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Viljandit
väisavad
hansalinnade
delegaadid
7.–9. novembrini viibivad Viljandis hansalinnade liidu sügiskomisjoni delegaadid 12 riigist ja 22 linnast. Nende seas on venelasi,
sakslasi, soomlasi ja
rootslasi, teiste seas
näiteks ka Prantsuse
hansalinna La
Rochelle’i esinduse
liikmed.

Nädala lõpuni saab esitada
kaasava eelarve ettepanekuid
Oktoobri alguses käivitunud kaasava eelarve
koostamisse on kõik inimesed saanud panustada
juba ligi kolm nädalat.
See, kellel ettepanek veel
esitamata, saab seda teha
käesoleva nädala lõpuni.
Ettepanekut esitades tuleks
meeles pidada, et idee teostamise üle ei hakka otsustama
mitte linnavalitsus, vaid kõik
Viljandi kodanikud ühiselt. Väga tähtis on, et idee seletataks
lahti võimalikult täpselt ja piisava põhjalikkusega, et see
oleks hääletusele minnes kõigile üheselt arusaadav. Vajaduse
korral nõustavad ideede pakkujaid linnavalitsuse ametnikud,
kes oskavad hinnata selle teos-

tamise eeldatavat maksumust ja
võimalikkust kaasava eelarve
koostamisel ette nähtud piirides.
Kui ettepanekute esitamise
tähtaeg on möödunud, vaatab
need läbi linnavalitsuse spetsialistidest koosnev komisjon, kes
sõelub välja ideed, mis ületavad
ilmselgelt 30 000 euro suuruse
eelarve või ei ole muul põhjusel
realiseeritavad. 31. oktoobril
avalikustatakse ideede esmase
analüüsi tulemused VOLIS-e
(kohalike omavalitsuste internetipõhine infosüsteem) keskkonnas.
3.–7. novembrini 2014 valib
komisjon välja kümme ideed,
mis pannakse linnakodanike
hääletusele. Sellesse komisjoni
kuuluvad ideede esitajad, linna-

volikogu igast alalisest komisjonist kaks esindajat (üks koalitsioonist ja üks opositsioonist),
noorte volikogust kuni kaks
esindajat ning Viljandi seeniorite nõukojast kuni kaks esindajat. Kümme sõelale jäänud
ideed avalikustatakse VOLIS-e
keskkonnas hiljemalt 7. novembril 2014.
Linnakodanikud saavad hääletada 10.–20. novembrini kas
elektrooniliselt või kohapeal Viljandi raekojas isikut tõendava
dokumendi alusel, kasutades
selleks linnavalitsuse töötaja
abi. Iga linnakodanik saab oma
hääle anda kuni kolmele meelepärasele ideele. Hääletus on
avalik ning tulemused on VOLIS-e keskkonnas reaalajas jälgitavad.

Kaasava eelarve menetluse
tähtajad:
• 27.–31. oktoober – esmane analüüs (spetsialistide komisjon),
• 3.–7. november – valitakse välja kuni kümme
ideed (rahvaesindajate komisjon),
• 10.–20. november – linnakodanike hääletus,
• 24. november – linnavalitsus esitab võiduka(d)
idee(d) linnavolikogule kinnitamiseks.
Hääletusel loetakse edukaks
idee, mis saab vähemalt 200
poolthäält. Realiseerimisele lähevad ideed paremusjärjestuses
ning teoks tehakse neid nii pal-

ju, kui 30 000 eurose eelarve
sisse mahub.
24. novembril esitab linnavalitsus edukad ideed linnavolikogule kinnitamiseks.

7. novembri õhtul võõrustab
Viljandi linnapea Ando Kiviberg delegaate Olustvere
mõisas. Laupäeval, 8. novembril koguneb komisjon
kaks korda aastas toimuvale
töökoosolekule, kus muu
hulgas antakse Viljandile
formaalselt üle rahvusvaheliste hansapäevade korraldusõigus.
Koosolekul annab Viljandis asetleidva suursündmuse peakorraldaja Jaanus
Kukk komisjoni liikmetele
ülevaate korraldustööde senisest käigust ja tutvustab
täpsemalt hansapäevade
programmi.
Linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Johan-Kristjan Konovalovi sõnul saadetakse pärast
komisjoni koosolekut hansalinnadele välja ametlikud
kutsed osalemiseks rahvusvahelistel hansapäevadel
Viljandis 4.–7. juunil 2015.
Hansalinnade liidu liikmeid on ligi kakssada, Viljandisse oodatakse neist
umbkaudu 80 linna esindust.
«Juba täna, enne sügiskomisjoni koosolekut, on nii
Viljandi linna kui ka terve
maakonna majutusasutused
hansaliste jaoks broneeritud.
Kahtlemata tuleb sellest üks
võimsamaid suurüritusi, mis
Viljandimaal olnud on,» ütles Konovalov.

Pärimuse kogujad otsivad
vanalinna lugusid
Viljandi vanalinnas keeb
vilgas elu. Ja kees ka varem. Nüüd soovivad pärimuse kogujad unustusehõlma vajunud lood üles
otsida ning need arhiivi ja
kogumikku panna.
Viljandi vanalinna pärimusaktsiooni idee on koguda Viljandi
vanalinnast põnevaid lugusid,
mis puudutavad nii kaugemat
minevikku kui tänapäeva. Tulemuseks oleks nii-öelda uute
juurte tekitamine, mis annaks
tugevust vanalinna kogukonnale ja juuretunnetust ka meie lastele. Ka nüüdsel ajal leidub vanalinnas rohkesti põnevaid paiku, toredaid lapsi ja täiskasva-

