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Hansapäevad ühendasid
tuhandeid viljandlasi
Tänavuste hansapäevade ajal aset leidnud sündmused tõid kokku erakordselt palju linlasi, kes lõid võimsa kogukonnatunde.

Ugala teatri eestvedamisel toimunud aktsioon «7,58 minutiga Trepimäelt taevasse ja tagasi», kuhu kogunes eri hinnangutel 2000–3000 inimest. Ühiselt kogeti rokk-kontsertlikku atmosfääri ja rõõmu koosolemisest.
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Hansapäevade avarongkäiku oli vaatama tulnud suur hulk kohalikke elanikke. Tavapäraselt saatsid läbi vanalinna liikuvat rahvahulka narrid, kelle kohalolust on Viljandis saanud
märk, et saabunud on hansanädalavahetus.

Viljandi hansapäevadel on alati kesksel kohal olnud suur käsitöölaat. Tänavu oli see lausa rekordiliselt mitmekesine, sest oma müügikoha oli püsti pannud ligi 340 kauplejat ja
käsitöölist.

Hansapäevade avaõhtul meelitasid palju rahvast 15 kodukohvikut ja tuntud lokaali, kes
pakkusid varaste hommikutundideni söögi- ja joogipoolist. Paljud viljandlased said sel ööl
kohvikupidamist esimest korda proovida.

Viljandi
päevakeskuses
tegutseb
kaardikoda
Jaanuaris Sakala keskusesse
kolinud Viljandi päevakeskuses on eakatel võimalik
osa võtta erinevatest eakohastest huvitegevustest nagu laulmine, võimlemine,
jooga, tantsimine, käsitöö,
keraamika, male ja kabe jne.
Populaarseks on kujunenud
eakatele mõeldud jooga, keraamika ja kaardikoda. Tegutsevates ringides valmistatakse organzalilli ja kaunistatakse küünlaid salvrätitehnikas, kaardikojas valmistatakse oma kätega erinevateks tähtpäevadeks
kaarte.
Lahtiste uste päeval on eakatel olnud võimalus osa
võtta töötubadest, sealhulgas sõbrapäeva kaartide valmistamise töötoast. Sellest
tegevusest on välja kujunenud päevakeskuse väike,
enamasti kaheliikmeline
kaardikoda, mis käib koos
vähemalt üks kord kuus.
Praeguseks on päevakeskuse huvitegevuse juhi Evi Veskimäe ja käsitöötegija Aita
Leemeti käte vahel valminud Viljandi linnavalitsusele heategevusena üle 60
kaardi. Neid kaarte saadab
linnapea kõigile üle 90-aastatele eakatele sünnipäevaks
sünnipäevale järgneva kuu
esimestel päevadel. Lisaks
on need kaardid valmistanud rõõmu ka neile 100-aastastele ja vanematele, keda
linnapea ja abilinnapea isiklikult sünnipäeval õnnitlemas käivad.
Nüüdseks on kogunenud
päevakeskuse kaardikotta
teisigi huvilisi eakaid, kes
sooviksid selle käsitööga tegelda. Kaartide valmistamist
võib nimetada ka teraapiaks. See viib muremõtted
eemale, sest sa oled keskendunud ainult loomingule ja
hinges on soov teistele rõõmu valmistada. Omavalmistatud kaartides on soojust,
hoolivust, rahu, mis leevendavad meie kiiret elutempot. Iga kaart on omamoodi
ja räägib oma lugu.

Viljandi
arvudes

Vaksali tänava ehitus algab pärast jaanipäeva
Pärast pühi saab alguse
tänavune suurim tee-ehitus, kui remonti lähevad
Viljandi raudteejaama
juurdepääsuteed Vaksali
ja Metalli tänaval.
Tööde esimeses etapis alustatakse ehitusega Metalli tänaval
ning Vaksali tänava lõigus Riia
maanteest Tehnika tänavani. Se-

ni mööda Vaksali tänavat kulgenud liiklus suunatakse tööde tegemise ajaks ümber Tehnika ja
Terase tänavale. Liiklejatel palutakse jälgida ajutisi liiklusmärke.
Seni Männimäelt jala raudteejaama liikunud inimesed peavad
arvestama, et ehitusperioodi
vältel tuleb neil minna Vabriku
tänava kaudu. Vaksali tänaval
on jalakäijatele liikumisteed ta-

gatud, kuid samuti tuleb jälgida
ajutisi liiklusmärke ja ehitaja juhiseid.
Töömaaga piirnevatele kruntidele tagatakse ligipääs. Küsimuste korral palume elanikel pöörduda kohapeal töödejuhataja
poole või linnavalitsuse majandusametisse telefonil 435 4715.
Viljandi raudteejaama ühendusteed Vaksali ja Metalli täna-

va kaudu kaasajastatakse projekti «Viljandi raudteepeatuse
ühenduste arendamine» raames.
Projekti maksumus on ühtekokku 1 021 684 eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
toetus on 768 575 eurot.
Kokku rekonstrueeritakse tänavaid 1100 meetri jagu, kergteid 750 meetrit ning uusi rajatakse 633 meetrit. Rekonstruee-

ritakse 24 parkimiskohta ja rajatakse 22 uut. Tänavavalgustuspunkte rekonstrueeritakse 22
ning lisandub 15. Raudteepeatuse juurde rajatakse 8-kohaline jalgrattaparkla.
Ehituse lõpptähtaeg jääb uude
aastasse. Vaksali tänaval liigutakse töödega etapiliselt, esimesel teelõigul lõpevad tööd augusti lõpus.

