 11 on raamatukokku oodatud pisipõnnid
oma vanematega, et koos
lasteaiaõpetaja Lea Taalimäega üks vahva tund veeta. 28. märtsil kell 17 toimub mudilasetund, kuhu
ootame 3–5-aastaseid lapsi
ja samal kellaajal on ka
meisterdamisklubi kokkusaamine. Meisterdamisklubi
koguneb ka 11. aprillil kell
17. Laste ja pisipõnnide
mängutunnid toimuvad raamatukogu 3. saalis ja sinna
on oodatud kõik huvilised.
Tegemistega saab alati liituda, sest iga kord on kavas
uued teemad.
17. aprillil, kui algab koolivaheaeg Kesklinna koolil, on
kell 11 raamatukogu 3. saali oodatud koolivaheaega

veetma kevadpuhkusel olevad õpilased.
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina toimub kuni maikuuni viktoriinisari «Kultuurilaine», mis
kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimehe
Arter, Sakala ja Eesti Loodus.
Nuputamisvõistlus on mõeldud kõigile Viljandi maakonna elanikele. Viktoriiniküsimused avalikustatakse kord
kuus 15. kuupäeval, vastamiseks on aega kuu lõpuni.
Küsimusi koostavad Viljandi
linna- ja maakonnaraamatukogude töötajad ja neid tehakse eespool nimetatud
nelja väljaande põhjal. Iga
kuu loositakse parimate vastajate vahel välja auhindu.
V–VII klasside õpilastele
pakub raamatukogu viktoriinisarja «5L», mis kutsub lugema ajakirju Lemmik, Eesti Loodus ja Minu Maailm.
Kuni maikuuni esitatakse iga
kuu 20. kuupäevaks ajakirjade sisu kohta küsimusi,
mis avaldatakse raamatukogu kodulehel ning laste- ja
noortekirjanduse saali teadetetahvlil. Vastajate vahel
loositakse auhindu. Ootame
rohket osavõttu!

Raamatukogu ootab
tagastamata raamatuid
Viljandi Linnaraamatukogu
lugejate käes on sadu raamatuid, mida nad ei ole õigeks ajaks tagasi toonud. Pikaajaliste võlglaste võlanõuded antakse Viljandi Linnaraamatukogu kasutuseeskirja kohaselt üle inkassofirmale käesoleva aasta 2. mai seisuga.
E-posti aadressi omanikele
saadab raamatukoguprogramm enne laenutähtaja
lõppu teate tähtaja saabumisest ning selle möödumisel
info võlgnevuse kohta. Seetõttu palume lugejatel kontrollida, kas raamatukogule
esitatud e-posti aadress on
õige ja vajadusel tuleks seda
uuendada. Palume lugejatel
oma kontaktandmed üle
kontrollida ning neid vajadusel uuendada. Seda saab
teha lugejaportaalis lugeja.

ee, kuhu saab sisse logida
ID-kaardi või raamatukogust
saadud paroolidega.
Pikaajalistel võlglastel on
võimalik raamatud tagasi
viia teenindusletti. Viivist
saab tasuda teeninduslettides ja pangaülekandega Viljandi Linnaraamatukogu arveldusarvele
EE501010302011631004
(SEB Pank). Pangaülekandega viivise tasumisel palume
kindlasti märkida lugeja nimi, kelle eest viivis tasutakse. Viljandi linna koostööpartner võlgade sissenõudmisel on Lindorff Eesti AS.
Raamatukogule tagastamata raamatute kohta korduma
kippuvate küsimustega saab
tutvuda Lindorff Eesti AS kodulehel arvemaksmata.ee/
kkk/raamatukogu_raamatud_tagastamata/

