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Sotsiaalamet
ootab koolieelse
lasteasutuse
toidupäeva
toetuse taotlusi
Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 20. aprilliks koolieelses lasteasutuses käivate laste toitlustamise toetuse taotlusi. Toetust saavad lapsevanemad, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn, kelle lapsed käivad linna lasteasutustes
ja kelle pere netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on alla kahekordse toimetulekupiiri. Sissetulekutes ei
võeta arvesse riiklikke peretoetusi.
Taotluste blanketid on saadaval Viljandi linna koduleheküljel ning linnavalitsuse sotsiaalametis Laidoneri plats 5a. Taotluse juurde tuleb esitada kolme
eelneva kuu (1. jaanuar 2016 –
31. märts 2016) eluasemekulude arved ja kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted.
 Lisainfot saab
sotsiaalameti telefonidel
435 4759 ja 528 3723 või
e-posti aadressil
karin.kiis@viljandi.ee.

Korteriühistutele
räägitakse
turvalisusest
Uue tänava ebatsuugaallee peaks lähemas tulevikus kaduma. Selle asemele on aga plaanis istutada uus puuderivi.
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Linnas käib puude istutamine
ja langetamine kindla kava järgi
 JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV,
linnavalitsuse avalike suhete
spetsialist

Äsja lõppenud talvel tehti Viljandis palju raietöid,
mille eesmärk oli ohtlike
puude likvideerimine ja
võssakasvanud järvekallaste puhastamine. Nendele töödele vastukaaluks on aga kavas mitu
uusistutust.
Lastepargis on vastavalt renoveerimisprojektile langetatud
28 puud. Trepimäel ja Oru tänaval võeti maha 16 puud, millel olid ohtlikud ja tormikahjustustega võrad, mis ei ilmestanud enam vanalinnalikku pilti.
Ranna puiestee ääres langetati
kaheksa puud, mis olid ohtlikud ja asusid palliplatside ääres. Kõigilt linna kalmistutelt
on ohtlikke puid raiutud kokku
ligi 80 ning lisaks on Paala järve äärest eemaldatud kuus kuivanud puud.
Viljandi haljastus- ja heakor-

raspetsialisti Ursula Mikkori
sõnul on kõik sellised tööd
tehtud kindla plaani alusel,
võttes arvesse puude tervise
kohta käivaid uuringuid ja varem koostatud projektides ettenähtud lahendusi. «Meil on
koostamisel haljastute arendamise kümne aasta tegevuskava, kus on kirjas, kui palju
meil on ressurssi ja kui palju
saame midagi teha. Sel aastal
on kõiki raietöid teinud Viljandi Linnahooldus. Et talvel on
lund vähe olnud, saadi raie- ja
võsatööd ette võtta,» rääkis
Mikkor. Ta selgitas, et Lastepargi puude langetamine on
seotud sellele tehtud projektiga. Samuti on rekonstrueerimisprojektiga seotud lossimägedes tehtavad raietööd. Oru
tänava kohta tuli otsus tema
sõnul aga sellest, et puud olid
muutunud tormi- ja külmakahjustuste tõttu ohtlikuks ja võisid põhjustada õnnetuse. Ranna puiesteel olid raietööde
põhjused samad.
Talviste raietööde olulisuses
on veendunud ka Viljandi lin-

napea Ando Kiviberg. «Maha
võetakse need puud, mida
dendroloogid on tunnistanud
liiga vanaks või haigeks. Mis
puudutab aga vanalinna järvepoolset külge ja lossimägesid,
siis seal püütakse muu hulgas
avada rohkem vaateid nii järvelt linnale kui linnast järvele.
Linn on kultuurmaastik. Haljastus peab olema hoolitsetud,
planeeritud ja tõstma linna ilu
esile,» selgitas linnapea. Ta lisas, et tõele ei vasta väited, nagu tehtaks linnas raietöid lindude peletamise eesmärgil.
«Kindlasti ei võta linn puid maha eesmärgiga linde peletada.
Tõesti, mõnel pool on ette jäänud ka neid puid, kus on pesitsuspiirkonnad, aga see ei ole
kindlasti olnud eraldi eesmärk.»
See, et Viljandi linnas tuleb
iga arenduse juures arvestada
haljastusega, on sisse kirjutatud nii arengukavadesse kui
projekteerimistingimustesse.
Ursula Mikkori sõnul võib lähitulevikus näha linnas täiesti
uusi ja asendatud puiesteid.

«Puude istutamist nõuame kõigis projektlahendustes ja see on
kirjas ka uues, järgmiseks kümneks aastaks tehtavas haljastute arendamise tegevuskavas.
Need tänavad, mis on alleed,
jäävad alleedeks ka edaspidi
ning juurde tuleb uusi. Näiteks
Karja tänavast saab allee. Viljandis on põhimõte, et rajatakse nii palju puiesteid, kui võimalik,» ütles haljastusspetsialist.
Tänavustest plaanidest rääkides tõi ta esile, et Karja tänavale istutatakse 21 kirsipuud,
Vaksali tänavale aga 28 eri sortidest pihlakat ning Metalli tänavale 110 eri sortidest viirpuud. «Pikemas perspektiivis
on kavas «EV100» sajast tammest tammesalu istutamine
Männimäe tee Puidu tänava
poolsesse otsa. Edasi on tulemas Tallinna tänava rekonstrueerimine, aga ka Uus tänav,
mis on täna päevakorral. Viimastele veel projekti ei ole ja ei
ole teada, kui palju ja mis puid
tuleb. Tallinna tänavale tahame
kindlasti nii leht- kui okaspuid

ja Uuele tänavale tahaks uuesti okaspuid. Kõik oleneb sellest,
milline on lõplik projektlahendus,» rääkis Mikkor.
Selgitamaks Uue tänava ebatsuugade langetamise otsust,
tõi Ursula Mikkor lisaks viimase aja ohtlikele olukordadele
esile varasemad dendroloogilised uuringud. «Kui eemalt
vaadates või piki alleed sõites
tunduvad puud visuaalselt
ühtsed ja terved, siis põhjalikumalt hinnates selgub, et säilitamisväärseid puid on alla 50
protsendi. Allee on üle 80 aasta vana ja sealsed puud on väga väärikad, kuid nad on muutunud kohalikele elanikele ja
autodega liiklejatele ohtlikuks.»
Viljandi Linnavalitsus otsustas
14. märtsil, et Uue tänava ebatsuugade langetamiseks korraldatakse enampakkumine ehk
raieõigus müüakse. Sealjuures
on otsustatud, et maha tuleb
võtta kõik puud, mitte ainult
need, mis on haiged, sest allesjäävate vahele ei ole võimalik
istutada uusi.

