30.-31. märtsil (L-P) 2019
ÕPPEREIS teemal „Kestlikult mõtlev kogukond ja ettevõtlus“ Räpina loomemaja,
Sänna kultuurimõisa, Georgi hotelli, Stedingu kohviku ja Heimtali loomestuudio
näidetel
Projekt „Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa“
Väljasõit Türilt 30. märtsil kell 9.00 ühise transpordiga Türi kultuurikeskuse juurest. Tagasi
Türil pühapäeval, 31. märtsil u kell 17.
Osalejate arv: kuni 20

PÄEVAKAVA
30. märtsil
9.00 – väljasõit Türilt (sõit Räpinasse 2 h 15 min)
11.30 Räpina loomemaja lugu ja kojad (vanast tallist kogukonnakeskuseks koostöös KOViga)
14.00-14.45 lõuna Räpinas
14.45 sõit Sänna (u 1 tund)
16.00 tutvume Sänna kultuurimõisaga (giidiga tuur – 2 h)
18.00 õhtusöök Sänna kultuurimõisas - taimetoit
18.30 tsirkuse õpituba noortelt ja mõtteviisi loeng
20.45 sõidame Sännast majutuskohta (20 min)
21.15 Georgi hotellis majutus kahestes tubades

31. märtsil
9.00-10.30 hommikusöök
10.30 võimalusel Georgi hotelliga tutvumine (säästvad tehnoloogilised lahendused)
11.30 väljasõit Stedingusse
12.00 Stedingu kohviku lugu (vana maja lugu omanikelt)
12.30 lõunasöök Stedingus

13.20 sõidame Mulgimaale Heimtali loomestuudiosse (1 h 40 min)
15.00 Heimtali loomestuudios kohtumine Külli Allikveega - savikoda
16.00 kojusõit, tagasi Türil u 17.00

Osalustasu 10 eurot saab tasuda bussis, võimalus maksta ka ülekandega. Arve soovist
palume teada anda e-aadressil koostoo@koostookogu.ee.
Õppepäeva koordinaator on Aili Avi 53 957 115
Registreerumine
hiljemalt
25.
märtsiks
2019
kella
18.00ks
aadressil
aili.avi76@gmail.com või sõnumiga telefonil 53 957 115 (nimi, tel, asutus, vms).
Tegemist on projekti „Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa“ viimase õppekäiguga.

19. sajandil Räpina mõisa tall-tõllakuurina ehitatud hoone
sai Räpina Valla poolt 2012. aastal uue hinguse ning
hakkas siis elama hoopis teistsugust ja kirjumat elu.
Loomemaja on sündinud mõttest, et meie inimesed
väärivad kohta, kus end teostada ja ellu äratada oma
sisemine looja-loom.
See on hea elamuse koht, kuid mitte ainult ajaloolise hoone pärast – meie majarahvas ning
isetegemisest saadav tohutu rõõm muudavad loomemaja külastamise erakordseks ja
meeldejäävaks elamuseks nii kohalikele kui ka kaugemalt tulnud gruppidele.

https://www.kultuurimois.ee/mtu-sanna-kultuurimois/

MTÜ Sänna Kultuurimõisa missioon on Kultuurimõisa külalistele pakkuda keskkonda ja
tegevusi, mis inspireerivad, on harmoonilised, poevad hinge ja annavad positiivse impulsi

leidmaks teed iseeneseni. Oleme kogukonna koondumispunkt ning ühistegevuste
läte. Kanname endas väärtusi, mis aitavad kaasa inimese ja ühiskonna tasakaalustatud
arengule ning pärandame järgmistele põlvedele austust ja tänulikkust täis suhtumise meid
ümbritseva looduse ja kaasinimeste suhtes.
Kultuurimõisa eesmärgiks on olla kogukonna keskus, kus koos kodanikele suunatud avalike
teenustega pakutakse loomingulisi ja kultuuripärandist inspireeritud tegevusi ning selleks
sobivat miljööd. Kultuurimõisa keskkond ning pakutavad teenused ületavad külastaja ootusi
ning juba kord siin viibinuna tahab ta ka oma tuttavate-sõpradega seda üllatavat kooslust ja
avastamisrõõmu jagada. Kanda endas väärtusi, mis aitavad kaasa inimese ja ühiskonna
tasakaalustatud arengule ning pärandada järgmistele põlvedele austust ja tänulikkust täis
suhtumine meid ümbritseva looduse ja kaasinimeste suhtes.
Me oleme vastutustundlikud keskkonna, kodu, ühiskonna ja inimese ees. Luua harmoniseeriv
kogukonnakeskus, mis oma kaasaaegsuse ja multifunktsionaalsusega oleks maaelu elavdaja
mitte ainult kohalikus plaanis.
Stedingu kohvik
Kohalikele inimestele tuntud vana apteegihoone on saanud uue hingamise. See üle saja aasta
vanune, aasta tühjalt seisnud hoone on nüüd tuntud kui Stedingu maja Vana-Võromaa
kultuuripesa, kus sõna kultuur on kasutusel kõige laiemas mõttes.
Stedingu kohviku näol on avatud ühed väärikad uksed, mis on aastaid lukus seisnud. Nii
vana majaga on paljudel omad lood ja seosed. Meie soov on algusest peale olnud luua sellest
avatud ruum aja veetmiseks, kohtumiseks, unistamiseks, plaanide tegemiseks, uute tutvuste
loomiseks. Loomulik on, et selle juurde kuulub hea kohv, puhas toit ja hubane atmosfäär.

Georgi hotell on nutikas hotell – saame tutvuda säästlike lahendustega ehituses, mida pakub
tehnoloogia.

Heimtali loomestuudios kohtume keraamik Külli Allikveega, kes tutvustab õpitubade ja koja
sisu ning saamislugu. Saab proovida ka kätt potikedral.

