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Foto: Silver Tõnisson
Möödunud aastal tõi Jõuluhansa raekoja parki kokku suurel hulgal viljandlasi ja külalisi, kes said osa heast muusikast ja jõulumeeleolust.

«Jõuluhansa» kutsub Viljandisse
Nädal enne jõulupühi, 17. ja 18. detsembril on kõik oodatud
viljandlaste ühisele jõulupeole ja laadale Viljandi «Jõuluhansale», mis
tänavu toimub kolmandat korda.

Võrreldes varasemate aastatega on tänavusel «Jõuluhansal» laat
suurem ja muusikaprogramm täienenud. Nii jõuab Viljandis lavale
lausa mitu nimekat artisti.
Laupäeval kell 17 musitseerib raekoja pargi laval Alen Veziko ja
kell 19 «Jõuluhansa» peaesineja Helin-Mari Arder Trio. Pühapäeva
peaesinejad Brigita Murutar ja Paul Neitsov astuvad üles kell 15.
Ülejäänud aegadel täidavad lava kaunite helidega Viljandi muusikakooli õpilased.

Avatud on jõulumaja Linnu tänav 4 majas, kus lapsed kohtuvad
jõuluvanaga, saavad saata kirju päkapiku postkontorist ja ise postkaarte meisterdada.
«Jõuluhansa» ajal saab vanalinnas sõita hobuvankriga ja külastada tasuta vana veetorni.
Raekoja pargis ja jõulumajas on avatud suur jõululaat, kust igaüks võib leida põnevaid jõulukinke. Kokku on oodata ligi 60 kauplejat.
«Jõuluhansa» on Viljandi Raekoja pargis ja Linnu tänav 4 jõulumajas avatud laupäeval, 17. detsembril kella 12–20 ja pühapäeval
kella 12–16.
Kõik «Jõuluhansa» sündmused on tasuta.

Stenbocki maja kaunistab tänavu
Viljandi laste ehitud jõulupuu
Detsembri alguses avaneb Viljandi kunstikooli õpilastel võimalus
minna uudistama Eesti Vabariigi valitsushoonet Stenbocki maja.
Pealinna ei minda siiski pelgalt huvireisile, vaid noori ootab tähtis
ülesanne – ehtida valitsushoone jõulupuu.

Viljandi kunstikooli direktori Kadri Kallast-Variku sõnul on koolipere Stenbocki maja kuuse ehtimise uudise kuulmisest saadik õhinas. «Oleme ideid kogunud. Meil on suur stend, kuhu nii õpetajad
kui lapsed on lisanud palju kavandeid. Meil on veel paar nädalat
aega, et koolis ühte korralikku päkapikutöökoda korraldada. 2.
detsembril sõidame väikese päkapikusalgaga Tallinna kuuske ehtima,» rääkis Kallast-Varik. Kolmemeetrine kuusk pannakse Stenbocki maja riigivanemate saali. Direktor avaldas lootust, et kohale sõitnud lastel õnnestub ka mõne selle maja tähtsa töötajaga kohtuda.

Riigikantselei protokollijuht Ülle-Marika Põldma ütles, et Stenbocki maja jõulupuu ehitakse igal aastal isemoodi ning kuna tulemas on laste ja noorte aasta, otsustati seekord teha ettepanek mõnele kunstikoolile. «Oleme väga rõõmsad, et esimene kool, kelle
poole pöördusime, selle pakkumise kohe vastu võttis,» lisas Põldma.
Viljandi linnapea Ando Kivibergi sõnul on Viljandi kunstikooli kutsumine valitsuse jõulukuuse kaunistusi välja mõtlema ja meisterdama märk sellest, et siin õpivad sedavõrd tublid noored, kes paistavad silma kogu Eestis. «Olen Viljandi kunstikooli ja kogu Viljandi huviharidussüsteemi üle siiralt uhke. Viljandi on tublisti pingutanud, et pakkuda meie lastele ja noortele väga hea üldhariduse
kõrval parimat huviharidust. Meie õpetajad ja koolijuhid on teinud
visalt suurepärast tööd ning seda märgatakse ka kaugemal,» märkis linnapea.

Foto: Silver Tõnisson
«Jõuluhansal» saab saata kirju päkapiku postkontorist ja kohtuda
jõuluvanaga.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 18 024
• Sünnid oktoober: 4
• Registreeritud töötuid: 269
• Töötusprotsent: 3,6*
• Vabad töökohad: 84*
• Keskmine palk: 1022*

* 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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Sotsiaalamet ootab
lasteaialaste toitlustamise
toetuse taotlusi

