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älle on käes uue õppeaasta algus. Kellel läheb kooli laps,
kellel lapselaps või mõni sugulane – kes teeb seda ise. Mingi
seos algava õppeaastaga on väga paljudel ning ilmselt ei ole ma
mingi erand, kui tunnistan, et 1. september paneb alati südame
pisut teisiti põksuma.
Kuid õppimine ei lõpe ega piirdu vaid kooliga – kogu elu
on teatavas mõttes õppimine. Tavaliselt õpime ise seda tähele
panemata ja teadvustamata. Kindlasti on aga igal inimesel mõni
inimene, raamat, film või sündmus, kelle käest või millest ta on
midagi väga olulist õppinud.
Minul oli hiljuti võimalik osaleda meeskonnatöö koolitusel.
Kui tavaliselt saan koolitusel kinnitust oma mõtetele ja pisut ka
uusi teadmisi, siis seekordsed töökaaslastega koos lahendatud
praktilised ülesanded raputasid mind päris kõvasti. Julgen arvata, et ka teisi osalenuid. On, mille üle mõelda.
Väga vajalikku ning huvitavat infot andsid kõik mängulised
situatsioonid, kuid olulisim oli arusaamine, et enamuse inimeste
jaoks on kõige raskem enda eest vastutamast loobuda – enda
n-ö teiste kätte usaldamine. Kogesime, et kuigi saadud ülesanne
tuleb lahendada grupil, on iga inimese esmane mõte, kuidas tema
isiklikult selle lahendamisega toime tuleb.
Aga kui meid pannakse situatsiooni, kus üksinda ei ole
võimalik lahendust leida?! Mis siis saab? Kuidas näiteks läbida
metsas puude vahele pooleteist meetri kõrgusele tehtud „ämblikuvõrgu“ imepisikesena näivat auku nööre puutumata? Esmapilgul tundub, et sellel ülesandel ei olegi lahendust – et ka parimas
füüsilises vormis olev väga sale inimene ei tule sellega toime.
Ometi võin nüüd kinnitada, et sellel ülesandel on lahendus, kui
seda sooritab Meeskond. Kui teised tõstavad, vaatavad, hoiavad
kinni, pressivad kokku – tuleb vaid end nende meelevalda anda.
Aga see pole üldsegi lihtne! Inimestel, kes peavad paljude eest
muretsema ja vastutama, võib see lausa võimatuks osutuda.
Öeldakse: „Õppustel raske – lahingus kerge.“ Et igapäevaelus kergem oleks, võiks igaüks kasvõi korra kunstlikult loodud
„hullus“ situatsioonis olla – ehkki see ei pruugi väga meeldiv olla.
Tasuks on võimalus midagi väga olulist teada saada.
Meie saime lisaks teada, mida tähendab meeskonnatöö. See
ei ole „millegi koos tegemine“, see on ühise eesmärgi nimel
tegutsemine.
Uusi kogemusi ja teadmisi kõigile!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

9. septembril kell 10–17

VASTEMÕISA LAAT

12–13 Kultuuriprogramm
13–13.30 Suur laada oksjon (kaupade alghind 10 senti)
13.30–17 Spordiprogramm (võrkpall, tänavakorvpall,
vankriratta veeretamine, täpsusvisked ja palju muud)
Laata juhib Raimo Aas.
Lisaks: “Pöörlev auto”, uus batuut, elektriautod, lille- ja
käsitöönäitused, 10-sendi loterii (peavõit 70 eurot, lisaks
pisemaid võite) jm.
Avatud on puhvet. Müügil väga palju erinevat kaupa –
igale oma laadakaup koju kaasa!
Eritellimusel on kohal ka selle suve esimene ilus ilm!!!!

LÄKI LAADALE –KOGU PEREGA!
NB! Müüjatele on kohamaks 5 €
Laadalistele sissepääs TASUTA.
Info: 526 4590 (Rein)

27. aastat tagasi – aastal 1985
– toimus Vanaõue puhkebaasi
väljakul esimest korda kergejõustikuvõistlus nendel aladel,
mis olid kavas 1900. ja 1920.
aasta olümpiamängudel.
4. augustil 2012 toimus
kergejõustikuvõistlus
XXV
Vanad Olümpiaalad. Osalejaid oli 130 – võistlejad ja kohtunikud.
Tehti viis rekordit. Eriti
tublid olid naised. Saarlanna
Linda Treial tegi kaks rekordit
– paigalt kõrgushüpe 1.37 ja
mõlema käega kuulitõuge
24.72. Raine Kuningas (Pärnu
SK Kalev) – odavise mõlema
käega 77.52 (44.26+33.26).
Suure-Jaani
valla
parim
kergejõustiklane Kätlin Tõllasson uuendas rekordit mõlema käega kettaheites rohkem kui 10 meetriga, saades
tulemuseks 77.52.
Meestest parandas raskusheite rekordit Kaupo Valb
(TÜ ASK), kes paiskas 25,4
kilogrammist raudmuna 11.70
meetrit.

Võrkpallivõistlustel (ka vanade
reeglite järgi) võitis Suure-Jaani valla võistkond koosseisus
HandoRenee
Uuetoa,
Reimo Leemets,
Ott
Aavasalu
(parim mängija),
Karli Ots, Lennart
Sova, Janno Rannala ja Evi Putrolainen.
Võistlust
kommenteeris
kauaaegne raadiohääl Erik
Lillo. Võistluse jäädvustas
filmile Marko Tõll.
Spordiklubi Vanad Olümpiaalad tänab kõiki kohtunikke, sponsoreid ja abistajaid, kes aitasid võistluse
läbiviimisele kaasa.

Kätlin Tõllasson.

FOTOD: Tanel Voormansik.

Hugo Hommik

Hugo Hommik – Vanade
Olümpiaalade võistluse algataja ja vedaja.

Viie miili jooksus said medalid kaela Kaupo Voormansik, Kristjan
Vares ja Mardo Moorats.
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OMAVALITSUSINFO
Suure-Jaani Vallavolikogu
30.08.2012

Kehtestati valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise kord;
kehtestati valla ettevõtete tunnustamise statuut;
loeti esimest korda valla eelarvestrateegiat aastateks 2013–2016;
täiendati puudega lapsele hoolduse seadmise ja hooldaja määramise
korda;
nimetati koolide atesteerimiskomisjonidesse Suure-Jaani Vallavolikogu
esindajana haridus- ja kultuurinõunik Kadri Pulk;
garanteeriti meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine“ raames
rahastatava Suure-Jaani Vallavalitsuse projekti „Suure-Jaani Noortekeskuse renoveerimine“ omafinantseeringu tasumine summas 43 519 eurot
Suure-Jaani Vallavalitsuse eelarvelistest vahenditest.