nuid ning nendega seotud seiku. See on igal juhul väärt fikseerimist.
Kogutud pärimus läheb Eesti
rahvaluule arhiivi ning järgmisel aastal ilmavalgust nägevasse kogumikku, mille koostab
Kristiina Ehin.
Praeguseks on pärimuse kogumisega ühinenud TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia pärimuspraktika tudengid ning mõned
Viljandi vanalinna elanikud,
kokku ligikaudu 30 inimest.
Kogujaid aitab juhendada arheoloog ja kohapärimuse spetsialist Jüri Metssalu ning kogumine saab hoo sisse novembrikuu teisel nädalavahetusel kokkukandmise talgutega Kondase

keskuses, kus kogujad ööpiknikul oma päevastest kogumisrännakutest mõnusalt muljetavad ning kogemusi vahetavad.
Kogujale on kindlasti tähtis leida nii-öelda oma lugu, mis teda
vanalinnas kõnetab ja mida ta
huviväärseks peab.
Iga lugu on rääkimist väärt ja
teretulnud ning eriti oodatakse
oma mälestusi jagama vanema
põlve esindajaid, sealhulgas ka
neid, kes praegu enam vanalinnas ei ela.
Kui oled valmis kaasa lööma
ajaloo kirjutamises, anna endast kindlasti märku enne oktoobri lõppu aadressil gea@
kohvikfellin.ee või telefonil
5842 4080.

Sepa tänaval asuvast puuonnist on saanud vanalinna elavlegend.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Millised Viljandi linna arengukavas märgitud investeeringud on teie hinnangul vaja
kõige kiiremini teostada?
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.

Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus kuulutas välja Viljandimaa
ettevõtjate tunnustamise
6.–10. oktoobrini väldanud
Viljandimaa ettevõtlusnädalal
kuulutati välja Viljandimaa ettevõtjate tunnustamine 2014.
Viljandi maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit jagavad auhindu neljas kategoorias:
Auhind «Viljandimaa
maaelu edendaja 2014»
antakse välja ettevõtjale, kes
tegutseb väljaspool Viljandi
linna ja kes on aktiivselt osalenud kogukonna tegevuses
ning panustanud oma piirkonna arengusse
Auhind «Viljandimaa
edukas alustanud ettevõtja 2014» antakse välja
kuni kolm aastat tegutsenud
(registreeritud mitte varem
kui 01.01.2011) ettevõtjale,
kes on oma tegevuse edukalt
käivitanud.
Auhind «Viljandimaa parim väikeettevõte 2014»
antakse välja rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelise majandustegevuse ja ekspordivõimega lisandväärtust loovale ettevõttele, milles on kuni 50 töötajat.
Auhind «Viljandimaa parim suurettevõte 2014»
antakse välja rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelise majandustegevuse ja ekspordivõimega lisandväärtust loovale ette-

võttele, milles on rohkem kui
50 töötajat.
SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid ja SEB Pank annavad
välja auhinna «Viljandimaa
loomevaldkonna ettevõtja 2014» ettevõtjale või mittetulundusühingule, kes on
loonud kultuuripärandil põhineva toote või teenuse alates
1. jaanuarist 2011.
Ettevõtjate tunnustamise statuudiga saab tutvuda veebilehel arenduskeskus.viljandimaa.
ee. Seal on ka viited kandidaatide esitamiseks ja täpsemad
juhised. Auhindadele esitamine kestab 15. detsembrini ja
auhinnad antakse pidulikult
üle Viljandi maavanema vastuvõtul 2015. aasta veebruaris.
 Lisainfo:
Kaarel Lehtsalu
Juhataja ja
investorteeninduse
konsultant
SA Viljandimaa
Arenduskeskus
Tel 433 0591
e-post: kaarel.lehtsalu@
viljandimaa.ee
Ille Metsla
Ettevõtluskonsultant
SA Viljandimaa
Arenduskeskus
Tel 433 0593
e-post: ille.metsla@
viljandimaa.ee

Kodanikuühendused ootavad
tunnustust
SA Viljandimaa Arenduskeskus koostöös Viljandi Maavalitsuse ja Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga on välja kuulutanud kodanikeühenduste
tunnustamise viies kategoorias:
parim kodanikeühendus 2014
hea algatus 2014
aasta vabatahtlik 2014
terviseliikumise edendaja
2014
kodanikuühiskonna toetaja
2014.
Kandidaate saavad esitada
nii kodanikeühendused, omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tegevust ankeedis avalikustavad. Ankeete ootame kuni
31. oktoobrini 2014.
Üksikasjalikum info kodani-

keühenduste tunnustamise
kohta, viited kandidaatide esitamiseks ja täpsemad juhised
asuvad Viljandimaa Arenduskeskuse veebilehel arenduskeskus.viljandimaa.ee/tunnustamine.
Parimate tunnustamine (v.a
aasta vabatahtlik 2014) leiab
aset 28. novembril 2014 Viljandimaa kodanikeühenduste
tunnustamispäeval. Aasta vabatahtliku tunnustamispäev
on detsembris.
 Lisainfo:
Jaanika Toome
SA Viljandimaa
Arenduskeskus
kodanikeühenduste
konsultant,
tel 433 0446, 5788 0245
jaanika.toome@
viljandimaa.ee

Uued linnakodanikud
Romet Raev
Erik Ainula
Kadi Bergman
Annaliisa Moor
Joonas Koovit
Kert Pitk
Henri Robert
Longhurst
Adelina Koval
Hugo Hansmann
Johannes Kalmann
Oskar Riisenberg
Kerthel Kesalo
Bryan Mikiver
Christian Roose
Meeta-Marie Lepik
Marii Lehtmets

Ricardo Akker
Grete Märtsin
Meribel Raudkivi
Liisa Mändla
Eleri Järve
Randel Karro
Helene Mäll
Laureen Ojamets
Grete Paas
Maria-Eliise Piir
Emili Pukk
Emilia Rose Marandi
Ketlin Raba
Markus Lehtla
Pärtel Reva
Trevor Rohtla
Leonoora Varik

