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Tantsunädal
2015 on
tulekul
Tantsunädal algab fotonäituse
avamisega 23. aprillil kell 16
Ugala teatri galeriis ning jätkub
etenduste, kooliprogrammide ja
töötubadega kuni 29. aprillini,
kui tähistatakse rahvusvahelist
tantsupäeva.
Tantsunädal on alati keskendunud noortele. Üldhariduskoolides juhendavad loovtantsu tunde Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia esimese kursuse
tantsukunsti üliõpilased. Traditsiooniks kujunenud kooliprogrammis «Mõtlevad tantsijad» on
õpilastel võimalus luua etendusruum ning väljendada end liikumise, helide ja valguse kaudu.
Kooliprogrammidest saavad osa
Abja ja Tarvastu gümnaasiumi,
Kalmetu põhikooli ja Viljandi Jakobsoni kooli õpilased. Samuti
jõuavad Viljandimaa koolidesse
tunnustatud tantsukunstnike lavastused: Zuga ühendatud tantsijate lavastus «Käik» (2014. aasta teatriauhindade nominent)
Heimtali ja Kirivere põhikooli
ning Renate Keerdi etendus «Kama» Viljandi gümnaasiumisse.

Näeb parimaid
lavastusi

Möödunud aastal läks rajale ligemale 3400 jooksjat ja kepikõndijat. Korraldajate sõnul võib see arv ületatud saada juba nädala jagu enne jooksu toimumist.

Suurjooks liigub taas
osalejate rekordi suunas
1. mail 86. korda startivale suurjooksule ümber
Viljandi järve on oodata
rekordilist hulka osavõtjaid. Spordipidu saab aga
alguse juba põhiüritusele
eelneval õhtul.
Suurjooksu peakorraldaja, Viljandi spordikeskuse juhataja
Mati Jürisson ütles, et osalejate arv liigub tänavu taas rekordi suunas.
Kui mullu osales kokku ligi
3400 jooksjat ja kepikõndijat,

siis täna on see arv juba peaaegu ületatud. «Viimasel nädalal
tuleb alati paarsada inimest
juurde, samuti sadakond startijat spordiliitude kaudu,» rääkis
Jürisson.
86. suurjooksu start antakse
1. mail kell 12, stardikoridor
avatakse kell 11.30. Jooksjate
kõrval lähevad 11. korda rajale ka kepikõndijad, kelle kogunemine stardikoridori algab
kell 12.05 ning start antakse
neile kell 12.10.
Esimesed finišeerijad peak-

sid jooksu lõpetama veidi
enam kui pool tundi pärast
starti.
Et jooksule saabub palju osalejaid ja kaasaelajaid nii Viljandist kui kaugemalt, soovitavad
korraldajad parkida oma sõiduvahendi kesklinna ning järve
äärde autoga mitte tulla. Mati
Jürissoni sõnul pole keeruline
niivõrd autosid järve äärde mahutada, kuivõrd neid sealt hiljem minema saada. «Probleem
tekib siis, kui kõik need 3000
inimest tahavad korraga järve

äärest ära sõita. Mõistlikum on
auto kesklinna jätta ja Trepimäge või Tartu tänavat pidi alla
staadionile jalutada,» ütles peakorraldaja.
Sportlikud üritused saavad
linnastaadionil alguse aga juba
30. aprillil kell 17, kui jooksma
hakkavad lapsed – esimestena
kõige pisemad, seejärel orienteeruvalt kell 18.30 11- ja
12-aastased lapsed.
Lastejooksude ajal, kell 18 antakse start koolide teatejooksus
osalejatele.

Teatejooksust võtavad osa
10-liikmelised võistkonnad.
Mullu finišeeris parim võistkond 46 minutiga. Nii oodatakse ka sel aastal teatejooksul
osalejaid Viljandi linnastaadionil alates 18.45-st, et kell 19.15
autasustada parimaid.
Suurjooksule ümber Viljandi
järve on veel võimalik eelregistreeruda kuni 27. aprillini aadressil viljandijarvejooks.ee/registreerimine. 1. mail saab registreeruda ka kohapeal Viljandi linnastaadionil.

Taibukate Teaduskoolil täitub esimene aasta

LILIAN TAMBEK,
MTÜ Taibukate Teaduskool
juhatuse esimees

Esimene õppeaasta Taibukate
Teaduskoolis hakkab läbi saama. Kuigi iga algus on raske,
kujunes see aasta õpilastele hu-

vitavaks ja edukaks. Seda on tõdenud koolis õppijad ja paljud
nende vanemad. Eks seda näita ka tõsiasi, et alustanud 109
õpilasest lõpetab õppeaasta 95.
Teaduskool jätkab oma õppetööd 2015/2016. õppeaastal.

Võtame vastu 30 õpilast V
klassi ja 30 õpilast VI klassi.
VII–IX klassi võtame vabadele
kohtadele lisaks senistele õpilastele ka uusi.
Õppetöö korraldatakse sarnaselt esimesele aastale, lisaks ta-

hame luua sidemed Tallinna
tehnikaülikooli ja Viljandi maakonna ettevõtetega.
Õppetöö on V–VI klasside õpilastel 1–2 korda kuus laupäeviti ja VII–IX klassi õpilastel 2–3
korda kuus laupäeviti.

Registreerida saab järgmiseks õppeaastaks V ja VI klassi 10.–30. maini ning VII–IX
klassi 10.–20. juunini teaduskooli kodulehel www.taibukad.ee, kust leiate ka täpsema
info.

