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Tänavu suvel leidis Viljandi vaatamisväärsused üles suur hulk külalisi nii Eestist kui kaugemalt. Ka linna oma inimesed otsivad lossipargist lõõgastust järjest enam.

Kaasav eelarve ootab ideid

Raudteejaamani
viivad teed
võtavad ilmet

Septembrikuu lõpuni on kõigil võimalus esitada
oma ettepanek Viljandi kaasava eelarve
kasutamiseks. Linlaste ettepanekul ja hääletuse
tulemusena läheb jagamisele 30 000 eurot.

Ideid kogutakse digitaalselt keskkonnas volis.ee,
kuid oma idee saab esitada ka paberkandjal linnavalitsuses J. Laidoneri plats 5 hoones, arenguspetsialisti kabinetis.
Oktoobri esimestel nädalatel sõeluvad rahva
poolt esitatud ideid kaks komisjoni. Kõigepealt
ehituse ja linnaplaneerimise spetsialistid, kes hindavad iga idee vastavust kaasava eelarve nõuetele ning teostatavust eelarve ja kalendriaasta piires.
Seejärel koguneb Viljandi linnavolikogu liikmetest, huvigruppide esindajatest ja ideede esitajatest moodustatud komisjon, kes valib välja kümme ideed, mis suunatakse linnakodanike lõpphääletusele.
Idee esitamisel tuleb sellele lisada oma nimi
koos telefoninumbri või e-posti aadressiga. Ideel
peab olema nimi ning seda peab lühidalt kirjeldama, et selgitada selle tähtsust Viljandi ja viljandlaste eluolu parandamisel. Hindama peaks ka
seda, kas idee on teostatav 30 000 euro ning ühe
kalendriaasta piires.
Samuti peaks kirjeldama, kas idee on suunatud
mõnele konkreetsele sihtrühmale. Võimalusel
peaks ideele olema lisatud selle teostamise ligikaudne eelarve.
Hääletus kestab 24. oktoobrist kuni 4. novembrini. Hääletada saab digitaalselt volis.ee keskkonnas või isikut tõendava dokumendi alusel linnavalitsuses J. Laidoneri plats 5 hoones ja linnaraamatukogus.
Hääletuse õnnestumiseks peab vähemalt üks
idee koguma 200 toetushäält. Võitjaks kuulutatakse enim hääli saanud idee. Võiduka idee viib
linnavalitsus ellu 2017. aastal.
Kaasava eelarve menetlust rakendati Viljandis
esimest korda 2014. aastal ning toona võitis hääletuse Uueveski trepi korrastamine 273 häälega.
Mullu osutus võitjaks Paala järve ranna korrastamise idee, mille poolt hääletas 305 linnakodanikku.
Kõikide varem esitatud ideedega on võimalik
tutvuda veebilehel volis.ee.
Lisainfo: arenguspetsialist Jako Arula, telefon
435 4767, e-post jako.arula@viljandi.ee.

FOTOD: JOHAN-KRISTJAN KONOVALOV
Möödunud aastal toetas rahvas kaasava eelarve hääletusel Paala järve ranna korrastamist.

Suve hakul alanud Vaksali ja
Metalli tänava rekonstrueerimistööd on jõudsalt edenenud
ning esimene teelõik on liiklejatele avatud.
Septembri alguses pääsesid
autojuhid vast valminud teelõigule Riia ja Pärnu maantee
vahel ning tänaseks on korrastatud ka sama lõigu kõnniteed. Linnavalitsuse teedespetsialisti Heikki Teearu sõnul peaks terve Vaksali tänav
uue asfaltkatte alla saama oktoobri alguses. «Liikluse tahaks siis ka suhteliselt kohe
avada, et tagada normaalne
juurdepääs raudteejaamale,»
selgitas Teearu.
Tema sõnul soovib ehitaja
Lemminkäinen Eesti AS samal
ajal asfalteerida nii Vaksali kui
Metalli tänava. Seega peaksid
mõlemad oktoobri alguses
uue katte saama.
Ametlikult on Metalli tänava
ja sealse raudteeületuskoha
valmimise tähtpäev 30. no-

Viljandi
arvudes

vember 2016 ning Vaksali tänava ja raudteejaama parkla
tärmin 30. september 2017.
Heikki Teearu sõnul on ehitaja ilmutanud soovi saada suurema osa töödega valmis käesoleva kalendriaasta sees.
Viljandi raudteejaama ühendusteed Vaksali ja Metalli tänava kaudu kaasajastatakse
projekti «Viljandi raudteepeatuse ühenduste arendamine»
raames. Projekti maksumus
on ühtekokku 1 021 684 eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus on
768 575 eurot.
Kokku rekonstrueeritakse tänavaid 1100 meetri jagu,
kergteid 750 meetrit ning uusi rajatakse 633 meetrit. Rekonstrueeritakse 24 parkimiskohta ja rajatakse 22 uut. Tänavavalgustuspunkte rekonstrueeritakse 22 ning lisandub
15. Raudteepeatuse juurde rajatakse 8-kohaline jalgrattaparkla.

• Registreeritud elanikke: 18 054
• Sünnid juuni – august: 50
• Registreeritud töötuid: 288
• Töötusprotsent: 3,5*
• Vabad töökohad: 113*

* Maakonna näitajad

2014. aastal võitis kaasava eelarve hääletuse Uueveski trepi taastamine.

