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Viljandi aasta kujundasid siin elavad inimesed
2016. aastal olid kogukonnaliikumised linnas aktiivsemad kui kunagi varem.
Foto: Silver Tõnisson
Viljandi 733. sünnipäev oli heas mõttes kastist väljas pidu. Ka nädalavahetuse peaesineja räppar Tommy Cash ütles, et Viljandi on kõige progressiivsem linn, sest kutsus teda siia esinema. Linlased said peale «Viljandi Music Walki» ja Ugala
teatri sündmuste osa hubasest sünnipäevapiknikust otse linna südames Lossi tänaval.

Foto: Silver Tõnisson
Viljandi suvehooaja avaürituseks kujunenud hansapäevad täitsid linnatänavad taas tiheda sagimisega.
Ugala, «Tule õue!» ja kohvikuöö ettevõtmised näitasid Viljandit nii omadele kui külalistele uue nurga alt.

Foto: Kris Süld
Maikuus tegid Viljandisse ajaloolise visiidi Soome president Sauli Niinistö ja tänaseks juba endine Eesti riigipea, president Toomas Hendrik Ilves koos abikaasadega.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 18 009
• Sünnid novembris: 12
• Registreeritud töötuid: 275
• Töötusprotsent: 3,7*
• Vabad töökohad: 107*
• Keskmine palk: 974*

* Maakonna näitajad

Foto: Silver Tõnisson
Mai lõpus avati korrastatud Paala järve rand, mis võitis möödunudaastase kaasava eelarve hääletuse. Kaasav eelarve on Viljandis tugevalt kanda
kinnitanud. Sügisel toimunud järgmise aasta eelarve hääletus kujunes erakordselt populaarseks.

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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Aasta lõpu
intervjuu Viljandi
linnapeaga

MILLISED AASTA JOOKSUL
TOIMUNUD ARENGUD VÕIKSID
OLLA SELLISED, MILLE OLULISUSEST SAAME ARU ALLES TULEVIKUS?

Kõige olulisemad, mis tõenäoliselt kõiki viljandlasi väga
puudutavad, on arengud seoses veekeskuse rajamise ettevalmistustöödega. Jõudsime
kokkuleppele Viljandi vallaga,
kes on meile väga heaks partneriks hakanud ja kellega
koos oleme asutanud äriühingu, et seda veekeskust ehitada ja hiljem ka pidada. See
äriühing on vajaliku ettevalmistustööga pihta hakanud.
Sisse on makstud aktsiakapitali raha, on pandud käima arhitektuurivõistlus parima lahenduse leidmiseks. Need on
päris olulised asjad ja see on
rong, mida tagasi pöörata on
juba väga raske.
Oleme saanud ka pankadelt
esialgse tagasiside ehituse rahastamise kohta ning see tagasiside on olnud julgustav ja
positiivne. Linnavolikogu opositsiooni poolt kriitikat saanud

MILLISE JÕULUSOOVI ÜTLEKSITE
VILJANDLASTELE?

Soovin kogu südamest, et igale Viljandi perele tuleksid hubased ning rõõmurohked jõulud, lahke ja sõbralik jõulumees ning et mitte keegi ei
peaks end pühade ajal üksikuna tundma. Hoidkem üksteist
ning andkem andeks neile,
kes meile kunagi meelehärmi
on põhjustanud. Jõulud on
headuse, hoolimise ning uue
ja parema lootuse sünni pühad. Ilu päästab maailma,
kuid tähsaim on silmale nähtamatu. Ainult südamega näeme õigesti. Olgu meile kõigile neist pühadest palju rõõmu!
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Ma arvan, et Viljandi linnal läheb järjest paremini. 2016.
aasta on toonud päris mitu
sellist arengut, mis loodetavasti linlasi rõõmustavad ja
meie järgmisi suuremaid arenguid ette valmistavad. Kõige
olulisematest tooksin välja
vaimses plaanis selle aasta suve ja hansapäevad, mis näitasid, et viljandlaste aktiivsus ja
kodukohapatriotism on jõudsalt tõusuteel.
Viljandlased on oma kodulinna heaks valmis ka rahvaalgatuse korras ette võtma toredaid tegevusi, mis paljudele
rõõmu valmistavad. Näiteks
tooksin Kassisaba tänava ajutise taastamise hansapäevadeks või Ugala kollektiivi korraldatud taevatrepi projekti
Trepimäel, samuti linna kaasava eelarve ideede võistluse,
mis seekord läks eriti aktiivseks. Kogukonnad koondusid
ja asusid sportlikult üksteist
üle trumpama – samas ikka
ühise ja hea asja nimel. See oli
väga-väga muljet avaldav. Järjest enam näeme, et kõvasti
on kasvanud viljandlaste eneseteadvus ja uhkustunne oma
kodulinna üle ning usk meie
võimesse teha ühiselt suuri asju, et täita olulist rolli siin planeedil.
Mis puutub maisematesse
asjadesse, siis saime rõõmu
pakkuda Paalalinna rahvale.
Paala järve rand sai korda
ning uue ilme. Ehitasime valmis Vaksali tänava Korneri ristist kuni Pärnu maantee alguseni ja sealt raudteejaamani.
Samuti on korda tehtud raudteejaama ümbrus ja nüüd saavad inimesed liikuda kesklinnast raudteejaama mööda ilusat kõnniteed. Autode parkimise võimalused on ka oluliselt paranenud.
Vanalinnas tooks välja Koidu
ja Lossi tänava remondi, mis
küll väga venima kippus ja
mille pärast linnavalitsusel tuli töövõtjat utsitada. Lõpuks
on tööd siiski joone peale saanud ja kindlasti ka vanalinna
elukvaliteet taas natuke paremaks muutunud.

