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XVII muusikafestival trotsis jahedust ja vihma

J

uuli. Jaanipäeva eel üllatas paljusid lumesadu ja sünoptikud tõdesid, et Suure-Jaanis oli temperatuur muusikafestivali avapäeval ja esimesel jõulupühal täpselt ühesugune – 6ºC!
Vaatamata pea oktoobrikuisele jahedusele ja vihmahoogudele
on suvi käes.
Muusikafestival on selleks korraks lõppenud – elagu XVIII
Suure-Jaani Muusikafestival!
Suurt osa valla kultuurirahvast ootab ees laulu- ja tantsupidu Tallinnas.
Juba juuni viimasel päeval sõitsid pealinna tantsijad.
Etenduses „Puudutus“ osalevad Kildu põhikooli 2.–3. klassi
tantsurühm – juhendaja Krista Prinzmann, Suure-Jaani kultuurimaja naisrahvatantsurühm – juhendaja Merilin Metsatsirk,
Suure-Jaani kultuurimaja segarühm Loits – juhendaja Tiiu
Siim, Tääksi põhikooli 5.–6. klassi lasterühm – juhendaja Anu
Mikkor ja Tääksi segarühm Õerutajad – juhendajad Eve Rink
ja Vaiki Reiner. Ees ootavad töised päevad – et kodus õpitud
tantsudest sünniksid Kalevi staadioni murule kaunid mustrid.
Peagi võtavad pealinnatee ette ka lauljad ja pillimehed.
Laulupeo kontserdil „Aja puudutus“ astuvad üles Kildu põhikooli mudilaskoor – dirigent Ene Uuland, Olustvere noortekoor – dirigent Agnes Kurg, Olustvere põhikooli mudilaskoor
– dirigent Agnes Kurg, Olustvere segakoor Lehola – dirigendid
Aita Tammpere, Maret Mölder ja Agnes Kurg, Suure-Jaani
gümnaasiumi lastekoor – dirigent Riina Mankin, Suure-Jaani
segakoor Ilmatar – dirigent Riina Mankin, Sürgavere põhikooli
mudilaskoor – dirigent Helve Tähis ja Suure-Jaani kultuurimaja
puhkpilliorkester – dirigent Rein Vendla.
Kokku 13 Suure-Jaani valla tantsurühma-koori-orkestrit –
Viljandimaa omavalitsustest on rohkem kollektiive osalemas
vaid Viljandi linnal. Rongkäigus sammuvast rohkem kui
neljakümnest tuhandest inimesest – mudilaskooridest osaleb
rongkäigus ainult osa – on Viljandimaalt pärit 1550. Selle
numbriga jäädakse alla vaid Tallinna linnale (11200), Harjumaale (4600), Tartu linnale (4200), Lääne-Virumaale (1700) ja
Pärnu linnale (1650).
Laulu- ja tantsupeost „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ on
kõigil võimalik osa saada – kui mitte kohapeal, siis televiisori
vahendusel.
Hingekosutavaid elamusi kõigile!
Leili Kuusk

leili@suure-jaani.ee

Kaheteistkümnes päikesetõusukontsert – esimene, kus pilved varjasid päikese tõusmise.

Aastad pole vennad – ja
ega päevadki. Kena päikesepaisteline ilm võib paari
tunniga asenduda külma ja
vihmasega. Eestimaa suvi
valmistab sündmuste korraldajatele tihti peavalu – kas
väliüritused õnnestuvad?
Muusikafestivali programmist midagi vihma ja külma
tõttu ära ei jäänud, küll aga
tuli ilma tõttu väikeseid korrektuure teha.
Vanaõue puhkekeskuses
tegi ilm inimeste eest ära otsuse, kas teha kontsert siseruumides või õues. Publik,
Klaaspärlimäng Sinfonietta ja
solistid mahtusid kenasti puhkekeskuse suuremasse saali.
Festivali lastepäeva „Kantri alati jääb“ lasi ilmataat kenasti lauluväljakul ära pidada.
Lapsed said nii laulda, liinitantsu tantsida, hobusega sõita
kui end rodeohärjal proovile
panna.
Vihmahood kimbutasid ka
Energia tallu tulnuid, häirides
eriti neid, kes soovisid pärast
kontserti väikese ringkäigu
teha.
Reedeõhtune vihm mõjutas ehk nii mõnegi pere otsust
kodust välja tulla, aga need,
kes olid julge valiku teinud, ei

pidanud kahetsema: Rock Hoteli saatel tantsiti üle südaöö ja
tantsijad külma üle ei kurtnud.
Hetkeks tuli loojumise eel isegi
päike välja.
Tääksi vesiveski vabaõhulavale kogunenud kuulajad
olid end kenasti soojade riietega varustanud ja lava õnnistati sisse ning sai ka esimese
tuleproovi.
Vaimulik laulupäev ja aiakohvikute päev algasid paljutõotavalt. Koorid tegid proove
ja kohvikud võõrustasid huvilisi. Rahvast jagus nii laululava
juurde kui kesklinnast eemale
jäävasse Oja tänava kohvikusse Sõsar. Pärnu tänava kohviku
Olga Juures olid inimesed leidnud juba eelmisel aastal. Kui
kahes viimases toetas ettevõtmist ka ümbrus – kuhu võõras
tavapäeval ei satu – ja õhtune
kontsert, oli Vastemõisa naiste
trumbiks rikkalik ja huvitav
toiduvalik ning Sürgavere
naistel imemaitsvad koogid ja
seljanka. Jäi üle vaid kahetseda, et kõigest pakutavast osa ei
jõudnud saada.
Vaimuliku laulupäeva
kontserdi eel läks ilm aga nii
halvaks, et tuli vastu võtta kiire
otsus – kontsert toimus Suure-Jaani gümnaasiumi suures
saalis, kus kaks päeva varem

oli publiku ette astunud ERSO
Olari Eltsi dirigeerimisel. Pole
ehk päris harjumuspärane, et
laulupäev toimub siseruumis,
aga tingimused olid kindlasti
paremad kui väljas. Laulupäevast osa võtnud sõprusvalla
Jokioise kirikukoori liikmed
jäid suures kooris koos laulmisega väga rahule – loodame, et
ülejäänudki. Laulupäeva külaliste hulgas oli hiljuti 98 saanud
helilooja ja dirigent, Viljandi
linna aukodanik Roman Toi.
Vanahärra saabus Kanadast
Eestisse, et külastada laulu- ja
tantsupidu. Suure-Jaanis kanti
ette tema laul „Laota armutiivad“, mida dirigeeris Piret
Aidulo ja mis tuli kordamisele.
Päikesetõusukontserdiks
valmistuti seekord tõsiselt,
selga pandi nii sooje kui vettpidavaid riideid. Enamus pileti
ostnutest julges niiviisi varustatult elamusi otsima minna.
Jällegi ei tulnud kohaolijatel
kahetseda: vihma ei tulnud ja
temperatuurgi püsis lubatust
pisut kõrgemal. Ja lisaboonus:
sooserval ei olnud sel aastal
sääski! Soost tagasitulijad said
nautida kadakate vahel laiali
rullunud udulaami, aga päikese tõusu varjutasid kahjuks –
esimest korda kaheteistkümne
aasta jooksul – pilved. Hilised

FOTO: Jaanus Siim.

koduteele asujad nägid päikest
pilvede vahelt piilumas esimest korda juba üsna kõrgel
taevas. „Hommikumeeleolu“
kõlas aga sellele vaatamata
suurepäraselt.
Jaanilaupäeva pealelõuna
tõi aulatäie rahvast Suure-Jaani
gümnaasiumisse – laululavalt
tuli siia üle tuua DAGÖ kontsert. Heli kvaliteedile tuli see
muudatus kindlasti pigem
kasuks.
Muusikafestival lõpeb traditsiooniliselt jaanitule süütamisega – selleks ajaks oli
ilmgi leebunud ja lasi kõigil
soovijaid Mait Maltise muusika saatel jalga keerutada.
Jaanitule süütasid vallavanem
Tõnu Aavasalu ja Samuli Jokinen Ulvilast. Meie valla sõbrad Ulvilast olid Suure-Jaani
järvele toonud kirikuvene.
Kui ilm laulupäevalisi veele
ei meelitanud, siis jaaniõhtule
tulnud said proovida, kuidas
kirikuvenega sõita on.
XVII muusikafestivali võib
kordaläinuks lugeda – kuigi
ilm tõi korraldajatele tööd ja
muret lisaks. Suur tänu kõigile,
kes õnnestumisse oma panuse
andsid!
Leili Kuusk

Konkursid – V Mart Saare ja II Villem Kapi nimeline
Suure-Jaani Muusikafestivali raames toimus ka kaks
konkurssi: II Villem Kapi nimeline heliloomingu konkurss
“Uus laul” ja V Mart Saare
nimeline lauljate konkurss.
Heliloomingu konkursil osalemiseks tuli kirjutada soololaul
klaveri saatel Hando Runneli
tekstile ligikaudse pikkusega
kolm minutit.
Teise vooru valiti nooremas
(kuni 18-aastaste) vanuserühmas 6 ja vanemas vanuserühmas
10 võistlustööd. Žürii koosseisus Jaakko Kortekangas (Soome Rahvusooper), Ülo Krigul,
Martti Raide ja Mati-Johannes
Palm jagas preemiad alljärgnevalt:

