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On viimane aeg oma jalgratas sõidukorda seada ja nautida mõnusat kevadilma. Ka autojuhid, kes neljarattalist sõiduvahendit kaherattalise vastu ei vaheta, peavad nüüd arvestama, et jagavad sõiduteed uue kaasliiklejaga.

Parim maja parimatele õpilastele
Tonio Tamra,
Viljandi muusikakooli direktor

Viljandi muusikakooli pere
saab peagi endale Eesti kõige
moodsama koolimaja. Et
hoonetele annavad sisu
ikkagi inimesed, on siinkohal
paslik rääkida veidi ka meie
õpilaste saavutustest.

Kevaditi toimub hulgaliselt üleriigilisi konkursse. Rõõm on teatada, et muusikakoolil läks väga hästi – nii palju kõrgeid kohti tõelises tipus pole eales varem
olnud.
Puhkpilli erialadel toimus Eesti muusikakoolide liidu konkurss «Parim noor instrumentalist 2017». Võisteldi kahes voorus. Viljandi muusikakooli tippsaavutused eri vanuserühmades
olid järgmised:
Ingel Madleen Tiitus, fagott –
1. koht (õpetaja Anti Einpaul)
Johannes Oras, trompet –
1. koht (õpetaja Bert Langeler)
Henrik Jaak Sepp, tromboon –
1. koht (õpetaja Arno Anton)
Rasmus Ruubel, tuuba –
1. koht (õpetaja Bert Langeler),
lisaks veel EMTA üliõpilaste eripreemia
Hendrik Jaak Sepp, trom-

boon – 1. koht (õpetaja Arno
Anton)
Robin Ruus, tromboon –
2. koht (õpetaja Arno Anton)
Romet Luik, tromboon –
2. koht (õpetaja Arno Anton)
Riivo Johani, metsasarv –
3. koht (õpetaja Bert Langeler)
Kusti Mikelsaar, trompet –
3. koht (õpetaja Bert Langeler)
Kevin Mattias Klasman, klarnet – 3. koht (õpetajad Külli
Teearu ja professor Hannes Altrov)
Herbert Rekor, trompet – diplom (õpetaja Bert Langeler).
Kõikide õpilaste kontsertmeister oli Kristi Kärmas.
Lauljate üleriigiliste konkursside sõel on väga tihe. Enamasti eelnevad nendele regionaalsed eelvoorud või valitakse finalistid välja helisalvestiste alusel.
Sel aastal saavutas üleriigilisel
konkursil «Solistica» 3. koha
Stefan Airapetjan (õpetaja Hedi-Kai Pai).
Alo Mattiisenile pühendatud
vokaalansamblite konkursil said
esimese kolme hulka kaks muusikakooli ansamblit. IV–V klasside vanuserühmas sai esimese
koha ansambel koosseisus Elinor Luik, Silver Erm, Rute
Trochynskyi, Hanna Alice Haavapuu, Elisabeth Põder, Taavi
Reimann, Emma Sepp, Herta
Soro, Lotte Starostin, Eliise Pikk.

VI–VII klasside vanuserühmas
sai teise koha ansambel koosseisus Greta Raudsepp, Maarja
Õmblus, Jete Liisa Kiik, Elinor
Luik, Emma Sepp, Emma Teresa Tamberg, Kelly Metsamärt,
Killu-Kadi Teedla, Kristiina Tsõtsin.
Mõlema absambli juhendaja
on Hedi-Kai Pai.
ERR-i «Laulukarusselli» poolfinaali jõudis Viljandi muusikakoolist Bianca Kiiler, kelle õpetaja on Maarika Reimand.
Džässansamblite konkurss
«Mängu Ilu» toimus juba teist
aastat. Viljandi ansmblile
Moonrocket anti koosmängu
preemia. Ansambel esines koosseisus Aksel Mänd, Egert Neverovski, Mano Meelis Onni, Martin Palmiste, Robin Ruus, Katrina Merily Reimand ja Deivi Tobreluts. Ansambli juhendaja on
Mati Tubli.
Klaveri erialal toimunud konkursil «Parim noor instrumentalist 2017» sai B-kategoorias Viljandi pianist Jane Valge kolmanda koha ja EMTA üliõpilaste eripreemia (õpetaja Heili Kirsimäe).
Keelpilliõpilastele toimus sel
aastal Lõuna-Eesti ehk Liivimaa
muusikakoolide keelpillimängijate konkurss (muusikakoolide

liidu üleriigilised konkursid toimuvad üle aasta).
Meie õpilastest sai Miko Marius Onni (tšello, õpetaja Heli
Sommer) ja Rute Trochynskyi
(viiul, õpetaja Sirje Rein) esimese koha ning Maari Ello Onni
teise koha (viiul, õpetaja Sirje
Rein). Karl-Vahur Vingisaar pärjati eripreemiaga (tšello, õpetaja Heli Sommer).
Eesti meestelaulu seltsi korraldatava 10. üle-eestilise poistesolistide võistulaulmise LõunaEesti piirkonnavoorul sai Stefan
Airapetjan 1. koha, Kristjan Luik
2. koha (mõlema õpetaja HediKai Pai), Oliver Tõkke 2. koha ja
Frederik Langeler 3. koha. Oliveri ja Frederiku õpetaja on
Maarika Reimand.
Oliver, Kristjan ja Stefan pääsesid edasi lõppvooru, kus lauljaid saadab sümfooniaorkester.
Muusikakool alustab Männimäelt kolimist kevadisel koolivaheajal, mis algab 17. aprillil ja
kestab 23. aprillini. Appi on oodatud nii vanemad õpilased kui
lapsevanemad. Tööpäev algab
keskpäeval ja kestab kella 20-ni
õhtul. Et tegevusi saaks koordineerida, palume abilistel eelnevalt registreeruda aadressil info@viljandimuusikakool.ee.
Koolihoone taasavamine toimub 5. mail kell 17 Jakobsoni
tänav 16 õues.

