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Aastal 2015
Mai. Kevad on küll käes, kuid soojust napib endiselt. Kui
päike ka akendest sisse piilub, on õues enamasti nii tuuline, et
mõnusast kevadisest ilmast on siiani põhiliselt vaid unistada
saanud. Esimesed kevadlilled naudivad pikka õitsemiseaega,
paljud puud ja põõsad püsivad aga veel üsna talviselt raagus.
Pikemaajalisi ilmaprognoose vaadates jääb silma, et maikuu
temperatuurid jäävad stabiilselt alla kahekümne kraadi – isegi
kümne kraadi piirimaile! Millal ometi soojaks läheb? Ehk
eksivad ennustajad sel korral.
Valla üks esindusüritusi, muusikafestival, ei ole enam
kaugel, oodata on vaid poolteist kuud. Aga koos muusikafestivaliga algab juba suvi. Sel aastal on tore üllatus ootamas
neid, kes teevad varakult otsuse ja soetavad muusikafestivali
passi. Kuni 15. maini saab passi 25 ja sooduspassi 20 euro
eest. 16. maist 16. juunini saab passi soetada 35 ja sooduspassi
25 euro eest. Muusikafestivali ajal on müügil vaid piletid. Sel
aastal saab soetada ka perepassi, mille hinnaks on 75 eurot
ning millega pääseb festivalile kaks täiskasvanut ja kuni kolm
kuni 18-aastast. Festivali toetada soovijatel on aga võimalik
osta toetajapass, mille hinnaks on 150 eurot ning millega pääseb festivalile kaks inimest. Muusikafestivalil pakutavast saab
ülevaate käesoleva lehe kolmandalt leheküljelt või festivali
uuelt kodulehelt aadressil muusikafestival.suure-jaani.ee
Käesolev aasta on valla laulu- ja tantsupeo aasta. Seekord
toimub ka see pidu juba enne kalendrisuve algust: 21. juunil.
Samal päeval on Suure-Jaanis kodukohvikute päev. Loodetavasti leidub ka sel aastal tublisid ja ettevõtlikke linnakodanikke, kes avavad oma aiad ning pakuvad nii head-paremat
kui ilusaid elamusi.
Kaunist kevadet!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Suure-Jaani muusikastuudios sai lavaküpseks
lastemuusikal
Muusikal „Printsess Lucia ja karupoeg Mõmm“ haarab kaasa terve lasteteatri trupi, pakkudes toredat
elamust nii laulus kui näitlemises. Etenduse lõpus,
kui kõik tegelased korraga laval on, kipub see esinejatele isegi kitsaks jääma.

Sügisel kooskäimist alustanud lasteteatris on rohkelt lapsi, kõik erinevas vanuses. Ometi on pooletunnises etenduses
igaühel oma kindel koht ja roll. Nii on kuningaperel korralik
õukond ihukaitsja ja detektiividega ning metsarahvas tuleb
lavale täies hiilguses: karupere koos jäneste-rebasese-hundi
ning öökulliga. Kõigil tegelastel on täita ka tähtis roll lava
muutumises: paleest karupere koduni.
Tegemist on muinaslooga, kus kuningarahvas ning
metsaelanikud saavad sõpradeks ühist muret lahendades:
printsessi ja karumõmmi ulakusest sündinud pahanduse
kaudu õpitakse, et pole vaja otsida süüdlast, vaid lepitust.
Etenduse loojateks on Kaari Sillamaa (tekst) ning Ele Millistfer (muusika). Viimane on Suure-Jaani muusikastuudio
õpetajana etenduse ka lavale toonud, kujundanud ning kostüümid õmmelnud. Kaasa on aidanud kõik muusikastuudio
õpetajad, lapsevanemad ning lasteteatri toetajad.
Esimesed etendused on toonud rohkelt positiivset
tagasisidet: hoogne etendus on meeldinud nii lastele kui
täiskasvanutele.
Etenduses osalevad lapsed on omakorda läbi teinud
põneva teekonna teatrimaailmas, seda nii laval kui lava taga.
Lapsevanem

Segakoor Lehola tähistas 26. aprillil kontserdiga
oma 115. aastapäeva.

Olustvere lossis kanti
ette nii omakandi meeste
Mart Saare, Villem Kapi ja
koori n-ö oma helilooja
Maret Mölderi loomingut,
kui ka koorilaulu klassikat ja eesti heliloojate – Pärt
Uusbergi. Rein Rannapi,
Kait Tamra, Eeva Talsi ja
Kustas Kikerpuu – loodut.
Koorile oli appi tulnud
Olustvere põhikooli mudilaskoor – dirigent Agnes
Kurg. Vaheldust pakkusid
ka Juuli, Maali ja Leelo
Kukk ning Mattias Randaru.
Dirigeerisid Agnes Kurg
ja Aita Tammpere, kontsertmeistrid olid Maret Mölder ja
Aili Lee.

115-aastane Lehola ja Aita Tammpere.

Lehola koor ning
rohkem kui 50 aastat koori ees
seisnud dirigent Aita Tammpere pälvisid Suure-Jaani

vallavalitsuse tänukirjad pikaaegse koorimuusika traditsiooni hoidmise ja edendamise eest.

Tunnustuse andis üle vallavanem Tõnu Aavasalu.
Leili Kuusk

Laululind 2015
26. aprillil toimus Suure-Jaanis Kondase majas valla eelkooliealiste
laste kontsert „Laululind
2015“. Kontserdil astus
kuulajate-vaatajate ette 21
väikest lauljat, kes olid kolme- kuni seitsmeaastased.
Esinejaid saatis kolmeliikmeline bänd: Erki Sepp,
Themuri Sulamanidze,
Karl-Markus Kohv.
Publik sai esinejate hulgast oma lemmiku valida.
Selleks osutus 5-aastane
Nora Kraner (pildil), kelle
juhendajaks on Kärt Kaljaspolik. Nora käib Olustvere

lasteaias ning õpib laulmist
Suure-Jaani muusikastuudios.
Kontserdil astus üles
üllatusesineja, Suure-Jaani kooli neljanda klassi
ansambel The Moon.
Peale kontserti sai publik nautida Kaari Sillamaa
ja Ele Millistferi etendust
„Printsess Lucia ja karupoeg Mõmm“ Suure-Jaani
muusikastuudio lasteteatri
esituses. Juhendajaks oli
Ele Millistfer.
Aire Levand

Muuseumiöö päev Põhja-Viljandimaal
Kord aastas, laupäevasel
maiõhtul avavad muuseumid
ja teised mäluasutused oma
uksed tavapärasest hilisemal
ajal ja tasuta, et tähistada üleeuroopalist muuseumiööd.
Muuseumiöö toimub seekord
laupäeval, 16. mail ja Eestis
on sündmuse teemaks valitud
“Öös on muusikat”.
Põhja-Viljandimaal otsustasid muuseumid n-ö seljad
kokku panna ja pakkuda kogu
päeva täitvat programmi kaugemalt tulijatele – aga miks
mitte ka kohalikele inimestele. Kõigi osalejate juures toimub muude ürituste hulgas
üks sündmus, millest saab
osa võtta, liikudes jalgratta
või autoga ühest muuseumist
teise.
Kell 13 toimub Võhma
muuseumi ees Võhma puhkpillistuudio kontsert. Seejärel

sõidab ajaloorong giidiga läbi
Võhma.
Kell 16 algab Olustvere
lossis kontsert, kus esineb
bariton Haral Weiler. Klaveril
Boris Jaanson. Kavas Beethoven, Bach, Puccini, Caccini jt
Kell 18 algab SuureJaanis Heliloojate Kappide
majamuuseumis vestlusring
„Liivakella kõlinad“ üllatuskülalisega.
Kell 18–19 saab maalikunstnik Johann Köleri
vanematekodus Lubjassaare talumuuseumis Viljandi
kunstikooli õpetaja Lemmi
Pauli juhendamisel tegeleda
käelise tegevusega.
Kell 20 algab Mart Saare majamuuseumi juures
Hüpassaares lõkkeõhtu lauludega. Laulu ja jutu võtavad
üles Anti Marguste õpilased
Tuule Kann, Riina Roose jt.

