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Sel aastal toob Viljandisse
pühademeeleolu Jõuluhansa
Tänavu on Viljandis esimest korda jõuluturg, mis
toob linna tõelise pühademeeleolu. 19. ja 20.
detsembril muutub Raekoja plats jõulutuledes säravaks muinasjutumaaks.
Viljandi jõuluturu moodustavad
kuus Raekoja platsil asetsevat
telki, mille sees toimub palju
põnevat. Postkontori telgis on

võimalik jõulukaarte saata ja
jõuluvanale kirjutada ning ise
jõulukaarte meisterdada.
Jõulutoitude telgis pakutakse
maitsvaid suupisteid ja jooke,
ka piparkooke saab ise valmistada.
Ka teistes telkides on igaühel
endal võimalus põnevatest tegevustest osa võtta. Jõuluehete
telgist võib kaunistusi kaasa osta ja neid seal ka ise valmistada.

Samamoodi leidub palju meisterdamist metallitelgis. Selle ees
seavad ennast sisse päris sepad,
kes metallist kauneid esemeid
taovad. Telgi sees on mitut masti käsitöölisi Viljandi kultuuriakadeemiast, kes pakuvad huvitavat tegevust igas vanuses laadalistele. Jõulukinke saab osta
ja meisterdada ka teistes telkides.
Tõelisel jõuluturul on alati ko-

hal jõuluvana ja päkapikud, kuid
nende nägemine pole Viljandis
niisama lihtne. Selleks tuleb ronida üles vanasse veetorni, kus
jõulumees ennast koos abilistega sisse seab, et laste jõulusoove, luuletusi ja laule kuulata.
Et jõulutuledes särab terve Viljandi linn, pannakse selle imetlemiseks käima jõulurong, mis
kõiki soovijaid lõbusõidule viib.
Ent põnevus ei kao ka turu-

platsilt endalt kuhugi. Seal
mängitakse mitmesuguseid
mänge, mis nõuavad nii osavust
kui taiplikku meelt. Need on
ehtsad eesti talumängud, mida
jõuluajal mängisid meie esivanemad.
Heategevusloterii pakub kindlasti palju elevust ning aitab samas toetada pühade ajal neid,
kelleni jõulutunne muidu ei
jõuaks.

Muidugi ei puudu turuplatsilt
elav muusika. Mõlemal päeval
näeb Raekoja platsil asuval laval toredaid Viljandi muusikuid.
Laupäeval on peaesinejaks Viljandi Guitar Trio.
Tule veeda hansahõnguline
pühadeaeg koos oma kaaslinlastega ning võta kaasa pere ja
sõbrad kaugemaltki.
Viljandi Jõuluhansa ootab
sind!

Hansalinnade juhid käisid Viljandit vaatamas
7.–9. novembrini Viljandis
viibinud Euroopa hansalinnade juhid tutvusid Viljandi plaanidega rahvusvaheliste hansapäevade
korraldamiseks.
Järgmisel suvel 35. rahvusvahelisi hansapäevi korraldav Viljandi võõrustas ülemöödunud nädalavahetusel ligi viitkümmet
delegaati 21 hansalinnast. Kaugeimad
külalised
olid
Hafnarfjörðuri linnast Islandil,
teised Inglismaalt, Belgiast, Hollandist, Saksamaalt, Norrast,
Rootsist, Lätist ja Venemaalt.
Külalistele tutvustati Olustvere mõisat, kus 7. novembri õhtul leidis aset linnavolikogu esimehe Randel Läntsi ja linnapea
Ando Kivibergi vastuvõtt.
8. novembril tehti põhjalik lin-

naekskursioon, mille eesmärk
muu hulgas oli tuleval suvel
korraldatavate hansapäevade
tähtsamate objektide tutvustamine. Külalistele jätsid sealjuures eriti sügava mulje Viljandi
lauluväljak ning vaated lossimägedest järvele.
Samal päeval kogunesid hansalinnade delegaadid Sakala keskusse kaks korda aastas asetleidvale töökoosolekule ehk ühiskomisjonile, kus tehti kokkuvõte
eelmise aasta Lübecki hansapäevadest ning edasi võeti vaatluse
alla 2015. aasta suursündmus
Viljandis, samuti sellele järgnevad 2016. aasta Norra linna Bergeni ja 2017. aasta Hollandi linna Kampeni hansapäevad.
Viljandi 2015. aasta rahvusvaheliste hansapäevade peakorraldaja Jaanus Kukk esines komis-

joni liikmete ees ettekandega,
milles andis ülevaate Viljandi
plaanidest järgmiseks suveks.
Komisjonile tutvustati ka Viljandi suursündmuse korraldusmeeskonda.
Õhtul mindi pärimusmuusika
aita õhtusöögile ja kontserdile.
Delegaatidele esinesid flöödi- ja
torupillimängija Merike Paberits
ning äsja rahvusvahelisel maailmamuusika festivalil WOMEX
säranud viiuldaja Maarja Nuut.
Muusikud õpetasid külalistele
sealsamas ka Eesti tantse ja
ringmänge, mis palju elevust ja
heameelt tekitasid.
Viljandist lahkudes lubasid
oma piirkondi ja riike esindavad
delegaadid järgmisel suvel kindlasti Viljandis tagasi olla ja kõigi teiste hansalinnade rahvast
endaga kaasa kutsuda.

Viljandit külastasid delegaadid 21 Euroopa hansalinnast.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Tuleval aastal valitakse uus riigikogu. Millised on tähtsamad Viljandi arengut
mõjutavad otsused, mida järgmine riigikogu koosseis peaks tegema?
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.