Kultuuriakadeemia mustas saalis
on õhtuti tantsuetenduste programm. Näha saab Henri Hüti lavastust «Rhythm is a Dancer»,
Ruslan Stepanovi lavastust
«Klapp» (2014. aasta teatri aastaauhindade tantsu kategooria nominent), Maarja Tõnissoni «Body
Shift Body» ja Arolin Raudva
«Dying to Become». Kadri Noormetsa ja Diego Agulló uut lavastust «formlessly Yours» on võimalus näha Viljandi lennukitehases.
Nädala jooksul näitavad koreograafia eriala diplomietendusi kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava tänavused lõpetajad.

Arvamusterohke
konverents
23.–25. aprillini leiab Viljandi
lennukitehases ja kultuuriakadeemias aset non-conference, mis
keskendub tantsukunsti ja tantsukõrghariduse vahelisele suhtele. Ühte ruumi tuuakse erinevad
arvamused, perspektiivid ja kogemused Eestist, Baltikumist,
Põhjamaadest ja Euroopast. Nädal lõpeb 29. aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval Liis Varese
õpitoaga «Improvisatsioon/kompositsioon eri võimekusega tantsijatele», kuhu on oodatud ka
füüsilise ja vaimse erivajadusega
inimesed, Eesti rahvatantsu ja
rahvamuusika seltsi korraldatava
ühistantsimise ning «Ööülikooli»
loenguga teemal «Tantsu läbikukkumine». Lisaks saab näha
kahte koreograafia eriala diplomilavastust ning hilisööni tantsida Koidu seltsimajas.
Täpne programm on leitav
tantsunädala kodulehel www.
tantsunadal.ee.
Tantsunädalat korraldab mittetulundusühing Oma Stuudio
koostöös Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemiaga.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Kas Viljandi huvid on Toompeal piisavalt esindatud ja kas linn on suutnud end riigi
tasandil piisavalt kuuldavaks teha?
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.
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TONIO TAMRA,

Tule hansapäevadele
vabatahtlikuks!
35. rahvusvaheliste hansapäevade meeskond
ootab endale appi tublisid vabatahtlikke.
Põnevaid ja rohkesti kogemusi andvaid ameteid on
palju: delegatsioonide saatja, infotöötaja, meeskonna abiline ja veel mitmesuguseid teisi rolle.
Kui oled huvitatud, tule kolmapäeval,
22. aprillil kella 10–12 ja 17–19 Sakala keskuse fuajeesse, kus on avatud vabatahtlike registreerimispunkt.
Seal jagatakse infot vabatahtlike
ülesannete ja hüvede kohta ning on võimalus
oma küsimustele vastused saada.
Oodatud on kõik vähemalt 18-aastased huvilised.
Lisainfo: Silja Soo, silja.soo@viljandi.ee, 5567 4992.
Vabatahtlikuks registreerimise ankeet asub
hansapäevade kodulehel
hansa.viljandi.ee/press-ja-kontakt/vabatahtlike-vorm/

Müügikohtade paigaldamiseks
linnaruumi kehtivad uued reeglid
Tänavu kevadest kehtivad Viljandis uued reeglid müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamiseks. Uued reeglid ei laiene
müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel ja avalike
ürituste toimumise aladele.
Müügikoha hooajaline laiendus on müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume
asuv ja müügikoha juurde
kuuluv piiritletud ala.
Ajutine müügikoht on tegevuskoht, kus kauba pakkumine ja müük või teenuse pakkumine ja müük on piiritletud
alal ning on ajaliselt kindlaks
määratud, sealhulgas kandekaubandus, kui kauba pakkumine leiab aset kindlaks määratud piirkonnas kandelaualt,
kandekastist, kandekorvist
jne.
Ajutist müügikohta või müügikoha hooajalist laiendust
võib Viljandi linna omandis
olevale maale ja maale, mis ei

ole Viljandi linna omandis,
paigaldada üksnes linnavalitsuselt saadud kooskõlastuse
alusel ja korras. Kooskõlastuse saamiseks tuleb kauplejal
esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus koos nõutud lisadokumentidega digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee või paberkandjal aadressile Linnu
tänav 2, 71020 Viljandi.
1. märtsist jõustunud määrus «Müügikoha ajutise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord» ja taotluse
vorm on Viljandi linna kodulehel viljandi.ee. Enne käesoleva aasta 1. märtsi antud
load või kooskõlastused ajutise müügikoha või hooajalise
laienduse paigaldamiseks kehtivad nendes näidatud tähtaja
lõpuni.

Kui võrrelda uues valitsuses ja
riigikogus töötavate Viljandi
taustaga inimeste arvu eelmise
koosseisu omaga, on selge, et
praegu on neid vähem – vaid
Helmen Kütt ja Helir-Valdor
Seeder.
Teiste erakondade valijad andsid seekord suurimad aplausid
külalisesinejatele.
Kuidas peaksid riigikogu ja valitsuse liikmed käituma – kas
proovida oma kodukülale rohkem tekki peale tõmmata või
kududa selline tekk, mille all
kõigil soe oleks?
Seni on seda tekki sikutatud
küll ühele, küll teisele poole,
aga lõpuks on ikka pealinn see,
kes selle endale saab ja veel nii,
et jääb ka Soome jaoks üle.
Tähtis on rahva valitud saadiku suhtumine oma rolli – kas ta
on rahva teenija või pigem valitseja?
Kui saadiku eesmärk on inimesi teenida, on kõik korras ja ma
ei muretseks, kas ta on Võru-,
Valga- või Saaremaalt. Probleemid, mida neis kohtades on vaja lahendada elujärje paremaks
muutmisel, on üsna sarnased.
Nii et Helir-Valdor ja Helmen,
jõudu teile! Tehke oma tööd nii,
et ka Järva- ja Virumaal ning
igal pool mujal Eestis elu ühtlaselt edeneks. Küll Viljandi siis ka
rohkem välja paistab ja temast
enam kuulda on.
Ning Jürgen ja Mailis – ärge
unustage, kust teile hääled tulid!