• Keskmine palk: 1022 eurot*

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.
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Täiskasvanuid
oodatakse õppima

üliõpilane peab õppima Haridus- ja Teadusministeeriumi
litsentsiga kõrgkooli statsionaarses õppes.
Toetuse saamiseks tuleb üliõpilasel esitada järgmised dokumendid: vormikohane avaldus; kõikide pereliikmete kolme eelmise kalendrikuu eluasemekulude arved ja pangakonto väljavõtted; kõrgkooli
tõend, kus kajastub õppevorm
ja kinnitus õppimise kohta
ning kooli kinnitatud viimase
semestri hinnetelehe koopia.
Esimest aastat kõrgkoolis õppivatel üliõpilastel tuleb esitada gümnaasiumi lõputunnistuse (hinnetelehe) koopia.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Johan Laidoneri
plats 5a.
Lisainfo sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja 528 3723
või e-posti aadressil karin.
kiis@viljandi.ee.

Meeldetuletus
kinnistuomanikele
Viljandi linnavalitsus tuletab
kinnistuomanikele ja -haldajatele meelde, et kinnistu piiride,
sealhulgas kõnnitee hooldus
on kinnistu omaniku kohustus.
Kinnistu omanik on kohustatud tegema heakorratöid (sealhulgas umbrohutõrje kõnniteel, hekilõikus, puuokste lõikus) sõidutee ja kinnistu vahel

oleval kõnniteel vastavalt teeseadusele (Viljandi linna heakorraeeskiri, § 3, lõige 1, punkt
3, «Teeseadus», § 25, lõige 7).
Linnavalitsus palub kõigil elanikel teha pidevalt hooldustöid
nii kinnistul kui ka kinnistu piiride ääres. Oleme tänulikud tähelepanelikkuse ja koostöö eest
meie linna heakorra tagamisel.

2016. aasta teises kvartalis
sündinud viljandlased
Adele Mutle
Adriana-Deili Jegi
Andreas Haljasoks
Artur Alviste
Benno Auspere
Bert Sõber
Cassandra Parts
Edward Saaremets
Elisabeth Žuk
Hanna Ilves
Hanna-Loore Palo
Heiki Sagan
Isabel Aardam
Ivo Kress
Jaak Mäe
Jarek Lehtmets
Kaarel Küttimaa
Kalvin Kesalo
Karl Kruusamägi
Kenert Reimal
Kirsi Jürisoo

Kren Rasmus Lepp
Kris Karp
Lisette-Marii Tepper
Ludvig Mägi
Marielle Anton
Mark Missik
Mattias Paavo
Merilin Lääts
Nathan Must
Nora Lipp
Renar Tani
Robert Hubel
Roland Ruga
Sandra Lees
Saskia Laanmets
Simon Saar
Simone Sillaots
Sofia Peltser
Sten Marcos Tamme
Säde Kõva
Uku Ennemuist
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab septembrikuu
jooksul sel aastal toimetulekutoetust taotlenud ja saanud
peredelt soovi korral avaldusi
üldharidus- ja kutsekoolides
õppivate laste koolitoetuse
saamiseks.
Avalduse blanketid on Viljandi linna koduleheküljel ja
inforiiulitel linnavalitsuse majades Johan Laidoneri plats 5,
5a ja Linnu tänav 2.
30. septembriks oodatakse
üliõpilaste sotsiaalse toetuse
taotlusi. Toetust saavad üliõpilased, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja kelle
pere kolme eelneva kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri
(esimene pereliige 260 €, iga
järgmine täisealine liige 208 €
ja alaealised pereliikmed 260
€) ning arvessemineval õppeperioodil on keskmine hinne
vähemalt hea. Taotlust esitav
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Sotsiaalamet
ootab toetuste
taotlusi
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sanduskursusi, kus antakse ainealast tuge. Tööl käivad inimesed, kelle graafik ei võimalda koolis kohapeal käia, saavad
õppida veebikeskkonna Moodle kaudu. Õppimine on tasuta.

Kas ja millist rolli ootate uuelt Eesti Vabariigi presidendilt seoses
kohalike omavalitsustega?
G
RII

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium kutsub lõpetama katkenud põhikooli ja gümnaasiumiõpinguid.
Neile, kel on õpingutesse jäänud pikk vahe, pakutakse ta-