Milleks meile Hansa?
ANDO
KIVIBERG,
Viljandi
linnapea

Viljandi rahvusvaheliste hansapäevadeni, vahest suurimate pidustusteni meie linna ajaloos, on jäänud veidi enam kui
pool aastat, korraldustöö käib
täies hoos ja külalisedki juba
kutsutud. Seepärast on ehk
just nüüd õige hetk meenutada, milleks me neid inimesi
endale külla ootame ning nendele meelelahutuse ja olmetingimuste korraldamisega nii
palju vaeva näeme.
Viljandi on hansalinn olnud
alates keskajast. Meie linna läbis kaubatee Eesti põhjarannikult Läti aladele üldsuunaga
Riia poole ning Pärnust Tartu
poole viiv talvetee. See oli ka
eelduseks Viljandi võtmisele
Hansa Liitu. Viljandi linna on
esimest korda hansadokumentides mainitud 1346. aastal
ühes Lübecki linnalt Tallinna
raele saadetud kirjas, mis
hoiatab Venemaalt lähetatud
võltsitud kaupade eest. Viljandi osales majanduslikult pea
kõigis Hansa sõdades, tasudes
sõjamaksu, poliitilisi asju aeti
läbi Tartu raesaadikute. (Allikas: Viljandi muuseum)
Meie kuulumine nüüdisaegsesse hansaliitu on seega igati põhjendatud. Praegusesse
Uude Hansa Liitu on Viljandi
vastu võetud just tänu ajaloolistele ürikutele, mis meie liikmelisust kinnitavad.
Tänane hansaliit on aga midagi muud, kui ta oli keskajal.
Nüüd ühendab ta linnu, kellel
on ühesugune arusaamine demokraatiast ja ausast kaubandusest, kultuuride kokkupuutel sündivast rikkusest ja soovist üksteist paremini tundma
õppida. Tänane hansaliit on
apoliitiline. Ta ei poolda ühtegi parteid ega võta sõna üheski poliitilises küsimuses.
Hansalinnade liidu president, Lübecki linnapea Bernd
Saxe ütles hiljuti Viljandis aset
leidnud liidu sügiskomisjoni
istungi avakõnes, et rahvusvaheliste hansapäevade korraldamine siin on solidaarsuse
näitamine Eestile ja kogu IdaEuroopale tänases keerulises
välispoliitilises olukorras. Seda solidaarsust ei näidata sealjuures poliitiliste avalduste või
kellegi hukkamõistmisega,
vaid lihtsalt kohaletuleku ja
üksteise kultuuri nautimisega.
Teatavasti kuulub hansaliitu ka mitu Venemaa linna, nagu näiteks muistsed kaubakeskused Pihkva ja Novgorod,
kelle jaoks järjest suletumaks
muutuvates tingimustes on
hansaliikumises osalemine
üks väheseid võimalusi läänemaailmaga sidemeid hoida
ning vaba ühiskonnaga suhelda. Pidagem meeles, et nemadki on meile oodatud ja teretulnud. Parim viis näidata,
et Vene propagandamasina
väited eurooplaste vaenuliku
suhtumise kohta venelastesse

«Tänane hansaliit on
aga midagi muud,
kui ta oli keskajal.
Nüüd ühendab ta
linnu, kellel on ühesugune arusaamine
demokraatiast ja ausast kaubandusest,
kultuuride kokkupuutel sündivast rikkusest ja soovist
üksteist paremini
tundma õppida.»
ei pea paika, on meie idanaabrite hanasadelegatsioone kohelda väärika külalislahkuse
ja sõbralikkusega. Sõprus saab
alguse naeratusest. Proovigem – see ei maksa midagi.
Kahtlemata on rahvusvahelised hansapäevad Viljandi
jaoks turundusüritus. Kümnetest linnadest siia saabuvad
tuhanded inimesed pakuvad
meile võimalust anda neile
kaasa sõnum: Viljandisse tasub tulla tagasi, sest siin on
hea ja hubane olla, siin on palju teha ning siinsed inimesed
on toredad ja sõbralikud.
Sellist sõnumit saame edasi
anda vaid siis, kui kõik linnakodanikud seda toetavad.
Hansapäevade õnnestumine
on tähtis meile kõigile ja sellest tõusev kasu jõuab samuti
kõigi viljandlasteni. Kutsun
siinkohal üles kõiki linlasi, ettevõtjaid, kultuuriinimesi,
noori ja vanu kõigilt elualadelt mõtlema, kuidas meie
linn külalistele meeldejäävaks
muuta. Ettevõtjatele pakuvad
hansapäevad võimaluse ennast parimast küljest näidata –
heasse hotelli ja söögikohta
tullakse alati meeleldi tagasi.
Mõtelge loovalt ja küsige endalt, mis oleks see, mis jätaks
teile siin külalisena olles kustumatu mulje ja mis ahvatleks
teid tulema siia tagasi.
Kutsun üles kõiki linlasi avama hansakülalistele oma koduuksed. Viljandi vanalinnas
plaanitakse hansapäevade ajal
luua kodu- ja hoovikohvikuid,
kus saab korraldada põnevaid
kontserte, luuleõhtuid ja palju muud. Samuti ootame endast märku andma inimesi,
kes oleksid valmis hansalisi
majutama. Korraldusmeekonnas on olemas eraldi inimene,
kes kodumajutuse küsimustega tegeleb. Tema kontaktandmed leiate «Üleskutsest» lehekülje allosas.
Rahvusvaheliste hansapäevade korraldusmeeskond on
töökas ja professionaalne,
kuid suure peo õnnestumiseks
on tähtis, et terve Viljandi sellele kaasa aitaks. Kui teil on
häid mõtteid ja ettepanekuid
või kui soovite lihtsalt hansapäevade õnnestumisele kaasa
aidata, siis võtke korraldajatega ühendust ja arutame plaani üheskoos läbi.
4.–7. juunil 2015. aastal
ootame tervet Eestit ja kõiki
Euroopa hansalinnu endale
külla. Võtkem nad vägevalt ja
väärikalt vastu!
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RANDEL LÄNTS
Viljandi linnavolikogu esimees,
Sotsiaaldemokraatlik erakond

