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Talv on lõpuks ometi saabunud. Viljandis toob see kaasa lugematuid võimalusi maaliliste piltide tegemiseks. Koduomanikud peavad aga meeles pidama, et oma majaesist kõnniteed tuleb hooldada.

Linnaeelarve panustab tulevikule
Tuleval aastal on palgatõusu
oodata lasteaiaõpetajatel,
remonti lähevad Paalalinna
kool ja Krõllipesa lasteaia
Mängupesa hoone.

Kõik eelarves planeeritud investeeringud on linnapea Madis
Timpsoni kinnitusel suunatud
tulevikku ja selleks, et Viljandis
oleks parem elada.
Suurematest ehitustöödest on
eelarves arvestatud Paalalinna
kooli ja Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone kapitaalremondi alustamisega.
«Olen linna allasutused läbi
käinud ja kui keegi kahtleb
Paalalinna kooli või Krõllipesa
lasteaia remondi vajalikkuses,
siis soovitan neid asutusi külastada. Ma võtan mütsi maha nende laste ja täiskasvanute ees, kes
seal igapäevaselt toimetavad,»
rääkis linnapea.
Samuti on linnal kavas Kantremaa tööstuspiirkonna teede
ehitus ning spordihoone vana
osa ja Järveotsa elamukvartali
projekteerimine. Timpsoni sõnul peaksid esimesed krundid
uues elamukvartalis müüki tu-

lema juba 2018. aasta lõpus.
«Võimaluse loomine oma kodu
ehitamiseks on väga oluline, kui
tahame, et linna lisanduks noooori peresid ja meie rahvaarv
arv
tas
muutuks stabiilseks,» selgitas
Timpson.
Lasteaiaõpetajate miinimumtöötasu tõuseb 978 euroni ehk 85 protsendini
üldhariduskoolide õpetajate töötasust. Samuti tõuseb lasteaiaõpetajate abide ja assistentide ning huvikooliõpetajate ja kultuuritöötajate palk.
Linnapea sõnul ei ole
need palgatõusud kindlasti
piisavad, kuid praegune eel-arve seab omad piirid. «See on
teema, millega kavatseme järgrgeemiste aastate eelarveid planeerides edasi tegeleda.»
2018. aasta eelarve kogumaht
aht
on 30,54 miljonit eurot, see on
tasakaalus ja põhitegevuse tulem on positiivne.
Põhitegevuse tulud on 22,54
miljonit eurot, kasv võrreldes
2017. aasta eelarvega on 5,6
protsenti. Põhitegevuse kulude
kavandatav suurus on 22,33

Linnaeelarve põhitegevuse kulude jaotus
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Suurjäätmeid saab
tasuta ära anda
Linnavalitsuse kampaania
suurjäätmete tasuta ära andmiseks jätkub aasta viimase
laupäevani.
Tasuta võetakse suurjäätmeid kampaania korras vastu
Viljandi jäätmejaamas E–R
kella 9–18 ning laupäeviti kella 9–15.
Suurjäätmeid saavad kam-

paania vältel tasuta ära anda
vaid Viljandi linna sissekirjutatud inimesed. Asutuste ja
ettevõtete suurjäätmeid tasuta vastu ei võeta. Jäätmejaamas küsitakse jäätmeid üle
andvalt inimeselt isikut tõendavat dokumenti.
Loe kampaania kohta lähemalt www.viljandi.ee.
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• Registreeritud elanikke: 17 803
• Sünnid novembris: 9
• Registreeritud töötuid: 298
• Töötusprotsent: 4,3%*
• Vabad töökohad: 116*
• Keskmine palk: 1024*

miljonit eurot ja põhitegevuse
kulud kasvavad võrreldes 2017.
aastaga 5,47 protsenti.
Eelarves on suurimad kulud
haridusele 52,5, kultuurile
14,49, linnamajandusele 12,78
ja sotsiaalvaldkonnale 10,25
protsenti.

Spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ja
haridusvaldkonna toetusi jagab
linn tuleval aastal 1,42 miljoni
euro väärtuses.
Viljandi linna 2018. aasta eelarve eelnõuga saab tutvuda linna kodulehel www.viljandi.ee/
eelarved.

