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On juuli. Muusikafestival on läbi ja tasapisi hakkab suvigi
kohale jõudma.
Ühel selle kevade kohta haruldaselt ilusal soojal pealelõunal maikuu lõpus toimus Tääksi koolis kevadpidu.
Rahvast oli kokku tulnud palju – vist rohkemgi kui külas
elanikke. Kontsert oli ühtlasi lõpuaktuseks 6., 7. ja 8. klassi
noortele, keda ootab sügisest ees koolitee uues kohas – Tääksi kool jätkab tööd 6-klassilisena.
Õpetajad iseloomustasid 5 neidu ja 8 noormeest nii:
„13 imetoredat noort inimest:
pikk ja sihvaks, sõbralik ja väga hea loogilise mõtlemisega noormees;
imekena häälega kaunis kantrilaulja ja kitarrist;
väga kena ja kohusetundlik, tark ja aktiivne noor daam,
mängib ka klaverit;
tõsine ja töökas noormees, kes on ka osav meisterdaja;
väga kiire mõtlemis- ja arvutamisoskusega neiu, kohutavalt kohusetundlik ja väga aktiivne;
loob tantse ja tantsib ise, laulab ja peab korda, õpilasesinduse juht;
sümpaatne noormees, kes alati ei saa kohe vedama;
tark ja täpne, tal on alati kõik korras, osav jalgpallur;
tulevane leiutaja, sõidab oma autoga nii maal kui merel,
Soomaast rääkimata, räägib kiiremini kui mõtleb, ajab teisi
naerma;
kõige rahumeelsem õpilane, keda tean, teab arvutitest
palju;
tõeline loodusemees, vahel nagu Tarzan, alati viks ja
viisakas, oskab hästi mängida erinevaid pallimänge ning
valdab vanasõnu;
äge suusaproff mägedes, tore ja muhe noormees, suudab
terve klassi naerma ajada;
ei teagi, kas ta on noor kunstnik, luuletaja, käsitöömeister,
suurepärase loogilise mõtlemisega hea reaalainetundja või
on tas veel midagi peidus?
Kokku on need õpilased siin koolis pinke nühkinud ja
põrandaid tallanud 15 745 päeva. Tundkem rõõmu, et nii
kaua oleme saanud koos olla! Rõõmuga saadame teid teele
uusi teadmisi avastama ja mägede tippe vallutama! Teie
lävepakk on olnud tilluke Tillu-Reinu koolist kasvanud
Tääksi kool ja toetajateks hoolivad vanemad.“
Iga lõpp on millegi uue algus. Sel kevadel Tääksi, Kildu
ja Sürgavere koolis 6.–8. klassi lõpetanud noored jätkavad
oma kooliteed, leides kindlasti palju uusi sõpru ja avastades
iga päev uut ning huvitavat. Toogu see neile palju rõõmu.
Suure-Jaani valla V laulu- ja tantsupidugi kandis sel
korral pealkirja „Rõõm“.
Rõõm. Erinevatel eluetappidel ja isegi erinevatel ajahetkedel on rõõmu teinud erinevad asjad. Algul uus mänguasi
või raskele koolitükile leitud õige lahendus, hiljem armsad
inimesed, ilus päikesepaisteline ilm, lilled oma lõputus mitmekesisuses, muusika, õnnestunud ettevõtmine, pisikenegi
eneseületus,... Kui mõtlema hakata, siis kõige sagedamini
pakuvadki rõõmu lihtsad, igapäevased, pisikesed asjad.
Ometi võivad pisikesedki asjad teha suurt rõõmu.
On ka selliseid asju, millest me ei oska enne rõõmu tunda,
kui „midagi juhtub“. Heast tervisest oskab tõelist rõõmu
tunda see, keda mõni haigus kimbutanud ja täis kõhustki
vist ainult see, kes tühja kõhtu pidanud kannatama. Ja millist
rõõmu teeb rahu sellele, kes sõja jalgu jäänud!
Vahel unustan, et mitte miski ei ole iseenesest mõistetav,
aga siis tuleb see jälle meelde ja olengi rõõmus, et kõik on
tegelikult nii hästi.
Rõõm aitab meil kõigil – ka minul – elada.
Rõõmsat suve kõigile!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Suure-Jaani valla V laulu- ja tantsupeo „Rõõm“ finaal.

Suure-Jaani valla lapsed
kirjutavad rõõmust nii:
Liblikad teevad rõõmsaks,
eriti kui nad tulevad su pea
peale ja siis kui nad lendavad.
Siis kui päike paistab ja
saab rannas käia, eriti Hiiumaa rannas.
Kui sul on palju raha ja saad
osta mida sul vaja.
Siis kui lehed lendavad
ja siis kui lehma näed ja kui
lehed lendavad lehma nina
peale.
Mul on sünnipäeva rõõm.
Teised toovad mulle kingitusi: roosad väikesed kõrvarõngad.
Kui ma rõõmus olen, vaatan raamatuid, kurvastades
tahan tuttu minna.
Lasteaed on rõõmukoht,
sest seal saab targaks.
Rõõm on siis kui taevas on
sinine. Siis kui ei saja vihma
ja ei ole tormi.

Rõõmus on see kui teine
su sõber on ja mängib sinuga
ilusasti.
Süda on ka rõõm. Süda on
ilus punane, ta tuksub. On ju
rõõmus ja siis ei saa minestada. Süda hoiab mind ja mina
teda ka.
Minul oli täna see rõõm, et
ma ei libisenud jää peal, kui
sain auto ukse ise lahti.
Magamine on rõõm ja lapsele eriti tähtis, sest magamine aitab lapsel suureks
kasvada.
Abiellumine on ka rõõm,
sest siis saavad ema ja isa
lõpuks lapse ja neil kõigil on
üks nimi.
Minu emme ja issi teevad
rõõmu, sest nad on ju minu
pere. See on ikka suur rõõm.
Rõõm tähendab, et oled
hea.
Ja matkamine rõõmustab
koos emme, issi ja vennaga.
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Et saan issiga korvpalli
mängida, ujuda, rattaga sõita
ja koos tantsida.
Rõõm on ikka siis…..kui
oled rõõmus, oled lahke ja
heas tujus
Kui sulle meeldivad kõik
asjad – isegi juuksekarv ja
pori.
Rõõm on siis kui muret
ei ole.
Kui keegi aitab mind, eriti
vanaema.
Rõõm on see kui sa oled
tahtnud midagi ja siis kui ma
saavutasin või sain midagi.
Mina olen siis rõõmus kui
saan oma sõpradega koos
olla ja perega lauamänge
mängida.
Minu arust on minule rõõmus see, kui saan olla koos
perega või kui me läheme
kuhugi. Ja see on rõõm, kui
mul on kõik hinded korras. Ja
see, kui saan sõprade või su-

