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Tänavused hansapäevad kutsuvad öö hakul mitmele põnevale üritusele nagu kohvikuöö ja aktsioon Ugala tiigi kaldal. Nende kõrval on alles traditsiooniline käsitöölaat, kontserdid ja teatrietendused ning spordiprogramm.

Hansapäevad on tulemas –
mis juhtuma hakkab?
Tänavu 2.–4. juunini
toimuvate Viljandi
hansapäevade kolm
tippsündmust on kohvikuöö,
suur käsitöölaat ning
maakonna laulu- ja
tantsupidu. Kuid mitte
ainult.

Melu hakkab linnatänavatel
tuure koguma reede õhtul. Kell
21 algab programm hansalaval
Köleri pargis, kus asub ka mõnus kohvikute ala. Samal ajal on
ennast esimesel Kirsimäel sisse
seadnud viikingite küla, mida
kõigil huvilistel on võimalik
vaatama minna.
Kell 21 saab alguse ka seekordsete hansapäevade üks
tippsündmusi kohvikuöö, mis
möödunud aastal kogetud edu
tuules nii kohvikute ringi kui ka
toiduvalikut on suurendanud.
Kohvikutes on oodata eriti hõrke maitseelamusi, sest konkurents ametlikku programmi pääsemiseks oli väga tihe.
Teada-tuntud paikadest avavad ennast öö hakul Fellin, Rohelise maja kohvik, Aida kohvik, Ugala teatrikohvik, Mulks
ja Amalia. Üheks õhtuks seavad

ennast kohvikud üles Kondase
keskuse, Pikk tänav 13, Laidoneri plats 5 ja Viljandi muuseumi sisehoovis, Tartu tänav 4,
Järve tänav 7, Lossi tänav 35 /
Posti tänav 18, Turu tänav 10,
Lossi tänav 7, Talli tänav 6, Laidoneri plats 3, Turu tänav 5a
hoovis ja Viljandi mõisapargi
tiigi ääres. Kohvikuöö kohtadega saad lähemalt tutvuda
Facebookis ja hansapäevade kodulehel.

Rongkäik õhtuses
Viljandis
Hansapäevade avarongkäik on
sel aastal samuti seatud õhtusele ajale. Kell 22 asutakse ühiselt
liikuma läbi vanalinna Oru ja
Linnu tänava, Laidoneri platsi,
Lossi tänava, Varese silla ja Talli tänava kaudu ning liigutakse
lossimägedesse rippsilla alla,
kus toimub hansapäevade avaetendus, mille lavastab Siim
Maaten.
Pärast avamist on võimalik
taas öökohvikuid avastama minna, sest need on avatud kella
2-ni öösel.
Kell 23.30 algab tasuta kontsert Ugala tiigi kaldal, kus oma

uut plaati esitleb Viljandi gümnaasiumi õpilane Haldi Välimäe. Kontserdil astuvad üles
ka Vaiko Eplik ja ansambel
Eliit.
Laupäeva hommikul kell 10
saab alguse traditsiooniline hansa käsitöölaat, kuhu on oodata
ligi 350 kauplejat, kes pakuvad
ainult isetehtud ja -kasvatatud
kaupa.
Kunstihuvilised on oodatud
Kondase keskuse ette Pikale tänavale, kus asub Kunsttükkide
tänav. Samal ajal on endiselt
avatud kohvikud Köleri pargis,
viikingite küla Esimesel Kirsimäel ning Vabaduse platsi ümbrusest võib leida ka Mulgi messi.

Lauljad ja tantsijad
tulevad kokku
Laupäeva õhtu on Viljandimaa
laulu- ja tantsupeo päralt. Kell
18.30 lauluväljakul algaval peol
«Vaade koduaknast» astub üles
94 tantsurühma, 55 koori ja viis
puhkpilliorkestrit – kokku ligi
3000 osalejat.
Samal õhtul kell 20 algab pärimusmuusika aidas tantsumaja ning kell 22 saab minna tant-

sima Viljandi järve randa, kus
toimub «Hype the Funk» rannapidu.
Pühapäeval kell 13 saab osa
võtta ja kaasa elada Trepimäe
jooksule. Lauluväljakul toimub
aga vanade vene autode väljanäitus.
Laupäeval ja pühapäeval on
avatud tiheda programmiga
lasteala Rubiini platsil. Väikeseid hansapäevade külalisi ootavad teadusteater «Teeme keemiat» ning toredad etteasted.
Sellel aastal avatakse lastealal
ka vahva Põnnila, mille tegevused on mõeldud just kõige pisematele. Meeleolu hoiavad
üleval kostümeeritud tegelased, kes haaravad lapsed kaasa
vahvate ja loovate mängudega.
Põnnilas saab näha ka lugemiskoeri oma omanikega, kes lugemisminutitel lapsi lõbustavad.
Pühapäeval kell 13 toimub 23.
Trepimäe jooks, kuhu saab registreeruda pool tundi enne algust kohapeal.
Kõik hansapäevade sündmused on tasuta, kui ei ole märgitud teisiti. Rohkem infot ja kogu kava asuvad aadressil
hansa.viljandi.ee

Liiklus hansapidustuste ajal

Seoses hansapäevadega on
liikluskorraldust kesk- ja vanalinna piirkonnas
1.–5. juunini muudetud.
Hansaala sisse jäävad Tasuja puiestee, Vaksali,
Tallinna, Kauba, Pikk, Munga, Sepa, Lossi, Lutsu, Oru,
Linnu ja Väike-Turu tänav, J. Laidoneri plats ja
Trepimägi. Need on liikluseks suletud
reedel alates kella 17 kuni pühapäeval kella 15.
Erilubadega pääseb hansaalale kindlaksmääratud
aegadel, mida saad vaadata
aadressil hansa.viljandi.ee/liiklus.
Nimelisi autolube hansaalale pääsemiseks
väljastatakse alates tänasest Sakala keskuses
(Tallinna tänav 5) tööpäeviti kellla 10–19.

