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SISSEJUHATUS 
 

 

Suure-Jaani valla arengukavas 2007-2015. a on valla arengu valdkondadest ühena välja 

toodud ettevõtluskeskkonna areng ja turism.  

 

Töö eesmärgiks oli koostada Suure-Jaani valla ettevõtluse arengukava, mille sihiks on aidata 

kaasa valla sotsiaal-majanduslikule arengule läbi kohaliku koostööpartnerluse ja projektide, 

mis keskenduvad ettevõtluskeskkonna parandamisele ja ettevõtete konkurentsivõime 

tõstmisele ning mis oleks ühtlasi aluseks edasiste tegutsemissuundade ja prioriteetide valikul. 

Arengukava tegevuskava on koostatud kaheksaks aastaks – visioon ulatub aastani 2020. 

 

Arengukava analüüsib valla ettevõtluse praegust olukorda ja kirjeldab arenguvisiooni, 

pikaajalisi eesmärke, prioriteete ning nende täitmiseks vajalikke tegevussuundi. Arengukava 

eesmärgiks on määratleda konkreetsed arenguprioriteedid, millel on mõõdetavad eesmärgid. 

 

Käesolevas arengukavas on omavalitsust käsitletud kui soodsa ettevõtluskeskkonna 

kujundajat ja mitte ettevõtlusega tegelevat organisatsiooni. Oma tegevuse kaudu on Suure-

Jaani vallavalitsusel võimalus luua atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis aitab kaasa uute 

ettevõtete tekkimisele valda. 

 

Ettevõtluse arendamise vajadust, läbi mille parandatakse valla sotsiaal-majanduslikku 

olukorda, rõhutab ka valla eelarve, kuhu suurem osa tuludest laekub füüsilise isiku 

tulumaksust. Seega on oluline parandada valla sotisaal-majanduslikku olukorda, mis aitab 

suurendada valla eelarvesse laekuvaid tulusid. 

 

 



Suure-Jaani valla ettevõtluse arengukava  2012-2020 
 

4 
 

 

KOHALIK OMAVALITSUS JA ETTEVÕTLUS 
 

 

Inimeste heaolu ja elukeskkonna kvaliteet sõltub suuresti riigi majanduslikust arengutasemest. 

Kuna majanduslik aktiivsus on märksa kõrgem Eesti suuremates keskustes, on regionaalse 

arengu seisukohast eriti oluline, et väheneva rahvastiku ja tulubaasiga vallad panustaksid 

tugevalt oma ettevõtluskeskkonna arendamisse. Selles on suur roll kohalike omavalitsuste, 

olemasolevate ettevõtete ning potentsiaalsete ettevõtjate koostööl. Olulised on kohaliku 

võimu ja avaliku sektori hoiakud ning suhtumine ettevõtlusesse ja ettevõtjasse, mis eeldab 

konkreetset visiooni piirkonna pikemast arenguperspektiivist. Eesmärk on leida võimalusi 

investeeringute ligimeelitamiseks, tagades sealjuures maakasutuse, planeeringute, ehitamise ja 

bürokraatiaga seotud asjaajamise paindlikkuse ja kiiruse.  

 

Kohalik omavalitsus omab juhtivat rolli ettevõtlust soodustava keskkonna loomisel, võttes 

selleks tarvitusele erinevaid meetmeid. Tegevuse sisuks võib olla poliitilise ja seadusliku toe 

tagamine, finantsmeetmed või spetsiifilised ettevõtlust ja eelkõige innovatsiooni toetavad 

tugiteenused (nt nõustamine, tehnoloogiaalase oskusteabe andmise soodustamine, füüsilise 

keskkonna pakkumine, juurdepääs andmebaasidele jms). Kohaliku initsiatiivi ärgitamiseks on 

oluline lisaks tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri seisund, asukoha kättesaadavus ja 

logistikateenuste kvaliteet ning üldine turvalisus. Samuti soodustab ettevõtlikkust avatud ja 

usalduslik suhtlus ametnike ja vallakodanike – sh tegusate noorte – vahel, vahendamaks 

informatsiooni kõikvõimalike koostöö- ja toetusvõimaluste ning -vajaduste kohta.    

 

Oma keskse positsiooni ja laialdase koostöövõrgu tõttu on vallavalitsuse ülesanne olla 

eestvedaja kohaliku ettevõtluse arenguliste küsimuste lahendamisel ja vastavate tegevuste 

ellukutsumisel, misläbi aidatakse kaasa elanike elukvaliteedi tõstmisele ja tasakaalustatud 

piirkondlikule arengule. 

 

METOODIKA 
 

Suure-Jaani ettevõtluse arengukava koostasid koostöös Suure-Jaani Vallavalitsus, ettevõtluse 

arendamise töörühm ja praktikandid Tartu Ülikoolist. Andmed saadi peamiselt Eesti Maksu- 

ja Tolliametisse ning Äriregistrisse päringute esitamise tulemusel või Statistikaameti 

koduleheküljelt, aga ka erinevate uuringute jm dokumentide põhjal. Lisaks kasutati 

ettevõtluse töörühma protokolle ja teisi asjassepuutuvaid suulisi andmeid vastavasisulistelt 

koosolekutelt ja nõupidamistelt. 
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ARENGU LÄHTEKOHAD JA HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

Tööturg ja tööhõive analüüs 
 

2011. aasta 1. jaanuari seisuga elab Statistikaameti andmetel Suure-Jaani vallas 6171 

elanikku, kellest 1219 elab Suure-Jaani linnas. Elanike arvu poolest on suuremad veel 

Olustvere alevik, kus elab 2011. aasta 27. juuli seisuga 448 elanikku, Vastemõisa küla 428 

elanikuga ning Sürgavere küla 387 elanikuga. 2011. aasta seisuga on Suure-Jaani vallas 3764 

tööealist* elanikku, mis moodustab 65% kogu elanikkonnast. Tööeast nooremaid on 15% 

ning pensioniealisi 20%. Registreerituid töötuid Töötukassa andmetel on Suure-Jaani vallas 

30.04.2011 seisuga 218, mis moodustab ligikaudu 6% kogu valla tööjõust ning jääb sellega 

alla Viljandimaa keskmisele (7,6%). 

Paljud vallaelanikud käivad tööle Viljandisse ja seda eriti Viljandi linnaga piirnevate külade 

elanikud, vähem käiakse Pärnusse. Valla siseselt käiakse rohkem tööl Suure-Jaanis. Paljud 

noored on tööle asunud aga ka Tallinna. 

