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Fotod: Silver Tõnisson
Varasuvised hansapäevad on tänavu 3.- 5. juunini ning toovad Viljandisse kolm päeva vältava hansaajastust inspireeritud melu ja pidustustega linnafestivali.

XXX Viljandi hansapäevad avavad suvehooaja
Maris Aarna,

Sakala keskuse projektijuht

3. juuni õhtul avatakse XXX
Viljandi hansapäevad.
Avaõhtu üritused saavad
alguse kell 18 Ugala tiigi
kaldalt algava rongkäiguga.

Tänavused hansapäevad avatakse 3. juuni õhtul kell 18.30
Kantrekülas asetleidval kohvikuööl Vene tänav 23 platsil. Kell
18 kogunetakse Ugala tiigi kaldale, et ühises rongkäigus liikuda hansapäevade avamise tseremooniale. Kontserdil esineb
Norman Salumäe. Seejärel saab
hakata nautima kohvikuööd,
kus kohalikud toiduentusiastid
ning kapigurmaanid avavad
oma hoovid, salasopid ja kuuribaarid kogu linnarahvale.
Lisaks kohvikutrajektoorile on
Kantreküla keskmesse esimest
korda koondumas hubane kohvikuala ja üheõhtune melomaanikeskus koos õdusate õpitubade ning minevikku startivate
giidituuridega. Külastajaid
ootavad muusika, kunstiakt
sioonid ja hulgaliselt agulihoovide ilu.

Kohvikuöö Kantrekülas kestab
südaööni.
3. juuni lõpetab harukordne
muusikasündmus Ugala tiigi
kaldal, kus öökontserdi annab
soul’i ja R&B laulja Rita Ray. Lisaks heale muusikale toob kontsert kokku valgusmängu ja kujunduslahenduse, mis on loodud just selle ürituse jaoks ning
annab suveööle erilise atmosfääri. Kontserdile pääseb piletiga, mille saab soetada Piletilevist.
Hansapäevade programm hakkab pihta aga juba 3. juuni päeval enne õhtuseid avasündmusi. Kell 15 saab linnastaadionil
alguse reedeni vältav jalgpalliturniir «Hansacup 2022». Kell
21 on kõik jooksuhuvilised
oodatud linnastaadionile «MyFit RUN» tunnijooksule. Kell 21
algab kunstmuruväljakul ööjalgpall.
4. juunil, hansapäevade teise
päeva hommikul kell 10 saab alguse suur hansa käsitöölaat. Vanalinna tänavaile on oodata
kaubavalikut mitmesajalt käsitööliselt-kaupmehelt Eestist ja
mujalt. Kauplejad pakuvad
omavalmistatud, omakasvata-

tud, käsitsi tehtud, algupärast
või rahvuslikku kaupa.
Hommikul kell 10 algab Viljandi järvel Eesti SUP (aerulaua) karikasarja etapp ning kell
14 lauluväljakul võistlus Viljandi rammumehe ja rammunaise
tiitlile. Põnevaid sportlikke tegevusi jagub sellesse päeva teisigi.
Kahe päeva vältel saavad külastajad nautida mitmekesist
kultuuri- ja spordiprogrammi
eri aladel ja lavadel. Hansapäevade kavale lisavad seekord
värskust ka kontserdid Viljandi
järve rannas ja Jaani kirikus
ning esimest korda on külastajatele avatud keskaja ala ja pärandilinn Viljandi ala.
Teatrihoov on oma programmi
ja kohvikuga sel korral samuti
uues asukohas, otse hansapäevade südames, vanalinnas Lossi tänav 11a asuvas Teatriaidas.
Hea meel on võõrustada Viljandi hansapäevadel ka Läti
hansalinnade Valmiera, Cēsise,
Kuldīga, Limbaži ja Straupe
esindajaid, kes Johan Laidoneri
platsil tutvustavad oma linnu ja
piirkondi ning esitlevad värvikat kultuuriprogrammi.

Hansapäevade teise päeva lõpetavad kaks suurt kontserti.
Kell 21.30 saab Viljandi järve
rannas alguse «Hansapäevade
järvekontsert. Vaiko Eplik ja
Adeele». Laulja ja näitleja Adeele esitab omaloomingulisi laule,
mis on inspireeritud kodust, lapsepõlvest, perekonnast ja artisti
enda sisemistest saltodest. Lisaks võtab ta koos kitarrist Jaan
Jaagoga kavva täiesti uued lood,
mis pärinevad Joni Mitchelli,
Alicia Keysi ja teiste geniaalsete
naisartistide sulest. Ansamblites Clair’s Birthday, Ruffus, Koer,
Eliit ja Joyguns tegev olnud artist ja väga produktiivne muusik
Vaiko Eplik esitab sel kontserdil
oma lugude paremikku kitarril.
Samal õhtul kell 22 annab Jaani kirikus Hortus Musicus kontserdi «Kuldne keskaeg». Järvekontserdi nautimiseks on tarvis
osta pilet, kuid kirikukontserdile on sissepääs kõigile prii.
5. juunil, hansapäevade viimasel päeval on veel avatud suur
hansa käsitöölaat, jätkub kultuuri- ja spordiprogramm. Kell
13 on kõik oodatud kaasa elama XXVI Trepimäe jooksule, kus
selgub, kes on sel aastal kõige

kiirem treppidest üles jooksja.
Linnalaval annab kell 14 oma
lõppkontserdi festival-laager
«Torupill ja karmoška» – «Pärimusmuusika meil ja mujal»
ning kell 15 algab hansapäevade lõppkontsert, kus lavale tuleb Minimal Wind.
Lisaks eelnevalt mainitule on
hansapäevadel laste- ja noorteala koos Ranna Rantšo farmiloomade loomaaiaga teisel Kirsimäel, Kunsttükkide Tänav