16. mail 2015

Võhma linna muuseum
avatud tasuta kell 11–23.
Olustvere mõisas kell 10–18
tasuta avatud: leivakoda,
klaasi- ja keraamikakoda,
lina- ja lapikoda. Tallihoones
võimalik vaadata miniatuurset puuhobuste näitust, linnuja loomatopiste näitust ning
tutvuda miniloomadega nii
õues kui tallihoones. Leivakojas avatud kohvik.
Heliloojate Kappide majamuuseum tasuta avatud kell
10–21.
Kell 17.30 puhkpillimuusika;
kell 18 vestlusring „Liivakella kõlinad“ üllatuskülalisega;
kontsert-vestlus „Muusikud ja nende õpetajad“. Osa-

levad Kärt Kaljaspoliku, Erki
Sepa ja Ele Millistferi õpilased
Suure-Jaani muusikastuudiost, Age Einulo ja Riina
Mankini klaveriõpilased,
Kalevi Saarva kitarriõpilased;
kell 20 Maret Tomsoni
loeng-vestlus “Mentori rollist
helilooja kujunemisteel”.
Kaasa teevad Reeda Sadama kunstiõpilased. Pakutakse
kodukaraskit ja Hea Muusika
teed.
Kell 21 jalutuskäik
Kondase majja;
kell 21.30 etendus
“Kontrabass”.
Lubjassaare talumuuseum,
maalikunstnik Johann Köleri
vanemate talu, on tasuta avatud kell 14–19.
Mart Saare majamuuseum
avatud tasuta kell 18–23.
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SAAME TUTTAVAKS
Aire Levand

Suure-Jaani kultuurimaja kultuuritöötaja
Olen sündinud ja kasvanud
ning koolis käinud Järvamaal.
Peale keskkooli lõpetamist
läksin Olustvere teenindusja maamajanduskooli, kus
lõpetasin turismikorralduse
esimese lennu.
Seejärel viis elu mind Tartusse, kus tegin kannapöörde
ja asusin õppima Eesti põllumajandusülikooli lihatehnoloogiat. Pärast ülikooli lõpetamist töötasin kooli juures
projektijuhina.
Viimased üheksa aastat olen kasvatanud kolme
imetoredat last, kellest vanem on kaheksane ja noorem
kolmene. Tänu oma mehe toetusele olen leidnud aega
laste kõrvalt kuuluda Suure-Jaani valla sotsiaalkomisjoni
ja eest vedada Lahmuse, Päraküla ja Põhjaka külaseltsi
tegemisi. Juba kolmandat aastat toimub meil iga kuu tore
üritus. Imetore on näha inimeste silmis rahulolu tehtud
tegemisest.
Vabal ajal maandan ennast käsitöö ja kokkamisega,
rõõmu ning vaheldust pakub tantsimine naisrahvatantsurühmas Suure-Jaani.

Ohtlike jäätmete ning elektri- ja
elektroonikaromude kogumisring
laupäeval, 23. mail 2015

Kogumisringil võetakse elanikelt tasuta vastu:
ohtlikke jäätmeid, nagu kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed (õlifiltrid ja õlipakendid). Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid
ning nende ainetega määrdunud töövahendid. Lahustid, nagu
näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin. Taimekaitse- ja
putukatõrjevahendid ning nende pakendid. Patareid, vanad akud
ja akuvedelikud, leeliselised pesuained. Kasutamata jäänud või
aegunud ravimid ja farmaatsiatooted. Elavhõbedakraadiklaasid
ja päevavalguslambid. elektri- ja elektroonikajäätmeid. Külmikud,
pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid,
kliimaseadmed, ventilaatorid, tolmuimejad, õmblusmasinad,
röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad, sülearvutid, telefonid,
mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid, raadiod, televiisorid,
videokaamerad ja -magnetofonid, muusikariistad, luminofoorlampide valgustid, sirged luminofoorlambid, kompaktlambid,
elektritööriistad (v.a suured paiksed tööstuslikud tööriistad)
Olmejäätmeid vastu ei võeta!
KELLAAEG	   	PEATUSKOHT
09.00–09.20		Reegoldi rahvamaja
09.35–09.50		Tääksi külamaja
10.10–10.30		Ülde bussipeatus
10.40–10.50		Kuhjavere bussipeatus
11.10–11.20		Võivaku teerist
11.30–11.50		Mudiste kauplus
12.10–12.20		Sürgavere kauplus
12.30–12.50		Vastemõisa rahvamaja
13.00–13.10		Metsküla bussipeatus
13.30–13.50		Kildu kool
14.10–14.30		Jaburi bussipeatus
14.50–15.10		Kõidama bussipeatus
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike
aega ja kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle
anda.
Projekti viib ellu MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK).
Lisainfo KEJHK tel 385 2175 või 385 2200. Kogumisringe teenindab OÜ
Kesto. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Olustvere põhikoolis
võetakse vastu 1. septembril 2015
kooli (1.–9. klass) astuvate õpilaste
dokumente.

Kooli vastuvõtmiseks esitatakse koos kohapeal täidetava
taotlusega:

• õpilase sünnitunnistus,
• seadusliku esindaja isikut tõendav dokument,
• õpilase tervisekaart,
• õpilase foto 3 x 4 cm (õpilaspiletile).
1. klassi astuvate laste vanemate koosolek toimub Olustvere
põhikoolis neljapäeval, 14. mail kell 18. 7.–9. klassi astuvate
laste vanemate koosolek toimub Olustvere põhikoolis neljapäeval,
14. mail kell 20.
Info telefonidel: 437 4393, 512 1637. E-post: opk@olustvere.edu.ee
Vaata lisaks Olustvere põhikooli kodulehte aadressil
http://www.olustverepk.edu.ee/wordpress/

Suure-Jaani Vallavolikogus
23.04.2015
Kuulati Suure-Jaani kooli direktori Epp Välba ülevaadet koolireformi
käigust Suure-Jaani vallas;
kuulati arendusnõuniku Aino Viinapuu ülevaade valla projektidest;
kehtestati Päraküla k asuva Sõstra kinnistu detailplaneering;
kehtestati valla 2015. aasta teehoiuinvesteeringute kava, mis lähtub
teede olukorrast ja asjaolust, et võimalikult igas valla piirkonnas saaks osa
teesid korda. Mustkatte alla saavad Suure-Jaani linnas Pargi, Supeluse,
Sepa, Põllu, Mäe, Aasa ja Kõrge tänavad 6086 m2 ulatuses, Ülde k Kaare
tee 1015 m2 ulatuses ja Sürgavere k Klubi tee; pinnatakse Suure-Jaani l
Välja, Mäe, Vambola ja Ilmatari tänavate lõigud, Olustvere al Müüri ja
Järve tn, Navesti – Tedrenurme tee ja Lõhavere k Haigla tee; renoveeritakse Kobruvere k Pärdi – Liivaku tee.

Suure-Jaani Vallavalitsuses
02.04.2015
Määrati Tääksi k Puhkekeskuse kinnistul asuva kuur-majandushooneelamu rekonstrueerimiseks vajalikud projekteerimistingimused;
väljastati ehitusluba Sandra k Soomaa rahvuspark 76 kinnistul asuva
kopraraja õpperaja 1,2 km lõigu rekonstrueerimiseks;
määrati mõõdistamisel tekkinud Tällevere k asuvatele uutele Kuningasaare, Tiigi ja Leemuti-Jüri katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed;
määrati Lõhavere k asuva Lauri kinnistu jagamisel moodustatavate
uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
hüvitati riikliku lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite jäägist raske
puudega lapse raviteenuste kulu ja puudega laste hooldajatoetuse jäägist
raske puudega lapse taastusravil käimise transpordikulud;
kinnitati Suure-Jaani kultuurimaja direktori ametisse Anneli Kundla;
moodustati Suure-Jaani l asuva Lai tn 25 katastriüksuse enampakkumise korraldamiseks komisjon koosseisus: Are Aua – komisjoni esimees,
Veronika Ringo – komisjoni sekretär ja Kersti Bernhardt. Kinnitati enampakkumise alghind 4000 eurot, osavõtumaks 65 eurot, tagatisraha 400
eurot ja samm 100 eurot ja selle täisarvkordsed;
väljastati kirjalik nõusolek Jälevere k Vahtrapuu kinnistule üksikelamut
teenindava puurkaevu rajamiseks;
eraldati ja maksti tegevusalalt Seltsitegevus MTÜle Ühtne Võhmaküla
ühekordset toetust 200 eurot külaseltsi 10. aastapäeva tähistamiseks;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
rahuldati Orienteerumisklubi West taotlus korraldada 9. juulil 2015
Kootsi külas avalik üritus Pärnumaa Orienteerumisneljapäevakud 2015;
otsustati hüvitada puudega laste hooldajatoetuse jäägist raske puudega
lapse kooli ja koolist koju transportimise kulud;
määrati Lõhavere k Linnamäe linnuse osa rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused.
09.04.2015
Väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
määrati hooldaja sügava puudega isikule, hooldamise eest makstakse
toetust 25,57 eurot kuus;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks
kahele jäätmevaldajale;
moodustati hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus: Tiiu Umal – komisjoni esimees, Are Aua,
Aave Toomsalu, Aivar Veeperv ja Aino Viinapuu;
väljastati ehitusluba Vihi k Vanaõue kinnistul asuva puhkekeskuse
peahoone laienduse kolmanda etapi ehitamiseks;
muudeti Olustvere raamatukogu lahtioleku aega: raamatukogu on
külastajatele avatud viiel päeval nädalas: esmaspäevast kolmapäevani
kell 08.00–17.00, neljapäeval 8.00–18.00 ja reedel kell 8.00–16.30.

