Libedustõrje
kui arvestamine
Detsembri esimesel päeval,
mil avasime renoveeritud Viljandi lauluväljaku, saabus
ootamatult ka pakaseline ilm,
mis muutis linna teed ja tänavad libedaks. Talv aga läheb
muudkui edasi ning tegelema
tuleb hakata lume- ja libedustõrjega.
Viljandi linnavalitsus on sõlminud lepingud kahe ettevõttega, kellel on kohustus tagada aprilli lõpuni talvine lumeja libedustõrje linnale kuuluvatel kinnistutel. Kesklinnas
teeb hooldustöid Eesti Keskkonnateenused ning teistes
piirkondades Floreas Viljandi
OÜ.
Lisaks Viljandi linnavalitsuse
korraldatud libedus- ja lumetõrjetöödele tuleb ka majaomanikel arvestada, et neil on
talvel kohustus teha samu töid
oma kinnistu ümbruses. Oma
maja ees olev tänav tuleb talvel muuta ohutuks liikumispaigaks nii endale kui ka teistele: peab rookima lund, tege-

Esmaspäev, 16. detsember 2013 (nr 10)

ma libedustõrjet ning puhastama räästad jääpurikatest ja
eemaldama katuselt liigse lume.
Antud kohustus on määratud
ka Viljandi linna heakorraeeskirjas, mille rikkumise eest
võib omavalitsuse korralduse
seaduse §662 alusel määrata
isikule trahvi kuni 400 eurot.
Sama seadustiku alusel saab
juriidilisele isikule määrata
trahvi kuni 1300 eurot.
Kui tänavad on hooldamata,
võtab linnavalitsuse ametnik
kõigepealt omanikuga ühendust ning palub tal teha lumeja libedustõrjet. Kui omanik
probleemi ei lahenda või see
kordub, saadab linnavalitsus
märgukirja, millele reageerimata jätmine toob endaga
kaasa võimaliku trahvi.
 Täpsem teave:
haljastuse spetsialist
Age Alas, tel 435 4756,
5865 0636, e-post
age.alas@viljandi.ee

Maamaksu vabastuse
saamiseks tuleb
kontrollida elukohta
Möödunud aasta algul hakkas
kehtima maamaksuseaduse
muudatus, mis puudutas eelkõige maamaksu maksvaid
maaomanikke. Uue aasta algul on mõistlik oma elukoha
registreering veel kord üle
vaadata.
2013. aastal kehtima hakanud seaduse muudatused näevad ette, et maamaksu tasumisest on linnas vabastatud
maaomanik tema omandis
oleva maa osas; hoonestusõigusele või kasutusvaldusega
koormatud maa hoonestaja
või kasutusvaldaja tema kasutuses oleva elamumaa osas
kuni 0,15 hektari ulatuses.

Helbeid liueldes alla sajab,
süda jõulurõõme vajab.
Kellahelin kauguses kajab,
saabuv aasta teid juba rajab.

Seaduse kohaselt saavad
maamaksuvabastuse vaid
need isikud, kelle elukoht
asub rahvastikuregistri järgi
sellel maal olevas hoones.
Seega tuleb maamaksuvabastuse saamiseks kontrollida,
kas elukoht rahvastikuregistris vastab sellele, mis kinnistult soovitakse saada maamaksuvabastust.
Juhul kui soovitakse täpsustada oma rahvastikuregistri elukohta, tuleb pöörduda Viljandi
linnavalitsuse arhivaari-registripidaja Tiina Põdra poole aadressil Laidoneri plats 5, telefonil 435 4748 või e-posti aadressil tiina.poder@viljandi.ee.

Aasta viimane «Linnatund»

Viljandi linnavolikogu ja -valitsus soovivad
kõikidele linnakodanikele rahulikke jõulupühi,
meeldejäävat aastalõppu ning
tegusat uut aastat.

Kuku raadio saade «Linnatund» on 2013. aasta jooksul
kajastanud Viljandi linnavalitsuse ning linna munitsipaalasutuste tegevust.
Saates on räägitud linna haridus- ja sotsiaalvaldkonnast,
majanduslikust olukorrast ning
kirevast kultuurielust. Et tänavu oli valimisteaasta, pidasid

võimulepürgijad neljas raadiosaates ka debatte.
Aasta vältel võis neljapäeviti kell 11 kuulda «Linnatunni»
saadet kokku 22 korda.
Saatejuht Agu Lalli hääl kostab raadio vahendusel sellel
aastal viimast korda neljapäeval, 19. detsembril kell 11 sagedusel 100,8 MHz.

Aastavahetus roosas majas,
31. detsember kell 22,
Sakala keskuses

Männimäe lugemispunkt lõpetab tegevuse
Viljandi linnavalitsus otsustas nõustuda Viljandi
linnaraamatukogu ettepanekuga lõpetada uuest
aastast Männimäe piirkonna perioodika lugemisnurga tegevus, sest
see ei ole linlaste seas
leidnud aktiivset kasutamist.
Linnaraamatukogu direktori
Reet Lubi sõnul ei ole linnakodanikud seitsme nädala jooksul
perioodika lugemisnurka aktiivselt kasutama hakanud. «Et lugemisnurgas ei ole kohal raamatukogutöötajat, siis on ilmnenud
mitmesuguseid probleeme: ajalehti-ajakirju on määritud ning
neid ei leia hästi üles, kuna lugejad ei pane neid õigetesse

kohtadesse tagasi,» kirjeldas Lubi ja lisas, et inimeste tagasiside
on olnud negatiivne.
Praegu võtavad perioodikat
kirjakandjatelt vastu pitsarestorani töötajad.
Perioodika tellimuse summa
2014. aastaks on linnaraamatukogule teadaoleva hinnakirja
alusel 687,76 eurot, millele lisandub 2400 eurot aastas rendi
eest Pappa Pizzale.
Direktori hinnangul on kulud
lugemisnurga tööshoidmiseks
suured ning kasu linnaelanikele
väike. «Ma leian, et kõikidel nimetatud põhjustel tuleks Männimäe lugemisnurga ülalpidamine lõpetada ning kasutada
olemasolevat raha lugejate paremaks teenindamiseks peamajas,» nentis ta.

Koduteenindus
Viljandi abilinnapea Ardo Agasilla sõnul on linnavalitsus koos linnaraamatukoguga kaalunud
Männimäe lugemisnurgale alternatiivne, kuid kahjuks ei ole leitud ühtegi sobivat varianti. Agasild tõi välja, et tugevalt on arendatud koduteenust, mida linnakodanikud aktiivselt kasutavad.
Nimetatud teenust pakub raamatukogu neile linlastele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama.
«Tegemist on tasuta koduteenindusega, mida kasutavad kaks
korda kuus kümned viljandlased,» selgitas abilinnapea ja lisas, et koduteenindust ei saa
võtta kui otsest alternatiivi Männimäe lugemispunktile.