Järgmise aasta riigikogu valimiste võtmeküsimus on kogu
Eesti ühtlase arengu tagamine.
Teisisõnu tähendab see elujärje
parandamist väljaspool Tallinna
ja seda ümbritsevaid valdasid.
Samuti tähendab see kohalike
omavalitsuste võimaluste ja kohustuste suurendamist, aga ka
vastutuse jagamist kogukonnaga.
Loodan, et järgmisel riigikogul
ja moodustataval valitsusel on
piisavalt julgust ja tahtmist viia
ellu haldusreform. See on pikk
ja habemega lugu, aga selle eiramine ei aita meid üle faktist,
et enamik meie omavalitsusi on
liiga väikesed ja seetõttu ka liiga vaesed, et kogukonnas muutusi ellu viia. Isegi Viljandil, mis
on Eesti elanike arvu järgi suuruselt seitsmes omavalitsus, on
üksinda raske täita talle pandud
kohustusi, rääkimata inimeste
elujärje parandamisest või piirkonna arendamisest.
Loomulikult ei saa naiivselt
ootama jääda, et ühel või teisel
ajendil suurendatakse riigipoolset rahastust. Omavalitsused
peavad ka ise pingutama, ennekõike ühistegemistes naaberomavalitsustega.
Kindlasti on omavalitsuste pädevuses näiteks ühiste investeeringute kavandamine.
Haldusreformi majandusliku
poole taustal pole vähem tähtis
ka kohaliku demokraatia areng.
Kui on, mille üle otsustada, on
ka inimesed aktiivsemad. Usun,
et meie kohalik poliitika peaks
olema kogukondlik, kus aktiivsed inimesed otsustavad oma
arengu üle ise ning vähem parteiline, kus punktinoppimise
õhinas jõudumööda üksteisele
jalga taha pannakse. Meie inimesed loovad keskkonda, milles me elame ja töötame ning
neile tuleks anda võimalus.
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JANIKA KIVISTIK
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HELMUT HALLEMAA

Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Piirdume konkreetselt Viljandi
linna puudutavate asjadega.
Neid otsuseid oleks vaja palju,
esitame ainult mõned.
1. Viljandis asuvate riigi(siht)
asutuste arendamisel on võtmetähtsus kogu linna arengule.
Pean vajalikuks riigiasutuste jätkuvat kohalolekut Viljandis. Lisaks Maaelu Edendamise Sihtasutusele tuleks tuua Viljandisse ka teisi riigiasutusi.
2. Järgmise valitsuse otsused
peaksid toetama Ugala renoveerimist, muuseumi mõistlikku
ümberkorraldamist sihtasutuseks, kultuuriakadeemia ja riigigümnaasiumi arendamist, Viljandi linna ja maakonna elanike huvide kaitsmist, seistes selle eest, et uus haigla-perearstikeskus ehitataks Euroopa Liidu
rahade toel.
3. Riik peab hakkama rohkem
toetama neid linnu, mida ei läbi riigimaanteed. Mõned linnad
on saanud saastekvoodimüügist
laekuvatest rahadest uue ja
säästliku linnavalgustuse, Viljandi mitte. Kuid Viljandil on samuti tarvis tuge. Vaja oleks eraldi programmi maakonnakeskuste riiklikuks toetamiseks, sest
keskuse arendamine mõjutaks
kogu maakonda. Riigieelarvest
tuleb eraldada rohkem vahendeid linnatänavate korrastamiseks.
4. Peame tähtsaks ettevõtluse
arendamisel vajaliku taristu loomise toetamist.
5. Viljandi vajab paremaid,
otstarbekamaid, elanike vajadusi rahuldavaid transpordiühendusi. Linna huvides võiks teha
otsuseid bussidotatsiooni suurendamiseks ja maakonnasisese
ühistranspordi paremaks korraldamiseks. Hea tuleks seista
ka reisirongiliikluse muutmise
eest, et väljumisajad ja sõiduaeg
oleksid viljandlastele sobivamad.

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Need on kõigile turvatunnet ja
heaolu tagavad asjad ja otsused.
Seisame ikka nende eest.
Linna teede olukord vajab kiiret parandamist. Tähtsaim on
Pärnu maantee ning Vaksali ja
Tallinna tänava rekonstrueerimine. Keskerakond taastab kütuseaktsiisist vähemalt 15 protsendi
eraldamise kohalikele teedele
ning tõstab selle järk-järgult tegelikule teede hooldamiseks ja
kestmiseks vajalikule tasemele.
Vaja on ka edukaid projekte.
Tasuta ühistranspordi teema on
Eestis päevakorral. Viljandis oleme sellest ära teinud esimese
osa, eakate tasuta sõidu. Keskerakond loob efektiivse üle-eestilise
maakonnasisese tasuta ühistranspordi süsteemi.
Keskerakonna toel oli just Viljandi linn tasuta koolitoiduga esimeste seas. Nüüd hakkavad seda
saama kõik õpilased. Ka lasteaias
peab toit olema tasuta. Peame
siin vajalikuks oma jõududega
veel enne seda hakata andma vähemalt hommikusööki.
Tähtis on iga töökoht. Kogu
Eestis tuleb soodustada uute töökohtade loomist ja neid ka luua.
Konkreetsed objektid, mille eest
seisame, on sotsiaalkeskus, kergliiklus- ja kõnniteed Reinu tee
äärsel tööstusalal, koolini viival
Riia maanteel ja Uuel tänaval
ning Valuoja orus, Viljandi järve
promenaad, Männimäe laste
mänguväljak ja teised.
Ja veel ühest ringi käivast «tondist». Keskerakond tunnustab
omavalitsuste vabadust liituda
või seda mitte teha. 731-aastase
Viljandi staatus ja maine iseseisva, tugeva ja maakonnakeskse
areneva linnana peab säilima.
See on kogu piirkonnale edasise
arengu garant. Kui tekib vajadus,
tuleb korraldada tõeline referendum.
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KALEV HELI
Reformierakonna fraktsiooni liige

