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Aastal 2017
Ongi juuni – ja peagi pool 2017. aastat läbi. Lõpuks on
saabunud ka kevadised soojad ilmad ning kastanid ja sirelid
õitsevad.
Kiirelt lähenevad igakevadised-suvised tegemised. Juba
niidetakse muru ja lapitakse teid. Õpilastel algab peagi
vaheaeg, paljudel puhkus. Kes valmistub muusikafestivaliks
– kas korraldajana või usina kuulajana, kes teeb viimaseid
proove enne Viljandimaa laulu- ja tantsupidu „Vaade koduaknast”, kes enne üleriigilist noorte laulu- ja tantsupidu
„Mina jään”. Viljandimaa peol osaleb Suure-Jaani vallast pea
300 lauljat-tantsijat. Tallinna pääsu sõela läbis neli koori –
Suure-Jaani ja Sürgavere kooli mudilaskoor (Anton Medvedev), Vastemõisa kooli mudilaskoor (Ene Uuland), SuureJaani kooli lastekoor (Riina Mankin) ja Olustvere põhikooli
lastekoor (Agnes Kurg) – ning kaks tantsurühma – Vastemõisa kooli tantsurühm (Krista Prinzmann) ja Suure-Jaani kooli
neiduderühm Lendlevad Pastlad (Tauno Tilk). Suure-Jaani
valla noori puhkpillimängijaid ootab ka sel suvel rahvusvaheline puhkpilliorkester Wersalinka – harjutuslaager Poolas
ning kontserdid Poolas, Eestis ja Soomes. Noori ootavad
mitmed puhke- ja spordilaagrid.
Olustveres tuleb Pargipidu ja Vastemõisa kandis Raamatukogupiknik. Enne seda jaanituled mitmes valla piirkonnas
ja külas. Nii nagu eelmistel suvedelgi. Mõnus rutiin. Aga
tuleb kindlasti ka midagi uut. Näiteks Madisepäeva lahingust 800 aasta möödumise tähistamine suveetendusega
Lõhavere linnamäel. Sürgavere küla tegemised toimuvad
sel suvel konkursi “Aasta küla” kiiluvees.
Meelelahutuslikuma poole kõrval on kindlasti suves ka
tööd – olgu see siis palgatöö, oma aias töötamine või suvised
töölaagrid noortele.
Värvikat suve kõigile!

Nooruse Laulu peaauhind
läks Karl-Vahur Vingisaarele
Üle kahe aasta toimus
jälle Suure-Jaani valla õpilaste lauluvõistlus “Nooruse Laul”. Sellest võttis
seekord osa 30 noort lauljat,
kes võistlesid neljas vanusekategoorias. Žürii jagas
tunnustust alljärgnevalt.
7–9-aastased
1. Triinu Johanna Sepp
2. Kiiri Katrin Vingisaar
3. Brita Olev
10–12-aastased
1. Mattias Randaru
2. Taavi Reimann
3. Kirke Katrin Vingisaar
13–15-aastased
1. Leelo Kukk
2. Merilin Tkatšenko
3. Gerda Ainsalu
16-aastased ja vanemad
1. Anna Krete Kangur
2. Andreas Päeva
3. Kerli Pelt

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Suure-Jaani valla tegemisi saab jälgida ka
Näoraamatu lehelt SuureJaanivald.

Nooruse Laul 2017 parimad.
Karl-Vahur Vingisaar. Anna Krete Kangur, Leelo Kukk, Mattias Randaru, Triinu Johanna
Sepp.								
FOTOD: Leili Kuusk

Parima taustalaulja eripreemia sai Merli Mäevälja ning publik valis oma
lemmikuteks Krisette Sova
ja Andreas Päeva.
Nooruse Laulu Grand
Prix´i pälvis 10–12-aastaste
lauljate hulgas võistelnud
Karl-Vahur Vingisaar, kelle
õpetaja on Maarika Reimand.
Leili Kuusk

Helisev vaikus
Suure-Jaani vald esitles Heliloojate Kappide
majamuuseumis raamatut “Helisev vaikus. Suure-Jaani muusikafestival
aastast 1998”.
Kõvas köites 128 leheküljelises raamatus on 222
fotot Suure-Jaani muusikafestivali viimastest
aastatest. Enamuse fotode
autor on Jaanus Siim, aga
festivali erinevaid tegemisi aitavad kajastada ka
Leili Kuusk, Teele Siim,
Janika Siim ja Peeter Arro.
Raamatust saab lühiülevaate festivalist nii eesti
kui inglise keeles.
Festivali esimesed viisteist aastat on
jäädvustatud raamatusse “Helisevad hetked.

Suure-Jaani muusikafestivali 15 aastat”,
mis ilmus 2012. aastal ja
mille kirjastas Rahvusvaheline Artur Kapp´i
Ühing. Käesolevat väljaannet võib teatavas
mõttes pidada eelmise
järjeks, kuid raamatust
saab ka iseseisvana lühiülevaate Suure-Jaani
muusikafestivalist.
Huvilistel on raamatut võimalik soetada Suure-Jaani vallavalitsuse kantseleist ja
Suure-Jaani raamatukogust ning Suure-Jaani muusikafestivali ajal
festivali infopunktist ja
piletimüüjatelt. Raamatu müügihinnaks on 10
eurot.

Leili Kuusk

Räägib Jaanus Siim.

FOTO: Peeter Arro
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Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja
Imavere pakuvad ühiselt uusi
noorsootöövõimalusi
Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas
programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks
tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori
leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha
lähedal.
Alates 2016. aastast on Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja
Imavere noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ning koostanud ühise tegevuskava
noorsootöö arendamiseks Põhja-Viljandimaa koostöögrupis kahel järgneval aastal. Tegevuskava loomisel on
seatud visiooniks, et piirkonnas on terved, aktiivsed ja
ettevõtlikud noored, kellele on loodud tänapäevased ja
mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Eesmärgi
saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – ettevõtlikkuse arendamine, uute huviringide
ja neis osalemiseks transpordivõimaluste loomine piirkondadesse, noorte eestvedajate koolitusprogramm,
seikluskasvatus- ja huviringide päevad, rahvusvahelised
noorsootöötegevused, ühisüritused, noorte tunnustamine, noorteinfo e-lahenduse loomine ja palju muud.
Praegu on nelja omavalitsuse 1918st 7–26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%.
2017.–2018. aastal ellu viidavate tegevuste jooksul on
kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud
vähemalt 55% noortest ning loodud on 21 uut tegevusvõimalust.
Nelja omavalitsuse koostöö koordinaator on Suure-Jaani vald, projektijuht Aino Viinapuu. Põhja-Viljandimaa
koostöötegevuste koordinaator Mati Adamson: “Ühise
tegevuskava ettevalmistamise ja kokkuleppimise käigus välja kujunenud koostöösuhted loovad eeldused
piirkonna noorsootöö sisukaks arendamiseks. Püüame
noortele pakkuda senisest veelgi mitmekesisemaid
võimalusi, et igaüks leiaks enda kodukandis põneva ja
huvipakkuva tegevuse. Tänapäevased ja kvaliteetsed
noorsootöövõimalused on väga oluliseks argumendiks,
et noored oma kodukohta väärtustaksid.”
Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes
uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike
laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise
suurema üritusena toimus 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev
perega”, kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele
tegevusvõimalustele sai tutvuda piirkonnas pakutavate
põnevate huviringide tegemistega.
Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks
aastaks 89 779 eurot. Koostöös toimuvat noorsootöö
arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.