Viljandlase talvise
tänavahoolduse meelespea
Talve saabudes on hea meelde
tuletada põhitõed ja nõuded,
mida oma krundilt lund koristades ja libedustõrjet tehes
meeles tuleb pidada.
1. Lume- ja libedustõrjet tee
õigel ajal, järjepidevalt ja vastavalt ilmaoludele. Vajadusel
mitu korda päevas.
2. Libedustõrjeks kasuta paevõi graniidisõelmeid, peent
killustikku, liiva ja vajadusel
soola. Tuha kasutamine pole
lubatud.
3. Lumetõrjel austa kaaslinlasi. Ära kuhja kõnniteelt kokkulükatud lund sõiduteele ega
vastupidi. Kõnniteed puhasta
arvestusega, et lisaks jalakäijale mahuks liikuma ka lapsevankri ja ratastooliga. Kõnniteedelt kokkulükatud lume ladustamiseks võta kõigepealt
kasutusele rohealad või leia
sobiv koht oma kinnistu piires, alles seejärel vaaluta lumi
kõnni- ja sõidutee vahele. Ära
kuhja lund kohtadesse, kus
see segab liiklust. Puhasta
kõnnitee kogu kinnistu ulatuses, samuti ülekäikudena kasutatavad kõnniteede otsad
ning kõik avalikult kasutatavad välistrepid ja hoovide sissesõidud.

4. Eemalda õigel ajal räästasse tekkinud jääpurikad ja
katuseservades olevad lumekogumid. Lindiga või muul
moel ohukoha tähistamine ei
ole lahenduseks piisav. Purikatest või lumekogumitest tingitud õnnetusjuhtumite korral
vastutab täielikult kinnistu
omanik.
5. Parkimisel arvesta talviste
oludega. Pargi esmajoones
oma kinnistu territooriumil.
Tänaval tohib parkida ainult
piki sõiduteed. Sõiduteega risti parkimine on lubatud vaid
vastava liiklusmärgi olemasolul. Teehooldusmasinatel on
oma tööks vaja piisavalt ruumi.
Parkimine sõiduteega piirnevatel rohealadel pole lubatud.
6. Ole tähelepanelik! Lumetõrjetöödel on teehooldajatel
lubatud parkimise korraldamiseks ja hooldustööde tegemiseks paigaldada ajutisi liiklusmärke.
7. Ära jäta oma autot pikaks
perioodiks tänavale seisma.
Autole, mida pikemat aega ei
kasutata või mis on liikumisvõimetu, leia sobiv hoiukoht.
8. Probleemidest anna teada
telefonidel 435 4715, 435 4756
või heakord@viljandi.ee.
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Sel aastal on «Teeviit» eriti
põnev, sest sellel on uus formaat. Rohkem kui kunagi varem keskendub see noore haridusvalikute ja tegeliku tööelu kokku viimisele, et karjäärivalikud vastaksid võimalikult täpselt huvidele ja võimetele ning samal ajal tööturu
vajadustele.
Toimuvad ka huvitavad töötoad sellistel teemadel nagu
rahvusvahelised võimalused
(õpingud, töötamine, vabatahtlik töö jms), mitteformaalne õppimine, karjääriplaneerimine, tehnoloogia seos erinevate valdkondadega, tulevikuerialad, stereotüüpide
murdmine, noorte ettevõtlikkus ning tervis ja heaolu.
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Viljandimaa noored on alustanud Aktiivsete Noorte Klubiga.
Koos käiakse iga kuu esimesel
reedel kell 15.30 lennukitehases. Klubi korraldab koolitusi,
ühiseid üritusi ning aitab noortel ellu viia oma ideid ja projekte. Klubi juhendavad Ege
Enok Viljandi avatud noortetoast ja Kairi Ong Viljandimaa
Arenduskeskusest.
Järgmine kokkusaamine tuleb reedel, 2. detsembril, mil
Aktiisete Noorte Klubi sõidab
Tallinna noorte infomessile
«Teeviit». Kui sinagi tahad
meiega liituda (läheme Viljandist tellitud bussiga), siis saada hiljemalt 25. novembriks
kiri e-posti aadressil kairi.
ong@viljandimaa.ee.
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Noori kutsutakse klubisse
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tamispäevi, kuhu oodatakse
toimetulekuraskustes inimesi.
Nõustamispäevade kohta
saab rohkem infot telefonidel
5385 0005 ja 601 5122.
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Justiitsministeerium, Viljandimaa Omavalitsuste Liit ning Õigusteenuste Büroo korraldavad
Viljandi kohtumajas (Posti tänav 22) tasuta õigusabi nõus-
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Tasuta õigusabi Viljandis
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tulekutes ei võeta arvesse riiklikke peretoetusi.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna veebileheküljel ja linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a.
Taotluse juurde tuleb esitada
kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted.
Lisainfo sotsiaalameti telefonidel 435 4759 ja 528 3723
või e-posti aadressil karin.
kiis@viljandi.ee.