Robin Russki
Martin Saul
Mari Siigur
Andre Kuusk
Ronja Zieds
Eliise Järvetar
Lisanne Aas
Nora Laos
Velle Vaht
Maribell Valdek
Karl Ibrus
Eliise Klein
Mia Asu
Rihard Kapp
Ralf-Ramos Härm
Lizette Salumets
Triin Marleen Taklaja
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HELMUT HALLEMAA
Keskerakonna saadikurühma esimees

Meie jaoks on arengukavas olulised asjad,
mille eest oleme seisnud ja seisame. Teede
ja tänavate olukord vajab parandamist ja
neid on juurde vaja. Kava mahtudest ei piisa, vaadata tuleb projektide poole. Tähtis on
raudteejaama viivate teede rekonstrueerimine ja rannapromenaadi lõpetamine rannast Tartu maanteeni.
Tähtis on iga töökoht. Tööstuspiirkondades on juba palju tehtud. Teha tuleb rohkem: rakendada terviklikult piirkonna arengupotentsiaali, tutvustada ettevõtlusvõimalusi, luua turismiala, uusi majutuskohti jms.
Sotsiaalkeskus on omaette teema. Tänane
päevakeskus ei rahulda, eakate organisatsioonid ja sotsiaalse suunitlusega ühendused on linna peal laiali. Seda on vaja reaalsena, mõistliku maksumusega, samas vajaliku sisuga. Linnavalitsuse viimase aja tegevus sel teemal meenutab küll pigem nii-öelda tsirkust Barcelonas.
Volikogu toetas meie ettepanekut Männimäe laste mänguväljaku kohta. Keskerakonna osalusel on juba rajatud mänguväljakud
Viljandi ja Paala järve äärde. Linna suurimas
elurajoonis, kus palju lapsi ja tegutseb põhikool, on see vajalik töö ees.
Üks tähtis asi veel: tasuta ühistransport.
Sellest on valmis esimene osa: 1. juulist on
sõit tasuta eakatele. Järk-järgult tuleb minna
edasi. Meie poolt linnavolikogu menetlusse
antud eelnõu kehtestab tasuta bussisõidu linna I–III klassi õpilastele. Koalitsioon jättis selle 1. septembrist rakendamata. Nii hoiti raha kokku laste arvelt. Nüüd tuleb seda teha
1. jaanuarist. See on reaalne ja võimalik.
Inimeste ühte või teise kohta elama asumisel on tähtsad elulised võimalused, sotsiaaltoetused ning muidugi töökohad.
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HEIKI JÄRVEVEER
Sotsiaaldemokraatliku erakonna
fraktsiooni liige

Viljandi lähiaja investeeringutest on esikohal rahapaigutused linna elukeskkonda ja
haridusasutustesse.
Kiire on rahvusvaheliste hansapäevade puhuks tehtavate töödega. Kesklinna pargid,
kõnniteed, tänavavalgustus ja haljastus, lisaks ka Laidoneri plats 5 fassaadi ja õue remont. Need tööd on nagunii tähtsad, sest
muudavad Viljandi linna elukeskkonda paremaks, kuid samal ajal ka külalistele atraktiivsemaks. Lisaksin siia kõik Viljandi järve
rannaala arendamisega seotud tegevused.
Linna elukeskkonda silmas pidades on
praegu vaja teha investeeringuid Viljandi
Linnahoolduse arendamiseks, et saavutada
neid eesmärke, mida selle asutuse loomisega silmas peeti – linna raha säästlikku kasutust ning linnakodanike ja linna rahulolu.
Endist viisi on tähtsal kohal investeeringud
üld- ja huviharidusse. 2015. aastaks on suurima investeeringuna planeeritud renoveerida muusikakooli hoone, et viia see vastavusse ohutusnõuetega. Pean vajalikuks investeerida edaspidi ka teistesse huvikoolidesse. Huvihariduse roll ja väärtus on kasvanud ning kasvavad edasi. Küsimus pole
ainult vaba aja sisustamises, vaid noortele
tuleviku jaoks oluliste teadmiste, oskuste ja
eluväärtuste andmises. Loomulikult tuleb
lõpuni viia ka üldhariduskoolide renoveerimine.
Pikalt on üleval olnud sotsiaalkeskuse loomise probleem. Viljandis on sotsiaalvaldkonna tegevused küll hästi korraldatud,
kuid tingimused sotsiaalteenuste osutamiseks kohati ebarahuldavad. Tulevikku silmas
pidades pean väga tähtsaks ka selle küsimuse lahendamist.
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JANIKA KIVISTIK
Isamaa ja Res Publica liidu fraktsiooni esimees

Leiame, et Viljandi peab olema peredele turvaline elukoht. Selleks on vaja mõelda lastele, nende heaolule ja igakülgsele arendamisele. Prioriteediks on lasteasutuste kordategemine või renoveerimine, et lapsed saaksid kasvada ja õppida nüüdisaegses, laste
arengut toetavas õpikeskkonnas.
Et pered võiksid veeta oma vaba aega Viljandis, on vaja jätkata järveäärse piirkonna
arendamist, märksõnadeks «Huntaugu nõlv»
ja «promenaad». Soovime, et Viljandi linn
ja järv oleksid turismimagnetid, kuhu tuldaks vaba aega, nädalavahetust ja puhkust
veetma ka väljastpoolt Viljandit.
Viljandi linna visiitkaartideks saab pidada
sissesõiduteid Tartu, Pärnu ja Tallinna poolt.
Need on vaja korda teha koos rajatavate
kergliiklusteedega.
Peame tähtsaks vanalinna arendamist ning
inimeste elutegevuse ja kauplemise tagasitoomist kesklinna. Remontida tuleb lagunenud kõnniteed ja vastavalt asukohale välja
ehitada või uuendada miljöösse sobiv tänavavalgustus. Tulevastele hansapäevadele
mõeldes seame esikohale vana- ja kesklinnas asuvate majade korrastamise ning restaureerimistoetuste suurendamise.
Viljandi linna eakate ja puuetega inimeste
ühendused ning organisatsioonid on otstarbekas koondada eakate päevakeskusse, kus
saab pakkuda mitmesuguseid teenuseid ja
rajada sama katuse alla ka toetatud elamisega korterid.

