Oktoobri lehes
Tänase linnalehe neljal leheküljel kirjutame linna hariduselust ja majandamisest, kultuurisündmustest, kultuuriasutuste tegemistest ning tegusatest linnakodanikest.
Kuu algul selgusid Viljandi
aasta õpetajad. Möödunud nädalal tunnustati linnapilti värve lisavaid kauneid kodusid ja
haljastusi.
Samuti saab uuest numbrist
lugeda, milline roheline muudatus ootab linna haljastust
ning mis on teoksil legendaar-
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ses Koidu seltsimajas. Oma tegemistest pajatab linnaraamatukogu.
Täna algas koolilastel koolivaheaeg. Sedapuhku ootab
Viljandi avatud noortetuba
noori enda juurde, et mängida piljardit ja lauatennist, loopida palli ning sõita rulade,
triki- ja tõukeratastega. Koos
suurejoonelise avamisvõistlusega teeb uksed lahti lennukitehase sisepark. Viljandi kunstikool ja gümnaasium kutsuvad külastama näitust.

Vaheaeg Hariduse tänaval
Täna algas selle õppeaasta esimene koolivaheaeg. Viljandi avatud
noortetuba ehk VANT
tegutseb nüüd vanas
lennukitehases Hariduse
tänav 12.
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Viljandi tänavused aasta
õpetajad koos
linna esindajatega

Selgusid aasta õpetajad
4. oktoobril leidis
Viljandi raekojas aset
õpetajate päevale
pühendatud linnapea
ja linnavolikogu esimehe
vastuvõtt linna haridusasutuste aasta õpetajatele
ja aasta õpetaja kandidaatidele.
Tseremooniat alustas Linnakapell, kelle esinemisele järgnesid
linnapea Loit Kivistiku ja linnavolikogu esimehe Tarmo Looduse tervituskõned kohaletulnutele. Nad soovisid õpetajatele jaksu, samuti meenutasid oma kooliskäimist ja rääkisid õpetaja rollist õpilase elus.
Komisjoni otsuse järgi nimetati Viljandi linna aasta nooreks
õpetajaks Viljandi Paalalinna
kooli loodusainete õpetaja Jana
Söödor.
Aasta õpetaja aunimetuse pälvis Viljandi huvikooli laevamudelismi ringi õpetaja Olle Järvekülg. Aasta haridusasutuse juhi

tiitli pälvis Viljandi lasteaia
Mängupesa direktor Sirje
Kõuhkna.
Teeneka õpetaja nimetuse vääriliseks hinnati 50 aastat õpetajana töötanud Lilian Tambek,
kes praegu on Viljandi Jakobsoni kooli füüsikaõpetaja.
Pidulikul tunnustamisel tutvustati iga kandidaadi õpetajakarjääri saavutusi ning loeti ette kolleegide ja õpilaste kirjutatud iseloomustus.
Aasta õpetajaks valitud Olle
Järveküljele edastas õnnitlused
ja tänu tema endine õpilane.
Aasta õpetaja aunimetuse saajat
premeeris rahalise toetusega
sihtasutuse Britannia esindaja
Merit Berzin.
Kõik aasta õpetaja kandidaadid pälvisid koos lille ja rae tunnuskirjaga Eha Roosalu fotoalbumi Viljandist.
Laureaatide nimed kanti Viljandi linna auraamatusse ning
neile anti üle tänukirjad ja nimelised meeneplaadid.

kokku. Puulehtede ja tõrude kogumisel ei tohi koti raskus ületada 25 kilogrammi. Kogutud
lehed ja seotud oksad tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval.
Tänu linna korraldatud aia- ja
haljastusprahi äraveole saab lehesodist vabaneda tasuta. Eraisikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viljandis,
saavad tekkivaid aia- ja haljastusjäätmeid ka ise jäätmejaama
tasuta üle anda. Viljandi jäätmejaam on avatud esmaspäevast
reedeni kella 8—18 ja laupäeval
kella 8—15 aadressil Pärnu
maantee 36, jäätmejaama telefon on 434 9469.
 Lisainfo: Inga Nõmmik,
keskkonnaspetsialist,
tel 435 4718, 512 5965,
inga.nommik@viljandi.ee.

 Lisainfo: Mart Saar,
Sakala keskuse
noorsootöö koordinaator,
tel 5854 4849.

Esitatud kandidaadid
VILJANDI LINNA AASTA NOOR ÕPETAJA
• Paalalinna kooli loodusainete õpetaja Jana Söödor
VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA
• Lasteaia Midrimaa logopeed Terje Kuu
• Lasteaia Männimäe logopeed Taimi Luuri
• Lasteaia Mesimumm rühmaõpetaja Anneli Paulus
• Jakobsoni kooli inglise keele õpetaja Enna Audova
• Viljandi gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Urmo Reitav
• Viljandi muusikakooli klaveri- ja ansambliõpetaja ning klaverisaatja Heili Kirsimäe
• Viljandi huvikooli laevamudelismi ringi õpetaja Olle Järvekülg
VILJANDI LINNA AASTA HARIDUSASUTUSE JUHT

Lennukitehas
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• Lasteaia Mängupesa direktor Sirje Kõuhkna
VILJANDI LINNA TEENEKAS ÕPETAJA
• Viljandi gümnaasiumi saksa keele õpetaja Marika Kangro,
staaž üle 30 aasta
• Paalalinna kooli käsitöö- ja kunstiõpetaja Kaja Lepla,
staaž üle 33 aasta
• Lasteaia Männimäe füsioterapeut Anne Raa, staaž 34 aastat
• Jakobsoni kooli füüsikaõpetaja Lilian Tambek, staaž 50 aastat

Aiajäätmeid saab veel tasuta ära anda
14. oktoobril algas Viljandi linnavalitsuse korraldatav iga-aastane aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu. Viimased veopäevad on järgmisel nädalal.
Veopäevade alusel on Viljandi
linn jaotatud viieks piirkonnaks
ning äravedu käib piirkonniti eri
nädalapäevadel (vaata kaarti).
Auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi vaid üks kord. Erinevate jäätmekäitluse tehnoloogiate tõttu ei veeta aia- ja haljastusjäätmeid ära samal ajal.
Vastavalt kaardile veetakse
haljastusjäätmeid esmaspäeva
piirkonnas 28. oktoobril, teisipäeva piirkonnas 29. oktoobril,
kolmapäeva piirkonnas 30. oktoobril, neljapäeva piirkonnas
31. oktoobril ja reede piirkonnas 1. novembril.
Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata meetripikkuseks ja siduda

