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Vägev hansalinn Viljandi!
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Nii hansapäevade avatseremoonia kui maakonna laulu- ja tantsupidu tõid lauluväljakule üle 4000 inimese.

Lõputseremoonia käigus kinkisid Herfordi kiviraidurid Viljandile siin nelja päeva jooksul kivisse raiutud vapiroosi.
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Briloni linnast Saksamaalt olid Viljandisse külla sõitnud linna sümbol roheline haldjas ja vägev rüütel.

Maagilises paigas Viljandi järve kõrgel kaldal kohtusid luule, muusika, valgusmängud ja maalikunst.
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Nelja päeva vältel tegutses Viljandi järve vastaskaldal keset idüllilist loodust asuv restoran Altona.

Mitmel pool linnas oli kuulda vene rahvalaulu ja näha värvikirevaid rõivaid.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Kuidas jäite rahule Viljandis peetud rahvusvaheliste hansapäevadega?
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.

Vägev kääbik
hiiglaste vahel
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JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku
erakonna fraktsiooni esimees
ANDO
KIVIBERG,
Viljandi
linnapea

Armsad viljandlased!
Lubage mul Viljandi linnavalitsuse nimel teid
kõiki südamest tänada.
35. rahvusvahelised
hansapäevad, milleks
hoolikalt ja pikalt, 14
aastat valmistusime, on
nüüd ajalugu. Saime
koos suurepäraselt hakkama. Tegime ühiselt
ajalugu. Aitäh teile kõigile, kes te nõu või jõuga abiks olite!
Tean, et ligi 1700 ametlikku
külalist viisid Viljandist kaasa
parimad mälestused. Olen
vestelnud paljude linnade juhtidega ning kuulnud meie kõigi kohta ülivõrdelisi kiidu- ja
tänusõnu. Meie armas väike
kodulinn on võitnud nende
inimeste südamed.
Eelmist rahvusvahelist hansapidu peeti Hansa Liidu ajaloolises kodus, kuulsas Lübeckis, mis on Viljandist rahvaarvu poolest tervelt 12 korda
suurem. Meist järgmisena
võõrustab hansalinnade suurkogunemist üleilmselt tuntud
Bergen, kus elab Viljandiga
võrreldes 15 korda rohkem
inimesi. Seega astusime kääbikuna hiiglaste vahele. Kuid
me saime ikkagi suurepäraselt
hakkama.
Olgugi et korraldusmeeskond alles teeb kokkuvõtteid
sellest, kui palju oli meie linnas väliskülalisi ja kui palju
kajastust said hansapäevad
mujal Euroopas, võime öelda,
et meie vastu tekkis suurem
huvi, kui me loota oskasime.
Näiteks oli neljal hansahõngulisel päeval ametlikult Viljandis akrediteeritud 40 välisajakirjanikku.
Emotsioonid, millega meie
külalised Viljandit kirjeldavad, on positiivsed. Jutustatakse sellest, kui külalislahked, siirad ja vahetud olid kohalikud elanikud. See mulje
on ehe, sest rahvusvahelisi

«Kui teha midagi selliste inimestega, nagu
elavad Viljandis, on kõik võimalik.»

hansapäevi korraldasid Viljandis just needsamad inimesed,
kes siin iga päev elavad ja tegutsevad. Meie kultuuriprogramm oli muljetavaldav sellepärast, et Viljandi on muljetavaldav kultuurilinn. Meie
korraldust kiidetakse sellepärast, et siin elavad võimekad
korraldajad.
Rahvusvahelised hansapäevad on viljandlaste kollektiivne eduelamus. Selle sündmuse kestvaimaks pärandiks saab
inimeste kogemus milleski nii
suures osalemisest ja sellest
välja kasvav julgus ise suuri
asju ette võtta.
Peomelu sees oli hulk ettevõtmisi, mis tekkisid kodanikualgatusena, näiteks «Tule
õue!» või kodukohvikud. Samuti nägime, et meie linnas
on palju ruumi kodumajutuse
pakkumiseks. Kõik inimesed,
kes tulid kaasa korraldajate
üleskutsega või pakkusid oma
mõtteid hansapäevade kõrvalprogrammi, on suurte tänusõnade väärilised.
Võtkem hansapäevadest jäänud emotsioonid endaga tulevikku kaasa! Nüüd on käes
aeg seada uued eesmärgid.
Viljandi on alati avatud julgetele ideedele. Kui teha midagi
selliste inimestega, nagu elavad Viljandis, on kõik võimalik.
Aitäh ja sügav kummardus,
vägev Viljandi rahvas!
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Hansa Liidu lipu üleandmine. Vasakult: Bergeni aselinnapea Helge
Stormoen, Lübecki linnapea ja Hansa Liidu president Bernd Saxe
ning Viljandi linnapea Ando Kiviberg.