OMAVALITSUSINFO
Suure-Jaani Vallavolikogus
18.05.2017
Kuulati haridusnõuniku Ardo Agasilla ülevaadet valla
lasteaedade tegevusest;
kuulati AS Suure-Jaani Haldus juhataja Lembit Kruuse
ülevaadet aktsiaseltsi tegemistest;
kuulati maanõuniku Heli Kralle ülevaadet vallale kuuluvatest maadest ning majandus- ja arendusosakonna juhataja
Are Aua ülevaadet valla hoonetest;
lubati Suure-Jaani Vallavalitsusel võtta Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse ehitustöödeks laenu kuni 2 844 000
eurot kuni 12 aastaks;
kinnitati Suure-Jaani valla 2016. majandusaasta aruanne;
anti Võhma Linnavalitsusele nõusolek võtta laenu kuni
100 000 eurot kolmeks aastaks.
Ettekannete slaididega ja volikogu otsustega saab tutvuda valla kodulehel aadressil https://atp.amphora.ee/
suurejaanivv/?o=808&o2=62791&u=-1&hdr=hp&dschex
=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=protokoll&itm=82984&cl
r=history&pageSize=20&page=1

Suure-Jaani Vallavalitsuses
04.05.2017
Kehtestati raamatu “Helisev vaikus. Suure-Jaani muusikafestival aastast 1998” müügihinnaks 10 eurot;
otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes
olukorras olevale 18 isikule kokku 1036 eurot;
otsustati erastada ostueesõigusega Reegoldi k Rähni
katastriüksus suurusega 15181 m² hoonete omanikule;
määrati Pärakülas Ruusi tee 4 kinnistu nr 3684539
jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus Eesti Puhkpillimuusika Ühingule 280 eurot Hans-Kristjan Reimanni ja Mattias
Randaru osalemiseks rahvusvahelisel noorte muusikute
festivalil Zürichis;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus Age Einulole 400 eurot
laulu- ja tantsurühmade Metsalilled ja Tilder bussisõidu
eest tasumiseks marsruudil Suure-Jaani Tallinn-SuureJaani.
16.05.2017
Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule kinnitamiseks
Suure-Jaani valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne;
rahuldati MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga taotlus
korraldada 27. mail Suure-Jaani paisjärve kaldaalal avalik
üritus Spinningupüügivõistlus 2017;
rahuldati Suure-Jaani Noortekeskuse taotlus korraldada
28. mail Suure-Jaani noortekeskuse vabaajaväljakul avalik
üritus Parim pühapäev perega;
otsustati väljastada kasutusluba Pärakülas Ruusi tee
12 kinnistul laiendatud tootmis-büroohoone kasutusele
võtmiseks;
anti nõusolek valla korraldatud jäätmeveo tingimuste
muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
anti üürilepingu alusel tähtajatult kasutamiseks Arjadi
k Papli elamus asuv korter nr 6 ja Sürgavere k Õpetajate
elamus asuv korter nr 4;
anti välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri Piret Luubile
pikaajalise Suure-Jaani raamatukogu direktorina töötamise
ja kaasahaaravate ning originaalsete ürituste korraldamise
eest;
eraldati reservfondist Suure-Jaani kultuurimajale 1904,40
eurot laululava remondiks ja Kõidama lasteaiale Traksik
1250 eurot mänguväljaku rajamiseks;
Suure-Jaani muusikastuudio õpilastest sai Triinu Johanna
Sepp Laulukaruselli 2017 keskmise vanuseastme parima
tiitli ja Allar Arula Eesti Meestelaulu Seltsi X üle-eestilise
poiste-solistide võistulaulmise laureaaditiitli kuni 5-aastaste vanuserühmas – preemiaks anti lastele kinkekaart 100
euro väärtuses ning juhendajatele Kärt Kaljaspolikule, Ele
Millistferile, Themuri Sulamanidzele ja Erki Sepale igale
rahaline preemia 500 eurot;
kehtestati valla poolt 2017. a suvel korraldatavate laste
suvelaagrite osalustasud;

määrati projekteerimistingimused Sandra k Poldi kinnistule ja Lõhavere k Mäeotsa kinnistule elamute ehitusprojektide koostamiseks;
otsustati tasuda SA’le Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
ühe isiku hoolduskulude puuduolev osa.
19.05.2017
Rahuldati Suure-Jaani kultuurimaja taotlus korraldada
21. mail Suure-Jaani lauluväljakul avalik üritus Viljandimaa
memme-taadi suvepidu.
23.05.2017
Rahuldati FIE Sirle Sillaste taotlus korraldada 28. mail
Suure-Jaanis Tallinna ja Kauba tänava vahelisel alal avalik
üritus Suure-Jaani kevadlaat;
rahuldati Ratsaspordivõistluste Korraldamise MTÜ
taotlus korraldada 29. juunil, 30. juunil ja 1. juulil Olustvere ratsaväljakul ajutiselt paigaldatud telgis avalik üritus
Olustvere suvekontserdid;
rahuldati MTÜ Ühtne Võhmaküla taotlus korraldada
27. mail ja 16. juunil Võivaku tiigi kaldaalal avalik üritus
Seasaare Näitemängu seltsi ja näitetrupi Poolvillased
etendused;
määrati Vastemõisa k Vastemõisa tee 26 kinnistu nr
1197839 jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrati valla eelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest toimetulekutoetust 18 üksi elavale isikule ja perekonnale kokku 3056,72 eurot;
otsustati sõlmida vallale kuuluvate Võhmassaare k
asuvate katastriüksuste Saare – Võhma tee T1 (katastritunnus 75801:001:0384) osa ja Saare – Võhma tee T3 (katastritunnus 75801:001:0522) osa suhtes isikliku kasutusõiguse
seadmise leping Elektrilevi OÜ kasuks 0,4 kV elektrimaakaabelliini võõrale maale püstitamise tagamiseks;
anti luba väljastada ehitusluba Vihi k Nurme kinnistule
tiigi ehitamiseks;
anti luba väljastada ehitusluba ELASA 081 valguskaablite
kaevudest sidekaablitrassi ehitamiseks Aimla, Kuhjavere,
Kuiavere, Kurnuvere, Mudiste, Mäeküla, Tääksi, Riiassaare, Ülde ja Jaska külades asuvate elamuteni;
eraldati tegevusalalt Sport Tiina Jaeskile 150 eurot Henri
Kivisilla osalemiseks Euroopa maastikuvibu meistrivõistlustel Saksamaal;
keelduti toetuse eraldamisest välisriigis kõrghariduse
omandamiseks, Põlva Intsikurmu lauluväljakul toimuva
laulupeo Vaba rahva laul läbiviimiseks ning LääneAmeerika ESTO päevadele sõitmise kulude katmiseks,
sest tegemist ei ole valla mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise korra alusel või reservfondist toetatavate
tegevustega;
anti nõusolek Suure-Jaani Kooli Vastemõisa tegutsemiskohas õppeaasta kaks päeva varem lõpetamiseks.
30.05.2017
Otsustati sõlmida lapsehoiuteenuse leping MTÜga Eesti
Laste ja Noorte Diabeedi Ühing teenuse osutamiseks;
anti Viljandi spordikoolile nõusolek korraldada SuureJaani koolis ja selle Sürgavere tegutsemiskohas „Kergejõustiklaste laager“, „Maadlejate laager“ ja „Rühmvõimlejate
laager“;
kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja
projekti „Navesti küla Aia talu kanalisatsioonisüsteemi
rajamine” aruanne koos täitmise eelarvega;
anti luba lõpetada Olustvere põhikoolil õppeaasta 2. juunil
ja Suure-Jaani kooli Sürgavere tegutsemiskohas 5. juunil;
otsustati maksta toetust majandusraskuste leevendamiseks 16 perele kokku 1125 eurot;
otsustati erastada ostueesõigusega Riiassaare k Altvälja
katastriüksus suurusega 0,57 ha hoonete omanikule;
anti nõusolek väljastada ehitusluba Suure-Jaani l Pärnu
tänav 4 kinnistul asuva kuuri ja ait-kuuride lammutamiseks;
tegevusalalt Sport eraldati Rauno Taidile 100 eurot osalemiseks jalgpalli Eesti rahvuskoondise koosseisus Muusikute- ja Artistide Jalgpalliturniiril Venemaal Moskvas;
nõustuti Suure-Jaani linnas 11 vaba maa riigi omandisse
jätmisega ning määrati neile koha-aadressid ja sihtotstarbed;
arutati volikogu juunikuu istungile esitatavaid eelnõusid.
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Väisasime „Heade
mõtete linna“ Tartut

Memme-taadi pidu
Imeilusal päikeselisel
pühapäeval, 21. mail,
toimus Suure-Jaani laululaval meeleolukas Viljandimaa memme-taadi
pidu „Suvi jääb saatma
meid…“ maakonna eakamatele tantsurühmadele,
kooridele ja kapellidele.
Kokku võttis osa 31 kollektiivi 296 osalejaga.
Peo ideed ja kavad
valmisid Tiiu Siimu, Riina
Mankini ja Mait Reimanni käe all. Kava siduvad
vahetekstid kirjutasid
Heidi Raba ja Viivika Rätsep. Peo alguses rõõmustasid kohaletulnud publikut
ja peol osalejaid meeleoluka kontserdiga Ainar ja
Ain Arula ning Suure-Jaani puhkpilliorkester.
Suure-Jaani vallast võtsid
peost osa simmanitantsurühm Hilised Õied ja
ansambel Meelespea Suure-Jaani kultuurimajast,
tantsurühm Südikad Sürgaverest ning tantsurühm
Tilder ja ansambel Metsalilled Paala rahvamajast.

