
19.–20.juuli 2014

Veeda vahva nädalavahetus Järvamaal
JärVamaal on mõnus!



Dekoratiivsete taimede kasvatamine ja 
müük, haljastusprojektid ja aiandusalane 
nõustamine, haljasalade hooldus ja aia-
projektide teostamine.

Puukool kui elustiil ja kolm aastaaega
märts-juuni: orav rattas,
juuli-oktoober: siili sügisvarud,
november-veebruar: mesikäpa unenägu

Võimalus tutvuda puukooliga, mis 
varustab meie kahte taimemüügiplatsi 
Järvamaal: Mäekülas Paide vallas ja 
Türil. Tootmisala on kujunemas samuti 
taimemüügiplatsiks.

Müügil Eesti suurim valik hostasid (üle 
150 erineva sordi), palju traditsioonilisi 
talulilli uute sortide näol, ilupuid ja -põõ-
said ning vähelevinud marjakultuure.

ElIsE aED
PUUKOOL

Rehe talu, Retla küla,
Türi vald, Järvamaa
Kontaktisik: Reelika Marrandi
Tel: +372 551 1499 
E-post: reelika@eliseaed.ee
www.eliseaed.ee

Ringkäigud kasvuhoones ja puukoolis 
ning küsimused-vastused kell 11.00, 
13.00 ja15.00.

Õpitoad: 
12.00  pistikute ja pistokste tegemise
 õpituba
14.00  turbapeenra tegemise õpituba

Avatud kohvik 11.00–15.00. Pakutakse 
soolaseid ja magusaid suupisteid, piira-
matus koguses külma kurgivett.

Mängud ja võistlused nii suurtele 
kui väikestele külalistele: 
Orav rattas (ratta veeretamine), 
Siili sügisvarud (orienteerumine ja 
märki laskmine), Mesikäpa unenägu 
(meetaimede tundmine). Auhindadeks 
meie oma toodang.

Avatud laupäeval, 19. juulil
kell 10.00–17.00



JõEäärE Talu
AiAndUstALU

Elu roheluses! 
Tutvume kauni maakoduga, suurte 
kasvuhoonete ja köögiviljakasvatusega. 
Maagilise Kirna mõisa aura mõjub 
Jõeääre talule. Pakutakse köögivilja otse 
talu põldudelt ja kasvuhoonest, avatud 
taluturg oma talu toodetega.

Õpituba: kuidas mesi meepotti saab? 
Mesinik müüb värsket mett ja mesilas-
tega seotud tooteid ja meeinventari.

Õpituba: Ale talu tutvustab metsa 
töid läbi aegade. Kaasaegne ja vana 
metsatehnika näitus, mille eksponenti-
dega saab ka kätt proovida! Huvilistele 
Ale talu metsatõstukiga täpsustõstmise 
võistlused. Osavametele auhinnad!

Õpituba: türi käsitöömeistritelt
Türi Käsitöötoa poolt on avatud käsi-
töö näitus-müük teemal “Taimest 
tulnud”.  Erinevates õpitubades saab 
tutvuda  käsitöömeistrite tegemistega 
ja soovi korral  ise kaasa lüüa. Kogu 
päeva (10.00–17.00) on võimalik 
nautida taimedega värvimist ja 
näha oma silmaga milliseid 
värve saab  taimedest välja 
võluda. Lisaks viltimine jm 
tehnikad.

Raismikuoja talu mahetooted – lai 
valik erinevaid teraviljatooteid, õlisid 
jne. Kõik Sinu tervise hüvanguks!

Taluõuel avatud suvekohvik. Võimalik 
sõita hobustega!

Oled oodatud veetma kaunist suvepäeva 
looduses ja nautima looduspuhtaid 
Eestimaa tooteid. Saad täiendada ka oma 
toidulauda värske ja hea kraamiga ning 
teha kaupa talvevarude soetamiseks.

Talu asub Paide ja Türi vahel Kirna 
mäel, kuhu on võimalik tulla ka ühis-
transpordiga.

