PÕHJA-SAKALA VALLA
LASTE JA NOORTE SUVEPROGRAMM
2020
Suvel on meil elu hea kooli minema ei pea.
Õues on nüüd kaua valge,
päike maalib puna palge!

Juba üheksateistkümnendat korda soovime kõigile valla lastele ja
noortele pakkuda sisukat suvise vaheaja veetmise programmi
Põhja-Sakala valla poolt. Käesoleval suvel on paraku äsjalõppenud
eriolukord meie plaane oluliselt muutnud. Reeglid on teised, aga
pakume sellest hoolimata registrijärgselt meie vallas elavatele lastele
juba toreda traditsioonina võimalust osaleda erinevates laagrites,
kultuuri-, spordi- ja noorsooüritustel. Valla koolides õppivad lapsed
teistest omavalitsustest saavad osaleda, kui jääb vabu kohti. Erinevaid
sündmusi on rohkelt ja valik on teie – loodetavasti leiab igaüks enda
jaoks meelepärase suveürituse või laagri, milles osaleda.
Olge siis agarad kõigest osa võtma ja tundke suvest rõõmu!

MAI
• 30. mai kl 8-11 SUURE-JAANI SPINNINGUPÜÜGIVÕISTLUS 2020
Suure-Jaani järve ääres, oodatud nii väikesed kui suured kalamehed!
Registreerimine kl 7-8. Täpsem info: http://www.suurkala.ee/index.php?id=117

JUUNI
• 1. juuni LASTEKAITSEPÄEVA tähistamine noortekeskustes, igal eraldi programm.
Päeva lõpetab kl 16 traditsiooniline Põhja-Sakala vallavolikogu ja vallavalitsus vs
Põhja-Sakala valla noortevolikogu JALGPALLIVÕISTLUS Suure-Jaani kunstmuruväljakul.
• 21. juuni kl 12 LASTE- JA NOORTEPETANK
kuni 18a vanustele (kaasa arvatud) Võhma petangiväljakul.
• 25.-27. juuni PUHKELAAGER KÕPU KRAPSAKAD
Laager toimub Suure-Jaani noortekeskuses. Ööbitakse tubades ja madratsitel,
laagriprogramm sisaldab palju põnevat tegevust, sporti, laulu ja tantsu.
Soovitav vanusele 7-12 a. Osalustasu 30 €. Laagrijuhataja Kalev Heli (tel 5660 3941).
• 27. juuni 47. LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE KÜLADE SUVEPÄEV
Suure-Jaani noortekeskuse juures kl 11. Osaleda saavad lisaks täiskasvanutele ka kõik
meie vallas elavad lapsed ja noored – kavas erinevad jõukohased alad. Külade päeva
raames toimuvad ka jalgrattakross ja õhupüssi laskmine.
• 29. juuni – 1. juuli SUVINE LASTELAAGER LOODUSES 9-12aastastele lastele,
korraldaja MTÜ Tipu Looduskool. Pakume lastele avastamist, uusi teadmisi, põnevaid
seiklusi, tegutsemist ja liikumist värskes õhus Soomaa eheda looduse keskel. Laager on
väike (max 14 last), mõnusalt sõbralik, nutivaba ning lapsed hoitud kogenud juhendajate
poolt. Info: https://tipulooduskool.ee/products/lastelaagrid

• 29. juuni - 1. juuli PUHKELAAGER „MÜRSIKUD” I vahetus (kuni 20 last)
Laager toimub Sürgavere Spordihoones. Ööbitakse tubades, laagriprogramm sisaldab palju
põnevat tegevust, seiklusi, sporti, laulu ja tantsu. Lapse saab registreerida ainult ühte
vahetusse. Soovitav vanusele 7-11 a. Osalustasu 30 €.
Laagrijuhataja Marlen Silm (tel 5656 0903).
• 29. juuni - 10. juuli TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötavad Kõo, Kõpu ja Võhma piirkonna rühmad. Töörühma võetakse noori, kellel vanust
vähemalt 13 a. Abikäed on oodatud spordiplatsidel, koristus- ja haljastustöödel.
Osalustasu 10 €. Pärast registreerimist toimub vajadusel töövestlus.