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Reformierakonna saadikurühma
esimees
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Harri Juhani Aaltonen,
Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees
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Sotsiaalamet ootab
lasteaialaste
toitlustamise
toetuse taotlusi
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Helmut Hallemaa,
Keskerakond
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tes ei võeta arvesse riiklikke
peretoetusi.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a.
Taotluse juurde tuleb esitada
kolme eelneva kalendrikuu
eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted.
Lisainfot saab küsida sotsiaalameti
telefonidel
435 4759 ja 528 3723 või
e-posti aadressil karin.kiis@
viljandi.ee.
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Tiit Jürmann,
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Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. detsembriks lasteaialaste toitlustamise
toetuse taotlusi.
Toetust saavad pered, kelle
registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle lapsed käivad
linna lasteaias ja kelle pere
kolme eelneva kuu netosissetulek pärast eluasemekulude
maha arvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri (esimene pereliige 260 eurot, iga
järgmine täisealine liige 208
eurot ja alaealised pereliikmed 260 eurot). Sissetuleku-
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Kui esimene projekt keskendub ennekõike väljaspool Viljandi linna elavate inimeste
teenuste ja töökohtade kättesaadavuse parandamisele, siis
teine on suunatud ettevõtluse
ja teenuste mitmekesistamisele kesklinnas.
Linnavalitsus on teinud ettevalmistusi, et toetuse abil
saaksid uuendatud Vabaduse
plats, Tasuja puiestee, Vaksali, Vana-Vaksali, Tallinna, Kaalu, Turu, Tartu ja Lossi tänavad. Planeeritav investeeringute maht on kokku üle 6
miljoni euro, millest linna
omafinantseering on vähemalt 15 protsenti. Sellises
mahus investeeringut ja kesklinna terviklikku arendamist
ainult linna omavahenditest
lähiaastatel võimalik teostada ei ole.
Toetuse taotlemisel on väga
oluline era- ja avaliku sektori koostöö, sest see on ettevõtlusmeede ja linnakeskuse
korrastamist toetatakse vaid
juhul, kui investeeringu tulemusena tekivad uued töökohad ja suureneb majandusaktiivsus piirkonnas tervikuna.

Millised olid teie hinnangul olulisemad sündmused ja arengud
Viljandi linnas 2017. aastal?
u

Viljandi Linnavalitsus ootab
kesklinna piirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid arutama ühiselt linnasüdant puudutavaid
arendusi. Arutelu toimub 20.
detsembril kell 15 linnavalitsuse volikogu saalis aadressil
Linnu tänav 2.
Linnavalitsus on esitanud
maakonna tegevuskavasse
kaks ideed piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
meetme investeeringutoetuse
kasutamiseks.
Esiteks Viljandi linna ja tagamaa vaheliste ühenduste tervikvõrgu moodustamine (Riia
maantee, Pärnu maantee, Leola tänav ja Tallinna tänav),
mille põhirõhk on kergliiklusteede arendamine tõmbekeskuse ja tagamaa vahel. Projekti raames rajatakse puuduvad
kergliiklusteede lõigud Riia ja
Pärnu maanteele ning Leola ja
Tallinna tänavale.
Teiseks on kavas Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi tänapäevastamine, mille eesmärk
on muuta Viljandi linnakeskus
atraktiivseks ja väärtuslikuks
keskkonnaks ettevõtjatele, kohalikele elanikele ja linna külalistele.

Viljandi linnavolikogu

og

Linn kutsub
ettevõtjaid
arenguplaanidega
tutvuma

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees
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Parandus

20. novembri Viljandi Linnavalitsuse ajalehes oli valesti märgitud ühe lapse nimi.
2017. aasta kolmandas kvartalis sündis Amanda Akel.

Jaak Madison,

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond

Olulist ja märkimisväärset on
kindlasti rohkem kui leheveergudele mahuks. Igas valdkonnas
on kedagi ja midagi, keda esile
tõsta ja mida ära märkida. Kuid
rääkigem suurematest asjadest.
Niinimetatud kõva poole pealt
oli linnale, õigemini linnavarale märgilise tähendusega kinnisvaraameti loomine ja mehitamine. Konkurssidega sõelutud parimad erialaspetsialistid tagavad
selle, et linna hooned ja kinnistud on valvsa pilgu all ning nende elukaar pikalt hoitud ja tagatud.

Aastaid, pigem aastakümneid
kirutud Vaksali ja Riia maantee
ristmik sai lõpuks parima lahenduse, milles täna keegi ei kahtlegi – ringristmik tagab liiklussujuvuse ja ohutuse. Sellele eelnes
muidugi mahukas uurimustöö
ning võrdlus fooridega regulatsiooni osas. Parimaks osutus siiski olemasolev lahendus.
Veel võiks nimetada välisrahastuse saamiseks tehtud mahukat
eeltööd, mis toob meile Paala
kooli renoveerimiseks 3,1 miljonit eurot ja kahe lasteaia renoveerimiseks 915 000 eurot. Ja

muidugi väärib märkimist erasektor, kes uute laienduste kaudu töökohti loob – Dold puidutööstus avas uue tsehhi, BHC uue
tehase. Inimene ilusa kodu pärast
ju ei koli, ikka töö pärast kolib.
Niinimetatud pehme poole
pealt nimetan perekeskusele
mentaalse nurgakivi panekut
ehk siis samuti eeltöö tegemist.
Loodav keskus parandab kindlasti ka sotsiaalselt kaitsetumate olukorda ja toimetulemist.
Õnneks ei lõpe tegijate teod kunagi ja uus aasta toob neid kindlasti juurde

