Järvamaa külade avatud uste päevad 7.08.2015

www.albu.ee

10.00 Kaalepi Külavanema tervitus Rakvere Pärnu mnt. mahasõidul Kaalepi küla alguses.
10.15 – 11.00 Albu valla külade toas ( tervituskohv ja suupiste, küladetoa tutvustus, 2014
Järvamaa aasta küla tutvustus) meiega liitub ka Vallavanem Kalju Kertsmik ja giid Külliki
11.10 – 11.40 Männiku talu külastus - tegeleb tsintsiljade ja mesilaste kasvatusega
11.50 – 12.20 Ahula Lasteaed-Algkool külastus
12.25 – 12.55 Ahula tehisjärve puhkeala külastus. Külavanem Vello Niinsalu tervitus.
13.30 . 13.30 Ettevõtte Wildbuild külastus – puitmajade projekteerimine ja tootmine
13.40 – 14.10 Albu Toiduait – lõunasöök
14.15 – 14.45 Albu Mõis – Näitus „17 teatrisuve“
14.45 – 15.00 Albu Kogukonnamaja – rahvamaja, noortekeskus, raamatukogu, lasteaed.
Vastutav kontaktisik Maiu Mäe tel, 58162514 e-post maiu28@hot.ee

AMBLA VALD
www.ambla.ee
I külalisdelegatsioon Ambla vallas
10.00 Tervituskohv ja objekti tutvustus Aravete Kangrumäe peo-ja puhkealal, külameede 3.2
abiga korda tehtud Kangrumäe lauluväljak
11.00-Sportlik jalutuskäik Kangrumäe terviseradadelt Aravete Kardikeskusesse. Võimalik
üllatus.
12.00 Aravete Külamuuseum – 15000 säilikuga külateemaline muuseum, kus on mõisa,kooli-, käsitöö-, tuletõrje,- stagna jne toad.
13.15 Aravete Lasteaed –multifunktsionaalne hoone, 1980. aastal 280 last mahutanud
hoone, kus nüüd paiknevad Aravete Lasteaed Mesimumm, Konstaablipunkt, Perearstikeskus
kahe perearstiga, Aravete apteek, raamatukogu, hooldekeskus
13.50 sõit Amblasse Kirsimari söögitoas lõuna ja söögikoha tutvustus, vallavanem Rait
Pihelgas tutvustab Ambla valda
I delegatsiooni vastuvõtjaks on Marta Kondas- 5299951 marta.kondas@gmail.com- MTÜ
Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Seltsi juhatuse esimees, MTÜ Kodukant Järvamaa
juhatuse liige, Ambla Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees.

II külalisdelegatsioon Ambla vallas
10.00 Ambla kultuurimaja tutvustus- multifunktsionaalne hoone, kus lisaks kultuurimajale
on noortekeskus, raamatukogu, hambaarst, perearst. Tervituskohv.
10.45 Jalutuskäik Kiigelandi, tegevuste tutvustamine. Ratsutamise ja kiikingu võimalus.
12.00 Ambla Maarja Kirik, Ambla kirik on Järvamaa säilinud kirikutest vanim
13.00 Ambla Lastead- Põhikooli külastus ja ülevaade Ambla valla spordielust
13.50 Kirsimari söögitoas lõuna ja söögikoha tutvustus, vallavanem Rait Pihelgas tutvustab
Ambla valda
Vastutav kontaktisik Triin Väin tel,56500358 e-post triin@ambla.ee

www imaverevv.ee
10.00 – 12.00 Imavere küla.Kogu Rahvamaja hoonekompleksi tutvustamine, alates
spordisaalist lõpetades noortekeskusega. Eesti Piimandusmuuseumi külastamine.
Jaanalinnufarmi külastamine
12.30 – 13.30 Eistvere küla Lõuna Eistvere mõisa aidahoones Küla keskele jääb palju
põnevaid objekte: Eistvere mõisapargi, mõisa aidahoone tutvustamine, Eistvere järve äärne
puhkeala, Mati Hõbemägi jahimaja, Kuido Paimla kurgikasvatus
13.40 – 13.50 Käsukonna küla Käsukonna Külamaja ja küla olemus.
14.00 – 14.20 Hermanni küla Hermanni seltsingu tegevustega tutvumine
14.30 – 14.50 Laimetsa küla Laimetsa küla tegusa noorega tutvumine, pudelimaja
tutvustamine (Triin Tõnisson, triin.tonisson@imaverevv.ee,)
Vastutav kontaktisik Teele Kukk tel 55965728, e-post teele.kukk@imaverevv.ee

http://jjaani.kovtp.ee/

I külalisdelegatsioon Järva-Jaani vallas.
10.00-10.45 Jürimardi talumuuseum
11.00-11.45 Kubja Ürditalu
12.00-13.15 Järva-Jaani Tuletõrjemuuseum, Kinomuuseum, Järva-Jaani vanatehnika
varjupaik varjupaik.jjts.ee
13.30-14.00 Vallavanem võtab vallamajas vastu ja tutvustab valla tegevusi
14.15-15.00 Lõuna Söögitoas

