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Hansalinnad
kiitsid
viljandlasi

Jõuluhansa toob
Viljandisse taas
pühadetunde

 JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV
avalike suhete spetsialist

Jõulueelsel nädalavahetusel, 19. ja 20.
detsembril saab kogu perega mõnusalt
aega veeta, kingitusi
osta ja tõelist pühadetunnet kogeda
Jõuluhansal Viljandi
Raekoja pargis.
Sarnaselt mullu esimest
korda asetleidnud üritusega saab ka seekord
sisse astuda käsitööliste
telkidesse. Kohvikutelgis ootavad soojad joogid ja mõnusad jõulutoidud.
Kohal on ka jõuluvana, kes taas seab ennast
sisse vanas veetornis.
Lisaks rõõmustavad lapsi hobused ja lambad
ning linnas sõidab ringi
jõulurong.
Nende jaoks, kes pole
veel endale jõulupuud
leidnud, tuleb kohale
kuusemüüja.
Vanas veetornis asuvas
postkontoris saab postitada pühadekaarte või
kirjutada kirja jõuluvanale. Heategevusloterii
aitab viia jõulutunnet
ka nendeni, kes muidu
puudust kannatavad.
Jõuluturu keskel praksub hubane lõke ja asub
lava, kus mõlemal päeval esineb mitu Viljandi
kollektiivi. Peaesineja
on laupäeva õhtul kell
18 ülesastuv Maarja,
kes toob Viljandisse
oma jõulukava. See
kontsert nagu ka kogu
sündmus on kõigile tasuta.
Jõuluhansa on avatud
laupäeval, 19. detsembril kella 12–20 ja pühapäeval, 20. detsembril
kella 11–17.
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6.–8. novembrini leidis Norras Bergenis aset hansaliidu
sügiskomisjon, kus vaadati
tagasi möödunud suvel Viljandis peetud 35. rahvusvahelistele hansapäevadele.
Samuti tehti tutvust järgmise hansapeo võõrustajalinnaga.
Sügiskomisjon, mis koguneb alati järgmisel suvel
rahvusvahelisi hansapäevi
võõrustavas linnas, sai Bergenis ülevaate Viljandis aset
leidnud suursündmuse kokkuvõtetest ja tunnustas korraldajaid õnnestunud ürituse eest.
Mitu korda öeldi, et Viljandis oli tunda kohalike
elanike toetust ja seotust
ürituse korraldamisega. Erilisena toodi välja särasilmsed ja abivalmis vabatahtlikud, kes muutsid väliskülalistele Viljandis viibimise
meeldivaks.
Just välisdelegatsioonide
vastuvõtmise hea korraldus
oli see, mida korduvalt esile
tõsteti. Samuti tõid seda eeskujuna välja Bergeni rahvusvaheliste hansapäevade korraldajad.
Sarnaselt Viljandiga plaanib ka Bergen tuleval aastal
hoida oma hansaala võimalikult kompaktsena, et tekitada ühtset festivalimeeleolu. Hansa- ja taluturg ning
mitu lava paiknevad linnasüdames.
Hansapäevade traditsioonilisele programmile lisavad
norrakad omapoolse täiendusena rahvusvahelise kokkade võistluse, kus peab valmistama roa tuurast, heeringast, õllest ja köögiviljadest.
Bergen on ligikaudu
275 000 elanikuga linn,
koos linna lähiümbrusega
ulatub elanikkond üle
400 000. Varem on seal rahvusvahelisi hansapäevi korraldatud 1996. aastal. Ajalooliselt ei kuulunud Bergen
hansaliitu, kuid seal oli oluline liidu kontor. Linna väiksus ja suhteliselt kõrvaline
asukoht tähendasid, et hansa kaupmeestel õnnestus
saavutada oluline roll kohalikus poliitikas.
Bergeni olulisem kaubaartikkel läbi aegade oli tuurakala, mida toodi sisse PõhjaNorrast ja müüdi edasi
Mandri-Euroopasse. Kümneid suuri põlenguid üle elanud Bergenis on tänaseni
säilinud ajalooline puithoonetest koosnev kaupmeeste
kvartal, mis on kantud
UNESCO maailmapärandi
nimekirja.
36. rahvusvahelised hansapäevad leiavad aset Bergenis 2016. aastal 9.–12. juunini.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Millised on teie arvates Viljandi linna olulisemad arengueesmärgid 2016. aastal?
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Hea viljandlane!
ANDO
KIVIBERG,
Viljandi
linnapea

