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Käes on mai, aga ikka veel tundub, et talv ei taha taanduda. Tuul
on külm, aeg-ajalt sajab lörtsi, öösel on miinuskraadid ja hommikuti
tuleb tööletõttajatel autoakendelt jääd sulatada.
Ometi ei ole suvi ja suveüritused enam kaugel – viimane aeg plaane
teha: mida teha, millest osa võtta, kuhu sõita?
Mida uut toob seekord valla esindusürituseks kujunenud muusikafestival, toimub see ju juba 20. korda?
Festivali kaugemad külalised on Moskvast, Inglismaalt ja Saksamaalt. Päikesetõusukontserdil on solistiks plokkflöödimängija Ingrid
Paul Saksamaalt. Õigeusu kirikus saab kuulata Moskva Püha Danilovi
kloostri meeskoori. Koori repertuaaris on vanavene koorimuusika,
rahvamuusika ja kasakate laulud. Suvealguse kontserdil Vanaõues ja
ERSO kontserdil on solistiks viiulimängija Daniel Kogan Moskvast.
Daniel Kogan sündis andekate muusikute perre – ta on Leonid
Kogani ja Jelizaveta Gilelsi lapselapse ning kuulsa dirigendi Pavel
Kogani vennapoeg. Muusikaõpinguid alustas ta juba kuueaastaselt
– Marina Kesselmani juures, tänaseks on ta esinenud paljude tunnustatud orkestritega ja üles astunud paljudel festivalidel. Daniel Kogan
mängib Francesco Ruggieri 1660. aastal valmistatud viiulil.
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees seisab sel aastal Alexander
Prior Londonist. Venelannast ema poolt põlvneb ta omanimelise
süsteemi loonud kuulsast vene lavastajast, teatrijuhist ja teatriteoreetikust Konstantin Stanislavskist. Oma muusikuteed alustas Alexander
imelapsena oma vanemate toel ja juhatusel, kuid mõne aastaga kasvas
imelapsest särav helilooja ja dirigent.
Alexanderi senine elukäik on tõeline sensatsioon! Juba 18-aastaselt
dirigeeris ta oma kuuendat sümfooniat, juba 7 aastat etendatakse tema
balletti „Mowgli“ Moskvas ja ta on Peterburi Konservatooriumi ajaloos
noorim – 17-aastasena – lõpetanud dirigent.
Alexander on teinud ülimenukaid kontserte Taani Kuninglikus
Ooperis, Leipzigi Ooperis, Gewandhaus Orkestri ees, Bavaaria Riigiooperis Münchenis, Hispaania Raadio ja Televisooniorkestris, Viini
Kammerorkestris jm. Tema kompositsioonide loetelu on ulatuslik,
sealhulgas väga prominentsed tellimustööd: ballett „Mowgli“ Moskva
Riiklikult Balletiteatrilt, mil helilooja oli alles 13-aastane! Sümfoonia nr
4 „Gogol“, mis on valminud Peterburi Kultuurikomitee tellimusena.
Tema sümfoonilisi ja kammerteoseid esitatakse üle maailma.
Praegu vaid 25-aastasest muusikust valmis 2012. aastal dokumentaalfilm „Tööpealkiri: Imelaps”, mille režissöör, produtsent ja
stsenarist on Marianna Kaat. Filmi sünopsisest võime lugeda: „Väikeseks Pavarottiks kutsutud Alexander Prior esines juba 10-aastaselt
maailma muusikaeliidi ees. Inglasest isa finantseerib poja õpinguid
Peterburis ning venelannast ema korraldab tema esinemisi ja saadab
teda igal eluhetkel. Vanemad üritavad leida muusikamaailmas seda
õiget rada, mis aitaks Alexandril tippu tõusta. Alex ise naudib muusika
sees olemist. Temas on nooruslikku ülevoolavat kirge ja samas sügavat
igavikulist mõistmist loomisest.”
Alexander Prior on Edmontoni Sümfooniaorkestri peadirigent.
Kuulama-vaatama tasub tulla ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia galakontserti. On ju pakutav võimalus üsna ainulaadne: lõpetajate kontsert toimub igal aastal Tallinnas Estonia kontserdisaalis, kus
kuulajateks on põhiliselt lõpetajate vanemad, sugulased ja tuttavad.
Tänu koostöölepingule on Suure-Jaani rahval juba kolmandat korda
võimalus samuti seda kontserti nautida.
Aiakohvikute päev tõotab tulla huvitav – lisandub uusi kohvikuid
ja ehk õnnestub maitsta isegi maakonna tippkondiitri küpsetatut.
Täpsem info järgmises Leoles.
Traditsiooniks saanud rahvusvahelise noorte puhkpilliorkestri
Wersalinka kontsert toimub sel aastal oodatust rohkem kui kuu aega
varem: juba 15. juulil.
17.–20. augustil tähistatakse Urmas Lennuki kirjutatud suure suvelavastusega „Lembitu – kuningas ilma kuningriigita” Madisepäeva
lahingu 800. aastapäeva. Väärikas aastapäev, mis toob Lõhavere linnamäele neljal õhtul vaatajaid nii lähemalt kui kaugemalt. Et etendusi
on vaid neli ja tribüünid ei ole kummist, tasuks soovijatel piletid juba
täna eelmüügist soetada. Kes on need noored, kelle tänast nägemust
sadu aastaid tagasi toimunust näha saab, sellest võib täpsemalt lugeda
leheküljelt 7. Kas tunnete nime järgi ära – suvelavastuses osaleb nii
mõnigi telesarjadest tuttav näitleja?
See on ainult väike valik suvel vallas pakutavast, täpsem info valla
kodulehelt, Näoraamatust ja kultuuri/rahvamajade kodulehtedelt.
Päikest kõigi päevadesse!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Laululind 2017

Laval on publiku südamed võitnud laulupoiss Allar Arula. Väikesed lauljad.

Laupäeval, 22. aprillil toimus Suure-Jaanis
Kondase majas SuureJaani valla eelkooliealiste laste kevadkontsert
“Laululind 2017”.
Alustuseks pani saali
rõkkama kõik koos lauldud “Kui sul tuju hea”.
Selline ühine laulmine aitas ehk mõnelgi väikesel
laululapsed esinemishirmust üle saada ja kindlustada rõõmus meel.
Kontserdil esinesid
Helery Tikut, Kätriin

Kösler, Oskar Soo, Markus Kikre, Rait Linnu ja
Kendri Land Suure-Jaani
lasteaiast Sipsik; Marelle
Ratassepp, Annabel Kõvatoomas, Eric Sarjas, Truude
Lillemaa, Keira Kraner ja
Karl-Harald Putnik Olustvere lasteaiast Piilu, GreteLiis Antson, Tanel Sepp,
Kermo Talviste ja Susanna
Silm Köidama lasteaiast
Traksik; Allar Arula, Simona Brauer ja Laura Kavak
Suure-Jaani muusikastuudiost ning Annaliisa Rei-

mann, Greta Olev, Karel
Vahur Vingisaar ja Eliise
Einulo Võhma Vaba Aja
Keskusest.
Esinejad olid nelja- kuni
seitsmeaastased. Iga laulja
sai tunnustatud tänukirja
ja väikese meenega.
Peale kont sert i sai
publik esinejate hulgast
oma lemmiku valida.
Selleks osutus 5-aastane
Allar Arula, kelle juhendajaks on Kärt Kaljaspolik.
Allar käib Olustvere lasteaias Piilu ning õpib laul-

FOTOD: Erakogust.

mist Suure-Jaani muusikastuudios.
Suur tänu ka väikestele, aga väga tublidele
näitlejatele Suure-Jaani
lasteaia Sipsik Mesimummi rühmast, kes mängisid
etendust “Punamütsike”.
Päev lõppes ühise
tordisöömisega.
Aitäh kõigile väikestele
laululastele, nende juhendajatele ja lastevanematele!
Aire Levand

Miks me vajame haridusasutuste uuringuid?
Kindlasti huvitab iga
lapsevanemat see, kuidas
tema lapsel koolis või lasteaias
läheb.
Kahtlemata on võimalus oma lapse käest kasvõi
igal õhtul küsida, kuid lapse
hinnang on tihtipeale subjektiivne. Iga hooliv lapsevanem
tahab teada ka seda, missugune on tema kodukohas antav
haridus ja kui mainekas on
konkreetne haridusasutus.
Tagasisidet tahavad saada ka nii kool kui lasteaed,
rääkimata kohalikust omavalitsusest. Kõige parem on
rahulolu küsitlus teha erapooletu spetsialisti abil, kes tuleb

väljastpoolt ja ei ole osalejatest
mõjutatud.
Teiseks tuleks neid küsitlusi teha igal aastal või siis
vähemalt üle aasta, et tekiks
võimalus andmeid võrrelda.
Seda on Suure-Jaani vallavalitsus arvestanud ja tellinud
uuringu OÜ Innovatiivne
Arengupartner käest. Küsitlus
korraldati kõigis meie haridusasutustes: lasteaedades,
koolis, põhikoolis ja gümnaasiumis.
Uuringu tulemused on
avalikustatud valla kodulehel
ja nende kohta saavad informatsiooni jagada nii asutuse
juhid kui ka valla esindajad.

Millised on uuringu peamised järeldused?
1. Enamus õpilasi ja lapsevanemaid on meie koolide
õppetööga rahul ja hindavad
selle heaks.
2. Üldine rahulolu on tõusnud kõige rohkem Olustvere
põhikoolis ja Suure-Jaani kooli õppekohtades.
3. Suure-Jaani kooli ja
gümnaasiumi vaheline koostöö vajab parandamist.
4. Suure-Jaani kooli juhtkonna tegevusele antud hinnang on muutunud halvemaks.
Mis saab edasi?