Suure-Jaani Vallavalitsus
07.08.2012

Muudeti olmejäätmeveo tingimusi kolmel jäätmevaldajal;
eraldati reservfondist Kildu Põhikoolile projekti „Hariduslike erivajadustega lapsed kodukoolis edukaks“ omaosaluse katteks 2000 eurot
ja Suure-Jaani Kultuurimajale piksekaitsesüsteemide väljaehitamiseks
3389,95 eurot;
eraldati tegevusalalt Sport ühekordseid toetusi Karli Kukk’ele 80 eurot
osalemiseks KK Rae Koss korvpalli suvelaagris ning Mihkel Ronimois’ile
400 eurot uue võistlusvarustuse soetamiseks ja reisikulude katmiseks;
otsustati tegevusalalt Seltsitegevus maksta välja MTÜ’le Kuhjavere
Küla Selts projekti „VIII külateatrite päevad Kuhjaveres“ kaasfinantseering 133 eurot;
Suure-Jaani Noortekeskuse rekonstrueerimise projekti ekspertiisi
teostajaks valiti Ehitusekspertiisibüroo OÜ;
Suure-Jaani Kultuurimaja piksekaitsesüsteemide ehitajaks valiti Viljandimaa Tuletõrjeühing;
lubati korraldada avalikud üritused: MTÜ’l Kuhjavere Küla Selts
18.– 19. augustil VIII külateatrite päevad Kuhjaveres ning Suure-Jaani
Noortekeskusel 17. augustil Noortebändide pidu Suure-Jaanis;
nõustuti Maanteeameti Tääksi kruusamaardlas asuva Tääksi kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa nr VILM-007 muutmisega ning
Maanteeametile kaevandamisloa andmisega Tääksi kruusamaardlas
asuva Tääksi II kruusakarjääri mäeeraldisel;
kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist projekti „Navesti küla Ruusi
talu salvkaevu ja torustiku rajamine” aruanne koos täitmise eelarvega;
väljastati kirjalik nõusolek Jaska k Puhu kinnistule kuuri püstitamiseks;
väljastati ehitusluba Kõidama, Lõhavere k Lauri ja Olustvere al Aia tn
puurkaevude rajamiseks;
määrati Navesti k Vanatoa kinnistule elamu laienduseks vajalikud
projekteerimistingimused;
määrati sotsiaaltoetuseid 12 perele kokku 659 eurot;
määrati Kabila k Kuuseheki kinnistu jagamisel moodustatavate uute
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed ning Kootsi k Matkatare
kinnistute liitmisel tekkiva uue katastriüksuse koha-aadress;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
määrati Oksa elamu teenindusmaa suurus ning lubati Mart Niidri’l
katastriüksus ostueesõigusega erastada.

22.08.2012

Määrati sotsiaaltoetuseid 17 perele kokku 1599 eurot ning otsustati
kuni aasta lõpuni tasuda nelja pere lasteaiakulud;

määrati toimetulekutoetust 17 perele kokku 2272 eurot;
lubati Vastemõisa Rahvamajal korraldada 9. septembril Vastemõisa
laat;
algatati Vastemõisa Rahvamaja ja Suure-Jaani Kultuurimaja detailplaneeringud eesmärgiga rajada hoonetele maakütte soojuspumbasüsteemi
maa- ja veetorustikud;
kuulati informatsiooni riigieelarvest sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta;
määrati projekteerimistingimused Kobruvere k Tammeveski kinnistule
puhkemaja projekteerimiseks, Suure-Jaani l J. Köleri tn 5 administratiivhoone olemasoleva küttesüsteemi asendamiseks õhk-vesi soojuspumbal
baseeruva küttesüsteemiga ning kinnitati Päraküla k kinnistule katlamaja
projekteerimiseks vajalikud projekteerimistingimused;
väljastati kasutusluba Karjasoo k Mart Saare muuseumi kinnistu
puurkaevule;
kooskõlastati Tääksi k Liisi kinnistul majandus- ja joogiveega saamiseks
ettenähtud puurkaevu asukoht;
väljastati ehitusluba Vastemõisa k Lepiku kinnistul asuva elamu
lammutamiseks;
kooskõlastati osaühingu Eesti Höövelliist välisõhu saasteloa taotlus;
määrati Soomaa rahvuspargi 65 katastriüksuse lähiaadress;
määrati Koosu kinnistu jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
valiti hankel „Suure-Jaani kultuurimaja maaküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine“ edukaks Maaküte OÜ esitatud pakkumus;
määrati lasteaedade atesteerimiskomisjonide liikmeks vallavalitsuse
haridus- ja kultuurinõunik Kadri Pulk.

28.08.2012

Suure-Jaani Gümnaasiumil lubati 1. septembril 2012 korraldada õppeaasta avaaktus Lembitu platsil koos rongkäiguga;
väljastati ehitusluba Tääksi Piimapunkti tööstushoone-elamu rekonstrueerimiseks, Vihi k Antsuõue majutushoone püstitamiseks ning Kobruvere k Tammeveski lauda rekonstrueerimiseks puhkemajaks;
väljastati üks liikumispuudega isiku parkimiskaart;
väljastati kasutusluba Vastemõisa k kütuse käitlemise muuseumi 2.
ehitusjärjekorrale;
anti nõusolek Suure-Jaani l Tallinna tn 16 kinnistu juurde riba erastamiseks;
eraldati reservfondist MTÜ’le Rahvusvaheline Artur Kappi’i Ühing
1590 eurot muusikafestivali ajalugu käsitleva raamatu väljaandmiseks.