Viljandi
arvudes

• Registreeritud elanikke: 17 920
• Sünde aprillis: 19
• Registreeritud töötuid: 320
• Töötusprotsent: 4,2*
• Vabu töökohti: 144*
• Keskmine palk: 1032*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.

Esmaspäev, 22. mai 2017

2

k

:e
ra

Foto

k

:E
lm

o
ig

Pikkade aastate jooksul on
traditsiooniks saanud, et hansapäevade ajal tulevad meile
külla sõpruslinnade esindajad
lähemalt ja kaugemalt. Külakostiks tuuakse oma linna ja
riigi kultuuri tutvustama mõni muusikaline kollektiiv või
vahva tantsuansambel. Just
sõpruslinnade ülesastumiste
kaudu saavad linlased aimu,
millisest kultuuriruumist ja
kui põnevate traditsioonidega
on Viljandi partnerlinnad. Ja
kes viljandlastest ei teaks Valmiera linna serval oleva õllepruulikoda Valmiermuiža, mille toodangut viimastel hansapäevadel Läti sõbrad ka meie
linnarahvale on maitsta toonud.
Kindla koha omavaheliste
kohtumise seas on leidnud
emotsionaalsed jalgpallivõistlused noorte viljandlaste ja külla tulnud vutisõprade vahel. Jalgpalliturniiri
«Hansa Cup» veab jalgpalliklubi Tulevik treener Jaak Luhakooder.
Nädala eest käisid viljandlased külas meie põhjanaabritel Soomes Porvoos. Meie va-
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Viljandi linna välissuhete
hooaeg on kevade ja
varasuve saabumisega
kiirelt käima läinud ning
lähinädalatel külastab
Viljandit mitu
välisdelegatsiooni. Samuti
siirduvad viljandlased külla
välismaale
sõpruslinnadesse.
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avalike suhete ja
turismiameti juhataja

nima sõpruslinna elav ja mitmekülgne kunstielu oli üks
peamisi põhjuseid, miks
kunstikooli õpetaja Laineli
Parrest paljude inspireerivate
mõtete ja säravate silmadega
Soomest naasis. Jalgpallitreener Jaak Luhakooder aga lõi
otsekontaktid sealsete klubidega, et elavdada nende osavõttu meie jalgpallivõistlustest.
Möödunud nädalavahetusel
kõlas kodulinna noorte muusikute laul Saksamaal sõpruslinnas, kus leidis aset Ahrensburgi muusikaööfestival. Viljandlasi esindasid seal Viva la
Musica andekad noored lauljad.
Viljandi hansapäevadele on
sel aastal oodata külalisi Ukrainast Ternopilist, Soomest
Porvoost, Saksamaalt Ahrensburgist, Lätist Valmierast,
Leedust Kretingast, Rootsist
Eslövist ja Gruusiast Telavist.
Sõpruslinnad annavad oma
panuse hansa kultuuriprogrammi ja kaasavad delegatsioonidesse ka jalgpallurid,
kes osalevad traditsioonilisel
sõpruslinnade turniiril «Hansa Cup».
Vahetult pärast Viljandi hansapidustusi ootab Valmiera
linnapea meie esindust Lätti
pööripäeva tähistamisele ja
Kretinga on saatnud kutse
osaleda linnapäevadel.
Viljandi on aastate jooksul
sõpruslinnadega suhtlemisest
palju kasu saanud. Seda nii
linna majandamise asjus kogemuste vahetamisel kui ka
üksteise kultuuridega tutvumise kaudu. Kui paarikümne
aasta eest olime ise õppija rollis, siis nüüd jagame oma kogemusi juba teistele.
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Kevadel
soojenevad ka
sõprussuhted
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Visitviljandi.ee on koht, kus
leiab infot linna kultuuriürituste, siinsete majutus- ja söögikohtade ning põnevate paikade kohta.
Inimene, kellel on huvi Viljandis elamise või siin ettevõtlusega tegelemise vastu,
leiab visitviljandi.ee lehelt
põhilise info, kuidas edasi tegutseda.
Uue portaali eesmärk on olla Viljandi visiitkaart. See on
elav, helge ja paindlik – just
nagu Viljandi linn ise.
Praegu on leht kakskeelne,
pakkudes sisu eesti ja inglise
keeles, kuid pärast käivitamisperioodi on kavas asuda seda
ka teistesse keeltesse tõlkima,
esmajoones soome ja vene
keelde.

