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Juuni. Kuigi suve alguseni on veel kolm nädalat, on tavaks juunit suvekuuks pidada. Peagi
saavad enamus õpilasigi suvevaheajale.
Teisel juunil toimub Kildu koolis lõpuaktus,
mida on ka lõpetamiseks nimetatud. „Nüüd
nad panevadki meie kooli kinni“ – ka nii olen
kuulnud öeldavat. Loomulikult on mõistetav
see kurbus, mida paljud tunnevad – on ju selles
hoones õppinud nemad ise, nende vanemad ja
vanavanemadki. Kooliajaga on kõigil inimestel
seotud hulk mälestusi. Igasugused suuremad
muudatused kipuvad kellelegi kaasa tooma valu,
kellelegi hirmu, kellelegi nukrust. Ometi on igal
ümberkorraldusel oma eesmärk ning avanema
peaksid uued võimalused. Oli see ju ka siis nii, kui
rohkem kui sada aastat tagasi otsustati Soomaa
servale hiiglasuurena näiv koolimaja ehitada.
Koole on pea kogu aeg „ümber tehtud“ ja
sellega seotud valusaid hetki olen minagi tunda
saanud. Õppisin esimesed kaheksa aastat koolis,
mis oligi vaid 8-klassiline. Kui aga mõned aastad
hiljem keskharidus populaarsust kogus ja pea
normiks sai, muutus seegi kool keskkooliks. Siis
unustati vahepealsete aastate vilistlased ning oodati kokkutulekutele vaid keskkooli lõpetanuid.
Mõne aja pärast hakati küll jälle ka vahepealseid
lõpetanuid kutsuma – aga kõrvaleheitmisest jäi
ikka väike okas hinge, see ei olnud nagu enam
päris see kool, mis enne.
Mõned aastad tagasi võttis reformimine aga
veel suurema hoo ja keskkoolist – nüüd küll juba
gümnaasiumist, mille olin lõpetanud, sai põhikool. See tekitas veel suurema segaduse – põhikooliga ma sidet, et olen siin keskkoolis käinud,
ei tundnud. Minu ajal oli see kool tegelikult olnud
hoopis n-ö puhas keskkool – kontrollimata andmetel ainuke kogu Nõukogude Liidus! Loomulikult tegi olukord mind kurvaks. Kõik toimunu
sundis aga mõtlema sellele, mis on minu jaoks
tegelikult oluline. Ja kuigi ka maja ning kool kui
tervik olid tähtsad, olid kõige tähtsamad inimesed: legendaarsed õpetajad ja toonased kaasõpilased, kellest paljudega siiani päris tihti kokku
saame. See oli hea äratundmine, mis viis kurbuse,
sest kõige olulisem oli ju endine. Ilmselt ei olnud
ma ainuke, kes oli sarnasele järeldusele jõudnud, sest selle aasta aprillis sündis midagi üsna
erilist – väidetavalt ainulaadset vähemalt Eestis:
Viljandis toimus kokkutulek mitte kooli, vaid
õpitu alusel! Ühisele kokkutulekule kogunesid
C. R. Jakobsoni nimelise gümnaasiumi matemaatika-füüsikaklassis ja Viljandi gümnaasiumi
matemaatika-füüsika õppesuunal õppinud. Kuigi
saime kokku riigigümnaasiumi ruumides, kus
enamus kunagi õppinud polnud, tundsime, et
kuulume siia, siin olid meile olulised inimesed –
ja mis võiks veel tähtsam ning rõõmu pakkuvam
olla? Ma arvan, et me tegime ajalugu – siin, Viljandimaal, kus tavaliselt on kahe inimese kohta
kolm erinevat arvamust ning tihti väga raskelt
sündivad kompromissid ja kokkulepped.
Loodan, et ka need Kildu koolis aastate jooksul
õppinud inimesed, keda praegu vana koolihoone mahajätmine kurvaks teeb, leiavad ajapikku
rõõmu uutest võimalustest ja kokkuhoidvast
kogukonnast.
Ilusat suve algust kõigile!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Direktori vastuvõtul.
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Kirev õppeaasta hakkab lõppema
Suure-Jaani kooli teine
õppeaasta hakkab lõppema,
aeg on teha kokkuvõtteid ja
ees ootavad lõpuaktused.
Huvilised, kes hoiavad
kooli tegemistel silma peal
läbi meie kodulehekülje või
sotsiaalmeedia, on kindlasti
märganud, et mööduv õppeaasta oli täis ootusärevust,
kogemusterohkeid sündmusi
ning kirevaid tegemisi.
Kildu koolipere jaoks oli
lõppev kooliaasta üsna ärev.
Sügis tõi endaga uudise, et
Vastemõisa rahvamajja hakatakse üsna pea rajama õppeklasse, et järgneval kooliaastal saaksid kõik Kildu
lapsed õppida Vastemõisa
remonditud majas. Lapsed
on harjunud Vastemõisa lasteaiaga ühistegevusi tegema,
nii ei puudunud ka sellest
õppeaastast sügisene laat,
jõuluaegsed töötoad, õpilaste
etendus ning koostöö raamatukoguga. Koolis käis mitmeid
külalisi ning osaleti toredates
projektides. Õpilased kasvatasid maasikaid ja osalesid Tartu
ülikooli teadusprojektis „Hull
teadlane“. Traditsiooniliselt
korraldab õpilasaktiiv kord
aastas öölaagri, nii ka sel
kevadel. Rahvatantsurühm,
pilliring ja mudilaskoor õppisid mitmeid tantse, laule
ning pillilugusid, et osaleda
jõulukontserdil, „Krõlli“ etenduses, mudilaskooride päeval
ning maakondlikul laulu- ja
tantsupäeval.
Suure-Jaani koolimaja on
aastaga teinud läbi suure stiilimuutuse. Erinevate õpilaste
loovtööde käigus ning kooli

imagojõugu mõtete tulemusena on koolimaja teise ja
kolmanda korruse klassiuksed
saanud lustaka välimuse. Kooli aula juures saab hea ülevaate
Suure-Jaani hariduselust ning
esimese korruse koridor on
täitunud erinevate mõtteteradega. Viimased koolitunnid
aga peetakse juba uuenenud sisehoovis, kuhu rajati
õueklass. Viimastel aastatel
on popiks saanud erinevad
laadad, nii toimus jõululaat,
talvine sporditarvete laat,
naljapäeva laat ning kevadine
laat 9. klassi õpilaste Inessa
ja Anna-Liisa raamatu väljaandmise toetuseks. Sündmustest võeti suurelt ette nii
isadepäeva pereõhtu kui ka
moeetendus. Erinevate vanuseastmete jõulupeod kujunesid samuti väga meeleolukaks.
Õpilasesinduse eestvedamisel
toimusid nii Halloweeni kui
ka Sõbrapäevapidu ja algatati
igakuise võimlemishommiku
traditsioon ning lastele meeldis ka filmiõhtu. Õpilased on
seotud lugematute projektidega ning kool püüab ajaga
kaasas käies neid tehniliste
lahendustega ka jõudumööda
toetada.
Sürgavere õpilaste ja lasteaialaste lustakal aastal oli
mitmeid toredaid matkasid,
ekskursioone ja teemapäevi.
Käidi nii maisipõldude vahel
seiklemas kui Pärnus teatris
etendust vaatamas ning isadepäeval täitus maja lustakate
perede ühistegevusega. Advendiajast mäletavad lapsed
kindlasti jõuluhommikuid ja
kevadeks oskavad kõik veidi
rohkem vene-keelt, sest mudi-

laskoori juhendaja Anton õpetab lastele ka oma emakeelt.
Suuri ettevalmistusi tehti mereteemaliseks kevadkontserdiks ja kõik jäävad meenutama suurt tehnikapäeva.
Tääksi õpilased ja lasteaialapsed on samuti harjunud
käima käsikäes ning tegema
võimalusel ühistegevusi. Nii
haaras õpetaja Helve akordioni ühes ja läks koos lastega
kooliõpilastele marti jooksma.
Aasta jooksul toimus kaks
toredat pereõhtut, kus lapsed
ja vanemad said koos lustakalt aega veeta. Laste meeli
köitsid erinevad väljasõidud,
sportlikud päevad ja mitmed
ühistegevused koos teiste
majade õpilastega.
Õppeaasta alguses võtsime endale eesmärgi korraldada erinevaid sündmusi
erinevates õppekohtades.
Nii korraldati Kildul algklasside uurimustööde päev
ning sportlik päev koos nutiorienteerumise ja Liiduvere
ringi jooksuga. Suure-Jaanis
toimus kooliaasta avaaktus;
jõulukontsert; kaks direktori
tänuvastuvõttu; 6.–7. klasside
„KEAT“ koolitus. Sürgaveres
suur tehnikapäev ning kadripäeva pidasid Sürgavere
õpilased Tääksis. Tääksis jäi
küll lume puuduse tõttu ära
suurelt plaanitud vastlapäev,
aga lapsed said seevastu osaleda teistel ühisüritustel ja
koos Sürgavere õpilastega
ujumist õppimas käia. Samuti
proovisid kehalise kasvatuse
õpetajad ja treenerid võistlustele kaasa võtta erinevate
õppekohtade õpilasi.

