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Aastal 2014
Märkamatult on talvest saanud mai ja koolides teevad õpilased
juba eksameid. On viimane aeg heita pilk ees ootavale suvele.
Alusta suve Suure-Jaanis – kutsub Suure-Jaani muusikafestival.
Mida festival sel aastal pakub?
Aastaid korraldatud üritustel on välja kujunenud oma traditsioonid – oma „muster“. Nii on see Viljandi Folgiga, aga ka SuureJaani muusikafestivaliga. Paika on loksunud esinemiskohad ja ajad
– vahelduvad vaid esinejad. Loomulikult toob iga aasta ka midagi
uut. Uued kontserdikohad on sel korral Vanaõue, Tääksi vesiveski
ja Sürgavere kultuurimaja. Vanaõues kantakse ette Bachi „Kohvikantaat“, Tääksis musitseerivad elektroonikat appi võttes Taavo
Remmel ja Aare Tammesalu ning kuulajateni jõuab ka üks esiettekanne, Sürgaveres kuuleb operetiviise Voldemar Kuslapi esituses.
Traditsioonilises kontserdikohas, Suure-Jaani kirikus, laulab
RAM ja festivali viimasel päeval esitab aariaid ooperitest Nadia
Kurem ning orelil mängib ooperistiilis muusikat festivali kunstiline
juht Andres Uibo. Suure-Jaani kiriku orelirõdul toimub vestlusring
Hugo Lepnurmest ning kirkus saab alates 1. juunist vaadata näitust
„Hugo Lepnurm 100“.
Õigeusu kirikus laulab Moskva meeskoor Peresvet dirigent
Dmitri Judenkovi juhatusel.
Mart Saare majamuuseumis kuuleb Kanada eestlast bariton Avo
Kittaskit ja enne rappa minekut saab samas nautida bass Mati Palmi,
keda saadab Martti Raide klaveril.
Võib öelda, et traditsioonilisteks kontserdikohtadeks on kujunenud Lubjassaare talumuuseum ja Energia talu teemaja. Lubjassaares
tuleb Tobiase kvarteti esituses ettekandele „Väike öömuusika“ ning
Energia talus saab kuulata flööti, mandoliini ja kitarri.
Festivali avakontserdil ootab ees taaskohtumine festivali konkursside laureaatidega.
Selgi aastal võtavad omavahel mõõtu lauljad – juba viiendat
korda. Soome Rahvusooperi bariton Jaakko Kortekangas viib läbi ka
meistrikursuse lauljatele. Teist korda toimub heliloomingu konkurss.
Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 15. maiks kirjutada soololaul
klaveri saatel Hando Runneli tekstile.
Taas on võimalik kohtuda Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
ooperistuudioga. Olustvere lossis näeb Taisto Noore lavastatud
Donizetti ooperit „Il campanello di notte“.
Lõunatunnid toovad kohtumised Voldemar Kuslapi, Margus
Lepa ja Taani arhitekti Erik Nobeliga.
Erik Nobeli töölaual võtab konkreetset ilmet üks projekt: Rahvusvahelisele Artur Kapp´i Ühingule kuuluv maja J. Köleri 2, kuhu
ühing loodab välja ehitada Suure-Jaani andekoja.
Suure-Jaani laululaval (vihma korral gümnaasiumis) astub
reede, 20. juuni õhtul rahva ette ansambel Rock Hotel ja 23. juuni
pealelõunal ansambel Dagö koos Lauri Saatpaluga.
Ei jää Suure-Jaani valla rahval nägemata-kuulmata ka ERSO.
Eesti esinduskollektiivi dirigeerib Olari Elts. Esitusele tulevad Mussorgski „Pildid näituselt“, aga ka Elleri, Lüdigi ja Arturi Kapi teosed.
Päikesetõusukontserdil lisanduvad soo-orkestrile Eesti Noorte
Segakoor, Indrek Vau (trompet) ja Nadia Kurem (sopran). Dirigendid
on Toomas Vavilov ja Peeter Perens.
19. juunil kell 12–15 on laululava laste päralt. Lastepäev on
stiiliüritus – „Kantri alati jääb“. Päeva juhivad Jaan Elgula ning
Toomas ja Inga Lunge.
22. juunil toimub Suure-Jaanis üle-eestiline vaimulik laulupäev.
Tegevust jätkub kogu päevaks, tasuta kontsert, millele eelneb
rongkäik, algab kell 18. Samal päeval on Suure-Jaanis avatud ka
kodukohvikud. Täpsemat infot, mis ja kus toimub, saab Kondase
maja aia kohvikust, mis on kohvikute päeval avatud kell 11–21.
Muusikafestivali passid on juba Suure-Jaani vallavalitsuses,
kohvikus Arturi Juures, Olustvere turismiinfokeskuses ning Sürgavere ja Vastemõisa raamatukogus müügis. Passi hind endine: 35 €,
sooduspass 25 €. Piletilevist on võimalik osta ka muusikafestivali pileteid. Rohkem infot leiate aadressilt muusikafestival.suure-jaani.ee
Loodan, et leiate festivalil pakutavast midagi endale meelepärast.
Kohtumiseni suveüritustel!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Noored vallutasid Lapimaa
lumiseid tippe
Juba teist aastat korraldasid Suure-Jaani Vallavalitsus
koostöös Jokioise vallaga
ühise suusalaagri Lapimaale, Rukasse. Sellest toredast
pakkumisest sai osa 14 tublit
noort üle kogu valla.
16. aprilli hommikul kogunes 14 valla noort ja 4
juhendajat Suure-Jaani noortekeskuse juurde, et alustada
reisi Lapimaale. Sõita oli palju, aga kohale me jõudsime.
Läksime magama ja jäime
ärevusega hommikut ootama.
Paljude jaoks oli see esimene
koguemus mäel, aga olime
tublid ning esimesel päeval
jõudsime läbi tiheda vihmasaju lastemäelt edasi suurele
mäele. Majutuskohta jõudes
ootas meid maitsev põhjapõdraliha. Veetsime õhtu
ping-pongi ja filmide seltsis.
Teisel päeval viidi meid
teisele poole mäge, kus avane-
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Noored mäel.

sid võimalused uuteks seiklusteks. Ilm oli juba parem,
päev möödus uusi mägesid
vallutades kiiresti. Proovisime ära ka soome sauna ja
jäime rahule.
Viimasel päeval olid jalad
saabastest juba valusad ja
koduigatsus kippus peale. See
aga ei heidutanud meid, sest
ilm oli super ning tegime veel
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viimased sõidud. Ees ootas
asjade pakkimine ja tubade
koristamine. Seejärel tuli öö
läbi bussis loksuda ja ruttu
sadamasse jõuda, et laevast
maha ei jääks. Eestis ootas
meid päikesepaiste ja rohelus.
Jäime reisiga väga rahule,
meile hakkas mäesuusatamine väga meeldima ja saime
juurde uue huvitava koge-

muse.
Koostöö sõprusvallaga
jätkub juba augustis, kui Jokioise noored tulevad meie
valda seikluslaagrisse.
Johanna Jürmann ja
Ketlin Käo
Tääksi põhikoolist

Turismiettevõtjad Soomes ettevõtlust uurimas
Suure-Jaani valla turismiettevõtjate ja vallavalitsuse esindajad käisid 23.–25.
aprillil Soomes, et tutvuda
sõprusvalla Jokioise ja sealse
kandi ettevõtlusega.
Peamiselt külastati turismiga seotud ettevõtteid, aga käidi
ka Somero eakate heaolukeskuses, Jokioise kiriku vabaajakeskuses ja maapiirkonnas
tegutsevates teistes ettevõtetes
ning tutvuti Jokioise vallamaja
ja raamatukoguga.
Huvitavat uudistamist jagus kõikjal.
Eakatele mõeldud keskuses üllatas bassein, kuhu
liikumispuudega inimestel
võimalik ka ratastooliga sisse
sõita. Keskus pakkus nii eluruume, toitlustust, huvitegevust kui väga mitmesuguseid
protseduure. Silma jäi rohkelt
mitmesugust tegevust eakatele
nii majas kui õues.
Linakeskuses müüdi lisaks
linast valmistatud ja ökotoodetele ka käsitöid.
Woollandia talus kasvatatiõpetati karjakoeri, lambapidamine oli pigem selleks, et saaks
koeri treenida.
Ateljee Hulmi ehtekunstnikust perenaine rääkis, et üsna
populaarne on nende juurest
maalide laenutamine.
Noor inseneriharidusega

Peagi kaheksakümneseks saav turismiettevõtja Tauno Suominen näitab põhjapõtru ja selgitab, et
hetkel nudide loomade pead ehib hiljemalt juuli lõpuks uhke sarvekroon.
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Turus elav mees pidas suurt
mägiveiste farmi ja turustas
oma toodangut nii Helsingis,
Turus kui farmi juures olevas
ökokohvikus. Elevust tekitasid
kaks ilmatu suurt villasiga,
kes kindlasti ka lastele huvi
pakuvad.
Jokioises Birgitan paja nimelist keraamikapoodi pidavad kunstnikud rääkisid, kui
oluline on rahulolu sellega,
mida teed ja et sellise tööga
elab küll ära, kui väga suured
nõudmised ei ole.
Huvitavad olid ka külastatud majutusasutuste lood.
Majatalo Myötätuuli hoone oli omal ajal kool, seejärel
vanadekodu. Kui hoone enam
vanadekodudele esitatud

nõuetele ei vastanud – seal ei
pääsenud kõikjale ratastooliga,
siis ostis selle praegune perenaine ja keset põlde asuvast
hoonest sai majutusasutus,
millele lisab vürtsi perenaise
teatritegemise huvi.
Kanniston talu ei ole aga
vaid majutusasutus, kuigi kohti jagub kuni paarile sajale inimesele. Talus on vaatamiseks
mitmesuguseid loomi, alustades kassidest-koertest, küülikutest, lindudest, kitsedest
kuni alpakade, põhjapõtrade ja
mägiveisteni. Lisaks veel metsikult elavad valgesaba hirved
aia taga, kes end üsna julgelt
külalistele demonstreerisid..
Talu köök pakub kohapeal
kasvatatud mahetoitu. Oma-

ette vaatamisväärsus oli ka
80-aastane peremees, kes talu
ajaloost rääkis ja käbedal sammul talu tutvustavat ringi tegi
ning rahvast traktoriga metsa
alla põhjapõtru vaatama vedas.
Oli, mida kõrva taha panna, aga oli ka seda, kus suurejaanikad said tõdeda, et kodus
on paremini.
Reisimuljetest kokkuvõtteid tehes tundus, et kõige eredamad muljed jäid Woollandia
talust, kus kasvatati karjakoeri.
Vilega käsklusi saav koer tundus lambakarja kokku ajades
kui puldist juhitav “vidin” – nii
täpne ja kiire oli see töö!
Leili Kuusk
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Ohtlike jäätmete kogumisring
Laupäeval, 24. mail 2014 toimub Suure-Jaani vallas ohtlike
jäätmete ning elektri- ja elektroonikaromude kogumisring.
Kogumisringil võetakse elanikelt tasuta vastu:
1. ohtlikke jäätmeid
2. elektri- ja elektroonikajäätmeid
Olmejäätmeid vastu ei võeta!
Ohtlikud jäätmed on:
1. Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende
ainetega määrdunud töövahendid
3. Lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin
4. Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid
5. Patareid, vanad akud ja akuvedelikud, leeliselised pesuained
6. Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted
7. Elavhõbedakraadiklaasid ja päevavalguslambid
Elektri- ja elektroonikajäätmed on:
Külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid, tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad, sülearvutid,
telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid, raadiod,
televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid, muusikariistad,
luminofoorlampide valgustid, sirged luminofoorlambid, kompaktlambid, elektritööriistad (v.a. suured paiksed tööstuslikud
tööriistad)
KELLAAEG
09.00–09.20
09.35–09.50
10.10–10.30
10.40–10.50
11.10–11.20
11.30–11.50
12.10–12.20
12.30–12.50
13.00–13.10
13.30–13.50
14.10–14.30
14.50–15.10