Kirna küla, Türi vald, Järvamaa
Kontaktisik: Urmas Laks 
Tel: +372 523 3360 
E-post: ulaks@hot.ee

Avatud laupäeval, 19. juulil
kell 10.00–17.00



Maal on mõnus!
11.00–12.30  hobustega ratsutamine
15.00–16.00  hobustega ratsutamine
 (loodame saada ka poni)
15.30–16.30  on võimalik näha lehmade
 lüpsmist ja ka ise proovida.
 
11.00, 13.00 ja 15.00 seebi keetmine

10.00–15.00 avatud talu kohvik 

PõllEmaa-saarE 
Talu

LüPsiKARi jA LihAvEisEd

Põikva küla, Türi vald, Järvamaa
Kontaktisik: Anne Nurk
Kontakttelefon: +372 5691 1424 
ennunurk@gmail.com

Lastele kõik, mida on võimalik maakodus 
nautida: batuut, liivakast, kiiged, põhu-
pallid ja teeme ka näomaalinguid.
Sõidame ATV-ga. 

Vaatame ja katsume oma käega lehmi, 
lihaveiseid, pulle, talu tehnikat, veiseid, 
kanu, parte, sigu ja jänest. 

Naudime elu maal põlis peretalus värs-
kes õhus ja linnulaulu keskel. 
Tule ja Sa ei kahetse!

Avatud laupäeval, 19. juulil
kell 10.00–17.00



TaKKasaarE Talu
PiiMAtOOtMistALU

Piim ei tule piimakruusi poest!!!
Võimalus tutvuda taluga ning sealsete 
elanikega – lehmad, kitsed, kodulinnud. 
Kuidas jõuab piim poodi ja kuskohast 
saab kõik alguse – seda kõike on võima-
lik näha Takkasaare talus. Tutvustame 
kaasaegset talutehnikat väljapanekul. 
Avatud on küla käsitöötegijate käsitööde 
väljapanek ja müük. Talukohvikus saab 
linnulaulu saatel nautida kohalike pere-
naiste küpsetisi ja kohvi. Lapsed saavad 
mürada ja hüpata põhupallidel, sõita 
ATV-ga ja palju muudki põnevat teha.

Müügil Raimikuoja talu mahetooted 
(jahud, õlid jne).

Tule ja naudi maal puhast loodust, maa-
õhku ja meelerahu. Maitse maal valmis-
tatud suupisteid vahelduseks linnakohvi-
kutele ja poekettidele. Katsu oma käega 
nii koduloomi, linde kui tehnikat. 

veeda üks mõnus päev maal!

Karjaküla küla, Türi vald, Järvamaa
Kontaktisik: Aivi Kuutok
Tel: +372 5669 0424, +372 5664 9560; 
E-post: arvo.kuutok@neti.ee

Avatud laupäeval, 19. juulil
kell 10.00–17.00



Alates käesoleva aasta algusest kasva-
tame Wile Farmis alpakasid. Hetkel on 
meie põhikarjas 8 emas- ja 2 isaslooma, 
väikseid alpakasid ehk kriasid ootame 
sel kevadel 8. Meie farmi nimiloom Wile 
sündis 12. mail.

Alpakad pärinevad Lõuna-Ameerikast ja 
on kodustatud tuhandeid aastaid tagasi. 
Alpakad on karjaloomad, kes oma loo-
mult on uudishimulikud ja leebed.

Alpaka vill on läikiv ja siidine, pehme 
ning luksuslik. Sarnane lambavillaga, 
kuid kordi soojem, ei ole torkiv ning ei 
sisalda lanoliini, olles seega allergiavaba. 
Alpakavilla kraasimine, ketramine ja 
kudumine on sarnane lambavilla omaga. 
 

WIlE Farm
ALPAKAdE jA LihAvEistE KAsvAtAMinE

Pärtsaare talu, Poaka küla, Türi vald, 
Järvamaa
Kontaktisik: Imre Heinsaar   
Tel: +372 5905 8528
E-post: wilealpacafarm@gmail.com

Kell 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
ekskursioonid alpakade juurde 
peremehe jutu saatel. Tutvustame 
Eestis veel eksootilisi alpakasid, 
vaatame lähemalt kriasid, katsume 
ülipehmet alpakavilla.