*Tööealised on siin 16 - 63 aastased 

 

 

 

 

Ettevõtted ja ettevõtjad Suure-Jaani vallas 
 

Äriregistri andmetel on Suure-Jaani valla territooriumil 2011. aasta seisuga registreeritud 215 

ettevõtet ja 249 füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE). Eesti Maksu- ja Tolliameti järgi 2010. 

aastal aga 188 ettevõtet ja 102 FIE-t. Andmete erinevus on märgatav, mistõttu edasiseks 

analüüsiks on valitud vaid ühed – Maksu- ja Tolliameti andmed. 

Kui välja arvata FIE-de tegevus, kellest suurem osa tegutsevad põllumajanduses, on Suure-

Jaani vallas mahukaimaks tegevusvaldkonnaks töötlev tööstus, mis hõlmab ligikaudu 44% 

valla peamistest ettevõtlussuundadest töökohtade arvu poolest ning moodustab 65% 

peavaldkondade kogukäibest. Töötleva tööstuse tegevusaladeks Suure-Jaani vallas on 

muuhulgas saematerjali tootmine, kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine 

ning liha- ja linnulihatoodete tootmine. Olulisemateks tööandjateks on ka põllumajanduse ja 

ehituse valdkonnad. Valla suuremad ettevõtted on toodud tabelites 1, 2 ja 3. 
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Tabel 1. Suure-Jaani valla suuremad ettevõtted töötajate arvu alusel (Eesti Maksu- ja Tolliamet 2011). 

Ettevõte Tegevusala 
Töötajaid 

2009 
Töötajaid 

2010 

OÜ Eesti Höövelliist Saematerjali tootmine 105 105 

AS Sakala Saeveski Saematerjali tootmine 45 69 

Sürgavere Põllumajandusühistu Piimakarjakasvatus 53 50 

OÜ Paala Piimakarjakasvatus 39 40 

OÜ Amikor TR Ajutise tööjõu rent 9 28 

OÜ Markatrin Muud eriehitustööd 10 22 

AS Suure-Jaani Haldus 
Auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine 

13 14 

OÜ Suure-Jaani Vorstitööstus Liha- ja linnulihatoodete tootmine 14 14 

Aja Nägu OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 4 13 

OÜ Kendra* Hoonete üldpuhastus 9 12 

OÜ Horentica* Kaubavedu maanteel 14 12 

OÜ Sallendor 
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, 
suvilad, majad) ja nende elementide 
tootmine  

10 10 

Taisto Bussid AS* Sõitjate muu maismaavedu 10 10 

Põllumajandusteenuste OÜ 
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; 
õlitaimeseemnete kasvatus 

10 10 

* Registreeritud Suure-Jaanis, kuid tegevus toimub mujal 

Kui töötajate arvus (tabel 1) on kahe aasta võrdluses toimunud erinevaid muutusi suurenemise 

ja vähenemise suunas, siis kõigil tabelis 2 toodud ettevõtetel kasvas käive 2010. aastal 

võrreldes sellele eelnenud aastaga, kohati väga oluliselt. 

 

Tabel 2. Suure-Jaani valla suuremad ettevõtted käibe alusel (Eesti Maksu- ja Tolliamet 2011). 

Ettevõte Tegevusala 
Käive 2009 

(EEK) 
Käive 2010 

(EEK) 
Käibe 
kasv  

OÜ Eesti Höövelliist Saematerjali tootmine 181 253 331 224 305 181 23,8% 

AS Sakala Saeveski Saematerjali tootmine 47 277 264 96 774 821 104,7% 

Taisto Bussid AS* Sõitjate muu maismaavedu 26 821 211 29 667 045 10,6% 

OÜ Amikor TR Ajutise tööjõu rent 6 162 941 20 316 953 229,7% 

Põllumajandusteenuste 
OÜ 

Teravilja- (v.a riis) ja 
kaunviljakasvatus; 
õlitaimeseemnete kasvatus 

12 819 540 18 308 544 42,8% 

Sürgavere 
Põllumajandusühistu 

Piimakarjakasvatus 13 447 357 17 456 717 29,8% 

Aja Nägu OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 9 979 574 15 061 029 50,9% 

OÜ Horentica* Kaubavedu maanteel 11 374 445 14 273 718 25,5% 

OÜ Paala Piimakarjakasvatus 11 102 771 14 156 138 27,5% 

OÜ Markatrin Muud eriehitustööd 5 512 000 14 078 000 155,4% 

OÜ Erkki Puit 
Metsamajandust abistavad 
tegevused 

4 395 678 11 443 904 160,3% 

AS Suure-Jaani Haldus 
Auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine 

9 098 385 10 890 218 19,7% 

* Registreeritud Suure-Jaanis, kuid tegevus toimub mujal 
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Tabel 3. Suure-Jaani valla suuremad ettevõtted valdkondade alusel (Eesti Maksu- ja Tolliamet 2011). 

Valdkond Ettevõte 
Töötajate 
arv 2010 

Käive 2010 
(EEK) 

Põllu- ja metsamajandus Sürgavere Põllumajandusühistu 50 17 456 717 

OÜ Paala 40 14 156 138 

Põllumajandusteenuste OÜ 10 18 308 544 

OÜ Erkki Puit 3 11 443 904 

Töötlev tööstus OÜ Eesti Höövelliist 105 224 305 181 

AS Sakala Saeveski 69 96 774 821 

OÜ Sallendor 10 7 674 549 

OÜ Eek Mehaanika 8 1 077 188 

Ehitus OÜ Markatrin  22 14 078 000 

Aja Nägu OÜ  13 15 061 029 

Hulgi- ja jaekaubandus OÜ Kruuse 8 8 294 328 

Hakuna Matata 7 5 115 252 

Silky Ways OÜ 1 5 352 724 

Veondus ja laondus Taisto Bussid AS 10 29 667 045 

OÜ Horentica 12 14 273 718 

OÜ Lehola Varahaldus 8 6 678 124 

OÜ Turbus Line 8 5 358 010 

Haldus- ja abitegevused OÜ Amikor TR 28 20 316 953 

OÜ Kendra 12 3 955 327 

FaunaProject OÜ  7 2 574 743 

 

 

Valdkondade olukord ja mõjutegurid 

 
Suure-Jaani valla peamised ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandus, metsamajandus, hulgi- ja 

jaekaubandus, ehitus, töötlev tööstus ning turism. Kui teiste valdkondade näitajad pärinevad 

Eesti Maksu- ja Tolliametist, siis turismi puudutavad andmed on saadud Majandustegevuse 

registrist 2011. aasta seisuga, kuid puudub ülevaade käivetest ja töötajate arvust. Tuleb 

märkida, et ka FIE-de tegevust käsitletakse järgnevatest valdkondadest eraldi, peatüki lõpus. 