Linnalehe trükki minemise tähtajaks
Reformierakonna esindajatelt toimetaja
küsimusele vastust ei saabunud.

Vaheajal ei saa kodus olla
Sel nädalal on koolivaheaeg. Selleks ajaks on Viljandi asutused planeerinud mitmesuguseid tegevusi,
mille tõttu võib kodus olemise aeg
jääda napiks.
Viljandi linnaraamatukogus:
• esmaspäeval kell 11 varjuteatri meisterdamine ja loo jutustamine muinasjutu
põhjal
• teisipäeval kell 11 võtmehoidja meisterdamine
• kolmapäeval kell 11 pappkastist riiuli valmistamine
• neljapäeval kell 11 pappkastist riiuli valmistamine jätkub
• reedel kell 11 külmkapimagneti meisterdamine
• reedel kella 13–14.30 Vabaduse platsil Tallinna keskraamatukogu raamatukogubuss
Katariina Jee.

Viljandi avatud noortetoas:
neljapäevaõhtune koolivaheaja programm
15.00 DJ õpituba lennukitehase saalis, koolitaja DJ Tõnis Kotsar
18.00 Viljandi Tricking Clubi presentatsioon
lennukitehase saalis
19.00 parkuuri presentatsioon lennukitehase saalis
20.00 pannkoogiõhtu ja mõttetalgud
21.00 Playstationi konsoolimängude turniir
ja lauamängude õhtu
22.00 filmiprogrammid noortekeskuse saalis ja koosolekute ruumis.
Kondase keskuses:
• kolmapäeval ja neljapäeval saab mängida
nööbimängu ja lauamänge ning meisterdada Paul Kondase maalide ainelisi kollaaže
• reedel, laupäeval ja pühapäeval oodatakse eri vanuseastmete lapsi muuseumipedagoogi juhendamisel meisterdama mitmesuguseid töid.
Keskus on vaheajal avatud kella 10–17.

Bonifatiuse gildi majas:
• teisipäeval kell 13 organzalille meisterdamine
• kolmapäeval kell 12 kaelaehte meisterdamine vitraažikojas
• neljapäeval kell 11 kaardi meisterdamine
paberikojas
• reedel kell 12 väikese taskupeegli meisterdamine vitraažikojas
• laupäeval kell 12 romantilise helkurprossi meisterdamine.
Eelnev registreerimine vajalik
vitraažikotta: heiki@bonifatiusegild.ee
paberikotta: merike.tani@hot.ee
organzalilli tegema: kerli.ong@mail.ee.
Käsitööpoes Tikatiirits (Tallinna tänav 6):
Teisipäeval, 21. oktoobril kell 12 kummidest
meisterdamise töötuba. Eelregistreerimine
vajalik telefonil 514 1467.
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Jäätmete
põletamine
on tervisele
ohtlik
Tihti põletatakse jäätmeid
lõkkes või koduahjus. Suures koguses seguplastide põletamine, seda just madalal
temperatuuril, näiteks lõkkes, seab ohtu sinu ja su
naabrite tervise.
Plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku lausa
mürgikokteil, mis sisaldab
ka vähki põhjustavaid
ühendeid. Näiteks moodustuvad sel teel dioksiinid,
mis on ühed mürgiseimad
ühendid, mida inimene on
suuteline tekitama, ja seda
just kodusel jäätmepõletusel.
Põlemisel moodustuvad
ühendid tõusevad õhku ja
langevad seejärel alla tagasi. Seda hingavad sisse nii
täiskasvanud, lapsed kui
loomad. Mürgiga kattuvad
ka puud, põõsad ja muud
taimed. Koduaias prügi põletades katame ohtlike ainetega ka näiteks maasikad ja
õunad, mida aiast korjatuna
süüa armastame.
Plastmaterjali kodus põletamine on seega otsene looduse ja inimeste mürgitamine.
Keskkonnauuringute keskus on välja selgitanud, millised saasteained tekivad
kodusel prügi põletamisel.
Iga saasteaine juures on kirjas, milliste tervisehädadega ained seostuvad. Väga
raske on selgeks teha põhjuslikku seost mingi konkreetse ohtliku aine keskkonnas madalal tasemel esinemise ja tervisehäire vahel,
kuna organismid on elu
jooksul vastuvõtlikud korraga paljudele kemikaalidele.
Sageli võib minna aastaid,
enne kui haigusnähud ilmnevad. Vahel võivad mõjud
avalduda alles järgmistel
põlvkondadel.
Tuhk võib sisaldada järgmisi raskmetalle ja põhjustada mitmeid haigusi:
kaadmium – kopsu- ja
maksakahjustused
arseen – seedetrakti probleemid, aneemia, neeru- ja
maksahaigused, vähk
elavhõbe – närvisüsteemi
ja neerukahjustused
kroom – hingamisteede
kahjustused, vähk.
Sobimatute jäätmete lõkkes põletamisel tekkivate
ühendite võimalikud mõjud
tervisele:
polütsüklilised aromaatsed
süsivesikud (PAH) – vähk
dioksiinid ja furaanid – immuun- ja hormoonsüsteemi
häired, vähk
benseen – leukeemia
formaldehüüd – silmade,
nina ja kurgu ärritus, hingamisvaegus, nahalööve, vähk
peened osakesed – hingamishäired, kardiovaskulaarsed häired, südameinfarkt
polüaromaatsed süsivesinikud – vähk
vesinikkloriid – söövitav
toime silmadele, nahale ja
limaskestadele, hingamisteede ärritus, krooniline
bronhiit
vesiniktsüaniid – närvisüsteemi, hingamisteede, kardiovaskulaarsed ja kilpnäärmetalitluse häired
süsinikmonoksiid – väheneb hapniku transport veres.
Allikas: keskkonnaministeerium
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Kohtume raamatukogus!
20. kuni 30. oktoobrini
tähistab Viljandi linnaraamatukogu raamatukogupäevi.

