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XX Suure-Jaani muusikafestival
ootused ja tõestas, et esmaspäev oli seekord hea valik.
Konkursside tulemused
V Villem Kapi nimelisel
heliloomingu konkursil “Uus
laul” pälvis I preemia Mari
Amori laul “Ma kordan, aiva
kordan nagu narr” (sõnad
Indrek Hirv). Mari Amorile
läks ka Suure-Jaani valla
eripreemia.
VIII Mart Saare nimelisel
lauljate konkursil anti välja
kaks teist preemiat: Merit
Kraavile ja Kristjan-Jaanek
Mölderile. Žürii andis välja ka kaks klaveripartneri
preemiat, mille pälvisid Piia
Paemurru ja Jaan Kapp.
Suure-Jaani valla eripreemia – Kristjan-Jaanek Mölder.
Konkursside žürii töötas
koosseisus: Martti Raide,
Leili Tammel, Mati Turi.

Suvi on alanud. Ja kuigi muusikafestivali korraldajad ei mäleta ammu nii ilusat jaanipäevaeelset ja
-aegset ilma, ei saa siiani tõelisest suvisest kuumusest
rääkida. Kuid nii, nagu öeldakse, et tali taeva ei jäävat,
ei jää ehk ka randadesse kutsuv suvi tulemata. Või kui
veel tuntud ütlemistest tuge otsida: „Ükskord tuleb
suvi niikuinii”. Et saaksime siis pahuralt pomiseda,
et nii kuuma ilma me ju ka ei tahtnud.
Suure-Jaanis kahekümnendat korda toimunud
muusikafestival on läbi ja ees ootamas kodukandipäevad ning järvepidu. Juuli on vallas kultuurisündmuste poolest suve kõige vaiksem. See-eest toimub
siis Viljandis nii Folk kui vanamuusika festival. Mitu
suuremat ettevõtmist on kavas ka naabrite juures
Võhmas. Seega ei tule Suure-Jaani valla rahval kaugelt
otsida, Viljandimaa pakub ka kesksuvel midagi pea
igale maitsele.
Vaatamata suvepuhkustele käib kohalike poliitikute ridades usin toimetamine – sügisel ootavad
ees kohalikud valimised. Et seekord valitakse uue
suure ühinenud valla volikogu liikmeid ühes ringkonnas, on ilmselt oodata suuremaid muudatusi ka
valimisliitudes ja erakondade nimekirjades. Peagi on
valijate ette jõudmas nägemused, kuidas plaanitakse
edaspidi koostööd teha ja millisena nähakse tulevast
Põhja-Sakala valda.
Ilusat suve ja kauneid elamusi kõigile!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Sõlmiti Suure-Jaani
tervise- ja külastuskeskuse ehitusleping
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8. juunil sõlmisid Suure-Jaani vallavalitsus ja AS
Eviko ehituse töövõtulepingu Suure-Jaani tervise- ja
külastuskeskuse ehituseks.
Ehituslepingu maksumuseks on 4,45 miljonit
eurot. Tervisekeskuse ehitust toetatakse esmatasandi
tervisekeskuse meetmest ligikaudu 700 000 euroga,
ülejäänud summa tuleb Suure-Jaani valla omavahenditest.
Läbi on viidud ehitushange, küsitud nõusolek
kohustuste võtmiseks ühinevatelt omavalitsustelt:
Võhma linnavolikogult, Kõo ja Kõpu vallavolikogult.
Suure-Jaani vallavolikogu andis nõusoleku kohustuste võtmiseks järgmiseks aastaks.
Tervise- ja külastuskeskuses on ruumid perearstikeskusele, füsioteraapia teenusele, koduõendusele,
hambaarstile. Ruumid saavad ka politsei, kiirabi,
apteek ja kohvik.
Ujula koos saunakeskusega on mõeldud kuni 80
külastajale. Ujulasse tuleb 3 rada ja erinevad basseinid ning 4 sauna. Tervisesportlastele on mõeldud ka
jõusaal. Ehitus peab valmima 30. septembriks 2018.
Lepingu allkirjastasid vallavanem Tõnu Aavasalu
ja AS Eviko juhataja Kaimo Sepp.

Täismaja Tääksi vesiveski vabaõhulaval.

Sel aastal oli ilm praktiliselt kõigi muusikafestivali
ettevõtmiste heatahtlikuks
kaaskorraldajaks. Kui esimesest vaimulikust laulupäevast
mäletavad paljud tugevat
tormi ja teine laulupäev tuli
vihma eest siseruumidesse
kolida, siis seekord nautisid
nii vaimulik laulupäev kui
ka aiakohvikud ilusat päikselist päeva. Kõik kokku tõi
Suure-Jaani rohkem külalisi kui linnas igapäevaselt
elanikke. Kuulajate ette astus üle 1200 laulja, lisaks 7
pasunakoori, Põltsamaa
koguduse plokkflöödiansambel ja Eesti Sinfonietta.
Eestimaa praostkondades
tegutsevatele kooridele lisaks
osalesid ka koorid Peterburist
ja Perniöst.
Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud vaimuliku laulupäeva patroonid
olid EELK peapiiskop Urmas
Viilma ja Saksamaa suursaadik Eestis hr Christoph
Eichhorn, kes istutasid
Suure-Jaani Johannese kiriku
juurde ka õunapuu sordist
Suure-Jaani suveõun. Urmas
Viilma kutsus kõiki õunapuid
istutama ja sellest ka teada
andma, et reformatsiooni
auväärse aastapäeva tähistamiseks eesmärgiks võetud 500 õunapuud sel aastal
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istutatud saaksid. Üle-eestiline õunapuude istutamise
kampaania on inspireeritud
Martin Lutheri sõnadest:
„Kui ka teaksin, et homme on
maailma lõpp, istutaksin täna
veel õunapuu”.
Ka Suure-Jaanis avatud
neli ja lähiümbruses avatud
neli aiakohvikut said heast
ilmast ja Suure-Jaani tulnud
inimestest oma osa. Rahvast jagus igale poole – nii
head-paremat nautima kui ka
kontserte ja loenguid kuulama.
Kukerpillid tõid Tääksi
täismaja
Suure-Jaani muusikafestival tõi Tääksi vesiveski
vabaõhulavale tänavu 45 aastat koosmusitseerimist tähistanud ansambli Kukerpillid.
Legendaarne ansambel
aga meelitas kohale suurima
arvu vaatajaid-kuulajaid, mis
sellel laval nähtud – pea 350
inimest. Selline hulk publikut
ei jätnud ruumi tantsuplatsile, kuid kaasa laulda said
kõik – hitid ei lõppenudki,
enne sai kontsert otsa.
Tääksi vesiveski omanik
Tõnu Randaru ütles, et algul
pani teda pisut muretsema
see, et kontsert oli planeeritud esmaspäevasele päevale
– kuid tegelikkus ületas kõik

Festivalist kirjutajad on
küsinud, mis sel aastal eriti
meeldis? Sellele on väga
raske lühidalt vastata, sest
eredaid elamusi ja huvitavaid
kohtumisi oli palju. Kauni
kontserdi pakkusid nii Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia
lõpetajad, Eesti Rahvusmeeskoori professionaalsed lauljad, kui kauged külalised:
Püha Danilovi kloostri meeskoor, noor multitalendist
dirigent Alexander Prior ja
viiulimängija Daniel Kogan.

Aplaus ei tahtnudki vaibuda
Olustvere lossis, kus „parima etenduse kui kunagi
varem” andsid EMTA ooperistuudio noored, esitades
Henry Purcelli ooperi „Dido
ja Aeneas”. Samuti ei taha
ununeda Mati Turi esitamas
Mari Amori laulu „Ma kordan, aiva kordan nagu narr”,
Sergei Ogorodnikov esitamas
kitarriprelüüde, Lembit Saarsalu rahvast kaasa haaramas,
vokaalansambli Maneo noorte kaunis looming – ja muidugi lõunatundide külalised:
Arne Hiob, Lembit Saarsalu,
Kukerpillid, Arne Mikk ja
Harry Liivrand. Uut ja huvitavat pakkus ka festivali
pärl – päikesetõusukontsert.
Uhiuuel puhkeplatsist laval
pidas lindudega dialoogi
Ingrid Pauli plokkflööt ja
lummas Daniel Kogan –
nii ööjahedust – vaid 3–4
plusskraadi! – trotsides viiulit mängides kui samal ajal
soo-orkestrit dirigeerides.
Juba on tehtud järgmise
festivali esimesed plaanid.
Jääme ootama balletti, uue
suure valla laulu- ja tantsupidu ning aiakohvikute päeva.
Ja muidugi harjumuspärases
hulgas head muusikat – ning
kohtumisi huvitavate inimestega.
Leili Kuusk

Kristjan-Jaanek Mölder – II preemia ja Suure-Jaani valla eripreemia
VIII Mart Saare nimelisel lauljate konkursil.
FOTO: Leili Kuusk
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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

Olustvere Põhikool

võtab konkursi korras tööle
•
•

eesti keele õpetaja (0,5 ametikohta)
logopeed/eripedagoogi (0,2 ametikohta)

alates 1. septembrist 2017. aastast.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata 21. augustiks postiga aadressil Olustvere Põhikool,
Müüri 4, Olustvere, 70401 Viljandimaa või e-posti aadressil
opk@olustvere.edu.ee
Kandidaadilt ootame koostöövalmidust ja pühendumist.
Omalt poolt pakume sõbralikku ja toetavat meeskonda.
Lisainfo 437 4393 või 512 1637