Sel aastal sai valmis mitu suurt
renoveerimist. Ugala teater sai
uueks nii seest kui ka väljast. Renoveeriminel säilitati hoone stiil,
võib isegi öelda, et maja on parem, kui kunagi on olnud. Suur
tänu tegijatele! Korneri ristmik
sai uue kuue ja on juba algusest
saadik pälvinud liiklejatelt kiitvaid hinnanguid. Pean tunnistama, et mina polnud selle töö
suurim pooldaja, vaid olin natukene skeptiline ja oleksin selle
rohkem kui 400 000 eurot paigutanud mujale. Hea, et asju
arutatakse suuremas kambas.

Tuli parem kui lootsin. Linna
jaoks suurim investeering oli
muusikakooli renoveerimine,
mis lõppes kevadel. Kool pakub
õppimis- ja arenguvõimalusi mitmesajale linna- ja vallalapsele.
Koolimaja renoveerimiseks vajaminev raha tuli tervenisti leida
linna maksumaksja taskust.
Päevavalgust nägi ka kunstifestival QQ, mis tõi Viljandisse rohkem
kui 50 rahvusvahelist kunstnikku.
Loomulikult täitis traditsiooniline
folk meie linna taas muusika ja
selle nautijatega. Võõrad saabusid
nii kaugelt kui lähedalt.

Kohalike ettevõtete, eesotsas
Cleveroni edu eksporditurgudel
jätkub. Oluliseks pean ka sügisel toimunud volikogu valimisi
ja seejärel tekkinud uue stabiilse koalitsiooni moodustumist.
Linn sai uue linnapea.
Veekeskuse valmimiseks on
astutud esimesed sammud, võib
olla küll mitte nii pikad, kui
rahvas ootas, aga ikkagi sammud. Summa summarum, aastal 2017 tehti palju tööd ja nähti vaeva. Suur tänu kõigile kes
osalesid ja paremat 2018. aastat!

Oli kohalike valimiste aasta.
Tööd alustas linnavolikogu XVI
koosseis. Me oleme seisnud linna iseseisva omavalitsusena, tugeva maakonnakeskusena jätkamise eest. Tulemuslikult:
734-aastane hansalinn on ka
nelja omavalitsusega maakonna
iseseisev keskus. Suurendame
seda rolli. Keskerakonna juhitud
valitsuskoalitsioon taastab omavalitsuste tulubaasi. Koos majanduskasvuga on linnaeelarves
nii üle 800 000 euro enam vahendeid.
Lõppes raudteejaama viivate
Metalli ja Vaksali tänava renoveerimine. Ehitati Vaksali–Riia

ristmik. Algavad mahukad tööd
Uuel tänaval, Pärnu maanteel.
Valmis osa Männimäe tööstuspiirkonda viivast Reinu tee kõnniteest. Eesootaval perioodil
nõuavad hoolt ülekäigurajad ja
liiklusohutus ning kergliiklusteed.
Tehti Viljandi järveäärsete
spordiväljakute korrastamise ja
renoveerimise tööd. Kunstmurukatte sai Kesklinna kooli staadion. Koolide staadionide ja palliplatside korrastamine hoogustub. Tänapäevastame Jakobsoni
kooli korv- ja võrkpalliväljaku.
Me tunnustame ja täname korteriühistuid mitme korrusmaja

soojustamise ja välisilme uuendamise eest.
Alanud nelja-aastase perioodi
jooksul peab valmis saama veekeskus. Lõppeva aasta märksõnaks olid kahjuks segadused. Tuleb toetada eramuehitust. Algab
Järveotsa elamukvartali arendamine. Siingi ei tegutsetud piisavalt kiiresti ja süsteemselt.
Rõõm on kogukondade tugevnemisest. Uueveski oru jalgtee
tehti korda, Kassisaba tänav
taastati kodanikuaktiivsuse toel.
Häid algatusi peame toetama.
Imelist jõuluaega! Head ja positiivset uut, kollase maakoera aastat!