 

 

Põllumajandus 

Põllumajandus on Suure-Jaani vallas üheks levinumaks tegevusvaldkonnaks, mis katab veidi 

üle veerandi valla peamistest ettevõtlussuundadest ning millega tegeles 2010. aastal kokku 23 

ettevõtet. Peamisteks tegevusaladeks põllumajanduses on aiandus, segapõllumajandus, 

teraviljakasvatus ja piimakarjakasvatus. Suuremad ettevõtted on Sürgavere 

Põllumajandusühistu, OÜ Paala ning Põllumajandusteenuste OÜ. 

Ressursid 

Haritavat maad on vallas kokku 15 219 ha. Suure-Jaani linna ja Olustvere aleviku ümbruses 

paiknevad kõrge boniteediga põllumaad (hindepunkt on üle 50, võrdluseks Eesti keskmine 



Suure-Jaani valla ettevõtluse arengukava  2012-2020 
 

8 
 

mullahindepunkt on 41), mis soodustavad vallas põllumajanduse arengut. Suure-Jaani valla 

üldplaneeringu alusel peavad need ka edaspidi jääma põllumajanduslikku kasutusse. 

 

 
 

Joonis 1. Põllumajanduse valdkonna ettevõtete ja töötajate arvude võrdlus aastatel 2000-2010 

(Eesti Maksu- ja Tolliamet 2011).  

 

 

Jooniselt 1 võib näha, et põllumajanduses on ettevõtete arv olnud pea pideval kasvutrendil,  

eriti just viimastel majanduslanguse aastatel (2009 ja 2010). Töötajaid on samal ajal 

mõnevõrra vähemaks jäänud. Välja toodud suuremate ettevõtete käibed vastavas sektoris on 

erineva tempoga kasvanud (vt joon 6); Sürgavere Põllumajandusühistu käive on 2008. aastal 

küll senistest suurim, peale langust on saavutatud uuesti maksimumilähedane tulemus, 

sealjuures on kaasnenud aga töötajate arvu vähenemine.     

 

 

 

Metsamajandus 

Metsamajandus moodustab valla peamistest tegevusvaldkondadest ligikaudu 6% ning sellega 

tegeles 2010. aastal 19 ettevõtet. Peamisteks tegevusteks antud valdkonnas on metsakasvatus 

ja metsavarumine. Kõik metsanduse ettevõtted on väikese töötajate arvuga, kuid suurima 

käibega olid 2010. aastal OÜ Erkki Puit ning Edian OÜ. 

 

Ressursid 

Metsamaa võtab enda alla 34 516 ha. Majanduslikult kasutatav mets on riigi- ja 

eraomanduses. Suur osa metsast on looduskaitse nõuetest tulenevalt piiratud majandusliku 

kasutusega. Suure-Jaani lähiümbruse metsad on kasutusel eelkõige rohelise vööndi metsana, 

mida kasutatakse eeskätt puhkemajanduslikul otstarbel. 
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Joonis 2. Metsamajanduse valdkonna ettevõtete ja töötajate arvude võrdlus aastatel 2000-

2010 (Eesti Maksu- ja Tolliamet 2011).  

 

Nagu põllumajanduses, on ka metsamajanduse valdkonnas ettevõtete arv viimastel aastatel 

kasvanud (joon 2). Töötajate arvus toimus suurem positiivne hüpe 2010. aastal. Suurematest 

ettevõtetest kolmekordistas metsavarumisega tegelev Edian OÜ oma käivet kolm korda 

võrreldes esimese tegevusaastaga 2009.  

 

 

Hulgi- ja jaekaubandus 

Hulgi- ja jaekaubanduses tegutses Suure-Jaani vallas 2010. aastal 20 ettevõtet, moodustades 

töötajate arvu poolest ligi 7% kõigist peamistest tegevusvaldkondadest. Peamisteks 

tegevusteks on põllumajandussaaduste, toidu- ning tööstuskaupade müük. Suurimaks 

ettevõtteks kaubanduse alal on mootorikütuse jaemüügiga tegelev OÜ Kruuse. 

 

Ressursid 

Kaubeldavate põllumajandussaaduste tootmist vallas soodustab kõrge mullaviljakusega 

põllumaade olemasolu. 
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Joonis 3. Hulgi- ja jaekaubanduse valdkonna ettevõtete ja töötajate arvude võrdlus aastatel 

2000-2010 (Eesti Maksu- ja Tolliamet 2011).  

 

Võrreldes käesoleva sajandi esimese kümnendi keskpaiga madalama seisuga on hulgi- ja 

jaekaubanduses ettevõtete arv taas tõusma hakanud, viimasel aastal kahekordistus ka töötajate 

arv (joon 3). Positiivsete muutustega on kaasnenud märgatav käibe kasv võrreldes 2009. 

aastaga (vt joon 6). Samal ajal on mitmel valdkonna ettevõttel olnud viimastel aastatel ka 

käibelangusi. Kuus aastat hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas mittetegev olnud, kuid 2010. 

aastal konkurentidest märksa suurema käibega OÜ Kruuse tegutseb mootorikütuse alal ning 

pakub tööd 8 inimesele.  

 

 

 

Ehitus 

Ehitusega oli Suure-Jaani vallas 2010. aastal seotud 22 ettevõtet, moodustades veidi üle 15% 

peamistest tegevusvaldkondadest. Aja Nägu OÜ on Suure-Jaani suurim hoonete ehitusega 

tegelev ettevõte, eriehitustöid teostavatest ettevõtetest on suurim OÜ Markatrin. 
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Joonis 4. Ehituse valdkonna ettevõtete ja töötajate arvude võrdlus aastatel 2000-2010 (Eesti 

Maksu- ja Tolliamet 2011).  

 

Jooniselt 4 nähtuvad ehituse valdkonna positiivsed trendid. Vaatamata majanduslangusele on 

nii ettevõtete kui ehituses hõivatute arv kasvanud, samuti kasvas summaarne käive jõudsalt 

2009. aastani, peale mida on väikese langusega jäädud sarnasele tasemele (vt joon 6). On ka 

käibes ja töötajate arvus kaotajaid, kuid suured ettevõtted Aja Nägu OÜ ja OÜ Markatrin on 

mõlemaid edukalt kahe- või kolmekordistanud võrreldes eelnevate aastatega.   

 

 

 

Töötlev tööstus  

Töötlev tööstus on kohalikul tööturul suurim tööandja – selles tegevusvaldkonnas hõivatud 

moodustavad ligikaudu 44% peamiste valdkondade tööjõust. Suurimateks ettevõteteks on 

saematerjali tootmisega tegelevad AS Sakala Saeveski ning OÜ Eesti Höövelliist.  