Kõigepealt teeb iga asutuse juht omapoolse analüüsi,
võrdleb toimunud muutusi
ja teeb ettepanekud olukorra
paremaks muutmiseks. Tulemusi tuleb arutada ja analüüsida ka hoolekogu koosolekul.
Vallavalitsus teeb omad järeldused mai keskpaiku ja esitab
kokkuvõtted igale asutusele
konkreetselt.
Meie eesmärk on tagada
parim haridusteenus igas kooliastmes: nii lasteaias, põhikoolis kui ka gümnaasiumis.
Tänan kõiki uuringus osalenud vastajaid.
Tõnu Aavasalu
vallavanem
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Suure-Jaani Vallavolikogus
27.04.2017

Suure-Jaani Kool palub sügisel 1. klassi astuvate laste
vanematel avaldus esitada hiljemalt 30. maiks 2017.
Suure-Jaani Kooli
kõigi õppekohtade lastevanemate üldkoosolek
toimub kolmapäeval, 17. mail
kell 17.30–19.30 Suure-Jaani koolimaja aulas.
Päevakorras:
1. rahuloluküsitluse tulemused
2. andeainete hindamine alates 2017/18. õppeaastast.
Suure-Jaani Kooli kuulutab välja konkursi järgmistele
vabadele ametikohtadele alates septembrist 2017:
•kehalise kasvatuse õpetaja
•inglise keele õpetaja (osalise koormusega)
Vastemõisa ja Suure-Jaani õppekohtades
•vene keele õpetaja (osalise koormusega) Vastemõisa
ja Sürgavere õppekohtades
•õpiabiõpetaja Suure-Jaani õppekohas
•huvijuht (lapsehoolduspuhkuse asendaja)
•lasteaiaõpetaja Sürgavere õppekohas
•raamatukoguhoidja (lapsehoolduspuhkuse asendaja).
Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, ettevõtlikkust,
valmisolekut igakülgseks meeskonnatööks.
Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt
12. mail 2017 direktor@sjk.edu.ee
Lisainfo Epp Välba 437 2050

1. juulist rakenduvad uued
jäätmeveohinnad
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas
vastavalt jäätmeseadusele Kolga-Jaani, Kõo, Suure-Jaani,
Tarvastu valdade ja Võhma linna esindajana korraldatud
jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti
Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus
segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikus
01.04.2016–30.04.2019.
Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud,
mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam
piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise,
vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid. Nimetatud põhjusel AS Eesti Keskkonnateenused
esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 31.01.2017
teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017
otsusega nr 2/17-1.
Uued jäätmeveo teenushinnad jäätmeveo piirkonnas nr
5 rakenduvad alates 01.07.2017.

Konteineri
maht (m3)
Jäätmekott kuni
0,10
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,66
kuni 0,80
Kuni 1,10
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50

Regulaarne
tühjendus
(hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne
tühjendus
(hind koos käibemaksuga 20%)

1,37
1,09
1,92
2,51
3,28
4,25
5,15
6,20
8,45
12,08
21,74

1,64
1,31
2,30
3,01
3,94
5,10
6,18
7,44
10,14
14,50
26,09

Jäätmemahutite rendi- ja lisateenuste hinnad ei muutu.
Täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust klienditeenindusega e-posti teel
viljandi@keskkonnateenused.ee või telefonil 435 5025.
AS Eesti Keskkonnateenused

Volikogu istungit alustasid Päästeameti Lõuna päästekeskuse
Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik ja Suure-Jaani
päästekomando esimees Tauno Kais, kes tänasid vallavolikogu,
vallavalitsust ja vallavanemat hea koostöö eest ning andsid vallavanemale Tõnu Aavasalule üle Päästeameti aumärgi „Päästeteenistuse medal“;
kuulati haridus- ja kultuurinõuniku Ardo Agasilla lühiülevaadet
OÜ Innovatiivne Arengupartner poolt valla lasteaedades ja koolides läbi viidud rahulolu-uuringust, uuringu kokkuvõttega saab
tutvuda valla kodulehel;
kuulati valla koolide direktorite ülevaadet koolide tegevusest ja
tulevikuplaanidest;
kehtestati valla 2017. aasta teehoiukava;
otsustati lõpetada vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni
tegevus;
kuulati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Mati
Toomsalu ja Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase infot maakonna ühistranspordikeskuse
loomise vajadusest;
kuulati vallavanema Tõnu Aavasalu ülevaadet Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse hanke tulemustest.

Suure-Jaani Vallavalitsuses
04.04.2017

Anti nõusolek MTÜle OleLukoe projektlaagri korraldamiseks
Suure-Jaani vallas;
otsustati hüvitada lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite jäägist
puudega lapse ravi- ja transpordikuludeks 125 eurot;
rahuldati FIE Silvi Pärna taotlus korraldada 17. juunil 2017. a kell
8–16 Suure-Jaani kesklinnas avalik üritus Jaanikuu laat;
otsustati erastada ostueesõigusega Paelama k Vana-Tahu katastriüksused suurustega 16,64 ha ja 4,55 ha;
otsustati väljastada kasutusluba Suure-Jaani l Vambola 10a
kinnistule püstitatud elamu kasutusele võtmiseks;
otsustati tasuda SAle Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus kahe valla
kodaniku hoolduskulude puuduolev osa;
määrati Ilbaku k Uuetoa kinnistu nr 3458239 (katastritunnus
87001:001:0114) jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrati kodanik Suure-Jaani Vallavalitsuse hooldusõe poolt
hooldatavaks;
eraldati tegevusalalt Sport Kätlin Tõllassonile 400 eurot osalemiseks heite- ja tõukealade treeninglaagris Hispaanias ja MTÜle
Spordiklubi Suure-Jaani United (registrikood 80322212) Viljandi
kunstmuruväljaku rentimiseks 150 eurot.

07.04.2017

Muudeti Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017 korralduse nr
41 “Maa erastamine korteriomandi seadmise teel“ alapunkti 6.3.

11.04.2017

Eraldati tegevusalalt Seltsitegevus Viljandi Fotoring MTÜle
(registrikood 80331567) Suure-Jaani kultuurimajas korraldatava
kolme fotonäituse kulude katteks 100 eurot;

Hajaasustuse programmi 2017 taotlusvoor
on avatud kuni 12. juunini
Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva pakkumise alusel.
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja
majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete
kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse
elektrisüsteemi olemasolu. Toetuse suurus ei või olla suurem kui
66,67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest
kuludest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta
on 6500 eurot.
Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:
•Suure-Jaani valla kodulehel http://www.suure-jaani.ee/et/hajaasustuse-programm
•EAS-i kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
•Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://viljandi.maavalitsus.ee/
hajaasustuse-programm
Taotlemiseks vajalikud vormid leiab http://www.eas.ee/teenus/
hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale
Info Tiiu Umal, telefon 435 5435, e-post tiiu.umal@suure-jaani.ee
Taotlused tuleb esitada Suure-Jaani Vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatult suure-jaani@suure-jaani.ee hiljemalt 12.06.2017.

muudeti Suure-Jaani Vallavalitsuse 07.03.2017 korralduse nr
85 “Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“
alapunkti 1.1;
kooskõlastati eramajapidamise olmevee saamiseks ettenähtud
puurkaevu asukoht Parika, Aimla k;
väljastati ehitusluba Võlli k Võlli ja Ülevõlli kinnistule (kü
75901:005:0533, 75901:005:0023, 75901:005:0024) Võlli paisu ja
kalapääsu ehitamiseks;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks kolmele jäätmevaldajale.

18.04.2017

Määrati Reegoldi, Kärevere ja Sürgavere külades ning Olustvere alevikus (kü 75902:001:0060; 54501:002:0076; 54501:002:0077;
54501:002:0079; 75902:002:0060; 75903:003:0070) kavandatava
kombineeritud teeblokeeringu ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused,
lubati Nuutre k Sõpruse tn 25 kinnistule üksikelamu püstitamine
projekteerimistingimuste alusel;
eraldati tegevusalalt Sport Age Randmäele 150 eurot Jarmo
Randmäe osalemiseks Rootsis Örebros peetaval jalgpalliturniiril
ning Laura Nurmsalule 400 eurot võistluskulude katteks osalemaks vibulaskmise Euroopa karikaetapil Eesti koondise liikmena
Poolas Legnicas 25.04–29.04.2017;
otsustati sõlmida valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise
leping Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli valduses olevale Mäekülas
asuvale Mihkli kinnistule (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna
registriosa number 2889839, katastritunnus 54502:001:0008,
pindala 9,87 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10229).
Kasutusõigusega koormataval alal asub maaga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrk.
anti nõusolek vaba maa riigi omandisse jätmisega ning määrati
sellele koha-aadress ja sihtotstarve: piiriettepanek AT0804160202,
suurus ligikaudu 4,39 ha, aadress Vastemõisa metskond 121,
Karjasoo küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond; sihtotstarve
maatulundusmaa (011;M).

25.04.2017

Otsustati Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale esitada kaks
eestkoste pikendamise avaldust;
määrati Sürgavere k Piirikivi kinnistu nr 1572139 jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
moodustati hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja
hindamiseks komisjon koosseisus: Tiiu Umal – komisjoni esimees,
Are Aua, Heli Kralle, Aave Toomsalu ja Aivar Veeperv;
otsustati Kildu k Kildu staadioni katastriüksus (katastritunnus
87001:001:0136 suurusega 6486 m², sihtotstarbega üldkasutatav
maa 100%) otsustuskorras müüa piirinaabritele hinnaga 152 eurot;
otsustati väljastada ehitusluba Põhjaka k Nõmme kinnistul (kü
75901:003:0540) asuva laut-küüni lammutamiseks;
määrati Nuutre k Sõpruse tn 25 elamu ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
otsustati vormistada Võlli – Kibaru tee T2 eraldi kolme katastriüksusena.

Tööd alustab omastehoolduse
nõustamiskabinet
Viljandis Maramaa Kliinikus, Maramaa puiestee 5, alustab tööd
omastehoolduse nõustamiskabinet. Kabinet on avatud alates
20. aprillist igal neljapäeval kella 13–16, hea oleks ette teatada
ja täpsustada vastuvõtuaeg e-posti teel: info@omastehooldus.eu
või telefonil 506 8822. Nõustamine on omastehooldajale tasuta,
tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti
Omastehooldus.
Koduleht: http://www.omastehooldus.eu/

Tervisekeskuse- ja külastuskeskuse
ehituseks laekus viis pakkumist
24. aprill kell 15.00 oli see tähtaeg, kui ehitajad pidid esitama
oma hinnapakkumised rajatava
keskuse ehitamiseks.
Tänaseks on hange avatud ja
selgunud on pakkumiste hinnad.
Kõige soodsama pakkumise
esitas AS Eviko: ehituse maksumuseks 4,2 miljonit eurot, lisandub veel õueala ja külastuskeskuse
sisetööd. Keskuse ehitushinnad on kallinenud võrreldes sügisese
prognoosiga 22%.
27. aprilli volikogu istungil tutvustas vallavanem Tõnu Aavsalu
hanke tulemusi ning rääkis võimalikust rahastamise kavast.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, võivad ehitustööd alata juba juunis
ja hoone peaks valmima septembris 2018.
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SAAME TUTTAVAKS