 Täiendavat infot saab
telefonil 435 4739.

Uued linnakodanikud
Alek Toomsalu
Aleksandra Purju
Anastasia Ivanova
Artur Soro
Birgit Ritval
Brennan Korsar
Christabel Toss
Dora-Liisa Põder
Eleri Muldmaa
Hendrik Sepp
Indrek Kerb
Janely Luhaär
Jasper Rebane
Kaarel Roht
Kaidar Koval
Keity Mileen Aarela
Ken-Janari Soolo
Kerlika Arusoo
Kevin Lucas Paris
Kirke-Karoliina Kuill

Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna fraktsiooni esimees

Kädi Liis Paris
Liisa Mätlik
Mait Eduard Soonik
Mari Kaljurand
Maribel Ikla
Marleen Luhaäär
Marten Meremäe
Martha-Liisa Kivilaan
Melissa Susi
Miko Sarapuu
Mirell Meister
Oliver Laos
Regor Kroonberg
Reikko Jents
Remelin Pettai
Remy Gerne
Rogen Rosin
Sandra Villand
Simoona Luik
Vanessa Ruukel
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JANIKA KIVISTIK,
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Esmalt tuleb kiita Helir-Valdor
Seedrit, tänu kellele on Viljandis uue hingamise saanud üks
arhitektuuriliselt imeline hoone.
Selles tegutseb Maaelu Edendamise Sihtasutus.
See on ainus riigiasutus, mis
peale taasiseseisvumist meie linna on toodud. Loodan, et kõik
poliitilised jõud soovivad, et
neid oleks siin rohkem. Samas
võime liialdamata öelda, et mitte ainult Viljandit, vaid ka Viljandimaad on Toompeal siiski
vähe kuulda. Seda tõestab näiteks fakt, et mitte ühelegi Viljandimaa omavalitsusele ei eraldatud sel aastal raha kergliikluse
võrgustiku arendamiseks.
Mitmetel varasematelgi valimistel on nii-öelda poliitturistid
lisaks omadele siit vajaliku häältearvu kogunud ja parlamendi
liikmeks saanud. Kahjuks kipub
mandaadi andnud piirkond neil
kiiresti ununema.
2011. aastal pääses Viljandimaalt isikumandaadiga riigikokku Sven Mikser Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE)
7431 häälega. Ringkonnamandaadi said Jürgen Ligi ja Kalle
Jents Reformierakonnast (RE),
Helir-Valdor Seeder ja Kaia Iva
(IRL), Helmen Kütt (SDE) ning
Enn Eesmaa Keskerakonnast
(KE). Meenutage ise, keda võis
Viljandis näha ja keda mitte.
2015. aastal said meie piirkonnast mandaadi tasku järgmised
poliitikud: Jürgen Ligi (RE,
6758 häält), Helmen Kütt
(SDE), Mailis Reps (KE), HelirValdor Seeder (IRL) ja Johannes
Kert (RE). Kompensatsioonimandaat on Jaak Madisonil
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Priit Toobalil (KE), Jaanus Marrandil (SDE) ja Kersti
Sarapuul (KE).
Arvan, et nii kogukond kui
siinsed erakonnad peaksid saadikutel rohkem silma peal hoidma ja neilt aru pärima. Anname
neile esialgu võimaluse sada
päeva tegutseda ja kutsume nad
siis aru andma.

Tähelepanuks raske
või sügava puudega
lapse vanematele!
Kui teie raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooniplaanis
on kirjas võimalus kasutada lapsehoiuteenust, siis soovitame seda kasutada.
Lapsehoiuteenust osutab meie
maakonnas SA Perekodu (endise nimega Viljandi lasteabi- ja
sotsiaalkeskus).
Lapsehoiuteenust saab kasutada peamiselt nädalavahetustel.
Teenuse toel on võimalik vanematel teha midagi sellist, mida

koos lapsega teha ei saa või kasutada seda aega lihtsalt endale ja puhkamiseks.
Teenuse eest tasub riik, vanematel tuleb maksta ainult lapse
toiduraha teenuse kasutamise
ajal. Palun kasutage seda võimalust!
 Täpsem info: linnavalitsuse
lastekaitsespetsialist
Külli Frey, telefon 435 4760,
kylli.frey@viljandi.ee.
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HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna saadikurühma
esimees

Eesti demokraatliku riigikorra
juures annab hinnangu rahvas.
Tööd linna heaks saab ja tuleb
teha nii Toompeal kui Viljandis.
Meie esindatus riigikogus on
hea: kõik suuremad erakonnad
on kohal, Keskerakond kahe
saadikuga. On oma inimesed,
kelle käest küsida ja nõuda. Linnavõimu tarkusest sõltub selle
oskuslik kasutamine.
Toompea tegemised on üldisem probleem. Taas kokku istunud kolmikliit ei hooli piisavalt
kogu Eestist. Kiiresti on vaja
panna pidur hinnatõusudele,
seisata lõpuks nende riigipoolne mootor (aktsiisid, käibemaksumäärad). Kõrgemad maksud
ja hinnatõusud löövad eeskätt
lihtsat inimest.
Inimesele lähedal olevaid
omavalitsusi on vaja tugevdada.
Taastada tuleb praeguse võimutrio poolt ära võetud tulubaas. Viljandi on nii kaotanud
40–45 miljonit krooni. Sellega
saanuks korda hulga teid ja tänavaid, tõsta palku, muudki.
Meie linn on riigi tasandil
kindlasti kuuldav. Võimalusi on
enamaks. Praegugi oleme meedias. Kas see võimu nimel ümberrivistumine on aga parim.
Meil on suured maineüritused,
spordivõistlused, kultuurikollektiivid, koolid. On tugevad ja
tuntud ettevõtted. Linn on arendanud tööstuspiirkondi. See
praktika peab jätkuma. Veekeskus peab paberilt jõudma ellu.
Sotsiaalkeskust on vaja reaalsena. Toetada tuleb ettevõtjate säravaid algatusi, nagu IT-kolledž.
Linna viivad edasi ja teevad
tuntuks inimesed. Viljandlased
on tublid. Linnavõimu ja valitud
rahvaesindajate ülesanne on kasutada saadud mandaati parimal võimalikul moel, et Viljandi areneks, tekiks uusi töökohti
ja inimestel oleks tööd.