Et alanud on uus Euroopa Liidu
rahastusperiood, siis kahtlemata mõjutab Viljandi arengut suuresti see, milliseks kujunevad eri
valdkondade meetmed. Kahtlemata on tähtis roll nii uue parlamendi kui ka valitsuse liikmetel selles, et uued meetmed võimaldaksid omavalitsustel lahendada just neid probleeme, kust
king kõige rohkem pigistab.
Nii peaksid näiteks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meetme tingimused võimaldama Viljandisse
rajada kauaoodatud ujula-veekeskuse, mis eeldab aga professionaalsust ja head tahet nii
meetme koostaja kui ka taotleja
poolt. Keskkonnateemaliste
meetmete kaudu tuleks üritada
tänavavalgustuse säästlikumaks
muutmist, haridusmeetmete kaudu koolivõrgu lõplikku korrastamist ning huvikoolide renoveerimist ja palju muud sellist. Kahtlemata sõltub Viljandi areng ka
sellest, milliseks kujuneb uus
koalitsioon ja milliseks kujuneb
majandus- ja maksupoliitika. Kui
valimistel peaks saatma edu täna-raha-kohe-kätte-ideolooge,
siis võib nii Viljandi kui ka teiste
linnade areng kiiresti taandarenguks muutuda.

Sotsiaalamet ootab koolieelse lasteasutuse toidupäeva toetuse taotlusi
Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 10. detsembriks
koolieelses lasteasutuses käivate laste toitlustamise toetuse
taotlusi. Toetust saavad lapsevanemad, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle lap-

sed käivad linna lasteasutustes
ja kelle pere netosissetulek ühe
pere liikme kohta on alla 266,25
euro kuus. Sissetulekutes ei võeta arvesse riiklikke peretoetusi.
Avalduse blanketid on Viljandi linna kodulehel ning inforiiu-

litel linnavalitsuse majades Laidoneri plats 5, 5A ja Linnu tänav 2.
Avaldusele tuleb lisada tõendid kõigi leibkonna liikmete netosissetuleku kohta toetuse taotlemisele eelnenud kolmel kuul

Üleskutse
Viljandi 2015. aasta rahvusvaheliste hansapäevade korraldusmeeskond
kutsub viljandlasi üles pakkuma 4.–7. juunil linna külalistele kodumajutust. Kodumajutus võib olla tuba, korter või terve maja. Kui soovite oma
vaba elamispinda järgmise suve suursündmuse ajal mõistliku hinna eest
välja rentida, võtke ühendust meie majutuse koordinaatori Sille Ardeliga telefonil 5349 9219 või e-posti aadressil sille.ardel@viljandi.ee.
Samuti võite endast teada anda Viljandi Turismiinfokeskuses, mis
asub Vabaduse plats 6.

(kaasa arvatud lastele makstavad elatised).
 Lisainfot saab küsida
sotsiaalameti telefonidel
435 4761, 435 4759.
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Ühisnädal toob
ohtralt tegevusi
Nädala lõpus saab alguse
Viljandimaa kodanikuühendusi koondav Ühisnädal, mis uue nädala algusest jõuab tervesse
Eestisse.
Ühisnädala jooksul on iga päev
kodanikuühendustes mitmesuguseid üritusi, mille hulgas kodanikuühenduse tunnustamispäev ning 26. novembrist kuni
1. detsembrini kestev külastusmäng, kus maakonna kodanikuühendused ootavad külalisi, et
näidata, mida põnevat, harivat
ja ühiskonnale kasulikku nad
teevad ning jagavad kohapeal
seda huvilistega. Täpse kava
leiate internetiaadressilt http://
mty.arenduskeskused.ee/yhisnadal/.

Ringreis Põhja-Viljandimaa ühendustes
25. nov kell 10–19 Suure-Jaani
vald, Kõo vald.
Tutvume Olustvere Maanaiste
Seltsi, Koksvere Maanaiste Seltsi ja Kuhjavere Külamaja tegevustega. Õpitoad: käsitöö, küpsetamine. Näidend.
Kontakt: Jaanika Toome, tel
5788 0245.

MTÜ Tuhalaane
26. nov kell 10–18 Tuhalaane
Külamaja, Karksi vald.
Kingikojas meisterdatakse vahvaid taaskasutusesemeid.
Kontakt: Anneli Anijärv, tel
5346 6347.

MTÜ Teeme

Hooandja

26. nov kell 12–16 Viljandis Posti 20, kogunemine puuetega inimeste nõukojas.
Seltsidaamid lähevad külla
ning viivad rõõmu ja vaheldust
eakatele Viiratsi ja Pärsti hooldekodus.
Kontakt: Epp Johani, tel
5880 2462.

27. nov kell 9.30–11.30 Vabaduse plats 6, II korrus.
Tutvustatakse internetipõhist
ühisrahastusplatvormi, kus
head ideed leiavad toetuse.
Kontakt: Katriin Kütt, tel
5552 3926.

MTÜ Singel Kodu

27. nov kell 12–17 Viljandi
gümnaasium.
Kohtuvad noored ja noortemeelsed. Kuulatakse inspireerivaid kõnelejaid, tunnustatakse parimaid,
arutletakse tuleviku üle.
Kontakt: Magnus Liir, tel
5342 3294.