Kunstikoolis tuleb ühine
emadepäeva
tähistamine
13. mail kella 12-15 toimub Viljandi linna
emadepäevapidu Viljandi Kunstikoolis
Posti tänav 11.
Emadepäeva eelsel laupäeval ootab
kunstikool kõiki endale külla
lõbusatele kunstimängudele.
Kohal on tasuta fotoboks ja tänava täidab
hubane pop-up kodukohvik Dorti ja Lilli.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 17 925
• Sünnid veebruaris: 16
• Registreeritud töötud: 325
• Töötusprotsent: 4,3*
• Vabad töökohad: 139*
• 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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Kolm küsimust
linnapeale

Marcus Andreas Tammist
Mari-Liis Lehtla
Mark Liinsoo
Marliin Martinson
Marta Eliise Joakit
Melinda Taat
Mia Pajo
Nora Reelend
Nora Uussaar
Oliver Soonets
Riko Maiste
Roald Anton
Roald Lembavere
Ronja Kõrgekivi
Rosann Rooallik
Ruudolf Saviste
Saskia Sarv
Sofia Koskor
Uku-Maru van Loenen
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Alyssa Männi
Annabel Toss
Arabella Poom
Artur Kiisküla
Elisabeth Kivistik
Elisabeth Mändla
Emilia Piirisalu
Feliss Järv
Illimar Liivamägi
Iti Maks
Johannes Marten Klade
Karoliine Röand
Kenert Kärme
Keron Riisa
Kerstin Laane
Klen Abermann
Kristella-Mileen Riisa
Käti Ketelin Kakko
Madli Rähn
Maibrit Ikla

k

:e
ra

og

2017. aasta esimeses kvartalis
sündinud viljandlased
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Uus asukoht nõuab ilmselt ka
uut arhitektuurivõistlust. Olen
konsulteerinud Eesti Arhitektide Liiduga ning palunud neilt
nõu ja abi, kuidas antud olukorras kõige kiiremini edasi saaksime liikuda. Nad on lubanud
lahenduse pakkuda esmaspäevaks, 17. aprilliks. Viljandi linn
valmistab ette detailplaneeringu algatamist ning eelnõu
jõuab linnavalitsuse ette arvatavalt 24. aprillil. Sellest hetkest
kuni ehitusprojekti valmimise ja
detailplaneeringu kehtestamiseni kulub umbes 9 kuud. Seega saab linnavalitsus ehitusloa
väljastada käesoleva aasta jõulude ajal. Kui kõik ladusalt kulgeb, on võimalik ehitustöid
alustada 2018. aasta veebruaris-märtsis. Aasta hiljem, ehk
2019. aasta märtsikuuks peaks
Viljandi veekeskus kirjeldatud
kava kohaselt valmima.
Kordan veel – kõige olulisemad otsused on tehtud. Ettevalmistustööd jätkuvad ning alla anda me ei kavatse. Veekeskus tuleb. Pisut kannatust veel.
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MILLINE ON UUS AJAGRAAFIK
VEEKESKUSE LOOMISEKS?
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Nii suure ja keerulise projekti
puhul ei saa kahjuks kunagi
kindlalt lubada, et probleeme
rohkem ei tule, küllap neid võib
veelgi tulla. Kuid me lahendame
nad ja ehitame korraliku veekeskuse. Tõsi – Viljandi linna
puhul jääb ehitustöö rõõm juba
järgmisele valitsusele, kuid kogu vajaliku eeltöö püüame hoolikalt ära teha, et uutel valitsejatel oleks juba lihtne jätkata.
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KAS ON VEEL RISKIKOHTI, MIS
VÕIKSID VEEKESKUSE LOOMIST
TAKISTADA?
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Peamine muutus on see, et aktsiaseltsi Viljandi Veekeskus
omanikud ehk Viljandi vald ja
Viljandi linn on ühiselt otsustanud omandada veekeskuse rajamise tarbeks SEB panga kinnistu aadressil Vaksali tänav 2.
See tähendab hoone asukoha
liikumist algselt plaanitud Kaalu tänava äärest Tallinna ja
Vaksali tänava nurgale. Selle
muutuse põhjused olid seotud
probleemidega maaküsimustes, mille lahendamine osutus
liialt keerukaks. Kõige suurem
takistus ilmnes, kui selgus, et
Viljandi spordihoone on kunagi ehitatud üle kinnistu piiride,
otsapidi SEB panga maale. Selles osas sõlmis linn kunagi küll
lihtkirjaliku kokkuleppe, kuid
see jäi mingil põhjusel notariaalselt vormistamata. Vahepeal on aga SEB oma kinnistu
edasi müünud ning kunagi sõlmitud lepe uue omaniku jaoks
ei kehti. Ilma selle küsimuse lahenduseta ei ole võimalik spordihoone kinnistule ka osaliselt
veekeskust ehitada. Ilma spordihoone kinnistuta aga ei oleks
võimalik algset plaani ellu viia,
kuna ainult tarbijate ühistu
maale ei mahuks veekeskus
ära. Pealegi on oluline, et tulevane veekeskus oleks spordihoonega ühendatud. Nii tekiks
terviklik spordikompleks, mis
on kasutajatele mugavam ning
mida on ka lihtsam pidada.
Me usume kindlalt, et Vaksali ja Tallinna tänava nurk on
veekeskuse jaoks oluliselt parem asukoht. Spordihoonega
ühendamine tuleb parem ning
loomulikum, ligipääsetavus
on parem, mujalt pärit külastajail on peatänava ääres asuvat hoonet lihtsam leida ning
tulevane Vabaduse platsi uus
lahendus saab ühelt küljelt
uue ja väärika raamistuse.
Veekeskus saab olema objekt,
mis Viljandi ühe peatänava
äärt kenasti ilmestab.
Tõsi on see, et asukoha muutmine kasvatab veekeskuse rajamise maksumust umbes
400 000 euro võrra. See ei ole
väike raha, Kuid Viljandi linn ja
vald on ühiselt leidnud, et saavutatav oluliselt parem tulemus
on seda kulutust väärt. Samuti
on tähtis mõista, et asukoha
muutus nihutab veekeskuse
valmimise aega võrreldes algse
plaaniga 3–6 kuud edasi, kuid
parema lahenduse nimel ei ole