Ei saa öelda, et tänavune aasta
oleks silma paistnud meeletute
arengute või erakordselt säravate sündmustega. Erandiks on
siinkohal kohalike omavalitsuste valimised ja fakt, et Viljandi
linnal on maakonnas nüüd ainult kolm naaberomavalitsust,
kellega koostööd teha.
Mis puudutab valimisi, siis linlased said sellel aastal välja öelda, keda nad järgmisel neljal
aastal linnavolikogus näha tahavad ning positiivne on see, et
edaspidi kohtame linna esinduskogus ja selle komisjonides roh-

kem sotsiaaldemokraate. Võtame seda kui tunnustust meie senisele tööle ja täname valijaid
usalduse eest. Anname edaspidigi oma parima.
Positiivse arenguna tooksin
välja selle, et niinimetatud Korneri ristmik on valmis saanud ja
muudab edaspidist liiklusvoolu
linnas sujuvamaks. Loodetavasti avaneb Viljandis tulevikuski
võimalusi liikluskorralduse parandamiseks. Suurt rolli mängib
siin kesklinna planeerimine, mis
pakkus tänavu rohkem murenoote kui rõõmu.

Aastat ilmestasid arutelud avaliku ruumi ja eriti arhitektuuri
üle. Üle pikkade aastate näeme
põletavaid mõttevahetusi selle
üle, milline võiks välja näha
meie linnaruum ning mitte pelgalt keskväljaku ümbruses, vaid
ka vanalinnas, järve ääres ja mujalgi. Usun, et see tendents kujundab järgmist nelja aastat ning
usutavasti paremuse suunas.
Kokkuvõtvalt ütleksin, et aasta ei pakkunud erilisi üllatusi, ei
suuri ega väikeseid. Aga töötame selle nimel, et uus aasta ikka parem tuleks.

Viljandis oli kahtlemata suurim
sündmus kohalikud valimised,
kus Viljandi elanikud esitasid
oma nägemuse, kes peaksid olema linnatüüri juures ja volikogus. Kasutan siinkohal ka võimalust tänada kõiki viljandlasi
usalduse eest! Suur samm edasi Viljandi kui põlise Eesti kantsi kaitsmisel on fakt, et Konservatiivne Rahvaerakond on esindatud uues linnavolikogus.
Teine positiivne areng on minu
arvates ka elanike arvu tõus Viljandi linnas. Kui 2013–2015 toimus elanike arvu märkimisväär-

ne kahanemine, siis nüüd oleme
õnneks 2013. aasta tasemel tagasi. Kui veel käesoleva aasta 1.
jaanuaril oli Viljandis 17 711
elanikku, siis novembri kuu lõpuks oli 17 838 elanikku. See
tendents teeb siirast rõõmu ning
süstib optimismi, et tõuseks ka
sündide arv ning ettevõtjatel tekiks motivatsioon alustada oma
tegevust just Viljandis.
Kolmas areng Viljandis pole aga
nii positiitvne, kui esimesed kaks.
Nimelt poliitiline kultuuritus.
Meil kõigil võivad olla erinevad
maailmavaated ja tõekspidami-

sed, kuid demokraatlikud põhimõtted peavad olema esindatud
ka linnajuhtimises ja kajastama
inimeste tahet. Sellised sobingud,
kus suurima toetuse saanud kandidaadid lükati kõrvale ja käed
lõid omavahel mitte kõige suurema toetuse pälvinud erakonnad
ja kandidaadid, ei ole aumehelik
ega väljenda inimeste soove. Poliitikultuur areneb aastatega ja
ehk püsib käesoleval aastal tehtud silmamoondus linnavalitsuse
kokkupanekul valijatel meeles ka
2021. aastani ehk järgmiste kohalike valimisteni.
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Meisterdamisklubi
Teisipäeval, 19. detsembril
kell 17 toimub laste- ja noortekirjanduse saalis jõulutee-

maline meisterdamisklubi.
Loeme raamatut ja meisterdame.

Lauamänguklubi
Kolmapäeval, 20. detsembril
kell 15 toimub Viljandi linnaraamatukogu laste- ja
noortekirjanduse saalis laua-

mänguklubi. Juhendaja abil
on võimalik mängida erinevaid lauamänge. Tule ise, võta sõber kaasa ja mängime!

Koolivaheaeg
27. ja 28. detsembril ning
2.–5. jaanuarini on raamatukogus kell 11 koolivaheFoto: Johan-Kristjan Konovalov
Tänavusest Viljandi linna jõulukaardist saab välja murda ja meisterdada armsad jõulukaunistused. Kaardi sees on aga imemaitsva Viljandi
maasikaglögi retsept.

Pühadekaart toob jõulusoojust
KRISTA KULL,

avalike suhete ja
turismiameti juhataja

Viljandi Linnavalitsus saadab sel
aastal sõpradele ja koostööpartneritele ligi 400 jõulukaarti,
millest kaugeim läks teele
Ameerikas asuvasse sõpruslinna
Cumberlandi.