Kolmapäeval, 17. mail, külastasid Viljandimaa raamatukogude töötajad Tartu erinevaid mäluasutusi. Terve päeva
vältel saime tohutul hulgal uusi teadmisi ja senikogetu
kinnistamist.

Memmed.
Suur tänu teile meeleoluka
esinemise eest!
Kehakinnitust pakkusid
Suure-Jaani kool ning Eha
ja Margeti Kõhutankla.
Kondase majas rõõmustas silma Suure-Jaani Kultuurimaja käsitööringi
näitus.
Suure-Jaanis toimuv pidu
oli ühtlasi ettevalmistav
pidu 11. juunil Võru Kubija laululaval toimuvale
Lõuna-Eesti memme-taadi
peole, et jätkata traditsiooni, kus Viljandimaa,
Võrumaa, Põlvamaa ning

FOTO: Anneli Kundla.

Valgamaa memmed ja
taadid saavad kokku, laulavad ja tantsivad ning
esitavad ühtse koondkava.
Eriline tänu kõigile tantsijatele, lauljatele ja pillimängijatele ning nende
juhendajatele!
Täname kõiki, kes aitasid
peo õnnestumisele kaasa:
Tiiu Siim, Riina Mankin,
Mait Reimann, Maie Tammemäe, Anneli Arraste,
Rein Vendla, Heidi Raba,
Viivika Rätsep, Ainar
Arula, Ain Arula, Marko
Reimann, Eda Nodape-

ra, Anneli Kundla, Kalevi Kaur, Eha ja Margeti
Kõhutankla, Suure-Jaani
kultuurimaja käsitööring,
Suure-Jaani vallavalitsus,
AS Suure-Jaani Haldus,
Suure-Jaani Kool, Eesti
Punase Risti Viljandimaa
Selts, Rahvakultuuri Keskus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa
ekspertgrupp.
Aire Levand

Noor Meister 2017
Lõhavere ravi- ja hooldekeskese hooldajad osalesid edukalt Noor Meister 2017 kutsevõistlusel.
4.–5. mail toimus Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses kutseõppeasutuste suurüritus Noor
Meister 2017. Mõõduvõtmised kutseoskustes
toimusid 31 võistlusalal,
sealhulgas ka hooldustöö
erialal. Hooldustöötaja
kutsemeistrivõistlus oli
mõeldud õpilastele, kes
õpivad kutseõppeasutustes 2016/2017 õppeaastal
hooldustöötaja õppekava
alusel.
2016. aastal alustasid
neli hooldajat Lõhavere
ravi- ja hooldekeskusest
töökohapõhiseid õpinguid hooldustöötaja kutse
omandamiseks Valgamaa Kutsehariduskeskuse. Kõik neli alustajat
on jõudmas lõpusirgele
ja 21. juunil 2017 toimub
lõpuaktus. Kutsevõistlu-

Kadri Kuik ja Veroonika Puiste.
sele valiti kooli esindama
kaks Lõhavere töötajat:
Veroonika Puiste ja Kadri
Kuik.
Hooldustöö erialal osales 12 võistlejat kuuest

FOTO: Erakogust.

ametikoolist: Kuressaare
ametikool, Lääne-Viru
rakenduskõrgkool, Pärnumaa kutsehariduskeskus, Tallinna tervishoiu
kõrgkool, Tartu tervishoiu

kõrgkool, Valgamaa kutseõppekeskus.
Võistlus toimus kahel
päeval. Esimesel päeval
võisteldi individuaalselt
kahel alal – esimene oli
praktiline ülesanne ja teine
teoreetiline. Ülesanded
puudutasid hooldajate
igapäevatöö situatsioone.
Teisel päeval oli lahendada hooldusalane ülesanne meeskonnatööna, kus
hooldajad näitasid koostööoskusi oma paarilisega.
Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse pere tunneb
uhkust, sest kahe võistluspäeva kokkuvõttes saavutas Veroonika Puiste
suurepärase teise ja Kadri
Kuik väga tubli kuuenda
koha. Võitjaks tuli Lääne-Viru rakenduskõrgkooli esindaja. Veroonika
töötab Lõhaveres hooldustöötajana neljandat ja
Kadri teist aastat.
Marika Tirmaste

Õppereis Hollandisse
1.–5. mail viibisid Viljandimaa Alusharidusjuhtide
Ühenduse liikmed õppereisil Hollandis, nende hulgas meie valla lasteaiajuhid
Olustverest, Suure-Jaanist ja
Vastemõisast.
Õppereisi eesmärgiks oli
tutvuda Hollandis kasutatava teisest kultuuriruumist
tulnud perede nõustamise ja
toetamise süsteemiga ning
laste õppe korraldamisega
Hollandi koolides.
Reisi sihtpunktiks oli
Den Helderis asuvad koolid

Tuindorpschool ja Villakakelbont.
Koolide tutvustustest ja
vestlustest selgus, et kõige
olulisem on hollandi keele
õpe. Vajadusel kasutatakse
ka tõlkide abi, aga seda minimaalselt. Lapsed õpivad igapäevases keelekeskkonnas,
alustades igapäevaste neid
ümbritsevate asjade-esemete-tegevuste hollandikeelsete
sõnade õppimisega.
Hollandil on paarikümneaastane kogemus teistest
kultuuridest tulnud laste

õpetamisega ja meil on sealt
palju õppida.
Koolid püüavad õppetöös hoida positiivset ja rahulikku õhkkonda, arvestades
laste läbielamisi.
Vestlusringides oli võimalus esitada erinevaid küsimusi meid huvitavatel
teemadel. Mõlemad koolid
soovitasid uute küsimuste
tekkimisel nendega e-posti
teel suhelda.
Keskkonnakasvatuse
keskus Denhelder´s Valleys
andis uusi ideid keskkon-

naõpetuse mitmekesistamiseks. Keskusesse oli rajatud
erinevaid õppevahendeid
ja kõigil külastajatel on seal
võimalik vaadata erinevaid
koduloomi.
Lisaboonusena nautisime värviliste tulbiväljade
vaateid, jalutasime Amsterdami linnas ja vaatasime
maailmakuulsate kunstnike
maale Amsterdami Riiklikus
Kunstimuuseumis.
Katrin Ronimois