JUULI
• 2.-4. juuli PUHKELAAGER „MÜRSIKUD” II vahetus (kuni 20 last)
Laager toimub Sürgavere Spordihoones. Ööbitakse tubades, laagriprogramm sisaldab palju
põnevat tegevust, seiklusi, sporti, laulu ja tantsu. Lapse saab registreerida ainult ühte
vahetusse. Soovitav vanusele 7-11 a. Osalustasu 30 €.
Laagrijuhataja Marlen Silm (tel 5656 0903).
• 6.-10. juuli SUVINE NOORTELAAGER 13-18aastastele noortele, korraldaja MTÜ
Tipu Looduskool. Mõnusas 5-päevases laagris avastame loodust, matkame (nii kanuu- kui
jalgsimatk), meisterdame, naudime lõkkeõhtuid ja kokkame ühiselt. Arutleme maailmaasjade üle ja seikleme. Laagris on ka külaline, kelle juhendamisel saame ennast tõeliselt
proovile panna! Info: https://tipulooduskool.ee/products/lastelaagrid
• 6.-17. juuli TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötavad Suure-Jaani piirkonna rühmad. Töörühmadesse võetakse noori, kellel vanust
vähemalt 13 aastat. Abikäed on oodatud spordiplatsidel, koristus- ja haljastustöödel.
Osalustasu 10 €. Pärast registreerimist toimub vajadusel töövestlus.
• 7.-10. juuli KILDU RATSAKESKUS-KÜLALISTEMAJA kutsub lapsi ratsalaagrisse
Laager on mõeldud lastele, kes ei ole algajad (panevad hobuse iseseisvalt valmis; oskavad
sammu-traavi-galoppi), alates 12 eluaastast. 4-päevases laagris toimuvad ratsatrennid
(päevas vähemalt üks trenn) ja tegeletakse hobustega. Lisaks toimub teoreetiline õpe.
Õpitakse hobuhoolduse ja ratsutamise tõdesid. Edasijõudnutega arendatakse võimeid,
õpitakse juurde. Laager algab kell 10 ja lõpeb viimasel laagripäeval toimuva treeningvõistlusega. Toitlustamine on neli korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode, õhtusöök).
Magamine ja muud tubased tegevused toimuvad Kildu külalistemajas, kus elatakse 4-6
kohalistes tubades. Igas toas tualett ja pesemisvõimalus. Voodiriided külalistemaja poolt.
Lisaks ratsutamisele on laagris ka muud laagritegevused. Külastatakse Soomaad,
Suure-Jaani tervisekoja veekeskust, toimub öökino, lõkkeõhtu, meie enda loomapargi
külastamine, ujumine Kildu järves, sõidetakse vankriga jne. Ratsalaagri treeneriteks on
meie keskuse treenerid Annika Toomla (koolisõit ja takistussõit) ning Sandis Germanis
(takistussõit). Lisaks tegevusjuhendajad. Laagri jooksul on võimalik anda Rohelise Kaardi
eksameid. Ratsalaagrisse registreerimine ja lisainfo telefonil +372 50 62 283 või e-posti
aadressil kildu@kildu.ee
• 10.-12. juuli SUUR MAASTURITE SUVESÕIT KÕPUS
• 11.-12. juuli 45. EESTIMAA OMAVALITSUSTE SUVEMÄNGUD PAIDES
Kõik Põhja-Sakala valla parimad sportlased on võistlemas koduvalla eest.
Täpsem info: http://www.joud.ee/
• 16.-17. juuli 2020 MINU ESIMENE SUVELAAGER 6-8AASTASTELE LASTELE
korraldaja MTÜ Tipu Looduskool. 2-päevane laager annab hea võimaluse
katsetada laagrielu ning kodust eemal ööbimist. Laager on nutivaba,
toimetame eelkõige õues ja lastega tegelevad kogenud juhendajad.
Info: https://tipulooduskool.ee/products/lastelaagrid
• 19. juuli kl 12 LASTE- JA NOORTEPETANK kuni 18-a (kaasa arvatud)
Võhma petangiväljakul.