• Registreeritud elanikke: 18 068
• Sünnid mais: 17
• Registreeritud töötuid: 288
• Töötusprotsent: 3,7%*
• Vabad töökohad: 179*
• Keskmine palk:
930 eurot*
* Maakonna näitajad
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Kuidas suhtute riigikogu otsusesse lubada oma liikmetele kohalike omavalitsuste
volikogudesse kuulumist?
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.

Viljandi viis
Bergenisse meeste
laulu ja võlujoogid

JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV,
avalike suhete spetsialist

Viljandi linna delegatsioon osales 9.–12. juunini Bergenis rahvusvahelistel hansapäevadel, kus
jagus palju kiidusõnu ka
möödunudaastasele Viljandi hansapeole.
Mööda hansalinnu rändaval
suursündmusel oli tänavu kohal üle 70 linna kõikjalt Euroopast. Eestist osales lisaks
Viljandile veel Pärnu, Tartu ja
Tallinna delegatsioon. Viljandi esindusest moodustasid
suurema osa meeskoori Sakala 29 lauljat. Koor andis kolm
kontserti, lisaks mitu spontaanset esinemist Viljandi
esindustelgi juures hansaturul.
Pidustused said alguse neljapäeval, 9. juunil, kui Bergeni peaväljakul leidis aset suur
rongkäik ja avatseremoonia.
Et kohalikus sadamas peatus
parasjagu mitu kruiisilaeva,
oli hansapidu uudistamas
palju huvilisi kõikjalt maailmast.
Bergeni linnapea Marte Mjøs
Persen tervitas üle Euroopa
kokku sõitnud delegaate nii
avamisel kui ka mitmel puhul
hansapäevade jooksul. Tema
põhisõnum oli ühiste väärtuste ning üksteise kultuuri ja
kauba jagamine. Samuti kõneles linnapea palju sellest, kuivõrd oluline on hansaliit ajalooliselt Bergenile olnud, sest
suur osa linna rikkusest tuli
keskajal linna just selle liidu
kaubanduse abil.
Reedel avati suur hansaturg,
kus ennast näitas üle 60 linna.
Viljandi esindustelgis sai tutvuda Bonifatiuse gildi käsitöödega. Samuti sai mekkida tea-

dusteatri Teeme Keemiat eestvedaja Mikk Mihkel Vaabeli
valmistatud võlujooke, mis
pakkusid rahvale erakordselt
palju põnevust ja meelitasid
Viljandi telgi juurde palju
möödakäijaid.
Kõige rahvarohkemaks kujunes laupäev, mil kohalike hinnangul külastas hansaturgu ja
teisi linnas toimuvaid sündmusi ligi 100 000 inimest.
Viljandi esindusel tuli hansalinnade delegaatidele teha ka
viimased kokkuvõtted mullustest hansapäevadest. Samuti
tehti kokkuvõtteid Viljandis
toimunud kunstiprogrammist
HanseLiveArtWorks. Igal sammul jagus viljandlastele vaid
kiidusõnu. Eriti toodi välja kohalike inimeste osavõtlikkust
ja abivalmidust ning laiahaardelist kultuuriprogrammi, mis
ulatus suurtelt lavadelt linnaelanike tagahoovideni. Mitme
linna esindajad ütlesid, et neile jäi Viljandist eriliselt meelde, kuidas kõik kohalikud
teadsid, mis linnas toimub ja
oskasid neid põnevate sündmuste poole suunata. Samuti
meenutati vaimustunult seda,
kuidas vanalinnas mõnesse tagahoovi sisse astudes võis eest
leida kodukohviku, kus pakuti isuäratavaid hõrgutisi.
Bergeni hansapäevade programm keskendus peaasjalikult
kohaliku kulinaaria ja merekultuuri tutvustamisele. Hansaala ümbritsenud sadamas
peatusid ajaloolised purjelaevad ning esimest korda leidis
aset kokkade meistrivõistlus
Hanse Chef. Esinemas võis näha palju kohalikke muusikuid
ja eriliselt oli rõhku pandud
sellele, et sündmustesse oleksid kaasatud lapsed.
Järgmised rahvusvahelised
hansapäevad on 2017. aastal
Hollandis Kampenis.
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JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esimees

