
PÕHJA-SAKALA VALLA 
LASTE JA NOORTE 

SUVEPROGRAMM  2018
Ootamas jälle üks laagrisuvi - 

kirju kui liblikatiib.
Valikuid palju on, tunne vaid huvi - 

seiklused ootavad siin!

� 4. august XXXI Vanad Olümpiaalad Suure-Jaani 
staadionil
Kergejõustikuvõistlus noortele algusega 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.

� 4. august Suure-Jaani 58. järvepidu
Väga väärika traditsiooniga suvepidu kutsub teid Suure-Jaani 
järve äärde kaunist augustiõhtut veetma! 
Meelelahutust pakub ansambel Hellad Velled.

� 7.-9. august Pilistvere kihelkonna lastelaager 
Pilistvere pastoraadis. Osalustasu 15 €. 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. Info ja registreerimine: 
Hermann Kalmus, tel 553 2789.

� 11. august Rohelise Jõemaa VIII suvemängud 
Vändra staadionil. Meeleolukatele spordimängudele on ooda-
tud kõik nii osalema kui kaasa elama!
 
� 12. august Lehola-Lembitu rannavolle 
naiste arvestuses algusega kell 10 ning meeste arvestuses 
algusega kell 14 Suure-Jaani järve ääres. 

� 16.-20. august - sõpruslinna Hajnowka noored on koos 
Valgevene noortega meil külas. Rahvusvaheline 
jalgpalliturniir Suure-Jaani CUP 2018. 

� 26. august 44. Põltsamaa Jõe suvemängud
Avatud spordivõistlus 15 erineval alal.

.........................................................................................

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 laagrid, kus 
registreerutakse korraldajale – kunstilaager, SK Tääksi jalgpalli-

laagrid, Pilistvere laager) ALATES  28. MAIST.
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 28. mail kell 8.

Laagrist osavõtumaks on võimalik tasuda 
Põhja-Sakala Vallavalitsuse arvelduskontodele: 

Swedbank  EE712200001120223591 
SEB pank  EE911010302008800000 

(palume kindlasti selgitusse märkida lapse nimi ja laagri nimi) 
Tasuda saab ka 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:

Eesti Höövelliist OÜ 
Tefire Group OÜ
Genoke Trading OÜ
Salva Kindlustuse AS
Põhja-Sakala Vallavalitsus
Spordiklubi Suure-Jaani United
Spordiklubi Tääksi
EELK Pilistvere Andrease kogudus
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 Kes-
kuse poolt elluviidav ESF kaasrahastatud programm „Tõrjutusris-
kis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ 
AS Põlluvara
Eesti Kultuurkapital ning Kultuurkapitali Viljandimaa ekspert-
grupp

Eriline tänu kõigile headele abilistele – majutajad, toitlustajad, 
kasvatajad, treenerid, juhendajad, programmide läbiviijad!

AUGU ST

Juba seitsmeteistkümnendat korda soovime kõigile valla lastele 
ja noortele pakkuda sisukat suvise vaheaja veetmise programmi, 
sedakorda siis Põhja-Sakala valla poolt. Käesoleval suvel pakume 
registrijärgselt meie vallas elavatele lastele juba toreda tradit-
sioonina 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!

�  26. mai  kl 8 -11 Suure-Jaani spinningupüügivõistlus 
2018 Suure-Jaani järve ääres. Registreerimine kell 7 - 8, 
oodatud nii väikesed kui suured kalamehed! 
Täpsem info: http://www.suurkala.ee/index.php?id=27

� 26. mai  XV Suure-Jaani valla GP VI etapp lauatennises 
Suure-Jaani Kooli võimlas. Toimub ka paarismäng. Võistluste  
pidulik lõpetamine.

� 26. mai algusega kl 11 42. Lehola Ratsu maleturniir 
Kildu Ratsakeskus-Külalistemajas.

� 27. mai algusega kl 11 LASTEKAITSEPÄEVA üritus 
”Parim pühapäev perega!”  Suure-Jaani noortekeskuse  juu-
res. Batuudid, mustkunstnik, maastikuvibu laskmine, skyjump, 
minifarm, pöörlev auto, näomaalingud jm põnevaid tegevusi 
nii suurtele kui väikestele – olete oodatud kogu perega osale-
ma, tutvustatakse ka piirkonna põnevaid huviringe! NB! Kõigi 
lemmikuid pannkooke pakutakse ka!

