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Foto: Kristjan Kivistik
Kui ilm püsib talvine, võib lähiajal Viljandi järve jääle julgelt uisutama minna. 29. jaanuaril saavad kõik soovijad osa võtta seitsmendast Mulgi uisumaratonist.

Muusikakooli maja saab kevadeks korda
Viljandi muusikakooli
renoveerimistööde lõpuni on
jäänud veel kolm kuud, mille
järel saavad linna noored
moosekandid ja nende
õpetajad endale parimal
tasemel ruumid.

Muusikakooli direktori Tonio
Tamra sõnul saab koolipere
oma ajaloolisse majja sisse kolima hakata kevadisel koolivaheajal. Hoone saadakse ehitajalt kätte 14. aprillil. Ametlik
avamine on plaanis 5. maiks.
«Avaüritusele on planeeritud

kolm muusikanumbrit. Seal tänatakse ehitajat ja õnnistatakse
sisse maja, mingit suurt kontserti ei tule. Paneme ka õue telgi,
sest väga paljud vilistlased soovivad seda maja pärast remonti
nüüd uuena näha,» selgitas
Tamra.
Majja tuleb 22 klassiruumi, kus
hakkab tegutsema 36 õpetajat,
kelle juhendada on 330 õpilast.
Õpetatavate pillide valik on sealjuures väga mitmekülgne. «Raske on öelda, mis on kõige populaarsem pill. Kooli soovitakse sisse astuda kõige rohkem klaveri

ja löökpillide erialale, aga kooli
lõpetades on kõige rohkem elamusi saanud orkestripillide õpilased, sest nendel on kõige rohkem huvitegevusi,» rääkis Tamra.
Direktori sõnul ei saa teiste
muusikakoolide kogemuste
põhjal öelda, et tung õppima
tulla oleks pärast uute õpperuumide saamist märgatavalt suurenenud.
«Küll aga jõuavad meie ruumid nüüd muusikakooli sisulisele tegevusele järele,» ütles
Tamra.

Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi muusikakooli direktor Tonio Tamra ütleb, et koolipere saab endale parimad võimalikud ruumid.

Projektidele saab toetust küsida
neli korda aastas
Alates käesolevast aastast
saab Viljandi Linnavalitsuselt
projektide toetuseks toetust
taotleda neli korda aastas.
See tähendab, et ürituse või
projekti korraldamiseks
linnavalitsuse toetuse
küsimine tuleb planeerida
ühte neljast taotlusvoorust.

Linnaeelarve reservfondist selliste tegevuste tarbeks toetusi ei

eraldata – reservfond on mõeldud suurema kahju vältimise
eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks ja erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks.
Aasta esimeses taotlusvoorus
osalemiseks tuleb projektidele
rahalise toetuse taotlemise avaldus esitada eelneva aasta 1. novembriks, teises taotlusvoorus
sama aasta 1. veebruariks, kol-

mandas 1. maiks ja neljandas 1.
augustiks.
Projektitoetuse abikõlblikud
perioodid on vastavalt 1. jaanuar – 31. detsember, 1. aprill –
31. detsember, 1. juuli – 31. detsember ja 1. oktoober kuni 31.
detsember.
Järgmine projektitoetuse taotluse esitamise tähtpäev on 1.
veebruar, kui saab toetust küsida perioodil 1. aprill – 31. det-

sember rakendatavale projektile.
Viljandi linna tegevus- ja projektitoetuse andmise kord ja
vastavad avaldusevormid on leitavad aadressil viljandi.ee/teenused-toimingud-kultuur.
Lisainfo: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer, telefon 435 4755, e-post vilja.volmer@viljandi.ee.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 17 958
• Sünnid detsembris: 6
• Registreeritud töötuid: 290
• Töötusprotsent: 3,9*
• Vabad töökohad: 45*
• Keskmine palk: 974*

* 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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Telli ühistranspordi
sõiduplaanide muudatused
e-postile
Viljandi maavalitsuse veebilehel on võimalik tellida e-posti
aadressile operatiivseid teavitusi ühistranspordi sõiduplaanide muudatuste kohta.
Viljandi maavalitsuse arenguja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase sõnul on eesmärk parandada ühistranspor-

diga seotud info liikumist ning
e-post sobib selleks ideaalselt.
Peamine info, mis antud viisil
liikuma hakkab, on bussiaegade muudatuste info. Teavitust
saab tellida Viljandi maavalitsuse veebilehelt aadressil viljandi.maavalitsus.ee/uhistransport/telli-teated-e-posti-teel.