Viljandi linnaraamatukogu
Männimäe osakonna peahoonesse kolimise tõttu kadus piirkonna elanikel võimalus käia
kodu lähedal raamatukogus.
Olukorra leevendamiseks loodi
Männimäele perioodika lugemisnurk, mis alates 16. oktoobrist asus Selveris Pappa Pizza
ruumides.

Täpsem teave:
 Viljandi abilinnapea
Ardo Agasild, tel 435 4757,
511 4351, e-post
ardo.agasild@viljandi.ee
 Viljandi linnaraamatukogu
direktor Reet Lubi,
tel 433 8670, 5750 2313,
e-post reet.lubi@
raamatukogu.viljandi.ee
Raamatukogu lugemissaal
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Huligaanitsemine takistab linna arengut
Väljaandja Viljandi linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Jorma Sepp,
tel 435 4732, e-post jorma.sepp@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Põnevad ajad
ANDO
KIVIBERG,
linnapea

V

iljandi on ülimalt vahva
paik elamiseks, aga teile
pole seda vist vaja öelda. Inimesed, kellega koos töötan,
on samamoodi toredad ja asjalikud – koostöö koalitsioonipartneriga on sujunud väga
hästi ning oluliste otsuste ja
mõtetega läheme üheskoos ka
edasi.
Selle ühe kuu jooksul olen
kohtunud mitme huvitava
inimesega, kellel on olnud
häid mõtteid linna arengu
osas. Oleme nende mõtete
üle koos arutlenud ja minu
suurimaks rõõmuks on osa
häid ideid reaalseks koostööks saamas.
Tööd, mis ära tuleb teha, on
parasjagu palju. Seda, et Viljandi on armas linn, loov ja
eriline, tuleb näidata ka teistele. Meie linnas on ees palju
põnevat. Märgake seda, kallid kaaslinlased, ja andke
kaugema kandi rahvalegi teada!

T

egelikult on üksjagu põnevat ja ilusat juhtunud juba minu esimese linnapeaametis oldud kuu jooksul.
Mul on äärmiselt hea meel,
et alustasime jõulukuud ja
süütasime advendiküünla
koos Viljandi lauluväljaku avamisega. Seisin seal kõnepuldis
ja vaatasin nõlvadele, kus olid
tuhanded ja tuhanded viljandlased. Niisugune kokkutulnute hulk oli ilmselge kinnitus
sellele, et meie kõik koos oleme hakkama saanud millegi
erakordsega.
Lauluväljaku arhitektuurne
lahendus on pilkupüüdev, eriti kõlakoda, kuhu mahub laulma tuhat inimest – seda on
jõutud vähemasti meedia vahendusel juba märgata kogu
Eestis ehk kaugemalgi. Tantsuväljakul on ruumi sadadele

inimestele, pealtvaatajaid võib
lahkesti kokku tulla mitu tuhat ja ikka jätkub pinda.

O

len kindel, et keset võrratut loodust Viljandi
lossimägede veerel asuv suurepärane kultuuritempel pakub nii Viljandi maakonna
kui kogu Eesti harrastajatele
ja loovtööstusele erakordselt
inspireerivaid võimalusi
muusika-, tantsu- ja muude
pidulike sündmuste korraldamiseks. Kes pole veel märganud, siis minge vaatama, et
eriti lummavalt mõjub lauluväljak pimedal ajal valgustatuna.
Tahan südamest tänada kõiki inimesi, kes on igaüks
omal moel sellele õla alla panid ja lauluväljaku valmissaamisele kaasa aitasid – aitäh
teile!
Muidugi ei ole linnapea töö
ainult lust ja lillepidu, lindilõikamine ja kõnede pidamine.
Muresid ja keerulisi olukordi
on igas linnas, nii meilgi.
Võtame või sasipuntra Viljandi järvejooksu ümber, jäähalli
või Männimäe tööstuspargi
kruntide müügiga seonduva –
neid puudutavaid otsuseid on
minul koos uue linnavalitsusega tulnud vastu võtta. Keerulise olukorra tegi aga pisut lihtsamaks see, et olen esimese
ametikuu jooksul jõudnud
kohtuda nii paljude erinevate
inimestega, kelle arvamusega
linn on püüdnud jõudumööda
arvestada. Nii et räägi inimestega, leia kompromisse ja nii
võib selguda, et lahendus on
otse su nina ees.

J

õulud on heade soovide ja
tegude aeg. Ärgem peljakem tervist ja häid soove jagada ka võõrastele – müüjale
kaupluses, kaassõitjale bussis
ja vastutulijale tänaval. Üksteisele head soovides ja sõbralik olles muutume ise ja
muutub meie linn tüki maad
paremaks.
Rahulikke ja sõbralikke jõule teile, head kaaslinlased!

Jõulukuused kogutakse
aasta algul kokku
2014. aasta esimesel pühapäeval, 5. jaanuaril,
korraldab Viljandi linnavalitsus koostöös aktsiaseltsiga Eesti Keskkonnateenused jõulukuuskede kogumise.
Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Inga Nõmmiku sõnul ei sobi jõulukuuske
pärast pühadeaega visata segaolmejäätmete või pakendikonteineri kõrvale. «See takistab tavapärast prügivedu ning
puid käideldakse jäätmejäämades eraldi,» täpsustas Nõmmik.
Jõulukuused korjatakse linnast kokku graafiku alusel.

Linnavalitsus palub, et kodanikud tooksid oma pühadekuuse antud ajaks endale sobivasse kogumispunkti.
Kella 9–9.45 Lembitu puiestee ja Jalaka tänava nurk
Kella 10–10.45 Suur-Kaare
tänav (Kaare poe vastas olev
parkla)
Kella 11–11.45 Kauge tänav
32 vastas olev parkla
Kella 12–12.45 Maksimarketi parkla
Kella 13–13.45 Reinu tee ja
Vabriku tänava ristmik
Kella 14–14.45 Männimäe
tee 27 ja 29 vaheline teemaa
Kella 15–15.45 Riia maantee
49 (Jaani lihapoe esine parkla)