MARKO SAARM


PEEP ARU,
Reformierakonna fraktsiooni liige

Toompeal asuvad riigikogu ja valitsus. Üks seadusandjana ja teine täitevvõimuna peavad seisma
selle eest, et Eestis oleks hea elada ja meie iseseisvus oleks kaitstud. Kui läheb hästi või halvasti
riigil, siis juhtub sama ka meil
Viljandis. Kindlasti on igal piirkonnal oma eripärased arenguaspektid, millele oleks vaja koos
tegutsemise huvides üleriigilist
tähelepanu ja mõnikord abigi.
Olen küll kindel, et meie soove kuulatakse Toompeal tähelepanelikult ja seal on olemas hea
tahe nende realiseerimiseks.
Meie valimisringkonnast saadud
ja antud mandaadid on ülejäänud Eestiga võrreldes sama kaalukad. Kas, millal ja mismoodi
meie soovid täituvad, see oleneb eelkõige riigi võimalustest
ja meie tahtmiste eelistest võrrelduna teiste Eestimaa piirkondade omadega.
Oma soovide ja eeliste põhjendamisel peame olema aktiivsed,
üksmeelsed ja järjekindlad.
Arengu sõlmküsimused tuleb
meil endil väga põhjalikult selgeks kaaluda ja seista siis nende eest kui üks mees. Poliitilise
teki enda poole tõmbamine teeb
kahju nii tõmbajale kui ka linnale.
Rohkem kui asjade selgitamist
riigivõimu tasandil vajame oma
arenguks ühtset, senisest läbimõeldumat ja suuremalt finantseeritud tegutsemist, et tutvustada Viljandit hea elu-, töö-, lastekasvatamis-, puhke- ja äritegemiskohana nii kodu- kui välismaal. Kui meid on palju, siis
meie hääl ka kõlab.

Naabrivalve kutsub
turvaseminarile
22. aprillil kell 18 on Viljandi linnavalitsuse saalis seminar teemal «Tugev kogukond – turvalisuse nurgakivi».
Oodatud on kõik naabrivalve
sektorite liikmed, turvalisusest
huvitatud linnakodanikud,
turvalisuse ja tervise edendajad.
Seminari juhatab sisse linnavalitsuse liige Juhan-Mart Salumäe.
Naabrivalve juht Marek

Väljari tutvustab kogukonna
rolli lähtuvalt siseturvalisuse
arengukavast ja räägib kombineeritud turvalahendustest.
Viljandi noorsoopolitseinik
Elerin Tetsmann ja piirkonnapolitseinik Meelis Lill annavad nõu, kuidas kaitsta
end ja oma vara ning Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik räägib sellest, kuidas kodu tuleohutuks muuta.
Osalus on kõigile tasuta.
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Ellen Niiduga
Midrimaal
«Romaane tuleb lugeda,
aga luuletusi peab lugema». Nii pöördus meie
armastatud lastekirjanik
Ellen Niit 2009. aastal
etluskonkursil osalevate
laste ja nende juhendajate poole.
16. märtsil oli Tapal viiendat
korda üle-eestiline laste etlusvõistlus «Ellen Niiduga Midrimaal».
Viljandimaad esindasid maakonnavooru võitjad Karl Kris-

tofer Alp, Jessica Tammist,
Elenor Luik ja Keven Küttim.
Võistlusel osalejad valis välja
žürii, kuhu kuulusid Üllar
Priks ajalehest Sakala ning
Liis Aedmaa ja Marika Palm
Ugala teatrist.
Lastel läks esinemine hästi:
Karl Kristofer Alp Tarvastu
gümnaasiumist sai vanemas
vanuserühmas vabariigis kolmanda koha, nooremas vanusegrupis sai eripreemia näitlejameisterlikkuse eest Elenor
Luik Kesklinna koolist.

Lasteosakonna tegemised
Lasteosakond ootab pisipõnne jutu- ja mängutundi 21. aprillil ja 5. mail
kell 11, mudilased saavad
kokku 28. aprillil kell 18.

24. August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse parimad koos võistluse korraldaja Toomas Rähni, linnavolikogu esimehe Randel Läntsi, linnapea Ando Kivibergi ja August Maramaa järeltulija Markus Haameriga.

Maramaa võistluse parimad
käisid vastuvõtul
6. aprillil tervitasid Viljandi linnajuhid ja legendaarse linnapea August
Maramaa järeltulija Markus Haamer raekojas matemaatikaülesannete lahendamise võistluse
edukamaid. August Maramaa 134. sünniaastapäeval asetleidnud vastuvõtule olid palutud tänavuse võistluse võitjad
koos vanemate ja õpetajatega.
Samuti olid osalema palutud
võistluste korraldajad, August
Maramaa järeltulijad ja külalised.
Võistlus oli 4. märtsil nagu ta-

vaks Viljandi Kesklinna koolis.
Sel aastal kutsuti osalema 43
õpilast Heimtali, Kalmetu, Suure-Jaani, Viljandi Jakobsoni,
Viljandi Kesklinna ja Viljandi
Paalalinna põhikoolist ning
Tarvastu, August Kizbergi nimelisest ja Viljandi gümnaasiumist.
Õpilaste ettevalmistamisega
tegeles 22 õpetajat.
Ülesanded koostasid ja võistlustöid kontrollisid õpetajad Ülle Lükk, Kätlin Ingi, Margit Nuija ning üliõpilane Simo Pähk,
kes on õpilasena korduvalt selle võistluse võitnud.
Võistluse peakorraldaja oli Viljandi gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Toomas Rähn.

