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Suvel liiguks aeg nagu kiiremini - juba ongi
käes august. Varsti on ööd pimedad ja loodus
võtab küpseid toone.
Juuni ja juuli on pakkunud rohkelt elamusi
meie meeltele. Juunis said Suure-Jaani inimesed nautida suurepärast muusikat, kaugemale minemata. Praktiliselt tulid koju kätte
nii sümfooniaorkester kui vabariigi tippinterpreedid - võta ainult vastu.
Juulikuu alguses pakkusid paljudele positiivseid elamusi tantsu- ja laulupidu. Neid
pidusid on meil ikka nii osatud teha, et pisaraid näeb ka karmide meeste silmades.
Seegi kord oli Jaan Tätte osanud väga lihtsate sõnadega väga olulistest asjadest
rääkida - ja see puudutas paljude südant ning
kriipis hinge.
Kuu lõpp tõi aga Viljandimaale kokku folgihuvilised. Et teemaks oli soolo, siis võis nii
suurtel välilavadel kui õdusates saalides
näha kümneid inimesi, kelle kohta võib kokkuvõtvalt öelda, et iga instrumendiga saab
väga huvitavat head muusikat teha - kui vaid
instrument õige - oskaja - inimese käes on.
Iga mängija paneb muusikasse osakese endast - ja kui see on piisavalt suur osa, siis on
teistelgi seda huvitav kuulata. Ning minu
arvates muutub siis väheoluliseks, kas tegemist on klassikalise või modernse muusikaga, kas mängitakse kitarri, torupilli või
balalaikat - või on tegemist hoopis kõrilauluga. Meie võime kaunitest helidest rõõmu
tunda ei tohiks ju mingeid piire omada - kui
me just ise neid piire endale välja mõelnud ei
ole.
On nii, et erinevad inimesed tõlgendavad
samu asju erinevalt - n-ö läbi enda. Ja kuidas
nad saakski teisiti. Sellega seoses meenuvad
mõned vanad lood.
Kord küsiti kolmelt kive lõhkuvalt mehelt,
mida nad teevad. Üks pühkis laubalt higi ja
vastas, et ta rügab tööd teha. Teine ütles asjalikul, et tema teenib raja. Kolmas mees aga
ütles: „Ma ehitan templit”.
Teine lugu räägib sellest, kuidas ühel päeval
läks Gandhi koos kaaslasega ühte suurde
linna. Nende juurde tuli üks Mahatma jünger
ning ütles: "Isand, sa raiskad siin oma aega ja
energiat. Inimesed on siin kalgid, neile ei
meeldi muutused ja nad ei taha tõde kuulda.
Nad on juhmid ja võhiklikud ning õppimine
ei paku neile huvi. Ära raiska oma andeid
nende peale!"
Gandhi naeratas mehele ja vastas: "Kahtlemata on sul õigus."
Natukese aja pärast lähenes Gandhile veel
üks toetaja, öeldes: "Sa oled tõesti väga teretulnud meie kõigi jaoks siin õnnelikus linnas. Inimesed ootavad ja haaravad teadmiste
pärle, mis sinu suust kukuvad. Nad janunevad õppimise järele ja soovivad sind teenida.
Nende meeled ja südamed on sulle siiralt
avatud."
Gandhi naeratas ja vastas: "Kahtlemata on
sul õigus."
Gandhi kaaslane pöördus imestunult tema
poole: "Isand, kuidas on võimalik, et ütled
ühele inimesele ühte ja teisele hoopis midagi
muud?”
Gandhi naeratas ja vastas: "Kahtlemata on
sul õigus. Ja samuti võta arvesse, et mõlemad mehed rääkisid siiralt, lähtudes omaenda tõekspidamistest. Esimene näeb kõiges
halba, teine vaid head. Mõlemad mehed kogevad maailma vastavalt oma ootustele. Kuidas
võid sa ükskõik kumma kohta öelda, et ta
tunnetab ümbritsevat valesti, kui kõik inimesed tunnetavad maailma nii, nagu nad on
otsustanud seda kogeda? Kumbki mees ei
rääkinud valesti, vaid lihtsalt ebatäiuslikult."
Jah, eks ole selles sügav mõte - me kogeme
maailma nii nagu me oleme otsustanud seda
teha.
Imelisi kogemisi kõigile!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee

Estonia tiibklaver - üks selle festivali „tähtedest” - rabasaarel

FOTOD: Jaanus Siim

Klaver põõsas - ei, rabamättal
Kaheteistkümnendale Suure-Jaani Muusikafestivalile andis erilise näo konservatoorium õige nimega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, mis neiks juunipäevadeks 65
aasta tagust ajalugu meenutamaks - ja oma
90. sünnipäeva tähistamiseks - Suure-

Nii ta rappa lennutati...

Jaani „evakueerus”. Lõunatundides tutvustasid end EMTA osakonnad ja stuudiod,
mitmel kontserdil osalesid EMTA-s tegutse v ad m u u sikak o llektiivid, SuureJaanis toimus lõpetajate kontsert, mis tavaliselt on Estonia kontserdisaalis ning
Lahmuse mõisa põlispuude all said diplomid EMTA selleaastased bakalauruse-,
magistri- ja doktoriõppe lõpetajad. Väikese
kõr valpõikena võib öelda, et pärast main itud lõpu a ktu s t on S u ure- Jaan i ja
Lahmuse suures Hiina riigis mitmeid kümneid kordi tuntumad kui enne, sest lõpetas
ju meie kõrgema muusikaõppeasutuse oluline arv Hiinast pärit tudengeid, kelledest
paljude vanemad ja vanavanemad olid lõpetamise puhuks kauge Eesti pisikesse
Lahmuse mõisa kohale tulnud.
Kui festivali korraldajad olid pisut mures
selle pärast, kas majandusliku languse tingimustes ikka kontserditele tullakse, siis
ilmnes, et inimeste hing vajab ikka ilu võib-olla raskematel aegadel isegi rohkem
kui jõukamal järjel olles. Nagu alati, toimusid kontserdid selgi korral suuramates
ja väiksemates saalides, hommikul, lõuna-

