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Suurjooksule ümber Viljandi järve!

MATI JÜRISSON

1. mail antakse 85. korda
start jooksule ümber Viljandi järve. Lisaks selgitatakse seitsmendat korda
suurjooksu raames Eesti
meistrid pikas krossis.
Keskpäeval on kõik jooksusõbrad oodatud Viljandi linnastaadionile, et jälle kord üheskoos
ring ümber järve teha. See, kes
joosta ei jõua või ei soovi, saab

osa võtta kümnendat korda toimuvast energiakõnnist.
Sel aastal on jooksu start tõepoolest staadionil ning jooksuga seotud uuendusi on teisigi.
Sportlikud tegevused algavad
staadionil juba 30. aprilli õhtupoolikul, kui lastejooksudele on
oodatud kõige nooremad jooksusõbrad. Kell 18.45 antakse
plaanikohaselt start kümne-etapilisele koolinoorte teatejooksule ümber järve. Võistlustrassina
on kasutusel ümber järve kulgev

terviserada. Samal ajal on võimalik staadioni kõrval olevast
võistluskeskusest kätte saada
materjalid järgmise päeva stardiks ja leiab aset pastapidu.
85. ümber Viljandi järve jooksu start antakse Viljandi linnastaadionil 1. mai keskpäeval.
Kell 12.10 pääsevad rajale energiakõnnil osalejad.
Traditsiooniliselt on raja valik
osalejatele vaba. Mõlemas Viljandi järve otsas on kontrollpunkt: Orika ja Viiratsi sillal.

Folgifestivalil saab mängida
24.–27. juulini toimuva
XXII Viljandi pärimusmuusika festivali teema on
«Mäng».
Mängimine on läbi aegade meil
veres olnud ja seda väevõimuga
ära keelata pole ühelgi ajastul
õnnestunud. Mäng on tihtilugu
nii tavaline osa meie igapäevast,
et on raske vahet teha, kus ta lõpeb ja kus algab tegelikkus.
Meelelahutus on mäng, aga samas elu pärisosa.
Pärimusmuusika festival on ka
mäng, koos oma kümnete tuhandete osalejatega, kes kõik
võtavad endale mingi rolli: kes
paneb kostüümi selga, kes tõm-

bab festivali nädalavahetuseks
oma nutitelefonisse parmupilliäpi, kes proovib üle aastate, kuidas on hääletades Viljandisse
tulla.
Öeldakse, et kes minevikku ei
mäleta, elab tulevikuta. Aga kuidas teha nii, et traditsioonide
tundmine ja väärtustamine tänapäevases tulevikku vaatavas
maailmas endiselt huvi pakuks?
Kuidas tekiks huvi mujal paiknevate kultuuride vastu?
Sel suvel toimuv festival ongi
oma ülesandeks võtnud eestlaste ja teiste rahvuste kultuurilise
mineviku ja oleviku tutvustamise läbi mänguliste tegevuste.
Laulu- ja tantsumängud, muru-

mängud, sportmängud, ringmängud, vaatemängud, sõnamängud ja õnnemängud – kõik
need leiavad mingil moel koha
järgmise festivali programmis.
Ning loomulikult pillimäng –
kõige rohkem ühendab ja paneb
kaasa elama ikka muusika, mis
on vahest ainuke mäng, mida
mõistetakse kõikjal maailmas
ühtemoodi.
Festival loob mängusituatsiooni, mis liidab nii esinejaid kui
pealtvaatajaid. Tulemus ja oskused pole siin tähtsad, ka mitte
see, kas osaled mängija või kõrvalseisjana. Oluline on vaid
protsess ise ning see võib kesta
lõputult.

Korraldajad on ohutuse huvides
sisse toonud muudatuse: umbes
400 meetrit enne esimest kontrollpunkti suunatakse kõik osalejad ümber järve kulgevale terviserajale. Trassil on kaks vahefinišit, kolm joogipunkti ning ligikaudne teekonna pikkus on
12 km.
Tänaseks on end jooksule kirja
pannud üle 2500 osaleja ja kaks
esimest registreerimisvooru on
lõppenud. Kes soovib ennast veel
jooksule registreerida, saab seda

teha internetis http://www.
sportinfo.ee 27. aprilli südaööni.
25. aprillini on võimalik registreeruda jooksu sekretariaadis
Viljandimaa spordiliidus aadressil Vaksali tänav 4, mis on avatud tööpäevadel kella 9–13. 28.
ja 29. aprillil asub sekretariaat
Viljandi spordihoone fuajees
kella 12–18, 30. aprillil kella
14–20. 1. mail kella 9–11.30 on
sekretariaat Viljandi linnastaadioni kõrval paiknevas suurjooksu telgis.

Stardimaterjale saab 30. aprillil kella 14–20 ja 1. mail kella
9–11.30 staadionilt sekretariaaditelgist.
Kutsume kõiki osa saama Eesti vanimast traditsioonilisest
jooksuvõistlusest, mis sai alguse 1928. aastal ja mida korraldatakse tänavu 85. korda.

 Täpsem teave:
www.viljandijarvejooks.ee

Kondase keskuse aias toimub
emadepäeva piknik
11. mail algusega kell 13 on
Kondase keskuse aia väravad
avatud emadepäeva piknikuks. Kaasa võib võtta piknikukorvi või osta kohapeal perekohvikust küpsetisi, mida
lapsed koos emadega on valmistanud.
Värskes õhus saab nautida
mõnusat džässivõtmes muusikat Taavi Toomsalu ja Harri
Heinsoo esituses. Kondase keskuse siseruumides on valmis
pandud põrandamäng ja aias
saab osaleda põnevates töötubades.
Et maikuu on looduskaitse-

kuu, istutatakse piknikul Viljandi huvikooli loodusringi juhi Peep Tobrelutsu juhendamisel taimi ja kuulatakse näpunäiteid nende hooldamiseks.
Emad saavad koos juhendajaga valmistada ise loodusliku
kehakoorija, mille toimet võib
hiljem kodus järele proovida.
Oodata on veel teisigi üllatusi.
Vihmase ilmaga viiakse tegevused Sakala keskuse ruumidesse, seega tasub vahetult enne tähtpäeva saabumist silma
peal hoida Sakala keskuse veebi- ja Facebooki lehel.