Algab aia- ja
haljastusjäätmete
tasuta äravedu
Järgmise nädala lõpuni
kestev haljastusjäätmete
tasuta äravedu on taas
jagatud päevade kaupa
linna eri osadesse. Täna
viiakse praht ära Tallinna
tänava, Uueveski tee ja
C.R. Jakobsoni tänava vahelisele alale jäävate elamukruntide juurest.
Et ettevõtmisega saavutada hea
tulemus, on vajalik täpselt jälgida aia- ja haljastusjäätmete
kogumiseks etteantud nõudeid.
Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks
ja kokku siduda. Puulehtede,
tõrude ja muude aiajäätmete
kogumisel tuleb arvestada, et
koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval
päeval.
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vt kaarti). Näiteks esmaspäeviti võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa maantee ja Uueveski tee ning Carl Robert Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval
piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord
ja kui kogumine on hommikul,
siis pärastlõunal välja toodud
lehekotti samal nädalal enam
ära ei viida. Seepärast tulebki

Veopäevade kava ja piirkonnad
on märgitud kaardil.
• E, 20. oktoober ja 3. november
• T, 21. oktoober ja 4. november
• K, 22. oktoober ja 5. november
• N, 23. oktoober ja 6. november
• R, 24. oktoober ja 7. november
lehekott valmis panna veole
eelneval päeval: nii ei jää see
järgmise nädala veokorda ootama.
Lehekotid ja oksapundid tuleb
kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu
mõttelisele piirile eeldusega, et
puudub kogumist takistav piire.
Jäätmeveoauto teie kinnistule ei
sõida. Juhime tähelepanu ka
sellele, et lehti ja oksi ei veeta
ära ühel ja samal ajal. Põhjus on
eri jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja muret tunda, miks oksad viidi ära, aga lehed jäeti maha.
Kogutud okste ja lehekottide
asukohta ei ole tarvis eelnevalt
registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate
elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade
ning üldharidus- ja huvikoolide
aladelt.
Et vältida segaolmejäätmete
lehekotti peitmist, lõigatakse
kotid enne tühjendamist katki.
Kui lehtede ja haljastusprahi
seest leitakse segaolmejäät-

meid, siis neid kotte tasuta ära
ei viida.
Aia- ja haljastusprahi tasuta
äravedu ei ole kellelegi kohustus, vaid võimalus jäätmetest
priilt vabaneda. Eraisikud, kelle
elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linnas, saavad
ka ise aia- ja haljastusprahti
jäätmejaama tasuta üle anda.
Viljandi jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on
avatud E–R kella 9–18 ja L
9–15, telefon 434 9469.
30. märtsil 2011. aastal Viljandi Linnavolikogu kehtestatud
jäätmehoolduseeskirja (paragrahv 4, lõige 3) järgi võib aia- ja
haljastusjäätmeid oma kinnistul
põletada 1. aprillist 2. maini ja
15. septembrist 1. novembrini.
Seejuures tuleb täita kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud
nõudeid.
 Täpsem info:
keskkonnaspetsialist
Inga Nõmmik,
telefon 435 4718,
e-post inga.nommik@
viljandi.ee

Käesolev aasta on liikumisaasta – kes loeb, see liigub.
Ka raamatute lugemine on liikumine uute teadmiste poole. Meie raamatukoguhoidjatena saame oma külastajaid
rõõmustada, pakkudes neile
head lugemist, huvitavaid
kohtumisi kirjanikega, aidates e-maailmas orienteeruda
ja organiseerides lastele viktoriine ning tegevusi koolivaheajaks. Oodatud on pisipõnnid ja mudilased koos vanematega.
Neile viljandlastele, kes tervisliku seisundi tõttu ei saa
ajutiselt või alaliselt raamatukokku tulla, pakume tasuta
koduteeninduse võimalust.
Soovist raamatuid koju tellida
saab
teatada
telefonil
433 8661.
Koolivaheaja hommikud
mööduvad meisterdamise tähe all. Nagu kevadisel koolivaheajal teeme ka seekord jätkuprojekti, mida saab ette valmistada mitu päeva. Kui kevadel istutasime ning kasvatasime, siis seekord uurime vanade pappkastide kasutamise
võimalusi. Kuidas ja kas saab
need mööbliks muuta? Sel
korral teeme väikese riiuli.
Peale selle on plaanis teha ka
natuke nukuteatrit omavalmistatud vahenditega. Meisterdamine algab kell 11.

Reedel, 24. oktoobril sõidab
Viljandimaale Tallinna keskraamatukogu buss Katarina
Jee. Viljandi maakonnas tehtavate tiirude ajal jõuab see
ka Viljandisse Vabaduse platsile.
Kella 13–14.30 saab tutvuda ratastel raamatukoguga,
küsida, uurida, meisterdada,
tutvuda bussijuht Priit Pajosega, kes lisaks on ka kirjanik-muusik-kunstnik-raamatukogutöötaja. Katarina Jee
võõrustamisega tähistame nii
koolivaheaega kui ka üle-eestilisi raamatukogupäevi.
Vaheaja tegevusi juhendab
huvijuht Triin Laas.
Pärast koolivaheaega ootame maakonna koolide 5. klasside õpilasi infootsivõistlusele «Raamatutes peitub tarkus».
Novembrikuu peaks huvi
pakkuma igas vanuses kirjandushuvilistele. 5. novembril tulevad raamatukokku noored kirjanikud Birk
Rohelend, Egert Rohtla ja
Mikk Pärnits, 7. novembril
traditsioonilise kirjandustuuriga kirjanikud Asta Põldmäe, Kai-Mai Olbri, Rein Põder ja Igor Kotjuh.
Esimest korda ootame lastekirjanike tuuri.
14. novembril tulevad lastega kohtuma Kairi Look, Piret
Raud, Ilmar Tomusk ja raamatute illustraator Kertu Sillaste.
26. novembril on taas külas
Andrus Kivirähk.