Suurema osa oma tööajast
veedab lennukitehases ka
Sakala keskuse noorsootöö
koordinaator Mart Saar, kes
usub, et uute ja avaramate
ruumidega tuleb tänavune
koolivaheaeg VANT-ile erilisem. «Oleme uutes ruumides
töötanud väga vähe aega,
kuid juba on näha, et noored
tunnevad siinsetest võimalustest rohkem rõõmu ja vabadust,» ütles Saar.
Samuti on keskuse käivitamisel suurt vaeva näinud ning
pikki tööpäevi teinud noorsootöö projektijuht Elari Ennok ja keskuse administraatornoorsootöötaja Katrin Kangus.
Koolivaheaega alustab VANT
teisipäeval, 22. oktoobril kell
17 lennukitehases pinksiturniiriga, kuhu oodatakse osale-

ma kõiki noori. Järgmisel päeval jätkab võistlusi kell 17
noorte piljarditurniir. Suuremaks mölluks läheb Saare sõnul laupäeval, mil leiavad aset
kaks üritust: lennukitehase sisepargi avavõistlus ja «Öökoss
vol 4».
Saare sõnul on noorukid näinud palju vaeva, et saada valmis sisepark ja korraldada seal
avavõistlus. «Laupäeval on
oodata nii tõukeratastel kui
BMX-ratastel trikitajaid. Teades meie noorte võimeid, näeme kindlasti uusi ja ägedaid
trikke,» arvas Saar. Lennukitehase sisepargi avavõistlus stardib kell 12.
Pärast võistlust lennukitehases algab kell 18 Viljandi spordihoones juba neljandat korda korvpalliturniir «Öökoss».
«Võistlus on noortele väga
meeldinud ning huvi selle vastu on suur,» lisas Saar.

Ootame Viljandimaa eakaid
konverentsile

«Mina, elutark eakas II»
30. oktoobril kella 9.30–15.00
Viljandis Sakala keskuses.
KÕNELEME EAKATE TERVISEST JA TURVALISUSEST.
• Räägime insuldist, kiirest abist ja taastumisest, mürgistuste eripäradest ja efektiivsest esmaabist, hädaabikõne tegemisest numbrile 112, oma vara ja enda
kaitsmisest, helkuri kandmisest pimedal ajal ning paljudel muudel huvitavatel teemadel.
• Nõu annavad ja kogemusi jagavad dr Viktor Brin,
mürgistusteabekeskus, häirekeskuse ekspert,
Võrumaa rahvateater jpt.
TÖÖTUBADES SAAB TUTVUDA NING OSTA
TURVALISUST JA TERVIST TOETAVAID VAHENDEID.
• Enda ja oma vara kaitsmine –
kõneleb politseiameti spetsialist
• Turvaline ja ohutu liiklemine – helkurite jagamine
ja liiklusohutusest vestlemine
• Kodu tuleohutuks – Tamrexi suitsu- ja vinguandurid
• Tehnilised abivahendid ja libeda aja tarvikud – ITAK
• Invatehnika OÜ
• Viljandi päevakeskuse teenuste tutvustamine
Konverentsil osalejatele pakutakse kerget lõunaeinet,
muusikaline etteaste Harri Karelt.
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 21. oktoobriks
sotsiaalameti telefonidel 435 4759, 435 4761.
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«Lilled linna» parimad tööd
Viljandi linnavalitsus kinnitas oktoobri esimesel istungil konkursi «Lilled linna» 2013. aasta tulemused ning komisjoni otsusega määrati parimatele
preemiad.

Väljaandja Viljandi linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Jorma Sepp,
tel 435 4732, e-post jorma.sepp@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Kiri meerilt*
N

o tere, viljandlased! Mina
olen juba ammu siit linnast kadunud ega tule kunagi
tagasi. Kord aga olin ülemus,
juhtisin linna ja keerasin vajalikke kraane selleks, et meie
kodulinn ikka kasvaks ning
meie, lihtsurelikud, koos temaga. Kord nädalas astusin veetorni trepist üles, et siis kõrgelt
näha, kuidas Viljandi ennast
tunneb. Teinekord tuli mõni
linlane mulle trepil vastu, võttis isegi mütsi peast ja surus
minu, linna ülemuse kätt.
Vaatan erakondade lubadusi
ega jõua ära imestada. Meie
omal ajal ei pidanud midagi
lubama ja rahvas ka ei oodanud meilt seda. Kõrged ametnikud mugavates nahast tugitoolidel partei kontorites, mis
asusid Viljandist kaugel, nimetasid, kes saab ülemuseks ja
kes peab linnast lahkuma. Ka
nemad ei lubanud midagi,
vaid ütlesid, mis saab edasi.
Nüüd räägitakse kaasamisest — kaasatakse tädi Maali
Paalalinnast ja onu Jüri Peetrimõisast ning otse nende endi aiamaalt. Kõigele lisaks
tuuakse nad kabinetti, pannakse istuma ja küsitakse:
«Noh, mida sa tahad?» Tädi
Maali ja onu Jüri on veel šokis
ega mõista, kuhu nad redisepeenra juurest toodi. Mida aga
üks lihtsurelik oskab tahta kui
ikka paremat elu? Ja kui tema
elu on juba väga hea, siis tahab ta selle jätkumist. Seda
aga ei saa ülemused lubada,
sest nad ei tea mismoodi. Selle asemel ütlevad, et paremat
elu sa ei saa, aga veekeskuse
ja kino küll. Tädi Maali ja onu
Jüri kehitavad siis nõutult õlgu ja lähevad oma peenraid

edasi rohima, mõttes varbaid
basseinis sulistades, aga elu
ise on ikka sama.
Muidugi ehitatakse kõik suure uhkusega, lõigatakse lindid
läbi ja tehakse paar pilti, mida
pärast on hea ajalehte panna.
Kui noor ja natuke kogelev
ajakirjanik siis küsib, miks just
kino, siis on hea vastata, et
onu Jüri tahtis vaadata väljamaa filme. Veekeskust aga
tahtis tädi Maali, sest sõbrannadega on hea mullivannis
pladistada. Kas aga nende elu
läheb sellest paremaks? Peenramaa jaoks jääb iga kuu ikka
sama summa kätte, mis enne
betooni valatud mugavusi.