Hiljemalt 30. novembril on
linnavalitsusel kohustus anda
volikogule üle 2016. aasta linnaeelarve eelnõu. Seetõttu on
sobiv aeg jagada viljandlastega neid arusaamu, millest linnavalitsus meie linna arendamisel lähtub.
Käesoleval aastal oleme teinud tubli sammu vanalinna
kaunimaks muutmisel, samuti on remonditud ja ehitatud
uusi kõnni- ja sõiduteid, ehitatud lasteaiaruumid kahe
uue sõimerühma tarbeks ning
tehtud mitu muud vajalikku
rahapaigutust. Siiras rõõm on
Uueveski trepi uue ning kauni
lahenduse üle, mis kaasava
eelarve esimese teona jõudis
õnnestunud tulemuseni piltlikult öeldes läbi väga paljude
teravate karidega vee.
Selle kõige kõrval oleme teinud hoolikalt ettevalmistusi
uueks aastaks ning avanevate
Euroopa Liidu struktuurifondide toetuste kasutuselevõtuks. Samuti oleme kõik ootel,
et saaksime pihta hakata muusikakooli ehitusega – hange
on läbi viidud ning kui protsessi ei taba Ugala saatus ehk
keegi konkursil osalenutest ei
soovi hanget vaidlustada, saame veel käesoleval aastal lepingu sõlmida ja töödega pihta hakata.
Muusikakooli ehitusest saabki järgmise aasta suurim investeeringuobjekt. Kindlasti
soovib linnavalitsus jätkata
teede ja tänavate parandamist
ning mitut muud ehitustööd.
Ootame põnevusega Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsust linna esitatud taotluse
osas, mille õnnestumise korral
saaksime toetust Viljandi
raudteejaama ümbruse ning
Vaksali tänava põhjalikuks renoveerimiseks. Sellega koos
rajatakse ka korralik kõnnitee
ning uuendatakse tänavavalgustus Riia maantee Korneri
ristist kuni raudteejaamani
välja. Loodame parimat ning
hoiame kõvasti pöialt.
Järgmisel aastal on kavas ka
mitu ehitusprojektide tellimist, millest olulisemad on
Paalalinna kooli ning Männimäe lasteaia kapitaalremondi
projektid. Paalalinna kool on
Viljandi maakonnas üks nendest, mille puhul on samuti
lootust saada ümberehitusteks
toetust Euroopa Liidu struktuurifondidest.
Viljandlasi on viimastel aastatel kõige enam erutanud küsimus, millal ometi tuleb Viljandisse oma veekeskus. Linnavalitsus on asunud tegema
ettevalmistusi veekeskuse ehituse ettevalmistuseks koostöös teiste ümberkaudsete
omavalitsustega. Nüüd, mil on
selge, et Euroopa Liidu toetusmeetmete abiga seda teha ei
õnnestu, oleme välja töötanud
lahendusevariandi, kuidas seda iseseisvalt teha saaksime.

Seetõttu on 2016. aastal vaja
asutada vastav organisatsioon, teha projekteerimine ja
muud vajalikud ettevalmistustööd, et 2017. aastal saaksime
ehitusega pihta hakata. Veekeskuse rajamine peab lõpuks
ometi õnnestuma.
Kõikide nende vajalike investeeringute tegemiseks on meil
tarvis mõistagi raha. Kuigi linnaeelarve seis ei ole kehv, on
meie rahalised võimalused
ometi ebapiisavad, et arenguks vajalikud tegvused ellu
viia.
Kohaliku omavalitsuse investeerimisvõimekuse oluliseks
näitajaks on tema põhitegevuse tulemi number eurodes.
Viljandi linnal on see oluliselt
väiksem kui Pärnul, Kuressaarel ja isegi Haapsalul. Kusjuures kordades või lausa kümnetes kordades väiksem. See asjaolu paneb meid küsima, kas
ei ole Viljandi linna kulutused
põhitegevusele kolleegidega
võrreldes liiga suured. Sestap
oleme kokku kutsunud linna
pidamise tõhususe hindamiseks ja kokkuhoiukohtade
leidmiseks
niinimetatud
kompleksauditi komisjoni, mis
on ligi poole aasta jooksul kogunud andmeid, usutlenud
linnaametite ja allasutuste
juhte ning viinud läbi muid
vajalikke toiminguid.

«Muusikakooli ehitusest saabki järgmise
aasta suurim investeeringuobjekt.»

Komisjon tuleb õige pea välja oma ettepanekutega, mida
võiks Viljandi linna paremaks
majandamiseks teha. Siis saame volikogu ning avalikkusega neid küsimusi arutama ja
otsustama asuda.
Kindel on aga see, et Viljandi linn vajab arenemiseks ja
parendusteks rohkem raha
ning seda raha on võimalik
leida praegu peamiselt ainult
meie linna kulutusi üle vaadates, tõhusamalt majandades ja
ka millestki loobudes.
Lisaks vajalikele investeeringutele on tarvilik raha kokku
hoida ka inimeste eest hoolitsemiseks ning neile väärika
töötasu maksmiseks. Kuigi
suutsime huvikoolide õpetajate ja lasteaednike palkasid tänavu tõsta, ei ole nende tasud
ligilähedaseltki võrreldavad
näiteks üldhariduskoolide
õpetajate omadega. Kõige eelnimetatu tarvis vahendite
leidmiseks peabki linn oma
majandamiskulud põhjalikult
üle vaatama.
Loodan, et eelarveküsimuste
arutelu kulgeb asjalikus vaimus ning linlased saavad ka
tuleval aastal rõõmustada mõne toreda kordamineku üle.
Me saame kindlasti hakkama
ning väike, kuid vägev Viljandi saab arenguks uue tubli
tõuke.
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 JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esimees