Viivika Lepp –

Suure-Jaani raamatukogu direktor
„Kahte kappi on ühhetassa majas
tarwis:
leiwakappi ja ramatokappi.”
K.-O. Veskimägi
Olen 43-aastane, kolme
lapse ema, elan Võhmas.
Sündinud ja kasvanud
olen Türi vallas, Kabala külas. Põhihariduse omandasin
Kabala koolis, edasi asusin
õppima tolleaegses Türi Majandusgümnaasiumis. Viimases klassis tekkis minus tohutu
soov omandada elukutse ja
pöörduda kiiremas korras
tööturule. Kool jäi lõpetamata, õppisin kokk-kondiitriks,
sellele järgnes pere loomine.
Aastaid hiljem mõistsin, et
ilma hariduseta ei saa. Lõpetasin gümnaasiumi, õppisin TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemias
raamatukogunduse ja infoteaduse eriala ning praeguseks
olen lõpetamas sotsiaalteaduste magistrikraadi omandamist Tallinna Ülikoolis.
Pean õppimist väga oluliseks.
See on eriline võimalus enesearenduseks, avab uusi uksi
ning pakub väljakutseid. Vaim
püsib värske ja tahe, võime panustada paremasse homsesse,
samuti.
Oluline osa õppimises
on olnud ka läbi praktilise

kogemuse. Ameteid on olnud
erinevaid, kuid kõik need
kokku on andnud oskuse
toime tulla, analüüsida ja
edasi liikuda. Olen töötanud:
kokk-kondiitrina, postkontori
juhatajana, raamatukoguhoidjana ja õpetajana. Lisaks olen
juhtinud 9 aastat külaseltsi
tööd, kirjutanud projekte ja
korraldanud sündmusi. 2011.
aastal tunnustati minu vabatahtlikku tegevust Järvamaa
sädeinimese tiitliga.
Tänaseks olen tagasi raamatukogus. Natuke küll teises
rollis, kui viis aastat tagasi,
kuid seda enam tunnen samasugust kirge, mis mind on
vallanud läbi terve elu – anda
endast parim. Raamatukogu
on pidevas arengus. Rõõm on,
et ka raamatukogus töötavad
inimesed on valmis pidevaks
arenguks. Teisiti ei saa, infotulv haarab meid üha enam
ja on vaja tarkust, et kõiges
selles orienteeruda ja olla
abiks raamatukogu teenuse
kasutajatele.
Raamatukoguhoidja ülesanneteks on: teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine ja kättesaadavaks
tegemine ning piiramatu ligipääsu tagamine informatsioonile. Kuid raamatukogu on

XX SUURE-JAANI

MUUSIKAFESTIVAL
17.–23. juuni 2017
Pühendatud heliloojatele Kappidele
Reede, 16. juuni
AUFTAKT
kell 16.45
kell 17

Laupäev, 17. juuni

korrektuure teinud.
Jalgrattarajad:
Navesti – 31 km
Olustvere ja Tääksi – 35 km
Sürgavere – 25,4 km
Pärsti – 35 km
Võlli – 29,4 km
Südamekujuline järv (Väikejärv) – 46,7 km (lühem
variant 44,1 km)
Hüpassaare – 39,3 km
Sujuv matkatee – 37,8 km
Matkarajad:
Suure-Jaani kesklinn – 2,8
km
Suure-Jaani äärelinn – 7,7

„Üks kindel linn ja varjupaik“

Vaimuliku laulupäeva patroonid on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
peapiiskop Urmas Viilmaa ja Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Tallinnas
Christoph Eichhorn

kell 11

tunduvalt enamat kui pelgalt
info kogumise, hoidmise ja ka
jagamise koht, see on koht kus
inimene võiks saada esmase
informatsiooni, suunamise
ja miks mitte ka nõustamise professioonile vastavates
valdkondades. Eriti oluline
on see raamatukogude puhul,

kus vahemaa keskusega võib
saada asjaajamisel takistuseks.
Lisaks pean väga oluliseks,
et raamatukogude töötajad
tunnevad end oma tööd tehes
väärtuslikena. Annan oma parima, et see nii jätkuks. Ilusat
koostööd meile!

km
Lõhavere mõis ja linnamägi
– 8,6 km
Tällevere – 12,2 km
Lahmuse – 11,7 km
Epra – 10,6 km
Olustvere ja Reegoldi –
9,95 km
Vanaõue – 10,7 kilomeetrit,
soovi korral 1,5 kilomeetrit
lisa
Materjalid leitavad aadressilt http://www.suure-jaani.ee/et/jalgratta-jamatkarajad

Suure-Jaani kiriku rõdu.
Jaanus Siimu fotonäituse „Suure-Jaani muusikafestival tagasivaates” avamine
kell 12,13,14 Ekskursioonid Suure-Jaani kirikus. Kirikut tutvustab õpetaja Kristi Sääsk
kell 13
Kondase maja saal. Lõunatund teoloog ja rännumees Arne Hiobiga 4€/3€*
kell 15
Mälestushetk Suure-Jaani kalmistul
kell 16.35 Reformatsiooniaasta õunapuu istutamine
kell 17
Suure-Jaani kirik
TASUTA
Kammerkoor „Collegium Musicale“,
kammerorkester Concerto BachFest, solistid
kell 17.30 Laulupeotule süütamine. Rongkäik kirikust laululavale
kell 18
Suure-Jaani laululava. Vaimuliku laulupäeva pidulik kontsert
TASUTA
kell 22
Suure-Jaani kirik. Muusikaline õhtupalvus

Pühapäev, 18. juuni
Mõttepäev
kell 11
kell 13
kell 15
kell 17
kell 20

Leili Kuusk

Suure-Jaani kirik. Kontsert-jumalateenistus
Kohvik Arturi Juures. Lõunatund Lembit Saarsaluga
Kondase maja saal. Mati Turi (tenor), Martti Raide (klaver)
Energia talu teemaja. Kirill Ogorodnikov (klassikaline kitarr)
Suure-Jaani kirik.
Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja, orelil Ene Salumäe

TASUTA
4€/3€*
8€/5€*
8€/5€*
10€/7€*

Esmaspäev, 19. juuni
Rahvalik päev
kell 13
kell 15
kell 20

Kohvik Arturi Juures. Lõunatund ansambliga Kukerpillid
4€/3€*
Kondase maja saal. VIII Mart Saare nimeline lauljate konkurss. I voor TASUTA
Tääksi vesiveski. Ansambel Kukerpillid
10€/7€*

Teisipäev, 20. juuni
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia päev
kell 14
kell 16
kell 19

kell 22
FOTO: Erakogust

Kondase maja saal
Villem Kapi nimeline heliloomingu konkurss „Uus laul“
Kondase maja saal. VIII Mart Saare nimeline lauljate konkurss.
II voor
Suure-Jaani kooli suur saal. Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia 2017. a lõpetajate galakontsert
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester,
solistid, dirigent Paul Mägi
Olustvere loss. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
ooperistuudio etendus Henry Purcelli ooper „ Dido Ja Aeneas“

TASUTA
TASUTA

8€/5€*
10€/7 €

Kolmapäev, 21. juuni
Suvealguse päev

Aktiivsed noored mägedel

Suure-Jaani on vald,
kus elab tohutult andekaid ja toredaid noori,
kes tegelevad spordiga,
muusikaga, õpivad hästi
või tegelevad muuga, mis
väärib tunnustamist. Tänutäheks saavutuste eest
võimaldab Suure-Jaani
vallavalitsus igal aastal 14
noorele suusareisi Rukasse Põhja-Soomes – ja nii
juba viiendat aastat järjest.
Noortega on alati kaasas
tublid noorsootöötajad. Sel
aastal olid nendeks Kätlin,
Ann, Tjorven ja lisaks tore
bussijuht Indrek. Nemad
toetasid ja aitasid meid
alati ning seltsi pakkusid
ka sõprusvalla Jokioise
noored.
Kolmapäeval, 12. aprillil algas sõit esimesse
ööbimiskohta Jokioisesse.
Järgmisel hommikul kohtusime Soome noortega ja

TASUTA

VAIMULIK LAULUPÄEV, AIAKOHVIKUTE PÄEV

Jalgratta- ja matkarajad
Läheneb suvi ja aeg,
kui inimesed rohkem ringi
liiguvad. Tuletame kõigile
Suure-Jaani kandis jalgsi
või jalgrattaga liikujatele
meelde, et eelmisel kevadel
valmisid Siiri Merila-Hubbardi ja Nigel Kelly kuusteist jalgratta- ja matkaraja
marsruuti, mida saab Suure-Jaani valla kodulehelt
alla laadida ja välja printida.
Materjal on nii eesti kui inglise keeles. Uueks hooajaks
on koostajad marsruudid
üle vaadanud ja väikeseid

Suure-Jaani vallamaja lipuväljak. Festivalilipu heiskamine
Heliloojate Kappide majamuuseum. Festivali avakontsert
„Isad ja pojad”Marje Lohuaru (klaver), Urmas Vulp (viiul)

kell 13
kell 18
kell 22

Kohvik Arturi Juures. Lõunatund Arne Mikuga
Vanaõue puhkekeskus. Suvealguse kontsert.
Ansambel Concerto bachFest, Oksana Sinkova (flööt),
Daniel Kogan (viiul, Moskva), Lembit Saarsalu (saksofon)
Suure-Jaani õigeusu kirik.
Püha Danilovi kloostri meeskoor (Moskva)

Neljapäev, 22. juuni

4€/3€*
10€/7€*
15€/12 €*
eelmüügist 12€/10€*

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri päev
kell 13
kell 16
kell 19

FOTO: Erakogust

paljudele juba tuttava Jariga, kellega koos 12-tunnine
bussisõit Rukasse möödus
väga kiiresti. Pikk sõit seljataga, saabusime ööbimispaika Rönnynrantasse,
kus meid jagati tubadesse
ning pakuti suurepärast
õhtusööki. Järgmist kolme
päeva ootasid kõik suure
ärevusega, sest siis sai ju

lõpuks mägedelt alla tuhiseda ja nautida imelist
vaadet, mis avanes kõrgelt
mäe otsast. Mõned poisid
olid isegi nii julged, et
läksid adrenaliini koguma
kõige järsematele mägedele, kuhu teised veel seekord
natuke pelgasid minna.
Pärast kolmepäevast mäel
olekut olid jalad juba päris

väsinud, aga ära tulla ei
tahetud ikkagi.
Oleme väga tänulikud
noorsootöötajatele, bussijuht Indrekule, Jokioise
noortele, Jarile ja muidugi
ka Suure-Jaani Vallavalitsusele, kes võimaldas meil
kogeda sellised elamusi!
Kerli Pelt