PEATUSKOHT
Reegoldi rahvamaja
Tääksi külamaja				
Ülde bussipeatus
Kuhjavere bussipeatus		
Võivaku teerist				
Mudiste kauplus				
Sürgavere kauplus				
Vastemõisa rahvamaja			
Metsküla bussipeatus			
Kildu põhikool				
Jaburi bussipeatus
Kõidama bussipeatus

NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike aega
ja kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda.
Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK).
Lisainfo KEJHK telefonide: 385 2175 ja 385 2200. Kogumisringe
teenindab OÜ Kesto. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotluste
vastuvõtmise periood on 05.05.2014–15.08.2014.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning aidata
sellega kaasa asustuse püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul
kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt
selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad, ja kelle
leibkonda kuulub vähemalt üks laps või kuni 35-aastane
puudega pereliige. Maksimaalne toetus programmist on ühe
majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku
moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.
Taotlus koos vajalike lisadega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele. Enne taotluse
esitamist tasub aga kindlasti ka vallast nõu küsida: keskkonnanõunik Tiiu Umal, telefon 435 5435, 5342 0340, e-post
tiiu@suure-jaani.ee
Täpsem info Viljandi maavalitsuse kodulehelt http://viljandi.
maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm või Suure-Jaani valla
kodulehelt http://www.suure-jaani.ee/et/hajaasustuse-veeprogramm.
Tiiu Umal

Suure-Jaani Vallavolikogu
24.04.2014
Loeti esimest korda liikluspinnale nime määramist: Lõhavere k
asuva Haigla tee 7590023 liikluspinna nimeks soovitakse panna
Lõhavere allee. Haigla tee pikkusega ligikaudu 620 m algab 57 Mudiste – Suure-Jaani – Vändra teelt (katastritunnus 75901:001:0981) ja
lõpeb Kõidama – Lõhavere teega7590022 ristumisel (katastritunnus
75902:002:0172);
kuulati esimest korda valla arengukava muudatusettepanekuid,
volikogu komisjonid vaatavad eelnõu läbi ja esitavad oma ettepanekud 16. maiks;
otsustati jätta kehtima Suure-Jaani valla üldplaneering ja
Suure-Jaani Vallavalitsust kohustati jätkama üldplaneeringuga
kavandatud eesmärkide elluviimist. Lisamaterlalid Suure-Jaani
valal kodulehel http://vov.matti.ee/suurejaanivv/?id=624&t_
id=&asutus_id=1&dok_id=95270;
kehtestati valla 2014. aasta teehoiuinvesteeringute kava;

Suure-Jaani Vallavalitsus
01.04.2014

Otsustati esitada kohtule taotlus pikendada piiratud teovõimega
täiealise isiku üle seatud eestkostet;
otsustati väljastada üks liikumispuudega isiku parkimiskaart;
otsustati väljastada kirjalik nõusolek Metaküla k asuvale Vahelaane kinnistule majapidamishoone püstitamiseks;
otsustati anda kasutusluba Olustvere al Talli 2//4 kinnistul
asuva sigalahoone osalise lammutamise tagajärjel allesjäänud kartulihoidla osale uue kasutusotstarbega muu põllumajandushoone;
kinnitati 2014. aastal mittetulundusühingute tegevustoetuse
ülemmäära suuruseks 320 eurot ja alla 15 liikmega ühingutele
160 eurot;
eraldati tegevustoetust 26 mittetulundusühingule kokku 7200
eurot;
anti nõusolek Kildu k oleva Soone (4,80 ha) ja Kobruvere k Kalmemäe (6,32 ha) vaba maa riigi omandisse jätmisega ning määrati
neile koha-aadressid ja sihtotstarbed.

04.04.2014

Arutati Vallavolikogu 27.02.2014 otsuste nr 26 ja 27 muutmiseks
esitatud kompromissettepanekut ja halduskohtule esitatud kaebust nende otsuste tühistamiseks.

08.04.2014

Rahuldati Orienteerumisklubi West taotlus korraldada 10.
juulil 2014. a kell 16 – 20 Kootsi külas avalik üritus Pärnumaa
Orienteerumisneljapäevakud 2014;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
määrati Lõhavere k Mureli kinnistu ja Kootsi külas Mooritsa
kinnistu jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed;
kinnitati valla hallatavate asutuste ja osakondade 2014. aasta
alaeelarvete tulude ja kulude jaotused majandusliku sisu järgi;

alaeelarvetega saab tutvuda Riigi Teataja elektroonilises andmekogus aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/415042014008.

15.05.2014

Otsustati väljastada kasutusluba Suure-Jaani l Järve tn 5 kinnistul asuva Suure-Jaani päevakeskuse rekonstrueeritud (katuse,
fassaadi, avatäidete, aluspõrandate ja betoonvahelae) osale ja
Võivaku k asuvatele elektrivõrgu Imma komplektalajaama, õhuja maakaabelliinide ja liitumisühendustele;
otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras olevatele 17 perele kokku 903 eurot;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks neljale jäätmevaldajale;
otsustati mitte alustada Riiassaare külas asuvate Paisu elamu-lauda ja sauna suhtes pärimismenetlust, sest hooned on
hävinenud.

22.04.2014

Otsustati määrata ja maksta aprillis 2014 toimetulekutoetust 19
perekonnale kokku 2004,94 eurot.

29.04.2014

Määrati Metsküla k Varese kinnistu jagamisel moodustatavate
uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
pikendati projekteerimistingimusi Suure-Jaani linnas J. Köleri
tn 2 kauplus-elamu loomemajanduskeskuseks-andekojaks ümberehituseks;
väljastati kasutusluba Suure-Jaani J. Köleri tn 2a kinnistu käsitöökoja rekonstrueeritud (katuse ja avatäidete) osale;
tegevusalalt Seltsitegevus eraldati Ain Arula’le 300 eurot Viljandimaa Lõõtsapäevade läbiviimise kulude katteks;
määrati sotsiaaltoetuseid 21 perele kokku 1110 eurot;
olmejäätmeveo tingimusi muudeti kahel jäätmevaldajal.

Pakume tööd
Suure-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
1 lasteaiaõpetaja ja 2 õpetaja abi

ametikoha täitmiseks Suure-Jaani lasteaias Sipsik ja
1 lasteaiaõpetaja
ametikoha täitmiseks Tääksi lastehoiurühmas.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
saata 15. maiks e-posti aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või
Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71 502.

17. mail kell 19–23
Heliloojate Kappide
majamuuseumis

KALASTAJATE KLUBI
SUURE-JAANI SÄGA
24. mail Suure-Jaani paisjärvel
spinningupüügivõistlus

Tähelepanu – lastehoid!
1. septembrist 2014 avatakse Tääksis lastehoiurühm. 15. maiks
oodatakse lastehoiuteenuse kasutamisest huvitatud vanemate
taotlusi (vorm leitav Tääksi kooli kodulehelt www.taaksi.vil.ee).
Avaldused saata e-posti aadressil kool@taaksi.vil.ee või tuua
Tääksi kooli õpetajate tuppa.

muudeti vallavolikogu 27.02.2014 otsuseid nr 26 ja 27; muudatused
jõustuvad, kui jõustunud kohtumäärus, millega lõpetatakse asja
menetlus haldusasjas nr 3-14-50409;
otsustati moodustada Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks
Suure-Jaani valla territooriumil viis jaoskonnakomisjoni ja nimetada
jaoskonnakomisjonide liikmed: valimisjaoskond nr 1 (Vastemõisa)
esimees Tiina Torim ning liikmed Kaja Tamsar, Evelyn Härm, Heli
Kralle ja Heli Torim; valimisjaoskond nr 2 (Sürgavere) esimees Kati
Mändul ning liikmed Taimi Leinsoo, Heldur Kraaner, Sirli Mändul
ja Heidi Raba, valimisjaoskond nr 3 (Suure-Jaani linn) esimees Veronika Ringo ning liikmed Aili Adamson, Aime Härm, Tiiu Savelli
ja Aave Toomsalu; valimisjaoskond nr 4 (Olustvere) esimees Helle
Saega ning liikmed Ilvi Herronen, Kersti Soosaar, Ülle Udras ja
Saima Kink; valimisjaoskond nr 5 (Tääksi) esimees Merit Laan ning
liikmed Aire Käo, Eha Naarits, Tiiu Olbri ja Jüri Sulg.

Registreerimine kell 7.00–8.00
Võistlus kell 8.00–11.00
Võistluste osavõtumaks on
7 €, õpilastele, pensionäridele
ja Säga klubi liikmetele 3 € .

Üritust toetavad:
Suure-Jaani Vallavalitsus,
Rapala Eesti AS, kauplus
MAGAZIIN, Kalastusparadiis (Taavi Kobin),
Baltic Hunter OÜ.
Info: 553 3374 Enrico

„Öös on tähti“
Kõnelevad
Elmo Tempel Tõraverest – Universumi saladused
Kaupo Voormansik – Tööst Eesti tudengisatelliidi
meeskonnas
Muusikat Suure-Jaani Muusikastuudio laululastelt, puhkpilliorkestrilt, kahel klaveril helidialoog
Adagio sostenuto L. v. Beethoveni Kuupaistesonaadist, maletuba, tähemäng-viktoriin, tähevärk
öös.
Pakutakse laetud vett, ürdivõiga rukkileiba, teed,
kohvi.
Kohal Tähetark ja Ninatark.
Tasuta
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Ümberkorralduste võlu ja valu
Käesoleval aastal võttis
valla volikogu vastu otsuse
koolide ümberkorralduse
osas. Otsus oli väiksemate
piirkondade inimeste jaoks
sõbralik, mis tähendab seda,
et igasse õppekohta jäid alles
lasteaed ja kuni 6 klassi. Ma
arvan, et see otsus on kindlasti
kogukonna elu toetav.
Ümberkorraldusest ja selle vältimatusest on aastate
jooksul väga palju räägitud,
aga otsust on edasi lükatud.
Lõpmatuseni seda teha ei saa.
Olen kindel, et kellegi huvi
ja eesmärk ei olnud piirkondades 7.–9. klassi sulgeda
ja seeläbi külaelu hävitada.
Külaelu viivad edasi tublid
külaelanikud ja kindel haridusvõrk toetab seda.
Kahju on aga sellest, et meie
külaesindajad ei suuda kaasa
rääkida siis, kui on selleks võimalused. Nii juhtus ka meie