... aga täiendavaid hobujõude oli vaja ka klaveri õigesse mängupaika viimiseks

ajal ja õhtul ning isegi öösel - ja igale poole
jagus huvilisi.
Kõige rohkem - peaaegu tuhat - oli neid,
kes arvasid, et muusikat on kõige parem
kuulata just öösel - ja soos. Traditsiooniliselt tõi täismaja ka õigeusu kirik, kus sai sel
aastal kuulata Kubani kasakaid - kes resideerivad küll põhiliselt Pariisis ja astuvad
üles Lääne-Euroopa lavadel. „Ataman"
Andrei Kikena dirigeerimine suutis kaasa
laulma panna kogu saali - kes vene keelt ei
osanud, ümises niisama. Suure-Jaani
Gümnaasiumis sadade inimesteni jõudnud
kontserdid viis veel suurema arvu kuulajateni Klassikaraadio, tehes otseülekanded
nii kontserdilt „Muusika ja teater” kui
EMTA Sümfooniaorkestri ja solistide kontserdilt. Viimasel said suurejaanilased kuulda ka „Suure- Jaani oma helilooja” - Tõnu
Kõrvitsa kompositsiooniklassi lõpetaja
Mait Jüriado -helitööd "Lõpuni kirjutamata
ööd".
Väga emotsionaalsed ja huvitavad olid
Suure-Jaani kirikus toimunud Meditatsioonikontsert ja Reval Ensamble´i ülesastumine festivali avamisel Heliloojate
Kappide majamuuseumis.
Lõunatunnid toimusid sel aastal põhiliselt kohviku Arturi Juures uues saalis.
Jututoad - nagu neid nimetas Ivalo
Randalu - tõid kokku põhiliselt need
inimesed, kes on aastaid huvi tundnud
mitte ainult muusika vastu, vaid ka selle
vastu, mida muusikud ja heliloojad oma
tegemistest räägivad. Ingo Normet rääkis
väga ilmekalt, kuidas noori näitlejaks õppijaid kooli valitakse, Tõnu Kõrvits demonstreeris muu kõrval ka oma uut hobi - mandoliinimängu, EMTA elektronmuusika
stuudio juhataja ja helilooja Margo Kõlar
tutvustas stuudio töid ja tegemisi ning
instrumente - või oleks õigem öelda masinaid - millel sellist muusikat tehakse, tunnistades, et temale endale pakub viimasel
ajal ühe rohkem huvi akustiline muusika.
Lahmuse mõisas toimunud lõunatund, kus
end tutvustas EMTA ooperistuudio, pakkus aga nii paljudele huvi, et viimaseks jäänud pidid leppima koridori ukse vahelt
sissekiikamisega.
Esimest korda festivali ajaloos sai selle
raames vaadata ka filme: 82 aastat vana
tummfilmi „Noored Kotkad” ja alles mõned
päevad varem valminud filmi „Nigula raba”.
Huvitavat oli veelgi - seitsmel päeval kokku
rohkem kui 20 üritust.
Aga aastate pärast räägitakse sellest festivalist ilmselt nii: „See oli sel aastal, kui
klaver rabasaarele viidi”. Klaveri rabasaarele saamise lugu ületas uudiskünnise,
pääsedes vabariikliku ajakirjanduse kõrval
ka teleuudistesse - selle vastu, mida rabas
mängiti, tunti tunduvalt vähem huvi.
Kaheteistkümnes festival on läinud - et
kolmeteistkümnes võiks tulla. Nüüd juba
vähem kui aasta pärast.
Leili Kuusk
Vaata ka lk 3

Lõpptulemus: EMTA rektor Peep Lassmann rabasaarel Mozartit mängimas
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OMAVALITSUSINFO
Suure-Jaani Vallavolikogu
21.07.2009
Vabastati Lembit Kruuse SuureJaani Vallavalitsuse liikme kohustustest. Uue vallavalitsuse liikme
kandidaadi esitab vallavanem kinnitamiseks järgmisel volikogu istungil.
Suure-Jaani Vallavalitsus
30.06.2009
Projekteerimistingimused määrati
Aimla külas Kaalimäe kinnistu
puurkaevu rojekteerimiseks ja
Taevere külas Pärna kinnistu
puurkaevu projekteerimiseks;
MTÜ Kootsi Külaseltsile makstakse välja projekti "Kootsi küla väärtused ja traditsioonid" kaasfinantseering 1500 krooni;
timetulekutoetust määrati 26968
krooni ja täiendavat sotsiaaltoetust 400 krooni;
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
ettepaneku määrati valla sotsiaaltoetuse vahenditest ühekordseid
toetusi;
väljastati liikumispuudega isiku
parkimiskaart;
eestkostjatele anti nõusolekud
eestkostetavate nimel loobuda pärandi vastuvõtmisest;
Suure-Jaani linnas Tallinna tn 2
asuva korteriomandi enampakkumise võitjaks tunnistati OÜ
Hertlang;
Olustvere alevikus asuva hoonestamata Järve 17 kinnistu hoonestusõiguse enampakkumise võitjaks tunnistati Katrin Reband;
seoses Suure-Jaani - Olustvere tee
nr 24116 äärde kergliiklustee raja-

misega jagatakse kinnistuid, uutele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed;
puudega isikule määrati hooldaja
ja hooldajale hooldajatoetus;
kasutusluba anti Ülde kõlakojale
ja kohvik Arturi Juures kaupluse
ruumide kohviku ruumidena kasutuselevõtuks;
ehitusluba väljastati Olustvere alevikus tänavavalgustuse liitumisühendusele Allee komplektalajaamast;
projekteerimistingimused määrati
Ängi küla Uuetoa kinnistule olemasoleva elamu laienduse ehitusprojekti koostamiseks ja Kobruvere küla uue Tiitsu töökoja kinnistu veetrassi kavandamiseks
Vaalamäel.
07.07.2009
Kõidama Lasteaia Traksik juhatajaks kinnitati Agnes Meerits;
puudega isikule määrati hooldaja
ja hooldajale hooldajatoetus;
väljastati liikumispuudega isiku
parkimiskaardid;
Tartu Maakohtu Viljandi Kohtumajale esitatakse avaldus piiratud
teovõimega isikule eestkostja määramiseks;
projekteerimistingimused määrati
Aimla külas Aaviku kinnistul olemasoleva elamu laienduse ja
Suure-Jaani linnas Köleri tn 33
olemasoleva elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks;
kasutusluba anti Olustvere alevikus Olustvere mõisa talli hoonetele;
ehitusluba väljastati Vastemõisa
külas Vaalamäe tänavavalgustuse
liitumisühendusele;

