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Aastal 2014
Käes on suve alguse kuu juuni. Ühel päeval näitab kraadiklaas üle kolmekümne soojapügala – juba järgmisel aga vaevu
viis-kuus kraadi. Mida eelistada? Üks äärmus paneb teist tahtma.
Ja milline tuleb suvi – kas jaheduse järgi igatsema panev või
vihmane ja külmavõitu?
Käesolevat veergu kirjutama asudes vaatan vahel, mis aasta
tagasi päevakorral oli. Seekord tabas mind väike üllatus. Pea
midagi poleks nagu muutunud, ka eelmise aasta juuni algul oli
üheks enim kirgi kütvaks teemaks Suure-Jaani valla koolireform.
Kui praegu süüdistatakse reformi läbiviijaid tihti selles, et asjast
on liiga vähe räägitud ning reform toimub liiga kiiresti, siis aasta
tagasi heideti ette seda, et veel otsustamata asjast nii palju räägitakse, külvates niiviisi segadust ja hirmu. Kas õigus on ühtedel
või teistel? Ja kui palju on paras? Õpilaste vähenemisega seotud
probleemi aastaid edasi lükatud lahendamine tõusis tõsiselt ja
pea igapäevaselt päevakorrale 2013. aasta jaanuarist alates. Siis
alustas tööd koolivõrgu töögrupp, kes tutvustas oma töö tulemusi
ja võimalikke arenguvariante huvilistele 23. mail 2013. Sellest
ajast on koolivõrgust pidevalt juttu olnud, üheks peateemaks oli
see ka enne kohalikke valimisi toimunud kohtumistel. Kas seda
arutelu on olnud vähe või piisavalt?
Leheküljel kolm kirjutab uue Suure-Jaani Kooli vastne
direktor Epp Välba: „Ükski kool ei ole valmis siis, kui mõtted
on paberil, kool sünnib läbi inimeste ja nende töö.“ Inimesed ei
ole arvud või materjalihunnik ning ühe ja ühe liitmine võib siin
tulemuseks anda rohkem kui kaks. Ja muudatustega saab vist
tõesti harjuma hakata alles siis kui need käes on.
Loodetavasti suudetakse teha piisavalt koostööd, et tagada
õpilastele kindlus ja parim võimalik õpikeskkond. Et „üks pluss
üks“ ei annaks kokku „null“, vaid hoopis „kolm“.
Ilusat suve kõigile!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused
17.–23. juunil XVII Suure-Jaani Muusikafestival. Täpsem info leheküljel 4.
19. juunil kell 10–18 Karskuslaat Vastemõisa rahvamajas.
22. juunil Jaanipidu Raala rahvamaja pargis.
23. juunil kell 19 Sürgavere küla jaanituli.
29. juunil Pargipidu Olustvere pargis.
Täpsem info www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused

7. juunil kell 10 Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus
Suure-Jaani gümnaasiumi staadionil.
25.–27. juunil Reketite suvelaager Sürgavere spordihoones.
28.–29. juunil 39. linnade suvemängud Viljandis.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

Muud sündmused

12. juunil kell 10.00–12.30 „Noortekeskus sõidab külla“
Olustvere staadionil.
19. juunil kell 10.00–12.30 „Noortekeskus sõidab külla“
Sürgavere spordihoone juures.
3. juulil kell 10.00–12.30 „Noortekeskus sõidab külla“
Vastemõisa rahvamaja juures.

Nooruse Laul 2014 võitja on
Maali Kukk

FOTOD: Leili Kuusk

Nooruse Laul 2014 parimad.

Maali Kukk – Nooruse Laul 2014
Grand Prix

4. mail toimus Vastemõisa rahvamajas juba kuuendat
korda Suure-Jaani valla laste
lauluvõistlus Nooruse Laul.
Võistluses osalejad, 30 noort
lauljat, olid jaotatud viide vanusegruppi. Seekord oli tase
erakordselt kõrge. Kõik esinejad olid väga tublid, julged ja
musikaalsed. Õpetajate püüdlikkus laulude kujundamise,
sisu esile toomise ja viimistluse
osas oli tuntav. Lapsed teadsid
detailideni, kuidas laulu edasi
anda ning kuidas kasutada
oma häält ja tämbrit. Ka repertuaar oli huvitav ja uudne ning
kohati tehniliselt ja sisuliselt
väga nõudlik. Huvitavaimad
saatekujundused tegi Themuri
Sulamanidze klaveril.
Žürii koosseisus Ene Raju,
Teve Laikre ja Ene Soolo jagas
7–9-aastaste vanusegrupis hindepunktid järgmiselt: 1. koht
Kirke Katre Vingisaar (õpetaja
Maarika Reimand), 2. koht
Mattias Randaru (Agnes Kurg),
3. koht Karl Vahur Vingisaar

Andreas Päeva oli parim 13–15-aastaste seas ja sai publiku lemmiku tiitli.

(Maarika Reimand). Eripreemia
pälvis Taavi Reimann (Maarika
Reimand) julge ja ilmeka esituse
eest ning Martha Konks (Age
Einulo) südamliku ema-laulu
esituse eest.
10-aastastest võitis esikoha
Nelle Kala (Agnes Kurg), teiseks
jäi Terle Tomson (Ene Uuland)
ja 3. koha pälvis Kattri Pärn
(Age Einulo).
11–12-aastastest võitis esikoha väga särava esitusega
Anete Tomson (Maarika Reimand). Teine koht jäi ilmeka ja
emotsionaalse esitusega Merilin
Tkatšenkole (Age Einulo) ning
kolmandaks tuli Gerda Ainsalu
(Ove Ainsalu).
13–15-aastastest võitis esikoha kauni hääletämbriga Andreas Päeva (Maarika Reimand).
Teise koha pälvis omaloomingulise lauluga Kaja Rusi (Maarika Reimand). Laul oli ilus ning
esituses oli head ja säravat energiat. Kolmandaks jäi Gerliin
Ainsalu (Valli Pang) oma kauni
ja puhta häälega. Eripreemia sai

Kaja Rusi. Eelmise aasta võidule lisas
Kaja seekord 13–15-aastaste 2. koha ja
publiku lemmiku tiitli.

Karoliina Himmerlich (Maarika
Reimand). Siin võis kuulda ilusat dünaamilist kujundus ning
ilusat laulu arengut. Eripreemiat vääris ka Liisa Kiis (Erki
Sepp ja Kärt Kaljaspolik) oma
kena tämbriga.
16-aastaste ja vanemate
lauljate grupis võitis esikoha
Sandra Siimussaar (Erki Sepp
ja Kärt Kaljaspoolik). Teiseks jäi
Liisi Katariina Verk (Kalev Saarva), kolmandaks Sergei Onegin
(Kalev Saarva). Eriauhinna sai
Rauno Riis (Kalev Saarva).
Võistluse Grand Prix`i
pälvis särava ja intonatsiooniliselt puhta esitusega Maali Kukk
(Agnes Kurg), kes kandis ette
Olav Ehala laulu „Ma tahan
olla öö”. Laulu saatis kitarril
Erki Sepp.
Publik valis oma lemmikuteks Andreas Päeva ja Kaja Rusi.
Võistluse vaheaegu sisustasid meeleolukalt Kalev Saarva
kitarriõpilased, Suure-Jaani
muusikastuudio ansambel The
Stars (juhendaja Erki Sepp)

ja kolm Kalev Saarva kureeritavat ansamblit: Olustvere
põhikoolist Kikid (4.–6. klassi
poisid), Santsain (6.–8. klassi
poisid-tüdrukud) ning Reegoldi
rahvamaja noortebänd Golden
Rust. Viimatinimetatu saavutas
tänavusel Viljandimaa noortebändide konkursil esikoha
cover-ansamblite kategoorias.
Selle toreda kontserdi
õnnestumisele aitas tublisti kaasa ka publik, kes kuulas pingsalt
ning elas väga tähelepanelikult
esinejatele kaasa, tänas neid
tugeva aplausiga ning jagas
hüüetega kiitust. Sellise tundliku publikuga on väga meeldiv
kontserti nautida.
Nooruse Laul 2014 korraldajaks oli Valli Pang, kes on
laste lauluvõistlusi korraldanud
alates 1992. aastast. Valli head
ja tublid abilised olid seekord
Rein Luup ja Leili Kuusk.