Esimene külastus oli Eesti Rahva Muuseumisse. Muuseum on
pühendatud Jakob Hurda mälestusele, et säilitada tema pärand.
Meie jaoks oli see suurepärane võimalus ajas tagasi rännata.
Kõlama jäi giidi korduv väljaütlemine erinevate isikute puhul,
et ka see mees on teie kandist pärit. Muuseumis on kokku üle
miljoni säiliku, mis on kogutud viimase saja aasta jooksul.
Võimalus on tundma õppida väga erinevaid eluvaldkondi,
minevikust tänapäevani. Lisaks tutvustatakse soome-ugri kultuure. Tempo oli kiire ja vaatamist-kuulamist oleks jätkunud
terveks päevaks. Lisaväärtusena on kindlasti huvitav jälgida
kogude paigutust ja tehnilisi lahendusi. Samas majas asub ka
raamatukogu. Üsna palju on veel kolimise tõttu vaja ära teha,
kuid aimu südamelähedase valdkonna töö kohta saime ikka
ka. Erilist elevust tekitasid lugemissaalis asuvad meetritesse
kõrguvad avariiulid. Selgus, et praktilist väärtust neil ei ole,
sest raamatute paigutamiseks vajatakse tõstuki abi. Samas silmailu lõid nad küll ja väljapanekute kasutamiseks on võimalus
alati uusi ideid katsetades raamatukogule n-ö uus nägu anda.
Teiseks külastusobjektiks oli Pauluse kirik, mis on juugendstiilis ehitatud kivikirik. Kiriku projekteeris Soome arhitekt
Eliel Saarinen, ehitamist alustati 1915. aastal. Algselt oli kiriku
altari keskseks osaks Amandus Adamsoni loodud marmorist
Jeesust kujutav skulptuur. 1944. aastal kirik põles ja selle edasine saatus oli keeruline. Õnneks saadi 1957. aastal taas luba
kiriku taastamisega algust teha. Kiriku taastamisel on püütud
võimalikult jälgida nn Saarineni joont. Tänaseks on kirikul
tiibaltar, mille autor on taaskord soomlane – Lavonen – ja kujutab see endast Ristija Johannese, Peetruse, Maarja ja Pauluse
üksikfiguure ning Maarja kuulutuse ja Kristuse ristisurma.
Kirikus on keskküte, avarad ruumid, lisaks jumalateenistustele
(mis on youtube kanalil reaalajas vaadatavad), korraldatakse ka
erinevaid kontserte. Veel näidati meile tuhaurnide matmispaika – kolumbaariumi, mis on Eestis ainus omanäoline ja kuhu
võetakse ristitud ja kiriklikult maetud inimeste urne, seejuures
ei pea nad olema sealse koguduse liikmed. Lisaks eelnevale,
tegutseb kiriku juures veel supiköök ja lastehoid. 2016. aastal
pälvis Tartu Pauluse kirik Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri
Sihtkapitali peapreemia.
Kolmas asutus, mida külastasime, oli Eesti Rahvusarhiivi
peahoone Noora. Nime esimene silp viitab Rahvusarhiivi asukoha tänavale (Nooruse) ja teine silp on lõhend rahvusarhiivist.
Hoone on alles väga uus, avati 2017. aastal. Arhitektuuriliselt
väga kauni ilmega, ruumilahenduste värvid andsid mõnusa
äraarvamise võimaluse, liikudes järjest korrus-korruse haaval
ülespoole. Majas on eraldi tööruumid uurijatele ja lisaks kaks
rühmatööruumi, õppeklass, konverentsisaal jm. Korraldatakse ekskursioone hoidlatesse ning on võimalus tutvuda
arhiivmaterjaliga. Meie põhiline huvivaldkond oli vanade
dokumentide korrastamine ja selleks vajalike protsessidega
tutvumine ning arhiiviruumide külastus. Nägime kui suurt
täppistööd ja kannatlikkust nõuab vanade kaartide taastamine.
Arhiiviruumides kuulsime lõbusaid seiku Oskar Lutsu elust,
nägime sinimustvalget lippu, mille heiskamine on ajaloolise
tähendusega (hiljem olla käidud mööda majapidamisi kontrollimas, kelle õmblusmasinal lipuga sarnane õmblus tuleb, isegi
õmblusproovid on säilinud) ja kuulsime nii mõndagi põnevat
Tartu linna nõukaaegse ööelu kohta.
Hiljem, koju sõites, jätkus arutlust veel pikemaks ajaks.
Infotulv oli suur ja mõtteid edasivaagimiseks küllaga. Saime
kasulikke näpunäiteid ja mõnusa pagasi ideid, kuidas oma raamatukogude keskkonda inimestele veelgi avatuvamaks teha.
Viivika Lepp
Suure-Jaani raamatukogu
direktor

ootab oma toimekasse kollektiivi tööle

ERIPEDAGOOG-LOGOPEEDI
(1,0 kohta)

Tööle asumise aeg 01.09.2017

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata
24. juuliks 2017 aadressil: Spordi 13, Vändra, 87701, Pärnumaa
või jaana@vandra.ee
Lisateave telefonil 5330 2992 või jaana@vandra.ee
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See ime, imeline loodus!

Traksikud tõid kevade

FOTO: Erakogust

Palju räägitud ja kirutud
vinduv kevad ja külmad
tuuled ei jäänud ka meie
lasteaias märkamata. Tihased hakkasid küll juba
sõbrapäevast peale oma
sitsikleidilaulu laulma ning
pikalt reisilt tagasi jõudnud
kuldnokk aitas neile kase
otsas kaasa. Ent ikka jäi
väheks. Kuidagi ei saanud

sooje riideid varna rippuma jätta. Tuli ise tegutsema
asuda.
Nii siis korraldasime korraliku kevadlaada. Kaubeldi
küpsetiste ja taimedega. Lapsed esitasid laule ja luuletusi.
Tore päev oli! Lisaks pidasime
maha ühe korraliku nõiatralli.
Selga-aetud kostüümid ja kaasa

võetud luuad aitasid tekitada
õiget meeleolu. Vihtusime
üheskoos nõiatantsu ning jällegi möödus üks lustiline päev.
Ilmataat küll soosis meie ettevõtmisi ning hoidis neil päevil
ilma mõnusalt soojana, kuid
siiski õiget kevadsooja ta meile
ei jaganud.
Emadepäev andis võimaluse uueks pidustuseks. See
iga-aastane üleva meeleoluga
hommikukontsert oli tore!
Lauluõpetajaga olid selgeks
õpitud ilusad lustilikud laulud
ja pillimängud, mis pealtvaatajail käed laulurütmis plaksuma
panid. Ilusad pikad luuletused
ning selgeks õpitud N-Euro parodeerimine tekitas sooja äratundmisrõõmu. Solistile andsid
hoogu erksad tantsutüdrukud.
Lõpuks andsid lapsed üle isetehtud üllatused. Päev sai ilus
ja meeldejääv!
Kindlustamaks õhusoo-

ja püsimise ning toetamaks
varasemaid kevadekuulutajaid, andsid lapsed ise ka
ühe kevadkontserdi. Õues
toimunud üritusele kogunes
suur rahvahulk. Vabas õhus
esitatud laulud-tantsud olid
need, mis kevadsooja lõpuks
kohale meelitasid. Kevadiselt
värskendavalt mõjus esitatud
näidend „Valged liblikad“,
kus tegelasteks olid liblikad,
linnud, lilled koos putukatemutukatega. Ürituse lõpus
soovis päike meile kõigile sooja
kevadet ja suve. Nüüdsest saame ilma talvejopeta liivakastis
mängida ning tennistega õues
ringi joosta. Ise tehtud – hästi
tehtud! Aitäh õpetajaile ürituste kavade kokkupanemisel
ning lapsevanemaile omapoolse toetuse eest!
Päikselist kevadet soovivad
suured ja väikesed traksikud.

Gümnaasium kasvab
Gümnaasiumi õppeaasta
on olnud teguderohke. Hea
on tõdeda, et õpilaste arv on
suurenenud. 64 õpilast gümnaasiumiklassides ja sadakond
õpilast huvikoolis. Sotsiaal- ja
spordisuuna arendamine annavad kindlustunnet nii kohalikele õpilastele kui ka kaugemalt
huvilistele, et oleme hea kool
Eesti haridusmaastikul. Uue
õppeaasta osas on õpilased
huvi tundnud Pärnu, Tartu,
Kiviõli ja Käru koolidest. Arvestuslikult saame avada ühe
tugeva klassi, kuhu võtame
vastu kõige rohkem 30 õpilast. Suurema õpilastehulga
korral kaalume paralleelide
loomist. Põhjused, miks Suure-Jaani Gümnaasiumi kasuks
otsustatakse, on erinevad. Mõned õpilased on teinud valiku
lähtuvalt kodulähedusest ja
pakutavatest valikkursustest.
Teistest koolidest tunnevad
huvi õpilased lähtuvalt spordisuunast või huvitavast võimalusest õppida mõnes teises
Eesti koolis. Meie õppekorraldus eristub teistest koolidest,
selle eest on meid tunnustatud
spordiorganisatsioonide poolt.
Järgmisel kevadel lõpetab 70.
lend esimeste spordisuuna
õpilastega, kelle koolieksamiks
on treeneri kolmanda taseme

69. lennu tutipidu: Andrea Maris, Kristo, Martti, Cameron,
Marleen, Merris, Janeli, Margus, Kätlin, Getter, Margus.