II külalisdelegatsioon Järva-Jaani vallas
10.00- 10.45- Vallavanem võtab vastu Järva-Jaani vallamajas, tutvustab valda ning räägib
siinsest külaelust
10.45-12.00- Järva-Jaani Tuletõrjemuuseum ja Kinomuuseum, Järva- Jaani vanatehnika
varjupaik
varjupaik.jjts.ee
12.15-13.00 Jürimardi talumuuseum (väike suupiste, leib)
13.15-14.00 Kubja ürditalu
14.15-15.00 Lõuna Söögitoas
Vastutav kontaktisik Margit Selge tel, e-post 5263020, mselge@hot.ee

https://kareda.kovtp.ee

10.00 Öötla küla Kohvi ja kerget kehakinnitust saab nautida eheda nõukaaegse interjööriga
Öötla mõisas, kus tegutseb Viru Küla Selts. Kes kõik on siin majas õppinud ja õpetanud...
Vallavanema tervitus!
10.30 Esna küla .Kalamatsi meiereis valmivad üle Eesti tuntud ja tunnustatud kitsejuustu
tooted, mida on soovijail võimalus ka kaasa osta. www.kalamatsi.ee/
Põnevaid lugusid kuuleb ka külast, mille üle-eestilisele tuntusele on kaasa aidanud Kanal 2
sari Naabriplika.
11.30 Esna vana vallamaja seinad, lakapealne ja ka põrandaalune jutustavad lugusid. Majas
toimetab aastaid MTÜ Karessen, kelle esindaja neid põnevaid leide ja lugusid tutvustab

12.30 Müüsleri küla. Kui poleks olnud Müüsleri lahingut, võinuks vabadussõda võtta Paide
jaoks sootuks kehvema pöörde. Siinne ausammas on eriline kogu Eesti mõistes, saati siis
Järvamaal. Vabadussõja teemapargi loomisel on esimesed sammud astutud. Tehtut ja
tulevikku vahendab Müüsleri Saare Selts. www.myyslerisse.ee
Kilplala. Loodame, et kilplased koos oma mamsliga pole läinud Maailma Tarkadele nõu
andma. Kui on, kasutame valduste tutvustamiseks mõnd üleaedset. www. kilplased.ee
13.30 Peetri küla Peetri kirik on Järvamaa noorimate ja suurimate hulgas. Eestis kõrguselt
teine maakirik, mis sai hiljuti väärtusliku annetuse. Muu hulgas ka sellest, kuidas on läinud
kellahelistaja otsingud, kõneleb kirikuõpetaja ise
14.15 – 14.15 Lõhnad, mis kirikutornist alla meelitasid, viivad Peetri kooli sööklasse, kuhu
kokad on katnud lauad kehakinnitusega
Vastutav kontaktisik LEA AAS tel 5250167; e-post aasalea.0806@gmail.com

www.koeruvv.ee

10.00 – 11.00 Koeru alevik.Ilusa ilmaga- Pubi park, ausammas, kõrts, kirik (vestlus,
tutvustus). Halva ilmaga- vallamaja saal. HOMMIKUKOHV. Valla tutvustus.
VALLAVANEMA tervitus
11.15 – 11.25 Ervita küla Veski, möldrimaja
11.30 – 12.00 Vahuküla küla. Maheda vinnutatud liha tööstus http://www.sirloin.ee/
12.15 – 13.00 Salutaguse küla Külamaja, Kurnu küngs – küla laululava.
13.15 – 14.00 Vao küla Külamaja, külaplats. Lõuna
14.05 Abaja küla Vibutalu
Vastutav kontaktisik ANNIKA AAVA, e-post: annika@koeruvv.ee; tel: 384 6306;
5053856 (isiklik); 5105608 (töö)

KOIGI VALD
http://koigi.kovtp.ee/
10.00 – 11.00 Koigi Koigi mõisas vallavanema tervitus(kohvipaus ja kerge suupiste,
valla tutvustus ning mõisa tuur)
11.25 – 11.45 Rutikvere Ettevõtte külastus (kalakasvatus)
11.55 – 13.05 Päinurme. Päevakeskus, rahvamaja, koduloomuuseum
13.30 – 14.00 Koigi Lõuna (Võimalusel mõisa terrassil)
14.15 – 15.00 Prandi Aasta küla, külamaja, külaplats. www.prandiallikad.ee

Vastutav kontaktisik: Kaie Altmets tel 3846434 ja 53090883, e-post: kaie@koigi.ee

PAIDE VALD
https://paidevv.kovtp.ee
10.00 – 11.00 Anna Vaba Aja Maja külastus, hommikukohvi.Vaba Aja majas on veel
raamatukogu ja noortekeskuse ruumid.Anna kiriku külastus
11.20 – 11.40 Väikeettevõte Ramjee külastus. Ettevõtja Piret Kreitsman võtab külalised
vastu, räägib oma ettevõttest ja kohapeal saab osta tema tehtud käsitööd.
12.10 – 13.00 Paide Valla Lasteaed- Kooli külastus Tarbjal. Tarbjal on lisaks koolile ja
lasteaiale võimalused sportimiseks, raamatukogu, noortekeskus ja Tarbja kultuuriseltsi
tegevused.