Ootame kandidaate valla
ettevõtete tunnustamiseks
Tulenevalt Suure-Jaani
valla arengukavast aastateks
2012–2020 soovime nüüdsest
igal aastal valla tublisid ja
teotahtelisi ettevõtteid tunnustada, et väärtustada nende
töid ja tegemisi.
Tunnustust leiavad SuureJaanis tegutsevad äriühingud,
kelle tegevus ja eeskuju on
enim mõjutanud piirkonna
elukeskkonda ja inimeste
heaolu, suurendanud elanike
tööhõivet, sissetulekuid ja valla
tuntust, muutnud valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning
on aidanud kaasa valla positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
Hindamise aluseks on kandidaadi eelmise, seekord siis
2011. aasta tegevus. Kandidaate
võivad konkursile esitada nii
eraisikud, äriühing ise kui ka
kohalik omavalitsus. Igaüks
võib esitada mitu kandidaati,
ühe kandidaadi saab esitada
ka mitmes kategoorias. Vallavolikogu poolt vastu võetud
tunnustamise statuudi kohaselt
saab kandidaate esitada kolmes
kategoorias. Auhinnaga Töötajasõbralik ettevõte tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud
ettevõtteid. Soovitakse tunnustada ettevõtet, kes kohtleb
oma töötajaid hästi ja lugupidavalt ning kasutab innovaatilist
töötajate motiveerimise süsteemi (kas lisahüved töötajaile,
innovaatiline ja motiveeriv pal-

gasüsteem vms). Tiitliga Parim
uustulnuk pärjatakse SuureJaani valla silmapaistvamaid
uusi ettevõtteid, tunnustatakse
nende innovaatilisust ja ärilist
mõtlemist. Konkursi kolmas
kategooria Piirkonna edendaja on mõeldud sellise ettevõtte
tunnustamiseks, kes panustab
enam piirkonna arengusse,
toetab kohalikku kogukonda ja
arendab ning toetab kohaliku
piirkonna algatusi.
Konkursil osalemiseks või
kandidaadi
ülesseadmiseks
esitatakse vastavalt kategooriale vajalik info elektrooniliselt
e-posti aadressile suure-jaani@
suure-jaani.ee või posti teel
aadressil Suure-Jaani Vallavalitsus, Lembitu pst 42, SuureJaani, 71502 märgusõnaga
„Ettevõtete
tunnustamine.“
Esitamise vorm on leitav
Suure-Jaani valla koduleheküljel aadressil www.suurejaani.ee. Suure-Jaani Vallavalitsus ootab kandidaatide
kohta andmeid hiljemalt 30.
septembriks 2012.
Ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse poolt nimetatud
komisjon, hinnates ettevõtteid
vastavalt iga kategooria hindamise korrale. Laureaate tunnustab vallavanem meene ja
tänukirjaga. Auhinnad antakse
üle ettevõtlusnädala raames
valla teisel ettevõtluskonverentsil 10. oktoobril Suure-Jaani
gümnaasiumi aulas.

KUHU MINNA, MIDA TEHA

Kultuurisündmused

1. septembril kell 19 Vastemõisa rahvamajas teatriõhtu ”Mari Raamoti lugu”.
8. septembril kell 11 Sürgavere laat ja võrride võidusõit.
8. septembril kell 19 Suure-Jaani gümnaasiumi aulas Ultima Thule tasuta
kontsert.
8. septembril kell 20 Sürgaveres peoõhtu ansambliga PS-TROIKA.
9. septembril kell 10 Vastemõisa kultuurimaja juures Vastemõisa laat.
15. septembril kell 10 Suure-Jaanis Ilmatari platsil Suure-Jaani sügislaat.
16. septembril kell 15 Suure-Jaani gümnaasiumi aulas tasuta kontsert
„Mart Saar 130“.
28.–29. septembril Olustveres künnivõistlused.
29. septembril kell 11 Olustveres hoidiste mess.
30. septembril kell 13 Viljandi kultuurimajas kontsert Mart Saar 130.
30. septembril kell 15 Hüpassaares Mart Saare 130. sünniaastapäeva
tähistamine.
30. septembril kell 16 Hüpassaares Vardo Rumesseni Mart Saare klaveripalade plaadi esitlus.

Sport

15. septembril kell 11 Suure-Jaani järve äärsetel rannavolle väljakutel SuureJaani valla meistrivõistlused petankis.
15. septembril kell 13 Suure-Jaani paisjärve äärse Disc-golfi raja tutvustus ja
mäng. Võimalik osta endale discgolfi kettaid.

Hoiatus!
Tarbijakaitseamet hoiatab ettevõtete Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetvesi OÜ eest.
Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide koduuksemüügiga ja püüavad tarbijate eluruumidesse siseneda erinevatel
ettekäänetel, näiteks kraanivee kvaliteedi kontrollimiseks. Seejärel pakutakse aga veefiltri, -puhastussüsteemi paigaldamist,
mis maksab sadu eurosid. Kuigi koduuksemüügi puhul annab
seadus tarbijatele õiguse lepingu üle rahulikult järele mõelda
ja sellest 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata taganeda,
võib nimetatud firmade puhul kaubast loobumine ja makstud
raha tagasisaamine osutuda keeruliseks protsessiks. Kui teil
ei ole ühest soovi Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetvesi OÜ tooteid
osta, keelduge esitlusest kindlalt ning ärge laske ettevõtete
esindajaid oma eluruumidesse!

Aino Viinapuu
arendusnõunik

Tähelepanu!
Alates 1. septembrist 2012 algab Viljandi linnalähiliinidel
üleminek kontaktivabadele elektroonilistele piletitele.
Kasutusele võetakse elektrooniline ettemaksukaart ja
elektroonilised perioodikaardid.
Üleminekuperiood kestab ajavahemikus 01. september
2012 kuni 31. märts 2013.
Täpsema info muudatuste kohta leiate Viljandi Maavalitsuse kodulehelt aadressil: http://viljandi.maavalitsus.ee/
et/linnaliinid.

Toiduabi väljastamine

Sotsiaalosakond väljastab Suure-Jaani vallamajas
abivajajatele toiduabi 14. septembril kella 9–12 ja
13–15.
Abi vajajatel palume end registreerida
telefonidel 437 1145, 435 5438 ja 435 5448.

Tähelepanu – toetus
Suure-Jaani vallavalitsuse sotsiaalosakond maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust suuruses 50 eurot.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse
vastu septembrikuu jooksul. Avaldusele märkida lapse
nimi, kool, lapsevanema või eestkostja nimi ja pangakonto,
elukoht ja telefon.
e-taotlusi saab esitada aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eeskostjale või lapse tegelikule hooldajale tingimusel, et pere on rahvastikuregistri andmetel Suure-Jaani
valla elanikud, laps elab toetuse taotlejaga ühel aadressil
ja asub õppima 1. klassi. Toetus määratakse kooli õpilaste
kinnitatud nimekirjade alusel.

