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SAATEKS

Käesoleva aasta maikuus täitub Viljandi Muuseumi asutamisest 130 
aastat. Juubelisündmuste osana esitleme muuseumisõpradele ja ajaloo-
huvilistele üheteistkümnendat aastaraamatut. Nii nagu varasemadki 
kogumikud, pakub see põnevat lugemist ennekõike just Viljandimaa 
kohta.

Milliste teemadega käesolevas väljaandes lugejaid köidame?
Üks intrigeerivamaid on eesti maanaiste ja aluspükste omavaheliste 

seoste kujunemise lugu.
Tähelepanu all on ka mulgi kultuuriruum: aastaraamat pühendab 

huvipakkuva kirjutise Halliste kihelkonna taluhäärberitele, tutvustades 
neid kui omaaegse taluelu sümboleid. Mulgimaaga on seotud teinegi 
kirjatükk. Lugejate ees on Helme kihelkonna lühike ajalooline ülevaade 
koos selle kandi Vabaduse Risti kavaleride üksikasjalike elulugudega.

Rahvarõivaste austajatele pakume sisuka uurimuse Kõpu kihelkon-
nast. Lugemist väärib Viljandi raamatukaupmehe ja kirjastaja Hans 
Leokese tegevust valgustav kirjutis.

Aastaraamatute raudvara on alati moodustanud ülevaade arheo-
loogide tegemistest äsja möödunud aastal. Seekord on neid artikleid 
kolm. Nii astuvad lugeja ette Uueveski keskaegse kalmistu leidmise ja 
taasleidmise lugu, aruanne järjekordsetest ordulinnuse kaevamistest 
ning uurimus Viljandis ja mujal Eestis keskajal kasutatud õhkkütte-
süsteemidest.

Traditsiooniliselt kuulub aastaraamatusse ülevaade muuseumi tege-
vusest möödunud perioodil. Samuti seisab kogumikus kindlal kohal 
tublide Viljandimaa koolinoortest kodu-uurijate tööde nimekiri, mis 
annab ettekujutuse õppuritele huvipakkuvatest teemadest. Huviline 
leiab teavet ajaloolise Viljandimaa väikemuuseumide ja mõne era-
kollektsiooni kohta.

Aastaraamatu ilmumiseks on lahke abikäe ulatanud muuseumi 
sõbrad nii kodu- kui välismaalt. Meie toetajate nimed leiate tiitellehe 
pöördelt.

Südamlikud tänusõnad headele abilistele.

Lugupidamisega

Jaak Pihlak, Viljandi Muuseumi direktor 
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