Viljandi linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Gert Elmaste,

Madis Timpson,

Helmut Hallemaa,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Sellele küsimusele vastates tasuks igal inimesel vaadata esiteks meie põhiseadust ning paragrahvi 78, mis sõnastab üheselt presidendi funktsioonid.
Ühtegi otsest kohustust presidendil seoses omavalitsustega
pole. Seega väga selget ootust
seoses linnade ja valdadega mul
talle pole. Omavalitsused sõltuvad täna tugevalt parlamendist
ja vabariigi valitsusest.
Selge on see, et president on
omamoodi sotsiaalse sidususe
minister – keegi, kes peaks suutma luua ühiskondlikku ühtsustunnet ning maandama poliitilisi pingeid juhul, kui seda on
vaja. Sellest tulenevalt võiks
loomulikult loota, et uus president suhtub tõsiselt riigireformi
ning suudab omalt poolt tõestada inimestele, miks me ei saa
selle teemaga enam kauem venitada. Samas puudub tal võimekus protsessi reaalselt mõjutada ning parimal juhul saab ta
olla arvamusliidri positsioonis.
Enamat nõuda oleks ülekohtune.
Me peame meeles pidama, et
omavalitsuste areng on paljuski
omavalitsuste enda ning riigi tasandilt valitsuse ja riigikogu teha. Seega ei tasuks meil seada
uuele presidendile ootusi, mida
ta lihtsalt täita ei saa. Eelmised
presidendid olid suuresti esindusisikud ning tõenäoliselt võtab ka uus president endale selle positsiooni – see on tema põhiseaduslik funktsioon. Küll aga
loodan ma isiklikult, et järgmine president suudab elavdada
ühiskondlikku diskussiooni teemadel, millest valitsus võib-olla
hea meelega hoidub.

Uuelt Eesti Vabariigi presidendilt ootan, et ta mõtleks tõsiselt
ja pakuks välja, kuidas Eestis
elu edendada ja parandada ka
väljaspool suuremaid linnu. Tihti väidetakse, et president ei saa
kohaliku elu edendamiseks
suurt midagi ära teha. Olen teisel arvamusel ja usun, et riigipea ei ole ainult esindusfiguur,
vaid ta juhib ka erakondade- ja
huvirühmadeüleste seisukohtade ja visiooni kujundamist, pidades silmas riigi pikemat arengut.
Loodan, et omavalitsuste elu
saavad ka tulevikus korraldada
kohalikud inimesed ja me sõltume vähem keskvõimust nii rahaliselt kui otsustusõiguselt.
Teeb kurvaks, kui loen, et järjekordne teenus või riigiasutus
tõmbab ilma erilise mõistuspärase selgituseta oma tegevuse
väljaspool Tallinna koomale.
President võiks olla see mees,
kes seisab keskvõimu ja omavalitsuste hea ja tulemusliku koostöö eest, mis on meie igapäevaelus oluline.
Isiklikult loodan, et uus president oleks rahvale eeskuju ja
autoriteet. Meele teeb kurvaks,
kui kandidaadid loobivad oma
väljaütlemistes veksleid, mille
teostamises ei saa nad ilmselt
kuidagi kindlad olla. Samuti
peaks president olema väga tugev isiksus, keda saab riigikaitse kõrgeima juhina igal hetkel
usaldada, muretsemata, et ta
võib stressisituatsioonis rahva
juurest pageda.
Edu valijameestele 24. septembril mõistliku otsuse langetamisel!

Tuleb tõdeda, et põhiseadus ei
anna presidendile just liiga
suurt rolli seoses kohalike omavalitsustega ja põhiseadusest
võiks president siiski lähtuda,
on ju sinna kirja pandud meie
riigi põhiväärtused.
Presidendi pädevuse kohta soovitan lugeda kehtivat põhiseadust ja ka Põhiseaduse Assamblee protokolle alates leheküljest
70, kus leiti, et riigipeal peab olema piiratud poliitiline võim, tal
on esindusfunktsioon ning ta on
vahekohtunik, see tähendab võimude tasakaalustaja rollis.
Presidendi institutsioon ongi
üldjoontes selliseks kujunenud,
nagu Põhiseaduse Assamblee seda ette nägi. Erilist rõhutamist
väärib minu arvates presidendi
ühiskonda ühendav ja riigivõimu
stabiilsust kindlustav funktsioon.
Seda enam tekitavad minust
kummastust mõne presidendikandidaadi väljaütlemised, kus
ta annab mõista, nagu presidendist sõltuks kohalike omavalitsuste ja ka haldusreformi osas
midagi. See on rahva lollitamine ja enesest lugupidav inimene
ei valeta niimoodi otse sellelesamale rahvale, kelle presidendiks ta saada soovib. President
saab kehtiva põhiseaduse raames kohalike omavalitsuste inimesi kutsuda oma vastuvõtule
ja anda autasusid, kui ta seda
vajalikuks peab.
Mina ootan, et vabariigi president lähtuks oma käitumises
kehtivast põhiseadusest. Minu
silmis võiks ta olla kogenud inimene, kes suudaks esitada visioone, kuidas Eesti elu paremaks muuta, sellest lõikaksid
kasu ka omavalitsused. Kindlasti peaks ta olema suurepärane
välissuhtleja ning heas mõttes
Eesti riigi ja rahva müügimees.