gulastega naerda ja mängida.
Minu rõõm on: ... mängimine, koolis käimine, oma kodu,
söögi tegemine.
Mehed on rõõm, sest nad
on tugevad ja ilusad.
Minu arvates on minu
rõõm...
et minu isa ei oleks kaua
tööl;
et mul oleks väike õde;
et meil oleks koer, siis saab
temaga jalutamas käia;
et saaksin koolis rohkem
käia;
et minu sünnipäev tuleks
kiiremini;
et saaks minna loomaaeda
loomi vaatama;
et mul oleks kass, saan temaga siis mängida ja silitada;
et saan liblikaid püüda ja
neid vaadata luubiga.

Heliloomingu ja lauljate konkursi võitjad
selgunud
18. juunil selgusid III
Villem Kapi nimelise
heliloomingu konkursi
“Uus laul” tulemused.
Konkursil osalemiseks
tuli kirjutada soololaul
klaveri saatel Doris Kareva tekstile pikkusega 3–5
minutit.
Vanemas rühmas
(vanemad kui 20-aastased)
pälvisid diplomi:
Pärt Uusberg
(“Orvujälg”)
Viktoria Grahv
(“Miski jääb lõpuni puudu”)
Nooremas rühmas
(kuni 20-aastased):
Diplom – Gerta Raidma
(“Keelpillivaikuses”)
Preemia – Martin
Kirsiste (“Ma nägin”)
Suure-Jaani valla eripreemia pälvis nooremas rühmas osalenud Liisa Hõbe
(“Leek ja liblikas”).

Martin Kirsiste.

18.–19. juunil toimus
VI Mart Saare nimelise
lauljate konkurss.
Žürii koosseisus: Hannu
Niemelä (bariton, Sibelius-akadeemia, Soome
Rahvusooper), Helen
Lepalaan (metsosopran,
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Rahvusoo-

Aule Urb.

per Estonia), Martti Raide
(pianist, Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia), Olav
Ehala (helilooja ja pianist,
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja Riina Mankin
(muusikaõpetaja, SuureJaani gümnaasium) jagas
preemiad järgmiselt:

FOTOD: Leili Kuusk

III preemia ja parim Mart
Saare laulu tõlgitsus –
Janari Jorro
II preemia – Aule Urb
II preemia – Tambet Kikas
Parim klaveripartner –
Joonatan Jürgenson
Suure-Jaani valla eripreemia pälvis Aule Urb.
Leili Kuusk
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OMAVALITSUSINFO
Suure-Jaani Vallavolikogus
25.06.2015

Kuulati MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevjuhi Arvo Rosimannuse ettekannet Suure-Jaani valla jäätmekava eelnõust aastateks 2015–2020
ning suunati eelnõu avalikule väljapanekule;
kuulati Päästeameti Suure-Jaani komandopealiku Tauno Kaisi ülevaadet
nende tegevusest vallas, ohukohtadest ja ennetustegevusest;
kuulati Mart Kundla ettepanekut kohaliku tähtsusega kaitseala moodustamiseks ja otsustati vastav menetlus algatada;
algatati Suure-Jaani l Karja 1 elamu peremehetuks ehitiseks tunnistamise
menetlust;
kuulati infot eelnõu „Kiire lairibateenuse kättesaadavuse parandamine
aastatel 2015–2017 läbiviimise kord“ kohta.

Suure-Jaani Vallavalitsuses
02.06.2015

Suure-Jaani valla

KODUKANDIPÄEVAD
31. juuli – 2. august 2015

31. juuli
kell 15

Koduloolised kõnelused „Suure-Jaani vald 10“
Suure-Jaanis Kondase majas

kell 18

Lehola-Lembitu mängude jalgpall Suure-Jaani kooli
staadionil

XIII Aavo Otsa Noorte Trompeti Suveakadeemia kontserdid:
kell 20

Meeleolumuusika solistidelt ja ansamblitelt
kohviku Arturi Juures välilaval

kell 22 Nocturno järvepaviljonis

1. august
kell 07 Lehola-Lembitu mängude kalapüügivõistlus
Suure-Jaani järvel
kell 10.30 Kergejõustikuvõistluse „Vanad Olümpiaalad“
lastevõistlused staadionil
kell 11

Lehola Lembitu tänavakorvpallivõistlus
Suure-Jaani noortekeskuse juures

kell 12

Suure-Jaani järvejooks, täiskasvanute jooksud

kell 12.30 Suure-Jaani järvejooks, lastejooksud
kell 13

Kergejõustikuvõistluse „Vanad Olümpiaalad“
põhivõistlus staadionil

kell 15

Linnamäng

kell 20

55. järvepidu ansambliga Meie Mees

2. august
kell 11

jumalateenistus-kontsert Suure-Jaani kirikus.
Kaasa teevad Aavo Otsa Noorte Trompeti
Suveakadeemia õpilased

kell 12

Lehola-Lembitu mängude petanki võistlused
Suure-Jaanis Kondase pargis

1.–2. augustil Nõrga talus VIII lillepäevad
Lisainfo telefonil 5332 1335.