Kell 10.00-17.00 võimalik vaadata, 
kuidas käib alpakavilla kraasimine 
ja ketramine.

Kell 14.00-17.00 villa kraasimise ja 
ketramise koolitus. Õpime kraasima 
käsikraasidega ning ketrama keder-
varre ja vokiga ülipehmet alpakavilla. 
Koolituse viib läbi Tiivi Sooden, kes on 
2004. aastast Eesti Vabaõhumuuseumi 
kuduja. Tiivi on ennast täiendanud nii 
Eestis kui Inglismaal ja on kogenud lina 
ning villa ketraja. Koolituse hind on 
30 EUR-i. Hind sisaldab õppimiseks 
vajalikku alpaka villa ja kohvipausi. 
Võimalusel palume kaasa võtta enda 
kraasid, kedervarre ja voki. 
Palume koolitusele eelnevalt regist-
reerida: wilealpacafarm@gmail.com 
või tel 5905 8528.

Kogu päeva vältel on võimalik osta meie 
küla mesiniku mett ja meetooteid. Saa-
daval on ka alpakavillast esemed.

Värske õhk teeb teadagi näljaseks – 
kehakinnituseks saab osta kooki ja jooki.

Päevakava võib muutuda!
Tasumine ainult sularahas.

Avatud laupäeval, 19. juulil
kell 10.00–17.00



oTsa Talu
LAMbAd, hObUsEd jA POnid

Talus peetakse loomi – Kihnu maalam-
baid, Shetlandi miniponisid ja hobust. 
Põnevaks lisategevuseks on perenaise 
hobi – vibulaskmine. Otsa talu komp-
leksi juurde kuulub Turismitalu OÜ 
looduses asuv viburada. Vibulaskmist 
saab harrastada aastaringselt. 

Otsa talu on üle 100 aasta vana talu-
kompleks. Pererahvaks on linnast maale 
kolinud noored. Taluhooned on värskelt 
renoveeritud pidades silmas taaska-
sutust, kultuuriväärtust ja materjalide 
sobivust. 

Kui sa huvitud maalelust, vana taluhoone 
renoveerimisest, loomadest, vibulaskmi-
sest, maale elama asumisest ja vanade 
traditsioonide hoidmisest, 
siis tule meile külla! 

Abaja küla, Koeru vald, Järvamaa
Kontaktisik: Triin Volens
Tel: +372 504 0072
E-post: triin@vibulaskmine.ee
www.vibulaskmine.ee

Avatud talude päeva raames müüme 
kohaliku päritoluga käsitööd, hoidiseid, 
mahla, mett ja mune.

Mõlemal päeval:
talu kohvik on avatud alates 
kella 11.00 kuni küpsetisi jätkub.
Kell 11.00 – 12.00  ja 15.00 – 16.00 
tutvustame külalistele harjutusväljakul 
vibulaskmist.
11.00 – 16.00 lastele meisterdamise 
töötuba.
11.00 – 16.00 avatud sepikoda.

Talus on võimalik nendel kahel päeval 
ööbida, telkida, õhtul saunatada, talu-
õuel pikniku pidada ja grillida. Kaasa 
on vaja võtta endal magamiskott, telk, 
grillsüsi, saunalina ja oma voodipesu.

Võta kaasa sularaha.

Avatud laupäeval, 19. juulil 
ja pühapäeval, 20. juulil



Maaelu on elamisväärt! 
Maa toidab alati! 
Talu ootab külastajaid hommikul alates 
kella 10-st. 
Kell 12.00 ja kell 14.00 on vestlusring 
ravimtaimedest. Lektor Aili Rammo. 

Kätt saab proovida sepistamises – 
kohal on sepp Peep Joost. 
Võimalik sepiseid osta ja tellida.