26. nov kell 14–16 Viljandi, Leola 12a.
Maja kaunistamine advendiks
ja jõulukaartide valmistamine
taaskasutatavate materjalidega.
Kontakt: Lea Märtsin, tel
5567 9789.

MTÜ Bonifatiuse Gild
MTÜ Viljandimaa
Jahimeeste Liit
21. nov kell 8–15 Piiri 3a, Viljandi.
Sarve päev, tutvustatakse tegevusi ja maja.
Kontakt: Erika Tetsmann, tel
520 9224.

26. nov kell 11–13 Väike-Turu
8.
Bonifatiuse Gildis saab tutvuda majaga ning meisterdada paberikojas ja vitraažikojas.
Kontakt: Kätrin Hanschmidt,
tel 5814 7783.

Viljandi maakonna
turvalisuse seminar

MTÜ «Käetöö koid» ja
MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R

24. nov kell 9.30–16 Paistu Rahvamaja.
Esinevad siseministeeriumi,
politsei, päästeameti, Kodukandi, Naabrivalve ja valla esindajad.
Päeva juhib Tanel Talve.
Kontakt: Jaanika Toome, tel
5788 0245.

26. nov kell 12–16 Mõisaküla,
Pärnu 39.
Valmistatakse jõulukaarte, mis
lähevad müüki jõululaadal ja
mille tulu läheb Mõisaküla koolile kevadise ekskursiooni rahastamiseks.
Kontakt: Juta Jalakas, tel
5592 2615.

MTÜ Teeme

Karksi Kultuuriselts

24. nov kell 10–13, Viljandi,
Lääne 2, Maksimarketi II korrus.
Käsitööringis tutvustatakse
mitmesuguseid tegevusi ja samal ajal saab ise kätt proovida
vitspunutiste õpitoas.
Kontakt: Epp Johani, tel
5880 2462.

26. nov kell 12–16 Karksi valla
kultuurikeskus, Karksi-Nuia.
Karksi kodanikupäeva konverents «Liikumine tervendab
maailma», taidlusprogramm,
näitused.
Kontakt: Anne Kaljumäe, tel
528 3115.

MTÜ Kõpu Naisselts
26. nov kell 15–18 Kõpu kirik.
Oodatakse abilisi, et kirik jõuluks korda seada.
Pärast tööd räägitakse kiriku
ajaloost ja tutvutakse ruumidega. Talgulistele teelaud.
Kontakt: Viive Lehtla, tel
5330 0557.

Noorte Osaluskohvik

Internetis saab hääletada neljapäeva südaööni vastu reedet,
Viljandi raekojas kohapeal lõpeb
aga hääletus neljapäeval koos
tööpäeva lõppemisega ehk kell
18. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Viljandi lin-

26. nov kell 15–18 Mustivere
küla, Viljandi vald.
Varjupaikade MTÜ korraldab
Viljandis kodutute loomade varjupaiga heakorratalgud.
Kontakt: Triinu Priks, tel
523 8626.

28. nov kell 9–17 Olustvere mõis.
Teemaks barjäärid ja nende
ületamine läbi praktiliste tegevuste. Päeva lõppedes tunnustame nagu alati tublisid tegijaid.
Kontakt: Jaanika Toome, tel
5788 0245, 433 0446.

Kaitseliidu maleva
avatud uste päev
uutele noortejuhtidele

MTÜ Viljandi
Lennuklubi
29. nov kell 12–15 Päri küla lennuväli.
Tutvustatakse ühingu tegevust, näidatakse Päri lennujaama vanu ja uusi hooneid. Räägitakse lennukite ehitamisest,
ajaloost ja tänapäevast ning põnevatest reisidest.
Kontakt: Heinar Kalam, tel
555 6372.

na kodanikud. Selleks tuleb
minna kas volis.ee lehele, kuhu
on võimalik siseneda nii IDkaardi kui mobiil-ID abil või tulla Viljandi raekotta, kus on võimalik oma hääl anda isikut
tõendava dokumendi alusel.

Viljandi muuseumi näituste konkursi statuut
näitusesaali (27 m2). Täpsemad näituseruumi andmed on muuseumi kodulehel.

• Konkursist võivad osa võtta eraisikud ja kodanikuühendused.

• Konkursi žüriisse kuuluvad Viljandi muuseumi töötajad Ain-Andris Vislapuu, Tiina Jürgen ja Ebe-Triin Arros.

• Konkursi žürii poolt välja valitud näitust eksponeeritakse Viljandi muuseumi näitusesaalis 2015. aasta teisel poolel.

• Viljandi Muuseum pakub näituse teostamisel tehnilist abi ning katab osaliselt näituse
vormistamise ja reklaamimise kulud.

• Näitusele esitatavad nõudmised:
seotud Viljandimaa tänapäeva või minevikuga
huvipakkuv laiemale vaatajaskonnale
aktuaalseid teemasid käsitlev
eetiline ja apoliitiline
eksponaadid mahuvad Viljandi muuseumi

• Näituse idee üksikasjalik kirjeldus tuleb esitada kirjalikult 12. detsembriks 2014 märgusõnaga «Näitusekonkurss» kas elektronpostiga aadressil kelly.eensoo@muuseum.
viljandimaa.ee, tavapostiga aadressil Johan
Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi, või tuua
muuseumisse.

med tegutsevad Tallinnas,
Tartus, Narvas ja Rakveres,
peagi ka Pärnus ja mujal.
Debby juurde lugema saab
end kirja panna ning selle
kohta rohkem informatsiooni
küsida e-posti teel raamatukogu huvijuhi aadressil triin.
laas@raamatukogu.viljandi.
ee. Meie esimene tutvustav
kohtumine leidis aset 8. novembril. Debby hakkab kuulamas käima kaks korda kuus
ning korraga 15 minutit. See
on vahva võimalus harjutada
oma lugemisoskust, teha pai
ning saada osa võlujõust, mida loomad endaga kaasas
kannavad.