ümberkorralduste lõppfaasis,
kus Tääksi, Sürgavere ja Kildu kooli „esindajad“ asusid
oma nõudmisi-ettepanekuid
esitama. Selleks oli eelnevalt
piisavalt aega – alates aprillist
2013 kuni jaanuarini 2014.
Kõigil oli võimalus ettepanekuid teha. Miks ettepanekuid
siis ei tehtud ja mida loodeti,
ei oska arvata. Ehk seda, et
need ümberkorraldused meid
ei puuduta?
Kas ei tundu natuke sobimatu anda omavalitsus kohtusse sellepärast, et piirkondade hilinenud ettepanekut ei
arvestatud ning otsused olid
liiga leebed ja piirkondade
huve arvestavad?
Meie inimesed peaksid
rohkem vaatama oma õuest
ja kogukonnast kaugemale.
Kas on kindlasti vaja seda,
et õpilane peab saama lõpetada 9. klassi kodukohakoolis,

kus on vaid mõned õpilased
klassis? Kas vallal oleks olnud
mõistlik igasse valla kooli
ehitada kaasaegsed keemia- ja
füüsikaklassid, mida nõuab III
astme õppekava, kui õpilasi
on vaid mõni üksik? Kas rahuldab kaasajal kedagi õppimine liitklassides, kuna klasside täituvus on liiga väike?
Võiksime vaadata oma kodukohast kaugemale. Oleme
tihti eeskujuks toonud Soomet. Meie valla sõprusomavalitsus Jokioise vald on teinud
koolvõrku puudutavad otsused palju karmimalt: sama
rahvaarvu juures on alles kaks
kooli (üks kool klassidega 1–6
ja teine 7–9). Õpilaste koolitee
pikkus on kuni 17 kilomeetrit
Vallakooli jõudmise tagab
kõigile õpilastele bussitransport, mille parema korraldamisega hetkel tegeleme.
Julgustan ja tänan kõiki

õpetajaid, kes kandideerisid
valla kooli tööle.
Igal töökohal on vaja muutusteks valmis olla. Täna
sisuliselt ühines neli kooli
üheks – Suure-Jaani Kooliks.
Aus on korraldada konkurss
kõikidele õpetajatele, et ühe
kooli õpetaja teise ees eelistatud ei oleks. Palun mõistvat
suhtumist, vahel on vaja teha
muudatusi, et asjale uut hoogu juurde saada.
Loodan väga, et uus kool
läheb hästi käima ja kõik töötajad annavad oma panuse.
Eesmärk on luua õpilasesõbralik ja meeldiva koolikeskkonnaga kool.
Soovin kõikidele vallakodanikele kaunist kevadet!
Tõnu Aavasalu
vallavanem

IN MEMORIAM

Õdus nurgake eelmisest kohvikute päevast: „Olga juures“.
FOTO: Leili Kuusk

Kodukohvikute päev

XVII Suure-Jaani Muusikafestivali ajal, 22. juunil korraldatakse Suure-Jaanis kodukohvikute päev. Sel päeval on linnas
oodata rahvaarvu kahekordistumist, sest toimub üle-eestiline
vaimulik laulupäev.
Ootame huvilisi kohvikuid pidama, pakkuma kohvikutele
küpsetisi või neid ise müüma. Samuti on oodatud pakkumised
kohvikutes esinemiseks.
Info: Veronika Ringo, telefon 435 5436, e-post veronika.
ringo@suure-jaani.ee

Veronika Ringo

Pindalatoetuse taotluse saab sel aastal
e-PRIA vahendusel esitada ka vallavalitsuses
Sel aastal toimub PRIA ja
Suure-Jaani valla vahel koostööprojekt, mille raames saavad kõik ID-kaarti omavad
maaomanikud ja -kasutajad
oma pindalatoetuste taotluse
esitada mugavalt kodukohast
lahkumata.
Vallavalitsuses juhendatakse kõiki soovijaid e-PRIA
kasutamisel – kliendiks registreerimisel, põldude joonistamisel ja pindalatoetuste
taotluse täitmisel – ning aidatakse ka üheskoos taotlus
koos kõigi lisadega PRIA-le
ära esitada. Oodatud on kõik
põllumajandustootjad ja piirkonnas tegutsevad isikud, kes
soovivad oma pindalatoetuste
taotluse ja ka muid dokumente läbi e-PRIA esitada, kuid
kes pole seda varem proovinud või sooviksid täiendavat
juhendamist.
Pindalatoetuste taotluste esitamise periood kestab
käesoleval aastal 2.–21.maini.
Selles ajavahemikus on kõigil
soovijatel võimalik pöörduda

vallavalitsusse ja broneerida
endale sobiv aeg nõustamiseks.
Broneeri aeg:
Telefon 435 5435
Juhendamine toimub E–R
kell 9–12 ja 13–16
Nõustajad: maanõunik
Heli Kralle, keskkonnanõunik
Tiiu Umal.
Juhendamisele minnes
tuleb kindlasti kaasa võtta
kehtiv ID-kaart ja teada selle PIN-koode. ID-kaarti ja
selle paroole saab vajadusel
uuendada lähimas Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos.
Samuti tasub kaasa võtta oma
eelmisel aastal esitatud pabertaotluse koopia ning teada
oma maade katastritunnuseid,
et taotluse täitmine kiiremini
ja lihtsamini läheks.
Palume kõigil taotlejatel
varuda juhendamisele tulles
piisavalt aega, kuna esimesel
korral võib e-keskkonnas
taotluse täitmine võtta tavapärasest pisut kauem aega – por-

taali on tarvis sisse joonistada
kõik põllud, millele soovite
toetust taotleda. Edaspidi jäävad aga põllupiirid ja muud
sisestatud andmed süsteemi
alles ning järgmistel aastatel
saab neid kasutada.
e-PRIAs on ka automaatsed kontrollid, mis näitavad
jooksvalt ära kui mõni lahter
on jäänud kogemata täitmata
või on mõni ilmne viga sisse
sattunud. Seega saab e-PRIA
kaudu esitatud taotluse puhul olla kindel, et taotlus on
korrektne ning toetussummat
ei hakata tagantjärele vähendama hooletusest tingitud
vigade tõttu.
Toetuste väljamaksmist
alustatakse nendest klientidest, kes esitasid oma taotluse
e-PRIA vahendusel.
e-PRIAsse on võimalik
siseneda läbi PRIA kodulehe
aadressil http://www.pria.
ee/et/ePRIA. Samuti saab
enne juhendamisele minekut
tutvuda kõikide e-teenustega
videojuhendite kaudu, mille
leiab eeltoodud aadressilt

juhendite rubriigist. Rohkem
infot pindalatoetuste taotlemise kohta leiate PRIA kodulehelt taimekasvatuse toetuste
rubriigist.
PRIA ja Suure-Jaani valla
koostööprojekt on üks osa
suuremast e-PRIA kampaaniast ning selle eesmärgiks on
aidata kohalikke elanikke, et
järk-järguline üleminek elektroonilisele taotlemisele oleks
võimalikult sujuv ja mugav.
Järjest enam riike on läinud
üle 100%-lisele põllumajandustoetuste elektroonilisele
taotlemisele. Ka Eesti liigub
jõudsalt selles suunas ning
eesmärgiks on seatud üleminek täielikule e-taotlemisele
2018. aastaks. Igal aastal on
e-PRIAsse lisandunud uusi
teenuseid ja võimalusi ning
portaali arendatakse klientide
tagasiside põhjal järjest mugavamaks.
Head taotlemist!
PRIA

Edukad võrkpallurid vabariiklikel võistlustel
Suure-Jaanis on võrkpalli
harrastatud juba aastakümneid ja saavutatud maakonna
võistlustel pidevalt I, II ja
III kohti. Auhinnalisi kohti on saavutatud ka Eesti
Koolispordi Liidu poolt korraldatud võistlustel, aga nii
edukat aastat pole veel olnud.
Detsembris toimunud 10.–12.
klasside noormeeste finaalvõistlusel saavutati II koht.
Võistkonnas mängisid Hendrik Ebber, Kristjan Fuchs,
Jan-Erik Jegorov, Kaspar Neumann, Jürgen Oliver Raid,
Olger Vorobjov, Karl Kangur,
Ott Seffer ja Johan Urbel.
Veebruaris toimunud „Sadolin Cup“ võistlustel 10.–12.
klasside segavõistkondadele,

kus osalesime 4 poisi ja 2 tüdruku võistlusel, saavutati jällegi II koht. Mängisid Hendrik
Ebber, Jan-Erik Jegorov, Arnika Arula, Kate Kasvo, Jürgen
Oliver Raid, Olger Vorobjov,
Ott Šeffer ja Johan Urbel.
Üllatuslikult hea punkti
hooajale pani aga põhikooli
segavõistkond (4 poissi ja 2
tüdrukut), kes kaotas vabariiklikel võistlustel ainult ühe
punktiga I koha. Väga tubli II
koha saavutanud võistkonnas
mängisid Kätlin Uus, Kerli
Pelt, Lydia Härm, Marten
Ritson, Timo Siim, Joonas
Simuste, Margus Jaansoo ja
Reiko Männik.
Tahaks loota, et järjepidevus jätkub, kuna praegu on

Ideekonkurss
Valla ettevõtlus- ja arengukomisjon kuulutab välja
ideekonkursi „Suure-Jaani vana tuletõrjetorni uus
elu“.
Kutsume osalema kõiki 6.–12. klassi õpilasi ning
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppureid. Tööde esitamise tähtaeg on 22. september
2014, konkursi tingimused avaldame valla kodulehel ja edastame koolidele.
Torniga saab kohapeal tutvuda 19. mail ja
4. septembril.

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused

4. mail kell 13 Vastemõisa rahvamajas õpilaste lauluvõistlus „Nooruse Laul 2014“.
7. mail kell 11 Suure-Jaanis kultuuriloo päev. Küünalde süütamine kalmistul, teelaud
ja kõnekoosolek heliloojate Kappide majamuuseumis. Ettekanded Tiit Rosenbergilt ja
Lagle Parekilt.
8. mail kell 17 Vastemõisa rahvamajas emadepäeva kontsert.
15. mail kell 10–18 Vastemõisa rahvamajas perepäeva laat.
17. mail kell 19–23 Heliloojate Kappide majamuuseumis muuseumiöö „Öös on tähti“.
28. mail kell 19 Olustvere mõisas Indrek Kalda kevadkontsert „Lihtsad lood“.
31. mail kell 19 Võivaku amfiteatris Vastemõisa rahvamaja näiteringi etendus
„Perepidu“.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused

FOTO: Marge Johanson.

nooremas astmes palju andekaid noormängijaid.

Erla Soots
Suure-Jaani gümnaasiumi
õpetaja ja treener

1. mail 85. suurjooks ümber Viljandi järve.
9. mail kell 18 XXXI Tääksi järve jooks, start Tääksi villaveski juurest.
24. mail kell 11 Suure-Jaani valla GP VI etapp lauatennises Suure-Jaani gümnaasiumi
võimlas. Toimub ka paarismäng. Võistluste lõpetamine.
24. mail kell 7–8 (registreerimine), 8–11 spinningupüügivõistlus Suure-Jaani järve
ääres.
1. juunil kell 11 “Parim pühapäev perega” Suure-Jaani noortekeskuse juures.
1. juunil kell 15 jalgpallimatš Suure-Jaani vallavolikogu versus Suure-Jaani noored
Suure-Jaani noortekeskuse väljakul.
7. juunil kell 10 Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani gümnaasiumi staadionil
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

LEOLE

4

Olustveret avastamas

Joonistusvõistlus „Minu
lemmikauto 2014“

Harjumaal, Jüris, Taaramäe
lasteaia Pärna rühmas käib
18 vahvat kooliminejat poissi-tüdrukut, kellel on väga
toredad emad-isad, vanaemadvanaisad. Nii peamegi oma
rühma tugevuseks head läbisaamist ja usalduslikku suhet
laste ja lastevanematega.
Meie rühma eripäraks ja ühtlasi ka tugevuseks on kolm õpetajat. Tänu mõnusale koostööle
on meil olnud võimalused väga
erinevateks õppekäikudeks,
üritusteks, tegemisteks.
Meid on külla kutsutud koduaedadesse, lemmikloomi
vaatama, lapsevanemad on
tutvustanud oma erialasid ja hobisid, samuti oleme külastanud
asutusi-ettevõtteid kohapael.
Sel kevadel aga hakkas kooruma ühest pisikesest mõttevälgatusest võimas projekt,
mis kulmineerus munapühade
eel rühma ühiskülastusega
Olustverre. Kohal oldi 110%, st
kõik rühma lapsed ja õpetajad
ning üks endine rühma laps, kes
meie plaanidest kuuldes soovis
kaasa lüüa.
See oli üks paras julgustükk. Startisime hommikul
7.36 rongiga Tallinnast Viljandi
suunas. Oma rahutu vanusega
pälvisime kaasreisijate tähelepanu, kuid meile pigem nae-