Täname koostöö eest!
Suure-Jaani valla spordi- ja noorsootöötajad käisid
tänamas aastatepikkuse suurepärase koostöö eest meie
abilisi piirkonnapolitseinik Ivo Krallet ja Suure-Jaani
päästekomando juhti Tauno Kaisi. Mõlemad mehed
on leidnud endale uued väljakutsed. Nende panus
valla spordi- ja noorteürituste turvalisse korraldamisse
on olnud väga oluline. Soovime omalt poolt meestele
õnnestumisi uutes valikutes. Meie uksed on teile alati
avatud! Rõõmsad lapsed tänavad!
Mati Adamson

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kultuurisündmused

15. juulil kell 17 Suure-Jaani kooli aulas rahvusvahelise noorte puhkpilliorkestri
Wersalinka kontsert.
20. juulil kell 19 Tääksi järve ääres Nõlvaku talus Mari Jürjens Bänd ja Silver
Sepp.
26.–30. juulil Suure-Jaani XV Aavo Otsa Noorte Trompeti Suveakadeemia.
4.–6. augustil Suure-Jaani valla kodukandipäevad.
4. augustil kell 17.30 Vastemõisas pereüritus „Paber kannatab kõike”.
4. augustil kell 17.30 heliloojate Kappide majamuuseumis Koduloolised
kõnelused.
5. augustil kell 20 Suure-Jaani laululaval 57. Järvepidu.
5.–6. augustil kell 10–17 Avatud aiad.
6. augustil kell 12 Kaevandi talu aias Raamatukogupiknik.
Täpsem info www.suure-jaani.ee/et/kalender

Spordivõistlused

8.–9. juulil 25. Eesti valdade suvemängud Vinnis.
15. juulil kell 11 Lehola-Lembitu mängude külade suvepäev Sürgavere külaplatsil. Suvepäevade raames toimuvad ka õhupüssi laskmine ja jalgrattakross.
4. augustil kell 18 Lehola-Lembitu mängude jalgpalliturniir Suure-Jaani kooli
staadionil.
5. augustil XXX Vanade olümpiaalade kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani kooli
staadionil noortele algusega kell 10.30, põhivõistlus täiskasvanutele kell 13.
5. augustil algusega kell 8 kalapüügivõistlus Lehola-Lembitu mängude raames
Suure-Jaani järve ääres. Registreerimine algab kell 7.
6. augustil Suure-Jaani noortekeskuse väljakul Lehola-Lembitu mängude petank
algusega kell 11 naised ja kell 13 mehed.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee

Muud sündmused
17.–19. juulil Segasumma suvelaager (kergejõustiku, breiktantsu, robootika
ja lauatennise huvilistele).
31. juulil – 4. augustil seikluslaager.
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee

Suure-Jaani Vallavolikogus
15.06.2017

Kuulati Mati Adamsoni ülevaadet valla noorsoo- ja sporditööst;
kuulati Kalevi Kauri ülevaadet ühinemisprotsessist;
moodustati kokkuleppel Kõo vallavolikoguga, Kõpu vallavolikoguga ja Võhma linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega moodustuva Põhja-Sakala valla valimiskomisjon
6-liikmelisena: Kristi Laane, Kaja Notta, Aino Rebane, Veronika
Ringo, Sirje Ojalo ja Siiri Voll;
määrati kokkuleppel Kõo vallavolikoguga, Kõpu vallavolikoguga
ja Võhma linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmisega moodustuva Põhja-Sakala vallavolikogu valimisteks üks
21-mandaadiline valimisringkond nr 1;
määrati kokkuleppel Kõo vallavolikoguga, Kõpu vallavolikoguga
ja Võhma linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmisega moodustuva Põhja-Sakala vallavolikogu liikmete arvuks 21;
otsustati, et Suure-Jaani vald osaleb mittetulundusühingu Viljandimaa Ühistranspordikeskus asutamisel ning kiideti heaks
mittetulundusühingu Viljandimaa Ühistranspordikeskus põhikirja
ja asutamislepingu projektid;
otsustati müüa vallale kuuluv Kildu külas asuva Liiduvere elamu
korter nr 2 üürnikule;
Raul Espenbergi avalduse arutelu lükati edasi istungile, kus avalduse esitaja kohal on.
Ettekannete slaididega ja volikogu otsustega saab tutvuda valla
kodulehel aadressil https://atp.amphora.ee/suurejaanivv/index.
aspx?o=808&o2=62791&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=84290&
clr=history&pageSize=20&page=1

Suure-Jaani Vallavalitsuses
01.06.2017

Rahuldati Suure-Jaani kooli taotlus korraldada 5. juunil SuureJaanis Lembitu platsil avalik üritus Suure-Jaani kooli ja Suure-Jaani
gümnaasiumi õppeaasta ühislõpuaktus koos rongkäiguga SuureJaani kooli juurest Lembitu platsile.

06.06.2017

Rahuldati Paala rahvamaja taotlus korraldada 23.–24. juunil Paala
rahvamaja pargis avalik üritus Jaanipidu;
rahuldati Suure-Jaani kultuurimaja taotlus korraldada 23.–24.
juunil Suure-Jaani lauluväljakul avalik üritus Jaanituli;
rahuldati Suure-Jaani vallavalitsuse taotlus korraldada 16.–23.
juunil Suure-Jaani vallas XX Suure-Jaani Muusikafestival;
määrati Olustvere al Papioru tn 8 kinnistu ja Tääksi külaplatsi
kinnistute jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed;
anti välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri Viljandi politseijaoskonna Suure-Jaani piirkonnapolitseinikule Ivo Krallele pikaajalise
koostöö eest elukeskkonna turvalisemaks muutmisel;
eraldati reservfondist Kaitseliidu Sakala malevale Kaitseliidu
Sakala maleva ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks pühendatud
lavastuse „Kummardage lipud“ korralduskuludeks 100 eurot ja
Suure-Jaani koolile 212 eurot laulu- ja tantsupeo kulude katteks;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus Erika Tetsmannile 300 eurot näitetrupi Poolvillased näidendiga „Mehe küljeluu“ 19.08.–20.08.2017
Soome sõitmise kulude katteks;
otsustati väljastada kasutusluba Suure-Jaani l Männiku tee 4 kinnistule ehitatud vedelgaasipaigaldise kasutusele võtmiseks:
otsustati väljastada ehitusluba Metskülas Lauri lauda kinnistule
lauda laiendamiseks ning veehoidla ja lägahoidla püstitamiseks;
otsustati väljastada ehitusluba Aimla k Parika kinnistule puurkaevu rajamiseks;
otsustati lükata tagasi lihtmenetlusega hanke „Suure-Jaani Kondase maja ehitustööd“ (viitenumber 186730) kõik esitatud pakkumused, kuna pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu
eeldatavat maksumust;
eraldati KOPi projekti kaasfinantseering MTÜle Kuhjavere Küla
Selts 200 eurot projektile „XII Kuhjavere külateatrite festival“.

14.06.2017

Kehtestati valimisjaoskondade moodustamise määrus,
Põhja-Sakala valla volikogu valimisteks moodustatakse Kõo valla,
Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna haldusterritooriumil
1 valimisringkonnas 8 valimisjaoskonda;

eraldati tegevusalalt Seltsitegevus Helen Kiisile 140 eurot Liisa
Kiisi osalemiseks Viljandi muusikakooli kollektiivide kontsertreisil
Hispaanias;
otsustati esitada notarile avaldus 30.04.2017 surnud Ivan Dubinski
(isikukood 35207076029, viimane elukoht Lillese, Reegoldi k, SuureJaani vald) vara suhtes pärimismenetluse algatamiseks;
eraldati reservfondist 1300 eurot tulekahjus hävinenud asjade
hüvitamiseks;
määrati Sürgavere k Nurga kinnistule suvila ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
lubati Reegoldi k Suurfarmi kinnistule piimafarmi tootmishoone
laiendamist ja hoone teenindamiseks vajalike rajatiste projekteerimist projekteerimistingimuste alusel;
muudeti hajaasustuse programmi taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni koosseisu:
vabastati Heli Kralle komisjoni liikme kohustest ja nimetati Kalevi
Kaur komisjoni liikmeks;
kinnitati alates 01.09.2017 kehtima hakkavad Suure-Jaani
gümnaasiumi huvikoolis tegutsevate huviringide õpilaste ühe kuu
õppetasud;
otsustati erastada Paelama k Muuluka vaba riba suurusega
5614 m² piirinaabrile;
määrati Nuutre k Sõpruse tn 25 kinnistu jagamisel moodustatavate
uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
eraldati KOPi projekti kaasfinantseering MTÜle Johann Köleri
Muuseumi Ühing 260 eurot projektile „Raideri ostmine kogukonnateenuse käivitamiseks“;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
rahuldati MTÜ Kootsi Külaselts taotlus korraldada 23.–24. juunil
2017 Kootsi külaplatsil avalik üritus Kootsi-Karjasoo külade suvespordipäev ja jaaniõhtu;
lõpetati hooldatava surma tõttu hooldajatoetuse maksmine sügava
puudega isiku hooldamise eest;
muudeti Suure-Jaani vallavalitsuse 23.05.2017 a korralduses nr
184 “Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“
katastriüksuste pindala.