Määrati hooldaja sügava puudega isikule, hooldamise eest makstakse toetust 25,57 eurot kuus;
väljastati kaks liikumispuudega isiku parkimiskaarti;
määrati Lahmuse k Teemeistri elamu rekonstrueerimiseks (ümberehituseks) 3-korteriga elamust 2-korteriga elamuks vajalikud
projekteerimistingimused;
väljastati kasutusluba Paelama k ehitatud Liidassaare 15/0,4 kV
mastalajaamale ja kaabelliinidele;
väljastati kirjalik nõusolek Vastemõisa k Vana-Kungla kinnistul
asuva saunahoone laiendamiseks;
otsustati erastada ostueesõigusega Lahmuse k Teemeistri katastriüksus;
muudeti Võlli k Kingu katastriüksuse koha-aadressi, uus koha-aadress on Võlli-Kingu, Võlli küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond;
otsustati tasuda Kurnuvere paisjärve paisu remondi maksumusest
400 eurot;
lihthankel “Kõidama kortermaja lammutustööd“ tunnistati edukaks
pakkumuseks Jäätmeproff OÜ pakkumus summas 9780 eurot, kui
kõige odavam pakkumus (hind ei sisalda käibemaksu);
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus MTÜle Ühtne Võhmaküla 100
eurot kunstilaagri kulude osaliseks katteks;
otsustati anda välja Suure-Jaani Vallavalitsuse tänukiri segarahvatantsurühmale Õerutajad ja Vaiki Reinerile tantsukultuuri hoidmise
ja arendamise eest ning seoses segarahvatantsurühma Õerutajad 50.
aastapäevaga;
otsustati määrata ja maksta valla eelarvesse riigieelarvest laekunud
vahenditest toimetulekutoetust üksi elavatele isikutele ja perekonnale,
kelle kuu netosissetulek on alla kehtestatud toimetulekupiiri, 1736,95 €;
eraldati reservfondist 2848,40 eurot Kõidama kortermaja lammutustööde omaosaluse katteks;
otsustati lammutada vallale kuuluv Kõidama k Olustvere tee 6 asuv
6-korteriline elamu ja selle juurde kuuluv kuur, kui SA Kredex eraldab
Suure-Jaani Vallavalitsusele elamu lammutamiseks toetust.

09.06.2015

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Suure-Jaani linna Pärnu
tn 2 ja 4 ning Johann Köleri tn 1 kinnistute detailplaneering, planeeringu
avalik väljapanek toimub 9.–22. juunil ja avalik arutelu 22. juunil;
väljastati ehitusload Navesti k Loigu kinnistule kasvuhoone püstitamiseks ja Suure-Jaani l Pärnu tn 3 toidukaupluse hoone Konsum
laiendamiseks;
väljastati ehitusluba Kõidama k Olustvere tee 6 kinnistul asuva 6 korteriga elamu ja kuuri täielikuks lammutamiseks;
väljastati kasutusload Kõidama k Olustvere tee 5a//Metsatööstuse
ehitatud 10-kambrilisele kuivatile, katlamajale ja puidutöötlemise tootmishoone laiendatud osale (3. ehitusjärk, 1547,9 m2);
rahuldati MTÜ Viljandimaa Lõõtsaklubi taotlus korraldada 27.–28.
juunil Pärna puhkekülas Viljandimaa lõõtspillipäev 2015 ja Suure-Jaani
vallavalitsuse taotlus korraldada 17.–24. juunil heliloojatele Kappidele
pühendatud XVIII Suure-Jaani Muusikafestival Suure-Jaani vallas;
määrati Ülde k asuva Liiva tn 1 kinnistu jagamisel moodustatavate
uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
otsustati vaba ribana erastada piirinaabrile Reegoldi k Laadamäe
katastriüksus;
otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras
olevale 17 perele kokku 1037 eurot;
otsustati anda välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri seoses pikaaegse
tulemusliku tööga Suure-Jaani kooli Sürgavere tegevuskoha õpetajale
Eike Kassile.

16.06.2015

Väljastati kasutusload Metskülas Tammoja kinnistule püstitatud
üksikelamule, Ivaski k Poolaka kinnistul Poolaka/2 rekonstrueeritud
üksikelamule, Ängi k Lahmuse–Jaburi ja Väljaotsa–Mähkküla teele
vastavalt Saraniidu F2 rekonstrueerimisprojektile ehitatud Matsiniidu
15/0,4kV mastalajaamale ja 0,4 kV maakaabelliinile;
väljastati ehitusluba ESTWIN008 ELA081 Võhma Elisa–Võhma ja Võhma–Tõnissaare mikrotorusüsteemi ja fiiberoptilise sidekaabli Suure-Jaani
vallas asuva lõigu ehitamiseks;
kehtestati Suure-Jaani Muusikafestivali meenete hinnad: helkur 2 eurot,
riidest kott 5 eurot, termoskruus 10 eurot ja Hea muusika tee 2 eurot;
rahuldati FIE Aire Kiviselja taotlus korraldada 20. juunil Suure-Jaani
turuplatsil laat, Paala Rahvamaja taotlus korraldada 22.–23. Juunil Paala
rahvamaja pargis jaanipidu, MTÜ Ühtne Võhmaküla taotlus korraldada
23.–24. juunil Võivaku tiigi kaldaalal Jaaniõhtu ja MTÜ Kootsi Külaselts
taotlus korraldada 23.–24. juunil Kootsi külaplatsil Kootsi-Karjasoo
külade suvespordipäev ja jaaniõhtu;