1. veebruar on stipendiumide
taotlemise tähtaeg
Linnavalitsus ootab 1. veebruarini loome-, spordi-, ja õpilasstipendiumide aasta esimese
taotlusvooru avaldusi. Stipen-

diumide statuudid ja avalduse
vormid asuvad Viljandi linna
veebilehel viljandi.ee/teenused-ja-toimingud.

2016. aasta neljandas kvartalis
sündinud viljandlased
Mirt Maria Kukk
Stella Marii Saag
Annaliisa Jakobson
Jette Kirss
Brit Juul
Vanessa Viigand
Artur Riisenberg
Sofia Koov
Arabella Võting
Liselle Meister
Liisbet Murekas

Otto Ernst Nagel
Heili Allikas
Marcus Otsla
Karl Luberg
Taimo Vares
Sander Alex Saul
Mirjam Raudsik
Ronja Reidla
Kirkeliis Kuusik
Ellie Saar
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Lisainfo sotsiaalameti telefonidel 435 4761 ja 435 4759.
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siaalametis aadressil J. Laidoneri plats 5a. Taotlusel peab
kirjas olema taotleja ees- ja
perekonnanimi, isikukood, perekonnaseis, kontakttelefon,
alalise elukoha aadress, sissetuleku suurus ja sotsiaalne seisund (vanaduspensionär, töövõimetuspensionär, töötu, töötav jne).
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Viljandi Linnavalitsus jagab
konserve taotluste alusel üksi
elavatele pensionäridele (töövõimetus- ja vanaduspensionär, ennetähtaegne vanaduspensionär, rahvapensioni saaja), kelle alaline elukoht on
Viljandi linn ning kelle sissetulek ühes kalendrikuus on alla 300 euro.
Vabas vormis taotlusi võetakse kuni 24. jaanuarini vastu
Viljandi Linnavalitsuse sot-
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Riigi tegevusvarudest
eraldatud sealihakonservide
jagamine
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Lisainfo viljandi.ee või sotsiaalameti
telefonidel
435 4759, 528 3723 ja
karin.kiis@viljandi.ee.
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võtted ja eluasemekulude arved, 2) ülikooli poolt väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise
kohta (sh info statsionaarse
õppe kohta) ja 3) hinneteleht,
kus on välja toodud viimase
semestri õpitulemused.
Taotlused palume saata või
tuua 29. veebruariks Viljandi
Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil J. Laidoneri plats
5a, Viljandi.

Kas ja kuidas võib Viljandi kui maakonnakeskuse roll muutuda
pärast seda, kui sügisel moodustatakse maakonnas linna kõrvale
kolm suurt valda?
ig

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet alustab õppetoetuse taotluste vastuvõtmist majanduslikult vähekindlustatud
perekonda kuuluvatelt üliõpilastelt, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ning kes
õpivad Haridus- ja Teadusministeeriumi litsentsiga kõrgkooli päevases osakonnas ning
kellel on arvesse mineval õppeperioodil keskmine hinne
vähemalt hea.
Taotluse juurde tuleb esitada järgmised dokumendid: 1)
kõikide pereliikmete kolme viimase kuu pangakontode välja-

Viljandi linnavolikogu

Ri

Üliõpilaste
sotsiaalse toetuse
taotluste
vastuvõtt

Juhan-Mart Salumäe,

Gert Elmaste,

Madis Timpson,

Helmut Hallemaa,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Isamaa ja Res Publica Liidu saadikurühma esimees

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakond, Viljandi Linnavolikogu
eelarve- ja arengukomisjoni liige

Kindlasti muutub, aga kuidas,
seda näitab aeg. Peab arvestama
sellega, et tuleviku suhtes valitseb omajagu ebamäärasust ning
vaatame, kes ja kus ohjad üle
võtab. Sellest sõltub, millist
koostööd naabervallad ja Viljandi linn teha soovivad. Kõiksugune ühistegevus eeldab tahet.
Kui haldusreform viiakse ellu
nii nagu lubatud, peaksid Viljandi ümberkaudsed omavalitsused
olema edaspidi suuremad ja
tõenäoliselt ka võimekamad.
Viljandi jääb keskuseks ka edaspidi, kuid partnereid, kellega
suuri ettevõtmisi teostada,
peaks teatud mõttes juurde tekkima. Mida vähem on maakonnas volikogude näol otsustustasandeid, seda kiirem ja lihtsam
peaks olema tulevikus maakonda tervikuna puudutavate projektide elluviimine. Kas see ka
praktikas nii hakkab olema, ei
oska siinkohal öelda. Vähemasti tekivad selleks eeldused.
Kõik märgid viitavad sellele, et
ka Viljandil tuleb lähitulevikus
mõelda liitumisele ümberkaudsete omavalitsustega. Juba praegu töötavad ja õpivad paljud
naabervaldade elanikud Viljandis, mistõttu pole mõtet kunstlikke piire omavahel hoida. Inimesed on ju ühised. Sellest johtuvalt leian, et Viljandi peaks ise
tõsiselt kaaluma, millist rolli ta
muutunud olukorras endal
näeb, nii nüüd kui ka tulevikus.
Lõpetuseks aga toonitaksin, et
pelgalt piiride kaotamine ei taga veel reformi õnnestumist. Nii
riik kui ka omavalitsused peavad veel palju tööd tegema ning
omajagu mõtlemisainet on siin
ka Viljandi linnal. Loodame parimat.