Lehel kajastatavate sündmuste info jõuab sinna portaali kultuurikava.ee kaudu automaatselt. Kui kellelgi on soov
oma üritust visitviljandi.ee lehele lisada, tuleb see sisestada kultuurikava portaali.
Majutusasutuste, toidukohtade ja linna vaatamisväärsuste info jõuab lehele puhkaeestis.ee andmebaasist, mille sisu
haldavad Viljandi turismiinfokeskuse töötajad ja ettevõtete
pidajad ise.
Veebilehe edasise arendamise jaoks on väga oluline kasutajate tagasiside. Tagasisidet
saab jätta avalehe all paremas
nurgas olevale nupule vajutades.
Viljandi linna kodanike teenusportaal asub jätkuvalt aadressil viljandi.ee
Visitviljandi.ee loomise rahastaja ja haldaja on Viljandi
linnavalitsus. Lehe on kujundanud osaühing Made By ning
kodeerinud osaühing Eigentum.

Kuivõrd on Viljandis tasakaalus jalakäijate, jalgratturite ja
autojuhtide liiklemisvõimalused?
ig

Nüüdsest on avatud
Viljandi külalistele, siia
elama asujatele ja
ettevõtlusega tegeleda
soovijatele pühendatud
veebileht.

Viljandi linnavolikogu
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Visitviljandi.ee
on uus kodulinna
tutvustav
veebileht

Juhan-Mart Salumäe,

Gert Elmaste,

Madis Timpson,

Karl Õmblus,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

Isamaa ja Res Publica Liidu
saadikurühma esimees

Reformierakonna saadikurühma
esimees

Keskerakonna saadikurühma
liige

Küsimus on pigem selles, kas
soovi korral on võimalik mugavalt ühel või teisel moel liigelda.
Keskendumata praegu teede
olukorrale võiks öelda, et autojuhtidel on Viljandis lihtne liigelda ning on vähe kohti, kuhu
autoga ligi ei pääse. Autojuhi
vaatevinklist on Viljandi sobilik
linn liiklemiseks. Samas peab
tõdema, et parkimiskohtade vähesus kesklinna territooriumil
annab endast üha selgemalt
tunda, mis viitab parkimismaja
vajadusele.
Parkimismaja vajadus oleks
aga väiksem, kui meil oleks välja arendatud korralik kergliiklusteede võrgustik, mis soodustaks jalgratta, rula, rulluiskude
või tasakaaluliikuritega sõitmist. Eri linnaosade ja kesklinna vahel saab liikuda peamiselt
vaid autoga ning kergliiklusvahendite kasutamise võimaluste
parandamine on saanud vähe
tähelepanu. Pikas plaanis teeb
see meile endale karuteene. Arvestades, et kergliiklejad kulutavad vähem meie teid kui autodega sõitjad, peaksime mõtlema üha vilkamalt sellele, kuidas
vähendada autode arvu kesklinnas. Läbi tuleks mõelda kergliiklusvahendite parkimise võimalused ja jalgrattaradade loomise võimalikud variandid.
Jalakäijate olukord on üldiselt
rahuldav, kuid raskustes on lastevankrite ja liikumisvaegustega inimesed. Kõnniteede kvaliteet jätab siin-seal soovida. Oluliseks puuduseks on kõnniteede
äärekivide kõrgus. Kummaline
on, et isegi renoveeritud lõikudel pole alati tehtud äärekivide
madaldusi.
Seega on järgmiste aastate väljakutseks parandada jalakäijate
ja kergliiklusvahenditega liiklejate võimalused paremaks.

Viljandi on meie väike armas
kodulinn, kus saab turvaliselt
liigelda nii autojuht, mootorrattur, jalgrattur, jalakäija nig kasvõi paadimees järvel.
Viljandi on jalakäijale unelmate linn. Siin on võimalik jõuda lühikese aja jooksul ükskõik millisesse kohta. Kõnni- ja jalgteede
võrgu arendamine ja renoveerimine on seetõttu prioriteetseim
ülesanne. Paraku ei ole me minu
arvates jõudnud kõnniteid parandada piisavalt kiiresti ja kohati
jääb mulje, et lagunemisprotsess
on kiirem kui taastamine.
Linnal tuleks tegeleda jätkuvalt ülekäigukohtade turvalisuse suurendamisega. Et suurem
osa õnnetusi jalakäijatega on
Viljandis juhtunud just sõidutee
ületamisel, peaksime neis kohtades parandama valgustust,
nähtavust ja vajadusel rajama
ohutussaari. Jätkuvalt peame
tähelepanu pöörama erivajadustega inimeste ning lapsevankritega liikujate vajaduste märkamisele.
Jalgratturi seisukohalt ootaksin, et tulevikus saaksid linnaosad jalgrattateedega ühendatud. Viljandis ei ole vaja jalgrattateid kõikjale, sest turvalise
liikluskorraldusega linnas saab
rattur edukalt liigelda ka tavaliikluses. Mootorsõiduki juhtidele tahaksin soovida eelkõige
mõistmist, mõistust ja kannatlikkust.
Meie võimalused tänavate
uuendamiseks on väga piiratud,
kuid tean, et see on kõigile linnajuhtidele väga oluline. Palju
on räägitud kesklinna parkimiskohtade nappusest. Loodetavasti leitakse peagi võimalus neid
juurde rajada. Seniks soovin
veelkord mõistmist ja piltlikult
öeldes ei peagi saama autoga
poe uksest sisse sõita.