äriplaan, mida nimetati mitte
kuskile kõlbavaks, on saanud
pangalt kirjaliku kinnituse, et
see on täiesti piisav laenutaotluse esitamiseks. 16. jaanuaril
on arhitektuurivõistluse tööde
laekumise tähtaeg.
Pikemat aega on käimas ka
suured ettevalmistustööd Euroopa Liidu vahendite kasutuselevõtuks. Oleme ootuses, et
Paalalinna kooli rekonstrueerimise rahastamine saab positiivse otsuse. Praegu näitavad
kõik märgid, et asi on sinnapoole liikumas. Loodan, et vabariigi valitsuse vahetus kaarte sassi ei löö, sest linn on
oma kodutöö teinud ja me väga soovime järgmisel aastal
Paalalinna kooli kapitaalremondiga pihta hakata.
Positiivse rahastamisotsuse
sai Kantremaa tööstusala tugitaristu kaasajastamine, mille käigus saab korda ka üks
jupp Pärnu maanteed linnast
väljuval lõigul koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega.
Peaasjalikult aga Planeedi ja
Tähe tänav, kus kandis tegutsevad ettevõtted saavad omale korraliku sajuveekanalisatsiooni.
Praegu käib ka aktiivne ettevalmistus kesklinna avaliku
ruumi kaasajastamiseks. Sel
aastal toimus arhitektuurivõistlus, kus oli kaks osalejat.
Mõlemal olid head tööd ning
võidutöö paremaid ideid saame hakata ka ellu viima.
Järgmisel aastal saab valmis
muusikakooli renoveeritud
hoone, mida linn ainult oma
maksumaksjate raha eest on
restaureerimas.
Kindlasti on linlastel põhjust
rõõmustada ka selle üle, et
riikliku investeeringuna tehtav meie au ja uhkuse Ugala
teatri remont saab kevadel
valmis.
Täielikult erakapitali najal
valmiv kino avab samuti kevadel uksed. See on erakordselt
tubli samm eraettevõtjate Riho Maisa ja Rauno Tuula
poolt. Juhin tähelepanu, et
näiteks Rakverre rajati kinosaal maksumaksja raha eest.
Kino tulekuga paraneb Viljandi linna elukvaliteet märgatavalt.
Suured lootused on meil seoses Viljandi linna turismi arenguga. Kõik, kes kesklinnas ja
vanalinnas käivad, näevad, et
Laidoneri plats 8 hoone renoveerimine käib täie hooga
ning järgmise aasta lõpuks on
Viljandi linnas üks väga korralik hotell juures.
Mina arvan küll, et Viljandi
linn areneb praegu jõudsalt.

Milline oli 2016. aasta Viljandi linnale?
Ri

LINNAPEA ANDO KIVIBERG, KUIDAS VILJANDI LINNAL LÄHEB?

Viljandi linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Gert Elmaste,

Tiit Jürmann,

Karl Õmblus,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Isamaa ja Res Publica Liidu saadikurühma esimees