Ene Soolo

žürii esimees
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OMAVALITSUSINFO

Suure-Jaani Vallavalitsus võtab ametisse
haridus- ja kultuurinõuniku,
kelle põhiülesandeks on korraldada ning koordineerida valla haridus- ja kultuuritööd.
Kandidaadilt eeldame haridus- või kultuurialast kõrgharidust,
arvuti kasutamise oskust, eesti keele oskust kõrgtasemel,
juhilubade olemasolu, algatusvõimet, head suhtlemisoskust ja
koostöövalmidust.
Kasuks tuleb haridusseadusandluse tundmine, juhtimiskogemus,
ürituste korraldamise kogemus, töökogemus kohalikus omavalitsuses või kohaliku omavalitsuse asutuses.
Kandideerimiseks esitada avaldus (sh palgasoov), CV,
motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 16. juunil 2014 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandimaa või
e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee.
Haridus- ja kultuurinõunik nimetatakse ametisse 1. augustist 2014.
Täiendav info telefonil 435 5444, e-post: suure-jaani@suure-jaani.ee

Päästjad aitavad nõustades
parandada kodude tuleohutust
„Kodu tuleohutuks!“ käigus nõustavad päästeameti töötajad
alates maikuust inimesi üle Eesti tuleohutuse teemal nende enda
kodus. Kõik tänavu traagiliselt lõppenud tulekahjud on juhtunud
inimeste kodudes. Teadmiste puudumine, oskus ohtu näha ja ennetada ning ohtlikud käitumisharjumused suurendavad tulekahju
puhkemise võimalust kodus.
Kodukülastuste eesmärk on aidata inimestel mõista tulega
seonduvaid ohte kodus, suitsuanduri vajalikkust, olemasolu ja
töökorda ning hinnata elektri- ja kütteseadmete korrashoidu.
Päästjad oskavad jagada soovitusi, kuidas ja mida saab inimene
enda ja lähedaste turvalisuse tagamiseks ära teha.
Eelmiste aastate kodukülastuste kogemused on näidanud, et
inimesed vajavad oma kodustest tingimustest lähtuvat ohutusalast nõustamist. Koostööd tehakse kohalike omavalitsusega, et
jõuda eelkõige nende inimesteni, kellel võib info kättesaamine ja
mõistmine olla raskendatud.
Kodukülastusi teevad kutselised päästjad. Külastusest teatatakse ette telefoni või teatise teel. Kodukülastuse läbiviijad tunneb
ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning hologrammiga
punase töötõendi järgi. Kui on soov saada ohutusalast teavet ja
nõustamist kodus, tuleb sellest teada anda Päästeala infotelefonile
1524. Samalt telefonilt on võimalik saada ka infot kodukülastuste
kohta.
„Kodu tuleohutuks!“ on Päästeameti nõustamisteenus, mille
eesmärk on muuta Eestimaa kodud tuleohutumaks. Nõustamisi viiakse läbi maist kuni aasta lõpuni ning külastatakse kuni
10 000 majapidamist.
Lisainfo saamiseks võib pöörduda Suure-Jaani päästekomando
komandopealiku poole telefonil 515 7283.

Jüri Soovik

Päästeamet Lõuna päästekeskus
Viljandimaa päästepiirkonna
juhataja

Suure-Jaani Vallavolikogu

22.05.2014
Määrati Munsi külas asuva tee liikluspinna nimeks Munsi tee.
Munsi tee pikkusega ligikaudu 330 m algab 24126 Epra – Sürgavere
– Klaassepa teelt (katastritunnus 75903:003:0043) ja lõpeb Munsi
4 kinnistu (katastritunnus 75903:002:0017) juures;
määrati Navesti külas asuva Navesti – Taevere tee 7590006 liikluspinna nimeks Navesti tee. Navesti tee pikkusega ligikaudu 310
m algab 24112 Jaska – Võhma teelt (katastritunnus 75902:001:0038)
ja lõpeb Sõeru kinnistu (katastritunnus 75902:001:0102) piiril;
määrati Lõhavere külas asuva Haigla tee 7590023 liikluspinna
nimeks Lõhavere allee. Lõhavere allee pikkusega ligikaudu 620

m algab 57 Mudiste – Suure-Jaani – Vändra teelt (katastritunnus
75901:001:0981) ja lõpeb Kõidama – Lõhavere teega 7590022 ristumisel (katastritunnus 75902:002:0172);
loeti esimest korda riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägi kasutamise korda;
otsustati, et vald ei kasuta ostueesõigust Navesti külas kinnistu
nr 1305039 jagamisel tekkivale maaüksusele katastritunnusega
75902:001:0104, pindala 4,30 ha, sihtotstarve maatulundusmaa
100%, sest kinnistul asuva arheoloogiamälestise (kultusekivi)
säilimine ei ole ohus.

Suure-Jaani Vallavalitsus
06.05.2014

Tegevusalalt sport eraldati Liisa Ehrberg’ile 250 eurot maanteejalgratta jooksude ostmise kulude osaliseks katteks ja Urmas
Nurmsalu’le 200 eurot Laura Nurmsalu osalemiseks Euroopa
Meistrivõistlustel;
tegevusalalt Seltsitegevus eraldati MTÜ’le Ühtne Võhmaküla
200 eurot piirkonna ühise jaanitule korraldamiseks Tääksi karjääri alal;
määrati Kobruvere k Vanamõisa kinnistu jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
otsustati esitada notarile avaldused 16.11.1991 surnud Ida-Emilie
Müür’i, 01.11.2010 surnud Margareta Pronenko ja 07.06.2001 surnud Linda Sakkeus’e vara suhtes pärimismenetluse algatamiseks.
14.05.2014
Anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks kolmele jäätmevaldajale;
väljastati kaks liikumispuudega isiku parkimiskaarti;
rahuldati MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga taotlus korraldada 24. mail Suure-Jaani paisjärvel avalik üritus Spinningupüügivõistlus 2014;
jäeti rahuldamata FIE Silvi Pärna taotlus korraldada 22. juunil
jaanilaat Suure-Jaani kultuurimaja ja laululava juures, sest nimetatud territooriumil ei ole laada korraldamine võimalik seal
toimuvate muude ürituste tõttu ning lubati jaanilaat korraldada
Suure-Jaanis Kauba tänava ja Kauba tänav 3 kinnistu muruplatsil;
määrati Vastemõisa k Sepa kinnistu jagamisel moodustatavate
uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
anti Suure-Jaani Vallavalitsuse tänukiri haridus- ja kultuurinõunik Anu Mikkor’ile panuse eest valla koolivõrgu ümberkorraldamisel ning Sürgavere lasteaed-põhikooli direktorile Aires
Põder’ile hariduselu edendamise eest Suure-Jaani vallas ja seoses
50. sünnipäevaga;
eraldati reservfondist tegevusalale Kultuuriüritused projekti
„Rahvusvahelise noorte puhkpilliorkestri Wersalinka töös osalemine ja orkestri kontserdid Eestis” kulude katteks 1340 eurot;
kehtestati valla poolt 2014. a suvel korraldatavate laste suvelaagrite osalustasud: puhkelaager ”Mürsikud” 40 eurot, töölaager
”Noortelt noortele” 8 eurot, jalgpallilaager 20 eurot, reketite suvelaager 15 eurot, korvpallikooli suvelaager 25 eurot, seikluslaager
“Tean, et suudan“ 40 eurot;
väljastati ehitusload Sandra k Kuuraniidu õpperaja, Kuusekäära randumissilla, Mulgi heinamaa lõkkekoha ja Oksa küüni
metsaonni DC (kuivkämla) ehitamiseks;
väljastati projekteerimistingimused Taevere k Kalda kinnistule
uue üksikelamu projekteerimiseks ja Kobruvere k veetorustike ja
puurkaevu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks;
väljastati kasutusluba Vastemõisa PON ja vaskkaabel
sidevõrgule.