Tarbijate Ühistu, Ilusalong Merkos, IS Engineering Service OÜ
ja OÜ Mones & Tuur. Nendes kategooriates määrati konkursi
tunnusmärk Jakobsoni koolile ja
kohvikule Fellin.
Kõik preemiad ja tunnuskirjad

anti kätte 17. oktoobril linnapea
Loit Kivistiku vastuvõtul.
 Lisainfo: Age Alas,
haljastuse spetsialist,
tel 435 4756, 527 6673,
age.alas@viljandi.ee.

A

ga mis ma ka tean, mina
olen juba ammu kadunud. Meie omal ajal sulistasime varbaid järve ääres, vaatasime noori piigasid möödumas ja julgemad meist tegid
nendega juttu. Kui juba hea
jutu peale sai, siis kohalik kultuurimaja näitas filme, mida
samal õhtul sai vaatama mindud. Elu oli ilus ja muretu.
Veesolina, haisuvaba õhu,
kõigi mugavustega kino ja
suure kaasamise saatel ootan
siin pimeduses pingsalt järgmist nelja aastat. Ega need
parteilased pole ühed pahad
tegelased, kõik nad tahavad
midagi õiget ära teha. Kas see
on aga hea või halb, selle otsustad sina, lugupeetud ja
austatud viljandlane.
*Eile lõppesid valimised, mis
määrasid uue Viljandi linnapea. See lugu siin on erapooletu ilukirjanduslik vaade valimisperioodile ning ei ole seotud
ühegi linnapeakandidaadiga.

Sügis Viljandi lossivaremetes
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Uued linnakodanikud
Jakob Peegel
Robin Kaljurand
Eva Marianna Hannus
Andreas Heinsoo
Paul Martin Hiob
Loore Hanni
Karoliine Jaeger
Sten-Erik Allikas
Eliise Müür
Isabel Karus
Elis Loreen Nälk
Laura Kaugeranna
Charlotte Naarits
Riko Riimann
Kertu Koltsin
Carl Koppel
Ron Reier
Valter Kumer
Elo Meos

100-eurose preemia vääriliseks
osutusid korterelamute kategoorias Riia maantee 15, ridaelamute kategoorias Valuoja
puiestee 2—1, pereelamute kategoorias Kalevi tänav 36, Põhja puiestee 39 ja Ploomi tänav
29.
Raamatu «Eesti kaunis kodu
2013» said pereelamute kategoorias Aia tänav 4, Kanepi tänav 13, Papli tänav 14b, SuurKaare tänav 48 ning Väike-Turu
tänav 6a ja 6b.
Pereelamute kategoorias anti
linna tunnuskiri Kalevi tänav
36, Põhja puiestee 39, Ploomi
tänav 29, Aia tänav 4, Kanepi

tänav 13, Papli tänav 14b, SuurKaare tänav 48, Väike-Turu tänav 6a ja 6b, Järve tänav 33 ja
Johann Köhleri tänav 2 esindajatele. Selles kategoorias sai
konkursi tunnusmärgi Ploomi
tänav 29.
Ridaelamutest premeeriti Viljandi linna tunnuskirjaga Valuoja puiestee 2—1, Kase tänav
11, 25, 27, 29, 31, 35 ja 37.
Konkursi tunnusmärgi sai Valuoja puiestee 2—1.
Korterelamute kategoorias
määrati Viljandi linna tunnuskiri Riia maantee 15, Loode tänav
5, Loode tänav 10 ja Tallinna tänav 6 esindajatele. Konkursi
tunnusmärgi vääriliseks hinnati
Riia maantee 15.
Ühiskondlike hoonete kategoorias väärisid tunnuskirja lasteaed Mesimumm, Jakobsoni
kool ja AS Hoolekandeteenused
ning äri- ja tootmishoonete kategoorias kohvik Fellin, Viljandi

Valik võistlusel osalenud ja tunnustatud töödest
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«Värvid linna» parimad tööd
Viljandi linnavalitsus kinnitas oktoobrikuu esimesel istungil konkursi «Värvid linna» 2013. aasta tulemused ning komisjoni
otsusega määrati parimatele preemiad. Kokku jagati 26 tunnustust.
320-eurose preemia, Viljandi
rae tunnuskirja ja konkursi
tunnusmärgi «Värvid linna
2013» vääriliseks arvati korteriühistu Suur-Kaare tänav 65
kui parim korrastatud korruselamu, Oru tänav 15 kui parim
korrastatud elamu vanalinna
muinsuskaitsealal, Raudtee tänav 2 kui parim rekonstrueeritud elamu koos kõrvalhoonega
Kantreküla miljööväärtuslikul
hoonestusalal ning August Maramaa puiestee 20 kui stiilselt
ja ajastutruult renoveeritud
elamu.
200-eurone preemia, Viljandi
rae tunnuskiri ja konkursi tunnusmärk korrastatud ja värvitud

hoonete eest määrati Männimäe
tee 26 ja Vabriku tänav 16 korruselamutele.
200-eurone preemia ja Viljandi rae tunnuskiri korrastatud
pereelamute ja piirdeaedade
eest anti Kase tänav 9, Kunderi
tänav 11 ja Paala tee 31 pereelamutele.
Rae tunnuskirja ja konkursi
tunnusmärgi «Värvid linna
2013» pälvisid muinsuskaitsealal korrastatud hoonete eest
Lutsu tänav 5 ja 6 kinnistud.
Rae tunnuskiri ja konkursi tunnusmärk «Uusehitus 2013» anti
riigigümnaasiumile Hariduse tänav 2, Uku kaubanduskeskusele ja Metsküla tee 2a Deluxi laohoonetele.
Rae tunnuskiri hoonete korrastamise ja värvimise eest anti August Maramaa puiestee 25, Carl
Robert Jakobsoni 27, Kanepi tänav 7, Kungla tänav 1a, Kauba
tänav 5, Ilmarise tänav 27, Lõuna tänav 3 ja Papli tänav 7a kinnistutele.

