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Foto: Silver Tõnisson
Viljandis on Eesti Vabariigi 104. aastapäeval pidustused Vabaduse platsil ja kontsertmõtisklus pärimusmuusika aidas, mida linlased saavad jälgida veebi vahendusel.

Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva pidustused Viljandis
Viljandis tähistatakse Eesti
Vabariigi 104. sünnipäeva
traditsioonilise
iseseisvusmanifesti
lugemisega, perepäevaga
Vabaduse platsil ning
silmapaistvate linlaste
tunnustamisega Viljandi
pärimusmuusika aidas.
Kõik linlased on oodatud
üritustest osa saama!

24. veebruaril saab Viljandis vabariigi aastapäeva tähistamine
alguse juba hommikul. Päeva
tähtsündmus on kontsertmõtisklus ja pidulik linna aastapreemiate üleandmine pärimusmuusika aidas, mida linlased
saavad jälgida veebi vahendusel.
Sel aastal tuleb pidustuste
juures arvestada taas kord koroonaolukorraga ning seetõttu

on linnavalitsus otsustanud kõigi hea tervise säilimise huvides
linna kõrgeimate tunnustuste
üleandmiseks kutsuda kokku
vaid preemiate saajad. Kõik teised saavad sellest pidulikust
sündmusest soovi korral osa
veebi vahendusel, kuid võivad
kohale minna muudele selle
päeva üritustele.
Eesti sünnipäeva tähistamine
algab 24. veebruaril kell 10.30

iseseisvusmanifesti ettelugemisega kohtumaja juures. Seejärel
asetatakse pärjad Johan Laidoneri ratsamonumendile ning
kell 11 algab tänujumalateenistus Jaani kirikus.
Vabaduse platsil algab kell 11
perepäev, kus saab tutvuda jõustruktuuride väljanäituse ja
nende masinatega, tegutseda
Viljandi kunstikooli töötubades
ning kuulata kontserte. Vabadu-

Eesti Kirjameeste Seltsi
150. aastapäeva tähistamine
25. veebruaril möödub 150
aastat Eesti Kirjameeste
Seltsi asutamisest.
Organisatsiooni ümmargust
aastapäeva tähistatakse
25. veebruaril Viljandis ja
9. märtsil Tartus.

Kahes osas toimuv terviksündmus saab alguse Viljandis 25.
veebruaril kell 12, kui avatakse
Laidoneri plats 3 hoonel Eesti
Kirjameeste Seltsi infotahvel.
Nimetatud hoones elas ja töötas

aastatel 1862–1924 kirjanik,
koolmeister ja Eesti Kirjameeste Seltsi liige Karl Johann Kuhl
bars.
«Meie jaoks on väga märgiline, et selline väärikas kirjanduslik ja kultuuriline selts just Viljandis asutati. Ma usun, et see
on omamoodi kaasa aidanud ka
sellele, et tänaseks on Viljandist
selline kultuuriline linn kujunenud,» ütles linnapea Madis
Timpson. «Kutsun kõiki huvilisi
pärast vabariigi aastapäeva pi-

dustusi ka Eesti Kirjameeste
Seltsi infotahvli avamise sündmusele, et üheskoos seda olulist
juubelit tähistada!»
Sündmuse muudavad pidulikumaks Viljandimaa Kammerkoor ja Ugala teatri näitleja Peeter Jürgens.
Infotahvli kujundas Kristjan
Mändmaa ning sellelt leiab ka
QR-koodi, mida skaneerides
saab lugeda Eesti Kirjameeste
Seltsi kohta täiendavat infot visitviljandi.ee lehelt.

Eesti Kirjameeste Seltsi asutamiskoosolek peeti 25. veebruaril Viljandis Schwalbe võõrastemaja ruumides, selts ise tegutses aga Tartus. Tartus toimub
ümmarguse aastapäeva auks 9.
märtsil kell 11 Eesti kirjandusmuuseumis näituse «Eesti Kirjameeste Selts 150» avamine,
seltsi pühendusmündi esitlus
ning juubelikonverents.
Nii Viljandi kui ka Tartu üritused on tasuta ning neist on osa
võtma oodatud kõik huvilised.

se platsi laval esinevad meeskoori Sakala topeltkvartett Topelt Hellad Kellad Liisi Toomsalu juhendamisel, Lõõtsavägilased ja Viljandi gümnaasiumi
rahvatantsijad. Tegevused kestavad seal kella 14-ni.
Kell 11.11 on võimalus liituda
ka Peep Tobrelutsu loodusretkega, mis saab alguse ilmapuu
juurest ning kulgeb läbi lossimägede Filosoofide alleele. Los-

Viljandi
arvudes

simägedes Filosoofide alleel
ootab nii retkel osalejaid kui ka
kõiki teisi huvilisi ja jalutajaid
heliinstallatsioon «Helisev
mets».
Kell 14 pärimusmuusika aidas
algava kontsertmõtiskluse otseülekannet on võimalik jälgida
Viljandi linna kodulehe viljandi.
ee ja ajalehe Sakala veebilehe
sakala.postimees.ee vahendusel.

