
              
                       

 

Projekti “Säästva turismi arendamine“ ÕPPEREIS  

Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonda 23.-24.05.2018 

Ootame osalema huvilisi MTÜ Arenduskoja ja Kodukant Läänemaa piirkonnast, 
eesmärgiga tutvuda Soomaa Rahvuspargis toimetavate inimestega ning piirkonna 

ettevõtjatega. 
 
Saame kokku  Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuses, Randivälja külas, Tori vallas, Pärnumaal 
http://www.klaaramanni.ee/ 

 
23.05.2018 

13.00 saame kokku ja sätime end öömajale  
13.30 enne Soomaale sõitmist sööme kõhu täis,  14.30 alustame sõitu Soomaa Rahvusparki 
15.00 – 18.00 oodatakse meid Tipu Looduskoolis http://www.tipulooduskool.ee/              
Soomaa rahvuspargis on Tipu vanas koolimajas tegutsenud juba 10 aastat looduskool. Seal 
pakutakse külalistele elamusi, mis aitavad avastada, tunnetada ja aru saada meid ümbritseva 
looduse ilust ja salapärast. Uurime meie ka, milles see ilu ja salapära seisneb: looduskooli tegevuste 
ja plaanide tutvustamine ning sealt siirdume  mööda Pauna kultuuriloolist matkarada Halliste jõe 
äärde ning edasi Pauna taluni. Retkel ootavad põnevad lood ja mängulised ülesanded, et vaadata 
loodust teise pilguga ja nautida koostegutsemise rõõmu. Retke pikkus on 3 km. NB! Riietu vastavalt 
ilmastikuoludele! 
19.00 ootab meid pärast väsitavat loodusretke kosutav õhtusöök ja meeleolukas õhtu heas 
seltskonnas Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuses. 
 

24.05.2018 
8.45 – 9.15 kõht täis, tuju hää. 
9.30 – 10.30 Matogard OÜ (http://www.matogard.ee/ ) külastus. Matogard OÜ on tegutsenud 
alates 1994. aastast ning toodab ja turustab istutusmuldasid nii taimedele kui lilledele. Uurime järgi, 
kuidas on lood potil istuva hobusega lood ja miks ta seal istub: 
http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1708&page=3452&action=article&. 
Et ka kodustele midagi viia oleks, teeme väikese vahepeatuse Selja külas ning külastame väikest 
külapoodi, kus müüakse ka kohalike tootjate tooteid. 
11.30 – 13.30 Janno Langi Jaht ja Mööbel http://jannolang.ee/ jahitoa külastus koos kerge 
lõunapausiga. Janno Lang on tuntud jahimees ja topisetegija. Lähme vaatame, kuidas valmis tööd 
tema enda jahitoas välja näevad. 
Kui jahil käidud, siis lehvitame teile ja ootame teid taas meie juurde külla. 
 
Registreerimine kuni 29.04.2018:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWt0C3fym_Hw7uqeuSDzkylwu4unToZ03R0QhA87Pm
yCyr9Q/viewform?c=0&w=1 
 
Lisainfo: 
Annika Parm 
Projektijuht 
Rohelise Jõemaa Koostöökogu 
Tel: 53064810 
annika@joemaa.ee 
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