Presidendil on kohalike omavalitsuste positsioonide tugevnemises arvestatav roll. Riigipea peab
kaitsma demokraatiat, kõnetama
ja ühendama kõiki Eesti kogukondi. Omavalitsusi kui inimesele lähimat haldustasandit tuleb
tugevdada, luua tingimused toimimiseks. Vaja on terviklikku riigireformi, riiki, mis arvestab inimesega, on näoga tema poole.
Haldusreformi seadus ei vasta
nimele: tegemist on haldus-territoriaalse reformiga. See on
väike osa, taas piiride joonistamine, sedakorda üsna jõhkral
moel, prääniku ja piitsaga. Võim
kaugeneb, demokraatia väheneb, ebavõrdsus süveneb. Lahendada tuleb tulubaasi küsimus. 2009. aasta kärpest on
linn kaotanud oma 50 miljonit
krooni, olulise osa vahenditest.
Seadus suruti läbi kiirustades.
Vaja olnuks põhiseadusega vastavuse analüüsi. President pidanuks seda nõudma. Loodame, et
valitav riigipea selliseid asju läbi ei lase. Asi on seaduse kvaliteedis: presidendil tulnuks õiguslik praak tagastada tegijale,
riigikogule ja valitsusele. Hulk
omavalitsusi on põhiseaduslike
õiguste kaitseks ette võtnud
kohtutee.
Reformil puudub sisu. Esitamata on 18 vajalikku seadusandlikku akti. See on kui põrsas kotis.
Nõudkem sisulist haldusreformi,
mis paneb paika omavalitsuste
ülesanded, tagab rahastuse, teeb
demokraatia jaoks vajalikud seadused. Reformierakonna, IRL-i ja
sotside koalitsioonid on end lahti sidunud Eesti õigussüsteemist:
täita tuleb riigikohtu määrus.
Sellist reformi me toetame. Presidendilt ootame autoriteedi ja
muude võimaluste kasutamist.

Kaunis vaade
meelitab
tuhandeid
silmapaare
Viljandi järv pakub praegusel aastaajal eriti lummavaid vaateid
just varahommikul, päikesetõusu
ajal. Siis kohtuvad järvepinnal
esimene valgus ja järvele kogunenud udu. Kõik muidugi selle ilu
nautimiseks vara ärgata ei soovi,
kuid neil on võimalus kauneid
vaateid imetleda läbi fotograafi
silmade. Just ühe sellise hommiku tabaski Viljandi fotograaf Silver Tõnisson. Viljandi Facebooki
lehel avaldatud fotot vaadati paari päevaga ligi 25 000 korda.

FOTO: SILVER TÕNISSON
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Kunstmuruväljak saab uue katte

Viljandi linnaraamatukogu
Viljandi linnaraamatukogus on
septembrikuus trepihallis näitus «Veelinnurahvas», mis tutvustab Lennart Meri ekspeditsioone soome-ugri rahvaste
juurde. Täiendusena eksponeeritavale näitusele oodatakse
kolmapäeval, 21. septembril
kell 17.15 kõiki huvilisi kohtumisele Jaak Prozesega, kes räägib rännakutest ja soome-ugri
rahvastest lähemalt ning näitab lõike ekspeditsioonide tulemusel valminud filmidest.
Neljapäeval, 22. septembril
kell 17.15 esitletakse Viljandi
linnagaleriis Heiki Raudla
koostatud Sakala Kalendrit.
27. septembril ja 11. oktoobril kell 17 oodatakse kõiki
meisterdamishuvilisi lapsi raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saali meisterdamisklubisse, kus loeme koos mõne
toreda loo ning paneme oma
käelised oskused proovile.
Teisipäeval, 4. oktoobril, kell
11 alustab laste- ja noortekirjanduse saalis uut hooaega
«Pisipõnni pooltund», kuhu

ootame 2–3-aastaseid lapsi
koos vanematega. Lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe juhendamisel tehakse ühiselt tutvust
väikelasteraamatutega, mängitakse, lauldakse, joonistatakse või meisterdatakse.
6. oktoobril on Viljandi linnagaleriis Viljandimaa Naisliidu
«Sügisandide päev». Külastajatega tuleb kohtuma raamatute «Looduslik toit. Täisväärtuslik elu» ja «Looduslik toit. Ehe
ja tervendav» autor Marika
Blossfeldt. Kohapeal on võimalik vaadata sügisandide näitust
ja degusteerida põnevatest retseptidest valmistatut.
10. oktoobrist kuni 14. oktoobrini on laste- ja noorteosakonnas keeltenädal, mille
käigus tehakse tutvust erinevate maailma keeltega. Igal
hommikul võtab raamatukogu
vastu kooliõpilaste gruppe,
kes saavad toreda ja mängulise keeletunni. Osalemiseks on
vajalik eelregistreerimine ning
täpsem info saadetakse koolidesse septembri lõpus.

FOTO.: SILVER TÕNISSON
Kunstmuruväljak tuleb pehme kummimati peale, mis on seljale ja liigestele märksa sõbralikum kui varasem väljakukate. Samuti on ta pallitunnetuslikult
sarnasem naturaalsele murule.

Viljandi linn koostöös Eesti
Jalgpalli Liiduga renoveerib
järveäärset kunstmuruväljakut.
Tööde kogumaksumus ulatub
300 000 euroni.