Neljapäeval, 7. aprillil on Viljandi Maavalitsuse suures saalis infopäev korteriühistutele, kus
räägitakse turvalisusest kortermajades.
Kella 16–17 on arutlusel kohalikud probleemid ja piirkonnapolitseiniku töö, korteriühistu
roll ja aktiivsus oma piirkonna
turvalisuse loomisel, kuritegevuse ennetamine kortermajas ja
selle ümbruses, perevägivald,
kogukond ja ühistegevus ning
probleemid parkimisega. Kõnelevad piirkonnapolitsei esindajad.
Kella 17–19 räägitakse korteri sundvõõrandamise küsimustest. Mida peab korteriühistu
juhatus teadma, kui majas on
rahurikkuja, kes ei austa ühiselureegleid. Parkimise küsimused. Kõneleb Margus Saulep,
Eesti korteriühistute liidu jurist.
Kella 19–20 on võimalus esitada küsimusi.
Infopäeval osalemine on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine telefonil 627 5740
või e-posti aadressil ekyl@ekyl.
ee.
Infopäevade sarja korraldab
Eesti Korteriühistute Liit koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. Infopäevi toetab siseministeerium.
 Infopäevade kava leiab
aadressil ekyl.ee/avaleht/
turvalisus.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Kas Viljandi linn peaks toetama kõiki spordialasid võrdsetel alustel või peaks mõni ala
olema eelistatud? Kui toetate mõne spordiala eelistamist, siis milline see on?
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.

Intervjuu linnapeaga
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ANDO
KIVIBERG,

 JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esimees

Viljandi
linnapea

ANDO KIVIBERG, KUI KAUGELE
ON TÄNASEKS JÕUTUD VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE ÜHISE
VEEKESKUSE RAJAMISE PLAANIGA?

Omavalitsuste töörühm veekeskuse rajamiseks on moodustatud ja sellest huvitatud
omavalitsused on sinna oma
esindajad määranud. Esimene
töörühma kokkusaamine on
toimunud, kokku on lepitud
edasistes tegevustes ja esialgses ajakavas. Järgmine samm
on 24. märtsile planeeritud
töörühma sõit Keilasse ja
Haapsallu, et vaadata nende
omavalitsuste tegemisi, kes on
ise veekeskuse kunagi loonud.
Vaatame, mis neil on hästi läinud, mis võiks paremini olla,
kuidas neil majandamine käib
ja nõnda edasi.
Viljandi linn on otsustanud,
et teeme enda loodava veekeskuse oma inimestele ehk
Viljandimaa inimestele ja turismi arendamiseks mõeldud
spaa püüame aidata luua järve äärde läbi detailplaneeringu.
Oma inimestele sportimiseks
ja lõõgastuseks mõeldud veespordikeskuse teeme ühiselt
teiste omavalitsustega, kes on
asjast huvitatud. Täna on
meiega ühte paati otsustanud
tulla Viljandi vald, Tarvastu
vald, Halliste vald ja ehk ka
Suure-Jaani vald, kellel on
küll ka alternatiivvariant
laual.
Toimepiirkonda, kes loodavast veekeskusest kasu saaksid, on hinnatud 35 000 inimesele. Ainuüksi Viljandi linn
ja Viljandi vald annaksid kokku 27 000 inimest. See on päris märkimisväärne rahvahulk.
PRAEGU ON PEALE LINNA VEEKESKUSE LOOMISE KÄIMAS KA
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE SPAAHOTELLI RAJAMISEKS JÄRVE ÄÄRDE. MILLISE
AJAKAVA JÄRGI SEE PROJEKT
LIIGUB?

Praegu on käimas detailplaneeringu põhijoonise tegemine ja see peaks meil märtsi lõpuks laual olema. Siis tuleb
otsustada, kas planeering on
avalikustamiseks sobiv, ja kui
on, korraldatakse avalik arutelu. Sõltuvalt sellest, kuidas
planeering kohalike elanike ja
laiemalt viljandlaste poolt vastu võetakse, on võimalik protsessiga edasi minna. Kui proteste ei tule, on meil võimalik
juba augusti volikogus jõuda
detailplaneeringu kehtestamiseni. Kui tekivad vaidlused,
siis ei ole ajakava võimalik ette ennustada.
Usun, et kohalikud inimesed
on hetkel planeeringu osas
äraootaval või isegi pooldaval
seisukohal ja otsest vastuseisu
tunda ei ole.
Teeme järveäärset spaahotel-

«Viljandi linn on
otsustanud, et teeme enda loodava
veekeskuse oma
inimestele ehk Viljandimaa inimestele.»

li Viljandi turismi arengu soodustamiseks. Nagu teada, on
meil vaja anda inimestele põhjus, et tulla Viljandisse mitmeks päevaks. Ühepäevaturiste käib meil küll, kuid vaja on
suurendada ööbimiste arvu.
Hea põhjuse selleks annabki
spaahotell, kus on mitmesugused hoolitsusprotseduurid,
massaažid ja veelõõgastused.
Eesmärk on juurde saada ka
majutuskohti. Need tegevused
on erinevad sellest, mida plaanime Viljandi veekeskuses
kesklinnas.
VILJANDI LINN ASUB PEAGI
TAOTLEMA RAHA PIIRKONDADE KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISE MEETMEST NING SELLEKS
ON VÄLJA KUULUTATUD KA
MITME TÄNAVA PROJEKTEERIMISHANKED. MILLISED LINNA
SUUREMAD TEED-TÄNAVAD
VÕIKSID LÄHIAASTATEL KORDA SAADA?