Aave Toomsalu

Puudega lapse hooldajale toetuse
maksmisest
Hooldajatoetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistris registreeritud ja kelle
tegelik elukoht on Suure-Jaani vald.
Puudega lapse hooldajatoetus määramise ja maksmise aluseks on Suure-Jaani Vallavolikogu 27.01.2011 määrusega nr 39 kehtestatud ning 30.08.2012 määrusega nr 87
täiendatud “Puudega lapsele hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord”.
Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem või eestkostja, kes ei
saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.
Puudega lapse hooldajatoetust makstakse igakuiselt 3 kuni 18-aastase keskmise,
raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest.
• Puudega lapse hooldajatoetust makstakse igakuiselt:
keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamiseni;
raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamiseni.
Hooldajatoetuse taotlemiseks pöörduda sotsiaalosakonda ja esitada alljärgnevad
dokumendid:
taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
arstliku ekspertiisi komisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme
määramise kohta;
puudega lapse rehabilitatsiooniplaan;
abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui
hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem.
•Hooldajatoetust ei määrata:
taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustushüvitist;
taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab riiklikku pensioni;
taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja / või haridusteenustega,
täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
•Puudega laste hooldajatoetuse piisavuse korral võib puudega laste puudest
tingitud vajaduste rahuldamiseks maksta toetust:
abivahendite ja hooldusvahendite soetamiseks;
transpordikulutuste katmiseks;
eriotstarbeliste ravimite kulude katteks;
prillide ostu toetamiseks;
haridust omandava noore tugikodu teenuse eest tasumiseks;
tugiisiku teenuse eest tasumiseks;
perede nõustamisteenuse eest tasumiseks;
elamispinna kohandamiseks.
Hooldajatoetuse saaja on kohustatud kirjalikult teavitama sotsiaaltöötajat kõikidest
asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse
muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

Aave Toomsalu

LEOLE

3

Kuhjavere teatrifestival
päikese ja vihmaga
Esimese festivalipäeva
üldpilt oli super. Ilm oli
suurepärane. Autosid aina
veeres juurde ja parkimine
õnnestus vaid tänu väga
oskuslikule turvamehele.
Näitetrupid olid hakkamist täis ja publik sai hästi
palju vahvaid emotsioone.
Usume, et päeva jooksul
oli festivalil näitlejaid ja
külastajaid kokku tublisti
üle 400. Pühapäev kahjuks
meid ei hellitanud ja hommikupoolne
vihmasadu
korrigeeris publiku arvu.
Hea meel on aga sellest,
et vaatajaid jagus ikkagi
kõikidele etendustele õhtuni välja.
Et kahe päeva kava oli
planeeritud väga tihe ja
töine, siis me avatseremooniat ei planeerinudki.
Tervitussõnad ütles külavanem Romeo Mukk ning
jagasime olulise info nii
truppidele kui ka publikule. Ja teatrimaraton võiski alata.
Pühapäeval oli mõne
tunni vältel festivali külaliseks ka vabariigi kultuuriminister Rein Lang, kes
enne lahkumist ka sõna
sai. Tema sõnumis kõlas
vaimustus sellest, mida
külas tehakse ja mida ette
kanti. Ta tunnustas kõiki
esinejaid ja korraldajaid,
sest mittemidagitegemist
ja kirumist on niigi.
Näitetruppe ei heidutanud ka tugevad vihmahood
– mängiti ka paduvihmas,
teenides suure aplausi keskendunud mängu eest.
Osalejaid oli kuuest erinevast maakonnast – kokku 20 truppi. Neist pooled
olid Viljandimaalt. Siiani
on alati kaugemalt tulijaid
rohkem olnud. Veel toredam oli see, et koduvallastki oli esinejaid rohkem,
kui kunagi varem: Vastemõisa rahvamaja näitering Poolvillased (lavastaja

Krabi külateater – esimese päeva parim trupp.

Erika Tetsman), Sürgavere
näitering (lavastaja Malle
Kukk), Tääksi kooli 5. klassi lõpetanud (klassijuhataja
Mari Randaru) ja SuureJaani kultuurimaja näitetrupp Tegeltkah (lavastaja
Margus Mankin).
Esimesel päeval olid
publiku lemmikuteks:
Naisosatäitja – Annika
Anton – Ruhnu Manni osatäitja Krabi külateatrist
Võrumaalt.
Meesosatäitja – Ruslan
Levatsev – Matilda rollis
Telemaania 2 lavastuses
– Maimu ja Matilda näiteringist Tartumaalt.
Trupp – Krabi külateater, kes etendas mereröövliteemalist muusikalist komöödiat Ruhnu
Mann. Loo autor ja lavastaja on selle trupi hing Marje
Mürk.
Ära märgiti tervikliku
rollilahenduse eest Virve
Niinpalu, kes oli Näitejuht Jaan Kaasiku tükis
“Surnute kättemaksmine”
(Tänassilma
rahvamaja
trupp Vananaistesuvi) ja

parim episoodiline roll
“Kõpu majakas” Andres
Troska esituses etenduses
Ruhnu Mann.
Teise päeva lemmikute
selgitamisel tegi publik
järgmise valiku:
Parim naisroll – Merike
Kernu – Maiu osatäitmise
eest Alburahva teatri etenduses “Võõras mees majas”.
Parim meesosatäitja –
Peter Wüthrich – Rohilaiu
rolli eest Jüri Tuuliku „Andersonis” Võhma Rassijate
lavastuses.
Parim trupp – Seasaare
näitemänguselts
Viljandist.
Ära märgiti Abja näiteringi “Kirjad elust” lavastus kui kompaktne Eesti
elu kajastus.
Kolmandat aastat järjest
suutsid Kuhjavere perenaised
küpsetada
annetusi koogitelki – kohale
toodi 9 erinevat küpsetist,
mis kõik tükkhaaval ära
maitsti.
Telgikülastajad
said oma eelistuse anda
ning lemmikuks osutus

SAAME TUTTAVAKS

Kadri Pulk

Haridus- ja kultuurinõunik

FOTO: Erakogust.