Kes soovivad aga sel päeval
ka kontserti nautida, on oodatud kell 12 kohvikusse Fellin,
kus Kultuuridessandi raames
musitseerivad Tartu ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemia
muusikaosakonna pärimusmuusika eriala lõpetajad ning
erinevad džässkoosseisud: Ars
Apta, Tõnis Kirsipu, Sänni
Noormets, Mari Tammar, Kulno Malva ja Martin Aulis.
Kell 16 astuvad Kultuuridessandi raames kultuuriakadeemia black box’is üles teatrikunsti 10. lennu näitlejatudengid oma monolavastustega.
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Õige aeg on õppida!
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Intervjuu linnapeaga
ANDO
KIVIBERG,
linnapea

ANDO KIVIBERG, MILLISED ON
OLULISEMAD SAMMUD, MIDA
LINN PEAKS ASTUMA, ET MEELITADA SIIA TÖÖJÕUDU?

Esiteks tuleks reklaamida juba olemasolevaid töökohti
piirkondades, kus tööpuudus
on Viljandiga võrreldes suurem. Samas tuleb silmas pidada ka seda, et teistest Eesti
piirkondadest, aga miks mitte ka Põhja-Lätist, siia tööle
tulijaid ootavad ees mõningad takistused, millest kõige
suurem on eluaseme leidmine.
Kogu Eestis on hetkel tõsiseid probleeme eluasemeturu paindlikkusega. On valitsenud hoiak, et kõigil eluasemetel peavad olema peremehed ehk need inimesed, kes
mingil elamispinnal elavad,
peavad olema selle omanikud. Ühest küljest on selline
lähenemine arendanud ühiskonnas peremehetunnet, aga
teisalt on see loonud paindumatu olukorra. Seetõttu ei
ole täna võimalik vahetada
töö- ja elukohta suuremate
vahemaade taha ja erinevate
piirkondade vahel liikuda.
Põhjus on selles, et uue eluaseme peab endale ostma.
Müügipakkumisi on ka Viljandi linnas palju, kuid ostmine on keeruline, kui puudub võimalus omafinantseeringuks.
Seega on inimeste siia meelitamise üks võtmeküsimusi
üürituru olemasolu. Linn saab
siin kaasa aidata enda kasutuses olevate vahenditega. Meie
käsutuses on hetkel kaks hoonet, mille ruume oleks võimalik üürikorteritena kasutada:
üks neist on Paalalinna kooli
algklasside maja ja teine endine kutsekooli peahoone
Männimäel. Koos eraettevõtjaga võiks ühes nendest hoonetest üürikorterite loomist
proovida. Igal juhul pean ma
oluliseks, et Viljandis tekiks

“

Igal juhul
pean ma
oluliseks, et
Viljandis tekiks arvestatav üüriturg, isegi
kui see
nõuab linna
investeeringut.

Sel aastal, nagu eelmiselgi, on
täiskasvanud õppija nädala
(TÕN) juhtlauseks «Õige aeg on
õppida». Maakondades toimunud piirkondlikel aruteludel on
jõutud tõdemuseni, et TÕN-i tegevusse on vähe kaasatud lasteaedu, millel on olemas laiapõhjalised kontaktid lastevanematega. Nii on koostöös Eesti alushariduse juhtide ühenduse ja
Eesti lastevanemate liiduga et-

tevalmistamisel tegevuste kava,
mis haarab lasteaedades läbiviidavaid sellealaseid ettevõtmisi
käesoleva aasta septembris-oktoobris.
Põhjus, miks koostööpartneriks võiksid olla just lasteaiad,
on see, et need teevad iga päev
tööd vanemate suunamisel ja
koolitamisel. Lasteaias tuntakse
hästi vanemate vajadusi ja
ootusi ning osatakse tähtis info
viia nendeni õiges vormis ja
«keeles». Lasteaedade vahendusel saavutatakse kõige hõlpsamini positiivne kontakt, mille
pinnalt on hiljem hea edasi liikuda.
Ligi kolmandikul 24–65-aastastel inimestel on keeruline

8. mail kell 19 kutsub Viljandi
linnaraamatukogu «Poetry Slamile» ehk luuleprõmmile Viljandi lennukitehasesse.
«Poetry Slam» on luuletajate
omavaheline mõõduvõtt koostöös publikuga, kelle vahetu tagasiside selgitab välja õhtu võitja.
Piiranguid pole teemades, vor-

mides, luuletuste hulgas ega
lingvistikas. Aega esineda on
kolm minutit ja tekst peab olema enda kirjutatud. Publiku
lemmik sõidab traditsiooniliselt
uksest välja jalgrattaga. Kui kaugele ja kui kiiresti, otsustab ta
ise.
Poetry slam on välja kasvanud
Ameerika tööliste pubikultuu-

Lily PUSKAR
Lisandra LEIM
Madli Ann KADE
Mark Sören MARKUS
Matthias VESALAHTI
Melani KRIKONTŠUK
Mia RAID
Miia-Liisa ŽULINSKI
Mikk SOOSAAR
Märt SOOSAAR
Raiden MARTINSON
Rando TEESALU
Rimo LIPPAND
Robin KAASLA
Robin Markus PIPPER
Rom LEENURM
Samuel Albert MELIN
Sander ABEL
Sänni Lee LILL
Teele TEIDLA

rist, kus päevakajalistel teemadel ja vahetu esinemisega püüti luulekeeles tabada aja närvi.
Slam jõudis Euroopasse 90-ndate keskel ning on saanud väga
populaarseks kirjanduse viljelemise vormiks.
Sina, kes sa kirjutad, luuletad,
riimid, räpid või häälid, oled väga oodatud. Anna endast teada


ENE JUURIK

25. märtsil tähistati märtsiküüditamise 65. aastapäeva. Päeva jooksul oli
mitu üritust, mis pidid
kulmineeruma 2497
küünla süütamisega lauluväljakul.

Kõige suurem puudus on töökätest meie eksportivates ettevõtetes, nagu Toom Tekstiil, Hansa Candle, Deluxe,
Bed Factory Sweden, Aken ja
Uks ning Kolmeks. Nimetatud ettevõtete esindajad on
mulle öelnud, et nende arengu takistuseks on tööjõupuudus. Samal ajal pakuvad nad
igati konkurentsivõimelist
palka.