Meil on käsil kaks piirkonda.
Üks on linnaruumi arendamine ehk kesklinna elukvaliteedi parandamine ja sealhulgas
on planeeritud korda teha
Lossi tänav Kauba tänavast
Tartu tänavani, Tartu tänav
Lossi tänavast Tallinna tänavani, Turu tänav Tallinna tänavast Kaalu tänavani ja Kaalu tänav Turu tänavast Vaksali tänavani.
Samamoodi on kavas Kantremaa tööstuspiirkonna tugitaristu arendamiseks korda teha Pargi tänav, Planeedi tänav,
Tähe tänav ja Metsküla tee
ning Pärnu maantee alused
trassid. See tähendab, et tegelikult läheb uuendamisele ka
Pärnu maantee Vaksali tänavast kuni linna piirini, kuid
selleks tuleb linnal endal panustada, sest piirkondade
konkurentsivõime tõstmise
meede katab vaid trasside ehituse.
Kõige põhjalikum teetöö ootab käesoleval aastal ees aga
Vaksali tänaval, mille arendamist rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse raudteepeatuste korrastamise
meetmest. Raudteejaama
ümbrus, parkimine ja ühendusteed tehakse seal kapitaalselt korda. Raudteejaamast
kuni Riia maantee ristmikuni
saavad kõnnitee ja sõidutee
uueks aastaks korda.

Puhtalt eos ei ole põhjust ühtegi spordiala eelistada. Kõik peab
toimuma ikkagi põhjendatult
ning vajadustest lähtudes. Meie
linnas on väga palju tublisid
sportlasi ja klubisid, kes vääriksid toetamist. Öelda, et see või
teine ala on oma olemuselt teistest tähtsam, ei ole õiglane. Linn
saab toetada selgelt eelarve ja
vajaduste piires ning toetussummade suurus peab olema proportsioonis tehtava tööga.
Linnale on oluline, et spordi
nimel tehtav töö kannaks vilja
ning aitaks linna üldisele arengule kaasa. Ei saa vaadata pelgalt tulemussportlaste tegevust,
vaid väga oluline on ka noortetöö. Ilma kvaliteetse noortetööta poleks tulemussportlasi ning
sellel tegevusel on väga selge
sotsiaalne mõõde. Seega kui üks
spordiklubi suudab linna arengusse panustada, on olemas ka
põhjus, miks selle ala toetada.
Oluline on seegi, milliseid
võistlusi suudavad need alad
linna tuua ehk kuidas suudavad
klubid meie linna tutvustada.
Premium-liiga mängud, kergejõutiku mõõduvõtud linnastaadionil, spordihoone saali täis
toovad käsipalli duellid – need
kõik aitavad linna reklaamida.
Kui klubid suudavad seda regulaarselt teha, siis on paslik neid
selles töös toetada.
Lühidalt võib öelda, et spordialasid tuleb rahastada võrdsetel
alustel. Need, kes suudavad
rohkem ja tulemuslikult teha,
võiksid saada toetust oma tegevusele sõltumata alast.
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 HEIKI RAUDLA,
Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Mitmes Eesti kohalikus omavalitsuses, näiteks Jõhvis, on eelisspordialad kokku lepitud. Viljandis see nii ei ole ja põhimõtteliselt on see õige lähenemine,
sest raha jagamisel tuleks lähtuda võrdse kohtlemise printsiibist. Samuti on oluline, et toetust saanud sportlased või võistkonnad annaksid võistlustel teada, et nad esindavad Viljandi
linna.
Siiski on Viljandi linn juba mitmel aastal sõlminud näiteks kahepoolset raamlepingut tenniseklubi, rattaklubi ja JK Tulevikuga. See ei taga küll iga-aastast rahastamist, aga on oluline
signaal, et need klubid on teinud head tööd. Nende klubide
palgal on treenerid ja treeningutel käib päris palju lapsi.
Peale selle pakuvad nad linnarahvale omapoolset lisaväärtust,
korraldades suuri üritusi või tehes mingit muud vajalikku asja.
Näiteks rattaklubi hoiab korras
matkarada ning korraldab omal
initsiatiivil juba traditsiooniks
saanud uisuüritusi. See on linnavalitsuse ja -volikogu poolne
märk sellest, et kasta tuleb kindlasti alati seda taime, mis kasvab ja areneb.
Spordialadele toetuste jagamine on igal aastal keeruline ja
vaidlusi tekitav tegevus ning
seetõttu on olulised asjatundlik
otsustajate komisjon, läbipaistvus ja süsteem. Loodan, et toetuste jagamine edaspidi kaheks
osaks, tegevus- ja projektitoetuseks, aitab kaasa sellele, et raha
läheks õigel ajal õigesse ja vajalikku kohta.

