PÕHJA-SAKALA VALLA LASTE JA NOORTE SUVEPROGRAMM 2022
Käes on suvi, rõõmus laste meel
Jookseks kohe õue, oleks pikalt teel.
Laagrisse või malevasse, sõpradega koos,
päevad palju lõbusamad, olles mänguhoos.
Ka sellel suvel soovime kõigile valla lastele ja noortele pakkuda sisukat suvise vaheaja veetmise
programmi Põhja-Sakala valla ja kõigi heade partnerite poolt. 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 laagrites 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 aktiivsed kõigest osa võtma ja tundke suvest rõõmu!
MAI


29. mai kl 11.00 lastekaitsepäevale pühendatud ülevallaline perepäev ”Parim pühapäev
perega” Suure-Jaani Noortekeskuse juures. Põnevad tegevused kogu perele – huvitegevuse
võimalused, esinemised, töötoad, õpilasfirmad, vinged atraktsioonid, vestlusringi külaliseks
Mihkel Raud. Ja ikka pühapäevased lemmikud pannkoogid.



29. mai kl 15 traditsiooniline Põhja-Sakala vallavolikogu ja vallavalitsus vs Põhja-Sakala
valla noortevolikogu JALGPALLIVÕISTLUS Suure-Jaani noortekeskuse väljakul

JUUNI:



01.06 kell 16.00 Suure-Jaani Tervisekoja õuel Lastekaitsepäev
17.-23. juuni XXV Suure-Jaani Muusikafestival. Selgi suvel saab jaanipäeva-eelsel ajal
Suure-Jaanist muusikalinn. Kaunid kontserdid ootavad teid kuulama. Vaata lähemalt:
www.muusikafestival.suure-jaani.ee

 20.-22. juuni puhkelaager Kõpu Krapsakad
Laager toimub Suure-Jaani noortekeskuses. Ööbitakse tubades ja madratsitel, laagriprogramm
sisaldab palju põnevaid tegevusi, mänge, sporti ja meeskonnaülesandeid. Soovitav vanusele 7-12
a. Osalustasu 35 €. Info laagri kohta: Marlen Silm (tel.56560903)


20. juuni – 21. juuni Minu esimene suvelaager
Tipu Looduskool ootab laagrisse 6-8aastaseid lapsi, kes tahaksid saada oma esimest tõelist
suvelaagri kogemust. Väike laagriliste arv (kuni 14 last) tagab turvalise ja mõnusa õhkkonna
ning piisava tähelepanu kõigile osalejatele. 2-päevane laager annab hea võimaluse katsetada
laagrielu ning kodust eemal ööbimist. Laager on nutivaba ja lastega tegelevad kogenud
juhendajad. Osalustasu 90€ Info: https://tipulooduskool.ee/products/lastelaagrid Lisainfo:
Dagmar Hoder, dagmar@tipulooduskool.ee, tel 5353 6961.
Registreerimine laagrisse Tipu looduskooli kaudu.


23. juuni Jaaniku Jalka Pilistvere jalgpalliplatsil. Traditsiooniline jalgpallivõistlus
Pilistvere rahvamaja eestvedamisel.



23. juuni Jaanipäeva tähistamine valla erinevates piirkondades – Võhma tervisepargis,
Suure-Jaani laululava juures, Sürgavere pargis, Kõpu laululava juures. Jälgige reklaami!

 27.-30 juuni Kildu ratsakeskuse ratsalaager
Ootame laagrisse lapsi, kes ei ole enam algajad, alates 12. eluaastast. 4-päevases laagris toimuvad
ratsatrennid ja tegeletakse hobustega. Toimub ka teoreetiline õpe. Õpitakse hobuhoolduse ja
ratsutamise tõdesid. Lisaks ratsutamisele on laagris ka muud laagritegevused- ujumine, lõkkeõhtu,
vankrisõit, kino jne. Osalustasu 240€
Lisainfo ja registreerimine: tel: 506 2283 või e-posti aadressil priit@kildu.ee


27. juuni -1. juuli PUHKELAAGER „MÜRSIKUD”
Laager toimub Kõpu koolimajas ja spordihoones. Ööbitakse koolimajas, laagriprogramm
sisaldab palju põnevaid tegevusi, seiklusi, sporti, laulu ja tantsu. Soovitav vanusele 7-11 a.
Osalustasu 60 €. Laagrijuhataja Marlen Silm, tel 5656 0903.
 27. juuni -8. juuli TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötavad Kõo, Kõpu ja Võhma piirkonna rühmad. Peale tööpäeva lõunasöök ja meelelahutus- või
koolitusprogramm. Töörühma võetakse noori, kellel vanust vähemalt 13 aastat. Abikäed on
oodatud spordiplatsidel, koristus- ja haljastustöödel. Osalustasu 15 €. Pärast registreerimist toimub
vajadusel töövestlus. Malevate koordinaator Tjorven Soomets (tel. 5159253)