Meie eeliseks on keskne asukoht. Kui mõned nimetavad
Viljandit tupiklinnaks, siis mina sellega ei nõustu. Ida-lääne suunal paikneme me Pärnu, Tartu ja Loode-Venemaa
linnade vahel päris arvestataval positsioonil. Unustamata
ei saa jätta ka meie raudteeühendust Tallinnaga.

kefondide rahastused. Eesmärk
on suurendada täiskasvanute
võimalusi elukestvas õppes osalemiseks.
Kes tunneb, et soovib kaasa
rääkida täiskasvanuhariduse
valdkonna tegemistes Viljandimaal, võib endast märku anda
TÕN-i Viljandimaa koordinaatorile Pille Varuskile telefonil
5358 4495 või meiliaadressil
pille.varusk@mail.ee.
 Täpsem teave:
Maie Joala
Viljandi linnavalitsuse
haridus- ja kultuuriameti
alus- ja täiskasvanuhariduse
spetsialist
tel 435 4764

aadressil viljandislam@gmail.
com. Kirja saab ennast panna ka
ürituse õhtul.
 Rohkem infot saab
www.facebook.com/
viljandilinnaraamatukogu
või raamatukogu.viljandi.ee
tel 433 8660

Viljandis mälestati
küüditatuid

MILLISEST TÖÖJÕUST VILJANDIS HETKEL KÕIGE SUUREM
PUUDUS ON?

MIS VÕIKS OLLA VILJANDI KONKURENTSIEELIS SAMASUGUSE
SUURUSEGA LINNADE EES LÕUNA-EESTIS?

tööjõuturul konkureerida. Inimesi on väga raske õppimise
juurde tagasi tuua ning selleks
vajalik koostöö erinevate täiskasvanuhariduse osapoolte vahel ei ole hetkel piisav. Selleteemaline seminar toimus 26.
märtsil Viljandis. Kokkusaamise
korraldas Eesti täiskasvanute
koolitajate assotsiatsioon Andras, kes viib koostöös haridus- ja
teadusministeeriumiga ellu Euroopa Liidu elukestva õppe
programmi raames projekti
«AGENDA – Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava rakendamine». Selle projekti raames
koostatakse tegevuskava aastani 2020 ja planeeritakse tegevusi ajaks, mil avanevad uued tõu-

Linnaraamatukogu korraldab
kevadise luuleprõmmi

arvestatav üüriturg, isegi kui
see nõuab linna investeeringut.

Uued linnakodanikud
Adela OHTLA
Albert-Roy JUGOMÄE
Alfred METS
Anette ANT
Angeelin LUIK
Brandon SÖÖDOR
Carolina SAARD
Elenor NUGIS
Elise MÄGI
Herta Loreen LOND
Jakob ILUS
Janela BERNHARDT
Jon Joonas ROUGEJAINEN
Karl Tristan NÕGEL
Karolin ALEKSANDROV
Kenan Rico KILINÇ
Kerti SINIMETS
Kertu ALLIK
Kertu HAVIK
Liisa REILE
Liisa REIMAN

Teisipäeval, 8. aprillil käis
Viljandis koos töögrupp,
mis kavandab sügisel toimuva täiskasvanud õppija
nädala Viljandimaa üritusi. Õppenädal leiab aset
10.–17. oktoobrini.

FOTO: VILJANDI KUNSTIKOOL

Pildi «Lihavõttemunad» autor on Karoliine Kaukvere (9 a)

Kunstikoolil tuleb näitus
Viljandi kunstikool saab järgmisel aastal 10-aastaseks.
Oodata on kooli kolimist praegusest asukohast Männimäel
Viljandi kesklinna. See tähendab kindlasti muutust nii sisus
kui vormis. Enne neid vapustavaid sündmusi on paras aeg
teha vahekokkuvõte ja vaadata üle meie õpilaste viimase
aja looming.
Neljapäeval, 17. aprillil kell
17 avatakse Viljandi kunsti-

kooli õpilastööde näitus Viljandi linnagaleriis.
Näha saab nii alg- kui põhikooliealiste õpilaste pilte, fotosid, keraamikat, maale, digikunsti ja palju muud. Tere
tulemast kunstikooli ja meie
näitusele!
Linnagalerii Viljandi linnaraamatukogu kolmandal korrusel Tallinna tänav 11 on
avatud E–R kella 10–20 ja L
kella 10–16.

Mälestuspäeva hommikul kell 9
andsid Memento Viljandi ühenduse liikmed Ene Juurik ja Olaf
Samarüütel Vana-Võidus Viljandi ühendatud kutsekeskkoolis
ajalootunni, kus jutustati oma
isiklikke mälestusi elust ja olust
ning vastati õpilaste küsimustele. Saalis oli üle 200 õpilase ja
õpetaja.
Kell 13 toimus pärimusmuusika aidas märtsiküüditamise 65.
ja Viljandi Memento 25. aastapäevale pühendatud pidulik
koosviibimine. Sõna võtsid riigikogu liige Helir-Valdor Seeder,
Viljandi maavanem Lembit
Kruuse, Viljandi linnapea Ando
Kiviberg ja Viljandi omavalitsuste liidu esimees Kalevi Kaur.
Eestist küüditatuile või Siberis
sündinuile mõeldud rinnamärgid, mis valmistati märtsiküüditamise 65. aastapäeva puhul,
said 130 viljandimaalast.
Kell 14 hakkasid sajad gümna-

sistid ja skaudid koos õpetajatega Viljandi lauluväljakul küünlaid süütama. Kavas oli põlema
panna 2497 küünalt ehk üks
küünal iga Viljandimaa inimese
kohta, kes 1949. aasta märtsis
Siberi kaugustesse küüditati.
Ilm muutus aga väga tuuliseks
ja korduvast süütamisest hoolimata kippusid küünlad kustuma.
Kell 17.30 koguneti mälestusmärgi juurde, kus süüdati küünlad ja asetati kimbud. Auvalves
olid kodutütred Anette Suigusaar, Lisette Suigusaar, Meeri
Teras ja nende instruktor Tiina
Ott, samuti noorkotkad Jüri
Uluots, Tõnis Toom, Kris Gregor
Edo ja nende instruktor Henri
Paavo. Sõna võtsid linna ja maavalitsuse esindajad ning Kaitseliidu Sakala maleva pealik major Kalle Köhler.
Kell 18 leidis Jaani kirikus aset
leinapäeva kontsert-mõtisklus,
kus süüdati samuti sadu küünlaid. Jaani kiriku praost Marko
Tiitus meenutas Ukraina ärevaid
sündmusi ja Ruslan Trochynskyi
esitas laulu oma sünnimaa toetuseks.
Suur tänu kõigile, kes aitasid
mälestuspäeva läbi viia. Me ei
tohi kannatusi unustada ja õppida tuleb neist kindlasti.