 PEEP ARU,
linnavolikogu esimees,
Reformierakond

Eri spordialade rahastamine
peaks olema väga kaalutletult
läbi mõeldud ja seda pikemalt
kui ainult üks eelaarveaasta.
Sealjuures peaks lähtuma neljast põhimõttest.
1. Spordi taristusse investeerimine ja nende korrashoid. Aastate jooksul oleme koostöös klubidega, spordi alaliitudega ja ettevõtjatega arendanud päris
korralikud baasid. Soovid on
aga veel suuremad: veekeskus,
vana spordihoone remont,
kunstmuruväljaku uuendamine,
heitealade ja vibulaskmise väljakud, ratta- ja jalgteed. Need
on väga kallid, aastateks tehtavad investeeringud, kuid linlaste huvides tuleb neid teha.
2. Noorte sportimise toetamine. Lisaks linna spordikoolis ja
põhikoolides tegutsevatele treeningurühmadele on meil tugevalt noortetööle rõhuvaid klubisid. Linn on toetanud noortetööd tennise-, jalgpalli- ja jalgratta klubides. Ootame, et selliseid tugevaid klubisid juurde tekiks.
3. Linlastele pakutavate tegevuste ja ürituste toetamine. Toetust on saanud jalgrattamatkad,
jooksud ümber linna ja järvede,
erinevad turniirid ja võistlused.
Selliseid ettevõtmisi võiks olla
rohkemgi.
4. Toetama peaks kindlasti linnale au ja kuulsust toovaid kordaminekuid nii võistkondlikel
kui ka üksikaladel.
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 HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna saadikurühma
esimees

Sport on oluline, selle toetamine mitmetahulisem ja keerukam. Tähtsaim pole raha ja toetused, kuid ometi on tänapäeval
nii tipp-, saavutus- kui ka rahvasporti rahata võimatu teha.
Sport ja liikumine peavad saama elustiiliks. Seda peame toetama ka Viljandis.
Olemuslikult olen võrdsuse
poolt. Toetada tuleb saali rahvast toovaid spordialasid, pallimänge, kergejõustikku, sümbolüritusi ja suurvõistlusi. Tuge vajab laste- ja noortesport. Koolisport peab kaasa tõmbama kõik
noored. Erilist tähelepanu nõuavad rahvasport ja liikumisharjumuste kasvatamine.
Linn on korrastanud lasteaedade mänguväljakuid. See töö
on pidev. Koostöö toob mänguväljaku Männimäele. Järg peab
jõudma muude mänguväljakute, spordiplatside ja ülekäiguradadeni. Üliolulised on kergliiklusteed, kõnniteed, jalgrattateed, matkarajad. Need saavad
korda raudteejaama ümbruses,
kesklinnas, Tallinna tänaval,
Pärnu ja Riia maanteel, Vaksali
tänaval ning Reinu teel. Seda
võrgustikku peame laiendama
linnas, rohealadel, ümber linna
ja puhkealade lähipiirkonnas.
Tulemusspordi ja eriti tippspordi osas tuleb tunnustada
oma jõududega Eesti kõrgliigades mängivaid klubisid. Neid
pürgimusi peab märkama ja toetama. Sõudekanali puhul tuleb
kulukale kaevamisele eelistada
järve looduslikke võimalusi kasutavat varianti. Aerutamisbaas
vajab investeeringuid.
Praegu puudub spordialade
toetamise terviklik süsteem. Stipendiumikonkurss vajab rohkem vahendeid ja arvestada tuleb ka Eesti Olümpiakomitee
toega olümpia ettevalmistuseks
ning riiklike stipendiumide ja
programmidega.

Idavirulasi kutsuti Viljandisse tööle

Möödunud teisipäeval toimus Jõhvi kontserdimajas töömess, millest võtsid muuhulgas osa Viljandi Linnavalitsus ja viis siinset tööstusettevõtet.
Kõik messil osalenud ettevõtted on edukad eksportijad ning vajavad tootmismahu kasvatamiseks lisatööjõudu.
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Raamatukogu ootab
omaloomingut

Tänavu kogunes August Maramaa järgi nimetatud matemaatikavõistlusele 39 noort kõikjalt Viljandimaalt.
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Noored matemaatikud
selgitasid parimaid
 KATRIN MÄNDMAA
haridus- ja kultuuriameti
peaspetsialist

4. märtsil oli Viljandi
Kesklinna koolis legendaarse Viljandi linnapea
August Maramaa nimeline
25. matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. Parimaid oodatakse
6. aprillil raekotta vastuvõtule.
Mainekale võistlusele olid oodatud maakondlikul matemaatikaolümpiaadil oma vanuseklassis esimese kuni seitsmenda koha saavutanud õpilased. Võisteldi VII–VIII, IX–X ning XI–XII klasside arvestuses. Võistlus leidis
aset Viljandi Kesklinna koolis.
Enne ülesannete lahendama
asumist tutvustati osavõtjaile

August Maramaa elu ja tegevust. Võistluste üks algatajatest
Heiki Raudla, linnapea Ando Kiviberg ning abilinnapea Janika
Kivistik tervitasid noori matemaatikuid ning andsid kõigile
üle ürituse logoga meened.
Võistluste peakorraldaja on
Viljandi gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Toomas Rähn.
Ülesanded koostasid ja võistlustöid kontrollisid Tiina Vilberg,
Merle Sukk ja Simo Pähk.
Käesoleval aastal osales kokku
39 õpilast Heimtali põhikoolist,
Olustvere põhikoolist, SuureJaani koolist, Võhma koolist,
Viljandi Jakobsoni koolist, Viljandi Kesklinna koolist, Viljandi
Paalalinna koolist, August Kitzbergi nimelisest gümnaasiumist,
Tarvastu gümnaasiumist ja Viljandi gümnaasiumist.
2016. aasta August Maramaa

nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse võitjad
VII–VIII klassi arvestuses
I koht Bert Siimon (Viljandi Jakobsoni kool, VIII klass, õpetajad Eva Loodus ja Maila Visnap)
II koht Hedi-Riin Kivikas (Viljandi Jakobsoni kool, VIII klass, õpetajad Eva Loodus ja Maila Visnap)
III koht Martin Bergmann
(Võhma kool, VIII klass, õpetaja Tiiu Nõmm).
IX–X klassi arvestuses
I koht Jakob Univer (Viljandi
gümnaasium, X klass, õpetaja
Margit Nuija)
II koht Andre Anijärv (Viljandi
Jakobsoni kool, IX klass, õpetaja Tiina Vilberg)
III koht Tormi Ariva (Viljandi
Kesklinna kool, IX klass, õpetaja Rene Sadam).