Antud otsust on püütud õigustada mitmesuguste argumentidega, kuid minu jaoks jäävad
need kõik puudulikeks. Üks põhilisi pooltargumente, mida otsuse pooldajad välja toovad,
väidab, et tänu riigikogulaste
volikogudesse lisandumisele
kasvab volikogude kompetents
otsuseid langetada. Oma iva
võib selles olla, aga kas me
reaalselt saame Viljandi linna
või Viljandi valla näitel, kust
meie ringkonna saadikud on
enamasti valitud, väita, et töö
muutuks tänu ühe kuni kahe
saadiku lisandumisel efektiivsemaks. Julgen selles siiralt kahelda.
Volikogude põhiline töö tehakse ära selle komisjonides, kuhu
riigikogulased saavad praegugi
kuuluda. Omavalitsuse käekäigust tõsiselt huvituvad rahvasaadikud on seda ka teinud, nagu näiteks Helmen Kütt, kes juba aastaid on olnud aktiivne
sotsiaalkomisjoni liige. Seega ei
saa riigikogulased öelda, et nende võimalik panus omavalitsuse
arengusse tänu sellele otsusele
põhimõtteliselt muutub.
Ainus tõeline efekt on see, et
me hakkaks volikogu istungitel
nägema riigikogulasi, kes tõenäoliselt seal ühel või teisel
moel sõna võtaksid ehk siis saalis olevat debatti elavdaksid.
Teisalt ma väidan, et Viljandi
linnavolikogu istungitel on
praegugi tuliseid arutelusid
ning ma ei adu, mis päriselt
muutuks, kui linnast pärit riigikogulased kuu viimasel neljapäeval Viljandisse istungitele
sõidaksid?
Kokkuvõtvalt ma leian, et jällegi on tegu riigi tasandil tehtud
otsusega, millel on tegelik mõju
vaid Tallinnas ja Tartus.
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GERT ELMASTE,
Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Äsja vastu võetud seadusemuudatusel on kindlasti positiivne
mõju väiksemate omavalitsuste
tööle. Kohapealt valitud riigikogu liikmed saavad edaspidi oma
kodukoha muresid sisukamalt ja
informeeritumalt riigi tasandil
esindada ning tuua väärt teadmisi ja kompetentsi ka kohalikku volikokku. Loodetavasti lõpeb mitmetel valimistel halva
mulje jätnud niinimetatud peibutuspartide kandideerimine ja
rahvas valib tulevikus riigikokku neid isikuid, kes on tõeliselt
nende kodukohaga seotud. Siis
pole meil vaja pärast valimisi
nentida, et ringkonnast on riigikokku valitud inimene, kelle
kokkupuude kohaliku eluga on
olematu.
Enamikus Euroopa riikides on
lubatud osaleda mitme esinduskogu töös ja nii peaks see minu
arvates olema ka Eestis. Seadusemuudatusele võiksime läheneda ka nii, et nüüdsest on just
kohaliku tasandi patriootidel
võimalus riigikokku kandideerida ja seal tööd teha. Ma möönan, et keerulisem on olukord
eelkõige Tallinna kui suurima
omavalitsuse kontekstis. Tulevikus on võimalik, et samad inimesed, kes on koalitsioonis
Toompeal võivad raehoones olla sootuks teistes suhetes, kuid
heade isikuomadustega poliitikule ei peaks see olema takistuseks.
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MADIS TIMPSON,


HELMUT HALLEMAA,

Reformierakonna saadikurühma
liige

Kõigepealt peaks vast ütlema, et
see pole mingi uus teema. Riigikogu liikmed võisid osaleda valla- ja linnavolikogude töös
2005. aasta 17. oktoobrini. Siis
jõustusid 2002. aasta 27. märtsil vastu võetud riigikogu töökorra seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
muudatused, millega keelati riigikogu liikmete samaaegne kuulumine kohaliku omavalitsuse
volikogusse.
Diskuteerida võib sel teemal
mõlemat pidi. Juristina ma ütlen, et põhiseaduse järgi on kohaliku omavalitsuse aluseks
idee kogukonnast, kelle ülesanne on lahendada selle kogukonna probleeme ja korraldada kohalikes huvides kogukonna elu.
Meil pole vast siin linnas niipalju inimesi, et võiksime kellegi
teadmistest loobuda. Vastupidi:
parima otsustuse saavutamiseks
tuleb kompetentsi koondada.
Euroopas on omavalitsusüksuste ja parlamendi vahel mandaatide ühildamises erinev praktika, kuid vaid kaheksas riigis on
see keelatud.
Ma usun, et võimalus olla ühel
ajal nii riigikogus kui ka kohalikus volikogus tugevdab omavalitsuste ja parlamendi sidet kohaliku elu küsimuste lahendamisel. Tulles alguse juurde tagasi, ma mäletan veel seda aega,
mil riigikogu liige võis olla kohaliku volikogu liige. Väidan, et
volikogu kvaliteedile see kahjuks ei tulnud, pigem vastupidi.
Mina Viljandis mingit probleemi ei näe. Kaob niinimetatud
peibutuspartlus ning kui riigikogu liikmel on aega ja tahtmist
panustada kohaliku elu küsimustesse ning osaleda volikogu
istungil, siis miks me seda keelama peaksime.