13.00 – 13.40 LÕUNA Tarbjal
14.00 – 15.00 Sargvere mõisa külastus.Lisaks Sargvere raamatukogu ja noortekeskuse
külastus
Vastutav kontaktisik JANE LAUS tel, e-post 5223165, annavam.annavam@gmail.com

http://rallikuvv.kovtp.ee/

10.00 – 11 Viisu küla. Viisu Rahvamaja, Roosna-Alliku Vallavolikogu esimehe, MTÜ Viisu
külaselts juhatuse esimehe tervitus. Tervituskohv ja kerge suupiste.Külaseltsi tegevuse
tutvustus, jalutuskäik parki, laululava.
11.15 – 12.00 Kirissaare küla. Ettevõtte külastus ( Koordi Tallid OÜ) Ratsasport, sisemaneež
12.15 – 12.30 Allikjärve küla tehisjärve ja loodusmaja külastus.
12.45 – 13.15 Kaaruka küla. Kaaruka külavanema tervitus, külaseltsimaja külastus,
seppadepäevade korraldamisest.
13.30 – 14.50 Roosna-Alliku vallavanema tervitus. Lõuna. Mõisa tutvustus
Vastutav kontaktisik Peeter Saldre, tel. 5044128, e-post peeter.saldre@rallikuvv.ee

www.tyri.ee

I KÜLALISDELEGATSIOONILE
10.00 Rassi külaRassi külamaja ja Vanapagana filmiga seotud paigad
Kurla küla(külaplats ja külamaja)Kurla külaplats ja külamaja „KUME koda” – Leader toetuse
toel renoveeritud vana taluait, kükaarenduse projektid ja küla ajaloo raamat www.kume.ee
Meossaare küla. Renoveeritud (konserveeritud) kabelivaremed, kasutusele võetud
eksklusiivsete kontsertide paigana.

Kabala küla. Lasteaed-koolina kasutusel mõis ja küla laululava mõisapargis
www.tyri.ee/kabala-kool-lasteaed
Retla küla OÜ Elise aed – taimede ja istikute aiand ( lilled, ilupuud ja -põõsad)
www.eliseaed.ee
Oisu alevik Rahvamaja tegevused+Oisu biogaasijaam
Laupa mõis Renoveeritud mõisakool. laupapk.edu.ee/

II KÜLALISDELEGATSIOONILE
10.00 Lokuta küla. Kihli auto-moto rada tyriamk.ee/
Türi linn Türi noortekeskus + sise-skatepark
Kirna küla. MTÜ Kirna kolmik tegevuse ning Seltsimaja tutvustus
Poaka küla. Wile farmi tutvustus (alpakade ja lihaveiste kasvatus) wilealpacafarm.com
Tori küla. Tori mõis - Renoveritud mõis, majutus- ja seminariteenus. www.puhkaeestis.ee/et/tori-mois

Türi linn. Viljandi 14b Aianduse ja mesinduse seltsi käsitöömaja
Vastutav kontaktisik RIINA TRUMM

tel, e-post

53 323 903; triina01@hot.ee

http://vaatsa.kovtp.ee/
10.00 Ringkäik Väätsa vallas.
Külastatakse: Väätsa alevikus: Väätsa mõis ja park (pakutakse ka tervituskohvi), Väätsa
eakatekodu (energiatõhus hoone), Skatepark, külalistemaja Vana Tall, Tervisekompleks
(spordivõimalused, noorte tegevus), paisjärve kallas ja „Külvaja“ kuju“ (kolhoosiaja
meenutused),
Jalgrattamuuseum (ekskursioon V.Prausti juhtimisel ) http://www.velomuseum.ee/
Piiumetsa külas: Sepa töö (maale on kolinud noor sepapere, räägime maa elu ilust ja võlust,
näeme sepa tööd) See on küsimärgiga, kuu aja jooksul selgub, kas ta on sel päeval
Eestis.Vajadusel asendame muu tegevusega.
Tagasi Väätsal. Lõunasöök mõisas.
Vastutav kontaktisik Anneli Mand tel, e-post anneli.mand@gmail.com. mob 56626135

