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Aastal 2016
Juuli. Suvi ongi käes. Esimesed suvepäevad on
toonud nii sooja, vihma kui jahedust. Koolilapsed
puhkavad ja paljud vanemadki saavad endale igapäevastest tegemistest pisut vaba aega lubada. Kasutagem
siis seda aega, et oma „akusid laadida“ ja järgmine
aastaring tervete ning rõõmsatena elada.
Ilusat suve kõigile!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Viimane koolikell Kildul

Krista Prinzmann helistab viimast korda Kildu koolimajas
koolikella – ja algabki 107 aastat vana maja uus aeg.
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Rattaretk „Tahan sõita
ohutult“
8. juulil läbib SuureJaani linna suur rattaretk
„Tahan sõita ohutult“, mille
raames on kell 15–16 Konsumi ja Meie poe vahelisel alal
kõigil Suure-Jaani elanikel ja
külalistel võimalus lasta oma
jalgratas Falck Autoabi mehaanikute poolt tasuta
üle vaadata. Samuti jagab Maanteeamet ja Politsei
rattaohutusalast infot ning avatud on kõigile läbimiseks jalgratta vigursõidurada – auhinnad paneb
välja Thule. Kõik soovijaid saavad ürituse raames
ka tasuta BikeID turvakleebise, mille abil saab kanda
oma jalgratta spetsiaalsesse andmebaasi, võimaldades politseil kiiresti tuvastada ratta omanik. Kõik on
oodatud osalema!
Rattaretk „Tahan sõita ohutult“ toimub 16. korda.
See on kuue Eesti suurettevõtte koostööprojekt: Eesti
Post, G4S Eesti, Regio, Falck Autoabi, Politsei- ja
Piirivalveamet, Maanteeamet.
Retke eesmärgiks on juhtida autojuhtide ja meedia
tähelepanu jalgratturite ohutule liiklemisele suurematel maanteedel.

Meinhard Kirm on Suure-Jaani
valla aukodanik
Suure-Jaani vallavolikogu
21. juuni 2016 otsusega nr 106
tunnistati Suure-Jaani valla
aukodanikuks Meinhard
Kirm.
Meinhard Kirm on rohkem kui 40 aastat töötanud
Suure-Jaanis kergejõustikutreenerina. Ta on tänagi
veel tegevsportlane, osaledes
veteranide Euroopa ja maailma meistrivõistlustel. Oma
lemmikalal – teivashüppes
– suutis ta noortetreeneritest kõige rohkem kasvatada
noori, kes on hüpanud üle
4 meetri.
Olles küll nõukogude
võimu poolt karistatud, ei
suutnud see teda murda. Vabanenuna lõpetas ta Tartu Ülikooli ja asus tööle treenerina
Suure-Jaanis. Ta oli nõudlik nii
enda kui õpilaste suhtes ning
kasvatas noortes ka vabaduse
vaimu ning nagu tema õpilased meenutavad, balansseeris
tihti lubatud ja lubamatu piiril,
tundmata hirmu võimalike
uute repressioonide ees.
Oma õpilastelt nõudis ta
distsipliini ja pühendumist nii
treeningutesse kui õppetöösse,

kasvatades neist nii vabadust
armastavad töökad ja kohusetundlikud inimesed.
Paljud Meinhard Kirmi
kunagised õpilased tõdevad,
et leidsid tänu temale elus
suuremad sihid kui neilt
muidu oodatud oleks ja et nad
on seatud sihid ka ellu viinud.
Tihti kuulus tema hoolitsus
just neile, kel seda kodus
vajaka jäi. Võib isegi öelda, et
ta tegeles tänavalaste päästmisega, kuigi tol ajal sellist mõistetki veel ei tuntud. Meinhard
Kirmi kasvatus on mõjutanud
põlvkondi piirkonnast pärit
inimesi, kes töötavad täna nii
Suure-Jaanis kui mujal – üle
Eesti. Võib öelda, et Meinhard
Kirmi spordilembus ja selle
õpilastesse sisendamise jõud
mõjutavad siiani Suure-Jaani
valla spordielu.
Meinhard Kirmi on autasustatud Eesti Punase Risti
medaliklassi teenetemärgi,
Murtud Rukkilille märgi ja
Viljandimaa vapimärgiga.
Aukodaniku tunnistus
anti Meinhard Kirmile üle
23. juunil Viljandimaa maakaitsepäeva pidulikul aktusel
Lembitu platsil.

Meinhard Kirm.
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VII Mart Saare ja IV Villem Kapi
nimeline
Suure-Jaani valla eripreemia pälvis Edgar
Tereping.

Viktoria Grahv.

Suure-Jaani muusikafestivali raames toimus VII
Mart Saare nimeline lauljate
konkurss. Konkursi mõlemas voorus pidid võistlejad vastavalt reglemendile

FOTO: Leili Kuusk

esitama ka ühe Mart Saare
soololaulu.
Konkursi tulemused:
1. Tuuri Dede
2. Tamar Nugis
3. Edgar Tereping

IV Villem Kapi nimelisel heliloomingu konkursil
“Uus laul” toimus võistlus
kahes grupis: kuni 20-aastased ja vanemad. Konkursil
osalemiseks tuli kirjutada
soololaul klaveri saatel
Kristiina Ehini või Andres
Ehini tekstile pikkusega 3–5
minutit.
1. koha pälvis Merike
Pedaste (“Hingetuks” –
sõnad Kristiina Ehin); noore helilooja preemia läks
Richard Mägarile (“Tuul,
sügistuul” – sõnad Andres
Ehin).
Nooremas vanuserühmas
pälvis diplomi Marta-Liisa
Talvet (“Väike öölaul” –
sõnas Andres Ehin).

Vanemas vanuserühmas
pälvisid diplomi:
Viktoria Grahv (“Kes
armastab pimesi teist” –
sõnad Kristiina Ehin)
Liisa Hõbe (“Valged ööd”
– sõnad Andres Ehin)
Arete Teemetas (“Öölind”
– sõnad Kristiina Ehin)
Suure-Jaani valla eripreemia läks Viktoria Grahvile.
Žürii töötas koosseisus:
Jaakko Kortekangas (Soome),
Tõnu Kõrvits, Martti Raide.
Konkursse korraldavad
koostöös Rahvusvaheline
Artur Kapp’i Ühing ning
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Rahastajateks
on Eesti Kultuurkapital ja
Kultuuriministeeriumi programm „Muusikakonkursid ja
noor muusik“.
Leili Kuusk
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Detailplaneeringud
Suure-Jaani vallavalitsus kehtestas 07.06.2016 Olustvere aleviku Järve tn 5 kinnistu/krundi (kü 4501:002:0700)
detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on Järve tn 5 kinnistule/krundile
pereelamu ja abihoonete hoonestustingimuste, liikluskorralduse, tehnovõrkude, rajatiste, haljastuse ning heakorra
põhimõtete kindlaksmääramine.
Planeeritava ala hõlmab Järve tn 5 koos piirneva Järve
tänava osa ja piirneb Järve tn 3 ning Järve tn 7-ga.
Planeering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut ega
tekita kahjulikke keskkonnamõjutusi.
Suure-Jaani vallavalitsus kehtestas 07.06.2016 oma
korraldusega Olustvere aleviku Talli 2//4 kinnistu
(kü 54501:002:0034) osa detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on planeeringualale masinahalli,
põllumajandushoone ja selle juurde kuuluvate vajalike
rajatiste ehitusõiguse ning keskkonnatingimuste ja liikluskorralduse põhimõtete määramine.
Planeering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut.
Planeeritav ala hõlmab Talli 2//4 kinnistu (kü 54501:002:0034)
ligikaudu 4,2 ha osa ning piirneb ülejäänud Talli 2//4
kinnistu alaga.
Suure-Jaani vallavalitsus võttis vastu ja korraldab SuureJaani linnas Lembitu pst 51 Suure-Jaani staadioni detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mis algab 20. juulil ja lõpeb
3. augustil 2016.
Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kell 9.00 kuni
16.00 Suure-Jaani vallamajas tuba 301, aadressil:
Lembitu pst 42, Suure-Jaani linnas ja valla veebilehel:
http://web.suure-jaani.ee/planeeringud/index.php?dir=2_
Vastuvoetud_planeeringud/
Planeeritav ala pindala on 3,67 ha, sellest 2,88 ha SuureJaani staadioni kinnistu ja 0,79 ha piirnevate Lembitu puiestee, Välja ja Välja põiktänava ala. Planeeringu ala piirneb
Pärnu tn 9, Pärnu tn 11, Pärnu tn 13, Pärnu tn 15, Pärnu tn
17, Välja tn 1 ja Välja tn 3 kinnistuga.
Planeeringu eesmärgiks on Suure-Jaani staadioni kinnistule/krundile (staadioni teenindushoone, tribüüni, sauna)
hoonestustingimuste, spordiväljakute, liikluskorralduse,
tehnovõrkude ja rajatiste ning haljastuse ja heakorra põhimõtete kindlaksmääramine.
Planeering vastab kehtivale valla üldplaneeringule. Kavandatav tegevus ei muuda krundi kasutusotstarvet ja planeeritav tegevus ei mõjuta oluliselt olemasolevat keskkonda ega
tekita kahjulikku keskkonnamõju.

