J6 Südamekujuline järv (Väikejärv) – linna keskväljakult 46,7 km (lühem variant 44,1 km)

Väikejärv
Suure-Jaani – Tällevere – Kerita – Mudiste – Mäeküla – Aimla – Parika – Aimla – Riiassaare –
Õnniste – Tääksi – Kärevere – Kõidama – Suure-Jaani
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Mine linnast välja mööda Tallinna tänavat.
Pööra paremale Jaama tänavale (teine tänav).
Kui jõuad ristteele, pööra paremale (paremale jääb bensiinijaam).
Vahetult pärast raudtee ületamist pööra paremale. Möödu taluhoonetest paremal.
Sõida edasi, kuni tee pöörab järsult paremale. Pööra vasakule väiksemale teele.
Tee pöörab järsult paremale. (Kui see tee on pärast suuremat vihmasadu vee all, siis
mine tagasi ristmikule (7,2 km matka algusest) ja mine otse edasi. Mine, kuni tee
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pöörab vasakule. Jõuad peateele, mis tuleb Sürgaverest. Pööra vasakule.)
Sõida kuni jõuad suure Sürgaverest tuleva teeni. Pööra vasakule.
Mine, kuni jõuad suure Viljandi maanteeni.
Ristmikust vasakul on hea koht puhkuseks või väikeses järves ujumiseks.
Järverannast vasakul puude all künkal on väike lava ja kuivkäimla.
Pööra vasakule ja varsti paremale, viit osutab Tääksi külale. Ettevaatust – oled suure
liiklusega maanteel!
Kohas, kus tee kaardub vasakule, pööra paremale (esimene tee).
Möödu Oksa talust ja endistest kolhoosihoonetest.
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Vahetult enne järgmist ristteed pööra tähelepanu Saluka talu restaureeritud
vanadele kivihoonetele ja tiigiga aiale.
Mine järgmise suurema ristteeni ja pööra vasakule.
Kui oled möödunud Õnniste küla teeotsast (vasakul), pööra esimesel teel paremale.
Sõida edasi järgmise ristmikuni. Ristmikul on postkast. Pööra paremale.
Kui jõuad Kiimasaarele, hoia vasakule, mine läbi metsa.
Järgmisel ristteel pööra vasakule.
Ignoreeri kõrvalteid ja sõida edasi, kuni jõuad suure maanteeni Aimlas. Pööra
vasakule.
Pööra esimesel teel paremale. Teeviit osutab Parika Looduskaitsealale.

24,0

Tee lõpus vasakul on RMK kuivkäimla.
Sõida, kuni jõuad parkimisplatsile ja Väikejärve juurde viivale rajale.
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Lukusta ratas. Väikejärve juurde viib kilomeetripikkune rada. Rada algab tihedast ja
madalast metsast ja pöördub vasakule männimetsa. Enne järve on piknikukoht.
Järv on südamekujuline, kuid kahjuks pole siin vaatetorni, kust oleks seda võimalik
näha. Piltpostkaardid, kus on näha järve kuju, on saadaval Viljandis. Ümber järve
kulgeb kahe kilomeetri pikkune rada, mille haru viib ka peaaegu puudeta Parika
eendrabasse. RMK hooldab infotahvlitega varustatud radasid.
Järv on suure Parika looduskaitseala servas. Parika raba ja selle servas asuv Parika
järv on tekkinud viimase jääaja lõpus 9 000 aasta eest. Raba ja järv on nähtavad
tornist ja laudteelt, millele pääseb juurde Viljandi - Kolga-Jaani maanteelt.
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Mine tagasi jalgratta juurde.
Sõida mööda sama teed tagasi Aimlasse.
Pööra paremale asfaltteele.
Järgmisel ristteel pööra vasakule. Kruusatee viib Riiassaarde.
(Marsruuti saad lühendada 2,6 kilomeetri võrra kui lähed otse edasi asfaltteele ja
Tääksis järsust mäest alla – vaata allpool 35,7 km).
Mine läbi Riiassaare, pärast vasakpööret pööra paremale Õnniste külla.
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Mäeotsa talu juures Õnniste külas on ohvrikivi, mida saab näha taluniku nõusolekul.
Legend räägib, et inimesed pääsesid katkust, vedades punase lõnga ümber Õnniste
küla. Pahade vaimude eemalepeletamiseks kooti punast lõnga ka seelikutessse.
Pööra vasakule Tääksisse.
Pööra paremale asfaltteele. Möödud külapoest.
Pööra vasakule ja mine üles järsust mäest (10%).
Pööra vasakule ja siis paremale Olustverre viivale teele. Ettevaatust – oled suurel
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maanteel!
Pööra vasakule esimesele asfaltteele. Tee viib Kärevere külasse.
Kui jõuad ristmikule, pööra vasakule. Tee viib Suure-Jaani.
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Sõidad läbi Kõidama küla, tee läheb laugelt ülesmäge. Paremale jääb puudesalu.
Rohu sees on kivi ja kiri kivil ütleb, et puud on siia istutanud Suure-Jaani Keskkooli
õpilased aastal 1962.
Suurel ristteel (vasakule jääb bensiinijaam) mine otse edasi mööda Jaama tänavat.
Mine vasakule Lembitu puiesteele.
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Lembitu puiestee majad pärinevad eri perioodidest – vanemad 1920., enamik aga
1950.–60., üksikud ka 1980. lõpust – 1990. aastate algusest. Tänased suured puud
istutati 1930. aastate algul.
Ristteel mine otse edasi Ilmatari tänavale.
Kui oled jõudnud Tallinna tänava ristmikuni, pööra vasakule ja sõida linna
keskväljakule (46,7).