Tuleb tõdeda, et omavalitsuste
ühinemine Viljandimaal kujul,
mis säilitab senise maakonna
piirid, ei muuda Viljandi kui
maakonna- ja tõmbekeskuse
jaoks palju. Põhilised muutused
seisnevad selles, et praeguse kaheteistkümne eri suurusega
partneri asemel on edaspidi
maakonnas neli võrdsemat
omavalitsust. Võrdsemaks muututakse nii elanike arvu kui eelarvete poolest. Loodan, et see
lihtsustab koostööd, mida tehakse maakonna ja selle keskuse arendamiseks. Neli partnerit
on märksa lihtsam saada ühise
laua taha ja jõuda nendega konsensusele maakonda kui tervikut puudutavates otsustes.
Muutub kindlasti ka meie
omavalitsuste liidu senine roll.
Kuuldavasti plaanib riik reorganiseerida maavalitsuste töö, samuti on räägitud palju omavalitsuste tulubaaside suurendamisest.
Hea meel on ka sellest, et meie
maakonnas on ühinemised toimunud väga pika perioodi vältel. Seniste liitumiste järel on olnud tagasiside peaaegu eranditult positiivne. Ka sel korral ei
ole meil õnneks vajadust valdade sundliitmise otsuseid oodata. Jõudu ja jaksu kõigile viimastes ponnistustes ja kasutame ühinemistoetuste raha meie
elukeskkonna parandamiseks.

Minul seda hirmu küll ei ole, et
Viljandi linna roll maakonnakeskusena peaks kuidagimoodi
langema hakkama, pigem on
trend otse vastupidine. Viljandi
oli, on ja jääb ka edaspidi keskuseks, kuhu jooksevad kokku
bussiliinid ning kuhu tulevad
inimesed tööle. Pole ju mingi saladus ka see, et kui neli ümbruskaudset valda mõni aasta tagasi ühines, valis sündinud omavalitsus vallamaja asukohaks
Viljandi linna. Ega uus vald seda vast päris juhuslikult ka teinud.
Tänaseks päevaks on selge, et
vallaga ühines veel kaks väiksemat omavalitsust ning seetõttu
kasvab ka Viljandi linna kui keskuse roll. Üldiselt ma mingit
teist alternatiivi Viljandi linnale
kui maakonnakeskusele ei näe,
aga kindlasti võiks linn ennast
ise maakonnakeskusena rohkem
teadvustada ja olla selle üle uhke. Loomulikult peaks tegema
koostööd naaberomavalitsustega, sest teatud asju oleks mõistlik ajada maakonnaüleselt ja
koostöös.

Kokkuvõttes jääb maakonda neli kohalikku omavalitsust. Viljandi on olnud iseseisev omavalitsus, maakonnakeskus, on seda täna, ma loodan, et ka homme. Kolme suure valla moodustumisega linna kõrvale see roll
ei kao. Märksõnaks olgu omavalitsuste lai koostöö. Tasuta ühistransporti on mõistlik korraldada koos. Tugevamad partnerid
on eeldus sisulisemale maakondlikule koostööle.
Linn on suuruselt Eesti kuues,
omavalitsusena seitsmes. 18 000
elanikku on optimaalne. Meil on
traditsioonid, hea arengukliima,
eriline looduse, kultuuri, turismi
identiteet. Meil jagus oidu säilitada 733-aastane Viljandi iseseisva, tugeva ja areneva maakonnakeskusena ning hansalinnana. See on oluline kogu piirkonna arengule. Ta on ikka tõmbekeskus Abja-Paluoja, KarksiNuia, Suure-Jaani, Võhma ja
teiste keskuste inimestele. Viljandi on alati olnud selgelt välja
joonistuva maakonna hästi töötav maakonnakeskus. Siin on riigiasutused, kaubanduskeskused,
riigigümnaasium. Maakonnahaigla tuuakse kesklinna. Ugala
teatrist saab taas Baltikumi
moodsaim.
Haldusreform tuleb täita sisuga. Omavalitsusi, inimesele lähimat haldustasandit tugevdatakse. Kasvab tasuta koolilõuna toetus. Taastatav tulubaas võimaldab panustada kohalikesse teedesse. Ülioluline on kergliiklusteede võrgustiku jätkuv laiendamine, ka Viljandis, põhimagistraalid. Riigireform toob maakonnakeskustesse riigimajad, kus
osutatakse riigipoolseid teenuseid, paiknevad riigiametite spetsialistid. Viljandisse tuleb see
kindlasti. Riiki ei jää vähemaks.

