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Foto: Kristjan Lust
Äsja liiklejatele avatud Riia maantee ringristmik, rahvasuus tuntud ka kui Korneri ristmik, kasutab juba praegu nüüdisaegseid valguslahendusi, mis ka jalakäijate ohutust parandavad.

Viljandi tänavavalgustust ootab tuleval aastal põhjalik areng
JOHAN-KRISTJAN
KONOVALOV,
avalike suhete spetsialist

Linna vee-ettevõte asub 2018.
aastal Keskkonna
Investeeringute Keskuse
(KIK) toel ellu viima üle
miljoni eurost projekti linna
tänavavalgustuse
tänapäevastamiseks.

Viljandi linnale kuuluv aktsiaselts Viljandi Veevärk kavatseb
välja vahetada 532 tänavavalgustuspunkti, millest suur osa
asub peatänavate ääres. KIK
toetab projekti rohkem kui poole summa ehk 585 000 euroga
ning Veevärk ise panustab
478 000 eurot. Nüüdisaegse
valgustuse saavad Tartu tänav
Kösti ristmikust kuni linna piirini, Uus tänav, Riia maantee terves ulatuses, osa Pärnu maanteest ja Tallinna tänavast, Uueveski ja Põltsamaa tee alates Ilmarise tänavast, Paala tee ning
Kagu ja Lääne tänav. Lisaks mitu enim uuendamist vajavat lõiku kõrvaltänavatel.
Viljandi Veevärgi juhataja Toomas Porro sõnul on eesmärk

uuendada just linna tuiksooni.
«Peatänavad on need, mis paljuski linna mulje määravad ja
praegu ei ole nad heas korras.
Näiteks Riia maantee valgustus
on eriti kaua uuendamist oodanud,» selgitas Porro.
Töid on plaanitud juba 2014.
aastast, kui hakati ette valmistama rahataotlust KIKile. «2016.
aastal saime kätte otsuse, et
meie projekt on olnud edukas ja
täna käib juba tänavavalgustuse projekteerimine,» rääkis Veevärgi juht.
Ehitusega hakatakse pihta
2018. aasta kevadel niipea, kui
ilm kaevata lubab. Peatänavatel on tööd planeeritud suvekuudele, kui liikluskoormus on
väiksem ja mõju inimeste igapäevatoimetustele väiksem.
Valgustite vahetusega peaks
ehitaja kõigi eelduste kohaselt
ühele poole saama 2018. aasta
lõpuks.
Põhiliselt on uued lambid tänapäevased ja energiasäästlikud
soojad leedvalgustid, mida võib
Viljandis näha juba mitmes kohas, näiteks Tartu tänava Lossi
ja Tallinna tänava vahelisel lõigul. «Ülekäiguradadele on kavandatud külmad ja eredad valgustid, mis aitavad autojuhil ja-

lakäijat märgata juba enne, kui
ta ülekäigurajale astub. Sarnast
lahendust võib näha uuel Korneri ristmikul,» selgitas Porro.
Viljandi tänavavalgustus pärineb Veevärgi juhi sõnul erinevatest aegadest, kuid kõige vanemad võivad olla isegi kuni 50
aasta vanused. Kokku on linnas
ligemale 3120 valgustuspunkti,
millest tänapäevase lahenduse
on saanud 1000 ja tuleval aastal vahetatakse välja 532. «Leedvalgusteid on meil linnas juba
sadakond. Ülejäänud on uued
naatriumvalgustid. Tavainimesel on leedil ja tavalisel valgustil suhteliselt lihtne vahet teha –
leedlamp on lapik ja õhuke, vana tüüpi valgusti on paksu lambiga,» rääkis Porro.
Linnale tähendab uute valgustite paigaldamine ka märgatavat kokkuhoidu elektriarvetelt.
Toomas Porro kinnitusel on viimase viie aasta jooksul uued
valgustid andnud ligi 30 protsenti kokkuhoidu ja käesoleval
aastal peaks energiasääst uute
valgustite toel veelgi suurenema. Lisaks peaks leedlamp vastu pidama oluliselt kauem kui
praegused valgustid.
Projekti raames viiakse mitmed õhuliinid maa alla, mis

peaks vähendama rikete hulka
ning uuendatakse ka tänavavalgustuse automaatikat. Seeläbi
hakkab Veevärk saama paremat
ülevaadet sellest, kus mõni tänavalatern on läbi põlenud. Lisaks võimaldab uus süsteem
täpsemini seadistada valgustuse süttimisaega.
Seda, et tänavavalgustuse väljavahetamise töö kunagi otsa
saaks, Porro ei usu. «Tehnosüsteeme ei ole mõistlik välja vahetada ühekorraga. Kui vahetaksime korraga kogu tänavavalgustuse välja, siis oleksime paarikümne aasta pärast olukorras,
kus peame jälle kõike korraga
remontima. Kui vahetada järkjärgult, jaguneb ka hooldus ja
järgmine vahetus aastate peale
ära,» selgitas Porro.
Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk
tellimusel teeb ehitus- ja projekteerimistöid aktsiaselts Empower ning lepingu maksumus
on 723 127 eurot, millele lisandub käibemaks. Eraldi lisandub
valgustite maksumus.
Töid kaasfinantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus
Euroopa Ühtekuuluvusfondi
meetme «Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine» kaudu.