Võivaku tiik ootab suplejaid
10. juulil avati ametlikult
Võivaku ehk Kallaku ehk Mudiste
tiiki - nagu seda siin ikka on kutsutud. Mööduvale silmale kaunis,
vastselt puhastatud ujumiskoht
nii kohalikele kui võõrastele, kust
vajadusel ka tuletõrje vett võtta
saab.
Tiigi avapidu algas projektijuhi
avakõnega, millele järgnes lindilõikamine vallavanem Maie Käba
poolt. Linti hoidsid endine külavanem Ilvi Herronen ja praegune külavanem Reet Rannamäe. Järgnesid veemängud lastele ja täiskasvanutele. Meelelolu aitas luua segakoor Lehole. Peo kulminatsiooniks oli ilutulestik ning ujuvad
küünlad tiigiveel. Vahepeal ja hilise ööni võis nautida ilusat muusikat ning tantsida Jaan ja Signe
Hanseni laulu ja mängu saatel
ning kosutada ennast MTÜ Ühtne
Võhmaküla perenaiste koogiloomingu ja kohviga.
Tiigi puhastamise ideed on kantud juba meie külaseltsi loomisest, s.o 2005. aastast alates, kuid
sobiv rahastamise võimalus avanes alles 2008. aasta kevadel.
MTÜ Ühtne Võhmaküla on moodustatud Võivaku ja Mäeküla elanikest, kes kuuluvad ajaloolise
nimega piirkonda Võhmaküla.
Peamiseks probleemiks on olnud
MTÜ omandisse kuuluva kinnistu
puudumine. Võivaku tiik-veehoidla on antud maaomanike Maidu
Ehala ja Rein Paasi poolt avalikku

kasutusse kuni aastani 2016.
PRIA otsustas „Võivaku tiik-veehoidla” rahastamise taotluse rahuldada - kaasfinantseerijaks oli
Suure-Jaani vald. Lisaks projekti
kaasfinantseerimisele oli SuureJaani Vallavalitsus nõus abistama
MTÜ-d Ühtne Võhmaküla ka hetkil, mil projekt oleks võinud jääda
teostamata, kuna ka PRIA-t mõjutas Eesti heitlik majandusolukord
ning toetuse väljamaksmise kord
muutus: tehtud tööde eest oli vaja
tasuda enne kui toetus välja makstakse.
Võivaku tiigi projekteerimise,
puhastamise ja haljastustööde kogumaksumus on kokku 622 809
krooni. Seega peame seda kohta
vääriliselt hindama ja hoidma, et
tehtut oleks võimalik pikki aastaid
kasutada.
Puhastustööde projekti koostas
Inseneribüroo Steiger OÜ. Puhastustööde ja rannaala teostaja oli
Sakala Teed OÜ.
Haljastustöödel olid hindamatud
abilised - lisaks meie küla inimestele - Mudiste küla tubli rahvas.
Ka väike külaselts võib teha suuri asju, kui on pealehakkamist ja
häid toetajaid.
Külli Hiiemäe-Metsar
„Võivaku tiik-veehoidla”
projektijuht ja
MTÜ Ühtne Võhmaküla
juhatuse liige

kehtestati Suure- Jaani valla
Olustvere aleviku kvartal nr 19
hoonestamata munitsipaalmaa ja
riigimaa osa detailplaneering;
Suure-Jaani Linnaraamatukogule
anti avaliku ürituse luba 11. juulil
2009 Suure-Jaanis tuletõrjemaja
hoovis korraldada rahvapidu
Suure-Jaani Raamatukogu 100.
14.07.2009
Avaliku ürituse load väljastati 14.
juulil A. Otsa nimelise trompeti
Suveakadeemia kontsertide korraldamiseks kohvi Arturi Juures ja
muusikapaviljonis Suure-Jaani
järve kaldal, 1. augustil SuureJaani 49. järvepeo korraldamiseks
Suure-Jaani lauluväljakul, 15.
augustil perepäeva Rukkimaarjapäev korraldamiseks Suure-Jaani
lauluväljakul, 17. juulil Tantsuõhtu ansambliga Kuvalda korraldamiseks kohvik Arturi Juures
väliterrassil, 1. augusti Kalapüügivõistluse Suur Võistuõngitsemine
korraldamiseks Suure-Jaani järvel ning 14. augustil Vahupeo korraldamiseks kohvik Arturi Juures
väliterrassil;
puudega isikutele määrati hooldajad ja hooldajatele hooldajatoetused;
väljastati liikumispuudega isiku
parkimiskaart;
reservfondist eraldati 456 285
krooni OÜ Suure-Jaani Sume osa
ostmiseks ning OÜ Termoeksperdi ja OÜ Vee-eksperdi laenu
katteks;
kasutusluba anti Sürgavere mõisapargi esimesele ehitusjärgule (150
m kõnniteed ja selle valgustus)
Sürgavere külas;
projekteerimistingimused määrati