Noorem vanuserühm:
I preemia Richard Mägar “Jälle
hakkab”
II preemia Eugen Linde “Süda
on mul vaevas”
II preemia Martin Kirsiste
“Nüüd sajab”
Vanem vanuserühm:
I preemia Robert Jürjendal
“Kevade algus”
I preemia Liis Viira “Mu tuba
täis on väikseid ingleid”
II preemia Piret Pajusaar “Pilli
tasa puhumisest”
II preemia Rein Kalmus “Ma
tean, et ma tulen”
II preemia Maria Rostovtseva
“Vastus”
Suure-Jaani valla eripreemia
pälvis Liis Viira.
V Mart Saare nimeline laul-

jate konkurss toimus kahes
voorus ja vanusepiiranguta.
Esimeses voorus esitati barokkaaria, Mart Saare soololaul või
rahvaviisitöötlus ja saksakeelsele tekstile loodud soololaul.
Osalejaid oli 7 – kuus Eestist ja
üks Soomest.
Teise vooru pääses edasi neli
lauljat. Esitati ooperiaaria, Mart
Saare soololaul või rahvaviisitöötlus, eesti helilooja soololaul
ja prantsuse- või venekeelsele
tekstile loodud soololaul.
Žürii jagas preemiad alljärgnevalt:
I preemia - Ka Bo Chan
II preemia - Natalia Vinogradova
III preemia - Tuuri Viik
Eripreemia parima Mart

Liis Viira ja tema laulu esitanud Kadi Jürgens.

Anastassia Tsubina-Alexejeva.
FOTOD: Leili Kuusk

Saare soololaulu tõlgitsuse eest
– Anastassia Tsubina-Alexejeva
Eripreemia parimale kla-

verisaatjale – Aleksandra Tarasenko
Suure-Jaani valla eripreemia

sai Anastassia Tsubina-Alexejeva.
Leili Kuusk
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OMAVALITSUSINFO

KUHU MINNA, MIDA TEHA

Kultuurisündmused

Suure-Jaani kirikus igal pühapäeval kell 18–18.30 tasuta õhtumuusika
pooltund.
12. juulil kell 11 Marana kollektsioonaias raamatukogupiknik bioloog Valdur
Mikita ja pärimusmuusik Mari Tammariga.
26. juulil kell 13 Tääksi järvepidu.
26. juulil kell 19 Tääksi veski vabaõhulaval Surpluz (Belgia).

30. juulil – 3. augustil Suure-Jaanis XII Aavo Otsa noorte
trompeti suveakadeemia.

1. augustil kell 22 järvepaviljonis Nokturn.
2. augustil kell 20 Suure-Jaani laululaval trompeti suveakadeemia
kontsert.
3. augustil kell 11 Suure-Jaani kirikus jumalateenistus, kus osalevad
trompeti suveakadeemia noored.

1.–2. augustil Suure-Jaani valla kodukandipäevad.

1. augustil kell 15 Heliloojate Kappide majamuuseumis koduloolised
kõnelused. Tõnu Kukk „Janis Cimze sõnas ja pildis“, Merike Saare
mets „Kuidas Suure-Jaani vanad kindad muuseumist koju tagasi
jõudsid“ ja teised huvitavad teemad.
2. augustil kell 12 järvejooks.
2. augustil kell 14 linnamäng „Aarete jaht“.
2. augustil kell 17 Suure-Jaani lauluväljakul „Lauluga maale“ saate
salvestus.
2. augustil kell 20 Suure-Jaani lauluväljakul 54. järvepidu.
Üles astuvad ansambel Karavan, Big Bänd Suure-Jaani / Big Bänd TTÜ,
XII Aavo Otsa noorte trompeti suveakadeemia noored.
2. augustil kell 24 Tulemuusika Suure-Jaani järvel.
3. augustil kell 14 Suure-Jaani laululaval Seasaare näitemängu Seltsi
etendus „Toonekurg“.
18. augustil kell 20 Suure-Jaani laululaval Vana Baskini teatri etendus
„Nädal aega kolmekesi“ . Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja
Suure-Jaani kultuurikeldris.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

Sport

9.–13.juulil Tääksi Fair Play Cup 2014 jalgpallilaager ja turniirid.
19. juulil kell 11 Lehola-Lembitu külade suvepäev Suure-Jaani
noortekeskuse juures.
21.–25. juulil jalgpallilaager (2001. a sündinud ja nooremad).
2. augustil algusega kell 7 registreerimine ja kell 8 kalapüügivõistlus
Lehola-Lembitu mängude raames Suure-Jaani järve ääres.
2. augustil XXVII Vanade olümpiaalade kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani
staadionil noortele algusega kell 10.30, põhivõistlus täiskasvanutele
kell 13.
2. augustil algusega kell 11 Lehola-Lembitu mängude tänavakorvpall
meeste arvestuses Suure-Jaani noortekeskuse väljakul.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

Muud sündmused

3. juulil kell 10.00–12.30 „Noortekeskus sõidab külla“ Vastemõisa rahvamaja juures.
25. juulil läbib Olustveret ja Suure-Jaanit Rahujooks.

PAKUME TÖÖD
Suure-Jaani Vallavalitsus pikendab
haridus- ja kultuurinõuniku ametisse võtmiseks
välja kuulutatud konkurssi.
Haridus- ja kultuurinõuniku põhiülesandeks on korraldada
ja 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 21. juulil 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 kokkuleppe alusel esimesel võimalusel.

Täiendav info tel 435 5444, e-post suure-jaani@suure-jaani.ee

Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad 2014. aasta
II poolaastal
Vastuvõtt Vastemõisa teeninduspunktis 14. juulil,
18. augustil, 15. septembril, 13. oktoobril, 17. novembril ja
15. detsembril kell 13.30 kuni 15.00.
Vastuvõtt Olustvere teeninduspunktis 17. juulil,
14. augustil, 18. septembril, 16. oktoobril, 13. novembril ja
18. detsembril kell 13.30 kuni 15.00.

Suure-Jaani Vallavolikogu
26.06.2014

Kehtestati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord;
kinnitati Suure-Jaani valla 2013. majandusaasta aruanne;
otsustati, et Ivaski ja Sandra k asuva Otto kinnistu nr 657139 (pindalaga 61,77 ha, mille koosseisus on 30,24 ha põllumajandusmaad
ja 24,97 ha metsamaad) omandamine osaühingu MRS poolt on
kooskõlas avaliku huviga ega takista Suure-Jaani vallal täita talle
seadusega antud ülesandeid;
otsustati omandada Suure-Jaani l Tallinna tn 28 asuva kinnistu
omanikult maad ja võõrandada talle samas ulatuses maad Lembitu
pst 42 kinnistust;
otsustati müüa Vastemõisa k asuv Lellepi kinnistu otsustuskorras
seal elavale Aivar Saarele;
otsustati müüa avalikul suulisel enampakkumisel Nuutre külas asuva Lendre kinnistu (kinnistusregistriosa 1644139) eraldi
katastriüksustena: Lendre (suurus 2,66 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, hoonestatud), Lendreaia (suurus 2,06 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa) ja Lendremetsa (suurus 13,46 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa);
muudeti Suure-Jaani Vallavolikogu 27.02.2014 otsust nr 26 „SuureJaani valla munitsipaalkoolide ümberkorraldamine“ ja lisati otsusele punkt, millega lükatakse 1. septembrini 2015 edasi otsustus, et
Suure-Jaani Kooli Kildu, Sürgavere ja Tääksi õppekohtades toimub
õpe I ja II kooliastmel.

Suure-Jaani Vallavalitsus
03.06.2014

Moodustati ajutine komisjon valda tervisekeskuse planeerimisega
seotud küsimuste ettevalmistamiseks ja ettepanekute tegemiseks:
vallavolikogu esindaja Tambet Sova – komisjoni esimees, vallavanem
Tõnu Aavasalu, majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are Aua, Võhma
linnapea Anneli Siimussaar, SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus juhataja
Marika Tirmaste, sotsiaalosakonna juhataja Aave Toomsalu, arendusnõunik Aino Viinapuu;
otsustati väljastada ehitusluba Suure-Jaani l Lai tn 19 kinnistule üksikelamu abihoone ehitamiseks;
otsustati anda kasutusluba ESTWIN ELA 069 Suure-Jaani–Vastemõisa–Savikoti–Viljandi mikrotorusüsteemile ja fiiberoptilise sidekaabeli
valda jääva osale, Tääksi küla elektrivõrgu Mäesepa komplektalajaamale
ja kaabelliinivõrkudele ning Ivaski k Mustikõue kinnistule üksikelamu
teenindamiseks rajatud puurkaevule;
määrati Suure-Jaani l Mäe tn 4a üksikelamu laienduseks vajalikud
projekteerimistingimused;
otsustati erastada ostueesõigusega Ivaski k Risti katastriüksused suurusega 7670 m² ja 15986 m²;
otsustati seada sundvaldus Rääka k Rääka kinnistu osale Elektrilevi
OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabelliini ja elektrikilpide
talumiseks;
kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Mustikõue talu puurkaevu ja omapuhasti rajamine” aruanne koos täitmise
eelarvega;
anti nõusolek FIE Kristjan Saarele väljastatud Kusta kruusamaardla
Kusta kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa muutmiseks;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus MTÜle Ars Musica Estonica 150
eurot Suure-Jaanis orelikontserdi korraldamise kulude osaliseks katteks.