Intervjuu volikogu esimehega
RANDEL
LÄNTS,
volikogu esimees

MILLISEID KOOSTÖÖKOHTI NÄETE
VILJANDI LINNA JA VILJANDI
VALLA VAHEL?

Potentsiaali koostööks on väga
palju, alates ühistest linna- ja
vallavalitsuse ning volikogude
ja nende komisjonide ühiskoos-

olekutest erinevate avalike teenuste pakkumise ja majandustegevuseni välja. Usun, et mõlemal on koostööst ja ühistegemisest vaid võita. Oleme liiga väikesed, et üksi ja isoleeritult tegutseda.
KAS VOLIKOGUDE TASANDIL ON
KOOSTÖÖKOHTI JUBA ARUTATUD?

Volikogu tasandil pole neid veel
arutatud. Mõlemad omavalitsused peavad valimisjärgse olukorraga pisut enam harjuma.

Mõistlik on selle aruteluga algust teha pärast suve.
POSTIMEHES ILMUS HILJUTI ARTIKKEL, MIS VÄIDAB, ET 2040.
AASTAKS VÄHENEB VILJANDI
RAHVAARV LIGI 30%. PAREM EI
OLE SEIS KA TEISTES LÕUNA-EESTI OMAVALITSUSTES. MIDA SAAKSIME KAS ÜKSI VÕI ÜHISELT ÄRA
TEHA, ET ELANIKKONNA VOOLU
TALLINNASSE PIDURDADA?

Kardan, et ei saagi. Ümber linna tara ehitamisest pole kasu.
Maailm on avatud ja inimesed

liiguvad sinna, kus on tööd ja
töökohti. Meie kui Viljandi linnajuhtide asi on muuta siinne
piirkond ettevõtlusele atraktiivseks.
Lisaks peame konkureerima
vaba aja veetmise võimaluste
ning elava kultuurielu pakkujana.
MILLINE ON VÄIKELINNADE OLUKORD MUJAL EUROOPAS?

Kogemused on näidanud, et üsna sarnane – väikelinnade elanikkond vananeb.
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Hansapäevadele hansariietes!

Raamatukogu
lasteosakonna tegemistest


LEA MALING,


EPP RAUDSEPP

hansahuviline

Selleks, et hansapäevadel
ajastutruu välja näha, tuleb juba aegsasti ettevalmistusi tegema hakata.
Eheda hansarõiva valmistamisega peaks hakkama
saama igaüks.
Igal aastal juunikuu esimesel
nädalavahetusel muutub Viljandi keskaegseks linnaks. Tänavatel liiguvad ringi inimesed, kes
kannavad keskajast inspireeritud kleite ja tuunikaid. Hansalaadal kaubeldakse hea ja paremaga ning käsitöölised näitavad oma aegumatuid oskusi.
Kostümeeritud inimesi on tore
vaadata ja keskajast inspireeritud kehakatted annavad ka linna hansaõhustikule palju juurde.
Praegu on just õige aeg mõelda keskaegsele riietusele, et suviseks tähtsündmuseks asjad
valmis jõuaks õmmelda. Väga
tore on ju kanda enda tehtud
kostüümi või rõivast, mis aitab
ajastule vastavat meeleolu
luua.
Viimastel aastatel on hansapäevade ajal meie linna tänavapilti juba lisandunud hulganisti
kostüüme, kuid kindlasti leidub
linnakodanike ja kaugemalt tulnud kaupmeeste seas huvilisi,
kes sooviksid endale ise keskaegse riietuse õmmelda. Liiatigi
on hansalaada üks reegel, et
kaupleja peab olema ajastukohaselt riides.
Lihtsa keskaegse kleidi või
tuunika õmblemisega peaks vähegi niidi ja nõelaga tuttav
olev inimene hakkama saama.
Oluline on, et kasutataks naturaalset materjali, seega siis villast kangast. Kleit peaks kindlasti maani ulatuma, meesterahva puhul piisab poolde säär-

de või põlvini tuunikast. Kui tekib kartus, et villane riie on suvel liiga palav, sobib tuunika
või kleidi materjaliks ka linane
kangas. Kes soovib rohkem
vaeva näha, võib õmmelda alumiseks riideesemeks linase särgi, mida palava ilmaga kanda,
sest see toimib villase all ventileerijana. Läbihigistamise
korral on kergem pesta särki
kui villast eset.
Särgi ja kleidi jaoks sobib üks
põhilõige, mis koosneb ristkülikutest ja täisnurksetest kolmnurkadest. Huvitavama kleidi
puhul võib kasutada nõndanimetatud rippvarrukate varianti,
kus varrukad kinnitatakse kleidi külge ainult selja poolt. Riietumisel pistetakse käed käiseaukudest läbi nii, et varrukad
jäävad selja peale rippu. Kleidi
või tuunika juurde kuulub kindlasti nahkvöö. Mehed võivad
vöö külge kinnitada väikese nahast koti. Naised kandsid keskajal riidest valmistatud kotti,
mis rippus pika nööri otsas põlve kohal ja kaunistati tuttidega.
Tänapäevast pikka kleiti on
võimalik mõne aksessuaariga
keskajapärasemaks teha. Tore lisand on peakott ehk kapuuts.
Mehed kandsid keskajal eest
kinnist kapuutsi, naised võisid
kanda nii kinnist kui nööbitavat
peakotti. Kapuutsi tegi uhkeks
pikk saba, mis rippus selja peal
ja mida võis vajadusel panipaigana kasutada. Keskajast on teada, et kapuuts oli täisväärtusliku kodaniku tunnus. Samal perioodil kehtis nõue, et abielus
naisterahvas ei tohtinud katmata peaga välja minna. Lihtsaim
peakate oli valge linasest riidest
pealinik. Peakatte kasutamine
annab kostüümile väga palju
juurde.
Kes aga külma pelgab, võib endale õmmelda keskaegse lõike
järgi poolringikujulise keebi.

