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SAATEKS

Meie aastaraamat jõuab lugeja lauale just muuseumiaasta ajal tähis-
tataval muuseumiööl. Varasemate väljaannetega võrreldes on seekord 
suurem rõhk Viljandimaaga seotud inimeste mälestustel ja isikulugudel.

Kuid mida sisaldab järjekorras juba kaheteistkümnes kogumik?
Trükise põhiosa on tõesti mitmekesine. Viljandimaa rahvarõivas-

tele saab käesolevas kogumikus Põltsamaa kihelkonnaga ring peale. 
Lootusrikkalt vaatame tulevikku: ehk suudame need artiklid edaspidi 
kõik ühte mahukasse raamatusse koondada.

Kuulsast naisfotograafist Hilja Rietist ja tema kunstilistest post-
kaartidest saavad küllap kõik huvilised ammendava ülevaate.

Arheoloogide töömailt on pärit Rattama talu väljadelt leitud märki-
dega kiviketta põnev lugu.

Muinasjutuna tundub Põltsamaa linnapea Georg Koldi saatusest 
pajatav kirjutis. Samavõrd lugemisväärsed on Vabaduse Risti kavaleri 
Nikolai Animägi memuaarid noorusaastatest Viljandis ja Vabadussõja 
alguskuudest.

Ühe sugupõlve rõõmud ja katsumused toob lugeja ette Koogla Juku 
ehk Johannes Pullerits, kes kirjutas need juba kõrges eas taasiseseisvu-
nud Eesti ajal kaugel Ameerika mandril.

Siinse maakonna Vabaduse Risti kavaleride elusaatuste tutvustus 
on jõudnud Viljandi kihelkonnaga seotud meesteni.

Hariv lugemine on Karksi kihelkonna ja linnuse ajaloo kohta aval-
datav kirjatükk.

Tavaks saanud ülevaatele muuseumi tegevusest möödunud aas-
tal lisandub seekord üksikasjalik ülevaade muuseumi pedagoogilisest 
tegevusest.

Viljandimaa noorte kodu-uurijate tööde nimekirja vahendusel saab 
ettekujutuse teemadest, mis paeluvad kooliõpilasi.

Lugeja leiab ka esmase teabe ajaloolise Viljandimaa väikemuuseu-
mide ja mõne erakollektsiooni kohta.

Aastaraamatu ilmumine osutus võimalikuks tänu kodu- ja välis-
maistele toetajatele. Nende nimed leiate tiitellehe pöördelt.

Täname teid!

Lugupidamisega
Jaak Pihlak, Viljandi Muuseumi direktor
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