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VILJANDI 700. JUUBELI TÄHISTAMISEST 
1983. AASTAL

Ülo Stöör, Viljandi vanalinna arhitekt

See ei olnudki nii ammu
See ei olnudki nii ammu. Töötasin tollal Viljandi Rajooni RSN 

Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakonnas arhitektina ning 
olin tegev nii linna hoonete värvipasside koostamisel, mis oli minu 
tööülesanne aastatel 1982–83, kui ka linnaehituse- ja ajalooalaste üri-
tuste korraldamise ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

Linna juubeli tähistamise kava ja sellekohased pidulikud ettevõtmi-
sed tuli korralikult läbi mõelda ning selleks moodustada ka toimkon-
nad. Kuidas nii tähtsat juubelit tähistada? Eestlaste uhkus ja rahvuslik 
eneseväärikus oli aastatega kasvanud, eriti Viljandimaal. Põhines see  
kas laulupidudel, headel tootmistulemustel võrreldes teiste liiduvaba-
riikidega, olümpiaregati korraldamisel või lihtsalt üleolekus Vene vär-
gist. Tahtmist ja pealehakkamist oli rohkem, kui juubeli korraldajad 
algul lootsid.

Nüüd, vaadates olnule tagasi läbi arhiivima-
terjalide, võib üllatuda juubelit kajastava ma-
terjali rohkuses. Suur osa sellest on Viljandi 
Maa-arhiivis säilitatud Viljandi Rajooni RSN 
Täitevkomitee Kultuuriosakonna poolt kogu-
tud üheksas kaustas, nimetuse all “Viljandi 
700” (VLMA f. 587, n. 2, s. 133–141). Need 
säilikud sisaldavad ajalehtede väljalõikeid, 
kutseid, aukirju, sõpruslinnade Cēsise, 
Porvoo ja Valmiera päevadega seotud ma-
terjale, rinnamärke, nahkehistöid, suvenii-
re ja brošüüre ning afišše ja lisaks veel juu-
beliaasta puhul ilmunud trükised. Viljandi 
Muuseumis on hoiul juubelimedal  (vermiti 
100 tükki), selleks puhuks trükitud juubeli-
embleemiga värvilised kilekotid jpm (VM 
9933: 1–40). Juubeliüritusteks lasti välja ka 
tuletikkude suveniirtoosid ja -pakid, aga  ja medal
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Vitraažid ja laevalgustid kavandas ning valmistas klaasikunstnik Kalev 
Roomet (Malle Londoni... 16.04.2004).

Raekoja ukse kohal oli Eesti ajal kipsist värviline linnavapp, mis oli 
ka säilinud. Nüüd otsustati paigaldada samasse kohrutatud vaskple-
kist linna vapp, mis on seal tänini. Ukse ette paigaldati graniidist lä-
vepakk, millesse raiuti aastaarv. Loomulikult remonditi ja värviti ka 
hoone seest ja väljast. 

Kes ütles esimesena, et tähistame Viljandi linna 700. juubelit, on 
seni dokumentaalselt välja selgitamata. Üks varasem sõnavõtt sel-
lel teemal oli Viljandi Linna Rahvasaadikute Nõukogu 16. koossei-
su neljandal istungjärgul 19. detsembril 1980, kui Viljandi Rajooni 
Kommunaalettevõtete Kombinaadi juhataja Jaan Akk ütles: “1983. 
aastal saab Viljandi linn 700-aastaseks. Juba nüüd on vaja hakata kõi-
gele mõtlema, mida tehakse ära oma ettevõtte heaks ja millised on 
plaanid linna heakorraks. Rahvasaadikutel palun teha see teatavaks 
oma asutustes ja ettevõtetes.” (VLMA  f. 846, n. 1, s. 933).

Aleksander Sepa põhjalik sõnavõtt juubeli teemal koos vajalike meet-
mete esitamisega oli Viljandi Linna Rahvasaadikute Nõukogu 16. koos-
seisu kuuendal istungjärgul 29.04.1981. a (VLMA, f. 846, n. 1, s. 968).

Samast ajast on pärit Viljandi linna RSN Täitevkomitee 23.03.81 kiri 
nr 41/23, mille punkt 15 on sõnastatud järgmiselt: “Kutsuda 1983. a  
Viljandi linna 700. aastapäeva pidustustele Porvoo Linnavolikogu 

kindlasti veel midagi, mis pole arhiividesse 
jõudnud.