Kohvik Arturi Juures
Lõunatund kunstiteadlase ja pikaaegse Eesti Vabariigi
kultuuriatašeega Saksamaal, Harry Liivrannaga
4€/3€*
Olustvere leivakoda. Elisabeth Härmand (viiul),
Arvo Leibur (viiul), Aare Tammesalu (tšello), Andres Uibo (orel) 8€/5€*
Suure-Jaani kooli suur saal. Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Dirigent Alexander Prior (Inglismaa),
solist Daniel Kogan (viiul, Moskva)
15€/12€*
eelmüügist 12€/10€*

Reede, 23. juuni
Sookontserdiöö ja jaanilaupäev
kell 03

kell 13
kell 21

Hüpassaare soosaar. Päikesetõusukontsert.
Soo-orkester – Eesti Sinfonietta, Ingrid Paul (plokkflööt, Saksamaa),
Arvo Leibur (viiul), Aare Tammesalu (tšello)
Tasuta bussid väljuvad Suure-Jaani keskväljakult kell 0.30.
15€; 16. mai–22.juuni 12€;
kuni 15. mai 10€
Suure-Jaani kirik. Vokaalansambel Maneo.
8€/5€*
Suure-Jaani lauluväljak. Jaanitule süütamine ja jaanituli
TASUTA

* – Soodushinnaga piletid kuni 18-aastastele ja pensionäridele
FESTIVALI PASS 50€ /40€* (15. mai – 16. juuni); 40€/30€* (kuni 15. maini)
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

www.muusikafestival.suure-jaani.ee
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Kus peaks õppima haridusliku
erivajadusega laps?
Tihti on ju nii, et elu on
tunduvalt keerulisem, kui
esmapilgul tundub. Nii on
ka selle küsimusega – ei ole
ühest vastust. Esiteks juba
sellepärast, et erivajadusi
on erinevaid. Erivajadusega
on andekad ning erinevate
puuete ja muude terviseprobleemidega lapsed.
Vaatame, mida ütleb
seadusandlus. Põhikoolija gümnaasiumiseaduse
paragrahv 47 lõige 1: Haridusliku erivajadusega
õpilase õppe korraldamisel
lähtutakse kaasava õppe
põhimõtetest, mille kohaselt
üldjuhul õpib haridusliku
erivajadusega õpilane elukohajärgse kooli tavaklassis.
Olen seda meelt, et seda
üldjuhtu saab siis rakendada, kui elukohajärgses
tavakoolis on kõik tingimused erivajadusega lapse
õpetamiseks täidetud. Julgen arvata, et paraku seda
üldjuhul ei ole. Hariduslike
erivajadustega laps on see,
kelle õppimisvajadusi on
raske rahuldada harjumuspäraselt ja kergesti kättesaadaval viisil tavalises
õpikeskkonnas. Leian, et
selle kaasamisega ei saa liiale minna. Tänasel päeval ei
määrata nõustamiskomisjonides lihtsustatud õppekava
(LÕK) enam kergekäeliselt.
Kui lapsele see juba on määratud, on asi tõsine. Palju
sõltub sellest, kelle või mille
peale mõelda. Mina olen
ikka elanud põhimõttel, et
kooli kõige tähtsam isik on
laps. Just lapsele (lastele)
mõeldes leian ma, et paljud
LÕK-i lapsed peavad õppima erivajadustega laste
koolis. Ma ei oleks seda,
enne Lahmuse aastaid, nii
kindlalt väitnud. Olen näinud Lahmusel laste siirast
koolirõõmu. Koolirõõmu

Lahmuse kooli paljude laste vahetunde täidab tegevus, mida koolides harva näha võib. Direktor Jüri Hansen seab laudadele maleülesandeid – kohe-kohe algab vahetund ja laudade taha nuputama
pääsevad vaid need, kes esimesena kohal. Tulemused ei ole end
oodata lasknud: lõppenud kooliaasta parimaks saavutuseks võib
lugeda Lahmuse võistkonna esikohta Viljandimaa koolide turniiril.
FOTO: Leili Kuusk.

Lahtiste uste päev Lahmuse koolis

17. mail 2017.

Ringkäigud algavad kell 10 ja kell 11.
neis lastes, kellel siia tulles
oli koolist juba “täielik siiber”. Samal ajal saadakse tavakoolides tegeleda rohkem
teiste lastega, sealhulgas
erivajadusega lastega. Siin
ma mõtlen andekaid lapsi.
Kui laps vajab ravi, eriõpet, eriabi või kasvatuse
eritingimusi, siis saab neid
tingimusi paremini luua just
selleks loodud koolides. On
oluline, et igal lapsel on võimalik saada võimetekohane
haridus. Lapsevanemale
jääb valikuvabadus otsustada, kas erivajadusega lapsele sobib paremini tavakool
või erivajadusega laste kool.
Haridusliku erivajadusega
lapse õpetamise otstarbekus
elukohajärgses koolis sõltub
lapse puude või erivajaduse

iseloomust ja sügavusest,
samuti kohapealsetest võimalustest.
Millised tingimused on
Lahmusel? Mõisa peamaja
vajab investeeringuid, aga
teised õppehooned, kus tehakse meie lastega peamine
töö, on viimase peal. Poiste
töökoda, käsitöömaja, klaasikoda ja toimetulekumaja
on suurepärases korras ning
õppeks vajaliku sisustusega.
Meil on tänu sõbralikule
naabrile kasutada ehtne
sepikoda. Nendes hoonetes
õpetatavad ained on need,
mis on elus toimetuleku
tarbeks meie laste jaoks elus
kõige olulisemad. Metsanduse õppeks on meil suur
park, mis ikka vajab aeg
ajalt uuendamist, korrasta-

mist. Meil on korralik spordisaal ja me oleme ametlikult rehabilitatsiooniteenust
pakkuv asutus. Seda ei ole
väga paljud koolid. Põhiline
osa rahast, mis selle teenuse
jaoks kulub, ei tule kooli
eelarvest. Meil on leping
sotsiaalkindlustusametiga
ja tema ka rahastab. Rehabilitatsiooniteenus on aga
meie laste jaoks eluks oluline vajadus. On tähtis ka see,
et ta saab seda kooli juures,
ei pea kuhugi sõitma. Arvestades meie laste perekondade võimalusi, jääks
see sõit paljudel tegemata.
Seadusega on tagatud
erivajadusega noore õigus jätkata haridusteed
järgmisel tasemel. Erivajadusega õppija kaasamine
tulevikus kutseõppesse on
erivajadustega laste koolis
tihti tulemuslikum kui tavakoolis. Kooli ülesanne on
arendada lapse seda poolt,
mis võimaldab tal tulevikus omandada kutse ja mis
kõige olulisem, tööd leida.
Edasiõppimise mõttes ei
ole vahet, millisest koolist
saab laps lõputunnistuse.
Lõputunnistusel ei ole kooli
nimi kõige tähtsam, vaid
see, millise õppekava järgi
on toimunud õppetöö.
Vanasõna ütleb, et oma
silm on kuningas. Seepärast
avame oma uksed huvilistele. Tulge palun Lahmusele
vaatama, kuidas me siin elame ja õpime. Lahmuse Kooli
avatud uste päev toimub
17. mail. Kooli tutvustavad
ringkäigud algavad kell
10 ja kell 11. Võimalus külastada erinevaid hooneid
ja õppeklasse, saada tõene
pilt sellest, mis Lahmusel
tegelikult toimub. Oodatud
on kõik huvilised.
Jüri Hansen
Lahmuse kooli direktor

Eelinfo laste ja noorte suveprogrammi kohta
Suure-Jaani vallavalitsus soovib juba kuueteistkümnendat korda kõigile valla lastele ja noortele pakkuda
sisukat suvise vaheaja veetmise programmi. Käesoleval
aastal pakume registrijärgselt meie vallas elavatele lastele
ja noortele võimalust osaleda erinevates laagrites, kultuuri-, spordi- ja noorsooüritustel. Valla koolides õppivad
lapsed teistest omavalitsustest saavad osaleda, kui jääb
vabu kohti.
Erinevaid sündmusi on rohkelt ja valik on teie – loodetavasti leiab igaüks enda jaoks meelepärase suveürituse
või laagri, milles osaleda. Olge siis agarad osalema ja võtke
suvest kõik, mis võtta annab!
Läbi õpilasmaleva „Noortelt noortele” saame sel aastal
tööd pakkuda neljakümnele noorele. Töömalevlaste panus
meie valla heakorda ja ürituste korraldamisse on hindamatu. Siin kehtib küll lause „Ühtsuses peitub jõud!“ Oleme
malevlaste abiga lisaks valla objektidele püüdnud abiks
olla teistelegi, kes võimetekohast tööd pakuvad. Palun
julgelt teada anda nii kohtadest, mis malevlaste töökätega
korda võiks saada, kui ka ettepanekutest tööde osas, mis
oleks noortele jõukohased. Kui tahate noori endale appi,
saame tingimuste osas kindlasti läbi rääkida. Malevarühmad tegutsevad tänavu üheaegselt: 4 rühma ajavahemikul
3.–14. juuli. Võtke palun ühendust telefonil 503 9071 või
kirjutage e-posti aadressil mati@suure-jaani.ee.
Suveprogrammi eelinfoga saab tutvuda spordi- ja noorsootöö koduleheküljel aadressil: noortekas.suure-jaani.ee
Mati Adamson

Aita valida 100 tublit
Suure-Jaani valla inimest
Peagi tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva.
Selleks, et meie riigi ajaloo suursugune tähtpäev
saaks kodukohas vääriliselt tähistatud, algatab SuureJaani kool koduvallas ürituse “Kodukoha 100 portreed”.
Meie ümber töötab igapäevaselt sadu tublisid inimesi,
kes annavad panuse Suure-Jaani ja Eesti arengusse.
Nendeks on kultuuritegelased, külasädemed, ettevõtjad,
poliitikud, haridustegelased, silmapaistvad vilistlased
ja õpilased, teadlased, sportlased, legendaarsed suurejaanilased.
Suure-Jaani kooli õpilased õpetaja Reeda Sadama
eestvedamisel maalivad 100 portreed Suure-Jaani valla
inimestest, kes on panustanud kodukoha arengusse või
teevad seda praegugi. Palun aita ka Sina välja selgitada
need 100 inimest, kellest portreed maalitakse!
Hääletada saab kuni maikuu keskpaigani aadressil
http://sjk.edu.ee/sadanime/andmed1
Tähelepanu: korraldajad võtavad õiguse korrigeerida
hääletusnimekirja, käsitledes samalt IP-aadressilt ühele
kandidaadile korduvalt antud hääli ühe häälena.