Üha enam on Viljandis sagenenud juhtumid, mil
vastvalminud haljastus või
tänavauuendus langeb
rüüstajate ohvriks. Linnavalitsus seisab silmitsi olukorraga, kus huligaanitsemine takistab linnaruumi
tehtavaid investeeringuid
ning seeläbi ka arengut.
Viljandi linnavalitsuse majandusameti juhataja Reevo Maidla
tõdemusel pannakse linnaruumis toime väga palju pahategusid, mille tagajärgi tuleb linnavalitsusel iga päev likvideerida.
«Üks hea näide on tänavapostid
ja liiklusmärgid, mis lihtsalt väänatakse või lükatakse kõveraks.
Samuti on murtud Lossiparki istutatud uusi puid ning pidevalt
lükatakse ümber prügikaste ja

lõhutakse tänavavalgustuslampe,» loetles Maidla.
Tänavu renoveeriti täielikult
Pikk, Lutsu, Sepa ja Munga tänav.
Paraku on linnavalitsuse töömehed pidanud seal korduvalt lambipirne vahetama. Maidla sõnul
on talle teada antud juhtumitest,
kus mingi kamp raputab uhiuut
tänavavalgustit seni, kuni pirn läbi läheb. Ühele pirnivahetusele
kulub ligi 50 eurot ning kui pärast
huligaanitsemist tuleb asemele
panna aina uued, tähendab see
linna rahakotile suuri kulutusi,
mida saaks ka ära hoida.
«Me näeme iga päev suurt vaeva, et arendada linnaelu väga
väikeste summade eest ning tõesti on äärmiselt kurb, et selle asemel, et edasi astuda, peame pidevalt paigal seisma ja remontima
seda, mille oleme juba korda tei-

nud,» nentis majandusameti juhataja.
Maidla sõnul on käesoleval aastal olnud kaks juhtumit, mil ühe
öö jooksul on ära lõhutud kõik
Lossipargi lambid. Ükskord tuli
päevavalgele aga see, et keegi oli
ära murdnud kümme noort puud.
«Ma ei oska öelda, mis ajendab
inimesi seda tegema. Kõiki asju ei
ole paraku võimalik ehitada nii, et
inimesed sellest jagu ei saaks,» ei
varjanud ta oma nördimust.
Linnaametnik tunnistab, et novembri lõpul alguse saanud diskussioon Oja tee üle tekitab pidevalt tunde, et kui linnaruumis nii
tihti lõhutakse, siis on väga raske
leida eelarvest summat, mille eest
midagi ehitada. «Küll keegi ära
koristab ja parandab – see ei saa
olla õige suhtumine,» arutles ta.
Maidla hinnangul on väga ime-

lik, et seni ei ole politseile väga
palju teateid laekunud ning jääb
mulje, et kui huligaanitsemine
aset leiab, ei näe seda kunagi keegi. «Võib-olla pealtnägijad kardavad teavitada või nad ei tulegi esimese hooga selle peale. Samas on
äärmiselt oluline, et seda tehtaks.»
Maidla paneb linnakodanikele
südamele, et kui keegi näeb kuskil lõhkumisi, tuleb sellest esimesel võimalusel korrakaitsjatele
teada anda. «Ka linnavalitsus
edastab alati info politseile, kuid
kahjuks tulevad pahateod liiga
hilja esile ning süüdlast on siis juba raske leida,» rõhutas ta.
 Täpsem teave:
majandusameti juhataja
Reevo Maidla, tel 435 0771,
516 7870, e-post reevo.
maidla@viljandi.ee

Lossipargi puud otsivad omanikku
Viljandi linnavalitsus annab ära Lossipargi korrastamiseks 67 puu raieõiguse. Töö tegijal on õigus
tekkiv puitmaterjal endale
võtta.
Viljandi linnavalitsuse haljastuse vanemarhitekti Age Alase sõnul tehakse Lossipargi raietöid
vastavalt lossimägede rekonstrueerimise põhiprojektile. «See
projekt on aastaid tagasi koostatud ning raietöid on pargis
tehtud igal talvel. Paraku lahkus senine lepingupartner Eestist ning otsime uut huvilist,
kes oleks nõus meiega sel teemal läbi rääkima,» rääkis Alas.
Linnavalitsus soovib sõlmida
lepingu, mille järgi partner
omandab lisaks raieõigusele loa
realiseerida tekkinud puitmater-

jal. «Selline leping kehtis ka varem,» täpsustas Alas.
Tööde tegemisel tuleb lähtuda
linnavalitsuse seatud tingimustest, mis sätestavad, et langetatud puude kändude kõrgus
maapinnast ei tohi olla rohkem
kui viis sentimeetrit. Kõik raiejäätmed tuleb töömaalt koristada ja nõuetekohaselt utiliseerida. Samuti tuleb vältida maapinna vigastusi.
Raieõiguse realiseerimise tähtaeg on 2014. aasta 31. märts.
Huvilised saavad endast märku
anda linnavalitsuse haljastuse
vanemarhitektile Age Alasele.
 Täpsem teave:
vanemarhitekt haljastuse
alal Age Alas,
tel 435 4756, 5865 0636,
e-post age.alas@viljandi.ee
Lossipark
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Vareste ja hakkide tõrjumiseks on kava
Viljandi linnavalitsus on koostanud vareste ja hakkide ohjamise tegevuskava, mille eesmärk
on vähendada lindude arvukust
elamupiirkondades. Kava rakendatakse selles osas, millele keskkonnaamet on andnud heakskiidu.
Et lindude lärmakuse ja reostuse probleem ei ole ülelinnaline, on linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Inga Nõmmiku sõnul tegevuskava koostamisel silmas peetud kolme põhilist pesitsuspiirkonda. «Tegevuskava
lähtub Valuoja oru äärsest Valuoja puiestee puudegrupist,

Viljandi Kesklinna kooli ümbrusest ning Ida tänava ja Põhja
puiestee ümbrusest,» ütles
Nõmmik ja lisas, et just nimetatud piirkondadest on laekunud
ka kõige rohkem kaebusi.
Lindude ohjamismeetodeid on
mitu, kuid maailma praktikast
lähtuvalt peetakse kõige efektiivsemaks puuvõrade lõikust,
pesade eemaldamist ja varesemõrdade kasutamist. Viimase
abil on lindude arvukust kahekolme aastaga võimalik oluliselt
vähendada.
Novembri lõpul sai linnavalitsus keskkonnaametilt vastuse,

kus keelatakse vareseid püüda,
sest lindude häälitsemine ei ole
inimestele ohtlik ning seetõttu
puudub keskkonnaametil alus
püüdmise lubamiseks.
Nõmmiku sõnul on linnavalitsusel seega ainuke efektiivne
võimalus pesade allavõtmine
keskkonnaameti lubatud ajavahemikul ning samuti puuvõrade
kärpimine. Pesasid tohib puutuda 16. juulist kuni 14. aprillini.
«Juhul kui ilmastikuolud on sellised, et linnud asuvad pesitsema enne 14. aprilli, peame tööd
kohe lõpetama,» ütles ta.
Pesade eemaldamisega alusta-

ti novembri lõpul. Tänavu tehakse töid sellises mahus, milleks on eelarvest võimalik raha
leida. 2014. aasta tööde tegemise maht sõltub järgmise aasta
eelarvest, mille linnavolikogu
peab kinnitama.
Puuvõrade võimalikku kärpimist alustatakse järgmisel aastal.
 Täpsem teave:
keskkonnaspetsialist
Inga Nõmmik, tel 435 4718,
512 5965, e-posti aadress
inga.nommik@viljandi.ee