Viljandi
arvudes

Täis Tähti Pikal tänaval, kultuuriklubi Wimka kultuuriakadeemia Vilma maja hoovis, Viljandi
muuseumi giidituurid muuseumis ning spordiprogramm Viljandi järve rannas, linnastaadionil, kunstmuruväljakul ja Trepimäel.
Lisainfo ja hansapäevade
programm on leitavad aadressil
hansa.viljandi.ee. Jälgi hansapäevade tegemisi ka Facebookis
ja Instagramis.

• Registreeritud elanikke: 16 622
• Sünnid aprillis: 5
• Registreeritud töötuid: 410
• Töötusprotsent: 5,6*
• Vabad töökohad: 243*
• Keskmine palk: 1378*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike su-

hete spetsialist Maarja Evert, tel 5301 7750, e-post maarja.evert@viljandi.ee.
Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Juhan-Mart Salumäe,

tode kämpingut, Eestis 58, Lätis 81 ja vaid Leedus vähem kui
Eestis – 53. Kas me tõesti ei
soovi rohkem turiste, kes jätaks
meile portsu eurosid ja viiks
Eesti ilusaima linna kuvandi
maailma. Rääkisin möödunud
sügisel taristu loomise teemal
rannakohviku Bangalo tublide
eestvedajate Ralf Sitska ja
Bruno Ausperega. Huvi oli
noortel suur. Mine tea, äkki
teevadki ära. Tahaks loota.

Viljandi ei ole klassikaline turismilinn, kuhu tuldaks nädalateks
ranna- või suusapuhkust veetma. Viljandi tõmbenumbriks turistidele on eeskätt kultuuri- ja
spordisündmused. Seega saame
oma restoranid, kohvikud ja hotellid täita külastajatega eelkõige atraktiivsete sündmuste korraldamise ja nende reklaamimise teel. Loomulikult annaks olu-

lise tõuke turismipotentsiaali
arendamisele veekeskuse ja
spaahotelli valmimine ning nüüdisaegse tennisehalli rajamine.
Õhtune Ugala, pärimusmuusika aida või kirikukontserdi külastus, ööbimine hotellis ja päevane veekeskuse külastus oleks
atraktiivne turismipakett, mis
moodustaks erinevaid valdkondi toetava terviku ning mitme-

kesistaks vaba aja veetmise võimalusi Viljandis.
Seni ei ole me suutnud piisavalt ära kasutada meie ilusat
loodust, järve ja lossimägede
potentsiaali ning Viljandi romantilist olemust. Alakasutatud
on ka lauluväljak ja hädasti remonti vajav esindusstaadion.
Linna tehtav reklaam võiks olla märgatavam ja süsteemsem.

Puhkuse veedame kõik Viljandis! Viljandi on puhkusele ja turismile orienteeritud linn ja jääb
selleks!
Siin on looduslikud eeldused
nagu rohelus, järv Viljandi ürgorus, Valuoja ja Uueveski-Kösti
org. Ka kultuuri- ja spordivõimalused, lossimäed, Ugala, pärimusmuusika ait ja kultuuriakadeemia, Kondase keskus ja maasikad. Me kanname välja rahvakultuuri ja -spordipealinna rolli.
Linnas on palju rikkumata loodust ning tegelikult elab kogu

maakond «Ürgses rütmis», kiviviske kaugusel on ka Võrtsjärv
ja Soomaa.
Viljandi järv ja selle ümbrus on
tõeline pärl, turismipiirkonna
süda: veekeskuse ala, rand, ujumisala, staadion, tenniseväljakud, rannapallimängu väljakud,
vaikse puhkuse ja jalutamise
võimalused, haljastus. Vaja on
Huntaugu ujumiskoht paremaks
teha.
Uus sporditaristu Männimäel:
jalkahall, skatepark’i ehitus,
kooli staadioni värskendamine.

Peame uuendama ka kooli ujula, ehitama saunad.
Tulevikku vaadates: minu veetud uue arengukava protsessis
käidi välja kultuuripromenaadi
idee; taastame vabadussõjas
langenute mälestussamba; kaasava eelarvega saavad Uueveski basseinid paremasse korda;
oruga jätkame.
Kõigis neis arendustes loome
vaba aja veetmise võimalused
oma inimestele ja ka külalistele. Ilusat kevadet ja peagi algavat suve!

Kui laenata kooli hindamissüsteemist väljendit, siis ütleksin
«asjalik neli». Majutuskohti on
viimaste aastatega juurde tulnud ning kohti leiavad nii vähenõudlikud kui ka ekstravagantsust otsivad kliendid. Samas
kõrghooajal võib olla ikkagi
kohtade puudujääki ning siin on
arenguruumi. Kuid eks peab
olema ka põhjust siia tulekuks.

Tänu teatri, pärimusmuusika
aida ja kultuurikorraldajate tööle on meil ka atraktiivne kultuuriprogramm, kuid paljud kultuurisündmused kipuvad jääma
ühte hooaega. Aastat läbiva kultuuri- ja meelelahutusprogrammi pakkumiseks peame veel
pingutama. Realiseerimata külastuskeskuse potentsiaal on Viljandi muuseumil.