Mida kingib Suure-Jaani kool Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks?
Eesti juubeliaasta on
ametlikult alanud. Suure-Jaani kool lööb kaasa
mitmes tegevuses ning on
ka ise kingituse, tegelikult
lausa viis kingitust teinud.
Mõne alustatud projekti
juures ootame appi ka meie
lapsevanemaid ja häid inimesi Suure-Jaanist.
Meie 9. klasside õpilased osalevad juba 2013.
aasta sügisel alguse saanud
projektis Eesti 100 tamme,
mille raames on plaanis
rajada üle Eesti tõrudest
kasvatatud tammeistikutest
tammikuid. Järgmisel aastal
ootab hetkel kultuurimaja
kõrval sirguvaid tammesid
ees kasvukohta istutamine.
Käesoleval aastal liitusime agronoom Heino Laiapea algatusega 100 teraviljapeenart, mille tulemusena
rajame kooli juurde kaheksa
ruutmeetrist peenralappi,

millel saab jälgida teraviljade, oa ja herne kasvamist.
Peenarde rajamise juures
vajame kindlasti kaevamisel
tugevate isade ja vanaisade
abi.
MTÜ Eesti Rohelised
Koolihoovide EV100 juubelipidustuste raames ellu
kutsutud „Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!”
ettevõtmisega õnnestus
Suure-Jaani koolil eelmisel
kevadel liituda ja eelmisel
aastal saime rajada õueklassi. Tänavu rajame kooli
ümber „teraviljapõllud” ja
istutame muru sisse peidetud sõnumi. Sügisel peaks
valmima terviserada, mille
läbija saab ülevaate ka Eesti
ja Suure-Jaani hariduselu
ajaloost.
Kooli enda ettevõtmisena korraldab SuureJaani kool ajavahemikus
25.02.2017–24.02.2018 õpi-

lastele „Suure-Jaani sada
sündmust”, mille eesmärgiks on Eestile aktiivse, ettevõtliku ja terve kodaniku
kasvatamine. Aasta jooksul
toimuvad koolis eri vanuseastmete õpilastele kas
klasside või kooliastmete
kaupa ja ülekooliliselt erinevad üritused. Eesti ajalooga
seotud tähtpäevade tähistamine. Õpilaste algatatud
ja korraldatud sündmused
(laadad, loengud, terviseüritused, liikumispäevad).
Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. Eesti riigi,
rahva, ajaloo, territooriumi, looduse, kultuuri jne
tundma õppimine (õppekäigud, muuseumikülastused, projektid, projekti- ja
õppepäevad, kõnevõistlus
jm õpilaste võistlused ning
olümpiaadid). Need on
tegevused, mida me teeme
igal aastal ja mille eesmärki

soovime kõigi osapoolte
jaoks senisest enam teadvustada.
Suure-Jaani saja sündmuse seas on viis spetsiaalselt Eesti juubelile pühendatud ettevõtmist.
“Suure-Jaani 100 portreed” on näitus, mis avatakse oktoobris 2017 kooli
fuajees. Koostöös õpilaste,
vanemate, kooli töötajatega
ja vallarahvaga koostame
Eesti ja Suure-Jaani kogukonna 100 olulise isiku nimekirja, õpilased joonistavad valitutest seejärel kunstitundides A4 formaadis
portreed, mis lähevad välja
näitusele. Näituse kuraator
ja idee autor on õpetaja Reeda Sadam.
“Haridusmeeter” ümber
koolimaja. Sügisel tähistame Suure-Jaani hariduselu
330. aastapäeva. Koolis on
traditsiooniks selle päeva

puhul joosta hariduselu aastatele vastav arv meetreid
pikk distants. Sellest traditsioonist kasvas välja idee
märkida ümber koolimaja
maha 330 meetri pikkune
rada, kuhu on punktidena
kantud Eesti ajaloo ja Suure-Jaani hariduselu ajaloo
märgilised sündmused.
Raja koostamise on valinud
oma loovtööks kaks järgmisel õppeaastal 8. klassis
olevat õpilast. Rada valmib
kooli kokkutulekuks oktoobri alguses ja jääb läbijalutamiseks avatuks kõigile
huvilistele.
“Eestimaa vaip”. Õpetaja Siiri Kivisoo eestvedamisel valmib 4.–9. klassi
õpilaste käsitöö ühisprojektina lapitehnikas vaip, mille
sini-must-valgel taustal on
Eestimaa kontuur. Vaip
saab aukoha kooli aulas.
“100 Eesti taime ja loo-

ma” on digitaalse õppematerjali loomine õpetaja
Ly Valdmaa juhendamisel
4.–9. klassi loodusõpetuse
ja bioloogia tundide raames
õpilaste ühistööna.
„Peidetud sada” on õpetaja Reeda Sadama ideena sündinud ettevõtmine,
mille tulemuseks on kooli
lipumasti juurde muru sisse sibullilledest istutatud
arv sada. Sibulaid kogume
õpilaste ja töötajate abiga.
Võtame hea meelega vastu
ka sibula-annetusi aiapidajatelt, kellel on üle väikeste
sibullillede sibulaid.
Kõige aktuaalsem info
juubeliaasta ettevõtmiste
kohta on leitav kooli kodulehelt. Oleme avatud
headele ideedele seoses tutvustatud ettevõtmistega ja
tere tulemast kaasa lööma!
Mari Kase
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Kuningas kummuli
Veel mõned malevõistlused on läbi saanud. 5.
aprillil kogunesid SuureJaani Viljandimaa parimad
noormaletajad. Toimus
koolide karikaturniir males. Mängiti neljas erinevas
vanuseastmes, poisid ja
tüdrukud eraldi. Kuidas
läks meie valla noortel?
1.–3. klassi tüdrukutest
saavutas Lahmuse Kooli
tüdruk Mirtel Treumuth
II koha ja III koha sai Karmen Anderson Suure-Jaani
Koolist. 1.–3. klassi poistest
võitis Kevin Õismets (Lahmuse), III oli Tanel Männik
(Suure-Jaani). 4.–6. klassi
tüdrukutest oli Aurelia
Tulp II ja Monis Brauer
III, mõlemad Suure-Jaani
Kool. Sama vanuseastme
poistest sai Henry Tikut
(Suure-Jaani) II koha. 7.–9.
klassi poistest tuli võitjaks
Marttin Allese ja III koha
sai Jan Kaasik (mõlemad
Lahmuse). Gümnaasiumi
vanuseastmes võitis Margus Jaansoo (Suure-Jaani),
II koht Michael Tarakanov
(Lahmuse) ja III koht KarlErik Korell (Suure-Jaani).
Võistkondlikult võitis
väiksematest põhikoolidest
(kuni 100 õpilast) Lahmuse
Kool, Olustvere Põhikool
oli III. Suuremate põhikoolide hulgas sai Suure-Jaani
Kool II koha. Gümnaasiumidest oli edukaim SuureJaani Gümnaasium.
Suure-Jaani valla karikaturniiridega tegime
algust 2008. aastal. Algselt
oli turniiridel õigus osaleda

Vastemõisas joosti võidu
Contraga

Jüriööjooksu individuaalstarti lähevad Andres Ehala, Tomi
Molnar, Margus Konnula alias CONTRA ja Epp Välba.

FOTO: Erakogust.

Lahmuse kooli võidukas I meeskond.
vaid neil, kes on elanud või niiri auhinnalauda aitasid
elavad meie vallas. Alates katta Suure-Jaani Vallava5. turniirist hakkasid lisaks litsus ja Kultuurkapitali
osalema veel need, kes Viljandimaa ekspertgrupp.
26. aprillil korraldasime
kuidagi Suure-Jaani maSuure-Jaani
noortekeskuses
leeluga seotud. Käesoleva
Viljandimaa
koolide võistaasta turniir, mis toimus
kondliku
turniiri.
Võist15. aprillil, oli juubeliturniir
konnas
oli
neli
mängijat
– juba kümnes ja toimus
Suure-Jaani noortekesku- ja mängiti võistkondlike
ses. Turniiri võitis täisedu matšidena ringsüsteemis.
7 punktiga Võhma mees Osalemisvõimalus oli paAnts Pihlak. Teise koha sai kutud kõikidele Viljan5,5 punktiga meilt sirgu- dimaa koolidele. Osales
nud, täna Rae vallas elav 7 võistkonda, kusjuures
Aivo Hommik. Kolmanda Lahmuse koolist oli kaks
koha sai 5 punktiga Kõida- võistkonda. Turniiri võitis
ma juurtega Tarmo Sukk. ülekaalukalt Lahmuse KooJärgnesid Üllar-Peep Tamm li I võistkond, kes loovutas
(Kõo vald), Jüri Soolo (Suu- vastastele 24-st võimalire-Jaani linn) ja Hugo Hom- kust vaid poolteist punkti.
mik (Olustvere). Plaan on Teiseks tuli 16 punktiga
kujundada karikaturniirist Viljandi Kesklinna Kool ja
igakevadine Suure-Jaani kolmandaks 14,5 punktiga
suurim maleturniir. Tur- Viljandi Huvikool. Järgne-

FOTO: Erakogust.

sid Tarvastu Gümnaasium,
Lahmuse Kooli II võistkond, Suure-Jaani Kool ja
Olustvere Põhikool. Laudade parimad olid kõik Lahmuse Kooli I võistkonnast:
1. laud 6 punktiga Marttin
Allese, 2. laud 5 punktiga
Michael Tarakanov, 3. laud
6 punktiga Jan Kaasik ja 4.
laud 5,5 punktiga August
Janisoo. Auhinnalaua katsid Suure-Jaani Vallavalitsus ja Lahmuse Kool.
Aitäh kõikidele mängijatele ja abilistele. Male on
mäng, mis arendab mõtlemist, seda tasub õppida.
Selleks kevadeks said nüüd
mängud mängitud, sügisel
alustame jälle.

Spordipäeval õues ilma trotsimas. 									

Südamenädal algas
spordipäevaga, sest sport
on tore! Spordipäev algas
lume- ja rahesajuga, sest
Ilmataadiga polnud keegi kokku leppinud. See
ebamugavus aga vapraid
sportlasi ei häirinud ja kõik
asusid aeroobika kallale.
Vahva oli koos muusika saatel liikuda! Lapsed

viskasid palli, hüppasid
kaugust ja jooksid ümber
mänguväljaku. Vahepeal
pistsime põske tervisliku
ampsu ja sportisime aga
edasi!
Teisipäeval oli plaanis
terviseraja läbimine. Kuna
Ilmataadile ei võinud eriti
kindel olla, ehitasid õpetajad terviseraja tuppa. Tore
oli roomata läbi tunneli,
hüpata batuudil, läbida
ämblikuvõrgu takistusrada, turnida üle kaarredeli
ja lõpuks, kõndides erinevatel pindadel, saime jala-

massaaži. Pärast lõunaund
õpetas Tervist Edendavate
Lasteaedade kuraator Kersti Puusild lastele esmaabivõtteid.
Kolmapäeval matkasime õpetaja Andra alpakasid ja jänkusid vaatama.
Eriti vahva sell oli hani
Kusti, kes tervitas kõiki lapsi häälekalt. Matka lõpetasime tervisliku piknikuga.
Neljapäeval tegime
koos kokk Kattrega tervisliku salati. Vanasõna
„Ise tehtud, hästi tehtud”
(hästi ära söödud), oli siin

Merle Rang
Kildu Külade Ühendus MTÜ

Tähelepanu, 2016. ja 2017. aastal sündinud laste vanemad!