Kootsi külas uue Matkatare kinnistu elektrisisestuse, 50 kVA
komplektalajaama, kesk ja madalpinge maakaabelliini projekteerimiseks;
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks anti nõusolek Timuski
majavaldusele Jälevere külas
21.07.2009
Avaliku ürituse load väljastati 6.
augustil 2009. a O`Lust Fest korraldamiseks Olustvere järve ääres
ja 1. augustil 2009 Tääksi mäkketõusu korraldamiseks Tääksi karjääris;
puudega isikule määrati hooldaja
ja hooldajale hooldajatoetus;
seoses hooldatava surmaga lõpetati hooldajale hooldajatoetuse
maksmine;
toimetulekutoetust määrati 14526
krooni ja täiendavat sotsiaaltoetust 200 krooni;
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
ettepanekul määrati valla sotsiaaltoetuse vahenditest ühekordseid
toetusi;
väljastati liikumispuudega isiku
parkimiskaart;:
makstakse välja MTÜ Ühtne
Võhmaküla projekti "Võivaku tiikveehoidla" kaasfinantseering 2100
krooni;
reservfondist eraldati 39832 krooni Vastemõisa rahvamaja keldri ja
trepikoja ventilatsiooni ehitamiseks;
Mäeküla külas asuva Miiska majavalduse uueks nimeks määrati
Kaval Antsu;
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks anti nõusolek Kullamaa
talule Võhmassaare külas;

kuulati informatsioon riigieelarvest sihtotstarbeliselt eelarvesse
laekunud summade kasutamise
kohta.
28.07.2009
MTÜ Arnegu Helin taotluse alusel
makstakse välja projekti "Koduküla korda II" kaasfinantseering
1000 krooni;
Hansa Ilutulestikud OÜ-le anti luba korraldada 1. augustil 2009
vastu 2. augustit 2009 SuureJaani Järvepeol ilutulestik;
kirjalik nõusolek anti Navesti külas Läätsi kinnistul puukuuri püstitamiseks;
tunnistati riigihangete Kildu Põhikooli õpilastransport, Suure-Jaani
Gümnaasiumi õpilastransport,
Sürgavere Lasteaed-Põhikooli ja
Suure-Jaani Gümnaasiumi õpilastransport ning Tääksi Põhikooli
õpilastransport pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumused vastavaks ning otsustati edukad pakkujad. Edukad pakkujad on vastavalt
FIE Rita Konrad, AS Mulgi Reisid,
Laose Transport OÜ ja OÜ Heiki
Bussid;
lõpetati õigusvastaselt võõrandatud Villemi 29 maa tagastamismenetlus;
MTÜ-le Paintballi Klubi OZK eraldati projekti "Suure-Jaani Huvikooli/Noortekeskuse vabaajaväljaku rajamise I etapp" kaasfinantseeringuks 23 879.60 krooni;
avaliku ürituse load väljastati 21.23. august 2009. a Kuhjavere
külaplatsil Külateatrite päevad
Kuhjaveres korraldamiseks ning
13. septembril 2009 Vastemõisa
rahvamaja mänguväljakul Vastemõisa laada korraldamiseks.

Suure-Jaani vald linnulennult
18. juulil said kõik soovijad
Sürgavere radaritorni vaateplatvormilt kaunist vaadet nautida.
Kampaania „Vallarahvas liikuma” raames toimus rattamatk ja
kepikõnd, mille kontrollpunkt
asus 26,5 meetri kõrguse torni
jalamil, mis selleks puhuks külastajatele avati.
Ilm oli ilus ja erakordne võimalus meelitas kohale suure arvu
huvilisi nii lähedalt kui kaugemaltki - viie tunni jooksul tõusis
torni 380 inimest. Teiste seas fotohuvilised Narva fotoklubist,
kellele radaritorni kõrval pakkusid eriti meeldejäävaid elamusi
retked rabasse.
Leili Kuusk

Kolmandaks
Suure-Jaani 1994. aastal ja hiljem sündinud poiste jalgpallimeeskond käis Hajnowkas, kus

mängiti kaks mängu. Kohalikele
noormeestele jäädi seekord alla
napilt - 1:2. Kohtumine valgevene
noortega lõppes samuti suhteliselt tasavägiselt - vastu tuli võtta

kaotus 0:1. Valgevenelaste ja poolakate mäng lõppes tulemusega
4:1. Võõrsil saadud mängukogemused kuluvad aga edaspidi kindlasti marjaks ära.

Meie jalgpallipoisid ja nendega kaasas olnud fännid - tegelikult küll Hajnowka kultuurikorraldusega tutvumas käinud
valla kultuuridelegatsioon. Esimeses reas vasakult esimene Hajnowka kultuurimaja direktor Andržej Skiepko.
Avamisele tulnud tiiki uudistamas

FOTO: Rein Luup

FOTO: Leili Kuusk
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Festivali ajal lõigati Arturi Juures jälle linti - seekord avati endistes
kaupluseruumides uus söögisaal
FOTO: Jaanus Siim

Hetk muusikafestivali korraldajate töökoosolekult

Muusikapublitsist Ivalo
Randalu on kehvale tervisele vaatamata fotonäiFOTO: Leili Kuusk tuse avamise ajaks kohal
FOTO: Leili Kuusk

Lavastaja Ingo Normet õpetab fotograaf Jaanus Siimu kujuteldava aparaadiga pildistama nii nad seal lavakunstikoolis teevad
FOTOD: Leili Kuusk
Peakorraldaja Anneli Kundla kingib festivali kunstilisele juhile Andres Uibole spetsiaalselt tema jaoks kujundatud „kontsertkummikud”
FOTO: Jaanus Siim

Aga Aare Tammesalu on sel aastal
kahe mehega
FOTO: Leili Kuusk

Viiuldaja Arvo Leibur teeb proovis veel viimaseid
märkmeid
FOTO: Leili Kuusk Mari-Liis Uibo Suure-Jaani Gümnaasiumi suureks saaliks
muudetud spordisaalis
FOTO: Jaanus Siim

Suveöö unenägu
FOTO: Jaanus Siim

Muusikateadlane ja helilooja HansGunter Lock demonstreerib, kuidas ja
milliste „pillidega” tehakse elektronmuusikat
FOTO: Leili Kuusk
Lahmuse mõisa saalis toimunud EMTA
ooperistuudio lõunatunnis kippus osa
rahvast koridori jääma FOTO: Jaanus Siim