Mare Lemmingu magus
kook.
Seekord olidki enamikus magusad küpsetised, vaid üks soolane –
Linda Kuusiku kook – mis
sai eripreemia.
Tervikuna tundsime, et
aastatepikkune kogemus
aitas vältida apsakaid ja
kõik sujus. Üldine atmosfäär on eriti lahe ja sõbralik, sest tulevad ju need,
kes seda ise väga soovivad.
Just sellepärast tulebki
selliseid sündmusi korraldada. Tänu rahalise toe
eest Kohaliku omaalgatuse
programmile, Suure-Jaani
Vallavalitsusele ning Eesti
Kultuurkapitalile. Ees seisab kokkuvõtete tegemine
ning uue festivali ettevalmistus (kolm truppi on juba
registreerunud!). Külateatrite IX festival Kuhjaveres
toimub 17. ja 18. augustil
2013.
Urve Mukk

Olen kooliõpetaja ja ajakirjanik, kuigi õpetaja vist rohkem. Võimalus on olnud teha ka nõuniku tööd. Ja koorijuhi oma. Ja koraalimängija. Ja giidi.
Sündinud-kasvanud olen Pärnus, kuid vanavanemate-kaudne
side Hiiumaaga viis mind sellele saarele peale õpinguid G. Otsa
nimelises Tallinna Muusikakoolis rohkem kui kahekümneks aastaks.
Olen kahe hiidlase ema.
Õppinud olen veel klassiõpetajaks ja koolijuhiks, emakeele, ajaloo-, matemaatika-, muusika- ja loodusteaduste õpetajaks. EELK
Usuteaduse Instituudis õppisin teoloogiat ja Tartu Ülikoolis on
lõpetamisel õpingud bioloogia- ja geograafiaõpetaja erialal.
Ajakirjanikuna alustasin Hiiumaa maakonnalehes, hiljem olen
kirjutanud lisaks veel mitmetele teistele väljaannetele (sh pikemalt
Eesti Päevalehele, Rohelisel Väravale), samuti teinud raadiouudiseid Eesti Raadiole.
Giiditöö on senini käinud õppimiste ja õpetajatöö vahele – Lahemaal, Hiiumaal ja teistel saartel, Rootsis... Koorijuht ja orelimängija
minus on pigem olnud hobiks kui ametiks, aga pillimängu ja lauluta
ei saa kohe kuidagi. Nagu ka kodu- ja ajaloota, linnu- ja taimepildistamiste, lugemise ja teatrita. Ja kokkamise, keraamika ja käsitööta.
Üks salaasi on ka – laiud. Need kitsad maatriibud meres, kus igal
võimalusel püüan sõpradega koos hädapäraseid töid abis tegemas
käia. Ja vahel niisama ka.
Esimesed kogemused Suure-Jaani vallas on olnud väga positiivsed ja head. Kuigi riigi hariduspoliitika tõmbetuuled ja keeristormid väikseid koole ning vähem kui kolmesuunalisi gümnaasiume ja
allesjäänud õpetajaid hetkel ei soosi, olen seda meelt, et kõiki laste
haridust ja inimeste tööd puudutavaid otsuseid tuleb teha pikalt
arutledes ja tasakaalukalt. Tahaksin, et sõna “koostöö” oleks iseenesestmõistetav kõigil aladel ja eri tasandite ümarlauad muutuksid
harjumuspäraseks töövormiks.

Kaansoo koolimajale kinnitati mälestustahvel
Iga kahe aasta tagant juuli
viimasel laupäeval peetakse
Kaansoo kooli lõpetanute
kokkutulekut. Seekordne
üritus oli pidulikum: sel
päeval sai teoks kooli endiste õpilaste ja õpetajate
unistus – koolimaja tähistamine mälestustahvliga.
Vallakool asutati 1889.
aastal. Uus koolimaja valmis
1891. aastal ja seal töötati
kuni 1972. aastani, mil kool
suleti. Kakskümmend aastat
hiljem – 1992 – taasavati
samas majas Kaansoo Algkool, kus jagati koolitarkust
2000. aastani, mil kool jälle
suleti. Kaansoo kuulus
varasematel aegadel Vaste-

mõisa valla alla ja oli üks
selles vallas töötanud 14
koolist.
Uue kooliaasta künnisel,
kui olema kõik taas seotud
kooliga oma laste, lastelaste või sugulaste kaudu,
mõtleme
sageli
oma
käidud kooliteedele. Mälestusmärgid aitavad jäädvustada meie esivanematele koolitarkuste jagamise
asupaikasid.
Haridusest on siinmail
ikka lugu peetud – haridus
aitas vabaneda võõra võimu
alt ja jõuda oma iseseisva
riigini.
Endla Reimann

Mälestustahvli avamine.

FOTOD: Erakogust.
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Harjutada, harjutada...

Suure-Jaani laululaval on Wersalinka 2012 puhkpillikvintett.

Alati rõõmsameelne Ave.

Üks osa kujundmarssimise mustrist.

Orkestri ees on Rein Vendla.

Esinemine Łomža elurajoonis – mažorettide etteaste.

Tõnn, Karl, Raimond ja Siim.

Maali.

Aeg läheb ruttu – juba seitsmendat
korda
kogunesid
noored puhkpillimängijad erinevatest riikidest ja tantsijad
Poolast, et koos harjutada ja
seejärel kontserte anda. Rahvusvahelisel noorte puhkpilliorkestril Wersalinka on harjumuspärasest erinevalt lisaks
muusikutele ka mažorettide
grupp.
Projektipõhise
tegevuse
puhul tuleb igal konkreetsel korral tegutseda nii nagu
eraldatud toetused võimaldavad. Seekord jäi suhteliselt
lühikeseks Poolas Łomžas
koosharjutamise aeg. Seda rohkem tuli teha koduseid proove
ja intensiivsemalt tööd vähestel
laagris oldud päevadel. Ometi
jõuti ka seekord selgeks saada
tunnipikkune kava.
Kui eelnevatel aastatel on
Wersalinka ees seisnud mitme
riigi dirigendid, siis langes
seekord kogu töökoormus Rein
Vendla õlgadele. Seegi polnud algne plaan – paar päeva
enne laagrit toimunud liiklusõnnetus viis haigevoodisse
poola dirigendi.
Noored olid väga tublid
ning viis noormeest leidis aega
omapäi lisaproovegi teha. Esimest korda astus orkestrile
lisaks kuulajate ette ka puhkpillikvintett: Kaur (tromboon),
Tauri (metsasarv), Raimond

(trompet), Enrico (tuuba) ja
Thomas (trompet). Thomas
on pärit Inglismaalt, Stoke-onTrent linnast, mängides seal
Roberts Bakery Bandis – mis
käis hiljuti ka Eestis festivalil – kornetit ja dirigeerides
noorte brassbändi Lions. Wersalinkasse sattus Thomas aga
juhuslikult – tänu orkestris
mängivale tuttavale.
Poolas anti sel korral kolm
kontserti – sealhulgas Poola
armee päeval Łomža raekoja
ees.
Eestis andis orkester planeeritud viie kontserdi asemel neli
– Pärnus ei võimaldanud mitme tunni pikkune tugev vihm
kontserti läbi viia – olid ju kõik
esinemised planeeritud vabas
õhus. Orkestri fänne see aga ei
heidutanud, nemad tulid Sinti,
kus Wersalinka kontserdile
lisaks austati oma linna olümpiasangarit, tänati lahkuvat
kultuurijuhti ja lõpetati koorilaagrit.
Taasiseseisvumispäevale
vääriline üritus kasvas Wersalinka kontserdist välja ka
Karksi-Nuias,
kus
pakuti
kõigile sõdurisuppi, näidati
huvilistele relvi ja päästening politseitehnikat, toimus
Kaitseliidu rivistus jm. Rakveres, kus Wersalinka samuti
esimest korda oli, toimusid
kontsert ja kujundmarssimine

Poola armee päeval Łomža raekoja ees.