• Registreeritud elanikke: 16 643
• Sünde detsembris: 15
• Registreeritud töötuid: 370
• Töötusprotsent: 5,5*
• Vabu töökohti: 167*
• Keskmine palk: 1304*

* 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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Kõik, kes me juhime autot, oleme selle õiguse saanud samadel
tingimustel. Osale meist aga
tundub, et mitte kõik reeglid,
keelavad liiklusmärgid pole
meile täitmiseks kohustuslikud.
Eriti puudutab see parkimist linnas.
Linnavalitsus on pöördunud
korduvalt politsei poole järelevalve tõhustamiseks parkimise
kontrolli asjus, kuid olukord on
muutusteta. Politseil ei jätkuvat

asjakohast ressurssi ja nad on
seisukohal, et kui omavalitsus
paigaldab liiklusmärgi, siis
peaks ta tegema ka järelevalvet.
Selline arvamus on leidnud kajastust ka ajakirjanduses ja osal
autojuhtidel tekib sellest karistamatuse tunne ning niisugune arvamus levib kiiresti. Et olukorda parandada, ei jäägi teist
varianti kui parkimise osas alustada omavalitsuse järelevalve
korraldamist linnas. Kõik see

nõuab aga raha ning arvatavasti mitte vähe ja see tuleb võtta
mingi teise tegevuse arvelt. Selle arvelt, et midagi oleks saanud
mujal paremaks teha.
Et jõuda parima toimiva lahenduseni, on enne lõpliku otsuse langetamist vajalik põhjalik juriidiline ja majanduslik
analüüs. Või muutub olukord
kevade saabumisel ja oleme
kõik korralikud autojuhid, kellele liikluseeskiri on täitmiseks.

Kuna ühist lähenemist valesti
parkijatega käitumisel ei ole politsei ja linnavalitsuse tasemel
õnnestunud aastate jooksul
kokku leppida, siis tundub väljakäidud mõte järelevalveametniku palkamisest igati loogilise
ja mõistlikuna.

Kesklinnas tasulise parkimise
taaskehtestamist mina ei toeta,
küll aga olen nõus, et parkimist
tuleks taas veidi enam reguleerima hakata. Tähendab see siis
mõistliku parkimisaja kehtestamist või midagi muud, tuleb
veel selgitada. Praegu ilmestab

kõige paremini olukorda uus
parkimisplatsi osa Tartu tänaval, kuhu mõni sõiduk on pargitud juba kuudeks (seda on
näha lumemütsidest ja -vallidest) ning need piiravad igapäevaste liiklejate parkimisvõimalusi.

Teema on aktuaalne ja lai. Polegi midagi arutada: kui on vajadus, otsus ja märgid, siis tuleb neid järgida!
Parkimine tervikuna on probleem nii kesklinnas kui elamurajoonides. Korteriühistud oma
vahenditega on midagi ka teinud. Vajadused on suured, olukorra halvenemine näha ning
arendused vaid süvendavad seda.
Tuleb kavandada ning otsida
ja leida lahendused, mis seejä-

rel ka ellu viia. Männimäel
oleks abi Riia maantee renoveerimisest. Jah, linn peab panustama, avaliku rahaga appi tulema. Nii ka Vaksali, Tallinna,
Uuel ja Tartu tänaval.
Peab olema kontroll ja järelevalve linnas toimuva üle. Märkidel näidatud keeldudest kinnipidamiseks on järelevalvetöötaja töölevõtmine õige mõte. Vajamegi oma MUPO-t, olemuslikult muidugi. Selle ülesande
saab anda ka turvafirmale.

Vabaduse plats sai uueks, seal
on jalakäijate ala. Servas, Tasuja puiestee ääres aga pargivad
autod, seda ette ei nähtud, liiklus on häiritud ja ohtlik. Kevadel parkla Kaalu tänaval. Liiklust saab reguleerida kogu vanalinnas.
Parkimist saab paremini korraldada, see vajab tähelepanu,
läbimõtlemist, vahendeid. On
ka anarhiat, aga sellega ei tohi
leppida! Koos tuleb leida lahendused, ka lihtsamad.

Probleem on kujunenud välja
ennekõike sellepärast, et aastaid pole Viljandis olnud tööl
inimest, kes ebakorrektsele
parkimisele ametlikult reageeriks.
See reageering ei pea tähendama inimesele tingimata karistust rahatrahviga, sest tegelikult on enamik viljandlasi
seadusekuulekad ja kui keegi
nende tähelepanu eksimusele

juhib, tehakse kenasti ka koostööd.
Seega ma leian, et Viljandi
linn võiks palgata linnavalitsuse koosseisu inimese, kelle üks
ülesanne on linnas parkimist
kaardistada ja koostöös politseiga turvalist liiklemist takistavate parkijatega tegeleda.
Sest tegelikult pole küsimus ju
pelgalt valesti parkijate karistamises, vaid parkimisalade

terviklikus käsitluses. Probleem pole ju alati selleski, et
auto oleks valesti pargitud,
vaid hoopis erasõidukite seisma jätmine linna maale nädalateks.
Kui on olemas inimene, kelle
üks ülesanne ongi antud teemaga tegeleda, on võimalik välja
töötada ka pikemaajalised lahendused parkimise korrastamiseks.

Keelava liiklusmärgi eiramine
on liikluseeskirja tõsine rikkumine. Ometi ei näi politsei- ja piirivalveametil jätkuvat jõudu
nende rikkumiste tõkestamiseks.
Viljandis on probleem terav –
me näeme linnas ringi liikudes
pidevalt sõidukeid, mis on pargitud kohtades, kus liiklusmärk
isegi peatumise keelab, parkimisest rääkimata. Selline nahaalne käitumine põhjustab väga
tihti liiklusohtlikke olukordi.

Näiteks olen sattunud peale, kui
Tartu ja Koidu tänava nurgal,
Rohelise Maja ees parkivad autod varjavad nähtavuse ristmikule väljasõitva auto ees ning
kus õnnetuse ärahoidmiseks on
tulnud teha järsk põiklemismanööver. Veel ohtlikum paik on
Tasuja puiestee ots Vabaduse
platsi ääres. Linnavalitsus on
seal küll 15 meetri ulatuses
peatumise keelanud, ent autod
pargivad keelualas pidevalt.