Talihooaeg on siinsetele ettevõtjatele paratamatult keeruline ning taliturismi arendamine
vajab jätkuvalt tähelepanu. See
kõik eeldab terviklikku teemaarendust, sest ainult spordile, kultuurile või mõnele kolmandale valdkonnale ei saa
lootma jääda. Lahendused saavad tulla vaid koostöös erasektoriga.

Viljandi puhkemajanduse olukord on «lootusrikas». Viljandil
on tänu oma imekaunile looduskeskkonnale ja hubasele vanalinnale suurepärased väljavaated olla kogu maailma ja kodumaistele huvireisijatele ahvatlev sihtkoht. Koroonapandeemia on tugevalt mõjutanud
kogu vaba aja veetmisega seotud ettevõtlust ja põhjustanud
ka majanduslikku kahju.
Teiselt poolt on kriis lükanud
edasi Viljandi olulisimat puhkemajanduse valdkonna investee-

ringut, milleks on veekeskus.
Kui poleks ette näidata Viljandi mõisat uhkeks butiikhotelliks rekonstrueerituna, siis
võiks seda koroona tõttu veekeskuse ehituse venimise juttu
isegi uskuma jääda. Teades, kui
keerukas töö on muinsuskaitselise objekti rekonstrueerimine
ja mõistes, et mõisa kordategemine langes täpselt samasse
aega, kui oleks pidanud käima
veekeskuse ehitus, arvan, et
põhjus on mujal. Ühel puhul oli
omanikul olemas tahe ja sihi-

kindlus idee elluviimiseks. Veekeskuse arendajal on taskus
aga linnaeelarvest rahalist toetust lubav leping, kuid ilma
arendaja tahteta ei piisa ka sellest.
Viljandi puhkemajandus vajab
järgmist arenguhüpet ning see
eeldab linnalt algatusvõimet,
tugevat visiooni ja tegutsemisjulgust. Praegu ei näe ma kahjuks ühtegi neist ja kui neid ei
ole, jääbki ka puhkemajanduse
olukord «lootusrikkaks».

Valimisliidu Südamega Viljandis
saadikurühma esimees
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seaduse § 41 lg 1 p 3 ja jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2 alusel.
Nõuetekohane keskkonnaloa
taotlus registreeriti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 2. mail 2022 numbriga TKL/1011945-3 menetluse
number M-119462 all. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva. Keskkonnaloa taotluse menetlusse
võtmise teade on avaldatud
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult
e-posti aadressil info@
keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pärnu maakond,
Pärnu linn, Pikk 20a.

Keskerakonna saadikurühma

Ri

Keskkonnaamet teatab, et on
võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Artelli t 15, Kristiine linnaosa,
Tallinn, Harju maakond) keskkonnaloa taotluse jäätmete
(paber ja kartong, plast, kummi, paber ja kartongpakendid,
plastpakendid jms) käitlemiseks (sorteerimine, ümberpakkimine, ladustamine) aadressil Metsküla tee 4 (katastritunnus 89718:001:0520), Viljandi linn, Viljandi maakond
ja Metsküla tee 4 (katastritunnus 62904:001:1190), Mustivere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. Menetluse
jooksul on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.
Keskkonnaluba antakse
keskkonnaseadustiku üldosa

jutusvõimaluste eest ja nagu
öeldud, korraldajad ürituste sisu eest.
Mis aga puudu on? Ei väsi
ma kordamast juba ammust
teemat – sellises suurepärases
suvituslinnas nagu Viljandi ei
ole matkaautodele ja matkabussidele vajalikku taristut
(loe: teenindus-, parkimis- ja
puhkeala). Veebilehe www.
camping.info andmetel on Euroopas kokku 23 100 matkaau-

Isamaa saadikurühma esimees

Helmut Hallemaa,

Keskkonnaamet
teatab Eesti
Keskkonnateenused
AS-i esitatud
keskkonnaloa
taotluse menetlusse
võtmisest

Hea ja toimiv puhkemajandus
eeldab valdkonnas tegutsevate
osapoolte läbimõeldud ja koordineeritud tegevusi ning taristut. Sellega tundub Viljandis
kõik korras olevat – korraldajaid jagub ja taristut ka. Linn on
hoolitsenud järveäärse piirkonna arendamise eest ning kultuurikorraldajad ei sõida üksteisele oma üritustega sisse,
vaid enne räägivad omavahel
läbi. Ettevõtjad hoolitsevad ma-

liige

ää

Toetust antakse perioodil
2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. aprillini
(kaasa arvatud) tarbitud energia kulude osaliseks katmiseks.
Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale
80 protsendi ulatuses energia
koguhinna osast, mis ületab
kuu keskmisena järgmisi väärtusi:
• elekter 12 s/kWh;
• gaas 4,9 s/kWh;
• kaugkütte 7,8 s/kWh, aga
mitte vähem, kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu
seisuga.
Toetuse saamise sissetulekupiir pere esimese liikme kohta on 1126 eurot kuus, iga
järgmise vähemalt 14-aastase
pereliikme kohta 563 eurot ja
alla 14-aastase lapse kohta
337,80 eurot. Näiteks viieliikmelise leibkonna (kolm vähemalt 14-aastast ning kaks alla
14-aastast liiget) toetuse saa-