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Haamrilöök on kõlanud. Me pigem ei toeta kahe tooli seadust.
Vaadates seda koos algatatud
vajaliku haldusterritoriaalse reformiga, saab öelda, et sellisel
kujul need demokraatiat ei suurenda. Pigem see väheneb, sest
kohalikus poliitikas osalejate
ring ju väheneb. Uutele tulijatele on see parim poliitikakool.
Rohelise tule saanud omavalitsuste reform vähendab omavalitsusi, rahva valitud saadikute
arv väheneb. Ühtegi märki omavalitsuste õiguste, ülesannete ja
rahastuse suurendamisest aga
pole. Järgima peaks mujal tunnustatud poliitilist kultuuri:
kandideerinu lahkugu erakonda
vahetades ka valitud kohtadelt.
Huvide konflikt on seadusesse
sisse kirjutatud. Volikogu võib
teha ja peabki tegema otsuseid,
mis ei pruugi ühtida riigikogu
omadega. Omavalitsustele pandi kohustus toetada erakoole,
raha aga ei antud. Kuidas käitunuks riigikogu liikmed linnavolikogus istudes?
Riigikogulaste kodutanumale
naasmine mullu muutis linnavolikogu tööstiili. Kompetentsi tuli juurde. Samas toodi kaasa ka
äraspidist Toompea mentaliteeti. Mitme küsimuse otsustamine
on kulgenud kiirustades, laiemate aruteludeta, asju läbi surudes.
Olgu näitena päevakeskuse teisaldamine, eakate bussisõidu
kärped, veekeskuse rajamise ettevalmistused.
Aidaku jõu ja nõuga, toetagu
meie taotlusi mäe otsas. Kandideerimine on õige, säilib side
omavalitsusega. Volikogu komisjonide töös saab osaleda. Meil
on hea näide sellisest koostööst
ja kaasalöömisest nii riigikogus
kui ka linnavolikogu sotsiaalkomisjoni ja pensionäride nõukoja
töös.

Paala järve rand avati uhke plärtsuga
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Bergeni hansapäevade avarongkäigus laulu lahti löönud Sakala
meeskoori mehi tervitasid kohalike ja turistide rõõmuhõisked.
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Viljandi kaasava
eelarve raames
korrastatud Paala
järve rannast tormasid pärast selle
ametlikku avamist esimesena
vette kohalikud
terviseujujad näitlejanna Luule Komissarovi juhtimisel, et teha esimene sümboolne
plärts. Ligi
30 000 eurot
maksma läinud
ranna korrastamine sai alguse kohalike elanike
Kalju Kuusmiku ja
Rannar Raba
ideest, millele andis oma toetushääle 305 viljandlast.
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Osale suvises
külastusmängus
«Reisi 100-ni!»
Viljandi linn koostöös Valmiera turismiinfokeskuse,
Koceni, Burtnieksi ja Beveriina maakonna ja Cesise
linnaga kutsuvad kõiki reisihuvilisi osalema suvises külastusmängus «Reisi 100-ni».
Selleks, et mängus osaleda, tuleb huvilistel võtta tasuta reisikampaania brošüür, mida on võimalik saada Valmiera, Cesise ja Viljandi turismiinfokeskustest
ning kampaanias osalevatest
turismikohtadest.
Mäng kestab 8. oktoobrini,
kui Valmieras leiab aset kuulus Simjudi laat. Osalemiseks peab käima kolmekümnest mängus osalevast kohast vähemalt kümnes, külastades igat maakonda ja
linna vähemalt ühe korra
ning kasutama seal asuvate
turismiobjektide teenuseid.
Turismiobjekte külastades
peaksid mängijad olema eriti tähelepanelikud, et õigesti vastata brošüüris olevatele küsimustele iga turismiobjekti kohta. Näiteks, milline on Gauja jõe järskude
kallaste Tunnetuste raja kõige levinum puuliik, kes elasid vanasti Valmiermuiža hobusetallides; kui kõrge on
Viljandi vana veetorn? Õige
vastuse korral saate erilise
kleebise, mis tuleb kleepida
kampaania brošüüri.
Kui on läbitud vähemalt
kümme objekti, saab täidetud reisikampaania brošüüri 22. oktoobrini viia või saata posti teel Valmiera turismiinfokeskusse (Riia tänav
10, Valmiera), Cesise turismiinfokeskusse (Lossi väljak
9, Cesis) või Viljandi turismiinfokeskusse (Vabaduse
plats 6, Viljandi).
Reisikampaania lõpuüritus
on 5. novembril. Siis loositakse 31 mängija vahel välja reisikampaanias osalevate turismiobjektide välja
pandud auhinnad. Peaauhind on turismiklassi jalgratas, mille on välja pannud
Valmiera linnavalitsus, Viljandi linnavalitsus, turismitarvete kauplus Gandrs ning
Cesise kultuuri- ja turismikeskus.
Reisikampaania eesmärk
on tutvustada Eesti ja Läti
turismiobjekte mõlema riigi
100 aasta juubeli eel 2018.
aastal.
Viljandimaalt osalevad külastusmängus Viljandi vana
veetorn, Kondase keskus,
Viljandi muusem, Bonifatiuse gild ja Olustvere mõis.

15. juunil algab Viljandi linnaraamatukogus järjekordne
läbi suve kestev mäng «Suvi
raamatukogus.» Traditsiooniliselt ilmub iga nädala kolmapäeval nagu võluväel uus
ülesanne laste- ja noortekirjanduse saali. Sealt saab küsida endale osalejakaardi,
ülesande kaasa võtta või kohapeal ära lahendada. Lahendatud ülesanne peab raamatukokku tagasi jõudma ning
vastu saab osalejakaardile
templi. Eesmärk on kokku koguda kõik templid või siis nii
palju kui võimalik.
Osalejal on võimalik valida,
kas teha noorematele või vanematele lastele mõeldud
ülesanne. Kuidas otsustada,

kas oled noorem või vanem?
Iga mängija peab siinkohal arvestama kõhutundega – see
on nagu väike lisaülesanne,
mille täitmist kontrollib igaüks ise.
Mäng kestab 17. augustini.
Järjekindlatele on auhinnad.
Mäng «Suvi raamatukogus»
kestab 15. juunist kuni 17. augustini igal kolmapäeval. «Suvi raamatukogus» lõpuüritus
on 24. augustil kell 11 Viljandi linnagaleriis (raamatukogu
kolmandal korrusel).
28. juulil kell 15 on Viljandi
linnagaleriis kontsertkohtumine Ameerika viiuldaja Casey
Driesseniga.
Mõnusat suve koos raamatukoguga!

