M6 Epra – linna keskväljakult 10,6 km

Talu Epras
Järve – kalmistu – Ringpuiestee – Madise – Epra – Näädisoo – Pihlaka – Karja– Oja – J. Köleri –
Liiva – Järve
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Mine kuni J. Köleri tänavani, pööra vasakule Järve tänavale ja mine mööda
kohvikust Arturi Juures.
Pööra vasakule ja mine piki järvekallast, paremale jäävad kirik ja kalmistu.
Kui jõuad surnuaia lõppu, pööra paremale.
Pööra vasakule Ringpuiesteele.
Ületa J. Köleri tänav, oled endiselt Ringpuiesteel.
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Eesti on hõredalt asustatud: ruutkilomeetril elab keskmiselt 30 inimest
(Hollandis 498). Suure-Jaani valla asustustihedus on kõigest 8 inimest
ruutkilomeetril, sama mis suurel Venemaal. Maa on veel suhteliselt odav.
Suure-Jaani (ja enamiku Eesti väikelinnade) servas on majade juures suured
aiamaad, täis viljapuid ja kõrvalhooneid, siin-seal võib näha ka traktorit
seismas. Nõukogude perioodil kasvatasid inimesed maal ja väikelinnades
perele vajaliku toidu enamasti ise. Palju viidi (müüdi) ka Venemaale. Ajad on
muutunud, kuid aiasaadusi oma tarbeks kasvatatakse praegugi. Valitsus
julgustab inimesi maale tulema.
Pööra vasakule Pihlaka puiesteele. Möödud väikesest kalmistust.
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Väike kalmistu – Pihlaka puiestee kalmistu – asutati 1911, algselt õigeusklike
matmiseks, kuid nüüd võivad siin viimse puhkepaiga saada kõik soovijad.
Mine edasi mööda sama teed. Tee kaardub vasakule, ristteel pööra vasakule
suuremale kruusateele, tee tuleb Kildult.
Mine, kuni jõuad kruusateele, mis läheb vasakule mäest alla. Pööra vasakule.
Ristmikul Madise talu juures pööra paremale.
Mine edasi Suure-Jaani suunas, kuni jõuad Veski tänavale (vasakul). Pööra
vasakule ja mine mööda tänavat.
Ristmikul pööra vasakule (ikka veel Veski tänav).
Varsti pööra paremale Karja tänavale.
Oja tänava ristmikul pööra vasakule ja vahetult paremale Sepa tänavale.
Ristmikul pööra vasakule Aasa tänavale.
Ristteel pööra paremale Ringpuiesteele.
Mine üle suure maantee (J. Köleri tänav) Liiva tänavale.
Mine üle mänguväljaku ja mööda Lembitu monumendist (vasakul).
Pööra vasakule Järve tänavale ja mine linna keskväljakule (10,6).