Rae tunnuskirja ja raamatu
«Eesti kaunis kodu 2013» said
rajatud ja värvitud piirdeaedade eest Tartu tänav 19, Kungla
tänav 5a, Kungla tänav 11 ja
Männi tänav 2 kinnistud.
Kõik nimetatud preemiad ja
Viljandi rae tunnuskirjad anti

kätte 17. oktoobril Viljandi linnapea Loit Kivistiku vastuvõtul
raekojas.
 Lisainfo:
linnadisainer Malle London,
tel 435 4744, 5565 7549,
malle.london@viljandi.ee.

Lisell Poolakese
Loore Puu
Jack-Daniel Madisson
Romet Rooberg
Jasper Russak
Käroli Kolomainen
Drevor Soll
Geron Aus
Nele Maasing
Dominic Mihhailov
Loore Puustusmaa
Lisete Kase
Amelia Ott
Ralf Ibrus
Rihard Sootla
Rebeca Rebane
2013. aasta III kvartalis sündinud uued linnakodanikud.

Valik võistlusel osalenud ja tunnustatud töödest
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Linn piirab kahjustunud
ebatsuugade gruppe
Viljandi linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu
otsuse anda majandusametile luba Valuoja oru
nõlval ja Uuel tänaval kasvavate ebatsuugade
gruppide raieks.
Valuoja oru raietööde puhul on
tegemist puudega, mis paiknevad Valuoja puiestee ja Carl
Robert Jakobsoni tänava ristmiku lähedal oru nõlval ning
kus asuvad mitmed lindude pesad. Puude mahavõtmise küsimus sai alguse linnakodanike
pöördumisest linnavalitsuse
poole.
Majandusameti juhataja Reevo Maidla sõnul tulid linnavalitsusse jutule ebatsuugade grupi
lähedal elavad linnakodanikud,
keda eelkõige häirisid seal pesitsevad linnud ning kes tegid
puude mahavõtmiseks ettepaneku. «Ülevaatusel selgus, et tegemist on paljude kahjustunud

ebatsuugadega, mis on hävinud
eelkõige lindude pesitsemise
tõttu. Samuti on puud üksteisele väga lähestikku, mis on tinginud ka puude kuivamise,» ütles
Maidla ja lisas, et esteetiliselt ei
ole oru nõlval kasvavate ebatsuugade grupp eriti nägus —
sellele viitasid ka linnakodanikud.
Pärast puude maharaiumist
korraldab linnavalitsus kändude
ja olemasoleva pinnase eemaldamise, pinnase tagasitäite kasvupinnasega ning asendusistutuse.
Asendusistutuseks, mida enne
talve ei tehta, kasutatakse eri
sorti pihlakaid. Puud istutatakse kahe- ja kolmemeetriste vahedega nii, et kõrgemakasvulised jäävad keskele ning puude
vahel saab vabalt liikuda. Kokku istutatakse 15—17 puud.
Uue tänava äärtes paiknevad
puud on istutatud 1930. aastatel ning allee on nimetatud lin-

nahaljastusliku elemendina tähelepanuväärseks. Nõukogude
Liidu ajal olid puud kohaliku
kaitse all, praegu enam mitte.
Linnakodanike initsiatiivil tellis linnavalitsuse majandusamet Eesti arboristide ühingult
dendroloogilise hinnangu, mille viis läbi arborist-konsultant
Sulev Järve. Koostatud hinnangust selgub, et puude ladvad on
kuivad, oksad hõrenenud ja
üldpilt kaotanud dekoratiivsuse. Samuti märgitakse, et puude hõrenenud ja kuivad ladvad
viitavad võimalikule juurestikuprobleemile. Puutüvesid hinnatakse aga heaks, kuigi üksikutel puudel on märgata tüvevigastusi.
Lisaks tuuakse välja, et ebatsuugade pikad tihedad elusoksad võivad lume raskuse all
murduda ning seetõttu tekitada
linnakodanikes igapäevast hirmu. Nüüdseks on mitmete murdunud okste tõttu kaotanud

Uue tänava ebatsuugad liigiomase võrakuju.
Maidla sõnul on Uue tänava
raietööd tunduvalt keerulisemad kui Valuoja oru ebatsuugade mahavõtmine, sest üle tuleb
vaadata kogu tänava planeering, lahendada liikluskorraldus
ja muu. «Selge on see, et tänava ääres paiknevad puud on
muutunud inimestele ohtlikuks,» lisas ta.
Ka dendroloogilises hinnangus
tõdetakse, et alleed poleks otstarbekas korrastada vaid mõne
poolkuivanud puu eemaldamise ja allesjäetavate puude hoolduslõikusega, sest selline lahendus on ajutine ning kulukas —
puude eluiga sellest ei pikeneks
ning lisaks muutub kogu allee
ebadekoratiivseks.
 Lisainfo: Reevo Maidla,
majandusameti juhataja,
tel 435 0771, 516 7870,
reevo.maidla@viljandi.ee.

Kultuurimaja tähistab suurt juubelit
8. novembril peab Sakala
keskus kultuurimaja 60.
aastapäeva. Juubelipäev
algab seminariga kell 11.
2012. aasta sügisel avati Viljandis pärast kaheaastast remonti
taas kultuurimaja, uus hoone nimetati Sakala keskuseks. 2013.
aasta novembri algul tähistatakse arhitekt Johannes Fuksi projekteeritud ning alates 1953.
aastast linna kultuurielu korraldanud maja juubelit.
Viljandi kultuurimaja, praeguse Sakala keskuse ajalugu ulatub XVIII sajandi viimasesse
veerandisse, mil kultuurimaja
asukohal tegutses Seasaare
kõrts ja võõrastemaja. Toreda
nime oli koht saanud maja tagaõues suure tiigi keskel asuva
saare järgi, kus juba orduajast
sigu kasvatati. Aastail 1922—
1924 ehitati Seasaare kõrtsile
teine korrus, mis sai mõneks
ajaks Ugala teatri koduks. Lisaks kõrtsile olid esimesel korrusel avanud uksed mitmed
ärid.
Teise maailmasõja ajal sai
hoone tugevasti kannatada
ning see taastati stalinstliku arhitektuuri tavasid järgides
1953. aastal kultuurimajana.
Nüüdseks on hoone juba 60
aastat kultuurisündmusi pakkunud ning olnud koduks paljudele harrastajatele. Aastakümnete jooksul on maja näinud
mitmesuguseid aegu ja värvikaid kultuuritegelasi.
Pidupäev algab 8. novembril
kell 11 kultuurimaja juubelist
inspireeritud seminariga «Kultuuri maja», mis toob kokku kul-