 

Ressursid 

Metsamaad on Suure-Jaani vallas 34 516 ha, kuid sellest suur osa on looduskaitse nõuetest 

tulenevalt piiratud majandusliku kasutusega. Lisaks on haldusreform lõpetamata, mistõttu on 

palju maad riigi omanduses. 
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Joonis 5. Töötleva tööstuse valdkonna ettevõtete ja töötajate arvude võrdlus aastatel 2000-

2010 (Eesti Maksu- ja Tolliamet 2011).  

 

Töötleva tööstuse valdkonna ettevõtete arv jääb kõigile eelpool kirjeldatud valdkondadele alla 

ja on ka just viimasel aastal langusetrendil, kuid see-eest on töötajate arv valla lõikes 

vaieldamatult suurim (joon 5) ning samuti käive, mis näitab majanduslangusest väljatulekul 

hüppelist kasvu (vt joon 6). Kaks suurt saematerjali tootvat ettevõtet – OÜ Eesti Höövelliist ja 

AS Sakala Saeveski – on stabiilselt tegutsenud, esimene neist pidevalt käivet kasvatanud ja 

mitmendat aastat enam kui sajale inimesele tööd andnud, teine peale majanduslangust uuesti 

möödunud kümnendi keskme kõrgeimate tulemusteni jõudmas ning töötajaskonda oluliselt 

suurendanud. 

  

 

Joonis 6. Kirjeldatud valdkondade käivete võrdlus aastatel 2000-2010 (Eesti Maksu- ja 

Tolliamet 2011).  
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Joonisel 6 toodud graafik võrdleb ja võtab kokku Suure-Jaani valla peamiste 

tegevusvaldkondade (v.a. turism) käibed 2000. kuni 2010. aastani. Märkida võib pea kõikide 

valdkondade sissetulekute suurenemist viimase paari aasta jooksul, kusjuures töötleva 

tööstuse näitajad eristuvad siinkohal teistest väga oluliselt, tõestamaks selle valdkonna 

edukust ja olulist rolli valla ettevõtluses. Samas esineb kõigis kirjeldatud valdkondades  

firmasid, kelle käive on langenud või kes on majandustegevuse 2010. aastaks peatanud.  

 

Turism 

Majandustegevuse registri andmetel tegutseb Suure-Jaani vallas 6 turismiettevõtjat: OÜ 

Vimco Grupp, Energia talu, Arula Aidad OÜ, Vana Postimaja kodumajutus, Suurekivi Mõis 

OÜ ja Sürgavere Spordihoone hostel. Suuremad toitlustuskohad on kohvik Arturi Juures, 

Suure-Jaani kohvik ja külalistemaja, Olustvere lossikohvik, Vanaõue Puhkekeskus ning 

Kõidama baar. 

 

Ressursid 

Suure-Jaani vallal on geograafiliselt hea asukoht Viljandimaa loode- ja põhjaosas. Soodne on 

lähedus Pärnuga, kus SPAdes ja sanatooriumides viibib palju välisturiste. Vabariikliku turismi 

sihtalade kava jaotuse järgi asub vald Jõemaa piirkonnas, kus soovitatakse arendada orduajaga 

seonduvaid turismitooteid. 

 

Olulised vaatamisväärsused vallas on Olustvere mõisa kompleks ja sealsed ekspositsioonid 

(puuhobuste kogu, topiste kogu, antiikmööbli kogu) ning teemakojad, Lõhavere linnamägi, 

heliloojate Kappide Majamuuseum, Mart Saare majamuuseum Hüpassaares, Lubjassaare 

talumuuseum, osa Soomaa Rahvuspargist, Suure-Jaani kirik, Suure-Jaani kalmistu, Lõhavere 

mõis, Lahmuse mõisakompleks, mälestusmärk Vabadussõjas langenuile, Suure-Jaani järv. 

Olustvere lossis asub ka turismiinfokeskus ning läheduses tähetorn Orion. 

Lisaks asub vallas kümme kaitseala/parki: Lahmuse park, Lõhavere park, Olustvere park ja 

Sürgavere park ning Lehtsaare looduskaitseala, Navesti Maastikukaitseala, Papioru 

maastikukaitseala, Parika looduskaitseala, Saarjõe maastikukaitseala ja Soomaa rahvuspark. 

Üksikobjektidest asuvad vallas Labidakivi, Lahmuse kivi, Lemmjõe tamm, Lepakose 

rändrahn, Linnamäe rändrahn, Murru pärnad, Paksu suurkivi, Rõngu kivi, Rõugu kivi ja 

Tammeveski kivi. 

 

FIE-d 

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel oli aastal 2009 Suure-Jaani vallas registreeritud 122 FIE-

t (kellest 30 ainult välis- või muu tulu saajad), koguettevõtlustuluga 2,9 mlj EEK. 2010. aastal 

oli FIE-sid 102 (sh ainult välis- ja muu tulu saajaid 20) ja nende ettevõtlustulu summeerituna 

3,9 mlj EEK. Kõikuv FIE-de arv neil aastail võib olla tingitud sellest, et 2009. aasta jooksul 

pidid kõik maksukohustuslaste registris registreeritud FIE-d ja vabakutselised loovisikud 

esitama kandeavalduse enda ümberregistreerimiseks äriregistrisse. Sellega seoses kustutati 
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ümberregistreerimata FIE-d aasta lõpu seisuga maksukohustuslaste registrist, samas võisid 

nad muuta ettevõtlusvormi osaühinguks vms.   

 

 

Ettevõtluse areng valla lähimas ümbruskonnas 

 

Administratiivselt ümbritsevad Suure-Jaani valda Kõpu, Pärsti, Saarepeedi, Kolga-Jaani ja 

Kõo vald ning Võhma linn Viljandimaalt, Vändra ja Tori vald Pärnumaalt ning Türi vald 

Järvamaalt. 

o Kõpu vald – suure osa valla territooriumist, üle kolmandiku, moodustab Soomaa 

Rahvuspark, millel on oluline turismipotentsiaal kogu vallale. Piirkonnas areneb ka 

põllumajanduslik tootmine, puidutööstus ning metsamajandus. 

o Pärsti vald – suuremad tööstusettevõtted vallas tegelevad turba tootmisega, 

põllumajandusettevõtted loomakasvatusega (sh hobuse- ja karusloomakasvatused). Üks 

esimesi ettevõtjaid vallas peab edukalt turismitalu. 

o Saarepeedi vald – linnalähedase asukoha tõttu on ettevõtluse tase Saarepeedi vallas 

suhteliselt kõrge. Saarepeedi valla ettevõtjad tegelevad puidutöötlemise, põllumajanduse, 

lihatöötlemise ning kaubanduse ja teenindusega.  