Oleme jäänud ikka selle juurde, et saadame pühadeks paberkandjal kaardi, mis viiks saajani siira pühadesoovi ja annaks
mingil viisil märku meie armsast kodulinnast.
Igal aastal on linnal omanäoline kaart ja sel korral saadame
teele head soovid koos Viljandi
glögi retseptiga. Kaardi teeb eriliseks veel see, et selle saajal on

võimalik kaardist välja võtta
jõuluehted ja need kuuse külge
riputada. See lisab meie soovidele veel praktilise väärtuse ja
loodetavasti leiab selline kaart
kasutamist ja lausa taaskasutamist.
Kaart sündis koostöös Hmmm
Creative Studioga.
Eelmistel aastatel on Viljandi
linnast teele läinud nii kunsti-

kooli, lasteaialaste, kohalike
kunstnike ja fotograafide kaasabiga kujundatud kaardid.
Päris kaarti saada ja käes hoida on väga tore. Meiegi jälgime
ootusärevusega, missugused
kaardid millisest paigast raekotta jõuavad.
Tuleb tunnistada, et presidendi saadetud kaart on alati üks
esimesi.

Talvise tänavahoolduse meelespea
Talve saabudes on hea
meelde tuletada põhitõed ja
nõuded, mida oma krundilt
lund koristades ja
libedustõrjet tehes meeles
tuleb pidada.

1. Lume- ja libedustõrjet tee õigel ajal, järjepidevalt ja ilmaolude järgi. Vajadusel mitu korda
päevas. Talviste heakorratööde
tegemine avalikus kohas tuleb
lõpetada hommikul kella 7.30ks ja puhkepäeviti kella 8-ks.
2. Libedustõrjeks kasuta paevõi graniidisõelmeid, peent killustikku, liiva ja vajadusel soola.
Tuha kasutamine pole lubatud.

Uus rubriik

3. Lumetõrjel austa kaaslinlasi. Ära kuhja kõnniteelt kokku
lükatud lund sõiduteele ega vastupidi. Kõnniteed puhasta arvestusega, et lisaks jalakäijale
mahuks liikuma ka lapsevankri
ja ratastooliga. Kõnniteedelt
kokkulükatud lume ladustamiseks võta kõigepealt kasutusele
rohealad või leia sobiv koht oma
kinnistu piires, alles seejärel
vaaluta lumi kõnni- ja sõidutee
vahele. Ära kuhja lund kohtadesse, kus see segab liiklust. Puhasta kõnnitee kogu kinnistu
ulatuses, samuti ülekäikudena
kasutatavad kõnniteede otsad
ning kõik avalikult kasutatavad

välistrepid ja hoovide sissesõidud.
4. Eemalda õigel ajal räästasse tekkinud jääpurikad ja katuseservades olevad lumekogumid. Lindiga või muul moel
ohukoha tähistamine ei ole lahenduseks piisav. Purikatest või
lumekogumitest tingitud õnnetusjuhtumite korral vastutab
täielikult kinnistu omanik.
5. Parkimisel arvesta talviste
oludega. Pargi esmajoones oma
kinnistu territooriumil. Tänaval
tohib parkida ainult piki sõiduteed. Sõiduteega risti parkimine
on lubatud vaid vastava liiklusmärgi olemasolul. Teehooldus-

masinatel on oma tööks vaja piisavalt ruumi. Parkimine sõiduteega piirnevatel rohealadel pole lubatud.
6. Ole tähelepanelik! Lumetõrjetöödel on teehooldajatel lubatud parkimise korraldamiseks ja
hooldustööde tegemiseks paigaldada ajutisi liiklusmärke.
7. Ära jäta oma autot pikaks
perioodiks tänavale seisma. Autole, mida pikemat aega ei kasutata või mis on liikumisvõimetu, leia sobiv hoiukoht.
8. Probleemidest anna teada
telefonidel 435 4715, 435 4756
või e-posti aadressil heakord@
viljandi.ee.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Töö sisuks on nõustada linnavalitsuse ametnikkonda, valitsuse liikmeid ja allasutusi mistahes juriidilistes küsimustes ja tagada linnavalitsuse tegevuse seaduspärasus.
Minu töö kasu tavalise viljandlase jaoks on esmapilgul raskesti
märgatav, kuid kaudselt on ju kasu seegi, kui linnavalitsus ajab oma
asju juriidiliselt korrektselt ja väldib kulukaid kohtuvaidlusi, sest
vahendid selliste kulude kandmiseks tulevad ju kõik samuti otseselt viljandlaste endi taskutest.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Suvel täitus mul seitse aastat linnavalitsuses.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

MARKO KOTSAR,

jurist

Eelkõige meeldib mulle Viljandi puhul rahulik elukeskkond, kus ei
ole pidevalt sellist väsitavat sagimist, nagu näiteks Tallinnas. Hindan kõrgelt ka Viljandi loodust ja võimalust jõuda ühest kohast teise ilma ummikutes aega raiskamata.

ajaga seotud toimetused
laste- ja noortekirjanduse
saalis.