Selleks, et keep paremini seljas
püsiks, võib selle eest sõlega
kinnitada. Kuna keskaegne riietus oli mitmekihiline ja ülestikku kanti mitut kleiti, siis tasub
meeles pidada, et vöö asetses
alati alumise kleidi peal.
14. sajandil tuli moodi väga
suurte käiseaukudega pealmine kleit, niinimetatud kuradiakendega kleit, mis võis olla
karusnahaga seestpoolt üleni
vooderdatud või ainult ääristatud.
Jalatsiteks sobivad madalad
mustast või pruunist nahast
kinnised kingad. Kellel huvi ja

aega, võib jalatsid ise valmistada. Kes aga soovib uhkemaid
jalavarje, saab need hankida
Tallinnast Olde Hansa kauplusest.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ka
keskajal kanti tööd tehes lihtsamaid riideid. Uhkemaid ja kallimast kangast kleite ning kuubesid kanti jootudel ja kirikus
käies.
Täpsem teave:
Bonifatiuse gild
bonifatiusegild@gmail.com
telefon 5814 7783 või
433 4606

Üleskutse hansakaupmeestele
• Viljandi hansapäevad 2014 meeskond kutsub hansakaupmehi osalema konkursil «Parim hansakaupleja
kostüüm». Võistluse peaauhinnaks on tasuta müügiplats 35. rahvusvahelistel hansapäevadel Viljandis
2015. aastal. Lisaks ootavad paremaid mitmed ergutusauhinnad.
• Selleks, et konkurssi võita, ei pea tegema muud, kui pidama kinni vanast heast hansalaada reeglist, mis näeb
ette, et kaupleja kannab ajastukohast riietust. Boonuspunkte annab ka võimalikult ajastutruu müügilett.
• Võitja selgitab välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad
liikmed Viljandi hansapäevad 2014 korraldusmeeskonnast ja külalised teistest hansalinnadest.
• Parima kostüümi ja müügiletiga hansakaupmees tehakse
teatavaks hansapäevade lõputseremoonial raekoja platsil pühapäeval, 7. juunil kell 15.
• Žürii arvestab hindamisel kostüümi ajastukohasust, korrektsust ja kena väljanägemist. Müügipinna puhul on
trumbiks võimalikult ajastutruu välimus ja hansalaadale
sobilik kaubavalik, mis on kenasti eksponeeritud.
• Soovitusi keskaegse kehakatte õmblemiseks leiavad
kauplejad veebilehel http://hansa.viljandi.ee/konkursslaadakauplejale/.

Maikuus tuleb Männimäe päev
25. mail tähistavad männimäelased esmakordselt
oma päeva. Kavas on üritusi igas vanuses linlastele ning aset leiab meelelahutuslik luuremäng.
Eelmisel aastal korraldas Paalalinna linnaosa oma päeva. Miks
mitte seda ka Männimäel teha?
Nii otsustatigi Jakobsoni kooli
eestvedamisel korraldada püha-

päeval, 25. mail Männimäe
päev. Päeva kordaminekule aitavad kaasa kaks Männimäe lasteaeda, kunstikool, külalistemaja ja kuus ettevõtet.
See tore päev on mõeldud just
sulle, hea männimäelane, kes sa
siin elad, töötad või õpid. Käi
kõigepealt valimas europarlamendi saadikut ja tule siis Riia
maantee 91 ehk Jakobsoni kooli juurde. Üritusi tuleb igale ea-

le alates beebikoolist ja lõpetades kabesimultaaniga, kus võib
ajusid ragistada ka saja-aastane.
Et tänavune aasta on kuulutatud liikumisaastaks, korraldame
Männimäel asuvate ettevõtete
tundmaõppimiseks luuremängu,
mille kohta saate lugeda juba
Linnalehe järgmises numbris.
Avatud on palju töötubasid,
kus saab teha puutööd, kunsti

ja käsitööd, samuti sportida ja
ujuda. Lasteaia- ja koolilapsed
annavad kontserdi ning üles astuvad ka pensionärid. Päeva lõpetab vestlusring, kus arutame,
kuidas muuta Männimäe kohaks, kus on hea töötada, õppida ja elada.
Täpsem päevakava ja Männimäe luuremängu kaart ilmuvad
maikuu 1lehes. Kohtumiseni
Männimäel!

Kooli ja akadeemia koostööst võrsus gala

MARIKA HIIE
Viljandi Kaare kooli direktori kt

9. aprillil leidis aset Kaare
kooli ja kultuuriakadeemia ühisüritus «Kaare reklaam». Õppeasutused on
koostööd teinud juba viis
aastat.
Juba 2010. aastast käivad Kaare koolis praktikal Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
huvijuhi-loovtegevuse õpetaja
eriala tudengid. Sel korral aitasid üritust läbi viia esimese kursuse üliõpilased.
Ettevalmistustega tehti algust
juba veebruaris, kui tudengid
tutvusid õpilastega. Edasi järgnes töö klassides. Koos valmistati ette kavad, mida esitleti lõppüritusel.
Autasud jagati välja üheteistkümnes kategoorias. Etteastetest jäi kõlama sõnum, et Kaare
kool pöörab tähelepanu õpilas-

te individuaalsusele ja sõbralikkusele.
Kursuse juhendaja Ülle Roometsa sõnul oli seekordne lähenemine omanäoline ja põnev.
Tudengid said väärtusliku kogemuse, töötades erivajadustega
lastega ühise eesmärgi saavutamiseks.
Ürituse korraldamine ja läbiviimine on vaid üks osa pikast
ja töömahukast praktikast.
Sündmuse kokkuvõte ja analüüs
toimub juba akadeemia seinte
vahel.
Viljandi Kaare kooli noorsootöötaja Kätlin Tatar oli 2012.
aastal ise selles koolis praktikal.
Praktikal saadud kogemus andis
julguse kooli tööle tulla. Sel aastal oli ta esmakordselt uues rollis, juhendades tudengeid. Noore õpetaja sõnul on iga kursus
erinev ning toob igal aastal uudset lähenemist. Nii sünnivadki
etteasted, mis teevad õpilaste
näod rõõmsaks ja meeled erksaks.

Üritus andis osalejatele positiivse emotsiooni.