o Kolga-Jaani vald – peamiselt tegeletakse põllumajandusliku tootmisega. Vallas on 

arvestatav turbavaru; Võrtsjärvel tegutsevad kalurid. 

o Kõo vald – valla majandus põhineb põllumajandusel ja suuremateks tööandjateks on 

põllumajanduslikud osaühingud. Esineb ka turismitegevust ja kaubandust. 

o Võhma linn – tegutsevad mitmed  väikeettevõtted, näiteks Šveitsist Eestisse elama asunud 

perekond Wüthrichi poolt juhitav küünlavabrik — OÜ Eesti Valgus. Teised linna 

olulisemad ja tuntumad äriühingud on AS Largo (mahlad, karastusjoogid), OÜ Gift Line 

(käsitöökaartide tootmine, trükiteenused, ekskursioonid tehases), OÜ Baliset (moodul- 

ning elementmajade tootmine), OÜ Vivaro (saekaater) ning OÜ Prenton (metsamaterjali 

ülestöötamine ja transport). 

o Vändra vald – vallas asuvate ettevõtete peamised tegevusvaldkonnad on metsamajandus ja 

puidu töötlemine, jae- ja hulgikaubandus, põllumajandus ning transpordivahendite hooldus 

ja remont. Lisaks tegeletakse turismiga, millel on suur arenguperspektiiv. 

o Tori vald – suurimaks tööandjaks on põllumajandus, seejärel teenindus; arenema on 

hakanud turismindus (nt kanuu- ja rabamatkad). 

o Türi vald – peamine osa valla ettevõtetest on koondunud Türi linna ja selle 

lähialadele. Kõige rohkem tegutseb linnas osaühinguid, kelle levinumateks tegevusaladeks 

on jaekaubandus, järgnevad puidu- ja metsatöötlemine ning metallitööstus. Suur osatähtsus 

on füüsilisest isikust ettevõtjatel. Valla maapiirkondades on peamisteks tegevusaladeks 

põllumajandus ja metsamajandus, vähemal määral tööstus, kaubandus ja äriteenused. 
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SWOT JA STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 

Tugevused 

- Ühinenud omavalitsus, mis võimaldab ressursse paremini kasutada 

- Omavalitsuse aktiivsus ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamiseks 

- Märkimisväärne mittetulundusühingute roll kohaliku elu edendamisel ja sotsiaalse 

ning ettevõtluskeskkonna arendamisel 

- Logistiliselt hea asukoht 

- Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonda kuulumine 

- Rohelise Jõemaa piirkonnas on vald esirinnas ettevõtluse poolest 

- Ettevõtlikud inimesed (sh noored) 

- Looduskaunis töö- ja elukeskkond 

- Tõmbekeskused piisavalt kaugel, et jätkuks tööjõudu 

- Hea tööstuslik taust 

- Suure-Jaani Muusikafestivali traditsioon toetab turismiettevõtlust 

- Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool koolitab põllumajandus- ja 

turismindusspetsialiste 

Nõrkused 

- Kvalifitseeritud tööjõu puudus 

- Noorte lahkumine vallast 

- Piirkonna ettevõtjate vähene koostöö 

- Majandus- ja ettevõtlusõpe koolides ebapiisav 

- Teede seisukord ei ole kohati rahuldav 

- Infokommunikatsiooni mõningane mahajäämus osades piirkondades 

- Kaasaegsete elamispindade vähesus  

- Valla vähene tuntus 

Võimalused 

- Väike konkurents erinevates valdkondades 

- Logistiliselt hea asukoht 

- Hetkel kasutamata looduslik ja energeetiline ressurss võimaldab ettevõtluse 

arendamist 

- Rohelise Jõemaa Koostöökogu toetab ettevõtlust 

- Piirkonna ettevõtjate koostöövõimalused ettevõtluse arendamiseks  

Ohud 

- Regionaalpoliitika ebaselgus 

- Elanikkonna pidev vähenemine 

- Majandusliku olukorra üldine ebastabiilsus 

- Jätkuv elatustaseme langus 

- Looduskeskkonna kahjustumine intensiivistunud tegevusest, turismist jne 
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Eesmärgid 
 

1. Piirkonna elanike väljarände vähenemine  

2. Elanike arvu kasv vallas 

3. Elanike teadlikkuse tõus ettevõtlusvaldkonnas (koolitused, majandusõpe jmt) 

4. Ettevõtjate toetamine ja tunnustamine 

5. Piirkonna ettevõtjate parem koostöö 

6. Elanikke ja ettevõtlust toetava taristu pidev korrashoid ja arendamine 

7. Ettevõtlusportaali loomine ja info pidev uuendamine 

 

VISIOON 
 

Suure-Jaani on hea mainega vald, kus on Eesti parim väikeettevõtluskeskkond 
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TEGEVUSKAVA 

Tegevused ettevõtluse soodustamiseks 

 

 

Tööjõuressursi arendamine 

Suure-Jaani valla ettevõtluse arengu üheks suuremaks ohuks on infopuudus. Tihti ei oska 

ettevõtjad leida konkreetset vajalikku informatsiooni ega omata ka ülevaadet konkreetset 

arendust puudutavatest küsimustest. Oluline on tagada ettevõtjate informeeritus oma 

valdkonna võimalustest ning nende maksimaalne ärakasutamine eriti just alustavate ettevõtete 

puhul. 

 

Inimressursi arendamise eesmärgi saavutamiseks hakkab vald koordineerima ettevõtlusalast 

tegevust ning tegeleb ettevõtlusalase informatsiooni edastamise ja inimeste arendamisega. 

Laiemaks eesmärgiks on tagada olemasolevatele ja potentsiaalsetele ettevõtjatele 

süstemaatilised koolitus-, konsultatsiooni- ja informatsioonivõimalused ja soodustada läbi 

omaalgatuse inimeste aktiivsust. Valla kätte on koondunud ettevõtlusinfo ettevõtjatele, 

investeerijatele ja võimalikele koostööpartneritele. 

 

Võimalikud tegevused: 

 Ettevõtjaile olulise informatsiooni hankimine; 

 Informatsiooni süstematiseerimine ja levitamine; 

 Pidev valla ettevõtluskeskkonna seisundi analüüsimine ning tulevikuvõimaluste 

hindamine; 

 Koolituste ja seminaride korraldamine; 

 Noorte kaasamine ja nende hulgas ettevõtluse propageerimine; 

 

 

Koostöö  

Et tagada valla edu pikemas perspektiivis on vaja pidevalt arendada valla koostööd erinevate 

huvirühmade, ettevõtete ja institutsioonidega. Paljudel organisatsioonidel, omavalitsustel ja 

ettevõtjatel on sarnased probleemid ja esineb olukordi, kus probleemi ei ole võimalik või ei 

ole otstarbekas lahendada üksi. Koostöö võimaldab kaardistada ja kasutada erinevates 

organisatsioonides olemasolevat kompetentsi.  