Sõdurisuppi maitsmas.
Esinemine Łomža elurajoonis.

Taasiseseisvuspäeva tähistamisel Karksi-Nuias.

Rahvaaias.
Tagasisides kirjutas üks
lapsevanem, et Wersalinka
on laager, kus lapsed on loominguliselt rakkes ja muusikalised tulemused seetõttu
suurepärased – paljud laagrid
kippuvat jääma pigem ajaveetmise kohtadeks. Rõõm oli seda

lugeda – on see ju suureks tunnustuseks Rein Vendla tööle.
Kuid ega Wersalinkaski ajaveetmine puudu – lisaks veel
ka keelepraktika ja reisimine.
Suur tänu kõigile osalenutele
ja abilistele!
Leili Kuusk
Mažoretid.

FOTOD: Leili Kuusk.
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Miks on avatud turul elektri hind
nõnda muutlik?
Järgmisest aastast ei ole
elektrienergial enam ühest,
riigi poolt kontrollitud hinda.
Avatud turul muutub elektri
maksumus pidevalt ning näiteks talvine elektrihind võib
kevadisest erineda isegi rohkem kui kaks korda. Ainuvõimalik viis muutlikust hinnast
hoidumiseks on sõlmida müüjaga fikseeritud hinnaga elektrileping.
Avatud turul muudab hinna
ujuvaks elektribörs, kus kujuneb elektri hulgihind. Nagu
igasugusel turul, sõltub ka
börsihind nõudlusest ja pakkumisest. Mida rohkem elektrit
ostjad vajavad, seda kallimaks
muutub hind, mida rohkem on
aga tootjatel elektrit pakkuda,
seda odavamalt ollakse seda
valmis müüma. Kuna meie
regioonis on talved külmad,
kevaded enamasti veerohked
ja ette tuleb ka pikki vihma- ja
põuaperioode, kõigub nii elektri nõudlus kui ka pakkumine
aasta vältel mitmekordselt. See
toobki kaasa muutliku elektrihinna.
Viimase pooleteise aasta
börsi- ja riikliku elektrihinna
võrdlus:

Vihmarohkel suvel on oma
plussid, seda näiteks soodsama elektri näol. Näiteks on
ka Skandinaavias möödunud
kuudel olnud palju sademeid
ja selle tulemusel ujutati Põhjamaad üle odava hüdroenergiaga. Nii võisid Soome elektritarbijad juulis rõõmustada
viimase 10 aasta soodsaimate
hindade üle. Üks kilovatt-tund
elektrit maksis börsil vaid 1,4
senti kilovatt-tunni kohta. See
on üle kahe korra vähem kui
tänane Eesti riiklik elektrihind
3,1 senti kilovatt-tunni kohta.
Hüdroenergiat
pakutakse
palju ka kevadeti, kui veereservuaaridesse koguneb palju
lumesulavett.
Tõsi, juulikuu hinnarekordid ei jõudnud Soomest Eestisse. Tänane üksainus merekaabel Eesti ja Soome vahel ei
võimalda piisavalt palju elektrit Eestisse saata. Üliodavast
elektrist saime osa vaid natuke,
aga ka selle vähese abil püsis
Eestis elektri hulgihind juulis
üsna lähedal riiklikule hinnale. Pudelikael peaks kaduma
2014. aastal, mil Eesti ja Soome
vahel käivitub teine, praegusest ühendusest hulga võimsam

merekaabel.
Eestis vajatakse elektrit enim
just talviti, kui väljas paugub
pakane ning elektrit kulub
palju kütteks ja valgustuseks.
Madalaim on nõudlus seevastu
jaanipühade ajal, mil terve Eesti
puhkab ja veedab õhtuid lõkke
ääres. Nõnda võib elektritarbimine külmal talvepäeval ja
jaaniööl erineda isegi kuni neli
korda. Ja see mõjutab elektri
hinda. Ostjate talvise nõudluse
rahuldamiseks tuleb kasutada
ka kallimat elektrienergiat, mis
tõstab börsihinda. Suveöödel
on aga ostjate nõudlus nii
väike, et tootjad on nõus elektrit soodsalt müüma.
Kõneka näite nõudluse
mõjust hinnale leiab lähiminevikust. Näiteks oli 2011. aastal
detsember erakordselt soe,
elektrit vajati tavapärasest
märksa vähem ja ka börsihind
langes tänasele, riikliku elektrihinna tasemele. Kuid piisas
sellest, et õhutemperatuur kukkus veebruaris isegi alla -20
kraadi ning juba sööstiski ostjate nõudlus ülesmäge ja selle
tulemusel kerkis ka elektri hind
4,8 senti kilovatt-tunnini.
Õnneks ei pea ükski
koduklient muutlikult börsilt elektrit ostma ja tõttöelda pole see ka võimalik,
kuna börsil kauplevad tootjad ja elektri kokkuostjad.
Kodukliendi jaoks on olulisim
meelde
jätta,
et

ujuva
hinna
vältimiseks
tuleb elektrimüüjaga sõlmida
fikseeritud hinnaga leping.
Kindlasti peaksid elektri hinna
fikseerima kliendid, kelle pereeelarves on elektrikulu olulise
tähtsusega ja kes soovivad oma
väljaminekuid juhtida. Olgu
talv külm või soe, olgu vett
vähe või palju, ükskõik, mida
hind börsil ka ei tee, fikseeritud
hinnaga lepingus püsib elektri
kilovatt-tunni maksumus ikka
samal tasemel.
Peljata ei maksa ka seda, et
hinna fikseerimisel tuleb automaatselt maksta turuhinnast
rohkem. Kui sõlmida müüjaga
elektrileping näiteks 12 kuuks,
arvestab müüja hinnapakkumises nii kalli kui ka odava
börsihinna perioodidega. Ärksamad kliendid on meilt juba
ka uurinud, et kas pooleks
aastaks on lepingut odavam sõlmida kui aastaks või
kaheks korraga. Ei pruugi olla.
Kevadsuvine leping võib olla
küll soodne, kuid sellevõrra
kujuneb järgmise 6 kuu hind
kallimaks, sest siis lähtub müüja hinnapakkumisel talvise
hinna prognoosidest.
Eesti Energia uute avatud
turu elektripakettidega saab
tutvuda septembris. Seni saate
end eesseisvate muudatustega
kurssi viia meie kodulehel.