Lastevanemate kool
Teisipäeval, 9. jaanuaril toimub kella 17.30–18.30 laste- ja noortekirjanduse saalis lastevanemate kool teemal «Toimetulek tunnetega».
Viljandimaa Rajaleidja keskuse psühholoog Janika
Kersten räägib loengus sellest, kuidas lapsevanem saab
toetada last tunnetega toimetulekul ja millal pöörduda abi saamiseks spetsialisti
poole.
Loengus räägitakse sellest,
kuidas tekivad tunded ja
kuidas neid juhtida, tutvus-

tatakse erinevaid tunnetega
toimetulekuvõtteid, uuritakse, kuidas ohjata muremõtteid ja kuidas lasta muredest
lahti, mida öelda teise rahustamiseks, mida teha, kui
tunded nakkavad, kuidas tugevdada enda ja lapse emotsionaalset enesetunnet, kuidas lapsega tunnetest rääkida.
Vajalik eelregistreerimine
kestab 3. jaanuarini aadressil janika.kersten@rajaleidja.ee.
Kohtade arv on piiratud!

«Kultuurilaine»
Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojektina läbi viidav viktoriin «Kultuurilaine» on mõeldud kõigile
Viljandi maakonna elanikele ning kutsub lugema perioodikaväljaandeid Sirp,
Postimees Arter, Sakala ja
Eesti Loodus.
Igal kuu 15. kuupäevaks
esitatakse nimetatud välja-

annete sisu kohta küsimused, mis avaldatakse Viljandi linnaraamatukogu kodulehel ning tehakse paberkandjal kättesaadavaks maakonna raamatukogudes. Vastused tuleb esitada järgmise
kuu 1. kuupäevaks. Rohkem
infot Viljandi linnaraamatukogu ja maakonnaraamatukogu töötajatelt.

Linn ootab
tunnustuste
ettepanekuid
Käesoleva aasta lõpuni ehk
31. detsembrini saab
esitada Viljandi linna
aastapreemiate
kandidaate.

Preemiad antakse välja üheksas kategoorias: elutöö preemia, aastapreemia (aasta tegu), kaks kultuuripreemiat,
spordipreemia, noore sportlase preemia, teatripreemia,
aasta noore preemia, aasta
laste- ja noortesõbralik ettevõte ning ettevõtluse edendaja.
Ettepanekuid saab esitada ja
kõigi statuutidega tutvuda
aadressil www.viljandi.ee/
tunnustused.
Ettepaneku vormi linna kodulehel täitmiseks on vajalik

ID-kaardi või mobiil-ID kasutamine.
Lisavõimalusena saab samal
lehel oma arvutisse laadida ettepaneku esitamise vormi. Arvutis täidetud vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata
aadressil viljandi@viljandi.ee
Vormi võib ka välja printida
ning toimetada käsitsi täidetuna ja allkirjastatuna Viljandi
linnavalitsuse kantseleisse
aadressil Linnu 2, 71020, Viljandi. Vastavad vormid on ka
kohapeal olemas.
Aastapreemiate saajad kinnitab Viljandi linnavolikogu 25.
jaanuaril toimuval istungil.
Preemiad antakse laureaatidele üle Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikul kontsertaktusel Ugala teatris 24. veebruaril.
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Kultuuri- ja spordisündmused
17.00

DETSEMBER
E 18

T 19

K 20

11.00
15.00
18.00
19.00
11.00
11.00
15.00
17.00
17.00
19.00
19.00
10.00
11.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00
19.00
20.00