Mida teha, et liikluseeskirja
rikkujad korrale kutsuda?
Eesti 200 Viljandi valimisprogrammis nägime ette Viljandi linnavahiteenistuse sisseseadmist,
et Viljandi linnal tekiks võimekus korra- ja eeskirjarikkujaid
vastutusele võtta ning reeglite
täitmine tagada. On kuulda, et
ametisolev linnavalitsus on liikumas sama idee suunas ning
seda arengut tuleb kindlasti tervitada.

Nüüdseks peaks selge olema, et
võluvitsa selleks ei ole – auto on
tarbeese, mida ei saa tasku panna ega tuppa viia. Seepärast
peab autole leiduma linnaruumis koht, kuhu kasutaja saab selle parkida, kui parajasti ei kasuta seda liikluses.
Samuti on mulle kui linna endisele parkimiskontrolörile selge, et ükspäinis keelamise, käskimise ja trahvimisega pole seni
õnnestunud ühtegi probleemi lahendada, vaid ainult teravamaks
ajada, seepärast peab kõigepealt

pakkuma lahenduse ... ja kui seda ei arvestata, siis on mõistlik
hakata teisaldama või trahvima.
Mul on välja pakkuda lahendus, mis aitaks korrastada parkimise linnale kuuluvate haljasalade läheduses, aga selle kirjeldamine läheks liiga pikaks,
seepärast märgin vaid niipalju,
et sõidukite surumine parkima
sõidutee äärele on lühinägelik
kui mitte lausa rumal, kui sõidutee kõrval asuvad linnale
kuuluvad haljasalad, millesse
saaks hea tahtmise korral sisse

lõigata ja kooskõlas spetsialistidega välja ehitada linnaruumi
sobivad esteetilised parkimispesad, nagu seda on tehtud meie
põhjanaabrite juures. Haljasalad ei ole pühad lehmad ega
pea ka tingimata olema nelinurksed nii-öelda kohusterritooriumid, mida kinnistuomanik on kohustatud korras hoidma, mida ta aga millekski kasutada ei tohi.
Kes soovib kirjeldatud ideest
lähemalt kuulda, võtku minuga
ühendust.

 Gert Elmaste,

Isamaa, liikluskomisjoni liige
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jäätmemahutid plaanitakse jagada nendele linlastele, kes
selleks taotluse esitavad. Linnavalitsus hakkab nimetatud
taotlusi vastu võtma alates 15.
märtsist taotluste menetlemise keskkonna Spoku kaudu.
Kompostri või jäätmemahuti
saavad majapidamised enda
omandisse omaosaluse tasumisel. Omaosaluse summa
selgub pärast riigihanget.
Piiritletud ei ole majapidamise suurus, kuhu kompostrit või
mahutit taotleda, küll aga tasub mõistliku valiku tegemisel
kaaluda, kas majapidamises
on sobivat kohta, kuhu komposter paigutada ning tahtmist
kompostimisega tegelema hakata. Korteriühistutel soovitab
linnavalitsus taotleda biolagunevate jäätmete liigiti kogumiseks jäätmemahutit.
Linnavalitsus soovitab huvi
korral jälgida linna infokanalites jagatavat täpsemat infot
taotlusvooru kohta ning oma
taotlus esimesel võimalusel
esitada, sest selline taotlusvoor on esmakordne ning seetõttu ei osata veel hinnata ettevõtmise populaarsust.

Mida saaks teie arvates linn teha selleks, et paraneks parkimist
keelavate märkidega arvestamise probleem Viljandis?
er

Viljandi linnavalitsus on välja
kuulutanud riigihanke biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja kogumismahutite
soetamiseks, et neid biojäätmete liigiti kogumiseks linlastele jagada.
Aprillis kehtima hakkava
uue Viljandi linna korraldatud
jäätmeveolepingu tõttu peavad kõik need majapidamised
ja kortermajad, kes oma territooriumil ise jäätmeid ei komposti, hakkama eraldi konteineriga biojäätmeid liigiti koguma. Köögi- ja sööklajäätmed tuleb kas kompostida
oma kinnistul, anda üle jäätmevedajale või viia Viljandi
jäätmejaama.
Linnavalitsus tegi keskkonnainvesteeringute keskusele
projektitaotluse soetada linnaelanikele biojäätmete liigiti
kogumiseks kompostreid ja
konteinereid ning taotlusele
tuli rahastusotsus. Linn saab
26 600 eurot toetust, mille
abil saab osta 250–300-liitriseid kodukompostreid 500
tükki ning 140-liitriseid kogumismahuteid 150.
Hangitavad kompostrid ja

Viljandi Linnavolikogu
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Peagi avaneb
võimalus
biojäätmete
kompostri või
kogumismahuti
taotlemiseks

Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
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Juhan-Mart Salumäe,