14.04.2015
Määrati hooldaja sügava puudega isikule, hooldamise eest makstakse
toetust 25,57 eurot kuus;
määrati Metsküla k Lellepi-Jaani kinnistu jagamisel moodustatavate
uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
väljastati kirjalik nõusolek Arjadi k Ojakalda kinnistul asuvate kuuri
ja küüni lammutamiseks;
väljastati ehitusluba Päraküla k Ruusi tee 12b ja Ruusi tee 12c kinnistutel
asuva tootmis- ja laohoone laiendusele;
määrati projekteerimistingimused Arjadi k Ojakalda kinnistule üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks ning Vastemõisa k Kurve
elamu juurde abihoone (garaaži+kuuri) projekteerimiseks;
tühistati Suure-Jaani Linnavalitsuse poolt 15.12.1997.a. väljastatud
ehitusluba nr 6 Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 13b elamu püstitamiseks.
21.04.2015
Anti luba töölaagri korraldamiseks valla territooriumil ajavahemikul
8. juunist – 31. juulini 2015;
otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras
olevale 16 perele kokku 1077 eurot;
anti nõusolek kolme vaba maa (kaks elamumaad Olustvere al ja maatulundusmaa Suure-Jaani l) riigi omandisse jätmisega ning määrati neile
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Põhjaka
küla Liiva talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanne koos
täitmise eelarvega;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks
kolmele jäätmevaldajale;
anti välja vallavalitsuse tänukirjad segakoorile Lehola ja koori dirigendile Aita Tammperele pikaajalise koorilaulu traditsiooni hoidmise ja
edendamise eest ning seoses segakoori Lehola 115. aastapäevaga;
määrati projekteerimistingimused Sandra k asuva Ingatsi õpperaja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ja Võlli külas Võlli paisjärve
rekonstrueerimise ja kalapääsu ehitusprojekti koostamiseks;
väljastati ehitusluba Ivaski k Poolaka kinnistul Poolaka 2 üksikelamu
rekonstrueerimiseks;
eraldati reservfondist tegevusalale Seltsitegevus 315 eurot, mis läks
MTÜle Sillad valla noorte Arno Ojala, Anna-Liisa Ojala, Cheliin-Carmen
Jürgeni, Maarja Hiiemäe, Danel Leppeneni, Brita Randaru, Marta Mikkori,
Marie-Johanna Univeri ja Jakob Univeri osalemiseks tantsustuudio Hebe
koosseisus rahvusvahelistel tantsufestivalidel;
eraldati reservfondist alale Elamumajandus 1032 eurot Kõidama k
Olustvere tee 6 kortermaja ja kuuri lammutusprojekti koostamiseks,
projekti koostamiseks korraldatud hinnapäringul
tunnistati edukaks pakkumuseks Viljandi EKE Projekt ASi pakkumus
kui kõige odavam;
väljastati kirjalik nõusolek Arjadi k Ojakalda kinnistule kuuri püstitamiseks.
27.04.2015
Otsustati asuda seadma Suure-Jaani l Heina tn 12 elamu korteriomandit;
kinnitati Suure-Jaani l asuva Lai tn 25 katastriüksuse enampakkumise
tulemused, kinnistu müüdi alghinnaga 4000 eurot;
kuulati informatsiooni sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade
kasutamise kohta;
kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Peetri-Hansu
talu kanalisatsiooni ehitamine“ aruanne koos täitmise eelarvega;
otsustati anda vallavalitsuse tänukiri segakoorile Ilmatar seoses koori
125. aastapäeva ja pikaajalise koorilaulu traditsiooni hoidmisega;
tegevusalalt Seltsitegevus eraldati seltsingule Lehola toetust 200 eurot
koori juubelikontserdi korraldamiseks.

Pindalatoetuse taotluse saab ka sel aastal esitada e-PRIA vahendusel vallavalitsuses
Ka tänavu toimub PRIA ja SuureJaani valla vahel koostööprojekt,
mille raames saavad kõik ID-kaarti
omavad maaomanikud ja -kasutajad oma pindalatoetuste ning
loomatoetuste taotluse esitada
mugavalt kodukohast lahkumata.
Vallavalitsuses juhendatakse
kõiki soovijaid e-PRIA kasutamisel – juhendajate abiga saab PRIA
kliendiks registreerida ja oma
registriandmeid muuta, joonistada põlde ja niite, muuta põllumassiivide piire ja deklareerida
maastikuelemente ning aidatakse
ka üheskoos taotlus koos kõigi lisadega PRIA-le ära esitada. Oodatud
on kõik põllumajandustootjad ja
piirkonnas tegutsevad isikud, kes
soovivad oma pindalatoetuste või
loomatoetuste taotluse ja ka muid
dokumente läbi e-PRIA esitada,
kuid kes pole seda varem proovinud või sooviksid täiendavat
juhendamist.
Pindalatoetuste taotluste esitamise periood kestab käesoleval aastal
7.–25. maini. Selles ajavahemikus
on kõigil soovijatel võimalik pöör-

duda vallavalitsusse ja broneerida
endale sobiv aeg nõustamiseks.
Juhendamisele minnes tuleb
kindlasti kaasa võtta kehtiv IDkaart ja teada selle PIN-koode.
ID-kaarti ja selle paroole saab
vajadusel uuendada lähimas Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos.
e-PRIA kasutamiseks sobib ka
Mobiil-ID. Samuti tasub kaasa
võtta oma eelmisel aastal esitatud
pabertaotluse koopia ning teada
oma maade katastritunnuseid või
põllumassiivinumbreid, et taotluse
täitmine kiiremini läheks.
Palume kõigil varuda juhendamisele tulles piisavalt aega, kuna
esimesel korral võib e-keskkonnas
taotluse täitmine võtta tavapärasest pisut kauem aega – portaali on
tarvis sisse joonistada kõik põllud,
millele soovite toetust taotleda.
Edaspidi jäävad aga põllupiirid ja
muud sisestatud andmed süsteemi
alles ning järgmistel aastatel läheb
taotluse esitamine lihtsamalt ja
kiiremalt, kuna paljud väljad on
eeltäidetud.

e-PRIAs on ka automaatsed
kontrollid, mis näitavad jooksvalt
ära kui mõni lahter on jäänud
kogemata täitmata või on mõni
ilmne viga sisse sattunud. Ka toetuste väljamaksmisel alustatakse
nendest klientidest, kes esitasid
oma taotluse e-PRIA vahendusel.
e-PRIAsse on võimalik siseneda
läbi PRIA kodulehe aadressil
http://www.pria.ee/et/ePRIA.
Samuti saab enne juhendamisele
minekut tutvuda kõikide e-teenustega videojuhendite kaudu,
mille leiab eeltoodud aadressilt
juhendite rubriigist.
PRIA ja Suure-Jaani valla koostööprojekt on üks osa suuremast ePRIA kampaaniast. Nagu tänavu,
said ka eelmisel aastal Suure-Jaani
valla elanikud pöörduda tasuta
juhendamise saamiseks nii PRIA
maakondlikku teenindusbüroosse,
konsulentide poole kui ka vallavalitsusse. Selle tulemusena tõusis
Suure-Jaani vallas e-PRIA kaudu
esitatud pindalatoetuste taotluste
osakaal märgatavalt, ehk 2013.
aasta 30%-lt 54%-ni (131 e-taotlust).

Kokku esitati Suure-Jaanist möödunud aastal 243 pindalatoetuste
taotlust, mis tähendas, et möödunud aastal esitati e-PRIA kaudu
59 taotlust rohkem kui varasemal
aastal ning pabertaotlejaid on eelmise aasta andmete põhjal vallas
järel veel ca 112.
Järjest enam riike on läinud üle
100%-lisele põllumajandustoetuste
elektroonilisele taotlemisele. Ka
Eesti liigub jõudsalt selles suunas
ning eesmärgiks on võetud suurendada e-PRIA kaudu toetust taotlevate isikute arvu ning esitatavate
andmete ja dokumentide osakaalu
arvestusega, et tulevikus on võimalik PRIAle taotluseid esitada vaid
e-PRIA vahendusel.
Head taotlemist!
Broneeri aeg e-PRIAs taotluse
täitmiseks: telefon: 435 5435
Juhendamine toimub:
7.–25.mail Suure-Jaani vallavalitsuses (E–R 9–12 ja 13–16).
Juhendajad: maanõunik Heli
Kralle ja
keskkonnanõunik Tiiu Umal
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Mis saab meie linna südamest?
Minuni on jõudnud
mitmeid murekirju, kus
kirjutatakse vallakeskuse
lagunevast ja maha jäetud
südamest ning selle saatusest.
Aastakümneid tagasi käis Suure-Jaani linna
keskväljakul aktiivne elutegevus: töötasid kauplused,
toimis ühistransport, oli
rahvast ja liikumist. 90ndate alguses oli palju väikeseid poode, millest enamus
on nüüd oma uksed sulgenud. Ainult mõni üksik
on leidnud uue omaniku.
Osaliselt on arengud olnud
paratamatud, aga siiski on
kahju, et Suure-Jaani kesklinn on taandunud nii vä-