FOTO: Erakogust.

eksam.
Sotsiaalsuuna õpilastega on
teinud kiiduväärt tööd õpetaja
Heli Rahnu, kelle juhendamisel
on läbi viidud kodanikupäev
ning otsitakse võimalusi sõpruskoolide ja projektide osas
välismaalt. Järgmiseks õppeaastaks on sihikul õpilasvahetus Itaaliaga.
Õpilased on käinud mitmetel õppekäikudel ja teatris,
külastati Jääajakeskust ja Eesti
Rahva Muuseumi. Aastast
jäävad meelde juba septembris
toimunud Globe konverents,
valla ettevõtluskonverents,
toredad ühisüritused koos

Suure-Jaani Kooliga.
Õpilased on saavutanud
häid tulemusi mitmetel võistlustel: „Minu unistuste kodutänav“ Marleen Helimets ja Merris Kivisoo vabariiklikul kunstikonkursil I–II koht; Nuti-Mati
matemaatika, kus Joel Perlov
11. klassist saavutas Kesk-Eesti
arvestuses I koha ja vabariiklikul võistlusel meeskondlikult
VI koha. Sportlased on silma
paistnud erinevatel aladel:
Viljandi Maakonna võrkpalli
võistlustel 10.–12. klassi poisid
II koht, võrkpallivõistlus Sadolin Cup III koht, head tulemused male ja kabe võistlustelt,

Viljandimaa koolidevahelisel
karikavõistlusel kergejõustikus
saavutas Suure-Jaani gümnaasium üldkokkuvõttes kõrge III
koha, rahvusvahelisel Kristjan
Palusalu mälestusvõistlusel
vabamaadluses sai Marek Kütt
(Eesti juuniorite meister) II
koha ja Kevin Ervald III koha.
Huvikooli lapsed on olnud
silmapaistvad lauluvõistlustel.
Triinu Johanna Sepp saavutas
oma vanusegrupis I koha „Laulukarussell 2017“ finaalis, Allar
Arula saavutas I koha „Poiste
laul 2017” finaalis. Tublilt on
esinenud ka robootikud, maletajad ja tehnikaringi õpilased.
11. klass kaitses edukalt
uurimistöid, mis kandsid nii
uurimuslikku, praktilist kui
ka ajaloolist väärtust. Samuti
näitasid õpilased üles vastupidavust riigikaitselaagris.
Kiitus õpilastele, juhendajatele, õpetajatele ja treeneritele
kannatlikkuse, paindlikkuse,
visaduse ja hoolimise eest.
Tänaseks on abituriendid
sooritanud riiklikud lõpueksamid, ootavad oma tulemusi
ning otsivad edasipürgimiseks
uusi sihte.
Evald Sepp

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused
17.–23. juunil Suure-Jaani Muusikafestival.
22. juunil kell 18 Paala jaanipidu.
22. juunil kell 18 külapäev ja jaanituli Metskülas.
23. juunil kell 21 jaanituli Suure-Jaani lauluväljakul.
25. juunil kell 13 Olustvere pargipidu.
Täpsem info ürituste kohta www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused
4. juunil kell 10 Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani
kooli staadionil.
8.–9. juulil 25. Eesti valdade suvemängud Vinnis.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

Muud sündmused

12.–16. juuni Jalgpallilaager
19.–23. juuni Mürsikute puhkelaager

Lillis lehmi vaatamas.

FOTO: Erakogust.

Sellel aastal käisid Vastemõisa lasteaia Võilille ja Sinilille
rühmade lapsed KIK-i poolt finantseeritud projekti „Vastemõisa lasteaia Võilille ja Sinilille rühmade uurimisretked”
kaudu loodust uudistamas.
Esimene uurimisretk „Omadega rappa” oli Parika raba koos
imekauni Südamejärvega. Meid võttis vastu Anne Maala, kelle
juhtimisel meie retk algas. Mõõtsime keppidega maapinna pehmust, oja sügavust, sõime mustikaid ja jõhvikaid. Matkasime
ümber Südamejärve ja mõnel lapsel õnnestus ka vilksamisi
rästikut näha.
Teine uurimisretk „Talvised toimetused Metsamuhklimaal”
toimus Lilli Looduskeskuses. Sõitsime kargel talvehommikul
Eestimaa äärealale, kus Metsamuhkel meid juba ootas. Viisime
lindudele metsa alla toitu ja saime teada, missugused loomad
metsas veel ringi luusivad. Vaatasime üle ka laudaloomad ja
viisime jalutama poni. Väike kehakinnitus ootas meid kuusekohvikus ja näputöö tulemusena saime kaasa villatupsudest
lambakese.
Kolmandal korral sõitsime jälle Lilli Looduskeskusesse, selle
retke teemaks oli „Päev talus”. Vaatlesime erinevaid koduloomi- ja linde, meile räägiti nende kasvatamise eesmärkidest,
õppisime selgeks isas-, emasloomade ja poegade nimetused.
Saime oma käega loomi toita, pai teha ja sülle võtta. Päev lõppes
väikese pikniku ja ponisõiduga.
Viimane, neljas uurimisretk „Vana metsa saladused” viis
meid Sakala teele, kus meie giidiks oli Pille Udam. Sel korral
olid meil kaasas ka kõige pisemad, kellega matkasime otse
lõkkeplatsile. Teised kaks rühma suundusid Pille juhtimisel
metsa sügavusse. Uurisime missugused on männi- ja kuuseseemned ning saime teada, et seemned on orava lemmiksöök.
Maitsesime isegi orava maiust. Metsa alla oli peidetud erinevad
ülesanded, mille käigus saime teada, kes loomadest oli seal
olnud ja õppisime tundma erinevaid puid. Matka lõpus oli ka
võistlusmäng puude tundmise peale. Loomulikult oli igaühel
kaasas toidukott, sest metsas käies läheb kõht tühjaks.
Täname meie Katrinit projekti kirjutamise eest, tänu millele
me need neli imeilusat sõitu saime.
Meie lasteaiaperel oli väga tore õppeaasta, soovime meie
artikli lugejatele ilusat suve!
Vastemõisa lasteaia pere

Teeme ära „Sipsikute terve ja
turvaline tulevik“
Päike meile sooja looja,
tööka rahva kokku tooja.
Sipsikus on Talgupäev,
mai kuu teine laupäev.
Paarkümmend töökat vanemat,
töökindad kätte panevad.
Kokk on nagu ikka köögis,
valmistab meil talgu söögi.
Kaevetööd on lillepeenras,
kus peagi kaunid tulbid õitsmas.
Neli isa kuuri teevad,
hoolsalt lauad mõõtu saevad.
Üks isa saalis vaeva nägi,
sai uue kuue saali lagi.
Liblikad ja põrnikad
hoiukasti lootsid,
mõned isad nutikad,
selle neile tootsid.
Talgujuht siis kommidega
turgutamas käis,
tervikpilt toimuvast tal
täitsa meeldiv näis.
Pintslitega osavad
olid kõik meil emad,
puidust pinnad peitsisid,
mis said siis üsna kenad.
Peale kolme tundi tööd
emad, isad, kollektiivi töökad,
rõõmsalt suppi, kringlit sõid,
talgujuht neid kiitmas.
Mõned kruvid seina veel
ja vahendid kokku korjame.
Sai nõnda peetud Talgupäev,
mis lastele ehk korda läeb.
TÄNAN KÕIKI TEGIJAID
JA SUURE VAEVA NÄGIJAID!

Talgujuht Eneli
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Hajnowkas – ühel sealsel
esindusüritusel
Suure-Jaani valla delegatsioon käis Poolas
sõpruslinnas Hajnowkas.
Tutvuti Hajnowka linna
raamatukogu igapäevatöö ja kirjastustegevusega ning külastati kahte
Hajnowka kirikumuusikafestivali kontserti.
Samuti külastati Hajnowka lähikonna
pärandkultuuri objekte
ning turismi- ja väikeettevõtjaid.
Rahvusvaheline festival „Hajnowka kirikumuusika päevad” toimus
8.–13. mail. Sel aastal oli
juba 36. festival – aastast
1990 on festival rahvusvaheline. Külaliskoore
on osalenud rohkem kui
20 riigist – sealhulgas ka
Eestist. Sel aastal astusid
võistlustulle kuue riigi
koorid. Võisteldaks mitmes kategoorias. Meie
saime osa kahest väga
eriilmelisest kontserdist.
Üks toimus vabas õhus ja
esitusele tuli n-ö kergem
repertuaar. Et ka Poolas
oli mai algus tavalisest
jahedam, siis olid koorid
seekord laval jopedes ja
mantlites. Seevastu galakontsert uhkes Hajnowka

Hajnowka raamatukogus.
Püha Kolmainu kirikus
oli väga väljapeetud ja
kaunis – esinemisvõimaluse olid saanud parimad. Toreda elamuse andsid – ja teineteist
täiendasid – aga mõlemad
kontserdid. Suurepärane
kogemus.
Hajnowka raamatukogu üllatas kõiki oma aktiivse kirjastustegevusega.
Trükki on toimetatud nii
raamat vanade fotodega kui rohkelt omakandi loodust, kirjanikke ja
kunstnikke tutvustavaid
väljaandeid. Vanemate
kolleegide poolt algatatut
on jätkamas noored.