Valimisliidu Südamega Viljandis
saadikurühma esimees
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Eelkõige on oodatud, et Kantreküla piirkonna toiduentusiastid avaksid oma hoovid,
rõdud ja salasopid kogu linnarahvale. Samas on oodatud ka
kaugemad tegijad, sest esimest korda avatakse üheks õhtuks kohvikuöö toiduala, kuhu
oodatakse välkkohvikuid ja
-püstijalabaare ka mujalt.  
Kohvikuööl osalemiseks on
tarvis kokku võtta oma punt
koos kokaga ja ära täita
allolev registreerimisvorm
ning lisada oma visioon.
Registreerimisvorm on leitav
siin:
https://forms.
gle/8upf7inpT6NWBa7FA
Ideid oodatakse 17. aprillini
ja väljavalitutega võetakse
ühendust enne 1. maid.
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Viljandi hansapäevad on tulekul ning pärast kaheaastast
pausi ka Viljandi põnevaid
paiku ja maitseid avastav kohvikuöö. Juba oodatakse endast märku andma kohvikuööl oma kohvikut avada soovijaid.
XXX Viljandi hansapäevad
leiavad taas aset tavapäraselt
suve algul, 3.–5. juunini.
Kohvikuöö laotab end lahti 3.
juuni õhtul Kantrekülas. Külalised on oodatud Kantreküla
hoovidesse, katustele, rõdudele ja terrassidele nautima
head toitu, muusikat, kunsti,
õpitubasid ja linnaosa hõngust osa saama.  
Alanud on ka registreerumine Kantreküla kohvikuööle.
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Viljandi
hansapäevad ja
kohvikuöö
tulevad taas!

esimees

Ando Kiviberg,
Erakonna Eesti 200

saadikurühma esimees
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Tõnis Tulp,

EKRE saadikurühma liige
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Intervjuu Viljandi
Linnavolikogu
esimehe
Helmen Kütiga
MIS ON TEIE KUI LINNAVOLIKO-

GU ESIMEHE HINNANGUL PRAE-

GU VILJANDI PEAMISED PROOVIKIVID?

Foto: Mati Sereda
Viljandi linnavolikogu XVII koosseis: Allan Praats (esireas vasakult esimene), Marko Tiitus, Triinu Tints, Helmen Kütt, Jane Koitlepp, Pille-Riin Lillepalu, Juhan-Mart
Salumäe, Tiit Jürmann (teises reas vasakult esimene), Tõnis Tulp, Kaspar Taimsoo, Rein Suurkask, Kalle Kivistik, Rein Triisa, Helir-Valdor Seeder, Kaido Kivisild, Ando
Kiviberg, Helmut Hallemaa, Priit Kaup, Kris Süld, Peep Aru, Tonio Tamra, Timo Tints, Risto Kaljurand. Fotolt on puudu Rain Hüva, Tõnu Juul, Kristina Libe ja Erich Palm.

Viljandi Linnavolikogu XVII koosseis
Viljandi Linnavolikogu on valimisõiguslike linnakodanike valitud kõrgeim võimuorgan linnas. Eelmise aasta 17. oktoobril
valiti uus, XVII koosseis järgmiseks neljaks aastaks. Valimistulemuste alusel sai 27-liikmelises
volikogus valimisliit Südamega
Viljandis kaheksa kohta, Eesti
Reformierakond seitse kohta,
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond kumbki neli kohta ning Eesti Keskerakond ja Erakond Eesti 200 mõlemad kaks kohta.
Viljandi linna valimiskomisjon
kutsus linnavolikogu XVII koosseisu esimest korda kokku eelmise aasta 12. novembril. Linnavolikogu liikmed saavad kokku ja võtavad volikogu pädevuses olevaid otsuseid vastu korra
kuus neljapäeval, linnavolikogu
istungil.

Viljandi Linnavolikogu
XVII koosseis
VALIMISLIIT SÜDAMEGA
VILJANDIS
HELMEN KÜTT (linnavolikogu esimees)
KRISTINA LIBE
PILLE-RIIN LILLEPALU
ERICH PALM
JUHAN-MART SALUMÄE
KRIS SÜLD
TONIO TAMRA
TRIINU TINTS
KESKERAKOND
HELMUT HALLEMAA
PRIIT KAUP

REFORMIERAKOND
PEEP ARU (linnavolikogu aseesimees)
RAIN HÜVA
TÕNU JUUL
TIIT JÜRMANN
RISTO KALJURAND
TIMO TINTS
REIN TRIISA
ISAMAA ERAKOND
JANE KOITLEPP
ALLAN PRAATS
HELIR-VALDOR SEEDER
MARKO TIITUS
EESTI KONSERVATIIVNE
RAHVAERAKOND
KAIDO KIVISILD
KALLE KIVISTIK
REIN SUURKASK
TÕNIS TULP
ERAKOND EESTI 200
ANDO KIVIBERG
KASPAR TAIMSOO

Linnavolikogu juures
töötavad komisjonid
Revisjonikomisjon on moodustatud eesmärgil kontrollida linnavalitsuse tegevust ja linna majandustegevust. Komisjoni peamine ülesanne on enne majandusaasta aruande kinnitamist
volikogus vaadata see läbi ning
koostada selle kohta kirjalik aruanne. Aruandes märgib komisjon, kas toetab linnavalitsuse
koostatud majandusaasta aruande kinnitamist, ning annab ülevaate ka oma tegevuse kohta.
Eelarve- ja arengukomisjon ai-

