J3 Sürgavere – linna keskväljakult 25,4 km

Kerita viljalõikus
Suure-Jaani – Tällevere – Kerita – Sürgavere – Kabila – Epra – väike kalmistu – Suure-Jaani
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Sõida linnast välja mööda Tallinna tänavat.
Pööra Ilmatari tänavale (esimene tänav paremale).
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Ilmatar on Soome rahvuseepose Kalevale müütiline tegelane, looduse neitsilik
vaim. Ärkamisaja haridus- ja kultuurielu tuultes asutati Suure-Jaanis haridusselts
Ilmatar (1878). Vanim kohalik segakoor (asut. 1890) kannab Ilmatari nime
praegugi.
Kui oled möödunud Kondase majast (paremal), pööra ristteel paremale.
Sõida edasi, ignoreeri kõrvalteid.
Vahetult enne Kadaka talu (paremal) pöörab tee vasakule.
Kui jõuad suurele teele, pööra paremale.
Sõida edasi, kuni jõuad raudteeülesõiduni.
Nõukogude ajal tegutses siin aiandussovhoos ja istutati õunapuud. Õunapuid
näed ka praegu tee ääres. Õunapuuaed oli taraga piiratud. Nii loodeti vältida
vargust. Kui liigud edasi, näed vasakul Tõnneotsa talu värvilisi katuseplaate.
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Vahetult pärast raudteeülesõitu pööra paremale väiksemale kruusateele.
Paremal on Rulli Tõnu talu. Omanik on seinale pannud nõukogude-aegseid
esemeid ja plakateid.
Sõida, kuni oled peaaegu jõudnud suurele maanteele.
Enne suurt maanteed pööra paremale, möödu talust (paremal).
Sõida edasi, pööra järsult paremale (7,9).
Sõida veel natuke ja pööra vasakule. See tee võib pärast vihmasadu olla porine.
Kui jõuad suurele asfaltteele, oled Kerita külas. Pööra paremale.
Sõida edasi ja mine üle raudtee, kuni jõuad ristteeni Sürgaveres.
Varem asus Sürgavere raudteejaam külast kolm kilomeetrit lõuna pool. Kui
raudteel tehti remonti 2012/13, viidi ka Sürgavere jaam külale lähemale.
Kui lähened ristteele, jääb vasakule Sürgavere koolimaja, praegu Suure-Jaani
Kooli õppekoht. Kool asub mitu korda ümber ehitatud vanas mõisahoones.
Algselt ehitati mõisahoone 17. sajandil, kuid põletati maha venelaste poolt 1703.
Järgnevate sajandite jooksul kuulus mõis von Wahli perekonnale ja hoone
üldplaani muudeti mitmel korral. Teine korrus lisati 1939, mil hoones tegutses
kool. Järgmised suuremad ümberehitused toimusid 1997. Kooli juurest algab
küla ajalugu tutvustav rada, infotahvel on kooli peasissekäigu juures.
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Kui tahad poodi minna, siis pööra ristteel vasakule ja paarisaja meetri pärast oled
poe ees.
Ristteel mine otse edasi.
Sõida Kabila külani, kus tee pöörab paremale ja natukese aja pärast vasakule.
Sõida edasi mööda kõrvalteed.
Sõida, kuni jõuad asfaltteele, ja pööra vasakule.
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Vasakul on maja nimega Hommiku. Maja juures on ilus väike järv.
Kui jõuad suurele teele, pööra vasakule (tee viib Vastemõisa ja Viljandisse).
Varsti pööra paremale kruusateele.
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See on meeldiv osaliselt kattega tee. Tee ääres olevad künkad on tuntud kui
Käspri mäed.
Kui jõuad Kildu teeotsani, pööra paremale.
Varsti pööra vasakule väiksemale teele.
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Tee viib metsasallu ja pöörab paremale.
Sõida, kuni jõuad Suure-Jaani väikesele kalmistule – Pihlaka puiestee kalmistule
(vasakul). Peatu ja vaata ringi.
Õigeusklike matmiseks asutati 1911 väike kalmistu, kuid praegu on surnuaed
avatud kõigile.
Pööra paremale Ringpuiesteele.
Mine üle J. Köleri tänava ja sõida edasi mööda Ringpuiesteed.
Pööra teisest tänavast paremale kruusateele ja mine alla kalmistule ja järve
äärde.
Pööra kohe vasakule Kingu tänavale.
Kingu tänava lõpus pööra paremale Liiva tänavale.
Surnuaia värava juures hoia vasakule Järve tänavale.
Vasakul on surnuaia kaev ja monument. Monument on pühendatud Lembitule,
13. sajandi eestlaste vabaduse eest võitlejale, ja neile, kes võitlesid Eesti
vabaduse eest 700 aastat hiljem, 1918.–20. aasta Vabadussõjas. Monument oli
algselt Amandus Adamsoni töö ja püstitati 1926. Teise Maailmasõja ajal lõhuti
monument venelaste poolt kaks korda ära, pandi tagasi Saksa okupatsiooni ajal,
kuigi Lembitu võitles sakslaste vastu. Praegune momument, mis on originaali
koopia, taaspüstitati 1990. 0riginaalkuju, millel puudub käsi, säästeti nõukogude
võimude eest ja asus 1950. aastate teisest poolest Viljandi Muuseumis, praegu
Suure-Jaani koolis. Pärast Suure-Jaani Lembitu monumendi taastamist kerkis
(taastati) Eestis massiliselt 1918.–20. aasta Vabadussõja monumente.
Kui möödud kirikust (paremal), ole ettevaatlik munakivisillutisega teel.
Suure-Jaani Johannese kiriku ehitust alustati tõenäoliselt 13. sajandi teisel poolel.
Kirik rajati algselt kindluskirikuna. Nii lääneukse kohal kui idaseinas on roosaken.
Kirikut on taastatud pärast Liivi sõda ja Põhjasõda, kaasnenud ümberehituste
käigus on keskaegset algkuju muudetud. Kirikus hoitakse Anne Rätsepa
mälestuseks paekivist ratasristi 1598. aastast ja Olustvere krahvipere Fersenite
mälestisi, samuti J. Köleri matuselt (1899) pärit metallpärgi. Anne Rätsep aitas
legendi järgi kohalikke inimesi katku ja nälja ajal.
Paremal on endine tõllakuur ja vasakul hiljuti renoveeritud pastoraadihoone.
Tõenäoliselt on see Suure-Jaani vanim elamu, arvatavalt ehitatud 18. sajandi
lõpul. Majas on elanud mitmed Suure-Jaani pastorid. Tänavast kaugemal olid
tallid. Nõukogude ajal töötas majas lasteaed. Hoonesse planeeritakse rajada
sotsiaal- ja kogukonnakeskus.