Suurematele
Maailmahuvilistele aga tuleb
elu Siberis otse koju kätte. Nimelt tuleb 18. novembril külla Laura Jamsja. Laura on Tartu ülikooli üliõpilane, kes on
pool aastat õppinud Voroneži
riiklikus ülikoolis ning osalenud 2014. aasta juulis-augustis etnoloogilistel välitöödel
Tatarstani Vabariigis ja arheo-

Varjupaikade MTÜ

• Konkursi korraldaja on Viljandi Muuseum.
Kontaktisik Kelly Eensoo, kelly.eensoo@
muuseum.viljandimaa.ee, tel 433 3664.

Ootavad nii pisipõnni pooltund kui mudilastund, veidi
suuremad saavad osaleda ettelugemisel ja meisterdada
üheskoos väikeste sõprade
meisterdamisklubis.
22. novembril tuleb lasteosakonda lugemiskoer Debby
ja kuulab ära esimesed ettelugejad. Debby kannab ametlikult lugemiskoera kaelarätti
ja esindab vahvat lugemiskoerte kogukonda, mille liik-

27. nov kell 13–16 Viljandi, Kanepi 15.
Ühingu tegevuse ja maja tutvustus, teelauas räägib Kaia Iva
oma reisist Hiinasse.
Kontakt: Voldemar Luik, tel
5597 1094.

Muuseum korraldab näituste leidmiseks konkursi
Viljandi muuseum kuulutab välja näituste konkursi, millest on oodatud osa võtma nii eraisikud kui kodanikuühendused.
Pakutav näitus peab olema seotud Viljandimaa tänapäeva või minevikuga, käsitlema aktuaalseid teemasid, olema
eetiline ja apoliitiline, huvitama laiemat
vaatajaskonda ning sobima muuseumi
näituseruumi.
Muuseumitöötajatest koosnev žürii valib välja näituse(d), mida eksponeeritakse Viljandi muuseumis 2015. aasta II
poolel.
Muuseum pakub näituse teostamisel
tehnilist abi ning katab osaliselt näituse
vormistamise ja reklaamimise kulud.
Näituse idee ja üksikasjaliku kirjelduse
palume esitada kirjalikult 12. detsembriks 2014.

Mõnusal hämaral hilissügisel on ikka põhjust kodust välja tulla ning
sammud raamatukokku
seada.


TRIIN LAAS

Neljapäeval lõpeb kaasava eelarve hääletus
Kuni neljapäeva südaööni saab
anda toetushääli kaasava eelarve kasutamiseks esitatud ettepanekutele. Hääletada saab elektrooniliselt volis.ee keskkonnas
või kohale tulles Viljandi raekotta.

Lasteosakonna tegemistest

MTÜ Viljandi Aianduse
ja Mesinduse Selts

Kodanikuühenduse
konverents ja
tunnustamispäev

26. nov kell 15–16 Saarepeedi.
Tule tutvu Kaitseliidu tegevusega, räägi kodutütarde või
noorkotkaste instruktori ja/või
vabatahtlike noortejuhtidega
ning saa aimu, kas see on midagi spetsiaalselt sulle!
Kontakt: Sakala malev, tel
717 9249.

Viljandi 3

huvijuht

loogilisel ekspeditsioonil Siberis. Jututeemaks tuleb elu Jermaki laagris – kuidas suhtlevad omavahel inimesed Venemaalt, Eestist, Kolumbiast,
Suurbritanniast ja Ameerika
Ühendriikidest selles ilusas ja
müstilises Siberis, mis paljudeni meist on jõudnud vaid
raamatute ja televisiooni vahendusel. Kohtumine leiab
aset raamatukogu Ameerika
teabepunktis ja algab kell 18.

Kodanikupäeval, 26. novembril

VERONIKA RAUDSEPP
LINNUPUU
Lugemissaalide juhataja

«Kultuurikonks» esitleb: külla
tuleb Andrus Kivirähk. Kirjanikuga vestleb ajalehe Sakala
reporter Margus Haav.
Andrus Kivirähk on avaldanud lühiproosat, humoreske,
följetone ja paroodiaid ajakirjanduses ning kogumikena,
kirjutanud romaane, näidendeid, lasteraamatuid, filmi- ja
telestsenaariume, tegutsenud
publitsisti ja arvustajana. On

joonisfilmide «Tom ja Fluffy»
(1997), «Lotte reis lõunamaale» (2000), «Lepatriinude jõulud» (2001) ja «Leiutajateküla Lotte» (2006) kaasstsenarist.
«Kultuurikonksule» kohaselt
on viljandlastel võimalus võita pääsmed kohalikule kultuurisündmusele. Selleks tuleb 20. novembriks saata huvitav küsimus kirjanikule
aadressil kultuurikonks@
gmail.com. Parimad küsimusekoostajad osalevad auhinnaloosis.