Palume tulla vallamajja raamatu “Pisike puu” järele või
helistada tel 435 5444 või kirjutada e-posti aadressile info@
suure-jaani.ee, et kokku leppida, kuidas saame raamatu teieni
toimetada.

Täname Köidama lasteaeda Traksik ja
Eesti Höövelliistu toreda koostöö eest!
Sipsiku lasteaed

Jüri Hansen
võistluste korraldaja

Südamenädal Vastemõisa lasteaias

Aprill on südamekuu.
Meie Vastemõisa lasteaias
otsustasime ka planeerida
südamenädala, sest tervis
on ju tähtsaim vara!

Pühapäeval, 23. aprillil toimus Vastemõisas jüriööjooks,
millest võttis osa 49 jooksjat. Võisteldi kolmel distantsil: tillud
(eelkooliealised), võistkondlikult ja individuaalselt. Tilludest
võitis jooksu poistest Holger Purga ja tüdrukutest Adele Aavik,
võistkondadest „Sugulased + naabritüdruk“ (Ergo Adams,
Karmen Meos, Jane Raudsepp, Erki Adams, Terle Tomson ja
Janar Ait) ja individuaalselt naistest Epp Välba ning meestest
Andres Ehala.
Üritust toetasid KÜSK ja Suure-Jaani vallavalitsus.
Pikemalt loe Kildu Külade Ühenduse kodulehelt Facebookis.

FOTO: Erakogust.

täitsa omal kohal. Enne
lõunasööki tagusime veel
jalgpalli, nii et keel vestil.
Reedel rääkis jalgrattur Mihkel, kuidas rattaga
ohutult sõita ja näitas pilte
sellest, milline näeb välja
avarii teinud jalgratas ja
katkine kiiver. Nüüd me
küll enam ilma kiivrita
sõita ei taha!
Selline tore nädal oli
Vastemõisa lasteaias südamekuul. Aga kuidas teie
oma südame tervist aprillis
hoidsite?

Sipsiku lasteaias tehti teatrit
Sipsikutel tekkinud on traditsioon nii tore,
märtsis pääsu kellelgi Teatrifestivalist pole.
Teatrit teha imehea, endaks jääma sa ei pea.
Otsid teksti, õpid pähe, kohendad ka sisu vähe.
Teksti õppimise vahel, mõtled: „Lava ma ei pelga.“
Ema või siis õpetaja kostüümi toreda teeb selga.
Avapäeval tädi Tiiu näitas lausa imeväel,
kuidas väike valge jänes leidis kodu Tiiu käel.
Agnes näitas kuidas liikuma üks näitleja peab laval,
kuidas olla naljakas, vahel kurb ja veidi kaval.
Agnes koostöös Eneliga lastel käpiknukke tegi,
kõik said täitsa erilised, ei lähe kellegagi segi.
Liblikad ja põrnikad esmalt ettekande tegid,
ühtemoodi õpsid, lapsed võrdselt vaeva nägid.
Oli teatritükk, kus tekst see kõlas jutustaja suul:
„Laulab linnukene pruun, kes kodu leidis kuusepuul“.
Teiseks tulid külalised – onu Ervin ja ta sõbrad,
kaasas Elsa, Anna, Minionid ja ka kurjad nõiad.
Saalist kostus kilkeid, veidi naeru, lusti oli palju,
etenduse lõpus tehti tegelastest pilte päris palju.
Kolmapäeval puhkas vaim raskest mõttetööst,
fotograafid Tartu mailt pilte tegid näost ja vööst.
Neljapäeva hommik algas, lavale on kõigil rutt
lepatriinud sünnipäevale kutsunud on onu Mutt.
Kujundati ümber lava, kogunes mesimummide punt,
meie ette astusid Punamütsike, vanaema ja kuri hunt.
Reedeks mõned õpetajad metsa õhustiku loonud
pahad prügistajad olid prahi metsa alla toonud.
Koristajad – Jänes, Karu, Hunt, Rebane ja Metsavana
viibutasid lastele: „Nõnda ära käitu sina!“
Tänatud said kõik, kes suure vaeva nägijad,
kõik me lasteaias on tublid teatri tegijad.
Tänusõnad, kergendus ja mulje jagamine.
Tore oli teatrit teha ning selle nägemine!

LEOLE

6

Parimad lauatennises on selgunud
Pühapäeval, 23. aprillil
toimusid Suure-Jaani kooli
võimlas Suure-Jaani valla
meistrivõistlused lauatennises. Naistest tuli SuureJaani valla meistriks Jane
Raudsepp, kes ei kaotanud
ühtegi kohtumist. Teise
kohaga lõpetas meistrivõistlused Jane Andrei ja
kolmanda koha saavutas
äsja Eesti meistrivõistlustel veteranide arvestuses
naispaarismängus Eesti
meistriks tulnud ja segapaarismängus 2. kohaga lõpetanud Valve Sengbusch.
Meeste finaalis said kokku
kaks vana rivaali Ott Šeffer
ja Sören Rothberg. Valla
meistriks tuli Sören Rothberg , kes alistas Ott Šefferi
tulemusega 3:1. Kolmanda
koha heitluses oli Asser
Auris Keesist kindlalt parem Kalev Sengbusch. Mehed heitlesid päev varem
Eesti võistkondlikel MV
üleminekumängudes pääsu eest esiliigasse, kuid sel
aastal jäi see eesmärk veel
täitmata.

Naiste arvestuse kolm esimest: Jane Andrei, Jane Raudsepp ja Valve Sengbusch.

FOTO: Erakogust.

Samal võistluspäeval
selgitati ka Lehola-Lembitu mängude parimad
lauatennisistid 5 erinevas võistlusklassis. Naiste arvestuses võitis Jane
Raudsepp Kildu külast,
poiste arvestuses Timo
Siim Lõuna Suure-Jaanist, naisveteranidest pani

oma paremuse maksma
Jane Andrei Vastemõisast,
meeste arvestuses võitis
Sören Rothberg Kildu külast ja meesveteranidest
võidutses Kalev Sengbusch
Kõidama piirkonnast. Piirkondade arvestuses võttis
üldvõidu 121 punktiga
Kildu küla, teise koha-

ga lõpetas 118 punktiga
Kõidama piirkond ja tubli
kolmanda koha saavutas
Põhja Suure-Jaani esindus.
Täname kõiki osalejaid ja õnnitleme parimaid
mängijaid!
Mati Adamson

Välishooaja tubli algus
Suure-Jaani Vibuklubi
alustas välishooaega Kajamaa viburajal, kus laupäeval, 15. aprillil toimus
Eesti Maastikuvibu Liidu
klubide karikavõistluste
3. etapp.
Neli tundi kestev võistlus, mille käigus tuli läbida
28 märgist koosnev viburada, kujunes parajaks
katsumuseks nii noortele
kui ka kogenud võistlejatele. Vahepealsed soojad
kevadilmad olid nii mõnegi
osaleja kerge riietusega
rajale meelitanud. Ootamatult jahe ilm ja lagendikel
kohati jäine tuul oli see, mis
võistlejate elu keeruliseks
tegi. Täpse lasu soorita-

miseks on vajalik rahulik
meel ja kontroll oma keha
üle. Ebameeldivad ilmastikutingimused on need, mis
tihti maksimaalset sooritust
segavad.
Seekord oli klubi väljas kahe osalejaga. Noorte
klassis tegi oma esimese
välisvõistluse Henri Kivisild, kes saavutas kolmanda
koha. Arvestades seda, et
teda edestasid kaks Eesti
paremat noort, kes alaga
tegelenud juba mitmeid
aastaid, siis on tegemist
igati tubli tulemusega.
Artikli autor pidi seekord alla vanduma oma
igipõlisele rivaalile, kes
üllatas oma tulemusega

nii mind kui iseennast. Jäi
kummitama mõte „igavene
teine”.
Järgmine karikaetapp
toimub Valgamaal, kus
võistlejaid ootab ees 3D
rada, mis koosneb 28 erineva suurusega 3D looma
kujust. Keeruliseks teeb
võistluse see, et kaugused
laskekohast on määramata.
Võistleja ise peab kaugust
hindama ja seejärel lasu
sooritama. Rada asub mägisel alal ja rajameistrite rõõm
on seda suurem, mida keerulisema raja nad oskavad
üles panna.
Võistlustel on täiskasvanute arvestuses erinevad
tasemeklassid, mis tagavad

ka algajatele võimaluse
võistlustest osa võtta ja oma
tulemus ära teha.
Kui artiklit lugedes tekkis kellelgi soov saabuvasse
kevadesse, suvesse ja miks
ka mitte kogu oma edasisse
ellu põnevust tuua, siis olen
alati valmis tekkinud küsimustele vastama telefonil
527 5448 või e-posti aadressil tiit.heinsalu@gmail.com
Kohtumiseni harjutusväljakul!
Tiit Heinsalu
Suure-Jaani Vibuklubi
juhatuse liige

Hooldustööd Suure-Jaani
staadionil ja Tääksi võimlas
Aprillikuu lõpus õnnestus teha Suure-Jaani staadionil
muruhooldus. Ikka kõik selle jaoks, et edaspidi oleks
paremad tingimused heal tasemel jalgpallikohtumisi
korraldada. Hetkel küll ilmataat ei soodusta murukasvu, aga loodame parimat. Palve on, et jalgpallurid
ootaks staadionile minekuga 6. maini, mil toimub Eesti
meistrivõistluste esimene kohtumine. Kuigi staadion ei
vasta kahjuks enam kuidagi turniiride korraldamiseks
nõutud tingimustele, palun ikkagi inimestel hoida seda,
mis olemas. Palun ärge käige üle staadioni muru, ärge
sõitke jooksuradade peal rattaga ja ka koerajalutamine
väiks jääda väljapoole staadioni territooriumi!
Aprilli lõpul alustati ka Tääksi võimla põranda hooldustöödega. Töömehed lubasid, et kahe nädala pärast
on võimla põrand koos uute joontega nagu uus. Tääksi
võimla põrandale tehakse täishooldus. Kahest kohast
oli katki ka tala, see parandatakse, põrand lihvitakse,
lakitakse ja saali märgitakse maha uued jooned, mis
vastavad praegu kehtivatele reeglitele.
Mati Adamson

Suure-Jaanile korvpallis
viies koht

5. kohaga leppima pidanud korvpallimehed Suure-Jaani
noortekeskuses ühiselt aeg veetmas. Aktiivselt kasutati
noortekeskuse mängudesaali, toimus viskevõistlus ja
pandi paika edasised plaanid korvpallimaastikul. Toimus
ka korvpalliteemaline viktoriin.
					