linnavolikogu esimees,
Reformierakond

Keskerakonna saadikurühma
liige

On positiivne, et riik ja erasektor on Viljandis aktiviseerunud:
Ugala hoone avab peagi oma
uksed, varsti valmib kino, vana
Grand hotell on saanud endale
tegusad omanikud, Cleveron on
loonud juurde kõrgetasemelisi
töökohti.
Kirsiks tordil on linnakodanike üha kasvav huvi linna arengu vastu. Oleme aasta jooksul
olnud tunnistajateks ülesastumistele, millega on linnaelanikud argumenteeritult avaldanud oma arvamust avaliku ruumi kui ka kehtivate linna määruste suhtes. Kasvanud huvist
annab märku kaasava eelarve
populaarsus. Saame rääkida
üha enam kodanikkonnast, kes
mitte ainult ei taha kaasa lüüa,
vaid reaalselt osalebki elukeskkonna kujundamises.
Kõige selle kõrval on minu
hinnangul murekohaks linnavalitsuse suhtumine kodanike arvamustesse. Mulle on jäänud
mulje, et linlaste soovidesse
suhtutakse kui kellegi pahatahtlikku agiteeritud kiusu. Olgu
näidetena toodud hiljutine debatt Centrumi laiendusplaani
üle ning piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme projekti parandamiseks tehtud soovituste eiramine, mistõttu jäi saamata potentsiaalne investeerimisraha.
Soovin linnavalitsusele kriitika suhtes rahulikku meelt. Liiga
palju on juhtunud, et kui inimesed ei mõtle nii nagu linnaisad,
nähakse ses probleemi. Vajadust
diskussiooni järele ei nähta ning
arutelusid peetakse ajaraiskamiseks. Viljandi suudab areneda
edaspidigi, aga seda saaks teha
efektiivsemalt kui aastal 2016.
Arutelud võivad aega võtta,
kuid nende abil suudetakse teha kaalutletud otsused, mis ei
nõua hiljem korrigeerimist.

Nimetaksin 2016. aastat Viljandi linnale edukaks eeltööaastaks. Sel aastal alustati ja jätkati paljusid ettevõtmisi, mille vilju saavad viljandlased maitsta
tulevikus. Märgin siinkohal Viljandi muusikakooli ja Ugala
teatri renoveerimist. Käesoleval
aastal pandi alus ka Paalalinna
kooli korrastamisele ja lõpuks
ometi ka veekeskuse rajamisele.
Sel aastal sai mitu meie tänavat kauni ilme. Võime praegu
uhked olla endale uue näo saanud Vaksali tänava ja raudteejaama ümbruse üle, samuti
värskendatakse Lossi ja Koidu
tänavat. Oluliseks saavutuseks
pean sel aastal uuendatud
kunstmuruväljakut, mis annab
võimaluse meie tublidele sportlastele treenida ja võistelda senisest paremates tingimustes.
Rahvaalgatuse korras uuendati
Paala järve rand.
2016. aastal nägime ka varasemast oluliselt aktiivsemat kodanike kaasarääkimist linnaelus. Selle tõestuseks on kaasava eelarve hääletusel osalenud
inimeste erakordselt suur hulk.
Teeb tõsiselt meele rõõmsaks,
kui oma elukohast hoolitakse ja
ollakse sellesse valmis panustama ka oma vaba aega ja energiat. Mulle meenuvad kohe aktivistide korraldatud tänavakohvikud linnas, mitmesugused kultuuri- ja spordiüritused. Samuti
võime näha, et ettevõtjad tunnevad meie kauni linna vastu
huvi ja on asunud meile rajama
kino ning taastama väärika ajalooga Grand hotelli Laidoneri
platsi servas.
2017. aastalt ootan, et kõik
meie plaanid saaksid teoks ja ka
volikogu töötaks linnakodanike
huvides, mitte ei tegeleks oma
isiklike poliitiliste ambitsioonidega.

Tänan küsimast, aasta oli edukas! Elu edenes nii välis- kui
seespidiselt. Sisemist arengut
näen ma kodanikuühiskonna
arenguna, kujukas näide sellest
on kaasav eelarve. Millise kire,
entusiasmi ja hoolivusega meie
inimesed kaasava eelarve projektide üle diskuteerisid ja hääletasid. Tõeline demokraatia!
See teeb ainult rõõmu ja mitte
ainult see. Eelmise kaasava eelarve võiduprojektina realiseerus
Paala järve suplusranna korrastamine.
Niinimetatud kõva poole pealt
ehk siis välispidiselt näeb tehtut
igaüks, kui jalutab vana vaksali
poole või vaatab kesklinnas ringi. Vaksali tänavat ei tunne äragi – korras kõnnitee, autodele
uus ja uhke asfalt, korralik parkla rongilt tulijate ootajatele.
Mis veel? Kantremaa tööstusala teedetaristu uuendamiseks
saadi 1,3 miljonit eurot, ehitus
algab järgmisel aastal. Tallinna
tänavale linna piiril tehti kergliiklustee. Ja muidugi muusikakooli mahukas rekonstrueerimine – remont, mis küll pole veel
lõppenud aga valmis ta saab.
Eeltöö on tehtud, et rahastus
saada Paalalinna kooli remondiks ja kesklinna tänavate rekonstrueerimiseks. Ja muidugi
Ugala, viljandlaste uhkus, läbib
erakordse ilukirurgilise operatsiooni. See töö tehakse küll riigi raha eest, aga et see teoks
saaks, on mõned viljandlased
teinud väga palju.
On selge, et meie töö ei lõpe
ning IRL-i ja Reformierakonna
koalitsioon teeb plaane ka eesseisvaks eelarveaastaks. Kui ka
keegi tahab tõrvatilku sapsutada, siis minu arvates ei riku see
juba valmis meepotti. Vaadakem
asjade helgemat poolt, sõbrad!