11.06.2014

Väljastati kasutusluba Kurnuvere k Madise kinnistule ehitatud puurkaevule;
rahuldati Suure-Jaani Vallavalitsuse taotlus korraldada 17.–24. juunil
Heliloojatele Kappidele pühendatud XVII Suure-Jaani Muusikafestival,
külaseltsingu „JäRäVi“ taotlus korraldada 22. juunil „Paemurru karikas
2014“, MTÜ Kootsi Külaselts taotlus korraldada 22.–23. juunil KootsiKarjasoo külade suvespordipäev ja jaaniõhtu Kootsi külaplatsil, MTÜ
Viljandimaa Lõõtsaklubi taotlus korraldada 28.–29. juunil Viljandimaa
lõõtspillipäev 2014 Pärna puhkekülas ning Kristjan Allese taotlus korraldada 14.–15. juunil üritus Suvealguse pidu „Ohutsoon 2014“ kohviku
Arturi Juures välilaval;

Tähelepanu
Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotluste
vastuvõtmise lõpptähtaeg on 15.08.2014.
Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:
http://viljandi.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/
taotlejale.
Info keskkonnanõunik Tiiu Umal, telefon 435 5435,
5342 0340, e-post tiiu@suure-jaani.ee

otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras
olevale 12 perele kokku 604 eurot;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks ühele
jäätmevaldajale;
kooskõlastati osaühingu Eesti Höövelliist välisõhu saasteloa taotlus;
otsustati erastada ostueesõigusega Reegoldi k Lageda katastriüksus
suurusega 3564 m²;
määrati Põhjaka k Liiva elamu laienduseks vajalikud projekteerimistingimused;
määrati koolitoetus 255 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise
eest Abja gümnaasiumi lõpetajale Andra Kabanenile;
määrati Nuutre k Lendre kinnistu jagamisel moodustatavate uute
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
eraldati reservfondist tegevusalale Seltsitegevus 1000 eurot MTÜle
Rahvusvaheline Artur Kapp’i Ühing klaveriremondi ja -häälestamise
kulude katteks;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus MTÜle Ühtne Võhmaküla 100 eurot
kunstilaagri kulude katteks;
Suure-Jaani l Lembitu pst 42 katastriüksuse piiride mõõdistajaks valiti
Tiit Heinsalu FIE;
anti välja Suure-Jaani Vallavalitsuse tänukiri Kildu Põhikooli direktorile
Enn Siimerile hariduselu edendamise eest Suure-Jaani vallas;
nõustuti Nordpont OÜ vee erikasutuse taotlusega Lõhavere ojal asuva
Lahmuse silla remondiks taotluses esitatud tingimustel.

18.06.2014

Otsustati seada hoonestusõigus riigi maale Ülde k Alt-Toa maaüksusel
asuvate ehitiste ja rajatiste omanikule;
otsustati tagastada Ülde k Saiga-Ansu ja Saiga-Jaani katastriüksused;
kooskõlastati Aimla k Rukkisaadu puurkaevu asukoht;
määrati liikluspinna järgi aadressid Lõhavere, Navesti ja Munsi külades;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
määrati koolitoetus 255 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise
eest Suure-Jaani Gümnaasiumi lõpetajale Karmen Kinkile;
rahuldati MTÜ Ühtne Võhmaküla taotlus korraldada 23.–24. juunil
Jaaniõhtu Tääksi külas Tääksi karjääris;
otsustati esitada maakohtule eestkoste pikendamise taotlus;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks kahele
jäätmevaldajale;
lõpetati koduteenuste osutamine vanurile;
määrati hooldaja sügava puudega isikule;
määrati projekteerimistingimused Olustvere al Talli 2//4 kinnistul
asuva kartulihoidla laiendamiseks sigalahooneosa võrra;
anti välja Suure-Jaani Vallavalitsuse tänukirjad Suure-Jaani Gümnaasiumi direktorile Peeter Sadamile ja õppealajuhatajale Urve Siimsoole
hariduselu edendamise eest Suure-Jaani vallas.

20.06.2014

Rahuldati MTÜ Sürgavere Küla Selts taotlus korraldada 23.–24. juunil
Sürgavere jaanipäev Sürgavere kultuurimaja esisel platsil.

26.06.2014

Kooskõlastati Green Marine ASi jäätmeloa taotlus ohtlike jäätmete
veoks Viljandi maakonnas;
määrati hoonestusõigusega koormatava Lehtsaare elamu ja abihoonete
teenindamiseks vajaliku maa suurus;
väljastati kasutusload Kildu sidejaoskonna kinnistul asuva sidekontori
hoone kasutusotstarbe muutmisel üksikelamuks, Lahmuse k Altveski kinnistul asuva Lahmuse mõisa vesiveski I etapile (katusekatte vahetus koos
katusekonstruktsiooni uuendamisega, keldri vahelae restaureerimine,
ülevoolukanali taastamine) ja Päraküla k Ruusi tee 12 rekonstrueeritud
laohoonele;
määrati sotsiaaltoetuseid 20 majanduslikult raskes olevale perele kokku
1045 eurot;
13 perekonnale, kelle kuu netosissetulek on alla kehtestatud toimetulekupiiri, määrati juunikuus toimetulekutoetust kokku 1386 eurot;
Olustvere seltsingule Lehola eraldati 170 eurot pargipeo läbiviimiseks,
Suure-Jaani kultuurimajale 825 eurot transporditoetust ja MTÜle Vastemõisa Naiste Ühendus 100 eurot KOPi projekti kaasfinantseeringuks;
Vastemõisa lasteaia õpetaja Kai Kiik pälvis Suure-Jaani Vallavalitsuse
tänukirja tulemusliku ja pikaajalise töö eest ja seoses 65. sünnipäevaga;
otsustati kuni 21. juulini pikendada haridus- ja kultuurinõuniku ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkurssi.

Rahujooks läbib Suure-Jaani
valda
“Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run” (2005–2012
tuntud kui World Harmony Run) on tõrvikuga teatejooks,
mis sümboliseerib inimkonna püüdlust rahumeelsema
maailma poole. Jooksu Euroopa haru avatseremoonia toimus 21.veebruaril 2014 Lissabonis. Jooksjad läbivad 24 000
km pikkuse teekonna läbi 47 Euroopa riigi, finišeerudes
7. oktoobril Belgradis.
Rahujooks toimub kõikidel kontinentidel külastades
rohkem kui 100 riiki. Jooks on mittetulunduslik üritus,
mille eesmärgiks pole raha kogumine ega poliitika. Igaüks võib osaleda: sportlased ja mittesportlased, noored ja
vanad. Tõrvikut võib kanda mõned sammud või mõned
kilomeetrid või tulla jooksjaid tervitama.
Eestit läbib jooks 24.–26.juulil Tallinn–Paide–Viljandi–
Valga marsruudil. 25. juulil alustatakse jooksu
Paidest Kirna suunas. Võhmast Viljandisse kulgeb jooksu
teekond ka läbi Olustvere ja Suure-Jaani.
Lisainfo www.peacerun.org
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ÕNNITLEME LÕPETAJAID!

PÕHIKOOLI LÕPETASID
Kildu põhikool
Carolin Aduson
Ken Kabanen
Edgar Reinart
Olustvere põhikool
Cameron Ailt
Germo Lapp
Kristo Madison
Elari Ojaste
Robert-Kenneth Piir
Kerttu-Karina Puusild
Heigo Sarikas
Carl-Eric Salm
Keit Uusen

Suure-Jaani gümnaasiumi lõpetajad.

GÜMNAASIUMI LÕPETASID
Suure-Jaani gümnaasium
Kirsty Hannus
Ketrin Helimets
Robert Kais
Karl Kangur
Gerti Kattus
Karmen Kink –
hõbemedaliga
Karli Kukk
Mari-Liis Lehiste
Lilyan Leppik
Taivo Lohu
Kaire Murik
Marika Peterson
Kauri Raba
Henriette Raude
Mai Sillamäe
Tanel Stern
Markus Tambets
Targo Tammist
Johan Urbel
Kristel Uus

Terje Veereste
Merilii Vendla
Ott Šeffer

Tartu Kivilinna
gümnaasium
Kirsi Pesti

Abja gümnaasium
Andra Kabanen –
hõbemedaliga
Cristina Aduson

Viljandi gümnaasium
Raidi Aleksandrov
Hanne-Liisa Hiiemäe
Merit Klettenberg
Maarek Laos
Tõnis Piir
Tanel Säde

Hugo Treffneri
gümnaasium
Tõnn Kukk
Martin Kabanen
Nõo reaalgümnaasium
Anu Kookla
Kadri Johanson

