
	  

	  Õppereis	  Põlvamaa	  Partnerluskogu	  piirkonda	  2.-‐3.	  november	  2012	  

Reede,	  2.	  november	  

Kell	  8.00	  väljasõit	  Lääne-‐Harjumaalt	  

Kell	  8:30	  peatus	  Jüri	  tanklas	  

Kell	  9:00	  peatus	  Kosel	  (asukoht	  täpsustub	  peale	  osalejate	  nimekirja	  kinnitamist)	  

Kell	  11.10	  	  Ahja	  Tuglase	  Muuseum	  -‐	  http://ahjamuuseum.edicypages.com	  .	  Kontakt	  
Katrin	  Roositalu,	  tel:	  53465787	  	  

Kell	  12.15	  lõuna	  Mooste	  kohvikus.	  Kontakt	  Agu	  Puniste,	  tel:	  5184081	  

Kell	  13.00	  Traditsioonilise	  ehituse	  koolitus-‐	  ja	  kompetentsikeskus,	  MTÜ	  Vanaajamaja	  
http://www.vanaajamaja.ee/	  Kontakt	  Ragner	  Lõbu,	  tel:	  56691553	  	  	  

Kell	  14.00	  Mooste	  mõisa	  objektid	  -‐	  Veskiteater,	  Põlvamaa	  kultuuri-‐	  ja	  teatritöötajate	  
muuseum,	  Villakoda,	  Savikoda,	  Folgikoda.	  http://www.moostemois.ee/	  .	  Kontakt	  Ülo	  
Needo,	  tel:	  5103720.	  

Kell	  16.00	  Mooste	  kunsti-‐	  ja	  sotsiaalpraktika	  keskus	  MoKs	  -‐	  http://www.moks.ee/	  .	  
Kontakt	  Evelyn	  Müürsepp,	  tel:	  5138599	  	  

Kell	  16.45	  Mooste	  Rahvamuusikakool,	  eraalgatusel	  tegutsev	  huvikool,	  pidaja	  MTÜ	  
Folgisellide	  Selts	  -‐	  http://moosterahvamuusikakool.blogspot.com/	  	  .	  Kontakt	  Krista	  
Sildoja,	  tel:	  5531478	  

Kell	  18.00	  õhtusöök	  Taevaskoja	  Puhkekeskuses,	  samas	  ööbimine	  ja	  sauna	  kasutamise	  
võimalus	  .	  
http://www.taevaskoja.ee/majutus	  .	  Kontakt	  Sigrid	  Säinast,	  tel:	  53736406.	  	  
Majutuskoha	  lähedal	  asuvad	  Taevaskoja	  matkarajad	  (ühist	  matka	  organiseeritud	  ei	  ole).	  

	  Laupäev,	  3.	  november	  

Kell	  8.40	  väljasõit	  Taevaskojast	  

Kell	  9.00	  Ihamarus	  skulptuuri	  Rändaja	  vaatamine.	  	  

Kell	  9.15	  Tammetalu	  Pagar	  OÜ,	  küpsiste	  tootmisega	  tegelev	  väikeettevõte.	  Kontakt	  
Heilo	  Ojatamm,	  tel:	  5247766	  	  



Kell	  10.00	  ettevõtte	  OÜ	  Guido	  Mööbel	  külastus,	  puitmööbli	  tootja	  -‐	  
http://www.guidomoobel.ee/	  .	  Kontakt	  Guido	  Kellamäe,	  tel:	  5142939	  

	  

Kell	  10.50	  seminar	  Maanteemuuseumis,	  3	  näidet	  võrgustumisest	  ja	  koostööst	  

Hurmioru	  koostöövõrgustiku	  tegevusest	  –	  http://www.hurmiorg.ee	  Kontakt	  Eela	  Jää,	  
tel:	  5174470,	  	  

MTÜ	  Postitee	  koostöövõrgustikust	  –	  http://www.postitee.ee	  	  Reeli	  Kork,	  tel:	  56216688	  

Põlvamaa	  „Rohelisem	  märk“	  tutvustus	  –	  http://www.polvamaine.ee	  Kaire	  Mets,	  tel:	  
5066568	  

Kell	  13.00	  lõuna	  maanteemuuseumi	  Teemajas	  -‐	  http://muuseum.mnt.ee/varbuse-‐
teemaja/	  	  

Kell	  14.00	  Maanteemuuseumi	  külastus.	  	  

Kell	  15.15	  Kopli	  taluköögi	  külastus	  -‐	  http://www.koplitalu.ee/	  ,	  Tagasisõit	  

	  

	  

Osalustingimused	  
	  

Sihtgrupp:	  Lääne-‐Harju	  Koostöökogu	  ja	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkondade	  ettevõtjad	  
ning	  ettevõtlikud	  inimesed.	  

Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkonna	  inimestele	  on	  ette	  nähtud	  15	  kohta.	  

Suurema	  huvi	  korral	  eelistame	  (alltoodud	  järjekorras):	  
-‐	  projekti	  “Turismikool	  –	  koostöö	  ja	  partnerluse	  arendamine”	  raames	  toimunud	  
koolitustel	  osalenuid;	  
-‐	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  liikmeid;	  
-‐	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  liikmeid;	  

Osalustasu:	  	  
Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  liikmetele	  tasuta	  (1	  osaleja	  liikme	  kohta);	  	  
Mitte-‐liikmetele	  10	  EUR	  /	  in;	  

Õppereisile registreerumine: info@idaharju.ee  
Teatada järgmised andmed: nimi, organisatsioon, kontaktandmed 