20.06.2017

Otsustati erastada Marana vaba riba suurusega 2029 m² piirinaabrile;
eraldati tegevusalalt Sport Tiit Heinsalule 150 eurot osalemiseks
Euroopa maastikuvibu meistrivõistlustel Saksamaal;
otsustati maksta ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras olevale 17 perele kokku 1396 eurot:
määrati koolitoetus 255 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise eest Merris Kivisoole ja Kristiina Rabale;
otsustati väljastada ehitusluba Ülde k Kaeramäe kinnistule ratsamaneeži ehitamiseks;
rahuldati MTÜ Kodupaik Metsküla taotlus korraldada 22.–23.
juunil Metskülas avalik üritus Metsküla külapäev ja jaaniõhtu;
rahuldati Suure-Jaani Vallavalitsuse taotlus korraldada 4.–6.
augustil Suure-Jaani vallas avalik üritus Suure-Jaani valla kodukandipäevad;
anti üürilepingu alusel tähtajatult kasutamiseks Sürgavere k
Õpetajate elamus asuv korter nr 3;
kinnitati Kildu k asuva Liiduvere elamu korteri nr 2 müügihind;
muudeti Suure-Jaani vallavalitsuse 06.06.2017 korraldusse nr
210 “Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“
katastriüksuste pindala;
anti välja Suure-Jaani vallavalitsuse tänukiri Heli Krallele pikaajalise töö eest Suure-Jaani valla maanõunikuna.

27.06.2017

Määrati Kuiavere k Pärtle-Paaveli ja Kärevere k Kangro kinnistute
jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed;
otsustati hüvitada puudega lapsele valmistatud individuaalsete
ortooside eest isiku omaosalus 372,13 eurot;
otsustati tunnistada kehtetuks 04.03.2015 välja antud ehitusluba
nr 1512229/00387 Metskülas Lauri lauda kinnistul lauda laiendamiseks;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
kinnitati projekteerimistingimused Reegoldi k Suurfarmi kinnistule Kaasiku laudahoone laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks;
muudeti valla jäätmeveo tingimusi kahel jäätmevaldajal.

Elamustuur „Laste vabariik“
16. augustil jõuab Võhmasse Vaba Aja Keskuse
ette „Laste Vabariik”!
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik sõidab suvel mööda
Eestit ning tähistab koos
lastega peagi saabuvat Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva.
Laste Vabariik on Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud lastele suunatud ettevõtmiste sari, mille
eesmärgiks on omakultuuri
tutvustamine ja edendamine atraktiivses vormis. Laste Vabariik seob erinevad
valdkonnad, toetub väärtuskasvatuse põhimõtetele

ja pakub lastele arendavat ja
loovat tegevust ning harivat
ja kvaliteetset meelelahutust. Tuuri eesmärk on jõuda paljude laste kodupaikadeni ja tähistada ühiselt
Eesti sünnipäevapidu.
Laste Vabariik liigub ringi uhke haagisauto ratastel
ning ühendab endas teatri,
mängu ja töötoad. Igas peatuspaigas saab näha just
Laste Vabariigi jaoks valminud etendust “Kõige parem
kingitus”, avastada Eestit
unikaalsel labürint-mängualal ning proovida oma käte
osavust ja mõtte erksust
erinevates töötubades. Ai-

nulaadsel autolaval saavad
üles astuda ka kohalikud
lapsed ja noored ning nii on
Eesti 100. sünnipäevapidu
igas Eestimaa paigas oma
noorte nägu.
Kõik Laste Vabariigis
osalevad lapsed saavad
Laste Vabariiki sisenemisel
passi – neist saavad Laste
Vabariigi kodanikud. Pass
annab tasuta või soodustingimustel sissepääsu muuseumitesse ja elamuskeskusestesse üle Eesti – nende
partnerite juurde, kes on
osalenud Laste Vabariigi
mänguala loomisel.
Elamustuuri “Laste

Vabariik” korraldab Eesti
Lastekirjanduse Keskus. Ettevõtmist toetavad EV100,
Silberauto, Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Avatud Noortekeskuste Ühendus, RGB ja
Büroodisain. Elamustuuri
läbiviimisesse on kaasatud
paljud muuseumid, elamuskeskused, maa- ja omavalitsused, ettevõtted ja head
koostööpartnerid üle Eesti.
Laste Vabariiki saab külastada kell 11–16. Kogu
Laste Vabariigi programm
on tasuta.
Kohtumiseni Laste
Vabariigis!

LEOLE

PÕHIKOOLI LÕPETASID

ÕNNITLEME LÕPETAJAID!

OLUSTVERE
PÕHIKOOL

GÜMNAASIUMI LÕPETASID
SUURE-JAANI
GÜMNAASIUM
Cameron Ailt
Andrea Maris Aule
Marleen Helimets
Margus Härm
Margus Jaansoo
Merris Kivisoo –
hõbemedal
Marti Kookla
Kristo Madison
Janeli Ojaste
Getter Pürg
Kätlin Uus

Suure-Jaani gümnaasiumi lõpetajad koos õpetajatega.

ABJA
GÜMNAASIUM
Carolin Aduson

NÕO REAALGÜMNAASIUM
Laura Johanson

HUGO TREFFNERI
GÜMNAASIUM
Anna-Kaisa Adamson

FOTO: Erakogu

VILJANDI
GÜMNAASIUM
Karl Aren
Sander Hiiemäe
Danel Leppenen
Robert-Kenneth Piir
Kerttu-Karina Puusild
Kristiina Raba –
hõbemedal
Carl-Eric Salm
Smilla Sangernebo

VILJANDI
TÄISKASVANUTE
GÜMNAASIUM
Kaspar Neumann
Jorine Pilkes
Agno Teinvald
Annika Vendla

Lõppemas on SuureJaani kooli kolmas tegutsemisaasta. Tahaks loota,
et reformijärgne üleminekuaeg hakkab mööda
saama, oleme kohanenud
uue olukorraga, oleme karastunud ning edasi saab
minna ainult paremini.
Kõige keerukamaks
väljakutseks on olnud liitkoolina toimimine. Milline on meie identiteet?
Seda on tänaseni keeruline lihtsalt väljendada, me
ei ole võrreldavad ühegi
teise Eesti kooliga. On
ju identiteet ühe organisatsiooni jaoks omaduste
hulk, mis teeb ta unikaalseks võrreldes teiste omataolistega. Selles osas on
meie identiteet tõesti eriti
omanäoline. Kuid ka ajalugu, traditsioonid ja soov
end määratleda on olulised identiteedi osad ja
siinkohal meie kooli ühest

ja ainsast identiteedist ei
piisa. Igal kokkuliidetud
koolil on oma ajalugu,
omad tavad, oma meeskond. Kui kaasajal on
popp kasutada kobarpere
mõistet, siis võiks meie
kooli eripära määratleda
„kobaridetniteedina”.
Me soovime pakkuda
kindlustunnet nii lastele
kui vanematele. Kindlustunne baseerub tugevustel ja neid meil on. Kõige
väärikama tulemusena
lõppeval kooliaastal võiks
välja tuua asjaolu, et 50
õpilast osales 22 erineval
maakondlikul või vabariiklikul aineolümpiaadidel või -võistlusel, neist 19
õpilast said vabariiklikul
või maakondlikul mõõduvõtmisel 1. koha, 10 korral
saavutati individuaalselt
või võistkondlikult teine ja viiel korral kolmas
koht. Tänan ja tunnustan
õpilasi, nende juhendajaid ning vanemaid.
Uhkeks teeb ka, et 5
meie kooli kollektiivi osaleb koolinoorte laulu- ja
tantsupeol. Me oleme

käivitanud edukalt lugemisprojekti ning lugemist
väärtustavate tegevustega kavatseme kindlasti
jätkata uuel õppeaastal.
Kooli õpilasesindus on
tegutsenud aktiivselt ning
räägib järjest enam kaasa
koolielu korraldamises.
Meie Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud projektid on tähelepanuväärsed ning annavad
tunnistust meie õpetajate
ning õpilaste ettevõtlikkusest ja loovusest. Kevadel
toimunud algklasside miniuurimuste konverents
oli kõrgetasemeline ja tõotab kasvada ülemaakondlikuks ettevõtmiseks. Me
soovime väärtustada meie
heade õpetajate pikaajalist tööd, asutades teeneka
õpetaja pingi traditsiooni.
Meil on olnud mitmekülgne ja kaasahaarav
projektipäev, kus õppisime põhjalikult tundma
Eesti Vabariiki erinevate
õppeainete ja siduvate
tegevuste kaudu.
Seda nimekirja võiks
jätkata, need on vaid

SUURE-JAANI
KOOL
Alari Adamson
Kender Annus
Birgit Eevardi
Kevin Ibrus
Mark-Tanner Jegorov
Hele-Riini Kaljurand
Kertu Kalvik
Merit Kikre
Timory Kohv
Andrea Laos
Artis Loho
Martin Maalinn
Morris Maripuu
Liisi Markus
Mauri Metsaroos
Reiko Männik
Andreas Päeva
Piret Pärnaku
Liis Rets
Annamaria Ränk

Stella Siilak
Teele Siim
Tarmo Soha
Kendra Sootla
Juhan Eerik Sova
Sten Tabur
Lorett Tamm
Reimo Tõkke
Elemari Vendelin
KILINGI-NÕMME
GÜMNAASIUM
Mattias Umal
VILJANDI JAKOBSONI
KOOL
Joel Uustal
VILJANDI KESKLINNA
KOOL
Liis Heina
Sander Kiis
Andra Soopa
Arvi Soopa
VILJANDI
PAALALINNA KOOL
Taavi Eller
Kaspar Mälgand
Hans-Kristjan Reimann
VÕHMA KOOL
Silver Kling
Matthias Püvi

LASTEAIA LÕPETASID

Sinuga jagatud koolirõõm
Lugupeetud õpilased,
lapsevanemad, õpetajad,
Suure-Jaani kooli koostööpartnerid,
toetajad, kaasaelajad!