2015. aasta August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise
võistluse parimad on

VI–VIII klassi arvestuses
1.–2. koht: Bert Siimon, Viljandi Jakobsoni kooli VII klass,
õpetaja Maila Visnap;
1.–2. koht: Henri Tamm, Viljandi Paalalinna kooli VIII klass,
õpetaja Margit Nerman;
3. koht: Eliizabeth Mändul,
Tarvastu gümnaasiumi VIII
klass, õpetaja Kersti Vunder.

IX–X klassi arvestuses
1. koht: Karin Niinemets, Viljan-

di gümnaasiumi X klass, õpetaja Ain Iro;
2. koht: Renee Trei, Tarvastu
gümnaasiumi IX klass, õpetaja
Enna Ojaots;
III koht Jakob Univer, Viljandi Jakobsoni kooli IX klass, õpetaja Tiina Vilberg.

XI–XII klassi arvestuses
1. koht: Maarja Niinemets, Viljandi gümnaasiumi XII klass,
õpetaja Toomas Rähn;
2. koht: Erik Teder, Viljandi
gümnaasiumi XII klass, õpetaja
Toomas Rähn;
3. koht Kristjan Lääts, Viljandi
gümnaasiumi XI klass, õpetaja
Mall Eglit.

Viljandi vanakraamiturg tähistab
esimest juubelisünnipäeva
Juba viis aastat on viljandlased kogunenud
kauplema aasta ringi
asetleidvale vanakraamiturule. Esimest juubelisünnipäeva tähistame
koos 30. mail algusega
kell 11 Viljandi vanalinna
parkides, kus kõik on
oodatud suurele kirbuturule vanakraamiga kauplema ja rõõmsast sünnipäevapeost osa saama.
Kirbuturg laotub laiali Raekoja
ja Köleri pargis ning Laidoneri
platsil.
Oma kauplemise soovist on
tarvis eelnevalt teada anda ja
seda oleks mõistlik teha varakult. Lisainfot kauplemistingimuste kohta saab, kirjutades

e-posti aadressil kirbukas@
sakalakeskus.ee, kodulehelt
sakalakeskus.ee/vanakraamiturg5/ või Sakala keskuse telefonilt 433 3992. Vanakraamituru juubelipäeva uudistega saab
kursis olla ka Facebooki vahendusel: facebook.com/vanakraamiturg5.
Lisaks kauplemisele räägime
juubelipäeval meie igapäevasest toimetamisest ja selle mõjust meid ümbritsevale keskkonnale. Ööklubi Cheers hoovis ootavad külalisi jututoad,
kus on võimalik kuulata ja arutleda taaskasutuse, õiglase kaubanduse, ökoehituse, ökoturismi, mahetoidu ning mööbli ja
muude esemete restaureerimise teemadel. Oma teadmisi ja
mõtteid jagavad Kristina Libe,

Tuuli Kotka, Tiina-Katariina Kaber, Peep Tobreluts, Andres Allikvee, Anu Johani ja Rainer Eidemiller.
Cheersis on päevasel ajal avatud veel meestehoid ostlemisest
väsinud meestele ja remondipuhvet. Meestehoius on meestel
võimalik toredasti ja kasulikult
aega veeta peremehega maast
ja ilmast rääkides ning laua- ja
videomänge mängides. Remondipuhvetis annab osav meistrimees soovi korral uue hingamise vanadele armsatele asjadele,
mis on mingil põhjusel vigastada saanud või vajavad lihtsalt
värskendamist.
Köleri pargis saavad nii lapsed
kui täiskasvanud ideetubades
valmistada taaskasutatavatest
materjalidest väikseid esemeid

või mänguasju. Mitte alati ei ole
toreda mänguasja või muu eseme saamiseks tarvis poest uut
osta, vaid olemasolevate materjalide ja fantaasia abil on soovitud eset võimalik ise meisterdada.
Laadaalal saab lisaks vanakraamiga kauplemisele vabaõhupuhvetites keha kinnitada
ning kuulata tänavamuusikuid
Viljandimaa lõõtsaklubist.
Päeva lõpul on teadusteatri
Teeme Keemiat etendus ning
meeleolukas kontsert puhkpilliorkestrilt Popsid Raekoja pargis.
Vanakraamituru juubelipäeva
lõpetab jätkupidu ööklubis
Cheers, kus õhtule annab hoo
sisse Ruutu10. Päeva juhib stilist ja moeguru Ženja Fokin.

Nii 1–3-aastased pisipõnnid
kui 4–5-aastased mudilased
saavad raamatukogus mõnusalt aega veeta raamatute ja
mängude seltsis. Sellised tunnid toetavad igakülgselt laste
käelist ja intellektuaalset arengut. Grupiga on võimalik alati liituda.

22. aprillil on põhikoolide
mälumängu üheksanda hooaja viimane voor, kus selgub
selle õppeaasta linna- ja maakonna parim mälumänguvõistkond. Viimaseks vooruks
valmistudes tuleb võistlejatel
saada ülevaade Eesti filmi
ajaloost ja tänapäevast, lisaks
lugeda hoolega ajalehte Sakala.
Väikeste sõprade meisterdamisklubi saab raamatukogus
kokku 21. aprillil ja 5. mail
kell 18.

Kojulaenutusosakonnas
Aprillikuu Viljandi on
tulvil džässmuusikat.
Ka raamatukogu Ameerika
teabepunkt on džässilainel:

aprillis avame raamatunäituse «Džässitaeva tähti» ja raamatukogu kodulehel saab sirvida virtuaalnäitust 15 Ameerika tuntud džässmuusikust.