N 21

R 22

10.00
10.00
11.00
19.00
10.00
10.00
19.00
19.00

L 23

19.00
19.00
20.00
23.00
10.00

«Lumekuninganna» Ugala teater
«Lumekuninganna» Ugala teater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Moraal» Ugala teater
«Lumekuninganna» Ugala teater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
«Lumekuninganna» Ugala teater
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Aperitivo Veinibaar Mulks
«Elagu eurotoetused!» (Komöödiateater)
Pärimusmuusika ait
Noorkuu ja Laura jõulukontsert Viljandi Pauluse kirik
Jõululaat Viljandi spordikeskus
«Lumekuninganna» Ugala teater
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Lumekuninganna» Ugala teater
Viljandi muuseumi VI toimetiste «Muretust
maailmast» esitlus Viljandi muuseum
Curly Stringsi ja Estonian Voicesi jõulukontsert «Mul
on hea» Viljandi Pauluse kirik
Eesti käsipalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi SK –
Oskar Viljandi spordikeskus
Mulksu mälumäng Veinibaar Mulks
Raamatuesitlus: Kristel Algvere «Merehurmarohi»
Raamatubaar Romaan
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Jõululaat Uku keskus
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Orpheus allilmas» Ugala teater
Jõululaat Viljandi spordikeskus
Jõululaat Uku keskus
Elina Borni ja Stig Rästa jõulukontsert Viljandi
Pauluse kirik
«Jõulufantaasia»: Pärnu Kammerkoor, segakoor
Endla ja Pärnu Linnaorkester Viljandi baptistikirik
«Mäng on alanud» Ugala teater
The Ilves Sistersi «Talvevõlumaa» Sakala keskus
Mälumäng: retromuusika helis ja pildis Lokaal Legend
Bläck Rokiti live Cheers Viljandi
Jõululaat Uku keskus

E 25

T 26

20.00
17.00
22.00
10.00
12.00
17.00
20.00

K 27

11.00
19.00
19.00
19.00
20.00

N 28

11.00

R 29

20.00
20.00
19.00
20.00

L 30

P 31

20.00
18.00
20.00
19.00
23.00

Ott Leplandi ja Inese jõulukontsert Viljandi Pauluse
kirik
Jäädisko Viljandi jäähall
Koit Toome ja Valter Soosalu jõulukontsert Viljandi
Pauluse kirik
«Hype the Funk» jõulupidu Sakala keskus
Viljandi käsipalli jõuluturniir Viljandi spordikeskus
Perepäev «Segasumma jõulumuinasjutt» Viljandi
jäähall
Aperitivo Veinibaar Mulks
«Parimad palad» (Tallinna Kammerteater)
Männimäe külalistemaja
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Ivo Linna ja Birgiti kontserdisari «Kingitus»
Pärimusmuusika ait
Lenna ja Juss Haasma jõulukontsert Viljandi Pauluse
kirik
Mulksu mälumäng Veinibaar Mulks
«Sinised kilesussid jalas» (Tallinna Kammerteater)
Männimäe külalistemaja
Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
Ideeöö Viljandi avatud noortetuba
«Orava jutud» Männimäe külalistemaja
Rolf Roosalu ja Saara Kadak «Taaskohtumine
jõuluootuses» Viljandi Pauluse kirik
Aastalõpukontsert «Mozart ja sõbrad»
Pärimusmuusika ait
«Mis see E. tähendab?» Männimäe külalistemaja
Riho Sibul ja Jaan Sööt «Aastavahetuse kontserdid»
Sakala keskus
Jäädisko Viljandi jäähall
Aastalõpuõhtusöök Kohvik Fellin
Aastavahetuspidu Ugala teater

JAANUAR
K 03

19.00

N 04

09.30

R 05

09.30
18.00
19.00

L 06

11.00

P 07

20.00
10.00
14.00

T 09

17.30

K 10

16.00

N 11

13.00

R 12

19.00
09.30
17.30
19.00

L 13

19.00
19.00
09.30
14.00
14.00

17.00
20.00
21.00
P 14 09.00

Aasta esimene suur džässiõhtu: Carlo Morena ja
Lauri Kadalipp Pärimusmuusika ait
EKSL-i õpetajate võrkpallivõistlused Viljandi
spordikeskus

13.00
16.00

EKSL-i õpetajate võrkpallivõistlused Viljandi
spordikeskus
Peeter Ora maalinäituse «Utoopia» avamine Sakala
keskus
Filmimuusika kontsertlavastus «Eesti Vabariik 150»
Pärimusmuusika ait
Lauatennise laste GP Viljandi etapp Viljandi
spordikeskus
Jäädisko Viljandi jäähall
LTK Sakala XXXIV lauatennise karikasari Viljandi
spordikeskus
Dancecalli talvekontsert TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
Lastevanemate kool «Toimetulek tunnetega»
Viljandi linnaraamatukogu
Eesti ajaloomuuseumi rändnäituse «Vabariigi
ootuses» avamine Viljandi muuseum
Päevane kontsertkohtumine: Laura Põldvere
Pärimusmuusika ait
«Sätendav pimedus» Ugala teater
Viljandi koolidevahelised lauatennise võistlused
Viljandi spordikeskus
Koolitus «Ole teadlik oma hobuse tervises» Grand
Hotel Viljandi
«Abielu on talumatu» (Vene teater, vene keeles)
Sakala keskus
«Emadepäev» Ugala teater
«Nähtamatu daam» Ugala teater
EMSL Jõud noormeeste käsipalli meistrivõistlused
Viljandi spordikeskus
«Orpheus allilmas» Ugala teater
Näituse «Viljandi aasta foto 2017» avamine Viljandi
linnagalerii
«Krdi loll lind» Ugala teater
Jäädisko Viljandi jäähall
EDM Factory Viljandi lennukitehas
EMSL Jõud noormeeste käsipalli meistrivõistlused
Viljandi spordikeskus
Represseeritute klubi Sakala keskus
Eesti käsipalli meistrivõistlused, I liiga: Viljandi SK –
HC Kehra/Primend Viljandi spordikeskus