Leelo Kukk – kiitusega
Kevin Küttim
Siim Otsa
Karsten Mattias Soomets
Rando Sulg
Triinu Tamm
Taisi Toomsalu
Karl Viies
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mõned olulisemad ettevõtmised ja saavutused
lõppeval õppeaastal. Ühe
kolmeaastase kooli kohta
on seda piisavalt, et olla
rahul ning tunda uhkust
tehtu ja tegijate üle. Pean
üheks kooli tugevuseks
just tugevaid, pühendunud aineõpetajaid, tänu
kellele meie kooli nägu
kujuneb ettevõtlikkust
ja loovust ning aktiivset
tegutsemist väärtustavaks. Meie tugevuseks
on ka hoolas ja abivalmis
tugipersonal, meie hoolekogu on aktiivne ja hoiab
kooli tegevustel valvsalt
silma peal.
Palju tänu kõigile südamega tehtu eest mööduval õppeaastal, kaunist
suvepuhkust ning rõõmsa
taaskohtumiseni uuel,
2017/18. õppeaastal.
Epp Välba
Suure-Jaani kooli
direktor

KÕIDAMA
LASTEAED TRAKSIK
Grete-Liis Antson
Janely Karjus
Rasmus Kase
Laura Kavak
Lisette Lüll
Lisandra Reinup
Laura Rets
Markus Vorobjov
OLUSTVERE
LASTEAED PIILU
Chris-Ian Kiipus
Lauri Koodres
Ott Kruuse
Truude Lillemaa
Karl-Harald Putnik
Liis-Carmen Raabe
Drevor Rau
SUURE-JAANI
LASTEAED SIPSIK
Jarek Härm
Markus Kaal
Oliver Kaugerand
Markus Kikre
Kendri Land
Rait Linnu
Oskar Masing
Dan Markkus Piirsoo
Emma-Loviisa Vendla
Anett Vilberk

SÜRGAVERE LASTEAED
VEMBU
Annaliisa Reimann
Merelle Teinveld
Simon Vallistu
Henri Veikar
Janari Viidik
Karel Vahur Vingisaar
TÄÄKSI LASTEAED
TÄKSIKUD
Rene Aleksandrov
Triinu Hansen
Alari Velbaum
VASTEMÕISA LASTEAED PÄEVALILL
Andre Hein
Keit Marten Kabanen
Daniel-Stefan Kolju
Mirtel Kredemann
Loore Tuuli Leilop
Maria Eliise Liiva
Kristo Läne
Holger Purga
Laur Kristofer Sassiad
Janette Sild
VILJANDI MÄNGUPESA
LASTEAED
Helena Varjund
VIIRATSI LASTEAED
RÜBLIK
Arlene Auksmann

LEOLE
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Õppereis Haminasse
Suure-Jaani raamatukogu direktor osales koostöös Järvamaa keskraamatukoguga õppereisil
Haminasse. Tegemist oli
kahepäevase reisiga, mille
käigus tutvuti kohaliku
raamatukogu tööga, kohtuti Hamina linnapeaga ning räägiti piirkonna
arengust pärast Hamina
linna ja Vehkalahdi linna
liitumist.
Esimene päev oli peaasjalikult kohaliku raamatukogutööga tutvumiseks.
Külastasime Hamina raamatukogu, haruraamatukoguna töötavat Ruissalo
raamatukogu ning tutvusime raamatukogubussi
Veikko tööga. Hamina
raamatukogu on meie
mõistes keskraamatukogu ning see on avatud viis
päeva nädalas, kell 12–19.
Raamatukogus on lugemissaal, konverentsiruum,
näituste ruum, hoidla ning

kõrge laega avariiulitega
teenindussaal, kus on vaheseinadeta koondatud
kõik laenutatavad teavikud, arvutite kasutamise
võimalus, väljapanekud
jms. Riiulite vahel on väga
selged juhised liigilise
eraldatuse kohta ning lasteosakond eristub oma
värvilise kujunduse ja madalamate riiulite poolest.
Leidime ka eestikeelsete
raamatute valiku. Eriliselt
hakkas silma teenindajate
sõbralikkus ja valmisolek
oma igapäevatöö tutvustamiseks. Raamatukogus
kohtusime lugejaga, kes
tuli kohe suhtlema ja rääkis, et on osalenud aastaid
Paide – Türi rahvajooksus
ning kui tervist jagub,
siis kavatseb sellega ka
jätkata. Raamatukogudes
oli meeldiv üllatus see,
et on mõeldud väikelaste vanematele. Välisuste
juures olid kärulaadsed

korvidega lükatavad sõidukid, et külastajal oleks
võimalikult mugav riiulite
vahel liikuda.
Ruissalo raamatukogu,
mis asub kõigest 5 km kaugusel Hamina raamatukogust, on eriline selle poolest, et lisaks tavapärasele
laenutusele, toimub seal
ka iseteenindus. Raamatukogu kasutajad saavad
oma lugejakaartidega ise
kinnioleku ajal siseneda
ja toimingud teha, kaasa
arvatud printimist jms.
Raamatud on varustatud
turvaelementidega ning
kõikjal ruumides asuvad
kaamerad, mingit pahatahtlikku tegutsemist kohatud ei ole, laenutuste
protsent iseteenindusena
on 20 ja seega arvestatav.
Lisaks annab see raamatukogu kasutajatele võimaluse endale sobival
ajal teenuse kasutamiseks.
Iseteeninduse võimalus on

organiseeritud selliselt:
E–N 7–20 ja R–P 7–18; samas on olemas ka raamatute tagastuskastid, mis on
ööpäev läbi kasutatavad.
Huvitav tähelepanek oli
veel see, et lisaks tavapärasele laenutatakse ka
spordi- ja vabaaja veetmise
vahendeid. Ruissalo raamatukogu eriteenusena on
kasutusel raamatukogubuss Veikko. Bussiga sõidavad vahetustega kaks
töötajat, kes täidavad lugejate lugemissoove esmaspäevast reedeni. Bussil on
oma graafik ning kokku on
peatusi umbes 15, arvestusega, et igas peatuspunktis
ollakse 15 minutit.
Teisel päeval tutvusime peaasjalikult Hamina
linna ajaloo ja tänapäevaga ning meid võeti vastu
linnapea juures. Väidetavalt on sealne komme,
et kohtumist alustatakse
koogi ja kohviga. Lisaks

oli meid tervitamas giid
Maarja-Leena, kes oli
kostümeeritud justkui
paarisaja aasta tagune
daam. Linnatänavatel
liikudes ja ajaloohõngu
tunda saades saatsid meid
kõikjal teiste turistide pilgud. Meie giid oli väga
atraktiivne ja köitis kõik
meeled. Erilise üllatusena viis ta meid vaatama
kuulsa Tove Janssoni originaalmaale Hamina linnast, millele oli märgilise
tähendusena koha leidnud ka kaks muumitrolli
lugudest tuntud tegelast.
Emotsioonid olid väliselt
eestlaslikud, kuid sisemiselt kirgastavad ja kõrged.
Lisaks Hamina linnale tutvusime ka Porvoo
linnaga. Meil oli kaasas
eestlasest giid, kes tegi
meile põhjaliku ülevaate
piirkondadest, kus käisime. Õppereis oli väga
hästi korraldatud ja mul-

Ühtse Võhmaküla tegemised 12. suvel

See kevad on alanud
isemoodi. Niimoodi nagu
ei kunagi varem. Ilmad
on pikaldaselt soojenenud
ja kõik tegevused tasahiljukesi tehtud saanud.
Alustasime seltsielu äratamist 30. aprillil talgupäevaga, mis oli ühtlasi ka
südame tervise – ja volbripäev. Kõik kavandatud
koristustööd said tehtud,
kaks kena metsikut õunapuuistikut Eesti Vabariigi
100 sünnipäevapeo ettevalmistuseks istutatud ja
kui sobiv aeg tuleb, siis
saavad need ka seltsiliste
poolt erimaitselised „silmad“ külge. „Egas metsik
platsile sünni, kui kultuur
tahab viljuma hakata“
oleks nii mõnigi esimemm
meile rääkinud. Eks selle
järgi püüame teha.

Poolvillaste etendusel.