JUULI
 01.-03. juuli Paemurru Talli ratsalaager
3-päevases laagris käime vähemalt kord päevas ratsutamas, õpime hobustega ümberkäimist ning
nende eest hoolitsemist, tutvume teiste tallis elavate taluloomadega, matkame, mängime
erinevaid mänge, räägime lõkkeõhtul hobujutte, käime ujumas jne. Osalustasu 170€
Registreerimine ja lisainfo telefonil 5661 7567 või merit.tokke@gmail.com


04.-07. juuli Kildu ratsakeskuse hobulaager.
Hobulaagris õpitakse hobust tundma nii teoreetiliselt kui praktliselt. Laagris tegeletakse
hobustega, õpitakse hobuste hooldamist ja tallitööd. Kindlasti tehakse ka esimesed
ratsutamised! Lisaks muud põnevad laagritegevused. Osalustasu 180€
Lisainfo ja registreerimine: tel: 506 2283 või e-posti aadressil priit@kildu.ee



4.-8. juuli Tipu looduskooli suvine noortelaager 13-18aastastele noortele,
Mõnusas 5-päevases laagris avastame loodust, matkame (nii kanuu-kui jalgsimatk),
meisterdame, naudime lõkkeõhtuid ja kokkame ühiselt. Arutleme maailmaasjade üle ja
seikleme. Päevad on täis erinevaid tegevusi, millest igaüks leiab endale midagi põnevat!
Info: https://tipulooduskool.ee/products/lastelaagrid Lisainfo: Dagmar Hoder,
dagmar@tipulooduskool.ee, tel 5353 6961. Registreerimine laagrisse Tipu looduskooli kaudu.
 4.-15. juuli TÖÖMALEV „NOORTELT NOORTELE”
Töötavad Suure-Jaani,Olustvere, Sürgavere, Vastemõisa ja Tääksi piirkonna rühmad. Peale
tööpäeva lõunasöök ja meelelahutus- või koolitusprogramm. Töörühma võetakse noori, kellel
vanust vähemalt 13 aastat. Abikäed on oodatud spordiplatsidel, koristus- ja haljastustöödel.

Osalustasu 15 €. Pärast registreerimist toimub vajadusel töövestlus. Malevate koordinaator
Tjorven Soomets (tel. 5159253)



08. juuli kell 20.00 Teater Seasaareteater "Koht" Suure-Jaani Tervisekoja terrassil



08.-09. juuli XXV Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat



18.-20. juuli Segasumma suvelaager
Linnalaagri stiilis laagris on sellel aastal pandud põhirõhk kergejõustikule ja laager toimub
Suure-Jaani staadionil. Päevas toimub 4 tundi erialast tegevust, laagrisse on oodatud nii poisid
kui tüdrukud. Treeningute vahel on lõunasöök ja meelelahutus. Ööbimine kodus. Transport
laagrisse ja koju lepitakse kokku pärast registreerimist. Osalustasu 30 €. Treenerid on PilleRiin Sepp ja Ann Randmäe, meelelahutuse eest vastutavad noorsootöötajad. Lisainfo: Marlen
Silm (tel.56560903)
 25.-28. juuli Kildu ratsakeskuse ratsalaager
Ootame laagrisse lapsi, kes ei ole enam algajad, alates 12. eluaastast. 4-päevases laagris
toimuvad ratsatrennid ja tegeletakse hobustega. Toimub ka teoreetiline õpe. Õpitakse
hobuhoolduse ja ratsutamise tõdesid. Lisaks ratsutamisele on laagris ka muud
laagritegevused- ujumine, lõkkeõhtu, vankrisõit, kino jne. Osalustasu 240€
Lisainfo ja registreerimine: tel: 506 2283 või e-posti aadressil priit@kildu.ee


25.-29. juuli Seikluslaager ”Tean, et suudan”
Igavuse alternatiiv on seiklus! Seikluslaager toimub Suure-Jaani Noortekeskuses. Programm
sisaldab seiklusi, väljasõite ja põnevaid ettevõtmisi. Osalustasu 60 €. Soovitav vanusele 1217 a. Lisainfo: Marlen Silm (tel.56560903)

AUGUST


01.-03. 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 10 eurot päev ja registreerimine laagrisse kuni 20. juulini. Lisainfo leitav
FB leheküljel MTÜ Ühtne Võhmaküla. Registreerimine: Külli Hiiemäe-Metsar, tel 5663 8669
(kunstilaagri juhendaja).