tab kaasa eelarve ja arengukava
küsimuste valdkonnas linna tasakaalustatud arengule. Komisjoni liikmed osalevad arengukavade ja eelarvete koostamisel,
linnaeelarve kujundamisel ning
kaasavad eksperte ja linnakodanikke Viljandi arengut puudutavate küsimuste aruteludesse.
Komisjoni ülesanne on vaadata
läbi aastaeelarve, sealhulgas ka
lisaeelarved ning teha ettepanekuid tulude ja kulude planeerimise, vajalike muudatuste ja eelarve kinnitamise kohta.
Hariduskomisjoni töö eesmärk
on täita Viljandi linna arengukavas püsititatud üldiseid hariduseesmärke ning arendada
elukestvat õppesüsteemi. Selleks tegeleb komisjon linna hariduse probleemide väljaselgitamisega ning ettepanekute ja tegevuskavade väljatöötamisega
nende lahendamiseks. Samuti
on liikmete ülesanne vaadata
läbi tekkinud haridusalaseid küsimusi ning nende kohta tehtud
otsused esitada volikogule või
linnavalitsusele.
Kultuuri- ja spordikomisjon tegeleb kaasaaitamisega linna
arengukavas püstitatud kultuuri- ja spordialaste eesmärkide
täitmisele ning arengutöös osalemisega. Komisjon selgitab välja, millised on probleemid selles
valdkonnas ning aitab neid lahendada, osaledes tegevuskavade väljatöötamisel. Samuti on
komisjoni töö vaadata läbi liikmete tõstatatud või komisjoni
suunatud kultuuri- ja spordivaldkonda puudutavad küsimused

ning võtta seisukoht volikogule
või linnavalitsusele esitamiseks.
Majandus- ja keskkonnakomisjoni tegevusvaldkond on linnamajandus, mille alla kuuluvad soojavarustus, veevarustus
ja kanalisatsioon, elektrivarustus, tänavavalgustus, gaasivarustus, posti- ja sideteenus, elamumajandus, haljastus ja heakord, teed ja tänavad, jäätmemajandus, veekogude kaitse,
keskkonnakaitse ja keskkonnaalased ning ehitus ja ehitusalased planeeringud.
Sotsiaalkomisjon tegeleb kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate sotsiaal- ja rahvatervise
valdkonda kuuluvate küsimuste
tõstatamise ja probleemide väljaselgitamisega. Samuti koostab
komisjon probleemide lahendamiseks tegevuskavad ja ettepanekud ning esitab need volikogule ja linnavalitsusele. Sealhulgas kaasavad nad tegevusvaldkondi puudutavate küsimuste
aruteludesse ka eksperte ja linnaelanikke ning teevad koostööd riiklike, omavalitsuslike ja
ühiskondlike struktuuridega.
Veel töötab linnavolikogu juures huvide deklaratsioonide
kontrollimise komisjon, mille
eesmärk on vältida korruptsiooniohtlikke olukordi Viljandi linna juhtimises ning tõsta ka korruptsiooni ennetamise teadlikkust.
Viljandi Linnavolikogu, selle
liikmete ja komisjonide kohta
leiab rohkem infot Viljandi linna kodulehelt viljandi.ee, valides ülamenüüst «Juhtimine».

Kõigepealt keskendun sellele,
mis tegelikult meie armsas kodulinnas Viljandis kõik hästi
on. Tihti me räägime sellest,
mida pole, kuid unustame selle, mille üle tuleb tänulik olla
ja mida tuleb osata hoida. Viljandis on linn, kus elavad töökad ja tublid inimesed ning
kus on head võimalused laste
kasvatamiseks, töötamiseks ja
vanaduspõlve veetmiseks.
Meil on tublid vabatahtlikud
organisatsioonid ja aktiivsed
inimesed. Võiks öelda, et kõik
on käe-jala juures: teater, kino, pärimusmuusika ait, head
lastehoiuvõimalused ja haridusasutused, mitmekülgseid
valikuid pakkuv huviharidus.
Uue haigla ehitus tagab veelgi parema koostöö tervishoiu
ja sotsiaalvaldkonna vahel
ning kvaliteetse arstiabi saamise võimalused kogu maakonna elanikele.
Olen veendunud, et nii praegused kui kõik eelnevad volikogud ja linnavalitsused on
selle nimel teinud head tööd
koos ettevõtjate ning riigi- ja
linnaasutustega. Viljandis on
kõik suuremad ja olulisemad
otsused tehtud ühiselt, sõltumata sellest, kes sel ajal on
koalitsioonis või opositsioonis.
Isiklikult arvan, et see ongi olnud Viljandi arengu seisukohalt väga oluline.
Kindlasti ei saa öelda, et pole muresid või väljakutseid.
Rahvastiku vananemine
nõuab paremaid sotsiaalteenuseid, mis looksid võimalusi eakatel iseseisvalt kodus
toetavate teenuste abil võimalikult kaua hakkama saada.
Viljandil on ka maakonnakeskusena oluline roll ja tal on
sealjuures väga tähtis teha
koostööd teiste kohalike omavalitsustega hariduse, kultuuri, sotsiaal- ja muude eluvaldkondade vahel.
Viljandi kõige suurem väärtus ja rikkus on siin elav inimene ja sellepärast tuleb püüda teha kõik, et Viljandisse tahetakse tulla ja siin olla. Tuleb
luua kõik võimalused kogu

elukaarel nii noortele peredele, tööealistele kui ka teenitud
vanaduspõlve veetvatele inimestele.
Usun, et see on kõige suurem väljakutse üldse! Mul on
veendumus ja usk, et 2021.
aasta sügisel valitud volikogu
ja tublid volinikud teevad kõik
selleks, et konstruktiivses
koostöös Viljandit veel paremaks kodulinnaks muuta. On
suur au ja privileeg selle nimel
anda endast parim!
MILLISED ON OLULISEMAD TEE-

MAD, MILLEGA LINNAVOLIKOGU
PRAEGU TEGELEB?

Tänaseks on volikogu vastu
võtnud linna ühe tähtsaima ja
olulisema dokumendi ehk
2022. aasta eelarve ning selle
järgi on võimalik ka Viljandis
elu arendada. Tulemas on Eesti Vabariigi 104. aastapäev,
mida kahjuks peame jälle tähistama kroonviiruse leviku ja
suure nakatumise tingimustes
ning piiranguid arvestades.
Mul on hea meel, et nüüdne
Viljandi Linnavolikogu on tegus. Viie erakonna ja valimisliidu koostöö on seni olnud
väga konstruktiivne.
MIDA SOOVITE VILJANDILE JA

VILJANDLASTELE KÄESOLEVAKS
AASTAKS?