2016. aasta oli Viljandi linnale
täpselt selline, nagu tunneb ja
tunnetab seda iga Viljandi linna
elanik iseenda jaoks. Jalakäijana antakse hinnang kõnniteede
ja ülekäiguradade seisukorra,
autojuhina tänavaaukude järgi.
Linnale kuuluvate eluruumide
üürnik kujundab hinnangu tõenäoliselt selle põhjal, kui suurte
sammudega ja kui põhjendatult
linn üüri tõstab. Lasteaialaste
vanematel on kindlasti üks hinnangu alus, kuidas linn jagab
vanematega lastehoiu kulusid.
Ilmselt on igaühel oma suhe ja
kokkupuude, mille alusel hinnang kujuneb.
Linna rolli tuleb käsitleda kahes
vaates. Tähtis on, et linn oleks
hooldatud, koolid-lasteaiad soojad, valged ja töötaksid ning hoolitsetaks nende eest, kes ise endaga päris hästi hakkama ei saa.
Kuid sama tähtis on, et võetaks
vastu selliseid mõistlikke ja põhjendatud otsuseid, mis tagavad
linna arengu, meie homse Viljandi.
2015. aasta aprillis Isamaa ja
Res Publica Liidu ja Reformierakonna sõlmitud koalitsioonilepingus on sätestatud: lähtume linna
juhtimisel avatud ja kaasava valitsemise põhimõtetest, otsuste
langetamisel seame kriteeriumideks otstarbekuse ja kogukonna
huvide maksimaalse arvestamise.
Et Viljandi oleks selles muutuvas
maailmas väärikas elamise ja töötamise paik ka meie lastele, on
möödapääsmatu, et neid põhimõtteid kõikide otsuste vastuvõtmisel ka tegelikkuses rakendatakse.
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Hakka viljandlaseks!

Viljandi linna
tuleva aasta
eelarve
on ligi
27 miljonit
eurot
Viljandi linnavalitsus on
esitanud linnavolikogule
menetlemiseks 2017.
aasta linnaeelarve eelnõu,
mille kogumaht on 26,87
miljonit eurot.

Linnapea Ando Kivibergi sõnul on Viljandi linna 2017.
aasta eelarve kavandatud
looma uue arengutõuke eeldusi ning linlaste heaolu
kasvu. Eelarvet planeerides
on võetud eesmärgiks linna
elukeskkonna ning teede ja
tänavate oluline parendamine, haridustaristu ja vaba
aja veetmise võimaluste
kaasajastamine, ettevõtluskeskkonna arendamine ning
linnakodanike üldise heaolu
kasvatamine.
Eelarvest üle poole ehk 54
protsenti moodustavad kulud haridusvaldkonnale. Sellele järgnevad vaba aeg, kultuur ja religioon 15, sotsiaalne kaitse 11, üldised valitsussektori teenused 9, majandusvaldkond 5, keskkonnakaitse ning elamu- ja
kommunaalmajandus 3
protsendiga eelarvest.
Suurematest kapitalipaigutustest on eelarves ette nähtud muusikakooli hoone rekonstrueerimise jätkamine,
Paalalinna kooli hoone rekonstrueerimise alustamine,
Kantremaa tööstuspiirkonna
teede ehitus ja spordihoone
vana osa katuse remontimine, samuti erinevate teede ja
tänavate projekteerimine.
Plaanis on remontida lasteaia Mängupesa hoonet ning
korrastada Viljandi järve
ujulaosa sillad.
Eelarvesse on planeeritud
maksulaekumiste suurenemine 616 000 euro võrra.
Kokku laekub linnakassasse tulumaksu kaudu üle
11,5 miljoni euro. Ülejäänud osa eelarvest moodustavad suures osas riigilt laekuvad sihtotstarbelised toetused.
Linnapea Ando Kiviberg
tõi lisaks sellele välja jätkuvad ettevalmistustööd Viljandi veekeskuse ehituseks
ja rahvusvahelise võistluspaiga nõuetele vastava sõudestaadioni rajamiseks Viljandi järvele. «16. jaanuaril
2017 on veekeskuse arhitektuurivõistluse ideekavandite laekumise tähtpäev.
Linnaeelarves on kavandatud vahendid aktsiaseltsi
Viljandi Veekeskus aktsiakapitali laiendamiseks, et tagada ehituslaenu kaasfinantseerimine,» selgitas linnapea.
Välisvahendeid on eelarvesse planeeritud 2,49 miljonit eurot, mis investeeritakse raudteejaama ühenduste arendamisse, Paalalinna kooli hoone rekonstrueerimisse, Kantremaa tööstuspiirkonna tänavate rekonstrueerimisse ning Viljandi
spordihoone vana osa remonti.
Volikogus tuleb eelarve esimesele lugemisele 29. detsembri istungil.
Viljandi linna 2017. aasta
eelarve projektiga saab lähemalt tutvuda aadressil
viljandi.ee/eelarved.