Viljandi täiskasvanute
gümnaasium
Mari Kivipõld
Heleri Vaakmann

Tallinna Arte gümnaasium
Laura Paas

Suure-Jaani Kooli meeskond on komplekteeritud

Veel kuu aega tagasi valitses
Suure-Jaani Kooli loomise ümber suur segadus. Juuni alguses
olime teadmatuses, mis saab
edasi. Kokku sai kutsutud vallajuhtide ning lapsevanemate
ümarlaud, mille tulemusena
sündis Hea Tahte kokkulepe.
On hea meel, et osapooled on
kokkuleppe allkirjastanud ning
loobunud kohtu vahendusel
asjaajamisest. See omakorda on
võimaldanud tänu kohtutõkendi
mahavõtmisele tegeleda sisulise
uueks õppeaastaks ette valmistamisega.
2014/15 õppeaastal jätkavad
Kildu, Tääksi ja Sürgavere õppekohad 9-klassilistena, alates
2015. aasta sügisest jääb kõikidesse õppekohtadesse alles 1.–6.
klass. Õppekohtades korraldab
kohapealset õppetööd õppealajuhataja abi. Kooli juhtkonda

kuuluvad peale direktori veel
õppealajuhataja, huvijuht ning
majandusjuhataja, kelle ülesandeks saab kõigi õppekohtade
eest hoolitsemine. Tänaseks on
kooli juhtkond komplekteeritud. Õppealajuhatajana asub
tööle Mari Kase, huvijuhina Siivi
Tõnuri ning majandusjuhataja
ametisse asub Kristjan Kärt.
Hea meel on ka teada anda, et
kõikides kooli õppekohtades on
meeskonnad komplekteeritud.
Nimekirja õppekohtade koosseisudega avaldame koolide ja
valla kodulehel, loodetavasti
valmib augustis ka uue kooli
koduleht, lisaks hakkame infot
jagama ka Facebooki suhtlusvõrgustikus. Kõik selle nimel, et
info uue õppeaasta planeerimise
kohta võimalikult paljude lapsevanemateni jõuaks ning teadma-

tus, mis edasi saab, väheneks ja
kindlustunne kasvaks.
Ka esimene koolitus uue ühise
meeskonnana on läbitud. Meie
sihiks oli lisaks tutvumisele ka
ühiste eesmärkide ning edaspidise tegevusplaani kaardistamine ja ettevalmistus augustis
toimuvaks jätkukoolituseks.
Kuidas toimida nii, et kõikide
koolide nägu ja omapära säiliks,
samas oleksime üks suur kool,
ühiste väärtuste ja sihtidega, on
meeskonnale suur väljakutse.
Uue kooli juhtkond alustab
tööd 1. augustil, õpetajad naasevad suvepuhkuselt 21. augustil.
Seniks soovin kõigile rahulikku
kosutavat suvepuhkust.

Epp Välba

Suure-Jaani kooli direktor

Tallinna pangatöötajad korrastasid Kildu kooli
30. mail oli Kildu koolirahvas
projektipõhisel ekskursioonil
Tartus. Kildul oli aga sagimist ja
rahvast palju, sest kooliümbrust
ja staadioni korrastasid ASi KredEx töötajad. Ligi 40 inimesega
tehti päeva jooksul ära suur töö,
kuid päeva sisse mahtusid ka
nende õppused, söögipausid,
kooli tutvustus ja Kildu laste
pilliringi väike kontsert.
Kõige suurem üllatus ootas aga
koolirahvast paari päeva pärast,
mil selgus, et pangatöötajad olid
kogunud raha Kildu laste lauluja tantsupeost osavõtu abistamiseks ning päris korraliku summa
koolile üle kandnud. Tänud
nii ürituse korraldajale, Kildu
kooli vilistlasele Katrin Sõlele

Muuhulgas sai ASi KredExi töötajate abiga värske näo ka Kildu
bussipaviljon.
FOTO: erakogust

koolitusfirmast Aetrum kui ka
aktsiaseltsi KredeEx töötajatele.

Enn Siimer

Suure-Jaani gümnaasium
Anna-Kaisa Adamson –
kiituskiri
Andrea Maris Aule
Karina Grünbaum
Marleen Helimets
Margus Härm
Eliza Helene Hüvila
Margus Jaansoo
Janar Jakobson
Laura Johanson
Helar Kasvo
Heilika Kaur
Merris Kivisoo
Marti Kookla
Janeli Ojaste
Madis Paal
Rauno Reinup
Urmo Ränk
Deivid Tali
Kätlin Uus
Gustav-Erik Valmet
Janek Viies
Kattre Voit

Kildu põhikooli lõpetajad.

Sürgavere põhikool
Kristin Laja
Janno Raba
Kristiina Raba
Tääksi põhikool
Herki Aan
Sander Hiiemäe
Danel Leppenen
Sigrid Paas
Rivo Valge
Heimtali põhikool
Ivar Tutt

Vana-Vigala põhikool
Sandra Matsalak
Viljandi Kesklinna kool
Smilla Sangernebo
Viljandi Paalalinna kool
Karl Aren
Kristo Leemet
Annika Vendla
Viljandi täiskasvanute
gümnaasium
Alo Nurmsalu

Tääksi põhikooli lõpetajad.

LASTEAIA LÕPETASID

Lasteaia Piilu lõpetajad.

Kõidama lasteaed Traksik
Alger Animägi
Karmen Grünbaum
Kreete-Karmen Kupper
Carola Selberg
Mirtel Sepp
Tehven Simuste
Johannes Tamme
Jan Martti Tiirats
Aleksandra Vorobjov
Olustvere lasteaed Piilu
Ainar Arula
Kauri Gerdt
Tarvet Labi
Tuuli Lillemäe
Annaliisa Nodapera
Kevin Orgusaar
Lisandra Paltsmar

Triinu Johanna Sepp
Ardo Tulp
Laura Vainola
Suure-Jaani lasteaed Sipsik
Ermo-Alari Anvelt
Laura-Liisa Artla
Georg Kernumees
Ingmar Kikre
Henri Kuusalu
Martin Linnamägi
Laura-Isabel Lung
Maris Mankin
Carmen Markus
Tanel Männik
Lisandra Russki
Kertu Saksniit
Kirke Saksniit
Romek Sülla

Sürgavere lasteaed Vembu
Kevin Klaas
Kristjan Kõpp
Gerli Sülla
Aimar Zaripov
Vastemõisa lasteaed Päevalill
Hendrik Aavik
Gregor Helimets
Romet Liir
Sten Mark
Carmen Pakassaar
Romet Pettinen
Taavi Pihlak
Mirell Šeffer
Sandor Tats

FOTOD: Erakogudest.

XVII SUURE-JAANI MUUSIKAFESTIVAL

Fotonäituse avamisel musitseeris
saksofonist Olavi Kasemaa
FOTO: Leili Kuusk.
FOTO: Leili Kuusk.

Olustvere leivakojas toimunud pressikonverentsil esitleti
ajakirjanikele ja huvilistele XVII Suure-Jaani Muusikafestivali
kava ja tutvustati Rahvusvahelisele Artur Kapp´i Ühingule
kuuluva hoone andekojaks ehitamise eskiisprojekti. Hillar Joon
projekteerimisfirmast EA Reng AS, taani arhitekt Erik Nobel ja
Andres Uibo.

Kandlemängija Kristi Mühling leivakojas.

17.–23. juunil sai vaadata Jaanus Siimu
16. isiknäitust: „Suure-Jaani Muusikafestival 2013“. 12 korda
on Jaanuse fotosid
eksponeeritud SuureJaanis, korra Rakveres, Narvas, Tallinnas
ja Soomes Jokioises.
Festivali lilleseaded
– Anu Pindsoo.

Festivali avakontserdil astusid kuulajate ette Martti Raide, 2009.
aastal tšellistide konkursil III koha ja Suure-Jaani valla preemia pälvinud Marcel Johannes Kits, I Mart Saare nimelisel noorte lauljate
konkursil 2007. aastal Suure-Jaani valla eripreemia saanud Ksenia
Kuchukova, Auli Lonks ja IV Mart Saare nimelisel lauljate konkursil
2013. aastal I preemia pälvinud Ott Indermitte. FOTO: Leili Kuusk.

Mart Saare majamuuseumis oli klaveri
taga Norman-Illis
Reintamm Kanadast.

Vanaõue puhkekeskuse saalist sai esimest korda
muusikafestivali kammersaal.

Anto Õnnis ja Arete Teemets said „Kohvikantaadi“
lõppedes aplausile lisaks ka kohvi.

Kohvikus Arturi Juures
avati Pille Kivihalli ja Erik
Nobeli näitus „Püha maa“.

Mari-Liis Uibo.
FOTO: Leili Kuusk.

FOTO: Leili Kuusk.

Olustvere kondiitrite tehtud muusikafestivali logoga
tordi lõikab festivali kunstilise juhi Andres Uibo juhendamisel lahti festivali peakorraldaja
Suure-Jaanis – Kätlin Kink.

Muusikafestivali meened valmisid Lahmusel Aurelika
Reimanni käe all.

Alina Sakalouskaya Energia talu teemajas.

FOTOD: Jaanus Siim.

Rock Hotelli saatel
tantsijad ilmale
vaatamata külma ei
tundnud.

Sellistes tingimustes ütles meeskoor
Peresvet Moskvast
end varem mitte
esinenud olnud.

FOTO: Leili Kuusk.

FOTO Teele Siim.

Festivali lastepäev
„Kantri alati jääb“
– Triinu Johanna

Sel suvel sai selgeks,
mida peetakse silmas ütlusega „Kui
külm jaanipäeva ajal
ära ei võta...“.

Ainar.

FOTO Teele Siim.

Margus Lepa Lõunatunnis.

Vaimuliku laulupäeva tule süütas
peapiiskop Andres Põder.

EMTA ooperistuudio etendus
„Öökell“ Olustvere lossis.

FOTO Teele Siim.

Vaimulik laulupäev toimus seekord gümnaasiumi suures saalis.
Osa ühendkoorist.
Henn Rebane, Voldemar
Kuslap ja operett Sürgavere
vanas kultuurimajas.