hetähtsaks. Kesklinnast on
ära kolinud bussijaam, kultuurimaja, päästekomando,
tühjana seisab Kalda pood.
Tuletõrjetorn on jäänud
kasutuseta.
Mis saab edasi?
Oleme oma arutellu
kaasanud Arhitektide Liidu arhitekti Toomas Paaveli, kelle abil loodame leida
lahendust meie linna südamele. Nimelt on algatatud
detailplaneering tervise- ja
külastuskeskuse rajamiseks
Pärnu tn 2 ja 4 kruntidele.
Nende tööde raames on
vaja lammutada vana kultuurimaja ja projekteerida
selle asemele tuletõrjetorniga kokku ehitatud uus

hoone.
Tahame sinna rajada
tervisekeskuse, kus võtavad patsiente vastu perearstid ja hambaarst, saab
osta ravimeid ning tegelda
ennetus- ja taastusraviga.
Lisaks loodame uues keskuses näha kiirabi ning
ujulat koos väikese saunakeskusega
Külastuskeskuse roll on
tutvustada meie piirkonna
rikast kultuuri ja ajalugu
ning pakkuda tänapäevaseid vaba aja veetmise
võimalusi.
Loodan väga, et sellest
hoonest koos välja arendatud teenustega on võimalik
arendada tulevikus välja

meie vallakeskuse süda,
mis ühendab kogu PõhjaViljandimaad.
Lisaks peab detailplaneering aitama säilitada
miljööväärtuslikku ala ning
ka ilusad vaated kirikule ja
paisjärvele. Kindlasti aitab
tervise- ja külastuskeskus
oluliselt kaasa meie vallakeskuse arengule ja terve
elukeskkonna loomisele.
Ootame nendel teemadel kaasa rääkima meie
valla kodulehel ja miks
mitte ka valla ajalehes.
Kõik arvamused on
teretulnud!
Tõnu Aavasalu
vallavanem

Kolmapäev, 17. juuni

Pühendatud heliloojatele Kappidele

kell 12
Kapi ühingu maja. Jaanus Siimu fotonäituse avamine.
kell 12.45 Kohvik Arturi Juures. Alo Põldmäe loodusfotode näituse avamine.
kell 14
Heliloojate Kappide majamuuseum. Festivali avamine.

kell 18
kell 21

Tasuta
Tasuta
Tasuta

Ka Bo Chan (kontratenor), Laur Keller (trompet), Liis Viira (harf)
Klaveril Johan Randvere
Mart Saare majamuuseum Hüpassaares. Konkursside avamine.
Tasuta
Ott Indermitte (bariton), Johan Randvere (klaver)
Johann Köleri muuseum Lubjassaares. “Mõtisklusi Kölerist”
8 € / 5 €*
Keelpillikvartett FINESTre, Toomas Nestor (vioola),
Aare Tammesalu (tšello). Tekstid - prof Linnar Priimägi.

Neljapäev, 18. juuni

kell 21

Suure-Jaani kooli aula.VI M. Saare nim vokalistide konk.I voor. Tasuta
Suure-Jaani kooli aula. III V. Kapi nim heliloomingu konkurss
Tasuta
“Uus laul” – Doris Kareva tekstidele
Kondase maja saal. 18+ “Laulud Eesti abielulüürikast”
8 € / 5 €*
(L. Sumera – rahvaluule) jt.
René Soom (bariton, RO Estonia), Martti Raide (klaver)

Reede, 19. juuni
kell 11
kell 12–15
kell 14
kell 20

Kondase maja saal. Avatud meistrikursus lauljatele.
Registreerimine
Suure-Jaani lauluväljak. “Muusikalipäev lastele”.
Tasuta
Suure-Jaani kooli aula. VI M. Saare nim vokalistide konk. II voor Tasuta
Suure-Jaani kooli aula. “Ülim vaikus”
10 € / 8 €*
Peeter Vähi “Ülim vaikus”
Eesti Rahvusmeeskoor, Käsikellade ansambel ARSIS,
Kadri Voorand (vokaal), Peeter Vähi (süntesaator, tiibeti instrumendid).
Dirigent Mikk Üleoja.

Laupäev, 20. juuni
Kohvik Arturi Juures. Lõunatund Peeter Vähiga.
3 € / 2 €*
Energia talu Vihi külas. Energiat muusikast.
8 € / 5 €*
Mati Palm (bass), Olev Ainomäe (oboe), Aare Tammesalu (tšello),
Ene Nael (klavessiin).
kell 19.30 Vanaõue puhketalu. Õhtu Vanaõuel Vivaldi ja Mozartiga
8 € / 5 €*
Kammerorkester Klaaspärlimäng sinfonietta,
solistid Olev Ainomäe (oboe), Mari-Liis Uibo (viiul), Arvo Leibur (viiul),
Aare Tammesalu (tšello).
kell 22
Suure-Jaani õigeusu kirik.
12 € / 10 €*
Mihhail Glinka nim Koorikapelli poistekoor (St. Peterburg)
Dirigent Vladimir Begletsov.
kell 13
kell 17

Sipsikud staadionil.

handada, siis oli suurim
esitatud sammude arv
767 ja pikkade jalgadega
inimestel kulus ringi läbimiseks vaid 200 sammu.
Lisaks maja ümber
käimisele liiguti sel nädalal rohkelt ka väljaspool
aeda. Esmaspäeval käisid
mesimummud staadionil
jalutamas ja sportimas.
Teisipäeval jalutasime
lepatriinude ja mesimummudega Kondase maja
saali uudistama ja laululapsed esitasid palasid,
mis nad pühapäevase
kontserdi „Laululind“ tarvis olid selgeks õppinud.
Peale muusikalist elamust
suunduti mänguväljakule ja tervisetreeninguks
mõeldud atraktsioonidele
aktiivselt liikuma. Kesknädalal käisid vanema
rühma lapsed Halduse
maja juures põllul kevadkündi vaatamas ning lahke traktorist võttis lapsi ka
traktorikabiini uudistama,
samal ajal jalutasid noorema rühma lapsed ühe
toreda pere õuele kolme

FOTO: Erakogust

toredat jänest – Jussi, Jutat
ja Jänksi – vaatama.
Jüripäevaüritus oli
omaette põnev, sest nii
mõnigi laps sai esimest
korda aimu teatejooksust
ja käes hoida tõrvikut.
Vanu traditsioone au sees
hoides jalutasime kogu
majaga staadionile, jagasime lapsed paaridesse nii,
et enamik vanema rühma
lapsi sai käekõrvale sõimemudilase ja nii käsikäes
jooksti järgmise paarini,
et teatetõrvik üle anda.
Lõpuks jõudsid tõrvikud
üle lõppjoone ning tõrviku
küljes olnud ürik direktor
Tiiule. Põnevust oli palju,
sest keegi ei teadnud, mis
ürikus kirjas. Rõõm oli
suur, kui sõnum teatas, et
reedesel südamenädala
lõpetamise üritusel ootab
kõiki väike preemia. Paljud lapsed arvasid, et teatejooksu distants jäi neile
väheseks ning jooksid veel
ühe staadioni ringi – ikka
südame tervise heaks.
Reedel võtsime nädala
sündmused ja käimised

üheskoos kokku. Sissejuhatuseks tegime väikese
hommikuvirgutuse ning
seejärel tunnustasime
tublisid. Kuna kõik olid
teadlikult oma südame
heaks liikunud, siis olid
lapsed ära teeninud südamekujulise šokolaadi
ja igaüks sai mälestuseks
kleebise, kus üks tervisliku toitumise nõuanne.
Sipsiku südamenädalal
joonistati, kleebiti ja meisterdati palju erinevaid
südameid. Mesimummid
kuulasid stetoskoobi abil
sõbra südamelööke, kuid
südame asukoht ja tähtsus said üle räägitud igas
rühmas ja kõik maja lapsed said aimu vererõhu
mõõtmisest.
Tänan kõiki sipsikute
südamenädalal osalenuid!
Tervis tarviline vara –
hoidke hoolega!
Eneli Kaugerand
Suure-Jaani lasteaia
tervishoiutöötaja

meie valla lasteaedadesse
ja ühiselt saime kokku
terve hulga erinevates tehnikates tehtud töid. Oma
kunstitööd saatsime veebruaris Poola poole.
Olime selle konkursi
juba peaaegu unustanud,
kui aprilli lõpus saabus
meile kopsakas kastike
Poolamaalt. Saadetisest

leidsime tänukirjad ja lauamängud osalenud õpetajatele.
Osalesid: Ene Metus,
Liia Kullerkupp ja Monika
Brauer Suure-Jaani lasteaiast Sipsik;
Alla Hekki ja Kati-Riin
Grünberg Olustvere lasteaiast Piilu;
Jane Ojala ja Andra

Pühapäev, 21. juuni
Kodukohvikute päev Suure-Jaanis
kell 11
kell 12.30
kell 13
kell 14.30
kell 16

Suure-Jaani kirik. Jumalateenistus muusikaga.
Suure-Jaani kalmistu. Mälestushetk.
Kohvik Arturi Juures. Lõunatund Onu Unoga.
3 € / 2 €*
Suure-Jaani vallavalitsuse saal. Rahvusvahelise Artur Kapp’i Ühingu
üldkogu
Lembitu plats. Laulu- ja tantsupeo tule süütamine
Rongkäik Lembitu platsilt lauluväljakule

Suure-Jaani valla V laulu- ja tantsupidu "Rõõm"

kell 21

Tasuta

Olustvere loss. “Ooperiõhtu Olustveres“
8 € / 5 €*
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio.
Katkendid Händeli, Mozarti, Donizetti, Rossini, Puccini jt ooperitest.