Tähelepanu!

Suure-Jaani Vallavolikogus
21.06.2016

Kooskõlastati Vihi, Rääka, Jälevere külade arengukava aastateks
2016–2021;
kuulati SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus juhataja Marika
Tirmaste ülevaadet sihtasutuse tegevusest;
nimetati Meinhard Kirm valla aukodanikuks;
kehtestati valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord;
kehtestati valla arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord;
loeti esimest korda valla põhimäärust;
tunnistati peremehetuks ehitiseks ½ mõttelist osa Suure-Jaani
vallas Kärevere külas asuvatest Putkumäe hoonetest;
kehtestati Sürgavere spordihoone põhimäärus;
otsustati taotleda munitsipaalomandisse viis maatükki;
otsustati jätta kasutamata Võivaku külas Torro kinnistu ostueesõigus.

Suure-Jaani Vallavalitsuses
07.06.2016

Otsustati anda välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukirjad seoses
pikaaegse kohusetundliku tööga Suure-Jaani Kooli tegevuskohtade
õpetajatele ja töötajatele: Helgi Linnas, Vello Aleksejev, Ene-Jekaterina Lust, Ene Männason, Ruta Naudre, Johanna Jänes, Enn Sääsk;
rahuldati Paala rahvamaja taotlus korraldada 22.–23. juunil Paala
rahvamaja pargis avalik üritus Jaanipidu;
rahuldati Suure-Jaani vallavalitsuse taotlus korraldada 17.–23 juunil XIX Suure-Jaani Muusikafestival ja 19. juunil aiakohvikute päev;
määrati Lõhavere külas Lembitu maaüksusel tiigi ehitusprojekti
koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
kehtestati Olustvere al Järve tn 5 kinnistu/krundi (kü
54501:002:0700) detailplaneering;
kehtestati Olustvere al Talli 2//4 kinnistu (kü 54501:002:0034)
osa detailplaneering;
kinnitati valla teede ja tänavate teenindusmaad;
kinnitati nelja maatüki katastriüksuste sihtotstarbeks maatulundusmaa;
erastati Olustvere al Järve tn 16 katastriüksus suurusega 3158 m²
ostueesõigusega hoonete omanikule.

14.06.2016

Rahuldati külaseltsingu JäRaVi taotlus korraldada 26. juunil Paemuru talli maadel „Paemurru karikas 2016“;
rahuldati MTÜ Kootsi Külaselts taotlus korraldada 23.–24.
juunil Kootsi külaplatsil Kootsi-Karjasoo külade suvespordipäev
ja jaaniõhtu,
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Kobruvere küla Ojakalda talu puurkaevu rajamine” aruanne koos
täitmise eelarvega;
otsustati hüvitada seitsmele kodanikule tolmutõrjetööde maksumusest 75%.

21.06.2016

Suure-Jaani vallavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel
Olustvere alevikus asuvad:
1) Päikese 4 korteri nr 2 (katastritunnus 54501:002:1590,
kinnistu registriosa 2516239).
Enampakkumise alghind on 3000 eurot, osavõtumaks
65 eurot, tagatisraha 300 eurot, samm 100 eurot ja selle
täisarvkordsed.
2) Osti Põllu garaažiboksi M5 (katastritunnus
54501:002:1510, kinnistu registriosa 3549239).
Enampakkumise alghind on 470 eurot, osavõtumaks 65
eurot, tagatisraha 47 eurot, samm 50 eurot ja selle täisarvkordsed.
Ostu-müügi lepingu sõlmimisega seotud kulud kannab
ostja.
Enampakkumine algab 4. augustil kell 10.00 Suure-Jaani
vallavalitsuse saalis Lembitu pst 42 Suure-Jaani linnas;
osavõtjate registreerimine kell 9.35–10.00.
Osavõtumaks ja tagatisraha tuleb hiljemalt pool tundi enne
enampakkumise algust üle kanda Suure-Jaani vallavalitsuse
arvelduskontole SEB Pank nr EE911010302008800000 või
Swedbank nr EE712200001120223591.
Info telefonil 435 5444.

Suure-Jaani valla, Telia Eesti AS ja kohalike elanike
koostööna ehitaja Eltel Networks AS rajatud valguskaablil põhinev juurdepääsuvõrk Vastemõisa piirkonna 132
majapidamiseni on valmis.
Tulevased kliendid võivad pöörduda Telia Eesti AS esindusse Tallinna 24, 71004 Viljandi, Viljandimaa (samuti kõigisse
teistesse esindustesse) või esitada liitumistaotluse kodulehel
https://www.telia.ee/

Tähelepanu!

Sotsiaalosakond võtab vanematelt vastu ranitsatoetuse
taotlemise avaldusi esmakordselt I klassi astujale.
Sotsiaaltöötaja vastuvõtuajad Olustvere teeninduspunktis:
14. juuli, 18. august, 15. september, 13 oktoober,
17. november, 15.detsember.