Kunstikool kutsub ka
täiskasvanuid
Viljandi kunstikoolis on selle
asutamisest alates koolitatud
lisaks lastele täiskasvanud
kunstihuvilisi. Vabaateljees
leiab võimetekohast juhendamist nii edasijõudnu kui ka
kunstiga esimese tutvuse tegija.
Oodatud on kõik, kel vanust
vähemalt 16 eluaastat ning
liituda võib aasta läbi. Kunstikooli programmist saab valida endale sobiva eriala, nädalapäeva ja osalemissageduse.
Maaliateljee on avatud esmaspäeviti (õpetaja T. Anni-

ko) ja kolmapäeviti (õpetaja
L. Paul) kella 18.45–20.15.
Keraamikat saab teha esmaspäeviti kella 18.45–20.15 (õpetaja L. Paul) ja teisipäeviti kella 18–19.30 (õpetaja K. Kivja).
Igal neljapäeval saab tulla
modelli järgi inimese joonistamist õppima. Krokiitunnid toimuvad kella 18.45–20.15
(õpetaja R. Talimaa).
Viljandi kunstikool asub Viljandi kesklinnas, aadressil
Posti tänav 11. Täpsemat infot
saab kohapealt, telefonil
5331 3885 ja veebist www.viljandikunstikool.ee.
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Kultuuri- ja spordisündmused
MÄRTS
E 20

T 21

K 22

N 23

R 24

L 25

P 26

E 27

T 28

11.00 Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
17.00 Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Emadepäev» Teater Ugala
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
10.00 «EV100» – kooliallikad, seminar Oja kool
11.00 Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
16.30 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
17.15 Inglise keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 «LauamängudeÖÖ #3»: uued mängud Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 «Luulelemb»: «Sõna luule» Wimka
10.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
10.00 Festival «OmaLugu»: inspiratsioonipäev
Pärimusmuusika ait
11.00 Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
12.05 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
14.00 Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
17.15 Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Oja kooli infoõhtu Oja kool
19.00 Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – HC
Viimsi / Tööriistamarket Viljandi spordikeskus
19.00 «Sounditoorium» Pärimusmuusika ait
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
10.00 Mõttepäev «Uued Tuuled 3 ehk huvijuhtide x nägu»
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
11.00 Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
13.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
10.00 Avatud uste päev TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
11.00 «Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
17.00 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Neigong Oja kool
18.30 Mantrajooga Viljandi joogakeskus
19.00 «MuusikaSündmus»: Anna Põldvere & Erki Pärnoja
Pärimusmuusika ait
19.00 «Kivilombi kabaree» Seasaare teater
09.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
11.00 Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Lauatenniseturniir vol 3 Viljandi Avatud Noortetuba
18.00 Kristalliõhtu «Kristallide tervendav vägi» Päikesekillu
perekeskus
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
19.00 «Sätendav pimedus» Teater Ugala
20.00 «Oranžid tropid kõrvas» (Tallinna Kammerteater)
Männimäe külalistemaja
21.00 Aida 9. sünnipäev: Untsakad Pärimusmuusika ait
23.00 Extreme / Mattiv / Romm / Moose Qclub
23.30 Terminaator live! Club Red
06.00 Paastumaarjapäev Viljandi lossimäed
10.00 Jäähokiturniir «VHK cup 2017» Viljandi jäähall
10.00 Tüdrukute jalgpallifestival Viljandi spordikeskus
11.00 «Noorte Kirbukas» Viljandi Avatud Noortetuba
12.00 Eesti MV jalgpallis, II liiga: JK Tulevik U21 –
Raplamaa JK Kunstmuruväljak
12.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
17.00 Piljarditurniir vol 3 Viljandi Avatud Noortetuba
20.00 Retrodisko jääl: DJ Mel Viljandi jäähall
20.00 Sander Õigus – «Hoopis teine tera!» Pärimusmuusika
ait
23.00 Cool D / Kaarel Kose / DJ Critikal Cheers
11.00 «Fell in Brunch»: koolivaheaja eri Kohvik Fellin
12.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
14.00 «Tuhkatriinu» Viljandi nukuteater
16.00 «Tuhkatriinu» Viljandi nukuteater
16.00 Viljandi uisutajate kevadpidu Viljandi jäähall
17.00 «Ma olin Bonzo» Pärimusmuusika ait
17.00 Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Teatripäeva pidu Teater Ugala
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Teid kutsub kabaree!» (Showstoppers) Sakala keskus
11.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
15.00 Viljandimaa põhikoolide KV sisekergejõustikus Paala
viilhall
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
16.30 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
17.00 Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Linna mõtestajate aruteluõhtu – Viljandi imago Oja
kool
17.15 Inglise keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
18.00 «Laulutuba» Pärimusmuusika ait
18.00 «Omakultuuriakadeemia»: Nele Laos ja Kristiina
Raud – «Diplomeeritud aktivism ehk feministliku
kultuurifestivali «Ladyfest Tallinn» korraldamine»
Pärimusmuusika ait