Mulle tundub, et Viljandi on piisavalt väike linn ja ruumi jätkub
kõikidele. Olen ise kasutanud
neid kõiki liikumisviise ja hätta
pole otseselt jäänud.
Aga kui proovida neid kuidagi
kõrvutada, siis jala või autoga
on vist siiski kõige mugavam ja
turvalisem liigelda. Ka rattaga
saab hakkama, aga selles vallas
on arenguruumi vist kõige rohkem. Selles suunas võiks mõelda küll, et kuidas muuta ratturite elu linnas mugavamaks, sest
ratas on praktiline liiklusvahend
ja tihtilugu saab rattaga ka kiiremini punktist A punkti B.
Ma kujutan ette, et päris palju
saaks ära teha lihtsate vahenditega, alustuseks peaksid autodega sõitvad inimesed aru saama,
et rattur on samasugune liikleja
teel nagu nemadki. Meil siiski
minu arvates enamik autojuhte
arvestab ratturitega. Viljandi on
piisavalt väike linn, et siin kõik
sõbralikult koos liigeldud saaksid.
Ja lõpetuseks tahan öelda, et
selle Valuoja rattatunneli võiks
lähitulevikus lõpuks ära teha,
see annaks kindlasti ratturitele
turvalisust juurde.

Kui kolm osalist liikluses üksteist mõistavad ja on valmis
kompromissideks, siis loksub tasakaal paika. Paraku on vaatenurgad erinevad ja eriti veel kui
autoinimesed pole kunagi linnas
jalgsi käinud, rääkimata jalgrattaga sõitmisest, ja kui jalakäijad
ei ole rooliinimesed, on lõplikku üksteisemõistmist raske loota.
Vajadusedki on erinevad. Jalamees kulgeb punktist a punkti b
ning tal on selleks vaja siledat ja
ohutut rada. Jalgratturil tekib
vajadus kohale jõudes oma sõiduriist turvaliselt parkida. Põgusal pilgul tundub, et need kohad
on olemas. Siiski ei ole märganud, et olemasolevad rattahoidjad oleks pilgeni täis. Auto vajab tunduvalt rohkem ruumi
parkimiseks, kuid neid kohti paraku napib. Arvestades aga
kesklinna planeeritavaid arendusi veekeskusest haiglani, eriti veel plaani muuta Vabaduse
plats autovabaks alaks, muutub
parkimise teema Viljandis järjest
teravamaks.
Kui mingeid tegevusi planeerida, tuleks endalt enne küsida:
mida me tegelikult tahame. Linna puhul peaks see kajastuma
linna arengukavas. Kui arengukava koostamise protsess on
kaasav ja linnaelanikud saavad
selles osaleda ning nende ettepanekutega arvestatakse, siis
ongi see kokkulepe see, mida me
tegelikult tahame. Kui linnaelu
juhtimine toimub kokkulepitud
arengukava kohaselt, mitte õhina ja uitmõtete kohaselt, nagu
praegu kahjuks on, saavad linnas tasakaalu muuhulgas ka liikumise võimalused.

Väärikas maja
sai uueks
5. mail avati pidulikult renoveeritud muusikakooli hoone. Aastaid Eesti parimate muusikakoolide hulka kuulunud õppeasutus
sai nüüd endale ka väärilised
ruumid. Kõigil huvilistel on võimalik majaga tutvuda sel neljapäeval, 25. mail kella 15–18.30.
Foto: Kris Süld
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Montaaž Viljandi Linnavalitsus.
Algatatud detailplaneeringuga lahendatakse muu hulgas Vaksali tänava tammi läbiva tunneli ning Vabaduse platsi arhitektuurne lahendus.

Linlasi oodatakse muudatustega tutvuma
Linlasi oodatakse tutvuma
Vabaduse platsi ja kesklinna
avaliku ruumi kavandatavate
muudatustega

Viljandi
linnavalitsuse
10.04.2017. a korraldusega nr
162 algatati Vabaduse platsi ja
kesklinna avaliku ruumi detailplaneering. Detailplaneeringualas on tervikuna või osaliselt
Vabaduse plats, Vabaduse plats
6 krunt, Mõisapark, Vaksali tänav, Vana-Vaksali tänav 2 krunt
ja Valuoja org. Planeeringuala
on suurusega ca 3,8 ha. Osaliselt paikneb planeeringuala Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.
Detailplaneeringu koostamisega soovib Viljandi linn Vaksali
tänava tammi kergliiklustunne-

li asukoha, avaliku ruumi rajatiste ja kesklinna liikluskorralduse põhimõtete osas muuta
Viljandi linna üldplaneeringut.
Koostatava detailplaneeringu
eskiislahendust illustreerivad AT
HOME OÜ poolt koostatud projekti «Vabaduse platsi ja kesklinna avaliku ruumi arhitektuurne,
maastikuarhitektuurne ja teeprojekt» joonised, mis on nähtavad Viljandi linna kodulehel
www.viljandi.ee/teated.
AT HOME OÜ on «Eesti Vabariik 100» arhitektuuriprogrammi raames toimunud Viljandi
linna peaväljaku ja kesklinna
avaliku ruumi arhitektuurivõistluse võitja.
Vabaduse platsi ja seda ümbritseva maa-ala osas on planeeritud muudatused, mis kajasta-

vad Vabaduse plats 6 hoone
lammutamist, avaliku linnaruumi ümberkujundamist ja liikluskorralduse põhimõtete muutmist.
Vabaduse plats 6 hoone (niinimetatud ametite maja) on kavas
lammutada ning selle asemele
on planeeritud rajada Vabadussõja mälestusmärk. Mälestusmärgi nüüdisaegse lahenduse
leidmiseks korraldatakse ideekonkurss.
Planeeritud on Vabaduse platsi kujundamine autoparklast linna multifunktsionaalseks esindusväljakuks. Väljakule on planeeritud erinevad kasutamisvõimalused avalike ürituste korral
nagu paraad, näitus, kontsert,
laat, jõuluturg (koos kuuse asukohaga). Vabaduse plats on ku-