«Jõuluhansa»
pakkus rõõmu
nii kohalikele
kui külalistele
Pühade eel toimunud kolmas
«Jõuluhansa» tõi kokku nii Viljandist kui kaugemalt suure hulga rahvast, kes sai osa kirevast
jõuluturust, heast muusikast ja
mõnusast Viljandi vanalinna
õhustikust. Pildil kokku saanud
sepp ja jõuluvana olid kahtlemata laste seas kõige populaarsemad «Jõuluhansa» osalised.
Foto: Silver Tõnisson
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Viljandi Linnaraamatukogu
Pisipõnni pooltund, kuhu
ootame kõiki 2–3-aastaseid
lapsi koos vanematega, toimub lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe juhendamisel raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis 24. jaanuaril
ja 7. veebruaril kell 11. Veidi vanematele, 3–5-aastastele lastele mõeldud mudilasetund on 31. jaanuaril kell 17
samuti laste- ja noortekirjanduse saalis.
Väikeste sõprade meisterdamisklubi tuleb kokku 17.

ja 31. jaanuaril ning 14.
veebruaril.
Põhikoolide mälumängu
«Pähklipureja» teine voor on
Viljandi Linnagaleriis 15.
veebruaril.
20. veebruaril, kui algab
Viljandi Kesklinna kooli
vaheaeg, toimuvad kell 11
laste- ja noortekirjanduse
saalis ürituse «Koolivaheaeg raamatukogus» raames
mitmesugused huvitavad
tegemised ja meisterdamised.

«Naeratava kuu inimeste»
rännu- ja raamatulugude õhtu
Foto: Johan-Kristjan Konovalov
Viljandlaste seas Korneri ristina tuntud Riia maantee ja Vaksali tänava ristmik on tänavu plaanis ümber ehitada ringristmikuks.

Viljandit ootab alanud aastal
mitu olulist investeeringut
Järgmise 12 kuu jooksul saab
linnas majandusvaldkonna
abilinnapea Kalvi Märtini
kinnitusel korda mitu sellist
objekti, mis ehk kohe silma ei
hakka, kuid mis paljudele
linlastele on sageli vajalikud.

Abilinnapea sõnul on üks oluline kavandatud töö Viljandi
spordihoone vana osa katuse renoveerimine. «Taotleme katuse
remondiks vahendeid lisaks linnaeelarves planeeritule hasartmängumaksu nõukogult. Samamoodi sai möödunud aastal korda Kaare kooli katus. Kui kõik
läheb plaani järgi, saab ka spordihoone katus sel aastal korda.»
Ette võetakse ka kaasava eelarve hääletuse võitnud Uueveski oru jalgtee renoveerimine ja
valgustuse paigaldamine. «Selle töö täpne sisu selgub pärast
seda, kui oleme teada saanud,
kui palju reaalselt 30 000 euro
eest teha saab. See pole suur raha ja peame vaatama, millises
mahus ettepanekus kirjeldatud
tööd päriselt eelarvesse mahuvad,» selgitas Märtin.
Abilinnapea sõnul on linnavalitsus teinud linnavolikogule ettepaneku eelarve teiseks lugemiseks lisada investeeringute
nimekirja ka Kesklinna kooli
staadionile kunstmurukatte paigaldamine, mis selleaastase kaasava eelarve hääletusel teise koha saavutas. «Seda ideed toetas
samuti suur hulk linlasi ja noortevolikogu tuli välja ka konkreetse ettepanekuga see rida
eelarvesse ikkagi lisada,» ütles
abilinnapea.
Linnaeelarve projektist võib
leida ka Vaksali tänava ja Riia
maantee ringristmiku ehituse.
«Ristmiku ehitus on planeeritud
teha sel suvel. Projekteerimise
lähteülesande koostamine praegu käib,» rääkis abilinnapea. Tema sõnul otsustati antud paigas
just ringristmiku kasuks, toetudes uuringule, mille koostas inseneribüroo Stratum, mis on
keskendunud transpordi ja liikluse planeerimisele. «Uuring
tõestas, et ringristmiku läbilaskevõime on kõige suurem. Ring
tuleb mõistliku suurusega ja sinna mahuvad hästi liikuma ka jalakäijad.»
Käesoleval aastal on linnal
plaanis asuda renoveerima Leola tänaval asuvat sotsiaalmaja.
Selleks tahetakse kasutada seni