� 27. mai algusega kl 13 45. Lehola-Lembitu mängude 
tänavakorvpalli turniir meeste arvestuses Suure-Jaani noor-
tekeskuse väljakul.

� 27. mai  kl 15  JALGPALLIVÕISTLUS Põhja-Sakala val-
lavolikogu ja vallavalitsus vs Põhja-Sakala valla noored 
Suure-Jaani noortekeskuse juures.Euroopa Liit

Euroopa Sotsiaalfond
Eesti

tuleviku heaks
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� 2. juuni  45. Lehola–Lembitu mängude kergejõustiku-
võistlus algusega kell 10 Suure-Jaani kooli staadionil.

� 12.-16. juuni JALGPALLILAAGER 
Linnalaagri stiilis spordilaagris on põhirõhk jalgpallitreeningu-
tel. Päevas toimub 2 treeningut erinevatel piirkonna palliplat-
sidel. Laagrisse on oodatud poisid ja tüdrukud sünniaastaga 
2005 ja nooremad. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 
gruppides. Treeningute vahel lõunasöök ja meelelahutus. 
Ööbimine kodus. Transport laagrisse ja koju lepitakse kokku 
pärast registreerimist. Osalustasu 30 €. Treeninguid juhendab 
Sergei Vassiljev (tel 5191 3293).

� 13.-15. juuni Kõpu Krapsakad puhkelaager
Laager toimub Suure-Jaani noortekeskuses. Ööbitakse tuba-
des ja madratsitel, laagriprogramm sisaldab palju põnevat 
tegevust, sporti, laulu ja tantsu. Soovitavalt vanusele 7-12 a. 
Osalustasu  25 €. Laagrijuhataja Kalev Heli (tel 5660 3941).

LÕPUAKTUSED

Olustvere Põhikool    15. juuni kell 15
Kõpu Põhikool     16. juuni kell 14
Kirivere Kool     20. juuni kell 18
Suure-Jaani Kool    22. juuni kell 12
Võhma Kool     22. juuni kell 14
Suure-Jaani Gümnaasium   22. juuni kell 16

ÕNNITLUSED KÕIGILE KOOLI-
LÕPETAJATELE! TUULT TIIBADESSE!

� 16.-23. juuni Heliloojatele Kappidele pühendatud XXI 
Suure-Jaani Muusikafestival
Selgi suvel saab jaanipäeva-eelsel ajal Suure-Jaanist muusika-
linn. Kaunid kontserdid ootavad teid kuulama. Vaata lähemalt: 
muusikafestival.suure-jaani.ee
 
� 17. juuni Põhja-Sakala valla I laulu- ja tantsupidu 
„Peegeldus“ Suure-Jaani laululaval.

� 18.-29. juuni TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötab Kõo piirkonna rühm.  Töörühma võetakse noori, kellel 
vanust vähemalt 13 aastat. Abikäed on oodatud spordiplatsi-
del, koristus- ja haljastustöödel. Osalustasu 8 €. Pärast regist-
reerimist toimub töövestlus.
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� 18.-22. juuni  PUHKELAAGER „MÜRSIKUD” 
Laager toimub Sürgavere Spordihoones. Ööbitakse tubades, 
laagriprogramm sisaldab palju põnevat tegevust, erinevaid välja-
sõite, sporti, laulu ja tantsu. Soovitavalt vanusele 7-12 a. 
Osalustasu 50 €. Laagrijuhataja Marlen Silm (tel 5656 0903).

� 25. juuni - 6. juuli TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötab 4 rühma – Sürgavere, Olustvere, Suure-Jaani ja Vastemõi-
sa/Suure-Jaani.  Töörühmadesse võetakse noori, kellel vanust vä-
hemalt 13 aastat. Abikäed on oodatud spordiplatsidel, koristus- ja 
haljastustöödel. Osalustasu 8 €.