Kava kohaselt rekonstrueeritakse väljaku aluspõhi, korrastatakse drenaažisüsteem, vahetatakse välja kunstmurukate, paigaldatakse uus piirdeaed ja pallipüüdevõrgud. Samuti on eesmärgiks parandada väljaku valgustust.
Praegu käimasoleva esimese
etapi käigus ongi kavas väljaku
aluskonstruktsiooni ja murukattega seonduvad tööd, mida teeb
OÜ G-Floors. Nimetatud tööd
lähevad maksma 257 539,62

eurot ning töövõtjal on kohustus need lõpetada 31. oktoobriks. Eeldatavalt kulub nendele
siiski lühem periood ja jalgpalli
saab uue kattega väljakul mängida juba oktoobris.
Käesoleva aasta jooksul tuleb
veel tööde teine etapp ehk vahetatakse välja piirdeaed ja pallipüüdevõrgud. Valgustus parandatakse praeguse kava kohaselt tuleval aastal.
Enim treenivad väljakul Viljandi Tuleviku jalgpallurid ja klubi
presidendi Raiko Mutle sõnul
loob renoveeritud väljak täiesti
uue kvaliteedi. «Tegemist on
meie klubi poolt kohe kindlasti
enim kasutatava väljakuga. Seal
treenitakse ja mängitakse aasta

ringi ning väga suure aja veedavad seal just meie noored. Seega on selle väljaku olemasolu
klubi jaoks elulise tähtsusega.
Uus väljak tõstab oluliselt meie
treeningute kvaliteeti ja hoiab
mängijate tervist. Väljak tuleb
pehme kummimati peale, mis
on seljale ja liigestele märksa
sõbralikum kui varasem väljakukate. Samuti on ta pallitunnetuslikult sarnasem naturaalsele
murule.»
Mutle lisas, et väga oluline on
ka tõsiasi, et uus väljak hakkab
vastama Eesti Jalgpalli Liidu
normidele, milleta poleks platsil võimalik pidada Premium liiga ja esiliiga mänge. «Vana väljakuga poleks me alaliidult kui-

dagi luba saanud siin 2017. aasta meistrivõistluste mänge pidada. Lisaks saab nüüd klubi esindusmeeskond teha väga heades
tingimustes ettevalmistusi kõrgliigaks,» selgitas Mutle.
Viljandi Tuleviku jalgpalliklubis
treenib praegu ligi 350 kuni
18-aastast noort. Kõige vanemad
neist mängivad klubi esindus- ja
duubelkoosseisus meestega
koos, kõige nooremad aga äsja
avatud 4-kuni 5-aastaste treeningugrupis. Lisaks on klubil naiskond ja tüdrukud ning trennid
teistes maakonna linnades.
Klubi esindus- ja duubelkoosseisu kuulub kokku üle 50 mängija, kes treenivad ühiselt 4–5
korda nädalas.

Parimad õppijad said stipendiumi
Augustikuu viimasel reedel olid
raekotta kutsutud need noored,
kellele säravad tulemused
õppetöös olid toonud Viljandi
linnalt nimelise kõrghariduse
aastastipendiumi.

Kokku määrati tänavu üheksa
stipendiumi. Välja jäi andmata
vaid Roman Toi nimeline stipendium magistriõppes õppivale
üliõpilasele muusika erialadel.
Carl Robert Jakobsoni nimelise stipendiumi põllumajanduse
õppevaldkonna üliõpilasele sai
Triin Edula, kes on Eesti maaülikooli veterinaarmeditsiini ja
loomakasvatuse instituudi veterinaarmeditsiini õppekava kolmanda kursuse üliõpilane.
Friedrich Kuhlbarsi nimelise
stipendiumi hariduse õppevaldkonna üliõpilasele võttis vastu
Triinu Tiitus, kes õpib Tallinna
ülikooli kutseõpetaja magistriõppekava esimesel kursusel.
Johann Köleri nimeline stipendium humanitaaria ja kunstide
õppevaldkonna üliõpilasele
määrati Anna-Maria Kaseojale,
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö õppekava kolmanda kursuse üliõpilasele.
Johan Laidoneri nimelise stipendiumi määratlemata valdkonna üliõpilasele sai Jaak Tihane, kes on Tallinna tehnikakõrgkooli hoonete ehituse õppekava
esimese kursuse üliõpilane.

Spordisõpru oodatakse
61. korda linnajooksule
9. oktoobril oodatakse kõiki
taas kord Viljandi linnajooksule. Lisaks kümnekilomeetrisele põhijooksule on kavas rahvajooks, lastejooksud, ratastoolisõit ja kepikõnd.
Traditsiooniliselt antakse
start Viljandi spordihoone ees
Vaksali tänav 4. Eelregistreerida saab jooksule veebilehel
sportos.eu kuni 7. oktoobrini.
Lisaks on võimalik registreeruda Viljandimaa spordiliidu
kontoris Viljandi spordihoones
kuni 7. oktoobri kella 12-ni.
Võistluspäeval saab registreeruda samuti Viljandimaa
spordiliidu kontoris kella
9–11.30. Kohapeal maksta
saab nii võistluspäeval kui ka
varem ainult sularahas.

Jooksupäeval, 9. oktoobril
toimuvad registreerimine ja
jooksud järgmise ajakava alusel:
9.00–11.30 Põhijooksu, rahvajooksu ja kepikõnni täiendav registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine
10.00–10.25 Lastejooksule
registreerimine
10.30 Lastejooksude stardid
5–2-aastastele
11.00 Rahvajooksu start, 5
km
11.00 Ratastoolisõit 6 km
12.00 Põhijooksu ja kepikõnni start, 10,4 km
13.30 Autasustamine
Lisainfo: spordiliit@viljandimaa.ee, 435 1576

Ettevõtlusnädal kutsub
suurelt mõtlema

Oktoobri esimesel nädalal toimub üle Eesti, sealhulgas Viljandis ja
Viljandimaal Ettevõtlusnädal, mille jooksul saab osa võtta põnevatest loengutest, koolitustest ja väljasõitudest. Osavõtt kõigist üritustest on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Vaata lähemalt www.eas.ee/ettevotlusnadal/viljandi/.