20.05.2014

Otsustati seada sundvaldus Tääksi külas asuvale Aru kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabelliini ja elektrikilpide talumiseks;
määrati Olustvere al Papioru tn 12 elumaja, lauda ja kahe
kuuri ehitiste teenindamiseks vajaliku ja hoonestusõigusega
koormatava maa suurus;
kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate
projektide „Madise talu puurkaevu ja omapuhasti rajamine”
ja „Ängi küla Jaagu talu salvkaevu rajamine” aruanded koos
täitmise eelarvega;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
ühele jäätmevaldajale;
väljastati kasutusluba Olustvere mõisa peahoone kaugküttemagistraaltorustikule;
väljastati ehitusluba Tällevere k Punga kinnistule üksikelamu
ehitamiseks;
Lendre katastriüksuse mõõdistajaks valiti FIE Tiit Heinsalu,
kes tegi odavaima pakkumise.
27.05.2014
Otsustati võtta vastu 30.08.2013 surnud Erna Päeva pärandvara;
otsustati kuulutada välja konkurss haridus- ja kultuurinõuniku
ametisse võtmiseks;
otsustati määrata ja maksta mais 2014 toimetulekutoetust 15
perekonnale kokku 1961,33 eurot;
määrati sotsiaaltoetuseid 21 perele kokku 1473 eurot;
olmejäätmeveo tingimusi muudeti ühel jäätmevaldajal;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
määrati hooldaja sügava puudega isikule, hooldamise eest
makstakse toetust 25, 57 eurot kuus;
rahuldati Suure-Jaani Gümnaasiumi taotlus korraldada 5.
juunil Suure-Jaanis Lembitu platsil õppeaasta lõpuaktus ja
rongkäik gümnaasiumi juurest Lembitu platsile ja tagasi ning
Suure-Jaani Noortekeskuse taotlus korraldada 1. juunil SuureJaanis Nurme 5 avalik üritus Parim pühapäev perega;
tegevusalalt seltsitegevus eraldati seltsingule JäRäVi 500 eurot
Paemurru Karikas 2014 läbiviimise kulude katteks ja MTÜ’le
Sillad 350 eurot seitsme valla lapse osalemiseks tantsustuudio
Hebe koosseisus tantsufestivalil Ungaris;
Suure-Jaani staadioni renoveerimistööde ettevalmistamiseks
moodustati ajutine komisjon: Robert Ilves, Erla Soots, Margus
Mikkor, Pille-Riin Vendelin, Sergei Vassiljev, Indrek Jegorov,
Aino Viinapuu ja Mati Adamson.

Julge Sinagi olla eeskujuks!
Tänavu 20. aprillil möödus 20
aastat abipolitseiniku seaduse
jõustumisest. Selle 20 aastaga
on suuri arenguid toimunud
nii kogu riigis kui ka politseis.
Paraku on positiivsete arengute
kõrval olnud ka vähem positiivseid. Möödunud aastate
jooksul on näiteks vähenenud
politseiametnike hulk ning
selle tõttu on politseid tänavapildis ehk igapäevaselt vähem
näha. Positiivse külje pealt võib
aga välja tuua aastate jooksul
suurenenud inimeste usalduse
politsei vastu. Samuti on paranenud politsei kasutuses oleva
tehnika kvaliteet ning ametnike
professionaalsus.
Sarnane areng on toimunud
ka abipolitseinike tegevuses.
Peale pronksiööd tundsid paljud inimesed vajadust anda
oma panus kogukondlikku
turvalisusesse ning olla oma
tegevusega teistele eeskujuks.

Inimesed ihkavad üha enam
näidata, et soovitakse ja juletakse hoolida oma riigist ja oma
ligimesest.
Pronksiöö raames lisandus
abipolitseinike nimekirja ligi
300 uut inimest. Paraku on
sarnaselt politseinike vähenemisega kahanenud ka abipolitseinike arv. Selle aasta jaanuari
seisuga oli Lõuna prefektuuri
abipolitseinike üksuse nimekirjas 240 abipolitseinikku, kellest
219 abipolitseinikku osalevad
igapäevaselt politseilises tegevuses ning annavad olulise panuse sisejulgeoleku tagamisse.
Need mehed ja naised on nn
„maasool“. Nemad tagavad
selle, et Sina, hea lugeja, saad
öösel rahuliku südamega magada ning ei pea muretsema,
mis toimub Sinu vallas või
linnas. Need julged mehed ja
naised tunnevad muret selle
pärast, et Sinu lähedased ei

peaks tundma hirmu öistel
tänavatel.
Austuse teenimine
Olles alates 2011. aasta lõpust
abipolitseinike tegevuse koordineerija panen käe südamele
ja ütlen, et need eeskujulikud
kodanikud on ära teeninud
minu austuse. Tihti kuulen
ma politseiametnike käest küsimusi: „Mis motiveerib seda
vabatahtlikku tulema politseile
appi nii öösel kui päeval, külma, vihma, lume ja lörtsiga.
Mis motiveerib vabatahtlikult
osa saama pahameelest, mida
saab tunda politseiametnik,
kes suhtleb süüteo toimepanijaga?“
Vastus sellele küsimusele on
lihtne – nad hoolivad oma lähedastest ning nad soovivad oma
lähedastele turvalist elu. Abipolitseinikud on realistlikud

inimesed, kes mõistavad, et riik
ja politsei ei jõua igale poole
ning korraliku ja eeskujuliku
kodaniku kohustus on anda
oma panus riigi jätkusuutlikkusele. Sellised vabatahtlikud
on meile kõigile suureks eeskujuks, sest materiaalset kasu
saamata on nad ülla eesmärgi
nimel valmis panustama oma
aega ja tervist.
Motivaator
Vastukaaluks oma tegevuse
eest saavad abipolitseinikud
politseilises tegevuses uusi
teadmisi ja oskusi. Abipolitseinikud näevad ja saavad osa
politsei töö „köögipoolest“ aga
veelgi enam, selline vabatahtlik
tegevus annab neile võimaluse
suhelda erinevate inimestega. Läbi politseilise tegevuse
saavad inimesed ennast ka
harida ja arendada- selleks pa-

kub Lõuna prefektuur üksuse
liikmetele erinevaid koolitusi.
Abipolitseinikel on seeläbi
võimalik realiseerida oma teadmisi ning kogemusi ja panna
ennast oskuslikumalt proovile kriitilistes situatsioonides.
Läbi politseilise tegevuse saab
abipolitseinik endale sotsiaalse
kapitali – oskuse töötada meeskonnas, vajaliku suhtlemisoskuse ning -tehnikad, füüsiliseja eriettevalmistuse kriitiliste
olukordades reageerimiseks.
Kas Sina julged olla eeskuju
ja kogukonna väljapaistev liige
Kui Sina, hea lugeja leiad, et
Sa oled samas puust, millest
on tehtud need tublid ja aktiivsed abipolitseinikud, siis
ootan Sind kandideerima meie
ridadesse.
Kandideerimiseks pead olema vähemalt 18 aastat vana,
kohtulikult karistamata ja lait-

matu minevikuga. Abipolitseiniku kandidaat peab olema
füüsiliselt vormis, omama
keskharidust, olema lojaalne
kodanik ning kõrge eetika- ja
moraalitundega.
Kui Sul on julgust olla eeskujuks kogukonnas ja Sa soovid
pakkuda turvalisust oma lähedastele, liitu Lõuna prefektuuri
abipolitseinike üksusega ning
julge Sinagi olla eeskujuks!
Täpsemat infot jagavad Sinu
piirkonnapolitseinik ja Lõuna
prefektuuri vabatahtlike koordineerija Rauno Arna (rauno.
arna@politsei.ee, 730 8753).
Lisaks on võimalik üld-informatsiooni saada aadressilt
www.abipolitseinik.ee.

Rauno Arna

Lõuna prefektuur
korrakaitseteabetalitus
abipolitseinike üksuse juht
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Kool sünnib läbi inimeste ja nende töö
Suure-Jaani Vallavolikogu
on otsustanud luua 1. augustist
Suure-Jaani Kooli. Selle kooli
õppekohtadena peaksid edaspidi toimima ka Tääksi, Kildu
ja Sürgavere kool. Lähtudes
grupi lapsevanemate kaebusest, on kohus kohaldanud
esmast õiguskaitset ja peatanud volikogu otsuse osade
punktide kehtivuse. Segadust,
kuidas uuele õppeaastale vastu minnakse, on palju - nii
õpilaste kui õpetajate jaoks.
Leili Kuusk: Suure-Jaani
Kooli direktor Epp Välba, mis
Suure-Jaani Koolist saab?
Epp Välba. Üks on kindel:
1. septembril toimub ühisaktus
ja algab kool. Lapsed peavad
hakkama õppima ja õpetajad
õpetama. Suure-Jaani kool
tegutseb alates 1. augustist
praeguse Suure-Jaani gümnaasiumi hoones. Samas majas
tegutseb edasi gümnaasiumi-

osa, jagatakse nii klasse kui
õpetajaid. Kildu, Sürgavere ja
Tääksi koolid on Suure-Jaani
kooli filiaalid, praegu nimetatakse neid õppekohtadeks ja
eks meeskond otsustab, kuidas
me neid tulevikus nimetama
hakkame. Kahjuks on täna
segane see, kas väikekoolid
jätkavad 6- või 9-klassilistena.
Otsustamise lükkab edasi kohtutõkend, kahjuks venib tänu
sellele ka õpetajatele koormuste teatamine ja uue õppeaasta
tegevuste planeerimine.
Uue kooli asutamine on
alati keeruline protsess. See on
emotsionaalselt kurnav eelkõige lapsevanematele. Seda on
tõestanud varem koolivõrgu
reformimise käigus asutatud
koolide praktika. Näiteks on
riik seaduse tasemel otsustanud, et aastaks 2020 on riigigümnaasium igas maakonnas
ja ma ei tea ühtegi maakonda,
kus see uudis oleks vastu