Kas ajalugu kordub?
1944. aasta kevadel
sai Lahmuse mõisa põlispuude all konservatooriumi lõpudiplomi
helilooja Villem Kapp,
nüüd võttis siin diplomi vastu noor SuureJaanist pärit helilooja
Mait Jüriado
Signe Kiis - Eesti
Kontserdi toimetaja
FOTOD: Jaanus Siim

Tšellistide konkursil võitis SuureJaani valla preemia Marcel
Kubani kasakad oskasid ka publiku kaasa laulma - või vähemalt ümisema Johannes Kits
FOTO: Leili Kuusk
panna
FOTO: Jaanus Siim

LEOLE

4

Laulu- ja Tantsupeole ÜhesHingamine said meie vallast: segarahvatantsurühmad „Õerutajad” (juhendaja Vaiki Reiner) ja „Loits”
(Tiiu Siim), Sürgavere Kultuurimaja naisrühm (Helgi Linnas),
Vastemõisa segarühm „Killu”
(Eve Rink), Tääksi Põhikooli 7.-9.
klassi rahvatantsurühm (Anu
Mikkor), segakoorid „Lehola” (dirigendid Aita Tammpere, Agnes
Kurg ja Maret Mölder) ja „Ilmatar”
(Riina Mankin), Suure-Jaani Kul-

tuurimaja puhkpilliorkester (Rein
Vendla), Sürgavere Põhikooli mudilaskoor (Helve Tähis), VõhmaKildu ühendlastekoor (Valli Pang
ja Maila Juudas), Olustvere Põhikooli lastekoor (Agnes Kurg) ning
Suure-Jaani Gümnaasiumi lastekoor (Riina Mankin).
Suur tänu kõigile ilusa elamuse
eest! Eriline tänu aga õpetajatele,
kes tantsijatele tantsud ja lauljatele laulud selgeks õpetasid!

Ilmatari lauljad

Olustvere
Põhikooli
noored lauljad
rongkäiku
ootamas
Suure-Jaani
Gümnaasiumi
lipukandja

Killu tantsupoisid

Suure-Jaani Gümnaasiumi lastekoori neiud rongkäiguootuses
Killu tantsutüdrukud

Õerutaja

Loitsu tantsijad ja Tiiu Siim

Kildu Põhikooli lauljad
Sürgavere Põhikooli mudilaskoor

Lehola

Õerutajate väike lipukandja
Sürgavere tantsunaised

Suure-Jaani Gümnaasiumi lastekoor
Tääksi noored tantsijad
Laulu- ja tantsupeole jõudnud kollektiivide
juhendajate tänuvastuvõtul

Loits
FOTOD: L eili Kuusk

Marge ja Anneli

Kas seda tähendabki ütlemine
„raha sukasäärde panema”?

LEOLE

5

Oma SPA?

Olustvere lasteaia lahkumispidu
Olustvere lasteaed Piilu asutati
28. septembril 1966. aastal. Kõik
43 aastat on tegutsetud Olustvere lossi teenijatetiivas asuvates
ruumides ja mängitud lossipargis. Selle aasta 1. septembril avatakse aga uus lasteaiahoone ning
lossiga tuleb hüvasti jätta.
15. juulil toimuski väike lahkumispidu, millest võtsid osa kõik,
kes lasteaiaga praegu seotud. Kohal oli palju lapsi koos vanematega, enamus lasteaia personalist
ja külalised lossist. Juhataja
Saima Kink tänas lossirahvast
koostöö eest ning meenutas
möödunud aastaid nende seinte
vahel soojade sõnadega. Üheskoos lauldi viimast korda laulu
pargipuude all asuvast Olustvere
vanast lasteaiast ja söödi suurt
torti. Lastele lustimiseks oli kohale toodud Tiigrirada, millel ka
õpetajad ja emad-isad soovi kor-

Raamatukogu
100
11. juulil peeti Suure-Jaanis
päästeteenistuse õuel endise kultuurimaja kõrval raamatukogu sajanda sünnipäeva auks pidu - stiilipidu. Mindi tagasi aastasse
1909.
Pidulisi oli kogunenud mitusada - enamus rahvariietes või uhketes kostüümides.
Alustati Avo Otsa trompeti Suveakadeemia noorte esinemisega tuletõrjetornis - et üle linna kõlavad
helid rahvast kokku kutsuks.
Pidust olid osa võtma tulnud nii
Hans Kapp kui Joosep Kapi vaim
ning teisigi tegelasi. Peeti asjakohaseid pidukõnesid ja loeti vahelugemisi, lauldi, mängiti pilli ning
tantsiti rahva- ja rahvalikke tantse. Söödi ühiselt pidutortigi. Lõpuks tänati kõiki, kes peo toimumisele kaasa olid aidanud. Pea
kolm tundi olid märkamatult
möödunud.
Tore paik pidude pidamiseks,
märkis nii mõnigi kohalolnu.
Leili Kuusk
Pidupäevaks oli seltsimaja uhkelt ehitud kaskede, lillesülemite
ja muude toredustega. Peo alustuseks kostsid tuletõrje tornist nii
võimsad trompetihelid, et isegi
vihm jäi kuulatama ja lõpetas sadamise.
Päevakohase kõnega esines
Hans Kapp (Jüri Hansen).
Hans Kapp:

ral mõõtu võtta said.
L ahkumispidu lõppes siiski
rõõmsalt, sest uue lasteaiahoone
avamist oodatakse põnevusega ja

loss ei jää uuest majast kaugele võimalus lossipargis jalutada ja
lossi külastada on alati olemas.
Janika Siim

