31. juuli - 04. august SEIKLUSLAAGER koos sõprusvalla
Jokioise noortega
Igavuse alternatiiv on seiklus! Seikluslaager toimub Sürgavere
Spordihoones. Programm sisaldab seiklusi ja põnevaid ettevõtmisi (paintballi turniir, seiklusmängud, seikluspargi külastus
Türil, vibulahing, väljasõidud ja mõnedki üllatused).
Osalustasu 50 €. Soovitavalt vanusele 12-16 a.
Laagri programmijuht Mati Adamson (tel 503 9071).
4. - 6. august Suure-Jaani valla KODUKANDIPÄEVAD
4. august kell 18 Lehola-Lembitu mängude JALGPALLITURNIIR Suure-Jaani kooli staadionil.
5. august kell 8-11 Lehola-Lembitu mängude KALAPÜÜK
Suure-Jaani järvel. Registreerimine järve ääres kell 7 - 8.
5. august XXX VANAD OLÜMPIAALAD S-Jaani staadionil
Kergejõustikuvõistlus noortele algusega kl 10.30 ning põhivõistlus täiskasvanutele kl 13. Pikkade traditsioonidega võistlusest on võimalik osa võtta kõigil kohalikel sportlikel noortel.
Võistluse korraldaja Hugo Hommik, tel 5690 8877.
5. august SUURE-JAANI JÄRVEJOOKS
5. august SUURE-JAANI 57. JÄRVEPIDU
Väga väärika traditsiooniga suvepidu kutsub teid Suure-Jaani
järve äärde kaunist augustiõhtut veetma! Meelelahutust
pakub ansambel Hellad Velled.
13. august Lehola-Lembitu RANNAVOLLE naiste arvestuses
algusega kl 10 ning meeste arvestuses kl 14. Suure-Jaani järve
ääres.
17. - 21. august SÕPRUSLINNA HAJNOWKA noored on
koos Valgevene noortega meil külas. Rahvusvaheline
JALGPALLITURNIIR Suure-Jaani CUP 2017 (sünd 2004 ja
noorematele).
17. - 20. august VABAÕHUETENDUS „Lembitu – kroonimata kuningas” Lõhavere linnamäel.
19. - 20. august XIII KUHJAVERE KÜLATEATRITE PÄEVAD
Osaleb väga palju erinevaid näiteringe, põnevat vaatamist
jätkub kõigile. Korraldab Kuhjavere Külaselts.
Kontakt Urve Mukk (tel 5620 8466).

Suvelgi ootavad teid vastavalt oma programmidele
• Suure-Jaani Noortekeskus koos VABAAJAVÄLJAKUTEGA
• mitmed eelpool nimetamata üritused - jälgige reklaami!

Suure-Jaani valla laste ja noorte

SUVEPROGRAMM

ÜLDINFO

Laagritesse võetakse paraku vaid teatud hulk noori.
Kehtib reegel - kes ees, see sees!
Kogu info Suure-Jaani valla spordi- ja noorsootöö kohta
leiate aadressilt: http://noortekas.suure-jaani.ee
LAAGRITESSE REGISTREERIMINE
(v.a kunstilaager) alates 29. maist kell 8.
REGISTREERIMINE TOIMUB AINULT
SUURE-JAANI VALLAVALITSUSES,
helistades telefonil 43 55 444 või 43 55 436.
Laagrist osavõtumaks on võimalik tasuda
Suure-Jaani Vallavalitsuse arvelduskontodele:
Swedbank EE712200001120223591
SEB pank EE911010302008800000
(palume kindlasti selgitusse märkida lapse nimi ja laagri nimi)
Tasuda saab ka sularahas Suure-Jaani valla
raamatupidamisse Lembitu pst 42, II korrus, tuba 209.

2017

Õpikud ei köida enam,
sõbrad õues ootavad.
Päike kõrgel, ilm on kena,
suvelaagrid kutsuvad!

Suure-Jaani Vallavalitsus soovib juba kuueteistkümnendat korda
kõigile valla lastele ja noortele pakkuda sisukat suvise vaheaja
veetmise programmi. Käesoleval suvel pakume 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 ja tundke
suvest rõõmu!