Nii nagu paljud teisedki, arvan
ma, et need olid väga toredad
hansapäevad. Kultuuriprogramm, mida kroonis osalejaterohke laulu- ja tantsupidu, oli
väga mitmekesine ning laadalt
leidsid endale meelepärast nii
kohalikud elanikud kui turistid.
Viljandi oli nendel kuupäevadel
kahtlemata kõige vingem linn
Eestis, mida kinnitab kas või
see, kui palju turiste neil päevadel Viljandit külastas.
Kuid mis kõige tähtsam – kogu tegevus toimus sujuvalt ning
ilma suuremate tõrgeteta. Seega julgen ma öelda, et päevade
korraldusmeeskond oli oma
ülesannete kõrgusel ning nad
väärivad sügavat kummardust.
Tore oli näha, et nii vastutavad
isikud kui vabatahtlikud olid
ühise eesmärgi eest väljas. See
tagaski hansapäevade õnnestumise. Siiras tänu kõigile neile,
kes viimase paari aasta jooksul
aitasid seda üritust ette valmistada.
Viljandi tõestas nende päevade jooksul, et tegu on kauni paigaga, kus elavad aktiivsed ja
võimekad inimesed. Kindlasti
aitasid need päevad tuua Viljandit tugevamalt kaardile nii kohalike turistide, aga miks mitte
ka välismaa turistide jaoks.
Nüüd tuleb vaid jätkata samasugust aktiivset tööd, et tehtu
end ka pikas perspektiivis ära
tasuks.
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JANIKA KIVISTIK,
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

Võib öelda, et Viljandi rahvusvahelised hansapäevad õnnestusid suurepäraselt. Miks me seda arvame? Esimene märksõna
on sünergia. Kui mõni polnud
varem tundnud uhkust oma
kauni kodulinna üle, siis nüüd
oli see igati õigustatud emotsioon. Linn oli erakordselt kodune nii kesklinna kauniks tehtud
parkide kui mõne värvi järgi januneva majafassaadiga. Elu ongi selline. Tundus, et võimsa õnne- ja heaolutunde tekitasid just
need pered, kes tegid oma hoovivärava külalistele valla, need
õued, kus olid avatud kodukohvikud. Meeleolukaid, kostümeeritud inimesi oli linn täis ja me
tundsime uskumatut sidet.
Programm – see oli nii võrratu
ja mitmekesine, millist pole meil
enne nähtud-kogetud. Laat –
kui sellist poleks, ei teakski, mida meie inimesed kõik oskavad
oma kätega valmistada. Ametlike ja mitteametlike delegatsioonide kohtumised – neil sõlmiti
sõprus- ja ärisidemeid, mis kõik
enne seda suursündmust olid ainult soov, nüüd aga reaalsus.
Korraldusmeeskond sai ilmselgelt tohutu emotsionaalse laengu ja äratundmise, et nad ongi
väärt tiim, milles õigete juhtide
käe all tegutsevad hakkajad inimesed.
Ülev oli kogeda Jaani kiriku
tornikellade õnnistamist ja esimest kontserti. See on suur ajalooline sündmus ning me tunnustame selle projekti algatajaid, elluviijaid ja toetajaid.
Arvame, et mastaapne suursündmus liitis kogukonda, õpetas iseendas ja naabris nägema
rohkem head ja keskenduma
sellele, mis rinna rõõmsaks
teeb. Avastasime endas kõik niiöelda külalislahkuse geeni ja
ootame meid väisanud inimesi
tagasi. Viljandis on hea elada,
töötada ja puhata.
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PRIIT KAUP,
Keskerakonna saadikurühma
liige