Eliis Vennik
Eesti Energia pressiesindaja

Tähelepanu!

12. septembril 2012 algusega kell 14 toimub Viljandi maavalitsuse III korruse
suures saalis, aadressil Vabaduse plats 2 elektrituru avanemist tutvustav
infopäev, Infopäeval esinevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning
konkurentsiameti esindajad. Ürituse kestuseks on orienteeruvalt 2 tundi ning
sellel osalemine on kõigile tasuta.

1. september

105 aastat tagasi (1907) avas Suure-Jaanis oma äri raamatukaupmees
August Mutli. Oli “Ilmatari” juhtliige ja sõjaaegne linnapea.

2. september

75 aastat tagasi (1937) valiti Eesti Draamateatri dramaturgiks Albert
Kivikas.

3. september

meistri ühisnõupidamine, kus arutati uue kirjaviisi küsimust. SuureJaani kihelkonnast osalesid Prits Miilberg, Andres Terilu, Jüri Köbler,
Tõnu Simonlatser, Jaan Moor, Jüri Peet, Jüri Aibel, Tõnis Auksman ja
Hans Mill. Holstrest Jaan Adamson.

22. september

80 aastat tagasi (1932) esietendus Estonia teatris Adolf Vedro ooper
“Kaupo”. Lembitu osas Karl Ots.

795 aastat tagasi (1217) langesid Madispäeva lahingus eestlaste
vanem Lembitu ja liivlaste vanem Kaupo. Viimane on maetud Liivimaale, Krimulda kiriku lähistele.

5. september

25. september

75 aastat tagasi (1937) pandi nurgakivi Jälevere Seltside Kodule.

8. september

100 aastat tagasi (1912) tutvustati Suure-Jaani majaomanikele
Mustvee-Pärnu raudteeprojekti, mille üks raudteejaam pidi tulema
alevisse.
85 aastat tagasi (1927) toimus Vastemõisa laadal suurem lööming
eesti talumeeste ja mustlaste vahel. Viimased olla põgenenud
ülepeakaela 30–40 vankril.

85 aastat tagasi (1927) alustati Lõhavere majapidamiskooli populaarsete ülevaatenäitustega.
100 aastat tagasi (1912) suri Põltsamaal “Ilmatari” liige, Reegoldi ja
Eesti Aleksandrikooli õpetaja, Põltsamaa koorilaulu edendaja Juhan
Mein. Maetud Põltsamaa kalmistule.

28. september

140 aastat tagasi (1872) sündis Olustvere Jaska Hindriko t. Viljandi
Maakoguduse köster-organist, seltskonnategelane ja “Koidu” koori
dirigent Jaak Siimer.

13. september

30. september

145 aastat tagasi (1867) sündis “Ilmatari” liige, arst ja diplomaat,
Hans Lohk. Tegutses Kaug-Idas ja Hiinas. Maetud Venemaale,
Molotovi oblastisse.

14. september

120 aastat tagasi (1892) alustas Viljandis oma advokaadipraksist
Joosep Kapi poeg Valter Kapp.

21. september

145 aastat tagasi (1867) toimus Viljandis maakonna 46 külakool-

OMALOOMINGUT
Kohtumised fantastiliste olenditega
Parttigu
Part või tigu,
kes ta on?
Äkki hoopis on ta konn?
Roomab ringi,
prääksub lahkelt,
tundlaid näen tal mitu – kahte.
Roomab aeglaselt ja kiirelt
olend meeldib mulle siiralt.
Cameron Ailt
Olustvere Põhikooli 7. klass
Kantplaneet kantolenditega
Maailmas on palju olendeid,
ei saa öelda, et poleks neid.
Üks olenditest on kantpea,
kes välimuselt kole, aga seest hea.
Ta iseloom on arukas,
ja peas oli vahva parukas.
ta ajas kiilaks oma pea,
sest arvas - nii on kõigil hea.
Tal on roheline keha,
tema lemmiktööriist on reha.
Planeeti ümbritseb sinine riba,
planeedi sees on punane süda.
Kristo Madison
Olustvere Põhikooli 7. klass
Sarvik
On olendil üks sarv
ja käsi pikem jalast.
On olendeid lõputu arv,
ei hooli keegi temast.
On üksildane olend see,
ja istub tühjas ruumis,
ei söö ta miskit peale mee
ja ümber kukub tuulest.
Tal pole varbaid peale ühe
ja seegi hästi pisike.
Ei sobi talle miskit pähe
ja kesk keha ainus tissike.
Ta värvuselt on roosa
ja nimeks antud Sarvik,
on tulevane muusa,
ta ema nimeks Karvik.
Kerttu-Karina Puusild
Olustvere Põhikooli 7. klass

27. september

130 aastat tagasi (1882) sündis Hüpassaares helilooja, organist ja
rahvaviiside koguja Mart Saar.
80 aastat tagasi (1932) suri Taevere v. Kaansoo asunik ja rahvalaulik
Hans Adami. Tema laulutagavara olla olnud põhjatu. Maetud Kaansoo
kalmistule.

10. september

5

110 aastat tagasi (1902) sündis Loodi v. antiikmööbli kollektsionäär ja
raamatupidaja Leonhard Martin Vene.
110 aastat tagasi (1902) võimaldati Suure-Jaani kihelkonnakoolis
õppida tütarlastel.

Septembris

150 aastat tagasi (1862) alustati Suure-Jaanis koorilaulmisega.
Esimese meeskoori juhatajaks oli Joosep Kapp, liikmeteks peamiselt
kohalikud koolmeistrid.

8. septembril 2012
Sürgavere Kultuurimaja platsil

SÜRGAVERE LAADAPÄEV

Kell 11 Laada avamine, VÕRRIDE VÕIDUSÕIT.
Päeva juhib Margus Saar.
Töötoad, õnneloos, esinemised, hoidiste degusteerimine,
avatud muuseum ja EMHI torn.
Kauplemise info ja registreerimine telefonil 5190 8543
(Imbi).

Kell 17.30 Päeva lõpetamine (üllatus, võitjate autasustamine,
õnneloosi peaauhinna loosimine).