linna omanduses olnud korterite müügist saadud tulu. «Tänaseks oleme kortereid müünud
juba 100 000 euro eest. Kui aasta jooksul ei õnnestu terve renoveerimistöö teostamiseks vajalikku 350 000 eurot kokku saada, on tööd võimalik ette võtta
ka etapiti. See annab lootust, et
vähemalt osa nendest töödest
saab sel aastal tehtud,» oli Märtin optimistlik.
Mängupesa lasteaias on abilinnapea sõnul kavas A-korpuse
teise korruse remont ja C-korpuse katuse remont. Lisaks on
plaanis uuendada lasteaedade
piirdeaedasid. «Kahe lasteaia
soojustamiseks küsime ka niinimetatud CO2 raha,» ütles abilinnapea.
Arenguid on oodata ka vanalinnas, sest kavas on Oru ja Roosi tänava remont ning Supeluse
tänava trepi rekonstrueerimine.
«Need kaks tänavat saavad munakivikatte, nagu meil vanalinnas kombeks on saanud. Oru tänav Kraavi tänavast kuni MES-i
majani ja Roosi tänav ülemises
lõigus. Lisaks tekib juurde üks
tee ülalinnast randa Supeluse
tänava treppide kaudu,» rääkis
Märtin.
Uuel tänaval saab värske asfaldikihi lõik Kösti ristmikust Allika tänavani. «Lisaks ehitustöödele tahame edasivaatavalt projekteerida Uue tänava lõigu
Uueveski teest kuni bussijaamani. Suuremateks ehitustöödeks
paraku tänavu raha ei jagu,»
selgitas abilinnapea.
Järve ääres jätkub kunstmuruväljaku rekonstrueerimine uute
piirdeaedade paigaldamisega.
Samuti saavad korda korvpalliväljaku puitpõrand ja tribüünid.
«Hea meel on, et järveäärseid
spordirajatisi on valmis toetama
ka riigikogu liikmed ja eraettevõtjad,» ütles abilinnapea.
Viljandi 2017. aasta linnaeelarve teine lugemine tuleb 26.
jaanuaril.
Linnaeelarves planeeritud investeeringud (nimekirjas on eelarve esimesel
lugemisel kajastatud investeeringud)
Aktsiaseltsi Viljandi Veekeskus aktsiate ostmine –
175 000 eurot.
Tänavavalgustuse

re-

konstrueerimine – 136 000
eurot.
Finantseeringuga rekonstrueeritakse tänavavalgustust neis
kohtades, kus vajadus on kõige
suurem.
Viljandi raudteepeatuse
ühenduste arendamine –
välisvahendid 350 000 eurot,
linna osalus 50 000 eurot.
Paalalinna kooli hoone
rekonstrueerimine – välisvahendid 1 200 000 eurot, linna
osalus 300 000 eurot.
Pärnu maantee PKT – välisvahendid 765 000 eurot, linna osalus 135 000 eurot.
Tööd piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse
(PKT) meetme raames. Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu ajakohastamine (Pärnu
maantee, Pargi, Planeedi, Tähe
ja Metsküla tänav).
Viljandi spordihoone vana osa katuse renoveerimine – välisvahendid 79 239
eurot, linna osalus 26 413 eurot.
Muusikakooli hoone renoveerimine – 481 700 eurot.
2016. aastal alustatud rekonstrueerimistööde jätkamine.
Uueveski oru jalgtee renoveerimine ning valgustuse paigaldamine – 30 000
eurot.
Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt. Töömaa
pikkus on 930 m ja valgusteid
paigaldatakse 16.
Viljandi kesklinna avaliku ruumi projekteerimine – 180 000 eurot.
Teede remont ja pindamine – 350 000 eurot.
Muu hulgas on plaanis välja
ehitada Vaksali-Riia ringristmik.
Teede projekteerimine –
80 000 eurot.
Uue, Oru ja Roosi tänava, Vaksali-Riia ringi ning Reinu tee
kõnnitee projekteerimise kulud.
Heitjate väljaku, Männimäe ja Mängupesa lasteaia ning spordihoone töö-

jooniste koostamine
70 000 eurot.

–

Leola tänav 2a sotsiaalmaja renoveerimine –
350 000 eurot (linnavara müügitulu laekumise korral).
Lasteaia Mängupesa Akorpuse teise korruse remontimine – 180 000 eurot.
Reinu tee kõnnitee rajamine ja kergliiklustee rajamine alates Riia maantee
ja Reinu tee ristmikust kuni Metalli tänavani – 50 000
eurot.
Roosi ja Oru tänava ning
Supeluse tänava trepi rekonstrueerimine – 93 000
eurot.
Paremasse korda saab Roosi ja
Oru tänava munakivitee, samuti Ranna puiesteelt ületulek.
Uue tänava rekonstrueerimine Kösti ristist Allika
tänavani – 80 000 eurot.
Viljandi linnaraamatukogu laenutusautomaat –
13 000 eurot.
Lugejatel on võimalik raamatukogust kiiresti ja mugavalt ise
raamatuid ja teisi teavikuid laenata.
Lasteaedade piirdeaedade rekonstrueerimine –
30 000 eurot.