Amfiteater on külalisi ja
näitemängutegijaid juba
kahel korral rõõmustanud. Kui 27. mail Seasaare
näitemänguseltsi naljatükki „Ükskord juhtus
nii…“ jaheda õhtu tõttu
üsna väike hulk publikut
vaatama tuli, siis 16. juuni

FOTO: Erakogu

õhtul soosis ilm teatrilembeseid vaatajaid ja näitlejaid. Pingiridadel leidis
istekoha pisut üle 50 inimese. Noorim vaataja oli
ühe kuune ja vanima aastakäiku ei sobi mainida,
kuid teatrisse tuleb ikka
hingelt noor ja vaimult

tugev. Vastemõisa teatritrupp Poolvillased, oma
tõsiselt lustaka „Mehe
küljeluu“ vaatajate ette
toomise pärast muretsema
ei pidanud, sest ilmataat
laskis kõik vihmahood lähiümbruses maha sadada
ning andis sooja õhtusse

langevat päikest ja mõned
sääsed. Meie külaseltsist
oli näitlejate hulka ennast
sobitanud Kallaku talu
kiisu, kes teadis täpselt,
millal tema kord on ette
astuda ja milliseid radu
pidi käia. Kohvipaviljon
kostitas vaheajal kohalike hõrgutistega, kuid
seekord ei osanud kohvivalmistaja nõutavat joogikogust arvestada ning
palub siinkohal vabandust
ja lubab edaspidi õppust
võtta. Oleme väga tänulikud näitlejatele Viljandist ja Vastemõisast, kes
vabaõhulava riskidele
vaatamata tulevad ja teevad olemise elavamaks.
Aga võib-olla hoopis rahulikumaks, sest istudes
kitsukesel pingil mäeveerel, jälgides laval keritavat mõttelõnga, unustad

jeid ning kogemusi jagus
rohkelt.
Usun, et on nii mõndagi
ülevõtmisväärset ja rakendatavat, mida ka meie
siinpool lahte võiksime
raamatukogutöös arvesse
võtta. Eelkõige hakkas silme soomlaste sõbralikkus
ja lahkus. Liiklus oli rahulik ja turvaline. Pidevalt
kuulsime viisakusväljendeid ja märkasime tänulikkust. Oli hariv ja huvitav
õppereis ning usun, et
koostöö Järvamaa keskraamatukoguga jätkub ning
kogemuste omandamine
täidab oma eesmärgi – parim teenindus raamatukogu külastajale.
Viivika Lepp
Suure-Jaani raamatukogu direktor

kõik oma argised asjad ja
mõtted.
Selle suve sündmustest
on tulemas 24.–26. juulil kunstilaager Tamme
talus. Seejärel maapäevaliste võõrustamine ja
ideedekorje (koos kuhjaverelasetega) enne nende
saabumist Vana-Võitu,
kus seekord toimub Eesti
Külade XII Maapäev. 28.
augustil korraldame taas
Muusikalise Muinastulede Öö, kus saab traditsiooniliselt iidetuled süüdata
ja tantsu lüüa.
Meie seltsil on avalik
FB lehekülg MTÜ Ühtne
Võhmaküla, kus pildigalerii ja muu värske teave
seltsi tegemistest jälgitav.
Külavanem
Külli Hiiemäe-Metsar

Seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega”
Juba hea traditsioonina
toimus ka sel aastal Suure-Jaani noortekeskuse
juures pereüritus „Parim
pühapäev perega“. Peale
põnevate atraktsioonide
oli tänavu noortekeskuse
juures palju huviringe
tutvustavaid tegevusi.
Tänu haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” toetusele
said Põhja-Viljandimaa
piirkonna lapsed ja lapsevanemad tutvuda nii

Kõo väikeste võimlejate, Sürgaveres tegutseva tehnikaringi, Imavere päästeringi, Võhma
breiktantsu, lisaks veel
Suure-Jaani loovusringi,
kergejõustiku, karate,
robootika, discgolfi, naiskodukaitse, kodutütarde
ja paintballiklubi OZK
tegevustega. Kõik huviringid võimaldasid tegevustes kaasa lüüa ja nii on
uueks hooajaks paljudel
juba kindlad eelistused
olemas. Õnneks oli päev
päikesepaisteline ja tegevust jätkus nii suurematele kui ka väiksematele.
Seikluslikeks tegevusteks
saime toetust Leaderi

programmist: korraldati
seinaronimise meistrivõistlused, julged said
ennast proovile panna
kiikingu kiigel, täpsust
sai lasta nii Robin Hoodi
vibuga kui ka paintballi relvaga, kõigile olid
turnimiseks ja hüppamiseks erinevad batuudid ja
liiklusväljakul oli tõeline
väikeste laste autoralli
liikluslinnakus. Tehnikaringi võrridel sõita soovijate järjekord ei tahtnud
kuidagi lõppeda. Laste
rõõmuks oli kohal ka Pipi
Pikksukk ning pannkooke pakuti lahkelt kõigile.
Kohal olid ka Suure-Jaani
päästekomando mehed

Volikogu versus noored.

oma tehnikaga. Ülitore
päev lõppes noortevolikogu ja otsustajate ehk
vallavolikogu ja -valitsuse vahelise jalgpallimatšiga. Tuleb tõdeda, et

FOTO: Erakogu

noorte jalgpall on meil nii
heal tasemel, et vanemate
kogemustest võiduks ei
piisanud, lõppseis 1 : 0
noortele. Suur tänu kõigile abilistele, huviringide

juhendajatele, korraldajatele, kohtunikele, kokkadele, kes selle pühapäeva
lastele nii eriliseks tegid!
Mati Adamson
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Daniel Kogan.
Viimased ettevalmistused kohvikus Per te!
FOTO: Leili Kuusk

Jaanus Siim fotonäituse avamisel.
FOTO: Leili Kuusk

Kontsert Olustvere leivakojas.

Dirigent Alexander Prior
proovis.

Vaimuliku laulupäeva patroonid Urmas
Viilma ja Christoph Eichhorn õunapuud
istutamas.

Aiakohvik Uuetoa talus.
FOTO: Leili Kuusk

ERSO kontrabassimängija.

EMTA galakontsert. Fagotisolist Julius
Klimavicius .
Laulupäeva rongkäik.

Päikesetõusukontserdil.

Kirill Ogorodnikov
Energia talu teemajas.

Plokkflöödimängija Ingrid Paul.
Ülemnõid EMTA ooperistuudio lavastuses
„Dido ja Aeneas”.
Lembit Saarsalu haaras kuulajad sõna
otseses mõttes kaasa. Suvealguse
kontsert Vanaõues.
Päikesetõusukontserdil.
Vokaalansambel Maneo Suure-Jaani kirikus.

FOTOD: Jaanus Siim
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Spinningupüügivõistluse
esikoha tõi haug
27. mail Suure-Jaani paisjärvel toimunud kalastusklubi Säga poolt korraldatud spinningupüügivõistlusel osales kokku 52 võistlejat, nende hulgas 8 naist ja
11 noort. Võistluse võitis Heiki Seim, kellel õnnestus
püüda 1,636 kg kaaluv haug. Teise kohaga lõpetas
Allan Jaakus, kelle püütud kalad kaalusid kokku 0,538
kg ja kolmanda koha saavutas Valmar Lilleoja 0,519
kg kalaga. Parim naine oli teist aastat järjest Agneriin
Heinmäe, kelle kalasaak kaalus 0,181 kg. Noortest võidutses Serena Sarapuu, kelle saagiks jäi 0,079 kg. Kõige
noorem võistlusest osavõtja oli 4-aastane Kustav Pelt.
Võistlusel välja püütud kalade kogukaal oli 4,703 kg.
Täname võistluse korraldajaid ja õnnitleme võitjaid!

14. Suure-Jaani valla lauatennise karikasarja võitis
Rivo Saaremäe
27. mail toimus Suure-Jaani karikasarja viimane
etapp, millega tõmmati ühtlasi joon alla kogu Eesti
lauatennise hooajale. Suurepärasest võistluspäevast
oli tulnud osa saama 59 mängijat Eesti erinevaist
paigust ja Venemaalt.
Kuna enne viimast etappi oli Rivo Saaremäe (Viljandi LTK Sakala) endale karikasarja üldvõidu juba
kindlustanud, siis jäi seekord mängida ainult etapi
võidu peale. Erinevalt eelmistest selle hooaja SuureJaani karikasarja etappidest suutis Aleksei Nikonorov
(Maardu LTK) seekord finaalis Rivo Saaremäe alistada
ja võttis lohutuseks VI etapi võidu. Kolmanda koha
mängus oli Mihkel Pae (Tartu SS Kalev) parem Allar
Vellnerist (Pärnu LTK Vint-90) tulemusega 3:0.
VI etapi parimad vanuseklasside kaupa olid järgmised:
Naised – Ljubov Fashuk (Venemaa)
MVet. 40+ – Andres Kudisiim (Pärnu LTK Vint 90)
MVet. 60+ – Peeter Palu (Pärnumaa)
P 13 – Janno Järve (TÜ ASK)
T 13 – MariiErt (Keila)
P 18 – Dmitri Rakel (Mustvee LTK)
Suure-Jaani valla parim – SörenRothberg (SuureJaani Lehola 2005)
Üksikmängude lõppedes peeti viimasele etapile
kohaselt ka igamehe paarismängu turniir, millele
registreerus 30 mängijat / 15 paari. Väga võrdsete
paaride seast suutsid ennast finaali mängida paarid
Sören Rothberg ja Mati Türk versus Ljubov Fashuk
ja Dmitri Malõšev. Tasavägise finaalmängu võitsid
Rothberg ja Türk, kolmanda koha saavutasid Sergei
Teraskevitš ja Erki Adamson.
Kokku osales Suure-Jaani valla karikasarjas 144 erinevat mängijat Eestist, Lätist ja Venemaalt – keskmiselt 52 võistlejat igal peetud etapil. Vaatamata sellele,
et karikasari toimus juba 14. aastat, lisandus palju uusi
mängijaid, kes külastasid Suure-Jaani gümnaasiumi
spordisaali sel hooajal alles esmakordselt.
Kuna Läti ja Venemaa mängijad osalevad Suure-Jaani etappidel järjest aktiivsemalt, siis loodame
osavõtjate arvu kasvu ka järgmisel hooajal.
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Kergejõustiku mitmevõistlus pisikestele sportlastele
Pärast Lehola-Lembitu mänge kogunes
staadionile 17 väikest
tüdrukut-poissi, et pidada maha üks tõsine
võistlus. Nimelt toimus
Suure-Jaani staadionil
Suure-Jaani valla kergejõustiku mitmevõistlus
2006–2007 sündinud lastele ja 2008 ja hiljem sündinud lastele. Kavas oli
60 m jooks, kaugushüpe,
pallivise ja 600/200 m
jooks. Võistlus oli nagu
võistlus ikka – oli õnnestumisi ja ka natuke
pisaraid. Kõik võistlejad
olid ülitublid. Kindlasti
oli see paljudele esimene
tõeline võistlus, kus kaela pandi medalid. Kõiki
osavõtjaid autasustati

Pisikesed kergejõustiklased.

diplomi ja meenega. Tulemustest väärib eraldi
märkimist nooremate
tüdrukute arvestuses
võistelnud Nora Kraneri
punktisumma, mis oli

FOTO: Erakogu

903. Nooremate poiste parimana saavutas
Andri Jürgen 776 punkti
ja vanemate tüdrukute
arvestuses oli parim Mirtel Sepp 743 punktiga.