Esmaspäev, 22. juuni
kell 13
kell 16

kell 19

Kohvik Arturi Juures. Lõunatund Jaan Pärnaga.
3 € / 2 €*
Olustvere leivakoda. Mitte ainult leivast!
8 € / 5 €*
Anu Lamp (tekstid), Aare Tammesalu (tšello),
Kristi Mühling (kannel), Toomas Vavilov (klarnet).
Suure-Jaani kooli saal. Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.
10 € / 8 €*
A. Kapp I Sümfoonia (Simfonia una Fantasia), P. Tšaikovski VI Sümfoonia.
Dirigent Darrell Ang (Singapur / Prantsusmaa).

Teisipäev, 23. juuni
kell 00.01 Mart Saare majamuuseum Hüpassaares. Filmiöö
Tasuta
kell 3
Hüpassaare rabasaar. Päikesetõusukontsert “Fratres”. 15 € / eelmüük:10 €
Soo-orkester. Solistid Aabi Ausmaa (tromboon),
allameetrimehed tasuta

Henri Zibo (akordion). Dirigent Toomas Vavilov.
Modereerib näitleja Anu Lamp. Kavas A. Pärt, E. Grieg, E. Seppar.
Tasuta bussid väljuvad Suure-Jaani keskväljakult kell 00.30
kell 13
kell 17
kell 21

Rahvusvahelisel kunstikonkursil Poolas
Selle aasta jaanuarikuu
lõpus saabus meie lasteaeda kutse Poolast, Hajnowka lasteaiast, et meie
lapsed osaleksid rahvusvahelisel kunstikonkursil
nimega „Metsloomad”.
Lapsi oodati osalema
vanuses 3–6 aastat ja tehnikate osas oli vaba valik.
Saatsime kutse kõikidesse

17.–23. juuni 2015

kell 11
kell 16

Sipsikute südamenädal
Kõikjal Eestis tähistati
ajavahemikus 20.–26. aprill südamenädalat, mille keskmes oli sel aastal
teadlik liikumine südame
tervise heaks. Sel aastal
otsustasin ka Suure-Jaani lasteaias liituda kampaaniaga „Sinu sammud
loevad!“. Meie üritus sai
pealkirjaks „Väravast väravani ehk ring ümber
valge maja“.
Kutsusime lapsevanemaid üles oma tervise
heaks ja eeskujuks lapsele lugema ära sammud,
mis kuluvad ümber maja
liikumiseks – alustades
ühest kindlast punktist ja
jõudes samasse punkti tagasi. Esmaspäevast neljapäevani liikusid teadlikult
samme lugedes lapsed,
lapsevanemad, laste lähisugulased ning personal.
Kollektiivi liikmed, kellel
omad lapsed lasteaias
käivad, tegid ringi ümber
maja koos rühma lastega,
ringi kollektiivi liikmena
ning kolmandat korda
lugesid samme lapsevanemana. Kõik kampaanias
kaasa löönud kollektiivi
liikmed ja lapsevanemad
said tänutäheks liikumispäeviku või liikumisratta,
et ka edaspidi teadlikult
südame tervist hoida ja
liikumine sihipärasemaks
muuta. Ühtekokku tehti
ümber maja 76 inimese
poolt 26 471 teadlikku
sammu südame tervise
heaks. Keskmiselt kulus
ringi läbimiseks 304 sammu, kuid kuna marsruudi
võis endale sobivaks ko-
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Suure-Jaani kirik. Jaanipäeva etnojazz.
8 € / 5 €*
Jaak Sooäär (kitarr) ja Tuule Kann (kannel).
Suure-Jaani laululava. Ansambel “Jäääär” 10 € / 8 €* eelmüügist: 8 € / 5 €*
Suure-Jaani laululava. Jaanitule süütamine ja jaanipidu
Tasuta
Ansambel “Riff”

FESTIVALI PASS 25 € / 20 €* (müügil 1. maist kuni 15. maini)

Lauk Vastemõisa lasteaiast
Päevalill.
Tänan kõiki tublisid
juhendajaid ja kaasalööjaid!
Tiiu Savelli
Suure-Jaani lasteaed
Sipsik

FESTIVALI PASS 35 € / 25 €* (müügil alates 16. maist kuni 16. juunini)
* Soodushinnaga pass:
•
kuni 18-aastastele ja pensionäridele;
•
puudega inimesele puuet tõendava dokumendi ettenäitamisel;
•
kõrvalabi vajava puudega inimese saatjale.
PEREPASS 75 € (müügil 1. maist kuni 16. juunini)
Perepassi saab kasutada 2 täiskasvanut + kuni 3 kuni 18-aastast.

muusikafestival.suure-jaani.ee
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10 aastat sõprussuhteid Hajnówka linnaga
Suure-Jaani valla kümneliikmeline delegatsioon,
mis koosnes vallavalitsuse esindajatest, ettevõtjatest ja külade esindajatest,
käis sõprusomavalitsuses
Hajnówkas. Delegatsiooni
juhtis vallavanem Tõnu
Aavasalu.
Kohtuti nii linnapea
Jerzy Siraki, abilinnapea
Andrzej Skiepko, linnasekretär Jarosław Grygoruki,
volikogu esimehe Jakub
Ostapczuki, volikogu aseesimehe Helena Kukliku kui
teiste volikogu liikmetega.
Käesoleval aastal täitub
kümme aastat Suure-Jaani
ja Hajnówka vahelisi sõprussuhteid. Aastate jooksul
on vahetatud ametlikke delegatsioone, üksteise juures
on käinud isetegevuslased
ja omavahel on mõõtu võtnud sportlased. Nüüd vaadati tagasi tehtule ning seati
uusi sihte. Käesoleva aasta
oktoobris, kui Suure-Jaani
ühisvallal täitub kümme
aastat, oodatakse Hajnówka
esindajaid Suure-Jaani.
Päevad Poolas olid pingelised, täis erinevaid kohtumisi. Hajnówka linnavalitsuse tegemistele lisaks
tutvuti ka linna ja Podlaasia
vojevoodkonna väikeettevõtlusega.
Silma jäi, et pea kõiki
neid inimesi, kelle tegemisi
meile tutvustada sooviti,

Kõige suuremat elevust tekitasid loodustooteid tootva ettevõtte laos tammetõrujahust küpsised ja
tammetõrujahu. Küpsised maitsesid head.
FOTO: Leili Kuusk

võis iseloomustada sõnadega „heas mõttes pisut
hullud inimesed“. Ideedest
ja mõtetest kellelgi puudus
ei paistnud olevat, olgu siis
tegevusvaldkonnaks majutus, toitlustus, toiduainete
tootmine, käsitöö, ravimtaimede tootmine või muu.
Paljud ettevõtted olid
rajatud suhteliselt väikesele
pinnale – kas lausa omanike elumajja või krundile.
Toodangu mahust rääkides tuli tõdeda, et nii nagu
Poola on Eestist tunduvalt
suurem nii rahvaarvu kui

pindala poolest, olid ka
müüginumbrid tihti meie
ettevõtjate omadest kümnetes kordades suuremad.
Mitmel korral kuulsime ka
pererahva plaanidest tootmist 6, 10 või rohkem korda
suurendada – hankides
uut sisseseadet ja töötades
välja uusi tooteid. Pea kõik
ettevõtjad rääkisid ka seda,
et paljud poolakad töötavad välismaal – Inglismaal,
Saksamaal jm – aga Poolas
töötab nii valgevenelasi kui
ukrainlasi, kes lepivad väiksema tasuga kui kohalikud.