FOTO: KAARE KOOL

«Iga lugeja on loo jaoks niisama tähtis kui kirjanik. Igal lool
on ainult üks kirjanik, aga lugejaid on sadu või tuhandeid... Ilma kirjanikuta ei
oleks lugu kunagi sündinud,
aga ilma kõigi nende tuhandete lugejateta üle kogu maailma ei oleks lool kõiki neid elusid, mida lugejad sellele annavad.» Sellise sõnumi kirjutas
lasteraamatupäeva puhul kogu maailma lastele Iirimaa
lastekirjanik Siobhan Parkinson. 2. aprillil toimus linnaraamatukogus lasteraamatupäeva täringumäng «Mõnus
jutt ja tore lugu». Linna ja
maakonna koolide 4-ndate
klasside 4-liikmelised võistkonnad tutvusid eelnevalt tänapäeva Eesti lastekirjanike
loominguga ja vastasid tärin-

gut veeretades raamatute kohta esitatud küsimustele.
Mängu võitis Paalalinna kooli võistkond koosseisus Kärt
Kinnas, Karl Kristofer Mändla,
Karl Tamm ja Nora Viikmaa. II
kohale veeretasid end Suislepa
lasteaia-algkooli ja Suure-Jaani gümnaasiumi võistkonnad.
III koha saavutas Viiratsi kool.
Raamatukogu lasteosakonda
on alati oodatud lasteaiarühmad. Lapsed saavad siin tutvuda raamatutega ja kuulata
jutte, mis kinnistavad lasteaias
kuuldud teemasid. Oleme rääkinud kevadest, tutvustanud
raamatuid ohutu liiklemise
kohta. Väga eluline on keskkonnateadlikkus. Tutvustame
raamatuid, mis õpetavad lapsi taaskasutama äraviskamiseks mõeldud materjale.
Ootame lasteaiaõpetajaid
meiega ühendust võtma.

«Kultuurikonks» lõpetab hooaja
raamatu ja roosi päeval

VERONIKA RAUDSEPP
LINNUPUU
Erinevate asutuste koostööna
valminud viktoriinisari «Kultuurikonks» lõpetab hooaja
raamatu ja roosi päeval. Paneeldiskussioon toimub Viljandi linnagaleriis 23. aprillil.
Vestlust kultuuritegelastega
juhib maakonnalehe Sakala
kultuurireporter Margus Haav.
Koostööprojekt sündis Viljandi linnaraamatukogu, Viljandi gümnaasiumi ja ajalehe
Sakala eestvedamisel. Üritust
toetasid omapoolsete auhindadega kohalikud kultuurikorraldajad: pärimusmuusika
keskus, teater Ugala, Aivar
Trallmann ja Juhan Nöps. Lisaauhindu võimaldas jagada
Eesti kultuurkapitali toetus.
Hooaja keskel liitus toetajatega maanteeamet. Kuuekuulise
võistlusperioodi (oktoober
2013 – märts 2014) jooksul
koostasid gümnasistid iga kuu
värsketes kultuuriväljaannetes
ja maakonnalehes ilmunu
põhjal 8 küsimust, mis avaldati Sakalas ja linnaraamatukogu kodulehel kuu esimesel
täisnädalal.

Teisel hooajal osales 72 vastajat, neist gümnaasiumiealisi
noori 64. Küsimusi käis viie
õpetaja juhendamisel koostamas 31 noort. Osalejate arvu
poolest oli edukaim detsembrikuu voor.
Hooaja parimaid ootavad
head auhinnad: ajalehelt
Sakala ühe kuu lehetellimus,
linnaraamatukogult kultuuriväljaande aastatellimus, pärimusmuusika keskuselt Viljandi pärimusmuusika festivali
pühapäevased päevapassid,
Aivar Trallmannilt Viljandi vanamuusika festivali pass. Auhindu panevad välja ka Erika
Viira pilatese akadeemia, Viljandi spordikeskus, Ugala teater, Viljandi linnavalitsus ja Juhan Nöps. Viktoriini kuuekuulise võistlusperioodi jooksul
parima punktiskoori kogunud
saavad teha valiku koostööpartnerite poolt välja pandud
lõppauhindade vahel – suurima skooriga osaleja saab teha
valiku esimesena, teine teisena ja nii edasi. Järelejäänud
auhinnad jagatakse kõigi osalejate vahel loosiga 23. aprillil
pärast paneeldiskussiooni.

Harrastajad peavad Sakala
keskuses kevadpidu
Sakala keskusel hakkab lõppema teine hooaeg. Lisaks sellele, et keskus täiendab linna
kultuurisündmuste valikut,
käivad roosas majas koos ka
isetegevuslased. Mitmel päeval nädalas täituvad Sakala
keskuse ruumid täiskasvanute ja lastega, kes harjutavad
laulmist või lihvivad tantsuoskust, mõnikord valmistutakse
näitemängu lavale tooma.
Ühiselt jõuti tõdemuseni, et
nüüd on aeg ka linnarahvale
näidata, millega Sakala keskuse seinte vahel igapäevaselt
tegeldakse.
3. mail peetakse hooaja lõpupidu koostöös Sakala keskuse, Viljandi linnavalitsuse
ning harrastajatega.
Publiku ette astuvad huviringid, koorid, seltsid ja tantsurühmad Sakala keskusest
ning teistest linnas tegutsevatest kollektiividest. Suured ja
väikesed isetegevuslased näitavad, mida hooaja jooksul
on õpitud ning mida vahvat
ja ilusat osatakse. Rõõmupakkuvaid esinemisi jagub
erinevate huvidega inimestele.