FOTO: Erakogust

Austatud linnarahvas, külalised!
Kohalik selts „Ilmatar“ on nõuks
võtnud üht suuremat kontserti
toime panna ja seks Suure-Jaanis
olevaid laulu- ja mängukoorisi ja
muid paremaid jõudusi osavõtma
paluda.
Selle ettevõttele on põhjust annud rõõmustav ja kauaoodatud
tõsiasi, et 2 nädalat tagasi, 28.
juunil 1909 sai „Ilmatari“ seltsi
koosolekul vastu võetud otsus
raamatukogu avamiseks SuureJaanis.
Selle otsuse võttis vastu raamatukogu asutamistoimkond, kuhu
kuulusid: Jüri Nõmmik, Peeter
Pratka, August Mutli, Peeter
Adamson, Aleksander Pajur,
Anton Muri ja mina - „Ilmatari“
seltsi esimees Hans Kapp.
Raamatukogu asutamine sai lõpuks ometi võimalikuks tänu sellele, et 1905. a revolutsiooniga oli
saavutatud avaramad tingimused
hariduselule, üle maa hakati asutama haridusseltse.
Ka „Ilmatari“ selts sai 1907. a
uue põhikirja, mille järgi „Ilmatar“ ei olnud enam lihtsalt lauluja mänguselts vaid juba tõeline
haridusselts.
Põhikirjas öeldakse seltsi eesmärkidest:
„“Ilmatari“ seltsil on ülesandeks rahva haridust tõsta, kirjandust ja kunsti, iseäranis muusikat
ja näitemängu edendada ja rahva
kehalise tervise eest hoolt kanda.
Nimetatud otstarbe kättesaamiseks on seltsil lubatud raamatukogu, lugemisetuba, näitelava ja
museumit asutada, teaduslisi ja
kirjanduslisi õhtuid ning koosole-

kuid pidada, teaduse ja kunsti
mitmesugustelt väljadelt kõnesid
toime panna. Kõiksugu pidusid,
näitemängu- ja muusikalisi etendusi, laulu- ja rahvapidusid, lastepidusid, näitemüükisid, pallisid,
näokatte- ja teisi pidusid toime
panna.“
1907. a lõpul korraldasime raamatukogu heaks korjanduse, mis
tõi sisse 142 rubla, raha saime ka
näitemüügist ja pidudest. See tõstis raamatukogu asutamiskapitali
juba tublisti üle 200 rubla. 100
rubla eest ostsime ära meie lugupeetud kirikuõpetaja Georg Alfred
Rosenbergi raamatukogu. Lisaks
muretsesime raamatuid veel 100
rubla eest, need toimetas kohale
raamatukaupmees August Mutli.
Siinkohal tahaksin tänu avaldada kõigile, kes meid varaliselt toetasid.
1908. a hankisime raamatukogu
avamiseks vajalikud load ja nüüd
on raamatukogu avatud siin Tuletõrjeseltsimaja ruumes. See maja
ehitati 1904. a. (5 aastat tagasi)
Enge mõisahärra Jaan Kurriku
poolt seltsimajaks.
Vajadus selle maja järele oli väga
suur. Raamatukogu on avatud siin
kahel päeval nädalas - pühapäeviti
ja kolmapäeviti, laenutajaks on
kooliõpetaja Mart Ant.
Tänasel päeval tahaks meenutada üht meest, kes rajas vundamendi Suure-Jaani kultuurile,
kes oma rahva hääks eluotsani ustavalt tööd tegi. See mees oli minu
isa - Joosep Kapp.
Joosep Kapi isiklikul algatusel
ja juhtimisel on toimunud kihelkonna laulukoori ellukutsumine,

Lahmuse Kool alustas 02. jaanuaril 2007 hariduslike erivajadustega
õpilaste tarbeks keskuse ehitamist,
kus oleks võimalus saada protseduure, mis aitavad lõõgastuda ning
tõstavad õppevõimet. Majanduslikel põhjustel jäi projekt 2008. aastal seisma. Tänavu taotlesime raha
Euroopa Regionaalarengu Fondist
projektile „Taastuskeskus endise
Lahmuse mõisa viljaaida keldrikorrusele“. Prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamise“
meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste koolide õpikeskkonna
kaasajastamine“ raames.
25. mail saabus kaaskiri otsusele,
et taotletud struktuuritoetus on SA
Innove poolt rahuldatud ning ehitus võib jätkuda. 1. juunil toimus
töökoosolek, kus kohtusid kõik ehitusega seotud ettevõtjad ning ehitus algas taas. Tänaseks on mitmed
seni pooleli olnud ruumid peaaegu
valmis saanud ning nendesse võib
hakata peagi sisustust paigutama.
Valminud on drenaaž ja vihmavee
ärajuhtimise süsteemid, mis aitapasunakoori asutamine, esimesed näidendiettekanded.
Esimesel üldlaulupeol Tartus
1869. a (40 a tagasi) esines
Suure-Jaani koor juba 40-mehelises koosseisus.
Joosep Kapp tuli 1853 SuureJaani tolleaegse kösterkooliõpetaja J. Petschi abiliseks ja 1857
valiti kihelkonna kantriks ning kihelkonnakooli juhatajaks.
Joosep Kapi ajal tõusis SuureJaani kihelkonnakool üheks paremaks omasarnaste keskel.
Tema ärgitusel asutati mängu- ja
lauluselts „Ilmatar“, mis tervele
ümberkaudsele maanukale suureks elustuseks oli.
Tänavu 8. veebruaril
(08.02.1909 - Toim) möödus minu isa surmast 15 aastat.
Enne surma palus mu isa, et tema kalmu ei ümbritsetaks mingisuguse aiaga. Nagu elavana, nii ka
surnuna tahtvat ta lahutamatult
kuuluda rahva sekka. See soov on
ka täidetud.
Loodan, et minu isa, Joosep
Kapi vaim on ka täna meie keskel
ja saadab meie tegemisi siin
Suure-Jaanis nüüd ja edaspidi.
Nüüd tuli kuulajate heameeleks
ettekandele Artur Kapi imekaunis
soololaul „Metsateel“, mis kõlas
noore lauljatari Signe Hanseni
esituses kaunilt ja soojendas kuulajate südameid niivõrd, et tähelepanelikumad pidulised võisid
märgata Joosep Kapi vaimu selle
laulu lõppedes rahva sekka ilmumas.
Järgneb
Piret Luup