Kunstikool avab
vaheajal näituse
Täna, 21. oktoobril kell
17 avatakse Viljandi linnagaleriis eesti kaasaegse kunsti näitus «Rohukõrrest maailma lõpuni»,
mis sündis Viljandi kunstikooli ja Viljandi gümnaasiumi ühise kuraatorikursuse tulemusena.
Ligi aasta väldanud kursuse
jooksul külastati kunstinäitusi
nii pea- kui kodulinnas, kirjutati arvustusi ning valmistuti
giiditööks. Näituse läbivaks
teemaks on inimese suhe loodusega ning näha saab kunstiteoseid fotodest installatsioonideni. Autoritest on esindatud eesti kunsti suurkujud
Peeter Laurits, Raul Meel,
Ene-Liis Semper, Jaan Toomik,
Sigrid Viir jt.
Kursust juhendasid Eve Kiiler ja Monika Mändmaa ning
enda jaoks kõige põnevamad
tööd valisid näitusele kümne-

te kunstiteoste hulgast XI-XII
klasside õpilased.
Alates 22. oktoobrist on võimalik näitust külastada õpilastest giididega, kes tõlgendavad ja tutvustavad välja pandud pilte. Koolirühmadele
korraldatakse galeriitunde,
kus lapsed saavad töölehtede
ja mängude abil õppida mõistma kaasaegse kunsti tähendust. Plaanis on korraldada
kohtumisi kunstnike ja kunstiteadlastega.
Näitus jääb avatuks novembri lõpuni ning õpitoad, giidituurid ja kohtumised kunstnikega toimuvad kogu see aeg.
Oodatud on kõik huvilised,
eriti kooliklassid koos õpetajatega.
 Giidi tellimiseks on vajalik
registreeruda Viljandi
kunstikooli telefonil
5331 3885 või info@
viljandikunstikool.ee.

Lasteosakonna
sügisesed tegemised
Viljandi kultuurimaja on juba 60-aastane.

tuurikorraldajad kogu Eestist
ning kus arutletakse kultuurikeskuste rolli üle tänapäeva Eestis ja tulevikus.
Rahvamajad on Eestimaal tegutsenud ligi 120 aastat ning
olenemata riigikorrast olnud
eesti rahvakultuuri järjepidevuse kandjad läbi aegade. Saja
aasta vältel on muutunud Eesti
elu ning sellega koos inimesed,
nende huvialad ja eelistused
kultuuri tarbimisel. Samuti on
muutunud kultuuri- ja rahvamajade nägu ning sisu. Tõenäoliselt mõtlevad paljud kultuurikeskuste töö korraldajad igapäe-

vaselt sellest, mida meie külastajad soovivad ja vajavad.
Seminaril räägivad oma tegemistest kultuurikeskuste esindajad ja kultuurivaldkonnas tegutsejad, arutletakse teemal, milline on kultuurimaja roll XXI sajandi Eestis ning kas meil on piisavalt oskusi ja võimalusi selle
rolli täitmiseks.
Seminari lõppedes avatakse
Viljandi kultuurimaja värvikat
ajalugu tutvustav näitus, mida
saab külastada 30. detsembrini. Sakala keskuse jalutussaalis
on 4. novembrist 2. detsembrini eksponeeritud kultuurimaja
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kauaaegse töötaja Teet Lindma
pastellmaalid. Näitusega tähistatakse ühtlasi kunstniku juubelit.
Aastapäeva pühitsemine kulmineerub kell 19 algava juubelipeoga «Kultra 60». Humoorikas-nostalgilises meeleolus pidu
toob kokku eri aegadel majaga
tihedalt seotud olnud inimesed
ning meenutab kultuurimaja endiseid aegu. Tantsuks mängib
ansambel Günf koos sõpradega,
esineb Uku Suviste ning lavale
astuvad juubeldava majaga seotud harrastajad. Avatud on nostalgiakohvik.

Viljandi Teatrihoov kolib Koidu seltsimajja
Viljandi Teatrihoovi eesmärk on
tutvustada ja külla kutsuda harrastusteatreid nii oma maakonnast kui kaugemalt. Korraldanud
kaks aastat hansapäevade ajal
vabaõhuetendusi, tekkis teatrihoovi eestvedajatel mõte pakkuda harrastajatele esinemisvõimalusi Viljandis ka muul ajal. Seda
enam, et harrastusteater suudab
mängida vägagi huvitavat ja mitmekesist repertuaari, mõjub ootamatult värske, põneva ja kõnetavana ning ei jää oskustelt sugugi alla kutselisele teatrile.
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Kui suvel korraldas Viljandi
Teatrihoov oma etendusi lageda
taeva all Kondase keskuse õuel,
siis kätte jõudnud sügishooajal
kolib Teatrihoov etendused Koidu seltsimajja ulualla. Koostöös
Koidu seltsiga leiti, et vana ja
väärikas, kuid viletsas seisus vana Ugala hoone on igati ära teeninud selle, et tuua sinna tagasi teater ja publik. Selleks puhuks võeti ette remondi- ja korrastustööd ning muretseti helija valgustehnika. Praegu ei kasutata kütteprobleemide tõttu

suurt teatrisaali, kuid kõrval
asuvas endises kohvikuruumis
leiab sooja nii publik kui näitlejad. Hubane väike saal mahutab
40 vaatajat.
Esimese teatriõhtu korraldas
Teatrihoov Koidu seltsimaja
väikeses saalis 18. oktoobril.
Avaetendusena kutsuti külla
Paistu näitetrupp lavastusega
«Kuni surm meid lahutab», mis
on instseneeritud Martin
McDonagh`i näidendi «Mägede iluduskuninganna» põhjal.
Südamesse mineva kurbnalja-

ka loo seadis lavale Andres Linnupuu ning mängisid Ene Saar,
Piia Mänd, Väino Luik ja Vahur
Ruut.
Kevadel ja suvel saab etendusi näha juba Koidu seltsimaja
sisehoovis, kus ootab näitlejaid
ja vaatajaskonda vastvalminud
välilava. Tegijad loodavad korraldada kuus vähemalt ühe vabaõhuetenduse. Praegu peetakse läbirääkimisi projekti üle, mis
peaks Teatrihoovi tooma lavastama ja esinema üle Eesti tuntud nimesid.