Raske on öelda, mis peaks olema ühe aasta arengusuund. Linnajuhtimine pole projekt, millel
on kindel algus ja lõpp. See on
protsess, mis nõuab pikaajalisi
plaane. Praegu on Viljandil ees
mitu ettevõtmist, mis nõuavad
ühelt poolt kiiret reageeringut,
kuid teisalt pikaajalist pühendumist.
Esiteks on küsimus, mis saab
piirkondade konkurentsivõime
tõstmise meetmest. Samal ajal
kui naabervallad ammu projekteerivad, on meie linnavalitsus
võtnud nõuks korraldada Viljandi keskväljaku uuendamiseks
ideekonkursi, mis võtab palju
aega. Ometi on selle meetme
ajaraam äärmiselt pingeline
ning nõuab kohe reageerimist.
Kui sellega venitada, võib juhtuda, et meie linn jääb ilma suurtest investeeringutest ning seda
vähemalt kolmeks aastaks.
Teiseks: mis saab päevakeskusest, mille linnavalitsus on minu hinnangul meelevaldselt Inkeri majast välja viinud. Seni
toiminud süsteem tuleb kiiresti
ümber korraldada ja selliselt, et
linnakodanikud sellest ei kannataks. Ometi on mul raske näha,
kust linn võtab need ruumid, et
töö kiiresti ja efektiivselt ümber
korraldada. Küsimus on ikkagi
selles, kus hakkab meie päevakeskus olema lähimatel aastatel,
mitte vaid järgmisel aastal. Paraku meenutab praegune tegevus vägagi noortekeskuse väljatõstmist Männimäe tee 26 hoonest, mis küll lahenes positiivselt, kuid seda vaid tänu Lennukitehase tegevusele.
Kokkuvõttes oleks meil vaja
arusaama ja kokkulepet, mis asja me Viljandis ajame. Praegu
tundub, et linnavalitsus püüab
ennast vaid promoda, mitte sisulise tööga tegeleda.
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 HEIKI RAUDLA,
Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

2016. aastal jätkub Viljandi
muusikakooli remont ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine
ning remonditud saab Kaare
kooli katus. Viljandi linnavalitsus on esitanud Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitaotluse raudteepeatuste meetmesse. Kui sealt õnnestub raha
saada algavad järgmise aasta
kevadel Vaksali tänaval ja raudteejaama ümbruses suured ehitustööd. Plaanis on jätkata vanalinna kõnniteede korrastamist.
Et saada Euroopa või riigi raha mitmele objektile või planeerida tegevust järgmisse aastasse, on vaja ehitusprojekti. Seetõttu on plaanis koostada projekt mitmele hoonele või muule
objektile: näiteks Paalalinna
kooli remondi- ja Männimäe lasteaia rekonstrueerimisprojekt.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud arhitektuuriprogrammi «Hea avalik ruum»
raames korraldab Viljandi linnavalitsus koos Eesti Arhitektide
Liiduga arhitektuurivõistluse
Vabaduse platsi, Lossipargi ning
nende lähiümbruse uue lahenduse leidmiseks.
2016. aasta üks olulisemaid ettevõtmisi seoses linna arenguga
on Viljandi vee- ja tervisekeskuse rajamiseks vajalike ettevalmistuse tegemine, et alustada
selle ehitamist 2017. aastal. Linna tagasihoidlik rahakott sunnib
põhjalikumalt analüüsima senist
rahakasutust ja valitsemisstruktuuri. Selleks on moodustatud
komisjon, mis esitab lähemal
ajal töö kokkuvõtte.
2016. aasta sügisel möödub 25
aastat ajast, mil Viljandi sai
omavalitsusliku staatuse ja õiguse iseseisvale eelarvele. Seepärast peaks järgmine aasta olema aeg põhjalikuks tagasivaateks, mida teha senisest paremini, et Viljandi areneks.

 TIIT JÜRMANN,
Reformierakonna saadikurühma
esimees

Oluline märksõna on efektiivsus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks
omavalitsuse ülesanded: sotsiaalteenused, hariduse ja huvihariduse kättesaadavus, kultuuri- ja sportimisvõimalused, veevarustuse ja kanalisatsiooni heakord, teede ja tänavate korrashoid.
Olles tegev erasektoris julgen
tõmmata paralleele avaliku ja
erasektori kuluefektiivse toimimise vahele. Viljandil napib raha ning linna korraliste tegevuskulude katmine eelarve baasilt
on muutunud keeruliseks. Viljandi konsolideerimata tulem
aastal 2014 oli esimest korda
pärast taasiseseisvumist negatiivne – 211 000 eurot. Omavahendite arvelt ei ole linnal enam
võimalik investeerida ja laenuvõtmise piir, mille riik on kehtestanud, on peaaegu käes. Linna allüksuste töötajate palgad
on ajale jalgu jäänud, neid tuleks tõsta ja selleks raha leida.
Lasteaialapsi peavad kasvatama
motiveeritud spetsialistid, teed
ja tänavad ootavad parandamist.
Väidan, et on võimalik efektiivsemalt majandada. Kulude
kokkuhoiuks tuleb üle vaadata
allüksuste majandustegevus,
võib-olla tuleb ühildada mõne
allüksuse haldamine, mis omakorda võib tähendada ka personali optimeerimist. Ma ei väida,
et teenistujad on alakoormatud,
kuid ka nende tööülesanded tuleks üle vaadata ja ehk on võimalik palganumbrit suurendada hoopiski nii, kui mõni ametikoht ühildada.
Kui palju ja keda või mida
peaks linn toetama? Pean silmas
huvisid ja hobisid. Tahan rõhutada, et töötava täiskasvanu hobi ongi talle kulu- mitte tuluartikkel. Mõtteainet selleks jagub,
et Viljandi oleks jätkusuutlik ja
arenev linn.