Raske on välja tuua,
milline ettevõte oli meie
reisiseltskonna jaoks kõige
huvitavam või omanäolisem. Kas elumaja keldri- ja
esimesel korrusel paiknev
lihtsa sisseseadega suures
valikus saiu-leibu-saiakesi
tootev pagaritöökoda, kus
toodetu jõuab ka riigi pealinna poodide lettidele? Või
hoopis Valgevene piirist
poole kilomeetri kaugusel
asuv vanast jaamahoonest
ümberehitatud üliuhke restoran? Pealinnast riigi ääremaale kolinud peremees ei

MTÜ Ühtne Võhmaküla sai
10-aastaseks
Meie külaselts on asutatud 24. aprillil 2005. aastal. Alustasime Võivaku
ja Mäeküla rahvaga ning
nakatasime ka Mudiste
elanikke. Oleme ühiselt
teinud väikeseid ja suuremaidki asju. Alustasime
talusiltidest ja saime teada, et kõik majad maal ei
ole talud. Noorematele oli
see teadmine väljakutseks
ajaloo uurimisel. Panime
püsti külade plaani ja lõime
Vildiojale külaplatsi ning
puutusime kokku teemaga
eramaa. Selleks, et alustada
ühistegevust, peab leidma
avalikuks kasutuseks sobiva koha. Eramaa on püha
ja puutumatu.
Nõudsime, et maamajadelgi oleks õigus postkast
oma valdustesse paigutada,
et ei peaks liiga pikki vahemaid ajalehe järgi käima.
Kogusime allkirju palvekirjale, et Mudiste kaupluse esise ala valgustuse
probleem saaks parima
lahenduse. Palusime võimalust saada Võhmaküla
bussiootepaviljon, et tuul
tee ääres ootajat ära ei puhuks ja üks osa elanikest
sai rõõmsamaks, kui asfaldilõik kodule lähemale
jõudis. Külamaja on meil
kaasaskantav, elektri saame pidudele generaatori
abil.
Igal aastal toimuvad
vastlapäev, koristustalgud,

volbriöö, jaanipäev ja mihklilaat. Oleme katsetanud
kevadlaatade, tervisepäeva, teatrietenduste, advendi- ja muinastuledeöö
kontserdiga. Vaatame ikka
ka kaugemale ja kogume
kogemusi. Oleme käinud
Kumus ja loomaaias, Aasta
küla 2013 Lustivere külade
ühenduse juures ning Põltsamaa lossis ning roosiaias.
Meid on koolitatud ettevõtluse, projektijuhtimise ja
küla juhtimise vallas.
Võtsime ette Võivaku
tiigi puhastamise ja oleme
nüüd supelranna ja amfiteatri omanikud!
Vajame väga jalgrattateed, eelkõige oma laste
ja vanade ohutuse tarbeks.
Suure Viljandi–Imavere
maantee liiklus on ratturile
riskantne, kuid samas see
tee viib otse ja mugavalt
suvel ujuma ja poodi. Viljandist Võivaku külla on
vaid kümme kilomeetrit
ja Mudistest Suure-Jaani
samapikk teekond – see
sobib ju hästi väikeseks
jalgrattasõiduks trenni, huviringi, kooli, sõbrale külla
või peole. See on hetkel veel
unistus.
Kümme aastat oleme
koos ühist asja ajanud ja
nüüd on meid kaugemalgi
märgatud: oleme valitud
aasta külaks 2015 Viljandimaal.

Põhjust rõõmustada ja
seda sõpradega jagada on
palju.
Ilmus trükist meie külaseltsi raamat „Kümme aastat sinilinnu tuules“. Miks
just selline pealkiri? Eks
maaelu ja külas elamine ole
kui sinilinnu tagaajamine.
Unistad ja loodad, naudid
loodust ja hingad maaga
ühte rütmi, kuid argimured ja rõõmud sunnivad
vaatama oma koduõuest
kaugemale. Selle raamatu
peamine mõte oli talletada
külaseltsi tegemisi ja hoida
teadmist piirkonna ajaloost.
Siia on kirjutanud oma
lood mitmed meie külade
inimesed.
Teistmoodi aura on sel
piirkonnal. Miski sunnib
inimesi suurematest asulatest eralduma ja elamiseks just siinsed paigad
valima. Siin on inimesed,
kes tulevase põlve pärast
muret tunnevad ja seda
põldu künnavad, millest
esmapilgul vaid umbohtu
võrsub, kuid aastate pärast
ehk väga erilisi liike võime
oodata.
Taaskord peab tõdema,
et ühiselt tehtud asjadel on
suurem väärtus ja tegudel
tõsisem kaal.
Sünnipäevapeo kontsertosa koostamisel lähtusime
põhimõttest, et esineda
saaksid kõik meie seltsi
laulvad ja tantsivad ini-

mesed. Kuna nad aga kõik
on osa suurematest kollektiividest, siis pidid üles
astuma ka nende sõbrad.
Kontsert algas Viljandi
muusikakooli õpetaja Marika Reimandi käe all õppivate laste pillilugude ja
lauluga. Kontsertmeister oli
Mait Reimann. Kaunikõlalised ja meeleolukad palad
esitas segakoor Lehola.
Tõelist särtsu ja elurõõmu
jagas rahvatantsurühm
Õerutajad. Peotantsu sära
ja glamuuri aga lisas õhtusse linna tantsustuudio
tantsupaar õpetaja Andy
Linna juhendamisel. Üllatusesinejad olid väike Ainar Arula oma kahe eheda
lõõtspillilooga ja Greete
Uba keeruka viiulipalaga.
Tantsuõpetaja Andy Linn
õpetas kõigile peolistele selgeks hoogsaid uusi
tantsusamme, mida kohe
Ain Arula laululugude
saatel kasutada sai. Kui
peo alguses oli ruum jahe,
siis lõpuks olid meestel
kuued toolidel ja naistel
paled hõõgumas. Elulusti
ja rahulolu kiirgas kõigist
osalejatest.
Suur tänu kõigile esinejatele, külalistele ning
Suure-Jaani vallavalitsusele
tordi ja toetuse eest!
MTÜ Ühtne Võhmaküla nimel
külavanem Külli

ole piirdunud restoraniga,
omanäolist majutust pakub ta endises veetornis ja
omaaegseid Vene tsaarile
kuulunud vaguneid meenutavates vagunites. Või
hoopis noor mees tootmas
maal vanaisa kunagises
laudas vana retsepti järgi
joogimett (meeveini) – harides ka marjaaeda ja pidades
mesilasi?
Eeskuju koostöö osas tasuks võtta väikesest külast,
kus endisest koolimajast
on eurorahade toel ehitatud käsitöömaja, mis muu
hulgas pakub ka tutvumisvõimalust sepa, savinõude
tegija ja puunõude-lusikate
tegija tööga. Muidugi saab
käsitöömeistrite töid ka
kaasa osta.
Kõige südamlikum oli
kohtumine erahooldekodus.
Küllaltki kõrvalises kohas,
endises vanas koolimajas
olid kodu leidnud inimesed
vanuses 30–94 aastat, mitmed neist vaimupuudega.
Kui maja oli vana ja väsinud, siis sisu pakkus kõigile
elanikele rohkelt tegevusi
vastavalt nende soovidele ja
võimetele. Maaliti, punuti,
valati kipskujukesi, tehti
aktiivselt teatrit ja tegutses
isegi jalgpallivõistkond.
Õues peeti mitmeid väiksemaid loomi – perenaise
sõnul vastavalt hoolealuste
konkreetsele soovile. Esinema ja võistlema sõitmiseks

ning maailmaga tutvumiseks saadi raha projektidega
ja omavalmistatud käsitöid
müües, kuid hooldekodu
igapäevaelu majandati hoolealuste pensionitest – mis
ei ole suuremad kui Eestis.
Kerge see ei ole, ütles perenaine, aga tuleb hakkama
saada, omavalitsused ei
toeta eraettevõtet. Kogu
pere oli ametis – nagu ka
paljudes teistes ettevõtetes,
mida külastasime. Suurt
luksust ja steriilsena tunduvaid heledaid ruume siin ei
olnud, aga tavaliste vanainimeste kodusid meenutavat keskkonda, hubasust ja
hoolimist kindlasti.
Põnevaid kohtumisi
oli Poolas veel palju, aga
kõigest paraku siinkohal
kirjutada ei jõua. Märkimist väärib kindlasti see,
et turistide sihtkohaks olev
Belovežje looduskaitseala
loob soodsad võimalused
turismiettevõtluseks: majutusasutusi on väga palju
ning ka väga eriilmelisi.
Reisist kokkuvõtteid tehes selgus, et huvitavat ja
kõrva taha panemist väärivat olid enda jaoks leidnud
kõik. Kinnitust sai teadmine, et igas ettevõtmises
saavutavad edu need, kes
on väga pühendunud ja
usuvad sellesse, millega
tegelevad.
Leili Kuusk

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused

3. mail kell 13 Vastemõisa rahvamajas Suure-Jaani valla õpilaste lauluvõistlus
Nooruse Laul.
7. mail kell 17.30 Vastemõisa rahvamajas pidulik emadepäevakontsert.
8. mail kell 19 Kondase majas Ilmatari 125 tegevusaasta tähistamise kontsert.
11. mail. kell 18 Kondase majas iluõhtu “Kevadel kaunimaks”.
16. mai kell 17.30 Heliloojate Kappide majamuuseumis muuseumiöö “Öös on
muusikat”.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused

1. mail Suurjooks ümber Viljandi järve.
8. mail kell 18 32.Tääksi järve jooks, start Tääksi Villaveski juurest.
8. mail kell 19 Suure-Jaani valla tennisemeistrivõistluste lõpetamine Suure-Jaani
noortekeskuses.
9. mail kell 10 Suure-Jaani valla meistrivõistlused reketlonis Tääksi ja Sürgavere
võimlas.
16.–17. mail XII Sakala Mängud Viljandi linna spordirajatistel.
23. mail Viljandimaa meistrivõistlused sulgpallis paarismängudes Heimtalis.
30 mail kell 10 Suure-Jaani valla GP VI etapp lauatennises Suure-Jaani kooli võimlas.
Toimub ka paarismäng. Võistluste lõpetamine.
30. mail kell 7–8 (registreerimine), 8–11 Suure-Jaani spinningupüügivõistlus 2015
Suure-Jaani järve ääres.
30. mail kell 11 “Parim pühapäev perega” Suure-Jaani noortekeskuse juures.
30. mail kell 15 Jalgpallimatš Suure-Jaani vallavolikogu versus Suure-Jaani noored
Suure-Jaani noortekeskuse väljakul.
7. juunil kell 10 Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani kooli
staadionil.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