Rahuldati MTÜ Kodupaik Metsküla taotlus korraldada
22.–23. juunil Metsküla kiigeplatsil Metsküla jaaniõhtu;
rahuldati MTÜ Sürgavere Küla Selts taotlus korraldada 23.–24.
juunil Sürgavere kultuurimaja esisel platsil Sürgavere jaanipäev;

rahuldati MTÜ Ühtne Võhmaküla taotlus korraldada Võivaku tiigi
kaldaalal 23.–24. juunil MTÜ Ühtne Võhmaküla jaanipäev ja 8.–9.
juulil MTÜ Ühtne Võhmaküla eeskavaga simmaniõhtu;
võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Suure-Jaani l
Lembitu pst 51 kinnistu
(kü 76001:001:0012) Suure-Jaani staadioni detailplaneering;
lauaarvutite kasutusrendi hinnapakkumisel tunnistati edukaks
Green IT OÜ ja ASi SEB Liising ühispakkumine;
kehtestati Suure-Jaani valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord;
määrati sotsiaaltoetuseid majanduslikes raskustes olevale 14 perele
kokku 856 eurot;
kinnitati ühinemisläbirääkimisi ette valmistavate töörühmade
koosseisud;
muudeti ühe jäätmevaldaja jäätmeveo tingimusi;
anti nõusolek Combimill Sakala OÜle vee erikasutusloa taotlemiseks;
määrati juunis 2016 valla eelarvesse riigieelarvest laekunud
vahenditest toimetulekutoetust üksi elavatele isikutele ja perekonnale, kelle kuu netosissetulek on alla kehtestatud toimetulekupiiri,
1300,08 € vastavalt taotlejate nimekirjale;
määrati koolitoetust 320 eurot gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanutele: Marti Mägi, Anu Korsar ja Katariina Kuum ning 250 eurot
hõbemedaliga lõpetanutele: Annika Saar, Marie Johanna Univer,
Birgit Murumägi ja Annemai Mutso; 		
anti luba OÜ’le Ilutulestiku Keskus Arnika Olustveres 9. juulil
ilutulestiku korraldamiseks;
otsustati müüa avalikul suulisel enampakkumisel Olustvere al
Päikese 4 korter 2 alghinnaga 3000 eurot ja garaažiboks alghinnaga
470 eurot.

29.06.2016

Määrati Olustvere al Aia tn 4 kinnistu jagamisel moodustatavate
uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
väljastati ehitusload Lõhavere k Lõhavere allee 7 elamu lammutamiseks, Olustvere al Järve tn.5 üksikelamu püstitamiseks ja
Suure-Jaani l Pärnu tn. 4 tervise- ja külastuskeskuse laiendamiseks
ja kompleksseks rekonstrueerimiseks;
määrati munitsipaalomandisse taotletava nelja maatüki maksustamishinnad ja katastriüksuse sihtotstarbed;
väljastati kasutusluba Navesti k Loigu kinnistule püstitatud kasvuhoone kasutusele võtmiseks;
määrati Kärevere k Putkumäe elumaja ja lauda ehitiste teenindusmaaks 8005 m² ning otsustati sellest ½ erastada ostueesõigusega
hoonete ½ mõttelist osa omanikule ja ½ mõttelist osa taotletakse
Suure-Jaani valla munitsipaalmaaks;
kinnitati Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi töötajate
struktuurid;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus kaasfinantseeringud KOP’i
projektidele: MTÜ Ivaski ja Lemmakõnnu külaseltsi Rukkilill projektile “Üheskoos suudame enam” 240 €, MTÜ Sürgavere Küla Selts
projektile “Kogukonna spordiväljak” 220 €, MTÜ Ühtne Võhmaküla
projektile “Külaseltsi kohvipaviljon” 258 €, MTÜ Spordiklubi Tääksi
projektile „Madratsite ost ja majutuse korraldamiseks Tääksis”
180 € ja MTÜ Kuhjavere Küla Selts projektile „Turvaline ja nägus
Kuhjavere külamaja” 170 €;
eraldati ühekordseid toetusi tegevusalalt Seltsitegevus MTÜle
Ühtne Võhmaküla 100 € kunstilaagri läbiviimiseks, Elviira Grosbergile Olustvere mõisa pargipeo korraldamiseks 200 € ning
tegevusalalt Sport Ott Toomsalule osalemiseks EUSA mängudel
Horvaatias 250 €;

Töövõimet hindab juulist töötukassa
Tänavu 1. juulist tuleb
pikaajalise tervisehäirega
inimestel minna esmakordseks töövõime hindamiseks sotsiaalkindlustusameti
asemel töötukassasse. Kel
juba on kehtiv töövõimetus,
on oodatud hindamisele
isikliku korduvekspertiisi
tähtajal – 2016. aasta sees
sotsiaalkindlustusametisse
ja 1. jaanuarist 2017 juba
töövõime hindamiseks töötukassasse.
Juuli algus toob töövõimesüsteemis muudatused
esialgu vaid neile inimestele, kel ei ole varem püsivat
töövõimetust tuvastatud või
kellel tehti seda enne 2010.
aastat. Kuue kuu jooksul enne
töövõime hindamise taotluse
esitamist tuleb ära käia oma
pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul ning seejärel
esitada taotlus töötukassale.
Töövõimet hindab inimese
esitatud taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, kes küsib vajadusel
lisainfot ka teistelt sama inimesega tegelenud arstidelt
ja spetsialistidelt. Seejärel
teeb töövõime kohta otsuse
ja maksab töövõimetoetust
töötukassa.

Praeguste töövõimetuspensionäride ja teiste püsiva
töövõimetusega inimeste
töövõime hindamise aeg sõltub sellest, millal saabub uus
korduvekspertiisi tähtaeg.
Kui see on juba tänavu, tuleb endiselt pöörduda sotsiaalkindlustusametisse. Kui
tähtaeg on näiteks tuleva
aasta märtsis, tuleb pöörduda
juba töötukassasse, ning kui
tähtaeg on näiteks 2019. aasta
juulis, tuleb töötukassasse
pöörduda alles kolme aasta
pärast.
Mis muutub uue
hindamisega?
Kui hindamine on läbitud,
saab inimene töötukassalt
otsuse, kas tal on täielik, osaline või puuduv töövõime.
See tähendab, et kaovad ära
harjumuspärased protsendid.
Osalise ja puuduva töövõime korral on inimesel
pärast hindamist õigus saada
töövõimetoetust. Puuduva
töövõimega inimene saab
töötukassalt toetust olenemata sellest, kas ta töötab, ei
tööta või otsib tööd. Osalise
töövõimega inimeselt oodatakse aktiivsust. See tähendab

tööotsimist, töötukassa teenustel osalemist (sh koolitus,
rehabilitatsioon), töötamist,
õppimist, alla 3-aastase lapse
kasvatamist või puudega
inimese hooldamist.
Töövõimetoetus on 2016.
aastal puuduva töövõime
korral 11,25 eurot päevas ning
osalise töövõime korral 6,41
eurot päevas. 30-päevases
kuus tähendab see vastavalt
337,5 ja 192,3 eurot. Toetuse
suurus sõltub ka sissetulekust: kui kuu sissetulek ületab
90-kordset päevamäära (2016.
aastal 1012,5 eurot bruto),
väheneb töövõimetoetus iga
piirmäära ületava euro kohta
50 senti. See tähendab, et toetus väheneb alles siis, kui vähenenud töövõimega inimese
brutopalk ületab 1012,5 eurot.
Maksusoodustuse saamine tööandjale lihtsamaks
Lisaks eelnevale muutub
lihtsamaks ka sotsiaalmaksu
hüvitamine. Nimelt, riik maksab vähenenud töövõimega
töötajate eest osa sotsiaalmaksu ise ning alates 1. juulist
liigub ka see töötukassa alla
ja saab lihtsama korralduse.