Ettevõtlusnädala kava
Esmaspäev, 3. oktoober
• 10.00–15.30 Ettevõtluspäev «Hakka peale!», Sakala keskus
• 10.00–15.00 Suure-Jaani valla ettevõtete külastamine
• 16.00–18.00 VLK Metallikeskuse tutvustus, Reinu tee 27, Viljandi
Teisipäev, 4. oktoober
• 13.00–17.00 Noorte inspiratsioonipäev, Sakala keskus
FOTO.: JOHAN-KRISTJAN KONOVALOV
Pildil (vasakult) Jaak Tihane, Priidik Vilumaa, linnapea Ando Kiviberg, Anna-Maria Kaseoja, Triin Edula, Triinu Tiitus,
Mall Kalmann, Mari Kass, haridus- ja kultuuriameti juhataja Mall Kõiv ja abilinnapea Janika Kivistik

Jaan Lattiku nimeline stipendium humanitaaria ja kunstide
õppevaldkonna üliõpilasele anti üle Säde Tatarile, kes õpib
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärimusmuusika
õpetaja õppekava kolmandal
kursusel.
August Maramaa nimeline stipendium loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonna üliõpilasele anti Mari Kassile, Tartu ülikooli keemia eriala õppekava
teise kursuse üliõpilasele.

Doktor Mats Nõgese nimelise
stipendiumi tervise ja heaolu
õppevaldkonna üliõpilasele võttis vastu Mall Kalmann, kes õpib
Tartu tervishoiu kõrgkoolis füsioteraapia õppekava esimesel
kursusel.
Karl Papello nimelise stipendiumi tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonna üliõpilasele sai Priidik Vilumaa, kes on
Tallinna tehnikaülikooli ehitusteaduskonna logistika õppekava
kolmanda kursuse üliõpilane.

Jaan Tõnissoni nimeline stipendium sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonna
üliõpilasele määrati Els Heilele,
kelle ülikool on University of
Aberdeen Suurbritannias ning
eriala MA International Relations & Legal Studies.
Nimelisi kõrghariduse aastastipendiume antakse välja kord
aastas. Ühe stipendiumi suurus
on 1000 eurot, mis makstakse
stipendiaadile välja kümne kuu
jooksul võrdsete osadena.

Kolmapäev, 5. oktoober
• 16.00–18.15 «Terves kehas terve vaim!», pärimusmuusika aida väike saal
Neljapäev, 6. oktoober
• 10.00–14.30 Maaettevõtluse päev, Olustvere mõis
• 12.00–17.00 Suure-Jaani valla ettevõtluskonverents «Ettevõtja rutiinist välja», Suure-Jaani gümnaasiumi aula
• 14.00–16.00 «Loomemajandus – tuleviku ettevõtlus. Kuhu edasi?»,
Wimka, Turu tänav 7, Viljandi
Reede, 7. oktoober
• 10.00– 13.00 Majandusseminar «Viljandimaa ettevõtluse ja tööstuse arengueeldused», Grand Hotel Viljandi
• 14.00–15.45 Viljandi valla ettevõtete külastamine
• 15.15–15.45 Ülevaade Leaderi meetme võimalustest ettevõtjatele,
Viiratsi kooli söökla
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Kultuuri- ja spordisündmused
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T 20
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07.00
18.00
18.00
19.00
19.00
11.00
13.30
14.15
17.15
19.00
19.00

N 22

19.00
07.00
11.00
13.00
16.00
17.15
18.00
19.00
20.00

R 23

18.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
20.00

L 24

10.00
12.00
13.00

P 25

17.00
19.00
11.00
16.00
16.00
18.00
20.00

Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Hommikujooga Oja kool
«Omakultuuriakadeemia»: Rael Artel «Kas me
sellist muuseumi tahtsime?» Pärimusmuusika ait
Kundalini jooga Oja kool
«Mäng on alanud» UBB
«Oleanna» (Ugala) Viljandi gümnaasium
Kinokolmapäev: «Kuningas Kristiina» (SoomeSaksamaa-Kanada-Rootsi-Prantsusmaa, 2015)
Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Veelinnurahvas – kohtumine Jaak Prozesega
Viljandi linnaraamatukogu
Veelinnurahvas – kohtumine Jaak Prozesega
Viljandi linnaraamatukogu
Kinokolmapäev: «Kuningas Kristiina» (SoomeSaksamaa-Kanada-Rootsi-Prantsusmaa, 2015)
Sakala keskus
Hannes Võrno uurimus «Kuidas iseendaga tülli
minna» Pärimusmuusika ait
«Soo» UBB
Hommikujooga Oja kool
«Sipsik» (Viljandi laste- ja noorteteater Reky)
Sakala keskus
Päevane kontsertkohtumine: Harri Lindmets
Pärimusmuusika ait
Viljandimaa noorte heitjate võistlused
kergejõustikus Viljandi linnastaadion
2017. aasta Sakala Kalendri esitlus Viljandi
linnaraamatukogu
«Õpetaja Konn» (Holland, 2016) Männimäe
salongkino
«Ema oli õunapuu» UBB
«Nobenäpp» (Lõuna-Korea, 2016) Männimäe
salongkino
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Viljandi
linnastaadion
«Luuraja ja luuletaja» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
Henri Kääriku «Laulude ja lugude õhtu» Sakala
keskus
Viljandi-Porvoo sõpruskohtumine lauatennises
Viljandi spordikeskus
Tantsumaja: tudengitrio, torupillimängija
Pärimusmuusika ait
«Ameerika suvi» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Sakala GP / ELTL GP lauatennises Viljandi
spordikeskus
Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
Eesti MV jalgpallis, IB liiga: JK Tulevik II – FC
Jokker Raasiku Viljandi linnastaadion
«Soo» UBB
Paddy Keenan (Iirimaa) Pärimusmuusika ait
Viljandi jalgratta sügiskross 2016 Uueveski org
Vokaalansambel Maneo «Kodu kaugel»
plaadiesitluskontsert Jaani kirik
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
«Ameerika suvi» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
«Luuraja ja luuletaja» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino

E 26

17.00
18.00

T 27

19.00
07.00
11.00
12.00
17.00

K 28

18.00
11.00
13.30
18.00
19.00
19.00

N 29

07.00
11.00
18.00

R 30

19.00
18.00
19.00

OKTOOBER
L 01
12.00

13.00
13.00
17.00
17.00
18.00

P 02

13.00
15.00
16.00
20.00

E 03
T 04

11.00
07.00
11.00
11.00
12.00
18.00

K 05

18.00
13.30
19.00
19.00

N 06

07.00
11.00
15.00
19.00

TÜ VKA Rahvusliku tekstiili eriala teki- ja
kindanäituse avamine Viljandi linnagalerii
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Meeste kodu» UBB
Hommikujooga Oja kool
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
Jalutav arhitektuuriring algklassiõpilastele Oja
kool
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi
linnaraamatukogu
Kundalini jooga Oja kool
Kinokolmapäev: «Luuraja ja luuletaja» (Eesti,
2016) Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Laulutuba: Kairi Leivo Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Luuraja ja luuletaja» (Eesti,
2016) Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
HC Kehra Viljandi spordikeskus
Hommikujooga Oja kool
«Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
«Luuraja ja luuletaja» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
«Mäng on alanud» UBB
«Teadlaste öö» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
«Moraal» UBB

R 07

12.00

L08

19.00
12.00
12.00

P 09

17.00
10.30
13.00

T 11

16.00
07.00
11.00
12.00
17.00
18.00
19.00

K 12

13.30
19.00
19.00

N 13

Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
Eakate päeva tähistamine Sakala keskus
Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik –
Vändra JK Vaprus Viljandi linnastaadion
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Grand
Hotel Viljandi
R 14
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Minski SKA
Viljandi spordikeskus
Eesti MV jalgpallis, IB liiga: JK Tulevik II – FC Elva
Viljandi linnastaadion
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – ZTR Zaporižžja
Viljandi spordikeskus
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
«Luuraja ja luuletaja» (Eesti, 2016) Männimäe
salongkino
Viljandi eakate liikumispäev Viljandi linnastaadion
Hommikujooga Oja kool
L 15
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
Jalutav arhitektuuriring algklassiõpilastele Oja
kool
«Omakultuuriakadeemia»: Kristiina Reidolv
Pärimusmuusika ait
Kundalini jooga Oja kool
Koolilaste jooga Oja kool
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio» –
Mongoolia šamaan Pärimusmuusika ait
Tantsulavastus «DI» (Tallinna Tantsuteater) TÜ
VKA must saal
Hommikujooga Oja kool
P 16
«Kõige maitsvamad on…» Viljandi nukuteater
Viljandimaa Naisliidu sügisandide päev, külas
Marika Blossfeldt Viljandi linnaraamatukogu
«Amalia» UBB

22.00
07.00
11.00
13.00
18.00
19.00
20.00
22.00
18.00
18.30
19.00
21.00
22.00
23.00
11.00
12.00
15.00
17.00
17.00
19.00
19.00
21.00
22.00
16.00
16.00