K 29

N 30

R 31

18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
10.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
12.00 Metsaklubi Sakala keskus
12.05 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
14.00 Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
17.15 Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
19.00 Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – HC
Kehra Viljandi spordikeskus
19.00 «Sätendav pimedus» Teater Ugala
19.00 Tudeng õpetab: Dmitri Demchenko ja Aleksandr
Ivašjuk «DJ-tööstuse evolutsioonilised etapid.
Diskorite kultuuriareng» Viljandi muusikakooli
orkestrimaja
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
11.00 «Võlur Oz» Teater Ugala
11.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
13.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Neigong Oja kool
18.30 Mantrajooga Viljandi joogakeskus
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
09.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
12.00 Eesti noorte meistrivõistlused käsipallis, D-kl
noormehed Viljandi spordikeskus
19.00 «Emadepäev» Teater Ugala
19.00 «Kivilombi kabaree» Seasaare teater
19.00 «Oleanna» (Ugala teater) Viljandi gümnaasium
19.00 «Tantsumaja»: Lõõtspillid Pärimusmuusika ait
20.00 «Oranžid tropid kõrvas» (Tallinna Kammerteater)
Männimäe külalistemaja

P 09

E 10

T 11

K 12

APRILL
L 01

P 02

E 03

T 04

K 05

N 06

R 07

L 08

09.00 Eesti noorte meistrivõistlused käsipallis, D-kl
noormehed Viljandi spordikeskus
12.00 Eesti MV jalgpallis, III liiga: SK Tääksi – TÜ Fauna
Kunstmuruväljak
12.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
14.00 Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III –
FC Tartu Kunstmuruväljak
14.00 Iluuisutamise võistlus «EVE Cup 2017» Viljandi jäähall
17.00 Muusikal «Drowsy Chaperone» (Viimsi
Muusikaliteater) Sakala keskus
17.00 «Amalia» Teater Ugala
17.00 «Mäng on alanud» Teater Ugala
20.00 Jäädisko: naljapäeva kostüümidisko Viljandi jäähall
23.00 5Miinust Cheers
09.00 Eesti noorte meistrivõistlused käsipallis, D-kl
noormehed Viljandi spordikeskus
12.00 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
16.00 Tcheka (Roheneemesaared) Pärimusmuusika ait
17.00 Eesti MV käsipallis, I liiga: Viljandi SK – Tartu
Ülikool / Glassdrive Viljandi spordikeskus
17.00 Kaido Haageni fotonäituse «Raudtee(ta)jaamad»
avamine Viljandi linnagalerii
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Võlur Oz» Teater Ugala
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
16.30 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
17.15 Inglise keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
18.00 Neigong Oja kool
18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 «MuusikaSündmus»: Morgenthaler-Röllin-Ruben
(Šveits-Eesti) Pärimusmuusika ait
09.15 Tervisefoorum-tänupäev Grand Hotel Viljandi
10.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
11.00 «Okasroosike» (Laste- ja noorteteater Reky) Sakala
keskus
12.05 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
17.15 Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
19.00 «Vanaema ja Issand Jumal» Teater Ugala
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
13.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Neigong Oja kool
18.00 Kolme kooli moe-show Sakala keskus
18.00 Kultuuriõhtud: «# 7 Tšehhi» Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
20.15 Mantrajooga Viljandi joogakeskus
09.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
19.00 «Emadepäev» Teater Ugala
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
19.00 Premium liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Tartu
JK Tammeka Kunstmuruväljak
19.00 Rokiklubi Tehas: Viljandi Solidaarsuse sünnipäev
Lennukitehas
20.00 Kalle Sepa ja Locomotiivi debüütkontsert
Pärimusmuusika ait
10.30 Teadmiste ja loovuse eelkool Oja kool