FOTO: Leili Kuusk.

Soce külas sai näha
vanu pitsilisi aknakaunistusi ja munakiviteed. Aga
näha oli ka hooneid, mis
Varssavi või Bialystoki
inimeste poolt suvekodudeks ostetud ja kus n-ö
euroremont tehtud. Omanike igatsust tänapäevaste
mugavuste järele võib
muidugi mõista, kuid pea
sada aastat vanad hooned
pakuvad siiski külalistele
rohkem huvi ja silmailu.
Sai ka ise kauni pitsilise
prääniku kaunistamist
proovida.
Narewka ümbruses
tutvuti maaturismiettevõtjate tegemistega. Käidi

ka väiketootjate juures.
Suhteliselt väikeses maakohas toodeti nii ökoloogilisi kosmeetikatooteid kui
viina – vanade retseptide
järgi.
Ilmad olid küll veel
jahedad, aga juba võis
märgata, et Hajnowka on
Belovežje Poola osa väravaks ja peagi saabub siin
turismi kõrgaeg. Piirkonnas pakutakse väga suures
ja eriilmelises ning -hinnalises valikus majutuskohti.
Suure-Jaani vald ja
Hajnowka linn teevad
koostööd aastast 2005.
Vahetatud on nii ametlikke delegatsioone kui
kultuurkollektiive ja
sportlasi. Koostööd on
teinud lasteaiad ja kirjutatud on ühisprojekt, mille
tulemusel tiheneb koostöö
kahe omavalitsuse koolide
vahel. Kõige tihedamad
kontaktid on viimastel
aastatel olnud meie valla
ja Hajnowka noortel jalgpalluritel. Mõõtu võetakse
mitu korda aastas ja seda
nii omavahel kui ka Valgevene noortega, kellega
hajnowkalastel on pikaajalised sidemed.
Leili Kuusk

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

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

Laupäev, 17. juuni

TASUTA

„Üks kindel linn ja varjupaik“

VAIMULIK LAULUPÄEV, AIAKOHVIKUTE PÄEV
Vaimuliku laulupäeva patroonid on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
peapiiskop Urmas Viilmaa ja Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Tallinnas
Christoph Eichhorn

kell 11

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

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

Seikluskasvatuse kanuumatk
Selle aasta algusest
kuni aprilli lõpuni oli
Olustvere ja Tääksi piirkonna noortel võimalik
osaleda TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia seikluskasvatuse suuna tudengite läbiviidud kursustel, mis toimusid Tääksi
koolis. Osalesid üheksa
noort ja kaks valla noorsootöötajat. Nende kuude
vältel koostati meile erinevaid meeskonnatööd
arendavaid mänge, kus
meid jagati gruppidesse ja
pidime lahendama mõistatusi, päästma „põlevast
majast’’ inimesi, laskuma
Viljandi rippsillalt. Ja seda
filmiti ERRi poolt ülesse.
Saade on Meie Inimesed
ja Sergei Drõginist – meie
juhendajast.
Seikluskasvatuse võtsime kokku ühise kanuumatkaga, mis toimus
Emajõel ja sihtpunktiks
oli Palupõhja looduskool,
kus ka ööbisime. Loomulikult tellisime selleks
puhuks ka ilusa ilma!
Kanuumatkast natuke
pikemalt. 27. aprilli hommikul oli minek. Saime
kokku Viljandi Kultuuriakadeemias, sealt edasi
istusime bussi ja asusime
teele.
Jõesuus oli noortel
võimalus valida kahe
süsta ja kolme kanuu va-

XX SUURE-JAANI

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

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
kell 13
kell 18

Palupõhja looduskooli juures.
hel. Samuti toimus keset
jõge kanuude vahetus, et
teekond oleks põnevam.
Kohale jõudes ootasid
meid juba teised tudengid
ja tore koer Dash.
Varustus viidi kuuri
ja mindi maitsvat lõunat
sööma. Peale seda saime
tutvuda looduskooliga.
Meid ümbritses puhas
loodus ja lähim pood asus
40 km kaugusel. Kuna
õhtusöögini oli veel aega,
siis aitasime Palupõhja peremeest ja ladusime puid
riita, saime ka proovida
puudelõhkumist. Peale
paari tunnist tööpäeva
läksime jälle tühja kõhtu täitma. Toas olid veel
mitmed põnevad mängud
näiteks Dixit, sõbrapaelte
punumine jne.
Õhtul kui pimedaks

FOTO: Erakogust.

läks süütasime lõkke. Meile tehti vahva orienteerumismäng. Igas punktis
olid helendavad pulgad,
et pimedas üles leiaks ja
küsimusteleht. Kahjuks
läks mõnel tiimil mäng
veidi sassi, aga mäng oli
siiski tore. Päev lõppes
grillimisega, et jõuaksime
ikka hommikuni magada. Hommik, nagu ikka,
tuli varem kui lootsime,
kuid pannkoogi lõhn
muutis meie unise olemise
rõõmsamaks. Kõhud täis,
suundusime jalgsimatkale, mille pikkus oli üle
kümne kilomeetri. Suundusime rappa, mis asub
Alam-Pedja looduskaitsealal ja alustasime märga
teekonda, kuna maapind
oli veel kevadiselt läbi
vettinud. Seltskond jagati

tiimideks ja anti erinevad
ülesanded.
Sai kõvasti nalja…
Umbes kolme paiku
naasime tagasi looduskooli juurde ja sõitsime
tagasi koju. Sellega lõppeski meie seiklusrikas
matk.
Matkal osalenud noored ja noorsootöötajad:
Kristel, Gerly, Barbara,
Simo, Kristjan, Rasmus,
Ann, Tjorven.
Täname meie juhendajaid: Sergeid, Laurat,
Karolini, Airit, Christit,
Kaidit, Maaritit, Seidit.
Kokkuvõtteks oli meil
kõigil väga hea meel, et
saime sellises projektis
osaleda. Kui saaks, teeks
uuesti!
Barbara, Kristel,
Tjorven

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

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
Hüpassaare soosaar. Päikesetõusukontsert.
Soo-orkester – Eesti Sinfonietta, dirigent Alexander Prior,
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€
kell 13
Suure-Jaani kirik. Vokaalansambel Maneo.
8€/5€*
kell 21
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.
kell 03

www.muusikafestival.suure-jaani.ee
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Suure-Jaani vald XIII Sakala
mängude kokkuvõttes teine!
Sakala mängud olid meie
valla joaks igati edukad. Võistluste tänavune avaala oli jalgrattasõit. Meie võistkond saavutas väga tubli teise koha.
Tänud meie vaprale esindusele – Raivo Nõmm, Rain Kuresoo, Paul Mikk, Karin Mikk,
Kirke Reier ja Merilyn Sarikas.
Valla kergejõustiklased olid
avapäeva järel lausa esikohal,
kahe päeva kokkuvõttes jäi
vaid 2 punkti lahutama teisest
kohast. Kolmas koht maakonna kergejõustikus on kindlasti
hea tulemus, individuaalseid
esikolmikukohti toodi SuureJaani valda rohkesti. Viljandi
staadionil võistlesid meie kergejõustiklased Pille-Riin Sepa
eestvedamisel. Laupäevane
võistluspäev Sakala mängudel
tõi Suure-Jaani valla spordirahva esindusele rohkelt
rõõmu. Hommikul kogunesid
lauatennisistid Suure-Jaani
saali ning mängupäev tõi
esikoha karika meie vallale. See oli tõeline üllatusvõit
ning suurepärane sissejuhatus
teisteks aladeks. Väikesed
jalgpallurid heitlesid Viljandi
kunstmuruväljakul ja neile oli

Maakonna võrkpallimeistrid.

Noored jalgpallurid – Sakala mängude II koht.
toeks palju vahvaid lapsevanemaid. Saavutati 2. koht, mis
on kahtlemata uhke saavutus.
Viljandi spordihoones peeti
kõik võrkpallilahingud. Naiskondi oli kokku viis ning meie
vaprad naised pälvisid pika
ja raske võistluspäeva lõpul
hõbemedalid. Mehed aga näitasid taas kord, et suudavad
alistada kõiki ning said kaela
Sakala mängude kuldmedalid.