seegi loodetavasti liialt suur takistus. Kui oleme 15 aastat kannatanud, siis kannatame need
täiendavad kuni kuus kuud
veel. Peaasi, et veekeskus kindlalt tuleb. Viljandisse veekeskuse rajamine on väga suur ettevõtmine ning seda tuleb ette
valmistada hoolikalt ja põhjalikult. Seda oleme püüdnud kogu hingest teha ning me ei anna alla. Kõige olulisemad otsused on tänaseks langetatud. Viljandi vald ja Viljandi linn on
asutanud veekeskuse ehitamiseks ning pidamiseks ühise ettevõtte, on sellesse otsustanud
paigutada vajaliku raha ja teinud muud olulised alusotsused. Jätkame koos kindlalt edasi, kuni veekeskus valmis.
Enam tagasiteed ei ole.

Kas Viljandi piirkonnad on teie hinnangul tasakaalustatult arenenud
või vajab mõni piirkond praegu teistega võrreldes lisatähelepanu?
Ri

ANDO KIVIBERG, MIS ON VILJANDI VEEKESKUSE RAJAMISE
PLAANIS VÕRRELDES ESIALGSE
KAVAGA MUUTUNUD?

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

Keskerakond, linnavolikogu
eelarve- ja arengukomisjoni liige

Alati saab paremini ja kindlasti
kehtib see ka linna eri piirkondade kohta. Ma ei oskaks küll
otseselt ühelegi piirkonnale näpuga näidata, et mõni neist
oleks maha jäänud või siis vastupidi, et paremini enam ei
saaks ja kõik kadestavad. Eks
piirkonna nägu kujunda seal
elavad inimesed ja minu arvates
hoolivad inimesed oma lähimast
elukeskkonnast väga. Isikliku
arvamuse kohaselt peaks linn
rohkem tähelepanu pöörama eri
piirkondade kõnniteedele ja selle eest kavatseb Reformierakond ka seista. Just eile jalutasin oma vana kooliteed pidi
Kauge tänavast Paalalinna koolini ja see kõnnitee oli päris kole. Aga võiks olla selline, et
saaks rulluiskudega koolis käia.
Samuti pole Männimäel kõnniteede kvaliteet just kiita ja alates Reinu tee ringristmikust kuni Espakini pole kõnniteed peaaegu üldse. Kindlasti võib nendega analoogseid näiteid tuua
ka teistest linnaosadest.
Lisatähelepanu peaks pöörama
minu arvates ka kesklinnale,
sest linna keskus on oluline
maamärk ja kui see on korras,
siis tõstab see kogu linna üldpilti. Loodetavasti me saame linnakeskuse remonditud ja veekeskuse valmis ning see peaks andma täiesti uue perspektiivi kogu
linnale, mille üle me võiksime
kõik uhked olla.

Seaduse mõttes meil asumeid ja
linnaosi pole. Kodulinna loodus
on Viljandi jaganud selgeteks,
ainuomasteks, eripärase ilmega
osadeks: Männimäeks, Kantrekülaks, Paalalinnaks, Peetrimõisaks, Uueveskiks, Kesklinnaks,
Vanalinnaks, Kelmikülaks, lisaks
Männimäe, Kantremaa ja Rohelise-Musta tööstusalad. Neil on
oma nägu, ainuomane linnakeskkond, arenguvajadused,
probleemid, lahendused. Viimati nimetatuid teavad paremini
siinsed inimesed. Midagi tehes
tuleb nendega läbi rääkida.
Kõik Viljandi piirkonnad vajavad lisatähelepanu. Iga kant, tänav, kodu, kodanik on oluline.
Inimesi tuleb rohkem sisuliselt
kaasata linna arengu kavandamisse, kavade realiseerimisse.
Võimalusteks on inimeste ja kogukondade konkreetsed ettepanekud kaasava eelarve käigus,
siit tulenev teostuse aegade
muutmine, ideede korje. Oluline on näha, planeerida ja arendada linna ühtse tervikuna. Siin
on vajak.
Ugala teatri, haigla, veekeskuse ja muude suurte asjade, Viljandi mõistes mammutarendustega koos vajavad tähelepanu
inimeste kodulähedased asjad,
väikesed, aga inimeste jaoks
suured arendused. Kõikjal nõuavad tähelepanu ja hoolt koolide
staadionid, ülekäigurajad ja liiklusohutus, jalg-, jalgratta- ja
kõnniteed, rajad, pargid, haljasalad. Välja tuleb ehitada Männimäe tee ribapark. Neid asju on.
Hansapäevade õhin, Uueveski
trepi, Paala järve ranna ja nüüd
Uueveski oru jalgtee korrastamine kaasava eelarve objektidena
ongi kodanike ja kogukondade
endi otsene suunis ja panus linna arengusse. Sellised algatused
vajavad tuge.