Kodukohvikute päev
21. juunil toimub Suure-Jaanis valla laulu- ja tantsupidu, aga ka kolmas kodukohvikute
päev.
Ootame eelmistel aastatel kodukohvikuid pidanud peresid ja uusi huvilisi – avage oma
aiad kaaslinnlastele ja meie külalistele. Kodukohviku väärtusteks on vahetu suhtlus
ja uued huvitavad elamused ning võimalus astuda sisse mõnda kaunisse aeda, mida
varem vaid üle heki uudistada on saanud. Vürtsi saab lisada väikeste ülesastumistega
või pererahva poolt talletatu eksponeerimisega – olgu selleks siis vanad esemed, fotod
või mõni kogu.
Kõigi osaleda soovivate huviliste – sealhulgas ka kohvikutes esineda soovijate – info
on oodatud telefonil 435 5436 või e-posti aadressil veronika.ringo@suure-jaani.ee
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2. aprill Olustvere põhikoolis
Neljapäeval, 2. aprillil
oli meie koolis lahtiste uste
päev, mil lapsevanemaid
oodati tunde külastama.
Samale päevale oli planeeritud ka klassidevaheline
tantsuturniir ja kevadkohviku avamine.
Ettevalmistused tantsuturniiriks algasid juba
jaanuaris. Tants tuli ju selgeks õppida! Turniir toimus
kahel vahetunnil. Tantsuturniiri avas muusikaõpetaja Agnes Kurg. Kõigepealt
tantsisid 1. klassi lapsed
loo „Mutionu pidu“ järgi. Nad olid loomakesteks
maskeerunud. Järgmisena
tantsisime meie, 4. klassi
õpilased, tuntud filmiloo
„Ghostbusters“ järgi. Meil
olid parukad ja maskid. 5.
klassi õpilased esinesid loo
„Albatroz“ järgi. Nende
loos olid räpparid ja beibed. Viimasena tantsisid
9. klassi õpilased, kes olid
oma truppi võtnud ka paar
7. ja 8. klassi õpilast. Nende
tantsu pealkiri oli „Seenes“.

1. mai

90 aastat tagasi (1925) määrati Sürgavere konstaabliks
Hans Ritso, kes äratas sürgaverelastes musitseerimishuvi. Tema tegevus Sürgaveres kestis 10 aastat, siis leiti, et
taidlus segab põhitööd ja saadeti mujale teenistusse.
90 aastat tagasi (1925) avaldas Taevere vald soovi Kase
kool Lahmuse härrastemajja kolida. Tegelikkuses ei saanud 200 last veel septembriski õppetööle asuda. Hoone oli
lepinguga linatööstuse käes.
80 aastat tagasi (1935) suleti Ängi postijaam.

2. mai

FOTO: erakogust

5. klassi tants.

See tants oli natuke hirmutav liikumise ja kostüümide
pärast.
Kuna žürii ei suutnud
otsustada, kes on parim,
siis sel aastal kohti välja
ei jaotatud. Auhindadeks
olid jäätised, kohukesed ja
šokolaad.
Peale tantsuturniiri avasime kevadkohviku. Mõte
tuli meil juba jõululaada
ajal ja kevadel see käsitööõpetaja abiga teoks sai.

Õpetaja Piret Tõnisson-Särk
õmbles meile ilusad lillelised põlled. Kevadkohviku
jaoks tegime ettevalmistusi:
valmistasime küpsisetordi,
moorapalle, Kass Arturi
maiustuse, kiluvõileibu,
veeretasime pasteedipalle,
küpsetasime viineripirukaid, juustupirukaid, šokolaadikoogi ja tegime morssi.
Menüü ja hinnad kirjutasime tahvlile.

Kohviku külastajaid oli
väga-väga palju. Lapsevanematele pakkusime ka
kohvi. Müüsime palju soolast ja magusat. Meie klassi
poisid arvasid, et nemad tahaksid ka kohvikut pidada.
Üldse oli 2. aprill meie
koolis väga lõbus ja huvitav.
Helena, Mall, Nelle ja
Margitta
Olustvere põhikooli
4. klassist

Suure-Jaani valla aktiivsed noored
mägesid vallutamas
Suure-Jaani vald kubiseb
noortest talentidest. Meil
on palju andekaid sportlasi, kodanikuaktiviste, õppureid ja muidu endale
hingelähedaste asjadega
tegelejaid, kes ei jää üldsuse
ees varjatuks. Kõigile teada
ja tuntud on noored ning
samuti nende saavutused.
Tegijate järjepidevus on
imetlusväärne. Noori tuleb nende poolt tehtu eest
kindlasti ka tunnustada,
nagu tegi seda Suure-Jaani
vallavalitsus. Suure-Jaani
noortekeskus korraldas juba
kolmandat korda suusareisi
Kuusamosse, Ruka mäele
Põhja-Soomes, milles sai
osaleda 14 tublit noort.
Reisil saatsid noori Suure-Jaani noorsootöötajad
ning oma seltsi pakkusid
sõprusvalla Jokioise noored.
Suundusime kahe minibussiga Soome, Jokioisesse,
kus veetsime esimese öö ja
tutvusime omavahel. Teisel

FOTO: erakogust

hommikul suurde reisibussi
minnes kohtusime Jokioise
noortega, kellega asusime
ühiselt Ruka poole teele.
Alguses hirmutavana tunduva kaheteistkümne tunnise sõidu muutis põnevaks
sõprusvalla noorsootöötaja Jari ning suurepärane
seltskond. Pikk bussisõit
seljataga, saabusime oma
paaripäevasesse kodusse
Rönnynrantasse. Klassika-

line tubadesse jagunemine,
õhtusöök põdralihaga ning
õhtune vabakavaline meelelahutus.
Reede oli päev, mida
ootasime, kuna mäed vajasid vallutamist. Esmapilgul
tundusid kõik, et mäed on
nii suured, mis tõi hetkeks
mäest alla sõitmise kahtlusemõtted. Kuid saades
väiksematel mägedel tunnetuse sisse, hakkasime

eestlastele – kui julgele rahvale – kohaselt juba ka kõige
suurematest mägedest alla
tuhisema. Mõni mägi ja rada
oli küll jube järsk ja õudne,
kuid saanud sõitmise nipid
selgeks, oli see kui käkitegu. Adrenaliini aina tuli ja
tuli, kui mägedest suurel
kiirusel alla vuhiseti. Pärast
kolmepäevast mägedevallutust muutus koju tulemine
kurvapoolseks. Kõigil oli
suur soov jäädagi neid mägesid avastama ning oma
sõiduoskusi arendama.
Oleme tänulikud oma
tublidele noorsootöötajatele, koduvalla kui ka Jokioise reisikaaslastele ning
muidugi Suure-Jaani vallavalitusele, kes andis meile
suurepärase võimaluse täita
oma energiavarusid imelistel Ruka mägedel .
Kerli Pelt
Suure-Jaani kooli
õpilane

Esimene „Üle valla mälumäng“
20. aprillil sai teoks Suure-Jaani kooli, kultuurimaja
ja raamatukogu koostöös
esimene „Üle valla mälumäng“ Suure-Jaanis Kondase majas. Kokku osales
8 võistkonda. Suure-Jaani
kooli direktor Epp Välba oli
koostanud 40 väga huvitavat küsimust, mis hõlmasid
klassikalisi mälumängu teemasid. Küsimuste hulgas
oli kergemaid, aga leidus
ka tõelisi pähkleid, mis nii
mõnegi tõsise mälumänguri kukalt kratsima pani.
Rõõmsat vahepala pakkusid
Ainar ja Ain Arula oma
lõõtspillilugudega.

Sellel korral saavutas
võidu võistkond Loits ja
Sõbrad koosseisus Imbi
Johanson, Pille Udam, Reet
Reier, Jaanika Reier.
Teise koha saavutas
võistkond Lõuna koosseisus
Uno Viigand, Rihet Aver,
Tõnu Siimsoo, Tiit Siida.
Kolmandale kohale tuli
võistkond Kondase Maja
Paulad koosseisus Anna
Krete Kangur, Aire Levand,
Piret Luup, Liis Pihlik.
Täname kõiki osalejaid ja
korraldajaid väga huvitava
õhtu eest!
Uuel hooajal algab sariturniir septembris.

Võidukas naiskond.

FOTO: Erakogust.

130 aastat tagasi (1885) sündis Viljandi v-s, Mursi talus
Suure-Jaani sõjaaegne linnapea August Mutli. Pidas raamatukauplust ja oli tegev Ilmatari seltsi juhatuses.
50 aastat tagasi (1965) toimus USA-s, Minneapolise kesklinna kirikus suur Kristuse kannatusmängude etendus.
Lavastajaks oli kutsutud endine sürgaverelane Endel Kuik,
teadaolevalt esimene eestlane, kes kunagi säärase usulise
suurlavastusega tegelenud.