FOTO: Erakogust

Kesklinna koolis mängisid
40+ meeskonnad korvpalli
ja Suure-Jaani valla mehed
alistusid ainult Karksile, tuues
koduvalda hõbedase karika.
Tublid noored lennutasid discgolfi kettaid ning lõpetasid
seekord kokkuvõttes 6. kohaga. Petankimängijate kuulid ei
veerenud seekord kõige paremini, saavutati 4. koht. Mängude viimaseks alaks olnud
mälumängu lõpetas Suure-

Jaani valla esindus 5. kohaga.
Üldkokkuvõttes seega 2. koht
Viljandi linna järel ja Viljandi
valla ees. Kokkuvõttes saan
oma valla spordirahva üle
tõesti siiralt uhke olla – olete
fantastilised! Suur tänu kõigile
meie tublidele sportlastele, kes
koduvalla eest võistlesid ja ka
neile, kes kaasa elasid!
Mati Adamson

Kodu

Kodu

Kodutaevas neli tähte,
säramas mu perele.
Ema, isa, õeke väike,
toetamas on minu käike.
Kodutaevas kuldne kuu,
tuba alati mul soe ja suur.

Mul on ilus kodu,
aga seal ei ole rõdu.
Kui mul oleks rõdu,
oleks ilusam mu kodu.
Mulle meeldib olla kodus,
seal on alati nii lõbus.

Rasmus Roslender

Kuld ja pronks Suure-Jaani
võrkpalluritele – mehed on
maakonna meistrid!
30. aprillil mängiti otsustavad kohtumised maakonna
meistrivõistlustel võrkpallis. Meie valla naised olid tänaseks
mänguks hästi valmis, võitsid 3.–4. koha kohtumises Viljandi
Spordikooli II esindust ning said kaela pronksmedalid. Väga
positiivse emotsiooniga mindi ka meeste otsustavat kohtumist
vaatama. Finaalivastaseks oli meie meeskonnale Viljandi valla
esindus. Suure-Jaani mehed olid parimas vormis ega lubanud hetkekski vastastel domineerida. Ilusa mänguga teeniti
3:0 võit ning toodi koju maakonna meistritiitel. Suurepärane
saavutus! Aitäh kõigile võrkpalluritele, kes valda väärikalt
esindasid ning tänud võistkondade treeneritele ja esindajatele!

Tääksi võimla põrand sai valmis
Tääksi võimla põranda hooldustööd on lõppenud. Maikuus
sai põrand viimase lakikihi ja maja peremehe Jüri Sule sõnul
saab nüüd taas saali sportima. Tääksi võimla sai lõpuks uued
korvpallijooned ja lisaks veel ühed sulgpallijooned. Seega on
võimalik Tääksis mängida võrkpalli, korvpalli, saalijalgpalli ja
kahel väljakul sulgpalli.

omalooming
Vastemõisa kooli 1. klassi
lapsed kirjutasid kodust

FOTO: Erakogust

Kodu

Kodu

Suured põllud ja vanad pajud,
seal seismas üht maja sa näed.
Meie ilusa kodu on teinud
isa töökad ja osavad käed.
Vahel külas käib rahvast meil
palju
ja liigagi pikaks läheb päev,
siis kui kõik on kodust läinud,
kass Murr meid ootama jääb.

Kodus kallis emmeke
ja väga kallis issike.
Mulle kallis vennake
ja väga nunnu jänkuke,
kellel nimeks Kikuke.
Kodu väga kalliks pean,
südames ma seda tean.

Sander Roosileht

Sandra Roosileht

Kristjan Juhansoo

XXI

Võhma

Linna Päevad

7.-8. juuli 2017

7.-8. juuli päeval kell 9.00-17.00

XXI Kesk-Eesti laat
0
kell 20.0
8. juuli Anmatino,
ilgar,
ambel
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34. Tääksi järve jooksu võitis Ülar Kais
Reedel, 12. mail anti start juba 34. Tääksi järve jooksule. Ilm
oli kena ja Villaveski juurest asus starti 120 jooksusõpra. Võistluse
võitis Ülar Kais, kelle järgnes Raivo Nõmm ja kolmanda kohaga
lõpetas võistluse Aaro Kais. Parim naine oli 15. kohaga lõpetanud
Anette Peltser.
Täname võistluse korraldajaid ja õnnitleme võitjaid!
Jooksu tulemused leiadaadressilt http://www.taaksi.vil.ee/
wordpress/?page_id=3068
Mati Adamson

23. juuni kell 21

jaanituli
Suure-Jaani lauluväljakul
Esinevad
• naisrühm Suure-Jaani
• simmanitantsurühm Hilised Õied
• Suure-Jaani kultuurimaja näitering

SMILERS.
Pidu jätkub
Retrokiira
biga.

Pilet õ
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12 eu ul
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u
s
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ja pen d 7–12-aasta
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Sissep ärid) 6 eur
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19.00-s
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JALAD SELGA, RATTAD ALLA
JA KÕIK VÕHMASSE KOKKU!

Laadap
äeva
ja peoõ
h
juhib ko tut
genud
Esna va
llavane
m
Pavel K
oosar

Tantsuks mängib
ansambel MaMa
DJ Aare Anton

Tasuta!
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1. juuni

155 aastat tagasi (1862) asutati Tääksi õigeusu algkool. Koolmeistriks Pjotr Weidenbaum.

2. juuni

35 aastat tagasi (1982) mõistis nõukogude kohus süüdi kolm Võhma Lihakombinaadi juhtivtöötajat,
kes olid õhupüssist lasknud Brežnevi pildi pihta.

4. juuni

105 aastat tagasi (1912) soovitas Olustvere krahv Fersen urjadnikutele õpetatud politseikoerad
muretseda. Üks kandidaat saadeti Peterburgi kursustele.
80 aastat tagasi (1937) peeti Tääksi mägedes laulupäeva. Rahvast oli rohkesti.
55 aastat tagasi (1962) hakati nõukogude kinodes näitama satiirilisi ajakirjanduslikke uurimusi
“Süütenöör”.
5. juuni
95 aastat tagasi (1922) sündis Taevere v Nõmmitsa k muusikateadlane ja pedagoog Johannes Jürisson.
10 aastat tagasi (2007) ordineeriti Tallinna Toomkirikus preestriks EELK Suure-Jaani diakon Kristi Sääsk.
6. juuni
30 aastat tagasi (1987) esilinastus Tallinnas mängufilm „Saja aasta pärast mais”.
Bordellivõtted tehti Olustvere lossis kohalike elanike osavõtul.
11. juuni
90 aastat tagasi (1927) laagerdasid kaitseliitlased Taevere Hundimurru nõmmel.
Laagrit külastas ka kindral Al. Tõnisson, kes kiitis elavat osavõttu ja naiskodukaitse toitu.
12. juuni
35 aastat tagasi (1982) toimus Suure-Jaanis nõukogude ajal toimunuist suurim
vaimuliku muusika päev.

Sürgavere raamatukogus saab kuni
jaanipäevani vaadata maalinäitust
“Syrcover. Sürgavere varjus.”
Autoriks Kalli Kuhi.
Varem on Kalli näitused olnud Viljandis Kondase
Keskuses, Tallinnas Kullo Lastegaleriis ja SuureJaanis Kondase majas. Väike hubane Sürgavere
raamatukogu on kui kodugalerii, kus taaskasutatud materjalil akrüülmaalid vahelduvad
raamatute ja olmeliste detailidega.
Näituse kuraator on Sürgavere raamatukoguhoidja Piret Luup.

13. juuni
105 aastat tagasi (1912) sündis Tallinnas EELK Suure-Jaani koguduse õpetaja Otmar Pello.
(õpetaja aastatel 1941–1944).
100 aastat tagasi (1917) toimus Tartus esimene Eesti kirikukongress, kus arutati vaba rahvakiriku
programmi. Kõnepidajate seas oli ka Aleksander Kapp.
15. juuni
80 aastat tagasi (1937) suri Kilingi-Nõmmes rändur ja harrastus-ajakirjanik Johan Sepp.
Oma mälestusraamatus kirjeldab ka elu Suure-Jaani kihelkonnakoolis.
40 aastat tagasi (1977) toimus esimene Metsküla-Vastemõisa kodu-uurimispäev.
Ettekandjad Aleksander Loorits, Endel Rössler, Jaan Joandi, Leonhard Pruus.
16. juuni
125 aastat tagasi (1892) külastas Suure-Jaani alevit ja Olustvere rahvapidu keisri onu,
suurvürst Vladimir Aleksandrovitš.