Voldemar Kuslap Lõunatunnis kohvikus Arturi
Juures.

Olari Elts proovis...

Taavo Remmel vastvalminud
Tääksi vesiveski vabaõhulaval.
Andres Uibo ja vaimuliku laulupäeva külaliste
hulgas olnud auväärses eas helilooja ja koorijuht Roman Toi.
FOTOD: Jaanus Siim.

FOTO: Leili Kuusk.

.. ja kontserdil
ERSO ees.

Vihma eest tuli aulasse viia ka
DAGÖ kontsert.

Liis Pihlik ja Kätlin Kink.

XVII SUURE-JAANI
SUURE-JAANI
XVII
MUUSIKAFESTIVAL
MUUSIKAFESTIVAL

Muusikafestival lõpeb
traditsiooniliselt jaanitule süütamisega. Seekord
tegid seda vallavanem
Tõnu Aavasalu ja külaline
sõpruslinnast Ulvilast
Samuli Jokinen.

Jaanilaupäeva õhtul lubas ilm huvilistel Ulvilast toodud kirikuvenega
järvel sõitmist proovida.
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Kuidas sipsikud käisid varsa katsikul
11. juuni hommik oli Olustvere
sipsikurühma lastele tavapärasest
erinev. Lapsed tulid lasteaeda
seljakotiga, milles oli meelepärane
piknikutoit.
Olime kutsutud külla rühmakaaslase Iie-Kee koju Tuudeverre.
Juba vuraski buss lasteaia ette.
Lastele tekitas elevust turvavööde
pealepanek. Nüüd said kõik olla
nagu täiskasvanud, istuda üksinda
oma pingil.
Tuudeveres ootas meid Iie-Kee
koos oma ema, õe ja vendadega.
Väike reeglite tutvustus ja võis
uudistada, kes selles talus elavad.
Lapsed said tutvust teha kitsedega, kalkunitega, hobustega,
vastsündinud varsaga, vuttidega,
kanadega. Sai loomi kaasavõetud
leivaga sööta.
Ja siis kõige põnevam osa: ronimine redelitel, kiikumine ning
muidugi liivakast. Nii mõnigi
poiss unustas söömise, et saaks
ronida ja liivaga mängida.
Ka söömine oli põnevas kohas,
nimelt trepil, millel sai enne hüpata nagu batuudil. Küll olid kaasavõetud toidud head! Nii mahtusid
kõhtu ka sõbra antud maiuspalad.
Perepoeg oli grillimeister. Tema
küpsetatud viinerid maitsesid

Ka juunikuus toimus Vastemõisa lasteaias üht-teist põnevat.
Lastel on ju iga päev lasteaias põnev, aga vaesed emad-isad ei saa
üldsegi mängida. Sellepärast kutsusime juuni alguses emmed-issid
lustlikule perepäevale, kus sai läbida terviserada, sooritades erinevaid
osavust nõudvat sportlikke harjutusi, maalida looduslike vahenditega, nuputada ja mõistatada ning pikniku pidada. Lasteaia tädid olid
ilmataadilt ilusa ilma tellinud ja taat pidas oma sõna.
Ühel päeval sõitis lasteaia ette suur buss onu Matiga ja me reisisime
Jõgevamaale Jääaja keskusesse. No oli seal alles uudistamist! Päris
mammutit ja mammutipoega nägime me ka. Küll nad olid suured!
No ja jäätist sõime ikka ka.
Ühel vihmasel juunikuu kolmapäeval istutati meie lasteaia mänguväljaku ümber hekk. Kui taimed veidi kasvavad, ei hakka meil
kõrvad tuule käes laperdama! Aitäh kõigile abilistele!
Tegemist meil jätkub, kuigi on suvi. Mõni nädal on veel puhkuseni
jäänud. Päevalillepere soovib kõigile mõnusat suve!

Meeleolukas päev
Lubjassaares
Tuudeveres uudistamist jätkus.

ülihästi. Ja siis üllatus – pereema
Vika küpsetatud väga hea kook!
„Vallutati” ka suur liivahunnik, milles võis lihtsalt hüpata ja
ehitada.
Aeg lausa lendas. Juba tuligi
bussi istuda ja pererahvaga hüvasti

jätta. See polnud tavaline kojusõit,
sest nüüd sõitis bussijuht mööda
kodudest, kus meie rühma lapsed
elavad.
Täname Iie-Kee vanemaid, kes
võimaldasid meie rühma lastele

sellise meeleoluka hommikupooliku.
Olustvere lasteaed Piilu
sipsikurühma lapsed ja tädid

hetsema. Kooris olen ka sõna sekka
ütleja, kui olukord seda nõuab.
Bariton Priit: Kooris laulmine
on hobi. Inimene tuleb sinna vabatahtlikult.
Sopran Kaarin: Tahan väga laulda. Olen kunagi sattunud koori ja
see meeldib mulle. Kui esineme
ja asi hästi välja tuleb, on sellest
suur rõõm.
Sopran Merike: Kooris laulda on
muretu ja mugav, vastutus jaguneb hulga inimeste vahel. Lauljal
ja koorijuhil on erinev olukord.
Sopran Katrin: Tahan vahel ühest
ringist välja astuda ja teise siseneda. Mulle meeldib koori seltskond.
Soovin väga, et koor püüaks taset
tõsta ja võimalikult hästi laulda;
vastasel korral mind seal laulmine
ei huvitakski. Ja veel – koorijuht ei
saa olla demokraat.
Alt Hele: Kooris laulmine on
teistmoodi kui bändis solisti rollis
olla. On teistsugused laulud. On
tore seltsielu. Päris palju aastaid
tagasi laulsin solistina Olustvere
lossis, kus koori saatis Viljandi Linnakapell ja laulsime “Noh, vissike,
söö”. Jäi väga meelde.
Endine alt Tiiu: Mulle on ikka
meeldinud laulda. Olen laulnud
hulgas koorides ja tähele pan-

nud, et neis kõigis tekib inimeste
vahel alati nii väärtuslik nähtus
nagu ühistunne, kuigi koorid on
erinevad.
Sopran Eevi: Ma armastan väga
laulda. Laul annab hingele, laul
annab vaimule! Meie koori lauljad on proovis tagasihoidlikud,
aga kui piduks läheb, siis on nad
hoopis teistsugused, avanevad
uuest küljest.
Tenor Enn: Kui ma mõnikord
proovi lähen, on halb meeleolu,
on paha olla, aga kui proovist koju
lähen, olen väga rõõmus, sest sain
muusikast väge. Vahel mängin
enda rõõmuks akordioni ja saan
hea enesetunde.
Tenor Neeme: Mõnigi kord
on laulu õppimisega suur vaev,
aga kui selgeks saab, muutub
laul meeldivaks. Näiteks eelmise
üldlaulupeo looga “See on Eesti”
oligi nii. Lõpuks laulsime seda veel
Suure-Jaani kihelkonna kohanimedega. Norras elades laulsin ka seal
kooris. Oli väga palju sarnast Eesti
kooride tegevusega.
Bass Ola Martin: Inimene, kes
kooris laulab, annab endast koorile
ja samas saab vastu. Ja veel – eestlased laulsid end vabaks!

Aldid Marika ja Kätlin: Meie koor
vajab juurde noori lauljaid.
Alt Alla: Mul on ettepanek seltsielu elavdamiseks…
Tenor Rein: Huvitav on kuulda
tuttavate laulude esitusi teiste
kollektiividega, nagu see oli juuni
alguses Rakveres. “Taandujate”
kohta olen öelnud, et muusika on
hea, aga sõnad ei meeldi sugugi.
Bass Kaarel: Üldlaulupeo kava
koostajad peaksid väga mõtlema,
missuguseid lugusid valida.
Aldid Miljan ja Ülle: Laul teeb
rinna rõõmsaks!
Kõik: Seltsielul on suur väärtus!
Minu viimane küsitlus teemal
“Laulud, mida ikka ja jälle tahan
esitada”, andis esimeseks kolmeks
sooviks Warreni “Tantsime koos”,
Jürme “Rukkiräägu” ja Tamra
“Oma saare”. Tänavuse üldlaulupeo lauludest lisandusid Kõrvitsa
“Puudutus”, Sarapiku “Ta lendab
mesipuu poole”, Lüdigu “Koit” ja
Uusbergi “Muusika”. Tahetakse
kavasse ka V. Kapi laulu “Sina,
kena tammekene” ja Saare “Põhjavaimu”.
Aita Tammpere
koorijuht

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!
Info: Rein – 5346 6734,
Kersti – kerstilossmann1@gmail.com

2. juunil, mil 9. klassi lõpetajad tegid eesti keele eksamit, reisis
Kildu kooli pere Köleri kodutallu Lubjassaarde, kus päeva sisustasid mitmed õpetajate ja kooli vilistlaste juhitud töötoad. Päeva teist
poolt aitasid sisustada aga Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid,
kelle juhtimisel valmisid neli suureformaadilist loodusvahenditest
tehtud kunstitööd. Esinesid ka Kildu kooli pilliringi lapsed Heidi
Oja-Kalbergi juhtimisel.

Enn Siimer

Saa teadmisi ja oskusi
„lilletegude“ töötubadest!