Suvised sportimisvõimalused piirkonnas:

POLE MIDAGI PAREMAT SÜNDMUSTERIKASTEST
VAHEAJAPÄEVADEST!
ELAMUSTEROHKET JA MEELDEJÄÄVAT SUVE!
SUVE AITAVAD SISUKAKS MUUTA:

Eesti Höövelliist OÜ
Tefire Group OÜ
Genoke
Salva
Suure-Jaani Vallavalitsus
Spordiklubi Suure-Jaani United
Kalastajate Klubi Suure-Jaani Säga
MTÜ Ühtne Võhmaküla ja Külli Hiiemäe-Metsar
Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja PRIA Leader-programm
Eesti Noorsootöö Keskus
Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidav ESF kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
AS Põlluvara
Eesti Kultuurkapital ning Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp
Eriline tänu kõigile headele abilistele – majutajad, toitlustajad,
kasvatajad, treenerid, juhendajad, programmide läbiviijad!

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Suure-Jaani valla külad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sürgavere Spordihoone tänavakorvpalli- ja jalgpalliväljak
Sürgavere rannavolleplats
Paala tänavakorvpalli-, jalgpalliväljak ja rannavolleplats
Olustvere tänavakorvpalli- ja võrkpalliplats
Olustvere staadion
Suure-Jaani staadion
Suure-Jaani järveäärsed rannavolleplatsid
Suure-Jaani kunstmurukattega jalgpalliväljak
Suure-Jaani Noortekeskuse vabaajaväljak (tänavakorvpalli- ja paintballiväljak, skatepark, ronila, bmx rada,
labürint, minigolfi- ja liiklusväljak)
10. Kondase pargi lastemänguväljak, minikorvpalli- ja
võrkpalliväljak ning virgestusväljak
11. Suure-Jaani järveäärne discgolfi väljak
12. Kootsi küla rannavolleplats

13. Kootsi küla tänavakorvpalliväljak
14. Vastemõisa rannavolleplats, tänavakorvpalli- ja
jalgpalliväljak
15. Navesti küla võrkpalliplats ja korvpallisein
16. Ülde küla rannavolleplats
17. Taevere küla rannavolle- ja korvpalliplats
18. Sürgavere küla lastemänguväljak
19. Vastemõisa lastemänguväljak
20. Kobruvere lastemänguväljak ja rannavolleplats
21. Tääksi kooli juures asuv tänavakorvpalliväljak ja
võrkpalliplats
22. Tääksi kooli staadion
27. mai kell 8 -11 S-Jaani spinningupüügivõistlus 2017
Suure-Jaani järve ääres. Registreerimine kl 7 - 8, oodatud nii
väikesed kui suured kalamehed!

LÕPUAKTUSED
•

16. juuni Olustvere Põhikooli 9. klassi lõpuaktus
kell 15 Olustvere lossis

•

21. juuni Suure-Jaani Kooli 9. klassi lõpuaktus
kell 12

•

21. juuni Suure-Jaani Gümnaasiumi 12. klassi
lõpuaktus kell 16

ÕNNITLUSED KÕIGILE
KOOLILÕPETAJATELE!
TUULT TIIBADESSE!

2. juuli kell 13 XXII Olustvere Pargipidu.
Peole oodatakse kõiki, kes soovivad veeta imelise pühapäeva
mõisakompleksi maalilises ümbruses.
3. - 14. juuli TÖÖLAAGER „NOORTELT NOORTELE”
Töötab 4 rühma – Sürgavere, Olustvere, Suure-Jaani ja Vastemõisa/Suure-Jaani. Töörühmadesse võetakse noori, kellel
vanust vähemalt 13 aastat. Abikäed on oodatud spordiplatsidel, koristus- ja haljastustöödel. Osalustasu 8 €.
8. - 9. juuli 25. EESTI VALDADE SUVEMÄNGUD Vinnis
Kõik Suure-Jaani valla parimad sportlased on võistlemas
koduvalla eest. Täpsem info: http://www.joud.ee/

27. mai XIV Suure-Jaani valla GP VI etapp lauatennises
Suure-Jaani kooli võimlas. Toimub ka paarismäng. Võistluste
lõpetamine.