Targemana uude aastasse
RANDEL
LÄNTS,
volikogu esimees

Isamaa ja Res Publica Liidu ja sotsiaaldemokraatide võimuliit on
Viljandit juhtinud poolteist kuud.
Ütlen kõhklemata, et vaatamata
lühikesele ajale on tegu olnud põneva perioodiga. Hästi palju tuleb
ette uut ja seetõttu on vaja palju
õppida – peab möönma, et mõnikord rumala kombel läbi oma vigade, aga siis tuleb neid ka tunnistada ja need parandada.
Poolteise kuu jooksul oleme
pidanud kolm volikogu koosolekut ning 18. detsembril on ukse
ees neljas. Peetud koosolekutel
oleme tegelnud valdavalt protseduuriliste küsimustega: valisi-

me linnale ja linnavolikogule juhid ning moodustasime volikogude komisjonid. Tõsi, viimastega on veel tükk tööd ees, et
suurendada sinna kaasatavate
liikmete arvu ja nende tausta, st
et sinna ei kuulu ainult erakondade nimetatud liikmed, vaid
oma ala asjatundjad.
Komisjonide töö sisuline pool
on aga vormilisest veelgi tähtsam. Oluline on, et just komisjonid on need, kellelt tuleb linnavalitsusele ja -volikogule seadusloome sisuline külg. Linna
sõlmküsimused, näiteks uue
haigla või tervisekeskuse loomine, huvihariduses töötavate
õpetajate võimalik palgatõus
jms arutatakse üksipulgi läbi
just komisjonides. Olgugi et
lõpptulemusele jõudmine võib
võtta ehk kauemgi aega, on läbi mõeldud ja arutatud otsus
kiirustades tehtust parem.

28. novembril asetleidnud istungile kutsusime esimest korda
osalema ka linnarahvast. Tõsi,
esialgu küll vaid vaatajate ja
kuulajatena. Sellegipoolest on
huvi volikogu istungite vastu olnud juba piisavalt suur ja julgeme seda korrata. Uuel aastal on
selleks kindlasti ka paremad võimalused, sest hakkame istungeid pidama Sakala keskuse
saalis, kuhu on parem ligipääs
ja kus on rohkem ruumi.
Uuel aastal alustame esimese
suure tööna 2015. aasta linnaeelarve koostamist. Valitsusliidus on kokku lepitud, et rakendame kaasava eelarvestamise
printsiipi. See tähendab, et linlastel on võimalik otsustada teatud summade piires, millistesse
objektidesse ja kuhu linn võiks
investeerida või milliste muude
valikutega ülejärgmise aasta linnaeelarves arvestada. Eestis on

sel moel toiminud linnavalitsus
ja kodanikud Tartus ning võib
tõdeda, et see on samm edasi
kohalikus demokraatias ja avatud juhtimises.
Käes on pühade- ja tagasivaatamise aeg. Viljandile on mööduv aasta olnud hea. 1. septembril avasime uue gümnaasiumihoone, mida võib julgelt
pidada vabariigi modernseimaks. Mõni nädal hiljem tegid
uksed lahti uued noortekeskuse
ruumid, mille külastatavus on
olnud oodatust ehk suuremgi.
Paari nädala eest valmis laululava, millest saab kindlasti üks
keskne kultuurisündmuste koht.
Objektid on küll vajalikud,
kuid nende kõrval peame üha
enam märkama inimest. See ongi minu jõulu- ja uusaastasoov
ning ühtlasi ka lubadus. Soovin
kõikidele rahulikke pühi, hoolivust ja häid mõtteid!
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Ameerika tutvustas
ennast Viljandi noortele

Lauluväljaku avamisel osales tuhandeid viljandlasi.
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Lauluväljak – fööniks tuhast

JORMA SEPP,
avalike suhete spetsialist

Käesolevast aastast on 1.
detsember daatum, mis lisaks advendiküünla süütamisele jääb tuhandetele
viljandlasele edaspidi
meelde kui päev, mil ordulinnuse nõlvadel sai imetleda maakonna kultuuritempli Viljandi lauluväljaku tegutsemise algust.
Esimese Eesti Vabariigi kolmeteistkümnendal eluaastal, 1931.
aastal, toodi Tarvastu vallikraavilt Viljandi lossimägedesse
mõisnike von Mensenkampfide
50-meetrine rippsild, mis seni
oli kergendanud nende perekonna juurdepääsu teisel nõlval
asuva kabeli juurde. Samal aastal tõdesid toonased linlased, et
ajale on jalgu jäänud ka Viljandi raekoda ja selle puuratastega
tornikell.
Ajaleht Sakala kirjutas 1931.
aasta 10. aprillil: «Raekoja lammutamisega võetakse maha ka
vana noaaegne kell, mis oma
puuratastega hoolitses selle
eest, et kodanikud teaksid alati
õiget aega. Kuigi vahetevahel
kell kange pakasega tukkuma
jäi, näitas ta soojematel päevadel aega siiski päris korralikult.»
17. oktoobril 1931. aastal avatud raekoda oli esimene moodne linnavalitsus Eestis.
Nüüd, natuke enam kui kaheksakümmend aastat hiljem leiti,
et aja hammasrataste vahele on

jäänud ka Viljandi lauluväljak,
mis rajati ordulinnuse nõlvadele samuti 1931. aastal, mil linna toodi rippsild ja raekojast sai
moodne valitsushoone. Kulunud
astmestik, kus lauljatel puudus
peavari, lagunenud väljak, kus
tantsijad üle kivide ja kändude
oma samme lihvisid, ning räämas pealtvaatajate ala olid selged märgid sellest, et lauluväljak ei vasta enam ammu talle
pandud ootustele. Eks sellepärast ei leidnudki olulised kultuurisündmused juba aastaid aset
lauluväljakul, vaid mujal, kus
tantsijad ei kukuks ja lauljatel
oleks mugav.
Tuleb nõustuda Viljandi linnapea Ando Kivibergiga, kes on
veendunud, et uudne lauluväljak on linna ja maakonna tähtsaim kultuuritempel. «Meie uus,
väga heade akustiliste omadustega lauluväljak on saanud silmapaistva omanäolise kuju.
Olen kindel, et lossimägede veerel keset võrratut looduslikku ilu
asuv suurepärane vabaõhuareen
pakub nii Viljandi maakonna kui
kogu Eesti harrastajatele ja
loovtööstusele erakordselt inspireerivaid võimalusi muusika-,
tantsu- ja muude pidulike sündmuste korraldamiseks,» ütles Kiviberg enne lauluväljaku avamist.
Arenev linn vajas uut lauluväljakut, mis koondaks ühise katuse alla nii loovtööstuse kui ka
linlased ning mis annaks neile
võimaluse end väljendada ja
tunda ühiselt rõõmu linnas toi-

muva üle. Ligi tuhandele lauljale mõeldud kõlakoda, sadadele
tantsijatele ruumi pakkuv väljak
ning tuhandeid pealtvaatajaid
mahutav publikuala annavad
ühiseks kogemuseks suurepärase võimaluse. Seda tõestas ka
avamispidu, kus osalesid linna
ja maakonna koorid ja tantsurühmad – kokku 350 lauljat,
tantsijat ja muusikut – koos tuhandete pealtvaatajatega.
2013. aasta 1. detsembril võis
kõikide lauluväljaku avamisele
tulnud inimeste silmadest näha
sära ja ootust edasise suhtes,

mis kindlasti oli ka 1931. aastal
samal põhjusel kokkutulnutel.
Oma kindla sõna on öelnud nii
folgi kui ka «Rock Rambi» korraldajad, et lauluväljakul saab
tuleval suvel osaleda nende festivalide kontsertidel. Teada on
ka, et 8. juunil leiab lauluväljakul aset Viljandimaa tantsu- ja
laulupidu.
Ega jää üle muud kui oodata ja
tunda lauluväljakust rõõmu ning
nõustuda linnapea Ando Kivibergi sõnadega ajakirjanikele:
«Tulge Viljandisse, meil on siin
väga palju põnevat juhtumas!»

Viljandi ootab preemiate nominente
Viljandi linnavolikogu võtab 31. detsembrini vastu
linnakodanike, asutuste ja
muude ühenduste põhjendatud ettepanekuid 2013.
aasta preemiate saajate
kohta. Kokku antakse välja üheksa preemiat.
Elutöö preemia määratakse inimesele, kelle aastatepikkust tegevust avalikkus kõrgelt hindab
ja kelle elutöö on positiivselt
mõjutanud Viljandi arengut.
Igal aastal määratakse üks preemia suuruses 1600 eurot.
Aastapreemia on mõeldud
tunnustusena teo või saavutuse
eest, mis on kalendriaasta jooksul olnud Viljandile olulise tähtsusega. Preemia suurus on 1000
eurot.
Kultuuri- ja spordipreemia antakse Viljandis tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule
(isikute grupile) või muule mittejuriidilise isiku ühendusele
väljapaistva tegevuse eest kultuuri edendamisel või sportlike
saavutuste eest. Preemiaid antakse välja kolm ning iga preemia suurus on 640 eurot.
Teatripreemia määratakse väljapaistva tegevuse eest teatrikunsti edendamisel Viljandis tegutsevale füüsilisele isikule või
kollektiivile või Viljandi teatri-

tes lavastuste väljatoomisel osalenud külalistele. Preemia suurus on 640 eurot.
Aasta noore preemia kuulub
Viljandi noorele vanuses 7–26
aastat või Viljandis tegutsevale
noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused on kalendriaasta jooksul olnud eakaaslastele eeskujuks ja motivatsiooniks. Noorte volikogu arutab
väljapakutud kandidaadid läbi
ja esitab oma ettepaneku linnavolikogule kinnitamiseks. Preemia suurus on 640 eurot.
Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel antakse ettevõttele, mille asukoht ja/või üks põhitegevuse koht on Viljandi
ning mille tegevus on kalendriaasta jooksul aidanud kaasa
linna laste ja noorte elu parandamisele. Ka selle tunnustuse
puhul teeb valiku noorte volikogu.
Ettevõtluse edendaja tiitel on
tunnustus füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud
Viljandi ettevõtluse arengule
või kelle juhitava ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht
on Viljandi linn.
Ettepanekuid võib esitada vormikohasel blanketil, mille leiab

5. detsembri ennelõunal saabusid Viljandisse Ameerika
suursaatkonna esindajad, kes
pidasid gümnaasiumis loengu
oma riigi ajaloost läbi popkultuuri vaatenurga. Ühtlasi kohtusid külalised linnapea Ando
Kivibergiga.
Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kulli sõnul möödus päev väga hästi ning sellega jäid rahule ka külalised.
«Minu arvates õnnestus nende peetud loeng suurepäraselt
ja oli äärmiselt meeldiv näha,
et kogu auditooriumi tähelepanu oli suunatud esinejatele.
Noored küsisid küsimusi ja

loomulikult esitasid ka loengu
andjad noortele küsimusi popkultuuri kohta,» kirjeldas Kull
ja lisas, et Viljandi noortele ei
olnud Ameerika popkultuur
võõras.
Saatkonda esindasid pressija kultuuriaseatašee Alison
Davis ja praktikal viibiv Ohio
ülikooli tudeng Ayesha Hamza.
Viljandi linna ja Ameerika
suursaatkonna koostöö on
kestnud juba aastaid. Mäletatavasti sõlmis Viljandi tänavu
kevadel sõprussidemed Cumberlandi linnaga nng seda ettevõtmist toetas ja vedas just
saatkond.

Külalised kohtumas linnapeaga
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Paalalinna kool hingab
pärimusaasta
tuules ja jõulurütmis
Iga-aastased jõulukujundused
on saanud meie kooli traditsiooniks. See pakub rõõmu nii
meile endile kui ka silmailu
möödujaile.
Tänavu on läbivaks teemaks
kodulähedane loodusmaterjal. Esimese korruse akendest
jääb esmapilgul magus mulje
nagu kommipoe säravast vitriinist.
Ülemiste korruste akenderi-

Linnaraamatukogu pajatab

MAIRE KILLAR
Viljandi linnaraamatukogu
teenindusjuht

FOTO: LINNAVALITSUSE ARHIIV

Ansambel Paabel pälvis möödunud aastal kultuuripreemia.

linnavalitsuse koduleheküljelt
või linnavalitsusest dokumentide avariiulitelt. Samuti võib selle esitada vabas vormis.
Elutöö preemia puhul on oluline aastatepikkune avalikkuse
kõrgelt hinnatud tegevus. Teiste preemiate määramisel on
olulised 2013. aasta kordaminekud. Kindlasti tuleb lisaks nominendi nimele kirja panna ka tema tunnustust väärivad teod. Ilma põhjenduseta ettepanekuid
ei arvestata.
Preemiad antakse üle tuleva

aasta 24. veebruaril Eesti vabariigi 96. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel. Elutöö
preemia ja aastapreemiaga
kaasnevad Viljandi linna teenetemärgid. Kõigi preemia saajate nimed kantakse Viljandi linna auraamatusse.
 Täpsem teave:
kultuuri ja noorsootöö
spetsialist Vilja Volmer,
tel 435 4755, e-post
vilja.volmer@viljandi.ee

vi jutustab märksa vaiksemat
lugu, andes erinevate valguste mõjul üha uusi nüansse. Tegelikkuses on kasutatud üksnes paju- ja õunapuuoksi, millest on saanud edevad põõsad
ja tagasihoidlikud raamid, kuhu paigutatud mõni kuusekäbi. Kokku moodustub sooja ja
kodust tunnet tekitav tervik.
Maja sissepääsu ehib tulederivi, nii nagu ikka olema peab.

21. novembril leidis kohvikus
Fellin aset järjekordne proosakirjutajate võistlus «Proosa!».
Ette loeti seitse proosateksti
eri autoritelt. Mõni neist on
igapäevaselt kirjutamisega tihedasti seotud, teised tegelevad sellega rohkem oma hobiks.
Publik valis oma lemmiku.
Vahepeal sai kuulata ja kaasa
mõtiskleda põnevatel aruteludel. Kirjanikest olid selle aasta külalisteks Kristi Kangilaski
ja Heiki Raudla. Läbivaks teemaks oli «Kirjutaja inspiratsioon». Mõnus mõtisklus avaldas nii nende inspiratsiooniallikad kui aitas kaasa mõtiskleda teema üle ka üldisemalt.
Viljandi linnaraamatukogu on
tänulik kirjutajatele ja koostööpartneritele.
30. novembril särasid Viljandi linnaraamatukogus pärast sulgemisaega tuled. Nimelt leidis aset neljas mõrvamüsteerium. See on seltskonnamäng, kus külalised kehastuvad detektiivideks ning lahendavad kohapeal toimunud
koletu veretöö. Korraliku
kahtlusaluste galerii loomise
eest hoolitsesid Viljandi kul-

tuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala esimese kursuse tudengid. Ettenähtud 30
detektiivikohta olid täidetud.
Nii mõnigi osaline pani end
kirja ja tuli mängima juba
mitmendat aastat järjest. Selle aasta kiremõrv toimus ornitoloogide kokkusaamisel –
nimelt oli nähtud haruldast
lindu, keda kõik vaatlema kogunesid.
Jõulunädal kestab 16.–20.
detsembrini raamatukogu lasteosakonnas. Jõuluootusetund
saab olema rahulik tunnike
mõnusa jõulujutu kuulamise,
piparkookide krõbistamise ja
meisterdamisega. Kes soovib
kaasa lüüa, peab end raamatukogus kirja panema. Osalema ootame algklasside õpilasi. Koolivaheajal toimub taas
ka meisterdamistund, mis on
meie linna õpilaste seas vägagi populaarne.
Aktiivselt osalevad algklasside õpilased viktoriinisarjas
Kultuurikonksuke, milles vastatakse ajakirjade Hea Laps
ja Täheke põhjal koostatud
küsimustele. 16. detsembril
kutsub raamatukogu viktoriinis osalejad kohtuma Hea
Lapse toimetaja Leelo Tunglaga, samuti autasustatakse
sügishooaja parimaid vastajaid.
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Kultuuri- ja spordisündmused
DETSEMBER
T 17

10.00
10.00
11.00
15.00
16.30
17.30
19.00
19.00
21.00

K 18

10.00
12.00
17.00
17.15
18.00
18.00
19.00

N 19

R 20

L 21

10.00
10.00
12.00
18.00
19.00
10.00
10.00
12.00
17.00
18.00
19.00
09.30
10.00
10.00
11.00
12.00
12.00
12.00
12.00
15.00
16.00

P 22

18.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.00
12.00

E 23

10.00
19.00

N 26

11.00
20.00

R 27

18.00

L 28

20.00
12.00

P 29

14.00
20.00
11.00
12.00

T 31

22.00

Muinasjututund «Lood pildi seest» Ugala teatri
fuajee
Uku jõululaat Uku keskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Muinasjututund «Lood pildi seest» Ugala teatri
fuajee
Viljandi gümnaasiumi õpilaste näituse «Puhas mõte» avamine Sakala keskus
Mälumäng Viljandi spordihoone kohvik
Jan Uuspõllu stand-up etendus «Miks mina?» Pärimusmuusika ait
Kinoõhtu: «Veregrupp» Sakala keskus
Jan Uuspõllu stand-up etendus «Miks mina?» Pärimusmuusika ait
Uku jõululaat Uku keskus
«Arabella» Ugala teatri suur saal
Rannatennise sari Viljandi rannahall
Fredy inglise keele ring Viljandi linnaraamatukogu
Loomeköök tegutseb: küünlalaternad Viljandi avatud noortetehas
«Arabella» Ugala teatri suur saal
Eesti käsipalli meistrivõistlused, meistriliiga Viljandi spordihoone
Jõululaat Viljandi spordihoone
Uku jõululaat Uku keskus
«Arabella» Ugala teatri suur saal
«Arabella» Ugala teatri suur saal
Anneli Peebo, Marko Matvere ja Swing’n’Joy
Orchestra aastalõpukontsert Pärimusmuusika ait
Jõululaat Viljandi spordihoone
Uku jõululaat Uku keskus
«Arabella» Ugala teatri suur saal
Jõulula Sakala keskus
RAM-i jõulukontsert «Valgus ja kuld» Pärimusmuusika ait
«Duetid» Ugala teatri väike saal
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordihoone
Jõululaat Viljandi spordihoone
Uku jõululaat Uku keskus
Uku jõululaada lasteprogramm Uku keskus
Jõulula Sakala keskus
«Arabella» Ugala teatri suur saal
VAK Staieri jõulujooks Viljandi Jakobsoni kooli
staadion
Viljandimaa korvpalli meistrivõistlused Viljandi
Kesklinna kooli võimla
Pannkoogiõhtu: jõulueri Viljandi avatud noortetehas
Mari Pokinen ja Riho Sibul «Teistmoodi jõulud»
Pauluse kirik
Arsise kellade jõulukontsert Jaani kirik
Noorte saalijalgpalliturniir Viljandi spordihoone
Uku jõululaat Uku keskus
Uku jõululaada lasteprogramm Uku keskus
Jõulula Sakala keskus
Advenditegevused lastele Centrumi keskus
Viljandimaa korvpalli meistrivõistlused Viljandi
spordihoone
Uku jõululaat Uku keskus
Tanja Mihhailova ja Mikk Saar «Meie jõulud» Jaani kirik
Käsipalli jõuluturniir Viljandi spordihoone
«Hitler» – monoetendus kahes vaatuses Männimäe külalistemaja
Tobiase keelpillikvarteti aastalõpukontsert Pärimusmuusika ait
«Teatrikokk» Männimäe külalistemaja
Viljandimaa korvpalli meistrivõistlused Viljandi
spordihoone
Spordikuulsuste jõuluturniir Viljandi spordihoone
«Sinised kilesussid jalas» Männimäe külalistemaja
Novusemängu 10. aastapäeva turniir Viljandi spordihoone
Viljandimaa korvpalli meistrivõistlused Viljandi
spordihoone
Aastavahetus roosas majas Sakala keskus

JAANUAR
N 02

11.00
19.00

R 03

11.00
17.00
19.00

L 04

11.00
16.00

P 05

10.00

T 07
K 08

10.00
11.00
11.00
17.00
17.00
18.00

Vaheaja meisterdamishommik Viljandi linnaraamatukogu
«Koolijazz»: muusikakooli bändid Pärimusmuusika ait
Vaheaja meisterdamishommik Viljandi Linnaraamatukogu
Filmiõhtu Viljandi avatud noortetehas
«Koolijazz»: külaliste kontsert Pärimusmuusika
ait
Perekino: «Suur maalritöö» Sakala keskus
«Koolijazz»: lõppkontsert «Jazzikool» Pärimusmuusika ait
LTK Sakala lauatennise karikasari Viljandi spordihoone
Kirbuturg Sakala keskus
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Kinohommik: «Kertu» Sakala keskus
Kinoõhtu: «Valge daami saladus» Sakala keskus
Pärimusmuusika üliõpilaste ettemängud Pärimusmuusika aida kohvik
Loomeköök tegutseb: romantilised järjehoidjad
Viljandi avatud noortetehas

N 09

17.00

R 10

18.00
19.00

L 11

10.00

R 17
L 18

17.00
12.00
12.00
17.00
18.00
17.00
12.00

P 19

17.00
13.00

P 12
K 15

T 21

11.00
11.00

Pärimusmuusika üliõpilaste ettemängud Pärimusmuusika aida kohvik
Kooskokkamine: kartulikrõpsud Viljandi avatud
noortetehas
Muusikalikontsert «Memory 2014» Ugala teatri
suur saal
XIII harrastusteatrite riigifestival Sakala keskus ja
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
«Sajand» Ugala teatri suur saal
V Mulgi uisumaraton Viljandi järv
«Arabella» Ugala teatri suur saal
Perekino: «Suur maalritöö» Sakala keskus
«Arabella» Ugala teatri suur saal
Pannkoogiõhtu Viljandi avatud noortetehas
Viljandimaa võrkpalli meistrivõistlused Viljandi
spordihoone
«Kalmistuklubi» Ugala teatri väike saal
Eesti käsipalli meistrivõistlused, meeste esimene
liiga Viljandi spordihoone
«Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu

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

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk tänav 8
Eero Ijaivoneni näitus fotokollaažidest «Halli Proua sahtliunenäod».
Hall Proua töötab N riigi X ametis vaneminspektorina. Päeval ta inspekteerib, modereerib, kalkuleerib, tolereerib, kureerib, restruktureerib, minimeerib ja maksimeerib, sanktsioneerib, instrueerib, infrastruktureerib ja taristureerib. Proual on mapp, läpp ja kirjutuslaud. Laua sahtlites valitseb pilkane pimedus ja seal sünnivad unenäod – värvilised ja pisut närvilised. Proua ööelu on hoopis midagi muud kui tema tööelu. Mõned aastad tagasi hankis siinkirjutaja
endale digitaalse unenäopüüdja. Tänu sellele saamegi nüüd proua
unedes kõndida.
4. jaanuarini on avatud Veera Pavlova ja Viive Noore näitus «Jookseb huntidega». Mõlemalt autorilt on eksponeeritud paarkümmend
peamiselt akvarellitehnikas teost. Veera Pavlova on vabakutseline
Peterburi kunstnik, katsetaja ja eksperimenteerija, kes ei kuulu ühtegi kunstirühmitusse. Teda paeluvad traditsioonilised küsimused
nagu ruumi, valguse ja värvi edasiandmine, kuid lahendused on sageli ootamatud ja isemoodi. Kunstnikku iseloomustavad vene kultuuri ja ajaloo sügav tundmine, anne, töökus ja põhjalikkus. Viive
Noor on oma kunstnikukäekirjaga selgesti eristuv autor, kes tegeleb raamatukujunduse ja illustratsiooniga, vabagraafika, akvarellmaali ja tarbegraafikaga. Viive Noor õppis ERKI-s moekunsti, kuid
on tuntud eelkõige raamatukunstniku ja väsimatu illustratsiooninäituste korraldajana.

Sakala keskus pajatab
Uus aastanumber toob
Sakala keskusesse põnevaid filmiõhtuid värskete
linateostega ja annab
linlastele võimaluse kaubelda.
Tänaseks on enam kui aasta
jooksul kolmapäeviti korraldatud Sakala keskuses kinoõhtuid, kus on näidatud peamiselt kodumaiseid filme. Juba
mitu aastat on viljandlased
saanud oma kraamiga kaubelda kõigile tuntud vanakraamiturul. Uuest aastast ootab mõlemat sündmust uus periood.

Uuel aastal uued
Eesti filmid
Sakala keskuse uue aasta filmiprogramm saab alguse värskete Eesti filmidega. Juba jaanuaris linastub animafilmide
programm «Suur maalritöö»,
mis koosneb kolmest joonisfilmist ning põhineb Edgar Valteri ja Ellen Niidu samanimelisel raamatul. Joonisfilmile
on muusika loonud Vaiko Eplik. Samal ajal saab vaadata ka
filme «Väike lühinägelik boamadu» ja «Mis mõttes?».
Praegu Eesti kinodes linastuv koguperefilm «Valge daami saladus», mis räägib nelja
lapse suvisest koolivaheajast,
tuleb Sakala keskuse kinolinale samuti jaanuaris. Filmi on
võrreldud Astrid Lindgreni kirjutatud Kalle Blomkvisti lugudega, kus tegelased satuvad
peadpööritavatesse seiklustesse.
8. jaanuaril kell 11 saab veel
kord vaadata Ilmar Raagi
mängufilmi «Kertu», mis on
osutunud ülimalt populaarseks. Lisaks tuleb aasta esimesel kuul meie kinoekraanile ka
Hardi Volmeri ja Kiur Aarma

film «Kullaketrajad», mis heidab pilgu Eestis tegutsenud
kentsakale äriimpeeriumile –
reklaamfilmide tootmisele.

Vanakraamiturg kolib
uude kodusse
Juba ligi viis aastat on viljandlased kogunenud kauplema
vanakraamiturule, kus on lettidel kraam, mis endale on kasutuks muutunud, kuid siiski
veel piisavalt korralik, et uus
omanik leida. Viljandlastele
armsaks saanud vanakraamiturg jätkab ka uuel aastal,
kuid uues kodus Sakala keskuses.
«Kuna juhin asutust, mille
ülesanne on aidata kaasa Viljandi kultuurielu korraldamisele, ja olen avatud uutele
ideedele, tundsin moraalset
kohustust toetada viljandlastele olulise sündmuse jätkamist,» sõnas Sakala keskuse
direktor Jaanus Kukk ja lisas,
et kui turu korraldajad oma
ideega tema poole pöördusid,
tundus see igati asjakohane.
Esimene vanakraamiturg
leiab aset uue aasta algul, 5.
jaanuaril kell 10. Järgmised
kauplemised on juba 9. veebruaril, 9. märtsil, 13. aprillil ja
4. mail kell 10. Soojade ilmade saabudes kolib turg jälle
vabasse õhku ning hakkab toimuma igal laupäeval. Saabuval suvel on laada asukohaks
Viljandi Lastepark.
Vanakraamiturule on oodatud kauplema kõik soovijad.
Kauplemiseks on vaja ennast
varem kirja panna ning kohapeal tasuda kauplemistasu 2
eurot.
Registreerida ja lisainfot küsida saab telefonil 552 2574
või
e-posti
aadressil
kirbukas@sakalakeskus.ee.

4. jaanuarini on avatud ka Ruth Huimerinna näitus «Õnneseen»,
mille kohta on kunstnik öelnud: «Mind tabanud seenemaania tõttu on Kondase keskuse tahatuppa eklektilisel moel kogutud tõesti
palju aardeid, vähemalt sajandi jagu seeneilu. Kuna mina tegutsen visuaalkultuuri vallas, olen kogunud pigem pildiliselt huvipakkuvat materjali. Küllap pakub sadadest piltidest koosnev
seenekaleidoskoop avastamisrõõmu ja silmailu. Ja mina olen õnneseen!»
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
Raamatukogu trepihallis saab 30. detsembrini vaadata näitust «Viljandlased Jaan Rieti fotodel». Väärtustamaks Jaan Rieti kunsti, esitab linnaraamatukogu näitusega tutvumiseks kolmkümmend seitse Viljandiga otseselt või kaudselt seotud isikut, sealhulgas fotograafi posteri. Eksponeeritavad pildid on pärit Viljandi muuseumi
fotokogust.
Alates 11. jaanuarist on võimalik nautida fotonäitust «Mulgimaa
hing ja vaim». Juunis toimus MTÜ Abja Koolituskeskuses LEADER-i
programmist rahastatud fotokursus piirkonna maine kujundamiseks. Kursusel osalesid kogemustega fotograafid Viljandimaalt ja
kaugemaltki. Juhendajaks oli tunnustatud fotograaf ja koolitaja Kaupo Kikkas. Vaated ja inimesed on üles võetud Abja, Halliste ja Karksi valla kaunites paikades.
Üldlugemissaalis on avatud kaks näitust: «Juured kodumullas.
Meenutades Ants Salumit» ja «Kaks karismaatilist viljandlast: Siim
Mandre 100 ja Anton Suurkask 140». Viljandi 730. aastapäevale
mõeldes on välja pandud materjalid kahest viljandlasest, kahest
fanaatilisest sportlasest ja seltskonnainimesest. Näitus räägib
1873. aasta 7. augustil Halliste kihelkonnas sündinud Anton Suurkasest ning 1913. aasta 17. oktoobril Viljandis sündinud Siim
Mandrest.
Lasteosakonnas saab vaadata näitust «Rebase jõulud».
Kojulaenutusosakonda oodatakse alates 7. jaanuarist uurima Eesti
ajaloomuuseumi rändnäitust «Meie inimesed». Näitus võrdleb eri
ühiskonnaliikmete (talunik, koolinoor, ettevõtja, pensionär jt) näitel Eesti ühiskonda 1930. aastatel ja tänapäeval. Näitus vaatleb eri
inimgruppide näitel, millised muutused on Eesti ühiskonnas viimase sajandi jooksul toimunud. Väljapanek on valminud Eesti Vabariigi 95. aastapäevaks.

Kultuurimaja juubel
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Viljandi linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
Kuni 8. jaanuarini on võimalik nautida Urve Sunny-Dzidzaria näitust tuntud kultuuritegelaste portreedest. Eesti maalikunstnike liitu kuuluv Urve Sunny-Dzidzaria (1949) on tuntud eelkõige monumentaalkunstnikuna. Tema freskomaalide ja vitraažide temaatika
on läbi nelja aastakümne hõlmanud suuri universaalseid küsimusi
nagu inimese eluring, saatus ning loodus ja religioon. Linnagalerii
näitusel näeb tema hilisemal vabaloomingu perioodil valminud
portreid eesti kultuuriloolistest tegelastest, mis tsiteerivad euroopalikku renessanssklassikat.
9. jaanuaril avatakse näitus «Marimekko – Soome disainiklassika».
Tuntud Soome rõiva- ja tekstiilibrändi Marimekko näitus tutvustab
ettevõtte mitmekülgset toodangut ning annab ühtlasi ülevaate disainifirma värvikast aja- ning eduloost. Marimekko on rahvusvaheliselt tuntud Soome tekstiiliettevõte, mille asutas 1951. aastal Armi Ratia, kes oli üks esimesi naisjuhte Soomes. Näitus hõlmab Marimekko 60-aastase ajaloo eri etapid alates selle loomisest ja rahvusvahelise menu saavutamisest kuni tänapäevase uue ajastu loomiseni välja.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
Sakala keskuse jalutussaalis saab vaadata Viljandi gümnaasiumi
õpilaste omaloomingunäitust «Puhas mõte». Näitus koosneb kahest
osast – üks on Viljandi gümnaasiumi õpilaste omalooming ning teise osa moodustavad tööd, mis sündisid ülesandest, kui nad tõlgendasid mõtet «valge maal». Näituse pealkiri sündis ühise mõtiskluse
tulemusena, mis on valge maal, mis tundeid see noortes äratab. Nii
tekkis puhtuse kujund, mis sobib suurepäraselt jõuluaegses saginas
hingerahu meelde tuletama.