Publiku ette astuvad Valli
Pange laululapsed, Hedi-Kai
Pai laululapsed, tantsu- ja
moekooli Face õpilased, noorte segarühm RU-LE-ME (juhendaja Maie Tammemäe),
S-stuudio tantsijad (juhendaja Sirli Mändma), Viljandi
naiskoor Eha (dirigendid Eda
ja Esta Kivisild), Meeskoor
Sakala (dirigendid Liisi Toomsalu ja Kadi Ritsing), Maie
Roosimaa tantsurühmad Elurõõm ja Mulgi Marid, Maie
Tammemäe tantsurühm Susanna, Seasaare näitemängu
selts, rahvatantsijate naisrühm Viljandi (juhendaja Tiia
Kadalipp), idamaatantsude
tantsijad (juhendaja Kristina
Tukk), seltskonnatantsude
tantsijad (juhendajad Paul ja
Aza Rusanov), rahvatantsijate
naisrühm Leola (juhendaja
Maie Roosimaa), meesansambel Pange Poisid (juhendaja
Valli Pang), flamenkotantsijad
(juhendajad Kalli ja Tiina Pikkas ning Maarja Sharma).
Kevadpeo lõpus kõlab tantsumuusika ansamblilt Nukker
Kukeke ja õhtu lõpetab videodisko.
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Kultuuri- ja spordisündmused
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85. suurjooksu ümber Viljandi järve ühistreening
Viljandi linnastaadion
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
Eesti eriolümpia jalgpalliturniir Kunstmuruväljak
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Omakultuuriakadeemia loeng Pärimusmuusika ait
«Viljandi Jazzkaareke»: Susana Sawoff Trio (Austria) Pärimusmuusika ait
«Y-Generatsioon» Ugala teater
Jazziklubi: Harri Heinsoo Trio ja White Fox Kohvik
Fellin
Viljandimaa koolidevahelised meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Viktoriini «Kultuurikonks» lõpetamine Viljandi linnagalerii
Kinokolmapäev: «Maailma mõõtmine» (Saksamaa,
2013) Sakala keskus
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Ugala teater
Südamenädal: südameloeng Viljandi maavalitsus
Külalise kolmapäevak: Randel Länts Viljandi avatud
noortetehas
Fredy inglise keel Viljandi linnaraamatukogu
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Laulupesa Pärimusmuusika ait
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «Maailma mõõtmine» (Saksamaa,
2013) Sakala keskus
Ööülikooli loeng: Kalev Rajangu Kondase keskus
«Viljandi Jazzkaareke»: Kadri Voorand Group & Hanna Paulsberg Concept Pärimusmuusika ait
«Orav ja Ilves» Männimäe külalistemaja
Tantsunädal: Mart Kangro «waiting for tomorrow»
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Nif, Naf, Nuf’i lugu» Viljandi nukuteater
Viljandimaa Euroopa Kohvik Viljandi Kesklinna kool
«Printsess Luluu ja Härra Kere» Ugala teater
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp Viljandi tenniseväljakud
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
«Orav ja Ilves» Männimäe külalistemaja
Tantsunädal: Cabaret Rhizome «Mutantants ehk tuhat tantsu, mida tantsida enne, kui sured» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Suur üleriigiline võistumängimine Pärimusmuusika
ait
«Arabella» Teater Ugala
Eesti meistrivõistlused käsipallis, noormehed B-klass
Viljandi spordikeskus
«Ääremärkused»: Paul Firnhaber Kondase keskus
Pinksiturniir Viljandi avatud noortetehas
Tantsunädal: Viljandi vaba waldorfkooli eurütmiaetendus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Tantsumaja Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: Oleg Titov «Duetid» Teater Ugala
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste I liiga
Kunstmuruväljak
Kohvikumuusika: Jaanus Kure klaveril Kohvik Fellin
Ansambel C-duur Pubi Suur Vend
Suur kalastustarvete laat Viljandi spordikeskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis, noormehed B-klass
Viljandi spordikeskus
Tantsunädal: «Tants linnaruumis» Uku keskus ja
Centrum
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste III liiga
Kunstmuruväljak
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
Piljarditurniir Viljandi avatud noortetehas
Abraham’s Café Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: tantsuõhtu ansambliga Ivetta Trio
Sakala keskus
Tantsunädal: tantsupidu Romaan
«Eesti asi 2014!» DJ-d Märt Rannamäe ja Bill Young
Pubi Suur Vend
Eesti meistrivõistlused käsipallis, noormehed B-klass
Viljandi spordikeskus
Tantsunädal: «Tants kirikus». Valeria Januškevitši
koreograafia Pauluse kirik
«Laulukarusselli 2015» eelvoor Sakala keskus
Südamenädal: «Kõnnime koos». Kepikõnni ringkäik
Paala järve terviserada
Südamenädal: «Meeste mehine rada» Viljandi lauluväljak
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Tantsunädal: Annika Viibus «Idüll» Raekoda
«Meeste kodu» Teater Ugala
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Tantsunädal: «Premiere 2014». Mari-Liis Eskusson &
Üüve-Lydia Toompere TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Tantsunädal: Joonas Tageli koreograafia lõputöö
Teater Ugala
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
Tantsunädal: «Tants on elu läbi melu» Sakala keskus
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Tantsunädal: Tantsuteisipäev Teater Ugala
Jazziklubi: Hooaja lõpujämm Kohvik Fellin
Tantsunädal: Tantsuteisipäeva jätkupidu Romaan
Kinokolmapäev: «Mustad teemandid» (Hispaania,
Portugal 2013) Sakala keskus
85. suurjooks ümber Viljandi järve: lastejooksud Viljandi linnastaadion
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetehas
Fredy inglise keel Viljandi linnaraamatukogu
«Teatraarium» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «Mustad teemandid» (Hispaania,
Portugal 2013) Sakala keskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
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85. suurjooks ümber Viljandi järve Viljandi linnastaadion
«Parimad palad» Männimäe külalistemaja
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
«MuusikaSündmus»: sümfooniline puhkpilliorkester Drunen (Holland) Pärimusmuusika ait
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Pärimushommik: Baltazar Montanaro Pärimusmuusika ait
Viljandi tänavasõit 2014 Viljandi linnastaadion
Viljandimaa meistrivõistlused vabamaadluses Viljandi spordikeskus
«Teeme ära!» koristustalgud Viljandi avatud noortetehas
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Viljandimaa noortebänd 2014 Viljandi avatud noortetehas
Kevadpidu harrastuskollektiividega Sakala keskus
Kohvikumuusika: Ülo Mälgand klaveril Kohvik Fellin
Vanakraamiturg Sakala keskus
14. Mulgi rattamaraton Viljandi linnastaadion
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
«Arabella» Teater Ugala
«Arabella» Teater Ugala
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Kultuuridessant: tehnilise teatri etendus ja vestlusring TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Omakultuuriakadeemia loeng Pärimusmuusika ait
Monoetendused: Mihkel Kallaste, Karl-Edgar Tammi ja Silver Kaljula Pärimusmuusika ait
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «EuroEufooria» (Eesti 2014) Sakala keskus
Kergejõustiku noorte heitjate võistlus Viljandi linnastaadion
Loomeköök: unenäopüüdjad Viljandi avatud noortetehas
Fredy inglise keel Viljandi linnaraamatukogu
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
VAK Staieri seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
«Maailmale nähtamatud pisarad» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «EuroEufooria» (Eesti 2014) Sakala keskus
Suur heategevuslik põhikoolinoorte teatejooks Jakobsoni kooli staadion
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
«Viljandi Poetry Slam» Viljandi lennukitehas
«Meistrite Akadeemia»: Jaak Lutsoja ja Virgo Veldi
Sakala keskus
«Meie esimene miljon» Teater Ugala
Euroopa päev Viljandi linnaraamatukogu
Euroopa päev koolinoortele Viljandi linnaraamatukogu
«Rosencrantz ja Guildenstern on surnud» Teater Ugala
61. laste Paala järve jooks Paala järve rand
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste I liiga Viljandi linnastaadion
«Ukuaru» Teater Ugala
«Vana õngitseja» Teater Ugala
Eesti TOP 8 lauatenniseturniir Viljandi spordikeskus
Kultuuridessant: emadepäevakontsert Kohvik Fellin
Emadepäeva piknik Kondase keskuse hoov
Kultuuridessant. Monoetendused: Kristjan Lüüs,
Kristo Veinberg ja Kaija M. Kalvet Pärimusmuusika
ait
Jaanika Sillamaa kontserdituur «Rahutu» Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Emadepäevakontsert «Pea meeles head»: Birgit
Õigemeel ja Ott Lepland Pärimusmuusika ait
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Kinokolmapäev: «Wall Streeti hunt» (USA 2013)
Sakala keskus
Kooskokkamine: naadi-juustumuffinid Viljandi avatud noortetehas
Fredy inglise keel Viljandi linnaraamatukogu
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Kinokolmapäev: «Wall Streeti hunt» (USA 2013)
Sakala keskus
«Hüvastijätt juunis» (Endla) Teater Ugala
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp Viljandi tenniseväljakud
«Bassein (vett ei ole)» Teater Ugala
«Kalmistuklubi» Teater Ugala
Rahvusvaheline noorte U12 sarja tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Ajaratta klubiõhtu: Uno Kaupmees ja Lustgast Sakala keskus
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
«Sajand» Teater Ugala
Rahvusvaheline noorte U12 sarja tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Novusmängu turniir «Viljandi 2014» Viljandi spordikeskus
Viljandi JK Tulevik sulgpalliturniir Viljandi spordikeskus
Fellini toiduklubi: Eeva Relli sushi-töötuba Kohvik
Fellin
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
Aida hooaja lõpupidu: Zetod Pärimusmuusika ait
Kohvikumuusika: Jaan Jaago kitarril Kohvik Fellin
Retrovideodisko Sakala keskus
Rahvusvaheline noorte U12 sarja tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Novusmängu turniir «Viljandi 2014» Viljandi spordikeskus
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste II liiga
Kunstmuruväljak
Rahvusvaheline noorte U12 sarja tenniseturniir Viljandi tenniseväljakud
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
«Meie, mehed» Teater Ugala