Kui vastata vormis jah-ei, siis
oleks selge vastus ei, sest kõik
piirkonnad pole saanud võrdset
tähelepanu. Mõneti on see ka
paratamatu meie eelarve juures.
Kui suunata kõikidesse piirkondadesse natuke, ei saaks ükski
asi justkui korda. Seetõttu on
vaja teha valikuid.
Vaadates, kuidas Ugala tiigi
kallas ja selle lähiümbrus koos
lossimägedega on muutunud,
võime tunda heameelt. Ugala,
Viljandi gümnaasium ja laululava on muutnud seda piirkonda
oluliselt. Samuti on raekoja vahetu ümbrus saanud värskema
ilme ning muutub veelgi, kui vana Grand Hotel valmis saab. Mis
aga välimusest olulisemgi – vanalinna ettevõtluskeskkond
saab seeläbi turgutatud.
Eraldi küsimus on selles, kuidas Männimäe, Paalalinna ja
Kantreküla arengusse panustada? Selge on see, et samamoodi kui kesklinna ala uuendamisel on ka neis paikades vaja eraja vabasektori abi. Linna panus
võiks olla teedesse ja tänavatesse investeerimine. Nagu näitab
Euroopa praktika, siis erasektor
on motiveeritum investeerima
paikadesse, kus on korras tänavad ja ilus keskkond. Kui me
suudaksime lõpuks põhimõttelisi investeeringuid teha sõiduteedesse, tänavavalgustusse ja
haljastusse, võib see motiveerida nii korteriühistuid kui ettevõtjaid oma vara korda tegema.
Korras taristu võib omakorda
motiveerida uusi ettevõtteid
avama ja siseturismi hoogustama.
Nagu ikka, on võtmesõnaks tänavad, tänavad ja veel kord tänavad. Kui linnavalitsus suudab
üle linna nendega toime tulla,
küll siis elanikud oma panusega
kaasa tulevad.

Viljandi linn on viimastel aastatel oma ilmelt kenasti ja ühtlaselt paremaks muutunud. Ei julge väita, et linnajuhid oleksid
kuidagi eelistanud ühe piirkonna arengut teiste arvelt. On loomulik, et suurim tähelepanu kulub meie kesklinnale ja vanalinnale kui linna visiitkaardile. Ka
Viljandi järve rand peaks olema
meie suurema tähelepanu all.
Loodetavasti saavad peagi uue
ilme meie järveäärsed tenniseväljakud koos majaga ja seda
hoolimata volikogu opositsiooni igakülgsest püüdest seda
protsessi takistada.
Kui heidame pilgu meie teedevõrgule, siis jääb silma, et tänu
riigi toele oleme enim suutnud
panustada tööstuspiirkondadesse. Ka vanalinna teede, sealhulgas munakivisillutisega tänavate uuendamine väärib kiitust.
Loodetavasti suudame lähiajal
asuda ka linna sissesõiduteede
kaasajastamise kallale, mis tunduvad mulle juba kaua kõige
trööstitumas olukorras olevat.
Ka kõnniteede uuendamist
peaksime kõikjal linnas kiirtempos jätkama.
Paslik oleks rääkida ka meie
kaasava eelarve raames rajatud
ja rajatavatest objektidest, mida
võime otseselt kogukondade aktiivsuse ja soovi teostamiseks pidada. On tähelepanuväärne, et
kahel korral on eeldatavasti aktiivseimad olnud Uueveski ja
Peetrimõisa elurajoonide inimesed ja korra Paalalinna kodanikud. Loodan, et selline aktiivne
kaasarääkimine hääletusprotsessis ei tekita meie linlaste hulgas üksteisega võitlevaid erinevaid gruppe, vaid suudetakse
austada võitnud ideed ja valmistuda järgmisel korral uusi ideid
esitama.

Maramaa
võistluse
parimad käisid
vastuvõtul
6. aprillil toimus traditsiooniline August Maramaa nimelise
matemaatikaülesannete lahendamise võistluse võitjate tunnustamine Viljandi raekojas, kuhu oli kutsutud iga vanuserühma kolm parimat koos oma vanemate ja juhendajaga.
Foto: Johan-Kristjan Konovalov
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Jätkub
konkurss
«Värvid linna»
Malle London,

Viljandi Linnaraamatukogu

linnakunstnik

Konkursiga «Värvid linna» kutsutakse hoonete omanikke üles
korrastama ja värvima oma maju ja piirdeaedu.
Linnavalitsuse arhitektuuriamet aitab koostada välisviimistluspasse. Muinsuskaitsealal
olevatele hoonetele tehakse enne välisviimistluspassi koostamist värvisondaaž, et värvilahenduses säilitada hoone ajalooline värvigamma. Konkursi
käigus toimub elanike nõustamine, kaasates spetsialiste värvifirmadest.
Konkursil saavad osaleda kõik
juriidilised ja füüsilised isikud,
kes on Viljandi linnas konkursi
toimumise aasta 15. septembriks värvinud ja korrastanud
hoone fassaadi, saanud kasutusloa uuele hoonele, värvinud ja
korrastanud või rajanud krundi
piirdeaia.
Konkursil osalemiseks tuleb
saata vormikohane avaldus aadressile viljandi@viljandi.ee.
Avalduse vormi saab Viljandi
linna kodulehelt või linnavalitsusest.
Konkursi preemiate andmine
selgitatakse välja viies grupis:
pereelamud, korter- ja ridaelamud, ühiskondlikud hooned
ning äri- ja tootmishooned, vanalinna muinsuskaitsealal asuvad hooned ja piirdeaiad.
Konkursi läbiviimiseks ja objektide hindamiseks moodustatud komisjon teeb objektide ülevaatuse ja kokkuvõtted konkursist hiljemalt 15. oktoobriks.
Konkursi võitjad kinnitab ning
otsuse preemiate väljaandmiseks teeb linnavalitsus hiljemalt
1. novembriks. Preemiad antakse üle linnapea vastuvõtul.
Konkursil antakse välja peapreemiad suurusega 320 eurot
ja kuni kümme preemiat 200
euro väärtuses.
Konkursil peapreemiaga hinnatud hoonete omanikele omistatakse hoone fassaadile kinnitamiseks fassaaditähisena konkursi võitja märk. Konkursi tulemused avalikustatakse Viljandi linna veebilehel ning ajalehes.
Tänu tulemuste avalikustamisele on saadud ülevaade linnaruumi positiivsetest muutustest
ja tublidest omanikest. Häid tegijaid ja kvaliteetselt viimistletud hooneid on iga aastaga järjest rohkem.