• 22.-24. juuli SEGASUMMA SUVELAAGER
Linnalaagri stiilis laagris on võimalik ennast arendada vibulaskmist, lauatennist, robootikat
või ekstreemsporti (ratas või tõuks osalejal endal) harrastades. Päevas toimub 4 tundi
erialast tegevust, laagrisse on oodatud nii poisid kui tüdrukud. Tegevuste vahel lõunasöök
ja meelelahutus. Ööbimine kodus. Transport laagrisse ja koju lepitakse kokku pärast
registreerimist. Osalustasu 25 €. Tegevusi juhendavad vibulaskmises Tiit Heinsalu,
lauatennises Reino Rass, ektstreemspordis Kaspar Laanisto ja robootikas Margus Mikkor.
• 25. juuli XXXIII VANAD OLÜMPIAALAD Suure-Jaani staadionil
Kergejõustikuvõistlus noortele kl 10.30 ning põhivõistlus täiskasvanutele kl 13.
Pikkade traditsioonidega võistlusest on võimalik osa võtta kõigil kohalikel sportlikel noortel.
Tulge ja pange end proovile! Võistluse korraldaja Hugo Hommik, tel 5690 8877.
• 27.-29. juuli TAMME TALU KUNSTILAAGER
Kunstilaagrisse on oodatud igas vanuses hobikunstnikud ja kunstihuvilised. Maalime,
joonistame, laulame, mängime ja meisterdame. Laager toimub Tamme talus. Laagripäev
kestab kl 10–15. Osalustasu 5 € päev ja registreerimine laagrisse kuni 20. juulini. Lisainfo
leitav facebooki leheküljel MTÜ Ühtne Võhmaküla. Registreerimine: Külli Hiiemäe-Metsar,
tel 5663 8669 (kunstilaagri juhendaja).
• 27.-31. juuli SEIKLUSLAAGER (võimalusel koos sõprusvalla Jokioise noortega)
Igavuse alternatiiv on seiklus! Seikluslaager toimub Sürgavere Spordihoones. Programm
sisaldab seiklusi ja põnevaid ettevõtmisi (paintballi turniir, seiklusmängud, seikluspargi
külastus, väljasõidud ja mõnedki üllatused). Osalustasu 50 €. Soovitav vanusele 12-15 a.
Laagri programmijuht Ann Randmäe (tel 509 2258).
• 31. juuli kl 18 47. LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE JALGPALLITURNIIR
Suure-Jaani kooli staadionil

AUGUST
• 1. august 47. LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE KALAPÜÜK Suure-Jaani järvel
Registreerimine järve ääres kl 7.30–8.00. Võistluse aeg 8–11.
• 1.august kl 10.30–11.30 SUURE-JAANI JÄRVEJOOKS
• 4.–8. august KILDU RATSAKESKUS-KÜLALISTEMAJA kutsub lapsi ratsalaagrisse
Laager on mõeldud lastele, kes ei ole algajad (panevad hobuse iseseisvalt valmis; oskavad
sammu-traavi-galoppi), alates 12 eluaastast. 4-päevases laagris toimuvad ratsatrennid
(päevas vähemalt üks trenn) ja tegeletakse hobustega. Lisaks toimub teoreetiline õpe.
Õpitakse hobuhoolduse ja ratsutamise tõdesid. Edasijõudnutega arendatakse võimeid,
õpitakse juurde. Laager algab kell 10 ja lõpeb viimasel laagripäeval toimuva treeningvõistlusega. Toitlustamine on neli korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode, õhtusöök).
Magamine ja muud tubased tegevused toimuvad Kildu külalistemajas, kus elatakse 4-6
kohalistes tubades. Igas toas tualett ja pesemisvõimalus. Voodiriided külalistemaja poolt.
Lisaks ratsutamisele on laagris ka muud laagritegevused. Külastatakse Soomaad, SuureJaani tervisekoja veekeskust, toimub öökino, lõkkeõhtu, meie enda loomapargi külastamine,
ujumine Kildu järves, sõidetakse vankriga jne. Ratsalaagri treeneriteks on meie keskuse
treenerid Annika Toomla (koolisõit ja takistussõit) ning Sandis Germanis (takistussõit).
Lisaks tegevusjuhendajad. Laagri jooksul on võimalik anda Rohelise Kaardi eksameid.
Ratsalaagrisse registreerimine ja lisainfo telefonil
+372 50 62 283 või e-posti aadressil kildu@kildu.ee
• 8. august VÕHMA LINNA SÜNNIPÄVALE PÜHENDATUD PEREPÄEV
(jälgi reklaami)
• 9. august LEHOLA-LEMBITU RANNAVOLLE
naiste arvestuses kl 10 ning meeste arvestuses kl 14
Suure-Jaani järve ääres.