FOTO: ELMO RIIG

 HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna saadikurühma
esimees

Ei saagi olla originaalne. Olulised on asjad, mille eest oleme
seisnud ja seisame. Vastuvõtmatu on ühekülgselt kulude lihtsale kokkuhoiule, teenuste põhjenduseta kokku tõmbamisele
orienteeritud linnavõimu toimetamine. Olgu kattevarjuks krokodillide komisjon või muu varjatud monstrum. Lihtsakoeline
äriloogika avalikus ruumis ei
tööta. Linnakodanikud vajavad
sotsiaalset turvatunnet, linnavõim peab selle tagama.
Tänavate ja eriti kõnniteede
olukord vajab olulist parandamist. Rekonstrueerida tuleb linna väravasse, raudteejaama, viivad teed. Ülioluline on piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmi võimaluste kasutamine Tallinna ja Vaksali tänava ning Pärnu maantee kordategemisel. Kesklinn vajab terviklikku lahendust ja arendamist
tänapäevaseks linnasüdameks.
Loodan huvitavaid ettepanekuid
Vabaduse väljaku ja lähialade
edendamise ideekonkursilt.
Oluline on iga töökoht, ettevõtlust toetavad proaktiivsed
meetmed, kõik sammud. Veekeskus ootab lahendust. Ees on
laste mänguväljaku rajamine
linna suurimasse elurajooni
Männimäele. Eakate tasuta bussisõit peab kindlasti jääma. Volikogus on meie I–III klassi õpilastele tasuta sõitu tagava määruse eelnõu. Linnas peab olema
sotsiaalkeskus või -maja. Vaja
on lihtsale inimesele olulisi otsuseid.
Ehk jagub oidu säilitada haldusreformi tuultes ja tuhinas
732-aastane Viljandi iseseisva,
tugeva ja maakonnakeskusena
areneva hansalinnana. Linlastele oluliste asjade otsustamine
peab toimuma asjalikus rütmis,
kaasavalt ja piisava ajavaruga.
Linna jätkuva arengu eeldus on
tublid inimesed, nad väärivad
tänu.

Viljandi Oja tee ja Karja tänava
ehitustööd on lõppenud
Suvel alanud ehitustööd
kahel tänaval on tänaseks
lõppenud ja Viljandi on
juurde saanud 220 meetrit
uut asfaltkattega sõiduteed ja 150 meetrit kõnniteed.
Karja tänava ehitus läks maksma 84 737 eurot, millele lisandus aktsiaseltsi Viljandi Veevärk
tellitud vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, mille ligikaudne maksumus ulatub 38 000 euroni. Oja tee ehitustööde maksumuseks kujunes 66 190 eurot.
Karja tänavale rajati uus vee- ja
kanalisatsioonitorustik ning vana kanalisatsioonitorustik ehita-

ti ümber sajuveetorustikuks. Oja
teel ehitati 150 meetrit täiesti
uut kõnniteed ning uuendati sõidutee katend kokku ligi 1500
ruutmeetri ulatuses.
Lisaks tasub märkimist, et Oja
teel rajati 35 meetrit gabioonidest (võrgus kivid) aeda, mis on
Viljandis uudne lahendus ja eeldatavalt pika elueaga.
Mõlemad objektid projekteeris
Tinter-Projekt OÜ ning ehitas
peatöövõtjana Lemminkäinen
Eesti AS. Karja tänaval tegi torutöid alltöövõtjana Tomex Tööd
OÜ ja Oja teel ehitas gabioonidest aia ning plankaia Kivikaru
OÜ. Elektritöid tegi Suja Ehitus
OÜ.

Karja tänava valmimisega sai linn juurde 220 meetrit asfaltkattega sõiduteed.
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Viljandi
linnapea valiti
Läänemere
Linnade Liidu
asepresidendiks
Oktoobri lõpus Poolas Gdynias aset leidnud Läänemere Linnade Liidu peakonverentsil valiti organisatsiooni
asepresidendiks Viljandi linnapea Ando Kiviberg.
Konverentsil osalenud Eesti Linnade Liidu büroo asedirektor Toivo Riimaa rääkis, et Kivibergi kandidatuuri asepresidendi kohale esitasid Eesti linnad ning valik
sündis konsensuse alusel.
Läänemere Linnade Liidu
ehk Union of the Baltic
Cities (UBC) töö käib seitsmes komisjonis, mille tegevuse koordineerimine on organisatsiooni juhtide vahel
ära jagatud. Seda, milliseid
komisjone hakkab juhtima
Viljandi linnapea, praegu
veel otsustatud ei ole.
Poolas sündinud otsuse peale ütles Ando Kiviberg, et
Läänemere Linnade Liit pakub Viljandile võimaluse nii
ennast tutvustada kui ka teiste linnade kasulikke kogemusi kasutada. «Näen, et UBC
abil saab Viljandi ennast veelgi paremini rahvusvaheliselt
tutvustada, samuti leida
koostööpartnereid,» rääkis
Kiviberg. Ta lisas, et Viljandil
avaneb võimalus võõrustada
rahvusvahelisi konverentse ja
töörühmade kohtumisi.
Läänemere Linnade Liit on
omavalitsustasandi organisatsioon Läänemere piirkonnas, kuhu kuuluvad linnad
kümnest riigist. Kokkuleppeliselt kuulub üks kolmest
asepresidendi kohast Baltikumi linnadele. 2013. aastast kuni käesoleva aastani
esindas piirkonda Tallinna
abilinnapea Taavi Aas.