Loodetavasti nakatusid
väikesed spordisõbrad
pisikuga, millest nad ei
parane!
Mati Adamson

Jalgpallilaager läks korda
Juunikuus õppisid viie
päeva jooksul 30 väikest
jalgpallurit valla laagris
jalgpallitarkusi. Lisaks
mängiti sõpruskohtumine
Kõo valla töömalevlastega
ning veedeti pool päeva
Viljandis klubi Tulevik
mängijatega ning Viljandi
jalgpallilaagris osalejatega.
Individuaalselt selgitati
parimad jalgpalli ABCs.
Jalgpallivaba päev veedeti
Vudilas puhates ja mängides. Laagri pidulikul
lõpetamisel said kõik laag-

rilised kingiks spetsiaalse jalanõude koti äsjase
laagripildiga. Suure töö
tegid lastega treener Sergei
Vassiljev ja abiline Ann
Randmäe. Aitäh kõigile
kaasaaitajatele – kokad,
bussijuhid, lapsevanemad,
Suure-Jaani Kool ja noortekeskus! Vahvad laagrilised
jäid rahule ja mõnedega
neist kohtume suvel veel
teisteski laagrites. Ilusat
suvealgust kõigile!

FOTO: Erakogu

Jalgpallilaager on lõppenud.

Mati Adamson

Valla meistrid tennises on
Mati Miilen ja Reet Mutso

Tasavägise kergejõustikuvõistluse võit läks Kildu külale
4. juunil toimus Suure-Jaani staadionil 44. LeholaLembitu mängude kergejõustikuvõistlus. Ilm soosis
igati võistluspäeva kordaminekut. Üldarvestus kujunes tasavägiseks ja eriti hea meel on tõdeda, et noorte
arv on osavõtjate hulgas suurenenud. Piirkondade
arvestusse läks 20 paremat tulemust. Kergejõustikuvõistluse võitis kindlalt Kildu küla 982 punktiga. Talle
on pakkunud head konkurentsi Põhja Suure-Jaani, kes
lõpetas võistluse 955 punktiga teise kohaga, kolmanda
ja nelja koha heitluses jäi peale Aimla, kes saavutas
kokku 935 punkti. Olustvere sai 915 punktiga neljanda koha. Tubli viienda kohaga lõpetas võistluse
Kõidama piirkond 900 punktiga. Kuuenda koha saavutas Lõuna Suure-Jaani 795 punktiga ja seitsmenda
kohaga lõpetas võistluse Vastemõisa 145 punktiga.
Täname kõiki osalejaid, kaasaelajaid ja loomulikult
võistluse kohtunikke! Õnnitleme kõiki parimaid
kergejõustiklasi!
Mati Adamson

FOTO: Erakogu

7. juunil tõmmati joon alla Suure-Jaani valla tennise
meistrivõistlustele. Tänavustel meistrivõistlustel mängiti
meeste arvestuses kahes liigas ja naised eraldi arvestuses.
Mängud olid tasavägised mõlemas liigas. Suure-Jaani valla meistriks naiste arvestuses tuli Reet Mutso, teise koha
saavutas Aavi Uustal ja kolmanda koha Mare Luht. Meeste
arvestuses oli tõeline heitlus esikoha eest noormängija Joel
Uustali ja tõsihingelise sportlase Mati Miileni vahel. Valla
meistritiitli võitles auga välja Mati Miilen. Joel Uustal pidi
leppima teise kohaga, kolmanda kohaga lõpetas võistluse
Aldo Umal. Teises liigas alistas kõik vastsed Hillar Pesti
ja tõusis selle tulemusega esimesse liigasse. Teise koha sai
noormängija Henry Venne. Kolmanda ja neljanda koha
mängus alistas Andrus Venne Rein Tamme ja saavutas
seega kolmanda koha. Täname kõiki osalejaid, korraldajaid
ja õnnitleme parimaid mängijaid!
Mati Adamson

Märg lõhutud lepp –
26 €/ruum
Kuiv lõhutud lepp –
35 €/ruum

Kuiv lepp 30 cm –
2 €/võrk
Kuiv kask 30 cm –
2,20 €/võrk

Telefon 5373 2282

20. juulil

Tääksi järve ääres Nõlvaku talus
kell 19.00

MARI JÜRJENS BÄND

18.00 kodukohviku
avamine

Kell 20.30

Kontsert on annetuslik

SILVER SEPP
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800
Parim, mida ajalugu meile
pakkuda võib, on entusiasm,
mida see distsipliin meis esile
kutsub. (J.W. Goethe)
Mart Laar on muret
tundnud, et meie ajalooteadvus võiks vabaneda
700-aasta orjapõlve müüdist. Ta soovitas ajaloo uurimisel vältida võõrmustreid,
et eesti omapära kõlama
saada. Jakobsoni omaaegsetes kõnedes kuulutatud
700-aastane orjapõlv elab
meis kahjuks edasi rohkem,
kui tahaksime, ometi koputab uksele juba uus daatum
– Madisepäeva lahingu
800... Filosoofiliselt võiks
ju küsida, kas oleme nüüdseks kõigist kütkeist täiesti
vabad? Ainest moodsateks
meemilisteks mõttemängudeks jaguks küllaga.
Lembitu muistse kodu
pärijatena on meid alati
huvitanud, kuidas perioodiliselt sekkuv ajaloodisain
muistset Leholat kajastab.
Aastakümnete jooksul on
olnud erinevaid tõuse-mõõne. Kuni 1880. aastani, mil
Jaan Jung Lõhavere mõisniku Helmerseni kutsel
linnamäge uurima asus,
oli maarahval pimeduses
kobamise aeg. Ärkamisajal
armastati toonitada, et on
ajalooga rahvad ja ajaloota
rahvad. Haritumad teadsid
küll Läti Henriku kroonikat,
ent Leole asupaigaks arvati
kas Põltsamaad/Oberpahlenit, Pala jõe tagust ala
või Lihulat Läänemaal. Ka
Aleksandrikooli esimene
hoone hangiti teadmatuses muistse lahingupaiga
lähedusse Põltsamaa Kaarlimõisa. Üks idee pidi teist
toetama. J. Jung tõstatas
esimesena hüpoteesi, et
Lembitu kants võis asuda
Navesti ääres. Ka baltisaksa
harrastusarheoloog, hilisem
Berliini Ülikooli professor, Theodor Schiemann
oli samal suvel Lõhavere
linnamäel tegev. Õieti oli
ajaloohuviline Kolga-Jaani
pastor Villem Reiman see,
kes Põltsamaalt tema au ära
võttis ja selle Suure-Jaani kihelkonda tõi. Pastor Reiman
avaldas arvamust ka Paala
lahingupaiga kohta, leides
et Lembitu valis mõõklemiseks Viljandi lähedase püha
hiie, millele hiljem Risti
kabel peale ehitati. Rattama
talu on endiselt oletuslik, nii

nagu ei teata ka Kulikovo ja
Jäälahingu täpseid paiku.
Eelmise sajandivahetuse
ümbruses leidis Lembituaines uut kinnitust F.R.
Kreutzwaldi, Joh Jaanuse,
Jaan Bergmanni, Martin
Lipu, Hans Pöögelmanni ja
Friedebert Tuglase jpt kirjanike loomingus. Paljudel
on kõrvus Tuglase sugestiivne „Ütles Lembitu...”.
Professionaalne ajaloo kirjutamine oli lapsekingades,
ilmusid sellised kirjutised,
nagu 1902. aasta „Lihavõttealbumis” avaldatud Hindrik Prantsu „Lõhavere
linnamägi – Lembitu linn
Leole”. Koomikat tekitas
1911. a kellegi rätsepa Postimehes avaldatud juurdelõikuskursuste kuulutus, mida
kõrgelennuliselt kutsuti
Berliini Lembitu Ülikooliks.
Samal aastal pidas SuureJaani laulupäeval pärast
kontserti avaliku kõne Paide pastor Martin Kraut.
Kõne teemaks oli „Paala
lahingust”, mis võis olla
juba päris asjalik, sest ta oli
kohalike oludega tuttav, varemalt õppinud Suure-Jaani
kihelkonnakoolis. Järgmisel
(1912) aastal tehti Lõhaveres esimest korda avalikku jaanituld, eestvedajaks
kohalik tuletõrjeselts. Uue
hoo sai Lembitu-aines EW
esimestel kümnenditel, n-ö
mälestussammaste püstitamise perioodil. Suure-Jaani
kiriku lähistele sai kujur A.
Adamsoni skulptuur, mille
hilisem dramaatiline saatus
on lugejale teada. Vähem on
teada asjaolu, et võrdlemisi
julgelt suhtus skulptuurilõhkumisse ja kipsskulptuuridesse toonane Sirp ja
Vasar. Tsitaat: /”Lehola vanem Lembitu” oli selle teose
nimi, mille pjedestaali lasid
kodanluse tegelased raiuda
arvud 1918–1920, viidates
klassisõjale. Leidus juhtimise juures seisvaid isikuid,
kelle pilk ei küündinud
skulptuuri alusest kõrgemale, kunstiteoseni endani.
Pjedestaal lasti õhku, selle
aktsiooni juures tugevasti
vigastada saanud Lehola
vanem saadeti Viljandisse
– „raamidena” utiili andmiseks. Aga et Suure-Jaani
linnal siiski oleks näidata
kujutavat kunsti, selleks
paigutati peateede ristumiskohale kipsist kaksikfiguur
– noormees ja neiu, kes ära-