Kommentaar
KALVI
MÄRTIN,

abilinnapea

See, et linna
tänavavalgustus nii suures
mahus paremaks saab, on
suur asi. Eelkõige on see võit
meie kodanikele, sest tänavad
saavad palju paremini valgus-

Viljandi
arvudes

tatud ja välja vahetatakse ka
päevinäinud valgustusposte.
Paraneb ka liiklusohutus.
Teine positiivne külg on
elektrikulu vähenemine, mis
on linnaeelarve peale mõeldes oluline võit.
Kokkuhoiu arvelt on meil
võimalik planeerida järgmisi
linnakeskkonda arendavaid
tegevusi.

• Registreeritud elanikke: 17 838
• Sünnid oktoobris: 5
• Registreeritud töötuid: 305
• Töötusprotsent: 4,1%*
• Vabad töökohad: 126*
• Keskmine palk: 1091*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike
suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Käimas on
kaasava eelarve
hääletus
Kõigil viljandlastel on
võimalik käesoleva kuu
lõpuni osaleda kaasava
eelarve hääletusel, et
otsustada 30 000 euro
suuruse investeeringu üle.

Hääletus toimub volis.ee keskkonnas 30. novembri südaööni. Samuti saab oma hääle anda Viljandi raekojas ja linnaraamatukogus. Digitaalselt
hääletamiseks on vajalik IDkaardi või mobiil-ID olemasolu, kohapeal hääletamiseks
peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linnas. Igal
inimesel on sealjuures kuni
kolm häält, mida saab kasutada erinevate ideede poolt hääletamiseks.
Hääletuse tulemused on volis.ee lehel reaalajas jälgitavad.

Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli. Edukas idee
peab koguma vähemalt 200
häält.
Hääletusel osalevad järgmised ideed.
1. Heiteväljak Paalalinna
viilhalli kõrvale
2. Lastepark tänapäevasemaks ja lastesõbralikumaks
3. Lemmikloomade surnuaed
4. Mälestusmärk Lilli Suburgile
5. Valuoja oru mänguväljak
6. Valuoja oru kõnnitee
7. Viljandi Kesklinna Kooli
(KLK) korvpalliväljaku kaasajastamine multifunktsionaalseks palliväljakuks
8. Välijõusaal terviseraja äärde – Männimäel ja miljonivaatega
Kõigi ideedega saab lähemalt tutvuda aadressil volis.
ee.

Kolme kooli playbackshow «Tähed laval»
tuleb taas
MOONIKA PÄRNA,
Viljandi Jakobsoni kooli huvijuht

28. novembril toimub pärimusmuusika aidas järjekordne Viljandi Jakobsoni, Paalalinna ja Kesklinna kooli õpilastele mõeldud playback-show.
Lauljate jäljendamiskonkurss
on mõeldud kolme kooli 3.–9.
klassi õpilastele. Võisteldakse
kolmes vanusegrupis: 3.–4.,
5.–6. ja 7.–9. klass. Playbackshow on õpilaste hulgas väga
populaarne ja seetõttu toimuvad koolides eelvoorud ning
lõppvõistlusele pärimusmuusika aita pääsevad koolide parimad.

Esimene playback-show «Tähed laval» toimus 2014. aastal Lennukitehases. Ruum jäi
toona osalejate rohkuse ja
publiku huvi tõttu väikeseks
ja nii toimub sündmus juba
teist aastat pärimusmuusika
aidas.
Õpilased jäljendavad nii eesti kui välismaa artiste, vanemas astmes on populaarne
miksida kokku erinevate autorite lood. Lisaks õpilastele
astuvad vaheesinejatena üles
ka kolme kooli õpetajate grupid, need etteasted on eriliselt
oodatud.
Kutsume kõiki meie ettevõtmisele kaasa elama teisipäeval, 28. novembril kell 18 pärimusmuusika aita.

2017. aasta kolmandas kvartalis
sündinud viljandlased
Agnes Aja
Arabella Laiapea
Araceli Eedmaa
Amanda Akel
Cris Lend
Eda Metslang
Eliise-Renata Klaas
Emma Kütt
Evert Voll
Gregor-Andre Kallaste
Heili Keerig
Hendrik Rebane
Iti Aasna
Iti Univer
Janette Tera
Jarek Simso
Joel-Markus Jõeste

Julius Tüür
Keili Sild
Kendra Rätsepp
Krete-Mia Prants
Liisa Vorobjov
Lisete Hindriks
Miko Vildersen
Oskar Alekõrs
Otto Aulik
Paul-Oliver Saviste
Romen Vaigla
Ronja Reinsalu
Sadu Puustusmaa
Sarah Kärmas
Sören Varkel
Travis Raudsepp

Foto: Tonio Tamra
Hispaaniat külastas oktoobris 113 Viljandi Muusikaooli õpilast ja õpetajat, keda saatis seal suur menu.