Ma soovin kõigile tugevat tervist, rohkem usku iseendasse
ja rõõmsat tegutsemislusti.
Soovin, et igal meist oleks hea
sõber või kaaslane, kes oleks
kas või telefonikõne kaugusel,
kuid kellele võime alati kindlad olla. Minu kõige suurem
soov on aga see, et viljandlased tunneksid ennast oma kodulinnas hästi, tahaksid siin
elada, töötada, lapsi kasvatada ja seenioripõlve kas aktiivselt või vähem aktiivselt veeta. On väga oluline, et Viljandi tähendaks siin elavatele inimestele rohkemat kui vaid kohanimi ja ka murede korral
teaksid inimesed, kuhu ja kelle poole pöörduda. Lõpetuseks soovin kõigile mõnusaid
argipäevi, sest pidupäevi oskame ju tähistada, kuid oluliseks ja määravaks saavad just
argipäevad, mis muudavad
elu elusamaks!

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Suure osa minu tööst moodustab jäätmekäitluse korraldamine, linnakodanike nõustamine ja kirjadele vastamine. Minu kohustuste
hulka kuulub veel hulkuvate loomade ja linnaloomadega tegelemise korraldamine. Samuti keskkonnateadlikkuse edendamine, lubade menetlemine, väärteomenetluste läbiviimine ja palju palju muud
põnevat.
KUI KAUA OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Viljandi linnavalitsuses olen ma töötanud aasta ja kaheksa kuud.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?
Foto: Mati Sereda

VILLEM KUTTI,

keskkonnaspetsialist

Viljandi linn on parajalt suur ning oma parimates aastates. Ehk teisisõnu ideaalne linn, kus elada, kasvada ja areneda.

Foto: erakogu

Esmaspäev, 21. veebruar 2022

4

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.
E 28
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19.00	Kogukonnakino: «Paralleelema» (Hispaania, 2021)
Forum Cinemas Centrum
19.00 H. Ibseni «Nukumaja» Seasaare teater
11.00	TÜ Viljandi kultuuriakadeemia traditsioonilise Eesti
Vabariigi aastapäeva mõtiskluse otseülekanne: Lauri
Räpp www.kultuuriakadeemia.ee
18.00 Viljandi suusasari Viljandi järve rand
19.00	Kogukonnakino erikolmapäev: Moonika Siimetsa
dokumentaalfilm «2 tundi õnneni» (Eesti, 2022)
Forum Cinemas Centrum
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis, esiliiga: Viljandi
SK / Pärnu vs. Kehra Primend Viljandi spordikeskus
19.00 «Triller» Ugala teater
10.30	EV104: iseseisvusmanifesti ettelugemine Kohtumaja
esine
11.00 EV104: tänujumalateenistus Jaani kirik
11.00 EV104: aastapäeva tähistamine Vabaduse plats
11.11	EV104: loodusretk Peep Tobrelutsuga Viljandi
mõisapark
14.00 EV104 kontsertmõtiskluse otseülekanne viljandi.ee
18.30	Treeningmäng: JK Tulevik – Tartu Welco Männimäe
jalgpallihall
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
19.00 Mulks laiv: Roots ja Rubenis Veinibaar Mulks
09.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» 2022
Männimäe jalgpallihall
10.00	LTK Sakala XXXVIII karikasari lauatennises Viljandi
spordikeskus
13.00 Eesti noorte KV jäähokis Viljandi jäähall
17.00	Eesti Naiste Hokiliiga: HC EVEREST – HK Roosa
Panter 2 Viljandi jäähall
17.00 «Ema» Ugala teater
17.00 «Sume on öö» Ugala teater
19.30	EJL taliturniir: Põlva Lootos – JK Tabasalu
Männimäe jalgpallihall
09.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» 2022
Männimäe jalgpallihall