mise piir on: 1126 (pere esimene vähemalt 14-aastane liige) + 563 (vähemalt 14-aastane liige) + 563 (vähemalt
14-aastane liige) + 337,80
(alla 14-aastane liige) +
337,80 (alla 14-aastane liige)
= 2928 eurot kuus.
Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu
kohta vastavalt taotleja soovile. Kui esitada mitme kuu kulu korraga, siis võetakse
s/kWh ja sissetuleku andmed
kokku ning arvestatakse ühe
kuu keskmisega. Alla 10 euro
toetust välja ei maksta.
Toetuse saamiseks peab sotsiaalametile (Laidoneri plats
5a) esitama energiataotluse
ning vastavate kuude energiaarved või täitma taotluse ekeskkonnas.
Rohkem infot toetuse kohta:
Karin Kiis, telefon: 435 4759;
528 3723, e-post karin.kiis@
viljandi.ee ja Gaide Mikkor,
telefon: 435 4761; 5368 2821,
e-post gaide.mikkor@viljandi.
ee või Viljandi linnavalitsuse
koduleheküljelt www.viljandi.
ee/energiakulude-kallinemise-mojude-leevendamise-toetus.

Milline on teie hinnangul Viljandi puhkemajanduse olukord ning
milliseid võimalusi näete selle arendamiseks?
Pä

Viljandi Linnavalitsuse
sotsiaalamet ootab 12.
juunini (kaasa arvatud)
energiatoetuse taotlusi.

Viljandi Linnavolikogu

n

Sotsiaalamet
ootab
energiatoetuse
taotlusi

Ando Kiviberg,
Erakonna Eesti 200

saadikurühma esimees

EKRE saadikurühmalt kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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[Eel]arvamusfestival ootab
aruteluteemasid
Heldi Ruiso

Loova Viljandi eestvedaja ja
[eel]arvamusfestivali korraldaja

Liikluskorraldus Viljandi
hansapäevade ajal
Viljandi hansapäevade tõttu
on 3.-5. juunini muutunud
liikluskorraldus kesk- ja
vanalinna piirkonnas ning 3.
juunil ka Kantrekülas.

Hansaala sisse jäävad (vaata
kaardilt) Vabaduse plats, lauluväljak, Tasuja puiestee, Kauba,
Pikk, Munga, Sepa, Lossi ja Väi-

ke-Turu tänav, Johan Laidoneri
plats ja Lutsu tänava lõik platsi
kõrval, Trepimägi, Viljandi järve
rand, lossimäed ja Kantreküla.
Tasuja puiesteel on liiklemine
ja parkimine keelatud 4. juuni
kella 6-st kuni 5. juuni kella 20ni, Vaksali tänaval 3. juuni kella
6-st kuni 4. juuni kella 6-ni.
Hansalaada piirkonnas on liikle-

mine ja parkimine keelatud 4.
juuni kella 6-st kuni 5. juuni kella 16-ni. Kantrekülas tuleb aga
liikluspiirangutega arvestada 3.
juuni pärastlõunast südaööni.
Vana- ja kesklinna elanikud
ning äripindade omanikud saavad hansapäevadel liigelda autolubade alusel ainult 4. juuni
kella 20-st kuni 5. juuni kella

6-ni. Nimelisi autolube sealsetele elanikele ja äripindade omanikele väljastatakse Sakala keskuses (Tallinna t 5) alates 30.
maist tööpäeviti kella 10–19.
Tavapärane liikluskorraldus
taastub 5. juunil kell 16.
Viljandi hansapäevade meeskond tänab mõistva suhtumise
eest!

Muusikakooli uute õpilaste vastuvõtt
Viljandi Muusikakooli uute
kooliealiste õpilaste
konsultatsioonid ja
vastuvõtukatsed 2022/2023.
õppeaastaks on 6.–8. juunini
muusikakooli hoones
Jakobsoni tänav 16, Viljandi.

Vastuvõtt kooli käib musikaal-

suskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist
kuulmist, mälu, viisipidamist ja
rütmitunnet. Igale lapsele on
plaanitud individuaalne 15-minutiline konsultatsioon, kus
harjutatakse läbi katsel tehtavad analoogsed harjutused.
Konsultatsioonile järgneb kohe

vastuvõtukatse. Vastuvõtuks tuleb end registreerida e-posti
aadressil info@viljandimuusikakool.ee või telefonil 5554 7055.
Et lastele ja lastevanematele
näidata, kuidas muusikakool
seestpoolt välja näeb, mida seal
tehakse ja milliseid pille saab
õppida, on 2. juunil lahtiste us-

te päev. Avatud uste päeval kell
18 on pillimängust huvitatud
lastele ja vanematele kontsert
«Muusika ja lapsed». Koolis
saab vabalt ringi liikuda enne ja
pärast kontserti.
Lisainformatsiooni saab vaadata
kooli
kodulehelt
www.viljandimuusikakool.ee.

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE ROLL LINNAVALITSUSE LIIKMENA?

Kui üldiselt vastata, siis minu roll linnavalitsuse liikmena on esindada Viljandi linna ning seista selle kodanike heaolu eest.
Tööülesanded on aga enamjaolt seotud spordi ja hariduse valdkonnaga.
MILLEGA PEALE LINNAVALITSUSE TÖÖS OSALEMISE VEEL TEGELETE?