seletatud pilgul punnitavad
vaadata kaugusse./ (Sirp
ja Vasar 5.10.1956). Pöörane avaldus, arvestades, et
Stalini surmast oli möödas
vaid 3 aastat.
Muistset kangelasnime on ekspluateeritud just
sõdade ajal. Vabadussõjas olid soomusautod, II
maailmasõjas nõukogude
tankikolonn ja üks omapärane sõjamasin – mootorsaan või aerosaan. Imesaani hakati konstrueerima 1941. aastal ja kasutati
talitingimustes sakslaste
ja soomlaste vastu. 1942.
aastal sai konstruktor, keegi
Vesilovski, töö eest Punatähe ordeni. Kogujatel on
internetist võimalik osta
aerosaani mudeleid. Mis
asjaolud nii kujunesid, et
taparelvad Lembitu nime
kandsid, oleks huvitav
uurimustöö.
Kultuuri alal saavutas
muistse vabadusvõitluse
teema kõrgpunkti kolmekümnendate keskel. Asjaolu
saab põhjendada Pätsi-ajastu püüdega leida minevikust ainest rahva meeleolude vaigistamiseks ja
kanaliseerimiseks. Üle maa
said lugejate seas populaarseks Metsanurga ja Hindrey
teosed, vahetult enne juunipööret valmis Enn Kippelil
noorsooromaan „Meelis”.
Haaravalt kirjutatud raamat
püsis noorsoo vaimustajana
au sees kogu nõukogude
perioodi. Kohustusliku kirjandusena loeti seda teost
meeleldi, eriti poiste seas.
Veidrana mõjus hoopis Tartusse püstitatud Olav Männi „Vürst Vjatško ja Meelis
Tartu Kaitsel“. Skulptuur,
mis iseloomustas ajaloofakti
tõlgendamist nõukoguliku propaganda vaimus
ja kus ajalooline kuju oli
kõrvutatud kirjandusliku
tegelasega. Ka muusikas
püüti rahvuslikus stiilis
komponeerida ja ajaloost
ainest leida. Üheks kohalikuks kõrghetkeks oli Lõhavere linnamäel 1962. aastal
lavastunud Villem Kapi
ooper „Lembitu”, peaosades Tiit Kuusik ja Georg
Ots. Ümbruskonnast kohale
tulnud publikut loeti tuhandetes. Varsti sai kohalikel
majandijuhtidel küpseks
mõte Lehola linnamäge
atraktiivsemaks muuta ja
paiga ajaloolist väärtust

mõne suurema tähisega
väärtustada. Paremaks ligipääsuks ehitati otsetee,
mälestusmärgi idee usaldati arhitekt Ülo Stöörile ja
kunstnik Renaldo Veeberile.
Partei ja valitsus sellele üritusele otseselt takistusi ei
teinud, kuid tundeid hoiti
siiski sordiini all. Tundub,
et rahvusromantiline kunst
oligi kõige tagasihoidlikum 70–80ndate aastate n-ö
Brežnevi-ajastul. Toonasesse popkultuuri Lembitu
jälg sügavamalt ei jõudnud,
tuntud olid vaid mõnede
kolhooside nimed, Lembitu
õmblusvabriku tooted ja
õllekannude disain. SuureJaanis tegutses sõjaveteranide ansambel Lembitu ja
poistekoor Meelis, Olustveres segakoor Lehola. Uus
tõus algas muudatuste ajal.
Leidus autoreid, kes kangelasi uutes oludes kujutasid, nagu Jaak Sarapuu
(Kuningas Lembitu elu,
Lembitu salakuulaja) prof
Jüri Kuum (Lembitu vaim),
Uno Sikemäe (Lembitu
maa) jt. Ent varsti jahtusid
90ndate meeleolud ja asemele tulid ühelt poolt kaine
ajalookäsitlus, mis hakkas
tõrjuma õpikuist muistset vabadusvõitlust ning
teisalt naljaviskamine rahvuslike pahede, nõrkuste ja
puuduste aadressil. 2005. a
linastus märgiline „Malev”,
mis Jaan Ruusi liigitatuna
sai riikliku amatöörfilmi
või prügifilmi (trash-movie)
nime. Tegelikkuses oli film
vajalik selleks, et kukutada
rahvusromantismi tüütuseni leierdatud ühekülgsust.
Autorite seas oli ka üks
tänane suurlehe peatoimetaja, kelle arheoloogist
vanaisa Harri mitmel korral
linnamäge on kaevanud.
Ilmselt tulebki Maleva noorusliku tralli kõrval näha
(vana)isade-poegade konflikti, sest nagu öeldakse
ühes aforismis – lapsed on
meie tulevik, kes kibelevad
meid saatma minevikku.
Tänane Suure-Jaani elab
muistset koormat kandes
kerges tuimuses. Juubeliaasta augustis on võimalik lausa koduõuel näha
Urmas Lennuki näitemängu
„Lembitu – kuningas ilma
kuningriigita”. Loodame, et
tükk lööb silma jälle särama!
Tõnu Kukk

1. juuli
105 aastat tagasi (1912) hakkas postiljon Suure-Jaani elanikele kirju ja
ajalehti koju kandma.
2. juuli
165 aastat tagasi (1852) sündis Vastemõisa v Jüriõue saunas Ann
Hansen (Backhoff), A.H. Tammsaare ema ja Krõõda prototüüp.
4. juuli
125 aastat tagasi (1892) sündis Kabala v dr Hans Männik. Oli Suure-Jaani
arst aastatel 1917–24, hiljem Võhmas.
80 aastat tagasi (1937) õnnistati sisse Suure-Jaani kiriku uus orel.
Musitseerisid A. Kapp, V. Kapp ja B. Mühlen. Kirik oli pilgeni rahvast täis.
5. juuli
110 aastat tagasi (1907) kinnitati Suure-Jaani laulu- ja mänguseltsi uus põhikiri
ning Ilmatarist sai haridusselts.
110 aastat tagasi (1907) sündis Olustvere Paksuküla Otsa t agronoom ja
põllumajandusteadlane Edgar Jaansoo.
6. juuli
85 aastat tagasi (1932) tegi kitsarööpalisel proovisõidu esimene põlevkiviõli
jõul töötav vedur.
7. juuli
115 aastat tagasi (1902) külastas tsaaririigi rahandusministri abi vürst
Obolenski Olustvere kõrtsi ja Suure-Jaani monopoli. Teatas, et tulevikus
hakatakse kroonu-viinapoodides ka suhkrut ja raamatuid müüma.
9. juuli
80 aastat tagasi (1937) jõudis Inglismaalt Tallinna sõjasadamasse allveelaev
Lembit. Laeva torni ehtis vapp, mille deviisiks oli “Lembit, vääri oma nime!”
55 aastat tagasi (1962) toimus Suure-Jaani lauluväljakul Ilmatari
75. juubelikontsert ja Lõhavere linnamäel V. Kapi ooperi “Lembitu”
vabaõhu ettekanne.
10. juuli
90 aastat tagasi (1927) sündis Pärnumaal Saardes Suure-Jaani EELK
vaimulik (1990–1997) Helmut Mõtsnik.
11. juuli
190 aastat tagasi (1827) sündis Olustveres, Paksuküla Laadama talus
revolutsionäär Viktor Kingissepa vanaisa Ado Kingissepp.
12. juuli
75 aastat tagasi (1942) õnnistati Suure-Jaani EELK koguduse õpetajaks
Otmar Pello.
14. juuli
125 aastat tagasi (1892) sündis Kaubi mõisas õigusteadlane, professor Mart
Nurk. Peale Suure-Jaani kihelkonnakooli lõpetamist oli Taevere vallasekretäri
abi.
100 aastat tagasi (1917) asutati Viljandis köster-organistide selts.
80 aastat tagasi (1937) sündis Tallinnas aatomifüüsik Tõive Kivikas. Albert
Kivika poeg on teinud karjääri Rootsis.
15. juuli
105 aastat tagasi (1912) põles maha Sürgavere mõisa moonakate maja.
Korteris oli 7 leedu perekonda, kaks tüdrukut jäi tulle.
100 aastat tagasi (1917) andis Venemaa Ajutine Valitsus välja aleviseaduse,
millega loodi uut liiki haldusüksused – alevid.
55 aastat tagasi (1962) premeeriti Viljandi ehitajaid Suure-Jaani Keskooli
ehitamise eest. Kiideti müüritööde kvaliteeti ja maalrite maitsekust.
17. juuli
85 aastat tagasi (1932) valis Olustvere vallavalitsus Reegoldi koolile juhatajat ja Tillu-Reinu koolile õpetajat. Esimesele kohale kandideeris 12, teisele
20 isikut.
19. juuli
80 aastat tagasi (1937) sadas rasket rahet ja raksus kõva äike Sürgavere ja
Olustvere valdades. Kannatada sai ka Lembitu kantsi ümbrus, murdes maha
30 suurt puud.
20. juuli
80 aastat tagasi (1937) sündis Leningradis kujur ja graafik Renaldo Veeber.
Tema loodud (koos Ü. Stööriga) on Madisepäeva lahingu mälestusmärk Lõhavere linnamäel. Töötas a-st 1993 Saatse setu muuseumi juhatajana.
26. juuli
90 aastat tagasi (1927) muretses Viljandi maakond teeolude parandamiseks
esimese teerulli.
27. juuli
75 aastat tagasi (1942) alustati Viljandis amortiseerunud Kuhlbarsi koolimaja
lammutamist. “Viljandi lauliku” ema oli Olustvere kärneri tütar.
28. juuli
110 aastat tagasi (1907) valiti Suure-Jaani kihelkonna esimeseks naisõpetajaks neiu Marie Tõnson (Lahmuse kool).
30. juuli
95 aastat tagasi (1922) toimus Suure-Jaanis vabadussõja-järgne esimene
muusikapäev Viljandi maakonnas. Tähistati Ilmatari 35. sünnipäeva, solistina
esinesid A. Kapp, M. Saar, S. Hermann jt.
50 aastat tagasi (1967) peeti Olustveres esimene ratsaspordipäev. Avadefileele rivistus 20 võistlejat Viljandist, Tartust, Pärnust ja Rakverest.
31. juuli
60 aastat tagasi (1957) hakati NSVL-is massiliselt ehitama “hruštšovkasid”.
Juuli keskpaik
30 aastat tagasi (1987) filmiti Lahmuse veskis nukufilmi “Sõda”. Režissöörid
Riho Unt ja Hardi Volmer.
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4.–6. augustil 2017