jundatud triibumustris erinevates toonides kattematerjalidega
(helehall graniitplaat, hall graniitkivi plaat, hall graniitkivi,
punane klinkertellis, tumehall
klinkertellis jm) ja murualadega.
Planeeritud on muuta tänavate maa-ala liikluskorraldust selliselt, et vastavuses kehtiva linnatänavate standardis kirjeldatud liiklejate hierarhiaga on tänavaruumis kõige tähtsamaks
liiklejaks jalakäija (neist esimesel kohal lapsed ja liikumisraskustega inimesed). Hierarhia
edasine järjekord on jalgratturid, ühistransport, avarii- ja
hooldussõidukid ning seejärel
muud mootorsõidukid.
Tallinna tänava, Kauba tänava,
Tasuja puiestee ja Vaksali tänava ristmik on planeeritud ring-

Huvikoolis lõpeb tegus aasta
Viljandi huvikooli õppeaasta
hakkab lõppema ja läheb
nagu ikka lõpukontsertide,
etenduste ja võistluste tuules.
Allpool saab kalendrit
vaadata ja mõned
kuupäevad endale juba äragi
broneerida.

26. mail lõpetab rahvatantsuring oma hooaja kontserdiga
Kesklinna kooli õues (Jakobsoni tänav 42) algusega kell 18.
Kitarristuudio lõpetab oma 15.
hooaja pärimusmuusika aidas
31. mail kell 18 suure kontserdiga, kus tulevad esitamisele ka
õpilaste endi komponeeritud
lood. Paar päeva varem, 28.
mail toimub kitarripühapäev
huvikoolis, kus musitseeritakse
koos vanematega.
S-stuudio hooaja lõppkontsert
toimub 3. juunil Viljandi kultuuriakadeemia black box’is kell 16.
Esitusele tulevad juba lavalaudadel käinud tantsud ning ka sellised, mida veel keegi teine näinud ei ole. Lisaks S-stuudio truppidele esinevad ka tantsu eelkooli kaks rühma – huvikooli grupp
ja Mesimummu lasteaia grupp.
3. juunil lõpetab kontserdiga
lauluring õpetaja Kristiina Pässi
juhendamisel. Kogunetakse huvikoolis kell 13.
3. juunil kell 12 kutsuvad laevamudelistid Viljandi järve äärde vaatama Eesti noorte meist-

Foto: Mikk Mihkel Vaabel
Viljandi huvikoolis Jakobsoni tänaval on kodu leidnud palju põnevaid huvialaringe.

rivõistluste II etappi. See on traditsiooniline Viljandi huvikooli
laevamudelismi ringi korraldatud võistlus, kus mõõduvõtjad
tulevad kokku üle Eesti. Samas
esitlevad ka mehhatroonikaringi õpilased endi valmistatud
elektrirula.

4. juunil osaleb huvikool Kondase keskuse ees Kunsttükkide
tänaval. Kes ja mis seal toimub,
soovitame oma silmaga kaema
tulla.
Eve stuudio 29. hooaja lõpetab kontsert pärimusmuusika
aidas 16. juunil kell 18. Päri-

ristmikuna. Avalikud parklad on
planeeritud rajada Tasuja puiesteele. Vabaduse plats 4 hoone ja
mõisapargi vahel olemasolevat
parklat on planeeritud laiendada.
Vaksali ja Vana-Vaksali tänava
ning nende vahelise maa-ala
osas on suurimaks muudatuseks
tänavatevahelise maa-ala intensiivsem kasutus. Planeeritud on
Vaksali tänava alt läbi kulgev
kergliiklustunnel, mis võimaldab jalakäijatel ja jalgratturitel
mugavalt ning ohutult liikuda
Vaksali tänava ja Vana-Vaksali
tänava vaheliselt maa-alalt Valuoja orus kulgevale kergliiklusteele. Kergliiklustunneli rajamiseks teeb detailplaneering ettepaneku vähendada Valuoja oja
ehituskeeluvööndit. Detailpla-

neeringu keskkonnamõju hindamiseks koostatakse keskkonnamõju eelhinnang.
Olemasoleva tiigi ümbruses on
planeeritud puhkeala. Muudetud on jalakäijate liikumissuundi, vähendades vajadust liikuda
Vaksali tänava tammil sõidutee
servas.
Olemasolevatest parkimisprobleemidest tulenevalt on
parkimiskohtade arvu sel maaalal planeeritud suurendada.
Suuremad parklad on planeeritud Ugala teatrile ja riigigümnaasiumile.
Vabaduse platsi ja kesklinna
avaliku ruumi detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav
arutelu toimub 8. juunil kell
17.15 Viljandi raekoja teise korruse saalis.