Töötan Viljandi spordikoolis lauatennisetreenerina ning olen 5 aastase tütre ja 3 aastase poja isa.
Kui laste kõrvalt aega üle jääb, siis teen meelsasti ka ise hobi korras sporti.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Viljandi on minu arvates kaunis ja kodune ning paraja suurusega
linn. Meeldib kompaktsus, kõik on käeulatuses ja igale poole on
võimalik jala minna.
Foto: Mati Sereda

KERT VILLEMS,

linnavalitsuse liige

Kümnendat sünnipäeva pidava arvamusfestivali soojendus
on tänavu Viljandis, kus saab
ühe päeva jooksul arutleda nii
kohalike kui ka globaalsete
teemade üle. Oma teema saab
igaüks [eel]arvamusfestivali
programmi pakkuda 25. maini kestvas ideekorjes.
«Mul on äärmiselt hea meel,
et [eel]arvamusfestivalide formaat on pärast väikest pausi
tagasi! Kuna arvamusfestivali
ideekorje sõel on väga tihe, siis
ei pruugi kõik kogukondlikud
teemad programmi pääseda.
[Eel]arvamusfestivalid aga loovad suurepärase platvormi, kus
ka kohalike teemade üle süvitsi arutada. Eriti õnnelikuks
teeb, et Viljandis veab [eel]arvamusfestivali eest kogukond
Loov Viljandi, kes haaras ideest
suure innuga kinni ja asus silmade särades kohe tegutsema,» rääkis arvamusfestivali
eestvedaja Kaspar Tammist.
[Eel]arvamusfestival leiab
suvel Viljandis aset esimest
korda. «Viljandi on oma uues
ärksuses ja kogukondlikus aktiivsuses selliseks ettevõtmiseks kindlasti valmis. Siinsetel
elanikel on aina rohkem soovi, uudishimu, valmidust ja

vastutust, et mõelda kaasa nii
oma kodukandiga seotud teemadel kui ka laiemalt,» sõnas
Loova Viljandi eestvedaja ja
[eel]arvamusfestivali korraldaja Heldi Ruiso.
Ruiso sõnul on ideekorjesse
oodatud kõik teemad alates sellest, kuidas kliimamuutustega
toime tulla kuni selleni, kuidas
Viljandi-sugustes väikelinnades
targemalt linnaruumi kujundada. «Soovime [eel]arvamusfestivalil jõuda ka konkreetsete lahendusteni, mis aitavad Viljandi linna ja kogu Lõuna-Eestit
eeskujulikult arendada. [Eel]arvamusfestival on koht, kus kõik
Viljandi inimesed ühiselt linna
uute arengukava plaanide üle
arutada saavad. See on hea võimalus kaaslinlastega koosloomist harjutada ning mõelda
kaasa nii väikese kodulinna potentsiaali kui ka laiemalt Lõuna-Eesti võimalikele tuleviku
stsenaariumite üle,» ütles
Ruiso. Ainus kriteerium idee
esitamiseks on valmisolek arutelu ise ka ära korraldada.
[Eel]arvamusfestivali programmi pääsenud aruteluideed
valitakse välja juuni alguses,
festival ise on 9. juulil. Lisainfot ja ideekorje ankeedi leiab
festivali koduleheküljelt www.
arvamusfestival.ee/viljandieelarvamusfestival ja Facebooki lehelt Loov Viljandi.

Räägi kaasa
linna arengu
kavandamisel
Hea viljandlane!
Koostamisel on Viljandi linna
uus arengukava, mille eesmärk on määrata linna arengu suunad ja investeeringud
lähiaastateks.
Ootame viljandlasi kaasa
mõtlema ja rääkima, millised
on olulised lahendamist vajavad probleemid ja millised tegevused peaksime ellu viima,
et muuta meie linn kodusemaks ja paremaks paigaks.
Palume teil osaleda rahuloluküsitluses, mille
ankeet avaneb
QRkoodi abil
või aadressil
https://
www.ankeet.ee/a/getowe.
Paberankeet on saadaval Vil-

Kutsume teid
osalema rahvakohtumistel
•2
 3. mail kell 18 Viljandi
Paalalinna Kool (Paala tee
46), söökla
• 24. mail kell 18 Viljandi
Kesklinna Kool (Uueveski
tee 1), I korruse ruum 143
• 25. mail kell 18 Viljandi
Jakobsoni Kool (Riia mnt
91), III korruse auditoorium

jandi linnaraamatukogus (Tallinna tänav 11/1) ja Viljandi
raekojas (Linnu tänav 2).
Tulge ja rääkige kaasa Viljandi linna arengu kavandamisel!

Viljandi koolide lõpuaktused

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jakobsoni Kool – 17. juunil kell 16 kooli võimlas
Cleveroni Akadeemia – 17. juunil kell 16 Cleveronis
Paalalinna Kool – 18. juunil kell 11 kooli aulas
Kesklinna Kool – 18. juunil kell 12 Jakobsoni t 42 aulas
Waldorfi kool – 18. juunil kell 14 kooli hoovis
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia – 19. juunil kell 13 Ugala teatris
Kaare Kool – 21. juunil kell 15 kooli aulas
Täiskasvanute Gümnaasium – 22. juunil kell 14 kooli aulas
Viljandi Gümnaasium – 22. juunil kell 15 Ugala teatris
Muusikakool – 21. mail kell 13 Pärimusmuusika aidas
Kunstikool – 28. mail kell 17 kooli aulas
Huvikool – 7. juunil kell 14 kooli hoovis
Spordikool – 10. juunil kell 18 kooli suures saalis

Esmaspäev, 16. mai 2022
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Kultuuri- ja spordisündmused
Üritustest osavõtt on võimalik ainult täiesti tervetele inimestele, kes
täidavad kõiki viirusevastaseid ettevaatusabinõusid! Enne üritusele
minekut tasub kindlasti üle kontrollida, kas see ikka toimub.
MAI
E 16