XI–XII klassi arvestuses
I koht Karin Niinemets (Viljandi gümnaasium, XI klass, õpetaja Ain Iro)
II koht Juhan Tammemäe (Viljandi gümnaasium, XI klass,
õpetaja Ain Iro)
III koht Harri Oras (Viljandi
gümnaasium, XII klass, õpetaja
Mall Eglit).
Kolmapäeval, 6. aprillil tähistame legendaarse Viljandi linnapea ja volikogu liikme August
Maramaa 135. sünniaastapäeva. Samal päeval kell 15 on Viljandi raekojas pidulik vastuvõtt
25. August Maramaa nimelise
matemaatikaülesannete lahendamise võistluse võitjatele. Vastuvõtule kutsutakse võistluse
võitjad koos vanematega, nende õpetajad, võistluse korraldajad ning külalised.

Vanad elektroonikaseadmed saab
jäätmejaamas tasuta ära anda
 KAUR KUURME,
MTÜ Eesti Elektroonikaromu
projektijuht

MTÜ Eesti Elektroonikaromu kohustus on kokku
koguda ja taaskasutusse
suunata vanu elektri- ja
elektroonikaseadmeid
ning patareisid.
Süsteem toimib selliselt, et
elektroonikaseadmete maaletooja on sõlminud lepingu Eesti Elektroonikaromuga ning tasub Eestisse müüdud uute elektroonikaseadmete eest MTÜ-le
taaskasutustasu vastavalt kehtestatud tariifidele. Saadud ra-

ha eest on Eesti Elektroonikaromu loonud üleriigilise kogumisvõrgustiku ning kogutud vanad
elektroonikaseadmed suunatakse materjalina ümbertöötlemiseks meie koostööpartneritele.
Viljandi linnas on vana elektroonika kogumispunktiks Viljandi jäätmejaam, mis asub endise
prügila territooriumil. Kogumispunkt on avatud esmaspäevast
reedeni kella 9–19.
Tasuta saab ära anda igasugust
elektroonikat, mis on kasutusel
kodumajapidamistes. Samuti
saab sinna tuua kontoritest mahakantud arvuteid, printereid ja
muud sellist.
Tasuta vastuvõtmisel on ainult

üks tingimus – seadmed peavad
olema komplekssed. See tähendab, et seadmeid ei tohi enne
töödelda ega lammutada.
Näiteks eksitakse selle vastu
vanade külmikute puhul. Külmiku kestast eraldatakse kompressor ning kogumispunkti tuuakse ainult külmiku kest. Sellisel
kujul vana seadet tasuta vastu
ei võeta, kuid kesta saab ära anda tasu eest.
Väikeelektroonikat läbimõõduga kuni 25 cm saab ära anda
ka kauplustes, mille pindala on
suurem kui 400 ruutmeetrit. Samuti on kauplustes olemas kogumiskoht patareidele ja akudele, mida saab tasuta ära anda.

Vana elektroonika ümbertöötlemisel seadmed lammutatakse
ning eraldatakse taaskasutatavad materjalid.
Võimalikult palju võetakse
ringlusesse materjalina metalle
ja plaste.
Materjalid, mida ei ole võimalik ringlusse võtta, purustatakse
ning suunatakse jäätmekütusena taaskasutusse. Vanadest
elektroonikaseadmetest on taaskasutamiseks mittesobiv kaduvväike osa.
MTÜ Eesti Elektroonikaromu
soovib, et tooksite oma vanad
elektroonikaseadmed tasuta kogumispunkti ja hoiaksite seeläbi keskkonda.

Teade detailplaneeringu algatamisest
Viljandi Linnavalitsuse 8. veebruari 2016. aasta korraldusega number 82 algatati kruntide Tallinna tänav 41 (pindala 13 608
m2, katastriüksuse tunnus 89704:002:0023, katastriüksuse sihtotstarve ärimaa 100%), August Maramaa puiestee 15 (pindala
4970 m2, katastriüksuse tunnus 89704:002:0024, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 50%, ärimaa 50%), Savi tänav T2
(pindala 3129 m2, katastriüksuse tunnus 89704:002:0025, katastriüksuse sihtotstarve transpordimaa 100%), Savi tänav 11
(pindala 3097 m2, katastriüksuse tunnus 89704:002:0025, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%), Savi tänav 13
(pindala 1745 m2, katastriüksuse tunnus 89704:002:0027, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%) ja planeeritavate
kruntide ulatuses Uku tänava, Tallinna tänava ja August Maramaa puiestee maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on maa-ala krundijaotuse ja ehitusõiguse määramine Uku keskuse laiendamiseks. Planeeringuala ulatus on ligikaudu 4,12 hektarit. Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2007-09,
kehtestatud Viljandi Linnavolikogu 30. mai 2008. aasta otsusega number 257). Võimalike uuringute vajadus puudub.

Viljandi linnaraamatukogu
korraldab noorte omaloominguvõistlust 19. korda ning
kutsub
Viljandimaa
15–21-aastasi noori oma mõtteid ilukirjanduslikku vormi
valama. Omaloomingut võib
esitada luuletuse, haiku, jutustuse, näidendi, novelli ja muus
vormis. Illustratsioonid lisavad töödele vürtsi.
Laureaate hinnatakse eraldi
luule ja proosa kategoorias.
Tänavuse võistluse žüriisse
kuuluvad teatri- ja kultuurikriitik Alvar Loog, ajalehe
Sakala kultuurireporter Mar-

gus Haav, võistluse varasemad
laureaadid lavastaja Laura
Mets ja luuletaja Aleksandra
Tšoba.
Vabalt valitud teemal kirjutatud omaloomingu palume
saata 10. aprilliks e-posti aadressil kultuurikonks@gmail.
com. Töödele palume lisada
oma nime, vanuse, elukoha,
kooli, telefoninumbri ning
pseudonüümi. Raamatukogul
on õigus võistlusele saabunud
töid avaldada. Täpsema info
võistluse, toetajate ning auhindade kohta leiab raamatukogu kodulehel.