võetud ilma segaduse ja vastuseisuta. Viljandi gümnaasiumi
asutamisega kaasnenud segadus lahenes lapsevanemate
jaoks suures osas just siis, kui
õpetajad olid tööle võetud ja
koolijuht sai hakata tegelema
organisatsiooni kujundamisega. Mõistan Suure-Jaani
koolide lapsevanemate muret
segase tuleviku pärast, inimlik
on ka soov enne harjuda mõttega, et tulevad muudatused,
ent muudatustega on võimalik
harjuda siis, kui need käes on.
Olen sügavalt veendunud,
et Suure-Jaani Kooli õpetajate
valimine ja kooli arenduse
käivitamine peab kohe algama. Kuigi õpetajate konkurss
on hetkel õigustühine, on
konkursil osalenud näidanud,
et on olemas õpetajad, kes
soovivad ja on valmis asuma
tööle uues organisatsioonis.
Uue organisatsiooni üles ehitamine ja positiivse koolikul-

tuuri kujundamine on edukas
eelkõige nende inimestega, kes
seda soovivad teha. Paraku
takistab kohtutõkend mistahes
uue kooli personaliga seotud
otsuste langetamist ja kell tiksub halastamatult kooli ja just
õpilaste kahjuks.
Uued väärtused, uus kultuur, uuenenud õpikeskkond
saab olla ainult meeskonnatöö.
Täna oleks seda meeskonda
reaalselt võimalik kohe luua.
Ükski kool ei ole valmis siis,
kui mõtted on paberil, kool
sünnib läbi inimeste ja nende
töö. Uue meeskonna alustamisega saame tagada õpilastele
sügiseks kindluse ja positiivse
õpikeskkonna.
Selle saavutamise nimel
tuleb hea tahte kokkulepe
sõlmida.

Suure-Jaani muusikastuudio teeb
tulevikuplaane

Suure-Jaani muusikastuudio avas oma uksed 2014.
aasta jaanuaris, avaldades
tagasihoidliku kuulutuse
kohalikus vallalehes. Meie
suureks üllatuseks oli muusikahuviliste laste hulk kordades suurem, kui oskasime
loota. Tänasel päeval käib
muusikastuudio laulu- ja
näiteringis kokku 30 last.

Käivitunud on trummiring
ja oma esimesed ülesastumised
tegi Suure-Jaani gümnaasiumi
neljanda klassi bänd “The
Stars”. Kevadel esietendus
laste laulu- ja mängutükk
”Punamütsike”
Vallamaja ja lasteaia „Sipsik“ all asuvates ruumides
on sisse seatud kaasaegne
helistuudio ja juunikuus näeb
ilmavalgust Suure-Jaani valla
nooremate laululaste heliplaat.
Muusikastuudio loomisel
innustas meid eelkõige mõte,
et valla erinevate koolide ja
külade lapsed võiksid koos
tegutseda ning üksteisega
kohtuda rohkem, kui mõned
korrad aastas lauluvõistlustel.
Samuti näitab suuremate
linnade kogemus, et lapsed,
kes õpivad muusikakoolides
või laulustuudiotes, on ta-

FOTO: Marge Johanson.

Ansambel The Stars ja Erki Sepp.

vakooli muusikaõpetajatele
oma õpitud oskustega ainult
rõõmuks.
Kuna Viljandi muusikakool
asub valla keskusest suhteliselt
kaugel ja hetkel käib meie
vallast muusikakoolis õppimas ainult 30 last, siis oleme
võtnud oma tulevikuplaaniks
käivitada Suure-Jaanis muusikakool, et ka meie valla lastel
oleks võimalik õppida erinevaid pille ja laulmist ilma suuremate lisakulutusteta. Kooli
ettevalmistamine, käivitamine
ja õppekorraldus on kulukas
– esialgu hakkame tegutsema
huvikooli all. Pakume sellest
sügisest lisaks lauluõppele ka
klaveri- ja solfedžoõpet ning
plaanis on käivitada SuureJaani Noorteteater. Lisaks
otsime hetkel löökriista- ja

keelpilliõpetajaid.
Nüüd veidi lähemalt meie
uutest õpetajatest.
Klaveriõppe ja saateklaveri
eest hakkab hoolt kandma
Themuri Sulamanidze, kes
on klaverit õpetanud Georg
Otsa nimelises muusikakoolis. Hetkel peab ta loenguid
Viljandi kultuuriakadeemias
ja on klaveriõpetaja Viljandi
muusikakoolis. Muusikastuudioga liitub lauluõpetaja Ele
Millistfer, kes on lapsi õpetanud Kaari Sillamaa Kaunite
Kunstide koolis ja Viljandi
muusikakoolis. Noorteteatri
juhendamise võtab enda hooleks lavastaja Ain Saviauk.
Kuna iga uue asja käivitamine vajab ka häid ideid, siis
oleksime väga tänulikud igasuguse tagasiside eest. Ootame

suure huviga lastevanemate
ja muusikaõpetajate arvamusi
ja soove.
Andke meile palun julgelt
teada, millised oleksid teie
ootused ja vajadused tulevase
muusikakooliga seoses, milliseid instrumente teie lapsed
sooviksid õppida jne.
Samuti ootame kontakte
noortelt, kes sooviksid osaleda
noorteteatri tegevuses.
Kõik küsimused ja ettepanekud on oodatud e-kirjana
aadressil sjmuusikastuudio@
gmail.com või telefonil 5373
4864.
Kena suve soovides

Kärt Kaljaspolik
Erki Sepp

Epp Välba

Suure-Jaani Kooli
direktor
Olen sündinud, kasvanud ja
keskkooli lõpetanud Võrumaal
Missos. Õppisin ema eeskujul
Tallinna pedagoogikaülikoolis
algõpetuse õpetajaks, paraku pole selles ametis päevagi töötanud. Peale ülikooli töötasin aasta Viiratsi lastekodus kasvatajana ning alates 1. jaanuarist 1997 olen töötanud Viljandi
Ühendatud Kutsekeskkoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana.
Olen 8 aastat toimetanud kooli ajalehte, viimasel ajal tegelesin ka kooli fotoarhiivi ja uudiste toimetamisega. Minu
erilise tähelepanu osaliseks on kogu tööaja jooksul saanud HEV
(hariduslike erivajadustega – Toim) õpilased, kellega on olnud
eriline klapp ja koostöö. Ju mul on olnud siis närvi, kannatust
ja jonni nendega töötamiseks.
Mulle meeldib tervisesport, elan tihtipeale tööl tekkinud pinged ja mured välja jooksu- või suusarajal. Rahvaspordiüritustest
hakkasin osa võtma pärast mitmeaastast Viljandi järvejooksu
ajal pealtvaatajate ridades endamisi mõtlemist, et küll tahaks
ise ka midagi sellist ära teha. See oli vist kihlvedu, mis mind
esimest korda võistlusrajale ajas. Olen sellele hetkele väga tänulik, nüüdseks olen jooksnud nii mõnegi järvejooksu, osalenud
mitmel rattamaratonil ja sõitnud läbi 6 Tartu suusamaratoni.
Hingekosutust sain viimased 13 aastat Viljandimaa Kammerkooris sopranipartiisid lauldes ning oma üle jääma kippuvat
energiat panustasin koorielu korraldamisele kaasa aitamisel.
Üks armas hobi ja kiindumus on veel: lõõtspillimäng. Olen
õnnelik, et minu vanaisast oli jäänud esimese vabariigi päevil
valmistatud lõõtspill, mille 6 aastat tagasi korda lasin teha ja
ajapikku mängima õppisin. Ühel päeval ühe lõõtsamängijast
sõbra poolt välja käidud ideest sündis mõte korraldada Vana-Võidus lõõtsameistrite koolitus. Tänaseks on meie kursus
poole peal, pillid loodame mänguvalmis saada ehk kõige varem jõuludeks. Mul on hea meel, et minu poolt ellu kutsutud
kursus annab meie rahvamuusikale lähiajal juurde vähemalt
30 uut lõõtspilli. Ja kui mõni praegune kursuslane ka edaspidi
pille valmistama hakkaks, olen topelt õnnelik. Tuleme VÜKK-i
lõõtsameistritega 28. juunil Suure-Jaani lõõtsapäevadele 21.
sajandi lõõtsaehitusest kogemusi jagama.
Kõige tähtsam minu jaoks on mu pere. Minu kolm last,
kellest vanim käib ülikoolis ja noorim alustab 1. septembril
kooliteed, on mu kõige paremad õpetajad, kõige suuremad
sõbrad ja kõige vahvamad kaaslased. Minu mees on toeks ja
nõuandjaks – oma elutarkuse ja kogemustega. Tänu pere toele
ja kannatlikkusele sai võimalikuks töö kõrvalt uuesti ülikooli
naasta.
Kaks aastat tagasi astusingi Tartu ülikooli magistriõppesse
hariduskorralduse-alaseid teadmisi omandama, 3. juunil kaitsen magistrikraadi koolijuhtimises. Oma lõputöö kirjutasin
Viljandi gümnaasiumi kui reformi käigus loodud uue kooli
koolikultuuri kujunemisest ning see on andnud julgust ja ideid
ka Suure-Jaani kooli direktoriameti pidamiseks.

