
          

 
 

 

 

Sakla külaselts, Karala külaelu arendamise selts ja Saarte Koostöökogu 

korraldavad idee-ja kogemusreisi külaliidritele 

Põltsamaa valda 26.-27. juunil 2019 

 
Idee- ja kogemusreisi eesmärk on tutvuda sealse ühinenud omavalitsuse Põltsamaa vald (ühinesid 

Puurmani, Pajusi, Põltsamaa ja Põltsamaa linn) külaliikumiste tegevustega ja rahastatud projektidega s.h. 

Leader rahastustega ellu viidud projektidega. Omavalitsuste ühinemise mõjuga külaliikumisele. 

Soovime arendada koostööd Saaremaa ja Põltsamaa valla küladega, saada inspiratsiooni. Uurime  

võimalusi omatulu teenimiseks, kogukonnateenuste arendamist ning koostöö- ja arenguvõimalusi suuremates 

omavalitsustes. 

Planeeritud osavõtjate arv 50. Registreerimine õppereisile kuni 10. juunini! 

Aeg Külastuskoht Lisainfo 

Kolmapäev, 26. juuni 

5.20 (Leedri) 

6.00 (Kuressaare) 

Väljasõit Leedrist kl 5.20,  

Väljasõit Kuressaarest kl 6.00. 

Praam Kuivastust kl 7.20 

Saame teha lisapeatuseid teel Leedri–

Kuressaare - Orissaare - Kuivastu 

11.00-13.00 Kamari Haridusselts 

Seltsi tegevusi tutvustab Vaike Niklus 

http://www.kamari.ee/kamariharidusselts/ 

ja  

kohaliku Leader-tegevusgrupi Jõgevamaa 

Koostöökoda 

http://www.jogevamaa.com/ 

tutvustamine. Tegevusgrupi tegemisi 

tutvustab Liia Lust  

Kamari keskust mäletavad vanemad 

inimesed kui Jõgeva rajoonis 

tegutsenud kuulsat Sakala 

Tõulinnukasvatussovhoosi.  

1999. a asutati aktiivsete elanike 

eestvõttel selts. 

Kamaris sööme ühiselt lõunasuppi. 

13.15–14.00 Põltsamaa „Felix“ Tehasesse sisse ei pääse, saame 

külastada tehase toodete kauplust 

14.15-15.45 Roosiaed/Lossiaed 

http://www.eestiroos.ee/rosaarium/ 

http://www.poltsamaaloss.ee/ 

Võimalik külastada kas rosaariumit 

VÕI jalutada Põltsamaa lossi aias ning 

külastada savikoda, muuseumit või 

veinikeldrit.  

Külastuse soovi korral tuleb pilet ise 

lunastada! 

16.00-17.45 Pajusi Külaselts 

http://pajusikulaselts.weebly.com/ 

Seltsi tegevusi tutvustab Aili Soolepp  

Pajusi Külaselts on 2000.a. 

moodustatud vabatahtlik ühendus, 

põhieesmärgiks Pajusi 

mõisakompleksi kui terviku 

taaselustamise. 

18.00-19.00 Tapiku Külade Selts  

https://www.facebook.com/TapikuKulad

eSelts/ 

Esimene seltsing siiakanti 

külaliikumise koordineerimiseks loodi 

2004. aastal. Kuigi seltsielu on 

sealmail alati olnud, siis külaseltsi 

ametlik sünnipäev on 29. märts 2018.  

19.15 Jõuame majutuskohta Põltsamaal 

Carl Schmidt´i Maja 

http://www.csmaja.eu/ 

Schmidti maja on ajalooline hoone ja 

nimi Carl Schmidt pärineb kunagiselt 

alevivanemalt, kes tegutses siin 
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Külalistemaja asub väikelinna Põltsamaa 

südames. 

mitmesugustel aladel: võttis osa 

Põllumeeste seltsi tegevusest ja tema 

algatusel veeti isegi 1000 puuda 

õlleotri Peterburi õllevabrikusse. Ta 

varustas ümbruskonda 

metsasaadustega. 1891. aastal asutas ta 

Uue-Põltsamaale villaketruse, 

kangakudumise ja värvimise töökoja, 

peagi ehitas aga suure silla juurde 

kangakudumise, villaketruse ja 

värvimise vabriku.  

20.00… Õhtusöök majutuskohas ja vaba aeg  

Neljapäv, 27. juuni 

8.00- 9.00 Hommikusöök majutuskohas  

9.15 Külastame Sõpruse parki Põltsamaal 

https://www.puhkaeestis.ee/et/sopruse-

park 

Sõpruse park on noorim Põltsamaa 

parkidest – esimene puu istutati 8. 

mail 1973. aastal. Praegu on pargis 

puid üle 6000. Parki on istutanud puid 

nimekad ühiskonna-, kultuuri- ja 

sporditegelased. Pargis on mitmeid 

kauneid graniitskulptuure, kündva 

Kalevipoja kuju ja 

monumentaalskulptuur “Tee 

Olümposele”, mille sammastele on 

kirjutatud kõigi Eesti 

olümpiamedalistide nimed. 

10.45-11.45 Puurmani Mõisakool 

www.puurmani.edu.ee 

Ringkäik giidiga, kes räägib Puurmani 

mõisa ajaloost ja koolist 

12.00-14.45 Lustivere Külaselts - Ülle Ant 

https://webzone.ee/lustiverekylaselts/ - 

seltsi tutvustus, ringkäik 

Ühine lõunasöök Lustiveres. 

15.00 Asume koduteele  

18.45 Praam Virtsu-Kuivastu Kuressaarde jõuame orienteeruvalt kl 

20.15 

 

ÕPPEEKSKURSIOONI OSALUSTASU ON 20 EUR /in . Osalustasu tasutakse reisi algul bussis. 

Osalustasu sisaldab bussisõitu, praamipileteid, külastuskohtade tasusid koos kohvipausiga, majutust 

hommikusöögiga, ühiseid lõunasööke ja õhtusööki. Muuseumipiletid Põltsamaa lossihoovis tuleb 

soovijatel endal osta.                                                                              

Registreerimine:                                                                                                                                           

Agnessa Sepp  sakla.raamatukogu@saare.ee, 53462102                                                                                                                                  

Kaja Juulik kajajuulik@gmail.com, 56627840                                                                                                  

Terje Aus terje.aus@skk.ee, 5138767 
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