Foto: Silver Tõnisson
Sarnaselt möödunud aastale antakse linna tunnustused üle vabariigi aastapäeva eelõhtul pärimusmuusika aidas
toimuval kontsertaktusel.

Viljandi linn ootab
tunnustuste ettepanekuid
Käesoleva aasta lõpuni ehk
31. detsembrini saab esitada
Viljandi linna aastapreemiate
kandidaate.

Preemiad antakse välja üheksas
kategoorias: elutöö preemia,
aastapreemia (aasta tegu), kaks
kultuuripreemiat, spordipreemia, noore sportlase preemia,
teatripreemia, aasta noore preemia, aasta laste- ja noortesõbralik ettevõte ning ettevõtluse
edendaja.

Ettepanekuid saab esitada veebis viljandi.ee/tunnustused.
Ettepaneku vormi saab linna
kodulehel täita ID-kaardi või
mobiil-ID abil.
Lisavõimalusena saab samalt
lehelt ettepaneku esitamise vormi oma arvutisse laadida. Arvutis täidetud vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata eposti aadressil viljandi@viljandi.ee.
Vormi võib ka välja printida,
käsitsi täita ja allkirjastada ning

tuua Viljandi linnavalitsuse
kantseleisse aadressil Linnu tänav 2, 71020, Viljandi. Vastavad vormid on ka kohapeal olemas.
Aastapreemiate saajad otsustab Viljandi linnavolikogu
26. jaanuaril toimuval istungil.
Preemiad antakse laureaatidele üle 23. veebruaril Eesti
Vabariigi 99. aastapäeva kontsertaktusel pärimusmuusika aidas.

Viljandlased käisid
grusiinidega tutvumas
KRISTA KULL,
avalike suhete ja
turismiameti juhataja

Detsembri teisel nädalal tegi Viljandi linna delegatsioon külaskäigu Gruusiasse Kahheetia piirkonna keskusesse Telavi linna.
Lumiste mäetippudega ümbritsetud maalilises linnas elab ligikaudu 21 000 elanikku.
Viljandlaste külaskäik veinipiirkonna pealinna oli ajenda-

tud soovist luua kahe poole ühise huvi korral ja vastastikusel
kokkuleppel head sõbrasuhted
ja teha konkreetsed koostööplaanid.
Telavi linnapea Platon Kalmakhelidze sõnul on vaja uut
sõpra enne tundma õppida, ühised huvid välja selgitada ja alles
seejärel saab edasi minna tõsiste plaanide ja konkreetse koostöökokkuleppega.
Ühiste ümarlauavestluste ja
üksteise tundmaõppimise käigus võis visiidi lõppedes tõdeda,

et külalislahked grusiinid vajavad eeskätt viljandlaste kogemust ja nõuandeid jäätmekorralduse, energiasäästu, ettevõtluse, spordiklubide haldamise ja
majandamise teemadel.
Viljandil on seevastu tõsine
huvi korraldada kodulinnas
gruusia toidu- ja kultuurinädal.
Linnapea Ando Kiviberg on
grusiinidele edastanud kutse
külastada Eestit ja Viljandi linna järgmise aasta mai lõpus ja
juuni alguses toimuvatel Viljandi hansapäevadel.

Olgugi, et viljandlaseks võib
hakata igal ajal, kutsume inimesi üles end viljandlaseks registreerima just enne aasta
lõppu. Seda sellepärast, et 1.
jaanuari seisuga määratakse
kindlaks, millisesse omavalitsusse liigub kogu järgneva
aasta maksudena osa inimese
teenitud rahast. Kui elad ja tegutsed Viljandi linnas, siis
hakka kindlasti enne aasta
lõppu linna kodanikuks. Sinu
makstavad maksud on olulised, et pidada üleval koole,
hooldada kõnni- ja sõiduteid
ning investeerida linna jätkuvasse arengusse.
Viljandlaseks olemisel on lisaks maailma kaunima ja
armsaima väikelinna kodaniku tiitlile ka mitu praktilist eelist. Noori peresid aitab sünnitoetus 200 eurot ja kooliminekutoetus 100 eurot. Lastesõimedes on järjekorrad minimaalsed ja lasteaiajärjekorda
linnas polegi. Suurperedele

on lasteaedades palju soodustusi.
Lisaks tipptasemel üldharidusele on Viljandis ka riigi parimad huvihariduskoolid. Lasterikaste perede lapsed saavad sealjuures huviringis käia
tasuta. Vähekindlustatud perede lapsed saavad toetust ka
ülikooliõpinguteks.
Lisaks maksab Viljandi linn
igal aastal ligi 28 000 eurot
stipendiume tublidele õppuritele, loojatele ja sportlastele.
Eakad saavad Viljandi linnaliinibussides 14 korda kuus
tasuta sõita. Sakala keskuses
on sisse seatud hubane eakate päevakeskus, kuhu oodatakse kõiki toredalt aega veetma.
Sissekirjutuse kohta saab lisainfot Viljandi linna veebilehelt viljandi.ee/elukohateade
või linnavalitsuse hoonest Johan Laidoneri plats 5.
Rohkem infot toetuste kohta viljandi.ee/teenused.