anti nõusolek vabade maade riigi omandisse jätmisega: suurusega
ligikaudu 4,74 ha, Aimla metskond 312, Võhmassaare küla ja suurusega
ligikaudu 0,17 ha, Aimla metskond 313, Lõhavere k;
eraldati reservfondist ja määrati koolitoetus 320 eurot gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetamise eest Viljandi gümnaasiumi lõpetajale Kadri
Puule ja koolitoetus 255 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise
eest Abja gümnaasiumi lõpetajale Ly Metsaroosile ja Viljandi gümnaasiumi lõpetajale Kermo Randmäele;
väljastati kaks liikumispuudega isiku parkimiskaarti;
väljastati ehitusload Taevere k Pärna kinnistul asuva laudahoone
külalistemajaks rekonstrueerimiseks, Kõidama k Olustvere tee5a//
Metsatööstuse kinnistule puidutöötlemise tootmishoone laienduse (4.
ehitusetapp-olmeruumid) ehitamiseks ja Sürgavere k Pargi, Aia, Kirsi ja
Õuna tänavate välisvalgustuse (1. ehitusjärjekord) ehitamiseks;
väljastati kasutusluba Kildu k Tammeveski kinnistul asuvale rekonstrueeritud Tammeveski puhkemajale;
väljastati kirjalikud nõusolekud Kootsi k Ruusa kinnistule elamu
abihoonete (saun ja kuur),
Ängi k Plekksepa kinnistule garaaži ja Jälevere k Vahtrapuu kinnistule
suvemaja ehitamiseks;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks
kahele jäätmevaldajale;
kooskõlastati joogi- ja olmevee saamiseks ettenähtud puurkaevu asukoht Kartulihoidla, Vastemõisa k, Suure-Jaani vald.
30.06.2015
Määrati valla eelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest toimetulekutoetust üheksale üksi elavale isikule ja perekonnale kokku 1155,68
eurot;
moodustati hanke „Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse arhitektuurivõistlus“ korraldamiseks ajutine komisjon: esimees Tõnu Aavasalu,
liikmed Elle Tints ja Tiiu Umal ning arhitektuurivõistluse tulemuste
väljaselgitamiseks žürii: žürii esimees vallavanem Tõnu Aavasalu, sotsiaalosakonna juhataja Aave Toomsalu, volikogu esimees Andres Vinni,
volikogu liige Tambet Sova ning arhitektid Avo Järve, Jiri Tintera, Raivo
Mändmaa ja Veronika Valk;
otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras
olevale 11 perele kokku 1324 eurot;
määrati hooldajad kahele sügava puudega isikule, hooldamise eest
makstakse toetust 25,57 eurot kuus;
määrati Ilbaku k Jäti kinnistu jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
otsustati sõlmida Eesti Lairiba Arenduse sihtasutuse kasuks vallale
kuuluvate Reegoldi k Keskuse tn 4 ja Tääksi põhikooli kinnistute osade
suhtes isikliku kasutusõiguse seadmise lepingud mikrotoru süsteemi- ja
fiiberoptilise sidekaabli võõrale maale paigaldamise tagamiseks Corle
OÜ poolt koostatud projekti „ELA081 lõikude Võhma Elisa-Võhma ja
Võhma-Tõnissaare, Järva- ja Viljandimaal Kõo, Türi, Suure-Jaani ja Viljandi valdades ning Võhma linnas mikrotoru süsteemi- ja fiiberoptilise
sidekaabli paigaldus“ alusel;
otsustati sõlmida Kildu k Õhatu–Kildu tee osa suhtes isikliku kasutusõiguse seadmise leping Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu komplektalajaama ning 0,4 kV maakaabelliini võõrale maale püstitamise tagamiseks
Keskkonnaprojekt OÜ elektrivarustuse tööprojekti alusel;
otsustati ühele kodanikule hüvitada tolmutõrjetööde maksumusest
70%, so 100,80 eurot;
otsustati anda välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri pikaajalise kultuurisidemete arendamise ja noorte koostööprojekti vedamise eest ning
seoses rahvusvahelise noorte puhkpilliorkestri 10. aastapäevaga: Rein
Vendlale, Tomasz Czarneckile, Maria Gierasimiukile ja Leili Kuusele;
otsustati anda välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri Valli Pangele
Vastemõisa rahvamajas särasilmselt tehtud pikaajalise kultuuritöö ja
erinevate ringide juhendamise eest ning seoses 60. sünnipäevaga;
premeeriti Suure-Jaani muusikastuudio õpilase Triinu Johanna Seppa
juhendajaid õpilase eduka esinemise eest „Laulukarusselli“ võistlusel:
Ele Millistferile 150 eurot, Erki Sepale 150 eurot ja Kärt Kaljaspolikule
200 eurot (bruto);
eraldati reservfondist Suure-Jaani noortekeskusele 498,90 eurot projekti
„Rohkelt rõõmu disc-golfist“ omafinantseeringu katteks;
eraldati tegevusalalt „Seltsitegevus“ Kärt Kaljaspolikule 600 eurot
Triinu Johanna Sepa Portugalis rahvusvahelisel laste lauluvõistlusel
osalemise kulude osaliseks katteks;
väljastati kirjalikud nõusolekud Kootsi k Jõemetsa kinnistule kuuri,
Metsküla k Leppoja kinnistule garaaži ja puukuuri, Kobruvere k Sepa
kinnistule kuuri, Ängi k Raismiku kinnistule suvemaja, Tääksi k Mätliku
kinnistule aiamaja ja puukuuri, Reegoldi külas Staadioni tn 3 kinnistule
varjualuse ja aiamaja, Tuulemäe kinnistule kuuri ning Alliku kinnistule
kuuri, Vastemõisa k Vastemõisa tee 24 kinnistule kasvuhoone ehitamiseks
ning Suure-Jaani l Tööstuse tn 11 kinnistul kuuri laiendamiseks;
väljastati kasutusload Lõhavere k Leola kinnistule püstitatud aitkuivatile, Olustvere al Talli tn 5 asuvale meemajaks rekonstrueeritud
Olustvere mõisa meiereile, Ülde k elektrivõrgu Kungla alajaama ja Turu
tn 1 vahelisele 0,4 kV maakaabel- ja õhuliinile ning Kaeramäe kinnistule
püstitatud hobusetallile;
väljastati ehitusluba Olustvere al Tiigi tn 4 sigala veetorni osaliseks
lammutamiseks ning kaevumajaks rekonstrueerimiseks,
tunnistati kehtetuks Suure-Jaani vallavalitsuse 15.02.1995 väljastatud
ehitusluba nr 670 Lõhavere külas Leola kinnistule põllutööriistade kuuri
püstitamiseks, sest hoonet ei ole asutud ehitama;
rahuldati külaseltsingu JäRaVi taotlus korraldada 5. juulil Jälevere k
Paemurru talli maadel „Paemurru Karikas 2015“;
moodustati Suure-Jaani gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks
välja kuulutatud avaliku konkursi korraldamiseks ajutine komisjon:
Tõnu Aavasalu – komisjoni esimees; Anneli Joandi, Ilmar Kütt, Madis
Randaru ja Veronika Ringo.
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XVIII Suure-Jaani Muusikafestival

Mari-Liis Uibo
ja Darrell Ang
Vanaõues.
Festivali avakontsert Heliloojate Kappide majamuuseumis.

Andres Uibo ja Anneli Kundla.

FOTOD: Jaanus Siim

Lõunatund avas nii
mõnelegi kaaslinlasele
Uno Viigandi uusi külgi.

St. Peterburgi
M. Glinka nimelise Koorikapelli poistekoori ees on
dirigent Vladimir Begletsov.

Johan Randvere Mart Saare majamuuseumis.
Linnar Priimägi Lubjassaares.
Muusikalipäeva osalised.
EMTA ooperistuudio noored
Olustvere lossis.

Lõunatunnis on
ehtekunstnik Jaan Pärn.

René Soom.

ARSISe ridades on
ka Aivar Mäe.

Henri Zibo päikesetõusukontserdil.

Peeter Vähi.
Jaan Sööt.

Ene Nael

ERSO ja dirigent Darrell
Ang Singapurist.

Tuule Kann.