Kas ja kuidas võib valitsuskoalitsiooni muutus Toompeal mõjutada
Viljandi elu?
Ri

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. detsembriks lasteaialaste toitlustamise
toetuse taotlusi. Toetust saavad pered, kelle registrijärgne
elukoht on Viljandi linn, kelle
lapsed käivad linna lasteaias
ja kelle pere kolme eelneva
kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist
on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige 260
eurot, iga järgnev täisealine
liige 208 eurot ja alaealised
pereliikmed 260 eurot). Sisse-

Viljandi linnavolikogu

Juhan-Mart Salumäe,

Harri Juhani Aaltonen,

Madis Timpson,

Helmut Hallemaa,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Isamaa ja Res Publica Liit,
linnavolikogu aseesimees

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Senise praktika alusel võib väita, et omavalitsuse arengule tuleb kasuks, kui selle juhtidel on
head suhted Toompea koalitsiooniga. Kahtlemata aitab sellele kaasa linnajuhtide ja riigi
koalitsiooni kuulumine samadesse erakondadesse. Seega
teoorias võib Reformierakonna
valitsuskoalitsioonist eemale
jäämine piirata igapäevase informatsiooni vahetust linnajuhtide ja ministeeriumide vahel.
Võib-olla seetõttu tasukski edaspidi rohkem opositsiooniga
koostööd teha, sest hakkavad ju
nii Keskerakond kui ka sotsiaaldemokraadid kuuluma uude valitsusse.
Kui aga lugeda, milliseid reforme uus kolmikliit lubab ellu
viia, julgen olla optimistlik. Tuginedes meediale ja vestlustele,
mis ma olen pidanud asja juures viibivate inimestega, on
alust loota, et uus koalitsioon
annab palju kriitikat saanud
haldusreformi kavale rammusama sisu. Seega julgen arvata, et
kavandatavatest muudatustest
hakkavad kasu saama kõik omavalitsused. Palju on juttu olnud
omavalitsuste tulubaasi suurendamisest tulumaksu osa suurendamise või tasandusfondi lisarahastuse abil, seegi annab alust
arvata, et meie linn saab tulevikku silmas pidades investeerimiseks lisaraha.
Kokkuvõtvalt leian, et oluliselt
rohkem hakkavad Viljandit mõjutama kavandatavad poliitilised reformid, mitte niivõrd valitsuse koosseis. Minul on uude
koalitsiooni usku ning jään ootama, milliste konkreetsete ettepanekutega inimeste ette tullakse.

See ei muuda mitte midagi!

Igasugune valitsuskoalitsiooni
muutus mõjutab otseses või
kaudses mõttes kogu Eestit,
sealhulgas ka Viljandi linna.
Kommentaari kirjutamise hetkel pole uus koalitsioonileping
veel valmis ja sestap ei oska midagi konkreetset öelda, aga seni ajakirjanduses ilmunu põhjal
võiks üldistatult öelda, et tulevane valitsus soovib võtta suuremas summas laenu, mis omakorda tähendab elamist järeltulevate põlvede arvelt. See tähendab ka iga Viljandis elava ja
töötava inimese arvelt. Lühiajaliselt võib see populaarsust ja
valijate hääli küll tuua, aga üldiselt on riigi juhtimine pigem
maratonijooks kui sprint ja ma
usun, et mõistlikud inimesed
saavad sellest aru.
Isiklikult ootan uuelt valitsuselt eelkõige omavalitsuste rahastamise mudeli muutmist ja
finantsautonoomia suurendamist. Olen ise aidanud Arto Aasal ette valmistada sellesuunalisi ettepanekuid, mis said ka valitsusele esitatud paar nädalat
tagasi ning kahju oleks, kui tehtud töö liiva jookseks. Viljandi
linn oleks meie plaanist võitnud
umbes kaks miljonit eurot.

Keskerakonna, sotside ja IRL-i
valitsuskoalitsioon on tabude
lõhkumise liit. Muutus mõjutab
igaühe elu. Tulumaksureform
soodustab madalapalgaliste ja
kuni keskmist palka teenivate
ehk 86 protsendi tööinimeste
paremat toimetulekut. Maksuvaba tulu tõuseb 500 euroni,
see toob arvestatava netopalga
tõusu. Inimestele jääb rohkem
raha kätte. Sisuliselt liigume
astmelise tulumaksu poole.
Peame elavdama majandust:
vaja on kasvu kolm-neli protsenti. Tulevad investeeringud teedesse, taristusse ja elamuehitusse.
Ära jääb majutusasutuste käibemaksutõus. Ettevõtlust ja ettevõtjaid stimuleerib vähenev ettevõtte dividendi tulumaksu koormus.
Omavalitsusi kui inimesele lähimat haldustasandit tugevdatakse. Viljandi võit on sama, mis
teistel omavalitsustel: uus valitsus lõpetab kriisiaegsed kärped,
annab tagasi tulubaasi, muudab
selgeks tööjaotuse kohalike
omavalitsuste ja riigi vahel. Alla tulevad uued ülesanded koos
rahastusega. Haldusreform täidetakse sisuga. Lõpuks paistab
tunneli teises otsas valgus, sellest on tolku ka Viljandi linnale.
Liigutakse tasuta ühistranspordi suunas: maakondlikele transpordikeskustele läheb rohkem
raha, teenust saab pakkuda tasuta. See tuleb taastada ka Viljandi eakatele ning laiendada
õpilastele. Tasuta koolilõuna
toetus omavalitsustele kasvab.
Tõuseb õpetajate palk. Taastatakse vahendid koolide tugispetsialistide palkadeks.
Valitsus lähtub Eesti riigi ja rahva
huvidest ja on avatud. Murtakse
paigalseis, lõpeb peenhäälestuse
ajastu. Alanud on Eesti poliitika
põhimõttelised muudatused.