Aasta lõpp raamatukogus
Pisipõnni pooltundi ootame
kõiki 2–3-aastaseid lapsi
koos vanematega. Seekord
kohtume lasteaiaõpetaja
Lea Taalimäe juhendamisel
raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis teisipäeval, 20. detsembril kell 11.
Veidi vanematele, 3–5-aastastele lastele mõeldud mudilase tund toimub 27. det-

sembril kell 17 samuti laste- ja noortekirjanduse saalis.
Talvisel koolivaheajal ootab raamatukogu aega veetma kõiki puhkavaid õpilasi.
27.–29. detsembril ja 2.–6.
jaanuaril kohtume kell 11
laste- ja noortekirjanduse
saalis ning võtame üheskoos
midagi vahvat ette.

Viljandi maakonna
viktoriinisari «Kultuurilaine»
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina korraldatav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile
Viljandi maakonna elanikele
ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp, Postimees, Arter, Sakala ja Eesti
Loodus.
Iga kuu 15. kuupäeval (novembrist maini) esitatakse
nimetatud väljaannete sisu
kohta küsimused, mis avaldatakse Viljandi linnaraamatukogu kodulehel raamatukogu.viljandi.ee ning tehakse paberkandjal kättesaadavaks ka maakonna raamatukogudes.
Küsimused käsitlevad ajakirja Eesti Loodus puhul
jooksva kuu numbrit. Teiste
väljaannete kohta on küsimused koostatud nende lehenumbrite alusel, mis on ilmunud ajavahemikus alates
eelmise kuu 10. kuupäevast
kuni jooksva kuu 10. kuupäevani.

Vastused tuleb esitada järgmise kuu 1. kuupäevaks eposti aadressil viktoriin@
raamatukogu.viljandi.ee või
toimetada paberkandjal
maakonna raamatukogudesse.
Küsimuste õiged vastused
avaldatakse Viljandi linnaraamatukogu kodulehel ja
tehakse kättesaadavaks paberkandjal ka maakonna
raamatukogudes.
Igal kuul loositakse kõigi
osalejate vahel välja auhinnad, milleks on kolm «Kultuurilaine» logoga kruusi.
Auhinnad loositakse välja
hiljemalt 10. kuupäevaks.
Võitjatega võetakse ühendust, et leppida kokku auhinna kättesaamine.
Tervest hooajast (novembrist maini) tehakse kokkuvõtted 2017. aasta mais.
Parimatele ja usinamatele
osalejatele üllatus!

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja
nimekonkursi 1. septembril 2017. aastal
tööd alustavale ühendatud lasteaiale.
Ühendatud lasteaed luuakse lasteaedade
«Mängupesa» ja «Krõll» liitmisel.

Foto: Erakogu
Telavi linnaga käisid tutvumas (vasakult) linnapea Ando Kiviberg, linnavolikogu liige Karl Õmblus, avalike suhete ja
turismiameti juhataja Krista Kull ja linnavolikogu esimees Tiit Jürmann.