Leivakojas.

ratati. Olustvere rongijaamas
ootas meid Kristoferi vanaema
Karin. Ta tutvustas Olustvere Maanaiste Seltsi hubase ja
ajaloohõngulise maja ruume
ning seltsi tegemisi. Lapsed
esinesid tänutäheks seltsimaja
laval Rene Eespere lauluga
Poisid-Plikad. Edasi liikusime
Olustvere mõisa, kus meid ootas väga põhjalik ja ettevalmistatud programm Lihavõtted.
Lapsed said ise rukkikakku
teha ja mune värvida, suupisteks pakuti leivakoja perenaise
Eelika küpsetatud niinimetatud
kohmakat. Lisaks uudistasime
koduloomi ja puuhobuseid,
proovisime lüüa mõisakella ja
sõitsime hobuvankriga. Oma-
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moodi elamuseks oli söömine
mõisa peahoones pika laua taga,
kus söögi tõid lauale kaks šikki
kelnerit.
Mõisahoones toimus ka aardejaht, ja „aare“ kulus marjaks
ära tagasiteel rongis.
Kogu programmi vältel saatsid meid asjalikud ja abivalmid
giidid ning teel raudteejaama
Kristoferi vanaema. Raudteejaamas, enne ärasõitu, ootas
lapsi veelkord üks väike magus
üllatus. Perroonil oli huvitav
riiul nimega „Teele kaasa“. Sealt
võib reisija endale lugemiseks
raamatu võtta, et pikal sõidul
igavust peletada. Meie eest oli
valik tehtud ja leivakojast kaasa
ostetud soojade leivapätside

ning kakkude vahele kasti sisse
sobitatud mõned lasteraamatud. Raamatu „Koer taskus“
luges õpetaja tagasiteel juba
lastele ette.
Päev oli parajalt pikk ja muljeterohke.
Aitäh Kristoferile, kelle juttude põhjal tekkis huvi külastada tema vanaema kodukohta.
Täname kõiki toreda päeva
organiseerijaid ja vastuvõtjaid.
Tore oli avastada vana mõisa
saladusi.
Kaunist kevade jätku ja uute
kohtumisteni!
Õpetajad Kristiina,
Külliki ja Merike

Kevadised tegemised Sipsiku lasteaias

Sipsikud uute õppevahenditega.

Liitusime koostööprojekti
lasteaedadele liikluskasvatuse
õppevahendi “Liiklusvanker”
soetamiseks. Projekti koostööpartnerid on Maanteeamet,
Lahmuse kool, puidufirma
Combimill OÜ ja Suure-Jaani
lasteaed “Sipsik”.
Projekti eesmärgiks on rikastada uue õppevahendiga
võimalusi liikluskasvatuse teemade käsitlemiseks lasteaias,
aidata kaasa lapse erinevate

FOTO: erakogu

oskuste kujunemisele: nii jalakäijana kui jalgratturina, toetada lasteaiaõpetajaid süsteemse
liiklusõppe organiseerimisel,
kavandamisel ning läbiviimisel ning aidata kaasa kooli ja
lasteaia koostööle liikluskasvatuse (lapse turvalisus, liikluses
toimetulek, ohud kooliteel jne)
teema raames.
Projekti rahalised kulutused kannavad Maanteeamet ja
lasteaed. Kooli poolt on mitterahaline abi.

Maanteeameti poolt on projekti organiseerimine ja koordineerimine, õppevahendi osade
elementide (14 liiklusmärki,
teisaldatav “Sebra”, markeerimisvärv, piirdelint, tähiskoonused, helkurvest, valgusfoori
juhtelektroonika ja foorituled)
hankimine ja finantseerimine.
Lahmuse kooli õpilased valmistavad tööõpetuse tundides
vajalikud elemendid (klotsid,
liiklusmärkide tugipostid, kastid liiklusmärkide hoidmiseks).

Puidufirma Combimill OÜ
andis meile puidumaterjali
õppevahendi elementide meisterdamiseks ja toetas lasteaeda
ka muude vajalike vahendite
muretsemisel.
Aitäh Lahmuse koolile ja
Combimill OÜ-le meeldiva
koostöö eest!
Sõbrapäevast alates osaleme Räpina Aianduskooli välja
pakutud sõbrapäeva tomatiprojektis. Lasteaed sai neli 3,5–4
cm pikkust tomatitaimekest.
Lapsed on saanud taimi ise
kasta, suuremasse potti ümber
istutada ja iganädalaselt mõõta.
Projekt kestab kuni tomatite
valmimiseni. Aprilli keskel
ilmusid esimesed rohelised
tomatipunnid ja nüüd ootame
nende punaseks minemist.
Tomatiprojektiga aitas meil
liituda Alari ema ja taimed
toimetas kohale Oliveri ema.
Aitäh!
Toimekat kevadet
soovides
Sipsikud

Suure-Jaani poisid Tartus autasustamisel.
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Üleriigiline joonistusvõistlus „Minu lemmikauto“ toimus
kümnendat aastat ja on poiste hulgas saavutanud suure populaarsuse. Joonistusvõistlus on pühendatud Tartu Kivilinna
Gümnaasiumis õppinud andeka poisi Oliver Opmanni mälestusele. Võistlusel saavad osaleda kõik 1.–6. klassi poisid, kellel
on huvi joonistada autosid. Käesoleva aasta võistluse teemaks
oli „Sõidukid õhus, maal ja vees“. Võistlusele laekus 1331
tööd 146 koolist üle Eesti.
Suure-Jaani Gümnaasiumi õpilastest olid parimate hulgas
4. klassi arvestuses Kuldar-Maano Umal – 1. koht, Robin
Kiisma – 2. koht, Holger Kink ja Kevin Kivisild – kohad 4.–10.
hulgas. 6. klasside arvestuses 2. koht Morris Maripuu ja 4.–10.
koht Kevin Ibrus.
Parimad joonistajad olid kutsutud Tartusse autasustamisele.
Üheks auhinnaks oli tutvumine kaitseväe unimogiga ja sõit
lodi Jõmmuga mööda Emajõge.
Reeda Sadam

Laulukarusell 2015

Triinu Johanna ja Krisette.

FOTOD: Erakogust

Laulukarusell 2015 Viljandimaa voor toimus 27. aprillil
Sakala keskuses. Noori lauljaid oli kokku 74. Suure-Jaani vallast
osalesid Olustvere kool ja lasteaed, Suure-Jaani laulustuudio
ja Vastemõisa rahvamaja laululapsed.
Kõik laululapsed olid vaieldamatult tublid!
Oma vanusegrupis (3–7-aastased), kus võistles 20 lauljat,
võitis Triinu Johanna Sepp, keda juhendavad Kärt Kaljaspolik
ja Erki Sepp. Tema läheb ka telesaatesse jõudu proovima.
Samas vanusegrupis saavutas 5. koha Vastemõisa laululaps
Krisette Sova (juhendaja Valli Pang).
Osalejaid oli kolmes vanusegrupis ning igast neist anti välja
kaks eripreemiat ja 6 auhinnalist kohta.
Valli Pang

Laululind 2014
20. aprillil toimus SuureJaani valla eelkooliealiste laste
kontsert “Laululind 2014”.
Kuulajate-vaatajate ette astus
20 noort lauljat vanuses 3-7
aastat. Kõiki esinejaid saatis
neljaliikmeline bänd: Erki Sepp,
Jaanus Salm, Marko Reimann ja
Andres Linnamägi.
Publik sai esinejate hulgast
oma lemmiku valida. Selleks
osutus Ainar Arula, kes on eelnevatel aastatel mitmel korral

ka lauluvõistluse “Laululind”
publiku lemmikuks osutunud.
Nimetuse “Laululind” all
ongi varasematel aastatel peetud laste lauluvõistlusi. 2002.
aastal võistlesid Suure-Jaani
gümnaasiumi algklasside lauljad, 2003. aastal valiti Põhja-Viljandimaa Laululindu ja alates
aastast 2004 võtsid omavahel
mõõtu Suure-Jaani piirkonna
mudilased. 2006. aastast, kui
neli omavalitsust olid ühine-

nud, korraldati Suure-Jaani
valla eelkooliealiste laste lauluvõistlust “Laululind”. Eelmisel
aastal osales võistlusel “Laululind 2013” 30 noort lauljat.
Noortele lauljatele lisaks
sai publik vaadata Suure-Jaani
muusikastuudio näiteringi esituses Janika Sillamaa laulumängu “Punamütsike”. Juhendajad
Kärt Kaljaspolik ja Erki Sepp.

Leili Kuusk

Laval on publiku lemmik Ainar Arula ja tema taustajõud.

FOTO: Leili Kuusk
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Olustvere põhikooli kevadball
Esmakordselt toimus meil
Olustvere põhikoolis ball.
Kevadball toimus Olustvere
lossis. Õpilasesindus: Johanna,
Merilyn, Mariin, ja Mall pidasid mitmeid läbirääkimisi, et
sellist pidu korraldada. Jagati
ülesanded, tehti kuulutused,
tutvuti ballikommetega.
Tüdrukutel oli vaja muretseda ballikleit, kingad ja teha
soeng. Poisid riietusid pidulikult, mille juurde käisid lips
ja kingad. Ballitantse õppisime
neljapäeviti liikumisvahetundides.
Kuna lossis toimusid vahepeal remonditööd, oli meil aega
ettevalmistusteks ja tantsude
õppimiseks rohkem.

Ballisaalis.