T 17

K 18

N 19

R 20

L 21

17.00	Pärimusmuusikute kevadkontserdi esimene osa
Pärimusmuusika ait
18.00	Heitjate seeriavõistlus 2022 Paalalinna heiteväljak
19.00	Kogukonnakino: «Metsikud mehed» (Taani, 2021)
Forum Cinemas Centrum
19.00	«Shakespeare’i kogutud teosed» (Kuressaare teater)
Ugala teater
19.00	Filminädal 2022: «Kratt». Külas näitleja Alo Kurvits
WIMKA
11.00	«Kes on Punamütsike?» (Kuressaare teater) Ugala
teater
20.30 Filminädal 2022: «Ära» Kultuuriakadeemia Must saal
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
11.00 Pisipõnni tund Viljandi linnaraamatukogu
16.00 Pipa klubi Viljandi linnaraamatukogu
16.00	Filminädal 2022: «K nagu Kino, Kohting ja
Kadumine». Eesti kinokultuurist räägib Jaak Lõhmus
Vilma maja videostuudio
17.00	Viljandimaa orienteerumispäevakud Viljandi lossimäed
19.00	«Kõike head, vana toriseja» (Rakvere teater) Ugala
teater
19.00	Filminädal 2022: «Eeva Mägi filmiõhtu». Portreeõhtu
koos kolme filmi ja kohtumisega Kultuuriakadeemia
tantsumaja valge saal
12.00	XXV festivali «Teater kohvris» avamine Viljandi
nukuteater
12.30	XXV «Teater kohvris»: «Luigeprintsess» (Viljandi
nukuteater) Viljandi nukuteater
15.00	XXV «Teater kohvris»: «Maasika vihm» (vene keeles,
Vene nukuteater) Viljandi nukuteater
16.00	Anneli Banneri loeng «Vanad taluaia taimed – mis
nad on ja kuidas neid kasvatada» Viljandi muuseum
17.00	XXV «Teater kohvris»: «Väike siil» (vene keeles,
Ilmarine) Viljandi nukuteater
19.00 «Ema» Ugala teater
19.00 «Sume on öö» Ugala teater
20.00	Filminädal 2022: «Valgustus» Vilma maja videostuudio
9.30	Eesti noorte (PD) MV käsipallis Viljandi spordikeskus
10.00	XXV «Teater kohvris»: «Me lähme puhkama» (Harry
Gustavsoni pereteater) Viljandi nukuteater
14.00	XXV «Teater kohvris»: «Kook, väike suur põrsas»
(leedu keeles, nukuteater Kääbus) Viljandi nukuteater
16.00	XXV «Teater kohvris»: «Aafrika ehk Kuhu linnud
lendavad» (Mini Teater) Viljandi nukuteater
17.00	XXV «Teater kohvris»: «Suur Tõll» (Teater ProJekt)
Koidu seltsimaja
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00	Filminädal 2022: «Lend», TÜ VKA teatrikunsti 13.
lennu diplomifilm, külas režissöör Mihkel Kuusk
Kultuuriakadeemia peamaja auditoorium 128
9.30	Eesti noorte (PD) MV käsipallis Viljandi spordikeskus
10.00	XXV «Teater kohvris»: «Merekuninga kingitus» (vene
keeles, MTÜ Fonarik & Lamppu) Viljandi nukuteater
11.00	XXV «Teater kohvris»: «Vesidraakoni kingitus» (vene
keeles, teater Tuuleveski) Sakala keskus
11.00	Kontsertlavastus «Igaühel on südamelaul» Viljandi
lauluväljak
12.00	XXV «Teater kohvris»: «Tükelda mind …, aga
rokokoo stiilis» (itaalia keeles, Paolo Avateneo)
Viljandi nukuteater
14.00	XXV «Teater kohvris»: «Kook, väike suur põrsas»
(leedu keeles, nukuteater Kääbus) Viljandi nukuteater

