
1  HAIKAATRI TALU 
Oja tee 21, Käravete alevik, 
Järva vald
Lustlik ja vimkaga elulaadi- ning 
taaskasutustalu. Aed ilusaks läbi 
käsitöö!
Talu motoks on “Vanale asjale uus 
hing”. Saab tutvuda iluaiaga, ava-
tud on haikala kujuline teemaja, 
kodumuuseum ning lastesõbralik 
“lasketiir”, osta saab mitmesugust 
käsitööd. Aiast leiab huvitavaid tege-
vusi ja tegelasi - kõik perenaise käe 
all valminud.

2  SIILI JA KARU MARJAMAA OÜ
Tammsaare-Lõuna talu, Vetepere 
küla, Järva vald
Marjakasvatus.

3  KUBJA ÜRDITALU
Kubja talu, Karinu küla, 
Järva vald
Ravimtaimendus. 
Tutvustatakse ravimtaimede käitle-
mist, tinktuuride ja siirupite tegemist.  
Avatud on väike talutoodangut tut-
vustav müügipunkt.

4  HOBUKOOLI PARK
Hobukooli park, Koordi küla, 
Paide linn
Loodusehitus (põhumajad ja savi-
krohv); ratsutamisteraapia, prakti-
lised koolitused.
Saab uurida loodusehituse tehnikaid, 
suhelda hobuste, ponide, eeslite ja 
koertega, proovida kätt savikunstis, 
osta kaasa kohalikku käsitööd, kinni-
tada keha põhu majakohvikus. 

5  KALJUSALU TALU
Kaljusalu, Öötla küla, Järva vald
Eksootilised loomad ja teraapia-
koerad. 
Avatud kohvik, lastele batuut, hobuse- 
ja ponisõit, näomaalingud, töötuba.

6  MÄEOTSA HOBITALU
Mäeotsa talu, Vaali küla, 
Järva vald
Hobipõllumajandus. 
Erinevat tõugu kanad, vutid, par-
did, haned, faasanid, paabulinnud, 
papagoid, küülikud, šoti mägiveised. 
Töötab kodukohvik, müüakse tibu-
sid ja muudki. Karusnahkade näitus, 
munaviktoriin, õnneloos jne.

7  KÄÄNU TALU
Käänu talu, Päinurme küla, 
Järva vald
Hobi linnu- ja loomakasvatus.
Erinevad tõulinnud: kanad, haned, 
pärlid, kalkunid, paabud, faasanid. 
Lisaks anglo-nuubia kitsed ja kihnu-
maa lambad + talled. Avatud on väike 
kohvik ja mängib hea muusika.

8  WILE FARM
Pärtsaare talu, Poaka küla, 
Türi vald
Alpakade kasvatus, alpakavillase 
lõnga ja kudumite valmistamine. 
Kohapeal giidiga külastustuurid, 
palju huvitavaid tegevusi ning too-
dete kaasa ostmise võimalusi talult 
endalt, aga ka erinevatelt koostöö-
partneritelt.

9  KÄRU MUUSEUM
Rahvamaja 3, Käru alevik, 
Türi vald
Kärude muuseum.

10  HELLAD KOLUMATSID OÜ
Aadu talu, Kolu küla, Türi vald
Talu SPA ehk kümblustalu. 
Saun, kümblustünnid, ujumine, 
massaažid, jalutusrajad, ööbimine. 
Avatud kodukohvik.

11  JÄRVAMAA 
KUTSEHARIDUSKESKUS
Särevere, Türi vald
Kutsekool paljude maaelu erialadega. 
Erialade tutvustus ja töötoad. Töötab 
kohvik.

12  RUTIKVERE MÕISA 
KALAKASVANDUS
Rutikvere mõis, Rutikvere küla, 
Järva vald
Kalakasvatus. 
Avatud kohvik, toimuvad tuurid, 
müüakse värsket kala ja kalatooteid.

13  TAKKASAARE TALU
Takkasaare talu, Karjaküla küla, 
Türi vald
Teraviljakasvatus ja piimatootmine. 
Saab näha loomi ja masinaid. Töötab 
talukohvik, lastele meisterdamine.

14  RENTER AED
Kaare tee 11, Imavere, Järva vald
Iluaiandus. Suve- ja püsilillede, ilu-
puude ja -põõsaste kasvatus ning 
müük.

15  SASSI TALU / 
OÜ JAANALINNUFARM
Sassi talu, Imavere küla, 
Järva vald
Elulaadi- või hobitalu, loomakas-
vatus.
Jaanalinnukasvatus, lisaks erinevad 
linnud ja loomad. Temaatiline käsitöö 
ja tooted.

16  7 KITSETALLE OÜ / 
KITSE TALU
Kitse talu, Sagevere küla, 
Türi vald
Kitsekasvatus ja kitsepiimast too-
dete valmistamine.
Saab tutvuda talu loomade ja lindu-
dega - kitsed, lambad, jänesed, kanad 
ja pardid. Lastele kiiged, batuut, liiva-
kast. Kodukohvik, võimalik kaasa osta 
talutoodangut.

Avatud vaid 25. juulil:

koertega, proovida kätt savikunstis, 
osta kaasa kohalikku käsitööd, kinni-

Eksootilised loomad ja teraapia-

Avatud kohvik, lastele batuut, hobuse- 
ja ponisõit, näomaalingud, töötuba.

10 HELLAD KOLUMATSID OÜ
Aadu talu, Kolu küla, Türi vald
Talu SPA ehk kümblustalu. 
Saun, kümblustünnid, ujumine, 
massaažid, jalutusrajad, ööbimine. 
Avatud kodukohvik.

16 7 KITSETALLE OÜ / 
KITSE TALU
Kitse talu, Sagevere küla, 
Türi vald
Kitsekasvatus ja kitsepiimast too-
dete valmistamine.
Saab tutvuda talu loomade ja lindu-
dega - kitsed, lambad, jänesed, kanad 
ja pardid. Lastele kiiged, batuut, liiva-
kast. Kodukohvik, võimalik kaasa osta 
talutoodangut.

suhelda hobuste, ponide, eeslite ja 
koertega, proovida kätt savikunstis, 
osta kaasa kohalikku käsitööd, kinni-
tada keha põhu majakohvikus. 

5 KALJUSALU TALU
Kaljusalu, Öötla küla, Järva vald
Eksootilised loomad ja teraapia-
koerad. 
Avatud kohvik, lastele batuut, hobuse- 
ja ponisõit, näomaalingud, töötuba.

koertega, proovida kätt savikunstis, 
osta kaasa kohalikku käsitööd, kinni-

Kaljusalu, Öötla küla, Järva vald
Eksootilised loomad ja teraapia-

Avatud kohvik, lastele batuut, hobuse- 
ja ponisõit, näomaalingud, töötuba.

www.avatudtalud.ee
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24. ja 25. juuli 2021

Kollase ringiga 
märgitud talud on 

avatud vaid 25. juulil.

Sinisega märgitud 
talud on avatud nii 
24. kui ka 25. juulil

Järvamaa

www.avatudtalud.ee