3. mai

120 aastat tagasi (1895) sai kaupmees Karl Reimann
kubernerilt loa avada Suure-Jaanis raamatukauplus.

6. mai

80 aastat tagasi (1935) sõitis Olustvere vallavolikogu
delegatsioon Tallinna EW valitsusse. Olustverel oli suur
võlg (rahva- ja koolimaja ehitused) ning Viljandimaa suurim
isikumaks. Kavatseti saada toetust Olustvere põllutöökooli
maksustamiseks, kes siiani polnud vallamakse maksnud.

7. mai

120 aastat tagasi (1895) peeti Suure-Jaanis esimene
lastepidu. Umbes 80 kihelkonnakooli poissi läksid rongkäigusi Ängi mõisa, kus turniti, lauldi ja näideldi.
80 aastat tagasi (1935) alustati Olustvere mõisa kõrtsi
müüride lammutamist. Kive kasutati ehitatava raudteetunneli juures.

8. mai

70 aastat tagasi (1945) lõppes II maailmasõda.

15. mai

60 aastat tagasi (1955) suri Tallinnas Eesti esimene raadioreporter Felix Moor. Sündinud Sürgaveres.

17. mai

30 aastat tagasi (1985) algas M. Gorbatšovi üleliiduline
karskuskampaania “Abinõudest joomarlusest ja alkoholismist jagusaamiseks”. Suvel suleti kõik Viljandi rajooni
õllesaalid, ainukesena jäi avatuks Suure-Jaani “Metroo”.

18. mai

75 aastat tagasi (1940) premeeris Eesti Raamatufondi
auhinnakomisjon prof Hans Kruusi raamatut “Eesti Aleksandrikool” 1000 krooniga.

20. mai

100 aastat tagasi (1915) sai olustverelane Hendrik Vahtramäe I maailmasõja lahingutes üles näidatud vahvuse eest
Georgi risti. Oli hiljem riigikohtunikuks.

29. mai

160 aastat tagasi (1855) sündis Olustvere v-s, Aadama
talus koolmeister, pasuna- ja laulukoori juht Jaan Hansen.
70 aastat tagasi (1945) lasid metsavennad Jälevere rahvamajas maha 2 nõukogude propagandisti.

Muistne pärand maapõues
IV Kildu koduloopäeva toimus 18. aprillil ja teemaks oli
arheoloogia. Muinsuskaitseameti Viljandimaa vanemspetsialist
Anne Kivi tutvustas kohaletulnutele Suure-Jaani valla arheoloogilisi mälestisi: piiri- ja ohvrikive, kultuse- ja matusepaiku,
linnuseid ja kaitse alla võetud asulakohti. Üldse on Viljandimaal 958 kaitse alla võetud mälestist. Saime teada ka neile
objektidele kehtivatest piirangutest ning neid kohti looduses
märkivatest tähistustest.
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, arheoloog Ingmar Noorlaid tutvustas viimaseid suuremaid leide
Eestimaal: Kukruse 2009. aasta unikaalset XII sajandist pärit
matmispaiga leidmise lugu, 2012. aastal Võru lähedalt Loosil
leitud laste matmispaiga ja Aa küla lähedal 2014. aastal leitud
ca 1500 aastat vanade kirveste leidude lugusid. Veel kuulsime
dedektorismi levikust Eestis, sellega kaasnevatest ohtudest ja
leidudest.
Päeva korraldasid MTÜ Kildu Külade Ühendus ja muinsuskaitseamet.
Merle Rang
MTÜ Kildu Külade Ühendus
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Kõidama lasteaed Traksik   
TÄNAB

Olav Udamit, kes aitas õueala korrastamisel.
Kõidama küla seltsi, kes pani lasteaia rühmaruumi ja koridori uued põrandakatted.
Lahmuse kooli tööõpetuse õpetajat,
kes kinkis meile ilusa postkasti.

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS
Suure-Jaani
Külalistemaja

3. mail kell 13

Suure-Jaani valla õpilaste lauluvõistlus

NOORUSE LAUL

Info telefonil 504 4317 (Valli). Sissepääs tasuta

7. mail kell 17.30

Majutus (8 kahekohalist tuba)
Peo- ja peielauad (kuni 70 kohta)
Gruppide toitlustamine ettetellimisel
Saun

www.sjk.ee
+372 5305 8600
+372 434 0035

Emadepäeva pidulik kontsert
Mullafreesiteenus
väikeaedades.
Telefon 507 7348

Esinevad Kildu kooli õpilased ja
Vastemõisa lasteaia Päevalill mudilased
Kontsert on tasuta.
Info: 526 4590 (Rein)

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi
õpetaja ametikoha täitmiseks 1. septembrist 2015.
Kandidaat peab vastama hariduslike erivajadustega õpilaste
klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.
Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 15. maiks 2015
aadressil Lahmuse Kool, Suure-Jaani vald, Viljandimaa 71412
või e-kirjaga aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .
Koos avaldusega esitada CV, kvalifikatsioonile vastavust
tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri.

ROHEKALDA AIAND
Tegeleme peamiselt

suvelilletaimede ja viinapuuistikute
kasvatuse ja müügiga
Müügihooajal, alates 1. maist
oleme avatud K–L kell 9–18
Telefon 527 5536
rohekalda@gmail.com
ASUME: Suure-Jaani vallas, Ängi külas (Aasa tänavalt linnast väljasõidul)

Taimede rohevahetus Nõrga talus

10. mail kell 11–16
Lisainfo www.norgatalu.eu või telefonil

Täiendav info telefonil 517 9379.

515 0248.

Müüa küttepuid 30–60 cm, lepp

Telefon 5646 7788.
Ostan lehtpuuraiet ning kasvavat võsa!
527 5868, brujo.info@gmail.com

Mälestame
Olga Tabur

Endel Vahtra

02.01.1931–01.04.2015

27.05.1932–20.04.2015

Laine Pokk
16.12.1928–04.04.2015

01.10.1964–23.04.2015

Tõnis Vahtra

Helga-Henriette Mägi

30.06.1942–17.04.2015

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

Valdur Kangro

01.11.1917–24.04.2015

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Helen Akenpärgil ja Villu Sepal
sündis poeg UKU Sepp
Marite Kallassool ja Egert Oraval
sündis tütar EMMA Orav
Keidi Kasel ja Reiko Kuusel sündis poeg
RANET Kuusk
Kätlin Sikoral ja Urmas Maksimovil sündis poeg KAUR Sikora
Airete ja Remo Pillel sündis tütar
KAROLIINE-LISANDRA
Anni Kuusikul ja Erki Kangrol sündis
poeg Arold-Eron Kangro

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.

AIDA PETERSON
HELJU LEISNER
ALVI HANSEN		
VÄINO NÕMMELO
EDUARD AASAV		
HANS SCHMIDT
ERNA PILT		
SALME RAUDJÄRV
JUHAN OLEV		
LIA SAKS		
ELVI MÄNNIK		
ILMAR MÄNNIK		
MART KUNDLA		
HILDA LABIDAS
VAIKE POST		
SAIDA PÕLDUR		
LEILI MAISALU		
OLGA UDRAS		
HELVE AASAV		
ASTA SCHVEDE		
HELJU SMIRNOVA
HELJO SAARLA		
AINU OLESK		
VAIKE AULE		
HILDA MIKKOR		
HEINO VIIES		
SILVI-MARET TAMMISTU
AINO POLLMANN
JÜRI MÄNNIK		
LINDA RÖÖMEL
HELGI PÜLSÜ		
MAI PARIK		
JAAN JÄNES		
MILVI MADISSON
VIIVE TÕNTS		
LINDA VOMM		
JÜRI KUIMETS		
PILLE SALUVEER
MATTI KÄSPER		
ALFRED VENDELIN
ESTER RULLINGO
VELLO TAMMISTO
KALLE GEIMONEN
MARJE BRAUER
JÜRI KOHV		
SIRJE PÕDER		
VÄINO KÄRNER		
MARE SUBI		
SIRJE KOORT		
MIHKEL TÄHTLA
LEELO SAAR		
REIN TEPPER		
TIINA ALLES		
RANNO JÜRMANN
URMAS VALK		
LJUBOV VOROBJOVA
MARGE KASE		
LEMBIT KRUUSE
TÕNU TÜRK		
RUTT RABA		
MIHKEL KOLK		
SVETLANA LINNU
KAUPO LINDEMANN
MERLE KASVO		
MARGUS MANKIN
ARVI HINDRIKS		
GALINA BEKKER
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03.05.1934
05.05.1934
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03.05.1960
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01.05.1965
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19.05.1965
26.05.1965

91
90
90
88
87
87
87
86
86
85
84
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
81
81
81
81
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50

11. mail. kell 18 Kondase majas
iluõhtu “Kevadel kaunimaks”
Üritusel tutvustatakse väikeseid meigi- ja soengusaladusi. Koolitajaks on Piia Eller.
Osavõtt 6 €.
Info ja registreerumine telefonil 5332 1335,
e-post kul.suure-jaani@suure-jaani.ee

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
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vali@vali.ee