LEOLE
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Kes käis – see nägi, kes
ei käinud – saab vaid
lugeda

ÕNNITLEME LÕPETAJAID!
GÜMNAASIUMI LÕPETASID
Suure-Jaani gümnaasium
Arnika Arula
Kate Kasvo
Kuldar Koik
Kaia Kookla
Sirelin Koval
Romet Orumaa
Sander Pelt
Jürgen Oliver Raid
Sandra Siimussaar
Edith Takk
Kaisa Uusen
Olger Vorobjov
Abja gümnaasium
Ly Metsaroos hõbemedaliga

Hugo Treffneri
gümnaasium
Minna Ots
Nils Holger Sova
Noarootsi gümnaasium
Dolores Mäekivi
Paide ühisgümnaasium
Kristel Paglant
Tartu täiskasvanute
gümnaasium
Merit Mäevälja

Viljandi gümnaasium
Rasmus Aron
Kevin Basov
Kseniya Borovichuk
Kuido Hiion
Kauri Kaukvere
Silvia Luht
Merilyn Marjapuu
Kadri Puu		 kuldmedaliga
Elis Rahulaan
Kermo Randmäe hõbemedaliga
Elina Torim
Anneli Tõnisson
Kristin Varblane
Eleriin Vungi

PÕHIKOOLI LÕPETASID

Kildu koolipere ja lõpetajad.

Olustvere põhikooli lõpetajad.

Kildukad käisid Tartus külastamas sealseid mäluasutusi.
Esimeseks neist oli Tartu kirjandusmuuseum. Giidiks oli Jüri
Metssalu – EKM-i rahvaluuleosakonna kohapärimuse projektijuht. Tema loengut Eestis kogutud kohapärimuse kohta kuulasime
jaanuaris Kildu koolis. Pärast kahetunnist tutvustavat loengut
külastasime keldris asuvaid käsikirjakogusid. Siin säilitavatest
käsikirjadest vanimad on pärit 16. sajandist. Säilinud on ka hulga
meie rahvakultuuri kujunemise seisukohalt tähtsate inimeste
materjalid nagu O.W. Masing, Kr.J. Peterson, Fr.R. Faehlmann,
Fr.R. Kreutzwald, J. Hurt, J. Köler jpt.
Ettevaatlikult keeras Jüri oma valgete kinnastega
J. Hurda kogutud käsikirjade lehti. Põksuva südamega seisis meie
reisiseltskond ümber tema ning hingas sisse köidetest levivat
maagilist hõngu. Kuid ega kultuurilist pärandit kogutud aktiivselt
vaid 19. sajandil. Hoidla hoidla järel muutusid käsikirja köidete
väljanägemine ja neis talletatud info. Igal ajastul oli oma nägu –
Hurda ajal kaunid nahkköited ja nõukogude ajal lihtsad köited.
Esimesel ja teisel korrusel külastasime kauni kujundusega lugemissaale, mille interjöör on taastatud. Laes
kroonisid suured lühtrid, seinu ääristasid stiilsed riiulid
ja kataloogikapid. Nende keskel naeratavad töötajad –
kadetaks tegev töökeskkond.
Pärast lõunat suundusime Eesti rahvusarhiivi. Meid võttis
vastu Liina Lõhmus. ERA on keskne arhiiv, mille ülesandeks
on tagada meie kirjalik mälu dokumentidel, kaartidel, filmides,
fotodel, pitsatitel, pärgamentpaberitel jm. Ja seda kõike on võimalik kasutada kohapeal lugemissaalis. Käisime seal meiegi, kuid
viivuks. Sest palju põnevam ootas meid tagaruumides. Suured
hoidlad, kus nelja meetri kõrgused riiulid, olid täidetud pappkastide, nahksete käsikirjadega ja rullis kaartidega. Katsusime kümne
kilo raskust Napoleoni aegsete soldatite registreerimisraamatut
ja imetlesime 19. sajandi Tartu lõbutüdrukute pilte. Ajasime ka
juttu konservaatoritega laboris, kus toimub paberkandjatel olevate dokumentide taastamine. Kõrvalruumis käis igapäevane
kaartide digiteerimine. Neid dokumente on võimalik näha ka
internetikeskkonnas SAAGA.
Viimases toas oli meile lauale otsitud Suure-Jaani ümbrusega
seotud vanu arhivaale. Üks kaust sisaldas siinseid kihelkonnakooli eskiise aastatest 1871–1898. Nende seas leidsin ka Kasari
kooli klasside plaani.
Alates 2011. aastast on ERA teisel korruse galeriis üleval püsinäitus, mis tutvustab kogudes peituvat infot. VABA AJA stendilt
leidsime foto aastast 1981, millel mängis Vastemõisa rahvamaja
ansambel Ristik.
Meie ringreis majas lõppes üllatuslikult katusel, kus tõdesime:
Tartu on tõesti roheline linn.
Ekskursiooni toetas KÜSK ja Suure-Jaani vallavalitsus. Aitäh!

Merle Rang

Sürgavere kooli lõpetajad koos vanematega.

Olustvere põhikool
Karoliina Himmelreich
Maali Kukk
Kulno Kipper
Klaara-Kaari Kupper
Karolina Künnapuu 		
kiitusega
Kaimar Lillemäe
Roomet Laos
Helar Ruul
Stella Sarikas
Merit Vaidem
Gaili Visnap
Suure-Jaani kool
tegevuskoht Kildul –
Kildu kool
Ahti Veermets
Henno Hindriks
Kaimar Longe
Tarmi Sults
Liisa Toomingas
kiitusega
Kevin Voit
tegevuskoht
Suure-Jaanis
Kedry Hannus
Asser-Auris Kees
Kristel Kuldvere

Rain Köstner
Sandri Land
Laura Pild
Edgar Rajamäe
Ramon Raude
Marten Ritson
Oliver Roosi
Timo Siim
Joonas Simuste
Greete Soha
Gerthrud Tints
Karl Erich Tõnumaa
Regiina Vendla
Mehis Vungi

Tääksi kooli lõpetajad.