 

Mitmed Euroopa Liidu struktuurfondide raames rahastatavad projektid eeldavad koostööd 

maakonna tasandil. Kuna struktuurfondide toetuste jagamisel lähtutakse projektide 

vastavusest erinevate regioonide ja valdkondade arengukavadele, on oluline piirkonna 

arendamist teha koordineeritult. Koostöövõimaluste kaardistamisel ja arendamisel tuleks 
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tähelepanu pöörata kõigile regionaalsetele tasanditele: Suure-Jaani vald, Viljandi maakond, 

Eesti ja välismaa. Koostöö eesmärgiks on kohaliku kultuuri ja identiteedi tugevdamine, mis 

annab piirkonnale tema eripära ja seob elanikke oma elukohaga. Tuleb aga arvestada, et 

koostöö arendamine erinevate organsatsioonide ja ettevõtjate vahel on pikaajaline protsess 

ning  seetõttu tuleb toetada igasugust ühistegevust ja ühisüritusi.  

 

Võimalikud tegevused koostöö arendamiseks: 

 Vajalike koostööspetsialistide ja -organisatsioonide kaardistamine (Suure-Jaani vallas, 

Viljandi maakonnas, Eestis, välismaal); 

 Kontaktide loomine; 

 Koostööorganisatsioonide arengu jälgimine; 

 Koostöö ja ühistegevuste pidev arendamine; 

 Ettevõtjate vahelise koostöö korraldamine; 

 Ühisürituste korraldamine. 

 

 

Ettevõtluskeskkond  

Soodsa ettevõtluskeskkonna loomiseks tuleb säilitada ja edasi arendada head keskkonda nii 

töötamiseks kui ka elamiseks. Olulised on valla üldmulje, turvalisus, soodsad elamispinnad ja 

isikuteenused, mitmekesised vaba aja veetmise võimalused jne. Vajalikud on investeeringud 

infrastruktuuri (näiteks luua võimalused interneti püsiühenduseks kogu valla territooriumil). 

Soodsa keskkonna loomise seisukohalt on oluline vallavalitsuse poolne kiire ja korrektne 

asjaajamine, tegevuslubade andmine ja igakülgne infovahetus. Valda elama asumise 

soodustamiseks võiks kommunikatsioonide rajamine toimuda valla toetusel. Noorema ja 

aktiivsema elanikkonna valda meelitamiseks saab kasutada mitmesuguseid soodustusi 

noortele peredele ja vajalikele spetsialistidele. 

 

Võimalikud tegevused: 

 Valla üldmulje parandamine; 

 Taristu arendamine (interneti püsiühenduse võimaluste loomine, veetrassid, teed); 

 Ettevalmistused individuaalelamute rajamiseks valda; 

 Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine. 

 

 

Valla maine kujundamine 

Ettevõtluse arendamiseks ja valla jätkusuutlikkuse tagamiseks on inimeste valda elama ja 

tööle meelitamine väga olulise tähtsusega. Mainekujundus on tähtis ka inimressursi 

säilitamisel ja sidumisel koduvallaga. Valla maine tõus loob eeldused investeeringuteks valda 

ja aitab arendada turismi.  
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Valla maine kujundamiseks korraldatakse Suure-Jaanis erinevaid maakondliku ja riikliku 

kõlapinnaga üritusi; lisaks muusikale ja kultuurile võiks kaaluda ka teisi suundi, nagu 

põllumajandus (nt laadad), noorsootöö, sport, seltsitegevus jms.  

Valla kui terviku turundamiseks võiks kasutada konsultandi ja/või avalike suhete spetsialisti 

abi. Ettevõtluse reklaamimisel saab toetuda ettevõtluse portaalile. 

 

Võimalikud mainekujunduse komponendid: 

 Ettevõtluse toetamine, andes inimestele võimaluse eneseteostuseks; 

 Valla eeliste ja iseärasuste välja toomine; 

 Töö noortega; 

 Meeldiv elukeskkond; 

 Rekreatiivsete võimaluste reklaamimine; 

 Valla kujundamine turismi ja ümbruskonna tõmbekeskuseks; 

 Mõisakomplekside kui atraktiivsete külastuskohtade kasutamine valla reklaamimiseks. 

Mainekujunduse käigus tuuakse välja, kellele on peamiselt mainekujunduslik informatsioon 

suunatud, mis informatsiooni edastatakse, milliseid infokanaleid kasutatakse ja millises 

ajagraafikus. 

 

 

Ettevõtluse tegevuskava 
 

ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENG 

Arvestades piirkonna suhteliselt madalat ettevõtlusaktiivsust, on tegevusvaldkonna 

arenguvisioon: 

Suure-Jaani vallas on välja arendatud kaasaegne ning keskkonnasäästlik elu- ja 

ettevõtlustegevuseks vajalik taristu. 

 

Eesmärgid 

 

1. Tihealade vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on rekonstrueeritud ja rajatud vastavalt  

            Suure-Jaani valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni uuendatud arengukavale. 

2. Standarditele vastav joogivesi on kättesaadav ka hajaasustatud alade elanikele. 

3. Kvaliteetne interneti püsiühendus ja telefoniside on kättesaadav kõigile valla elanikele. 

4. Toimivad kaasaegsed ja keskkonnasõbralikud küttesüsteemid. 

5. Silmas pidades kvaliteetse elukeskkonna ja miljööväärtuse säilimist on oluline  

            piirkonna teemaplaneeringute koostamine, mis piiritleb ja suunab ettevõtluse arengut             

            keskkonnasäästlikult ning arvestades piirkonna erinevate looduslike ning  

            infrastruktuuriliste eeldustega. 

6. Piirkonna haritav maa on aktiivses kasutuses, põllumajandustootmine on  

            spetsialiseerunud, tegeletakse ka alternatiivse põllumajandusega. 
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Tegevused/lahendused 

 

1. Koostöös potentsiaalsete ettevõtjatega tegeletakse ettevõtlusalade ettevalmistamisega,  

           sh keskkonnamõjude uuringud, planeeringute kehtestamine, taristu väljaarendamine. 

2. Kogu valla territooriumil arvestatakse ligipääsuteede, vee- ja  

            kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel ning ehitamisel ettevõtjate vajadustega. 

3.        Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli baasil pakutakse efektiivset, ettevõtjate  

            vajadusi arvestavat täiendkoolitust.  

4. Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine. 