Viktoriinisari «5L» kutsub
ajakirju lugema
Viljandi linnaraamatukogus
on käimas uus igakuine viktoriinisari V–VII klasside õpilastele «5L», mis kutsub lapsi
lugema ajakirju Lemmik, Minu Maailm ja Eesti Loodus.
Küsimused on raamatukogu
kodulehel ning raamatukogu
laste- ja noortekirjanduse
saalis. Vastuseid ootame hil-

jemalt iga kuu 10. kuupäevaks aadressile viktoriin@
raamatukogu.viljandi.ee või
raamatukogus.
Sellel hooajal on veel võimalik osa võtta märtsi ja aprilli viktoriinist.
Maikuus korraldatakse viktoriinisarjas osalenutele hooaja lõpuüritus.

Näitustel on väljas vanad
raamatud ja ajakirjad
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
31. märtsini on avatud Viljandi huvikooli kunstiringi
õpilaste tööde näitus. Viljandi
huvikooli kunstiringis tehakse
palju ilusaid ja värvilisi töid.
Teeme väikese vahepeatuse
ning vaatame üle, mis on valminud. Vahvate tööde loomisel on lapsi toetanud ja juhendanud õpetaja Merike Kiivit.
Nende tegemisi saab jälgida
ka blogis aadressil huvikoolikunst.blogspot.com.
31. märtsini on avatud ka
näitus «Kaitse Kodu! 90. Ajalugu kaitseliitlase pilgu läbi».
Kaitseliidu ajakiri Kaitse Kodu! hakkas ilmuma 90 aastat
tagasi. Näitusel saab näha läbilõiget selle aja jooksul ilmunud ajakirjade kaanekujundustest. Esimene number ilmus 1925. aastal. Valik 90
aasta jooksul trükitud kaanepiltidest iseloomustab ajastu
sündmusi ja sellele iseloomulikke hetki.
1. aprillist on avatud Eesti
nahakunstnike liidu näitus
«Piibliköited». Piiblitõlke ajalugu on pikk ja huvitav osa
Eesti ajaloost. 1684. aastal

trükiti lõunaeestikeelne «Uus
testament» ja aastal 1715 põhjaeestikeelne «Uus testament».
Esimene piibel, mida tänapäeval nimetatakse ka täispiibliks,
ilmus trükis põhjaeestikeelsena 1739. aastal ning koosnes
kõigist osadest – «Vanast testamendist», «Apogriivast» ja
«Uuest testamendist».
7. aprillil avatakse Brite Vilgo fotonäitus, kus on sari fotosid, mille keskne osa on keha,
erinevad mustrid ja võimalikud tekkivad maastikud vaataja jaoks. Jäädvustusi leidub
autori tantsuõpingute ajast Viljandi kultuuriakadeemias ning
rännakutest kodus ja võõrsil.
Alates 11. aprillist saab vaadata illustratsioonide näitust
«Niru, Vääks ja sõbrad». Gerda Märtens on lasteraamatute illustraator, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia
magistrantuuri graafika erialal ja täiendanud end illustratsiooni alal Maceratas Itaalias ning New Yorgis USA-s.
Tema joonistatud piltidega
raamatud on ilmunud Eestis
ja Itaalias ning üks viimaseid
neist kannab nagu näituski
pealkirja «Niru, Vääks ja sõbrad».

Huvikool sai tehnikamaja
Viljandi huvikooli pere võib
rõõmustada uute ruumide üle,
sest 11. märtsil avas uksed
kooli uus tehnikamaja aadressil Vaksali tänav 17. Uues asukohas tegutsevad laevamodellismi ring ja motoring.
Mototehnika ringis tegeldakse mootorrataste remondiga, kasutatakse erinevaid
tööriistu ja arendatakse tehnilist taipu praktilise tegevuse kaudu. Hetkel on motoringis 10 poissi, keda juhenda-