12.00 «Kakuke» Viljandi nukuteater
16.00 «Kakuke» Viljandi nukuteater
18.45	EJL taliturniir: JK Tulevik / Suure-Jaani United
ÜN – Tartu Tammeka Männimäe jalgpallihall
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Kogukonnakino: «Bergmani saar» (Inglismaa, 2021)
Forum Cinemas Centrum
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11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
11.30	Esimese teisipäeva klubi – naiste elulood Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Valgusingel» Ugala teater
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
15.00	Raamatute voltimise õpituba Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis: Viljandi HC – SK
Tapa Viljandi spordikeskus
11.00 Väikelaste laulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
19.00 «Surmkindlad asjad siin elus» Ugala teater
19.00	«Jazzliit ja Rüki galerii LIVE I»: See Pole See Trio
Rüki galerii
11.00	Koolivaheaeg raamatukogus Viljandi
linnaraamatukogu
19.00	«Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus»
Ugala teater
19.00 «Valged põdrad» Ugala teater
14.00	Eesti MV võrkpallis, meeste 1. liiga: Viljandi VK vs.
Võru VK Viljandi spordikeskus
17.00 «Kui sa tuled, too mul lilli» Ugala teater
17.00	«Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest» Ugala
teater
18.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – ZRHK Tenax
Dobele Viljandi spordikeskus
18.00 Corelli Music: naistepäevakontsert Schloss Fellin
19.00 Ott Sepa stand-up «Jokker» Pärimusmuusika ait
14.00	Balti liiga käsipallis: Viljandi HC – HC Dragunas
Klaipeda Viljandi spordikeskus
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19.00	Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik vs.
Paide Linnameeskond U21 Kunstmuruväljak
19.00 «Kuhu sa jäid?» Ugala teater
11.00 «Piruka magus põhi» Ugala teater
19.00	«Ema, kas meie kass on ka juut?» (R.A.A.A.M.)
Ugala teater
19.00 «Kuhu sa jäid?» Ugala teater
11.00 Pisipõnni tund Viljandi linnaraamatukogu
16.00 Pipa lasteklubi Viljandi linnaraamatukogu
19.00 «Sorri, ei saa aidata» Ugala teater
19.00 «Triller» Ugala teater
19.00 «Tudengijazz» – TUJA 2022 Pärimusmuusika ait
19.00 «Leskede kadunud maailm» Ugala teater
19.00 «Võrku püütud» Ugala teater
09.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» 2022
Männimäe jalgpallihall
14.00 «Sume on öö» Ugala teater
17.00 «Ema» Ugala teater
09.00	Noorte saalijalgpalliturniir «Tulevik Cup» 2022
Männimäe jalgpallihall
16.00 Väärikate ülikool Sakala keskus
17.00	Jutuvestja Ena Mets – «Mitmepalgeline armastus»
Viljandi linnaraamatukogu
16.00	Viljandi muuseumi sõprade seltsi ettekandeõhtu
Viljandi muuseum
17.00	Kolmanda kolmapäeva raamatuklubi Viljandi
linnaraamatukogu
19.00 «Tantsumaja» Pärimusmuusika ait
12.00 Titelaulu- ja mängutuba Pärimusmuusika ait
15.00	Viljandimaa kergejõustiku «TV 10 olümpiastarti»
III etapp Paala viilhall
19.00 «Kuhu sa jäid?» Ugala teater
19.00	M. Reitalu / A. Purgas, «Synopsis», esietendus
Seasaare teater
10.00	Eesti võistkondlikud MV lauatennises Viljandi
spordikeskus
12.30	Eesti MV jalgpallis, I liiga: Viljandi JK Tulevik vs.
FC Nõmme United Kunstmuruväljak
14.00 «Kuhu sa jäid?» Ugala teater
17.00 «Arst» Ugala teater
13.00	Eesti meistrivõistlused käsipallis, esiliiga:
Viljandi SK / Pärnu vs. HC Tallinn II Viljandi
spordikeskus
19.00	Comedy Estonia: Mikael Meema «Lood»
Pärimusmuusika ait

Näitused
KONDASE KESKUS,

LINNAGALERII,

22. veebruarini on avatud näitus Elize Hiiopi ehetest ja fotodest «Oleviku piiril». Tema ehteloomingut iseloomustavad
vormipuhtus ja lihtsuseotsingud
tehniliselt väljakutseid esitavate materjalide kaudu. Viljandis
keskkooli lõpetanud Elize Hiiop
on Eestis üks väheseid ehtekunstnikke, kes on sedavõrd pikalt ja sügavuti pühendunud
portselanile.

Avatud on näitus «Roheline
järv». Tegu on Eesti kunstikoolide liidu korraldatud kunstiõpetajate suvise maalilaagri näitusega. On juba toredaks traditsiooniks kujunenud, et suvel
saavad õpetajad kokku, et ühiselt maalides ja uusi kogemusi
omandades lõõgastuda. Möödunud suvel oli õppelaager Suure
Munamäe jalamil Vaskna turismitalus. Fookuses oli abstraktne
maal ja erinevad lähenemised
abstraktsuseni jõudmiseks ning
seeria loomine. Juhendajad olid
laagris Kadri Kangilaski ja Toomas Tõnissoo. Näitus on varem
olnud üleval Märjamaal ja Pärnus.

Pikk tänav 8

22. veebruaril avatakse Piret
Mildebergi näitus «Urg».
12. märtsini on avatud näitus
«Maskid». Maskinäituse idee
hakkas idanema ühes Riia galeriis müügiks olnud maske silmates. Selgus, et nende autor Jevgenia Kilupe, endine Rezekne
vabrikutööline, hakkas pensionipõlves papjeemašee tehnikas
maske tegema ning neid turul
müüma, kus ta Riia galeristile
silma jäi. Nüüd on iseõppijast
kunstniku 60 vaimukalt ja peenelt maalitud loomamaski jõudnud Kondase keskusesse näitusele. Ühtlasi hakkas näitus kasvama, täienedes kõikvõimalikest materjalidest ja mitmeks
otstarbeks tehtud maskidega.
Samuti 12. märtsini on avatud
Merike Miti näitus «Maastikud».
Merike Mitt on Viljandimaa harrastuskunstnik, kelle loomingu
hulka kuuluvad peamiselt loodusmaalid, kuigi ta on uudishimust teinud kõike – maalinud
lilli, loomi, maastiku-, küla- ja
linnavaateid.