Hoolekogu ettepanekul
korraldati õppeaasta jooksul
lastevanemate kooli raames
mitmeid loenguid. Räägiti
internetiohtudest; sõltuvustest
nii alkoholi kui narkootiliste
ainete näol ning tervislikust
toitumisest. Samuti võtsime
eesmärgiks olla lastevanematele avatumad ning kevadel
toimusid kõigis majades avatud uste päevad ja lastevanemate üldkoosolekud.
Meie kooliaastat jäävad
lõpetama järgmised sündmused.
2. juunil 9.30 Suure-Jaanis
põhikooli ja gümnaasiumi
ühisaktus koos kiituskaartide
ja õpetajate tänamisega.
2. juunil kell 10 Sürgaveres
pidulik kooliaasta lõpetamine.
2. juunil kell 16 Kildu kooliaasta lõpuaktus. Külla oodatakse kõiki huvilisi ja vilistlasi,
kes soovivad osa saada viimasest aktusest Kildu koolimajas.
3. juuni kell 10 Tääksi kooli
ja lasteaia ühine kevadkontsert. Kavas etteasted, mängud
ja kringli söömine.
17. juunil kell 12 kõigi
töötajate tänuvastuvõtt SuureJaani koolimajas.
18. juunil kell 12 SuureJaani koolimaja aulas 9. klassi
lõpuaktus.
20. juunil võtavad õpetajad
aasta kokku ühiste mõttetalgutega.
Ilusat suve soovides
Siivi Tõnuri
Suure-Jaani kooli
huvijuht
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DETAILPLANEERING
Suure-Jaani vallavolikogu kehtestas 28.04.2016 oma
otsusega Suure-Jaani linnas Pärnu tn 2, 4 ja J. Köleri
tn 1 kinnistute detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on Pärnu tn 2, 4 kinnistule
Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse hoonete püstitamiseks ja planeeringu alale selle funktsioneerimiseks
vajalike hoonete ning taristu rajamiseks ehituslike
projekteerimistingimuste määramine.
Planeeritav ala on ligikaudu 1,7 ha, hõlmates Pärnu tn
2, Pärnu tn 4 ja J. Köleri tn 1 kinnistu osa ning piirneb
Pärnu, J. Köleri tänava, Sangari tänava, Sangari tn 2,
Sangari tn 6, Pärnu tn 6a, ja J. Köleri tn 3 kinnistuga.

SUURE-JAANI KOOL

ootab oma meeskonda alates 2016./17. õppeaastast
•
•
•
•
•
•

VENE KEELE ÕPETAJAT (täiskoormus)
MATEMAATIKAÕPETAJAT (osaline koormus)
ÕPIABIÕPETAJAT (osaline koormus)
PIKAPÄEVARÜHMA ÕPETAJAT (15 tundi nädalas)
INGLISE KEELE ÕPETAJAT Tääksi ja Kildu õppekohta
(osaline koormus)
LASTEAIAÕPETAJAT Tääksi õppekohta töötaja dekreetpuhkuse ajaks

Kandidaadil on:
•
•
•

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või
õpetajakutse;
väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
avatus ja valmisolek uuendustele.

Lisaks võtame alates 15. augustist 2016 tööle

• KOOLI PEAKOKA
• ABIKOKK-SÖÖKLATÖÖLISE
Kandidaatidel on soovitavalt erialane väljaõpe, eelnev töökogemus, hea pingetaluvus ning meeskonnatöövalmidus.

Meie pakume:
•
•
•

meeldivat töökeskkonda, toetavat ja heasoovlikku kollektiivi;
võimalust rakendada oma ideid ja ettevõtlikkust kooli
arendamisel;
abi elamispinna leidmisel.

Konkursist osavõtuks saata avaldus ja motivatsioonikiri, CV ning
haridus tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 20. juunil 2016
aadressile direktor@sjk.edu.ee
Lisainfo direktor Epp Välba, telefon 437 2050, www.sjk.edu.ee

Suure-Jaani Vallavolikogus
26.05.2016

Kehtestati Olustvere põhikooli arengukava aastateks 2016–2020;
kehtestati Suure-Jaani vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri,
koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise ning muutmise kord;
loeti esimest korda Suure-Jaani valla teedel tolmutõrje läbiviimise
korda;
otsustati taotleda munitsipaalomandisse 22 maatükki;
määrati Olustvere al liikluspindadele koha-aadress ja pikendati
neid;
otsustati Tääksi k Reinu kinnistule seada avalikul suulisel enampakkumisel hoonestusõigus;
otsustati osta omanikelt Suure-Jaani–Olustvere kergliiklustee alla
jäävad maatükid;
kinnitati valla 2015. majandusaasta aruanne;
loeti esimest korda valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise
korda;
loeti esimest korda valla arengukavade koostamise, muutmise ja
kinnitamise korda;
kehtestati ehitusseadustikuga ja planeerimisseadusega määratud
kohustuste delegeerimise määrus;
valiti revisjonikomisjoni esimeheks Siiri Kruuse ja aseesimeheks
Jüri Sulg.

Suure-Jaani Vallavalitsuses
05.05.2016

Kinnitati Kildu k Kooli katastriüksuse avaliku suulise enampakkumise tulemused, katastriüksus müüdi enampakkumise võitnud
OÜle Kuusiku Tall hinnaga 50 000 eurot;
tegevusalalt Seltsitegevus eraldati Tiiu Siimule 1000 eurot Rimini
festivalil osalemise ja Ain Arulale 400 eurot „Viljandimaa lõõtspillipäevade 2016“ kulude osaliseks katteks;
määrati Lahmuse k Risti, Põhjaka k Antsupeedi ja Metskülas Kurika-Peetri kinnistute jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
anti nõusolek nelja vaba maatüki riigi omandisse jätmisega;
eraldati reservfondist Suure-Jaani lasteaiale Sipsik 945 eurot
päästeameti ettekirjutuse täitmiseks ja tuleohutusnõuete rikkumise
likvideerimiseks;
otsustati väljastada ehitusluba Sürgavere k Sürgavere tee 11 spordiväljaku rajamiseks;
määrati hooldaja raske puudega lapsele, hooldamise eest makstakse toetust 19,18 eurot kuus;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras olevale 33 perele kokku 1803 eurot;
väljastati kasutusluba Kootsi k Kääramäe kinnistule püstitatud
omapuhasti kasutusele võtmiseks;
anti välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri Rein Vendlale SuureJaanis puhkpillitraditsiooni pikaaegse hoidmise ja aktiivse tegevuse
eest rahvusvahelise noorte kultuurikoostöö vallas ning seoses 70.
sünnipäevaga.

12.05.2016

TÄHELEPANU

avalike ürituste korraldajad
Tuletame ürituste korraldajatele meelde, et vastavalt
Suure-Jaani valla avalike ürituste korraldamise korra
§ 2 lõikele (1) tuleb taotlus vallavalitsusele esitada
hiljemalt 2 nädalat enne ürituse toimumist.

TEADE
Koerte ja kasside kohustuslik
marutaudi vastu vaktsineerimine
toimub:

12. juunil 2016
kell 9.00–9.20
kell 9.30–9.45
kell 9.50–10.10
kell 10.30–11.00
kell 11.10–11.20
kell 11.25–11.45
kell 11.50–12.10
kell 12.15–12.25
kell 12.30–12.45
kell 12.50–13.00
kell 13.20–13.45
kell 14.00–14.20
kell 14.30–14.50
kell 15.00–15.20
kell 15.25–15.45
kell 15.50–16.10
kell 16.20–16.30

Jälevere
Reegoldi bussipeatus
Lõhavere bussipeatus
Lahmuse bussipeatus
Sakala bussipeatus
Vihiküla bussipeatus
Vanaõue bussipeatus
Nõmmitsa bussipeatus
Kootsi bussipeatus
Pikkmetsa bussipeatus
Võlli
Jaska bussipeatus
Mudiste kaupluse juures
Võivaku
Kuhjavere bussipeatus
Aimla bussipeatus
Ülde bussipeatus

Vaktsineerimine on kohustuslik kõikidele kassidele ja
koertele. Vaktsineerimise tasu on 2 eurot ühelt loomaomanikult.
Info telefonilt 509 1526.
Ivan Ignatov, Suure-Jaani valla volitatud veterinaararst

Muudeti Kildu k Kooli katastriüksuse maa sihtotstarvet;
rahuldati Suure-Jaani kultuurimaja taotlus korraldada 14. mail
Heliloojate Kappide majamuuseumi hoovis avalik üritus „Muuseumiöö „Öös on laineid““ ja Suure-Jaani noortekeskuse taotlus
korraldada 29. mail noortekeskuse vabaajaväljakul avalik üritus
“Parim pühapäev perega“;
kehtestati valla poolt suvel korraldatavate laste suvelaagrite osalustasud: puhkelaager ”Mürsikud” 5 päeva 40 €, töölaager ”Noortelt
noortele” 10 päeva 8 €, jalgpallilaager 5 päeva 25 €, „Segasumma suvelaager“ 3 päeva 20 €, seikluslaager “Tean, et suudan“ 5 päeva 50 €;
väljastati kaks liikumispuudega isiku parkimiskaarti;
määrati Kobruvere küla Toominga ja Saare kinnistute jagamisel
moodustatavate uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
tunnistati kehtetuks ehitusluba Suure-Jaani l Tallinna 11 kõrvalhoone rekonstrueerimiseks;
väljastati ehitusload Suure-Jaani – Olustvere tee (tee number
24116) lõigule 1,960–6,086 km jalgratta- ja jalgtee rajamiseks ning
Sandra k Ingatsi, Soomaa metskond 11 ja Soomaa rahvuspark 51
katastriüksustel asuva Ingatsi õpperaja rekonstrueerimiseks;
muudeti valla korraldatud jäätmeveo tingimusi 13 jäätmetekkekohal;
hüvitati ühele isikule tolmutõrje kulud.