Täna saab Viljandis
tasuta õigusabi
Õigusteenuste Büroo juristid pakuvad täna Viljandis tasuta õigusabi
neile, kellele muidu jääksid sellised teenused
kalli hinna tõttu kättesaamatuks.
Kell 11–15 on Õigusabi Büroo
töötajad Sakala keskuses ning
võtavad elava järjekorra alusel vastu õigusabi vajajaid.
Linnavalitsuse jurist Marko

Kotsar ütles, et aja jooksul on
märgatavalt kasvanud inimeste vajadus elementaarse õigusabi järele. «Samal ajal puuduvad paljudel abivajajatel finantsvahendid, et pöörduda
advokaadi või juristi poole.
Tasuta õigusabi pakkumine laseb oma õiguste eest seista ka
neil inimestel, kelle sissetulekud juristi palkamist ei võimalda,» selgitas Kotsar.
Tasuta õigusabi pakkumist
toetab justiitsministeerium.
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NÄITUSED

DETSEMBER
Tõnis Laanemaa graafikanäituse „Kirg“ avamine
Sakala keskus
Läti Vabariigi iseseisvuspäeva kontsert Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Lauamängud Viljandi noortetehas
«Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Vabatahtlikuna Siberis: kohtumine Laura Jamsjaga Viljandi linnaraamatukogu
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
«Lovesong: ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Jazziklubi: Joel Remmel Trio Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Inimkapital» (Itaalia–Prantsuse 2013) Sakala keskus
«Arabella» Teater Ugala
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kooskokkamine Viljandi noortetehas
Kinokolmapäev: «Inimkapital» (Itaalia–Prantsuse 2013) Sakala keskus
«Illusionistid» Teater Ugala
Ruutu10 @Cheers Klubi Cheers
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
Ukraina tsirkus Sakala keskus
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
Pinksiturniiri 3. etapp Vendario Cup Viljandi noortetehas
«Illusionistid» Teater Ugala
Külaline kohvikus: Eeva Park ja Helin-Mari Arder
Kohvik Fellin
Karaokeloto Pubi Suur Vend
«Arabella» Teater Ugala
Piljarditurniiri 3. etapp Viljandi noortetehas
«Mere märgid» Teater Ugala
Esinevad Ivar Hansen ja Irena Pubi Suur Vend
EMT sisesõudmise sarja I etapp Viljandi spordikeskus
Kohtumine lugemiskoer Debbyga Viljandi linnaraamatukogu
«Mee hind» Teater Ugala
Eesti karikavõistlused käsipallis Viljandi spordikeskus
«Egon ja Indrek» Männimäe külalistemaja
«Kadri-kantri»: Curly Strings ja Robirohi Pärimusmuusika ait
Esinevad Henri Tali ja Madis Ligi Pubi Suur Vend
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Lauamänguklubi: «Katani asutajad» Päikesekillu
perekeskus
«Arabella» Teater Ugala
«Arabella» viimane etendus! Teater Ugala
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Draamaring Loov Lava Viljandi noortehas
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Mälumäng Viljandi spordikeskus
«Omakultuuriakadeemia»: Jüri Metssalu Pärimusmuusika ait
Mudilastund Viljandi linnaraamatukogu
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Henrik Normann püstijalasoolos «Elu ilma Bentleyta» Pärimusmuusika ait
«Mere märgid» Teater Ugala
Marek Sadama ansambli Sadamasild plaadiesitluskontsert: «Siis tulen, siis jään...» Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Kõrvalehüpe» (Prantsuse 2014)
Sakala keskus
Kohtumine Andrus Kivirähaga Viljandi linnaraamatukogu
Mara Ljutjuki isikunäituse avamine Kondase keskus
Kinokolmapäev: «Kõrvalehüpe» (Prantsuse 2014)
Sakala keskus
«Y-Generatsioon» Teater Ugala
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
Karaokeloto Pubi Suur Vend
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
Sergei Mazini soolokontsert Sakala keskus
Pannkoogiõhtu Viljandi noortetehas
Tantsumaja Pärimusmuusika ait
Ansambel Hellad Velled Pubi Suur Vend
Kaartide valmistamise õpituba. Kodutütarde organisatsiooni tutvustamine Päikesekillu perekeskus
«Illusionistid» Teater Ugala
Esineb Antti Kopliste Pubi Suur Vend
Saalijalgpalliturniir «Bestra Cup 2014» Viljandi
spordikeskus
«Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Barokkansambel Floridante Viljandi Pauluse kirik
«MuusikaSündmus»: Tommy Smith ja Brian Kellock Pärimusmuusika ait
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Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Karin ja Pearu» viimaseid kordi! Teater Ugala
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Vana Baskini Teatri etendus «Kaitseingel mu õlal»
Sakala keskus
Jazziklubi: TÜ VKA džässmuusikud Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Kuidas ma Aafrikat päästsin»
(Eesti 2014) Sakala keskus
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Kuidas ma Aafrikat päästsin»
(Eesti 2014) Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
«MuusikaSündmus»: Estonian Voices plaadiesitluskontsert «Ole hea» Pärimusmuusika ait
«Vana õngitseja» Teater Ugala
Kristi Jõeste kinnastenäituse avamine Kondase
keskus
«Illusionistid» Teater Ugala
Liisi Koikson ja Vaiko Eplik «Aastaajad» Pärimusmuusika ait
Pärimushommik: Jaan Jaago Pärimusmuusika ait
«Mere märgid» Teater Ugala
Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
«MuusikaSündmus»: Jazz Ensemble Baden-Württemberg Pärimusmuusika ait
Jõulumuusika festivali «Kirikupühad Maarjamaal»
kontsert «Jõuluootus»: Viljandi Pauluse kirik
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Laste kergejõustikuvõistlused Paala viilhall
Mälumäng Viljandi spordikeskus
«Omakultuuriakadeemia»: Kristina Kallas Pärimusmuusika ait
«Mere märgid» Teater Ugala
Jazziklubi: Weekend Guitar Trio Kohvik Fellin
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
Kinokolmapäev: «Nullpunkt» (Eesti 2014) Sakala keskus
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Y-Generatsioon» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «Nullpunkt» (Eesti 2014) Sakala keskus
Kontsert kohvikus: «Islandi öö», Myrra Ros Kohvik Fellin
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
Päevane kontsertkohtumine: Liisi Koikson Pärimusmuusika ait
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
Ajaratta klubi jõulupidu Sakala keskus
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Hiired on hiired» Teater Ugala
19. Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
19. Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Eesti noorteliiga turniir tennises Viljandi tennisehall
«Eesriie avaneb!» Teater Ugala
Eesti noorteliiga turniir tennises Viljandi tennisehall
Kogupereetendus «Jõulumäng» Pärimusmuusika
ait
Koržets, Sibul ja Krigul «Hingamisi» Viljandi Pauluse kirik
«Hiired on hiired» Teater Ugala
«Hiired on hiired» Teater Ugala
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusi-