Abja gümnaasium
Karl-Erik Korell
Kuldre kool
Jane Sassiad
Lahmuse kool
Kalmer Ehala
JarnikaMirma
Siim Sarapson
Renek Soopärg
Liisa Zanina
Rauno Zanin

Tallinna tehnikagümnaasium
tegevuskoht Sürgeveres Sten-Anvar Vahter
– Sürgavere kool
Tallinna
Eleryn Leiten
vaba waldorfMerle Mäevälja
kool
Merli Mäevälja
Gert Sillaots
Sirelin Märtens
Joel Perlov
tegevuskoht Tääksis –
Tääksi kool
Sandra Hiiemäe
Kaido Peetso
Sandra Saar
Tauno Toomsalu

Kildu Külade
Ühendus

Viljandi
Jakobsoni kool
Kenet Oru
Stevo Sangernebo
Liis Tõllasson
Jakob Univer kiitusega
Klaid Varik

Viljandi Kesklinna kool
Liisa Kiis
Viljandi Paalalinna kool
Reti Tors
Viljandi täiskasvanute gümnaasium
Emma Link
Östen Sillamäe
Viljandi vaba
waldorfkool
Joonatan Sild

LASTEAIA LÕPETASID
Olustvere lasteaed Piilu
Ralf Grünberg
Karl-Kerdo Kipper
Janeli-Aleksandra Koolme
Lota Koser
Rene Kukk
Marleen Kurg
Susi Kübarsepp
Piia Madison
Andra Mägi
Lisandra Ratassepp
Mia Sikora
Gregor Türner
Jane Vanzul

Kõidama lasteaed
Traksik
Timo Dudarev
Kevin Kangro
Renno Reinup
Christella Ruusalu
Mattias Sereda
Kennomar Soolo
Kardo Talviste
Kunnar Uus

Suure-Jaani lasteaed Sipsik
Elisabeth Heero
Kariine Kaal
Kelli Kester
Kristabel Kährik
Romet Lepik
Artur Masing
Heinz Timo Pent
Tim Sulamanidze
Marielle Tints

Tääksi lasteaed
Täksikud
Pauliine Velbaum

Sürgavere
lasteaed Vembu
Elisabeth Kass
Kert Kukk
Kiiri Katrin Vingisaar

Vastemõisa lasteaed Päevalill
Ken Hiielaid
Marten Kasvo
Elianna Murekas
Lenna Purga
Krisette Sova
Randel Teever
Anni Mari Toomsalu
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Ühtse Võhmaküla sündmuste- ja
tegevusrohke kevad
Peale juubelipidu Sürgavere lahkes kultuurimajas olime saanud kevadise hoo sisse. Alustasime
kevadtöödega 30. aprilli
talgupäeval. Saime suplushooajaks korrastatud
oma külaplatsi Võivaku
tiigi ääres. Peale tõsist rahmeldamist lehtede, prügi
ja okstega tulime õhtul
taas kokku, et üks korralik
volbriöö karneval koos
luuaviske ja muude ühismängudega maha pidada.
Laste jaoks oli põnevaks
elamuseks nõiavilede otsimise retk ning leitud
viledega ansamblimäng
laval. Sooja tehti vigurjooksuga luual ning päris
võistluseks läks luuaviskes. Luuaviskevõistluses
oli pikemate noormeeste
hulgast esimene Sander.
Temale järgnesid Jarmo
ja Kaarel-Vahur. Väiksematest poistest oli parim
Karl-Vahur. Tüdrukutest
lennutas luua kõige kaugemale Kirke Katrin ja järgmised olid Kiiri Katrin ja
Elisabeth. Meie küla kõige
tugevama luuaviskekäega
naine on Carmen, kes ka
sel kevadel oma tõelist
paremust kinnitas. Noored
tulevased talendid Aili ja
Triinu näitasid, et kui mõned aastad veel treenivad,
on nemadki tegijad. Meeste
rebimine oli pingeline ja
võistlus tuline. Tehniliselt

4. juuli

40 aastat tagasi (1975) valiti ENSV Ülemnõukogu esimehe asetäitjaks
Paala kolhoosi zootehnik Vilja Tikk.

5. juuli

95 aastat tagasi (1920) kurdeti Metsküla kandis, et Raudna jõest
püütakse granaadiga kalu. Uimased kalad korjati välja, katkised
jäeti jõkke hulpima. Loodust hoidev mõttelaad oli veel nõrk.

7. juuli

145 aastat tagasi (1870) valiti Helme köstrimajas Eesti Aleksandrikooli Peakomitee. Teiste seas osalesid ka Jaan Adamson ja
Joosep Kapp.
45 aastat tagasi (1970) moodustati Vastemõisa kolhooside liitmisel
Kalju kolhoos.

8. juuli

130 aastat tagasi (1885) sündis Tartus Johannes Moistus. Oli
(1913–1944) Suure-Jaani apteekriks.

12. juuli

80 aastat tagasi (1935) tegi Tallinn–Viljandi liinil esimese proovisõidu diisliga mootorvagun ehk Mulgi ekspress. Kiiruseks saavutati
paiguti 90 km/h.

15. juuli
Volbriöölised.

parim ja kaugeim vise oli
staažikal sportlasel Toomasel, aga kohe järgnesid
Jaanus, Aago ja Valeri, kes
tegid korraliku pikkusega
heited. Peale võistlusmänge nautisime üheskoos
mõnusat lõkketuld ja õhtuvaikust.
MTÜ Ühtne Võhmaküla valiti Viljandimaa Kodukandi poolt aasta külaks
2015. aastal ja Kodukandi
kuue liikmeline komisjon
eesotsas riigikogu esimees
Eiki Nestoriga külastas
meid 20. mail. Külaplatsil
kasvab nüüd väike euroopa lehis, mis meenutab
järgnevatelgi aastatel, et
seltsielu maal on oluline ja
väärtused, mida ise hoiame, ei kao.
Kaunil, soojal ja päik-

FOTO: erakogust

selisel maikuu 30. päeva
õhtul kogunes Võivaku
tiigi äärde selle hooaja
esimene teatripublik. Võhma näitetrupp Rassijad
etendasid Jüri Tuuliku
monolooge: „Võimendus“,
„Kosjakontor“, „Kui saaks
otsast alata“ ja Neil Simoni
„Pulmatragöödiat“. Kui
eelmisel suvel olime näinud tõsisema sisuga näitemänge Vastemõisa Poolvillastelt, siis seekord oli vägaväga lustlik õhtu. Rassijate näiteseltskond – Olev
Rass, Siret Koitmäe, Nataša
Remmer, Maaja Vaaks ja
Tarmo Suur – olid loonud
suurepärased karakterid ja
publiku rahulolu oli kõrvaga kuulda ja silmaga näha.
Koju mindi rõõmsa tuju ja
tänuliku meelega. Looda-

me piirkonna teatrihuvilisele rahvale veel mitmeid
näitemänguelamusi koju
kätte tuua, sest koos vabas
õhus andekate ja julgete
inimeste ilusaid tegusid
nautida on hea ja tore.
MTÜ Ühtne Võhmaküla on
kavandanud igasse suvesse vähemalt kaks etendust.
Järgmine etendus toimub meie amfiteatris 25.
juulil kell 19. Seasaare
näitemänguselts tuleb siis
lustaka lavastusega „Toonekurg“.
Vahepeale jäi aga aasta
pikim päev, mida tähistasime väikese kontserdi ja
rahvalike võistlusmängudega.
Külavanem Külli