8. veebruaril kell 17 tuleb
Viljandi Linnaraamatukogu
Ameerika nurka lugusid jutustama giid, maailmarändur ja raamatu «Naeratava
kuu inimesed» autor Ena
Mets. Viljandi jutuõhtu on
osa autori kahe ja poole nädala pikkusest Eesti-tuurist
«Naeratava kuu inimeste»
ning teiste lugude saatel.
Aastal 2015 täitus Ena lapsepõlveunistus, mil ilmus tema esimene raamat. Autori
sõnul valmis teos 2010. aastal ja inspiratsiooni sai ta selle kirjutamiseks alates aastast 2005. See juhtus siis, kui
ta sattus esimest korda elama Brasiiliasse, kus kõik
nähtamatud olendid ja
reaalsused – spiritism, candomblé, libahundid, rääkimata kristlikest uskumustest –, eksisteerivad võrdselt

sealse rahva äärmiselt materiaalse ja praktilise igapäevaga. Ena elas puslena kokkupandud perekonnas, kus
juba nelja-aastasel lapsel oli
oma pikk elulugu jutustada.
Lisaks Brasiiliale on autor
elanud ja töötanud ka Prantsusmaal, Mongoolias ja Kolumbias. Hetkel tegutseb ta
giidi ja hüpnoterapeudina
Eestis.
8. veebruari jutuõhtule on
Ena Mets välja valinud lood
oma mujal elamisest ning
raamatust, mis tema jaoks
mingil moel tähenduslikud
või pöördelised on olnud
ning õpetanud midagi olulist. Lugude kõrvale saab
nautida kuuma teed ja küünlavalgust. Soovi korral võib
külastaja «Naeratava kuu
inimesed» endaga koos koju
viia.

Viljandi tähtsündmused
2017. aastal
Aasta jooksul on Viljandis tulemas mitmeid võimsaid
kultuurisündmusi, mille toimumisajad tasub juba täna
kalendrisse märkida ja sõbrad samuti külla kutsuda.

• Mulgi uisumaraton 29. jaanuar
• 88. suurjooks ümber Viljandi järve 1. mai
• Hansapäevad 2.–4. juuni
• Notafe 7.–14. juuli
• Vanamuusika festival 9.–5. juuli
• XXV Viljandi pärimusmuusika festival 27.–30. juuli
• Kunstikuu 18. august – 17. september
• Sünnipäevanädalavahetus 15.–17. september
• «Jõuluhansa» 16. ja 17. detsember

Järve ujulaosa sildade
kapitaalremont – 25 408 eurot.
Paala järve purskkaevu
uuendamine – 15 000 eurot.
Heiteväljaku rajamine –
10 000 eurot.
Kunstmuruväljaku piirdeaed – 27 500 eurot.
Järveäärsete spordirajatiste renoveerimine, sealhulgas korvpalliplatsi põranda vahetus – 20 000 eurot.
Lasteaia Mängupesa Ckorpuse katuse remont –
26 370 eurot.
Investeeringute reserv –
200 000 eurot.

Foto: Silver Tõnisson
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Kultuuri- ja spordisündmused
JAANUAR
E 16

T 17

K 18

17.00
18.00
18.00
07.00
08.30
11.30
12.00
16.30
17.30
18.00
18.00
19.00
19.00
09.00
10.30
12.05
14.00
15.00
17.15
19.00

N 19

R 20

07.00
13.00
14.00
17.00
18.00
18.30
17.15
18.00
18.30
19.00

L 21

19.00
20.00
10.00
11.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00

P 22

E 23

T 24

15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
07.00
08.30
11.00
15.00
16.30
17.00

R 27

17.30
18.00
19.00
19.00
10.30
12.00
12.05
14.00
17.15
19.00
19.00
07.00
14.00
17.00
17.00
17.00
18.00
18.30
09.00