Viljandi muusikakooli kontserdireis
Baskimaale - noppeid reisipäevikust
MAARIKA REIMAND,
muusikakooli õppealajuhataja,
VNSO koori dirigent

20. oktoobri hommikul
ootavad muusikakooli ees
reisijaid kaks suurt bussi,
millega algab sõit Riia
lennujaama. 113 noore
muusiku pagas on
maismaad mööda teele
saadetud neli päeva varem.
Projektijuhil Sander Kahul ja
koolijuht Tonio Tamral on
reisi iga detail läbi arutatud.
Ettevalmistus on olnud
põhjalik.

Maandume Barcelonas. Meid
võtab vastu troopiline õhk, silma jäävad suviselt rohelised
murupeenrad, kus palmid oma
oksi õõtsutavad. Mõnus. Soe.
Tahaks palju näha, peame aga
pärast lõunat edasi sõitma,
et jõuda sihtkohta – Baskimaale.
Enne jõuame külastada üht
Barcelona vaatamisväärsust,
milleks on Güelli park Carmeli
mäel. Oli see vast matk! Tagantjärgi tean, et mäest üles ja
alla liikumine sai meile igapäevaseks ja toredaks harjumuseks.
Õhtuks oleme oma uues ajuti-

ses kodus, kus viibime peaaegu
nädala.
Estella on muinasjutuliste vanade kirikutega väikelinn.
Siit läheb läbi palverändurite
tee, millest ka meie järgneval
päeval ühe osa läbime.
Tee äärde jääb vana klooster,
mida saab külastada. Laulame
ühes pikas koridoris, et ruumi
väga pikka järelkõla nautida.
Oleme oma sõpruskollektiivi
Barañaini muusikakooli orkestriga ühiseks esitamiseks ära õppinud kaks baskikeelset laulu.
Ühe laulu «Txoria, Txori» õppisid selgeks kõik 113 reisijat.
See on võimas! Esimest korda
laulame lugu õige tundega. Oleme sellel maal, kus laul on hästi tuntud, seda saab võrrelda Sarapiku «Mesipuu» tähendusega
eestlastele.
Järgmisena tutvume linnaga,
kus peetakse härjavõitlusi ja toimub härjajooks.
Külastame Pamplona härjavõitluse areeni. Esitlusprogrammi vahendusel saab selgeks,
millega on tegu ja kui oluline on
see pidustuste nädal kohalikele
elanikele.
Sel päeval saame tuttavaks ka
Barañaini muusikakooli juhtkonnaga. Viljandi muusikakooli delegatsioon käib linnapea pidulikul vastuvõtul.

Olen liigutatud nende austusavaldustest ja pidulikust tseremooniast.
Pidulikul koosviibimisel loetakse ette samast linnast pärit
muusiku, TÜVKA direktori professor Iñaki Sandovali läkitatud
tervituskiri.
Muusikud kibelevad mängima! Dirigendid veidi muretsevad. Kuidas meie sõbrad ühiseid lugusid esitavad? Kavas on
nii baski kui ka eesti autorite
lood.
Tulemus on fantastiline, nagu
ka esimene kontsert Pamplona
kontservatooriumis!
Milline kõla! Isegi liiga võimas
meie jaoks. Milline vastuvõtt!
Publik nutab, kui kõlavad baski
laulud.
Rahvas seisab püsti. Muusikud
on õnnelikud. Mängiks ja laulaks veel ja veel.
Meie teine kontsert Barañainis.
Tuleb ennast kokku võtta – saali akustika nõuab rohkem täpsust, rohkem kuulamist, üheshingamist.
Kontsert oli taaskord emotsionaalne. See on viimane ühine
aeg meie uute sõpradega. Ootame teid külla!
Jälle on publiku seas neid, kel
pisarad silmis.
Viimane õhtusöök. 113 muusikut tõusevad püsti ja laulavad

Tonio
Tamra,
muusikakooli
direktor

Tahan öelda tänusõnad reisi patroonile Iñaki
Sandovalile ja toetajatele –
kõigile lastevanematele,
Viljandi linnale, Viljandi
Omavalitsuste Liidule, Viljandi Maavalitsusele, Kultuurkapitali Viljandimaa
ekspertgrupile, OÜ Viljandi
Õhumeistrile, aktsiaseltsidele Viljandi Metall ja Vestman Energia, osaühingule
Combimill Sakala ja paljudele teistele.

«Txorit». Kokad hoiavad pisaraid tagasi. Eks lauljadki.
Pakkimine, troopiline Barcelona, lennuk, kodutee, lumi, Eesti, Viljandi.
See põnev ja emotsiooniderohke reis õpetab meile palju ning
köidab meid veelgi rohkem
üheks pereks.
Oleme tänulikud kõigile, kes
andsid reisi heaks oma panuse!

OLE
TOIMUVAGA KURSIS:
www.visitviljandi.ee
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Laste sotsiaalsete oskuste
mängu- ja töötuba
Teisipäeval, 21. novembril
kell 15 toimub registreeritud
grupile laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba.
Koostöös Viljandimaa Raja-

leidja keskuse psühholoogi
Janika Kersteniga saab mängu abil arendada laste sotsiaalseid oskusi.

Lauamänguklubi
22. novembril ja 6. detsembril kell 15 toimub Viljandi
linnaraamatukogu laste- ja
noortekirjanduse saalis laua-

mänguklubi. Koos juhendajaga on võimalik mängida
erinevaid lauamänge. Tule ja
mängi!