Töötab kohvik.

soTnIKu Talu
jUURviLjA- jA MARjAKAsvAtUs

Kaaruka, küla,  Roosna-Alliku vald , 
Järvamaa
Kontaktisik: Malle Rooba, Niina Toomesoo.
Tel: +372 5390 8214 (Malle), 
       +372 5623 6838 (Niina)
E-post: mallerooba@hot.ee

teejuhis: talu asub Kaaruka külas elektimasti 
kõrval. Kaaruka sildi juurest 100 meetrit küla 
keskuse poole, tee ääres Kangro kivi, peale 
kivi keerata paremale

Kohapeal on võimalik nautida ning osta 
kaasa talutoodangut ja käsitöötooteid. 

Kaaruka külaseltsi liikmed on väljas eri-
nevate väljapanekutega, mida saab kaasa 
osta: käsitöö, aiasaadused, pirukad-saia-
kesed, mesi.

Võta kaasa sularaha!

KäPa Talu
MAAstiKUvAhid

Maastikuvahi maja: 21. sajandi luk-
susliku Olemise ja mõtlemise koht.

... keset eikuskit ... peetakse kohvikut ja 
oodatakse suurelt teelt külalisi vaatama 
näitust Halliste kirjatud kinnastest ja 
sokkidest, vanadest fotodest elu ja oluga 
Eestis kuni 1940.

Tudre küla, Koeru vald, Järvamaa
Kontaktisik: Heli Aade 
Tel: +372 5150 066 
E-post: heli@komitee.ee 

Ootame mõtisklema kõiki, kes tunnevad 
armastust vanade puumajade vastu. 
Soovime jagada kogemust, kuidas vana 
puumaja väärtusi kaardistada ning uuen-
dusplaane tehes olemasolevat ehedust 
ja unikaalsust säilitada. Üles on seatud 
vanade puitakende korrastamise töö-
tuba – taamal ebamaised vaated igasse 
ilmakaarde.

Lisaks tulevad külla Paide Säästva Reno-
veerimise Infokeskus, Wabalinna kohvik, 
naabrid, sugulased, tuttavad ja sõbrad.

Avatud pühapäeval, 20. juulil
kell 10.00–17.00

Avatud pühapäeval, 20. juulil



lEPIKu Talu
EttEvõtLiKUd MAAnAisEd 

PAKUvAd tEgEvUst 
tALUKOhviKUst 

KOERtE KOOLitUsEni!

10.00–17.00 talutoidu kohvik:
Mis on laudas, see ka laual – 
mis on aias, see ka letil!
Degusteerimiseks ja kaasaostmiseks: 
suppi ja kodusuitsuliha, ajame vardasse 
ja grillime kõike, mis hamba all ei karju, 
taimetee ja kurgivesi, mõdu ja mesi ning 
kooki moosi mitut moodi.

11.00–16.00 Marilille mängupesa lastele
12.00 „Metsa Matsi metsaretk“ – lastega 
metsarajale
14.00 mõistatusmäng
15.00 üllatused

Kell 11.30 ja kell 15.30 treeningväljakul 
koerte näidiskoolitused.

Võta oma koer kaasa ning tulge koos 
perega trenni! 
Veendud, et ühekoos on lõbus kasvada.

ETNA Paide Mikrokrediidi grupi ettevõt-
likud naised pakuvad kõike, mida nad on 
osanud valmis meisterdada ning keeta 
ja küpsetada: õmmeldud-, kootud-, hee-
geldatud käsitöö, soolased ja magusad 
hoidised, soolased ja magusad küpseti-
sed, hooajale vastavat talutoodangut.

Kihme, Roosna-Alliku vald, Järvamaa
Kontaktisik: Kadri Kangron
Tel: +372 5358 5266 
E-post: kadri.kangron@gmail.com

Avatud pühapäeval, 20. juulil
kell 10.00–17.00



Meie põllud asuvad päris keset Eestit, 
Järvamaa idanurgas. Ravimtaimi kasva-
tame looduspäraselt, mineraalväetisi ja 
keemilisi tõrjevahendeid kasutamata. 
Loodusest korjame paari kümmet eri tai-
meliiki. Võimalik osta kaasa ravimtaimi, 
maitsvaid teesegusid ja maitseainesegu-
sid. Tule ja avasta ürdi- ning ravimtaime 
maailm! 