Balliõhtul oli ärevus suur.
Loss oli ballimeeleolu loomiseks
suurepärane. Kaminasaali katsime koos suupistelaua, millele
iga külaline oli midagi kaasa
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võtnud. Poisid pakkusid igale
saabujale sidrunivett. Rahvas
kogunes ja tekkis õige tunne.
Kaasõpilased nägid välja nagu
täiskasvanud ja riided olid väga

uhked. Naerma ajas ka natuke.
Avatantsuks oli rumba, mida
me enamus ka oskasime. Igal
klassil oli ka tervituskõne. Tantsisime, maitsesime suupisteid ja
rääksime juttu.
Kõige stiilsema riietusega oli
Margitta.
Tore oli see, et kõik oskasid
tantsida. Peale balli tüdrukutel
jalad valutasid, kuna keegi polnud kontsakingadega harjunud
käima ega tantsima.
Täname õpetaja Agnest, kes
meile tantsusamme õpetas ning
Siimu hea muusika ja fotograafitöö eest.
Ballimuljeid jagasid
Merilyn, Johanna,
Kati ja Reilika

Maakonna näitemängupäevadel
Märtsis-aprillis võtsid SuureJaani gümnaasiumi õpilased osa
kolmest maakonna teatripäevast. Algklasside teatripäevale
oli käesoleval aastal väga suur
tung. Kui eelmisel aastal registreerus vaid üks trupp, siis sel
aastal oli olukord sootuks teine.
Sellepärast lubati igast koolist
osalema vaid üks trupp ühe
etendusega. Suure-Jaani Gümnaasiumi esindas 4. klass oma
vahva jõulunäidendiga „Kuidas
me tegime jõulukava“. Õpetaja
Reeda Sadama õpilased esitasid
lavastust esimest korda koolis
algklasside jõulupeol. Mitmed
nädalad peale näitemängupäeva kirjeldasid lapsed sündmust
järgmiselt: „Tore oli esineda,
meil läks hästi, natukene hirmus
oli võõras kohas mängida, me
ei saanud ennem seal proovi
teha ja siis jäid poisid iluvõim-
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Sipsikud 4. klassi jõulunäidendist „Kuidas me tegime jõulukava“.

lejale ette. Tahaks järgmisel
aastal ka minna.“ Žürii pärjas
trupi sõna ja liikumise mõjusa
ühendamise preemiaga. Trupp
tänab oma õpetajale lisaks ka
muusikaõpetajat Riina Mankinit, kellega harjutati laule
ning liikumisjuhti õpetaja Liis
Schasminit, kes pani Sipsikud

tantsima. Etenduses lõid kaasa
kõik 25 IV klassi õpilast.
Keskastme ehk põhikooli
vanusegrupis osales Tarvastu
kultuurimajas kooli draamaring
(6.–7. klassi poisid ja tüdrukud).
Meie noored esitasid Andrus
Kivirähki etendusest „Vapper
Keefir“ I vaatuse. 6.a klassi õpi-

lane Andreas Päeva tunnistati
parimaks meesnäitlejaks juba
teist aastat järjest. Kokku oli
selles vanusegrupis neli etendust. Truppi juhendab huvijuht
Marge Johanson, kelle sõnul
on mõned näitlejatest osalenud
ringitöös alates esimese klassi
esimestest koolinädalatest.
Viljandi maakonnas on korraldatud ka inglise keele näidendite päeva. Õpetaja Tiiu
Kitsemets osales sel aastal 5.–6.
klassi noortega. Neid kiideti
korrektse inglise keele häälduse
eest ning parima meesnäitleja
preemia sai Andreas Päeva.
Noorte meelest oli väga huvitav
sellisel sündmusel osaleda. Oli
vahvaid etendusi ja väga erineva suurusega truppe.
Oleme teatripisikust
nakatunud

Viljandi maakonna 3. klasside õpioskuste olümpiaad
3. aprillil toimus SuureJaani gümnaasiumis Viljandi
maakonna 3. klasside õpioskuste olümpiaad. Osales 51
nutikat õpilast 17 koolist. Oma
teadmisi tuli näidata kõigis
õppeainetes, aga peamine oli
tähelepanelik lugemisoskus.
Töölehti lahendades tehti
retk Suure-Jaanis. Alustada
tuli rühmatööga, milles olid
ülesanded liikluse kohta. Retke läbides tuli tõlkida inglise
keelset teksti ja joonistada
kummaline elukas, kes elab
kooli staadionil. Staadionil tuli
kasuks võistluste protokolli
lugemise oskus. Konsumis tuli

Võistlushoos.

teha sisseoste õhtusöögi jaoks,
postkontoris oli vaja saata kiri
sõbrale. Paisjärve ääres otsiti
tekstist peidetud kalu, vee-
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loomi ja -linde. Seejärel liiguti
edasi lauluväljaku suunas. Raamatukogus nuputati segamini
läinud vanasõnu ja muinasjutte,

lauluväljakul unistati suvisest
laulupeost ning volditi Paul
Kondase sünniaastapäeva puhul maasikat. Õhtuks pidid kõik
nutikad jõudma sõbra sünnipäevale. Kauplusest Jaanilill
sai valida erinevaid jaanililli.
Kui kogu läbitud teekond sai
kaardile kantud, oligi retk läbi.
Sel aastal olid kõige nutikamad Viljandi Kesklinnakooli
õpilased, neile järgnesid A.
Kitzbergi nimeline Gümnaasium ning Heimtali Põhikool ja
Olustvere Põhikool.
Täname kõiki osalejaid ja
õpilaste juhendajaid.
Ülle Piir

Lumivalgeke elas oma isa ja
kurja võõrasema juures. Algul
tantsisid lossis kõik lõbusalt,
aga siis tuli võõrasema. Ta käskis Lumivalgekesel koristama
hakata. Lumivalgekest aitasid
teenijad.
Võõrasema tahtis olla ilu-

saim kogu maal, kuid Lumivalgeke oli temast ilusam. Ühel
päeval saatis võõrasema Lumivalgekese koos jahimehega
metsa. Jahimehel hakkas tüdrukust kahju ning ta lasi tal
minna. Lumivalgeke jooksis,
kuni nägi seitsme pöialpoisi
maja. Lumivalgeke läks majja,
sõi natuke seitsmest kausist, siis
läks ta magama.
Pöialpoisid tulid koju ja
leidsid Lumivalgekese. Nad

keelasid Lumivalgekesel kedagi
sisse lasta, aga võõrasema muutis end vanaeideks ja tüdruk
lubas ta majja. Eideke andis
Lumivalgekesele mürgitatud
õuna. Lumivalgeke hammustas
õuna ja kukkus surnult maha.
Pöialpoisid leidsid õhtul Lumivalgekese ja panid ta klaaskirstu. Prints äratas Lumivalgekese suudlusega ellu ja nad
abiellusid.
Meile meeldis väga lava-

Linda Köhler ja Aate-Heli Õun.

FOTO: Edgar Adams.

22. aprillil, mis oli ka Johann Köleri 115. surma-aastapäev, toimus Kildu koolis Köleri päev. Külas olid Johann
Köleri Fondi esinaine Aate-Heli Õun ning Linda Köhler.
Õpilastele räägiti Johann Kölerist ning koolis avati ka
Aate-Heli Õuna tudengijoonistuste näitus.
Enn Siimer

Pranglijad lõpetasid hooaja
edukalt

Pranglijad tulemusi ootamas.

FOTO: erakogu

Suure-Jaani gümnaasiumi pranglijatel lõppes taas edukas
hooaeg. 2014. aasta peastarvutamise eelvõistlustel osales kogu
maakonnast 1510 võistlejat 22 koolist või võistkonnast. Meie
koolis panid oma oskused proovile kõik 1.–10. klassi õpilased,
lisaks neile ka julgemad õpetajad.
Võisteldi viies vanuseklassis: sirgujad (1.–3. klass), oskajad
(4.–6. klass), neiud (7.–12. klass), noormehed (7.–12. klass) ning
veteranid (täiskasvanud).
Usin harjutamine teeb ikka meistriks ja nii kutsuti maakondlikule finaalvõistlusele lausa 15 meie kooli õpilast. Parimaid
tulemusi näitasid meistrivõistlusel sirgujatest Anett Joandi
(3. koht), oskajatest Kuldar-Maano Umal ja Anna-Liisa Joandi
(vastavalt 1. ja 2.), neidudest Anna-Kaisa Adamson (9. koht) ja
noormeestest Alex Tkatšenko (5. koht). Finaalvõistlustel lõid
kaasa ka kaks meie kooli õpetajat.
Võitjad selgitati maakonnas välja ka klasside arvestuses.
Eelvõistluse võitsid meie kooli 4. klass, 6. klass, 9. ja 10. klass
ning õpetajad.
Erilist uhkust tunneme Suure-Jaani gümnaasiumi
4. klassi üle, kes saavutas klasside arvestuses vabariigis
2. koha, jäädes tihedas konkurentsis alla vaid Narva Pähklimäe
gümnaasiumile. Loodame, et saavutatud kõrge tase paraneb
veelgi ning järgmisel aastal on põhjust uusi võite tähistada.
Suur tänu kõikidele pranglijatele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes innustunult kaasa lõid ning võistlejaid toetasid.
Kohtumiseni harjutusväljakul!
Jaanika Reier

Kasuta oma õigust õppida!

Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi
30. aprillil käisime Tallinnas Estonia teatris vaatamas
balletti „Lumivalgeke ja seitse
pöialpoissi“.

Johann Köleri päev
Kildu koolis
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kujundus ja see, et etendus oli
selline, mida polnud varem
näinud. Tüdrukutele meeldis
Lumivalgeke, poistele vanaeideks moondunud võõrasema. Kõikide lemmikuteks olid
aga vahvad pöialpoisid, eriti
Ninatark.
Aurelia, Heleri, Anna,
Olev Hendrik, Robin ja Taavi
Suure-Jaani gümnaasiumi
2. klassi õpilased

Nõu ja infot saad:
www.kutseharidus.ee
www.vabaharidus.ee
www.koolitusinfo.ee
www.rajaleidja.ee
www.tootukassa.ee
www.cvkeskus.ee
www.eures.ee
www.ank.ee
Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustame taas tublisid
inimesi ja organisatsioone üle Eesti. Kui tead kedagi, kes võiks
olla tunnustust väärt, esita kandidaat aasta õppija, koolitaja,
koolitussõbralikuma organisatsiooni või koolitussõbralikuma
omavalitsuse tiitlile hiljemalt 1. juuniks 2014. Tunnustamise
reglemendi koos esitamise vormidega leiad www.andras.ee/
tunnustamine.

Külliki Steinberg

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

LEOLE
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Kulunud kaabuga... matkamaja otsimas
Lõppes tänavune, järjestuselt seitsmes, Suure-Jaani valla
põhikoolide 5.–9. klassi õpilaste
omaloominguline jutuvõistlus.
Sel aastal oli õpilastel võimalik valida kahe algusvariandi
vahel:
• Rong peatus pidurite kriginal jaamahoone ees. Oli väljujaid, oli rongile tulijaid. Teiste
hulgas paelus mu tähelepanu
üks kulunud kaabuga mees. ...
• Olime juba mitu tundi
kõndinud, kuid meile juhatatud
matkamaja ei paistnud kusagilt.
Aegamisi imbus meisse teadmine- oleme eksinud. ...
Võistlus toimus kahes etapis. Koolide eelvoorus selgitas

kohapealne žürii välja oma
kooli parimad loometööd, mis
saadeti ülevallalisse lõppvooru.
Töid laekus vanemas grupis 14
ja nooremas 16. Nende hulgast
valis kümneliikmeline žürii
oma lemmikud.
Pärjatud said:
Noorem vanusegrupp
(5.–6. klass):
1. koht Taavi Eller, Sürgavere
põhikooli 6. klass (juhendaja
Külliky Lohu)
2. koht Frensis-Kventin
Mäkinen, Sürgavere põhikooli
6. klass (juhendaja Külliky
Lohu)
3. koht Lota Otsus, Kildu
põhikooli 5. klass (juhendaja

Eva Aavik)
Vanem vanusegrupp (7.–9.
klass):
1. koht Kristiina Raba,
Sürgavere põhikooli 9. klass
(juhendaja Virve Velbaum)
2. koht Laura Lüll, SuureJaani gümnaasiumi 7.a klass
(juhendaja Jaanika Reier)
3. koht Anna-Liisa Sääsk,
Suure-Jaani gümnaasiumi 7.a
klass (juhendaja Jaanika Reier)

Kaarjärv. Ta tutvustas Juhan
Liivi okkalist ja murederohket
loometeed.
Lõppvooru parimaid kirjutajaid autasustas korraldustoimkond raamatu ja tänukirjaga. Juhendanud õpetajaid ja
žüriiliikmeid tänas lilleõiega
Kildu kooli emakeeleõpetaja
Milvi Alp.
Töid saab lugeda Kildu kooli
kodulehelt.

