
54. SUURE-J I pastoraat ( Gro ~ St. ;1ohannis). 

suure-J a.ani linn (suure-J aani kibelkond) ~ 

rikumõis. 

Peancon on keskmise suurusega ühekordne puithoone, millel tu-

be lakakorrusel hoone otstel. Hoonet katab seintest k korda 

kõrgem, hoonele massi.i seid proport ioone andev poolkelpkatua, 

katteks laast. Omab peolviilu kelbakolmnurga all ja kü.1gfassaadi 

des räästaste laudkarniise. Hoone poolviilud on vooderda ud laia 

de PUstlaudadega, viilualusest veelauast allpool seinad aga lai 

de horisontaallau.dadega. Hoone nurgad on kaetud kvaaderlõikelis

te kattelaudadega. Aknad on üsna kitsad, 6-ruu ulised, äärista

tud laiade piirdelaudadega ja Ulal kaetud kitsa pro:fileeritud 

simsiga. Poolvillu aknod ning hoone tagakUijal asuva väikese väl 

jaehituae aknad on somalaadsed kuid väiksemad. Väljaehitust ka

tab ühepoolse kaldega järsk katus. Hoone peauks asub tema otsa

:fassaadis, kuhu on ehitatud hilisem palkon, millele liidetud kal 

jele veel hilis m palkon. Vanem neist on külgedel laudseintega, 

otsal keskel kahepoolse, külgedel ühepoolse akendega, milles 

rambikujuline ruudustik. Aknaid ümbritseb historitsistlikus stii 

lia mitmesuguste motiividega laudpiir • Palkonit katab lame viil 

katus, mille viilus eklektilise raamistusega ü..maraken. oore 

palkonipool on samuti lameda iilkatusega, klls kõik kiiljed klaa

si ud, ruudud erineva suurusega nelinurksed. Eklekti1ise liigen

dusega on ka kahepoolse ukse tahveldis. Akende al.une seinapind 

on kujWld atud vahvär gilaadsel t diagonaalPrU.ssidega. Pal.konil t 

laskub kõrge puittrepp. Hoone omab eel ühe mantelkorstna. 

Ehitust V6ib lugeda veel baroklike proportsioanidega, kuid 

.mõnel määral varaklassitsistlike twmustega (aknad, nurgad) 

XVIII saj. lõpuveerandi hooneks. Palkon pärineb tõenäoliselt 

XIX saj. lõpuveerandi st, teine osa XX saj. al.gu.sest. Hoone on 

kasutusel lastepäevak.odu.na, ta on rahuldavas seisundis. 



... ..... 

- 2 -

õrvalhoaneid on alles Uksikaid, neist algse ilme on säilita

nad sau.r ait-tall(?), .mis paikneb aga Sau.re-J aani kirikuaias • 

. 
Park on väike ja lihtne: hoone hooviküljel on avaram väljak, 

hoonet ennast piiravad tihedalt lehtpuud (pärn ja vaher). Pal

ja on hoovi kUlgedel dekoratiivpõõeaid. Pargi puistu liitub 

ü e tee kirikuaia pargiga. Allee tee ääres viib uu.de kal.rnis

tu.l.e. Pargi aeisu.nd on r ahu.ld av. 

Ki.Uastatu.d iimati 1974. a., pildiatatud 1968. a. 
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