Lapsehoiuteenus
puudega
lapsele
Sihtasutus Perekodu pakub
lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele, et võimaldada vanematel tööl
käia ja puhata suurest hoolduskoormusest väljaspool
tööaega. See on Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest rahastatav teenus, millest vanem peab ise maksma vaid
toiduraha.
Praegu pakub Perekodu
teenust nädalavahetustel,
reedel alates kella 18 kuni
esmaspäeval kella 7-ni ja
koolivaheaegadel, sealhulgas suvel iga päev.
Teenust võib vastavalt vajadusele kasutada ka mõne
tunni kaupa.
Alates novembrist on lapsehoiuteenuse rahastust võimalik saada sotsiaalkindlustusameti kaudu.
Taotlusblanketi saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee, kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajate ja Perekodu
sotsiaaltöötaja Ingrit Järve
käest.
Lisainfo:
www.perekodu.eu või
Ingrit Järv,
Perekodu sotsiaaltöötaja,
telefon 434 3043,
ingrit@perekodu.eu.
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Lasteosakonna tegemised
Raamatukogu ootab pisipõnne jutu- ja mängutundi 17.
novembril ja 8. detsembril kell
11. Väikeste sõprade meisterdamisklubi saab raamatukogus kokku 17. novembril, 1.
detsembril ja 15. detsembril
kell 17.30. Pisipõnni pooltunnid ja meisterdamistunnid
toetavad igakülgselt laste käelist ja intellektuaalset arengut.
24. novembril, leiab raamatukogu videoruumis aset mudilasetund, kus 4–5-aastased
lapsed saavad raamatukogus
aega veeta raamatute ja mänUuel aastal saavad Viljandi laulupoisid taas ülelinnalises poistekooris laulmas käia.
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Viljandis alustab taas
tegevust poistekoor
Uuest aastast on Viljandi
poistel võimalus hakata
laulma ülelinnalises poistekooris.
Koori loomine saab teoks Viljandi Linnavalitsuse, Eesti Meestelaulu Seltsi ja kohalike dirigentide koostöös ning selle tegevusele paneb aluse Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA arendusstipendium. Laulupoisse oodatakse
koorikatsetele tuleva aasta jaanuaris.
Loodava koori ühe dirigendi
Riina Trummi sõnul sündis idee
eelkõige murest meie mees- ja
segakooride meeslauljate järelkasvu pärast. «Ka Viljandi meeskoor Sakala, Viljandi kammer-

koor ja Viljandi maakonna segakoorid vajavad hädasti tulevaste meeslauljate taimelava.
Vaid siis, kui lapsepõlves on
saadud hea ja tore laulukogemus, võib loota, et varem või
hiljem leitakse taas üles tee
koorilaulu juurde,» ütles
Trumm.
Teine poistekoori ette astuv dirigent Signe Ristisaar lisas, et
Viljandis ja lähiümbruses on
palju poisse, kellel pole võimalust koorilaulu harrastada. Viljandi poistekoori asutamisega
see võimalus luuakse.
Mõlema dirigendi sõnul on
aeg uue koori loomiseks soodne, sest ees terendavad 2017.
aasta noorte laulu- ja tantsupi-

du ning Eesti Vabariigi 100. juubeli pidustustega seotud esinemisvõimalused.
Uute kooride ellukutsumise
projekti «Ärkamisaeg» juht Alo
Lõoke rääkis, et ajal, mil Viljandis tekkis idee luua koor, oli sama mõte sündinud ka mitme
laulupeodirigendi peas, kes on
mures meeskooride liikumise
pärast Eestis.
«Hirvo Surva ja Heli Jürgensoni juhtimisel ja kaasamisel
sündis projekt «Ärkamisaeg»,
mis loob üle Eesti seitse uut
noorte meeskoori. Uued koorid
asutatakse lisaks Viljandile Pärnusse, Tallinna, Tartusse, Võrru, Jõhvi ja Narva,» selgitas
Lõoke.

Näitused linnas
Linnagaleriis näeb eesti
maalikunsti
Avatud on isa ja poja, Nikolai ja
Orest Kormašovi maalinäitus
«Inimesed, maastikud, asjad».
Eesti kunstnike liidu auliiget,
maalikunstnik Nikolai Kormašovi (1929–2012) peetakse Eesti
kunsti raudvaraks. Nikolai Kormašov oli pühendunud ikoonide restauraator ja väsimatu
maalikunstnik. Orest Kormašov
(1964) lõpetas Eesti Riikliku
Kunstiinstituudi 1990. aastal.
Sestpeale on ta tegutsenud
kunstialade õppejõuna Tallinna
ülikoolis. Oma loometöö kohta
on kunstnikul seletus: «Loodud
maailm meie ümber on nii võrratult rikas, et seda on võimatu
kirjeldada. Ainus, mida suudame, on püüda talletada meid
vaimustanud hetki… nähtuna
läbi meie meelte. Oma tööde
puhul olen pigem vaatleja…»

Kondase Keskuses on
pühademeeleolu
Kondase keskuses on avatud
jõuluaja näitusmüük. Trepigaleriis eksponeerime ja müüme
kunstiteoseid nii kohalikelt kui
kaugematelt kunstnikelt, kes on
aastate jooksul muuseumis oma
töid esitlenud. Taskukohased ja
suure südamega üllatused jõuluvana kingikotti!
29. novembrini on avatud
unustatud pallaslase Vergine
Liiv-Hillepi mälestusnäitus. Vergine Liiv-Hillep (1922–2015) on