18.05.2016

Eraldati reservfondist MTÜle Tääksi Spordiakadeemia 4000 eurot
projekti „Tääksi koolimajja 2. korruse endistesse klassiruumidesse
rajatava 24-kohalise õpilaskodu ehitus” kaasfinantseeringuks;
rahuldati MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga taotlus korraldada
28. mail Suure-Jaani paisjärve kaldal avalik üritus „Spinningupüügivõistlus 2016“;
väljastati ehitusluba Suure-Jaani l Pärnu tn 2 tuletõrjekuuri osaliseks lammutamiseks ja Pärnu tn 4 asuva kultuurimaja täielikuks
lammutamiseks;
otsustati ostueesõigusega erastada Suure-Jaani l Põllu tn 1b katastriüksus suurusega 700 m² hoonete omanikule;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus seltsingule JäRäVi 400 eurot
ratsaspordivõistluse „Paemurru karikas 2016“ kulude osaliseks
katteks;
otsustati tasuda SA-le Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus sügava
puudega vanuri hoolduskulude puuduolev osa alates ravi lõppemisest.

25.05.2016

Kehtestati hallatavate asutuste rendi jm teenuste hinnad;
tutvuti Suure-Jaani kooli Sürgavere õppekoha ruumidega ning
arutati ruumide jaotamise komisjoni ettepanekuid;
kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti „Kootsi küla
Kääramäe talu puurkaevu ja omapuhasti rajamine” aruanne;
otsustati tasuda Sürgavere tehnikapäeva kulusid 400 € ulatuses,
väljastati kaks liikumispuudega isiku parkimiskaarti;
otsustati ostueesõigusega erastada Olustvere al Järve tn 10 maa
hoonete omanikule;
muudeti kahe jäätmetekkekoha jäätmeveo tingimusi;
väljastati MTÜle spordiklubi Daigo nõusolek laagri korraldamiseks Lahmuse koolis;
kinnitati projekteerimistingimused Tääksi k Tammi kinnistule
elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
väljastati ehitusload Metskülas Männikivi mü üksikelamu
püstitamiseks ja Mäekülas Karumäe mü üksikelamu laiendamiseks;
otsustati 12 kuu võrra pikendada kaubiku RENAULT TRAFIC
KOMBI kasutusrendi lepingut;
hüvitati ühele isikule tolmutõrje kulud;
rahuldati Suure-Jaani kooli Sürgavere õppekoha taotlus korraldada
27. mail avalik üritus „Sürgavere tehnikapäev“;
otsustati lõpetada hooldajatoetuse maksmine sügava puudega
isiku hooldamise eest seoses hooldatava tervisliku seisundi halvenemise ja ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamisega;
otsustati tasuda SA-le Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus sügava
puudega vanuri hoolduskulude puuduolev osa alates ravi lõppemisest.
määrati mais 2016 valla eelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest toimetulekutoetust üksi elavatele isikutele ja perekonnale, kelle kuu netosissetulek on alla kehtestatud toimetulekupiiri, 1508,70
€ vastavalt taotlejate nimekirjale;
anti välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri Hugo Hommikule
pikaajalise töö eest spordielu edendamisel ning seoses 75. sünnipäevaga;
anti välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri Maie Tederile pikaajalise töö eest Olustvere lasteaias Piilu ja seoses pensionile jäämisega.

31.05.2016

Määrati sotsiaaltoetuseid 35 perele kokku 1811 eurot;
kinnitati Kõidama-Olustvere kergliiklustee ehitustööde omanikujärelevalve tegemiseks korraldatud hinnapäringu tulemused,
omanikujärelevalvet hakkab tegema Taalri Varahaldus AS;
nimetati konkursi “Kaunis Kodu” hindamiskomisjon: Leili Kuusk,
Tiiu Umal (esimees), Tiiu Siim, Karina Pärl ja Kalevi Kaur;
kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Mudiste küla Puiestee ja Allika talu puurkaevu ja veetrassi rajamine”
aruanne koos täitmise eelarvega;
pikendati Vastemõisa raamatukogu ajutist sulgemist kuni 30.
juunini 2016 ehitustööde tõttu;
kuulati infot vajadusest rajada Suure-Jaani Ruusi teele parkla;
eraldati tegevusalalt Sport Jarmo Randmäele toetust 200 eurot
osalemiseks Saksamaal peetaval jalgpalliturniiril,
väljastati avaliku ürituse luba Suure-Jaani kooli ja Suure-Jaani
gümnaasiumi õppeaasta ühise lõpuaktuseks 2. juunil.

Haldusreformi arengud Põhja-Viljandimaal
Suure-Jaani vallavolikogu
võttis 28. aprilli istungil vastu
otsuse teha Põhja-Viljandimaa
omavalitsustele: Võhma linnale, Kõo, Kolga-Jaani ja Kõpu
vallale ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
võimaliku uue omavalitsuse
moodustamiseks järgmiste
kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt.
Tänase päeva seisuga on meie
ettepanekule vastanud Kõpu
ja Kolga-Jaani, neist Kõpu vald
otsustas tulla läbirääkimistele
ja Kolga-Jaani vald ei soovinud
tulla Põhja-Viljandimaa ühinemisläbirääkimistele.

Suure-Jaani valla ajutise
haldusreformikomisjoni esimees Arnold Pastak ja arendusnõunik Kalevi Kaur osalesid
18. mail Võhma linna ja Kõo
valla volikogude ühiskoosolekul, kus nimetatud volikogud
vaagisid neile laekunud ettepanekuid ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks. Koosolekul osales ka Viljandi Omavalitsuste Liidu koordinaator Hellar
Mutle, et tutvustada Viljandi
valla liitumisettepanekut. Meie
tutvustasime võimalikke tulevikuarenguid juhuks kui otsustatakse meiega ühinemisläbirääkimistele tulla. Kõo vallavo-

likogu kogunes uuesti teemat
arutama 31. mail ja valida tuleb
neil kolm ettepaneku vahel:
laual on ettepanekud Viljandi
vallalt, Põltsamaa vallalt ja
Suure-Jaani vallalt. Võhma linnavolikogu koguneb 8. juunil
ja neilgi on kolm ettepanekut.
Peale naabrite otsuseid saame
tegevusi edasi planeerida ja
võimaliku ühinemisprotsessi
alustada – kaasates võimalikult
palju vallakodanikke.
Olulised mõtted võimaliku
ühinemise protsessi juurde:
vallakodanike jaoks ei tohi
ühinemisega seoses ühegi teenuse kättesaadavus muutuda

halvemaks või sootuks piirkonnast kaduda;
ühinemisläbirääkimistesse
kaasatakse võimalikult palju
erinevate valdkondade asjast
huvitatud vallakodanikke ja
protsess peab toimuma avalikkuse pilgu all: valdade ajalehed, kodulehed, koosolekud
jne;
ühinevas omavalitsuses kujundada valla teiseks keskuseks
Võhma, tagamaks piirkonna
kodanikele vajalikud teenused
võimalikult lähedal.
Kalevi Kaur

arendusnõunik
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Rumeenia – midagi enamat kui lihtsalt
Draakula ja vampiiride riik

FOTO: Erakogust

Nii parimad kui ka
halvimad asjad juhtuvad elus tihtipeale ootamatult. Seekord tabas
mind rõõmus uudis,
kui ootamatult tuli kutse noorsootöötajate seminarile Rumeeniasse.
Antud seminar toimus
6.–15. mail Branis, Brasovis Transilvaania mägedes. Osalejaid oli Eestist,
Rumeeniast, Iirimaalt,
Bulgaariast, Türgist ning
Hispaaniast. Koolitus
käsitles Jukava mittefor-

maalse õppe meetodit,
mis seisneb õppimises
läbi erinevate mängude
mängimise ja lisaks ka
erinevate loovust arendavate tegevuste läbiviimises.
Õppisime, kuidas lapsi veelgi paremini läbi
mängimise õpetada. Kuidas luua neile sobivat ja
toetavat keskkonda, kus
nad saavad olla loovad
ning rakendada oma oskusi ja teadmisi. Laagris
käsitleti põhimõtet, et me

kõik oleme laste ning ka
teiste inimeste jaoks eeskujud ning lastega töötades tuleb osata luua sobiv
atmosfäär ning leida tee
nende mõttemaailma.
Tõdesime üheskoos, et
lapsed on väga arukad
ning tihtipeale näevad
nad meist läbi ja tajuvad
asju palju paremini ning
lihtsamalt kui me ise.
Koolitusel arendasin
enda oskusi ja teadmisi
noorsootöö valdkonnas.
Lisaks viisime ka ühes

Rumeenia lasteaias ja
koolis läbi õpitud meetodi õpitoa, kus minu
grupp tegeles kolme kuni
viie aastaste lastega. Antud kogemus oli väga
põnev ja huvitav, sest
noortekeskuses me nii
väikeste lastega väga
tihti kokku ei puutu ning
põnev oli nendega erinevaid loovaid tegevusi
läbi viia.
Lisaks sain võimaluse
näha ja avastada kauneid
Transilvaania mägesid
ja loodust. Rumeenia
on väga põnev riik ning
kindlasti soovitan seda
võimalusel külastada.
Põnev oli viibida nõnda
ilusas maakohas, sest see
meenutas nii väga kodulinna Suure-Jaanit. Olen
tänulik, et sain taolise
võimaluse osaliseks!
Nähtud said nii mäed
kui ka metsad, kuid vampiirid ja hr Draakula jäid
paraku seekord leidmata.
Järgmise korrani, Rumeenia!
Kate Kasvo