� 26.-28. juuni SK Tääksi JALGPALLILAAGER 
Laagrisse on oodatud  1.-2. klassi lapsed. Ööbimine Tääksi õpilas-
kodus. Lisaks treeningutele pakutakse ka vabaaja tegevusi. Osa-
lustasu 30 €. Treeninguid juhendab Indrek Jegorov, kes registree-
rib ka osalejad, tel 527 7566 või sktaaksi@gmail.com.

� 1. juuli XXIII Olustvere Pargipidu algusega kell 13.
Peole oodatakse kõiki, kes soovivad veeta imelise pühapäeva 
mõisakompleksi maalilises ümbruses.

� 2.-5. juuli SK Tääksi JALGPALLILAAGER 
Laagrisse on oodatud  3.-9. klassi lapsed. Ööbimine Tääksi õpilas-
kodus. Lisaks treeningutele pakutakse ka vabaaja tegevusi. Osa-
lustasu 45 €. Treeninguid juhendab Indrek Jegorov, kes registree-
rib ka osalejad, tel 527 7566 või  sktaaksi@gmail.com.

� 2.-14. juuli TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötab Võhma piirkonna rühm.  Töörühma võetakse noori, kellel 
vanust vähemalt 13 aastat. Abikäed on oodatud spordiplatsidel, 
koristus- ja haljastustöödel. Osalustasu 8 €.

� 7.- 8. juuli 43. Eesti omavalitsuste suvemängud Haapsalus. 
Kõik Põhja-Sakala valla parimad sportlased on võistlemas kodu-
valla eest. Täpsem info: http://www.joud.ee/

� 11.-13. juuli Segasumma suvelaager
Linnalaagri stiilis laagris on võimalik arendada ennast korvpalli, 
tantsu, robootikat või kergejõustikku 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 regist-
reerimist. Osalustasu 25 €. Tegevusi juhendavad korvpallitreener 
Helari Kitsnik, kergejõustikutreener Pille-Riin Sepp, tantsuõpetaja 
Leanika Mändmaa ja robootikaõpetaja Margus Mikkor.

13.-14. juuli Võhma XXII linnapäevad ja Kesk-Eesti laat 
Mõlemal päeval on avatud Noorteala. Noorsootöötajate ja 
malevlaste eestvedamisel toimuvad põnevad töötoad ning 
lõbusad ettevõtmised. Esimesel õhtul esinevad Justament ja 
Shanon ning teisel Sinu Naine ja Hellad Velled.

19.-23. juuli osaleme sõpruslinna Hajnowka kutsel jalgpal-
liturniiril Hajnowka 2018 Poolas 

22. juuli 45. Lehola-Lembitu mängude külade suvepäev 
Lõhavere linnamäel algusega kl 11. Osaleda saavad lisaks täis-
kasvanutele ka kõik meie vallas elavad lapsed ja noored. Kavas 
erinevad jõukohased alad. Külade päevade raames toimub 
jalgrattakross ja õhupüssi laskmine. 

30. juuli -1. august 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).

30. juuli- 3. august Seikluslaager koos sõprusvalla Jokioise 
noortega
Igavuse alternatiiv on seiklus! Seikluslaager toimub Sürgave-
re Spordihoones. Programm sisaldab põnevaid ettevõtmisi 
(paintballi turniir, seiklusmängud, seikluspargi külastus, 
väljasõidud ja mõnedki üllatused). Osalustasu 50 €. Soovitavalt 
vanusele 12-16 a. Laagri programmijuht Tjorven Soomets (tel 
515 9253).

30.  juuli - 12. august TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötab Kõpu piirkonna rühm.  Töörühma võetakse noori, kellel 
vanust vähemalt 13 aastat. Abikäed on oodatud spordiplatsi-
del, koristus- ja haljastustöödel. Osalustasu 8 €.

3.- 5. august  Põhja-Sakala valla kodukandipäevad 

3. august  45. Lehola-Lembitu mängude jalgpalliturniir 
algusega kell 18  Suure-Jaani kooli staadionil.

4. august 45. Lehola-Lembitu mängude kalapüük 
Suure-Jaani järvel. Registreerimine järve ääres kell 7 – 8,
võistlus kell 8 –11.