N 13

R 14

L 15

P 16
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12.00 Eesti MV jalgpallis, III liiga: SK Tääksi – FC Tarvastu
Kunstmuruväljak
14.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
14.30 Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III –
Suure-Jaani United Kunstmuruväljak
17.00 «Emadepäev» Teater Ugala
23.00 Whogaux / Karl-Kristjan & Maian Cheers
12.00 Eesti MV jalgpallis, II liiga: JK Tulevik U21 – SK
Imavere Kunstmuruväljak
16.00 Kirikupühad Maarjamaal. «Johannese passioon»
Viljandi Pauluse kirik
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
19.00 «Oleanna» Teater Ugala
12.00 «Minu veetlev leedi» (Rahvusooper Estonia) Teater
Ugala
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
16.30 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
17.00 Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.15 Inglise keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
18.00 Neigong Oja kool
18.00 «Minu veetlev leedi» (Rahvusooper Estonia) Teater
Ugala
18.00 «Omakultuuriakadeemia»: Marja Unt –
«Kirjandusfestivalid Prima Vista näitel»
Pärimusmuusika ait
18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 Jazziklubi: TÜVKA eri Kohvik Fellin
19.00 «LauamängudeÖÖ» Viljandi Avatud Noortetuba
10.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
12.05 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
17.15 Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
19.00 Kukerpillid ja Juss Haasma «45 aastat hiljem»
Pärimusmuusika ait
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
19.00 Tudeng õpetab: Evelin ja Matis Leima seto kultuuri
õpitoas «Katõ ilma veere pääl» Viljandi muusikakooli
orkestrimaja
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
13.00 Päevane kontsertkohtumine: Heino Sõna
Pärimusmuusika ait
13.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
15.00 Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
18.00 Neigong Oja kool
18.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» esietendus Teater Ugala
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
19.00 Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
20.15 Mantrajooga Viljandi joogakeskus
09.00 Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
13.00 Premium liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik –
Tallinna FC Levadia Kunstmuruväljak
16.00 Künnipäevajooks ümber Viljandi järve Viljandi
linnastaadion
20.00 «Oranžid tropid kõrvas» (Tallinna Kammerteater)
Männimäe külalistemaja
10.30 Teadmiste ja loovuse eelkool Oja kool
12.00 Eesti MV jalgpallis, III liiga: SK Tääksi – Vastseliina
FC Tannem Kunstmuruväljak
12.00 Küllo Kõivu XIX mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
14.30 Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III –
Tartu JK Welco II Kunstmuruväljak
17.00 Eesti MV jalgpallis, III liiga: Suure-Jaani United – TÜ
Fauna Kunstmuruväljak
17.00 Veinikursus: «Põnev veinide maailm» Hotell Centrum
19.00 Paabel X Pärimusmuusika ait
20.00 «Oranžid tropid kõrvas» (Tallinna Kammerteater)
Männimäe külalistemaja
14.00 Eesti MV jalgpallis, III liiga: FC Tarvastu – FC Tartu
Kunstmuruväljak
20.00 Sander Õigus – «Hoopis teine tera!» Pärimusmuusika
ait
11.00 Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.
JAANI KIRIK

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–14, T ja N 13–17,
P 9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