P 22
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K 25

N 26
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P 29
E 30

T 31

15.00	XXV «Teater kohvris»: «Kes elab südames?» (leedu
keeles, Aitvaras) Sakala keskus
17.00	Filminädal 2022: «Kvantifitseerimise triloogia»
Jeremy Shaw’ filmide õhtu. Kultuuriakadeemia
tantsumaja valge saal
17.00 «Triller» Ugala teater
17.00 «Võrku püütud» Ugala teater
18.00 Muuseumiöö «Öös on unistusi» Viljandi muuseum
19.00	Eesti noorte MV jalgpallis U14: Viljandi JK Tulevik ja
Tartu JK Tammeka Valge Kunstmuruväljak
19.00	Kontsert: Duo Mann ja Juula & Wouter Vandenabeele
ja Jeroen Knapen Pärimusmuusika ait
19.55	The Metropolitan Opera ooper «Lucia di
Lammermoor» Forum Cinemas Centrum
9.30	Eesti noorte (PD) MV käsipallis Viljandi spordikeskus
10.00	XXV «Teater kohvris»: «UMKA – jääkarupoeg» (Teater
ProJekt) Koidu seltsimaja
11.00	XXV «Teater kohvris»: «Päikesekiir» (vene keeles,
MTÜ Nukuteater Lepatriinu) Koidu seltsimaja
13.30	Eesti noorte MV jalgpallis U11: Viljandi JK Tulevik
Kollane ja FC Otepää Kunstmuruväljak
17.00	Eesti MV jalgpallis Naiste Meistriliiga: JK Tulevik ja
Suure-Jaani Unitedi ÜN vs. JK Tabasalu
Kunstmuruväljak
18.00	Kogukonnakino: «Minu abikaasa lugu» (Ungari,
Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, 2021) Forum
Cinemas Centrum
19.00	Eesti MV jalgpallis I liiga: Viljandi JK Tulevik vs.
Harju JK Laagri Kunstmuruväljak
19.00 «Mitte praegu, kallis» (Endla teater) Ugala teater
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
16.00	Kultuuriakadeemia pärimus- ja rütmimuusika eriala
lõpetajate diplomikontsertide festival «Finale»
Pärimusmuusika ait
11.00 «Karu-Ott tahab magada» Viljandi nukuteater
9.30	Eesti noorte (PD) MV käsipallis Viljandi spordikeskus
18.00 Koolinoorte suvealguse pidu Sakala keskus
19.00 Muusikal «Once» Ugala teater
19.05 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
9.30	Eesti noorte (PD) MV käsipallis Viljandi spordikeskus
11.00 Aerutamise 200 m EKV etapp Paala järv
13.00	Eesti noorte MV jalgpallis U17: Viljandi JK Tulevik vs.
FC Kuressaare Kunstmuruväljak
15.00	Eesti MV jalgpallis I liiga: Viljandi JK Tulevik vs.
Viimsi JK Kunstmuruväljak
16.00	Viljandimaa laulu- ja tantsupidu «Keskpõrandale
kokku» Viljandi lauluväljak
17.00 «Arst» Ugala teater
17.00	Eesti noorte MV jalgpallis U15: Viljandi JK Tulevik vs.
FC Haabersti Kunstmuruväljak
17.00 «Üle oma varju» Ugala teater
20.15 Ugala kevadpidu Ugala teater
09.30 Eesti noorte (PD) MV käsipallis Viljandi spordikeskus
16.00 «Nif-Naf-Nufi lugu» Viljandi nukuteater
18.30	Kogukonnakino ja Valner Valme kinokool:
«Lagritsapitsa» (USA, 2021) Forum Cinemas
Centrum
18.00	VAK Staier seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion

JUUNI
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14.00 Viljandi lastekaitsepäev Vabaduse plats
11.00	Viljandi hansapäevad: sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
17.00	Korvpalliturniir 3 × 3 Hansa Ilutulestikud Viljandi
järve rand
18.00 XXX Viljandi hansapäevad Viljandi vanalinn
20.30	Minifestival «Torupill ja karmoška»: tantsuhoov
Viljandi Waldorfi kooli hoov

L 18

P 19

E 20

21.00	MyFit RUN Viljandi ühe tunni jooks Viljandi
linnastaadion
21.00 Viljandi hansapäevad: ööjalgpall Kunstmuruväljak
23.59	Hansapäevade öökontsert: Rita Ray Ugala tiigi kallas
09.00	Viljandi hansapäevad: sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
10.00	Eesti noorte MV jalgpallis U12: Viljandi JK Tulevik vs.
Pärnu JK Vaprus Must Kunstmuruväljak
10.00 Eesti SUP karikasarja I etapp Viljandi järv
10.00 XXX Viljandi hansapäevad Viljandi vanalinn
11.30	Eesti noorte MV jalgpallis U13: Viljandi JK Tulevik vs.
Tartu JK Tammeka Sinine Kunstmuruväljak
12.00 Hansamuuseumi giidituurid Viljandi muuseum
12.00 Laevamudelite võistlused Sõudeelling
12.00	Viljandi hansapäevad: Robin Hoodi vibulaskmine
Viljandi järve rand
15.00	Eesti MV jalgpallis naiste meistriliiga: JK Tulevik ja
Suure-Jaani Unitedi ÜN vs. Põlva FC Lootos
Kunstmuruväljak
15.00	Hansamuuseumi giidituurid Viljandi muuseum
16.30	Minifestival «Torupill ja karmoška»: Hartwin Dhoore
Hansapäevade lava
21.30	Hansapäevade järvekontsert: Vaiko Eplik ja Adeele
Viljandi järve rand
10.00	Viljandi hansapäevad: sõpruslinnade noorte
jalgpalliturniir Viljandi linnastaadion
10.00 XXX Viljandi hansapäevad Viljandi vanalinn
11.00 Petangiturniir «Hansa Candle» Petangiväljak
12.00	Eesti noorte MV jalgpallis U14: Viljandi JK Tulevik vs.
Pärnu JK Vaprus Kunstmuruväljak
12.00 Hansaaeroobika Viljandi järve rand
13.00	Viljandi hansapäevad: XXVII Trepimäe jooks Trepimägi
13.30	Eesti noorte MV jalgpallis U11: Viljandi JK Tulevik
Kollane vs. Tõrva JK Kunstmuruväljak
14.00	Minifestivali «Torupill ja karmoška» suur
lõppkontsert Hansapäevade lava
17.00 XXVII järvejooksu sari Viljandi järve rand
17.00	Avalik dialoog: «Laste- ja noortesõbralik linn
Viljandi?» Viljandi linnaraamatukogu
19.00	«Klaver tuleb külla 25!» – Rein Rannapi klaveriõhtu
Viljandi Pauluse kirik
10.00	Eriolümpia 5 × 5 Euroopa jalgpalliturniir Viljandi
linnastaadion
17.00	«OmaMood 10» näituse pidulik lõpetamine Viljandi
Kondase keskus
17.00	«Kunstnikud kogudes» esitleb: Edith Karlsoni näituse
avamine Viljandi muuseum
19.00	«OmaMood» moefilmide esilinastus Forum Cinemas
Centrum
10.00	Eesti noorte MV jalgpallis U12: Viljandi JK Tulevik vs.
Võru FC Helios Kunstmuruväljak
10.00	Eriolümpia 5 × 5 Euroopa jalgpalliturniir Viljandi
linnastaadion
13.00	Eesti noorte MV jalgpallis U17: U-17 Viljandi JK
Tulevik vs. U-17 JK Tabasalu Kunstmuruväljak
17.00	Eesti noorte MV jalgpallis U15: Viljandi JK Tulevik vs.
Tallinna FC Flora Rohevalged Kunstmuruväljak
10.00	Eriolümpia 5 × 5 Euroopa jalgpalliturniir Viljandi
linnastaadion
20.00 «Kolm musketäri» Õisu mõisa park
10.00	Eesti rannatennise GP sarja I etapp Viljandi järve rand
10.00 «Suvepinks 2022» Viljandi järve rand
10.00	Viljandi sulgpalliturniir Viljandi Kesklinna kooli võimla
15.00	Eesti MV jalgpallis, naiste meistriliiga: JK Tulevik ja
Suure-Jaani Unitedi ÜN vs. Tartu JK Tammeka
Viljandi linnastaadion
19.00 XXXII Jüri Lossmanni mälestusjooks Raekoja park
20.00 «Kolm musketäri» Õisu mõisa park
18.00 Heitjate seeriavõistlus 2022 Paalalinna heiteväljak