L 28

17.00
17.15
19.00
19.00
10.00

K 25

N 26

12.00

P 29

12.00
19.00
20.00
10.00
11.00
12.00

Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Põhjamaade Ministrite Nõukogu infopäev Viljandis
Viljandi maavalitsus
Kodutütred Päikesekillu perekeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Neigong Oja kool
«LauamängudeÖÖ» Viljandi avatud noortetuba
«MuusikaSündmus»: Vind Prana Pärimusmuusika ait
Koolidevahelised võistlused korvpallis 3 x 3 Viljandi
spordikeskus
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Viljandimaa kergejõustiku «TV 10 olümpiastarti» II
etapp Paala viilhall
Kundalini jooga algajatele Viljandi joogakeskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – HC
Tallas Viljandi spordikeskus
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Päevane kontsertkohtumine: Jaan Elgula ja Toomas
Lunge Pärimusmuusika ait
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Neigong Oja kool
Mantrajooga Viljandi joogakeskus
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
«Ajuvaba reede» Viljandi avatud noortetuba
Klubi Ajaratas peoõhtu ansambliga Treffunx Sakala
keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste I liiga:
Viljandi SK – HC Tallinn Viljandi spordikeskus
«Mäng on alanud» UBB
Rockiklubi: Revalers Lennukitehas
«Tere miniliiga» käsipallis Viljandi spordikeskus
Lastetenniseturniir TP 9-10 Viljandi tennisehall
«Sätendav pimedus» esietendus UBB
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – SKA Minsk
Viljandi spordikeskus
Jäädisko Viljandi jäähall
«Suured kõllid»: Abrahami plaadi «Kaine mõistus»
esitlus Valge saal
Metsakutsu plaadi «Kuhu koer on maetud» esitlus
Cheers
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Zaporožje ZTR
Viljandi spordikeskus
«Kübarameistri võlukohver» Viljandi nukuteater
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Meeste kodu» UBB
«Tasujad» (teater Ugala) Lennukitehas
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Viljandimaa talvised meistrivõistlused
kergejõustikus Paala viilhall
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Linna mõtestajate aruteluõhtu «Haigla kesklinnas?!»
Oja kool
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
«Tasujad» (teater Ugala) Lennukitehas
Neigong Oja kool
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Pensionäride ühenduse Metsaklubi Sakala keskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Kundalini jooga algajatele Viljandi joogakeskus
«Sätendav pimedus» UBB
«Tasujad» (teater Ugala) Lennukitehas
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Kalligraafia algkursus Viljandi kunstikool
Pinksiturniir Viljandi avatud noortetuba
Neigong Oja kool
Mantrajooga Viljandi joogakeskus
EKSL koolidevahelised võistlused saalijalgpallis
Viljandi spordikeskus
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetuba
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
«Moraal» UBB
«Tantsumaja» Pärimusmuusika ait
Viljandimaa 2017. a MV saalijalgpallis Viljandi
spordikeskus
Eesti MV korvpallis, poiste miniklass Viljandi
Kesklinna kooli võimla
«Võlur Oz» UBB
Lamamiskontsert: Etnosfäär Pärimusmuusika ait
Jäädisko Viljandi jäähall
Firmade saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
«Fell in Brunch» Kohvik Fellin
Eesti MV korvpallis, poiste miniklass Viljandi
Kesklinna kooli võimla

E 30

T 31

16.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
07.00
08.30
16.30
17.00
17.15
17.30
18.00
18.00

«Kübarameistri võlukohver» Viljandi nukuteater
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Miro Gavran «Kõik meestest» (Vana Baskini teater)
Sakala keskus
«Sätendav pimedus» UBB
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Mudilase tund Viljandi linnaraamatukogu
Inglise keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Neigong Oja kool

T 14

18.00
07.00
17.15

K 15

08.30
13.00
16.00
16.30
18.00
19.00
12.05
14.00
17.00
17.15
20.00
07.00
13.00

N 16

VEEBRUAR
K 01

11.00
12.05
14.00
17.00
17.15
19.00
19.00

N 02

R 03

L 04

20.00
07.00
14.00
17.00
17.00
18.00
18.30
19.00
17.15
19.00
19.00
19.30
10.00
11.00

P 05

14.00
20.00
09.00
10.00

E 06

T 07

17.00
18.00
18.00
07.00
08.30
11.00
16.30
17.15
18.00
19.00
19.00

K 08

11.00
12.05
14.00
17.00
17.00
17.00
17.15
19.00

N 09

R 10

L 11

19.00
19.00
20.00
07.00
14.00
17.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.00
17.15
18.00
19.00
23.00
23.00
10.00
17.00
17.00