Ümmarguse juubeliembleemi kujun-
das raamatukaupluse Sõprus kunstnik Jüri 
Müürisepp, kes juhtis ka juubeli tähistami-
seks moodustatud kunstnike nõukogu. Medal 
kujundati ning valmistati Tallinnas tehases 
Vihur, tuletikkude suveniirtoosid ja -karbid 
kujundas Mia Kaljo (Tee Kommunismile nr 
4, 8.01.1983).

Aukirjad ja kutsed kujundas sisearhitekti 
diplomiga kunstnik Malle London, samuti 
tegi ta Raekoja esimese korruse saali sise-
kujunduse; vappidega leentoolid valmistas 
Viljandi tisler ja harrastuskunstnik A. Karu. Juubelivimpel
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3-liikmeline delegatsioon ja Porvoo meeskoor “Porvoon Mieslaulajat” 
(60 liiget).” (VLMA f. 846, n. 23, s. 993).  See oli juba rahvusvaheline 
tasand, ehkki ühingu NSVL-Soome vahendusel. Viljandi linna juubeli 
tähistamise ajakavasse oli haaratud ka Madisepäeva lahingu mälestus-
lõke, mis süüdati 21. septembril 1983 kell 20.00 Vanamõisa väljal.

Samm-sammult, aga kindlalt edasi
Tunnussõna “Viljandi 700” all kulges kogu Viljandi linnaelanike elu 

aastal 1983, olgu isetegevuse ülevaatused, laulupäevad, spordivõistlu-
sed või kohaliku ajalehe Tee Kommunismile artiklid, mis ilmusid juu-
beliembleemi all esimesest numbrist kuni aasta viimaseni.

Eesti NSV Looduskaitse Selts oli tollal ainus ühiskondlik orga-
nisatsioon, mis koondas rahvuslikult mõtlevaid haritlasi ja seda 
eriti Viljandis. Kuulusin ka ise selle ridadesse alates aastast 1967. 
Looduskaitse Seltsi liikmed olid enamuses ka hilisemate esinejate seas 
21. septembril 1983 Viljandi linna 700. aastapäevale pühendatud tea-
duslikul konverentsil “Kodulinn Viljandi”, aga ka juubelipäevaks ilmu-
nud samanimelise raamatu artiklite autorid (Kodulinn Viljandi 1983). 
Juubeliks ilmus ka bibliograafiline väljaanne “Viljandi läbi aegade”
(1983).

Ajakirjanduse suhtumine oli heatahtlik ja julgustav, samuti ka raa-
dio ja televisiooni reportaažid ning intervjuud. Juubeliaastat alustas 

Kutsekaart juubeliüritustele. Kogumiku “Kodulinn  
Viljandi” esikaas.
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kohalik ajaleht Tee Kommunismile intervjuudega rajooni ja linna juh-
tivate ametnikega. Ajalehes ilmusid artiklid linna ajaloost, kultuurist 
ja heakorrast, kõik seotud teemaga “Viljandi 700”. Viljandi linna juu-
belile pühendas ka 23. septembri Sirp ja Vasar peaaegu terve numbri, 
alates Viljandi linna vaadetega esilehel – “Viljandil on juubel”. Jätkusid  
artiklid “Viljandi 700-aastane” ja “Möödunud aastasajad”(autor Rein 
Joost), “Viljandi täna”(küsitleja Mart Tarmak) ning Mirjam Peili sü-
damlik intervjuu arhitekt Ott Puuraidiga.

Konverentsi kava Konverentsi kava
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Hirmud sinimustvalge ees
Linna juubeli tähistamiseks võeti ette ka hoonete fassaadide remont, 

eeskujuks Tallinna tegevus enne olümpiaregatti aastatel 1978–1980. 
Viljandi Linna RSN Täitevkomitee esimehe Aleksander Sepa ja Viljandi 
Rajooni RSN Täitevkomitee esimehe asetäitja Aksel Lundi eestvõtmi-
sel õnnestus Tallinnast saada hoonete välisvärvide limiit. 

Koostasin Viljandi hoonete värvipassid (põhiliselt kesklinna hoo-
neid arvestades), mille põhjal Elamute Valitsus tegi kalkulatsioonid ja 
tellimised nõutavas toonis värvidele. 