Kui praegu tuleb tööandjatel
sotsiaalmaksu hüvitamise
taotlus esitada iga kuu, siis
edaspidi üks kord ühe vähenenud töövõimega töötaja
eest.
Sotsiaalmaksu hüvitatakse töötaja eest, kellel on nn
vana süsteemi järgi vähemalt
40-protsendine püsiv töövõimetus ning uue süsteemi järgi osaline või puuduv
töövõime. 2016. aastal on see
summa kuni 128,70 eurot
kuus. Sotsiaalmaksu soodustust saavad äriühingud,
mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust
ettevõtjad inimeste eest, kes
töötavad nende juures töölepingu alusel.
Rohkem infot töövõimereformi kohta ning kuidas ja
millal taotleda töövõime hindamist leiab veebiaadressilt
www.töövõimereform.ee.
Samalt lehelt leiab ka kõik
vajalikud viited töötukassa
ja sotsiaalkindlustusameti
pakutavatele teenustele.
Arne Kailas,

sotsiaalministeeriumi
töövõimepoliitika juht
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ÕNNITLEME LÕPETAJAID!
PÕHIKOOLI LÕPETASID

GÜMNAASIUMI LÕPETASID
SUURE-JAANI
GÜMNAASIUM
Hendrik Ebber
Erlend Eltermaa
Kristjan Fuchs
Kristo Jaansoo
Jan-Erik Jegorov
Jane Kaasik
Kristiina Kipper
Mailiis Kivi
Kertu Kundla
Magnus Liir 		
Rünno Mahl
Lylija Pollmann
Janne Raba
Vivika Soolo
Gerthard Tints
Alex Tkatšenko
Kevin Valdaru
Siim Vingissar
Suure-Jaani gümnaasiumi lõpetajad ja klassijuhataja Ly Valdmaa.

ABJA GÜMNAASIUM		
Karina Korell
Kristinas Korell		
		
NOAROOTSI
GÜMNAASIUM
Helena Ringo
NÕO REAALGÜMNAASIUM
Laura Rink
Annika Saar –
hõbemedal

FOTO: Mati Sereda

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM
Kadi Bekker
VILJANDI
GÜMNAASIUM
Ragnar Aidak
Maarja Hiiemäe
Jane Kaupmees
Anu Korsar –
kuldmedal
Katariina Kuum –
kuldmedal
Marta Mikkor

Birgit Murumägi –
hõbemedal
Annemai Mutso –
hõbemedal
Maarja Melani Pastak			
Kristi Rahulaan
Brita Randaru			
Marie Johanna Univer –
hõbemedal
ÜLENURME
GÜMNAASIUM
Marti Mägi –
kuldmedal

Mõned hetke XIX Suure-Jaani muusikafestivalilt

OLUSTVERE
PÕHIKOOL
Eliana Eevardi
Madis Hiiemäe
Johanna Jürmann –
kiitusega
Jaak Kahila
Ketlin Käo
Mari-Liis Lillemäe
Madis Maisalu
Suvi-Mari Parts –
kiitusega
Mehis Suigusaar
SUURE-JAANI KOOL
Karmen Aasa
Lydia Härm
Rain Jürindi
Anna Krete Kangur
Tanel Kondel
Robin Lepik –
kiitusega
Alvar Lohk
Laura Lüll
Marten Mõttus
Timo Nõmmeots
Kerli Pelt
Carolyna Puiste
Inessa Saarits –
kiitusega
Richard Särk
Anna-Liisa Sääsk
Aurelia Vainaru
Madis Ambo
Jan-Villem Jamnes
Fredy Kohv
Katrin Kookla
Kaia-Karina Kreitsman

Karmen Anderson
Gert Antson
Geelyka Müürsepp
Katriin Põder
Kermo Pärn
OLUSTVERE
LASTEAED PIILU

FOTOD: Jaanus Siim

Siiri Sisask lõunatunnis.

KOSEJÕE KOOL
Kersti Pisut
LAHMUSE KOOL
Jarnika Mirma
Grete Soolo
		
VILJANDI
JAKOBSONI KOOL		
Anna-Liisa Ojala
Karita Uisk
Mait Makejev		
			
VILJANDI
KESKLINNA KOOL		
Kaja Rusi
VILJANDI
PAALALINNA KOOL
Gerliin Ainsalu
Margit Murumägi
VÕHMA KOOL			
Kerda-Kreeta Kupper
Älys Tauts			

LASTEAIA LÕPETASID
KÕIDAMA LASTEAED
TRAKSIK

Tiia-Ester Loitme lõunatunnis.

Triin Küttmann
Anna-Liisa Land
Taavi Lipp
Kertu Reinup
Rando Roosileht
Kermo Sarapson
Sandra Silm
Liisi Tõnumaa
Reno Toobal

Kevin Ahosepp
Romet Ahosepp
Markus Aren
Mari Hansen
Andri Jürgen
Steven Jürimäe
Ats Koser
Nora Kraner
Ronan Loho
Ethel Mikk
Oliver Org
1Iie-Kee Parts
Alexander Rantanen
Daniela Maria Roon
Jonatan Soomets
Romek Tilk
Gerli Viies
SUURE-JAANI LASTEAED SIPSIK
Kätriin Kiisma
Laura Ojasoo
Brita Olev

Jaagup Ostra
Merily Pollmann
Marcus Rohtla
Romet Talviste
Alari Tikut
Ketriin Toobal
SÜRGAVERE LASTEAED VEMBU
Raido Ehala.
Viktooria Kivimurd
Margus Niine
Martin Sülla
TÄÄKSI LASTEAED
TÄKSIKUD
Romet Aleksandrov
Märt Labi
VASTEMÕISA LASTEAED PÄEVALILL
Elizabeth Ainsalu
Anelle Gross
Kristjan Juhansoo
Eliise Miil
Emma-Liis Murekas
Roland Pettinen
Sander Roosileht
Sandra Roosileht
Rasmus Roslender
Jakob Salumäe
Celena Sangernebo

Jaan J. Leppik.
Kristjan Kannukene
Suure-Jaani kirikus.

Hortus Musicus Tääksi vesiveskis.

Ara Yaralyan Suure-Jaani
kirikus

Päikesetõusukontsert.

19. juunil toimunud aiakohvikute päeval oli kõige lillelisem kohvik Rohekalda
aiandis.
FOTO: Leili Kuusk
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Hajnówkas
25.–28. juunil käis Suure-Jaani sõprusomavalitsuses Hajnówkas kuueliikmeline valla delegatsioon.
Hajnówka linnavalitsus
kutsus osa saama ühest
nende linna aasta suursündmusest, Poola kohalike raadiote lauluvõistluse „Hitiga ringhäälingus“
finaalist. Białystoki raadio,
Hajnówka kultuurimaja ja
Hajnówka linnavalitsuse
poolt läbiviidud ettevõtmist
oli amfiteatrisse kogunenud
nautima tuhandeid inimesi.
Lisaks linna juhtidele
kohtus Suure-Jaani rahvas
kultuurimaja juhatajaga
ning käis koolis ja veekeskuses. Koolis räägiti
edasise koostöö võimalustest ja veepargi juhtidelt
uuriti kogemusi, mis nad on
oma keskust ehitades ja selle tööaastate jooksul omandanud. Veepargi direktor
Mirosław Chilimoniuk oli
ette valmistanud väga lä-

Olustvere 21. pargipidu

FOTO: Kaarel Omel.