Meisterdamisklubi
Foto: Viljandi Linnavalitsus
Konkursi «Lilled linna 2017» üks peapreemia võitjatest C. R. Jakobsoni tänav 59b lilleline ja hästi hooldatud aed.

Linn muutub lille- ja värviilu
loojate abil kaunimaks
MALLE LONDON,
linnakunstnik

LIISI PREEDIN,
haljastus- ja heakorraspetsialist

Tänavu särasid Viljandi linna
konkursil «Värvid linna» hästi
korrastatud kortermajad ning
võistlusel «Lilled linna»
seniavastamata pärlid.

Aasta jooksul on Viljandi edasi
astunud suure sammu – renoveeritud on teater Ugala, lõpuks
on linnas korralik kino, muusikakool läbis põhjaliku remondi.
Värske ilme on saanud mitu
suurt kortermaja. Kui eelmisel
aastal läksid korterelamute
preemiad suuresti Paalalinna,
siis sel aastal võitsid konkursi
«Värvid linna» žüriiliimete südamed Männimäe tee 27 ja 31
korterelamud, mis paistavad silma kui hea teostuse ning ümbruskonda sobiva materjali ja
värvilahendusega hooned.
Viljandi linnaruum on täienenud uusehitistega, kerkinud on
kenad eramud nagu näiteks Järve tänav 39, Mooni tänav 18,
kortermajad Tartu tänav 7b,
uued värvirõõmsad tööstushooned Raua tänav 8 ja Maramaa
puiestee 15 autopesula.
Järjest enam otsitakse energiasäästlikke elamute ehitamise
võimalusi. Osa Viljandi kortermaju saab lisaenergiat päikesepaneelidest katusel (Riia maantee
34a). Selles valdkonnas on Viljandis uuel tasemel energiasäästlik passiivmaja Ranna puistee 20
(päikesepaneelid, maaküte, looduslikud materjalid jm).
Korterelamud hakkavad korda
saama ja nüüd tuleks ka majade
vaheline ruum õdusamaks ja kasutajasõbralikumaks muuta kõnni- ning kergliiklusteede, haljastuse ja väikevormide toel. Nõu ja
praktilist abi saab küsida linnavalitsuse majandusameti ja arhitektuuriameti spetsialistidelt.
«Lilled linna» konkursi raames
pole varem saadud linnast nii
suurt ülevaadet kui tänavu.
Sõitsime läbi kogu linna ning otsisime eelkõige aedasid ja kinnistuid, mida ei ole varasemalt
konkurssi raames tunnustatud.
Oma otsingutel leidis komisjon

nii mitmeidki varjatud aardeid
kui ka aedu, mis on viimase aasta jooksul teinud läbi korraliku
haljastusalase arenguhüppe. Viljandi on terrasside linn ning
seetõttu võib siit leida palju
omanäolisi, uusi ja huvitavaid
haljastuse lahendusi.
Viljandi lillepilt on väga mitmekesine, näha on nii ajatut
klassikat, katsetusi erinevate
taimeliikidega kui ka modernseid suundi. Need kõik rikastavad meie ühist linnapilti.
Täname komisjoni nimel tublisid renoveerijaid, arhitekte
ning oma kodusid ja töökohti
lilledega kaunistavaid inimesi.
Tänu teile on kodulinn Viljandi
muutunud veel kaunimaks.
Inimesed on konkursid hästi
vastu võtnud ning need tekitavad jätkuvat huvi kinnistute haljastamise ja hoonete väärika
korrastamise vastu.

Konkursi «Lilled linna
2017» tunnustused
«Lilled linna 2017» emailmärk, 100-eurone preemia
kinkekaardina ja rae tunnuskiri:
Kirsi põik 8;
Jakobsoni tänav 59b;
100-eurone preemia kinkekaartidena ja rae tunnuskiri:
pereelamute kategoorias:
Kreegi tänav 24;
Mureli tänav 19;
korterelamute kategoorias:
Riia maantee 83;
raamat «Eesti kaunis kodu 2017» ja rae tunnuskiri:
pereelamute kategoorias:
Lina tänav 23;
Rehe tänav 13;
Kesk-Kaare tänav 13;
Ploomi tänav 37;
ühiskondlike hoonete kategoorias:
Kagu tänav 9 (Lasteaed Krõllipesa Krõlli õppehoone);
rae tunnuskiri:
pereelamute kategoorias:
Vene tänav 12a;
Ugala puiestee 20a;
Ravila tänav 6;
Õuna tänav 18;

Teisipäeval, 28. novembril
kell 17 toimub laste- ja noortekirjanduse saalis meister-

damisklubi. Loeme raamatut
ja meisterdame.

Temari-tikandipallide
meisterdamise töötuba
Laupäeval, 2. detsembril kell
11 toimub Viljandi linnaraamatukogu loenguruumis temari-tikandipallide meisterdamise töötuba, mis on suunatud täiskasvanutele. Temari-tikand on Jaapani traditsioonilise käsitööliik, milleks
on enamasti geomeetriline

tikand. Temari-pallid on läbi
ajaloo olnud armastatud kingitus, mis sümboliseerib sõprust ja õnnesoove. Töötoas
osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, kohtade arv
on piiratud. Pallide meisterdamist õpetab Jaana Bichele.