KubJa ÜrDITalu
RAviMtAiMEdE KAsvAtUs

Karinu küla, Järva-Jaani vald, Järvamaa
Kontaktisik: Merike Sander
Tel: +372 503 7370 
E-post: droog@hot.ee
www.kubja.ee

rEbasE Talu
Õuna-, kartuli ja 

KöögiviLjAKAsvAtUs

Rõõmsad road Rebaselt! 
Rebase talus on võimalik teada saada, 
kuidas kasvatatakse ilusaid  õunu, kar-
tuleid ja köögivilja. Ringkäigud pererah-
vaga õunaistanduses, põllul ja õitsvas 
iluaias. 

Puu-ja köögivilja grillimise õpituba 
kell 12–14.  

Mini-taluturg – meie talu värske kartul 
ja köögivili, aia-ja metsaannid, Avatud on 
vanaema koduste toitudega sööginurk, 
saab Rebase Talu perenaise enda valmis-
tatud naturaalset õunamahla- ja moosi.

Ümbruskonna väiketootjad pakuvad 
värsket mett, kitsepiimatooteid, kodu-
leiba. Lastele vaatamiseks ja ehk ka 
kaasaostmiseks erinevat tõugu küülikud, 
mida saab pidada isegi kodus lemmikloo-
mana. Piknikupidamise võimalus. Meie 
vanaemade kaltsuvaibad ja käsitööd.

Märjandi küla (Aravete-Käravete vahel)
Ambla vald, Järvamaa
Kontaktisik: Piia Tiigemäe 
Tel: +372 5698 8813 
E-post: rebasetalu@gmail.com 

Avatud pühapäeval, 20. juulil

Avatud pühapäeval, 20. juulil
kell 10.00–17.00



KargumäE Talu
FOLKMUUsiKA LAAgRid, PUhKUs

Päev lugude ja lauludega 
Kargumäe talus.

Muusikaait, talukohvik, talupood.

Tulge ja saage osa Kargumäe suure pere 
musikaalsest taluelust! Pererahvas tut-
vustab teile rõõmuga oma renoveeritud, 
vana talupaika. Külavanem Virve pajatab 
vanu külalegende ja -lugusid.

Mis kõige põnevam – kell 12.00 ja 16.00 
toimub talukontsert-etendus. Üles astu-
vad Kargumäe talu pereliikmed, väik-
semad ja suuremad, keda on nähtud nii 
mõnelgi Eesti laval. Viiulil Saskia ja Mart, 
kitarril ja laulu ning tantsuga Stina, 
sõnas ja teos Markus ja Aleksander. 
Kuuleb nii rahvuslikke kui ka kaugemalt 
pärit palasid.

Salutaguse küla, Koeru vald, Järvamaa
Kontaktisik: Ruti Einpalu
Tel: +372 509 4606
E-post: ruti@einpalu.net
www.muusikaait.ee

Talukohvikus saab nautida nii naab-
ripere valmistatud Luksemburgi 
delikatesse, kui ka talupere kätetööd. 
Müügil on ka retrostiilis seinakellad ja 
naaberküla Kalamatsi meierei kitsede 
saadused, mida Kalamatsi perenaine 
tutvustab.

Lapsi ootab külakiik ja uudistamiseks on 
kolm jäärapäist jäära. Kätt saab proovida 
Robin Hoodi vibulaskmisel ja disc-golfis.

Kohtumiseni Kargumäel!

Avatud pühapäeval, 20. juulil
kell 10.00–17.00



Leader tegevusgruppide Lõuna-Järva Koostöökogu (www.koostookogu.ee) ja 
Järva Arengu Partnerid (www.jap.org.ee) koostööprojekt.
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Tule ja avasta jalgsi, jalgrattal või autoga Järvamaa! 
leia endale sobiv ööbimiskoht

http://bit.ly/1njrMRv või www.puhkaeestis.ee
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