Jutuvõistluse lõpetamine
ja võitjate autasustamine toimus 3. aprillil Kildu põhikooli
aulas. Kirjutajaid oli tulnud
tänama Viljandis elav vabakutseline noorsootöötaja Kristjan

Korraldajad Merle Rang
Vastemõisa raamatukogust
ja Milvi Alp
Kildu koolist

Jutuvõistluse võidutööd
Eesti poisid, tulge koju!
Rong peatus pidurite kriginal jaamahoone ees. Oli väljujaid, oli rongile tulijaid. Teiste
hulgas paelus mu tähelepanu
üks kulunud kaabuga mees.
Ta astus kepile toetudes tasasel
sammul vagunisse. Istus kohe
ukse kõrval olevale tühjale
pingile, surus nina vastu rongiakent ja jäi liikumatult taamal
paistvat metsatukka silmitsema.
Kui rong liikuma hakkas, vaatas
ta veel üle õla tagasi, kuni kadus
metsatukk paari halli hoonega.
Siis võttis ta peast kaabu ja seljast mantli, riputas need varna ja
sättis end söögile. Ta avas oma
päevinäinud portfelli krõpsud,
võttis sealt välja ajalehest vormitud pakikese ja avas selle
põlvedel. Sealt vaatasid vastu
kaks kannikat leiba, mille vahel
oli praemuna. Mees asus mõtlikult oma einet sööma.
Siis astus sisse vagunisaatja.
„Teie pilet?” säutsus ta. „Jaamahoone oli suletud, ainult aknad
olid lahti ja ilma klaasideta, ma
ei saanud kusagilt piletit osta,”
vabandas vana mees. „Siis
ostke minu käest pilet, kas Teil
raha ikka on?” küsis vaguni-

saatja. Mees tõstis portfelli põlvedele, avas selle ja võttis sealt
välja ajalehest vormitud paki.
Sellest pakist vaatas vastu suur
patakas korralikult sätitud vene
rublasid. „Noh, need nüüd küll
ei kõlba!” käratas vagunisaatja.
Mees keeras rahad hoolikalt
tagasi ajalehesse ja pistis paki
portfelli tagasi.
Sealt tõi ta lagedale uue ajalehest vormitud paki, avas selle
ja sealt vaatasid vastu hoolikalt
sätitud meie vanad armsad
Eesti kroonid. „Nalja teete või?”
pahandas vagunisaatja. „Kui
teil eurosid ei ole, siis pean
Teid järgmises peatuses rongist
maha tõstma,” lausus ta.
„Eurosid,” mõtles vana
mees. „Jah, neid mul tõesti
pole, neid sai ju ükskord linnas
suure maja seina seest, kui me
naabrinaise tütrega seal kunagi käisime. Seina sees oli üks
ava ja sinna tuli kaart pista
ning raha tuligi seinast välja.”
Mees mõtles, tõusis püsti, võttis
mantli põuetaskust sellesama
võlukaardi ja lausus: „Kas Te
oskate öelda, kus siin see rahaseina ava on?” Vagunisaatja ei

lausunud sõnagi, napsas kaardi
mehe sõrmede vahelt, pistis
oma väikesesse metallkarpi, tegi
sõrmedega klõps-klõps ja pisike
karp andiski pileti.
„Võlukaart toimiski,” mõtles vana mees. Edasi läks kõik
libedalt. Tuli Balti jaam. Sealt
sai võlukaardi abil taksoga
sadamasse. Sadamast sai võlukaardiga laevale ja edasi Soome.
Võlukaart toimis ka Soomes
taksosse istudes. Piisas vaid
aadressist, mis oli kirjutatud
ümbrikule, mille poeg talle oli
saatnud.
Siis seisis vana mees üksi
Soomes suure maja ees, kepp
ühes ja portfell teises käes ning
hakkas tasasel sammul trepist ülespoole sammuma, kuni
silmas uksel numbrit 42. Ta
vajutas uksekella nupule, uks
avanes ja vastu vaataski tema
otsitud poeg.
„Isa, sina ja siin, kuidas see
võimalik on?” – „Võlukaardiga
sain siia, pojake,” lausus isa.
„Mis juhtus, isa?” imestas
poeg. „Vaata, asi oli nii, pojake,
et sa enam üldse ei kirjutanud ja
see telefon, mille sa mulle jätsid,

enam ei rääkinud ja nii ma otsustasingi sulle ise külla tulla,”
lausus vana mees. „Mõtlesin, et
tuled ehk koju, kaua sa siin ikka
ehitad. Elate pead-jalad koos,
kolmekesi
meestega ühes toas. Kodus
võiksid saada terve maja, mul
pole rohkemat tarvis kui ainult
oma kamber. Põllud on kõik
sööti kasvanud, tuul kõvasti
metsa räsinud, traktor rattaid
pidi pooleldi maasse vajunud
... ja eks minagi pole enam see
... Tuleksid ikka koju, nainegi
sul veel võtmata, ehk näen siis
minagi veel lapselapsi?” kurtis
isa. „Küllap me kuidagi ikka
toime tuleme, pojake, mul ju
võlukaart
ka!” lausus
vana mees
kelmikalt.

mis mind köitis. Selle miski teadasaamiseks järgnesin vaikselt
tundmatule, kes oli hakanud
raudteejaama kõrval asuvasse
akendeta hurtsikusse minema.
„Härra, kas ma tohiksin teid
segada?” küsisin valjult, kuid
ebalevalt, mõeldes endamisi,
et poleks tark teha välja halval
järjel olevatest inimestest, keda
leidub pea igal tänaval ringi
taarumas.
Mees pöördus imestunult
ümber. Ta oli üllatunud, et keegi teda tähele pani. Tundmatu
naeratas mulle, silmade ümber
pehmed kortsud. „Kuidas ma
saan Teid aidata, noor neiu?”
küsis ta malbelt.
Seisin mõne hetke tummalt,
tundes end tekkinud piinliku
vaikuse pärast ebamugavalt,
kuid siis küsisin üsnagi kohatu küsimuse: „Kellele rongis
olijatest Te seal perroonil naeratasite?”
Mu küsimus pani mehe esmalt üllatuma, seejärel muhelema. Ta vastas: „See naeratus

oli mu heale sõbrale Jasperile,
kes on kuuene ja sõidab igal
tööpäeval kell seitse rongiga
lasteaeda.”
Silmitsesin hämmastunult
kaabuga meest, kes jätkas õhinal jutustamist: „Jasper on
väga osav poiss, saab üksi
rongis sõitmisega hakkama. Ma
saadan igal hommikul ta sooja
lehvitusega teele.”
Tema kui elule jalgu jäänud
mehe vastus pani mind kohkuma.
„Kartsingi, et üllatud mu
öeldu peale, kuidas nii noor
poiss minuga tegemist julgeb
teha,” lausus mees vaikselt. Ta
rääkis, et on elus palju läbi elanud ja ehkki saatus pole olnud
mehele armuline, ei takista see
pisiasjadest rõõmu tundmast.
„Jasper on alles nii pisike, tal
ei ole veel minu suhtes eelarvamusi,” ütles mees mõtlikult.
„Kuid kes seda teab, millisena
näeb poiss mind siis, kui on
sirgunud sinuvanuseks ning
minusugused jäävad ta rutta-

vale elustiilile ette ...”
Mees ütles mulle veel midagi
mõtlemapanevat: „Tänapäeva
inimesed muudkui kiirustavad
kusagile, nad ei leia aega elust
rõõmu tundmiseks. Kõik, mida
nad ihaldavad, kaotab pärast
selle saavutamist tähtsuse. Nad
ei mõista olemasoleva väärtust
enne, kui on sellest ilma jäänud.
„Aga minul on silmatera Jasper,
mul on igal varahommikul vaja
kellegi jaoks tõusta.”
Mees naeratas siiralt ning
vaatas muheledes kaugusesse ...

19. aprillil olid taas kord jalgrattad ja rehad kaasa võtnud
ning sillerdava veesilma äärde kogunenud meie külade südamlikud ja lahked inimesed, et kaunist päeva ühise tegemisega
täita. Kohal oli 23 inimest – seda oli palju rohkem kui mitmelgi
möödunud aastal.
Toetati oma südame tervist, pannes käed külge külaseltsi
hoole all oleva tantsuplatsi ning rannaala kevadise lehtede
riisumise tööle. Hiljem sai oma töö tulemust nautida. Lapsed
lustisid ühismängudes ja rattasõidul. Töörammestust turgutati
kuuma supi ja päikeseliste apelsinidega. Et aga koosolemisest
ka seltsitegevusele tuge oleks, istuti, arutati ja peeti ka üldkoosolekut. Arutati möödunud aasta majandustegevust ja pandi
paika uued plaanid.
Sel suvel korraldatakse teatriõhtuid, ühisjaanikut koos Tääksi ja Kuhjaverega, toimub kunstilaager ja mihklilaat. Ühiselt
võetakse ette külaskäik Lustivere külade ühenduse juurde.
Ootame kõiki huvilisi teatriõhtule 31.mail kell 19 Võivaku
tiigi amfiteatrisse.

Hansapäevad

Külavanem Külli

Nagu aastatega tavaks on saanud, muutub juunikuu esimesel nädalavahetusel Viljandi keskaja hõnguliseks, et tähistada
hansalinnaks olemist. Sel aastal kutsub Viljandi kõiki Hansapäevadest osa saama 6.–8. juunil.
Külalisi ootavad kolm lava kultuuriprogrammiga, kus
astuvad üles esinejad nii Viljandimaalt kui mujalt. Avatud
on Teatrihoov ja Kunstiaed. Sportlikele hansapäevalistele on
mõeldud tihe spordiprogramm kaunis Viljandi järve rannas.
Lastealal leiavad pere noorimad mitmekesist tegevust lugude
kuulamisest teadusimede avastamise ja meisterdamiseni. Endise lennukitehase hoovis on ootamas noorteala, kus esimese
hansapäeva hilisõhtul esinevad kontserdil “Hansa tähed” Viljandist ja Viljandimaalt pärit säravad noored artistid.
Ootame teid juba 6. juunil kell 20 Viljandi Raekoja parki
Hansapäevade avamisele ning avakontserdile uuele Viljandi
Lauluväljakule, kus Viljandi Hansapäevad laulavad avatuks
Jarek Kasar, Tõnis Mägi ja noorteorkester Reaalmažoor.
Kohtumiseni Viljandi Hansapäevadel!
Vaata lisainfot: http://hansa.viljandi.ee/
Maarja Padari

Viljandimaa laste kergejõustikupäev

Taavi Eller
Sürgavere põhikooli
6. klass

Eelarvamusteta
Rong peatus pidurite kriginal jaamahoone ees. Oli väljujaid, oli rongile tulijaid. Teiste
hulgas paelus mu tähelepanu
üks kulunud kaabuga mees. Ta
erines inimestest enda ümber.
Mees ei kandnud moodsaid rõivaid, rääkimata sellest, et need
oleksid puhtad ning terved. Oli
ilmselge, et ta on jäänud elu
hammasrataste vahele. Kuid
miski eristas teda eluheidikutest
– mees naeratas.
Tardusin keset ümberringi
sagivaid kiire elustiiliga inimesi, kes ruttasid rongile või
sellelt maha. Mu mõtliku oleku
katkestas meesterahvas, kes ette
vaatamata mulle otsa jooksis
ning suunurgast pobises: „Vabandust!“
Heakene küll, mõtlesin ja
tõin põhjenduseks, et ju oli härra tööle kiirustamas. Samal ajal
astusin samm-sammu haaval
kulunud kaabuga mehe poole,
kelle olek mulle rutiinse linnaelu seast silma paistis. Selles
habetunud võõras oli miski,

Tervise ja talgupäev
MTÜ Ühtse Võhmaküla
piirkonnas

Naiskodukaitse Sakala ringkond korraldab 7–10-aastastele noortele
kergejõustikupäeva. Ürituse eesmärk on propageerida kergejõustikku nooremate laste ja nende vanemate hulgas.
Võistlused toimuvad 1. juunil 2014 algusega kell 10 Viljandi linnastaadionil. Osalejate registreerimine kohapeal 9.30–10.00.
Võistlused viiakse läbi lastele, kes on sündinud 2007., 2006., 2005.
ja 2004. aastal. Arvestust peetakse iga sünniaasta kohta eraldi.
Võistluste alad:
2006. ja 2005. aastal sündinud poisid ja tüdrukud – 60 m jooks,
kaugushüpe, pallivise(150g), 200 m jooks.
2004. ja 2003. aastal sündinud poisid ja tüdrukud – 60 m jooks,
kaugushüpe, pallivise(150g), 400 m jooks.
Täiendav info ja eelregistreerimine
telefonil 717 9219/+372 5344 8907

OLUSTVERE MÕISAS

28. mail kell 19
Indrek Kalda kevadkontsert
‘’Lihtsalt lood’’
Pileti hind eelmüügist 10 €,
toimumispäeval 12 €
Avatud kohvik.