Traksikute põnev juunikuu
Seoses lastekaitsepäevaga toimus meil lasteaias põnev üritus. Timo ja
Helena Dudarevi vanemad
üllatasid meie lapsi hobuste küllatulekuga. Lastel oli
võimalus ratsutada ühe
suure ning teise väiksema hobusega. Iga laps sai
sõita kaks ringi – mõni
rohkemgi.
Ka töötajad said ratsa sõita – kellel soov oli.
Pärast sõitu said lapsed
oma käe pealt ka hobuseid
toita ja silitada. Nii mõnigi,
kes varem kartis hobust,
sai nüüd oma hirmust üle
ning teadmisi ratsasõidust.
Lõpuks tegime ka ühise
pildi koos hobustega.
Täname Timo ja Helena
vanemaid toreda päeva
eest!
Mõne päeva pärast
järgnes kohe teine vahva
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pereüritus Tartus AHHAA
keskuses. See oli tõeliselt
tore koht, mis pakkus nii

lastele kui täiskasvanutele
positiivse elamuse. Lapsed
said ise oma kätega valmis-

17. juuli

150 aastat tagasi (1865) sündis Vastemõisa v-s. Põhjaka Tõnise t-s.
Suure-Jaani kihelkonnakooli juhataja ja seltskonnategelane Tõnis
Köstner.
90 aastat tagasi (1925) valiti Suure-Jaani alevi 6-klassilise kooli
õpetajaks Paul Kondas.

19. juuli

75 aastat tagasi (1940) sündis Paides kunstnik Aate-Heli Õun.
Johann Köleri Fondi esinaisena on ta korraldanud mitmeid näitusi
Suure-Jaanis.

20. juuli

130 aastat tagasi (1885) sündis Vastemõisa vallas Väljaotsa t
esimene Suure-Jaani alevivanem ja Suure-Jaani postkontori ülem
(1918–1929) Fritz Aule.

21. juuli

80 aastat tagasi (1935) korraldati Olustvere Papioru metsas Kaitseliidu gaasikaitsepäev. Rahvale lõbuks lasti rakettidega natukene
pisargaasi.

22. juuli

115 aastat tagasi (1900) sündis Vastemoisa v-s. Räätsa t-s. advokaat
Jüri Pärson. Tegutses Tallinnas ja Raplas.

24. juuli

90 aastat tagasi (1925) alustas Suure-Jaanis praksist dr Oskar
Ruisla.

26. juuli

110 aastat tagasi (1905) põlesid maha Suure-Jaani kirikumõisa tall
ja laut. Tuletõrjujatel õnnestus pastoraadihoone päästa.

31. juuli

20 aastat tagasi (1995) hävitas politsei narkorühm Olustvere taluniku I. Kõvatomase moonipõllu, süüdistades teda narkotooraine
kasvatamises. Loosse oli segatud siseminister Savisaar ja põllumajandusminister Mändmets.

Juulis 300 aastat tagasi
tada šokolaadi, mis maitses
pärast külmikust võtmist
väga hästi. Aega oli piisavalt ning pärast said lapsed
koos vanemaga kõik ruumid läbi käia – iga ruum
pakkus midagi põnevat.
Kõige rohkem meeldisid
lastele peegellabürint, veepallidega mängud ja nööriga lae alla tõmbamine. Nii
mõnigi poiss pani proovile
oma kõrgusekartuse.
Poest oli võimalus kaasa osta meeneid. Lastele
meeldis väga – nad tahaksid uuesti sinna minna.
Kõige lõpus toimus
kaupluse külastamine,
poest oli võimalus kaasa
osta meeneid sellest päevast.
Õpetaja Eha

Kihelkonnapäev Kõpus 1. augustil 2015
10.00 Giidiga ringkäik Kõpu kalmistul
12.00–14.00 Kihelkonnapäeva avamine, tervitused ja
konverents Kõpu Peetri kirikus
14.30–16.00 Lõunasupp Suure-Kõpu mõisas
16.00 Kontsert ja kihelkonnapäeva lõpetamine Suure-Kõpu
mõisas
Kõpu Peetri kirikus avatud näitused. Kirik avatud 11–18.

115 aastat tagasi (1900) avati Olustvere jaama posti- ja telegraafikontor.

Suure-Kõpu mõisas külastusmäng “Unustatud mõisad”, igal
täistunnil toimuvad giidiga ekskursioonid. Avatud kohvik,
näitused „Kõpu mustrid ja värvid“, käsitöö ning Kõpu ja Puiatu
kooli õpilastööd. Mõis avatud 10–19.

Kõpu külastuskeskus avatud 10–18, kohvik.

(1715. a tabas Vastemõisa lähiümbrust enneolematu rahesadu. Koos
äikesega kestis see tund aega, raheterade kuhilad ulatusid meestele
põlvini. Inimesed ja loomad põgenesid verisekspekstuina majadesse
või sügavasse metsa. Rahe peksis rohu ja vilja sõrmejämeduselt
maa sisse ja kooris puud lehtedest lagedaks. Rahehooge kordus
juulikuus kolm korda.

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused
4. juulil kell 16 Kuhjavere külaplatsil Tääksi segarühma Õerutajad 50. aastapäev.
15. juulil kell 17 kogupere üritus „Suvemull“ Vastemõisa rahvamaja juures ja järve
ääres.
25. juunil kell 12 Kootsi-Karjasoo külapäev Kootsi külaplatsil.
29. juulil– 2. augustil XIII Aavo Otsa Noorte Trompeti Suveakadeemia.
30. juulil–2. augustil Suure-Jaani valla kodukandipäevad.
31. juulil kell 15 koduloolised kõnelused Kondase maja saalis.
1. augustil kell 15 aaretejaht “Linnamäng”, kell 20 LV järvepidu ansambliga Meie Mees.
1–2. augustil VIII lillepäevad Nõrga talus.
2. augustil kell 11 jumalateenistus-kontsert Suure-Jaani kirikus.
2. augustil kell 12 raamatukogupiknik Ilbaku külas Marana kollektsiooniaias.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused
18. juulil kell 11 Lehola-Lembitu külade suvepäev Olustvere staadionil.
19.–22. juulil jalgpallilaager (2001. a sündinud ja nooremad).
30. juulil kell 18 Lehola-Lembitu mängude jalgpalliturniir Suure-Jaani kooli staadionil.
1. augustil XXVIII kergejõustikuvõistlus „Vanade olümpiaalad“ Suure-Jaani kooli
staadionil noortele algusega kell 10.30 ning põhivõistlus täiskasvanutele kell 13.
1. augustil algusega kell 7 registreerimine ja kell 8 kalapüügivõistlus Lehola-Lembitu
mängude raames Suure-Jaani järve ääres.
1. augustil algusega kell 11 Lehola-Lembitu mängude tänavakorvpall meeste arvestuses Suure-Jaani noortekeskuse väljakul .
2. augustil algusega kell 13 Lehola-Lembitu mängude petanki turniir Kondase pargis.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee
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VASTEMÕISA RAHVAMAJA
JUURES JA JÄRVE ÄÄRES

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!