XIV «Pärimusmuusika lõikuspidu»
Pärimusmuusika ait
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
XIV «Pärimusmuusika lõikuspidu»
Pärimusmuusika ait
«Mäng on alanud» UBB
61. Viljandi linnajooks Vabaduse plats
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meeste I liiga
Viljandi spordikeskus
«Kõige maitsvamad on…» Viljandi nukuteater
Hommikujooga Oja kool
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Jalutav arhitektuuriring algklassi õpilastele Oja
kool
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi
linnaraamatukogu
Kundalini jooga Oja kool
Viljandi kitarrifestival: Jalmar Vabarna
plaadiesitlus «Minapilt» ja Paul Neitsov Kohvik
Fellin
Koolilaste jooga Oja kool
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Aruküla SK Viljandi spordikeskus
Viljandi kitarrifestival: mandoliiniansambel –
«Paul Simon 75» Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
Hommikujooga Oja kool
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Päevane kontsertkohtumine: Riho Sibul
Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestival: kitarrifestivali orkester ja
Bad Habits Trio Pärimusmuusika ait
«Muusikasündmus»: Chang O Nay (Iraan/Eesti)
Sakala keskus
Viljandi kitarrifestival: Robert Jürjendali
juubelikontsert Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
Töötuba «Naise teine süda» Oja kool
Ajaratta klubiõhtu ansambliga Absolut-Lühis
Sakala keskus
Viljandi kitarrifestival: «Juhan» Pärimusmuusika
ait
Viljandi kitarrifestival: Erki Pärnoja
«Himmelbjerget» Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
Viljandi kitarrifestival: öökontsert – Kirill
Ogorodnikov Viljandi vana veetorn
Viljandi kitarrifestival: kitarrimeistrite päev
Pärimusmuusika ait
Kohtumine R. Paul Firnhaberiga Kondase keskus
Viljandi kitarrifestival: Tõnis Leemets «Illusioon»
Viljandi nukuteater
Viljandi kitarrifestival: Eivind Aarset (Norra)
Pärimusmuusika ait
«Vanaema ja Issand Jumal» esietendus UBB
Viljandi kitarrifestival: Ben Monder-Theo
Bleckmann (USA) Pärimusmuusika ait
Kontsert-õhtusöök: Jaan Sööt Sakala keskus
Viljandi kitarrifestival: Jan Akkerman & Band
(Holland) Pärimusmuusika ait
Viljandi kitarrifestivali jämm Tegelaste Tuba
«Muusikasündmus»: Andy Emler (Prantsusmaa)
Pärimusmuusika ait
«Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater

Näitused
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

Avatud on R. Paul Firnhaberi
kunsti- ja artefaktide kogul põhinev väljapanek «Leiud». Kondase keskuse viide saali on välja pandud seitse erinevat kollektsiooni R. Paul Firnhaberi
kogust – «Daumier’ kultuurist»,
«Näod», «Tekstiilid», «Väikesed
esemed», «Ikoonid», «Surmatants» ja «Lemmikud». Näituse
eesmärk pole anda täiuslikku
teemaülevaadet, pigem püütakse ühe inimese vaatenurga
kaudu õpetada vaatajaid asju
avastama, hoidma ja väärtustama.
Ameeriklane Paul Firnhaber
(sündinud 1936) on viimased
kuus aastat alaliselt Eestis elanud kultuuriantropoloog, kelle
elutööks on olnud uurida esiaja
kunsti, spetsiifilisemalt koopakunsti ja kaljujooniseid. Tema

kogus on enam kui 30 000 fotot
esiaja kunstist, mis on tehtud 60
aasta jooksul, rännates ja töötades viiel kontinendil. Lisaks on
ta kirglik kollektsionäär, kelle
suurepärase koguga saab tutvuda tema kodugaleriis «Imagi»
Viljandis. Kondase keskusel on
R. Paul Firnhaberiga olnud tihe
koostöö ja head sõprussuhted
juba aastast 2007.
LINNAGALERII,

Tallinna tänav 11/1
23. septembrini on üleval Viljandi huvikooli kunstiringi näitus «Loomisrõõm». Näitusel
saab vaadata 2015/2016. hooajal valminud väga erinevate
tunniülesannete lahendusi
maastikest maskideni, kõndida
lendavate nõidade ja värviliste
lindude vahel, uudistada öiseid
linna- ning kosmosevaateid.
Näitusel on palju värve, toredaid lahendusi ning suur-suur

hulk fantaasiat. Tööd on valminud õppetundides ja suvistes
laagrites, kus õpilased tegid välipraktikat Viljandi linna ilusamate vaadetega paikades.
26. septembril avatakse Tartu
ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala teki- ja kindanäitus. Näitusel on väljas eelmise õppeaasta «saak» – sõbakirjalised tekid
ja muuseumist otsitud mustrite põhjal kujundatud kindad.
Samuti saab vaadata originaalesemetest tehtud koopiajooniseid.
SAKALA KESKUS,

Tallinna tänav 5
4. novembrini on avatud Viljandis elava ameerika kultuuriantropoloogi ja kollektsionääri R.
Paul Firnhaberi loomingu näitus
«Ühe mehe kunst», mis on pühendatud tema 80. sünnipäeva-

le. R. Paul Firnhaber ehk Viljandi salajane aare on saksa juurtega Ameerikast pärit kirglik
kunsti- ja artefaktide koguja.
Näitus annab ülevaate mitmekülgselt andeka mehe enda loomingust.

PAULUSE KIRIK,

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

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

29. septembrini on trepihallis
avatud «Veelinnurahvas. Lennart Meri filmirännakud 1969–
1988». Näitus tutvustab fotomeenutustena soome-ugri hõimurahvaste kultuuri ja traditsioone. Lennart Meri retkede tulemusena valmisid filmid, mis
pälvisid laialdast tunnustust.
Näitus koosnebki neil rännakutel tehtud fotodest.
7. oktoobrist on trepihallis avatud fotonäitus «Noorsootöö, mis
see veel on?», mis tutvustab
noorsootöö rolli ühiskonnas.

JAANI KIRIK,

Pikk tänav 6
Ajakirja «Time» kaas R. Paul Firnhaberi kogust

Näitus pandi kokku pärast
2014. aasta noorsootöö nädala
fotokampaaniat, kus noortekeskused püüdsid pildile noorte arvamust sellest, mida on noorsootöö neile õpetanud.

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.