Talvine jää ja
lumetõrje on
iga kinnistuomaniku
kohustus
Jääpurikate eemaldamine nagu
ka kõnniteelt lume lükkamine
ja libeduse tõrjumine on kinnistuomaniku kohustus. Ohtlikud
jääpurikad on tänaval liikujaile
suureks ohuks ning purikatest
või lumekogumitest tingitud
õnnetusjuhtumite korral vastutab täielikult kinnistu omanik.

Foto: Silver Tõnisson
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Linnaraamatukogu tegus
aastalõpp

Foto: Elmo Riig
Viljandi noored sümfoonikud on lisaks kodulinnale ja Eestile kogunud kuulsust ka piiri taga, viimati Lätis Daugavpilsis toimunud festivalil.

Noored sümfoonikud teevad linnale au
TONIO TAMRA
Viljandi muusikakooli direktor
4. ja 5. novembril osales Viljandi
noorte sümfooniaorkester
Baltimaade noorte ja
harrastussümfooniaorkestrite
festivalil Daugavpilsis Lätimaal,
kus pälviti ohtralt kiidusõnu.

Festivalil astus üles 12 orkestrit – seitse Lätist, kaks Leedust
ja kolm Eestist, milles mängis
kokku üle 600 muusiku. Peale
Viljandi orkestri esindasid Eestit Nõmme muusikakooli sümfooniaorkester ja Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi kammerorkester.
Orkestri peadirigendi Riivo Jõgi sõnul oli tunda, et kogu orkester oli etteasteks korralikult
valmistunud. «Aitäh pilliõpeta-

jatele, rühmajuhendajatele ja
kontsertmeistrile. Meie kontsert
oli üks parimaid, mis minul selle orkestriga on kunagi olnud,»
ütles Jõgi. Ta lisas, et orkester
on muutunud aja jooksul väga
paindlikuks, tähelepanuga jälgitakse nii dirigenti kui kuulatakse üksteist.
Festivali Eesti-poolne korraldaja ja Eesti sümfooniaorkestrite
liidu president Jüri-Ruut Kangur
ütles, et Viljandi muusikud esinesid veenvalt, ühtlaselt ja kõrgel tasemel, orkestril on meeldiv suure sümfooniaorkestri kõla ja esitatud kavas said soleerida erinevad pillirühmad.
«Viljandi noorte sümfooniaorkester on Eesti suurimaid noorteorkestreid, täissümfooniaorkestri koosseisuga ja sellel rahvusvahelisel festivalil saime olla uhked Mulgimaa noorte suurepärase etteaste üle. Hindan

väga nende noorte pühendunud
suhtumist ja keskendumist
muusikategemisse, mis on eeskujuks paljudele.»
Kangur tõi esile ka seda, et Viljandi orkestris on ainsana Eesti
noorteorkestritest täismõõduline toimiv löökpillirühm, kus vanemad mängijad suunavad oskuslikult nooremaid ning selline professionaalsus ja kollegiaalsus on kõrgesti hinnatav.
«See, kuidas ühes väikses linnas on üles ehitatud selline suur
ja kõrgetasemeline, päris sümfooniaorkester, on väärt väga
suurt tunnustust kõigile tegijaile selle orkestri sees ja ümber
ning orkestri esinemine Baltimaade orkestrite festivalil andis
selget tunnistust, et see orkester
võib esineda Eesti noorte orkestrimängu visiitkaardina mistahes rahvusvahelisel festivalil
ja areenil,» ütles Kangur.

Viljandi noorte sümfooniaorkester on asutatud 2003. aastal.
Orkestris mängib 75 noort muusikut. Orkestri asutaja ja esimene peadirigent oli 11 aastat Harry Illak. Kollektiivi on juhatanud
Aarne Saluveer, Eri Klas, Risto
Joost, Erki Pehk, Ando Põldmäe,
Neeme Punder, aga ka kõik üldlaulupidude dirigendid. Orkestri
peadirigent on Riivo Jõgi, kontsertmeister Katrina Merily Reimand. Kollektiivi lahutamatu osa
on sümfooniaorkestri koor, mida
juhatab Maarika Reimand.
Viljandis esineb orkester 10.
detsembril muusikakooli jõulukontserdil Pauluse kirikus.
Kollektiivi tegevuse peamised
rahastajad on Viljandi linn ja
Viljandi vald. Daugavpilsi festivali toetasid Eesti kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp,
Eesti sümfooniaorkestrite liit ja
orkestrantide vanemad.