FOTO : Erakogust.

Laupäeval, 8. aprillil lõppesid Suure-Jaani valla meeskonna jaoks maakonna meistrivõistlused korvpallis. Reedeni oli veel väike lootus, mis Spordikooli võit AP Metsa
üle oleks meie võistkonna esinelikusse aidanud. Nii aga ei
läinud ja meie meeskond mängis 5.–6. kohale võistkonnaga
Ostakatel.EE. Punkt punktis kulgenud mängu võitja otsustas viimastel sekunditel Janno Leemeti tabav 3-punktivise.
Suure-Jaani meeskond võitis mängu ühepunktilise eduga
60:59.
Täname kõiki mehi, kes Suure-Jaani meeskonnas mängisid ja ülisuur tänu võistkonna eestvedajale Janno Leemetile!

Valdade meistrid võrkpallis
selgunud
21. aprillil selgusid Sürgavere spordihoones Viljandi
maakonna valdade meistrid võrkpallis. Viis naiskonda
mängisid omavahel turniirisüsteemis ning mängude tase
oli väga kõrge. Võideldi iga punkti eest ning hästi komplekteeritud võistkondade mängijad andsid endast platsil
kõik. Väga tasavägises finaalis õnnestus Viljandi valla I
naiskonnal võita Tarvastut 2:0 ning saavutada meistritiitel. Kolmanda kohaga lõpetas Viljandi valla II naiskond,
neljandaga Halliste ning Suure-Jaani pidi tänavu leppima
viienda kohaga. Meeste arvestuses mängiti poolfinaalid,
kus Suure-Jaani vald võitis Tarvastut ning Viljandi vald
Hallistet. Kolmanda-neljanda koha kohtumine oli samuti
väga tasavägine, seekord vääris kolmandat kohta Tarvastu
meeskond ning neljandana lõpetas Halliste vald. Viienda
kohaga lõpetas Kõpu vald ja kuuendaga Suure-Jaani valla
II võistkond. Finaalis kohtusid Viljandi vald ja Suure-Jaani
valla I võistkond. Kuldmedalid pälvis Viljandi vald ning
hõbedased autasud Suure-Jaani valla I võistkond. Täname
kõiki osalejaid nauditava võrkpallivõistluse eest ning õnnitleme võitjaid!
Aitäh turniiri peakorraldajale Arne Miilenile!

Esiliigasse pääsust jäi
pisut puudu
Laupäeval, 22. aprillil toimusid Tallinnas Eesti võistkondlike lauatennisemeistrivõistluste üleminekuturniirid. Teisest liigast esimesse liigasse pääsu üritanud valla
esinduskoondis Suure-Jaani LTK Lehola-2005 võitis ühe
kohtumise ja kaotas kaks ning jätkab järgmisel hooajal teises
liigas. Suurepärase hooaja pakkusid meile Ott Šeffer, Sören
Rothberg ja Kalev Sengbusch. Meie valla teine koondis jätkab kindlalt neljandas liigas. Täname kõiki lauatennisiste
eduka hooaja eest!
Mati Adamson
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Ainult neli
etendust –
piletid müügis!
17. ja 18. augustil algusega kell 18 ning 19. ja
20. augustil algusega kell 17 toimuvad Lõhavere linnamäel suvelavastuse “Lembitu – kuningas ilma kuningriigita” etendused.
Piletid müügis Piletilevis ja Suure-Jaani kultuurimajas
– mais 19 eurot ja alates juunist 22 eurot.
Sobiv vanus 10+. Etenduse kestus orienteeruvalt 3
tundi, ühe vaheajaga, sissepääs kella 14-st: muinasaegsed
tegevused kogu perele.
Kas Sina kannad endas minu vaimu, minu vabadusihalust? Kas Sina oled valmis ära andma oma vara, oma
elu nii nagu seda olid sunnitud tegema minu järeltulijad
ja Sinu vanavanemad vabadussõjas? Oled sa kinni oma
heaolus ja oled nõus maha salgama mind Lembitut, et olla
osake maailmast oma pisikese varanduse otsas?
„Lembitu” pole lihtsalt nimi. Ta on mõte. Idee, mis
sillutab teed parema homse suunas. Lembitu on nagu
perearst või kooliõpetaja, kes teab: selleks, et sul homme
saaks parem, tuleb täna alla neelata nii mõnigi mõru bill
ja tuleb pähe õppida nii mõnigi mõttetu võrrand. Et aga
homne parem saaks.
Urmas Lennuki kirjutatud “Lembitu – kuningas ilma
kuningriigita” on ajaloolis-eepiline suur suvelavastus
800 aastat tagasi toimunud Madisepäeva lahingust. See
ajalooline lavastus räägib eestlaste kokku kutsumisest,
mida võime nimetada eestluse üheks pidepunktiks. Kas
ka kaotus võib olla võit? Kuigi Madisepäeva lahing lõppes
kaotusega, andis see eestlastele vaimu vastu pidada, et
hoida oma rahvust.
Ükskord me võidame niikuinii, aga kas meie oskame
võitu hoida? Lihtsam on ju vastu seista mineviku ohtudele
kui ära tunda tänapäeva salakavalust?
Urmas Lennuk on eesti näitekirjanik ja dramaturg.
Ta on töötanud Rakvere teatri lavastaja ja kirjandusala
juhatajana, Vanemuise teatris draamajuhina ning EMA
Kõrgema Lavakunstikooli dramaturgia õppejõuna. Lennuk on Eesti Näitemänguagentuuri näidendivõistluse
kahekordne võitja.
www.temufi.ee

Muuseumiöös on mänge
Ootame laupäeval, 20. mail alates kella 18st heliloojate
Kappide majamuuseumi kuulama ja kaasa mängima. Tulemas
on Martti Raide õpilastega, kitarristid Kalev Saarva juhtimisel – mitmes vanuses muusikuid. Kaasa teeb ja sõnaga seob
Kristi Sääsk. Pakume kehakinnitust ja janukustutust. Kui ilm
lubab, mängime ka murumänge. Uudistada saab nukunäitust.
Teretulnud on ka mängijad, kes tulevad oma pilliga või
muu mänguasjaga. Mängime!
Merike Saaremets

Neljapäeval, 4. mail kell 18–21
Audentico kriidivärvide töötuba
edasijõudnutele.
Osavõtutasu 29 eurot.

Laupäeval, 6. mail kell 19
Suure-Jaani Ilmatari Seltsi
130. aastapäeva tähistamine

Osalevad isetegevuskollektiivid. Tants.

Laupäeval, 13. mail kell 16
60+ tantsuõhtu.

Tule ise ja võta sõber kaasa! Lauake kata end!
Osalustasu 3 eurot.
Info Meelespea klubist telefonil 515 4013

Pühapäeval, 21. mail kell 14.30
Viljandimaa memme-taadi suvepidu
Suure-Jaani lauluväljakul.
Peol esinevad maakonna laulu-,
tantsu- ja rahvapillikollektiivid.
Üllatusesinejad!
Tasuta

1. mai

85 aastat tagasi (1932) sai Olustvere-Reegoldi noorteseltsi
Edu kooskäimiskohaks endine postkontor, praegune Olustvere
seltsimaja.
80 aastat tagasi (1937) autasustati Riigivanema auhinnaga
Albert Kivikat romaani eest „Nimed marmortahvlil“.
75 aastat tagasi (1942) pidas Suure-Jaanis kõne omavalitsusjuht dr Hjalmar Mäe. Kuulajaid oli tulnud ka ümbruskonna
valdadest, kokku umbes tuhat inimest.
30 aastat tagasi (1987) jõustus NSVL-s individuaalse ettevõtluse seadus.
2. mai
135 aastat tagasi (1882) sündis Vastemõisa v. Lemmakõnnul
fotograaf Jüri Johanson.
3. mai
130 aastat tagasi (1887) tuli Suure-Jaanis Mart Perna
majas kokku laulu- ja mänguseltsi Ilmatar asutamiskoosolek.
Seltsi auliikmeteks valiti Joosep ja Minna Kapp.
65 aastat tagasi (1952) loodi Pärnu oblast, kuhu mh kuulusid
ka Abja, Viljandi ja Suure-Jaani rajoonid.

11. mai

5 aastat tagasi (2012) avati Tallinna Lennusadam, mille
ekspositsiooni keskseks objektiks sai allveelaev Lembit.
Lavastaja PEEP MAASIK (TÜVKA 12. lend)
Autor URMAS LENNUK
Lavastaja assistent/lavavõitlus JAANIKA TAMMARU (Must Kast)
Helilooja KAAREL KUUSK
Kunstnik PEEP MAASIK (TÜVKA 12. lend)
Kostüümikunstnik LEA TOLBERG
Grimmikunstnik MARGIT LEPLA
Visuaal- ja videokunstnik CARMEN SELJAMAA (TÜVKA)
Valguskunstnik MARI-RIIN VILLEMSOO (TÜVKA)
Rekvisiitor EERO EHALA
Helitehnik STEN ARVI
Valgustehnik KRISTO KUUSIK (TÜVKA)
Idee autor TAMBET SOVA
Näitlejad OTT KARTAU (Von Krahl), KAROL KUNTSEL (Vanemuine),
VALLO KIRS (Ugala), SILVER KALJULA (Must Kast), KARL LAUMETS
(Vanemuine), JÜRGEN GANSEN (Kuressaare Linnateater), TANEL
TING, RAGNE VEENSALU (Von Krahl), RAUNO KAIBIAINEN (Improteater Impeerium), ARTUR LINNUS, JAUNE KIMMEL (Rakvere
Teater), KRISTJAN LÜÜS (Must Kast), GRETE JÜRGENSON (Rakvere
Teater), MÄRTEN MATSU (Rakvere Teater), ELAR VAHTER (TÜVKA),
ULRIKA TOLBERG, ANDRI ARULA ja üle viiekümne võitleja.

13. mai

125 aastat tagasi (1892) sündis Taevere v Jaani-Jüri t Võru ja
Viljandi maavanem Jüri Sassian.
115 aastat tagasi (1902) sündis Taevere v Viljandi gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Eduard Saarend/Sääsk.
110 aastat tagasi (1907) toimus Suure-Jaani kirikus vaimuliku
kontserdi ajal Juhan Aaviku esimene avalik etteaste. Ta oli
äsja lõpetanud Peterburi konservatooriumi korneti erialal.
10 aastat tagasi (2007) kutsuti Olustvere lasterikas ema Heli
Sarikas koos perega Kadrioru lossi presidendi vastuvõtule.