Septembris alustasime uue
hooga «Konksukese» viktoriiniga, mis kutsub I—IV klasside lapsi lugema ajakirju Hea
Laps ja Täheke. Laste huvi viktoriini vastu on olnud suur ja
loodame rohkearvulist osavõttu õppeaasta lõpuni. Iga kuu
loosime osavõtjate vahel välja
vahva konksukesega kruusi.
Kodustele emmedele ja nende väikestele põnnidele jätkab
raamatukogu pisipõnni pooltunniga, kus põnnid õpivad
suhtlema, kuulavad juttu,
mängivad ning veedavad mõnusa pooltunni emme ja asjatundliku juhendaja käe all.
Selle hooaja esimene põnnide
kokkusaamine oli rohkearvuline ning loodame huviliste
kasvu. Kaks korda kuus asetleidvale kohtumisele oodatakse 1—3-aastasi lapsi.
Uue üritusena korraldab lasteosakond igal kuul mudilasetundi, kuhu ootab 3—5-aastasi
mudilasi, et pakkuda neile hubast tundi raamatute, mängude, meisterdamise ja muusikaga. Mudilasetund on välja kasvanud põnnide pooltunnist —
põnnidest on kasvanud mudilased, kellel on jätkuv huvi
raamatukogu tegemiste vastu.
Esimene mudilasetund ootab
lapsi 29. oktoobril kell 18.
Jätkuvad perehommikud.
Selle aasta esimesel kogunemisel 12. oktoobril kohtusime
Poola suursaadikuga, uudistasime näitusel poola raamatuillustraatori Marianna Oklejaki
pilte Janusz Korczaki raamatule «Kuningas Macius» ja meis-

terdasime kuningas Maciuse
avatud juveliiriateljees kuningakrooni.
10. oktoobril toimus raamatukogus maakondlik ettelugemise võistlus, kus loeti pärandiaastale kohaselt eesti muinasjutte. Selle aasta Viljandimaa
parimaks ettelugejaks kuulutati Johanna Järve Abja gümnaasiumist. Vabariiklikule ettelugemispäevale läheb Viljandimaad
esindama Karl-Kristofer Alp
Tarvastu gümnaasiumist.
31. oktoobril peetakse lasteosakonnas järjekordset V klassidele suunatud infootsivõistlust «Tarkus peitub raamatutes», kuhu oodatakse linna- ja
maakoolide V klasside kolmeliikmelisi võistkondi, et teatmeteoseid kasutades otsida
küsimustele vastuseid. Võistlusega tahetakse koolilastele
õpetada leidma teatmeteostes
sisalduvat infot, mida edukalt
kooliülesannete lahendamisel
kasutada.
Mälumängust on saanud
raamatukogus traditsiooniline
ettevõtmine — juba 8. hooaega käivitub 20. novembril
põhikoolide mälumäng «Pähklipureja». Osalema oodatakse
linna- ja maakoolide VI—IX
klasside neljaliikmelisi mälumänguvõistkondi. Kokku toimub õppeaasta jooksul kolm
vooru eri teemadel, lisaks teemakohastele küsimustele tuleb teada ja tunda maakonna
ajalehte Sakala.
Raamatukogu lasteosakond
ootab jätkuvalt külastama
lasteaiarühmi ja kooliklasse.
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Kultuuri- ja spordisündmused «Kultuurikonks»
OKTOOBER
T 22
K 23
N 24
R 25

11.00
11.00
20.00
19.00
19.00
11.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
22.00

L 26

17.00
18.00
20.00
20.00

P 27

10.00
14.00

T 29
K 30
N 31

16.00
16.00
18.00
20.00
19.00
19.00
11.00
11.00
19.00

Pisipõnni pooltund Linnaraamatukogu
«Mutionu sünnipäev» Nukuteater
Džässiklubi Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Jobs» Sakala keskus
«Maakad» Ugala teatri suur saal
«Selline Tuhkatriinu?» Nukuteater
Indrek Kalda «Lihtsalt lood» Sakala keskus
«Idioot» Ugala teatri väike saal
«SügisETNO» lõppkontsert Pärimusmuusika ait
«Bassein (vett ei ole)» Ugala teatri suur saal
Fellini toiduklubi, köögis on Toomas Lääts
Kohvik Fellin
«24 tundi Eestimaa rahvamajas» Sakala keskus
«Mee hind» Ugala teatri väike saal
«Öökoss» Spordihoone
Tantsuõhtu: Marju Länik & bänd Sakala keskus
Tantsumaja «English special»: Liam Robinson
Band Pärimusmuusika ait
Viljandimaa meistrivõistlused lauatennises
Spordihoone
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, II liiga, Viljandi JK Tulevik II — Jõhvi FC Lokomotiv Linnastaadion
«Politseiauto Pelle 2» Männimäe külalistemaja
«Lumikelluke» Nukuteater
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
Džässiklubi Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Lootus tärkab» Sakala keskus
Vokaalansambel Tenores di Bitti Pärimusmuusika ait
«Värvilised sabakesed» Nukuteater
Peterburi tsirkus Sakala keskus
«Duetid» Ugala teatri väike saal

NOVEMBER
R 01
L 02

19.00
09.00
10.00
11.00
17.00
17.00

P 03
E 04
T 05
K 06

N 07
R 08

16.00
17.00
11.00
13.00
17.00
11.00
13.00
20.00
19.00
19.00
19.00
19.00
11.00
19.00
19.00