Viljandi linnaraamatukogu
on juunist augustini avatud
• Esmaspäeviti kella 10–15 (esimene korrus).
• Teisipäevast reedeni kella 10–18.
• Laupäeviti kella 10–15.
• Iga kuu viimane reede on raamatukogu sisetööpäevaks suletud.

Uus märk võtab
koha sisse tuntud
vapiroosi kõrval
Viljandi linn tutvustas mai
keskel oma uut märki ja
visuaalset identiteeti, millega antakse edasi nüüdisaegse Viljandi väärtusi.
Linnapea Ando Kivibergi sõnul
on Viljandi saanud tänapäevase,
noorusliku ja omanäolise märgi. «Pidasime uut märki ja märgisüsteemi otsima asudes oluliseks, et uus kujundus peab kokku võtma praeguse Viljandi
väärtused. Usun, et tulemus on
omanäoline ja värske disain,
mis näitab meie linna parimast
küljest,» ütles linnapea.

Inimesi ja ajastuid
ühendav märgisüsteem
Linnapea sõnul ei tähenda see
siiski, et Viljandi vapiroos linna
sümbolina kuhugi kaoks. «Valge
roosiga vapp on ja jääb Viljandi
ajalooliseks sümboliks, kuid selle kõrval võtab koha sisse nüü-

disaegne ja nooruslik märk, mis
nii omadele kui külalistele meie
linna tähistama hakkab,» rääkis
Kiviberg.
Uus Viljandi logo pöörab pilgu
nii linna ajaloole kui ka põhiväärtustele. Moodne Viljandi on
koht, mis ühendab inimesi olenemata nende vanusest ja huvidest – viljandlased on siin ja
praegu. Seetõttu pole Viljandi
identiteediks pelgalt üks sümbol, vaid märkide kogum, mis
jutustab laiema loo kõikvõimalikest linna väärtustest. Märgilt
leiab mulgi ajalooliselt tikandilt
tuttavad roosi ja sõõri, mis kannavad endas ürgset jõudu. Samas on seal ka maasikas, puuriidal peesitav kass ja vulisev järv –
midagi tuttavat ka külalistele.

Tänapäevase märgi
loomine
Märgisüsteemi autor Helene Vetik Hmmm Creative Studiost

kirjeldab tööprotsessi: «Identiteedi loomise protsess pole meie
jaoks pelgalt maha istumine ja
sildi valmis vorpimine.
Eesmärk oli tuua Viljandi samale tasemele maailma parimate disainilinnade New Yorgi,
Porto, Melbourne’i ja miks mitte ka Riiaga. Uurisime, puurisime, käisime raamatukogus, külastasime klienti – siinkohal tervet linna.
Kogusime infot ja alles siis võtsime pliiatsi kätte. Näiteks seesama maasikas jõudis logo sisse
alles protsessi lõppjärgus pärast
järjekordset reisi Viljandisse.
Selle käigus sai selgeks, et antud sümbol väärib päris kindlasti eraldi välja toomist. Nii muutubki logo ja märgisüsteem organismiks, mis hingab ühes linnaga, on võimeline arenema,
vajadusel kahanema või kasvama ja kolima erinevatesse kohtadesse, taldrikust leedekraanideni.»

Noored saavad oma notafe
Noorte notafe on loomelaager ja hariduslik festival, mis annab võimaluse
õppida, areneda, vaadata,
tutvuda nii maailmakultuuri kui oma rahvakultuuriga.

Külastusmängu brošüür

Viljandi 3

Tegemist on juba üle 25 aasta
aset leidnud festivali notafe alt
väljakasvanud pilootfestivaliga,
mis sel aastal toimub esimest
korda.
Kaasatud on etenduskunstidega tegelevad noored Viljandist

ja mujalt Eestist, Indiast ja Soomest.
Festivali kavasse kuulub hulk
etendusi, mis on linnarahvale
avatud. 30. juunil kell 19 on
Koidu seltsimajas Läänemaa
ühisgümnaasiumi koolimuusikal «Valeühendus», mida on näidatud Pärnus, Tartus ja Haapsalus.
1. juulil alates kella 15 saab
Koidu seltsimajas näha etendusi Joensuu teatritrupilt FIBA,
Lasnamäe huvikooli teatritrupilt Lendav Lehm, Eesti tant-

suagentuuri õpilastelt ja eve
stuudiolt. Sissepääs on tasuta
ning vaatamiseks sobivad kõik
etendused nii suurtele ja väikestele.
2. juulil kell 14 tuleb Koidu
seltsimajas ettekandmisele ühisetendus, kus osalevad kõik loomelaagris osalejad.
Sissepääs on taas kord prii
ning oodatud nii suured kui
väiksed.
Rohkem informatsiooni leiab
Viljandi huvikooli kodulehelt
www.huvikool.ee.