Näitused
KONDASE KESKUS,

Pikk tänav 8

16. maini saab vaadata pärimusmoe näitust «OmaMood 10».
29. maini on avatud tekstiilikunstnik Tiina Puhkani näitus
«Õnnelik aednik».

SAKALA KESKUS,

Tallinna tänav 5
29. maini saab vaadata Maret
Suurmets Kuura personaalnäitust «Merekarbikohin».
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

30. mail avatakse kõrgema
kunstikooli Pallas tudengi Joel
Vedru näitus «Illusioonide maailm».

31. maini on Trepigaleriis avatud
lasteaia Karlsson mudilaste näitus «Teeme rõõmuga». Sellel aastal saab lasteaed 45-aastaseks.

LINNAGALERII,

1. juunist on Trepigaleriis avatud Valdek Alberi karikatuuride
näitus. Raamatukogus on Valdek Alberi šaržide näitus.

Tallinna tänav 11/1
20. maini on avatud Viljandi
maakonna õpilaste kunsti- ja
käsitöönäitus «Minu kodukoht».
Esindatud on umbes 400 II ja
III kooliastme ning gümnaasiumi õpilaste tööd 17 koolist.

31. maini on 2. saali vitriinides
avatud Piia Männasoo kaisukate heategevuslik müüginäitus
«Ukraina laste heaks». Müügist

saadud tulu läheb Viljandi kunstikoolile, kes ostab selle eest Ukraina lastele kunstitarbeid.
8. juunini on lugejatele tutvumiseks väljapanek «Kliimamuutustest nii ja teisiti» ning eraldi
on esile toodud kirjastuse Tänapäev loodusteemaliste raamatute sari «Looduse lood». Alates
9. juunist saab 4. saalis lähemalt tutvuda raamatutega, mille abil on lihtne korraldada piknikuid ja aiapidusid.
VILJANDI MUUSEUM,

Laidoneri plats 10

28. maini on muuseumi teisel
korrusel avatud fotonäitus «Viljandimaa hobipiltnik Oskar Kivisild ja tema fotod».
18. juunini saab külastada näi-

tust 2021. aasta loodusfotovõistluse «Vereta jaht» parimatest piltidest. Projekt «Kunstnikud kogudes» toob kokku nüüdisaegse kunsti väljal tegutsevad loovisikud ja väikemuuseumid üle Eesti, et residentuuride,
sekkumiste, näituste ja sündmuste kaudu taasmõtestada
meie kultuuripärandit.
RÜKI GALERII,

Tartu tänav 7c
19. juunini on avatud Margit
Lõhmuse näitus «Ei saa läbi +–
Armastusetuba». Näituse helikujundaja on Kiwa.
VILJANDI VANA VEETORN,

Laidoneri plats 5

12. juunini on avatud näitus
«Tšehhi kindlused ja lossid».

GALERII IMAGI,

Tartu tänav 80b

PAULUSE KIRIK,

Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugalerii ootab huvilisi,
kellel palutakse helistada ette
telefonil 5367 7566. Info:
http://www.thegalerii.com.

Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud teisipäevast reedeni
kella 10–15 ning pühapäeviti tund enne ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.

ENN PÕLDROOSI ERAMUUSEUM,

JAANI KIRIK

Lossi tänav 2

Vahetuvad väljapanekud tutvustavad Enn Põldroosi maaliloomingut. Eramuuseum on avatud
tähtsamate ülelinnaliste suursündmuste ajal.
Avatud laupäeviti kella 12–18,
teistel aegadel kokkuleppel
Kondase keskusega (telefon
433 3986).

Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–15, teisipäeviti ja neljapäeviti kella
13–18.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
VILJANDI BAPTISTI KIRIK

Maramaa puiestee 1a
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.