03.-05. august Suvine lastelaager Tipu Looduskoolis
Laagrisse oodatakse 9-12-aastaseid lapsi! 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. Registreerimine laagrisse Tipu looduskooli kaudu.



5.-7. august Suure-Jaani kodukandipäevad – jälgige reklaami



5.-7. august Ratsalaager Paemurru tallis
3-päevases laagris käime vähemalt kord päevas ratsutamas, õpime hobustega ümberkäimist
ning nende eest hoolitsemist, tutvume teiste tallis elavate taluloomadega, matkame, mängime

erinevaid mänge, räägime lõkkeõhtul hobujutte, käime ujumas jne. Osalustasu 170€
Registreerimine ja lisainfo telefonil 5661 7567 või merit.tokke@gmail.com


6. august Kõpu PizzaFest – võimalus veeta mõnus ja maitsev päev kaunis Suure-Kõpu
mõisapargis. Jälgige reklaami



6. august - 61. Suure-Jaani järvepidu – jälgige reklaami

 10.-12. august Pilistvere kihelkonna lastelaager Pilistvere pastoraadis.
Laager on mõeldud 7-12aastastele lastele. Laager keskendub loovusele, andes sellele piisavalt aega,
sama palju väärtuspõhine – kes me oleme, kus kohast tuleme. Peamiseks on kihelkonna noorte
lõimumine, et tulevik oleks tuntav ja sõbralik. Osalustasu 30 eurot. Info ja registreerimine: Carl
Heinrich Pruun 58370372/ c.h.pruun@gmail.com ja Laura Priivits 54597200/ l.priivits@gmail.com


12. august Pilistveres Perepäev – töötoad ja aktiivsed tegevused lastele ja vanematele.



15.-18.august Kildu ratsakeskuse ratsalaager
Ootame laagrisse lapsi, kes ei ole enam algajad, alates 12. eluaastast. 4-päevases laagris
toimuvad ratsatrennid ja tegeletakse hobustega. Toimub ka teoreetiline õpe. Õpitakse
hobuhoolduse ja ratsutamise tõdesid. Lisaks ratsutamisele on laagris ka muud
laagritegevused- ujumine, lõkkeõhtu, vankrisõit, kino jne. Osalustasu 240€
Lisainfo ja registreerimine: tel: 506 2283 või e-posti aadressil priit@kildu.ee

 19. August Võhma kogukonnapäev – jälgige reklaami
 20.august Sakalamaa saladused Pilistvere kihelkonnas – jälgige reklaami

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!
Seoses Ukraina sõjaga ei ole meil sellel aastal kahjuks võimalik oma laagreid korraldada Sürgavere
spordihoones, mis on hetkel Ukraina sõjapõgenike majutusasutus. Sellega seoses oleme muutnud
oma ööbimistega laagrite asukohti.
Kogu info Põhja-Sakala valla noorsootöö kohta leiate aadressilt: http://noortekas.suure-jaani.ee
LAAGRITESSE REGISTREERIMINE ALATES 1. JUUNIST kell 8.00 (v.a sündmused, kus
registreerutakse korraldajale – kunstilaager, Pilistvere laager, Tipu Looduskooli laagrid,
Kildu ja Paemurru Talli laagrid). Laps saab osaleda ühes laagris järgnevatest – Kõpu
Krapsakad, Mürsikud, Seikluslaager ”Tean, et suudan!”.
REGISTREERIMINE TOIMUB AINULT VEEBIPÕHISELT aadressil:
http://noortekas.suure-jaani.ee/suvelaagrid
Kui vajate veebikeskkonna kasutamisel abi, palun helistage Suure-Jaani Noortekeskuse tel
437 1382. Veebilink avatakse 1. 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:
Põhja-Sakala Vallavalitsus
Suure-Jaani Noortekeskus filiaalidega
AS Põlluvara
Suure-Jaani Kultuurimaja
Suure-Jaani Tervisekoda
Suure-Jaani Kool
Kirivere Kool
Kõpu Põhikool
Võhma Kool
Võhma Vabaaja keskus
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Suure-Jaani Haldus AS
Tipu Looduskool
Kildu ratsakeskus-külalistemaja
Paemurru Tall
Pilistvere kogudus
MTÜ Ühtne Võhmaküla ja Külli Hiiemäe-Metsar
Haridus- ja Noorteamet
Eesti Töötukassa
Eesti ANK ja noorte projektikonkurss ”Järgmine samm”
Põhja-Sakala valla noortevolikogu
Eriline tänu kõigile headele abilistele – majutajad, toitlustajad, kasvatajad, treenerid,
juhendajad, programmide läbiviijad!