Pakume tööd
Suure-Jaani kool võtab alates 2014/2015 õppeaastast
tööle täiskohaga

inglise keele õpetaja.
Kandideerimiseks palun saata avaldus, CV ja ametikoha
kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide koopiad
hiljemalt 13. juuniks aadressile epp.valba@suure-jaani.ee

Koolis tehakse teatrit
28. mail leidis Suure-Jaani
gümnaasiumis aset teatriõhtu.
Esmalt esitas II klass etenduse
„Täpiline kleit“, mis on pärit
nende eesti keele õpikust. Vahvat lühilugu esitas teine koosseis päeval kooliperele. Seega
said näitleja ametit proovida
kõik õpilased.
Draamaringi selle hooaja
„saagiks“ on Aino Perviku kirja
pandud rahvaluulest inspireeritud lühilood. Igas jutukeses
kaks tegelast ja jutustaja. Neid
õppisid ja esitasid 14 algklasside õpilast.

IN MEMORIAM
SAAME
TUTTAVAKS

Keskastme noored esitasid
Andrus Kivirähki etendust
„Vapper keefir“;. Antud etenduse I vaatust esitati märtsi
lõpus maakonna teatripäeval
ning Andreas Päeva saavutas
parima meesnäitleja preemia.
Aasta jooksul käis huviringis 9 õpilast 6. ja 7. klassist.
Loodame draamaringiga sügisel jätkata ning selle hooaja
etendusi veel mängida.

Endised Kaansoo kooli õpilased ja
Kaansoo küla elanikud!
Kohtume 26. juulil kell 11 Kaansoo kalmistul ja
kell 13 kooli juures.
Meenutame hetki külaelust, mängime vanu
sportmänge, sööme ühist katlasuppi.
Kutsutud on pillimees.
Võtke kaasa piknikukorv ja hea tuju!

Ülle Piir ja Marge Johanson
Suure-Jaani gümnaasiumist
Etendus „Täpiline kleit“.

FOTO: Marge Johanson.

Info: Rein – 5346 6734,
Kersti – kerstilossmann1@gmail.com
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Talgulised andsid külale uue ilme
Ivaski ja Lemmanõnnu
külade 117 elanikku on ühtehoidvad ja õpihimulised.
Seepärast püüab külaselts
läbi projektide pakkuda erinevaid võimalusi koos tegutsemiseks. Innustust oleme
saanud ühistest üritustest
oma külas ja uusi teadmisi
ning ideid õppeekskursioonidelt teiste külaseltside
juurde.
Käesoleva aasta projekt
on üks osa meie laiemast eesmärgist hoida ja edasi kanda
maaelu väärtusi, säilitada
ja tugevdada kohapealset
kogukonda. Esimeseks ettevõtmiseks oli ühine Teeme Ära talgupäev Poolaka
järve ääres, mille motoks
sai valitud “Ära maga, vaid
tegutse”. Talgulisi kogunes
pea kõigist ümbruskonna
taludest, kokku oli meid 18
inimest.
Ülo ja Villu eestvedamisel
sai lammutatud vana puust
lobudik, mis riivas silma,
oli juba varisemisohtlikuks

XVII SUURE-JAANI
MUUSIKAFESTIVAL
17.–23. juuni 2014

Pühendatud heliloojatele Kappidele
Esmaspäev, 16. juuni
Kell 14

Teisipäev, 17. juuni
kell 12
kell 14
FOTO: Tiiu Umal

Poolakale on kogunenud esimesed talgulised.

muutunud ning ümbrus
võsastunud. Eriti põnev oli
naisperel, sest igapäev ei tule
ju ette naelade väljakangutamise tööd. Lammutusest
tekkinud materjalid sorteerisime ning parematest
laudadest ehitasime matkajatele istepingi ja omapärase

lillekasti.
Aitähh kõigile talgulistele ning kohtumiseni, sest
tulemas on augustis külapäev Lubjassaares ning
septembris õppeekskursioon
Pärnumaale, kus tahame
oma silmaga vaadata selles maakonnas tegutsevate

külaseltside õnnestunud
projekte ning saada kogemusi, mille abil rikastada
kohalikku külaelu.

Tiiu Umal

Pakkusime Kuuma kooli
kuuele õpilasele ja kahele
õpetajale tiheda programmi, saatjateks võõrustavad
lapsed meie koolist.
6. mai hommikul said
külalised Olustvere lossis
hinnata meie kooli instrumentalistide pillimänguoskusi. Edasi tutvustasime
mõisakompleksi maamajanduspoolt. Ehkki Kuuma kool
on maakool, polnud sealsed
õpilased kunagi traktorirooli
saanud ega lambaid, sigu,
kanu ja kukkesid nii lähedalt
ja päris laudas näinud, samuti oli neile vahvaks vahelduseks hobuvankriga sõit.
Peale selliseid elamusi oli
omaküpsetatud leivakakuke
heaks kosutuseks. Külastasi-

Külalised Jääajakeskuses.

FOTO: erakogu

me ka Viljandi muuseumi,
kus nii eesti kui soome keeles tutvustati igapäevaste
esemete „esivanemaid“,
käisime lossimägedes ning
esimene päev tipnes SuureJaani noortekeskuses mängides ja mõnusasti aega veetes.
Kolmandal siinoleku päeval olid soomlased koolimajas. Meil oli käimas loodusainete nädal. Külla oli tulnud
Tartu Ülikooli teadusbuss.
Kahe üliõpilasneiu füüsikaja keemiakatsed põhjustasid
palju elevust – eriti meeldis
etenduse lõpupauk, mis
laest krohvi langetas. Meie
õpilastele juba tuttav madude mees Toomas oli kaasa
võtnud kotitäie madusid –
üks suurem kui teine. Neid

sai ka silitada. Kuningboa
vahetas just nahka ja käis
kraanikausis duši all, hiljem
puhkas õpetajate toa diivanil. Päeva teise poole veetsid
soomlased klaasi- ja keraamikakojas. Kuuma kooli
juhataja Toivo Vainio ütles,
et on oma elus juba kõike
teinud, aga klaasipuhumine
on esmakordne kogemus.
Samuti meeldis külalistele
õppetööstuses, sest juustumeistrite sorav inglise keel
võimaldas neil aimu saada
juustuvalmistamise saladustest – kingituseks saadi
kaasa kollane juustukera.
Neljandal päeval sõidutasime külalised Elistvere
loomaparki ja Jääajakeskusesse Saadjärve kaldal.

külaseltsi liige

Kolmapäev, 18. juuni

kell 21

Tartu Lõunakeskuses said
soovijad turnida seiklusrajal ning kõhutäidet pakkus
McDonald`s, mille rahvusvahelisuses ei kahtle keegi.
Kuna Soome õpilased
majutusid meie laste kodudes, siis õhtute sisustamine
jäi perede kanda.
Ärasõidu hommikul pakkisime külalistele kaasa nende savilinnud ja klaasvaasid,
mis olid kaunilt värvilised ja
tõeliselt hästi õnnestunud.
Miks me seda kõike teeme? Eks ikka sellepärast,
et harjutada inglise keelt ja
õppida soome keelt, et osata
suhelda, et leida ühisjooni ja
arvestada erinevustega.
Oleme kutsutud järgmisel kevadel Jokioisesse.
Aitäh Olustvere mõisale,
õppetööstusele, Viljandi
muuseumile, Suure-Jaani
noortekeskusele ja kodumajutusele Vana Postimaja.
Aitäh lapsevanematele,
kes olid nõus külalisi toitma-katma, koduigatsust
peletama, tegevusi otsima
ja vastutama!