vad seni niisket keldrikorrust oluliselt kuivemana hoida. Taastuskeskuse ukseesine on saanud kena kividest jalgraja.
Keskusesse tulevad erinevad protseduuriruumid, sealhulgas soolakamber, külmaravikapsel, massaaživannid, vibro-akustilise teraapia
ruum, valgus- ja muusikateraapia
ruum. Lisaks on taastuskeskuses
tammemööbliga mõisastiilis sisustatud konverentsisaal, kus korraliku koosoleku läbiviimiseks kõik vajalik olemas, isegi oma kööginurk,
kus saab maitsvaid suupisteid ja
värsket kohvi, et meeled erksana
hoida.
Projekti kogumaksumus on ligikaudu 2,28 miljonit krooni. Taastuskeskuse valmimise viimane tähtaeg on 31.12.2009, kuid seniste
plaanide kohaselt on ehitaja leping
sõlmitud 31. augustini ning loodame, et avamise saame ette võtta oktoobrikuus.
Eneli Kaugerand
Projektijuht

KÜLATEATRITE
PÄEVAD
KUHJAVERES
REEDEL, 21. AUGUSTIL
PASSAIA TALU ÕUEL
18.00 Võhma Kultuurikeskuse
näitering August Kitzbergi „Püve talus“
20.30 Sääsküla Külateater - Arlet
Palmiste „Jäneda poiste pajatused“
21.30 Margus Mankin
Suure-Jaanist - monoetendus
Jüri Tuuliku „Külatraagik“
LAUPÄEVAL, 22. AUGUSTIL
KÜLAMAJAS
14.00 - Kuhjavere küla tutvustus
PASSAIA TALU ÕUEL
ALGUSEGA KELL 15.00
Avinurme Suveteater tänapäevane kriminaalkomöödia
„On seal keegi?“ (stsenarist ja
lavastaja Malle Pärn)
Kolga-Jaani
Villem Reimani Rahvamaja Vello Jaska „Sealpool silmapiiri“
Sulbi Külateater külajant „Vigased peigmehed“
ALT-SIIMU TALU ÕUEL
ALGUSEGA KELL 19.00
Omavalitsusjuhtide näitetrupp „Naisvallavanem“
Rõngu Rahvamaja - „Koondamine
kirjandusmuuseumis“
Abja Gümnaasiumi Õppeteater „Koristajad“
SIMMAN - Priit Laineste bänd
PÜHAPÄEVAL, 23. AUGUSTIL
KÜLAMAJA TERASSIL
ALGUSEGA KELL 11.00
Sonda Rahvamaja - Oskar Luts
„Onu paremad päevad“
Paide Huviteater Anton Tšehhovi „Karu“
Karisilla Külaseltsi - Popurrii
"Ütelt ni tõõsõlt puult nal`alidsõ
kaemisõ"
Vasalemma Seltsimaja „Krõmp“ estraaditükk
Valuoja kooli noortetrupp
Kernu Näitering „Sekeldused kosilastega“ ja
„Hajameelsed“
Rahinge küla näitetrupp „Vaeslaps ja peretütar“
Jõesuu Külateater - Ardi Liivese
„Pühapäev on tore päev“
KELL 17.00 KONTSERT
JÄRSUMÄE VIRVE
PEREANSAMBEL KIHNUST
PÄEVAPILETID 50.PUHVET * OKSJON
KUHJAVRERE MEENETEST
g

Sünnipäevalistele kõneleb Hans Kapp - Jüri Hansen

FOTO: Leili Kuusk

www.kuhjavere.ee
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Andrese talu elanikud
tänavad
Suure-Jaani päästekomandot
kiire tegutsemise eest

Olustvere Põhikoolis võetakse
2009./10. õppeaastal
I klassi astuvate õpilaste dokumente vastu
alates 10. augustist tööpäeviti
kell 8.30 - 16.30,
lõuna kell 12.00 - 13.00.
I klassi vastuvõtmiseks esitatakse koos taotlusega
(täidetakse kohapeal)
1) õpilase isikut tõendav dokument,
(selle puudumisel sünnitunnistus);
2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
3) õpilase tervisekaart;
4) õpilase pilt õpilaspiletile.
Info telefonidel 437 4393, 512 1637
Eakad!
17. augustil sõidame Kihnu saarele.
Osavõtust teatada
telefonil 435 8810 või 5199 8480

15. augustil kell 13
Suure-Jaani lauluväljakul
RUKKIMAARJAPÄEV
Saab näha ka etendust “Naisvallavanem”,
kus mängivad Viljandimaa omavalitsusjuhid.
Bussid sõidavad Vastemõisa - Sürgavere - Suure-Jaani ja
Tääksi - Olustvere - Paala - Suure-Jaani.
Väljumised Vastemõisast ja Tääksist kell 12.
31. augustil kell 20
kohviku Arturi Juures terrassil
SUUR SUVELÕPUPIDU
Esineb ansambel DEFRAGE

Otsime meditsiinilise hoolduskogemusega koduabilist,
5 korda kuus, kahele vanainimesele Kildu külas.
5695 7558.

OÜ Karmar teostab autoremondi,- hooldus- ja keretöid
Suure-Jaanis.
Väga soodsad hinnad! Telefon 5390 1695
Arvutitark OÜ lahendab teie arvutiprobleemid.
Suure-Jaani vallas eriti soodsad hinnad!
Lähem info: www.arvutitark.ee või telefonil 514 7285.