Euroopa päev
Sinu kodukohas
6. mail tähistatakse üle Eesti Euroopa päeva. Viljandimaal saab
sellel päeval minna külastama
Viljandi Kutseõppekeskust VanaVõidus, kus lisaks ekskursioonidele koolimajas saab osaleda
töötubades, külastada mõisahoonet, meisterdada personaalseid rinnamärke ja osaleda Europe Direct’i teabekeskuse Viljandimaa viktoriinis.
Päev algab kell 11. Kohale
saab Viljandi Kutseõppekeskuse
bussiga, mis väljub Viljandist
Vabaduse platsilt kell 10.45,
11.45 ja 12.45. Tagasi linna sõidab buss kell 14 ja kell 15.
Lisainfo Europe Direct’i teabekeskusest, Viljandimaa Facebooki lehelt ja www.euroopapaev.
ee.

Viljandi Linnaraamatukogu
laste- ja noortekirjanduse
saal ootab raamatukokku
kõige nooremaid lugejaid.
18. aprillil ja 2. mail on «Pisipõnni pooltund» ja 25. aprillil «Mudilase tund». Tutvutakse raamatutega, arendatakse käelist tegevust ja
mängitakse.
24. aprillist 27. aprillini on
raamatukogus «Ametite nädal». Külla tulevad päästjad,
politseinik, kaitseliitlane/sõdur, ajakirjanik ja veebikonstaabel, kes räägivad osalejatele oma töödest ja tegemistest. Osalemiseks on vajalik
eelregistreerimine.
Meisterdamisklubi liikmete kokkusaamised on 25. aprillil ja 9. mail, huvi korral
võib klubiga alati ühineda.
26. aprillil toimub põhikoolide mälumängu «Pähklipureja» selle õppeaasta viimane voor, kus selgub aasta
tublim mälumängu võistkond.
Raamatukogu ootab 3. saali teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 15 lauamänguhuvilisi.
Mängida saab erinevaid

Täna algab aia- ja
haljastusjäätmete
tasuta äravedu
Selleks, et ettevõtmisega
saavutada hea tulemus, on
vajalik väga täpselt jälgida
aia- ja haljastusjäätmete
kogumiseks etteantud
nõudeid. Oksad tuleb
koguda eraldi, lõigata kuni
1,3 meetri pikkuseks ja
kokku siduda. Puulehtede,
tõrude ja muude
aiajäätmete kogumisel
tuleb arvestada, et koti
raskus ei ületaks 25
kilogrammi. Seotud oksad ja
jäätmekotid tuleb tõsta
kinnistu piiridest välja
äraveole eelneval päeval.

Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata
kaarti). Näiteks esmaspäeviti
võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa
maantee ja Uueveski tee ning
Carl Robert Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord
ja kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja
toodud lehekotti samal nädalal
enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis panna
veole eelneval päeval: nii ei jää
see järgmise nädala veokorda
ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga
külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusega, et puudub kogumist ta-

kistav piire. Jäätmeveoauto
teie kinnistule ei sõida. Juhime
tähelepanu ka sellele, et lehti
ja oksi ei veeta ära ühel ja samal ajal. Põhjus on erinevates
jäätmekäitluse tehnoloogiates.
Seega ei ole vaja muret tunda,
miks oksad viidi ära, aga lehed
jäeti sel korral maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole tarvis eelnevalt registreerida. Tasuta
viiakse oksad ja lehepraht ära
Viljandi linna haldusterritooriumil olevate elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade ning üldharidus- ja huvikoolide territooriumidelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta

äravedu ei ole mitte kellelegi
kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandi
linnas, saavad ka ise aia- ja
haljastusjäätmed jäätmejaama
tasuta üle anda. Viljandi
jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on avatud
E–R kella 9–18, L 9–15, telefon
434 9469.
30. märtsil 2011. aastal Viljandi linnavolikogu poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirja (paragrahv 4 lõige 3) järgi
võib aia- ja haljastusjäätmeid
oma kinnistul põletada ajavahemikus 1. aprillist kuni 2.
maini ja 15. septembrist kuni
1. novembrini, täites seejuures
kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.
Lisainfo:
Iris Mäemets, keskkonnaspetsialist, telefon 435 4718.

Veopäevade kava ja
piirkonnad
on märgitud kaardil.
• E – 17. aprill, 24. aprill
• T – 18. aprill, 25. aprill
• K – 19. aprill, 26. aprill
• N – 20. aprill, 27. aprill
• R – 21. aprill, 28. aprill

mõtte- ja lauamänge. Parimatele on auhinnad.
Kesklinna kooli õpilased
saavad raamatukogus oma
vaheajahommikuid sisustada käeliste tegevustega. Õpilasi oodatakse iga vaheajapäeva hommikul raamatukokku kell 11.
17. aprillil algab laste- ja
noorte kultuuriaastale pühendatud ideeplakatite konkurss «Mina ka raamatukogus» Viljandi linna VII–VIII
klasside õpilastele. Osalemiseks peab klass ühiselt looma mõne raamatukogusse
sobiva noortesündmuse
ideeplakati. Parimate ideedega välja tulnud klassidel
avaneb võimalus oma sündmus raamatukogus ka ellu
viia. Plakatite esitamise tähtaeg on 17. mail ning kõigist
plakatitest koostatud näitus
avatakse ning võitjad kuulutatakse välja 1. juunil. Teave
saadetakse koolidele 17. aprillil.
Täpsemat infot saab aadressil raamatukogu.viljandi.
ee ja telefonil 433 8660.