Nimeettepanekuid saab esitada elektrooniliselt
kuni 6. jaanuarini 2017 linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriametile aadressil maie.joala@viljandi.ee.
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Uku keskuse jõululaat Uku keskus
«Võlur Oz» UBB
«Võlur Oz» UBB
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Maerobicu tantsustuudio jõulukontsert Sakala
keskus
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Uku keskuse jõululaat Uku keskus
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Võlur Oz» UBB
«Võlur Oz» UBB
Esitluskontsert «Iluküsija»: Valdur Mikita, Robert
Jürjendal ja Kaido Kirikmäe Kondase keskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Kiili Vanamuusikaansambli
kontsert «Pühademuusika» Viljandi Jaani kirik
Rolf Roosalu kontserdituur «Jõuluootus».
Erikülalisena laval Saara Kadak Viljandi Pauluse
kirik
Uku keskuse jõululaat Uku keskus
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
«Võlur Oz» UBB
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
«Võlur Oz» UBB
VANT-i jõuluistumine Viljandi avatud noortetuba
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Beyond Beyondi kontsert Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Uku keskuse jõululaat Uku keskus
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Viljandi gümnaasiumi jõulukirik Viljandi Jaani kirik
«Võlur Oz» UBB
Viljandi Paalalinna kooli jõulukirik Viljandi Pauluse
kirik
MTÜ-de kohvikutund Kohvik Amalia
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
«Võlur Oz» UBB
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Mantrajooga Viljandi joogakeskus
Lenna Kuurmaa & Vennaskond «Jõuluturnee
2016» Sakala keskus
Uku keskuse jõululaat Uku keskus
«Võlur Oz» UBB
«Võlur Oz» UBB
Inga ja Toomas Lunge «Meie pere jõulud» Viljandi
Pauluse kirik
Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab koguduse
segakoor Viljandi Pauluse kirik
Jõuluõhtu jumalateenistus Viljandi Pauluse kirik
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Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Jaani koguduse
naisansambel Iris Viljandi Jaani kirik
Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab ansambel In
Unison Viljandi Jaani kirik
Kristuse sündimise püha jumalateenistus, laulab
Turba kultuurimaja naisnsambel Cantus Viljandi
Pauluse kirik
Esimese jõulupüha perejumalateenistus koos
jõulunäidendiga Viljandi Jaani kirik
Koit Toome ja Maria Listra «Jõulugala
2016» Viljandi Pauluse kirik
«Hype The Funki» jõulupidu Cheers
Teise jõulupüha jumalateenistus ja konfirmatsioon
Viljandi Pauluse kirik
Viljandi käsipalli jõuluturniir Viljandi spordikeskus
The Ilves Sisters, «Happy New Year» Sakala keskus
«Lollidemaa» (Tallinna Kammerteater) Männimäe
külalistemaja
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
«Jõuluöö», Anneli Peebo, C-Jam ja Urmas
Lattikas Viljandi Pauluse kirik
«Parimad palad». Laval on Indrek Taalmaa
Männimäe külalistemaja
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
MTÜ-de kohvikutund Kohvik Amalia
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Aleksander Sünteri 45. sünniaastapäevale
pühendatud mälestuskontsert «Alguse valguses».
Laulavad ja mängivad Aleksander Sünteri sõbrad
Viljandi Jaani kirik
Eesti korvpallimeistrivõistluste II liiga: BC Viljandi –
Keila KK Viljandi Kesklinna kooli võimla
Suur aastalõpupidu: Hellad Velled live Qclub
Vana-aasta õhtu jumalateenistus, laulab koguduse
segakoor Viljandi Pauluse kirik
Vana-aasta õhtu missa «Meie aeg on Issanda kätes»
Viljandi Jaani kirik
Kuldne aastavahetus: Kuldne Trio ja Indrek Taalmaa
Männimäe külalistemaja
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Uusaasta missa «Jeesuse nimel» Viljandi Jaani kirik
Uusaasta jumalateenistus Viljandi Pauluse kirik
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Kirikukellade helistamine Vabadussõjas võidelnute
mälestuseks Viljandi Jaani kirik
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
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«Koolijazz»: võistumängimine «Mängu ilu»
Pärimusmuusika ait
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
«MuusikaSündmus»: Aleksander Paal Quartet
Pärimusmuusika ait
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
MTÜ-de kohvikutund Kohvik Amalia
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Kontsert «Jazzikool» Pärimusmuusika ait
Tõuksitrenn: edasijõudnud Viljandi avatud
noortetuba
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Kolmekuningapäeva jumalateenistus Viljandi
Pauluse kirik
Kolmekuningapäev kaunimate jõululaulude
laulmisega, laulab Jaani koguduse naisansambel Iris
Viljandi Jaani kirik
Laste lauatennise GP Viljandi etapp Viljandi
spordikeskus
Val Tvoari albumi «In Light You Believe… But In
Darkness You Dwell» esitluskontsert Rokiklubi
Tehas
LTK Sakala XXXIII lauatennise karikasari Viljandi
spordikeskus
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Heifo Zimmeri fotonäituse «Ühe viipega maalin
maailma hõbedasse» avamine Sakala keskus
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Viljandimaa talvised kergejõustiku meistrivõistlused
Paala viilhall
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Pärimusmuusika ansamblite ettemäng
Pärimusmuusika ait
Tõuksitrenn: algajad + tüdrukud Viljandi avatud
noortetuba
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
MTÜ-de kohvikutund Kohvik Amalia
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Mantrajooga Viljandi joogakeskus
Tõuksitrenn: edasijõudnud Viljandi avatud
noortetuba
Viljandi aasta foto konkursi näituse avamine ja
võitjate väljakuulutamine Viljandi linnagalerii
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Viljandi
Grand Hotel
Retrovideodisko «Talvine tantsutrall» Sakala keskus
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