seni eesti kunstiajaloos tähelepanuta jäänud pallaslane, kellele Kondase keskuse näitus on
esimene muuseuminäitus Eestis. Vergine Liiv-Hillep sündis
Pärnus, aga tema enda sõnutsi
«harmooniline ja elurõõmus
lapse- ja nooruspõli kulges Viljandis». Samas lõpetas ta 1943.
aastal Viljandi tütarlaste gümnaasiumi. Aastatel 1939–1941
õnnestus tal õppida Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas.
13. detsembrini on avatud
Matti Miliuse mälestusnäitus
«Matti soovil». Selle aasta 10.
novembril oleks Eesti ühel kuulsaimal kunstikollektsionääril
Matti Miliusel täitunud 70 eluaastat. Paraku lõppesid tema
elupäevad pool aastat enne suuri pidustusi. Veel eelmise aasta
kevadel käis alati reibas Milius
Kondase keskuses vaatamas
nõukogude perioodi avangardkunsti näitust ning teatas, et
soovib tuleval sügisel meie juures avada oma kogu ülevaatenäituse – broneerisime selleks
terve alumise korruse. Läks aga
teisiti.
2. detsembril avatakse Viive
Noore illustratsioonide väljapanek. Viljandi pastoraadihoone ja
Kondase keskuse jõulumeeleolu
eest vastutab sel aastal Viive
Noor, kes on üks erilisemaid ja
silmapaistvamaid lasteraamatute illustraatoreid Eestis. Viive
Noore illustratsioonides on tunda maagiat ja lapsepõlve-salapära, ent nad ei ole kunagi üleliia magus-romantilised, vaid

veetlevad oma põhjamaise kargusega.
16. detsembril avatakse Anatoli ja Nestor Ljutjuki näitus
«Poeetiline punane raamat». Lisaks Viive Noore illustratsioonidele aitavad pühadeaega Kondase keskuses sisustada isa ja
poeg Anatoli ja Nestor Ljutjuk
Ukraina kultuurikeskusest Tallinnast Laboratooriumi tänavalt. Kondase keskuse näitusel
esitleme Anatoli meisterdatud
mehaanilist nukuteatrit, mis
peaks igale lapsele mõjuma kui
unistuste šokolaadikalender.
Keskuse käsitöötubade, mis
kannavad ühisnimetust Labora,
vaimu kannab ka mõned aastad
tagasi keskuse poolt avaldatud
«Poeetiline punane raamat»,
kus sees ökosemiootiku Timo
Marani luuletused ning Nestor
Ljutjuki kaunid illustratsioonid,
mida me ka näitusel eksponeerime.

Sakala keskuses on
joonistused Väikesest
Piist
18. detsembrini on avatud «Väikese Pii suur joonistusnäitus».
Ugala teater kutsus sügisel kõiki Eesti lapsi osalema «Väikese
Pii suurel joonistusvõistlusel».
Detsembris näeb Sakala Keskuses üles pandud näitusel kõiki
töid, mis lapsed teatrisse saatsid. Lisaks valmib mõnede tööde põhjal osa teatri jõululavastuse «Väike Pii ja kiigelaud» lavakujundusest.

gudega. Gruppidega on võimalik alati liituda.
Neljapäeval, 19. novembril
ja reedel, 20. novembril kell
11 leiab Viljandi linnagaleriis
aset beebiraamatu «Pisike
puu» pidulik kätteandmine
2015. aasta esimeses ja teises kvartalis sündinud beebidele. Lapsevanematele saadab kutsed Viljandi linnavalitsus. Kinkeraamat «Pisike
puu» on mõeldud kingitusena 2015. aastal ning järgnevatel aastatel Eestis sündivatele lastele.

Kohtumised reisi- ja
kirjamehe Marko Kalduriga
Kolmapäeval, 18. novembril ja
neljapäeval, 17. detsembril on
Viljandi linnagaleriis (raamatukogu kolmandal korrusel)
kell 11 ja kell 17 kohtumised
reisi- ja kirjamehe Marko Kalduriga.
Mõlemal hommikupoolsel
kohtumisel on lasteraamatu
«Valge Tähekiire seiklused»
esitlus. Koos kirjanikuga on
kohal raamatu peategelane
samojeedi koer Tähekiir, kelle
põnevatest seiklustest raamat
räägib. Detsembrikuu kohtumisele on oodatud lapsed, kes
on osa võtnud viktoriinisarjast
«Kultuurikonksuke».
18. novembri õhtuse kohtumise teema on «4 x 4 ekspeditsioonid Siberisse ja Kaukaasiasse». Ekspeditsioonidel on
reisiblogi pidajana osalenud
Marko Kaldur. Kaldur räägib
nii retkedest Siberi metsikutes
avarustes kui maasturireisidest Kaukaasia karmides mägipiirkondades. Alates aastast
2012 on aset leidnud arvukalt

maasturiekspeditsioone Siberisse ja Kaukaasiasse. Neist
põnevamad on linastunud ka
ETV ekraanil sarjades «4 x 4.
Magadan» ning «4x4. Taimõr
ja Jamal».
17. detsembri õhtusel kohtumisel esitleb reisikirjanik tänavu suvel ilmunud Eestit tutvustavat raamatut «Aasta ringi Eestis ringi». Raamatusse
on koondatud reisikirjadena
enam kui 350 huvitavat ja külastamist väärt paika kõikjal
Eestis.
Esitlusel räägitakse nii raamatust kui selle saamisloost,
Eestis matkamisest ning põnevatest juhtumitest, mis aasta läbi reisides osaks on saanud.
Õhtustele kohtumistele on
oodatud kõik huvilised.
Kolmapäeval, 25. novembril
kell 13 on Viljandi linnagaleriis põhikoolide mälumängu
Pähklipureja kümnenda hooaja esimene voor teemal
«Muusika meie ümber».

«Kultuurikonks» esitleb:
Külla tuleb Peeter Oja
Viljandi linnaraamatukogu,
Viljandi gümnaasiumi ja ajalehe Sakala koostöösari «Kultuurikonks» kutsub 25. novembril algusega kell 16 linnagaleriisse külla eesti näitleja ja koomiku Peeter Oja. Vestlust juhib Sakala ajakirjanik
Margus Haav.
Ootame huviliste küsimusi
23. novembriks e-posti aadressil kultuurikonks@gmail.
com. Osalema on oodatud
kõik huvilised.
28. novembril kell 18 leiab

raamatukogus aset traditsiooniline mõrvamüsteerium.
Oodatud on kõik huvilised
alates 16. eluaastast koos
kaaslasega.
Registreerida saab e-posti
aadressil huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee kuni 26. novembrini.
14. – 18. detsembrini on raamatukogus Jõulunädal. Selle
aasta teema on «Jõulud Põhjalas», kus lastele tutvustatakse põhjamaade jõulukombeid
ja -traditsioone.