Suure-Jaani valla
kodukandipäevad

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Reede, 4. august
Kell 17.30 Pereüritus “Paber kannatab kõike” Vastemõisas.
Külas MTÜ TEMUFI teatritrupp. MTÜ ÖRREKESE – loovkoolitus ja paberist meisterdamise õpituba.
Kõik tegevused on seotud ühel või teisel moel paberiga.
Kell 17.30 Koduloolised kõnelused „Suurejaanilase sõnumeid saladuslikust
Suurbritanniast” heliloojate Kappide majamuuseumis Suure-Jaanis. Vestleb Siiri Merila.
Pildid Nigel Kelly.
Kell 18

Suure-Jaani Kooli staadionil

44. Lehola-Lembitu mängude jalgpalliturniir.

Laupäev, 5. august
kell 7

registreerimine 44. Lehola-Lembitu mängude kalapüügivõitlusele.

kell 8

Suure-Jaani järvel 44. Lehola-Lembitu mängude kalapüügivõitlus.

kell 10–17 Avatud aiad: Kaevandi aed, Nõrga talu, Rohekalda aiand, Asu talu, Energia talu.
Nõrga talus floksinäitus ja kodukohvik.

Kell 10.30 Suure-Jaani Kooli staadionil XXX Vanade olümpiaalade laste võistlused.
kell 11.30 registreerimine Järvejooksule.
Kell 12 Järvejooksu Tillude jooksud 0–3-a ja 3–6-a.

Kell 12.30 Järvejooksu täiskasvanute jooksud
(N 15–17-a, 18–34-a, veteranid 35+ ja M 15–17-a, 18–39-a, veteranid 40+).
Kell 13 Järvejooksu laste jooksud (lapsed 7–9-a ja 10–14-a).
Kell 13 Suure-Jaani Kooli staadionil

XXX Vanade olümpiaalade täiskasvanute võistlused.
Kell 13–17 igal täistunnil tasuta giidituur Suure-Jaani kirikus – kogunemine kiriku ees.
Kell 14 Rohekalda aiandis viinamarjade kasvatamise infotund ja aiandis kasvatatavate

sortide tutvustus.

57. Järvepidu ansambliga Hellad Velled.

Kell 20 Suure-Jaani laululaval

Suure-Jaani Puhkpilliorkester, räppar Lihamägi, tantsustuudio Flex, breiktantsutrupp Complete
Crew. Pilet 8 eurot/6 eurot (kuni 18-a lapsed, pensionärid). Eelkooliealised lapsed tasuta.
Alates kella 21 pilet kõigile 10 eurot.

Pühapäev, 6. august
Kell 10–17

Avatud aiad: Kaevandi aed, Nõrga talu, Rohekalda aiand, Asu talu, Energia talu.

Nõrga talus floksinäitus ja kodukohvik.
Kell 11 Suure-Jaani Noortekeskuse juures 44. Lehola-Lembitu mängude petank.
Kell 12–14 Kaevandi talu aias

Raamatukogupiknik.

ROHEKALDA AIAND

Rohekalda aiand tänab kõiki meid külastanud lillesõpru!

Aiand alates 10. juulist
selleks hooajaks suletud.
Külastamise huvi
korral helistada ette
telefonil 527 5536.

Kontakt:
Suure-Jaani vald
Ängi küla
Rohekalda aiand

Mul mõistus tõrgub uskumast, et see on tõsi...
Mu unedes sa ikka tuled koju veel.
Sel viimsel roosil vaasist kuivanud on vesi.
Küll ükskord jälle kohtume me Linnuteel...

ARVO KOKMANN

11.07.1957 – 19.12.2016

Kallist abikaasat mälestab tema
60. sünniaastapäeval lesk Kersti.

Mälestame
Silvia Juhkam

30.09.1925–09.06.2017

Andrei Papp

04.08.1932–07.06.2017

Saima Karaste

11.02.1939–07.06.2017

Helmi Vilu

15.01.1933–08.06.2017

Maia Sihver

24.09.1933–18.06.2017

Maimu Tetsmann
22.06.1933–27.06.2017

Lenisa Rebane

30.10.1936–28.06.2017

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!
Etta Sakkisel ja Eero Pakasaarel sündis
poeg ROBERT Pakasaar
Britt Elbingul ja Tauno Lipul sündis
poeg JOHANNES Lipp
Anneliis Siimul ja Kaido Gailitil sündis
tütar KERTU Gailit
Vivian Puistel ja Renee Mägil sündis
tütar MIRELL Mägi
Mariliis Linderil ja Timo Hünnonenil
sündis poeg KEVIN Hünnonen

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

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

HELMI LAAS		
17.07.1925
ASTA KUNINGAS
13.07.1926
JÜRI MÄGI		
19.07.1926
MAIMO VEERMETS
25.07.1928
ASTRID KÄRT		
27.07.1928
ENDEL SOVA		
03.07.1929
VAIKE SILM		
30.07.1929
ASTRID PÄEVA		
03.07.1930
SILVIA SAAR		
07.07.1931
HELMUT KAELAS
09.07.1931
JAAN SCHVEDE		
16.07.1931
LEILI VARI		
18.07.1932
JUTA AAVIK		
29.07.1932
MILVI LEPPENEN
28.07.1933
FELIX SANDER		
13.07.1934
VALDEK ROOSAAR
15.07.1934
EEVI KLETTENBERG
16.07.1934
SINAIDA GRIGORJEVA 17.07.1934
ELLEN RANDARU
30.07.1934
ASTA-MARIANNE ORGMÄE
			31.07.1934
EVA FELDMANN
13.07.1935
ELVI HEINAMAA
15.07.1935
ALIIDEA LUTSIUS
24.07.1935
EINO SIMS		
11.07.1936
ELVI TAKK		
16.07.1936
VAIKE MILLER		
20.07.1936
REIN RAUDSEPP
24.07.1936
AINO TEDER		
29.07.1936
AIME KUUM		
06.07.1937
LEILI KALLASTE
12.07.1937
WERNER JOSEF BARTOLDUS
			13.07.1937
LINDA RAJAMÄE
19.07.1937
KERSTI SOOSAAR
06.07.1942
JAAK VALDMAA		
08.07.1942
SALME VELLESTE
09.07.1942
ELVI JUNDAS		
10.07.1942
TIIU REISALU		
10.07.1942
REIN VÕSA		
21.07.1942
TIIT SUBI		
21.07.1942
ANNE OLDE		
25.07.1942
ENE MÄNNIK		
30.07.1942
VILLU HENDRIKSON
04.07.1947
ANDRES ILVES		
15.07.1947
TOIVO JAANHOLD
24.07.1947
ANNE OLLI		
26.07.1947
TIIT TEDER		
27.07.1947
MIHKEL LOHK		
08.07.1952
HELVE KIRUL		
15.07.1952
JAAN JASKA		
19.07.1952
UNO VARES		
23.07.1952
TIINA KÄRBLANE
29.07.1952
EHA SIIMU		
31.07.1952
REIN MILLER		
03.07.1957
MARJE VENDLA
08.07.1957
MARIANN TAAL		
11.07.1957
REINHOLD KUTSAR
17.07.1957
VLADIMIR ŽEMKOV
22.07.1957
MARIKA MÜÜR		
29.07.1957
MATI RABA		
03.07.1962
UNO PÄLL		
03.07.1962
PEETER TOOM		
13.07.1962
ANDRUS LOIT		
16.07.1962
LII VALK		
28.07.1962
TOOMAS NOTTA
29.07.1962
REET OLDE		
30.07.1962
AARE ROOSIMÄGI
08.07.1967
VALERI STEPANOV
10.07.1967
LY UUETOA		
16.07.1967
ULVI AASA		
20.07.1967
LI SAETALU		
20.07.1967

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