19. juuni

85 aastat tagasi (1932) toimus Suure-Jaanis mänguline pealtvaatajatega kohtupidamine
kus kohtu all oli murdvarguses ja põletamises süüdistatav töötatööline.

XXII Olustvere pargipidu
peetakse pühapäeval,
25. juunil algusega kell 13.

Laul, pillimäng, tants, oksjon,
avatud mõisa kojad, hobusõit, saab süüa ja juua.
Tule nautima!
Segakoor Lehola

20. juuni
80 aastat tagasi (1937) õnnistati Tääksi rahvamajas Isamaaliidu Olustvere osakonna lipp.
25 aastat tagasi (1992) tuli rubla asemel käibele Eesti kroon.
21. juuni
90 aastat tagasi (1927) õnnistati Aleksander Kapp Tallinna praostiks.

22. juuni

155 aastat tagasi (1862) sündis Vastemõisa v Enge k Vihtra tööstur Jaan Reimann.
95 aastat tagasi (1922) suri Paide köster ja linnapea Martin Kraut. Pärit Vastemõisa v Poolaka k.

23. juuni

Lugupeetud Suure-Jaani koolide vilistlased,
endised õpetajad ja töötajad!
Olete oodatud Suure-Jaani koolimajja
7. oktoobril 2017, et tähistada

hariduselu

330. aastapäeva
Päevaprogramm:

13.00 Algab registreerimine Suure-Jaani koolimajas
14.00 Mälestusüritus Suure-Jaani kirikus ja kalmistul
15.00 Avatud koolimaja klassid ja näitused, pakutakse suppi
16.00–17.30 Kohtumised legendidega
18.00 Aktus koolimaja aulas
19.00 Bankett kutsetega külalistele
19.00–23.00 Fotograaf
20.00 Piduõhtu (18+) ansambliga Mait ja Margus
22.00 Piduõhtu (18+) ansambliga Nukker Kukeke
01.00–04.00 DJ Retro Kiirabi
Korraldajad paluvad kasutada eelregistreerimist Suure-Jaani gümnaasiumi kodulehel www.sjg.edu.ee
Osalustasu kuni 1975. aastal lõpetanutele 10 eurot.
1976. aastal ja hiljem lõpetanutele osalustasu kuni 31. juulini 15 eurot,
1. augustist kuni 1. oktoobrini 20 eurot, kohapeal 25 eurot.
Osalustasu kanda Suure-Jaani vallavalitsuse arvelduskontole SEB:
EE141010302005480009, selgituseks kooliaegne ees- ja perenimi
ning lennu number ja lõpetamise aasta.
Lisainfo: Ly Uuetoa, 437 2052, sekretar@sjk.edu.ee

Ootame kõiki Metsküla
endisi ja praeguseid
külaelanikke 22. juunil
kell 18 külapäevale
Metsküla kiigeplatsile.
Pidu jätkub jaanitulega.
MTÜ Kodupaik
Metsküla

130 aastat tagasi (1887) esines Suure-Jaani meeskoor surnuaiapüha jumalateenistusel, mida võib
pidada Ilmatari esimeseks avalikuks esinemiseks.
85 aastat tagasi (1932) toimus Taevere Pärdi talus suurem kaklus kohalike noorperemeeste ja Navesti
süvendustööliste vahel. Kohus karistas esimesi, kui agressiivsemaid.

25. juuni

125 aastat tagasi (1892) veeti Viljandi ja Suure-Jaani vahele “ kiir-sõnume traat ” e telegraaf.
85 aastat tagasi (1932) kinkis kohalik naiskodukaitse Suure-Jaani Kaitseliidu malevale lipu.
Lipu autoriks Oskar Mägi.
85 aastat tagasi (1932) toimus Olustveres suur Kaitseliidu maleva ja skautide laager.
Osalejaid üle tuhande, külaliseks Poola Kaitseliidu ülem.
26. juuni
115 aastat tagasi (1902) sündis Taevere v baptistijutlustaja Jüri Aasav.
100 aastat tagasi (1917) tahtis Suure-Jaani kirikukonvent poliitiliste vaadete pärast ametist tagandada
kihelkonnakooli õpetajat J. Andressoni. Appi tuli Taevere valla Tööliste ja Soldatite Saadikute Komitee
oma protestiga.
40 aastat tagasi (1977) suri Kanadas, Vancouveris tsareevitši pretendent Alexei Tammet-Romanov.
Oli kolmekümnendatel Suure-Jaani tuletõrje seltsimaja puhvetipidaja.
27. juuni
80 aastat tagasi (1937) suri Aimlas lootustandev dendroloog ja metsaülem Eduard Viirok.
30 aastat tagasi (1987) toimus seoses Ilmatari 100. aastapäevaga Viljandi laulupäev Suure-Jaanis.
Üldjuhiks Albert Pettinen.
28. juuni
110 aastat tagasi (1907) anti Olustvere krahvile luba Viljandimaal mootorvankriga sõita.
Esimene auto tekitas hobusõidukijuhtides alalist paanikat.
30. juuni
95 aastat tagasi (1922) peeti Suure-Jaanis omariikluse esimene kihelkondlik muusikapäev.
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Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd
Korvtõstuki rent – 20,5 m
Asume Kõidamal

Telefon 523 9493 – Kalev
kalevsen@gmail.com

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!

AIA– JA METSATEHNIKA | PUHASTUSSEADMED | HÜDRAULIKA

MÜÜK | HOOLDUS| RENT

Aeg äratada oma muruniiduk talveunest?
Murutraktor sai kivi või ei käivitu? Masin saab kiire
diagnoosi ja suunatakse ravile.
Hooldus ja remont kohapeal! Vajadusel abistame transpordiga

VÕI TULE OSTA UUS!
ESINDUSED:
Viljandis
Elvas
Otepääl

Tallinna tn. 97
Puiestee 1
Techne Töökoda

viljandi@okopesa.ee tel. +372 555 380 95
elva@okopesa.ee
tel. +372 555 874 93
triin@okopesa.ee
tel. +372 55 623 806

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

Avatud T–L 10–17
17. juunil avatud
aiakohvik

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

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
Märg lepp – 26 €/ruum
Märg kask – 30 €/ruum
Kuiv lepp – 35 €/ruum

Telefon 5373 2282

Pakun trimmerdamise teenust.
Kalmistutarvete ja
lillede müük

Telefon 5596 3257.

Rahula tavandibüroo korraldab 11. juunil kell 11-15

Suure-Jaani kalmistu parklas kalmistutarvete ja lillede müüki.
Haualaternad, kalmistupingid, ristid, plaatide alused jne.
Samas võtame vastu ka hauakivide ja plaatide puhastamise
ning hauaplatside renoveerimis- ja hooldustöid.
Hauaplats surnuaiapühaks korda!

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd.
Telefon 5352 9476, e-post mehitus@gmail.com

KUULUTUS
Müüa Suure-Jaanis 3-toaline keskküttega korter.
Telefon 5394 4496.
Soovin üürida pesemisvõimalusega korterit
Suure-Jaanis või Suure-Jaani ümbruses.
Info telefonil 5635 8664.

Mälestame
Erika Vilu

Elfi Rõõmus

04.12.1991–13.05.2017

Ivan Dubinski

13.05.1940–22.05.2017

26.03.1932–28.04.2017
07.07.1952–30.04.2017

Viive Tõnts

Endel Kondrat

19.07.1930–29.05.2017

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!
Triin Mägil ja Mati Ilvesel sündis
poeg RAGNAR Ilves
Catlyn ja Sven Pillakul sündis
poeg KEVIN-KRISTJAN
Jana ja Toomas Ojastel sündis
poeg SEBASTIAN
Katrin Kurvitsal ja Vahur Vingisaarel
sündis poeg KAROL VAHUR Vingisaar

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.

NAIMA LEPIK		
VAIKE SILD		
ANITA TÕNISSON
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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 776 8871
vali@vali.ee