Liivi Lindemann

Kapi ühingu maja. Jaanus Siimu fotonäituse avamine.
TASUTA
Heliloojate Kappide majamuuseum. Festivali avamine.
Ott Indermitte (bariton), Ksenia Kuchukova (sopran),
Marcel Johannes Kits (tšello). Klaveril Auli Lonks ja Martti Raide
TASUTA
Mart Saare majamuuseum Hüpassaares. Avo Kittask (bariton, Kanada),
Norman-Illis Reintamm (klaver, Kanada)		
5 €/3 €*
Johann Köleri muuseum Lubjasssaares. „Väike öömuusika“.
5 €/3 €*

Suure-Jaani gümnaasiumi aula. V Mart Saare nim lauljate
konkursi I voor		
Suure-Jaani gümnaasiumi aula. II Villem Kapi nim heliloomingu
konkurss “Uus laul” 			
Vanaõue puhkekeskus. J. S Bach „Kohvikantaat“.
Kammerorkester, Arete Teemets (sopran), Anto Õnnis (tenor),
Pavlo Balakin (bass, RO Estonia). Dirigent Toomas Vavilov

TASUTA
3 €/2 €*
8 €/5 €*

Neljapäev, 19. juuni
kell 10.30 Suure-Jaani noortekeskus. Jaakko Kortekangase meistrikursused lauljatele.
kell 12–15 Suure-Jaani laululava. Lastepäev „Kantri alati jääb“.
Päeva juhivad Jaan Elgula, Toomas Lunge ja Inga Lunge.
kell 15
Suure-Jaani gümnaasiumi aula.
V Mart Saare nim lauljate konkursi II voor
3 €/2 €*
kell 21
Olustvere loss. Lauljate konkursi laureaatide autasustamine.
EMTA ooperistuudio. Gaetano Donizetti ooper „Il campanello di notte“.
Lavastaja Taisto Noor, klaveril Ene Rindesalu.
8 €/5 €*

Reede, 20. juuni
kell 13
kell 16

Kohvik Arturi Juures. Lõunatund Voldemar Kuslapiga.
3 €/2 €*
Energia talu teemaja. Oksana Sinkova (flööt),
Alina Sakalouskaya (mandoliin), Heiki Mätlik (kitarr).
8 €/5 €*
Pärast kontserti ravimtaimehuvilistele ekskursioon Energia talus.
kell 19
Suure-Jaani gümnaasiumi suur saal. Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.
Dirigent Olari Elts. Mussorgski „Pildid näituselt“, Eller, A. Kapp.
10 €/8 €*
kell 22
Suure-Jaani laululava (vihma korral gümnaasiumis). Rock Hotel
10 €/8 €*,
				
eelmüügist
8 €/5 €*

Laupäev, 21. juuni
kell 13
kell 16
kell 19
kell 22

Kohvik Arturi Juures. Lõunatund Margus Lepaga.
Sürgavere kultuurimaja. Operett Voldemar Kuslapiga.
Henn Rebane (akordion) 		
Tääksi vesiveski vabaõhulava. „Põhjahoovus“.
Kontrabass, tšello ja elektroonika. Taavo Remmel ja Aare Tammesalu.
Suure-Jaani õigeusu kirik. Meeskoor Peresvet (Moskva).
Dirigent Dmitri Judenkov			

3 €/2 €*
8 €/5 €*
8 €/5 €*
10 €/8 €*

Pühapäev, 22. juuni
kell 11–21 Kondase maja aias (Ilmatari 9) kohvik ja info teiste Suure-Jaanis avatud
aiakohvikute kohta.
VAIMULIK LAULUPÄEV
Vaimuliku laulupäeva patroonid on EELK Peapiiskop Andres Põder ja Riigikogu
aseesimees Laine Randjarv.
kell 7.30
Muusikapaviljon ja tornid. „Ärgake“ – äratusmäng pasunatelt.
TASUTA
kell 8
Suure-Jaani kiriku ümbrus. Hommikueine murul.
TASUTA
kell 9.30
Suure-Jaani kiriku orelirõdu. Vestlusring Hugo Lepnurmest.
TASUTA
kell 11
Suure-Jaani kirik. Pidulik jumalateenistus.
kell 12.30 Suure-Jaani kalmistu. Mälestushetk.
kell 13
Kohvik Arturi Juures. Lõunatund arhitekt Erik Nobeliga (Taani).
3 €/2 €*
kell 14
Suure-Jaani kirik. Eesti Rahvusmeeskoor. Dirigent Mikk Üleoja,
Piret Aidulo (orel). 			
8 €/5 €*
kell 17.15 Suure-Jaani kirik. Hugo Lepnurme kantaat “Lunastus Kristusest”.
Laulupeotule süütamine
kell 17.45 Rongkäik kirikust laululavale.
kell 18
Suure-Jaani laululava. Vaimulik laulupäev.
TASUTA

Esmaspäev, 23. juuni
kell 00.01

musega. Esikoha saavutas
Hugo Hommik, järgnesid
Joel Uustal ja Aivo Hommik.

38. Lehola-Lembitu
Ratsu maleturniir oli viimaste aastate üks tugevamaid. Võitis Aivo Hom-

mik, kellele see oli juba
8. esikoht.
Hugo Hommik

Hugo Hommik
Ants Pihlak
Eiki Lehemets
Marek Kolk
Aivo Hommik
Eugen Jents
Erki Jürgen
Ion Mõndresku
Tarmo Sukk
Rein Vahtra
Tõnis Kask
Aksel Rei
Mati Saks

Olustvere
Võhma
Kilingi-Nõmme
Tartu
Tallinn
Karksi-Nuia
Vastemõisa
Karksi-Nuia
Suure-Jaani
Kõo
Karksi-Nuia
Tartu
Karksi-Nuia

X
0
1/2
1
1
0
0
1
0
0
0
1/2
0

1
X
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1/2
1

1/2
1
X
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
X
1/2
1/2
0
1/2
0
0
0
1/2
0

0
0
0
1/2
X
0
0
1/2
0
0
0
1/2
0

1
1
1
1/2
1
X
1/2
1
1
1
1
1
1/2

kell 03

1
1
1
1
1
1/2
X
0
1
1
1
1
1

0
0
0
1/2
1/2
0
1
X
0
0
0
1/2
0

1
0
1
1
1
0
0
1
X
1/2
0
1
0

1
1
1
1
1
0
0
1
1/2
X
0
1
1/2

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
X
1
1

1/2
1/2
0
1/2
1/2
0
0
1/2
0
0
0
X
0

1
0
1
1
1
1/2
0
1
1
1/2
0
1
X

8
5,5
6,5
10
10,5
1,5
1,5
9,5
5,5
4
2
9,5
4

5
7-8
6
II
I
13
12
4
7-8
9-10
11
III
9-10

Mart Saare majamuuseum Hüpassaares.
Mati Palm (bass), Martti Raide (klaver).
8 €/5 €*
Hüpassaare rabasaar. Päikesetõusukontsert. Soo-orkester,
Nadia Kurem (sopran), Indrek Vau (trompet), Eesti Noorte Segakoor. 		
Dirigendid Toomas Vavilov ja Peeter Perens.
15 €, eelmüügist 10 €,
allameetrimeestele tasuta

kell 13

38. Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniiritabel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kell 21

kell 17

Maleuudised
1. mail toimusid Tallinnas
Eesti noorte meistrivõistlused
välkmales. Osa võttis kolm Suure-Jaani gümnaasiumi õpilast.
Oma vanuseklassis saavutati
järgmised kohad: Margus Jaansoo 15. koht, Henry Tikut 34.
koht ja tüdrukutest Teele Siim
11. koht. Kokku osaled meistrivõistlusel 97 õpilast üle Eesti.
Spordiklubi Vanad Olümpiaalad IV meistrivõistlused
males lõppesid üllatava tule-

kell 18

kell 12

Külalised Jokioise valla Kuuma koolist
5.–9. maini võõrustasid
Olustvere põhikooli V ja
VI klassi õpilased Kuuma
kooli õpilasi Soomest. Meie
sõprussidemed on kestnud
üle kümne aasta. Elasime
üle masuperioodi, mil suhtlesime interneti vahendusel ühiseid loodusõpetuse
ja inglise keele projekte
tehes. 2013. aasta kevadel
kohtusime jälle Jokioises,
nüüd oli meie kord külalisi
vastu võtta.

Olustvere leivakoda. Suure-Jaani Muusikafestivali pressikonverents.
„Ihule ja hingele“. Musitseerivad Mari-Liis Uibo (viiul),
Kristi Mühling (kannel), Aare Tammesalu (tšello)

kell 17
kell 21

Tasuta bussid väljuvad Suure-Jaani keskväljakult kell 00.30
Suure-Jaani kirik. Jaanipäevakontsert „Vivat Italia!.“ Nadia Kurem
(sopran), Andres Uibo (orel). Aariaid ooperitest ja
muusikat orelile ooperistiilis.
Suure-Jaani laululava (vihma korral gümnaasiumi aula).
Dagö ja Lauri Saatpalu.			
Suure-Jaani laululava. Jaanitule süütamine. Mait Maltis.