Pauluse kirik
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

Jaani kirik
Igal pühapäeval kell 10 jumalateenistus armulauaga ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

Kondase keskus, Pikk tänav 8
23. novembrini on avatud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö eriala lõpetajate ühisnäitus. Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö eriala loodi 1994. aastal, niisiis on see juubelinäitus.
Avatud on Virve Aruoja vaipade näitus. Silmapaistev eesti filmilavastaja veetis oma viimased eluaastad Hiiumaal, kus kudus kõige
eriskummalisemaid ja väga kauneid vaipu.
26. novembril avatakse Mara Ljutjuki isikunäitus. Mara Ljutjuk on
lõpetanud 2001. a Eesti kunstiakadeemia maali erialal ning täiendanud end 2007. a Valencia kunstiakadeemias Hispaanias. Ta tegutseb ka kuraatori, näituste kujundaja ja aeg-ajalt maaliõppejõuna, on Eesti Kunstnike Liidu ning Eesti Maalikunstnike Liidu liige.
4. detsembril avatakse Kristi Jõeste Ulase meistrikoja kinnaste näitus. Kristi Jõeste töötab TÜ Viljandi kultuuriakadeemias rahvusliku
tekstiili lektori ja õppekava hoidjana ning omaenda Ulas OÜ meistrikojas. Kristi Jõeste on kindakudumisega tegelenud 1998. aastast.
Nüüdseks on ta kudunud umbes 250 sõrmikupaari. Ulases teeb ta
peamiselt individuaalmõõtude järgi tellimustöid, müügikindad valmivad sellide kätetööna.
Linnagalerii, Tallinna 11/1
2. detsembrini on avatud näitus «Pildi jõud». Näitusel on eksponeeritud 2013. aasta Tallinna IV illustratsioonitriennaalist osa võtnud
Eesti raamatuillustraatorite tööd. Näituse teeb erakordseks asjaolu,
et saab vaadata originaalillustratsioone, mida muidu on võimalik
näha haruharva.
Sakala Keskus, Tallinna 5
17. novembril avatakse Tõnis Laanemaa graafika näitus «Kirg». Eksponeeritakse 1960.–1980. aastatel loodud graafilisi töid, mis on
peamiselt filigraanses ofordi- ja kuivnõelatehnikas. Realistlikud linnavaated kõrvuti igavikuliste teemadega toovad vaataja ühtaegu
nii maa peale kui tõstavad taevasse. Seda polaarsust saab vaataja
ise kogeda. Hoolimata auväärsest east lõõmab Laanemaa loome
edasi ka praegu, esikohal on abstraktsiooni ja aktimaali omanäoline sulam. Just KIRG oma loome vastu näib kunstnikku kõige enam
inspireerivat.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna 11/1
29. novembrini saab kojulaenutusosakonnas vaadata Saksa raamatuauhinna näitust «Deutscher Buchpreis 2005–2014». Saksa Raamatuauhind on paljudest saksa kirjandusauhindadest üks hinnatumaid ja rahvusvaheliselt tuntumaid. Auhind antakse aasta parimale saksakeelsele romaanile alates 2005. aastast Frankfurdi raamatumessil. Auhinda annab välja Saksa Raamatukaubanduse Börsiühingu Fond eesmärgiga äratada huvi saksa keeles kirjutavate autorite vastu ka väljaspool saksa keeleruumi ning lugemise ja raamatu väärtustamiseks.
29. novembrini on trepihallis avatud ka plakatinäitus «Noored Saksamaal» (Jugend in Deutschland). Berliini Heinz Berggrueni gümnaasiumi kunstiõpilased said ülesande kujundada kaksteist temaatilist plakatit «Noored Saksamaal». Iga kollaaž veenab meid oma
haarde ja loomingulisusega, andes võimaluse saada osa noorte mõtetest-vaadetest. Värvikirevad plakatid on kujundatud erinevatel
teemadel: kool, armastus, sõprus, tulevik, hobid jne.

Läti Vabariik tähistab
täna Viljandis
iseseisvuspäeva
Täna kell 18 on Viljandi
pärimusmuusika aidas Läti Vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud kontsert. Esinevad Cesise ja
Viljandi puhkpilliorkestrid,
Eesti lätlaste koor Ziemelu Balsis ning Läti Ülikooli segakoor Dzeismuvara.
Idee tähistada kontserdiga Eestis Läti iseseisvuspäeva tuli Cesise linnapealt Janis Rozensbergilt ja Läti Ülikooli muusikaprofessorilt Janis Purinsilt, kes on
ka kontserdi kunstiline juht
koos Viljandi muusikakooli õpetaja ja dirigendi Bert Langeleriga. Esitamisele tuleb nii Läti kui
Eesti heliloojate muusikat. Kontsert on tasuta.
Vastusena Viljandis Läti tähtpäeva tähistamisele korralda-

takse tuleva aasta 22. veebruaril kell 16 Cesise uues kontserdimajas Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert,
kus esinevad Viljandi noorte
sümfooniaorkester, Viljandi ja
Cesise puhkpilliorkestrid ja teised.