Viljandi Linnaraamatukogu
musmuusika ait toimumiskohana on väga oluline, sest just siin
astusid esimest korda lavale selle kevade lõpetajad. Uue momendina lisandub konverentsi
mõiste ja meetodite lisamine
kontserdivormile. Kuna Eve
Noormets on aktiivselt tegutsev
ka laste tantsuõpetajate koolitajana, siis sel korral saavad
mitmed lastevanemate poolt
esitatud küsimused vastuse just
sel päeval.
12.–16. juunini toimub huvikooli linnalaager (loovuslaager), mis on avatud kõigile soovijatele.
19.–21. juunini on rütmimuusika linnalaager (kitarr ja trummid).
Mõlemasse linnalaagrisse registreerimine algab 22. mail.
Täpsem info huvikooli kodulehel.
Juulis toimub teist korda rahvusvaheline
loomelaager
«NOORTE notafe». Külas on
tantsukool Drugie Tantsõ Ukrainast. Loomelaager koosneb töötubadest ja etendusprojektist
«Blind Cinema». Töötubasid teevad külalisõpetajad Ukrainast,
Eestist ja Inglismaalt. Laager
päädib selgi korral ühislavastusega. See on tasuta ja avatud
kõikidele linnaelanikele 14. juulil Koidu seltsimajas.
Toredate kohtumisteni kogu
Viljandi linnas!

Raamatukogus toimuvad
hooaja jooksul teemanädalad, mis on mõeldud eri vanuses lastele ja noortele, oodatud on nii klassid kui ka
lasteaiarühmad. Teemanädalal osalemiseks tuleb end
kirja panna.
23.–25. maini kestab muinasjutunädal, mis on pühendatud Jaapanile. Räägitakse
Jaapani kultuurist ja eluolust ning jutustatakse jaapani muinasjutte. Selle hooaja viimane meisterdamisklubi liikmete kokkusaamine
on 23. mail. Samal päeval
kell 17 on 3. saali videoruumis kevadise hooaja viimane
mudilasetund. Mudilasetund
pakub 3–5-aastastele lastele
hubast tundi raamatute,
mängude, meisterdamise ja
muusikaga. Mudilasetund
on välja kasvanud eelmistel
aastatel toimunud pisipõnni
pooltunnist – põnnidest on
kasvanud mudilased, kellel
on jätkuv huvi raamatukogus põnevalt aega veeta.
Mudilasi ja nende vanemaid
juhendab lasteaiaõpetaja
Lea Taalimäe. Huvilised on
oodatud raamatukogu teisele korrusele laste- ja noortekirjanduse saali videoruumi.
Lauamänguklubi kokkusaamised on 23. ja 25. mail

kell 15 raamatukogu 3. saalis. Lauamänguklubi hooaja
lõpetab teisipäeval, 30. mail
kell 15 Katamino ja Ubongo
mängude võistlus, kus võistlejad saavad oma nupukuse
proovile panna. Ootame
kaasa lööma peamiselt lapsi
ja noori, aga võib tulla ka
perega. Lauamänguklubis on
juhendaja abil võimalik õppida ja mängida erinevaid
lauamänge alates individuaalsetest mõttemängudest
kuni lõbusate seltskondlike
lauamängudeni. Parimatele
mängijatele on auhinnad.
Tule ja naudi mängimist
ning leia uusi sõpru!
Kolmapäeval, 14. juunil
alustab algab taas suvemäng
lastele «Suvi raamatukogus».
Traditsiooniliselt ootab lapsi
igal kolmapäeval 14. juunist
kuni 23. augustini raamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis ülesanne, mida
saab lahendada nädal aega.
Ülesandeid on nii raskemaid
kui lihtsamaid. Vastajatele
antakse osalejakaart, millele
kogutakse õigete leitud vastuste eest templeid. Vastused
võib tuua raamatukogu 3.
saali või infoletti. Mängu lõpetamine on 23. augustil.
Parimad ja aktiivsemad saavad auhinnad!
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Kultuuri- ja spordisündmused
18.00

MAI
T 23

K 24

11.00
15.00
17.00
17.00
19.00
19.00
10.00
15.30
18.00
18.00

N 25

R 26

19.00
11.00
15.00
18.00
19.00
20.00
18.00
19.00
19.00
19.00

L 27

19.00
10.00
17.00
17.00
19.00

P 28

T 30

16.00
16.00
08.00
11.00
15.00
18.00

«Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Ugala
«Tantsumaja»: Suits ja Kool Pärimusmuusika ait
Beebide ja väikelaste füsioterapeudi vastuvõtt
Päikesekillu perekeskus
Papist laua valmistamise õpituba Oja kool
Tantsustuudio Maerobic kevadkontsert
Tantsustuudio Maerobic
Lapsevanema ABC: «Emotsionaalne intelligentsus
EQ» Päikesekillu perekeskus
«Lovesong. Ühe armastuse lugu» Ugala
«Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Veiniõhtu Urmas Tuuleveskiga: «Veinimaad ja
-piirkonnad» Kohvik Fellin
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala
Moonrocket: «Lend kuule» Džässibaar Jasm
Kristalliõhtu «Kristallide tervendav vägi»
Päikesekillu perekeskus
«Soo» Ugala
«Vanaema ja Issand jumal» Ugala
Eesti jalgpallimeistrivõistluste II liiga: JK Tulevik
U21 – Viimsi JK II Viljandi linnastaadion
«Tantsumaja»: näppepillid Pärimusmuusika ait
Muinaskäevõru valmistamise kursus Viljandimaa
Loomemajanduskeskus
«Nähtamatu daam» Ugala
«Sätendav pimedus» Ugala
Rõõmusõnumi õhtu: külas Martin Ruddic, muusika
Joonas Alvrelt Viljandi baptistikirik
«Nif Nuf Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Marek Sadama ja Martin Trudnikovi kontsert
«Prantsuse šansoonid Läänemere ääres»
Pärimusmuusika ait
Viljandi gümnaasiumi rannamängud Viljandi järve
rand
«Nif Nuf Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Lauamänguklubi hooaja lõpetamine Viljandi
linnaraamatukogu
Viljandi spordikooli lõpuaktus Viljandi spordikeskus