Koorilaulja
Neljapäeva õhtul on Lehola koor
kogunenud Olustvere põhikooli
muusikaklassi. Heidan kiirpilgu
üle lauljate. Jah, need sopranid on
alati ja õigel ajal kohal. Jah, seal
kõrgemal istuvad mehed, kes aega
austavad. Mõned jõuavad pisut
hiljem proovi. See mees on tööga
väga hõivatud, ta teatab alati olukorrast. Sellel naisel on väike laps,
teisel jällegi lapselaps hoida – ei
saagi alati proovi tulla.
Miks nad kõik kooris laulavad?
Mis on nende jaoks tähtsaim?
Koorijuht, kes kavad koostab ja
laulud selgeks õpetab ja esinemisel
seljaga publiku poole seisab, ei tea
ju kaugeltki kõike. Tema eelistused
ja soovid võivad lauljate omast
küllaltki erineda. Mida lauljad
arvavad kooris laulmisest? Küsin.
Saan vastuseid.
Sopran Tiina: Kui on juba 25 aastat kooris lauldud, siis tähendab
see, et peab koorilaulmise vastu
huvi olema.
Sopran Ly: Olen lapsest peale
laulnud. Kui hakkasime Olustveresse elama tulema, küsisin
abikaasalt, kas seal mõnda lauluseltskonda on. Oligi segakoor,
kuhu astusin ja ma ei pea seda ka-

Juunikuu Vastemõisa
lasteaias

Olustvere Põhikool
võtab konkursi korras alates
1. septembrist 2014 tööle
logopeedi.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata 22. augustiks 2014 aadressil
Olustvere Põhikool, Müüri 4, Olustvere, 70401
Viljandimaa või e-aadressil opk@olustvere.edu.ee
Lisainfo telefonidel 437 4393, 512 1637.

Nõrga talu lillepäeva korraldatakse juba seitsmendat korda. Siia
koguneb lillehuvilisi koos lastega aasta-aastalt aina rohkem. Eelmisel
aastal külastas lillepäeva enam kui 500 inimest üle kogu Eesti. On
näha, et inimesed vajavad võimalust külastada teisi aedu. Nõrga talu
aed areneb ja laieneb iga aastaga.
Nõrga talu vajab lillepäeva korraldamiseks juba abilisi. Esmakordselt tehakse koostööd Vastemõisa Naiste Ühenduse liikmetega, et
tuua lillepäevadesse uudsust ja pakkuda lisaks traditsioonilistele
loengutele ja aia ringkäikudele mitmeid huvitavaid tegevusi viies töötoas. „Lilletegude“ töötubade läbiviimise mõte on olnud Vastemõisa
Naiste Ühendusel ammu. Otsisime õiget kohta, kus oma mõtteid ja
oskusi soovijatele edasi anda. Tähtis on koha soojus, energia ja vastuvõtt. Kindel soov oli tööd teha looduses. Leidsime, et Nõrga talus
on olemas kõik, mida koolitajad ja koolitatavad vajavad – alustades
positiivsest energiast ja kodusoojusest, lõpetades kauni keskkonnaga,
kus põnevate huvitegevustega toimetada. Seal on keskkond, kus aeg
justkui peatub ja loovus puhkeb õitsele!
Töötubade läbivaks teemaks on lilled ja eeskätt õied. Nende kasutamine lilleseadetes, kajastamine kunstis, käsitöös ja toitudes ning
õiteilu jäädvustamise fotokunstis.
Esimesel päeval, 2. augustil kell 10–18 korraldab Nõrga talu põnevaid loenguid ja pakub müügiks rikkalikku valikut istikuid ning
korraldab aiaringkäike. Sel päeval on eeskätt lastele avatud 2 töötuba.
Noorematele lillede joonistamise töötuba ja suurematele lastele lilleseade ja paberist ning riidest lillede meisterdamise töötuba. Lillepäevi
on kutsutud jäädvustama MTÜ Viljandi Fotoklubi liige, kes juhendab
ka fotohuviliste töötuba. Teist aastat järjest avatakse lillepäevade ajal
ka kohvik, kus on mõnus keha kinnitada, jalgu puhata või vahetus
läheduses toimuvaid loenguid kuulata ja omavahel suhelda.
Lillepäeva teine päev, 3. august, on perepäev, kuhu oodatakse
peresid koos lastega üle kogu vabariigi, aga eeskätt kodumaakonna
ja -valla peresid. Pearõhk on töötubade tegevustel: uute teadmiste
omandamine õite alal, fotografeerimisest ja erinevad huvitavad
lilledega seotud loovtegevused.
Peredele on avatud viis töötuba kell 10 kuni 16:
1. Lillede joonistamise ja maailmise töötuba.
2. Lilleseadete, paber- ja riidest lillede meisterdamise töötuba.
3. Heinapunutiste töötuba.
4. Söödavate õite töötuba.
5. Fotohuviliste töötuba.
Julgustame nii lapsi kui täiskasvanuid katsetama ja kasutama
materjale ja vahendeid ning ennast isikupäraselt väljendama. Paljud
lapsed veedavad vaba aega arvutite ja telerite ees, õues sportimine
ja mängimine on jäänud tahaplaanile. Et selliseid harjumusi muuta,
tuleks lapsi võtta kaasa üritustele, mis aitavad kaasa kodukandi ilu
ülesleidmisel ja edaspidisel märkamisel ning säilitamisel. Suvised
töötoad pakuvad piisavalt võimalusi, mis innustavad lapsi edasisele
koduümbruse mitmekesise looduse avastamisele ja uurimisele ning
mitmekülgsele eneseväljendamisele.
Lillepäevade töötubade läbiviimine saab teoks tänu projektile
„Teadmised ja oskused „lilletegude“ töötubadest”, mida rahastab
siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Soovime päikselist suve ja kohtumiseni lillepäevadel!
Eve Loode
Vastemõisa Naiste Ühendusest
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Tääksi külamaja lugu
Käesoleval aastal möödub 100
aastat Tääksi külamaja hoone
valmimisest. Tõnu Randaru on
uurinud sedapuhku Tääksi küla
ja eriti ühe maja lugu. Kui lugejal on täiendavat informatsiooni
jagada, ootab autor, et võtate
ühendust telefonil 505 7395 või
e-posti aadressil toni.randaru@
gmail.com

1. juuli

75 aastat tagasi (1939) avaldas karskusliikumise veteran Hans Johanson mõtte
ehitada Vastemõisa kirik.

3. juuli

200 aastat tagasi (1814) sündis läti pedagoog ja muusikategelane Jānis Cimze.
Tema üheks õpilaseks oli Joosep Kapp.
75 aastat tagasi (1939) võeti Suure-Jaani kirikus kasutusele uus põrandavaip.
Soovijad võisid selle kiriklike tähtpäevade puhul rentida 5 krooni eest.

5. juuli

40 aastat tagasi (1974) läks täies ulatuses käiku Lelle-Viljandi laiarööpmeline
raudteelõik.

6. juuli

TÄÄKSI KÜLAST
Tääksi on küla Suure-Jaani vallas. 4,94 ruutkilomeetril on ca 40
majapidamist, elanikke ligi 120.
Küla keskusest on Tallinna–Viljandi maanteele 3 km, Suure-Jaani
valla keskusesse 13 km, Viljandisse 19 km ja Võhmasse 10 km. Külas tegutseb Tääksi Põhikool ning
kooli hoones asuvad suuremõõtmeline spordisaal, internetipunkt,
raamatukogu ja perearstipunkt.
Tääksis töötab rikkaliku kaubavalikuga kauplus. MTÜ Tääksi
Külaselts on korda seadnud külamaja, endise meierei hoones avas
hiljuti uksed Tääksi puhkemaja
ning juunikuus toimus Tääksi
veski vabaõhulaval avaüritus.
Külale on tuntust kogunud kaks
pikkade traditsioonidega spordivõistlust: Tääksi kümnevõistlus
alates aastast 1992 ja Tääksi järve
jooks alates aastast 1984.
Kirjalikes allikates leidub Tääksi (Taigisth) küla aastast 1584.
Küla asub Sakala kõrgustiku
põhjaserval Tääksi ürgorus, mis
oli asustatud juba kauges minevikus. II aastatuhandest eKr on
Tääksi mägedes asuv maa-alune
kalmistu. Arheoloogilised leiud
tõendavad, et tol ajal paiknes küla
piki oru põhja voolava ja Tääksi
järve suubuva oja kaldaid.
Küla õitses Eesti Vabariigi päevil. Tääksit hakati kauni looduse tõttu kutsuma Sakalamaa
Šveitsiks. Pinnavormid on siin
Eesti kohta tõesti dramaatiliselt
vahelduvad. Tääksi ürgorg on
järsuveereline ning selle kõrgelt
servalt avaneb kaugvaade Navesti orule. Hea ilmaga paistab
isegi Pilistvere kiriku torn 16
kilomeetri kauguselt oruveerele
ära. Tääksi orus asub omakorda
piklik metsaga kaetud seljandik
ehk oos. Osa sellest kutsutakse
linnamäeks ning seal asus kogu
piirkonna peopaik, mis kandis
rahva seas nime Tääksi mäed.
Orus lookleb oja, mis toidab 1990.
aastatel puhastatud paisjärve.
1914–1940 kujunes Tääksi
Olustvere valla keskuseks. Käis
hoogne majandustegevus ja elati
innukat kultuurielu. Külas asus
kaks kauplust. Olustvere-Tääksi
Ühispiimatalituse aurujõul töötav
meierei valmis 1923 ning võitoodangust suur osa läks ekspordiks.
Tuletõrjeühingu eestvedamisel
elanike ühiste jõududega 1929
küla keskele ehitatud seltsimaja
avar saal koos rõduga mahutas
üle 300 inimese. Tääksi järve
kaldal asuv Aua Peedi jahu- ja
saeveski oli valla suurimaid
ettevõtteid, mis hakkas 1930.
aastate keskel andma elektrit ka
ümbruskonna elanikele.