Suure-Jaani noortekeskuse noorsootöötaja

Kaugelt paistab
On ütlemine, et kaugelt paistab paremini.
Vahel on tõesti vaja
kaugemalt vaadata, et
millestki igapäevaseks
muutunust ja tavalisena
tunduvast paremini aru
saada.
Nähes Suure-Jaani
muusikafestivali käesoleva aasta kava, oli üks
kaugemalt pärit inimene
ääretult imestunud: „Kas
nii väikeses kohas nagu
Suure-Jaani, on tõesti võimalik kahel järjestikusel
õhtul sümfooniaorkestrit
kuulata?“ Veel suurem
oli tema imestus, kui ta
kuulis, et Eesti Riiklikku
Sümfooniaorkestrit on
suurejaanilastel võimalik
igal suvel kuulata. „Olete
õnnelikus seisus – tegelikult on väga vähestel
selline võimalus“. Kuid
kas oleme ise seda hinnata osanud? Kas oleme
sellest erakordsusest aru
saanud? Kas oleme meile
pakutud erakordsest võimalusest kinni haaranud?
Kindlasti on neidki,
kes pole siiani kordagi
julgenud sümfooniaorkestrit kuulama tulla – nii
mõnigi ütleb, et ei saa

Looduseuurijad
kogunevad Olustveres
Juulikuu alguses, 2.–3. juulil kogunevad Suure-Jaani
vallas Olustveres looduseuurijad Eesti erinevaist paigust –
toimuvad Eesti Looduseuurijate Seltsi 39. looduseuurijate
päevad. See on traditsiooniline üritus, kus saavad kokku nii
noored kui ka vanad, zooloogid ja botaanikud, mükoloogid
ja geoloogid. Igal aastal mõnes huvitavas paigas toimuva
ürituse eesmärgiks on tulla välja oma igapäevasest tavalistest laboritest ja auditooriumidest ning tutvuda mõne Eesti
kauni paiga looduse ja vaatamisväärsustega.
Kahepäevase ürituse esimesel päeval kuulatakse Olustvere teenindus- ja majanduskooli ruumides ettekandeid
kohalikust loodusest ning tehakse õppekäike loodusesse. Teisel päeval on ekskursioonid valla põnevamatesse
paikadesse. Kui vallarahva seas on loodushuvilisi, ootame
ka neid meie üritusest osa saama!
Eesti Looduseuurijate Selts asutati 1853. aastal. Seltsi
asutajaliikmed, kes olid suures osas toonase Tartu Ülikooli
õppejõud, seadsid oma põhiülesandeks Liivimaa ja lähialade looduse teadusliku uurimise ja kirjeldamise. Esimesed
15 tegutsemisaastat oli selts seotud Liivimaa Üldkasuliku
ja Ökonoomilise Sotsieteediga, aastast 1878 aga Tartu Ülikooliga ning seltsi juhtimise ja tegevusega olid peamiselt
seotud siinsed balti-saksa päritolu teadlased, maade- ja looduseuurijad. Seltsi esimeseks presidendiks oli Carl Eduard
v. Liphardt, Raadi mõisa omanik ja tolle-aegses Euroopas
tunnustatud kunstitundja. Läbi aja on seltsi juhtinud paljud
kuulsad ja tunnustatud inimesed, nagu näiteks Karl Ernst
v. Baer, Edmund August Russow, Johannes Piiper, Theodor
Lippmaa, Eerik Kumari jt. 1946. aastast alates kuulub Eesti
LUS Eesti Teaduste Akadeemia juurde. Seltsi põhiülesanne
on aastatega jäänud suuresti samaks – teaduslikult uurida,
kirjeldada ja ning oma tegevusega aidata kaitsta Eesti loodust. Tähtsal kohal on ka seltsi kirjastustegevus. Viimastel
aastatel on ilmunud näiteks eestikeelsed C. Darwini teosed
„Autobiograafia“, „Liikide tekkimine“ ja “Inimese põlvnemine“.
Seltsil on ka oma raamatukogu, kus on väga suur vanema
loodusteaduslike ajakirjade kogu, aga ka palju uuemat ornitoloogia-, entomoloogia-, mükoloogia-alast perioodikat. Seal
on nii uusi loodusteaduslikke kui ka väga vanu raamatud,
millest mõned pärinevad 16. sajandist, näiteks G. Rondelet’
monograafia merekaladest“ Libri de piscibus marinis, in quibus
verae piscium effigies expressae sunt“, Lugduni [Lyon], 1554;
A. Loniceruse „Kreuterbuch“, Frankfurt am Main,1582;
L.Rauwolfi „Aigentliche beschreibung der Raiß, so er vor diser zeit gegen Auffgang inn die Morgenländer...“, Lauingen,
1582. Raamatukogu on võimalik kasutada kõigil huvilistel.
Ulje Natus

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused

17.–23. juunil XIX Suure-Jaani muusikafestival.
19. juunil aiakohvikute päev Suure-Jaanis.
22. juunil kell 18 Paala jaanituli.
23. juunil kell 13 Suure-Jaani lauluväljakul maakaitsepäev. Kell 15.45 rongkäik
Ilmatari tänavalt Lembitu platsile, kell 16 pidulik aktus.
23. juunil kell 19 Sürgavere jaanituli. Tantsuks mängib Mihkel Pajupuu.
23. juunil kell 21 Suure-Jaani jaanituli. Tantsuks mängib ansambel Viiser.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused
ERSO ja Darrell Ang.

sellisest muusikast aru.
Ehk polegi vaja püüda
aru saada – piisab kaunite helide nautimisest?
Julgustan kõiki sel aastal proovima – Mozarti
Reekviemi kaunid helid peaksid iga inimese
hinge pugema ja tema
meeli liigutama. Ja sedagi
võib lubada, et sümfoonia
kuulamine raadiost erineb päris palju elamusest
kontserdisaalis. Sel korral

FOTO: Jaanus Siim

on lisaks veel mitu n-ö
boonust: ERSO kõrval astub üles ka lõunanaabrite
esinduskollektiiv – segakoor Latvija; dirigendiks
on Grammy nominent
Darrell Ang, Singapurist
pärit noor dirigent, kes
tundus eelmisel korral
Suure-Jaanis ERSO-t juhatades dirigendipuldis
tantsivat või hetketi lausa
lendu minevat; Mozartile lisaks saab kuulata

peaaegu kohaliku mehe
– Suure-Jaani valla aukodaniku – Andres Uibo
Sümfooniat nr 1, millel
pealkirjaks „Apocalypsis
Symphony“.
Kohtumiseni erakordsel sündmusel, sümfooniaorkestri kontserdil
– teil kõigil on võimalik
sellest erakordsusest soovi korral osa saada.
Leili Kuusk

4. juunil kell 10 Suure-Jaani kooli staadionil Lehola-Lembitu mängude
kergejõustikuvõistlus.
13.–17. juuni jalgpallilaager.
20.–22. juuni „Segasumma suvelaager“.
2.–3. juuli XXIV Eesti valdade suvemängud Vändras.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

Muud

2. juunil kell 16 Kildu koolimajas kooliaasta lõpuaktus. Külla oodatakse kõiki huvilisi
ja vilistlasi, kes soovivad osa saada viimasest aktusest Kildu koolimajas.
7. ja 21. juunil kell 11–12 aktsiaseltsi Swedbank nõustaja Suure-Jaani vallavalitsuses
(Lembitu pst 42) ruumis 210 (II korrus).
2.–3. juulil Olustveres Eesti Loodusuurijate Seltsi 39. loodusuurijate päevad.
8. juulil Suure-Jaani keskväljakul rattaretke „Tahan sõita ohutult“ maanteeameti ja
politsei infotelk ja jalgratta vigursõidurada. Võimalus kontrollida jalgratta tehnilist
korrasolekut, lastele jagatakse ohutusvarustust: kiivreid, helkureid jm.
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Loodusnädal Olustvere põhikoolis
2.–5. mail toimus meie
koolis loodusnädal, kus
oli palju põnevat ja käis
külas huvitavaid inimesi.
Esmaspäeval külastas
meid Kristi Parro maaülikoolist, kes juhendas
metsanduse töötuba. Saime
teadmisi metsa eluringist,
puu vanuse, kõrguse ja
laiuse määramisest. Ta näitas oma elukutse ja erialaga
seotud tööriistu.
Teisipäeval käis koolile
katseid tegemas Tartu ülikooli teadusbuss. Katsed
olid vägevad. Näiteks: pandi CD-plaat ja elektripirn
mikrolaineahju. Plaat kõrbes täiesti ära ja lambipirn
muutis värvi. Üks tüdruk ja
poiss pidid puhuma topsikusse niikaua kuni lillakas
kaaliumpermanganaadi lahus muutus läbipaistvaks.
Oma esinemise lõpetasid
nad suure pauguga.