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

Avatud on näitus «Reaalsuse
jäätmed», mis täidab kogu maja. Vaadata saab vanadest laboratooriumijäätmetest tehtud disainmööblit ja valgusteid. Disainer on insener Ain Toim.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1

Kondase keskuses on avatud
Ain Toimi lampide, mööbli ja
ehete näitus.

11. jaanuarini on avatud AateHeli Õuna kureeritud kunstinäitus «Loominguline jõulutervitus». Näitus on Viljandi kunstielu teeneka korraldaja Aate-Heli Õuna panus kodulinna kultuuripilti. Väärikat järjepidevust
hoidval jõulunäitusel on seekord kavas eksponeerida mainekate professionaalsete kunstnike loomingut ning tähistada
nende eluloolisi tähtpäevi. Viljandi publiku ees on metallikunstnik Tiiu Aru ja arhitekt-akvarellist Toomas Reinu teosed.
13. jaanuaril avatakse konkursi

«Viljandi aasta foto 2017» näitus, kuhu on oodatud kõikide
hobi- ja profifotograafide teosed, et hetke tabamise kunstis
mõõtu võtta. Oma töid saab eksponeerida mitmes kategoorias.
Konkurssi korraldab Viljandi Fotoklubi eesotsas Peeter Sinkiga.
Rohkem teavet leiab Viljandi Fotoklubi Facebooki lehelt.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
4. jaanuarini on avatud näitus
«Naiskodukaitse 90». Naiskodukaitse saab sellel aastal 90-aastaseks ning juubeliaasta puhul
on valminud rändnäitus, mida
detsembrikuus saab vaadata Viljandis.
5. jaanuaril avatakse Peeter Ora
maalinäitus «Utoopia». Inimkonna püüdlus luua täiuslikumat maailma on universaalne ja
igikestev. Igasse otsingusse on
juba eos kätketud eksimused ja
tagasilöögid, kuid neist hooli-

mata on uute teadmiste järele
janunemine vastupandamatu.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

28. detsembrini on trepihallis
avatud jõulunäitus. Jõulunäitus
on inspireeritud talvest ja valdav osa on tehtud samast materjalist, millest Viljandi linnaraamatukogu tänavused jõulukaunistused. Selleks on paberihundist tulnud purustatud paberi ja liimisegu, mis on vormitud ühtseks paaniks. Samuti on
väljas raamitud pildid ja neiski
on aimata või päris selgelt äratuntavad talvemotiivid. Teosed
on tehtud kerges võtmes, et
luua meeleolu. Autoriteks on
Viljandi gümnaasiumi noored.
2. jaanuarist avatakse trepihallis
näitus «Germanist, luuletaja, tõlkija Rein Sepp». Rein Sepp
(1921–1995) on eestindanud
rea skandinaavia, saksa ja inglise kultuuritekste, sealhulgas ee-

posed «Vanem Edda», «Noorem
Edda», «Nibelungide laul» ja
«Beowulf». Ta on kirjutanud luuletusi ja raamatuid ning pälvinud
1977. aastal Juhan Smuuli nimelise kirjanduspreemia. Näitus annab ülevaate tema perekonnast,
kooliaastatest, kirjanduslikust tegevusest ning tema loomingu kajastustest teatris ja filmis.

PAULUSE KIRIK

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 on jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 on
keskpäevapalvus.

KOHVIK FELLIN

JAANI KIRIK

Avatud on Enn Põldroosi kauaoodatud digimaalingute näitus,
kus kohtuvad kogenud kunstniku vaba käe looming ja digiajastu.

Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–14, T ja
N kella 13–17, P kella 9–9.45
ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 on
hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 on
keskpäevapalvus.

Tasuja puiestee 1

GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi helistades ette telefonil
5367 7566.
www.thegalerii.com

OLE
TOIMUVAGA KURSIS:
www.visitviljandi.ee

Pikk tänav 6

VILJANDI BAPTISTIKIRIK

Maramaa puiestee 1a
Igal pühapäeval kell 11 on
jumalateenistus.