Näitused raamatukogus
26. novembrini saab trepihallis vaadata Vello Taimre fotonäitust «Kreeka mosaiik». Vello Taimre muljeid ja meeleolusid kuuest rännakust koos
abikaasaga Kreeka erinevates
paikades: Peloponnesose
poolsaarel, Kreeka mandriosas suurejoonelise maastikuga Zagoria mägede külades,
Meteora kõrguvates kaljukloostrites, Piliose poolsaare
kalurikülades, Küklaadide
saarestiku Santorini, Mykonose ja Naxose saartel, roheliseks saareks nimetatud Korful
ja paljudes teistes kaunites
paikades.
1. detsembrist saab trepihallis vaadata rändnäitust «Metsiku «pibliotek»: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu».

Metsiku raamatukogu on üks
esimesi eesti talupoegade asutatud laenuraamatukogusid.
2. veebruaril 1872. aastal kogunes Metsiku koolimajja salgake Metsiku küla ja selle
ümbruskonna ärksamaid mehi. Asutati Metsiku Õppija
Selts, mille esmaülesandeks
sai laenuraamatukogu pidamine.
1. detsembrist avatakse trepihallis ka Anne Vasara maastikumaalide näitus. Anne Vasar on Tartu kunstnik, kelle
peamine tegevusala on õlimaal, aga ka vitraažid. Praegu on tema ateljeed üksildasse maakohta kolitud ning
Tartuga erilist sidet pole. Vahetevahel on ta ka kunstiõpetaja.
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L 28
Lauamängude õhtu Viljandi avatud noortetuba
Loeng ja arutelu mahetekstiilidest Päikesekillu perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Meeste jooga Päikesekillu perekeskus
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Kodutütarde kogunemine Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Jazziklubi: Teet Vellingu esikalbumi «Vend August»
esitlus Kohvik Fellin
«Kurt, tumm ja pime läksid kohtingule» Pärimusmuusika keskus
«Lovesong: Ühe armastuse lugu» Ugala Black Box
Beebi- ja mängukool Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Karmil pinnal» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
Marko Kalduri lasteraamatu «Kutsu Tähekiir külla» esitlus Viljandi linnaraamatukogu
Viljandi skautide kokkusaamine Päikesekillu perekeskus
Manga- ja animehuviliste kohtumisõhtu Viljandi
avatud noortetuba
Kohtumine: Marko Kaldur «4 x 4 ekspeditsioonid
Siberisse ja Kaukaasiasse» Viljandi linnaraamatukogu
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meeste I liiga Viljandi spordikeskus
Kinokolmapäev: «Karmil pinnal» (Eesti, 2015)
Sakala keskus
«Amalia» Ugala Black Box
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
«Ema oli õunapuu» Ugala Black Box
Ansamblite Revolver ja Ziggy Wild plaadiesitlus
Lennukitehas
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
«Making of «Kapsapea»» Ugala Black box
Tudengiduo Kohvik Fellin
Baltimaade karikavõistlused vabamaadluses Viljandi spordikeskus
Ringkäik ajutistel näitustel kuraator Gregor Tauli
juhendamisel Kondase keskus
Maffia rollimänguõhtu Viljandi avatud noortetuba
«Illusionistid» Ugala Black Box
«Kaheksajalg» (Ugala) Sakala keskus
«Kadri-kantri»: Justament, Hajameelsed Kunznikud jt Pärimusmuusika ait
Ukraina tsirkus Viljandi spordikeskus
«Toonekurg» Seasaare teater
«Sinine jänes, punane rebane, kollane...» Viljandi
nukuteater
Sadamasild «Sina jää» Viljandi gümnaasium
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Meeste jooga Päikesekillu perekeskus
«Sinine jänes, punane rebane, kollane…» Viljandi
nukuteater
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
«Omakultuuriakadeemia»: Kristi Jõeste Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: TÜ VKA II kursuse eri Kohvik Fellin
«Mee hind» Ugala Black Box
Beebi- ja mängukool Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Vargus» (USA, 2015) Sakala keskus
Viljandi skautide kogunemine Päikesekillu perekeskus
«Kultuurikonks» esitleb: Peeter Oja Viljandi linnaraamatukogu
Laulutuba Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Vargus» (USA, 2015) Sakala keskus
Roadshow «Eesti 99»: Peeter Oja ja Hannes Võrno
Pärimusmuusika ait
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Ristsõnaklubi Viljandi linnaraamatukogu
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetuba
«Ääremärkused»: Juhan Liivi muuseumi töötajad
Mari Niitra ja Tanar Kirs Kondase keskus
«Amalia» Ugala Black Box
Sibelius 150: Eesti rahvusmeeskoor Viljandi baptisti kirik
«Kompostiljoni koolitus» Päikesekillu perekeskus
Lauatenniseturniiri II kohtumine Viljandi avatud
noortetehas
Eesti Filharmoonia kammerkoori kontserdisari «Vitraažid» Viljandi Jaani kirik
«Äärelinna bluus» Ugala Black Box
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» Grand Hotel Viljandi
«Tantsumaja» Pärimusmuusika ait
Kontsert-õhtusöök: Nele-Liis Vaiksoo, Olav Ehala,
Lembit Saarsalu Sakala keskus
Tudengiduo Kohvik Fellin
«Lollidemaa»: laval Indrek Taalmaa Männimäe külalistemaja