Novembris algab Viljandi
linna- ja maakonnaraamatukogudes täiskasvanute viktoriinisari «Kultuurilaine». Viktoriiniküsimused avalikustatakse kord kuus 15. kuupäeval, vastamiseks on aega kuu
lõpuni. Küsimusi koostavad
Viljandi linna- ja maakonnaraamatukogude töötajad ja
neid koostatakse nelja väljaande põhjal: Eesti Loodus,
Sirp, Sakala ja Postimehe Arter. Viktoriinisarja esimene
hooaeg kestab 2017. aasta
maikuuni. Iga kuu loositakse parimate vastajate vahel
välja auhindu.
22. novembril ja 6. detsembril kell 17 oodatakse
kõiki meisterdamishuvilisi
lapsi raamatukogu laste- ja
noortekirjanduse saali meisterdamisklubisse, kus loeme
koos mõne toreda loo ning
paneme oma käelised oskused proovile.
23. novembril alustab 11.
hooaega põhikoolide mälumäng «Pähklipureja». Õppeaasta esimene voor on pühendatud merekultuuriaastale. Oodatakse taas kõiki
põhikoolide mälumängureid.
Pisipõnni pooltund, kuhu

ootame kõiki 2–3-aastaseid
lapsi koos vanematega, toimub lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe juhendamisel raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis teisipäeval, 6.
detsembril kell 11. Veidi vanematele, 3–5-aastastele lastele mõeldud mudilastund
toimub 29. novembril kell
17, see on samuti laste- ja
noortekirjanduse saalis.
14. detsembril tehakse
kokkuvõtteid viktoriinide
«Kultuurikonksuke» ja «5L»
sügishooaegadest ning sel
puhul oodatakse tublimaid
osalejaid kell 13 Viljandi linnagaleriisse külalisega kohtuma.
12. detsembrist 16. detsembrini vallutab laste- ja
noortekirjanduse saali jõuluootus ning igal hommikul
võtab raamatukogu vastu
lastegruppe. Enne päkapikkude ja jõuluvana ootust
saab raamatukogus piparkooke krõbistades veeta rahuliku tunnikese, kuulates
jõulujutte ja meisterdades
jõulukaunistusi. Osalemiseks
on vajalik eelregistreerimine
ning täpsem info saadetakse
koolidesse ja lasteaedadesse
novembri lõpus.

Kutse ettevõtjate
ümarlauale
• Viljandi Linnavalitsus kutsub ettevõtjaid ümarlauakohtumisele 30.
novembril kell 15.30 Sakala keskuse (Tallinna tänav 5, Viljandi) II
korruse sammassaali.
• Ümarlaual arutletakse Viljandi kesklinna arenduse ja tänapäevastamise üle.
• Osalemiseks palume eelregistreerida e-posti aadressil kai.oja@
viljandi.ee hiljemalt 24. novembril.

Näitusterohke jõulukuu
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

18. detsembrini saab vaadata
Viljandimaal Tarvastu lähedal
1863. aastal sündinud ja 1916.
aastal Saksamaal Düsseldorfis
surnud Tõnis Grenzsteini 17 õlimaali, nelja reprot ja raamatuillustratsioone. Eksponeeritavad
teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogust.
Avatud on Margus Meinarti
maalinäitus «Kondamine». Margus Meinart on tundlik maalijanatuur, kelle intuitiivselt sündinud värvile allutatud väljapanekus leidub Viljandi vaateid,
portreid, abstrakte ja lilli. Viimasel ajal on ta oma loomingus
liikunud enam ekspressiivsuse,
lihtsustamise ja kerguse poole.
Margus Meinart on käesoleva
näituse kohta öelnud: «Välja on
pandud pilte erinevatest kohtadest ja aegadest, erineva meeleolu ja tõukejõuga tehtuid. On
otsitud värvidega, on ehk hulku-

mist ja kolamist. Kondamine tekitab enda ümber tühja ruumi.
Selles võib konnata ängiga, aga
võib ka mõnuga.»
LINNAGALERII,

Tallinna tänav 11/1
2. detsembrini on avatud Meiu
Mündi maalinäitus «Enne lund».
Meiu Münt on lõpetanud Tartu
ülikooli filosoofiateaduskonna
maalikunsti erialal (1999), olnud maalimise õppejõud Tartu
kõrgemas kunstikoolis, juhendab kunstikursusi. Osalenud aktiivselt paljudel näitustel nii
Eestis kui välismaal. 2014. aastal sai Meiu Münt Ado Vabbe nimelise kunstipreemia.
Meiu Mündi looming on tundlik, mõistukõneline, isiklik ja samas üldinimlik, selles segunevad ängistus ja õnnetunne, vastuhakk ja leppimine, lootusetus
ja usk paremasse homsesse.
5. detsembrist saab nautida Helle Vahersalu maalinäitust «Maa-

lid 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 maalidest. Helle Vahersalu töid on ka
Tartu Kunstimuuseumi ja KUMU
kogudes.
SAKALA KESKUS,

Tallinna tänav 5
8. detsembrini on avatud Eva
Elise Olli maalinäitus Viljandi
vaadetest. Imearmsad, sooja
koloriidiga, postkaardilikud pildid Viljandi vanalinna tänavatest loovad õdusa ja idüllilise
miljöö.
Eva Elise Olli on noor Tartu
kunstnik, kes on õppinud lisaks
maalikunstile ka kirjandust.
Näitusel olevad tööd on sündinud mõtetest ja lugudest, mis
räägivad linna, inimese ja looduse kihilisest ja kirjust suhtest.

