Koostööprojekti „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine
rahvusparkidega piirkondades“
Avaüritus 24.-26.10.2022
24.10.2022
10.00 Kohtume Samliku koolimaja juures https://www.samliku.com/
10.00-12.00 Samliku Pekker OÜ tutvustus ning väike degustatsioon. Samliku koolimaja
tutvustus, tervituskohv ja kanuuparve matk C.R. Jakobsoni Talumuuseumisse.
Samliku Pekker OÜ https://samlikupekker.ee/
Väike pagarikoda Samlikul on koht, kus leivad valmivad klassikaliste viiside järgi, parimast
kohalikust mahejahust ja naturaalse juuretisega. Teame, et iga toode saab olla maitsev ja
samal ajal keha toetav. Meie missiooniks on pakkuda käsitööna valminud pagaritooteid, mis
ei ole üksnes ülimaitsvad, vaid toetavad kohaliku kogukonna tervist.
Samliku Pekker OÜ seemneleib valiti 2022. aasta talutoidu konkursil parimaks pagaritooteks.
Samliku OÜ / Kanuumatkad Pärnu jõel
Samliku endise koolihoone õuel kohtuvad mineviku meenutused ja lummavad loodusvaated.
Juba 1868. aastal, mil siin õnnistati esimest koolimaja, ei saanud sündmusel viibinud ajalehe
Eesti Postimees kirjasaatja jätta hüüatamata: “Ja missugune ilus koht! Kõrgel jõe kaldal,
sileda aasa äärel, kauni kaasiku serval!” Praegune koolimaja on koduks
pereettevõttele. Korraldatakse siitsamast mööduval Pärnu jõel veematkasid kanuude ja
kanuuparvedega ning ümberkaudsetes metsades-soodes jalgsimatkasid. Maja juures on ka
telkimisvõimalus ning saun. Koolihoonet on järk-järgult renoveerinud ja sellekohased tööd
jätkuvad tänaseni. Samuti on meie eesmärgiks vana koolimaja ning selle ümbrusega seotud
kultuuripärandi säilitamine ja tutvustamine.
12.00-14.30 ekskursioon (koos LEADER projektide tutvustamisega) C.R. Jakobsoni
Talumuuseumis ja lõunasöök https://maaelumuuseumid.ee/c-r-jakobsoni-talumuuseum/
Kurgja Talumuuseumis saad tutvuda Eesti 19. sajandi ärkamisaja suurmehe Carl Robert
Jakobsoni elu ja tööga ning tema poolt rajatud talu eluoluga. Septembris 2021 avati uus
näitus, mis toob Jakobsoni elu ja töö külastajani läbi tema lähedaste, sõprade, kaasteeliste.
LEADER toetus: „C.R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-peahoone torni ja välisfassaadi
renoveerimine“ ja „C.R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-sauna restaureerimine“.
3 km jalgsimatk tagasi Samliku koolimaja juurde ca 1 tund. Tagasi Samlikul ca 15.30
16.15-18.15 Võhma Valgusevabrik https://www.valgusevabrik.ee/meist-vohma-kuunlad/
Juba üle 20 aasta valatakse Võhma linnas käsitööküünlaid.
Ekskursioon pakub võimaluse tutvuda küünlavabrikuga ja valada meistri juhendamisel ise
oma küünal. Külastame kunstnike tuba, kus sünnivad erilised kaunistustega tähtpäeva-

küünlad ja käsitöökaardid. Pärast ekskursiooni ootab meid 200m2 parafiinkattega
uisuväljak, kus sõltumata aastaajast saab tegeleda uisutamise ja hokimänguga.
Majutus Vanaõue Puhkekeskuses
19.00 õhtusöök Vanaõue Puhkekeskuses
Võrgustumisõhtu ja saun
25.10.2022
9.00-9.45 Hommikusöök
10.00-12.00 Turundus- ja disainiseminar
Teenusdisaini ja turunduse teemaline motivatsiooniettekanne: "Miks on vaja
teenusdisaini ja turundust?" Ettekanne: Kadri Moppel ja Aigi Young, Frilla OÜ.
Lektorid räägivad teenusdisainist ning turundusest üldisemalt, toovad inspireerivaid näiteid
ja annavad soovitusi edukaks tegevuseks.
12.00-13.00 lõunasöök
13.00-14.00 Turundus- ja disainiseminar jätkub
Lektorid viivad läbi ajurünnaku, kus kaardistatakse võimalusi, kuidas teenuseid koos
arendada ja turundada. Sissejuhatus turundusdisaini töötubadesse esmase turundusplaani
koostamiseks.
15.00 Ajataju OÜ ja TagaMaa tegevuste tutvustus ja kohvipaus https://tagamaa.ee/meist
TagaMaa loojateks on Ergo Leilop ja Kerttu Küünarpuu. Nad on kahepeale kokku töötanud
restauraatoritena üle 35 aasta. Sellele lisaks on Ergo ja Kerttu ajaloolise arhitektuuri,
kultuuripärandi ja mitmekesise keskkonna säilitamise paadunud austajad.
17.00 EELK Suure-Jaani Johannese koguduse kirik – käärkambri restaureerimise lugu.
https://sakala.postimees.ee/7126975/kaarkambri-remondil-vajusid-ehitajad-labi-porandaja-leidsid-munte
19.30 Õhtusöök Vanaõue Puhkekeskuses
Võrgustumisõhtu ja saun
26.10.2022
8.00-9.00 Hommikusöök
9.10 Väljasõit Vanaõue Puhkekeskusest
10.00 Töötuba Tipu Looduskoolis https://www.tipulooduskool.ee/et, läbiviija Soomaa
Meisterdustuba, Stella Martsoo https://www.meisterdustuba.ee/.
Meisterdustoas valmivad väga erisugused asjad, mille tegemine on jõukohane igaühele.
Pidevalt tuleb ideid ja tegevusi juurde. Ilu loomine oma käte ja loovusega annab Sulle
isetegemise rõõmu, edukogemust ja sisemist tasakaalu.
13.00 Lõunasöök Tipu Looduskoolis
Kojusõit
Korraldaja jätab endale õiguse programmi muuta.