Noorte omaloominguvõistluse
lõpetamine on 19. aprillil.
XX Viljandimaa noorte omaloominguvõistluse lõpetamine kolmapäeval, 19. aprillil
kell 18 toimub vestlusringina
Viljandi Linnaraamatukogu
videoruumis (3. saal, teine
korrus), mille käigus saavad
noored autorid tagasisidet
ning jagatakse auhindu. Tagasisidet annab žürii, kuhu kuuluvad Alvar Loog, Aleksandra

Tšoba, Laura Mets ja Margus
Haav. Laureaatide vahel jagatakse lõpuüritusel žürii otsusega 300 euro väärtuses Eesti
Kultuurkapitali stipendiume.
Lisaks stipendiumitele jagatakse esiletõstetud autorite
vahel Viljandimaa Omavalitsuste Liidu ning Haridus- ja
Teadusministeeriumi toetusel
soetatud kinkekaarte.

Kultuurikonks esitleb:
külas Olavi Ruitlane
Neljapäeval, 27. aprillil kell
17.15 tuleb Viljandi Linnaraamatukokku lugejatega
kohtuma kirjanik Olavi Ruitlane, keda intervjueerib ajakirjanik Margus Haav.
Olavi Ruitlane sündis 1.
juulil 1969. aastal Tartus Võrumaalt pärit vanemate lapsena. Alates 2002. aastast on
ta vabakutseline kirjanik.
Ruitlane kirjutab nii võru kui
eesti keeles luulet, proosat,
näidendeid, artikleid, arvustusi, laulutekste ja muud. Ta
on Eesti Kirjanike Liidu, Tartu Noorte Autorite ja Eesti
Autorite Ühingu liige.
Olavi Ruitlase romaanid on
pälvinud kirjandusauhindu.
Tema viimane romaan «Vee

Näitused

peal» kandideeris 2015. aastal Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnale, seda tunnustati 26.
Bernard Kangro kirjanduspreemiaga ning valiti ka
Apollo külastajate poolt parimaks Eesti autori kirjutatud proosateoseks.
«Kultuurikonks» on Viljandi Linnaraamatukogu, Viljandi gümnaasiumi ja ajalehe
«Sakala» ühine ürituste sari,
milles korraldatakse silmaringi avardavaid ettevõtmisi.
Vestluse sujuvamaks kulgemiseks ootame huviliste küsimusi 25. aprilliks e-posti
aadressil kultuurikonks@
gmail.com. Üritus on tasuta
ja kõik huvilised on oodatud.

Aprilli lõpuni on avatud näitus «Pärandkultuur maastikus».
Näitus on kokkuvõte aastatel 2005–2011 EL vahenditega läbi viidud mittekaitstava pärandkultuuri objektide kaardistamisest ning suunab külastajat märkama maastikus kasutusest välja jäänud inimtegevuse märke, neid uurima, hooldama ja eksponeerima.
2. maist alates on avatud lasteaia Karlsson lastetööde näitus.
Karlssoni lasteaias on palju maailma parimaid väikesi kunstnikke, kellele meeldib maalida, voolida, meisterdada ning
meeldib oma kunsti näidata.
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Kultuuri- ja spordisündmused
APRILL
E 17

T 18

K 19

N 20

R 21

L 22

P 23

E 24

11.00 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: vahetunniüllatus
Viljandi Paalalinna kool
11.45 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: lõunakontsert Kohvik
Time Out
11.45 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: lõunakontsert Kohvik
Herr Artur
12.45 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: vahetunniüllatus
Viljandi Jakobsoni kool
14.30 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: muusikaline üllatus
Viljandi linnaraamatukogu ees
15.30 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: muusikaline üllatus
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
17.00 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: «Jazzimaal»
Centrumi keskus
17.37 «Jazzkaare» linnaruumiprojekt: «Jazzirongisõit»
Viljandi-Tallinna rong
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
10.30 Viljandi linna lasteaialaste kunstitööde näituse «Ma
ise ilutegija» avamine Viljandi spordikeskus
11.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
12.00 Kodutütred Päikesekillu perekeskus
17.15 Inglise keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
17.30 ATH-tugigrupi kokkusaamine Päikesekillu perekeskus
18.00 Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 «Täna algab uus elu» (Vana Baskini teater) Sakala
keskus
19.00 «Sätendav pimedus» Teater Ugala
19.00 Viljandi «Jazzkaareke»: Soon Quartet
Pärimusmuusika ait
10.00 Beebide ja väikelaste füsioterapeudi vastuvõtt
Päikesekillu perekeskus
11.00 Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
12.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Teater Ugala
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
17.30 Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
19.00 «Vanaema ja Issand jumal» Teater Ugala
19.00 Viljandi «Jazzkaareke»: Trump Conception
Pärimusmuusika ait
19.00 «VolkStuudio»: Côte d’Ivoire (Elevandiluurannik).
Senufo-Fodononi öine matusetseremoonia
Pärimusmuusika ait
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
11.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
17.00 Viljandi 22. järvejooksu ja 12. kepikõnni sari 2017
Viljandi tenniseväljakud
19.00 Viljandi «Jazzkaareke»: Holler My Dear’s
Pärimusmuusika ait
19.00 «Soo» Teater Ugala
19.00 «Vanaema ja Issand jumal» Teater Ugala
21.00 Reinis Young Jazzibaar Jasm
12.00 Viljandimaa koolide KV vabamaadluses Viljandi
spordikeskus
14.00 Muusikaline noortelavastus «Jõud» (Teater Must
Kast) TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
18.00 «Ajuvaba reede»: külalisesinejaks Sergei Drõgin
Viljandi Avatud Noortetuba
18.30 Klubi Ajaratas Sakala keskus
19.00 «Erakordselt heatahtlik mees» Teater Ugala
19.00 «Meeste kodu» Teater Ugala
19.00 Viljandi «Jazzkaareke»: Zbigniew Namyslowsky
Group (Poola) & Tõnu Naissoo Unity «Tribute to
Tallinn-67» Pärimusmuusika ait
19.00 Aprilli tantsumaja: viiulid Pärimusmuusika ait
19.00 Tate Geberti kodukontsert Posti 18, Viljandi
20.00 Vennaskonna mootorrattaturnee «Mina ja George»
Lennukitehas
11.00 «Krimka!» Teater Ugala
12.00 Natüürmortide ehk «Vaiksete elude» pildistamise
töötuba (Jaan Pääsuke) Kondase keskus
13.00 Koolitus «Mida teha, kui laps ei kuula sõna ja sinu
mõistus on otsas?» Vabaduse plats 6 loenguruum
17.00 «Mäng on alanud» Teater Ugala
23.00 BLVCKOUT Cheers
12.00 Eesti naiste meistrivõistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
14.00 Tantsunädal: Eurütmiaetendus «Saab siis tõde lihtne
olla…» (Viljandi Noorte Eurütmiastuudio, Eesti
Kunstilise Eurütmia Loometrupp jt) TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
15.00 Eesti MV jalgpallis, II liiga: JK Tulevik U21 –
Raplamaa JK Kunstmuruväljak
16.00 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões» Viljandi
nukuteater
16.00 Viljandi «Jazzkaareke»: Papanosh «A chicken in a
bottle» Pärimusmuusika ait
17.00 Noorte laulusolistide kava «Kevade õitseng» Viljandi
Jaani kirik
17.30 Viljandi «Jazzkaareke»: tantsuõhtu «Le Bal de
Papanosh» Pärimusmuusika ait
19.00 Tantsunädal: tantsufilmiõhtu Jazziklubi Jasm
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Teater Ugala
14.00 Lapsevanema ABC: Lapse unevajadus ja toimetulek
unetusega Päikesekillu perekeskus
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Meeste kodu» Teater Ugala