Tallinna tänav 11/1

Viljandi näitusel on esindatud
järgmised autorid: Julia Toots,
Reet Talimaa, Renita Romann,
Anne Soop-Tohver, Keiu Kuresaar, Liis Pihlik, Kristel Pajos,
Maret Suurmets Kuura, Kea Pelapson, Anne Aaspõllu, Linda
Ait, Kristel Kallau, Piret Uibotalo ja Vivian Klimušev.
RÜKI GALERII,

Tartu tänav 7c
Avatud on Kaido Ole isikunäitus
«Pealinna salat», kus saab näha
valitud teoseid läbi kolme aastakümne. Rüki galerii seintel on
kunstniku maalid mitmest aastakäigust, alates ühest teisel
kursusel maalitud portreest kuni kõige viimaseni, mis on tehtud spetsiaalselt sellele näitusele. «Retrospektiiv taskuformaadis, valitud laulud ainult ühel

vinüülil, romaan riisiteral – absurdne, aga kutsuv, väljakutse,
mis oma võimatuses seab karmid piirangud, aga ühtlasi vabandab välja pea kõik, ning ikkagi annab teatud ülevaate nii
või teisiti,» kommenteerib Kaido Ole oma väljapanekut.
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU,

Tallinna tänav 11/1

28. veebruarini on Trepigaleriis
avatud Sven Hõbemäe fotonäitus «Parem varblane peos kui
tuvi katusel». Sven Hõbemägi
on harrastusornitoloog ning
loodushuviline, kes juba üle 20
aasta tegeleb ka lindude rõngastamisega keskkonnaameti loal.
Näituse eesmärk on tutvustada meie linnustiku mitmekesisust, atraktiivsust ning aidata
kaasa keskkonnateadlikkuse
kasvule nii noorte kui täiskasvanute seas. Näitusel valikus olevad linnud on Hõbemägi üles
pildistanud viimase kahe aasta
jooksul loodus- ning rõngastusretkedel. Mitmed liigid on pildile saadud ning rõngastatud tänu Eesti metsloomaühingule.
NB! Linde hoitakse piltidel
käes vaid hetkeks, nende rõngastamise eesmärgil. Ilma keskkonnaameti loata on lindude
ning pesade puutumine rangelt
keelatud!
1. märtsil avatakse Trepigaleriis
näitus «Picturing America» ehk
«Ameerikat kujutades». Näitus
annab ülevaate USA ajaloost läbi kunsti ja pakub loomingulisi
viise uurida selle riigi ja rahva
ajalugu ning ideaale. 40-pildiline kollektsioon kujutab eri ajas-

tutel valminud taieseid, mis jutustavad Ameerika lugu. Soov
rääkida Ameerika lugu läbi tema kunsti inspireeriski USA riiklikku humanitaarteaduste toetusfondi (NEH) näitust looma.
«Ameerikat kujutades» aitab
õpetada Ameerika ajalugu ja
eksponeerib hoolikalt valitud
meistriteoseid mitme sajandi
pikkusest perioodist. Esindatud
on kunstnikud alates esimestest
Ameerika indiaanlaste käsitöölistest kuni maalikunstnike
Mary Cassatti ja Thomas Hart
Bentonini, fotograafide Walker
Evansi ja Dorothea Lange’ini
ning arhitektide Frank Lloyd
Wrighti ja William van Alenini.
Laste- ja noortekirjanduse saalis on avatud näitus «Saage tuttavaks – 2022. aasta loom ja
lind» Tänavu pööratakse kogu
Eestis rohkem tähelepanu
pruunkarule ja metskurvitsale,
sest just nemad on selle aasta
loom ja lind. Näitus keskendubki meie metsade kõige suurema
kiskja ja salapärase linnu eluolu
tutvustamisele.
28. veebruarini saab Trepihalli
vitriinides tutvuda näitusega
«Vanaraamat pajatab». Välja on
pandud linnaraamatukogu haruldased raamatud ja ajakirjad
alates aastast 1875.
28. veebruarini saab Ameerika
teabepunktis vaadata Walt Disney elu ja loomingut kajastavat
näitust «Kõik sai alguse hiirest».
1. märtsist saab 2. saali vitriinides vaadata mündinäitust. Näitusel on mündid Tiia Lehtmetsa

kogust. Münte on kogu maailmast, aga kogust välja valitud on
eksootilisemad ja atraktiivsemad
eksemplarid. Enamik münte on
pärit XX sajandist. On nii käibemünte, aga palju ka juubelimünte eri teemadel (sport, kuulsused, linnad, floora ja fauna), eri
kujundusega (näiteks värvimündid) ja omaette kategooria on
numiskirjad – need on eri riikide
ümbrikud, kus peal selle riigi
mark, münt ja tutvustav pilt.
VILJANDI MUUSEUM,

Laidoneri plats 10

Avatud on näitus ««Vana hea»
tsaariaeg Viljandis». Peamiselt
fotodel põhinev väljapanek
püüab anda ettekujutuse elust
Viljandis ajavahemikus XIX sajandi viimasest veerandist kuni
aastani 1917. Näituse teksti
koostas muuseumi teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu, fotod
töötles ja stendid kujundas tehnikaspetsialist Herki Helves.
Kaasa aitasid muuseumi kuraatorid. Näitus on avatud aprillini.
GALERII IMAGI,

Tartu tänav 80b
Kultuuriantropoloogi ja kunstikollektsionääri R. Paul Firnhaberi kodugaleriid külastada soovijatel palutakse helistada ette
telefonil 5367 7566.
http://www.thegalerii.com/
ENN PÕLDROOSI ERAMUUSEUM,

Lossi tänav 2

See on Eesti maalikunsti grand
old man Enn Põldroosi ja näit-

leja Rita Raave 2014. aastal loodud mittetulunduslik kunstimuuseum. Vahetuvad väljapanekud tutvustavad Enn Põldroosi maaliloomingut. muuseumi võimaldas Viljandis avada
Enn Põldroosile 2013. aastal antud vabariiklik elutöö preemia.
Eramuuseum on avatud tähtsamate ülelinnaliste suursündmuste ajal.
Avatud laupäeviti kella 12–18,
teistel aegadel kokkuleppel
Ko n d a s e
keskusega
(+372 433 3986).

PAULUSE KIRIK

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.
JAANI KIRIK

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.