Konverentsi kava Konverentsi kava
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Muidugi juhtus ka seda, et nõutavat heledat kollakat või valget tooni 
Tallinna laos ei olnud ning selle asemel saadeti näiteks pruunikaspu-
nast või sinist, mida laos oli ja ilmselt ei tahetud Tallinnas kasutada.

Kui ütlesin, et sinist hoonet värvipassides ei ole, otsustas A. Lund, et 
värvitagu siis siniseks elumaja Lossi ja Tartu tänava nurgal. Selgitasin 
A. Lundile juhtumit, kui Pirita Olümpiakeskuse välisviimistluseks 
olid projekti järgi planeeritud sinised katteplaadid. Need jõudsidki 
Soomest aastal 1980 Tallinna. Kuid venestamise ideoloogid leidsid, et 
sinine sein, valged aknaraamid ja must asfalt ongi natsionalistlik sini-
mustvalge, mille vastu tuleb igati võidelda ning plaadid laaditi laeva-
le ja saadeti Soome tagasi, asemele telliti rohelised. Pärast nimetatud 
Viljandi maja (Tartu ja Lossi nurgal) siniseks värvimist algas ka meil 
arusaamatus, aknaraamid ja ehisdetailid olid ju valged ning asfalt tä-
naval loomulikult must. Venekeelne sõim telefonis ei lasknud ennast 
kaua oodata, et mida te natsionalistid teete. Venelasi oli Viljandis vähe, 
kuid nad helistasid ka kuhu vaja ning näägutamine parteikomiteest 
siiski tuli. Teine lugu oli raekoja siseviimistlusega, kus jälle esines 
see kardetud värvikombinatsioon ning tuli aru anda, et miks me ise 
ei näe, mis on juhtunud? Kolmas ehmatus tuli Aleksander Sepal üle 
elada siis, kui talle kohaliku parteijuhi poolt öeldi, et Ugala uus eesriie 
on “fašistide pruun” ja sellise eesriide kasutamine on poliitiliselt väär. 
Järgmiseks päevaks pidi olema muretsetud uus eesriie ja partei esinda-

Plenaaristungi presiidium. Ugala, 23. september 1983.



173

Ü. Stöör

ja pidi vaatama tulema  ning loa andma selle kasutamiseks. Kuid küla-
lised olid juba Viljandis. Eesriiet oli Arsis kootud peaaegu kaks aastat 
ja see oli nüüd esimest korda kasutusel. Teatri direktor Enn Kose eh-
matas samuti, kuid valgustaja ütles, et selle ideoloogide “suure mure” 
lahendame ära. Värviliste prožektoritega suunati eesriidele sobiv 
valgus ja “pruun hädaoht” oli selleks korraks möödas. Parteijuht tuli 
uuesti kohale, vaatas ja ütles, et näed, Sepp, kõik on võimalik. Pidulik 
istung võis järgmisel päeval alata (Aleksander Sepa... 16.04.2004).

Kurioosne tänapäeval, aga küllaltki närvesööv tollal.

Eesti jonn viib sihile
Pidupäeva saluudi idee pärineb Aleksander Sepalt, tema soov oli 

linna juubelit väärikalt ja meeldejäävalt tähistada. Aga kuidas saada 
pürotehnikat, kes annab selle kasutamiseks loa? Tallinnas lasti saluuti 
kahuritest Russalka juures mere ääres. Kuidas lasta Viljandis? A. Sepp 
rääkis sellest Tallinnas, kuid vabariigi valitsuse ametnikud lõid käega 
põhimõttel, kui ise asjad korda ajad, tee, aga meid jäta mängust välja. 
Saluut oli tollal lubatud ainult liiduvabariikide pealinnades ja kange-
laslinnades. 

A. Sepp ei jätnud jonni ka siis kui sai teada, et saluudi kord on mää-
ratud NSV Liidus Kaitseministeeriumi poolt ning minister annab iga 

Kutsekaart pidulikule õhtusöögile.
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kord selleks eraldi käskkirja. Vanasõna ütleb: “Kus häda kõige suurem, 
seal abi kõige ligem.”