VALLAMAJA UUE
HOONE EHITAMINE
TÄÄKSIS
28. detsembril 1906 otsustas
Olustvere vallavolikogu põhjusel, et senine vallamaja asus
valla ühes servas Olustvere mõisa
maa peal, ehitada uus vallamaja
valla keskele Tillu-Reinu kooli
maa peale.
1. detsembril 1911 valis Olustvere volikogu enda seast kolme-

140 aastat tagasi (1874) sündis Suure-Jaanis EELK vaimulik Aleksander Leon
Richard Kapp.
30 aastat tagasi (1984) avaldas Olustvere põllutöökooli vilistlane Valter Udam
Sirbis ja Vasaras julge artikli “Peremehetundest ja moonakamentaliteedist
tänapäeva külaelus”.

10. juuli

90 aastat tagasi (1924) muretses Vastemõisa vald endale kirjutusmasina. See
oli esimene Viljandi omavalitsus, kellel oli selline aparaat.
75 aastat tagasi (1939) seati Vastemõisa meiereis üles uus sisseseade, mis
kiirendas piima vastuvõttu ja läbitöötamist. Meierei oli Viljandimaa moodsaim.

11. juuli

120 aastat tagasi (1894) suri Vastemõisa v. Kabila kõrtsis pikaaegne kooliõpetaja
Rits Mielberg.

12. juuli

60 aastat tagasi (1954) toimus Rootsi skautide Metsakodus hundude laagririik
“Eesti”. Laagrijuhiks endine suurejaanilane Elmar Ojaste alias Vana Matz.
Olustvere vallavalitsus ja kohus 1920. aastal.

liikmelise (Jaan Päeva, Hendrik
Siimer ja Jaan Vahtramäe) komisjoni uue vallamaja plaani
muretsemiseks.
2. märtsil 1912 esitas Hendrik
Siimer volikogule uue vallamaja
plaani, autoriks Viljandi ehitusmeister Gustav Wöhrmann..
19. veebruaril 1913 otsustas
volikogu vallamaja täpse asukoha
Tillu-Reinu koolitalu maal – Lutsu talu piiri ääres vastu maanteed.
15. märtsil 1913 korraldati vallamaja ehituse väljapakkumine.
Vallamaja pidi katuse all olema
1. septembriks ja täiesti valmis 1.
jaanuariks 1914. Ehitus pidi algama hiljemalt 23. aprillil 1913, vald
pidi selleks ajaks materjali kohale
viima. Vallamaja vundament tehti
lõhutud maakividest puhasvuugiga; kõrvaliste kohtade augud
kividest võlvitud; seinapalgid
kahelt poolt tahutud, 6 tolli paksud, sisemised vaheseinad 5 tolli;
trepid tsemendist; väiksematele
akendele üks, suurematele kaks
luhvtakent; suurematesse tubadesse ventilaatorid; kantselei
tuppa treitud postidest võre,
võretagune põrand 1 jalg kõrgem;
katus laastudest. Vähempakkumisel oli kohal 9 meistrit: Jaan
Loorits, Hans Kaalep, Gustav
Kivisild, Jaan Ots, Jaan Kösler,
Jaan Päeva, Hans Tirmann, Jaan
Tõkke ning Jüri Kirikal.
Odavaima pakkumise (2645
rbl) tegi Jaan Päeva, kes ka lepingu sai.
30. detsembril 1913 võeti uus
vallamaja ehitusmeister Jaan
Päevalt vastu.
Vallamaja asus enne I ilmasõda
Olustveres Papiorus õigeusukiriku ligidal, kus olid ka kirikukool
ja kõrts. Pärast Tääksi kolimist
müüdi vana vallamaja äravedamiseks maha. Samuti kolis
kirikukool Suure-Jaani uue kiriku
juurde, vana koolimaja süttis puskariajamise käigus 1920 paiku,
kõrts põles 1913 ning vana kirik
müüdi enampakkumisel maha
1921, mispeale see lammutati
täielikult.

HOONE KAHEKSA OTSTARVET LÄBI AEGADE
Vallamaja 1914–1954.
Olustvere vallamaja toodi Reegoldi-Papiorust Tääksisse, kui
siin valmis vastav hoone 1914.
Pärast valdade likvideerimist
tegutses hoones külanõukogu
kuni ca 1953 või 1954, mil kolis
Aua majja.

Raamatukogu 1921–1946 ja
1961–2001.
Olustvere Rahvaraamatukogu
Selts asutas 1921 raamatute laenutamise punkti. Laenutada oli
siis umbes 700 raamatut ja neid
sai vaid pühapäeviti. Tööruumid
olid esialgu vallamaja ooteruumis. Raamatukogu töötas vallamajas 1946. aastani. Seejärel kuni
1961 asus raamatukogu rahvamajas. Raamatukogus korraldati
lisaks laenutamisele raamatunäitusi ja kirjandusõhtuid.
Alates 1961. aastast oli raamatukogu kasutada kolm ruumi
kunagisest vallamajast. Tööd
tehti hästi, töötulemuste põhjal
saavutati ENSVs I koht.
1962 toimus Tääksi raamatukogus Baltikumi raamatukogutöötajate nõupidamine.
1963 toodi kooliraamatukogu
üle külaraamatukokku. Sel ajal
töötas raamatukogu juures raamatuköitjana endine kultuuritegelane ja õpetaja Peeter Veevo. Ta
köitis tasuta üle 3000 raamatu ja
ajakirja. Ka teised kohaliku kooli
õpetajad kuulusid raamatukogu
aktiivi: Maimu Krigul, Endel
Päeva, Astrid Päeva ja Eina Luup.
Õpilastele korraldati kirjandushommikuid.
1971 liitus Tääksi raamatukoguga Aimla haruraamatukogu.
Tääksi raamatukogus töötas veel
kodukultuuri ring.
1974 avati raamatute laenutuspunktid Kuhjaveres, Võivakul
ja Kungla kolhoosi keskuses.
Raamatuid laenutati kolhoosi
palgapäevadel.
1988 toodi külaraamatukogust
kooliraamatukogu fondi kuuluvad raamatud ära, sest Eestimaal
lubati maapõhikoolidel taas raamatukogud avada.
Külaraamatukogu kolis 2001
Tääksi põhikooli ruumidesse.
Raamatute arv oli siis 14 470
ringis. Aastakümneid oli raamatukoguhoidjaks Hilda Luik.
Olustvere Ühispank 1926–1937.
Pank avati 12. märtsil 1926
Olustvere vallamajas. Esimeseks
juhatajaks sai vallasekretär Johan
Mandel. Pank tegutses Olustvere
vallamajas kuni aastani 1937, mil
koliti üle Olustvere Tarvitajate
Ühingu maja teisele korrusele.
Sinna olid panga poolt ehitatud
tehinguruumid ja eluruumid
ühele ametnikule.
Ambulatoorium ja haigla
1953–1961.
1953–1961 töötas majas Tääksi
haigla. Arst oli dr Koemets, kes

FOTO: Aita Tampere erakogu.
elas ka samas hoones. Samal ajal
tegutses seal haigetele raamatute
laenutamise punkt.
Sulaperioodi lõpul 1961 haigla
suleti ja tööd jätkas ambulatoorium. 1963 oli arst Jaak Jõepera.
Aastaid oli velskrina tööl abivalmis Evi Lohu. 1990. aastatest
võttis samas hoones abivajajaid
vastu arst Küllike Tikker.
Tääksi haiglal oli ka sünnitusosakond. Esimene sünnitaja oli
Helmi Rull. Ta sai tütre Sirje.
Sel ajal ei olnud haiglas veevärki ega kanalisatsiooni, ruumid
köeti soojaks ahjudega. Pärast
haigla likvideerimist oli majas
velskripunkt, mis veel 1979. aastal
kindlasti töötas.
Kauplus 1992–1994.
Tääksis on olnud mitmeid kauplusi. Kunagises vallamajas asus
1990. aastate esimeses pooles
Ella pood. See oli Peeter Miksoni
poolt asutatud erakauplus, kus
müüdi toiduaineid, tarbekaupu
ja kasutatud rõivaid.
Tääksi külamaja 2004.
Külaliikumine Tääksis sai alguse 1995. Endine vallamaja hoone
on küla omanduses alates aastast
2004. Tääksi Küla Seltsis on üle 50
liikme. Täna on külavanemaks
Aivar Siimon. Esimene külavanem aastatel 1995–2003 oli Rein
Luup. Hiljem on seda austavat
tiitlit kandnud ka Maarika Hiimäe ja Eha Naarits.
Eha Naaritsa ja Mari-Liis Kõutsi
eestvedamisel tehti külamajas
mitme projekti abil põhjalik remont.
Sidejaoskond 2008–2009.
Tääksi külamajas asub Eesti
Posti sidejaoskond. Sidejaoskond
avati uutes ruumides 20. märtsil
2008. Juhataja on Mare Subi.
Elamu.
Hoone on olnud pikka aega koduks mitmele perele. Täna elavad
majas Hilda Luik ja Jaak Jaanre
ning perekond Toomsalu.
Suur tänu ülevaate koostamisel
abiks olemise eest Merike Saaremetsale, Hillar Mutlile, Hanno
Talvingule ja Valdek Roosaarele.
Tõnu Randaru

16. juuli

50 aastat tagasi (1964) anti välja üleliiduline seadus kolhoosnike pensionidest
ja toetustest.