15. juuli kell 11 Lehola-Lembitu mängude külade
suvepäev Sürgavere külaplatsil. Osaleda saavad lisaks täiskasvanutele ka kõik meie vallas elavad lapsed ja noored – kavas
erinevad jõukohased alad. Külade päevade raames toimub
jalgrattakross ja õhupüssi laskmine.

27. mai kell 11 41. Lehola Ratsu maleturniir Suure-Jaani
kooli aulas.

15. juuli RAHVUSVAHELISE NOORTE PUHKPILLIORKESTRI
WERSALINKA kontsert Suure-Jaani koolis.

28. mai kell 11 LASTEKAITSEPÄEVA üritus ”Parim pühapäev perega!” Suure-Jaani noortekeskuse juures. Kiiking,
noortekeskuse MV seinaronimises, erinevad batuudid, elektriautod ja –mootorrattad, Robin Hoodi vibulaskmine, paintballi
täpsuslaskmine ja palju põnevaid tegevusi nii suurtele kui
väikestele – olete oodatud kogu perega osalema, tutvustatakse ka piirkonna põnevaid huviringe!
NB! Kõigi lemmik Pipi tuleb ka!

17. - 19. juuli SEGASUMMA SUVELAAGER
Linnalaagri stiilis laagris on võimalik arendada ennast lauatennist, robootikat, breiktantsu või kergejõustikku harrastades.
Päevas toimub 4 tundi erialast tegevust, laagrisse on oodatud
nii poisid kui tüdrukud. Tegevuste vahel lõunasöök ja meelelahutus, ööbimine kodus. Korraldajad tagavad transpordi laagrisse ja koju. Osalustasu 20 €. Tegevusi juhendavad lauatennise
treener Antti Evert, kergejõustikutreener Pille-Riin Sepp, breigiõpetaja Marek Tamm ja robootikaõpetaja Margus Mikkor.

28. mai kell 13 44. Lehola-Lembitu mängude tänavakorvpalli turniir meeste arvestuses Suure-Jaani noortekeskuse
väljakul .
28. mai kell 15 JALGPALLIVÕISTLUS S-Jaani vallavolikogu ja
vallavalitsus vs S-Jaani noored. S-Jaani noortekeskuse juures.
4. juuni kell 10 Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani kooli staadionil.
12. - 16. juuni JALGPALLILAAGER
Linnalaagri stiilis spordilaagris on põhirõhk jalgpallitreeningutel. Päevas 2 treeningut erinevatel piirkonna palliplatsidel.
Laagrisse on oodatud poisid ja tüdrukud sünniaastaga 2004 ja
nooremad. Treeningud toimuvad vanusegruppides. Treeningute vahel lõunasöök ja meelelahutus. Ööbimine kodus.
Korraldajad tagavad transpordi laagrisse ja koju. Osalustasu
25 €. Treeninguid juhendab Sergei Vassiljev (tel 5191 3293).

17. - 23. juuni Heliloojatele Kappidele pühendatud XX
Suure-Jaani MUUSIKAFESTIVAL. Selgi suvel saab jaanipäevaeelsel ajal Suure-Jaanist muusikalinn. Kaunid kontserdid ootavad
teid. Vaata lähemalt: muusikafestival.suure-jaani.ee
19. - 23. juuni PUHKELAAGER „MÜRSIKUD”
Laager toimub Sürgavere Spordihoones. Ööbitakse tubades,
laagriprogramm sisaldab palju põnevat tegevust, erinevaid väljasõite, sporti, laulu ja tantsu. Soovitavalt vanusele 7-12 a.
Osalustasu 40 €. Laagrijuhataja Egle Sild (tel 5377 7851).
26. - 30. juuni Sõbrad Hiinast
Võtame vastu Olustvere Põhikooli sõbrad Anji koolist Hiinast.

20. - 24. juuli osaleme sõpruslinna Hajnowka kutsel jalgpalliturniiril Hajnowka 2017 Poolas.
24. - 26. 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 ja registreerimine:
Külli Hiiemäe-Metsar, tel 5663 8669 (kunstilaagri juhendaja).