Sakala keskus peab
kultuurimaja sünnipäeva
15. novembri õhtul muutub Sakala keskus hubase valguse ja muusikaga
peomeeleolus kohvikuks, et tähistada maja
sünnipäeva.
Rahvasuus aastaid kultraks
kutsutud hoone saab sel sügisel 61-aastaseks. Praegu
Sakala keskuse nime kandev
maja on ehitatud endise Seasaare kõrtsi asukoha peale.
Hoone projekteeris arhitekt
Johannes Fuks ning see ehitati 1953. aastal oktoobrirevolutsiooni aastapäeva puhul. Maja on näinud erinevaid aegu ja inimesi ning
nüüdseks juba mitu aastakümmet tublisti linna kultuurielu korraldamisega tegelnud.
Seekord tähistatakse endise

kultra sünnipäeva stiilse «Pitsipeoga». Külalisi oodatakse
sünnipäevale kohaselt pitsilises riietuses või lihtsalt tõstma
pitsikest maja tähtpäeva puhul. Kõige pitsilisemat peolist
ootab üllatus ja kõiki külalisi
ka pisike pits.
Tantsumuusika kõlab ansamblilt President.
Tantsuhoogu lisab Swingiring. Tartus tegutsev tantsuklubi toob Viljandisse oma oskusi demonstreerima särasilmsed ja rõõmsameelsed
svingitantsijad. Tantsijate repertuaari kuuluvad lindy hop,
tšarlston, east coast swing,
balboa, collegiate shag, bluus
ja variatsioonid erinevatest
džässisammudest.
Sünnipäevaõhtu juhib muusika saatel uue päeva algusesse Raul Kivi.

Viljandi lähiliinibusside
number 7 ja number 9
sõidugraafikuid muudetakse
Alates tänasest on Viljandi lähiliinibusside nr 7 ja nr 9 graafikutes järgmised muudatused.
Buss number 7 hakkab tööpäeviti väljuma Suur-Kaare
peatusest kell 6.35 (endine liini algus Raamatukogu peatusest kell 6.50). Muudatus on
tingitud vajadusest tagada
Paalalinnast Männimäele tööle sõitvate inimeste kohalejõudmine kella seitsmeks.

Buss number 9 hakkab Viiratsist tööpäeviti väljuma kell
5.33 endise 5.39 asemel, et
haigla suunas sõita soovijad
jõuaksid bussijaamas ümber
istuda bussile number 10 ja
Tallinna sõita soovijad esimesele, kell 5.50 väljuvale bussile.
Tänasest alates on info saadaval portaalis peatus.ee ja
bussipeatustes.
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Kultuuri- ja spordisündmused
OKTOOBER
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Koolivaheaja tegevused: varjuteatri meisterdamine
Viljandi linnaraamatukogu
Mustrinäituse «Ornament» avamine Sakala keskus
Mustrijoonistamise töötuba Aili Vahtrapuu juhendamisel Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Piljarditurniir Viljandi noortetehas
Koolivaheaja tegevused: võtmehoidja meisterdamine Viljandi linnaraamatukogu
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Lauatennise turniiri «Vendario Cup» teine kohtumine Viljandi noortetehas
Tõuksitrenn algajatele Viljandi noortetehas
«Mere märgid» Teater Ugala
Filmiõhtu: «Kirsitubakas» (Eesti 2014) Männimäe
külalistemaja
Viljandi Jazziklubi: The Schwings (Leedu) Kohvik
Fellin
Koolivaheaja tegevused: pappkastist riiuli tegemine Viljandi linnaraamatukogu
Kinokolmapäev: «Kirsitubakas» (Eesti 2014) Sakala keskus
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Kirsitubakas» (Eesti 2014) Sakala keskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Koolivaheaja tegevused: pappkastist riiuli tegemine Viljandi linnaraamatukogu
DJ õpituba lennukitehase saalis, DJ Tõnis Kotsar
Viljandi noortetehas
Tõuksitrenn edasijõudnutele Viljandi noortetehas
Koolivaheaja tegevused: Viljandi Tricking Clubi presentatsioon Lennukitehas
Koolivaheaja tegevused: parkuuri presentatsioon
Lennukitehas
«Hirm sööb hinge seest» (esietendus) Teater Ugala
Koolivaheaja tegevused: pannkoogiõhtu ja mõttetalgud Viljandi noortetehas
Filmiõhtu: «Kirsitubakas» (Eesti 2014) Männimäe
külalistemaja
Koolivaheaja tegevused: Playstationi konsoolimängude turniir ja lauamängude õhtu Viljandi noortetehas
Koolivaheaja tegevused: filmiprogrammid Viljandi
noortetehas
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Koolivaheaja tegevused: külmkapimagnetite tegemine Viljandi linnaraamatukogu
Filmiõhtu: «Kirsitubakas» (Eesti 2014) Männimäe
külalistemaja
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
Gambrinuse õllekoolitus Kohvik Harmoonia
Muusikaõhtu: Melody Gardot’ looming Kohvik Fellin
Tantsumaja Pärimusmuusika ait
Retrodisko: Dj Bill Young Pubi Suur Vend
HVNS & Suur Papa Lennukitehas
Tennise paarismängu esimene etapp Tennisehall
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Eesti karikavõistlused käsipallis: Viljandi HC –
Viacon/Kehra Viljandi spordikeskus
«Mee hind» Teater Ugala
Esinevad Viljo Tamm ja Agu Tammeorg Pubi Suur
Vend
Lauamänguklubi Päikesekillu perekeskus
Viljandi Rotary kettagolfi nädalamäng Viljandi Rotary kettagolfi park
Peeter Oja etendus: «Kui loll võib inimene olla» Pärimusmuusika ait
Peeter Oja etendus: «Kui loll võib inimene olla» Pärimusmuusika ait
Filmiõhtu: «Kirsitubakas» (Eesti 2014) Männimäe
külalistemaja
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
«Eesriie avaneb!» Teater Ugala
Eakate konverents Sakala keskus
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Mudilaste tund Viljandi linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia» loeng Pärimusmuusika ait
Tõuksitrenn algajatele Viljandi noortetehas
«Y-generatsioon» Teater Ugala
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia džässmuusika eri
Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Valss Monikale» (Taani, Rootsi
2013) Sakala keskus
Infootsivõistlus: «Raamatutes peitub tarkus» Viljandi linnaraamatukogu
«Prints ja kerjus» (rahvusooper Estonia) Teater Ugala
«Prints ja kerjus» (rahvusooper Estonia) Teater Ugala
Kinokolmapäev: «Valss Monikale» (Taani, Rootsi
2013) Sakala keskus
Ruutu10@Cheers Klubi Cheers
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Tõuksitrenn edasijõudnutele Viljandi noortetehas
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Jan Uuspõld monokomöödias «Brüsseli kapsas» Pärimusmuusika ait
«Vana õngitseja» Teater Ugala