T 25

K 26

N 27

R 28

L 29

P 30

19.00 «MuusikaSündmus»: Rascher Saxophone Quartet
Pärimusmuusika ait
19.00 Tantsunädal: STL «Premiere» – Sigrid Savi «Imagine
There’s a Fish» ja Keity Pook «Sünaps» TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
11.00 «Jänes ja Punamütsike» Viljandi nukuteater
11.00 «Võlur OZ» Teater Ugala
15.00 «Võlur OZ» Teater Ugala
17.15 Inglise keele kursus algajatele (nooremad) Viljandi
Avatud Noortetuba
17.30 Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
18.00 Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
18.00 «Omakultuuriakadeemia»: Arolin Raudva
Pärimusmuusika ait
18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 «Tasujad» Ugala Teater
19.00 Viljandi «Jazzkaareke»: Kristjan Randalu ja Limes
Occidentalis Pärimusmuusika ait
20.00 Tantsunädal: Valeria Januškevitš «after|ever|after»
Valge saal
21.00 Tantsunädal: Reelika Poroson «Miks? Teip!» TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
10.00 Beebide ja väikelaste füsioterapeudi vastuvõtt
Päikesekillu perekeskus
11.00 Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
11.00 «Võlur OZ» Teater Ugala
13.00 Pärnakivi jooks Hubert Pärnakivi ausammas
15.00 «Võlur OZ» Teater Ugala
16.00 Muuseumi sõprade seltsi teemaõhtu «Tšernobõli
samuraid» Viljandi muuseum
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
17.00 Linna mõtestajad: Viljandi kesklinn kellele? Oja kool
19.00 Loengusari «Tudeng õpetab»: Hanna-Liis Lao
«Tervislik ning teadlik muusik. Mõtteid
pilliergonoomikast ja Alexanderi tehnikast» TÜVKA
muusikamaja
19.00 «Sätendav pimedus» Teater Ugala
19.00 Tantsunädal: Helsingi Teatriakadeemia TADaC
tantsulavastus «Kosto I–IX» («Revenge I–IX») TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
21.00 Anni Zupping, «The Matter of Reflection» Koidu
seltsimaja
11.00 «Jänes ja Punamütsike» Viljandi nukuteater
15.00 «Cipollino seiklused» Teater Ugala
18.00 Tantsunädal: Stella Kruusamägi, «ANIMULUS» TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
19.00 «Amalia» Teater Ugala
19.00 Jaan Sööt Pärimusmuusika ait
20.00 Tantsunädal: Karl Saks, «Seisund ja disain» Koidu
seltsimaja
22.00 Tantsunädal: Laura Mander, «Salasibulad» TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia
11.00 Suur üleriigiline võistumängimine Pärimusmuusika ait
11.00 «Cipollino seiklused» Teater Ugala
14.00 Konverents «25 aastat tantsu kõrgharidust Viljandis»
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
17.00 Lauatenniseturniir vol 4: finaal Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
19.00 «Sätendav pimedus» Teater Ugala
19.00 Premium liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik –
Tallinna FC Flora Kunstmuruväljak
20.00 Tantsunädal: Leanika Mändma «Düstüümia» Koidu
seltsimaja
20.30 «Ööülikooli» loeng: Andres Maimik, «Fiktsioon ja
tegelikkus elus ja filmis» Jazzibaar Jasm
23.00 Tantsunädal: Helle Mari Toomel «EVER SO
ROMANTIC» Koidu seltsimaja
10.00 LTK Sakala XXXIII karikasarja 6. etapp lauatennises
Viljandi spordikeskus
12.00 Eesti MV jalgpallis, III liiga: Viljandi JK Tulevik III –
TÜ Fauna Kunstmuruväljak
12.00 Natüürmortide ehk «Vaiksete elude» pildistamise
töötuba (Jaan Pääsuke) Kondase keskus
13.05 Tantsunädal: ühistantsimine rahvusvahelise tantsupäeva tähistamiseks TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
17.00 «Soo» Teater Ugala
17.00 «Vanaema ja Issand Jumal» Teater Ugala
17.00 Piljarditurniir vol 4: finaal Viljandi Avatud Noortetuba
18.00 Noorte pärimusbändide konkurss – erikülaline Curly
Strings Pärimusmuusika ait
21.00 Viljandimaa öötantsupidu 2017 Viljandi lauluväljak
22.00 Tantsunädal: HõuliART «Teraapia» Koidu seltsimaja
11.00 «Fellin Brunch», brunch’imuusika: Gea Melin Kohvik
Fellin
12.00 Viljandimaa MV võrkpallis Viljandi spordikeskus
13.00 88. suurjooks ümber Viljandi järve: lastejooksud ja
teatejooks Viljandi linnastaadion
14.00 Eesti MV jalgpallis, IV liiga Kunstmuruväljak
16.00 «Sinine jänes, punane rebane, kollane…» Viljandi
nukuteater