Hansapäevad läksid minu ja minuga suhelnud inimeste arvates
igati korda. Korraldajad tegid
oma tööd väga tublilt. Tulemus
olgu kiitus nende tegemistele.
Külalised viisid meie linnast endaga kaasa igati positiivse meeleolu ja mälestused.
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MADIS TIMPSON,
Reformierakonna
fraktsiooni liige

Minule olid need esimesed rahvusvahelised hansapäevad ja
ausalt öeldes meeldisid need
mulle väga. Viljandi võib uhke
olla, et meil on nii palju sõpru,
kes ei pidanud paljuks külla tulla. Sõbralik atmosfäär oli tuntav
ja ma usun, et mitte keegi ei kahetse siin veedetud aega. Meil
oli ajalooline võimalus võtta osa
tõelisest hansamelust, mille lõid
vahvad inimesed nii meilt kui
kaugemalt ning pole vahest mõtet hakata üles lugema arve –
kui palju, kes ja millal –, oluline
on see tunne, et nii meil kui külalistel oli Viljandis tore.
Korraldus oli hea ja kõik sujus minu hinnangul kenasti.
Linnavolikogu liikmena ütlen,
et väga sümpaatne oli näha,
kuidas vaatamata erakondlikule kuuluvusele ajasid kõik üritusega seotud inimesed ühist
asja. Unustati ära, kes on koalitsioonis või kes istub opositsioonis.
Minule meeldis kõige rohkem
see, et Viljandi linnas tegutses
palju väli- ja hoovikohvikuid,
kus igaühes oli omamoodi atmosfäär. Sa olid nagu ammu
oodatud parim sõber, kui sisse
astusid. Vot selliseid emotsioone ei saa ka raha eest mitte!
Sooviksin kindlasti tänada kõiki vabatahtlikke, kes ei pidanud
paljuks panustada oma vaba aja
arvelt. Minule üllatuseks oli päris hulk vabatahtlikke sellised
inimesed, kes on Viljandist pärit, aga oma igapäevast leiba
teenivad väljaspool kodulinna.
See näitab nii mõndagi.
Üks mõte on mul veel. Inimesed võiksid oma muljed möödunud hansapäevade kohta kirja panna, kuniks need veel
värsked on ning lõppkokkuvõttes võiks ilmuda mingi mälestusteraamatu moodi trükis, mida oleks aastate pärast hea sirvida ja häid emotsioone meenutada.

Linn tunnustab parimaid
lõpetajaid ja nende vanemaid

Sakala malev kutsub
maakaitsepäeva tähistama

Viljandi linnavolikogu esimees
Peep Aru ja abilinnapea Ardo
Agasild võtavad neljapäeval, 18.
juunil kell 15 Sakala keskuses
vastu Viljandi linna gümnaasiumide kuld- ja hõbemedaliga lõpetajaid, põhi- ja huvikoolide
parimaid lõpetajaid ning nende
vanemaid.
Haridus- ja teadusministri vastava määruse kohaselt tunnustatakse kuldmedaliga gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea» ning hõbemedaliga
gümnaasiumilõpetajat, kellel
kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja

Kaitseliidu Sakala malev
ootab kõiki 23. juunil
kella 14–18 Viljandi lauluväljakul ja mõisapargis
peetavale pidulikule
maakaitsepäeva tähistamisele.

ülejäänud õppeainetes «väga
hea».
Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete
viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea».
Huvikoolide parimad lõpetajad on valitud huvikoolide endi
kriteeriumide kohaselt.
Viljandi linnavalitsuselt saavad
parimad lõpetajad tänukirja ja
raamatu kinkekaardiga ning
nende vanemad rae tunnuskirja.
Kuld- ja hõbemedaliga lõpetanute nimed kantakse Viljandi
linna auraamatusse.

Pidulik päev algab Viljandi linnapea tervitusega. Seejärel on
võimalik kõigil soovijail tutvuda Kaitseliidu, liitlaste (USA),
1. jalaväebrigaadi, politsei- ja
piirivalveameti ning päästeameti tehnikaga.
Maanteeameti pöörlevas autos saab veenduda turvavöö
kasutamise vajalikkuses ja õp-