Eva Eliise on viimasel ajal tihti Viljandisse jalutama sattunud
ja nii on sündinud õlimaaliseeria «Paksuks toidetud tuvi».
Sammassaalis on 8. detsembrini avatud Viljandi gümnaasiuminoorte korraldatud näitus
«NN & MA ehk noortelt noortele ja mitte ainult». Näituse panid andekate koolikaaslaste loomingust kokku kaks tegusat
gümnasisti Markkos Martma ja
Karl-Erik Salm. Väljas on pildid
fantaasiamaastikest meisterlike
portreejoonistusteni.
12. detsembril avatakse jalutussaalis Eesti kunstikoolide liidu
näitus «Kiviküla maalides». Näituse tööd valmisid sel suvel Kivikülas Läänemaal Eesti kunstikoolide liidu korraldatud kunstiõpetajate maalilaagris. Teemaks oli akvarell- ja akrüülmaal. See on rändnäitus, mis
alustas teekonda Lihulast ning
liigub mööda Eestit, peatudes
osalejate kodukohtades.

VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Krjukov, jääb üle vaid saatust
tänada.

1. novembrist on trepihallis
avatud näitus «Lapsepõlvelood», mis on Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumi koostatud
rändnäitus, mis jutustab Eesti
näitlejate ja muusikute lapsepõlvemälestustest ja -unistustest koos armsate beebifotodega muuseumi arhiivist. Kas juba õrnas kujunemiseas võib ära
tunda särava ande kohalolu
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, mis pilli mängis tulevane
priimabaleriin Kaie Kõrb ning
kes on Eesti kuulsaim klaverikolistaja. Et juhuse läbi said
näitlejateks Ita Ever ja Jüri