Info telefonidel 437 4280,
Tiina Randaru 509 1318

31. mail kell 19

Võivaku amfiteatris

Vastemõisa rahvamaja näiteringi
Poolvillased 2-vaatuseline etendus
Kristiina Raba
Sürgavere põhikooli
9. klass

“Perekonnapidu”
€
Pilet 2
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Eesti Töötukassa teenused tööandjale
Tere valla ettevõtjad!
Täna on käes hetk, kus tööotsijate hulk on selgelt vähenenud, mistõttu on töötajaid
keerulisem leida. Kindlasti
soovite, et valik oleks suurem
ning sobiv töötaja leitaks võimalikult kiiresti. Hetkel aga napib
inimesi, kellel oleks vajalikud
kogemused ja oskused. Tuleb
tõele otsa vaadata – uue töötaja
väljaõppesse tuleb üha enam
endal panustada.
Teame, et täna ei ole proovipäeva võimalust ja väljaõppe
perioodi, mille jooksul saaks
veenduda uue töötaja sobivuses
ning seejärel mõelda töösuhte
loomise peale. Esmane hea
kontakt ja nimekiri tööotsija
oskustest võivad hiljem osutuda
siiski valedeks ning töösuhte
jätkamine ei ole enam mõistlik.
Tihti järgnevad seejärel vaidlused ja ebameeldivused töösuhte
lõpetamise osas.
Tingitud eeltoodust, head
tööandjad, soovin teile tutvus-

tada Eesti Töötukassa paari
teenust meie teenustepaketist,
mis muudavad nii teie kui ka
tööotsija elu lihtsamaks.
Kõige pealt tuleb alustada
sellest, et kui inimene on jäänud tööta ja ei ole mõistliku
aja jooksul ise uut töökohta
leidnud, peaks sammud seadma
lähimasse töötukassa osakonda.
Sellest hetkest peale on inimene
saanud ree peale, mis annab erinevaid võimalusi kiiremaks töö
leidmiseks ning teile võimaluse
asuda seda inimest omakorda
leidma.
Eelnevalt sai mainitud, et
meil puudub täna seaduse
järgi üldine proovipäeva võimalus, kuid töötukassas arvel
oleval inimesel on siiski täiesti
seaduslik alus proovitööl osalemiseks. Proovitöö korraldamise
eelduseks on see, et otsite vabale
töökohale inimest läbi töötukassa. Antud teenus annab esmase
kinnituse, kas inimesega töösuhet luua. Kui aga proovitöö käi-

gus, mis saab kesta ühe päeva,
jääb siiski väheks antud otsuse
tegemisel, on võimalik inimene
ise välja õpetada tööpraktika teenuse käigus. Paralleele
ei tohiks tõmmata siinkohal
erinevate koolipraktikatega,
vaid tegemist on siiski täiesti
iseseisva teenusega. Teile kui
tööandjale annab proovitöö
enne töölepingu sõlmimist kinnituse, et kandidaat sobib teie
pakutavale töökohale.
Tööpraktika eesmärk on
anda töötule töö leidmiseks
vajalik praktiline töökogemus
ning täiendada tööle saamiseks
vajalikke oskusi ning teadmisi.
Praktikant võib teenusel osaleda 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas, 16–17-aastane praktikant
kuni 35 tundi nädalas. Samaaegselt makstakse teile juhendamistasu, mis näiteks esimesel kuul
on 17,04 eurot päevas. Te ei tohi
teenuse käigus maksta töötasu
ega sõlmida töölepingut. Selle
ajaga saate inimest välja õpe-

tada just oma toote või teenuse
eripära arvestades, veenduda
tema töökuses ja tahtes. See teeb
teile lõpliku otsuse tegemise
kindlasti kergemaks. Tööpraktika teenuse korraldamiseks
sõlmime halduslepingu ning
teenuse jooksul tuleb täita vaid
paar dokumenti, mis ei tohiks
olla palju ja ülejõu käivad.
Seega head tööandjad, laseme uuel töötajal tööd proovida
ning kui sellest ei piisa, õpetame
tööpraktika käigus ta ka välja
ning te leiate uue töötaja natukenegi lihtsamalt kui varem.
Ülevaate meie teenustest ja
tasuta tööpakkumiste kajastamise võimalusest meie iseteenindusportaalis leiate Eesti
Töötukassa kodulehelt: www.
tootukassa.ee

Aivar Piir
Eesti Töötukassa
Viljandimaa osakonna
tööandjate konsultant

Maale elama
26. aprillil Tartus toimunud
„Maale elama“ messil oli sel
korral kohal ka Suure-Jaani
valla esindus. Oma elukeskkonda oli tutvustama tulnud
58 kogukonda ja külastajaid
loeti kokku 1551. Seda oli kolm
korda rohkem kui möödunud
aastal. Kõige enam oli huviliste
hulgas noori peresid, kes endale
eelkõige uut elukohta otsisid
ning hariduse, seltsi- ja kultuuritegevuse vastu huvi tundsid.
Messi avas põllumajandusminister Ivari Padar, kes hindas
kõrgelt „Maale elama“ algatust
ja kiitis kogukondi, et nad
aktiivselt oma piirkondadesse
elanikke kutsuvad.

Suure-Jaani valla rahvas messiboksis.

Veidi üllatav oli see, et vähem küsiti tööpakkumiste ja
-võimaluste kohta, eelkõige
otsiti kodu ja head kogukonda.

FOTO: erakogu

Oma maale kolimise võludest ja valudest rääkis seminarilaval meeleolukalt ja asjalikult
juba mõned aastad meie vallas

elav muusik Erki Sepp. Tema
abiga koostasime ka 10 sooja
soovitust maale elama tulijale.
Pika messipäeva jooksul
vestlesime kümnete inimestega
ja kogusime kontakte, et meie
valla tühjana seisvad talud ja
korterid uued omanikud leiaks.
Kodanikualgatuse korras
tekkinud liikumise „Maale
elama“ eesmärgiks on tõsta
teadlikkust maal elamise suhtes, muuta ühiskonna hoiakuid
positiivsemaks ning selle kaudu
soodustada maale elama asumise trendi.

Anu Mikkor

1. mai
10 aastat tagasi (2004) ühines Eesti Euroopa Liiduga.
3. mai
35 aastat tagasi (1979) suri Tartus EELK Suure-Jaani koguduse
õpetaja Oskar Erits.
8. mai
75 aastat tagasi (1939) ostis Suure-Jaani Tuletõrjeselts teise
mootorpritsi.
11. mai
80 aastat tagasi (1934) kirjutas Õpetajate Leht, et Sürgavere kooli
ähvardab ruuminappus. Koolis õppis 120 õpilast.
80 aastat tagasi (1934) tegi Suure-Jaani veskijärvel sõite
mootorpaat ja väike purjekas.
17. mai
70 aastat tagasi (1944) teatas Sakala, et viimane aeg on külvata
mahorkaseemet.
18. mai
85 aastat tagasi (1929) püüdis keegi olustverelane Navestist västraga 11 kg kaaluva haugi.
20. mai
85 aastat tagasi (1929) korraldas Vastemõisa noorsooselts Kasari
koolimajas Mart Saare helitööde õhtu. Noortekoor laulis helilooja
loodud Vastemõisa hümni.
21. mai
85 aastat tagasi (1929) muudeti raudteevalitsuse poolt Sürgavere
pooljaam täisjaamaks.
23. mai
65 aastat tagasi (1949) keelustati valitsuse käsul taludes palgalise
tööjõudu kasutamine.
40 aastat tagasi (1974) kutsus eksiil-peaminister Tõnis Kint ellu
Vabatahtliku Ülemaailmse Eesti Kaitseliidu.
24. mai
125 aastat tagasi (1889) sündis Olustvere v Sarukse t pedagoog
ja puhkpillidirigent Jüri Vahtramäe.
70 aastat tagasi (1944) nähti Karuskosel karu. Väidetavalt oli see
poole sajandi jooksul esimene kord, mil Viljandimaal pätsi nähti.
Arvati, et tõenäoliselt tuli loom sõja eest rahulikumasse paika.
26. mai
20 aastat tagasi (1994) esilinastus mängufilm “Jüri Rumm”.
Mõned stseenid on filmitud Suure-Jaanis.
27. mai
35 aastat tagasi (1979) õnnistati Rootsis, eesti skautide Metsakodus
“Lembitu tare”.

Piirkiirusel on põhjus!
Talvised teeolud on selja
taga ja unustatud. Ees on suvi,
puhkusteperiood, vabadus,
rohkem liikumisi ja kohtumisi
sõpradega. Teeolud on oluliselt paremaks muutunud ja
autosõit sujuvam. Tänapäeva
inimesena tean, et püüdes palju teha ja mitmele poole jõuda,
kaasneb sellega paratamatult
liigne kiirustamine. Kes meist
ei oleks hommikul kiirustanud
lapsi kooli ja lasteaeda viia, et
ka ise õigel ajal tööle jõuda.
Ometi hoolime kõik ju autoroolis olles oma tagaistmel
olevast lapsest samapalju, kui
ükskõik kus mujal. Kummaline on, et kiiruseületamisest tulenevad riskid ei tundu siiski
piisavalt reaalsed, et mõelda:
mis siis, kui ... ja vähendada
kiirust.
21. aprillil algas Maanteeameti kampaania „Piirkiirusel
on põhjus!“ Tänases ruttavas
elutempos tuleb osata võtta
aeg maha, nautida hetke ning
mõelda rohkem hoolimisele.
Liikluses osaledes ei ole me
autokeresse varjunud anonüümsed isikud, vaid ikka
seesama tubli ja meeldiv Mari
või Jaan. Ka liikluses tuleb