Loengusari «Läbi teadmiste
tervise poole»

Konkursil «Värvid linna 2017» tunnustati Oru tänav 7 restaureerijaid.

korterelamute kategoorias:
Männimäe tee 27;
ridaelamute kategoorias:
Toome tänav 34-1;
Vikerkaare tänav 15-5;
äri- ja tootmishoonete
kategoorias:
Vaksali tänav 44 (Viljandi jaamahoone);
jäätisekohvik Suvi Paala järve
ääres (OÜ Aasa külalistemaja);
Posti tänav 14/14a (Posti külaliskorter).
OÜ Innotrade Group linnarooside roosiväetise sponsorluse
eest.

Konkursi «Värvid linna
2017» tunnustused
Peapreemia 320 eurot,
konkursi emailmärk ja Viljandi rae tunnuskiri:
Männimäe tee 27, efektse
teostuse ja hea värvilahendusega korterelamu (Korteriühistu
Männimäe 27);
Männimäe tee 31, korrektselt
renoveeritud ümbruskonnaga
harmoneeruva värvilahendusega korterelamu (Korteriühistu
MM-31);
Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal Oru tänav 7 hoolikalt restaureeritud vanalinna puitmaja;
Preemia 200 eurot ja Viljandi rae tunnuskiri:
pereelamute grupis:
Järve tänav 39 (uusehitis);
korter- ja ridaelamute
grupis:
Riia maantee 34a (Korteriühistu Draakon);
Riia maantee 57 (Korteriühistu Riia maantee 57);

Kolmapäeval, 6. detsembril
on loengusarja kolmas kokkusaamine teemal «Täiskasvanute treeningprotsess».
Loeng algab kell 17.15 raamatukogu III korruse galeriis. Loengute koostööpartner on SA Viljandi Haigla ja

Pärnu maantee 35a (OÜ Varaks);

Jõulunädal

piirdeaedade grupis Uus
tänav 29 rajatud piirdeaed;

11.–15. detsembrini toimub
Viljandi linnaraamatukogus
traditsiooniline jõulunädal,

Viljandi rae tunnuskiri ja
konkursi emailmärk:
Ranna puiestee 20, hea värvilahendusega energiasäästlik
passiivmaja;
Viljandi rae tunnuskiri ja
raamat «Eesti kaunis kodu
2017»:
Tartu tänav 33 elamu;
Tartu tänav 33a elamu;
Pärna tänav 3 piirdeaed;
Uueveski tee 25 piirdeaed;
Viljandi rae tunnuskiri
valminud, rekonstrueeritud või korrastatud ja värvitud hoonete eest:
Oru tänav 9 elamu;
Kase tänav 11 elamu;
Hiie puiestee 4 elamu;
Põllu tänav 16 elamu;
Mooni tänav 18 elamu;
Tartu tänav 7b elamu;
Raua tänav 8 OÜ BHC tööstushoone;
A. Maramaaa puiestee 15 autopesula;
Viljandi rae tunnuskiri
piirdeaia eest Väike-Kaare tänav 5;
Viljandi rae tunnuskiri
uusehitiste arhitektidele:
Tartu tänav 7b, OÜ Salto arhitekt Ralf Lõoke;
Järve 39, OÜ Real Arhitektid,
arhitekt Ralf Tamm;
Ranna puiestee 20, OÜ Sense
arhitekt Eneli Markvart.

meditsiiniteaduste doktor
Margus Annuk, SA Viljandi
Haigla juhatuse liige. Kord
kuus on Viljandi linnaraamatukogus avalikud loengud
erinevatel tervist puudutavatel teemadel.
Kõik huvilised on oodatud!

mis on mõeldud I–III klassi
õpilastele.

Kümme aastat linnatuure
KRISTA KULL,
avalike suhete ja
turismiameti juhataja

2007. aasta suvel alustati Viljandis suviste ekskursioonidega, kus teejuhtidena astusid
üles tolleaegse Carl Robert Jakobsoni nimelise gümnaasiumi inglise keele eriklasside
õpilased. Ühe osana keeleõppe programmis oli kodulinna
tundmaõppimine ja soovijad
said suveperioodil praktilise
kogemuse, tehes linlastele ja
külalistele linnaekskursioone.
Veel tänaseni on see ainulaadne turismitoode kogu Eestis, kui kohaliku elu ja ajaloopärandiga saadakse tuttavaks
just noorgiidi saatel. Jalutuskäigud linnas toimuvad kolmel
suvekuul iga päev. Kas sajab
vihma või paistab päike, on
kuulajaid kaks või kaksteist, ikka ootab rõõmsameelne noor
huvilisi Vabaduse platsi maasika juures. Nii oli see ka sel suvel, nüüdseks juba mitu aastat
Viljandi gümnaasiumi tublide
õpilastega kahasse.
Keeleoskus ja baasteadmised
on noorel giidil saadud koolist. Kõik muu, mis rikastab