Esimesed sammud
suguvõsa uurimisel
5. ja 12. mail korraldatakse Viljandi linnaraamatukogu galeriis suguvõsa uurimise kursus.
Enamikku meist huvitab oma
perekonna lugu. Perekond on
üks väheseid stabiilseid kooslusi kiirelt muutuvas maailmas. See on eestlaste identiteedile tähtsam kui paljude
suurte rahvaste omale. Kursusel saab vastused küsimustele,
kuidas alustada suguvõsa
uurimist, mis materjale kasutada, mis allikatele internetis
tähelepanu pöörata ja kuidas
neid kasutada.
Kursusest on oodatud osa
võtma kõik asjahuvilised ja
see on tasuta. Seda juhib lektor Tiina Tafenau. 1962. aastal Viljandis sündinud ja Eesti
Põllumajanduse Akadeemia

veterinaaria teaduskonna lõpetanud Tafenau on sugupuude uurimisega tegelnud 28
aastat. Ta on 1993. aastast
Eesti genealoogia seltsi liige,
koostanud kodu-uurimuslikud
raamatud «Puiatu läbi nelja
aastasaja» ja «Tuhalaane aegade ristteel» ning autobiograafilised teosed «Kõik kassid on
hallid» ja «Suured kassid on
vöödilised». Tiina Tafenau on
avaldanud mitme kuulsuse sugupuu ajakirjas Tiiu. Ta on
uurinud ka paljude Viljandimaa inimeste sugupuid ja tal
on praegu sellekohast materjali rohkem kui 185 000 isiku
kohta.
Eelregistreeruda tuleks 30.
aprillini e-posti aadressil koolitus@raamatukogu.viljandi.
ee või tel 433 8660. Märksõnaks on vaja kirjutada SUGUPUU ja oma vanus.

«Viljandi Poetry Slam»
Lugupeetud luuletajad!
Käes on taas aeg tõmmata lahti alumised
sahtlid, pühkida tolm
kladedelt, hakata langetama valikuid hoopis
uute värskete teoste vahel või suisa sulg teritada ja uued üllitised maailma luua.
14. mail kell 19 läheb Turu tänav 7 asuva Wimka ruumides
luulelahinguks. Leiab aset traditsiooniline «Viljandi Poetry

Slam», kus astuvad üles kõik
poeedid, kel midagi ümbritsevale ja ümbritsevatele öelda.
Luulelahingu võitja selgitab
välja publik kohapeal.
Piiranguid pole teemades,
vormides, luuletuste hulgas
ega lingvistikas.
Aega esineda on kolm minutit ja tekst peab olema enda
kirjutatud.
Publiku lemmikut kroonib
auhind. Õhtu lõpeb peoga.
Üritus leiab aset koostöös tudengiklubiga Wimka.
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Kultuuri- ja spordisündmused
APRILL
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
18.00 Kooskokkamine: leivategu Viljandi noortetehas
19.00 «Viljandi Jazzkaareke»: Ingrid Lukas Band Pärimusmuusika ait
T 21 10.00 Viljandimaa töömess Sakala keskus
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Mutionu sünnipäev» Viljandi nukuteater
13.00 «Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
17.30 Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
19.00 «Lovesong: ühe armastuse lugu» Ugala teater
19.00 «Viljandi Jazzkaareke»: Alexandra Lehmeri kvintett
Pärimusmuusika ait
20.00 Jazziklubi: Evgenija Zima (Venemaa) Kohvik Fellin
K 22 09.00 Viljandimaa koolidevahelised võistlused jalgpallis
Kunstmuruväljak
10.00 35. rahvusvaheliste hansapäevade vabatahtlike registreerimine Sakala keskus
11.00 Kinokolmapäev: «Sipelgapesa» (Eesti 2015) Sakala
keskus
13.00 «Cipollino seiklused» Teater Ugala
15.00 Viljandimaa noorte meistrivõistlused vabamaadluses Viljandi spordikeskus
17.00 35. rahvusvaheliste hansapäevade vabatahtlike registreerimine Sakala keskus
18.00 Kinoõhtu: «Labürint» (Belgia-Holland 2014) Männimäe salongkino
18.00 Laulupesa Pärimusmuusika ait
19.00 Kinokolmapäev: «Sipelgapesa» (Eesti 2015) Sakala
keskus
19.00 «Mere märgid» Teater Ugala
19.00 «Viljandi Jazzkaareke»: Elina Duni ja Colin Valloni
trio Pärimusmuusika ait
22.00 Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
N 23 12.30 Pooltund raamatutega Viljandi linnaraamatukogu
13.00 Pärnakivi jooks Viljandi linnastaadion
15.00 Tantsunädal 2015: non-conference Lennukitehas
16.00 Tantsunädal 2015: fotonäituse avamine Teater Ugala
17.00 Järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp Tenniseväljakud
18.00 Tõuksitrenn Viljandi avatud noortetehas
19.00 «Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
19.00 Tantsunädal 2015: Henri Hütt «Rhythm Is A Dancer»
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
19.00 «Viljandi Jazzkaareke»: Oleg Pissarenko Band Pärimusmuusika ait
20.00 Kinoõhtu: «Gemma Bovery» (Prantsusmaa 2014)
Männimäe salongkino
22.00 Karaokeloto Pubi Suur Vend
R 24 17.00 Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
18.00 Lauatennise turniir: kevadhooaja viimane Viljandi
noortetehas
19.00 Tantsunädal 2015: tantsukontsert «Maailm heliseb»
Sakala keskus
19.00 Ugala koolituskomöödia «Teie ebaõnn on teie endi
kätes» Grand Hotel Viljandi
19.00 «Kaheksajalg» Teater Ugala
20.00 Monoetendus «Hitler» Männimäe külalistemaja
20.00 Tantsumaja Pärimusmuusika ait
21.00 Tantsunädal 2015: Sigrid Savi «Poola novell» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
22.00 Esineb ansambel Ergo Pubi Suur Vend
L 25 07.00 Eesti feederdajate klubi I etapi kalapüük Viljandi rand
10.00 LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
11.30 Viljandimaa meistrivõistlused võrkpallis Viljandi spordikeskus
14.00 Tantsunädal 2015: Kadri Noormets ja Diego Agullo
«formlessly yours» Lennukitehas
17.00 «Kaheksajalg» Teater Ugala
18.00 Piljarditurniir: kevadhooaja viimane Viljandi noortetehas
18.00 Pannkoogiõhtu Viljandi noortetehas
19.00 Ugala koolituskomöödia «Teie ebaõnn on teie endi
kätes» Grand Hotel Viljandi
21.00 Tantsunädal 2015: Kadri Sirel «eneseväljendus/hoorus» Lennukitehas
22.00 Ansambel Perfekt Pubi Suur Vend
P 26 07.00 Eesti feederdajate klubi I etapi kalapüük Viljandi rand
10.00 EASL-i harrastajate võrkpalliturniir Viljandi spordikeskus
12.00 Kinohommik: «Väike tont» (Šveits-Saksamaa 2013)
Sakala keskus
12.00 «Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater
12.30 Viljandi Rotary kettagolfi nädalamäng Viljandi Rotary kettagolfipark
14.00 Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
14.00 «Väike tont» (Šveits-Saksamaa 2013) Männimäe salongkino
16.00 «Muumid Rivieral» (Soome-Prantsusmaa 2014) Männimäe salongkino
16.00 «Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater
18.00 «Gemma Bovery» (Prantsusmaa 2014) Männimäe
salongkino
18.00 Tantsunädal 2015: Kristel Kermes «Naene» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
20.00 «Kummitus» (Venemaa 2015) Männimäe salongkino
E 27 18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
E 20