üksteisega suhelda, et edukalt
hakkama saada. Hea autojuht
ei pruugi olla see, kellel on
rohkem kogemusi, vaid see,
kes heatahtlikumalt suhtleb
liikluses teiste teelistega, on
arvestav ning hooliv.
Eelmisel aastal läbiviidud
kiiruskäitumise küsitlusuuringu järgi on ikka veel suur
nende juhtide arv (71%), kes
arvavad, et kiiruse ületamine
kuni 10 km/h on üldiselt aktsepteeritav. Juhid ületavad
piirkiirust sageli ja seda ei
peeta oluliseks rikkumiseks.
Keskmiselt võib öelda, et vastusõitnud 100-st sõidukist 72
ületavad kiirust 1–10 km/h,
10 juhti veel enam kui 10
km/h võrra. Ometigi enamus
juhtidest teab, et liiga kiire sõit
on joobes juhtimise kõrval üks
peamine liiklusõnnetusi põhjustav faktor.
Müüt nr 1. Kiiruse ületamine kuni 10 km/h annab
juurde olulise ajavõidu.
Autojuhil, kes ületab
maanteel piirkiirust, suureneb vajadus teha möödasõite
eesliikuvatest sõidukitest,
kiirendades ja aeglustades,
otsides võimalusi möödasõi-

duks. Reaalsuses on möödasõidu sooritamiseks kiirused
suured ja vastutuleva auto
eest põikavad juhid autode
kolonni vahele tagasi. Pikivahed maanteedel on pigem
lühikesed ning tagasireastuv
autojuht lühendab pikivahesid veelgi. Paraku on enamus
Eesti teid mõlemas suunas
ühe sõidureaga ja ohutuks
möödasõiduks sobivaid pikalt
ettepoole nähtavaid teelõike
(ligikaudu 1,5 km) on väga
vähe. Möödasõitev autojuht
ei taha halba, ent sel moel
möödasõite sooritades tekib
ohtlik olukord kõigi teiste
kaasliiklejate jaoks.
Sajakilomeetrisel distantsil
on kiirust ületades maksimaalne ajavõit vaid 5–6 minutit.
Kas me mõtleme seda pisikest
ajasäästu taga ajades, mis võib
olla nende võidetud mõne
minuti väärtus? Aga kui see
on võtnud meie enda, meie
lapse või kellegi teise elu või
tervise? Oluliselt pingevabam
on sujuv sõit, lisaks on see ka
auto- ja kütusekulusid arvestades säästlikum. Kui tihti küsid
endalt autorivis sõites, kuhu
sul kiire on? Tähtis on ju, et sa

kohale jõuad.
Müüt nr 2 Kiiruse ületamine kuni 10 km/h ei kätke
eriliselt suuremat ohtu.
Kui autojuht märkab takistust kiirusel 90 km/h, siis
ainuüksi ühesekundilise reageerimisaja jooksul läbib auto
juba 25 meetrit, alles siis suudab juht hakata tegutsema ja
auto peatub alles 70–75 meetri
pärast. Mida kiiremini auto liigub, seda vähem on võimalusi
ja aega on juhil üldse midagi
enda või teiste kaitseks ette
võtta.
Kiirus mõjutab õnnetuste
tagajärjel tekkinud vigastuste
raskusastet. Sõiduautosid
testitakse pidevalt, et saavutada laupkokkupõrke korral
autosviibijate maksimaalne
turvalisus. Suurtel kiirustel
liiklusõnnetustesse sattudes
ei pruugi turvapadjad, -vöö ja
kõikvõimalikud muud turvameetmed autos meid piisavalt
kaitsta. 2008. a tehtud statistika järgi umbes 1/3 kõigis
liiklusõnnetustes hukkunutest
surid just laupkokkupõrgetes
saadud vigastustesse. Igal aastal jääb liiklusõnnetuse tagajärjel lühemaks või pikemaks

ajaks ratastooli ligikaudu 100
inimest.
Kiiruse kasvades muutub
ka auto juhitavus. Eesti Autospordi Liidu peasekretäri
Martin Haraki sõnul pole
tänavasõiduautod disainitud
sedasi, et kiirusel 110 km/h
auto külglibisemise kontrollimisega tavajuht hakkama
saaks. Paraku on meie teedel
väga palju õnnetusi, kus möödasõidul juhitavuse kaotamise
tõttu sõitis auto teelt välja.
Aastaga on suurenenud ka
ühesõidukiõnnetuste arv, mille peamiseks põhjuseks lisaks
autojuhi seisundile on teeoludele sobimatu kiirusevalik.
Kas teadsid, et:
Ka asulas on piirkiirusel
50 km/h põhjus. Tänapäeva
sõidukid tehakse võimalikult
turvalised autosviibijate jaoks.
Ent mis juhtub teistega? Asulakiirusel kuival asfaldil sõites
on peatumisteekond 29 m ja
see on piisav, kui jalakäija või
jalgrattur ilmub teele 30 m eespool. Sõites 10 km/h kiiremini,
on pidurdusteekond umbes
10 m pikem ja kokkupõrkel
jalakäijale on auto kiirus veel

ca 40 km/h. Kui autosviibijad
ei saa suuremaid vigastusi, siis
jalakäijale lõpeb see reeglina
raskete vigastustega. Kui jalakäija astub ootamatult teele,
siis kokkupõrkel kiirusel 64
km/h on jalakäija hukkumise
tõenäosus 85%.
Minu jaoks on kiiruse valik
autojuhi teadlik otsus, mis
peab tuginema konkreetsetele
oludele. Autojuht peab oskama hinnata otsusest tulenevaid riske ja tagajärgi. Mina ju
hoolin oma lapsest tagaistmel
ja mõistan, et piirkiirus on seatud iga liikleja ohutust silmas
pidades. Loodan, et hoolimata
kiirustamisest meie ümber,
suudame liikluses aja maha
võtta, liigelda ennastsäästvalt
ja teistega arvestavalt, liigseid
riske võtmata. Eestlasi on maailmas nii vähe, igast mõttetult
kaotatud elust on kahju. Ka
kõigile neile, kes teid kuhugi
ootavad, on peamine, et te
ohutult kohale jõuate ja pole
vahet, kas viis minutit varem
või hiljem.
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Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

4. mail kell 13

Suure-Jaani
Konsumi kaupluse juures
kell 16.30–18.00

II kvartalis
13. ja 27. mail
10. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid. Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

Suure-Jaani valla õpilaste lauluvõistlus

“Nooruse Laul”.

Välja selgitatakse vanuseastmete parimad ja
kuulutatakse välja Grand Prix´i võitja.
Ootame kõiki kaasa elama.

TASUTA

8. mail kell 17
EMADEPÄEVA KONTSERT

Esinevad Kildu põhikooli õpilased ja
Vastemõisa lasteaia Päevalill mudilased
Olete kõik väga oodatud! Kontsert on tasuta.

15. mail kell 10–18
PEREPÄEVA LAAT

Töötab juuksur, avatud on kohvik.
Tulge kogu perega.
Erinevat laadakaupa jätkub teile kõigile!
Info ja registreerimine 526 4590 (Rein)

Olustvere põhikoolis

võetakse 1. septembril 2014

kooli (1.–9. klass) astuvate õpilaste dokumente vastu tööpäeviti kell 		
8.30–16.30, lõuna kell 12–13.
Kooli vastuvõtmiseks esitatakse koos kohapeal
täidetava taotlusega:
1) õpilase sünnitunnistus,
2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument,
3) õpilase tervisekaart,
4) õpilase foto 3 x 4 cm (õpilaspiletile).

Üle 15 aasta
edukaid kogemusi!
Metsatervenduse OÜ

7.–9. klassi astuvate laste vanemate koosolek
toimub Olustvere põhikoolis neljapäeval,

15. mail kell 18.

Info telefonidel: 437 4393, 512 1637

Mälestame
Erna Senkel

03.06.1932–01.04.2014

Eva Lossmann
28.07.1925–12.04.2014

Rudolf Laande

Leida Kivisild

Tõnis Leivits

Praskovja Pähn

07.04.1950–29.03.2014
17.11.1925–04.04.2014

Jaan Hendrikson
23.02.1929–08.04.2014

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

12.05.1932–21.04.2014
29.07.1934–23.04.2014

Telefon 509 1575
www.metsatervenduse.ee

Graniidist sillutiskivide müük
tänava- ja äärekivide paigaldus
kaeve- ja planeerimistööd Telefon: +372 5811 8322

E-post: info@tuurmaa.ee
www.tuurmaa.ee

Silmade kontroll
Silmarõhu mõõtmine
Prillide müük
Prillide pisiremont
Optilised päikeseprillid

4. juunil kella 10st
Suure-Jaani vallamajas
kella 14st
Vastemõisa rahvamajas.
				
Silmade kontroll maksab 6 €.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.				
INFO ja etteregistreerimine telefonil 521 9014.

Müün tunnelkasvuhooneid

1. klassi astuvate laste vanemate koosolek
toimub Olustvere põhikoolis neljapäeval,

15. mail kell 18.

OSTAME
PÕLLUMAAD JA
METSAMAAD!

3x4, 3x6, 3x8 m.

Karkass terasest ja kaetud löögikindla plastikuga.
Hind alates 375.- (sisaldab transporti). Telefon 5673 0411

Teeme kaevetöid 2,7-tonnise
miniekskavaatoriga.
Telefon 5620 0055 Andres.

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Ando Kivisillal ja Raili Aleksandrovil sündis
tütar ANDRA Kivisild
Annika ja Janar Karul sündis poeg TANEL
Liisa Mägral ja Anar Aarel sündis
poeg ANDER Aare
Grete ja Renee Ahosepal sündis tütar RENITA
Kristel Uuel ja Reigo Sassiadil sündis
poeg RASMUS Sassiad

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!
AIDA PETERSON
HELJU LEISNER
ALVI HANSEN		
VÄINO NÕMMELO
EDUARD AASAV
HANS SCHMIDT
ERNA PILT		
SALME RAUDJÄRV
JUHAN OLEV		
LIA SAKS		
LAINE TULEV		
ELVI MÄNNIK		
ILMAR MÄNNIK
MART KUNDLA
HILDA LABIDAS
VAIKE POST		
SAIDA PÕLDUR
LEIDA KIVISILD
LEILI MAISALU
OLGA UDRAS		
HELVE AASAV		
ENDEL VAHTRA
ASTA SCHVEDE
HELJU SMIRNOVA
HELJO SAARLA
AINU OLESK		
VAIKE AULE		
HILDA MIKKOR
HEINO VIIES		
MAI KINGISEPP
IRAIDA OTSMAN
ELVI OJAMÄE		
MAIE HENN		
ILME ROOSNA		
MAIRE LEHTMETS
VELLO KINK		
VÄINO PUTROLAINEN
VELLO PIIKOV		
HELJU ALLIK		
ROSALI KUKK		
MAI TEEVER		
ENE HANSEN		
MAIMU TIIK		
VAIKE LIIVA		
ERMO KASELA		
VIKTORIA TÕNUMAA
SIIM EEVARDI		
HARRI ADUSON
ENN METS		
MATI HANSEN		
LY VALDMAA		
ÕNNE AVER		
MERIKE RAADLA
TIIU JÄRVE		
AHTI OTS		
VILVE TASKA		
URVE MÄGI		
MARIKA SULG		
TOOMAS SCHVEDE
OVE AINSALU		
URMAS UUSEN
MERIKE LODEIKINA
KAIE PAAS		
ERLA SOOTS		

10.05.1924
21.05.1925
22.05.1925
22.05.1927
02.05.1928
10.05.1928
11.05.1928
24.05.1929
26.05.1929
27.05.1930
29.05.1930
02.05.1931
10.05.1931
17.05.1931
31.05.1931
02.05.1932
11.05.1932
12.05.1932
13.05.1932
15.05.1932
24.05.1932
27.05.1932
16.05.1933
18.05.1933
23.05.1933
03.05.1934
05.05.1934
14.05.1934
18.05.1934
02.05.1939
03.05.1939
13.05.1939
24.05.1939
02.05.1944
06.05.1944
12.05.1944
19.05.1944
24.05.1944
24.05.1944
26.05.1944
02.05.1949
07.05.1949
13.05.1949
22.05.1949
04.05.1954
12.05.1954
13.05.1954
15.05.1954
20.05.1954
24.05.1954
25.05.1954
06.05.1959
10.05.1959
11.05.1959
21.05.1959
26.05.1959
02.05.1964
06.05.1964
11.05.1964
16.05.1964
19.05.1964
19.05.1964
20.05.1964
21.05.1964

90
89
89
87
86
86
86
85
85
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
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Kuulutus ei aegu.Telefon 507 7348
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