5. Olustvere aleviku, Ülde küla, Sürgavere küla, Reegoldi küla, Kõidama küla, Lõhavere  

            küla ja Vastemõisa küla vee- ning kanalisatsioonitorustike ja puurkaevpumplate    

            renoveerimine ning veetöötluse rakendamine.  

6. Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja vajadusel uute     

           rajamine väljaspool reoveekogumisala paiknevates külades (sh Kobruvere, Munsi,    

           Navesti, Tääksi, Ülde jt). 

7. Kõikide olemasolevate veevarustussüsteemide, millega varustatakse rohkem kui 50  

            elanikku, vastavusse viimine joogivee direktiivi kvaliteedinõuetega. 

8. Võimaluste loomine kvaliteetse joogiveega varustatuse parandamiseks hajaasustusega  

            piirkondades. 

9. Tuletõrjeveevõtukohtade rajamine, rekonstrueerimine ja viidastamine. 

10. Reostusallikate likvideerimine Pärnu alamvesikonna veemajanduskava meetmeplaani  

            alusel. 

11. Valla energeetika sektorarengukava/ tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine. 

12.       Kaugküttesüsteemide renoveerimine ja katlamajade ümberehitus odavamate  

            kütteliikide kasutamiseks. 

12. Munitsipaalhoonete lokaalsüsteemide renoveerimine küttekulude optimeerimiseks. 

13. Traditsioonilise põllumajanduse ja maaelu maine tõstmine ning Eesti maatoidu  

            populariseerimine. 

 

Valla tegevused ettevõtluse ergutajana 

 

1. Vald on huvitatud ühisprojektide koostamisest ettevõtjatega, ettevõtjate projektides   

            osalemisest, informatsiooni vahendamisest. 

2. Vald töötab välja ettevõtjate toetamise/soodustamise põhimõtete süsteemi. 

3. Vald kogub arengusuundadest lähtuvalt ettevõtlusalase andmebaasi (vabad krundid,  

            rendipinnad, kommunikatsioonid, kaardimaterjal jms). 

4. Vald käivitab tegevusi, mis arendavad edasi Suure-Jaani  ja sõpruslinnade (valdade)  

            ettevõtjate vahelisi otsekontakte.  

5. Ettevõtlusalase sektorarengukava koostamine.  

6. Vallas ettevõtluse arendamisega tegeleva spetsialisti ametikoha loomine. 

 

Valla ettevõtjatele soovitatavad tegevused  

 

1. Vallas tegutsevad ettevõtted on taotlenud ja saanud abi odavamate sisendite/  

            ressursside leidmisel, nende väärtustamisel Eestis ja uutele turgudele sisenemisel. 

2. Mitmed vallas tegutsevad ettevõtted tegelevad rahvusvahelistumisega, selleks  

            taotletakse ja saadakse turundusabi, et edukamalt siseneda välisturgudele. 

3. Mitmed vallas tegutsevad ettevõtted osalevad välismessidel. 

4. Paljud valla ettevõtjad tegelevad tehnoloogilise uuenemisega: kaasatakse innovaatilisi  
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            äriideid,  ollakse arendusvõimelised,  tootlikkus kasvab. 

5. Paljud vallas tegutsevad ettevõtted on huvitatud ja tegelevad kvalifitseeritud  

            spetsialistide ja arendustöötajate värbamisega. 

6. Paljud vallas tegutsevad ettevõtted koolitavad oma töötajaid ja kasutavad ettevõtete  

            nõustamisteenuseid. 

7.         Paljud vallas tegutsevad ettevõtted tegelevad keskkonnasäästlike tehnoloogiate  

      arendamisega, uute tehnoloogiate rakendamisega (investeeringutoetused ja  
       töötajate koolitus). 
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 Probleem Tegevus 

1. 

Ettevõtja vajab 
motivatsiooni ja tuge 

erinevates 
valdkondades 

1.1 Kursused, õppereisid, koolitused teemal turundus/müük jms;  
1.2 Turisminduse alal kompetentsikeskuse loomine (pikemas perspektiivis); 
1.3 Ettevõtjate ümarlaua kokku kutsumine ja efektiivne läbiviimine; 
1.4 Tugisüsteem MTÜna (loodud, vaja tegevust arendada); 
1.5 Ettevõtjate tunnustamine (sh õpilasfirmad); 
1.6 Mentorklubi loomine; 
1.7 Koostöö sõprusomavalitsuste ettevõtjatega, õppereisid; 
1.8 Töö välisinvestoritega, välisorganisatsioonidesse kuulumine; 
1.9 Põllumajanduses teadlikkuse tõstmine ja info jagamine, kuidas leida muid 

maakasutusviise, toota kõrgema lisandväärtusega tooteid; 
1.10  Kodukoha toodete eelistamine, laatade korraldamine;   

2. 
Ettevõtjail 

oskustööjõupuudus  

2.1 Elukestva õppe, täiend- ja ümberõppe võimaluste tutvustamine ja 
arendamine; 

2.2 Töötajate andmete analüüsimine jm info kogumine; 
2.3 Koostöö Töötukassaga 

3. 

Olemasolevad 
ettevõtjad tegutsevad 

eraldi ja ei oma 
üksteise kohta infot 

3.1 Kontaktandmete tabel, mis hõlmab kõiki valla ettevõtjaid (koostada, valla 
kodulehel avaldada); 

3.2 Ametnik, kes tegeleks ettevõtluse teemaga ja koondaks ning uuendaks 
pidevalt infot; 

3.3 Pisiettevõtluse „Kuldne Börs” (A. Aule idee; kaasata õpilasfirma, 
vabatahtlikud); 

3.4 Ettevõtjate ümarlaua kokku kutsumine ja efektiivne läbiviimine; 

4. 
Uusi, sh noori 

ettevõtjaid ei tule 
piisavalt juurde 

4.1 Võimaluste kaardistamine – tootmisobjektid, maad, ...; 
4.2 Tasuta maa, hoonestusõiguse andmine; 
4.3 Sobiv sotsiaalne keskkond; 
4.4 Ideetalgud loomeinimestega; 
4.5  Baaskoolituse läbinutele jätkukoolitus ja tegevuse jälgimine/toetamine; 

5. 
Vähene noortega 

tegelemine ettevõtluse 
teemadel 

5.1  Ettevõtlusõpe koolides; 
5.2  Õpilasfirmade toetamine; 
5.3  Õpilasfirmade ja äriideede konkursid; 
5.4  Tuumikrühma moodustamine, kes noorte ettevõtlusprogramme ja –õpet eest 

veaks; 
5.5  Spetsiaalsete ettevõtlusprogrammide võimaldamine, nt programm 

„Ettevõtlikuks Nooreks Suure-Jaanis”  
5.6 Transpordi organiseerimine, kui noortega väljaspool valda üritusi 

külastatakse; 
5.7 Koolidele ülevallaliste ürituste korraldamine; 
5.8  Esseekonkurss, millisena noored tahaksid valda näha tulevikus, et siin ise 
elada; 

6. 