Kell 18 OKSJON – ootame Teie kaupa oksjonile!
(Eve – 5559 8988).
Kell 20 peoõhtu ansambliga PS-TROIKA. Pääse 5 €.
www.syrgavere.ee
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Suure-Jaani
Kultuurimaja
16. septembril kell 15

Suure-Jaani gümnaasiumi saalis kontsert “Mart Saar 130”.
Esinevad Estonia Seltsi segakoor, segakoor Huik ja Tartu
Ülikooli kammerkoor.
Dirigendid Heli Jürgenson, Kaspar Mänd ja Triin Koch.
Tasuta.

22. septembril väljasõit Palamusele, kus toimub

Suure-Jaani
Konsumi kaupluse juures
15.30–18.00

III ja IV kvartalis
3. ja 17. september, 1. ja 15. oktoober
5. ja 19. november, 3. ja 17. detsember

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja
kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole
sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee.
Lisainfot pangabussi teenuste, kellaaegade ja
peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

XV suur väljanäitus ja laat.
Info ja registreerimine Maive Ottas, telefon 5612 2488.

30. septembril Mart Saare 130. sünniaastapäeva
tähistamine Hüpassaares.

Kell 15 laulud, kirjad, kõned, orelimäng, ühislaulmine.

Näitlejad Tallinna Linnateatrist – Indrek Ojari ja Argo Aadli
loevad kirju ja mälestusi Saarest, Riina Roose räägib
seostest Tammsaarega ja muud ümbritsevat kultuurilugu,
Ene Salumäe mängib Mart Saare koduorelit ja kõik osalejad laulavad (valmis pandud laululehed ühislaulmiseks).
Kell 16 Vardo Rumesseni Mart Saare klaveripalade
plaadi esitlus.
Supisöömine ja soovijatele soomatk!

6. oktoobril 2012 toimub
Suure-Jaani kultuurimajas

X üle-eestiline kangakudujate infopäev
* näitus kaasatoodud esemetest
* parimale “Kangasulase” auhind
* toimuvad korvipunumise ja niinest punumise õpitoad
* taimse mati punumine kangastelgedel
* näha saab Viljandi muuseumi tekstiilipärandit
Saabumine ja registreerimine kell 9, programmi algus kell 10.
Osavõtust teatada Maive Ottas`ele telefonid: 437 2206,
437 2128, 561 22488.
Osalustasu 5 € (selle hulgas lõunasupp) tasuda registreerimisel.
Oodatud on kõik huvilised!

Head Suure-Jaani
Gümnaasiumi vilistlased!
Ootame teid hariduselu
325. aastapäeva sündmustele.

Annan konsultatsiooni
kõigis kindlustusliikides.
Samas kindlustuslepingute sõlmimine.
Telefonid 433 4186, 5635 6178, Eeri Palu
Viljandi ja Valga esinduse juhataja

Võlli-Kingu Talu müüb
lambavilla veste, kummitallaga
lambavilla susse ja lambanahku.
Kohaletoomine kokkuleppel.
Hinnad soodsad!
Valve Lindla, 525 5506

www.metsaamet.ee

Teenused erametsaomanikule:
Metsakinnistute ost
Raieõiguse ost
Metsa ülestöötamine ja vedu
Metsamajandamise kavade koostamine TASUTA
e-post: info@metsaamet.ee, telefon 5615 0680, Karl Lister

Reedel, 21. septembril

kell 18 vilistlaste maleturniir nõupidamistesaalis

Laupäeval, 22. septembril

kell 10 vilistlaste kabeturniir nõupidamistesaalis,
kell 10 vilistlaste jalgpalliturniir staadionil.
Kell 15 algab registreerimine kokkutulekule,
kell 15–16 Kase kooli ja Kondase kooli külastamine,
kell 16 hardushetk koos orelimuusikaga Suure-Jaani kirikus,
kell 18 kontsert ja sellele järgnev pidu.
Täpsem info kooli koduleheküljel www.sjg.edu.ee

KUULUTUSED

Kuiv küttepuu
(lepp, haab, kask).

Ostan rihvidega
VESKIKIVI.
Väino Maidla
Telefon 501 1989

Telefon 553 6074
väga suur (ca 80 kg) pikakarvaline pruun koer
Timmu. Väga sõbralik ja kardab äikest. Liikluses saamatu.

Augusti algul jooksis kodust
teadmata suunas 3-aastane
Berni Alpi karjakoera segu

Ostame kasvavat metsa ja
metsakinnistuid üle Eesti,
hind kuni 10 000 €/ha.
Kinnistud võivad paikneda piiranguvööndis
või olla koormatud hüpoteegiga.

Info telefonil 554 0150, info@metsakeskus.ee

www.metsandus.ee
Ostame metsakinnistuid ja
raieõigust üle Eesti.
info@metsandus.ee
Telefonid: 743 0500, 528 8784

Kui olete sellist koera näinud,
palume helistada:
Neeme Univer 528 6954
Agra Univer 5664 0231.
Leinas kodumaja seinad,
lilled, puud ja koduõu.

Mälestame
Viktor Kolosov
Kalle Elvak
Jaan Kotsar
Osvald Paas
Johannes Simuste
Eldur Mihkelson

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

e-post: leole@suure-jaani.ee
http://www.suure-jaani.ee/leole

29.12.1925–09.08.2012
23.10.1942–10.08.2012
28.07.1940–13.08.2012
21.08.1934–18.08.2012
11.04.1947–19.08.2012
12.11.1939–28.08.2012

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Ülle Kullasepal ja Andrus Saik´il sündis
poeg ROBIN Saik
Aire Arumäel ja Allan Mälk´il sündis tütar
KENDRA Mälk
Riinu ja Heiki Veikaril sündis
tütar KAISA

Reklaamkuulutuse (kuni 250 tähemärki) hind:
ettevõtjal 10 eurot,
eraisikul 1 euro.
Avaldame vaid reklaami, mille eest on eelneva kuu
27. kuupäevaks tasutud.

Ootame materjale hiljemalt eelneva
kuu 26. kuupäevaks.
Toimetusel on õigus teksti
redigeerida-lühendada.

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!
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VILMA JÜRIADO
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MARTA MÖLDER
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AUGUST PUHU
ENDEL JÜRISSON
ROSVIITA JÄRV
SILVIA JUHKAM
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Ostame tehnilist hõbedat, lauahõbedat, nõukaaegseid

kontaktoreid, automaat kaitselüliteid, trükiplaate, militaarset
elektroonikat ning kullatud detaile.
Telefon 526 9976

Toimetaja
Leili Kuusk, 526 9089
Lembitu pst 42, Suure-Jaani
telefon 435 5433
leili.kuusk@suure-jaani.ee

Küljendus ja trükk
OÜ Vali Press
Pajusi mnt 22, Põltsamaa
telefon 7768 871
vali@vali.ee