P 12

20.00
10.00

E 13

13.00
17.00

«Saabastega kass» (Viljandi laste- ja noorteteater
Reky) Sakala keskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Vene keele kursus algajatele Viljandi avatud noortetuba
Kundalini jooga algajatele Viljandi joogakeskus
«Tasujad» (teater Ugala) Lennukitehas
Tõnis Niinemets ja power-up comedy «Homme on
täna!» Pärimusmuusika ait
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Kalligraafia algkursus Viljandi kunstikool
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Kultuuriõhtud: «#5 Itaalia» Viljandi avatud noortetuba
Mantrajooga Viljandi joogakeskus
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
«Raud/Saller/2» Pärimusmuusika ait
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Harmoonia veiniklubi: veinid vanadelt viinapuudelt
Kohvik Harmoonia
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Viljandimaa talvised meistrivõistlused
kergejõustikus Paala viilhall
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Jäädisko Viljandi jäähall
«Koolitants 2017»: Viljandimaa tantsupäev Sakala
keskus
Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» Viljandi
spordikeskus
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Inglise keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
Neigong Oja kool
«LauamängudeÖÖ» Viljandi avatud noortetuba
Merle Palmiste DVD esitlus-etendus «Kuidas
dresseerida meest?» Sakala keskus
Klubi 80+ Sakala keskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Näituse «Käsitöine heaolu» avamine Sakala keskus
Vene keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
«Naeratava Kuu rännu- ja raamatulugude» õhtu
Viljandi linnaraamatukogu
Kundalini jooga algajatele Viljandi joogakeskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – HC
Kehra Viljandi spordikeskus
«Oleanna» (teater Ugala) Viljandi gümnaasium
«Sätendav pimedus» UBB
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Kalligraafia algkursus Viljandi kunstikool
Neigong Oja kool
Mantrajooga Viljandi joogakeskus
«Moraal» UBB
Tõnis Niinemets ja power-up comedy «Homme on
täna!» Pärimusmuusika ait
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
«Ajuvaba reede» Viljandi avatud noortetuba
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
«Still Out» Lennukitehas
«Eroina & Midi Culture Estonian Tour 2017» Qclub
LTK Sakala 33. karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
«Mäng on alanud» UBB
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (teater Ugala)
Grand Hotel Viljandi
Jäädisko Viljandi jäähall
Rahvusvaheline laste maadlusturniir Viljandi
spordikeskus
Represseeritute klubi kokkusaamine Sakala keskus
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus

R 17

14.00
17.00
17.00
18.00
18.30
11.00
17.00
17.00

L 18

17.15
18.30
23.00
10.00

P 19

14.00
16.00
17.00
18.00
20.00
10.00
10.00
16.00

E 20

17.00
18.00
18.00
19.00

Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Inglise keele kursus algajatele Viljandi avatud
noortetuba
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Pensionäride klubi 65+ Sakala keskus
Sõbrapäeva kokandusring Viljandi avatud noortetuba
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Neigong Oja kool
«Tasujad» (teater Ugala) Lennukitehas
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Koolilaste jooga Viljandi joogakeskus
Vene keele kursus algajatele Viljandi avatud noortetuba
Kundalini jooga algajatele Viljandi joogakeskus
BMX-i kool Viljandi avatud noortetuba
Hommikujooga Viljandi joogakeskus
Päevane kontsertkohtumine: Mari Kalkun
Pärimusmuusika ait
Jooga vanematele inimestele Viljandi joogakeskus
Kriya hatha jooga Viljandi joogakeskus
Kalligraafia algkursus Viljandi kunstikool
Neigong Oja kool
Mantrajooga Viljandi joogakeskus
Mulgi raskusheide Paala viilhall
«Emadepäev» – esietendus UBB
XV tudengite teatripäevad TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
Kundalini jooga Viljandi joogakeskus
Klubi Ajaratas Sakala keskus
«Terminaator Live» Qclub
XV tudengite teatripäevad TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
Pinksiturniir Viljandi avatud noortetuba
Tsirkus Mironof Sakala keskus
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetuba
Neigong Oja kool
Jäädisko Viljandi jäähall
XV tudengite teatripäevad TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
Naiste saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
«MuusikaSündmus»: Helin-Mari Arder ja Andy Fite
Pärimusmuusika ait
Mudilaste jooga Viljandi joogakeskus
Rasedate jooga Viljandi joogakeskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Emadepäev» UBB

KONDASE KESKUS

Näitused

Pikk tänav 8

Avatud on Urmas Viigi installatsiooni- ja illustratsiooninäitus «Muhu Inglid».
Avatud on «Punase lõngaga – Waibad ja wammused» näitus.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
17. veebruarini on avatud Viljandi aasta foto konkursi näitus.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
6. veebruarini on avatud Heigo Zimmeri fotonäitus «Ühe viipega
maalin maailma hõbedasse».
8. veebruaril avatakse näitus «Käsitöine heaolu».
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

31. jaanuarini on trepihallis avatud näitus «Valitud pärlid Tallinna
Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu baltika kogust», kus eksponeeritakse Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus asuvaid erilisemaid raamatuid.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi. Helistage ette telefonil 5367 7566, info
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 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.