8 €/5 €*

10 €/8 €*,
eelmüügist 8 €/5 €*
TASUTA

Muusikafestivali PASS 35 €/25 €*
* - Sooduspiletid kuni 18-aastastele ja pensionäridele vastava tunnistuse ettenäitamisel
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

www.muusikafestival.suure-jaani.ee
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Lasteaed Sipsik on sihiks seadnud
tervisliku arengu

19. juunil 2014 kell 12–15

Suure-Jaani lauluväljakul
Suure-Jaani valla laste laulupäev

“Kantri alati jääb!”

Laululapsi saadab ansambel, kaasa
laulma on oodatud kõik pereliikmed!
Kontserdi vaheajal võimalus õppida
liinitantsu, ratsutada rodeohärjal,
osaleda viktoriinis.

Kui võimalik, riietu stiilselt!

Sissepääs prii!

Kantripidu juhivad Inga Lunge, Toomas Lunge ja Jaan Elgula

Kodukohvikute päev Suure-Jaanis
Avatud on kohvikud:

22. juunil 2014

Vana Postimaja Jaama tn 7 on avatud kella 12st ning seal
pakutakse kohvi, omaküpsetatud saiu, kooke ja pirukaid.
Roheluses asuv armas kodukohvik Sõsar Oja tn 12 kutsub alates
kella 11st maitsma imemaitsvaid magustoite, kosutavaid jooke,
soolaseid suupisteid ja prantsusepärast suppi.
Õhtul kell 19 on esinejateks võluvad Eleryn Tiit ja Eva-Lotta Kivi ning
neid saadab kitarril Robert Kais.

Ühepäevakohvik Olga juures Pärnu tn 15 üllatab
sel aastal alates kella 13st kuni südaööni Kariibi mere maadest
inspireeritud toitude, kuumade rütmide ja olustikuga .
Kontsertprogramm „Koduaia rütmid“ algab kell 21. Laulja Mari Ronimois koos saateansambliga: Liina Kuill (klaver), Liis-Mari Vendt
(viiul) esitavad armastatud laule Silvi Vraidi, Tõnis Mägi, ansambli
Ruja jt repertuaarist.
Mari, Liina ja Liis-Mari suveõhtu jätkuprogramm 90ndate tuntud
tantsuhittidest algab kell 22.30. Tantsime koos!
Kondase majas Ilmatari 9 pakub Mahe Pagar OÜ alates kell
11st omaküpsetatud saiu-kooke, küpsiseid, täisterajahust juuretisega leibu, karaskeid, sepikuid. Külmad ja kuumad joogid. Kohv Puro
Organic.
Kohvik Kondase maja aias tegutseb kell 11–21:
MTÜ Kildu Külade Ühendus naised pakuvad kohvi ja kooke
ning õpetavad meisterdama.
Sürgavere naised pakuvad kooke ja suppi.
Samas saadaval info teiste kodukohvikute kohta.

4. juuni

130 aastat tagasi (1884) õnnistati Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp. Lipu valmimisega seotud Emilie Beermann abiellus hiljem Sürgavere
mõisavalitseja Jaan Lillakuga.

5. juuni

75 aastat tagasi (1939) suri Tallinnas mesinik ja pedagoog Jaan Soo.
Sündinud Sürgavere vallas.

6. juuni

80 aastat tagasi (1934) pandi marutaudijuhtumi tõttu karantiini alla 14 V
iljandimaa valda ja Suure-Jaani linn. Marutõbine koer avastati Vastemõisa
valla Paistu külas.

7. juuni

90 aastat tagasi (1924) hävisid tulekahjus moodsa sisseseadega Olustvere
laudad.

8. juuni

30 aastat tagasi (1984) avaldati otsus üldharidus- ja kutsekoolide reformist,
mis muu hulgas nägi ette 6-aastastele lastele koolikohustuse rakendamist,
üldhariduskoolides töökasvatuse suuremat rõhutamist.

10. juuni

80 aastat tagasi (1934) toimus Põltsamaal I Põhja-Viljandimaa laulupäev.
Osa võtsid ka meie kihelkonna koorid, ühendkoore juhatasid Hans Kapp,
Joosep Saar ja Anton Härma.
80 aastat tagasi (1974) suri Põlvas endine “Ugala” näitleja Aleksander
Mälton. Sündinud Sürgavere vallas.

15. juuni

50 aastat tagasi (1964) esilinastus Tallinnas Grigori Kromanovi ja Jüri Müüri
mängufilm “Põrgupõhja uus vanapagan”. Osa võtted toimus Tõrvaaugus.

23. juuni

80 aastat tagasi (1934) tähistati Võnnu lahingu aastapäeva esimest korda
võidupühana.
85 aastat tagasi (1929) peeti jalgpallimatš Metsküla ja Vastemõisa
meeskondade vahel. Võitsid metskülalased, ent vastemõisalased aitasid
vastastega üheskoos võitjaid kätel kanda ja hüüdsid neile “Elagu!”. Valitses
spordimehelikkus.

26. juuni

Suure-Jaani lasteaed Sipsik
on laste tervisekasvatuse ja
-õpetuse võtnud eriliselt luubi
alla ning otsustanud liituda TEL (Tervist Edendavate
Lasteaedade) võrgustikuga.
Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada
lapse tervist ning soodustada
tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks
lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel
kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis
vähegi on seotud lasteaiaga.
Sellest tulenevalt on Eesti tervist edendavate lasteaedade
mudelis kolm olulisimat tegevusvaldkonda:
1. koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali

tervise nimel;
2. lapse arengule ja tervisele
soodsate tingimuste loomine;
3. lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.
Eesti Tervist Edendavate
Lasteaedade võrgustik loodi
2000. aastal. Alates sellest ajast
on võrgustikuga liitumine pi-

devalt mõttes olnud, kuid puudu on jäänud ajast, mis kulub
vajalike paberite täitmiseks.
Tänaseks on lasteaias moodustatud tervisemeeskond, mille
koosseisus on õpetajad Liia,
Merle ja Ene, lapsevanemad
Airi ja Monika, direktor Tiiu
ning tervishoiutöötaja Eneli.

Olen hetkel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala 1.
kursuse tudeng. Kooliga seoses
oli meil vaja leida koht, kus
viia läbi terve lapse praktika.
Mõtlesin kohe, et miks mitte
sooritada praktika kohas, kus
ise aastaid tagasi käisin. Nüüd
olingi vilistlasena kolm nädalat
„Sipsikus“ tagasi.
Minu praktika eesmärkideks oli tutvuda lasteaia võr-

gustiku tööga, vaadelda erinevaid lapse arenguetappe ning
abistada vastavalt vajadusele
lapsi ja õpetajaid. Samuti on
lasteaed „Sipsik“ üks väheseid,
kus on alles tervishoiutöötaja.
Tänu sellele sain tutvuda ka
tervishoiutöötaja rolliga laste
tervise edendamisel.
Vaatluse käigus veendusin,
et lasteaed „Sipsik“ on laste
tervisele sõbralik. Lastel on

hoolikalt läbimõeldud menüü
ning nad saavad võimalikult
palju just värskes õhus liikuda. Suureks plussiks on
tervishoiutöötaja, kes harib
lapsi tervise teemal ning tänu
kellele on „Sipsik“ nüüd Tervist Edendavate Lasteaedade
võrgustiku liige.
Tore oli tuttavas kohas tagasi olla. Praktika läks imeruttu tänu vahvatele lastele ning

Lehmatädi juures.

Eneli Kaugerand
tervishoiutöötaja

asjalikele töötajatele. Kiidan
„Sipsiku“ personali, et nad terviseedendust tõsiselt võtavad
ning soovin neile palju jõudu
ja jaksu, et aina edasi pürgida.
			

Helena Viies
praktikant

Päevalillede tegemised maikuus
Tundub, et maikuus on päevi vähem ja need on lühemad.
Millepärast muidu on tunne,
et kohe midagi ei jõua tehtud
ja nii palju on veel teha?
Maikuu algas meil politseinike külastusega. 2. mail rääkisid nad lasteaia mänguväljakul
ohtudest jalgrattasõidul ja
liikluses. Iga laps sai nende lahkudes enesele väikese meene.
Mai esimesel kolmapäeval
käisid mudilased raamatukogus tädi Merle juures. Seal ei
ole kunagi igav.
8. mail toimus Vastemõisa
rahvamaja saalis Vastemõisa
lasteaia „Päevalill“ ja Kildu
põhikooli poolt korraldatud
ühine emadepäevale pühendatud kontsert. Lasteaialapsed
olid tublid. Kildu kooli poolt
oli lapsevanematele ja külarahvale ette valmistatud imeline

Selline sai 12. mail tehtud foto Päevalille väikestest ja suurtest.

kontsert. Seda tunnet, mis peale ühist kontserti hinges valitses, on raske sõnadesse panna.
Oma panuse andis sellesse
õhtupoolikusse ka Rein Luup
oma alluvatega. Kontserdil
veedetud aeg kulus märkama-

Viljandimaa jahimeeste
XIV kokkutulek

„Ajad muutuvad, traditsioonid jäävad”

13.06–15.06. 2014

Venevere Puhkekülas (Kõo vald)

Jahilaskmine, laskesimulaator, kalapüük, sportlikud võistlusmängud. Meelt aitavad lahutada vesijalgrattad, kanuusõit,
seiklusrada, batuut ning ümbruskonna isetegevuslased.
Õhtul teeb muusikat ansambel Vint.
Laagriplats avatakse telkide ülesseadmiseks 13. juunil kell 18.