15. juulil kell 17 lustakas kogupere üritus

“SUVEMULL”
Joonistusvõistlus “Mul on minu mull”.
Mitmed ägedad mullivõistlused vee all ja maa
peal.
Mullimasin ja batuudid.
Muud põnevad atraktsioonid lastele.
Kõik osalejad saavad suu magusalt mulliseks.
Võistluste võitjatele on vinged mulliauhinnad või
auhinnamullid.

TULE SINAGI MULLITAMA!
Üritus on kõigile tasuta! Info 526 4590 – Rein.

430 aastat Kootsi
küla esmamainimisest
Ootame kõiki Kootsi-Karjasoo kandiga seotud inimesi

25. juulil kell 12 külapäevale.
Registreerimine alates 11 Kootsi külaplatsil.
Tegevust ja meelelahutust suurtele ja väikestele.
Õpikojad, oksjon.
Piknikukorv kaasa, grillimise võimalus.
Info: 5341 794; kantrikaja@gmail.com

Johann Köleri Fond korraldab
XX Köleri päevade raames
12. augustil kell 9–23
kultuuriõppereisi
„Kodukandist Peipsi veereni“
• Meleski klaasivabriku lugu
• Tartus Eesti Rahva Muuseumi ja muuseumi ehituse
külastus
• Äksi Jääajakeskuse ekspositsioon
• Alatskivi renoveeritud loss (näitused II ja III korrusel)
• Lõunasöök Alatskivi sepikoja trahteris
• J. Liivi talumuuseum
• Peipsiveere vanausuliste külad Kolkja ja Varnja

RAAMATUKOGUPIKNIK
2. augustil kell 12

Marana kollektsioonaias
Ilbaku külas
Kohtume kirjaniku ja tõlkija Indrek Koffiga.

Võta kaasa korvike meie ühisele piknkulauale!
Üritust toetab KÜSK ja Suure-Jaani vallavalitsus
Korraldajad: Vastemõisa raamatukogu ja
Kildu Külade Ühendus MTÜ

31. juulil Kondase maja saalis

kodukandipäevade raames koduloolised kõnelused

„Suure-Jaani vald 10“.
Kell 15 Suurvalla sünnilugu.

Paneeldiskussioonile on palutud Arnold Pastak,
Lembit Kruuse, Jaan Jaska, Priit Toobal jt.
Suupistepaus. Kohalikud tooted.

Kell 16 Kümme suurvalla-aastat.

Kõnelema on palutud Tõnu Aavasalu, Lembit
Kruuse, Avo Järve, Marlen Silm, Anneli Kundla, Mati
Adamson, Merle Rang, Priit Toobal, Aino Viinapuu,
külade ja Johannese koguduse esindajad jt.
Lühiettekannete vahel saab küsida ja kommenteerida.
Suure-Jaani – ajalooline haldus-, majandus-, kultuuri- ja kirikupiirkond – slaidikava Pikkar Joandilt.
Näitus raamatukogus.

Kõikidel objektidel professionaalsed giidid.
NB! Registreerimine ja täpsem teave Viljandi linnaraamatukogu infoletis – 433 8660

Mälestame
Eha Lepik

15.03.1931–29.05.2015

Ivan Pettinen
04.11.1933–01.06.2015

Elli Mitt

18.09.1929–09.06.2015

Jaan Karu

02.04.1948–11.06.2015

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

Suure-Jaani vallas
Metskülas kadunud väike
isane koer, värvuselt
valge, kõrvad pruunid.
Leidjale vaevatasuks 200 €.
Tel 5563 8583 Janika.
Müüa 2-toaline ahjuküttega
korter Kõidamal.
Info telefonil 513 3634.

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Kajari Järvpõllul ja Eiko Raul sündis
poeg DEVON Rau
Merilin Ruusalul ja Rait Kuntol sündis
poeg REVON Kunto
Mirjam ja Aivar Siimonil sündis
poeg ATS

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.

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
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
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
EVA FELDMANN
13.07.1935
ELVI HEINAMAA
15.07.1935
ALIIDEA LUTSIUS
24.07.1935
HEINO POSKA		
03.07.1940
HELVE JAESKI		
10.07.1940
VALVE SIIGUR		
23.07.1940
HELVE ANDRES		
26.07.1940
LUULE MÄLBERG
28.07.1940
ENN KONRAD		
05.07.1945
ANTS JÄRVIK		
07.07.1945
MATTI OLEV		
16.07.1945
SILVIA PEIPS		
22.07.1945
HANS VINGISAAR
02.07.1950
AILI SIMUSTE		
21.07.1950
LEO PANK		
23.07.1955
AARE JOHANSON
28.07.1955
ÜLLE TARS		
31.07.1955
MIRALDA PAIVEL
22.07.1960
VELLO LEITER		
02.07.1965
KALLE JAANISTE
06.07.1965
MARGUS HENN		
08.07.1965
ALVI MIKK		
08.07.1965
MATI SAAR		
12.07.1965
EHA NOVIKOVA		
13.07.1965
AIN LAANE		
15.07.1965
REET HINDRIKS
18.07.1965
KALEV TAKK		
21.07.1965
VIIVE ERNESAKS
23.07.1965
VILJAR LAAN		
26.07.1965
OLAVI UDAM		
29.07.1965
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Juulis ja augustis pühapäeviti kell 20 Suure-Jaani kirikus

õhtumuusika pooltund oreliga.
Kokkuleppel organistiga telefonil 5193 6420 oreliekskursid.
Orelitunnid klahvpillikogemusega mänguhuvilistele.
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