Sotsiaalamet ootab
koolieelse lasteasutuse
toidupäeva toetuse taotlusi
Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. augustiks
koolieelses lasteasutuses käivate laste toitlustamise toetuse taotlusi.
Toetust saavad pered, kelle
registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle lapsed käivad linna lasteasutustes ja
kelle kolme eelneva kuu netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige 260
€, iga järgnev täisealine liige
208 € ja alaealised pereliikmed 260 €). Sissetulekutes ei

võeta arvesse riiklikke peretoetusi.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5A.
Taotluse juurde tuleb esitada
kolme eelneva kuu (1. mai –
31. juuli 2016) eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted.
 Lisainfo sotsiaalameti
telefonidel 435 4759,
528 3723 või
e-postiaadressil
karin.kiis@viljandi.ee.

Vanalinnas tutvutakse
restaureerimisvõtetega
14. juulil kella 16–18 toimub
Viljandi muuseumis ja vanalinnas tasuta seminar ja õpperingkäik. Seminaril tutvustatakse vanade majade ajastutruud korrastamist, muinsuskaitsealaseid nõudeid ja
võimalusi nende täitmiseks.
Õpperingkäigul tutvutakse
Viljandi vanalinna vanade
hoonetega, käsitletakse häid
ja halbu näiteid restaureerimisvõtetest ning antakse nõu
vanade majade korrastamiseks. Koolitust viivad läbi Kermo Jürmann ettevõttest Sääst-

vad Ehituslahendused ja Anne
Kivi muinsuskaitseametist.
Koolitus on osa projektist
«Üle-eestilised restaureerimise koolitused», mida rahastab
kultuuriministeerium programmist «Muinsuskaitse arendustegevused». Õpperingkäik
on tasuta.
 Lisainfo ja
registreerumine
www.ehituslahendused.
ee/koolitused ja
koolitus@
ehituslahendused.ee.
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Naised Köögis «See pole ainult sääskede ja siilide öö» Kaevumägi
Gruusia meesteansambel Chveneburebi Viljandi
Jaani kirik
Eesti jalgpalli maavõistlused 2016: Viljandimaa –
Tallinn Viljandi linnastaadion
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Jaanipidu: Beer Brauchen Brass Band Viljandi järve rand
Kergejõustiku hüppajate võistluse I etapp Viljandi linnastaadion
Rannazumba Viljandi järve rand
Kirjastuse Helios petangisari Viljandi järve rand
50. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
50. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
50. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi linnastaadion
50. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus

K 27
N 28
R 29
L 30

21.00
P 31

E 01

15.00

T 02

11.00

K 03

20.00
09.00

N 04

09.00
19.00
19.00

10.00
11.30
12.00
16.00

P 03

20.00
10.00
11.00
12.00
18.00

K 06
N 07
R 08
L 09

20.00
19.00

P 10
E 11
T 12
K 13
N 14

12.00
19.00
19.00
17.00
19.00
20.00
R 15
20.00
21.00

L 16

13.00

10.00
10.00
16.00
19.00

P 17

12.00
17.00

E 18
T 19

10.00
10.00
19.00

K 20

10.00
18.00

N 21

10.00
19.00

R 22

11.00
21.00

L 23

11.00
19.00

Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
Sõuderegatt «Viljandi paadimees» Viljandi järve
rand
50. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi JK
Tulevik – JK Tallinna Kalev Viljandi linnastaadion
Retropol Italofest Viljandi lauluväljak
50. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Viljandi triatlon. EKV II etapp, sprint Viljandi linnastaadion
Kirjastuse Helios petangisari Viljandi järve rand
Maailmamuusika üle Eesti: laulušamaan Murray
Kyle Sakala keskus
Viljandi BASH 2016 www.bash.ee
Viljandi BASH 2016 www.bash.ee
Viljandi BASH 2016 www.bash.ee
Melanhoolsed meestelaulud Sakala keskus
Viljandi BASH 2016 www.bash.ee
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi
JK Tulevik – FC Nõmme Kalju U21 Viljandi linnastaadion
Viljandi BASH 2016 www.bash.ee
Noore tantsu festival www.notafe.ee
Kirjastuse Helios petangisari Viljandi järve rand
Noore tantsu festival www.notafe.ee
Noore tantsu festival www.notafe.ee
Viljandi vanamuusika festival: ICHITARO trummi-show Pärimusmuusika ait
Noore tantsu festival www.notafe.ee
Viljandi vanamuusika festival: Euroopa Liidu barokkorkester Viljandi baptistikirik
Noore tantsu festival www.notafe.ee
XXI Viljandi järvejooksude ja XI kepikõnni sari
Tenniseväljakud
Viljandi vanamuusika festival: ansambel Intonacio
Viljandi Jaani kirik
Elizabeth Coleman «See on minu pidu ja teen,
mis tahan (suren või ära)» (Vana Baskini Teater)
Kaevumägi
Noore tantsu festival www.notafe.ee
«Inner Circle» LIVE in Estonia Viljandi lauluväljak
Viljandi vanamuusika festival: G. Puccini «Õde
Angelica» Viljandi Jaani kirik
Noore tantsu festival www.notafe.ee
4. lauatenniseklubi sõpruskohtumine Viljandi
spordikeskus
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
Viljandi vanamuusika festival: Orelitund. Ines
Maidre Viljandi Pauluse kirik
Viljandi vanamuusika festival: Anatoli Grindenko nimeta kvartett viola da gamba Viljandi baptistikirik
Kirjastuse Helios petangisari Viljandi järve rand
Viljandi vanamuusika festival: projektlavastus
«Elu madalal maal» Pärimusmuusika ait
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Piip ja Tuut püstijalakomöödias «Loomad» Kaevumägi
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi Linnastaadion
Rannavolle lastelaager Viljandi järve rand
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi JK
Tulevik – JK Tallinna Kalev Viljandi linnastaadion
Rannavolle noorte EKV III etapp Viljandi järve rand
Anne Veski juubelikontsert «Ma tänan teid» Viljandi lauluväljak
Rannavolle noorte EKV III etapp Viljandi järve rand
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, IB liiga: JK Tulevik
II – Tartu JK Tammeka U21 Viljandi linnastaadion