14. mai

100 aastat tagasi (1917) toimusid Vastemõisa karskusseltsi ja
Suure-Jaani tuletõrje saalides maatööliste erakondade asutamiskoosolekud. Kõnelesid kirjanikud-sotsrevolutsionäärid
Hugo Raudsepp ja Jaan Kärner.
75 aastat tagasi (1942) suri Suure-Jaanis endine Riigikogu liige
ja alevivanem Jaan Tiks.

16. mai

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused
4. mail kell 18–21 Kondase majas Audentico kriidivärvide töötuba edasijõudnutele.
6. mail kell 12 Vastemõisa rahvamajas Suure-Jaani valla õpilaste lauluvõistlus
Nooruse Laul 2017.
6. mail kell 19 Kondase majas Ilmatari seltsi 130. aastapäeva ja Suure-Jaani
laulutraditsiooni 155. aastapäeva tähistamine.
9.–18. mail kell 11–17 Paala rahvamajas käsitöö näitus-müük.
11. mail kell 17 Vastemõisa rahvamajas tasuta emadepäeva kontsert Vastemõisa
õppekoha ja lasteaia Päevalill lastelt.
12. mail kell 14 Paala rahvamajas emadepäeva kontsert.
13. mail kell 16 tantsuõhtu 60+.
20. mail kell 18 Heliloojate Kappide majamuuseumis muuseumiöö „Öös on mänge”.
21. mail kell 14.30 Suure-Jaani lauluväljakul tasuta Viljandimaa memme-taadi suvepidu.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

95 aastat tagasi (1922) sündis Sürgavere v Tällevere k põllumajandusteadlane ja koduuurija prof Jüri Kuum.
45 aastat tagasi (1972) algas riiklik alkoholivastane kampaania. Tõsteti viina hinda, kauplustes vähendati alkoholimüügi
aegu. Hüüdlauseks “Ei joomarlusele!”

22. mai

115 aastat tagasi (1902) sündis Lahmuse mõisatöölise peres
Narva teatri näitleja Lembit Jürgenson/Almre.

23. mai

55 aastat tagasi (1962) kaitses Stockholmis doktoriväitekirja
umbrohtude alal agronoom Helmut Kolk, pärit Olustvere v
Imma külast.

24. mai

35 aastat tagasi (1982) võeti NLKP maipleenumil vastu nn
toitlusprogramm. See Brežnevi ajastu põllumajanduslik
suurprojekt pidi lõppema 1990. aastal.

26. mai

Spordivõistlused
1. mail Suurjooks ümber Viljandi järve.
6. mail kell 10 Paaristurniir võrkpallis Suure-Jaani kooli võimlas.
12. mail kell 19 XXXIV Tääksi järve jooks, start ja finiš Tääksi Villaveski juurest.
13. mail kell 10 XIV Suure-Jaani valla lauatennise GP V etapp Suure-Jaani kooli
võimlas.
18.–21. mai XIII Sakala mängud.
27. mail kell 7–8 (registreerimine), 8–11 Suure-Jaani spinningupüügivõistlus
2017 Suure-Jaani järve ääres.
27. mail kell 10 XIV Suure-Jaani valla GP VI etapp lauatennises Suure-Jaani kooli
võimlas. Toimub ka paarismäng. Võistluste lõpetamine.
27. mail kell 11 XLI Lehola Ratsu maleturniir Suure-Jaani kooli aulas.
28. mail kell 11–14.30 “Parim pühapäev perega” Suure-Jaani noortekeskuse
juures.
28. mail algusega kell 13 Lehola-Lembitu mängude tänavakorvpall meeste
arvestuses Suure-Jaani noortekeskuse väljakul.
28. mail kell 15 jalgpallimatš Suure-Jaani vallavolikogu versus Suure-Jaani
noored Suure-Jaani noortekeskuse väljakul.
4. juunil kell 10 Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani
kooli staadionil.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

80 aastat tagasi (1937) õnnistati Vastemõisa Maanaiste
Seltsi lipp. Selts sai 10-aastaseks.

27. mai

130 aastat tagasi (1887) sündis Vastemõisa v Härma k
töölisliikumise tegelane, VSDTP Lauri konverentsi organiseerija Mats Klettenberg.

29. mai

70 aastat tagasi (1947) sündis Suure-Jaanis endine Eesti
riigiametnik Herman Simm.
Eelmise„Ajakaja“ vigadeparandus – Paala kolhoosi
esimehe Hans Uusi sünniaeg on 27. aprillil 1920.

LEOLE

8
Taimede rohevahetus Nõrga talus, Metskülas
14. mail kell 11–15
Lisainfo www.norgatalu.eu
telefon 515 0248
SELLE
REKLAA
MIGA
PÄRNU
TAIMELAADAL
E SISSEP
ÄÄS

TASUTA

12.–13.05

.2017

✓
✓
✓
✓
✓

Murutraktorid
Muruniidukid
Mootorsaed
Võsasaed
Aiatehnika

Esinduspoed ja remont: Otepääl, tel. 55 623 806
Viljandis, tel. 55 538 095
www.okopesa.ee
Elvas

Pärnu Taimelaat
www.taimelaat.ee

OÜ Kohtküte
Müüritiskütteseadmete
(ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevate
süsteemide (lõõrid, korstnad) remont ja renoveerimine.

Telefon 5811 9813
Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd
Korvtõstuki rent – 20,5 m
Asume Kõidamal

Telefon 523 9493 – Kalev
kalevsen@gmail.com

KEVAD KÄES!
Aeg teha oma õuemurule korralik süvapuhastus koos
murukamara õhutamise ja sambla eemaldamisega.

Hekkide pügamine.
Jätkuvalt pakun ka mullafreesi teenust
koduaedades.
Kuulutus ei aegu!

Telefon 507 7348 Aivo

ROHEKALDA AIAND
Suvelilled, lilleamplid,
Köögivilja- ja maitsetaimed,
Viljapuu- ja viinapuu istikud,
Haljastus- ja istutusteenus.

KUULUTUS
Üürile anda väga korralik 1-toaline korter Suure-Jaanis.
Kõigi mugavustega ja ahiküttega.
telefon 5342 9587

Mälestame
Adele Leinsoo

09.01.1927–07.04.2017

Helju Viies

02.08.1940–07.04.2017

Andres Ruus

31.07.1943–08.04.2017

Martin Teever

22.10.1930–09.04.2017

Eiri Koodres

01.10.1936–09.04.2017

Heino Mägi

28.05.1953–09.04.2017

LEOLE
Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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

Ain Heinamaa

01.08.1963–15.04.2017

Salme Aja

18.03.1942–19.04.2017

Heini Peet

22.03.1930–25.04.2017

Elfi Rõõmus

26.03.1932–28.04.2017

Voldemar Lipp

08.09.1957–01.05.2017

Avatud T–L 10–17
Emadepäeval 10–16

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

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Ly Metsaroosil ja Hendri Kubol sündis
poeg MATTIAS Kubo
Kreete ja Artur Roslenderil sündis
tütar ARMANDA SÄDE
Mari ja Argo Rohtlal sündis
poeg CHRISTIAN
Anni ja Tarvo Kesküllal sündis
poeg JONAS

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!
AIDA PETERSON		
10.05.1924
HELJU LEISNER		
21.05.1925
VÄINO NÕMMELO		
22.05.1927
EDUARD AASAV			02.05.1928
HANS SCHMIDT		
10.05.1928
ERNA PILT			11.05.1928
SALME RAUDJÄRV		
24.05.1929
JUHAN OLEV			26.05.1929
LIA SAKS			27.05.1930
ILMAR MÄNNIK			10.05.1931
MART KUNDLA			17.05.1931
HILDA LABIDAS		
31.05.1931
VAIKE POST			02.05.1932
SAIDA PÕLDUR			11.05.1932
LEILI MAISALU			13.05.1932
OLGA UDRAS			15.05.1932
HELVE AASAV			24.05.1932
ASTA SCHVEDE			16.05.1933
HELJU SMIRNOVA		
18.05.1933
HELJO SAARLA			23.05.1933
AINU OLESK			03.05.1934
HILDA MIKKOR			14.05.1934
HEINO VIIES			18.05.1934
AINO POLLMANN		
09.05.1935
JÜRI MÄNNIK			12.05.1935
LINDA RÖÖMEL		
12.05.1935
ILMA LIIVAKIVI			13.05.1936
LEIDA MUKK			15.05.1936
ELGI TOOBAL			06.05.1937
AINO LAAS			01.05.1942
HELGA MIRKA			09.05.1942
ALDUR UUS			14.05.1942
MAIE TAMMAI			15.05.1942
VELLO JAASMA			23.05.1942
LINDA KUKK			26.05.1942
MAIDU EHALA			02.05.1947
MAIE PAJULEHT		
09.05.1947
KALJU KASKPEIT		
12.05.1947
ANNE MÄGI			14.05.1947
JAAN ADAMSON		
19.05.1947
LY KINK			31.05.1947
MAIRE REIMAND		
01.05.1952
REIN MÄGI			08.05.1952
KALJO VAARIK			12.05.1952
MATI RIIVALD			16.05.1952
UNO KIVIRAND			26.05.1952
ELLEN JÜRINDI		
28.05.1952
ANDRUS AIT			05.05.1957
EERIK HRAMOV		
13.05.1957
MERIKE ROHTLA		
17.05.1957
AIVAR RAHULAAN		
02.05.1962
ALEKSANDR VOROBJOV
05.05.1962
MARGET TEEARU-IVANOVA
08.05.1962
EVELI LEEMETS		
14.05.1962
HELI SARIKAS			16.05.1962
JAAN SOOLO			21.05.1962
LIIA KULLERKUPP		
26.05.1962
MARGO KALVIK		
30.05.1962
MAIVE KALJUMETS		
07.05.1967
HEINO SOOMETS		
12.05.1967
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RAEL AS TEHNOÜLEVAATUS
Nüüd klientide soove arvestades uued lahtiolekuajad:
E–R
7.30–18.30
L
9.00–15.00
Võimalus broneerida sõiduki ülevaatust aadressil www.
rael-tehno.ee või ylevaatusab@rael.ee
Traktorite ja traktorihaagiste ülevaatuseks
palun võtta ühendust,
et kokku leppida
aeg ja koht: unt@rael.ee
Rainer Unt 525 2094

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 776 8871
vali@vali.ee