ühte pooleteisetunnist jalutuskäiku kaunis Viljandis, õpiti
juurde meistergiididelt, muuseumi töötajatelt ja turismivaldkonna spetsialistidelt.
Tuhanded külalised lähemalt
ja kaugemalt on saanud Viljandiga tuttavaks nii eesti, inglise, saksa kui ka vene keeles.
Mäletatavasti sündis plaan
koostöös Viljandi turismiinfokeskusega eeskätt vajadusest
muuta linna külalistele suvisel
kõrghooajal külalislahke võõrkeelne linnatuur kättesaadavaks. Veel tänagi seisame silmitsi probleemi ees, et võõrkeelseid giide pole vajaduse
korral kohe võtta ja just gümnaasiumi noored on toonud
palju leevendust sellele murekohale ning täitnud selle tühimiku suvisel ajal suurepäraselt.
Noorte endi sõnul on selline
võimalus avardanud nende
maailmapilti ja sisendanud
enesekindlust ja esinemisjulgust. Nad on kohtunud erinevate kultuuride ja rahvustega
ja saanud rääkida lugusid kodulinna minevikust ja tänapäevast. Tuuridest osavõtjatele aga on olnud selline võimalus garanteeritud soe ja sõbralik külastuselamus.

4

Esmaspäev, 20. november 2017

Kultuuri- ja spordisündmused
NOVEMBER
E 20

T 21

18.00
19.00
19.00
11.00
11.00
15.00
17.30
18.00
18.00

K 22

19.00
19.00
11.00
15.00
15.00
17.30
18.00
19.00
19.00

N 23

19.00
19.00
20.00
11.00
18.00
19.00
19.00

R 24

09.00
18.00
19.00

L 25

19.00
19.00
19.00
20.00
11.00

P 26

19.00
20.00
10.00
10.00
15.00

E 27

T 28

18.00
18.00
18.00
18.00
19.00
11.00
11.15
15.00
17.00
17.00
18.00
19.00

K 29

10.00
11.00
12.00
17.00
17.00
17.30
19.00

N 30

19.00
19.00
19.00
20.00
11.00
11.00
15.00
17.30
19.00
19.00

Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Orpheus allilmas» Ugala teater
Muusikadegusteerimine Veinibaar Mulks
«Sinine jänes, punane rebane, kollane …» Viljandi
nukuteater
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Laste sotsiaalsete oskuste mängu- ja töötuba
Viljandi linnaraamatukogu
Juta näputööakadeemia Bonifatiuse gild
«Omakultuuriakadeemia»: Tarmo Noormaa «Minu
piirid muusikas» Pärimusmuusika ait
Kingikoda – keraamiliste jõulukingituste
valmistamine Viljandi kunstikool
«Emadepäev» Ugala teater
Rihards Libietis Trio Kohvik Fellin
«Väike nõid» (Viljandi laste- ja noorteteater Reky)
Sakala keskus
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Viljandimaa kergejõustiku «TV 10 olümpiastarti» I
etapp Paala viilhall
Õpituba: akrüülsulatus- ja salvrätitehnikas
dekoreerimine Võõp
Peakoka õhtusöök Kohvik Fellin
«Laineile end kingin» Kadri Voorand & Eesti
Filharmoonia Kammerkoor Pärimusmuusika ait
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Aruküla/Audentes Viljandi spordikeskus
«Emadepäev» Ugala teater
Mulksu mälumäng Veinibaar Mulks
«Jasm Messengers Jamsession» Dzässibaar Jasm
«Hiir, mutt ja langev täht» Viljandi nukuteater
Maire Vesingi tervisliku toitumise koolitus
«Tervislikud küpsetised» Bonifatiuse gild
Operett «Lõbus lesk» (Peterburi kammerteater)
Sakala keskus
«MuusikaSündmus»: «Tuntud ja tundmatu Hendrix»
Lennukitehas
Töökeskkonnavolinike aastaseminar Sakala keskus
Koduõlle meistrituba Bonifatiuse gild
Eesti meistrivõistlused käsipallis I liiga: Viljandi
SK – Tartu Ülikool Viljandi spordikeskus
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Orpheus allilmas» Ugala teater
«Tantsumaja»: kadripäev Pärimusmuusika ait
Šveitsi-Eesti duo Braun Džässibaar Jasm
Eesti pikamaasõudmise meistrivõistlused (C2)
Viljandi spordikeskus
«Lamamiskontsert»: Kulno Malva Pärimusmuusika ait
Jäädisko Viljandi jäähall
LTK Sakala XXXIV karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
Taibukate teaduskooli avatud uste päev Viljandi
Jakobsoni kool
«Kella kolme kontsert»: Merje Kägu, Jacob Holthe
Thorsen Kohvik Fellin
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Naiskodukaitse Sakala ringkonna 90. aastapäeva
tähistamine Sakala keskus
Jõulukaunistuste tegemine Võõp
Noore kuu soovide õhtu Päikesekillu perekeskus
Muusikadegusteerimine Veinibaar Mulks
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Beebiga kinno: «Väike vampiir» ja «Papside lahing 2»
Forum Cinemas Centrum
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Kingikoda – keraamiliste jõulukingituste
valmistamine Viljandi kunstikool
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna
kursakontsert, I-II kursus TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
Heategevuslik piparkookide küpsetamine ja
kaartide meisterdamine MTÜ Päevakeskus Vinger
«Vai-vai vaene Vargamäe» Ugala teater
Metsaklubi Sakala keskus
Heategevuslik piparkookide küpsetamine ja
kaartide meisterdamine Päikesekillu perekeskus
Kohtumisõhtu perekond Mulariga Sakala keskus
Kriidivärvi töötuba Võõp
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna
kursakontsert, III-IV kursus TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
«Nähtamatu daam» Ugala teater
«Emadepäev» Ugala teater
Mulksu mälumäng Veinibaar Mulks
«Jasm Messengers Jamsession» Džässibaar Jasm
Heategevuslik piparkookide küpsetamine ja
kaartide meisterdamine Puuetega Inimeste Nõukoda
«Jänes ja punamütsike» Viljandi nukuteater
MTÜ Viljandimaa Singel «Andresepäeva ball»
Sakala keskus
Mesilasvahast küünalde õpituba Võõp
«Erakordselt heatahtlik mees» Ugala teater
Mari Kalkun «Ilmamõtsan» Pärimusmuusika ait