17. juuli

75 aastat tagasi (1939) korraldati Suure-Jaani veskijärvel esimesed ujumisvõistlused. Sportlased võistlesid 25 pikkuses basseinis Kondase silla lähedal.

21. juuli

10 aastat tagasi (2004) suri Lõhaveres puuhobuste nikerdaja Voldemar Luht.

22. juuli

70 aastat tagasi (1934) otsustati Suure-Jaani spordiselts Lembitu koosolekul
loteriist saadud raha paigutada jalgpallivarustusse. Tenniseväljaku rajamise
mõte ei leidnud toetust.

23. juuli

75 aastat tagasi (1939) avati Suure-Jaani kalmistul esimese põllutööinstruktori,
agronoom Ado Johansoni mälestussammas.

27. juuli

90 aastat tagasi (1924) sündis Saaremaal Leisi v-s. põllumajandusteadlane ja
Olustvere katsejaama juhataja Herman Rand.

28. juuli

85 aastat tagasi (1929) külastas Suure-Jaani kirikuid varas-akrobaat. Sisse oli
murtud katuse kaudu, ära viidi õigeusu kiriku hõbetaldrikud.

30. juuli

65 aastat tagasi (1949) suri Saksamaal Geislingenis metsaametnik Elmar Kull.
Sündinud Sürgavere vallas.

Euroopa Liidus ringi reisides ära
unusta kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaarti
Ees ootaval puhkuste ajal tasub meeles pidada, et võimaliku
tervisehäda puhuks on kõige olulisem abimees Euroopa ravikindlustuskaart. Sellega saavad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed
ajutiselt teises liikmesriigis viibimise ajal vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks
peab arstiabi vajadus olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ning
tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud.
Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa majanduspiirkonnas
ning Šveitsis viibimise ajal. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta
tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne)
asukohamaa hindades.
Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart
riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab haigekassa
alati teha lisaks ka erakindlustuse. Eelnevat arvestades peaks haigla
väljastama arve vaid omavastutustasude peale, mille omakorda saab
esitada erakindlustusele.
Haigekassa hüvitab vaid riikliku süsteemiga liitunud raviasutustes tehtud kulutused, eraarstiabi mitte. Üldjuhul tasub eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise
transpordi eest reisikindlustus.
Selle, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, määrab
patsienti raviv arst, kuid üldreeglina tähendab vajaminev arstiabi
isikul teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See terviserike võib olla näiteks kõrge palavik,
kõhuvalu, infarkt, õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus jne. Loetelu,
mis täpselt vajamineva arstiabi alla kuulub, ei ole.
Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile
ja see on tasuta.
Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus
on lõppenud. Kui ravikindlustus ei kehti ja kaarti siiski kasutatakse,
on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest õigus nõuda tekitatud kahju sisse.
Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja seda saab kasutada
vaid koos isikuttõendava pildiga dokumendiga.
Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitatav teha reisikindlustus.
Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630.
Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi kohta ning taotlusvormid
leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.
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Tääksi järvepidu

26. juulil 2014
kell 13

Külamajas tähistatakse 100 aasta möödumist algselt vallamajaks ehitatud
hoone valmimisest. Räägitakse ajaloost, näidatakse pilte ning külla tuleb
ka vallavalitsus.
Tääksi järve kaldal toimuvad traditsioonilised veemängud.
Tantsitakse ja lauldakse veski vabaõhulaval.
Peaesinejana astub kell 19 lavale
ansambel Surpluz (Belgia), kes külastab Tääksit
Viljandi Pärimusmuusika Festivali raames.

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Õhtul tants veski laval ja lava ees.
Kontakt: Tõnu Randaru,
telefon 505 7395.

ti „LiiklusTäname projek
d
ostööpartnerei
vanker“ häid ko ombimill
li ja C
Lahmuse Koo
OÜ-d.
k pere
Lasteaia Sipsi

Tervise Tugi OÜ
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16. juulil alates kella 10st

Suure-Jaani kultuurikeldrisse
(Lembitu pst 42, vallamaja keldrikorrusel)

veresooni kontrollima.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimiseks tuleb ette registreerida tööpäevadel
kell 9–12 telefonil 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja
krambihooge.
Protseduur maksab 7 eurot.
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Hooli endast ja tule kontrolli.
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Armsad Olustvere elanikud!
Koguneme kaupluse kõrval olevate postkastide juurde 17. juulil kell 17.30. Arutame
postkastide väljavahetamisest. Kõik ideed on
oodatud.
Teeme üheskoos oma kodukoha korda.

Lõunasöögid, õhtusöögid, peo- ja peielauad –
ettetellimine meie kontaktidel:

info@sjk.ee
+372 5305 8600
+372 434 0035
www.sjk.ee
Majutamine endiselt broneerimisel ja vabade kohtade olemasolul ka ilma broneeringuta.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid

hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega või
asetseda piiranguvööndis.
Info telefonil 554 0150, info@metsakeskus.ee

Oma maa, omad mehed

OÜ Sakala Mahetalu

võtab rendile PÕLLUMAAD Suure-Jaani vallas
Mikk Reier 510 4521, Olavi Udam 504 7407
sakalatalu@gmail.com

Mälestame
Paul Sohv 		
Ivi Saksniit		
Jaak Adamson
Tõnis Lainevoog
Jaan Sengbusch
Kalev Kraav
Viivi Teearu

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

27.12.1930–05.06.2014
26.08.1935–18.06.2014
08.06.1935–18.06.2014
23.08.1940–21.06.2014
27.11.1936–26.06.2014
16.06.1938–26.06.2014
15.08.1956–29.06.2014

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Kairi ja Urmas Kibel sündis poeg MARTEN
Natalja Ivaškevitšil ja Tarmo Lepikul sündis
tütar STELLA Lepik
Merit Vendelinil ja Maario Lebedevil sündis
tütar LAURA-MIA Lebedev
Kaimar Juurakul ja Jane Pääbusel sündis
poeg KAIDAR Juurak
Maria Reisil ja Priit Pullal sündis
poeg KRISTOFER Pulla
Kätlin ja Meelis Haaval sündis tütar MIA

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.

Hilda-Maria Lindla 31.07.1920
Ida Puiss		
03.07.1922
Helmi Laas		
17.07.1925
Jaan Koor		
06.07.1926
Asta Kuningas	
13.07.1926
Jüri Mägi		
19.07.1926
Hilda Hajanen
06.07.1927
Erika Tiisler
22.07.1928
Endel Jaakson
25.07.1928
Maimo Veermets	 25.07.1928
Astrid Kärt		
27.07.1928
Endel Sova		
03.07.1929
Erla-Laine Sääsk	 29.07.1929
Vaike Silm		
30.07.1929
Astrid Päeva		
03.07.1930
Endel Kondrat
19.07.1930
Milvi Simson		
05.07.1931
Silvia Saar		
07.07.1931
Helmut Kaelas	
09.07.1931
Jaan Schvede
16.07.1931
Salme Mäevälja
26.07.1931
Leili Vari		
18.07.1932
Juta Aavik		
29.07.1932
Ellen Bäärs		
19.07.1933
Leeni Teder		
23.07.1933
Milvi Leppenen
28.07.1933
Felix Sander
13.07.1934
Valdek Roosaar
15.07.1934
Eevi Klettenberg 16.07.1934
Sinaida Grigorjeva 17.07.1934
Milvi Tambets	
20.07.1934
Ellen Randaru
30.07.1934
Asta-Marianne Orgmäe
			31.07.1934
Milvi Türner
14.07.1939
Leili Alles		
17.07.1939
Elvi Ilves		
20.07.1939
Leili Lenk		
10.07.1944
Valdeko Alliksaar 12.07.1944
Endel Roosna
18.07.1944
Mare Saks		
19.07.1944
Valentina Pugaitšuk 31.07.1944
Aime Sepp		
31.07.1944
Mati Kivimaa		
11.07.1949
Rein Pihlakas	
19.07.1949
Uuno Hansing
26.07.1949
Jüri Linder		
30.07.1949
Evald Sinimets	
07.07.1954
Hille Kiik		
14.07.1954
Nadežda Hansen	
16.07.1954
Rein Aunistu		
10.07.1959
Ants Vaikla		
11.07.1959
Eda Roos		
19.07.1959
Varje Hommik	
22.07.1959
Laivi Ots		
23.07.1959
Arvo Põder		
27.07.1959
Ronald Salmu
29.07.1959
Irene Saarla
29.07.1959
Claid Heinsalu
20.07.1964
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www.metsaamet.ee

Teenused erametsaomanikule:
Metsakinnistute ost
Raieõiguse ost
Metsa ülestöötamine ja vedu
Metsamajandamise kavade koostamine TASUTA
e-post: info@metsaamet.ee, telefon 5615 0680, Karl Lister
Müüa neljatoaline keskküttega korter Suure-Jaanis.
Info telefonil 511 8671.

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

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