5. septembril kell 14
HÜPASSAARES
LAULURAHVA SÜGISPÄEV
11.45 mälestushetk Suure-Jaani kalmistul
kell 12 sõit Hüpassaarde
Sürgavere küla ootab kõiki
12. septembril kultuurimaja juurde
LAADAPÄEVALE
Kell 11 saab alguse võrride võidusõit
Kell 14 alustame kauplemisega
Kaubelda soovijatel võtta ühendust
telefonil 518 1854 (Imbi Suurpere)
Toimub oksjon - ootame teie kaupa
Täpsem info 5800 3567 (Jelena Alp)
Igal täistunnil meeleolukad esinemised
Kell 20 tantsuõhtu ansambliga „Boomer“ pilet 50 krooni
Täpsem info www.syrgavere.ee
13. septembril kell 10-17
VASTEMÕISA LAAT
11.30 -13 Kultuuriprogramm
(ansambel, lauljad ja rahvatantsijad)
13 - 13.30 Suur laadaoksjon (kaupade alghind 1 kroon)
13.30 - 17 Spordiprogramm
(võrkpall, korvpall ja palju muud)
Laata juhib Raimo Aas.
Lisaks: Turvaatraktsioonid, batuut,
elektriautod, hobusesõit,
näitused, krooniloterii jm.
Avatud on puhvet ja kauplus.
LÄKI LAADALE!

Õnnitleme
lapse sünni puhul!
Kaie Toomel ja Rene Viiesel
sündis tütar GERLI Viies
Anu Raidmal ja Danel Grossil
sündis tütar ANELLE Gross
Marika ja Priit Arenil
sündis poeg MARKUS

Head Reegoldi ja Navesti küla elanikud!
Olete oodatud rahvakoosolekule Paala rahvamajja
teisipäeval, 18. augustil kell 18.
Valime külavanemat ja arutame külaseltsi moodustamist.
Külavanema kandidaadid palume aegsasti rahvamajja
Liia Viigandile teada anda - telefon 437 9319.
Tähelepanu Lahmuse, Põhjaka ja Päraküla elanikud!
Koguneme 5. septembril kell 16
Lahmuse kooli juurde, et:
* luua ühine külaselts
* tutvuda Lahmuse mõisa ja pargiga
* pidada ühine külasimman
Reklaamkuulutuse (kuni 250 tähemärki)
hind:
ettevõtjal 150 krooni,
eraisikul 15 krooni.
Avaldame vaid reklaami, mille eest on eelneva
kuu viimaseks tööpäevaks tasutud.

Mälestame
LEIDA JÜRMAN
TIIT REINART
ILMAR PÄRN
LEIDA VENTSEL
EINO KIPPEL
LEMBI TELLMANN
HEINU SAAREMETS
VAIKE JÜRISSON

Ootame materjale hiljemalt eelneva kuu
26. kuupäevaks.
Toimetusel on õigus teksti redigeeridalühendada.

05.02.1918
17.12.1942
05.08.1933
14.11.1939
15.08.1938
27.05.1930
09.02.1935
12.07.1929

-

03.07.2009
03.07.2009
09.07.2009
16.07.2009
19.07.2009
21.07.2009
27.07.2009
30.07.2009

Toimetaja
Leili Kuusk 526 9089
Lembitu pst 42, Suure-Jaani
tel 435 5433
leili.kuusk@suure-jaani.ee

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI!
ANNA PALITS
25.08.1910
LIINA JÜRGEN
26.08.1917
HELMI KOLK
01.08.1918
KARELL KALJUSTE
29.08.1918
LINDA KALJUSTE
31.08.1919
PAULINE JUK
17.08.1921
LEIDA VAHEMAA
18.08.1921
MEERI JANNO
23.08.1921
ERNA SILD
05.08.1922
HERMELINDE REESALU
19.08.1923
ELLI-MARIE KOOLMAN 23.08.1923
ENDLA LINNAMÄGI
02.08.1924
ALEKSANDER LIHO
07.08.1924
LAINE RAABE
07.08.1924
META MARGUS
14.08.1924
HELMA TAMME
23.08.1924
LINDA TEESALU
01.08.1925
HELGA PÄEVA
25.08.1926
ÜLO LEHISTE
03.08.1927
HELMI KIMMEL
08.08.1927
HEINRICH JÜRGEN
24.08.1927
LEIDA VENDLA
25.08.1927
SILVIA JÜRISSON
08.08.1928
IDA LENK
08.08.1928
IDA SILBERGLEICH
19.08.1928
HILJA ANTSON
21.08.1928
ALEKSANDER-OTTO PAEL
31.08.1928
AUGUST KUUSIK
07.08.1929
ELVI VIKS
16.08.1929
LOREIDA KAUR
31.08.1929
OSVALD PAAS
21.08.1934
SELMA LICHT
23.08.1934
HEINO TÄÄKER
23.08.1939
KALEV ANNILO
25.08.1939
VILLU ADAMSON
06.08.1944
AVO KURVITS
06.08.1944
INGE ORAV
08.08.1944
MARJU JUURAK
21.08.1944
REET MAIDLA
22.08.1944
LINDA ŠAVEL
05.08.1949
KAI KIIK
07.08.1949
VALVE LINDER
27.08.1949
ARNO SILD
03.08.1954
KAJA TAMSAR
08.08.1954
MALLE RAIDSALU
08.08.1954
HELJU PETERSON
13.08.1954
TÕNIS KODRES
15.08.1954
TIINA PALU
21.08.1954
ASTA ENN
26.08.1954
ELLE KAIS
27.08.1954
ELMI GRAVERSON
30.08.1954
ÜLLE VAHTRAMÄE
05.08.1959
ANDRUS KEERD
11.08.1959
LIIVI OKS
18.08.1959
IRMA DOLINDA PILKES
21.08.1959
MAIRE UPSER
22.08.1959
KAJA PARKER
23.08.1959
EHA VALK
24.08.1959
LEMBIT MEET
28.08.1959
TAMBET SOVA
28.08.1959
HEINRICH FRIEDRICHSON
29.08.1959

Küljendus
Külliky Lohu
5345 3423
kikymina@gmail.com

LEOLE

Trükk
OÜ Vali Press
Pajusi mnt 22, Põltsamaa
tel 775 2491
Vali@estpak.ee

Suure-Jaani valla leht
ilmub 1 kord kuus

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