Kohtumine veepargis.

bimõeldud esitluse, millest
saadud infost Suure-Jaani
tervise- ja külastuskeskuse
ehitamisel ning töölerakendamisel kindlasti abi on.
Delegatsioon külastas ka Belovezje uusi turismiobjekte, Valgevene

FOTO: Leili Kuusk

kultuurikeskuse muuseumi ja Odrinki pühapaika.
Septembris ootame Hajnówka esindajaid SuureJaani sügislaadale. Tihedat
koostööd teevad omavahel Hajnówka ja SuureJaani valla jalgpallurid,

kes kohtuvad mitu korda
aastas. Nii asusidki päev
pärast valla delegatsiooni
naasmist Poola poole teele
Sergei Vassiljevi noored
jalgpallurid.
Leili Kuusk

Kaks näitust
Suure-Jaanis avati
muusikafestivali päevil
kaks näitust. Juba traditsiooniline tagasivaade eelmisele festivalile
läbi Jaanus Siimu fotode
oli vaadata kiriku rõdul.
Olgu siinkohal lisatud, et
eelnevate aastate fotodest
olid samal ajal – tegelikult
mai- ja juunikuu – väljas
näitused Paistu rahvamajas ja Karksi valla kultuurikeskuses.
Suure-Jaani külalistemaja kohvikus on viimastel aastatel samuti pidevalt
kunsti eksponeeritud. Vahetult muusikafestivali eel
avati siin Jeruusalemmast
pärit kunstniku Gile Wie-

Koorilaulja

meri näitus „Meditatsioon
ja värvid“. Gila Wiemer
külastas eelmisel aastal
Suure-Jaani muusikafestivali ja käis päikesetõusukontserdil, saades sealt
inspiratsiooni mitme töö
loomiseks.
Gila Wiemer: “Minek
läbi raba suvisel pööripäeval ning Suure-Jaanis
kuuldud eriliselt kaunis
muusika tekitasid minus
lummava ja meditatiivse
meeleolu. See elamus oli
ainukordne ning puudutas mind väga sügavalt.”

Suure-Jaani kooli Sürgavere õppekoha
lasteaialapsed tänavad Mati Adamsoni, kelle
abiga on meie mänguväljak saanud uuema
väljanägemise.
Suure-Jaani lasteaed Sipsik tänab
lapsevanem Kalev Kondelit ja
ASi Hermseal väga vajalike
õppevahendite eest!

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused

Leili Kuusk
Gila Wiemer.

Traksikute suvised perepäevad
25. mai ilusal hommikul läksid Rõõmurullid
koos vanematega Viljandi
Mängumaailma perepäevale. Lapsed olid õhinas,
sest nii mõnigi käis seal
esimest korda. Suureks
hitiks olid batuut ja liumägi, kust libistati end
pallimerre. Veel meeldis
lastele suurel platsil mängumajas mängida, kiikuda, videomängus rallit
sõita, poodi mängida ja
5D kinos filme vaadata.
Eriti meeldis elektriautodega sõitmine, kõik
sõitsid oma sõidusuunas
ja järgisid foore.
Kui aeg täis sai, siis
võtsime jalutades suuna
lossimägedesse, et seal
üks vahva piknik maha
pidada. Söödud-joodud,
sammusime suurele rah-

Juunikuu viimasel pühapäeval peetud pidu oli
koorilaulu-keskne. Lehola esitas oma kevadhooajal
harjutatud kava, mille tähtsaimaks lauluks oli Mozarti
“Päikesele”. Sedapuhku oli külla sõitnud segakoor
Harjumaalt, Kehrast, kes esines meilegi tuttava Tormiselaulude ja imeilusa koorilauluklassikaga. Külaliskoori
dirigentideks olid sel aastal Aasta Emaks tituleeritud
Heli Karu ja Navestist pärit Mariell Aren. Vahelduseks
kuulasime palu eakate ansamblilt Metsalilled ning
laste esinemisi klaveril, viiulil ja lauldes. Viimaseid
esitas jazzilikus võtmes Suure-Jaani muusikastuudio.
Peo lõpp kujunes meeleolukas, selle sisustas uljas Aini
ja Poegade lõõtspillimuusika ja laul. Rahva käed pani
plaksutama “Sonny Boy” ja noore meremehe laul “Le
Havre’i kuumad ööd” filmist “Mehed ei nuta”.
Seekordne pargipidu jääb meelde erakordse niiskuse
ja palavusega. Keegi ütles, et konditsioneeriga autos oli
kraadiklaasi näit üle 30 kraadi. Tuli ka sahmakas vihma,
mis peo käiku ei häirinud.

vakiigele, kus lastele väga
kiikuda meeldis.
Kõigile oli see väga
positiivne kogemus ja
nad soovisid veel tagasi
minna!
7. juuni hommikul kogunesid Päikesekiired
koos vanematega lasteaeda, et alustada bussisõitu
Võrumaale. Esimeseks
sihtkohaks oli liikluslinnak, kus meid rõõmsalt
vastu võeti ja linnakut
tutvustati. Klubis said
lapsed tantsida ja julgeim
tantsija – Laura Rets – sai
pisikese üllatuse julguse
eest. Siis aga tehti lastele
viktoriin liiklusmärkide
kohta. Kambapeale said
lapsed õiged vastused.
Kui märgid olid selged,
said lapsed endale valida
elektriautod ja linnakus

sõita. See meeldis lastele
väga! Õues sai proovida
teistmoodi rattaid nii suurematele, kui ka väiksematele. Lõpuks tänasime
liikluslinnaku rahvast
sooja vastuvõtu eest ja
sõitsime edasi Nõiariiki.
Metsatuka tee, mis
Nõiariiki viis, oli väga põnev, sest tee ääres oli mitu
nõiakuju. Paljud lapsed
uurisid vanematelt, kas
nad ka päris nõida näevad. Kohale jõudes võttis
meid vastu vahva mees
sõbraliku koeraga. Kuna
kell oli juba üsna palju, siis otsustasime enne
Nõiariigiga tutvumist
lõunat süüa. Meile tehti
ilus ekskursioon Nõiariigis ja lastel oli avastamist
palju: luuaviske võistlus,
huvitavad jutustused,

puujuurtega majad, ilus
järv, seenekujulised kuivkäimlad, vahva koer Mia,
saunad ja ilus loodus.
Nägime ka päris Nõida,
kellega koos tantsisime.
Nõia nina peal olevast
punnist kinni hoides said
kõik midagi soovida – ja
see soov pidavat täituma.
Tegime ühispildi ja suundusime suveniire ostma.
Osa lapsi ostsid endale
häält tegeva nõia, mis
terve tee nõialikult naeris.
Suur kummardus ning
tänu kõigile õpetajatele ja
lastevanematele, et kaasas olite, et meie suvised
väljasõidud nii toredaks
kujunesid!
Lapsevanem
Mari

8. juulil kell 17.25 väljub Ugala teatribuss Suure-Jaani keskväljakult Vargamäele
etendusele “Kõrboja perenaine”. Peatused: kell 17.35 Olustvere bussipeatus, kell
17.45 Navesti bussipeatus.
15. juulil kell 18 Klubi Meelespea peoõhtu Suure-Jaanis Kondase majas. Lustime ja
tantsime! Tule ja võta sõber kaasa. Lauake kata end.
5.–7. augustil Suure-Jaani valla kodukandipäevad.
20. augustil klubi Meelespea ekskursioon Tallinna. Külastatakse Tallinna vabaõhumuuseumi ja Tallinna loomaaeda. Osamaks 10 eurot. Eelregistreerimine ja tasumine
kuni 31. juulini Elna Hansenile tel 5663 1738 kell 8–12. Väljasõit Suure-Jaani
keskväljakult kell 7.
20. augustil kell 17 Suure-Jaani kooli suures saalis rahvusvahelise noorte puhkpilliorkestri Wersalinka kontsert.
27. augustil kell 11 Lubjassaares XVI Lepakose Lugemised “Eurooplase pilguga
islamit ja moslemina Euroopat vaadates”.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused

2.–3. juulil XXIV Eesti valdade suvemängud Vändras.
16. juulil kell 11 Lehola-Lembitu külade suvepäev Kootsi külaplatsil.
5. augustil kell 18 Lehola-Lembitu mängude jalgpalliturniir Suure-Jaani kooli
staadionil.
6. augustil Vanade olümpiaalade kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani kooli staadionil.
Noortele algusega kell 10.30 ning põhivõistlus täiskasvanutele kell 13.
6. augustil kell 7 registreerimine ja kell 8 kalapüügivõistlus Lehola-Lembitu mängude
raames Suure-Jaani järve ääres.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