Jan Uuspõld monokomöödias «Brüsseli kapsas» Pärimusmuusika ait
Ansambel Härra Kuu Pubi Suur Vend
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Noorte meistrivõistlused käsipallis Viljandi spordikeskus
Pärimushommik: Juhan Suits Pärimusmuusika ait
Kinohommik: «Doktor Proktori puuksupulber» (Norra 2013) Sakala keskus
«Sajand» Teater Ugala
Hingedepäeva kontsert: Rahmaninovi «Eleegiline
Trio» Jaani kirik
«Sinised kilesussid jalas» Männimäe külalistemaja
Veinikoolitus: «Õhtu Toscanas» Kohvik Harmoonia
Ansambel Svips Pubi Suur Vend
Noorte meistrivõistlused käsipallis Viljandi spordikeskus
LTK Sakala karikasari lauatennises Viljandi spordikeskus
Vanakraamiturg Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused jalgpallis: meeste I liiga Viljandi linnastaadion
Viljandi Rotary kettagolfi nädalamäng Viljandi Rotary kettagolfi park
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Muusikasündmus: Hubert Dupont Jasmin Trio
(Prantsusmaa) Pärimusmuusika ait
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Näituse «Pildi jõud» avamine Linnagalerii
Tõuksitrenn algajatele Viljandi noortetehas
Džässiklubi Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Palgasõdurid 3» (USA 2014) Sakala keskus
Birk Rohelend, Egert Rohtla ja Mikk Pärnits Viljandi linnaraamatukogu
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Laulupesa Pärimusmuusika ait
Kinokolmapäev: «Palgasõdurid 3» (USA 2014) Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meistriliiga Viljandi spordikeskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Tõuksitrenn edasijõudnutele Viljandi noortetehas
«Idioot» Teater Ugala
Karaokeloto Pubi Suur Vend
«Printsess Luluu ja härra Kere» Teater Ugala
Kirjandustuur: Asta Põldmäe, Kai-Mai Olbri, Rein
Põder ja Igor Kotjuh Viljandi linnaraamatukogu
«Lovesong: Ühe armastuse lugu» Teater Ugala
Kohvikuteater: «Egon ja Indrek» Männimäe külalistemaja
Mardimärul: Winnie Puhh Pärimusmuusika ait
Ansambel Väike Mees Pubi Suur Vend
Noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meeste I liiga Viljandi spordikeskus
Retrodisko videospetsiaal: Dj Kaupo Mitt Pubi Suur
Vend
Isadepäeva tähistamine Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis: meeste I liiga Viljandi spordikeskus
Viljandi Rotary kettagolfi nädalamäng Viljandi Rotary kettagolfi park
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Tõuksitrenn algajatele Viljandi noortetehas
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia» loeng: Jüri-Ott Salm Pärimusmuusika ait
Jazziklubi Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Ida» (Poola 2013) Sakala keskus
Loomeköök: decoupage’itehnikas säilitusnõud Viljandi noortetehas
«Eesriie avaneb!» Teater Ugala
Kinokolmapäev: «Ida» (Poola 2013) Sakala keskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Tõuksitrenn edasijõudnutele Viljandi noortetehas
Kolme kooli playback show «Tähed laval» Lennukitehas
«Kahe isanda teener» Teater Ugala
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Kairi Look, Piret Raud, Ilmar Tomusk ja Kertu Sillaste Viljandi linnaraamatukogu
Ajaratta klubi peoõhtu Sakala keskus
«Hirm sööb hinge seest» Teater Ugala
Muusikasündmus: Eesti Rahvusmeeskoori juubelikontsert Pärimusmuusika ait
Rokkiv reede: Bad Orange Pubi Suur Vend
Baltimaade karikavõistlused vabamaadluses Viljandi spordikeskus
Kinohommik: «Pettson ja Findus. Väike tüütus, suur
sõprus» (Saksamaa 2014) Sakala keskus
«Illusionistid» (esietendus) Teater Ugala
Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC Vitjaz Viljandi spordikeskus
Pitsipidu: kultuurimaja 61. aastapäeva pidu Sakala keskus
Retrodisko: Dj Bill Young Pubi Suur Vend
59. Viljandi linnajooks Vabaduse plats
Võimlemisvõistluse «Gümnafest 2014» Lõuna-Eesti voor Viljandi spordikeskus

E 17

18.00
18.00

Lauamängude õhtu Viljandi noortetehas
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait

Pauluse kirik, Kiriku tänav 2
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.
Jaani kirik, Pikk tänav 6
Igal pühapäeval kell 10 jumalateenistus armulauaga ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk tänav 8
26. oktoobrini saab vaadata veel Ellinor Aiki näitust «Jänes Otepää
lähistel». Pallaslase Ellinor Aiki maalidele on iseloomulik silmatorkavalt reljeefne faktuur – kunstnik kandis lõuendile ohtraid värvilaike ka pahtli abil. Tema teoste lahutamatu osa on beežikasroheliseks maalitud säbrulised raamid, mis veelgi tööde lapselikku helgust
rõhutavad. Aiki elurõõmsad ja humoorikad maalid vastandusid julgelt 1950. ja 60. aastate kunstikaanonile, olles ühendussillaks varasema perioodiga, mis väärtustas sõltumatut väljenduslaadi.
26. oktoobrini on avatud Madis Luige näitus «Palun, jää seisma». Näituse keskmeks on linnad – täpsemalt Viljandi ja Viin – ning dokumentalistika. Uurides kohta ja selle jäädvustamise viise foto-, teksti- ja videovahenditega, võtab Luik vaatluse alla fotograafia ja nostalgia vahelised seosed ning linnavaated kui läbi ajaloo korduvad motiivid.
26. oktoobrini on avatud veel Irina Pilke näitus «Väikese linnukese
päevik». Sel näitusel esitleme Irina Pilke (1925–2011) päevikujoonistuste põhjal valminud animatsiooni, mille autoriks on Läti režissöör, operaator ja graafiline disainer Edmunds Jansons (sünd 1972).
Irina Pilke töötas terve elu ühes Riia elektroonikatehases tõlgina.
Nõukogude ajal pidas ta päevikut, kuhu iga päev joonistas seiku
oma eluolust. Pilke esineb joonistustel linnukesena, kes elurõõmsalt ja lapsemeelselt, kuid siiski tajutava irooniaga peegeldab ajastu absurdi, sassis sotsiaalseid ja poliitilisi suhteid.
2. novembrini saab vaadata näitust «Viljandi läbi Taavi Seina silmade». See on kauaaegse Viljandi kodaniku Taavi Seina (1939–2014)
mälestusnäitus, mis eksponeerib peaaegu pooltsadat maali, millel
on kujutatud Viljandi vanalinna, Peetrimõisat ja siinset loodust.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
5. novembril avatakse Tallinna illustratsioonitriennaal «Pildi jõud».
See on rahvusvaheline näitus, mida korraldatakse iga kolme aasta
järel ja millel tutvustatakse Läänemere regiooni oma ala parimaid
raamatute illustratsioonikunstnikke.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
15. novembrini on jalutussaalis sügisese värvipalanguna üleval
mustrinäitus «Ornament». See on Tallinna ülikooli kunstiteraapia
tudengite ja MTÜ Viljandimaa Singel vaimse tervise päevakeskuse
ühisnäitus projekti «Kunst ühendab» raames.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
Lasteosakonnas on 15. novembrini avatud nukunäitus «Üks Sõrmus
juhib neid». Nukkude autor Eva Kõiv on Tartu Vanemuise teatri kostümeerija, keda nende nukkude loomisel on inspireerinud nii John
R. R. Tolkieni tegelased, neid filmis kehastanud näitlejad kui nende kantud suurepärased kostüümid. Kollektsioon valmis lühemate
ja pikemate pausidega 2002. aasta kevadest 2008. aasta kevadeni.

Vanakraamiturg kolib
Sakala keskusesse
11. oktoobril oli Lastepargis selle aasta viimane vanakraamiturg
vabas õhus. 2. novembril kolib
populaarseks saanud täika taas
Sakala keskusesse ning hakkab
olema kord kuus pühapäeviti.
Tuleva aasta mais möödub viis
aastat päevast, mil Viljandis koguneti täikale esimest korda. Toredale traditsioonile panid aluse Andra Kütt ja Kiti Põld, kes
esimest täikat korraldades avaldasid lootust, et see kujuneb
aastaringseks ettevõtmiseks.
Nüüd on algatajate soov täitunud ja rahvas koguneb külmal
ajal kauplema kord kuus pühapäeviti ning suvel lausa kaks
korda kuus. Peatselt alustatakse
vanakraamituru sisehooaega
ning loodetakse, et kauplejaid ja
ostjaid ikka jagub ning tuleb aina juurde. Peetakse ka teematäikade plaani.
«Sel sügisel ja talvel kutsume
kauplejaid toetama teematurgude ideed. Tulemas on isadepäev
(9. november) ja rahvusvaheline
meestepäev (19. november),
mille puhul 2. novembril võiks
pakkuda just meestekaupu, mida tavaliselt alati turupäevadel
napib. Jõulude ajal on kauplejad
oodatud panema enam rõhku

talvekaupadele ja jõulukaunistustele. 21. detsembri täikal on
plaanis teha ka heategevuskorjandus nende tarbeks, kel võimalusi napib,» rääkis vanakraamituru korraldaja Helena Külama.
Kevadel täitub vanakraamiturul viies tegutsemisaasta. Sünnipäeva plaanitakse tähistada
suurema turupäevaga.
Teise ringi kaupade turul
müüakse asju, mis on omanikule kasutuks muutunud, kuid veel
piisavalt korralikud, et kellelegi
teisele kasulikud olla. Müüma
on oodatud kõik, kes peavad lugu taaskasutusest ning soovivad
vanakraamiga kaubelda.
Turu sisehooajal, alates 2. novembrist on Sakala keskuses
kauplejatel vaja müümissoovist
ka eelnevalt teada anda ja registreeruda aadressil kirbukas@
sakalakeskus.ee või telefonil
552 2574. Vaja on tasuda ka
väike kohamaks.
Olete oodatud Viljandi vanakraamiturule!
 Lisainfo:
Helena Külama
korraldaja
telefon 552 2574
kirbukas@sakalakeskus.ee