19.00 Vana Baskini Teater: Mike Yeaman «Õnnenumbrid»
Teater Ugala
19.00 Tantsunädal 2015: Arolin Raudva «Dying To Become», Maarja Tõnisson «Body Shift Body» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
T 28 17.30 Mälumäng Viljandi spordikeskus
18.00 Mudilaste tund Viljandi linnaraamatukogu
18.00 «Omakultuuriakadeemia»: Maarja Kaaristo «Maaidüll kui utoopia» Pärimusmuusika ait
18.00 Tõuksitrenn Viljandi avatud noortetehas
19.00 «Amalia» Teater Ugala
19.00 Tantsunädal 2015: Ruslan Tepanov «Klapp» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
19.00 Volk & Bella: «2 neitsit» Pärimusmuusika ait
20.00 Jazziklubi: kultuuriakadeemias pärimusmuusika eri
Kohvik Fellin
22.00 Tantsunädal 2015: Karolin Poska «Reostus» Teater
Ugala
K 29 11.00 Kinokolmapäev: «Fast Eddy vanad uudised» (Eesti
2014) Sakala keskus
17.00 Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
17.00 Tantsunädal 2015: «Ööülikool»: Kalev Rajangu
«Tantsu läbikukkumine» Kondase keskus
19.00 Kinokolmapäev: «Fast Eddy vanad uudised» (Eesti
2014) Sakala keskus
19.00 «Äärelinna bluus» Teater Ugala
19.00 Muusikakuulamise sari «VolkStuudio» Pärimusmuusika ait
19.00 Tantsunädal 2015: Karoliine Suhhov «Las mehed
kasvatavad vuntse» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
22.00 Tantsunädal 2015: Age Linkmann «Superpoolik» Teater Ugala
22.00 Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
N 30 11.00 Viljandi noortekonverents Pärimusmuusika ait
11.00 «Kõige maitsvamad on...» Viljandi nukuteater
11.00 Ristsõnaklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.00 86. suurjooks ümber Viljandi järve: lastejooksud Viljandi linnastaadion
17.00 Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
18.00 Maffia rollimänguõhtu Viljandi noortetehas
19.00 Rakvere teatri «Kaasavaratu» (A. Ostrovski) Teater
Ugala
20.30 Filmiõhtusöök Kohvik Fellin
22.00 Ansambel Hellad Velled Pubi Suur Vend

MAI
12.00 86. suurjooks ümber Viljandi järve Viljandi linnastaadion
23.00 Ansambel Svips Pubi Suur Vend
L 02 11.00 Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
11.00 Pärimushommik: Ann Maria Piho Pärimusmuusika ait
12.30 Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
14.00 «Mere märgid» Teater Ugala
19.00 Autorilauluõhtu: ansambel Vinland Pärimusmuusika ait
22.00 Esineb Antti Kopliste Pubi Suur Vend
P 03 10.00 Vanakraamiturg Sakala keskus
12.00 Rohenäppudele «Teeme Ära!» talgupäev Viljandi
noortetehas
16.00 Kristjan Randalu trio Pärimusmuusika ait
E 04 11.00 Läti muinasjutud Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika
ait
19.00 «Kuidas dresseerida meest» Teater Ugala
T 05 11.00 Austria muinasjutud Viljandi linnaraamatukogu
11.00 Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
17.30 Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
17.30 Suguvõsa uurimise kursus (etteregistreerimisega)
Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
19.00 «Vana õngitseja» Teater Ugala
20.00 Jazziklubi: kultuuriakadeemia džässmuusikud Kohvik Fellin
K 06 11.00 Poola muinasjutud Viljandi linnaraamatukogu
11.00 Kinokolmapäev: «Gemma Bovery» (Prantsusmaa
2014) Sakala keskus
13.00 «Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
17.30 Keskkonnaameti loodusõhtu: Imekaunis Tšiili, tema
võlud ja ohud Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Loomeköök: kassipesad varjupaigale Viljandi noortetehas
19.00 «Äärelinna bluus» Teater Ugala
19.00 Kinokolmapäev: «Gemma Bovery» (Prantsusmaa
2014) Sakala keskus
N 07 11.00 Leedu muinasjutud Viljandi linnaraamatukogu
13.00 «Printsess Luluu ja Härra Kere» Teater Ugala
17.00 Lasteaia Krõll kontsert Sakala keskus
18.00 Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
19.00 «Mere märgid» Teater Ugala
19.00 Mait Müürisepp: «Mees metsast» Pärimusmuusika ait
R 08 11.00 Saksamaa muinasjutud Viljandi linnaraamatukogu
11.00 «Nublu» Teater Ugala
14.00 «Nublu» Teater Ugala
18.30 Klubi Ajaratas 35 Sakala keskus
19.00 «Mee hind» Teater Ugala
19.00 Ugala koolituskomöödia «Teie ebaõnn on teie endi
kätes» Grand Hotel Viljandi
R 01