Rannavolle noorte EKV III etapp Viljandi järve rand
Kirjastuse Helios petangisari Viljandi järve rand
Rannazumba Viljandi järve rand
«Klassika suveõhtus» Viljandi Pauluse kirik
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
Viljandi vanakraamiturg Raekoja park
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
41. Valter Kalami mälestusvõistlused kergejõustikus Viljandi linnastaadion
«Põlemine», C-JAM ja Kristjan Kannukene Koidu
seltsimaja
Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi lossimäed
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Rahvusvaheline noorte tenniseturniir «Airok Viljandi Open 2016» Tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir «Airok Viljandi Open 2016» Tenniseväljakud
Jaan Tätte, «Kohtumine silmapiiril» Kaevumägi
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir «Airok Viljandi Open 2016» Tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir «Airok Viljandi Open 2016» Tenniseväljakud
Orelitund: Hans Gebhard (Saksamaa) Viljandi
Pauluse kirik
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga Viljandi JK
Tulevik – Maardu LM Viljandi linnastaadion
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir «Airok Viljandi Open 2016» Tenniseväljakud
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir «Airok Viljandi Open 2016» Tenniseväljakud
Rannakäsipalli võistluste kolmas etapp Viljandi
järve rand
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir «Airok Viljandi Open 2016» Tenniseväljakud
Kirjastuse Helios petangisari Viljandi järve rand
Rannazumba Viljandi järve rand
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Tenniseväljakud
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
Kirjastuse Helios petangisari Viljandi järve rand
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi
JK Tulevik – FC Flora U21 Viljandi linnastaadion
ITF Rannatenniseturniir «Karula Cup» Viljandi
järve rand
ITF Rannatenniseturniir «Karula Cup» Viljandi
järve rand
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi JK
Tulevik – Tartu FC Santos Viljandi linnastaadion
Taasiseseisvumispäeva tähistamine Viljandi Kesklinna kooli hoov
ITF Rannatenniseturniir «Karula Cup» Viljandi
järve rand
Rannazumba Viljandi järve rand
Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi linnastaadion
Puuetega inimeste laulupidu Viljandi lauluväljak
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
«Tehaserock 2016» Lennukitehas
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi
JK Tulevik – FC Nõmme Kalju U21 Viljandi linnastaadion
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«Öörändurid» (Vanemuise teater) Ugala Black Box
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Tenniseväljakud
Ettevõtete ja ühenduste jalgpalliturniir Kunstmuruväljak
Eesti jalgpalli meistrivõistlused, I liiga Viljandi JK
Tulevik -–Tallinna FC Infonet II Viljandi linnastaadion
TÜ VKA sügislaat TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias
TÜ VKA perfonksipäev Viljandi linn
Esietendus «Soo» Ugala Black Box
Piiblilaulud Viljandi Pauluse kirik

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3.
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 on jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.
Jaani kirik, Pikk tänav 6.
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella
10–14, teisipäeviti ja neljapäeviti kella 13–17, pühapäeviti kella
9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 on hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 on keskpäevapalvus.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk 8
3. augustini on avatud John Digby kollaažinäitus. Angloameerika
kunstniku ja luuletaja, kollaažikunsti tõelise maailmanime John Digby esimene isikunäitus Kondase keskuses oli 2014. aasta suvel. Näitus pälvis palju tähelepanu ning Digby erilist kollaažitehnikat oleme
muuseumi õpitubades tänaseni ohtralt kasutanud ja õpetanud.