L 09

10.00
21.00

P 10

10.00
11.00
19.00

T 12

17.30

K 13
N 14

18.00
20.00
19.00
13.00
18.30

«Ukuaru» Ugala teatri suur saal
Harrastajate liiga tenniseturniir Tennisehall
LTK Sakala karikasari lauatennises Spordihoone
Pärimushommik: Jaan Jaago Pärimusmuusika
ait
«Kolemees» Ugala teatri väike saal
Hingedepäeva kontsertmõtisklus Viljandi Jaani
kirik
«Värvilised sabakesed» Nukuteater
Kinoõhtu: «Wally kohvik» Sakala keskus
«Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
«Suur maalritöö» Ugala teatri väike saal
Teet Lindma näituse avamine Sakala keskus
Pisipõnni pooltund Linnaraamatukogu
«Õed nõiduses» Ugala teatri suur saal
Džässiklubi Kohvik Fellin
«Bassein (vett ei ole)» Ugala teatri suur saal
Kinokolmapäev: «Perekond» Sakala keskus
Eesti meistrivõistlused käsipallis, meistriliiga,
Viljandi HC — Aruküla Spordihoone
«Vana õngitseja» Ugala teatri väike saal
Viljandi kultuurimaja juubelinäituse avamine
Sakala keskus
«Ladu» Ugala teatri suur saal
Viljandi kultuurimaja juubelipidu «Kultra 60»
Sakala keskus
Baltimaade karikavõistlused vabamaadluses
Spordihoone
Mardi-reggae: Bombillaz ja Folkloob Pärimusmuusika ait
Isadepäeva peremissa Viljandi Jaani kirik
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste II liiga, Viljandi JK Tulevik II — Tartu SK 10 Kunstmuruväljak
Karavan 30, juubelikontsert «Ma olen noor!»
Pärimusmuusika ait
ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) tugirühma
kokkusaamine Linnaraamatukogu
«Omakultuuriakadeemia» Pärimusmuusika ait
Džässiklubi Kohvik Fellin
Kinokolmapäev: «Free Range» Sakala keskus
Päevane kontsertkohtumine: Sandra Sillamaa
Pärimusmuusika ait
Klubi Ajaratas piduõhtu Sakala keskus

19.00 «Idioot» Ugala teatri väike saal
14.00 VANT-i mõttetalgud Sakala keskus
19.00 «Mee hind» Ugala teatri väike saal
L 16
19.00 Kõrsikud «Sinu südames» Sakala keskus
17.00 «Kalmistuklubi» Ugala teatri suur saal
*Sündmused 16. oktoobri seisuga
R 15

Pauluse kirik
Koguduse kantselei on avatud T—R kella 10—15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

Jaani kirik
Igal pühapäeval kell 10 armulauaga jumalateenistus ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.
17. novembril kell 10 leeriaastapäeva missa 10 ja 20 aastat tagasi leeris käinutele. Palume eelnevalt ühendust võtta sekretäri-juhiabiga telefonil 5344 2412 või e-posti aadressil viljandi.jaani@
eelk.ee.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk t 8
Simson von Seakyli skulptuurinäitus «Paugutaja Seakülast». Eksponeeritud on umbes 30 pronksfiguuri ja fotod tema tellimustöödest. Seaküla Simsoni suuremad tööd on PÖFF-i hundi kuju Solarise keskuses Tallinnas, «Siil» Siili tänavas Tartus, «Lehm» Karjamaa pargis Tallinnas, Pitka monument Kanadas, Arvo Pärdile
pühendatud «Noormees jalgrattaga» Rakveres, Nikolai von Glehni skulptuur Nõmmel Tallinnas, «Alutaguse hirv» Jõhvi ringteel,
«Viikingilaev» Sipoos Soomes ning tuvikujulised teetõkised Tallinnas.
Kuni 24. oktoobrini Villu Plinki ja Silja Saarepuu näitus «Tagalased». Tagalased on väikesed inimesed. Ühest küljest on tegemist
naivistliku peegeltuletisega sõnast eestlased, teisalt aga iseloomustava väljendiga. Peegeldades väikeste inimeste toimetusi Maal
ja maalide taga on käesolev näitus tema tagalaste pühendus kõigile tagalastele.
Jasper Zoova näitus «Jaamad ja loomad». Eksponeeritud on võrkskulptuurid ja õlimaalid. Maalidel on kujutatud mõttejaamu, mis
on justkui aknad teistesse dimensioonidesse. Kunstnik kasutab
erksaid värve ja jõulisi kujundeid, mida vastavalt publiku teadvusetasandile võib vaadelda mitmeti. Võrkskulptuurid seevastu tasakaalustavad oma õrna poolläbipaistvusega maalide kirjusust.
Eesmärgiks on harmoonia, õnne seisund ja rahu. Näitust võib külastada lastega, kes saavad kunstniku pilte koloreerida ja ideid
edasi arendada.

alustas taas


VERONIKA RAUDSEPP
LINNUPUU,
projekti koordinaator

Mullu sügisel alanud
uudistemäng «Kultuurikonks» alustas teist hooaega.
Iga kuu saavad osalejad vastamiseks kaheksa gümnaasiuminoorte koostatud küsimust. Vahekokkuvõte tehakse jõulude paiku
ning viktoriin lõpeb kevadel.
«Kultuurikonksu» küsimused on
koostatud ajalehe Sakala ja kultuuriväljaannete värskete numbrite põhjal. Paremaid lahendajaid
tunnustatakse iga kuu oktoobrist
märtsini. Esimese vooru küsimustele oodatakse vastuseid 26. oktoobrini. Oktoobrikuu parimatele jagavad auhindu Aivar Trall-

mann ja pärimusmuusika keskus
ning kõigi osalejate vahel loositakse Rahva Raamatu kinkekaarte ja muid toredaid auhindu.
Üldvõitjad selguvad aprillis pidulikul lõpuüritusel.
Viktoriinisarjas osalejaid on lubanud auhindadega üllatada
koostööpartnerid Aivar Trallmann, pärimusmuusika keskus,
Viljandi linnavalitsuse turismiamet, Viljandi spordikeskus, teater Ugala ja kontserdikorraldaja
Juhan Nöps. Linnaraamatukogu
premeerib vastajaid Eesti kultuurkapitali toel.
 Rohkem teavet viktoriini
kohta saab Viljandi
linnaraamatukogu
kodulehelt ja kirjutades
e-posti aadressil
kultuurikonks@gmail.com.