A. Sepp tundis tol ajal Iževski Autotehase direktorit. Talle meenus, et 
see mees tunneb ju kaitseminister Ustinovit, kes oli kunagi autoteha-
ses kõrgel ametikohal töötanud, oli sealt kandist pärit ja suvitas Iževski 
lähedal valitsuse residentsis. Autotehase direktor palus A. Sepal ko-
hale sõita ja lubas saluudi korda ajada. A. Sepp sõitis Iževskisse, ka-
hekesi koos sõideti ministri poole. Kui kohale jõuti, selgus, et Ustinov 
oli Moskvasse lennanud. Valitsuse residentsis võeti neid hästi vastu ja 
kaeti laud. Kui oli juba küllalt istutud ja vesteldud, otsustati uljalt helis-
tada Kremlisse. Võeti otseühendus ja range sõjaväelase hääl vastas, et 
kaitseministri sekretär kuuleb, ja ühendas ministriga. Sepp tutvustas 
ennast, mainis lühidalt, et on üks mure ja ulatas toru sõbrale ning au-
totehase direktor ajas jutu lõpuni. Minister lubas algul 20 lasku, nagu 
pealinnadele lubatud, sest 21. lasu nimetus oli “Rahvaste sõprus”, mida 
võisid lasta ainult kangelaslinnad, pärast olla minister öelnud, et kui 
700. juubel, võib ka 21 lasku ja nii lõpuks Viljandis lastigi. Minister an-
dis käskkirja.

Luba käes, läks asi liikuma. Saluudi tehniliseks korraldajaks palgati 
Elva lasketiiru direktor; temal olid ainsana sellel tasemal pürotehniku 
paberid. Lõhkeaine ja madalad mortiirid toodi Viljandisse, osa torusid 
toodi Kremlist. Viimane närveldamine oli saluudi õhtul, mortiirid olid 
Tarbijate Kooperatiivi õuel, sadas paduvihma, aga laskemoon ja elektri-
ühendused hoiti kuivana ning 21 lasku lendas pilvede poole. Seda vaa-
tas pealt ka juubeli külaline ja peokõneleja, Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi esimees Arnold Rüütel koos abikaasaga. Eesti jonn jäi võit-
jaks (Aleksander Sepa... 15.04.2004).

Tegime oma tahtmist
Parteil ja valitsusel olid omad tähtpäevad, neid tähistati vastavuses 

kõrgemalt poolt määratud rutiinile. Pealegi oli parteil ja valitsusel täh-
tis ülesanne – uue nõukogude inimese kasvatamine ning venestamine. 
Seda oli alustatud koolides lastele esimeses klassis venekeelsete lausete 
tuupimisega. Vanemad pidid lause ette lugema ja laps pidi selle pähe 
õppima. Olen seda ise kogenud ja need laused, mida oma pojale õpe-
tasin, on mul tänaseni peas. Eestlased tundsid, et kõik eestimeelne oli 
ohus, seda taheti pikkamööda meilt ära võtta, rahvas koondus, et vas-
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tusurvet avaldada. Nüüd 20 aastat hiljem nendele sündmustele tagasi 
vaadates mõistame, et tollal ka tühisena näiv rahvuslik omaalgatus oli 
raske tee, mis lõpuks viis võiduni. Eestlane suutis üle olla nõukogu-
de võimu poolt juhitud venestamisest ja haarata selles tõrjevõitluses 
initsiatiivi, nagu on kombeks öelda males, ja viia partii 1991. aastal 
võidukalt lõpule.

Allikad ja kirjandus
VLMA = Viljandi Maa-arhiiv.
VM = Viljandi Muuseumi kogu.
Malle Londoni suulised andmed.
Aleksander Sepa suulised andmed.
Kodulinn Viljandi. 1983. 700. aastapäevale pühendatud artiklite kogumik. 
Koostaja ja vastutav toimetaja Jaan Eilart, Tallinn.
Viljandi läbi aegade. 1983. Kodulookirjanduse nimestik. Viljandi.
Tee Kommunismile 1983.

VILJANDI 700
Ülo Stöör

Viljandi celebrated its 700th Anniversary in 1983. It was the initiative of 
local people, not a routine ordered by the Communist Party. In Estonian 
SSR official Russianisation was on the way. Estonian language was being
driven out, the national past was denied and Estonians were “melted” 
into the “Soviet nation”. The legal activities of the intelligentsia were at
that time directed against Russianisation, by emphasising self-identity, 
dignity and the heritage of the past. Proceeding from these principles 
also the celebration of the town’s anniversary was planned. In 1983 all 
the Song and Dance Festivals, exhibitions and newspaper articles on 
history carried the symbols of the anniversary and were dedicated to 
it.  A science conference was organised to celebrate the anniversary. 
Well-known researchers took part in it, the conference speeches were 
published in a book on the opening day of the conference.