GALERII SUPERSONICUM

Tallinna tänav 11/1

Koidu seltsimajas, Jakobsoni tänav 18
24. novembril kell 22 eksperimentaalmuusika festival «Noisy
November».
1. detsembril kell 22 eksperimentaalmuusika festival «Noisy
November».
Festivali raames kuuleb improviseeritud kompositsioone, mis
sisaldavad helisalvestisi, arvuti
genereeritud toone, raadiomüra, instrumentaalhelisid ja sünteetilisi helimustreid. Seal kohtab imaginaarset heliruumi, mida võib kujutleda kui jäätunud
tundramaastikku. Külmas toimuvad igasugused protsessid
aeglasemalt, mis annab võimaluse tähelepanelikult jälgida
peeneid helitekstuure. Live kostab läbi mitme helikanali, mis
pakuvad erinevat helikogemust
sõltuvalt kuulaja asukohast.
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Ühisnädal: piparkookide küpsetamine Puuetega
Inimeste Nõukoda
Mudilaste jooga Oja kool
Lauamänguõhtu Viljandi avatud noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
Hommikujooga Oja kool
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi
linnaraamatukogu
Inglise keele kursus Viljandi avatud noortetuba
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Tõuksitrenn: algajad ja tüdrukud Viljandi avatud
noortetuba
Jazziklubi: TÜ VKA muusikaosakonna tudengid
Kohvik Fellin
Ühisnädal: hoidiste degusteerimine Puuetega
Inimeste Nõukoda
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Solani ja Ludvigi suur juusturalli»
(Norra, 2015) Sakala keskus
Ühisnädal: piparkookide küpsetamine MTÜ Vinger
Koolilaste jooga Oja kool
Ühisnädal: Viljandimaa OTT-i mõttering OTT-i
toiduait
Vene keele kursus Viljandi avatud noortetuba
Punase roosiprossi meisterdamise õpituba
Bonifatiuse gild
Mihkel Raua autogrammitund Viljandi Rahva Raamat
Kundalini jooga Oja kool
Kinokolmapäev: «Solani ja Ludvigi suur juusturalli»
(Norra, 2015) Sakala keskus
«Meeste kodu» UBB
Jasm Messengers nr 12: Philly Joe’s houseband
special Džässibaar Jasm
Hommikujooga Oja kool
Eesti Politsei Spordiliidu korvpallimeistrivõistlused
Viljandi spordikeskus
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
«Pal tänava poisid» (VAT Teater) Sakala keskus
Rahvusvaheline õhtu: #2 Ungari Viljandi avatud
noortetuba
Tõuksitrenn: edasijõudnud Viljandi avatud
noortetuba
«Noisy November» vol. 4: Arma Agharta (Leedu) ja
Sabotanic Garden (Soome) Helikunstigalerii
Supersonicum
Eesti Politsei Spordiliidu korvpallimeistrivõistlused
Viljandi spordikeskus
Teeküünlakaardi meisterdamise õpituba Bonifatiuse
gild
«Moraal» UBB
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
Tantsumaja Pärimusmuusika ait
Tudengiduo: Mart Nõmm ja Jaan-Eerik Aardam
Kohvik Fellin
Frankie Animal esitleb: vinüülipidu Viljandis
(akustiline) Džässibaar Jasm
Õdus õlleõhtu Seasaare Teater
«Lollidemaa» (Tallinna Kammerteater) Männimäe
külalistemaja
Eesti MV pikamaasõudmises C2 Viljandi
spordikeskus
Loeng Tõnis Grenzsteini elust ja tegevusest Kondase
keskus
Karpide valmistamise õpituba Bonifatiuse Gild
«Mäng on alanud» UBB
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
Advendiaja algus Viljandis Vabaduse plats
Igamehe paarismängu tenniseturniir «Naksakas»
Viljandi tennisehall
Jäädisko Viljandi jäähall
«MuusikaSündmus»: Anna Põldvee & Erki Pärnoja
Pärimusmuusika ait
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Mudilaste jooga Oja kool
Lauamänguõhtu Viljandi avatud noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
Jazziklubi: Fusion II Džässibaar Jasm
Hommikujooga Oja kool
«Kureke ja hernetont» Viljandi nukuteater
Inglise keele ettelugemisvõistlus Viljandi
linnaraamatukogu
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Inglise keele kursus Viljandi avatud noortetuba
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
«Omakultuuriakadeemia»: Ivar Põllu Oja kool
Tõuksitrenn: algajad ja tüdrukud Viljandi avatud
noortetuba
Sinitrii albumi esitluskontsert Džässibaar Jasm
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev «Meie viimane tango» (ArgentiinaSaksamaa, 2015) Sakala keskus
Koolilaste jooga Oja kool
Vene keele kursus Viljandi avatud noortetuba
«Ääremärkused»: loeng ja vestlusring teemal
«Autism ja loomingulisus» Kondase keskus
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
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Kundalini jooga Oja kool
Kinokolmapäev «Meie viimane tango» (ArgentiinaSaksamaa, 2015) Sakala keskus
Eesti käsipalli meistrivõistlused: Viljandi HC –
Viimsi/Tööriistamarket Viljandi spordikeskus
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio”»– missa
erinevatel rahvastel Pärimusmuusika ait
«Jasm Messengers» nr 13 Džässibaar Jasm
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Hommikujooga Oja kool
«Rapuntsel» (Viljandi laste- ja noorteteater Reky)
Sakala keskus
«Kureke ja hernetont» Viljandi nukuteater
Eesti võrkpalli meistrivõistlused, naiste meistriliiga:
Audentese SG/Noortekoondis – TÜ/Eeden Viljandi
spordikeskus
Tõuksitrenn: edasijõudnud Viljandi avatud
noortetuba
Komöödiaõhtu «Ükskord juhtus nii...» Seasaare Teater
«Noisy November» vol. 5: «Punkt Nihu» (Eesti) ja
Der Arkaiska Rösten (Rootsi) Helikunstigalerii
Supersonicum
Aktiivsete noorte klubi Viljandi avatud noortetuba
Teatribuss: «Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Jõuluteemalise šokolaadikaardi meisterdamise
õpituba Bonifatiuse gild
Priit Strandbergi autorikontsert «Valvab» Viljandi
Jaani kirik
«Vanaema ja Issand Jumal» UBB
Sõpruse Puiestee kontsert Lennukitehas
Harmoonia Veiniklubi: Portugali ja Hispaania reisi