FOTO: Erakogust

Samal päeval käis meil
rääkimas juba tuttav Reet
Vaiksalu keskkonnaametis,
kes tutvustas selle aasta tegijaid: mäkra, rasvatihast, kuslapuud ja mustlaik-apollot.
Kolmapäeval oli loeng
ja praktilised ülesanded

looduskaitsest. Kõige lahedam oli sellel päeval Lotte
loodusmäng, mille tegid
eriti huvitavaks puutetundlikud pliiatsid.
Neljapäeval korraldas
õpetaja Annika Kala loodusteemalise põrandamängu, kus iga klass pani nä-

dala jooksul saadud teadmised proovile. Meie kooli
saalipõrandal on sinised ja
kollased ruudud. Kui õpilane sattus kollasele ruudule,
ootas teda kevadiste taimede tundmine. Sinistele ruutudele sattudes tuli vastata
erinevatele küsimustele või

arvata loomade hääli.
Loodusnädala lõpetas
hästi põnev loeng Teravmägedest, ma kuulasin
seda suure huviga. Teravmägedest rääkis ja näitas
pilte minu klassivenna isa
Marko Kübarsepp. Ta tutvustas, milline peab olema
matkavarustus väga külmas kliimas. Elevust tekitas teadmine, et kui elada
järjest kolm nädalat telgis
ja külmas ning lõpuks sooja
kätte sattudes on inimesel
raske kohaneda ja inimene
läheb paiste, organismis
toimub siis paisumine.
Loodusnädal rikastas
minu maailma ja loodan
järgmisel aastal taas kohtuda huvitavate inimestega.
Nelle Kala ja
Mall Vaikla
Olustvere põhikooli
viiendast klassist,
õpetaja Annika Kala

Õppeaasta gümnaasiumis
2015–2016 õppeaasta on
olnud Suure-Jaani gümnaasiumi jaoks teguderohke. Õppeaasta alguses
oli oluliseks muutuseks
õpilaste suur huvi õpingute
jätkamise vastu Suure-Jaani gümnaasiumis. Sügisel
alustanud lennus on 28
õpilast, aasta varem alustas 11 õpilast. Väga heade
tulemustega on silma paistnud maadluspoisid, kes on
saavutanud häid tulemusi
Eestis ja välismaal, nt Kevin
Ervald on Eesti ja Soome
meister.
Õpilased on olnud tublid ja tegusad. Tänane 11.
klass paistab silma ühtehoiu ja sihikindla suhtumisega õppetöösse. Abituriendid on andnud aasta
jooksul endast parima,
et lõpetada gümnaasium
võimalikult heade tulemustega. Õpetajad on teinud
head tööd, panustades lisaks aine õpetamisele ka
põhikooli ja gümnaasiumi

arendusse. Koostöö on
kindlasti selle õppeaasta
üks olulisemaid märksõnu.
Suur tänu teile õpetajad
paindlikkuse, töökuse ja
kannatlikkuse eest!
Aasta jooksul oleme
loonud uusi tulevikku suunatud kontakte ning äratanud ellu vanu traditsioone
ja tegevusi. Spordisuuna
arendamiseks oleme pidanud läbirääkimisi TÜ
Pärnu Kolledžiga, Eesti
Maadlusliidu, Eesti Jalgpalliliidu ja olümpiakomitee esindajatega. Sügisest
on võimalik gümnaasiumis lisaks maadlussuunale
pakkuda õppimisvõimalusi ka jalgpalli ja kergejõustiku huvilistele. Tääksi
spordiakadeemia aktiivsete
arendajate eestvedamisel ja
ettevõtjate toel on valmimas õpilaskodu, kuhu on
võimalik majutada SuureJaani kaugemalt käivaid
õpilasi. Esimesed avaldused on juba laekunud.

Rõõm on tõdeda, et põhikooli lõpetajad tunnevad
suurt huvi gümnaasiumi hea käekäigu vastu ja
teevad ka omapoolseid
ettepanekuid, mida nad
sooviksid õppida ja kuidas saaks õppetööd kaasaegsemaks muuta. Kergejõustiku valik maadluse ja
jalgpalli kõrval on tulnud
just õpilaste poolse ideena
ning loovusesuuna huvi on
leidnud toetust üheaegselt
nii õpilaste kui õpetajate
mõttetalgutel.
Huvikooli ja gümnaasiumi õpetajate hea koostöö
arengukava aruteludel on
viinud lahenduseni, kus
koos huvikooli õpetajatega
on väljatöötamisel loovuse
õppekava. Õpilane, kelle
valik gümnaasiumi lõpetamisel võiks olla Viljandi
kultuuriakadeemia, saaks
eelteadmised ja esmase
kogemuse just loovuse
suunal.

Sotsiaalsuuna õppekavas jätkame õppimisvõimaluste arendamisega. Lisaks
õpingutele klassiruumis
saavad õpilased lisaloenguid ekspertidelt.
Arengukava koostades oleme ühiselt leidnud, et kutsekoolide õppevõimalused pakuvad
gümnaasiumi lõpetajatele
häid väljavaateid ameti
omandamisel. Sellest lähtuvalt tahame juba sügisest
pakkuda gümnaasiumi
õpilastele võimalust valida
kutsesuund, mis võib olla
õpilase haridustee jätkamisel üheks praktiliseks
valikuks. Töötame välja õppekava, mis looks
eeldused gümnaasiumi
lõpetajal suunduda sobivale kutsekooli erialale, kus
eeldatakse gümnaasiumi
haridust. Kutsesuund on
võimalik valik spordi- ja
sotsiaalsuuna kõrval.
Meeleolukamad sündmused on olnud välja-

sõidud teatrisse, Tartu
tervishoiu kõrgkooli külastus, 11. klassi kolmepäevane riigikaitselaager
(vihmas ja tuules), õpilaste
uurimistööde kaitsmised,
õpilasfilmi esitlus, külalislektorid, jõululõuna, 12.
klassi õpilaste korraldatud
jõulupidu, vastlapäeva tähistamine, kõnevõistlus,
torditurniir võrkpallis ja
abiturientide tutipidu.
Töö käib ja me liigume
edasi!
Evald Sepp

FOTO: Erakogust

Kaunil lehekuu õhtupoolikul võis Kõidamal
näha tavalisest enam au-

tosid ja inimesi. Ilmataat
oli sel päeval heas tujus,
ega võtnud nõuks meie

üritust ära rikkuda. Kõik
ruttasid kontserdile. No
ei saa ju jätta nautimata

Sürgavere külas tähistati
seda kaardi järgi orienteerumisega. Paika oli pandud
7 kontrollpunkti, mis tuli läbida ja igas punktis 1–2 ülesannet täita. Üks ülesannetest
puudutas kindlasti euroopa
teemat ja teine oli põnev
vigur- või nuputamisküsimus. Rada said läbida hommikupoolikul kooliõpilased
– vaatlejaks oli tulnud Viljandimaa Directi teabekeskuse
esindaja – ja õhtupoolikul
kõik külaelanikud.
Kogemus oli vahva ja
üsna õpetlik, sest nii mõnegi
küsimuse vastus, kui sa seda
ei teadnud, oli peidetud teksti
sisse. Tutvuda sai „Tere“
kirjapildiga erinevates keeltes. Lisaks asetsesid mõned
punktid sellises kohas, kuhu
mõni külaelanik polnud sattunudki. Lisaboonuseks oli
veel fantastiline kevadilm
oma ilu ja lõhnadega.
Lasteaiarühm Vembu, kes
veel väga hästi lugeda ei oska,
joonistas asfaldile erinevate
riikide rahvuslilli, mida ka
õhtused orienteerujad imetlemas käisid.
Küsimus suurele ringile:
Kas keegi oskab ära arvata, millist eesti rahvustoitu
pakuti?
Oli tore päev! Suur tänu
ürituse organiseerijatele!
Malle Kukk

Kaansoo küla ja
kooli kokkutulek

FOTO: Erakogust

Kevadlindude laulupidu traksikute õues
etendust vabas õhus, mille
eest piletit lunastada ei tule.
Terve Traksiku lasteaia
parkla oli tihedalt autosid
täis ning neid jagus igale
võimalikule parkimisalale.
Kohalolijad ja -tulijad olid
aga ilmselgelt ülevalt meelestatud ning ärevil.
Lasteaia õuealale sügisel ehitatud puidust lava
oli kenasti kevadiselt kaunistatud ning sai nüüd
oma korralikud „ristsed“.
Kevadkontsert pealkirjaga
„Kevadlindude laulupidu“ oli oma nime väärt!
Peojuhtideks olnud öökull
ja kuldnokk täitsid lauludetantsude vahelise aja omavaheliste lustakate vestlustega. Öökull imestas, et
miks keegi päeval ei maga,

Kuidas teie sel
aastal Euroopa
päeva tähistasite?
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vaid hoopis pidutsetakse.
Kuldnokk aga ei saanud
kevadrõõmu kuidagi rinnus kinni hoida ja kutsus
lapsi öökullile näitama, kui
tore võib olla kevad ning
kui asjalikult ja lustakalt
võib mööda saata päevi.
Lastele tuli omakorda
appi lauluõpetaja Kadi,
kellel oli kaasa võetud süntesaator ja kitarr. Leidus
laule, kus instrument oli
üleliigne ning laulule sai
rütmi antud plaksudega.
Laulud vaheldusid hoogsate tantsudega. Pikk ja
ilus kontsert oli! Tore oli nii
esinejatel, kui ka publikul.
Suured ja väikesed
traksikud

Juba on möödunud kaks
aastat meie eelmisest kokkusaamisest. Traditsiooni
ei taha muuta, nii et ootame
kõiki endisi Kaansoo õpilasi,
õpetajaid ja külaelanikke
laupäeval, 30. juulil kell 13
kooli õuele. Kokkutulekule
eelneb surnuaiapüha algusega kell 11.
Koolimaja valmimisest
möödub sel aastal 125 aastat.
Meenutame hetki koolielust.
Eelmiseks kokkutulekuks
ilmunud raamatu “Kaansoo
kultuuri- ja koolielu” omanikuks on võimalik ka sel
korral veel saada. Reinul on
jälle väike üllatus varuks.
Mängime vanu sportmänge, sööme ühist katlasuppi,
kutsutud on üllatusesinejad. Osavõtutasu 5 €. Omalt
poolt võtke kaasa hea tuju ja
vajadusel piknikukorv. Info
telefonil 5346 6734 – Rein
Aas.
Kohtumiseni!
Kersti Lossmann
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Muumide lõpupidu
1. juuni

85 aastat tagasi (1931) anti Suure-Jaani alevile
linna õigused tervishoiu alal.

2. juuni

80 aastat tagasi (1936) hakkas Olustvere kandis levima esimene kettkiri “Rahvusvaheline
jõukuse klubi”.