DETSEMBER
R 01

11.00

Eesti noorte võrkpalli meistrivõistlused (U16 T)
Viljandi spordikeskus

L 02

14.00
19.00
19.00
09.00
11.00
11.00
14.00
17.00
17.30
18.00
20.00

P 03

E 04
T 05

20.00
09.00
16.00
18.00
19.00
11.00
16.00
16.00
17.30
18.00

K 06

19.00
19.00
15.00
17.15
19.00
19.00
19.00
19.00

N 07

19.00
20.00
11.00
13.00
15.00
19.00
19.00

R 08

11.00
11.00
18.00
19.00
19.00
21.00

L 09

10.00
11.30
17.00
17.00
17.00

P 10

E 11

T 12

K 13

N 14

20.00
11.00
13.00
16.00
19.00
11.00
11.00
15.00
19.00
19.00
11.00
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.00
11.00
11.00
15.00
17.30
19.00
20.00
10.00
18.00
19.00
19.00
19.00

R 15

18.30
19.00
19.00

Pensionäride ühenduse pidu Sakala keskus
«Oleanna» (Ugala teater) Viljandi gümnaasium
«Orpheus allilmas» Ugala teater
Eesti noorte võrkpalli meistrivõistlused (U16 T)
Viljandi spordikeskus
Temari-tikandipallide meisterdamise töötuba
Viljandi linnaraamatukogu
Lugemiskoer Freddy ootab lapsi lugema Viljandi
linnaraamatukogu
Aate-Heli Õuna kureeritud kunstinäituse «Loominguline jõulutervitus» avamine Viljandi linnagalerii
«Orpheus allilmas» Ugala teater
Viljandi advendiküünla süütamine Vabaduse plats
Advendikontsert Jaani kirik
«Elu on parim meelelahutus» (Komöödiateater)
Männimäe külalistemaja
Jäädisko Viljandi jäähall
Eesti noorte võrkpalli meistrivõistlused (U16 T)
Viljandi spordikeskus
«Lumikelluke» Viljandi nukuteater
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Muusikadegusteerimine Veinibaar Mulks
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Väärikate ülikooli loeng: Kai Kannistu «Ohutushoid»
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
«Kas sulle meeldib porno?» (VAT Teater) Ugala teater
Juta näputööakadeemia Bonifatiuse gild
Kingikoda – keraamiliste jõulukingituste
valmistamine Viljandi kunstikool
«Kas sulle meeldib porno?» (VAT Teater) Ugala teater
Jazzliit esitleb: Velling-Soo-Velling Džässibaar Jasm
Lauamänguklubi Viljandi linnaraamatukogu
Terviseteemaline loeng «Täiskasvanute
treeningprotsess» Viljandi linnaraamatukogu
Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Põlva Serviti Viljandi spordikeskus
«Krdi loll lind» Ugala teater
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna
erinevate erialade tudengite kontsert «MADE no 2»
Pärimusmuusika ait
«VolkStuudio»: «Vietnami muusikaline teater»
Pärimusmuusika ait
Mulksu mälumäng Veinibaar Mulks
«Jasm Messengers Jamsession» Džässibaar Jasm
«Lumekuninganna» Ugala teater
Päevane kontsertkohtumine: Ivo Linna
Pärimusmuusika ait
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Armasta mind nagu mina sind …» (Vene Teater)
Sakala keskus
«Lumekuninganna» Ugala teater
XXII Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Jõulukaunistuste tegemine Võõp
«Emadepäev» Ugala teater
«Nähtamatu daam» Ugala teater
«Lollidemaa» (Tallinna kammerteater) Männimäe
külalistemaja
XXII Viljandi käsitöömess Sakala keskus
Martin Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses
Viljandi spordikeskus
«Amalia» (kirjeldustõlkega) Ugala teater
«Mäng on alanud» Ugala teater
Hedvig Hansoni plaadiesitluskontsert «Talvine
soojus» Viljandi Jaani kirik
Jäädisko Viljandi jäähall
«Fell in Brunch» ja Fellini sünnipäevanädala
avamine Kohvik Fellin
Represseeritute klubi Sakala keskus
«Kes elab metsa sees» (esietendus) Viljandi nukuteater
Stand-up kontsert «Oma jõul» Pärimusmuusika ait
«Lumekuninganna» Ugala teater
Eriprojekt: Trad.Attacki maratonpäev
Pärimusmuusika ait
«Lumekuninganna» Ugala teater
««Delhi» tants» Ugala teater
Muusikadegusteerimine Veinibaar Mulks
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Tuuni oma välimust» Viljandi avatud noortetuba
Kriidivärvi töötuba Võõp
Kingikoda – keraamiliste jõulukingituste
valmistamine Viljandi kunstikool
««Delhi» tants» Ugala teater
Cätlin Mägi «Mu pill parmupill!» Pärimusmuusika ait
Pensionäride Liidu 80+ klubi Sakala keskus
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Lumekuninganna» Ugala teater
Lugemiskoer Freddy ootab lapsi lugema Viljandi
linnaraamatukogu
Mulksu mälumäng Veinibaar Mulks
«Jasm Messengers Jamsession» Džässibaar Jasm
Doonoripäev Sakala keskus
Maire Vesingi tervisliku toitumise koolitus
«Jõulutoidud» Bonifatiuse gild
Ariadne + Martti jõuluõhtu Pärimusmuusika ait
«Vanaema ja Issand Jumal» Ugala teater
Marko Matvere, Annabel Soode & Ooper-Kvartett
«Jõululumi» Sakala keskus
Klubi Ajaratas jõulupidu Sakala keskus
«Krdi loll lind» Ugala teater
«Nagu Soomes, aga veel parem» Ugala teater