K 31

10.00
17.30

Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi
linnastaadion
Beebide ja väikelaste füsioterapeudi vastuvõtt
Päikesekillu perekeskus
Depressioonigrupi kokkusaamine Päikesekillu
perekeskus

JUUNI
N 01
R 02

12.00
15.00
11.00
15.30
17.00
19.00
19.00

L 03

20.00
21.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
19.00
20.00

P 04

22.00
09.00
09.30
10.00
10.00
10.30
11.00
11.00

ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
Lastekaitsepäeva üritused Viljandi järve rand
ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
Papist laua valmistamise õpituba Oja kool
Korvpalliturniir, 3 x 3 Hansa Ilutulestikud Viljandi
järve rand
«Gogoli disko» esietendus Ugala
Jalgpalli Premium-liiga: Viljandi JK Tulevik – Narva
Trans Viljandi linnastaadion
Hansapäevad Kesklinn
Viljandi kohvikuöö Kesklinn
Hansapäevad Kesklinn
Tenniseturniir, noorte GP 2 x 16 Viljandi
tenniseväljakud
«Mulgi mess 2017» Kesklinn
ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
Noorteala Viljandi hansapäevadel Oja kool
Viljandi petangi hansaturniir Viljandi ranna
petangiväljak
Viljandi «Parkour Jam» Parkuuripark
Ajurveedaspetsialisti Kaja Keili esitlus ja loeng «Elu
maitsed – praktiline ajurveeda» Apollo raamatupood
«Gogoli disko» Ugala
Laager-festivali «Torupill ja teine» tantsutuba
Pärimusmuusika ait
«Hype the Funk» Viljandi järve rand
«Mulgi mess 2017» Kesklinn
Mulgi rattaralli Filter maanteekarikasarja 3. etapp
Viljandi Kesklinna kooli staadion
Hansapäevad Kesklinn
Tenniseturniir, noorte GP 2 x 16 Viljandi
tenniseväljakud
Vene autode suur väljanäitus Viljandi lauluväljak
ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
Viljandi petangi hansaturniir Viljandi ranna
petangiväljak

12.00
13.00
14.00
E 05

10.00

T 06

17.00

K 07
N 08

19.00
19.00
17.00

R 09
L 10

19.00
19.00
19.00
21.00

P 11
E 12

19.00
17.00

T 13
K 14
N 15
R 16

19.00
19.00
19.00
19.00
11.00
18.00

L 17

19.00
10.00
12.00
13.00
15.00

P 18

20.00
10.00
10.00
12.00
13.00

E 19

19.00

Sirje Bonderi mälestusele pühendatud fotonäituse
avamine Viljandi Vana Veetorn
XXIII Trepimäe jooks Trepimägi
Laager-festivali «Torupill ja teine» suur lõppkontsert
Raekoja park
LAURi ehk Laura Puusepa ühepäevane
kunstiaktsioon «Nimesilt» Viljandi Linnagalerii
Tarrvi Laamanni graafikanäituse «Loodusnurk»
avamine Viljandi Linnagalerii
«Gogoli disko» Ugala
«Gogoli disko» Ugala
Viljandi XXII järvejooksu ja kepikõnni sari Viljandi
tenniseväljakud
«OmaMood 2017» Pärimusmuusika ait
«Gogoli disko» Ugala
«Gogoli disko» Ugala
Comedy Estonia esitleb: Viljandi Comedy Night
Cheers
«Gogoli disko» Ugala
Lea Malini akvarellide näituse «2» avamine Sakala
keskus
«Gogoli disko» Ugala
«Gogoli disko» Ugala
«Gogoli disko» Ugala
«Gogoli disko» Ugala
Eesti GP tenniseturniir, M/N Tenniseväljakud
Jalgpalli Premium-liiga: Viljandi JK Tulevik – FCI
Tallinn Viljandi linnastaadion
«Gogoli disko» Ugala
Eesti GP tenniseturniir, M/N Viljandi
tenniseväljakud
Eesti jalgpallimeistrivõistlused, II liiga: JK Tulevik
U21 – Pärnu JK Viljandi linnastaadion
Viljandi Kesklinna kooli IX klasside lõpuaktus
Viljandi Kesklinna kooli väikeste maja
Viljandi Jakobsoni kooli 5. lennu lõpuaktus Viljandi
Jakobsoni kool
XXVII Jüri Lossmanni mälestusjooks Raekoja park
Eesti GP tenniseturniir, M/N Viljandi tenniseväljakud
Viljandi triatlon, sprint Viljandi linnastaadion
Viljandi Paalalinna kooli 52. lennu lõpuaktus
Viljandi Paalalinna kool
Viljandi kultuuriakadeemia lõpuaktus
Pärimusmuusika ait
«Gogoli disko» Ugala

Näitused
maluseks oma töid eksponeerida Viljandi linnaraamatukogus.
Sedakorda siis juba kolmandat
aastat järjest on maikuus raamatukogu trepihallis ning lasteja noortesaalis Viljandi lasteaia
Karlsson laste joonistuste ja käsitööde näitus.

KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

Avatud on Soome kunstniku
Maaria Märkälä näitus «Kohad,
kus olla õnnelik». Maaria Märkälä on Soome maalikunstnik,
kes elab Helsingis. Ta maalib
paksude värvipindadega maastikumaale ning maalimismeetodilt on ta kõige lähemal ekspressionismile. Reaalsed maastikud
on rekonstrueeritud kirgaste
värvipindade abil, mis annavad
edasi maastiku füüsilisi omadusi nagu temperatuur, sügavus,
õhk, peegeldused, varjud, tuul
ning muidugi värvid.

31. maini saab vaadata ka näitust «Viljandimaa Naisselts
100». Selts asutati 8. mail 1917.
Näitus koosneb põhjalikust ülevaatest Wiljandi Eesti Naisseltsi
tegevusest aastail 1917–1940.
Selle õigusjärglaseks sai 1990.
aastal asutatud Viljandimaa
Naisliit, mis alates käesoleva
aasta 17. aprillist kannab nime
Viljandimaa Naisselts. Seltsi tegevusest annavad ülevaate rohkearvulised fotod, raamatud ja
meened.

LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
3. juunini on avatud Viljandi
kunstikooli kevadnäitus «Kriipsust sajani». Ühest ainsamast
kriipsust algab teekond mis tahes maailma loomiseni. Kevadnäitusel saab näha viimase õppeaasta jooksul Viljandi kunstikoolis loodud uusi pildilisi ja
vormilisi maailmu, mis on sündinud laste avastustest ja leiutamistest, õhinast ja mängulustist
ning seeläbi uuele tasemele lihvitud oskustest.
5. juunil toimub LAURi ehk Laura Puusepa ühepäevane kunstiaktsioon «Nimesilt», mille eesmärk on tõmmata vaataja tähelepanu teose autorile. Kuidas
hakkavad galeriiruumid tööle,
kui kättesaadav on vaid minimaalne info galeriis asetsevate
kunstiteoste kohta? Samuti ärgitab installatsioon vaatajas kujutlusvõimet. Kas nimesildil seisev info võib panna vaataja fan-

Foto: : Jaan Männik

taasia tööle, kujutlemaks teost,
mida ta ei näe?

SAKALA KESKUS

6. juunil avatakse Tarrvi Laamanni graafikanäitus «Loodusnurk». Väljapanek räägib rohkem loodusest, vähem inimesest, sest inimene pigem rikub
loodust kui hoiab. Tarrvi Laamann on Eesti kunstnik, kes on
tuntuks saanud eelkõige oma
graafikaga (ksülograafia ja mokuhanga), mis evib hipilikku
maailmaarmastust ja vabaduseiha. Laamanni iseloomustab
ergas, jõuline ja julge joonega
laad, külluslikkus, mille mõjutusi võiks ehk otsapidi leida reggae-kultuurist, mida ta Eestis
(Bashment FM, Raadio 2) laiemale publikule tutvustanud on.

9. juunini on avatud Saima
Männo akvarellinäitus «Minu
inimesed». Tartus Antoniuse
õues tegutsev nahakunstnik Saima Männo on erilise maaliandega ja pikaajalise kogemusega
nahakunstnik. Tema teosed tunneb ära tundelise käe ning naiseliku joone poolest, milles on
kübeke ka kunstniku enese portreed.

Tallinna tänav 5

12. juunil avatakse Lea Malini
akvarellide näitus «2». Tartu
kunstnik Lea Malin, kes varem
on maalinud realistlikke looduspilte, on seekord pöördunud mikromaailma poole, mis

VILJANDI VANA VEETORN

J. Laidoneri plats 5c

Maaria Märkälä näitus jääb Kondase keskuses avatuks 2. juulini.

fantaasiaga segunedes on andnud põnevaid vorme ja värve.
Pildid on maalitud kunstniku
lemmiktehnikas – akvarellis.
Näituse pealkiri «2.» tähendab
eelkõige seda, et tegemist on
teistsuguse vaatega reaalsele
maailmale.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

31. maini on avatud lasteaia
Karlsson laste tööde näitus.
Karlssoni lasteaias on palju
maailma parimaid väikesi
kunstnikke, kellele meeldib
maalida, voolida, meisterdada
ja oma kunsti näidata. Karlssoni lasteaia õpetajad ja lapsed
peavad maailma parimaks või-

3. juunini on avatud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava dekoraatorbutafoori eriala üliõpilaste näitus. Teatris pole miski see, mis
näib. Laval näeme isesugust
maailma, kus tegelased pole
need, kes nad tegelikult on, inimeste vahel on väljamõeldud
suhted, seinad on püsti pandud
vineerist ja tekstiilist ning esemed valmistatud tont teab millest. Puhas butafooria näeb välja nagu päris materjal ja kogu
seda loovtehniliste töötajate
kätetööd võimendab imeline
teatrivalgus.
Butafoorsed
skulptuurid on valmistatud õppetöö käigus. Juhendaja on Ave
Maser.

4. juunil avatakse Sirje Bonderi
mälestusele pühendatud fotonäitus.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi.
Helistage ette telefonil 536
77566, info http://www.thegalerii.com/.

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 13–17, P 9–9.45 ja pärast
jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12
keskpäevapalvus.
VILJANDI BAPTISTIKIRIK

Maramaa puiestee 1a
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