Muud

2.–3. juulil Olustveres Eesti Loodusuurijate Seltsi 39. loodusuurijate päevad.
8. juulil Suure-Jaanis rattaretke „Tahan sõita ohutult“ maanteeameti ja politsei
infotelk ja jalgratta vigursõidurada.
11.–15. juulil puhkelaager „Mürsikud”.
1.–5. augustil seikluslaager.
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Lepakose Lugemised tulevad
Järjekordsed – kuueteistkümnendad – Lepakose Lugemised toimuvad 27. augustil kell 11
Lubjassaares. Teemaks on
seekord “Eurooplase pilguga islamit ja moslemina
Euroopat vaadates” ning
külaliseks Rauno Ruus.
Rauno Ruus kirjutab enda kohta: „Olen
25-aastane Eesti noormees
ja õpin Saudi Araabias,
Mediina Islamiülikoolis
islami õigusteadust.
Pärit olen ma ühest väikesest kohast Võrumaal,
Vastseliinast. Kasvasin
üles ja elasin seal kuni
gümnaasiumi lõpuni, kuni
tuli aeg minna ülikooli.
Ülikooli valik oli suuresti seotud minu uue usu,
islamiga, mille võtsin vastu 18-aastaselt, kui käisin

veel 11. klassis. Kuigi üles
kasvanud üsna ateistlikus
peres, olin ma juba väiksena mingis mõttes usklik
ja hakkasin tundma, et
kuskil peab olema keegi
või mingi suurem jõud,
mis kogu selle Universumi taga on. Oma teismeea
alguseks olin leidnud tee
kristlusesse, mida järgisin
üsna mitu aastat. Mingil
hetkel aga hakkasin kahtlema tänapäevase kristluse ühes suurimas aluses,
kolmainsuses ning see
kahtlus hakkas mind tasapisi kristlusest eemale viima, kuni uskusin küll endiselt ühte Jumalat, kuid
ei järginud mingit kindlat
religiooni. Siis olin ma
samas avatum kõige uue
suhtes, kuni lõpuks hakkasin huvi tundma islami

vastu ja peale eestikeelse
Koraani tähenduse tõlke
lugemist olin veendunud,
et just see on usk, mida on
kõige õigem järgida.
Mediina Islamiülikooli
kohta sain teada, kui osalesin suvel enne viimast
gümnaasiumi aastat ühel
islami ususeminaril Poolas, kus olid ka õpetlased
Saudi Araabiast. Samuti
kohtasin seal ühte juba
Mediinas õppivat noormeest. Kuna see ülikool
tundus olevat just selline, kus tahtsin õppida,
ei mõelnud ma kaua ja
kogusin kokku kandideerimiseks vajalikud dokumendid. Pärast gümnaasiumi lõpetamist alustasin
igaks juhuks õpinguid ka
Tallinna Ülikoolis riigiteaduste erialal, kuid kui

Mediinasse sõiduks said
vajalikud ettevalmistused
tehtud, jäid need õpingud
katki.
Olen nüüd Saudi Araabias elanud üle viie aasta.
Esmalt õppisin sealses
araabia keele instituudis,
kuni keel selgeks sai. Peale
seda alustasin põhiõpinguid islami õigusteaduse
erialal, mille lõpetamiseni
on jäänud aasta.
Viimased suved olen
veetnud enamasti Tartus.
Lisaks puhkamisele olen
siin tegelenud veidi ka
kohaliku moslemikogukonnaga ning viimastel
aastatel olen töötanud
araabia keele tõlgi ja tõlkijana.“
Osalemine tasuta.
Leili Kuusk

Jõukus pole häbenemiseks

1. juuli
75 aastat tagasi (1941) toimus Kibaru lahing. Umbes 50 halvasti
relvastatud metsavenna vastu astus 400 punaväelast. Kibaru ohvrite
matus toimus 13. juulil.
3. juuli
105 aastat tagasi (1911) toimus Suure-Jaanis Viljandi karskusseltsi
“Vabadus” spordipidu koos Viljandi–Suure-Jaani jalgrattavõistlusega. Demonstreeriti kreeka-rooma maadlust, püramiidide tegemist ja
jalgpallimängu.
4. juuli
85 aastat tagasi (1931) avastasid kriminalistid Mudiste salamülka, kust
võeti ära 12 “soru” riigiviina ja müüja pandi pokri.
5. juuli
80 aastat tagasi (1936) avati Suure-Jaani kalmistul pastor G. Rosenbergi hauamonument. Rahvast oli murdu, kõnepidajaks Viljandi pastor
Jaan Lattik.
40 aastat tagasi (1976) suri Tallinnas professor Hans Kruus, juunikommunist ja Eesti Aleksandrikooli ajaloo uurija.
6. juuli
70 aastat tagasi (1946) toimus Viljandi Miilitsapargi orus laulupäev.
Puhkpilliorkestreid juhatas Julius Vaks, rahvatantsukollektiive Ella Kallas,
Suure-Jaani rahvamaja naiskoori E. Tamm.
7. juuli
120 aastat tagasi (1896) pidas Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsis kõne
Ängi mõisnik Jaan Kurrik, rääkides hobesekasvatusest. Kõne oli põhjalik
ja avaldati ka Sakalas.
135 aastat tagasi (1881) sündis Saarde khk-s, Jäärja v-s, Keremetsa t-s
Olustvere EAK aiandusõpetaja Johannes Kangur. Juulis möödub 170
aastat ka tema isa, tuntud bibliofiili Juhan Kanguri sünnist.
8. juuli
150 aastat tagasi (1866) sündis Tartumaal Kongutal kirjamees ja
metsandustegelane Eduard Schabak. Oli aastatel 1891–1894 Ilbaku
abimetsaülem, pani hiljem aluse Eesti metsakorraldusele.
9. juuli
75 aastat tagasi (1941) lahkusid Suure-Jaanist hävituspataljon ja
punarežiim, asemele tuli saksa okupatsioon.
10. juuli
90 aastat tagasi (1926) toimus Ugala aias Julius Vaksi auõhtu.
Viljandi garnisoni orkestri kavas oli Rossini, Grieg, Rubinstein, Sibelius,
Tšaikovski, Wagner jt.
12. juuli
80 aastat tagasi (1936) korraldas äsja ellu kutsutud Navesti tuletõrjeosakond Tuuleveskimäel metsapeo. Kiitust jagati peoks ehitatud lava
asupaigale.

Karl Reimann, Boris Linde ja Oskar Seisleri tõuhobune.