• 10.-12. august PILISTVERE KIHELKONNA LASTELAAGER Pilistvere pastoraadis
Laager on mõeldud 7-12 aastastele lastele, samast perekonnast võib tulla ka vanem
õde-vend laagrisse. Meisterdame, mängime, teeme sporti, ujume ja käime saunas. Laagrit
korraldab Pilistvere kogudus koostöös Põhja-Sakala vallaga ning laager sisaldab ka kirikukülastust ning arutlusi usust. Osalustasu 15 eurot. Info ja registreerimine: pilistvere@eelk.ee,
kontaktiks Carl Heinrich Pruun (tel 5837 0372) ja Laura Tähemaa (tel 5858 1098).
• 16. august kl 12 LASTE- JA NOORTEPETANK kuni 18-a vanustele (kaasa arvatud)
Võhma petangiväljakul

SEPTEMBER
• 6. sept kl 10 47. LEHOLA–LEMBITU MÄNGUDE KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUS
Suure-Jaani kooli staadionil
• 6. sept kl 15 LASTE KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUS
Suure-Jaani staadionil
SUVEL OOTAVAD TEID KA MITMED EELPOOL NIMETAMATA ÜRITUSED
– JÄLGIGE REKLAAMI!!!
NB! ÜLDINFO
Laagritesse võetakse paraku vaid teatud hulk noori. Kehtib reegel - kes ees, see sees!
Kogu info Põhja-Sakala valla spordi- ja noorsootöö kohta leiate aadressilt:
http://noortekas.suure-jaani.ee
LAAGRITESSE REGISTREERIMINE (v.a sündmused, kus registreerutakse korraldajale –
kunstilaager, Pilistvere laager, Tipu Looduskooli laagrid, Kildu ratsalaagrid ja rahvusvahelised üritused) ALATES 10. JUUNIST.
REGISTREERIMINE TOIMUB AINULT VEEBIPÕHISELT
aadressil: http://noortekas.suure-jaani.ee/suvelaagrid
Kui vajate veebikeskkonna kasutamisel abi, helistage Suure-Jaani Noortekeskuse
tel 43 71 382. Veebilink avatakse 10. juunil kell 8.00.
Laagrist osavõtumaks on võimalik tasuda Põhja-Sakala Vallavalitsuse arvelduskontodele:
nr EE712200001120223591 Swedbank või nr EE911010302008800000 SEB pank
(palume kindlasti selgitusse märkida lapse nimi ja laagri nimi) või sularahas Põhja-Sakala
valla raamatupidamisse Lembitu pst 42, III korrus, tuba 306.
POLE MIDAGI PAREMAT SÜNDMUSTERIKASTEST VAHEAJAPÄEVADEST!
ELAMUSTEROHKET JA MEELDEJÄÄVAT SUVE!
SUVE AITAVAD SISUKAKS MUUTA:
Vincom OÜ
Eesti Höövelliist OÜ
Võhma Elko AS
Suure-Jaani Haldus AS
Põhja-Sakala Vallavalitsus
Spordiklubi Suure-Jaani United
SK Tääksi
Tipu Looduskool MTÜ
Kildu ratsakeskus-külalistemaja
Pilistvere kogudus
Kalastajate Klubi Suure-Jaani Säga
MTÜ Ühtne Võhmaküla ja Külli Hiiemäe-Metsar
Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja PRIA Leader-programm
Eesti Noorsootöö Keskus
AS Põlluvara
Osaühing Paala
Eesti Kultuurkapital ning Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp
Eriline tänu kõigile headele abilistele – majutajad, toitlustajad,
kasvatajad, treenerid, juhendajad, programmide läbiviijad!