Asukohaturundus on 
vallal nõrk (valda kui 

head 
ettevõtluskeskkonda 
praegu ei reklaamita) 

6.1 Valla kui terviku turundamine (rahastatav LEADERist, eesmärgiks ca 3 a 
perspektiiv); 

6.2  Konsultandi kaasamine; 
6.3  Turundusteema fokuseerimine ; 
6.4  Meediaplaan avalike suhete spetsialistilt; 
6.5  Sidumine ettevõtluse portaaliga; 

7. 
Suurürituste 

korraldamise vajadus 
kohaturunduse 

7.1 Uute suurürituste korraldamine valdkonniti: 
- Noorsootöö; 
- Põllumajandus (nt laat); 
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eesmärgil - Seltsitegevus; 
- Kultuur; 
- Sport; 
-  Jt. 
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Turismi valdkonna tegevuskava 

 
Valdkonna arengu visioon: 

Suure-Jaani vald on atraktiivne nii sise- kui välisturistidele. 

Eesmärgid 

1. Suure-Jaani vald on tuntud loodus- ja kultuuriturismi sihtkoht.  

2. Valla vaatamisväärsused on korrastatud ja hooldatud ning meid külastavate turistide arv 

on kasvanud. 

 

Tegevused/lahendused 

1. Koostöö jätkamine MTÜga Viljandimaa Turism, osaledes reklaamtrükiste väljaandmisel, 

koolitustel ja messidel.  

2. Piirkonna turismiettevõtjate koostöö arendamine.  

3. Turismialase koostöö jätkamine MTÜga Rohelise Jõemaa Koostöökogu. 

4. Valla esindusürituste korraldamise jätkamine (Suure-Jaani Muusikafestival, Hüpassaare 

laulupäev jt), toetatakse ka erinevatele sihtgruppidele mõeldud ürituste 

(kalapüügivõistlused, jäärajasõit, võistlus Vanad Olümpiaalad jms) korraldamist.  

5. Valla peamisi turismiobjekte tutvustavate infomaterjalide väljaandmine. 

6. Valla peamiste turismiobjektide infostendidega tähistamine. 

7. Turismiobjektide juurde viivatele teedele täiendavate viitade paigaldamine. 

8. Oluliste turismiobjektide pidev hooldamine. 

9. Atraktiivsete kultuuri- ja ajaloomälestiste ning turismimajanduse sihtkohtade 

väljaarendamine: Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Suure-Jaani kirik, Eesti Evangeelse 

Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese kirik, kirikuaed ja kalmistu, Soomaa rahvuspark, 

Olustvere mõis, Vanaõue Puhkekeskus, Tääksi Õnniste krossirada, RMK Sakala 

puhkeala, Suure-Jaani järveümbruse puhkeala, Lubjassaare talumuuseum, Mart Saare 

majamuuseum Hüpassaares, Lahmuse mõis ja Lahmuse vesiveski, Suure-Jaani Vana 

Postimaja, tähetorn Orion. 

10. Suure-Jaani suurkujudega seotud ettevõtmiste arendamine. 

11. Suure-Jaani ajaloo- ja kultuuriväärtusega hoonete kasutamine mainekujunduses. 
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 Probleem Tegevus 

1. 
Puudub koostöö ja seda 

toetav koostöösüsteem 

1.1 luua turismiettevõtjaid koondav list; 

1.2 turismiettevõtjate kodulehtedele tekitada viited ümbruskonna 

turismiobjektide kohta ja kontrollida nende olemasolu kodulehtedel; 

1.3 koostada turismiettevõtjate kontaktide tabel; 

1.4 kord kvartalis teha turismiettevõtjatega koosolek; 

1.5 teatud aja tagant käia ühiselt tutvumas teiste turismiettevõtetega 

2. 

Vallas puudub inimene, kes 

tegeleks turismi 

valdkonnaga 

2.1 rakendada tööle turismivaldkonnaga tegelev inimene, kes 

koondaks ja edastaks infot  ning tegeleks ettevõtetega 

3. Infotahvlid aegunud 3.1 infotahvlite uuendamine, vajadusel väljavahetamine 

4. Puudulik viidandus 4.1 piirkondade viitadega varustamine 

5. 
Piirkonda tutvustavate 

infomaterjalide vähesus 

5.1 koostada piirkonna kaart (tehtud); 

5.2 A4 suuruse piirkonna kaardi koostamine; 

5.3 piirkonda tutvustavate infomaterjalide koostamine 

6. 

Puudus suurüritustest (nii 

ühekordsed kui 

pikaajalised), mis hõlmaksid 

kogu Suure-Jaani valda ja 

kaasaksid seejuures 

püsiobjekte 

6.1 ürituste korraldamise eestvedamine; 

6.2 ürituste korraldamisel teha koostööd turismiettevõtetega 

7. 
Suure-Jaanil puudub oma 

bränd 

7.1 brändi leidmine/loomine, mis piirkonda müüks ja tutvustaks 

8. 
Puudub ülevaade valla 

kultuuriüritustest 

8.1 saata iga kuu kultuuriürituste kalender listi; 

8.2 kultuuriürituste korraldamisel teha koostööd turismiettevõtetega 

9. Valla teed ei ole korras 
9.1 valla teede korrastamine/ parendamine; 

9.2 kergliiklusteede rajamine 

10. 

Suure-Jaani Ristija 

Johannese kirik vajab 

remonti 

10.1 abistamine vahendite leidmisel remonditööde teostamiseks 

 

11. Giidindus 

11.1 luua giidide andmebaas; 

11.2 edendada giididevahelist koostööd; 

11.3 tekitada juurde kohalikke giide; 

11.4 anda infot, kus ja millal saavad giidid end atesteerida 
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12. 

Ümbruskonna 

lagunevad/lagunema 

kippuvad objektid vajaksid 

taastamist 

12.1 toetada eraisikuid hoonete taastamisel ja korrastamisel; 

12.2 ideekonkursside korraldamine leidmaks sobivaid  lahendusi  ja 

motiveerida inimesi hooneid korrastama (nt ’’värvid linna’’); 

12.3 hoida hoonete korrastamise ja taastamise teema üleval (teha 

vajadusel hoonete omanikele ettekirjutusi) 

 

 

13. 
Puudub koostöö 

naaberpiirkondadega 

13.1 koostöö arendamine naaberpiirkondadega (Mulgimaa, Roheline 

Jõemaa, Võhma jt) 

 