vad õpetajad Tarmo ja Toomas Raba.
Laevamodellismi ringis on
võimalik valmistada nii laevamudeleid kui ka raadio teel juhitavaid koopia- ja kiirusmudeleid. Tihti võetakse osa vabariiklikest laevamodellismi
võistlustest. Ringis käib 22
õpilast, keda juhendab õpetaja Olle Järvekülg.
Kõiki huvilisi oodatakse tehnikamajja külla, et sealsete tegemistega lähemalt tutvuda.
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Koolivaheaja õpitoad Kondase keskus
Noorte nädal: Mulgi hommik Viljandi linnaraamatukogu
Noorte nädal: meikimise õpituba Viljandi avatud
noortetuba
Noorte nädal: patsipunumise õpituba Viljandi avatud noortetuba
Noorte nädal: henna õpituba Viljandi avatud noortetuba
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
Noorte nädal: Mulgi hommik Viljandi linnaraamatukogu
«Sinine jänes, punane rebane, kollane ...» Viljandi
nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Konverents «25 aastat visuaaltehnoloogiat» Ugala
black box
Noorte nädal: tervislikust toitumisest Viljandi avatud noortetuba
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Noorte nädal: «Kuidas anda esmaabi?» Viljandi avatud noortetuba
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Oleanna» Viljandi gümnaasium
Jazziklubi: Sofia Rubina & bänd «Two roses» Kohvik Fellin
Festival «Oma lugu»: «Teekond iseendani» Pärimusmuusika ait
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Noorte nädal: Mulgi hommik Viljandi linnaraamatukogu
Kinokolmapäev «Kuu peale» (Prantsusmaa, 2015)
Sakala keskus
Viljandimaa «TV 10 olümpiastarti» III etapp Paala
viilhall
Noorte nädal: workshop «Meel ja keha näitlejatöös»
Koidu seltsimaja
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Filmi- ja vestlusõhtu «Vaimne reaalsus – teekond
iseenda juurde» Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev «Kuu peale» (Prantsusmaa, 2015)
Sakala keskus
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Teater Ugala) Viljandi Grand Hotel
Festival «Oma lugu»: tudengite harrastusmuusikal
Pärimusmuusika ait
Festival «Oma lugu»: tantsuõhtu Raamatubaar Romaan
Koolivaheaja õpitoad Kondase keskus
Avatud uste päev TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Noorte nädal: Mulgi hommik Viljandi linnaraamatukogu
Noorte nädal: töötuba «Volditud rahakaart-karp»
Bonifatiuse gild
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Aida sünnipäev – 8! Pärimusmuusika ait
Noorte nädal: improviseeritud vestlussaade «Duubel» (Improteater Ruutu 10) Koidu seltsimaja
«Mee hind» Ugala black box
Ansambli Sounds of September albumituur Lennukitehas
Paastumaarjapäev Viljandi lossimäed
Credit24 rahvaliiga finaalturniir võrkpallis Viljandi spordikeskus
«Sinised kilesussid jalas» (Indrek Taalmaa monoetendus) Männimäe külalistemaja
«Hype the Funk» 16. sünnipäev Lennukitehas
Koolivaheaja õpitoad Kondase keskus
Credit24 rahvaliiga finaalturniir võrkpallis Viljandi spordikeskus
Iluuisutamise võistlus «EVE Cup 2016» Viljandi jäähall
Lastetennise turniir Viljandi tennisehall
Noorte nädal: töötuba «Kevadlilledega šokolaaditasku» Bonifatiuse gild
Noorte nädal: töötuba «Unenäopüüdja meisterdamine» Bonifatiuse gild
Noorte nädal: töötuba «Klaasist pühademuna värvimine» Bonifatiuse gild
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
Kesklinna kooli võimla
Noorte nädal: tõuksivõistlus «2 vs 2 JAM» Viljandi
avatud noortetuba
«Making of «Kapsapea»» Ugala black box
«Moraal» (Ugala) Lennukitehas
Noorte nädal: «Night Ride» tõuksi, BMX-i ja rula
öösõit Viljandi avatud noortetuba
«Pervert juhuse tahtel» (Andres Oja monoetendus)
Männimäe külalistemaja
Noorte nädal: «COOL D Live» Cheers Viljandi
Lastetennise turniir Viljandi tennisehall
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
Eeva Talsi ja Juhan Aru «Vähemalt täna» Pärimusmuusika ait
«Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Moraal» (Teater Ugala) Lennukitehas
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
«Krimka!» Ugala black box
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Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Omakultuuriakadeemia: Ele Viskus Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: ansambli Antsud plaadiesitlus «Öö ja
päeva vahel» Kohvik Fellin
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Minu ema» (Itaalia-Prantsusmaa,
2015) Sakala keskus
Viljandimaa põhikoolide karikavõistlused sisekergejõustikus Paala viilhall
Viljandi Kullaklubi Päikesekillu perekeskus
Laulutuba Pärimusmuusika ait
«VaNa ese UueKs!»: krakleetehnika õpituba Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev: «Minu ema» (Itaalia-Prantsusmaa,
2015) Sakala keskus
«Teatriõhtu» Seasaare teater
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala black box
«Moraal» (Teater Ugala) Lennukitehas
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EKSL VI–IX klasside KOOLILIIGA finaalturniir võrkpallis Viljandi spordikeskus
Eesti MV jalgpallis IB liiga: JK Tulevik II – FC Elva
kunstmuruväljak
«Oscar ja Roosamamma. Kirjad Jumalale» (Rakvere teater) Ugala black box
PööloY Gläänzi plaadi «Elus» esitluskontsert Sakala keskus
Tallinn Music Week esitleb: Čači Vorba (Poola) Pärimusmuusika ait
Tudengiduo Kohvik Fellin
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
«Ema oli õunapuu» Ugala black box
Kontsertetendus «Ai Heit Mjuuzik» Pärimusmuusika ait
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
Perehommik Annikaga: Juhan Suits Pärimusmuusika ait
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Kristi Kivestu näituse «Sakala šaržid» avamine Sakala keskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala black box
Tõnis Niinemetsa start-up comedy «Ämbrisse astumise ajastu» Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: konkursi «Mängu ilu» parimad bändid
Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Klassikokkutulek» (Eesti, 2016)
Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Klassikokkutulek» (Eesti, 2016)
Sakala keskus
Muusikakuulamise sari «VolkStuudio»: «Variatsioonid
‘udile ja sümfooniaorkestrile» Pärimusmuusika ait
Dmitri Kotjuhi fotonäituse «Kirjud hetked» avamine Viljandi linnagalerii
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
Laulutuba Pärimusmuusika ait
Luisa Värk ja Alen Veziko «Maalida võiks maailma»
Sakala keskus
«Oleanna» (Teater Ugala) Viljandi gümnaasium
vonKuusk «Ootamatu» Pärimusmuusika ait
Tervisefoorum-tänupäev «Heaolu töökohal» Viljandi Maavalitsus
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala black box
Ruslan Trochynskyi, Andre Maaker, Juhan Suits
«Romansid» Pärimusmuusika ait
Tudengiduo Kohvik Fellin
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
Eesti MV jalgpallis IB liiga: JK Tulevik II – Tartu
Welko Kunstmuruväljak
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Teater Ugala) Viljandi Grand Hotel
K3 – Kolme kitarristi kontsert: Villu Talsi Pärimusmuusika ait
K3 – Kolme kitarristi kontsert: J-P Piirainen Pärimusmuusika ait
K3 – Kolme kitarristi kontsert: Jalmar Vabarna Pärimusmuusika ait
Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi
spordikeskus
Eesti MV jalgpallis I liiga kohtumine: JK Tulevik –
Vändra JK Vaprus Kunstmuruväljak
Õigeusu kloostrimuusika «Helisev ajalugu. Vaimulik pärand» Pauluse kirik
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Kontsertetendus «Ma olen Ivo Linna» Pärimusmuusika ait
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Omakultuuriakadeemia»: Professor Martin Pärn
Pärimusmuusika ait
Jazziklubi: Tanel Ruben ja Victoria Kohvik Fellin
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Kinokolmapäev: «Päevad, mis ajasid segadusse»
(Eesti, 2016) Sakala keskus
Kinokolmapäev: «Päevad, mis ajasid segadusse»
(Eesti, 2016) Sakala keskus
Päevane kontsertkohtumine: Karl-Erik Taukar ja
Eric Kammiste Pärimusmuusika ait
Tõukerattatrenn Viljandi avatud noortetuba
«Teie ebaõnn on teie endi kätes» (Teater Ugala) Viljandi Grand Hotel
Comedy Estonia toob teieni: Sander Õigus Pärimusmuusika ait
«Pipi Pikksukk» (Laste- ja noorteteater Reky) Sakala keskus
Ajaratta klubi õhtu ansambliga Treffunx Sakala keskus
«Mäng on alanud» – esietendus Ugala black box
«Lollidemaa» (Indrek Taalmaa monoetendus) Männimäe külalistemaja
Tudengiduo Kohvik Fellin
II NOEP live Cheers Viljandi
Suur kalastustarvete laat Viljandi spordikeskus
Küllo Kõivu XVIII mälestusvõistlused vabamaadluses Viljandi spordikeskus
OTT-i taluturg UKU keskus
Eesti MV jalgpallis IB liiga: JK Tulevik II – FC Flora U19 Kunstmuruväljak
II Elektroonilise pärimusmuusika festival Pärimusmuusika ait
«Mäng on alanud» Ugala black box
Kontsertõhtusöök «Taaskohtumine»: RAMMM ja
Bonzo Sakala keskus
Kinohommik: «Ruudi» (Eesti, 2006) Sakala keskus
«Orav ja Ilves» (Tallinna linnateater) Sakala keskus
Väike Pii ja kiigelaud Ugala black box
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Meie naised» (Vana Baskini teater) Ugala black box
Tõnis Niinemetsa start-up comedy «Ämbrisse astumise ajastu» Pärimusmuusika ait