3. juuni

Nüüd oled kasvanud, pikkust
on juures,
maailm su ümber tundub ju
suurem.
Maha jääb lasteaed,
väikene tool.
Ole siis tubli,
sind ootab ju kool!
Muumid on Olustvere lasteaia kõige vanema
rühma lapsed. Sellel õppeaastal oli rühmas suur
poiste ülekaal, seisuks 15 : 7
poiste kasuks. Need vahvad
lapsed on aktiivsed, rõõmsameelsed ning täis avastamisrõõmu. Üheskoos jagus
tegutsemist, mängulusti
ja pealehakkamist terveks
õppeaastaks.
Lasteaed on üks vahva
maja, kus elab lapsepõlv.
Kuid igal kevadel toimub
üks väga tähtis sündmus
– lasteaiapere jätab hüvasti
nende lastega, kellel on aeg

kooli minna. Sellel kevadel soovis lasteaed head
kooliteed 17 lapsele. Oma
rühma koolilapseks kasvanud sõpradele jäävad järele
lehvitama 5 nooremat mängukaaslast.
13. mail sättisid lasteaia
kõige suuremad lapsed end
Olustvere lossi koolieelikute
lõunasöögile. Meeleolu oli
pidulik ja lapsed põnevil.
Käes värvilised õhupallid
ning kõlamas viled, suunduti lossi poole, kus ootas
lossi perenaine. Söögilauas
meenutasime lasteaias tehtut ning enne äraminekut
laulsime lossirahvale laulu
meie lasteaiast. Oli natukene kurb, kuid samas oli
tunda laste ärevust eelseisva
lõpupeo pärast.
Õhtul toimuski kauaoodatud lõpupidu, kus lauldi,
tantsiti, loeti luuletusi ja

kuulati intervjuusid, mida
õpetajad lõpetajatega varem
teinud olid. Laulud ja tantsud olid lastel hästi selged.
Lapsed nautisid pidu ja tundus, et peo külalised samuti.
Peale õpitud etteasteid oli
aeg lõpetajaid õnnitleda
ning kätte anda lasteaia
lõputunnistused. Loodame
südamest, et kõik lõpetajad
saavad tuule tiibadesse,
alustades sügisel õnnelikult
kooliteed. Loodetavasti on
tulemas päikeserohke suvi,
mis annab lastele veel viimase lihvi, aitab neil küpseda, kosuda ja eelseisvaks sügiseks energiat salvestada.
Täname vanemaid usalduse ja koostöö eest ning
soovime teile, et leiaksite
aega olla alati kohal, kui teie
koolilaps teid vajab!
Olustvere lasteaia
Piilu töötajad

Südamekuu tegemised Olustvere lasteaias
Igaüks teadma peab üks ja kaks,
et teeb võimlemine head, üks
ja kaks…
Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast sai
sel aastal hoopiski südamekuu. Nagu teame, kujunevad
harjumused pika aja jooksul,
nii ka tervisliku eluviisi harjumused. Vajalike teadmiste
jagamine ja laste harjumuste
kujundamine lasteaias on järjepidev töö ning südamekuu
aitab seda teemat paremini
esile tuua.
Südamekuu raames toimus Olustvere lasteaias mitmeid südant rõõmustavaid
tegevusi.
Esimese nädala teemaks
oli „Puhtus“. Lisaks iganädalasele hommikuvõimlemisele pöörati sel nädalal tähelepanu hügieenile. Räägiti
käte-, ja hambapesust ning
üldisest puhtuse hoidmisest
enda ümber. Meeldejäävamaks oli lastele kindlasti
hambaarsti külastus. Lapsed
said vestluse käigus teada, kuidas tuleb hammaste
eest hoolitseda, missugused
on õiged pesemisvõtted ja
hammaste hügieenivahendid. Toredaks tegi asja see,
et hambaarstil olid kaasas
hambakatu värvimise tabletid, seega said lapsed ise
kontrollida, milliseid kohti
tuleks edaspidi veelgi hoolikamalt puhastada.
Teise nädala teemaks oli
„Toit“. Nädal algas jälle-

gi hommikuvõimlemisega.
Ühise võimlemise käigus
selgus, et koos on väga tore
ning kellel veel uni silmas
oli, siis see sai pühitud. Sellel nädalal oli igal rühmal
oma salatipäev, kus kokk
tutvustas salatite tervislikke
ja kasulikke komponente.
Lapsed said proovida lõikamist, riivimist, segamist,
viilutamist jne. Enda väikeste
kätega valmistatud salat
maitses sel päeval imehästi.
Selle nädala muutis toredaks
veel see, et toit ja riided olid
ühte värvi. Kui sõime punast
boršisuppi, siis kandsime
kõik punast. Kui sõime oranži porgandisalatit, siis olime
kõik oranžid.
Kolmanda ja neljanda
nädala teemaks oli „Liikumine“. Nädal algas sammude
lugemisega. Selleks kaasati
ka vanemaid, et nad loendamisel oma lapsi aitaksid.
Sammude lugemine ja liikumine on muutunud igal
pool väga populaarseks, sest
see on üks lihtsamaid mooduseid, kuidas oma tervise
eest hoolitseda. Iga samm,
mille päevas teeme, teeme
ju oma südame heaks. Sellel
aastal otsustasime lugeda
oma samme terve nädala
vältel. Tore oli vaadata, kuidas mõni pere otsustas sellel
nädalal jalgsi lasteaeda tulla,
mitte autoga.
Kuna ilmad olid läinud
selleks ajaks juba soojemaks,
vaatasime lastega üle ka nen-

de jalgrattad ning tuletasime
meelde jalgrattasõidureeglid. Iga laps teab, et sõites
peab olema peas kiiver ning
rattal töökorras pidurid.
Ka liikumistunnid olid
teistsugused. Lisaks sellele,
et tüdrukute ja poiste liikumistunnid olid eraldi, toimus
lemmikspordivahendi päev.
Iga laps sai kodust kaasa
tuua sportimiseks mõeldud
vahendi, et seda teistele tutvustada. Lastele meeldis kõige rohkem poksikinnastega
poksida, rulaga tasakaalu
hoida ning vana head kummikeksu mängida.
Et koos oma lähedastega
mõnusalt ja sportlikult aega
veeta, lõpetasime südamekuu Nõidade järvejooksuga.
Kohale oli tulnud igasuguseid nõidu – noori ja vanu,
luuaga ja luuata. Ilm oli super ning kõik nõiad jõudsid
ilusti finišisse.
Terve aprillikuu möödus
suurepäraselt. Lastele räägiti
ja näidati, mida tuleb teha, et
olla terve. Isegi väikesed lapsed teavad juba, et hambaid
peab pesema hommikuti ja
õhtuti. Et olla terve, peab
tegema sporti, armastama
vett ja seepi ning õigesti
toituma. Kõik lapsed olid
rahul, õnnelikud ja rõõmsad.
Ja see ongi kõige tähtsam.
Olge kõik terved!
Liikumisõpetaja
Kati-Riin

65 aastat tagasi (1951) läks eetrisse Ameerika
Hääle esimene eestikeelne saade. SuureJaani kooperatiivkauplus osteti raadiotest
lagedaks.
25 aastat tagasi (1991) suri Viljandis maadleja
Martin Maiste. Sündinud Sürgaveres.

5. juuni

80 aastat tagasi (1936) alustas Jälevere külas
üks perepoeg näljastreiki. Põhjuseks see, et
isa ei andnud talu pojale üle.

6. juuni

16. juuni

135 aastat tagasi (1881) toimus eesti seltside
delegatsiooni vastuvõtt Vene keiser Aleksander III juures. Seltside nimel tervitas keisrit prof
Johann Köler.
130 aastat tagasi (1886) lõpetas Tartu Hollmanni Seminari Suure-Jaani kihelkonnakooli
õpetaja, hilisem juhataja Tõnis Köstner.
90 aastat tagasi (1926) põles maha Kildu
vesiveski. Elektrist jäid ilma kohalikud ettevõtted ja kool.

18. juuni

100 aastat tagasi (1916) sündis Kõos helilooja,
koorijuht ja muusikapedagoog Roman Toi.
Elas lapsena Suure-Jaanis.
70 aastat tagasi (1946) autasustati Eugen
Kappi Tööpunalipu ordeniga. Seda autasu
anti talle veel 65., 68. ja 83. aastal. Lisaks
ordenile omistati Kapile samal aastal ka Stalini
preemia ooperi “Tasuleegid” eest.

30 aastat tagasi (1986) pälvisid kultuuriministeeriumi aukirja Suure-Jaani teenekaid
puhkpillimehed August Tabu, Elmar Ruusakink,
Arvi Ruusakink, Eino Sims ja Jaan Põder.

19. juuni

7. juuni

80 aastat tagasi (1936) õnnistati ametisse
EELK Suure-Jaani kirikuõpetaja Aleksander
Jürgenson. Kohal oli hulk kirikuõpetajaid ja
piiskop Rahamägi.
60 aastat tagasi (1956) toimus Suure-Jaani
rajooni kooliaedade ülevaatus. Osades koolides oli ka elavnurgad ja mesitarud, parimaks
õpetajaks kuulutati õp Tulp Sürgaverest.

30 aastat tagasi (1986) avati Looduskaitse
Seltsi Suure-Jaani osakonna aktivistide poolt
Jüriõuel Tammsaare ema A. Bakhoffi sünnikoha mälestuskivi.

8. juuni

110 aastat tagasi (1906) sündis Hiiumaal Emmastes kirjanik Ain Kalmus. Tal on ilmunud
triloogia “Jumalad lahkuvad maalt”, “Toone
tuuled üle maa” ja “Koju enne õhtut”, mis pühendatud muistsele vabadusvõitlusele.
85 aastat tagasi (1931) loodi Jäleveres noorteühing, mille sihiks oli põllumajanduslike
ülesannete lahendamine.