pärlid Restoran Harmoonia
Shanon live Qclub
Veteranide saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Fotoalbumi meisterdamise õpituba Bonifatiuse gild
«Soo» UBB
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Ugala) Viljandi
Grand Hotel
Jäädisko Viljandi jäähall
«Kureke ja hernetont» Viljandi nukuteater
Mudilaste jooga Oja kool
Lauamänguõhtu Viljandi avatud noortetuba
Helle Vahersalu maalinäituse «Maalid XX–XXI
sajandist» avamine Viljandi linnagalerii
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Oja kool
Viljandimaa koolide rahvastepallivõistlused Viljandi
spordikeskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Koidulauliku konkurss Viljandi linnaraamatukogu
AMOK AMOR (Saksamaa-USA-Rootsi)
Pärimusmuusika ait
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi
linnaraamatukogu
Inglise keele kursus Viljandi avatud noortetuba
ATH-tugigrupi kokkusaamine Päikesekillu perekeskus
Tõuksitrenn: algajad ja tüdrukud Viljandi avatud
noortetuba
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
«Erakordselt heatahtlik mees» UBB
Swingin’ Sisters Džässibaar Jasm
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Maagiline jõulukarp» (Taani,
2016) Sakala keskus
Lõbus lugu «Päkapikk» Pärimusmuusika ait
Koolilaste jooga Oja kool
Vene keele kursus Viljandi avatud noortetuba
Kundalini jooga Oja kool
Kinokolmapäev: «Maagiline jõulukarp» (Taani,
2016) Sakala keskus
Rob Beckeri «Ürgmees» (Jan Uuspõld)
Pärimusmuusika ait
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
Jasm Messengers Džässibaar Jasm
Hommikujooga Oja kool
«Võlur OZ» UBB
Päevane kontsertkohtumine: Tanja Mihhailova
Pärimusmuusika ait
Viljandi Muusikakooli Jõulukontsert
(kammermuusika, väikesed kollektiivid) Jaani kirik
Tõuksitrenn: edasijõudnud Viljandi avatud
noortetuba
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
Komöödiaõhtu «Ükskord juhtus nii...» Seasaare Teater
Comedy Estonia esitleb: Mikael Meema «Lootusetu
romantik» Pärimusmuusika ait
Anna & the Wibes Džässibaar Jasm
Viljandimaa koolide saalijalgpalli võistlused Viljandi
spordikeskus
21. Viljandi käsitöömess Sakala keskus
«Võlur OZ» UBB
Helkurprossi meisterdamise õpituba Bonifatiuse gild
Koolimuusika tudengite jõulukontsert Kondase keskus
«Ingel sinu üle»: Janika Sillamaa, Kaarel Orumägi ja
Kalle Pilli Viljandi Pauluse kirik
«Mäng on alanud» UBB
«Tasujad» (Ugala) Lennukitehas
Mikstuur: Sid Hille Džässibaar Jasm
21. Viljandi käsitöömess Sakala keskus
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Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
«Ääremärkused»: loeng ja vestlusring teemal
«Ennustamine kui visuaalne akt» Kondase keskus
Viljandi Muusikakooli Jõulukontsert (suured
kollektiivid) Pauluse kirik
Salvrätikarbi meisterdamise õpituba Bonifatiuse gild
«Mäng on alanud» UBB
Käsipalli Balti liiga: Viljandi HC – Riia Celtnieks
Viljandi spordikeskus
Jäädisko Viljandi jäähall
«Maša ja karu» Pärimusmuusika ait
Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste I liiga:
Viljandi SK – Arcwood Viljandi spordikeskus
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – Klaipeda Viljandi
spordikeskus
«Võlur OZ» UBB
Mudilaste jooga Oja kool
Eesti kunstikoolide liidu näituse «Kiviküla maalides»
avamine Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Hommikujooga Oja kool
«Võlur OZ» UBB
Lõunakontserdid: Eeva Talsi ja Jüri Pootsmann
Pärimusmuusika ait
Inglise keele kursus Viljandi avatud noortetuba
Tõuksitrenn: algajad + tüdrukud Viljandi avatud
noortetuba
Jazziklubi: TÜ VKA muusikaosakonna tudengid
Kohvik Fellin
«Võlur OZ» UBB
Lõunakontserdid: Jalmar Vabarna ja Tanel Padar
Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev Sakala keskus
Lõunakontserdid: Jalmar Vabarna ja Tanel Padar
Pärimusmuusika ait
Kultuurikonksuke ja «5L» mälumängude lõpetamine
Viljandi linnaraamatukogu
Koolilaste jooga Oja kool
Vene keele kursus Viljandi avatud noortetuba
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Kundalini jooga Oja kool
Kinokolmapäev Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – Tapa
SK Viljandi spordikeskus
«Maša ja karu» Pärimusmuusika ait
Rütmimuusika ansamblite kontsert Viljandi
orkestrimaja
Hommikujooga Oja kool
«Võlur OZ» UBB
Lõunakontserdid: Villu Talsi ja Jaan Pehk
Pärimusmuusika ait
«Võlur OZ» UBB
Alustab uus matkaklubi «Matkasellid» Viljandi
avatud noortetuba
Tõuksitrenn: edasijõudnud Viljandi avatud
noortetuba
VOLKSTUUDIO LIVE! «Siiditee saadikud III»:
eepilised laulikud Karakalpakkiast (Usbekistan)
Pärimusmuusika ait
«Võlur OZ» UBB
Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused: A-kl
noormehed Viljandi spordikeskus
«Võlur OZ» UBB
Ajaratta klubiõhtu ansambliga Nonstop Sakala
keskus
Tantsumaja Kondase keskus
Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused: A-kl
noormehed Viljandi spordikeskus
Aastalõpu tenniseturniir Viljandi tennisehall
«Võlur OZ» UBB
«Jõuluhansa» Raekoja park
Arsise jõulukontsert Viljandi Jaani kirik
Pärnu linnaorkester: «Klassikalised jõulud» Viljandi
Pauluse kirik
«Mäng on alanud!» UBB
Jäädisko Viljandi jäähall
Eesti noorte käsipalli meistrivõistlused: A-kl
noormehed Viljandi spordikeskus
«Jõuluhansa» Raekoja park
Represseeritute klubi Sakala keskus
Maarja-Liis Ilusa ja Karl-Erik Taukari kontserdisari
«Jõulutähed» Viljandi Pauluse kirik
«Võlur OZ» UBB
«Võlur OZ» UBB
Mudilaste jooga Oja kool
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait

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.