3. augustini saab nautida ka Jean-Louis Cerisier’joonistuste, maalide ja kollaažide näitust. 2015. aastal eksponeerisime Kondase keskuses Prantsusmaa Mayenne’i piirkonna autsaiderkunstnike loomingut, kus teiste seas tegi kunstnikuna kaasa näituse kuraator
Jean-Louis Cerisier.
8. juulini on avatud Soome «Joonistusklass». Soome joonistusklassi-kunstnikerühma ühendab kirg joonistamise vastu. Kuigi rühma
liikmete hulka kuulub nii maalikunstnikke, graafikuid, fotokunstnikke, skulptoreid kui keskkonnakunstnikke, on kõigi arvates joonistusoskus kunstitegemise eelduseks.
1. septembrini saab vaadata Raul Rajangu personaalnäitust. Raul
Rajangust sai legend juba 1980. aastate lõpus, kui kunstiavalikkus
oli näinud tema maale «Näärikuusk ja õmblusmasin» (1984), «Lumememm Vana Annatoomikumi kõrval» (1986) ja «Raul Rajangu
ja tema abiliste saabumine Viljandisse» (1988). Debüteerides täiesti puhta lehena, tundmatuna ning ametlikke koole põhimõtteliselt
mitte läbinuna, mõjus ta tookordses kunstisituatsioonis kui sõõm
puhast õhku.
30. juulini on avatud Stuudio Animailm näitus «Lamenukutehnikas
nukud, dekoratsioonid ja animatsioonid». Käesolev näitus tutvustab Eestile rahvusvahelises filmimaailmas enim tähelepanu toonud
animatsioonižanrit, tuues mängu rahvajutuainelised lamenukud ja
traditsioonilised töövõtted nagu kangastelgedel kudumise, vöö punumise ja tikkimise.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
8. juulini on avatud rahvusvahelise kunstnikerühmituse Arteground
näitus «Kõik koos». Rahvusvaheline kunstnikerühmitus Arteground
koondab kunstnikke Soomest, Rootsist, Taanist, Eestist ja Lätist. See
on rühmituse viies näitus ja kunstifestival Viljandis.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
1. juulini on avatud Veera Laugu näitus «Viljandi vaated ja metsikud lilled». Vanalinna kodused tänavad, lossimäed linnulennult,
sekka aiaäärseid lilleõisi – see on värvikas kunstnikupilk, mis on
märganud Viljandit nii soojalt ja omaselt. Veera Lauk on kunstnik,
kel alati käepärast värvipliiatsid ja visandiplokk. Tema käekiri on
kerge ja lihtsalt nauditav.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna 11/1
1. juulini on avatud trepihallis Sigitas Kancevyciuse fotonäitus
«Ahoi! Inimene!» Sigitas Kancevyciuse on Leedu Taurage raamatukogu direktor ja on korraldanud üle 50 fotonäituse Leedus, Venemaal, Poolas, Gruusias, Ukrainas, Lätis. Sigitas Kancevycius viibib
Viljandis 7.–9. juunini. Oma visiidi ajal fotografeerib ta Viljandi linna ja koostab piltidest näituse.
20. juunil avatakse Tartu mänguasjamuuseumi näitus «Mänguasjamuuseum loeb». Näitusele on välja pandud raamatud, mis on sündinud eri Eesti kirjastuste ja mänguasjamuuseumi koostöös ning
milles on juttu mängimisest, mänguasjadest ja muidugi ka Tartu
mänguasjamuuseumist. Lisaks raamatutele saab näha põnevaid
mänguasju.
1.–31. juulini on avatud näitus “HOPS! Mis on sinu hobi?” Sügisel
2012 algatas Harjumaa muuseum fotokogumise kampaania, mille
jooksul paluti inimestel saata muuseumile fotosid oma vaba aja tegevustest ja hobidest Harjumaal. Oodatud olid nii tänapäevased
ülesvõtted kui vanemad jäädvustused perealbumitest. Käesolev näitus on koostatud inimeste saadetud piltidest ning Harjumaa muuseumi fotokogu parimatest paladest.
1.–30. augustini on avatud näitus «Iseseisvuse taastamine». Eesti
Rahvusarhiivi näitus «Iseseisvuse taastamine» on pühendatud laulva revolutsiooni 25. aastapäevale. Iseseisvuse taastamise stardipakkudeks on näitusel rohelise liikumise ja muinsuskaitseliikumise sünd
1987. aastal. Seejärel vaadeldakse Rahvarinde, Eesti Kongressi ja
Ülemnõukogu teadlikke samme iseseisvuse poole. Samuti saab näituse vaataja ettekujutuse põhiseaduse koostamisest, kaitsejõudude
loomisest ja välissuhtluse kujunemisest.
Viljandi muuseum, J. Laidoneri plats 10
Juuni algusest on võimalik tulla muuseumisse vaatama näitust
«Pronksspiraalidest vaselisteni». Tegemist on väga põneva näitusega, mis tutvustab üht omanäolist tava kaunistada rõivaid väikestest
traatidest keeratud spiraaltorukestest mustritega. Arheoloogia andmetel on Eesti aladel selline komme jälgitav alates viikingiajast ning
hääbus alles XIX sajandil.
Suve jooksul on võimalik osaleda põnevas mängus «Reisi 100-ni».
Tegemist on Koceni, Burtnieksi ja Beveriina maakondade ning Valmiera, Cesise ja Viljandi linnade vahelise koostööna valminud turismipakkumisega, kus osaledes on võimalik võita põnevaid auhindu.
Imagi Galerii, Tartu tänav 80b
Avatud on maailmakuulsate fotoklassikute näitus “Fotokunst”. Rahvusvaheline fotokollektsioon maailmakuulsate kui ka vähem tuntud autorite originaalteostest, esindatud on sellised ameerika fotoajaloo klassikud nagu Paul Strand, Matthew Brady ja Jean-Loup
Sieff. Näituse võtmeteos on ühe tuntuima sajandi alguse fotograafi Edward Westoni krestomaatiline lähivõte rohelisest paprikast aastast 1930 («Paprika nr 30»). Näitust ilmestavad fotograafiaga seotud ajaloolised esemed ning erialane kirjandus.