19.00 Tõnis Niinemets power-up comedy «Homme on täna!»
Pärimusmuusika ait
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12.00 Kodutütred Päikesekillu perekeskus
15.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Teater Ugala
17.00 TÜ VKA tudengite loomingu näituse «Mängult»
avamine Viljandi vana veetorn
17.15 Inglise keele kursus algajatele (nooremad) Viljandi
Avatud Noortetuba
18.00 Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 «Oleanna» (Ugala Teater) Viljandi gümnaasium
10.00 Beebide ja väikelaste füsioterapeudi vastuvõtt
Päikesekillu perekeskus
11.00 «Cipollino seiklused» Teater Ugala
11.00 Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
16.30 Viljandi gümnaasiumi õpilaste maalinäituse avamine
Viljandi muuseum
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud Noortetuba
17.30 Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
19.00 «Moraal» Teater Ugala
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
11.00 «Cipollino seiklused» Teater Ugala
17.00 Viljandi kunstikooli kevadnäituse «Kriipsust sajani»
avamine Viljandi linnagalerii
19.00 «Vanaema ja Issand Jumal» Teater Ugala
10.00 Juubelikonverents «Regionaalse kõrghariduse
väärtus ja hind» Pärimusmuusika ait
15.30 Aktiivsete noorte klubi Viljandi Avatud Noortetuba
17.00 Viljandi muusikakooli hoone avamine Viljandi
muusikakool
19.00 «Soo» Teater Ugala
21.00 IKS Jazzibaar Jasm
12.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Teater Ugala
17.00 «Mäng on alanud» Teater Ugala
19.00 Elektroonilise pärimusmuusika festival
Pärimusmuusika ait
11.00 «Krimka!» Teater Ugala
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Erakordselt heatahtlik mees» Teater Ugala
19.00 «Meeste kodu» Teater Ugala
11.00 «Võlur OZ» Teater Ugala
17.15 Inglise keele kursus algajatele (nooremad) Viljandi
Avatud Noortetuba
18.00 «Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
18.15 Inglise keele kursus algajatele (vanemad) Viljandi
Avatud Noortetuba
19.00 «Sätendav pimedus» Teater Ugala
08.30 Viljandi Kesklinna kooli spordipäev Viljandi
linnastaadion
09.30 Eesti Eriolümpia jalgpalliturniir Kunstmuruväljak
10.00 Beebide ja väikelaste füsioterapeudi vastuvõtt
Päikesekillu perekeskus
11.00 «Võlur OZ» Teater Ugala
17.00 Vene keele kursus algajatele Viljandi Avatud
Noortetuba
18.00 Lapsevanema ABC: «Paarisuhte võlu ja valu»
Päikesekillu perekeskus
18.00 VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
19.00 «Tasujad» Teater Ugala
20.00 BMX-i kool Viljandi Avatud Noortetuba
09.00 Viljandi Paalalinna kooli spordipäev Viljandi
linnastaadion
17.00 Viljandi 22. järvejooksu ja 12. kepikõnni sari 2017
Viljandi tenniseväljakud
17.00 «Viljandi talent 2017» Sakala keskus
18.00 Kultuuriõhtud: «# 8 Venemaa» Viljandi Avatud
Noortetuba
19.00 «Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
19.00 «Emadepäev» Teater Ugala
19.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
20.00 Sander Õigus, «Hoopis teine tera!» Pärimusmuusika
ait
11.00 67. laste Paala järve jooks Paala järve rand
12.00 Viljandi linna EMADEPÄEVAPIDU Viljandi kunstikool
12.00 Natüürmortide ehk «Vaiksete elude» pildistamise
töötuba (Jaan Pääsuke) Kondase keskus
14.00 «Nähtamatu daam» Teater Ugala
17.00 Kontserdiprojekt CULLE: Katariin Raska, Sänni
Noormets, Anna-Liisa Eller ja Erlend Albertsen
Kondase keskus
17.00 «Emadepäev» Teater Ugala
18.00 «MuusikaSündmus»: Eesti rahvusmeeskoor ning
politsei- ja piirivalveorkester Pärimusmuusika ait
11.00 Tenniseturniir Airok Viljandi Open ETA Viljandi
tenniseväljakud
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Teater Ugala
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 Eesti MV jalgpallis, II liiga: JK Tulevik U21 – Pärnu
JK Vaprus II Viljandi linnastaadion

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

12.00 88. suurjooks ümber Viljandi järve ja kepikõnd
Viljandi linnastaadion
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
11.00 «Vai-vai vaene Vargamäe» Teater Ugala

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.