pida, kuidas katuse peal seisvast autost väljuda.
Esineb politsei- ja piirivalveameti orkester. Laste jaoks on
kohal politsei- ja piirivalveameti maskott Lõvi Leo ning
päästeameti päästekoer Nublu.
Kell 17 saabub lauluväljakule Hiiumaalt võidupüha paraadilt teele saadetud võidutuli.
Sakala malev on Viljandimaa haldusterritooriumil tegutsev Kaitseliidu vanim
struktuuriüksus, mis moodustati 7. septembril 1917.
aastal.
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35. rahvusvaheliste
hansapäevade tegijad:
• peakorraldaja – Jaanus Kukk
• peakorraldaja abi – Vilja Volmer
• programmijuht – Terje Trochynskyi
• Kunsttükkide tänav – Monika Eensalu-Pihel
• lasteala – Triin Laas
• järveala – Jaano-Martin Ots
• spordiala – Igor Tavaste
• teatrihoov – Marek Nõmm ja Evelin Lagle
• elava ajaloo küla – Mati Nuut
• A. Le Coq’i Folgilava – Anu Rannu
ja Jaan Jaago
• Eesti Meedia Meeleolulava – Aivar
Trallmann ja Maret Mikk
• lauluväljak – Heli Anni
• Hansalava – Sirje Fedjuk
• «HANSEliveartWORKS» – Gregor
Taul ja Laineli Parrest
• delegatsioonijuht – Kai Oja
• välissuhete spetsialist – Markus Peter Nagel
• delegatsioonide telgid – Hedi Armulik
• majanduskonverents – Kadri Kontus ja Andres Rõigas
• noorteprogrammi juht – Kris Süld
• «Tule õue!» programmi juht – Gea
Melin
• raekoja roosiaed ja trummimasinavärk – Johanna-Britt Berzin ja Liisu Siimer
• vana veetorni filmikorrus – PilleRiin Lillepalu
• Altona järverestoran – Maarja Zelinski ja Gerda Sülla
• «Kohtume tamme all» – Adeele
Sepp

• waldorfpere roheõu – Jaanika Elgula
• kollase lossi õu – Stella Roonurm
• Kondase õu ja Kunsttükkide tänav – Gregor Taul ja Laineli Parrest
• hea olemise õu – Anneli Akel
• vanakraamiõu – Triin Amur

• käsitöölaat – Kätrin Hanschmidt ja
Monika Pill

• narrid – Meelis Sarv ja Rando Keskküla

• jurist – Marko Kotsar
• hanked – Kaidi Braun

• turundusjuht – Annika Aru
• sponsorlus ja reklaam – Kati Remmelkoor
• väliskommunikatsioon – Maris
Hellrand
• siseriiklik kommunikatsioon – Johan-Kristjan Konovalov
• kodulehe toimetaja – Kadi Mitt
• teatmiku keeletoimetaja – Kiti Põld

• alternatiivmajutus – Sille Ardel
• majutuspartner – E-Turist

• finantsjuht – Marika Aaso
• pearaamatupidaja – Anneli Rähn
• raamatupidaja – Kristina Nurk
• peakunstnikud – Kersti Rattus ja
Ave Matsin
• müügijuhid – Tiit Jürmann ja Piret
Aus
• tehniline juht – Harlet Orasmaa
• logistika ja liikluskorraldus – Ditmar Martinson
• helitehnika – Sten Arvi
• ehitus – Villu Konrad
• WC-d ja prügimajandus – Sandra
Leis
• viidandus – Elo Meier
• personalijuht – Silja Soo
• staap ja lepingud – Liina Ostumaa
• majutus ja toitlustus – Liina Valt

• infotelgid – Angela Aru ja Martin
Bristol
• OTT-i taluturg – Anu Johani

Suur tänu, A. Le Coq, Postimees, Elmar, Kanal 2, Premia, Eesti kultuurkapital, kultuuriministeerium, hasartmängumaksu nõukogu, Elron, Viljandi tarbijate ühistu, Toom Tekstiil, Rimi, Scandagra, Höövelliist, Dold, VMT
Betoon, Go Rail, Premium 7, Hansa
Candle, Viljandi Aken ja Uks, Kolmeks,
Cleveron, Delux, Bed Factory Sweden,
Viljandi Metall, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia!
Hansapäevade avakontsert:
• idee, teostus ja lavastus – Tonio
Tamra, Liis Aedmaa ja Oleg Titov
• õhtujuhid – Johan-Kristjan Konovalov ja Silvia Soro
• helirežissöör – Rainer Koik
• videoklippide teostus ja videorežii – Tauno Uibo ja Tartu ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemia multimeediastuudio
• kontserdi produtsent – Terje
Trochynskyi
• kontserdi inspitsient – Heli Anni
• esinenud kollektiivid – Viljandi
muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Bert Langeler), Viljandi
noorte sümfooniaorkester (dirigen-