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.
Jaani kirik, Pikk tänav 6
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 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk tänav 8
26. märtsini on avatud Kaido Rätsepa näitus «Elu ja ülirohkesti».
Avatud on TÜ VKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava üliõpilaste näitus (R)evolutsioon. (R)evolutsioon avab ukse etenduskunstide telgitagustesse, valgustades tegijate mõtisklusi teatrikunsti visuaaltehnoloogiast. Kuidas näeb oma eriala diplomeeritud või selle poole pürgiv dekoraator-butafoor, lavastuskorraldaja, multimeedia spetsialist või valguskujundaja? See on rännak lavataguste jõudude sisevaadetest ühise kollektiivse teadvuseni visuaaltehnoloogiast. See on näitus traditsioonilistest ja alternatiivsetest visuaaltehnoloogiatest etenduskunstides, mis tavaolukorras võivad jääda
märkamatuks. Kuid (R)evolutsioon rebib need välja kontekstist ja
asetab uude iseseisvasse näitusekeskkonda – Visuaalistani.
25. märtsil avatakse õdede Reet Talimaa ja Kai Kiudsoo-Värvi kaht
ruumi haarav kohaspetsiifiline klaasi- ja tekstiilikunsti väljapanek.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
4. aprillini saab tutvuda Silvia Kelle nahakunstinäitusega «Müütilisi mõtteid».
7. aprillil avatakse Dmitri Kotjuhi fotonäitus «Kirjud hetked». Dmitri
Kotjuh (1982) on Võrus sündinud Eesti fotograaf. Ta alustas pildistamist juhuslikult, kui hakkas 15-aastaselt käima kohalikus fotoringis.
Aktiivsemalt asus ta fotograafiaga tegelema tudengina Tartu ülikooli
päevil. «Sellele näitusele valisin paremiku fotodest, mis on tehtud aastatel 2013–2015. «Väljapanek on omamoodi jätk minu eelmisele pressifotode näitusele «Argipäeva hetked», kus eksponeerisin mustvalgeid
töid. Sedakorda on fotod värvilised, kandes koondpealkirja «Kirjud
hetked», ning kajastavad erakordseid hetki alates USA presidendi Barack Obama piltidest kuni Kiievis Maidanil toimunu jäädvustamiseni,
enamik on aga tehtud Järvamaal,» kirjeldab Dmitri näitust.
Sakala Keskus, Tallinna tänav 5
1. aprillini on avatud May ja Ursula Aavasalu keraamikanäitus «Variatsioonid kahele».
5. aprillil avatakse Kristi Kivestu näitus «Sakala šaržid». Näitusel on
eri tehnikates šaržid Viljandimaaga seotud inimestest. Pildid on ilmunud 2014. aaasta detsembrist alates maakonnalehes Sakala. Välja on
pandud valik rohkem kui 60 valminud šarži hulgast ja näituse vaatajatel on võimalik tutvuda ka mõne pildi humoorika saamislooga.
Viljandi muuseum, J. Laidoneri plats 10
Avatud on näitus «Johann Köler 190», mis on pühendatud Viljandimaa päritolu kuulsa maalikunstniku 190. sünniaastapäevale. Näitusel on eksponeeritud kolm Köleri originaalmaali muuseumi enda
maalikogust. Näitus on kujundatud inspireerituna 19. sajandi keskpaiga maalikunstniku ateljeest.