Suure-Jaani kant tundub
ärilises mõttes ajuti nii tühja
ja ilmetuna, et nii mõnigi
kipub arvama, et siinkandis
küll oma unistuste-äriga
alustada ei saa. Alljärgnev
tutvustab siinsest kihelkonnast võrsunud ettevõtlikke
inimesi, kellest mõned on
saanud lausa kröösusteks.
Kõik nad olid algselt kas
talupojad või käsitöölised,
kes oskasid haista neid hoovusi, kus liikus kõlisevat.
Erilisi võimalusi pakkusid
kõrtsmiku, veskimehe ja
hobusekasvataja ametid,
kus esimene teenis inimlike
nõrkuste pealt, teine mativõtmise ja kolmas tõuaretusoskuste pealt.
Karl Reimann (1841–
1915) oli Ängi Julgalt pärit
kaupmees, kelle jõukusest
annavad tänini tunnistust
Suure-Jaani kesklinna ehitatud majad. Ta oli edumeelne,
panustades osa sissetulekust
kohalikku kultuuri ja laste
haridusse. Tema järeltulijaist
on tuntumad arst Oskar Reiman ja naisliikumise aktivist
Marie Reiman. Viimased
kirjutasid oma nime juba
ühe “n”-iga. Julgalt on pärit
ka Pärnu poole jääva Vihtra
küla suurim tööstur Jaan
Reimann (1862–1950), kes
alustas töömeheteed Ängi
veskist, millele järgnes abiellumine Vingissaare tütre
Mariga, kusjuures kaasavara
investeeriti Vihtra vesives-

kisse. Parimatel päevadel
andis sealne linavabrik tööd
32-le töölisele, algul tegutseti jahu- ja saeveskina, siis
villakraasimise ja lõnga ketramisega, hiljem toodeti
elektrit. Jaan Reimann sai
tuntuks oma tagasihoidliku riietumisstiiliga. Nõnda
visati ta ühe Tallinna panga
uksehoidja poolt välja, kui
püüdis pasteldega operatsioonisaali minna, kaasas
rahaga täidetud kaerakott.
Pärast asjaolude selginemist
öelnud pangahärra uksehoidjale: „Temale olgu meie
panga uks alati valla, sest ta
on meie kuldklient.”
Jaan Kuldkepp (1827–
1901) oli nooruses Lahmuse mõisa kärneri ametis ja
meiereis nii palju palgaraha
teeninud, et ostis (esialgu kahasse) Taevere mõisa
rendiõigused. Tema poeg
Albert Kuldkepp õppis
Riia Polütehnilises Instituudis agronoomiat, oli algul
Taevere, hiljem Järvamaal
asuva Kärevere mõisa omanik. Ta on ajalukku läinud
Suure-Jaani tuletõrje rajajana ja esimese kohaliku
tegevsportlasena. Kadakasakslasena kolis enne Eesti
vabariigi väljakuulutamist
Saksamaale.
Lina- ja metsakaupmees
Oskar Seisleri (1872–1923)
sünnikoht on Ilbaku lähistel
Tahumurru talus. Tema isa
oli jõukust kogudes tõusnud

FOTO: Erakogust

Viljandis majaomanikuks ja
Seasaare kõrtsmikuks. Nii
mõisnikud kui talumehed
teenisid tol ajal üpris hästi
kroonuhobuste kasvatamisega. Nõudmised olid
võrdlemisi ranged, komisjon pidas oluliseks looma
üldist toitumust, välimust ja
turja kõrgust. Oskar Seisler
muretses ettenägelikult välismaalt häid suguloomi ja
kasvatas oma mõisates hulganisti noorhobuseid üles.
Eriti toredaid isendeid olla
ta kinkinud oma sugulastele
ja sõpradele. Ühe iluduse
kinkis Seisler isegi keiser
Nikolai II-le, mille eest anti
talle tänutäheks uhke aukiri.
Tema kasvandusest osteti
tihtipeale 90% kroonule
minevatest hobustest ja see
tekitas kehvemates konkurentides kadedust. Seisler oli
ka kolme rüütlimõisa omanik, ühe neist (Schmuckeni,
läti k. Smuku muiža) ostis ta
1913. a Lätimaa “ussipesast”
Tukkumist, mis oli 1905.
aasta revolutsiooni kõige
tulisem paik, kus rahva rahustamiseks peeti lahinguid
lausa kahuritega. Kohkunud saksasoost mõisnikud
müüsid võileiva hinna eest
oma varad neutraalsetele
eesti kaupmeestele. Oskar
Seisler suri 51-aastasena,
tema vara ümber peeti EW
ajal mitmeid kohtu-geisse.
Kogutud rikkusest jagus
toetusi Viljandi Haridusselt-

sile, Tartu Ülikooli juurde
rajatud stipendiumifondile
ja isegi 1917. aastal enamlastele saabaste ostmiseks.
Seisler oli ka üks omaaegse
Põhja-Eesti Panga osanikest.
Boris Lindet (1884–1969)
on kutsutud Eesti Rockefelleriks. 1939 antud ajalehe-intervjuus ütleb ta, et
tema Suure-Jaani kalmistul
puhkaval vanaisal, olnud
21 last, kõigile järeltulijatele
olla vanaisa andnud hea hariduse, üks poegadest olnud
pikemat aega Tallinnas apteekriks. Boris Linde ise oli
eestlase ja inglanna järeltulija, varandusele pani ta aluse
Venemaal äri ajades, tal
oli häid sidemeid paljudes
Euroopa riikides, kinnisvarasid Prantsusmaal ja Eestis
ning kaubamaja Tallinnas.
Õigeuskliku metseenina
toetas ta rahaliselt Kuremäe
ja Petseri kloostreid. Enne
viimast sõda tegeles ta veel
tulusa relvaäriga ja kurioosumina otsis Prangli saarel
naftat. Ettevõtja Borisi poeg
oli samuti Boris, erialalt
joonistusõpetaja ja maalikunstnik. Lindede suguvõsa
on pärit Taevere Paemurrult.
Samast harust on võrsunud
ka Vändra kultuuritegelane
Adolf Linde ja kirjamees
Bernhard Linde.
Tõnu Kukk
Järgneb

13. juuli
105 aastat tagasi (1911) oli Olustvere krahvi külaliseks Liivimaa kuberner
Nikolai Zvegintsev. Järgmisel päeval külastas ta Suure-Jaani õigeusu
kirikut ja kontrollis kohaliku tuletõrjujate valmisolekut.
14. juuli
120 aastat tagasi (1896) peeti Vastemõisa Lesti t-s Soome karskuse isa
dr A. Garnfelti 50. aasta sünnipäeva mälestust.
50 aastat tagasi (1966) esines Kurgjal, C.R. Jakobsoni 125. sünniaastapäeva puhul segakoor Ilmatar.
15. juuli
110 aastat tagasi (1906) avati Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi näituse
raames esimene eestlastest kunstnike näitus. Töödega olid väljas
Amandus Adamson ja Johann Köler.
80 aastat tagasi (1936) valiti Eesti Põllutöökoja juhiks Tõnis Kint.
Põllutöökoja raamatupidamistalituse juhatajaks sai Olustvere lõpetanud
Arthur Eckbaum.
16. juuli
140 aastat tagasi (1876) sündis Kärstna vallas Suure-Jaani seltskonnategelane ja monopolipoe pidaja Juhan Kõpp. Tema õhutusel loodi
Suure-Jaani tuletõrje- ja majandusühing ning ühispank. Oli hiljem ETK
Viljandi osakonna juhataja ja taluperemees Sürgaveres.
100 aastat tagasi (1916) juhtus Olustvere Allamatsi talus kummaline
ilmastikujuhtum. Pikne lõi kaks korda karjalauta, algul seda süüdates,
teisel korral leeke kustutades.
70 aastat tagasi (1946) lavastati Tallinna Draamateatris Sütiste “Ristikoerad”. Lavastaja L. Kalmet, Lembitu osas A. Suurorg.
17. juuli
65 aastat tagasi (1951) sündis Kuressaares budismi populariseerija ja
kunstnik Vello Väärtnõu. Töötanud Lahmuse sovhoosis.
23. juuli
125 aastat tagasi (1891) sündis Kildu õpetaja, Lenini ordeni kavaler
Ludmilla Ant.
25. juuli
80 aastat tagasi (1936) ostis Suure-Jaani tuletõrje selts endale Renault
veoauto, millele monteeriti veepaak ja mootorprits. Auto teenis kohalikke
5 aastat, siis viisid kommunistid selle taandudes Nõukogude Liitu.
70 aastat tagasi (1946) sündis Suure-Jaanis jurist ja arhivaar Aita Parik.
25 aastat tagasi (1991) suri Rootsis, Saltsjǿ-Duvnäs´is ehitusettevõtja ja
Postimehe peatoimetaja 1941–43 Martin Kuldkepp. Sündinud Taevere
Pärassaares.
26. juuli
145 aastat tagasi (1871) sündis Tartus poliitik ja kirjamees C.R. Jakobson. Külastas Suure-Jaanis olles tihti köster J. Kappi.
28. juuli
55 aastat tagasi (1961) sündis Viljandis end sotsiaalminister Helmen
Kütt. Õppinud Suure-Jaani Keskkoolis.
30. juuli
85 aastat tagasi (1931) toimus Olustvere ja Võhma vahel rongiõnnetus.
Kaubarongi propsidega täidetud viis viimast vagunit sõitsid rööbastelt
välja. Õnnetuse põhjustas ühe vaguni puksipesa purunemine mille
tagajärjel vedrud välja hüppasid.
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Täname kinnistute omanikke, kes nõustusid SuureJaani-Olustvere kergliiklustee ehitamiseks müüma
oma maad:
Agne Riener
Asta Salm
Edi Grünbaum
Rein Kuik
Riho ja Annika Kala
Mall Klaas
Tiiu Urbel
Ilmi-Maire Orr
Suure-Jaani vallavalitsus