Avatud on Urmas Viigi installatsiooni- ja illustratsiooninäitus
«Muhu Inglid», mis kiikab nüüdisaegse kunsti peavoolust kõrvale ning proovib puhuda pisut
värskemat õhku sageli üsna kitšilembesse rahvakunsti käsitlusse. Väljapaneku graafiline osa
pärineb rahvapärimusest inspireeritud monumentaalses formaadis pildiraamatust «Muhu
Inglid».
Muhu, suuruselt kolmas Eesti
saar, on tuntud oma rikkaliku ja
omapärase rahvakultuuri poolest. Kirjanik Kadri Tüüri juttude stiil on inspireeritud muhu
murdest ning jutustamislaadist,
lugu ise räägib seitsmest Inglinimelisest naisest.
21. detsembril avatakse näitus
«Punase lõngaga – Waibad ja
wammused». Eksponeeritud on
Riina Tombergi vammused ning
Viorica Kuusiku ja Christi Küti
vaibad. Punase roll eesti rahvausundis ja -rõivais on märkimisväärne. Sagedasti on punast kasutatud pulmatekstiilides ja vastupidi, igati välditud matuste ja
leina ajal. Võib öelda, et vähemalt eesti rahvakultuuris oli punasel üldjuhul positiivne, kaitsev
tähendus. Vanemas rahvalaulus

esineb sõna punane mitte niivõrd värvi tähistajana, kuivõrd
tähenduses «kaunis» ja annab
üldiselt heakskiitva hinnangu.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
7. jaanuarini on avatud Helle
Vahersalu maalinäitus «Maalid
XX–XXI sajandist». Helle Vahersalu loomingu põhiteemaks on
loodusest inspireeritud abstraktsed kompositsioonid, millele lisab mõju suur formaat. Selle
näituse põhitoon on jõuluajale
sobilikult tagasihoidlik ja mõtisklev. Käesolev näitus on koostatud erakogus olevatest maali-

dest. Helle Vahersalu töid on ka
Tartu Kunstimuuseumi ja Kumu
kogudes.
9. jaanuarist on avatud Viljandi
aasta foto konkursi näitus. Näituse avamisel kuulutatakse välja
Viljandi aasta foto 2016 ja autasustatakse parimaid. Viljandi
aasta foto konkurssi korraldab
kolmandat aastat Viljandi fotoklubi president Peeter Sink, et fotograafiaga tegelejatel oleks võimalus oma loomingut näidata.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
6. jaanuarini on avatud Eesti

Kunstikoolide Liidu akvarell- ja
akrüülmaalide näitus «Kiviküla
maalides», mille tööd valmisid
sel suvel Kivikülas Läänemaal
Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatud kunstiõpetajate maalilaagris. See on rändnäitus, mis
alustas teekonda Lihulast ning
liigub mööda Eestit, peatudes
osalejate kodukohtades.
9. jaanuaril avatakse Heifo Zimmeri fotonäitus «Ühe viipega
maalin maailma hõbedasse».
Heigo Zimmer on lõpetanud
Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia osakonna 2004. aastal.
Pärast seda on ta töötanud fotograafina mitmes ettevõttes peamiselt portree- ja perepildistajana. Seekordne näitus on katse
proovida tegeleda mitte niivõrd
inimesega kui pigem just inimest ümbritsevaga ja seda looduse kaudu. Pildid peaksid mõnekski hetkeks kiskuma vaataja
argistest tegevustest eemale
ning aitama tal sukelduda rahusse ja vaikusesse.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

Kondase keskuses saab näha Urmas Viigi installatsiooni- ja illustratsiooninäitust «Muhu inglid».

31. detsembrini on trepihallis
avatud Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi koostatud rändnäitus «Lapsepõlvelood», mis jutustab Eesti näitlejate ja muu-

sikute lapsepõlvemälestustest
ja -unistustest koos armsate
beebifotodega muuseumi arhiivist. Kas juba õrnas kujunemiseas võib ära tunda särava ande
olemasolu ning kui palju hoolt
ja armastust väike talent oma
perelt ja ümbritsevalt keskkonnalt vajab, et tõeliselt suureks
sirguda? Neile küsimustele otsibki näitus vastust.
Muu hulgas saab teada, kellena nägi oma tulevikku armastatud laulja Heli Lääts, milliseid
lastelaule laulis Georg Ots, kui
noorelt alustas lavateed tantsija
Ülle Ulla, millist pilli mängis tulevane priimabaleriin Kaie Kõrb
ning kes on Eesti kuulsaim klaverikolistaja. Et juhuse läbi said
näitlejateks Ita Ever ja Jüri Krjukov, jääb üle vaid saatust tänada.
2. jaanuaril avatakse trepihallis
näitus «Valitud pärlid TLÜAR
kogust», kus eksponeeritakse
TLÜ akadeemilises raamatukogus asuvaid erilisemaid raamatuid.
6. jaanuaril avatakse näitus
«Eesti vanad jõulupostkaardid»
Andrus Jefimovi kogust. See
näitus on väike jõulumeeleolu
looja pimedatel talveõhtutel, vanemale generatsioonile nostalgiline meenutus ning noorema-

tele avastamisrõõmu pakkuv
vaade lähiminevikku.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi.
Helistage
ette
telefonil
5367 7566.
www.thegalerii.com

PAULUSE KIRIK

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

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella10–14, T ja
N 13–17, P 9–9.45 ja pärast
jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12
keskpäevapalvus.