Viljandlased Jaan
Rieti fotodel

VERONIKA RAUDSEPP
LINNUPUU
See aasta on kultuurirahvale väga tähtis — keskendutakse kultuuripärandile. Viljandi vaatevinklist vaadatuna on põhjusi
kogukonna kultuuripärandi
väärtustamiseks enamgi, sest äsja tähistas linn 730. aastapäeva
ning kevadel möödus meie tuntuima fotograafi Jaan Rieti sünnist 140 aastat.
Jaan Rietit (1873—1952) võib
õigusega pidada Viljandi meisterfotograafiks, kes oli tuntud
ennekõike ateljee- ja portreefotograafina. Viljandi muuseumi
fotokogus säilitatakse valikut

Jaan Rieti pildistatud meie linnale oluliste inimeste fotodest.
Nende Viljandiga otseselt või
kaudselt seotud inimeste tutvustamiseks koostas linnaraamatukogu muuseumis olevate fotode
põhjal näituse «Viljandlased
Jaan Rieti fotodel».
18. oktoobril avatud näituse
kuraator on Veronika Raudsepp
Linnupuu Viljandi linnaraamatukogust ning selle kujundas ja
vormistas Mati Roosalu osaühingust Maksifoto. Väljapanek
valmis tänu Viljandi linnavalitsuse toetusele ning seda saab
vaadata raamatukogu trepihallis 30. novembrini.

Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna t 11/1
Viljandi linna 730. aastapäevale pühendatud näitus «Viljandi lugudes ja lauludes» Lugemissaal
Sakala keskus, Tallinna t 5
Maie Kaasiku fotonäitus «Ajast ja arust». Hobifotograaf Maie Kaasik on oma piltidel jäädvustanud hetki, mis, nagu pealkirigi juhatab, viivad mõtted ajale. Näeme fotodel stseene vanadest majadest, roostes jalgrattast, tolmu alla mattunud pudelitest ning ammu kuivanud lilledest. Kõik muutub, laguneb ning sulab taas loodusesse. Sügis on aeg, kus tunnetada selles kaduvikus omamoodi ilu ja poeesiat. Maie Kaasiku tööd pakuvad hetkeks aega hinge
tõmmata ning mõelda neile lihtsatele asjadele, mis elus märkamist ja hoidmist väärivad.
Viljandi muuseum, Kindral Laidoneri plats 10
Näitus «Igaviku märgid — sümbolitesse talletatud tarkus». Kirikusümbolitest näituse idee autori, koostaja ja projektijuhi Hedi
Vilumaa sõnul leiavad näitusel fotode ja eksponaatide abil kajastamist sümbolid Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) Viljandi
praostkonna kirikutest. Viljandimaa kirikutes on hulgaliselt vanemaid või uuemaid kiriklikke sümboleid: kukk või rist kirikutornis,
kala ja silm, viinamarjad, lammas või härg jpm.
Enamik kunstilise ja ajaloolise väärtusega ehitisi, aga ka praeguseks juba muinsuskaitsealust vara, tekstiile ja muid kirikutes kasutatavaid esemeid on läbi aegade kaunistatud kindlate märkide
ja sümbolitega. Miks on nii ja mida need tähendavad?
Väljapanek on suunatud eri vanuserühmadele asjaarmastajatest
professionaalideni, samuti koolidele ajaloo-, kodu- ja kultuuriloo
ning usundiõpetuse õppekäikudeks. Koolid saavad kokkuleppel
näituse koostajaga tellida vastavaid loenguid ja muuseumitunde.
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Ansambel
Tenores
di Bitti
Sardiiniast

Vanamuusika vaim

AIVAR TRALLMANN

Muusikaelu sügishooaeg
on alanud väärikalt: kitarrifestival, pärimusmuusika
festivali lõikuspidu ja etnokulpide jagamine ning
sarja «MuusikaSündmus»
hooaja avakontserdid.
Rahvusvaheliselt tuntud nimed
ja meie oma tipptegijad. Muusikat on olnud ja tuleb veelgi.
Suvel 28. korda toimunud Viljandi vanamuusika festival ei
taha jääda ainult «suvelinnuks», pakkudes kuulajaile teraapilist toimet, müstilisust ja
fantaasia ergutamist ainult
ühel juulikuu nädalal. Esimest
korda leiab aset festivali jätk —
sel aastal küll ainult ühe kontserdiga.
Kolmapäeval, 30. oktoobril
laulab Viljandi pärimusmuusika
aidas vokaalkvartett Tenores di
Bitti Sardiiniast. Ansambel kannab endas 3000 aasta vanust
(sic!) polüfoonilise ülemheliderikka laulmise traditsiooni, mis
on sündinud sellel Vahemere
saarel ja on sealsetes külades
praeguseni elujõuline.
Tenores di Bittit peetakse selle

Muusika Viljandi Büroo /
MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival eestkostel:
• K, 30.10 kl 19 pärimusmuusika aidas TENORES DI
BITTI
• N, 28.11 kl 19 kohvikus Fellin RAIVO TAFENAU 50
• E, 02.12 kl 19 pärimusmuusika aidas «TANGOLAULUD»
• P, 15.12 kl 16 pärimusmuusika aidas KRISTJAN
RANDALU JA PREZIOSO
• R, 20.12 kl 18 pärimusmuusika aidas EESTI RAHVUSMEESKOOR

žanri üheks silmapaistvamaks
esitajaks. Nende arhailine muusikatunnetus, jõuline kõla ja
perfektne häälestumisoskus tugineb poisikesepõlvest alguse
saanud kooslaulmisele, mis on
seotud sügava ajaloo, religiooni
ja oma muusikaliste juurte tunnetusega.
Ees on palju põnevat, mille
kohta rohkem infot leiab www.
kultuurikava.ee ja www.folk.ee.