FOTO: Edgar Adams.

tult ja andis tõdemuse, et kui
lastel on tublid õpetajad, siis
on lapsed isegi väga tublid ja
koos saab mägesid liigutada.
12. mail pildistasime lasteaias oma lapsi. Appi tuli meile
onu Edgar.

14. mail käisid koolieelikud
Viljandis Viljandimaa ühisel
Liikumispäeval. Neil vedas
ilmaga.
20. mail külastasime lasteaialaste ja lapsevanematega
ühiselt Tipu Looduskooli.
Käisime tutvumas sealse tiigikraavieluga. Veetsime imevahva hommikupooliku.
26. mail sõitsid rühmatöötajad bussiga lasteaia koolieelikutega ühisele jäätisega
maiustamisele ja mänguväljakutamisele Suure-Jaani.
30. mail kell 17 oli lasteaias
lõpupidu.
Sellel kuul enam tõesti midagi ei jõua korda saata. Ongi
vist päevi mais vähem ...

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.

70 aastat tagasi (1944) kuulutati ülemaalise maa-lavade näidendite võistluse
võitjaks suurejaanilane Ellen Niirman. Tema 3-vaatuselise komöödia pealkiri
oli “Vikerkaart mööda”. Teist auhinda välja ei antud.

Toetajad: A. Le Coq, Chef Foods OÜ, Kalastusparadiis kauplus.

Tervitades väikesed ja
suured Päevalilled

23. juunil kell 19

Sürgavere küla jaanituli.

Esinevad kohalikud taidlejad, sportlikud
mängud nii lastele kui täiskasvanutele ja palju
muud põnevat.

Majutus kämpingutes: Aare Priks telefon 5669 3393.
Täpsem info: www.vjl.ee, e-post: jahindus@vjl.ee,
telefon 520 9224.

85 aastat tagasi (1929) suri Paldiskis südamerabandusse “Lembitu” kuju
autor, skulptor Amandus Adamson. Maetud Pärnusse.

28. juuni

FOTO: erakogu

Tulemuslik koostöö päädis 17.
mail telefonikõnega, milles teatati, et meie lasteaed on täitnud
vajalikud paberid nõuetekohaselt ja on vastu võetud TEL
võrgustikku. Vastav tunnistus
antakse lasteaia esindajale
kätte 11.–12. juunil Nelijärvel
toimuval TEL võrgustiku suvekoolis.
Tõeliselt heameel on, et oodatud teade jõudis meieni mai
kuus kui meie lasteaia tegemisi
jälgib Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õendus eriala tudeng
Helena Viies, kes sooritas oma
„Terve laps“ praktikat ning
andis hinnangu oma praktikale
meie lasteaias.

Rohkem infot: www.syrgavere.ee
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ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

19. juuni 2014 kell 10–18
KARSKUSLAAT

Laadal kaubeldakse ainult tervislike toodetega.
Tulge Teiegi tervist taga nõudma !!!!
Info: 526 4590 (Rein)

Lahmuse Kool tänab Laine Lindlat
õpilastele jagatud vitamiinide eest,
mis olid abiks
kevadväsimusest ülesaamisel.

Suure-Jaani Külalistemaja

kohviku pool

Tänava- ja äärekivide paigaldus.
Graniidist ja betoonist sillutiskivide müük.
Kaevetööd kopaga.
Muru niitmine trimmeri, käsimuruniidukiga,
murutraktoriga

Telefon: +372 5811 8322
E-post: info@tuurmaa.ee
www.tuurmaa.ee

töötab ettetellimisel.

Gruppide toitlustamine.
Lõunasöögid, õhtusöögid, peo- ja
peielauad

Majutamine
endiselt
broneerimisel ja
vabade kohtade
olemasolul ka ilma
broneeringuta.

Ettetellimine meie kontaktidel:
info@sjk.ee
+372 5305 8600
+372 434 0035
www.sjk.ee

Hooajahooldustööd,
trimmerdamine, muruniitmine,
kerghaagise kolimisteenus.
Kohaletulek kokkuleppel.
Telefon 5379 4487

klaami
Selle re
amisel
ettenäit
põranda
on uue us
ehit

10% !

soodsam

Vaheta
oma
V
aheta o
ma vvana
ana
põrand
uue
p
õrand u
ue jja
a ssoojaoojapidava
puitpõranda
p
idava p
uitpõranda
vvastu!
astu!
Võta meiega ühendust
Tel 512 8201
E-post: info@majavamm.ee
www.puidutööd.eev

Korralik perekond soovib üürida pikemaks ajaks
korteri või maja Suure-Jaanis.
Telefon 5613 2402

Virve Vingissar
27.05.1936–05.05.2014

Valve Viilipus

13.02.1928–07.05.2014

Mälestame

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

Maili Ait

12.01.1950–19.05.2014

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Raili Klettenbergil ja Ants Vaiklal sündis tütar
KREETE LIISA Vaikla
Leena Zivuvil ja Erki Liival sündis tütar
ALEKSANDRIA Liiva
Piia Naberil ja Sergei Tammel sündis poeg
EERIK Tamm
Vilvia Meistril ja Villu Aulel sündis tütar
VIVIAN Aule

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.

Alma Noot		
16.06.1915
Salme Virit		
24.06.1922
Ilga Hein		
20.06.1923
Elfriede Kundla	
07.06.1925
Naima Lepik		
22.06.1925
Hilda Beljakov	
29.06.1926
Vaike Sild		
28.06.1928
Anita Tõnisson	
02.06.1929
Asta Kimmel		
20.06.1929
Evi Luiska		
17.06.1930
Velda Seerman	
06.06.1931
Meta Labidas		
14.06.1931
Taisy Helbma		
26.06.1931
Lembit Viilip		
28.06.1931
Heino Jaeski		
29.06.1931
Peeter Rohila	
30.06.1931
Pärja Asu		
08.06.1932
Raimond Kimmel	
08.06.1932
Endel Mikkor	
27.06.1932
Oskar Põldma	
27.06.1932
Ella Ventsel		
29.06.1932
Helmi-Marie Sirtse	 03.06.1933
Laine Jänes		
21.06.1933
Maimu Tetsmann	
22.06.1933
Uno Sikemäe		
28.06.1933
Elvi Jürgen		
02.06.1934
Anni Reinsaare	
13.06.1934
Vello Feldmann	
16.06.1934
Elli Tori		
25.06.1934
Vambola-Valdeko Kalda	
			25.06.1934
Ülo Sisask		
08.06.1939
Elfriida Bekker	
13.06.1939
Milvi Ruut		
01.06.1944
Enn Aedna		
10.06.1944
Tiiu Viies		
17.06.1944
Aarne Kämer		
22.06.1944
Hans Mikk		
28.06.1944
Einar Jõudvald	
01.06.1949
Ene Männason	
06.06.1949
Ado Jürgen		
07.06.1949
Lemme Kold		
10.06.1949
Evert Kralle		
11.06.1949
Maimu Koppel	
17.06.1949
Elve-Johanna Parm 28.06.1949
Anne Saar		
28.06.1949
Linda Saabel		
03.06.1954
Ago Teinveld		
06.06.1954
Jelena Sults		
15.06.1954
Eda Helemets	
19.06.1954
Villu Puiste		
04.06.1959
Arne Künnap		
08.06.1959
Peep Ait		
09.06.1959
Juhan Mändsoo
10.06.1959
Toomas Vendelin	
22.06.1959
Ulvi Mutli		
23.06.1959
Ene Liht		
24.06.1959
Carmen Salumäe	
03.06.1964
Jaanus Puidet	
07.06.1964
Piret Luup		
08.06.1964
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65
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65
60
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60
60
55
55
55
55
55
55
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50
50
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www.metsaamet.ee

Teenused erametsaomanikule:
Metsakinnistute ost
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