10. juuni

125 aastat tagasi (1891) sündis Vastemõisa
v-s. Lemmaku t-s. Eesti Ühistegelise Liidu
instruktor Jüri Varangu (Johanson).
120 aastat tagasi (1896) toimus Tallinnas 6.
üldlaulupidu. Seni suurema osavõtjate arvuga
(6000) peol saavutas võistulaulmisel SuureJaani meeskoor Ilmatar II koha. Põltsamaa
segakoor, mida juhatas endine suurejaanilane
Juhan Mein, saavutas I koha.

11. juuni

105 aastat tagasi (1911) sündis Vastemõisa
v-s, Mardi t-s fotograaf Arnold Vallimäe/
Veidner.
100 aastat tagasi (1916) lasti Kaansoos maha
vares, kelle jala küljes oli saksakeelne sõnum.
Kuna käis I maailmasõda, siis hakati lindu
kutsuma Villemi vareseks ja topis pandi üles
Suure-Jaani Mutli kauplusse, et aidata koguda
andeid Punasele Ristile.

12. juuni

35 aastat tagasi (1981) korraldasid Eesti
Looduskaitse Seltsi Suure-Jaani ja Viljandi
osakonnad Viljandi kultuurimajas näituse “Jaanipäevane Eestimaa loodus”.

13. juuni

90 aastat tagasi (1926) lükkas Riigikohus
tagasi Olustvere vallavalitsuse kaebuse Aktsiisi Peavalitsusele. Viimane andis loa müüa
Olustvere jaama juures alkoholi. Lõppes karskuse periood, mis kestis alates I maailmasõja
alguspäevadest.
85 aastat tagasi (1931) toimus Põltsamaa
laulupäev, kus peaesinejaks oli Suure-Jaani
tuletõrje puhkpilliorkester.

15. juuni

140 aastat tagasi (1876) sündis Vastemõisa
v-s, Kääriaro t-s. Eesti Panga Viljandi osakonna
kauaaegne ametnik Jakob Treff.
90 aastat tagasi (1926) valiti Riigikogu liikmeks
vastemõisalane August Vomm.

75 aastat tagasi (1941) pandi punarežiimi poolt
toime Lembitu ausamba (esimene) õhkimine.

21. juuni

22. juuni

75 aastat tagasi (1941) algas Saksa-Nõukogude sõda.
50 aastat tagasi (1966) suri USA-s, Catskillis
maalikunstnik ja akvarellist Julius Gentalen.
Sündinud Vastemõisa Juurika veskitalus.

23. juuni

160 aastat tagasi (1856) sündis Olustvere v-s,
Parkja t-s muusikamees Jüri Suurkuusk. Oli
Järva- ja Harjumaal üle 50 aasta muusika- ja
laulukoorides tegev.

24. juuni

105 aastat tagasi (1911) pidas Suure-Jaani
Tuletõrje Selts Lõhavere linnamäel esimese
rahvapeo.
90 aastat tagasi (1926) avati rahva rohkel
osavõtul Lembitu monument. Kohal olid A.
Adamson piiskop J. Kukk, kindralid Tõrvand,
Tõnisson ning Laidoner. Adamsoni sõnul pidi
Lembitu näol peegelduma kibedus langemise
pärast, aga ühtlasi ka suur kindlus. Üritus oli
oluline sündmus kihelkonna ja alevi ajaloos.

25. juuni

90 aastat tagasi (1926) kinnitati EA Olustvere
Põllutöökooli juhatajaks Villem Männik.

26. juuni

80 aastat tagasi (1936) sündis Taevere v-s,
Rääka t-s, põllumajandus- ja tööstusjuht ning
riigitegelane Heino Veldi.

27. juuni

120 aastat tagasi (1896) sündis Tallinnas
mäeinsener, sõjaväelane ja vabadusvõitleja
Voldemar Hendrikson, hüüdnimega Neegus.
Tema juhitud Eesti Vabastamise Komitee tegutses 1944–1945 Viljandi- ja Pärnumaal. Staap
asus Vastemõisa vallas.

28. juuni

115 aastat tagasi (1901) sündis Olustvere v-s
abimetsaülem Albrecht Nipper.

Juunikuu

110 aastat tagasi (1906) viljeldi Suure-Jaani
alevis elavat ehitustegevust. Ehitati õigeusu
kirikut, kirikumõisa kivist karjalauta ja prügitati
alevit läbivat maanteed. Viimane päästis alevi
põhjatust sügis-porist. Töös olid eestlased,
lätlased ja venelased.
75 aastat tagasi (1941) ilmus raamatuna Enn
Kippeli “Meelis”.
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Koorimuusika Olustvere lossis
Mullu suvel said esimest korda kokku Mõisaküla kammerkoor Kungla ja
Olustvere segakoor Lehola.
Anti kontsert taas ülesehitatud Mõisaküla kirikus.

Pühendatud heliloojatele Kappidele

Tänavu 24. aprillil peeti
teine ühiskontsert, seekord
Olustvere lossis. Avaloona
kõlas trompetil J. Haydni
„Allegro“ Mattias Randaru
esituses.

„Heliseb väljadel, metsas ja mägedel“ laulis külaliskoor. Nende esituses sai
kuulda tervelt kolme Urmas
Sisaski laulu. Teises plokis
kuulis publik eesti heliloojate
Raimond Valgre, Olav Ehala
ja Alo Mattiiseni laule. Kooril
on väga head naishääled.
„Jätame vaevad ja laulame, laulame“ kõlas Leholalt
eelmise üldlaulupeo lemmiklugu, Tõnu Kõrvitsa ja

Kristiina Ehini „Puudutus“.
Esimest korda kanti ette värskelt õpitud lood – Jaan Pehki
„Valss“ ja W.A Mozarti „Päikesele“.
„Kui üks helin sind saatmas su teel, siis leidja oled
sa“. Nii laulis ühendkoor Kait
Tamra „Oma saart“. Kontserdi lõpus lauldi Tõnis Mägi
„Palvet“ ja Alo Mattiiseni
„Sind surmani“.
Mõisaküla kammerkoori

juhatas Kadi Kask, klaveril
saatis Rutt Mõttus. Lehola
laulis Agnes Kure ja Aita
Tammpere juhatusel, klaverisaatjad olid Maret Mölder ja
Guldžahon Jussufi.
Oli hea kava, oli hea esitus. Oli heatahtlik kuulajaskond.

kus. Külaplatsil koos veedetud aeg pani tegusale
õhtupoolikule meeldiva
punkti.
Suur tänu Vooremaa
Teedele ja Tõnu Kütile, kes
abistasid puuduolevate
töövahenditega ning prügiveo korraldas ja maanteeametile, kes talgulisi
instrueeris.
Eriline tänu talgulistele,
kes oma tööd ja tegemised
edasi lükkasid ja ühistöösse
panustasid!
Mainimata ei saa jätta,
et osa talgulistest töötas ka
7. mail Kootsi külaplatsil
ja Jälevere hobusetallide
ümbruses. Peab paika, et
kes palju teeb, see palju
jõuab.

Kahju on, et suures töötegemise hoos ei tulnud
kellelegi meelde, et sündmust võiks ka jäädvustada.
Elus kahjuks on nii, et
ühed teevad ja teised „paremal juhul“ ei tee midagi,
halvemal juhul lagastavad
ja lõhuvad teiste tehtut.
Õnneks on neid teisi vähem
kui esimesi.
Jõudu ja teotahet neile,
kes teevad! Järgmisel aastal
teeme jälle ära!

Aita Tammpere

Tegimegi ära!
Kerttu Männiste

“Muusikaline meridiaan: Suure-Jaani – Helsingi”.

suur saal

(Singapur / Prantsusmaa). Solistid Arete Teemets (sopran), Annaliisa Pillak
(metsosopran), Oliver Kuusik (tenor), Priit Volmer (bass). Andres Uibo.
Sümfoonia nr 1 Apocalypsis Symphony; Mozart. Reekviem.

trio (Eesti-Armeenia-Soome).
Jaak Sooäär (kitarr), Ara Yaralyan (kontrabass), Markku Ounaskari (trummid)

50 € / 40 €* (müügil kuni 16. juunini)
TOETAJAPASS 150 € 2 inimesele, kes soovivad festivalile poolehoidu avaldada.

„Teeme ära“ talgutest
oleme juba aastaid osa võtnud, siiani iga küla omaette. Sellel aastal otsustasid
Kootsi-Karjasoo ja JäRäVi
(Jälevere, Rääka ja Vihi)
külad panna seljad kokku
ning koristada ära nende
külasid läbiva VändraMudiste maantee teeääred.
Hiljem liitus selle plaaniga
ka Lahmuse-Päraküla-Põhjaka külaselts.
6. mai õhtul kell kuus
alustasidki 8 küla ühiselt
„Teeme ära“ töödega. Alustati Suure-Jaani sildi juurest ja lõpetati valla piiril.
Talguliste seltskond oli
kirev, meetripikkusest kuni
talguliseni, kelle jalg enam
nii kiirelt ei astu. Tõsi ta

on, meetrine ei pidanud
nii palju kummardama, kui
pikemad.
Rääkides arvude keeles,
koristas 38 inimest ära 35
km maanteeääri saades
kokku 22 kotti rämpsu.
Need on arvud, mis ei
anna edasi meie teel kohatud sisu. Markantsematest
leidudest võib ära tuua pidžaama, penoplastikoorma
kraavis ja 5 kotti taarat Vihi
küla kruusakarjääris.
Kokkuvõttes võib öelda:
mida kaugemale SuureJaanist, seda vähem prahti!
Ühed õiged talgud lõpevad ühise supisöömisega!
Aitäh Energia talule, kes
meile Kootsi külaplatsil
maitsvat talgusööki pak-

Talguliste nimel pani
kirja talgujuht
Kaja Leppik
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Suure-Jaani lauluväljakul

(Ilmatari tn 7)

XX Võhma linnapäevad
ja Kesk-Eesti laat

8.–9. juuli Võhmas 2016. a
Laadal kauplemine mõlemal päeval kell 9-17.

Registreerimine laadale http://vohma.kovtp.ee/linnapaevad.
Tel 5302 4885, 437 7228 vohma@vohma.ee

23. juunil
13.00 – Maanteeameti atraktsioonid:
pöörlev auto, vigurrada; tegevused lastele
14.00 – Avamine, vallavanema tervitus
14.05 – Kultuuriprogramm. Naiskodukaitse koor koos
Abja ja Kõpu naiskooriga
14.20 – Kaitseliidu DEMO

8. juuli
kell 20 - 02

Elmari Suvepidu
koos Untsakatega.

14.35 – Kultuuriprogramm. Vastsed Naised

Laval raadiohääl
Lauri Hermann
ja DJ Andrew.

15.05 – Kultuuriprogramm. Pange Poisid

Palju kingitusi, auhindu
ja Kes-Mis Mäng laivis.
Laval ainult mehed - tantsutrupp Showmen,
rahvatantsijad Pillerpäkad ja Lilleke.
Freddy Tomingas
ansambliga The Riff

9. juuli
kell 20 - 02

Ansambel MaMa.
Keskööl Peeter Jõgioja
trummi- ja tuleshow
ning traditsiooniline
ilutulestik.

14.50 – Politsei DEMO

15.20 – Korstnapühkija
15.30 – Päästeameti DEMO
15.45 – Rongkäik Ilmatari tänavalt Lembitu platsile. Politsei, Kaitseliit,
Päästeamet, Punane Rist, omavalitsuste esindused
16.00 – Aktus Lembitu ausamba juures. Kõned, ettekanded, tänukirjade
üleandmine, tamme istutamine, tule saabumine ja tule jagamine Viljandimaa
omavalitsustele
Sõdurisupp lauluväljakul kell 14.30–15.30

•
•
•
•
•

Jooksvad tegevused:
Jõustruktuuride näitus, relvade näitus
Maanteeameti pöörlev auto, erinevad stendid
Jalgratta vigursõidurada, liiklusohutuse telk
Tegevused lastele
Naiskodukaitse heategevuslik loterii

Complete Crew breikarid ja tordioksjon.
Päevajuht Raimo Aas
Pilet õhtusele üritusele 10 eurot ja
sooduspilet (lapsed kuni 12 a. ja pensionärid) 5 eurot.
Sissepääs õhtusele peole kella 19.00-st.
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VAS Kanarbiku
lillenäitus.

JALAD SELGA, RATTAD ALLA
JA KÕIK VÕHMASSE KOKKU!
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Paalunil algusega kell 18 oortele kui vanadele:

Sürgavere jaanituli
23. juunil kell 19
Eeskava, murumängud
Tantsuks mängib
Mihkel Pajupuu

22. ju
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AUHINNAD!!!

Teid teenindab NÄLJA TÕRJE
Ise grillimise võimalus

Ootame kõiki Sürgavere kooli
vilistlasi, õpetajaid ja töötajaid
kooli 95. aastapäeva tähistamisele

8. oktoobril 2016.
15. septembrini osalustasu 20 €, hiljem 25 €.

Registreerimine internetis www.syrpk.vil.ee,
telefoni teel alates septembrist.

LEOLE

8
TULEMAS ON

Suure-Jaani
KÜLALISTEMAJA

ILBAKUL
KEEDUVÄRVI

PÄEV

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

Õpime valmistama lihtsat looduslikku

kauakestvat puidupindade välisvärvi.
Osalemisvõimalus vaid 20 inimesel!
Kui oled huviline, anna endast märku
kuni 25. juunini.
Eelregistreerimine: merle@vastemoisa.matti.ee.
Korraldajad: MTÜ Kildu Külade Ühendus
MTÜ Ajataju

Tähelepanu!
Kes ostsid piletid Suure-Jaani kultuurimajast etendusele “Kõrboja perenaine”,
Ugala teatribuss väljub 8. juulil 2016
kell 17.25 Suure-Jaani keskväljakult
kell 17.35 Olustvere bussipeatusest
kell 17.45 Navesti bussipeatusest

BioVegan Family
ökopesupulbrid

Telefon
5373 2282

hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.

info@bioveganfamily.eu
Tel 5199 5906
saadaval Suure-Jaanis Pärnu tn 10.

Ühest pakist saab 40 pesukorda.
Kohapeal tasumine sularahas.

märg lepp 26 €/m

3

OSTAME KASVAVAT METSA, PÕLLUMAAD
JA METSAKINNISTUID

Kodumaised

Valikus on sidrunhein, lavendel,
teepuuõli ja lõhnatu pesupulber.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD:

Juunis olete oodatud
esmaspäevast neljapäevani
kell 11–16

Kinnistud võivad olla tehtud raietega või
asetseda piiranguvööndis.
Info telefonil 554 0150, info@metsakeskus.ee

Küttepuu (3 m). Koorem 7 tm alates 200 eurot.

Info 553 6074

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd

Raieõiguse ning metsa ost.
Info 527 5868, brujo.info@gmail.com

Asume Kõidamal
Telefon 523 9493 – Kalev
kalevsen@gmail.com

Olustvere lähistele loodavasse mesilasse
vajatakse ABILIST.
Mesindusalased
teadmised on kasuks.
Sobib ka õpilasele.
Töö ja tasu lepime kokku.
rebassaare24@gmail.com

Müüa 2-toaline korter teisel korrusel.
Dušširuum+wc ühes ruumis, elektriradiaator.
Olemas elektriboiler ja võimalus kasutada kütmisel
saadud sooja vett. Tubades uued aknad. Väikesed
kommunaalkulud.
Info telefonidel 513 3634 ja 5664 9556.

Mälestame
KOIDU SARAPU
REIN AUNISTU

10.07.1959–19.05.2016

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

Jane ja Kaimar Juurakul sündis
poeg JAREK
Aili ja Jaanus Velbaumil sündis
tütar ADELIINE

KUULUTUS

02.02.1935–01.05.2016

Õnnitleme
lapse sünni puhul!

ILGA HEIN

Kadri Rohtsalul ja Kaupo Feldmannil
sündis poeg ROBIN Feldmann
Katrin Aavikul ja Indrek Rangil sündis
tütar MARTA Rang
Kristiina Mittil ja Are Lemberil sündis
poeg LENART Lember

20.06.1923–23.05.2016

VAMBOLA-VALDEKO
KALDA
25.06.1934–25.05.2016

Sigrit Aulel ja Martin Särkil sündis
tütar SANNA Särk

Reklaamkuulutuse (kuni 250 tähemärki) hind:
ettevõtjal 10 eurot, eraisikul 1 euro.
Avaldame vaid reklaami, mille eest on eelneva kuu
27. kuupäevaks tasutud.
Reklaami vastuvõtt järgmise kuu lehte saabumise
järjekorra alusel.

Ootame materjale hiljemalt eelneva
kuu 26. kuupäevaks.
Toimetusel on õigus teksti
redigeerida-lühendada.

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!
NAIMA LEPIK
HILDA BELJAKOV
VAIKE SILD
ANITA TÕNISSON
ASTA KIMMEL
EVI LUISKA
VELDA SEERMAN
META LABIDAS
LEMBIT VIILIP
HEINO JAESKI
PEETER ROHILA
PÄRJA ASU
RAIMOND KIMMEL
JEGOR ŠAŠMAKOV
ENDEL MIKKOR
OSKAR PÕLDMA
ELLA VENTSEL
HELMI-MARIE SIRTSE
LAINE JÄNES
MAIMU TETSMANN
ELVI JÜRGEN
ANNI REINSAARE
VELLO FELDMANN
ELLI TORI
HELGI PÜLSÜ
KALJO ÕISMAA
ELVI ADAMS
MAIMU PARM
HELI MAISALU
EHA KONKS
HELJU KÕPP
ELMO KATTUS
EHA SEPP
UKU KAJO
HILJA KALJAPULK
TOIVO MÄNDMAA
VALDO TINTS
KÜLLI RUHT
ILME VINGISAAR
LEIDA SEPP
REET GRÜNBAUM
JÜRI UIBO
ARVET TALVISTE
ELLE ROHTLA
SIRJE HIIEMÄE
HILJA LEHTSALU
KALJU SILD
SIRJE HANSEN
ANNA TAMME
VITALY DREYLING
ANDRES JÄNES
GAILI KUUM
JAAN PETERSON

22.06.1925
29.06.1926
28.06.1928
02.06.1929
20.06.1929
17.06.1930
06.06.1931
14.06.1931
28.06.1931
29.06.1931
30.06.1931
08.06.1932
08.06.1932
12.06.1932
27.06.1932
27.06.1932
29.06.1932
03.06.1933
21.06.1933
22.06.1933
02.06.1934
13.06.1934
16.06.1934
25.06.1934
09.06.1935
12.06.1935
13.06.1935
06.06.1936
09.06.1936
19.06.1936
05.06.1941
10.06.1941
14.06.1941
22.06.1941
24.06.1941
18.06.1946
01.06.1951
05.06.1951
06.06.1951
09.06.1951
13.06.1951
20.06.1951
25.06.1951
26.06.1951
29.06.1951
30.06.1951
07.06.1956
16.06.1956
22.06.1956
24.06.1961
04.06.1966
04.06.1966
24.06.1966

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

Ahjutark OÜ
www.ahjutark.ee
illarpihlak@gmail.com
telefon 506 4008
Tahkekütusega köetavate küttesüsteemide
ehitus ja renoveerimine. Ahjud, pliidid,
soojamüürid, kaminad ja korstnad.
Hoonete siseviimistlus ja plaatimine.

Teen siseviimistlusja plaatimistöid.
Hannohel@gmail.com

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