did Riivo Jõgi, Sirje Rein, Harry Illak, Bert Langeler), sümfooniaorkestri koor (dirigent Maarika Reimand), Curly Strings, RO:TORO,
Svjata Vatra, Karoliina Kreintaal,
Liisi Koikson. Hanna Anett Peiel
Suur tänu, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kollektiiv, Ugala teatri kollektiiv ja Viljandi muusikakool!
Viljandimaa laulu- ja tantsupidu «Tanzen und springen»:
• idee ja teostus – Liisi Toomsalu, Kadi Ritsing, Agnes Kurg, Kristi Vastisson, Maarika Reimand, Kristel
Kermes, Vaike Rajaste, Tonio Tamra
• lauluväljaku kujundus – Kersti Rattus
• helirežissöör – Rainer Koik
• videoklippide teostus – Tonio Tamra, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
multimeediakeskus ja Tauno Uibo
• saateorkester – Viljandi muusikakooli laulupeoorkester
• saateorkestri seaded ja mugandused – Tonio Tamra
• lauluväljaku korraldus – Heli Anni,
Viljandi Rotary klubi
• korraldustoimkond – Lembit Kruuse, Anneli Kundla, Krista Ojamäe,
Krista Kalda, Ardo Agasild, Kai
Kannistu, Vaike Rajaste, Tonio
Tamra
Suur tänu, Viljandimaa omavalitsuste liit, Eesti kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp, Eesti kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, rahvakultuuri keskus, Viljandi linn, Viljandi
vald!