11.00
12.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.00

P 29

E 30

10.00
10.00
16.00
17.30
18.00

Eesti meistrivõistlused pikamaasõudmises C2 Viljandi spordikeskus
Ringkäik ajutistel näitustel kuraator Gregor Tauli
juhendamisel Kondase keskus
Piljarditurniiri III kohtumine Viljandi avatud noortetuba
Viljandimaa kammerkoori aastapäevakontsert Viljandi Kesklinna kool
«Ema oli õunapuu» Ugala Black Box
«Oleanna» Viljandi gümnaasium
Advendiküünla süütamine Vabaduse plats
Mõrvamüsteerium Viljandi linnaraamatukogu
Comedy Estonia «Esimene eesti keeles! Vol 2» Pärimusmuusika ait
«Lollidemaa»: laval Indrek Taalmaa Männimäe külalistemaja
Saalijalgpalliturniir «Bestra Cup 2015» Viljandi
spordikeskus
Viljandi vanakraamiturg Sakala keskus
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Jõuluseadete õpituba Päikesekillu perekeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
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«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Jazziklubi: Agan-Viinikainen-Mälgand-Kallio Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Must alpinist» (Eesti, 2015) Sakala keskus
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meeste I liiga Viljandi spordikeskus
«Lovesong: Ühe armastuse lugu» Ugala Black Box
Kinokolmapäev: «Must alpinist» (Eesti, 2015) Sakala keskus
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio»: Jaapani ajalooline eepika Pärimusmuusika ait
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Nikolai ja Orest Kormašovi maalinäituse avamine
Viljandi linnagalerii
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«… ja muusika»: sport ja muusika – Tarmo Tiisler
ja Jalmar Vabarna Pärimusmuusika ait
«Amalia» Ugala Black Box
Tudengiduo Kohvik Fellin
Taluturg UKU keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
Ringkäik ajutistel näitustel kuraator Gregor Tauli
juhendamisel Kondase keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Making of «Kapsapea»» Ugala Black Box
«Oleanna» Viljandi gümnaasium
Waldorfpere jõululaat Pärimusmuusika ait
Kinohommik: «Kribinal-krabinal kingijahile» (Holland-Belgia, 2014) Sakala keskus
Advendikontsert: Kammerkoor Voices Musicales
Viljandi Jaani kirik
Ott Lepland ja Gertu Pabbo «Hingesugulane» Viljandi Pauluse kirik
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Raul Vaigla – Marie Vaigla – Tero Saarti Viljandi
baptisti kirik
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Lõbus lugu «Päkapikk» Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Jazziklubi: TÜ VKA muusikaosakonna tudengid
Kohvik Fellin
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Kontsert «Isaga draakonil» Pärimusmuusika ait
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Laulutuba Pärimusmuusika ait
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» Grand Hotel Viljandi
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
XX Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Ääremärkused»: Valga linna peaarhitekt Jiri Tintera Kondase keskus
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«Mee hind» Ugala Black box
«Tantsumaja» Pärimusmuusika ait
Tudengiduo Kohvik Fellin
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
Veteranide saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
XX Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Ringkäik ajutistel näitustel kuraator Gregor Tauli
juhendamisel Kondase keskus
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Ema oli õunapuu» Ugala Black Box
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HK Ogre Viljandi spordikeskus
Jõulukontsert: «Jazzis ainult... Hedvig, Kadri, Rebecca» Pärimusmuusika ait
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Celtnieks Riga
Viljandi spordikeskus
Star FM jõulukontserdid: ansambel Terminaator
«Võib-olla lumi on maas» Pärimusmuusika ait
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Estonian Voices kontserdisari «Helisevad hääled»
Viljandi Jaani kirik
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulutegevused: keskaja võlumaa Bonifatiuse Gild
Eesti MV käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
«Kaheksajalg» Ugala Black Box
Kontsert «Kuuekeelsed» Viljandi Pauluse kirik
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Jõululaat UKU keskus
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
«Kultuurikonksuke» – külas on Marko Kaldur Viljandi linnaraamatukogu
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Päevane kontsertkohtumine: Tõnis Mägi Pärimusmuusika ait
Kohtumine: Marko Kaldur «Aasta ringi Eestis ringi» Viljandi linnaraamatukogu
«Kaheksajalg» Ugala Black Box
Anneli Peebo ja Jassi Zahharovi jõulukontsert Viljandi Pauluse kirik
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Jõululaat UKU keskus
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
«Väike Pii ja kiigelaud» (Ugala) Sakala keskus
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
«Kaheksajalg» Ugala Black Box
Tudengiduo Kohvik Fellin
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Jõululaat UKU keskus
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
«Jõuluhansa» Raekoja pargis
Ringkäik ajutistel näitustel kuraator Gregor Tauli
juhendamisel Kondase keskus
Arsise jõulukontsert Viljandi Jaani kirik
«Taevast ülevalt»: Jaan Rannap, Kristjan Kannukene, C-Jam Viljandi Pauluse kirik
Jõuluõpitoad – eelregistreerimisega Kondase keskus
Jõululaat UKU keskus
«Jõuluhansa» Raekoja pargis
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Cantores Vagantese kontsert Pärimusmuusika ait
Jõululaat UKU keskus
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Jõulud nukuteatris Viljandi nukuteater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait