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Suure-Jaani valla
kodukandipäevad
5. augustil
kell 18 koduloolised kõnelused Heliloojate Kappide majamuuseumis. Tasuta!
kell 21 Seasaare teatri etendus “Saladuslik kübar” Suure-Jaani lauluväljakul.
Seadnud ja lavastanud Margus Vaher. Osades: Ane Purgas, Reet Raudsepp, Mari Lember,
Liisa Tammoja, Kristjan Kaarjärv, Agu Lall, Kait Aidnik.
					
Pilet 7 eurot.

Lõhutud küttepuud:
märg lepp 26 €/m3

6. augustil

Suure-Jaani
Külalistemaja

kell 11 Suure-Jaani järvejooksu Tillude jooks 0–3-aastastele. Registreerimine
lauluväljakul Suure-Jaani järve ääres kell 10.30–10.55,
kell 11.15 Suure-Jaani järvejooksu Tillude jooks 3–6-aastastele. Registreerimine
kell 10.30–10.55,
kell 12 Suure-Jaani järvejooksu täiskasvanute jooksud. Registreerimine 11.30–11.55,
kell 13 Suure-Jaani järvejooksu lastejooksud. Registreerimine 12.30–12.55.
kell 15 linnamäng. Linnamängus on osalema oodatud pered ja sõpruskonnad
2–6-liikmeliste võistkondadena. Linnamäng on aarde otsimise mäng, kus aardeni
jõudmiseks tuleb läbida mõistatuste ja ülesannete rägastik, konkureerides samal ajal
teiste aardeotsijatega. Kes on nutikam ja osavam, see jõuab esimesena aardeni ning
saab selle endale. Mäng algab Kondase majast.
kell 20 LVI Järvepidu. Ansambel Regatt, Suure-Jaani puhkpill, rahvatantsurühm
Samm Sassis, keskööl ilutulestik, räppar LihaMägi, henna- ja näomaalingud.

Pilet 8 eurot/6 eurot (kuni 18-aastased ja pensionärid), eelkooliealistele tasuta!

Telefon
5373 2282

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

Küttepuu (3 m). Koorem 7 tm (10–11 rm)
Hind alates 200 eurost. Telefon 553 6074.

Ostan lehtpuu raiet.

Tel 527 5868, brujo.info@gmail.com

7. augustil
kell 10–17 avatud aedade päev. Oma aiad avavad Kaevandi talu, Asu talu, Nõrga

talu, Rohekalda aiand. Kodukohvikud avatud aedades, erinevad sportlikud tegevused,
meisterdamine, iluaia külastamine.

kell 11–15 raamatukogupiknik Kaevandi aias. Külas kirjanik Olavi Ruitlane.

ROHEKALDA AIAND
Rohekalda aiand tänab kõiki toredaid lillesõpru,
kes meid kevadhooajal külastasid!

Alates juulikuust oleme avatud
T–L kell 9–17

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd

Kontakt: Suure-Jaani vald Ängi küla
Rohekalda aiand
Telefon 527 5536, rohekalda@gmail.com
www.facebook.com/Rohekalda-aiand-OÜ

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

KUULUTUS
Müüa suur maja (380 m2) Köleri tänaval.
Vajab remonti. Täiskelder, kaks korrust, pööning.
Krunt 1785 m2. Hind 9900 eurot.
Info: jari.ruohonen@hotmail.com või
+358 41449 9345 soome/eesti/inglise.

Mälestame
Hilda Kelk

16.09.1926–09.06.2016

Viljo Müllär

Anu ja Raimo Tõkkel sündis
poeg KRISTO

Ilme-Johanna Kildvee

Kati Meeritsal ja Rait Haarakaljul sündis
poeg KASPAR Haarakalju

30.08.1938–12.06.2016
13.01.1934–22.06.2016

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

Õnnitleme
lapse sünni puhul!

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.

HELMI LAAS 		
17.07.1925
JAAN KOOR 		
06.07.1926
ASTA KUNINGAS
13.07.1926
JÜRI MÄGI 		
19.07.1926
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
HELMI TALVISTE
23.07.1931
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
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
EINO SIMS 		
11.07.1936
ELVI TAKK 		
16.07.1936
KALJO TÕNISSON
17.07.1936
VAIKE MILLER 		
20.07.1936
REIN RAUDSEPP
24.07.1936
AINO TEDER 		
29.07.1936
ELLEN PALLO 		
06.07.1941
AARE TÕNISMAA
13.07.1941
JÜRI KEPTSOV 		
14.07.1941
RAIMU HOLTSMEIER
17.07.1941
SILVI KÖST 		
26.07.1941
ELVE-REA PAAP
03.07.1946
SIRLI SOOME 		
07.07.1946
MATTI ZIRK 		
08.07.1946
EDITH JÜRGENSON
08.07.1946
VALVE SENGBUSCH
08.07.1946
KALEV LINNAS 		
17.07.1946
URVE SIIMSOO 		
30.07.1946
ANNE KÖST 		
01.07.1951
RISTO ROMAN 		
02.07.1951
MAIE VENTSEL 		
03.07.1951
SIRJE TÕNISSON
12.07.1951
TIIU VIISUT 		
14.07.1951
LEMBIT VÄLIS 		
02.07.1956
MARJU GRÜNBAUM
13.07.1956
VAIKE LEPIK 		
17.07.1956
HELDUR KRAANER
25.07.1956
ÜLLE UNT 		
02.07.1961
JAAN LEEMETS
06.07.1961
ARVI REINUP 		
15.07.1961
MARE KOHV 		
19.07.1961
TOOMAS HENK 		
27.07.1961
URMA MALK 		
31.07.1961
VAMBOLA LIIR 		
03.07.1966
JAAK TOOMSALU
09.07.1966
LEA TOOMEOKS
10.07.1966
KALEV LEETBERG
12.07.1966
LEMBIT PINDSOO
13.07.1966
KALEV KOIK 		
13.07.1966
HEINO MIKKOR
17.07.1966
ANNE REIMANN
28.07.1966

Toimetaja
Leili Kuusk, 526 9089
Lembitu pst 42, Suure-Jaani
telefon 435 5433
leili.kuusk@suure-jaani.ee
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Küljendus ja trükk
OÜ Vali Press
Pajusi mnt 22, Põltsamaa
telefon 7768 871
vali@vali.ee