Hansapäevad
olid sadade
ühine
pingutus
Rahvusvahelisi hansapäevi külastas
nelja päeva jooksul 80 000 inimest,
nende seas 1700 välisdelegatsioonide
liiget. Korraldusmeeskonnas osales
366 inimest.
Ettevalmistavasse korraldusmeeskonda kuulus 43 inimest, kes asusid
tööle juba mitu kuud kuni kaks aastat
enne hansapäevade algust.
Vabatahtlikke oli hansapäevadel
215, kes töötasid valdkondade kaupa 14 meeskonnas:
staabisekretärid – 6
kullerid – 5
delegatsioonide staap – 20
infotelkide vabatahtlikud – 12
delegatsioonide saatjad – 47
tudula valvurid – 4
platsihooldus – 35
parkla – 11
programmimeeskond – 42
käsitöölaat ja Kunsttükkide tänav –
15
majanduskonverents – 4
pressikeskus – 1
ehitustiim – 9
külaliste tudula – 4
Lisaks neile oli korraldajatele ühel
või teisel moel toeks 108 abilist. Kõige noorem abiline tähistas hansapäevade ajal oma 15. sünnipäeva. Kõige
vanem vabatahtlik oli 80-aastane.
Ligi pool ehitusmeeskonnast tuli vahetult enne hansapäevi ajateenistusest. Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast oli 38 vabatahtlikku, kellele lisandusid inimesed põhimeeskonnast ja mõned akadeemia töötajad.
Aitäh kõigile vabatahtlikele ja abistajatele, ilma teieta see üritus õnnestunud ei oleks!
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Jalutuskäik Viljandi linnas giidi saatel Vabaduse
plats
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rannaala
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Juunituur» TÜ Viljandi kultuuriakadeemia must
saal
Rahvusvahelise poistekooride festivali kontsert
Pauluse kirik
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Tenniseturniir «Grand Hotel Viljandi Open 2015»
Viljandi tenniseväljakud
Eesti GP tennises Viljandi tenniseväljakud
Esineb Tauri Anni Pubi Suur Vend
Eesti GP tennises Viljandi tenniseväljakud
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
Taluturg UKU keskus
Tenniseturniir «Grand Hotel Viljandi Open 2015»
Viljandi tenniseväljakud
Bach ja pojad Jaani kirik
XXV Jüri Lossmanni mälestusjooks Raekoja park
Eesti pidu ehk «Jaanipäevaks kõrgeks kasvab... »,
DJ Bill Young Pubi Suur Vend
Eesti GP tennises Viljandi tenniseväljakud
Tenniseturniir «Grand Hotel Viljandi Open 2015»
Viljandi tenniseväljakud
Maakaitsepäev Viljandi lauluväljak
Viljandi linna jaanituli Viljandi järve rannaala
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Kingi lapsele teatrielamus Teater Ugala
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik –
Nõmme Kalju Viljandi linnastaadion
Liikuvate piltidega diskoõhtu. DJ Kaupo Mitt Pubi Suur Vend
Eesti liigatennis Viljandi tenniseväljakud
Koraaliprelüüdid barokist bluusini Jaani kirik
Ansambel Perfekt Pubi Suur Vend
Eesti liigatennis Viljandi tenniseväljakud
Viljandi triatlon. Eesti meistrivõistlused Viljandi
järve rannaala
49. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
49. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rannaala
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49. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Viljandi BASH: rannajalgpalliturniir Viljandi järve rannaala
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
49. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Viljandi BASH: tänavatantsu võistlus Kaevumägi
49. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Viljandi BASH: UKU tänavakoss UKU keskus
49. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Viljandi BASH: pargivõistlus Viljandi lauluväljak
49. Ilmar Raua mälestusturniir males Viljandi
spordikeskus
Viljandi BASH: pargivõistlus Viljandi lauluväljak
NoTaFe 2015: «Pictures from Gihan» Koidu seltsimaja
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rannaala
30. vanamuusika festival: Hortus Musicus «Hullud päevad» Jaani kirik
NoTaFe 2015: «Beauty of accident» Koidu seltsimaja
30. vanamuusika festival: C-Jam. «Cello rock»
Lennukitehas
30. vanamuusika festival: Hopkinson Smith «Kuldne sajand» Jaani kirik
NoTaFe 2015: «Be as it may» Koidu seltsimaja
30. vanamuusika festival: Katariina II portree. Ivo
Posti Sakala keskus
NoTaFe 2015: «Formlessly Yours» Koidu seltsimaja
30. vanamuusika festival: Rondellus. «Laulud
Neitsi Maarjale» Pärimusmuusika ait
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
Taluturg UKU keskus
30. vanamuusika festival: Dmitry Sinkovsky Klaaspärlimäng Sinfonietta Baptisti kirik
«Retropol Italofest» Viljandi lauluväljak
«Punamütsikese seitse sõpra», noorte vanamuusikute kontsertetendus Pärimusmuusika ait
Hedvig Hanson Trio: «Ilus elu» Kohvik Fellin
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Tallinna FC Flora Viljandi linnastaadion
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rannaala
Credit24 rahvaliiga suvevolle Viljandi järve rannaala

Kondase keskus, Pikk tänav 8
Kondase keskuse esimeses ruumis on kogu suve avatud soome
kunstniku Mika Vesalahti humoorikas ja eneseirooniline näitus
«Süütust kaotades», kus on väljas kunstniku sadakond autoportreed.
15. juulini saab veel tutvuda näitusega «Mayenne loomingus. Ristatud saatused», mis tutvustab Prantsusmaa loodeosas asuva maakonna autsaiderkunstnike loomingut. Art brut (‘toores, töötlemata
kunst, kultuurist rikkumata kunst’) on prantsuse kunstniku Jean
Dubuffet’ (1901–1985) kasutusele võetud termin mitteteadvustatud tungilise jõu abil loodud joonistuste ja esemete kohta. Selline
kunst on sageli loodud isolatsioonis: haiglates, kinnistes varjupaikades või muudes eraklikes oludes. Angloameerika kultuuriruumis
kasutatakse tungiajelise kunsti iseloomustamiseks terminit outsider
art, mida meil autsaiderkunstiks nimetatakse. Mõistagi iseloomustab täpsete terminite leidmise soov rohkem kehtivat kunstidiskursust kui loojaid, kes ei tunne vajadust oma tegevust tajuda ega reflekteerida kunsti tegemisena. Sellise marginaalse (prantsuse keeles singularité) loomingu päralt on ka käesolev näitus.
28. juunini on muuseumi teisel korrusel avatud Jonas Tauli näitus
«Üks erakordselt eriline mees ja teised loomad». Näitus koosneb
neljast osast: pisikesed lähedastele kingitud postkaardid, millel figureerivad juubeldavad siilid, puuskulptuurid, raamatu «Üks erakordselt eriline mees» originaaljoonistused ning suuremahulisemad spiritualistlikud joonistused. Materjali- ja tehnikavarieeruvusest hoolimata on see ühtne tervik, kus vaatajale tuttavad tegelased sünnivad ümber üha uutel kujutistel.
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JUULI
K 01

VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
«Soovikontsert», kontserdituur-tantsuõhtu Viljandi lauluväljak
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Viljandi tenniseväljakud
Eesti liigatennis Viljandi tenniseväljakud
Noorte rannavolle turniir Viljandi järve rannaala
Eesti liigatennis Viljandi tenniseväljakud
Noorte rannavolle turniir Viljandi järve rannaala
40. Valter Kalami mälestusvõistlused kergejõustikus Viljandi linnastaadion
Vana Baskini Teater: «Me ootasime teid pikisilmi»
Kaevumägi
«Pärlipüüdjad»: Dave Benton, Karl Madis, Magus
Kappel Pauluse kirik
Viljandi pärimusmuusika festival Lossimäed
Viljandi pärimusmuusika festival Lossimäed
Viljandi Vanakraamiturg Õunaaed
Sõpruskohtumine tennises: Viljandi – Pärnu Viljandi tenniseväljakud
Viljandi pärimusmuusika festival Lossimäed
Viljandi pärimusmuusika festival Lossimäed
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – JK
Sillamäe Kalev Viljandi linnastaadion
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Eesti meistrivõistlused allveeorienteerumises Viljandi järve rannaala
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Eesti meistrivõistlused allveeorienteerumises Viljandi järve rannaala
Eesti meistrivõistlused allveeorienteerumises Viljandi järve rannaala
Vallatud Vestid: Ott Lepland, Tanel Padar, Jalmar
Vabarna Viljandi lauluväljak
Smokie – Briti legend Viljandi lauluväljak
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
Taluturg UKU keskus
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Piip ja Tuut püstijalakomöödias «Elu õied» Kaevumägi
VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Viljandi tenniseväljakud
Jaak Joala laulud: Koit Toome ja Jorma Puusaag
Viljandi lauluväljak
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Tallinna FC Infonet Viljandi linnastaadion
Eesti liigatennis Viljandi tenniseväljakud
Balti puhkpillimängijate suveakadeemia kontsert
Pauluse kirik
Eesti liigatennis Viljandi tenniseväljakud
Balti puhkpillimängijate suveakadeemia kontsert
Sakala keskuse suvehoov
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Pärnu linnameeskond Viljandi linnastaadion
Premium-liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – Narva Trans Viljandi linnastaadion
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed

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

NÄITUSED
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
3. juulini saab vaadata Arteground Balti kunstifestivali näitust «Tõlgendades Rothkot». Näituse keskne idee on ühendada Baltimaade
ja Põhjamaade kunstnikke. Näituse teema «Tõlgendades Rothkot»
esitab osalevatele kunstnikele väljakutse, kuidas Mark Rothko modernismi meie kaasajas interpreteerida. Samas peegeldab väljapanek stilistilisi erinevusi või sarnasusi ning arengusuundi Põhjamaade ja Balti nüüdisaegses kunstis.
Sakala keskus, Tallinna 5
Kuni 1. juulini on võimalus tutvuda Go Reisiajakirja juubelinäitusega «Toome maailma lähemale». Sellega tähistab Go Reisiajakiri
oma 50. numbrit. Reisipilte sel näitusel esitlevad Eesti parimad fotograafid ja tuntud rändurid. Valitud fotode seas on pilte maailmamerelt, linnadest, kõrbetest, džunglitest, mägedest, tundratest ja
poolustelt. Kokku moodustub neist üsna terviklik pilt meie maailmast, millest igaühel on võimalik näituse vahendusel osa saada. Fotosid täiendavad autorite taustalood.

19. juulini on avatud Soome naivismi näitus. Soome naivistide ühingu algatatud näitusel Viljandis eksponeeritakse 78 teost neljateistkümnelt autorilt. 2012. aastal Soomes Kouvolas loodud ühing koondab peamiselt iseõppivaid naivistlikke kunstnikke, et ühiselt kodumaal ja väljaspool oma kunsti tutvustada.