Pauluse kirik, Kiriku tänav 5
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.
Jaani kirik, Pikk tänav 6
Igal pühapäeval kell 10 jumalateenistus armulauaga ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk tänav 8
Avatud on kollektsionäär Margus Punabi kogu näitus neljas ruumis.
Näitamisele tuleb eesti avangardkunsti klassika 1960. ja 1970. aastatest. Esindatud on nii rühmituste Visarid, ANK’64 kui SOUP’69
kunstnike tööd. Igal laupäeval kell 13 teeb kuraator Gregor Taul
näitusel ekskursiooni.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
10. maini saab vaadata Viljandi kunstikooli õpilastööde näitust. Kool
saab järgmisel aastal 10-aastaseks ja oodata on kooli kolimist algsest asukohast Männimäelt Viljandi kesklinna. See tähendab kindlasti muutust nii kooli sisus kui vormis. Enne neid vapustavaid sündmusi on paras aeg teha vahekokkuvõte ja vaadata üle meie õpilaste viimase aja looming. Näha saab nii alg- kui põhikooliealiste pilte, fotosid, keraamikat, maali, digikunsti jne. Lisaks astuvad üles ka
kunstikooli täiskasvanute vabaateljee liikmed.
12. mail avatakse näitus «F. C. Gundlach. Saksa moefotograafia
1950–1980.» Saksa moefotograaf Franz Christian Gundlach (s 1926
Hessenis) on läbi fotokaamera vaadanud ja jäädvustanud kolme
aastakümne jooksul 20. sajandi keskpaiga moodi ja modelle, jättes pärandiks väga tänuväärse materjali sellest ajastust huvitujatele. Modellid Gundlachi jäädvustustel ei ole lihast ja luust inimesed, vaid sümbolid, oma ajastu siluetid, ideed. Nad on glamuursed, pilkunaelutavad, judinaid tekitavalt über-esteetilised. Avamine kell 17.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
6. mail avatakse jalutussaalis lasteaedade ühistööde näitus «Loodus meie ümber». Viljandi lasteaiad on pannud seljad kokku ja teinud koos näituse oma laste rühmatöödest. Iga laps on lisanud pildile midagi, mis tal loodusest hinge on jäänud. Näitusel osalevad
loomingulised lapsed lasteaedadest Mesimumm, Midrimaa, Mängupesa, Männimäe, Karlsson ja Krõll. Avamine kell 10.30.
6. mail avatakse sammassaalis ka TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
tudengite valmistatud butafooria näitus. Kultuuriakadeemia kultuuridessandi raames täitub sammassaal butafoorsete esemetega.
Millist tõetruuduse ja fantaasia vahel žongleerivat leidlikkust neis
pärisasju jäljendavates esemetes leidub, saab tulla oma silmaga kaema. Avamine kell 21.
19. maist saab jalutussaalis nautida Viljandi huvikooli allikamakettide näitust. Huvikooli Allikaprojekti raames on valminud õpilaste
meisterdatud maketid allikatest. Juures on teave iga allika kohta
veeanalüüsist pärimuslugudeni.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
Trepihallis on 10. maini avatud MTÜ Viljandimaa Singel fotonäitus
«Elu nagu filmis».
Üldlugemissaalis on 26. aprillini avatud näitus «Siberi lood. Märtsiküüditamine 1949». Välja on pandud mälestusteraamatuid, Viljandist küüditatute dokumente ja esemeid.
Kojulaenutusosakonnas saab 30. aprillini vaadata näitust «Kaunimad Eesti raamatud 2013».
Lasteosakonnas on 30. aprillini väljas näitus «Mis lind see on?»