L 16

P 17
E 18

19.00
23.00
11.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
14.00
17.00
11.00
15.00

Tantsumaja Džässibaar Jasm
Fellini suur sünnipäevapidu Cheers Viljandi
Veteranide saalijalgpalliturniir Viljandi spordikeskus
«Lumekuninganna» Ugala teater
Maerobicu jõulukontsert Sakala keskus
«Lovesong – ühe armastuse lugu» Ugala teater
«Taevatrepp» C-Jam ja Tartu laulupoiss Mikk Kaasik
Pauluse kirik
Jäädisko Viljandi jäähall
«Jõulud nukuteatris» Viljandi nukuteater
«Jõulud nukuteatris» Viljandi nukuteater
«Lumekuninganna» Ugala teater
«Lumekuninganna» Ugala teater

Näitused
KONDASE KESKUS

Pikk tänav 8

3. detsembrini on avatud näitus «Udo Külv 100». Näitusel esitletakse
erakogudes olevaid Udo Külvi õli-, pastell-, guašš- ja akvarellmaale,
graafikat, illustratsioone ja raamatukujundusi.
3. detsembrini on avatud näitus «Viljandi harrastuskunstnik Arnold
Karu 100». Arnold Karu sündis 13. oktoobril 1917. aastal Tarvastus
Tinnikuru külas Mägeraude talus.
5. detsembrist avatakse terve maja täitev väljapanek «Reaalsuse jäätmed», mis koosneb vanadest laboratooriumi jäätmetest tehtud disainmööblist ja valgustitest. Disainer on insener Ain Toim.
LINNAGALERII

Tallinna tänav 11/1
30. novembrini on avatud noorte kunstinäitus «Maalilaagri tööd»,
kus saab vaadata Viljandi, Võru ja Jõgevamaa gümnaasiumi õpilaste ühise nädalase maalilaagri ajal tehtud töid. On sumedaid suvevaateid, nooruslikke tõlgendusi, andekaid leide ja värskeid värve.
2. detsembril avatakse Aate-Heli Õuna kureeritud kunstinäitus «Loominguline jõulutervitus». Näitus on Viljandi kunstielu teeneka korraldaja Aate-Heli Õuna panus kodulinna kultuuripilti. Väärikat järjepidevust hoidval jõulunäitusel on seekord kavas eksponeerida mainekate professionaalsete kunstnike loomingut ning tähistada nende eluloolisi tähtpäevi. Viljandi publiku ees on metallikunstnik Tiiu
Aru ja arhitekt-akvarellist Toomas Reinu teosed.
SAKALA KESKUS

Tallinna tänav 5
30 novembrini on avatud Soome kunstniku Leena Mulari segatehnikas maalinäitus «Arkipitko». Näitusel on väljas kunstniku päevikuvormis pildiseeria, mis on maalitud 26-le puidust plaadile selle aasta augustist oktoobrini. Sõna «arkipitko» võiks tõlkes tähendada argipäevast palmiksaiakest. Kõnekas kujund viitab kunstniku igapäevastele väljakutsetele, mis on kokku põimitud olulistest perehetkedest ning lõpututest toimetustest.
1. detsembrist on avatud näitus «Naiskodukaitse 90». Naiskodukaitse saab sellel aastal 90-aastaseks ja juubeliaasta puhul on valminud
rändnäitus, mis detsembrikuus on üleval Viljandis.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU

Tallinna tänav 11/1

30. novembrini on avatud Raamatutuba Fahrenheit 451 ja
Bookworld.me korraldatud fotokonkursi «Loetud hetked» parimatest töödest koosnev näitus. Näitusel on esitletud fotod lugevatest
inimestest mistahes olukordades, kus iganes paikades, võimalikes
ja võimatutes hetkedes, aga mitte ainult – ruumi on ka avaramale
tõlgendusele lugemisest.
GALERII IMAGI

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi helistades ette telefonil 5367 7566.
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 kella
13–17, P kella 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.