19.00 Ansambli Naised Köögis plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
L 09 10.00 Kevadine talgupäev Viljandi Jaani kirik
11.00 63. laste Paala järve jooks Paala järv
13.00 Emadepäevakontsert «Armsale emale» Sakala keskus
17.00 «Eesriie avaneb» Teater Ugala
18.00 Euroopa päeva teemaline «Kuldvillak» Viljandi noortetehas
19.00 Premium-liiga jalgpallis: JK Tulevik / Paide LM Viljandi linnastaadion
19.00 Retrovideodisko «Fest» Sakala keskus
P 10 17.00 Mari Kalkun & Runorun «Tii ilo» plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
17.00 Emadepäeva elav muusika Kohvik Fellin
E 11 13.00 «Cipollino seiklused» Teater Ugala
18.00 «Kultuuridessant 2015»: Tehnilise Teatri etendus «Viga/Error» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
18.00 «Kultuuridessant 2015»: pärimus- ja džässmuusika
kontsert Kohvik Amrita
18.00 Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
19.00 «Amalia» Teater Ugala
20.00 «Kultuuridessant 2015»: Birgit Landberg «Ada ja
Evald» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
T 12 10.00 Viljandimaa koolieelikute liikumispäev Viljandi linnastaadion
17.30 Suguvõsa uurimise kursus (etteregistreerimisega)
Viljandi linnaraamatukogu
18.00 «Omakultuuriakadeemia»: Pearu Kuusk ja kollokvium Pärimusmuusika ait
18.00 Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
19.00 «Orav ja Ilves» Pärimusmuusika ait
20.00 Jazziklubi: «Kultuuridessant» esitleb Kohvik Fellin
K 13 11.00 Kinokolmapäev: «Kummitus» (Venemaa 2015) Sakala keskus
18.00 Laulupesa Pärimusmuusika ait
19.00 Kinokolmapäev: «Kummitus» (Venemaa 2015) Sakala keskus
19.00 «Kaheksajalg» Teater Ugala
N 14 15.00 Viljandimaa kergejõustiku «TV 10 olümpiastarti» neljas etapp Viljandi linnastaadion
17.00 Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp Tenniseväljakud
17.00 Viljandimaa luuleklubi kokkusaamine Viljandi linnaraamatukogu
18.00 Tõuksitrenn Viljandi noortetehas
19.00 Külalised kohvikus: Doris Kareva ja Robert Jürjendal Kohvik Fellin
19.00 «Amalia» Teater Ugala
20.30 Filmiõhtusöök Kohvik Fellin
R 15 12.00 Laste ja noorte solistide festival «Hoogsas rütmis»
Sakala keskus
18.00 Lõõtsavägilased ja Linnutee plaadiesitluskontsert Pärimusmuusika ait
19.00 Premium-liiga jalgpallis: JK Tulevik / Tartu JK Tammeka Viljandi linnastaadion
L 16 10.00 12. Sakala mängud Viljandi spordikeskus
10.00 Ettevõtte Hansa Candle aia värvimine Hansa Candle
15.00 Turvaline ekstreemsport Viljandi noortetehas
18.00 «Viljandimaa noortebänd 2015» Lennukitehas
18.00 Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
18.00 «U-Gala» Teater Ugala
P 17 10.00 12. Sakala mängud Viljandi spordikeskus
Pauluse kirik, Kiriku tänav 3
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
26. aprillini saab vaadata Eesti ühe põnevaima ja isepäisema looja
Maara Vindi näitust «Üllas roos».
29. aprillini on avatud viljandlase Kalli Kuhi esimene isikunäitus
«Trash ja püha ehk püha prügi».
13. maini saab nautida Sándor Sterni animalistika näitust.
13. maini saab vaadata ka Eda Sterni fotonäitust. Käesoleval näitusel esitleb muusikapedagoog Eda Stern oma fotosid loodusest ja
pereliikmetest.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
16. maini on avatud nüüdisaegse kunsti näitus «Kehamaterjal».
Eesti nüüdisaegse kunsti teoste valiku on kokku pannud Viljandi
kunstikooli ja gümnaasiumi õpilased.
20. mail avatakse näitus «Peegeldades Rothkot». Artegroundi kunstifestival Viljandis toob seekord kokku kunstnikud Rootsist, Soomest, Lätist ja Eestist. Näituse kuraator on Mika Vesalahti.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
28. aprillini on avatud Leho Rubise maalinäitus «Pairidaeza».
30. aprillil avatakse fotonäitus «Väljavõtteid Eesti kunsti- ja kultuurielust läbi Jaan Klõšeiko kaamerasilma».

