Väike-Maarja vald
KAARLI TALU
Ärina küla
Kadri Kopso
tel 523 6582
kadri@kaarlitalu.ee
www.kaarlitalu.ee
FB Kaarli talu
Talu ajalugu algab aastast 1938, mil Müüriku mõisa maadest 38 hektari suurune põllumaatükk
eraldati. 1990. aastal alustas Mart Lepik koos ema ja vennaga isatalu taastamist. Kaarli talust
sai üks esimesi täisterajahude ja -helveste tootjaid taasiseseisvunud Eestis. Mõne aasta pärast
alustati ka külmpressõlide valmistamist.
Praegu kasvab u 60 hektaril maherukis Sangaste, mahekaer ja -spelta, mis kõik saab oma
veskis täisterajahudeks, –helvesteks ning kruupideks. Väikeses pagaritöötoas valmistame
ehedat juuretisega kääritatud koduleiba ja mitmeid põnevaid küpsetisi oma veski toodetest.
Osaleme kohaliku toidu võrgustike Ehtne Talutoit, Eesti OTT ja Põhja-Eesti Kohalik Toit
tegevuses.
Pandivere Peretalude Päeval saate taluekskursioonil tutvuda vilja teekonnaga põllult
kuivatisse, sealt veskisse, leivatuppa ja leivana toidulauale. Leivatoas teeme üheskoos
pisileibu. Leivaküpsetamise õpitoad algavad kell 11, 13 ja 15.
Muul ajal on talu avatud külastamiseks, toodete tellimiseks ja talukauba ostmiseks tööpäeviti
8 -17.

KRUUSIAUGU TALU
Ebavere küla (endine Kaarma-Tagaküla)
Marju Metsman
tel 526 3831
marju.metsman@gmail.com
1924. aastal ehitatud rehemajas on algsel kujul säilinud rehetuba. Talu taastamise järgselt
tegeleti siin aastaid põllu- ja loomapidamisega. Tänaseks on Kruusiagu elulaaditalu, kus
pererahvas peab lugu potipõllundusest, käsitööst, muusikast ja pärandi hoidmisest.
Pandivere Peretalude Päeva külalised on oodatud tutvuma rehetoa ja taluaiaga, vaatama
näitust talu ajaloost. Mõnusat kehakinnitust pakub verandakohvik. Toimub seltskonna- ja
pärimustantsude õpituba.
VÕIVERE TUULEVESKI
Võivere küla
Liivika Harjo
tel 5668 8178
voiveretuuleveski@gmail.com
FB Mittetulundusühing Võivere Tuuleveski

Tuuliku talu lugu algas 1933. aastal, kui veskis tollel ajal möldriametit pidanud Johannes Pilt
sõlmis ostu-müügilepingu endise Võivere mõisa tuuleveskikoha ostmiseks.
Talu praegused omanikud asusid Võiveresse elama 2003. aastal. Alates 2010. aastast käivad
Võivere tuulikus rekonstrueerimistööd. Järgmise aasta sügisel plaanitakse avada Võivere
tuuliku uksed Struve kaare teemakeskusena, et jahvatada lugu UNESCO maailmapärandi
nimekirja kantud Struve geodeetilisest kaarest ja sellega seotud kohalikust kultuuripärandist.
Pandivere Peretalude Päeval avab pererahvas Võivere tuuliku uksed, et jahvatada
uudishimulikele lugu Struve geodeetilisest kaarest. Töötoas pannakse kokku Struve kaare
teemalist puslet, lahendatakse ristsõnu ja muid temaatilisi ülesandeid. Laste mängualal
ootavad pere kaks last endale seltsiks mängukaaslasi.

UUETOA TALU
Avispea küla
Jaak Läänemets
tel 5660 6357
jaak@avispeamees.ee
www.avispeamees.ee
Uuetoa talu rajajaks ning ülesehitajaks oli möödunud sajandi esimesel veerandil praeguse
peremehe Jaagu vanaisa Jakob Läänemets. Hariti 12 ha põldu, peeti lüpsikarja ning sigu. Oma
väikeses koorejaamas tehti võid. 1935. aastal ehitati Simunasse sae- ja jahuveski. 1992. aasta
kevadel asus pere Avispeal vanaisa talu taastama.
Praegu on talu kasutuses 1465 hektarit põllumaad, millel kasvatatakse teravilja, rapsi, hernest
ja maisi ning 340 ha rohumaid. Igapäevaselt lüpstakse 230 lehma. Oleme põllumeeste ühistu
KEVILI ja Rakvere piimaühistu liige.
Pandivere Peretalude Päevaks on valminud meie uus kuivati-ladu. Tutvustame kaasaegset
viljakasvatuse tehnoloogiat ning näitame kasutuses olevaid masinaid: traktorid, külvikud,
taimekaitseprits, kombainid ja kuivatikompleks. Huvilistele teeme põllutuuri ja tutvustame
erinevaid kultuure põllul.
Kokkuleppel võib talu külastada viljakoristuse ajal, mil kombainer Rait tutvustab viljalõikust
kombaini kabiinis.
ÄNTU RUKKIKODA JA KALAKASVATUS
Äntu küla
Hans Kruusamägi
tel 514 5021
hans@v-maarja.ee
Äntu rukkikoda ja vägev vene tüüpi saun on tegutsenud umbes viis aastat. Rukkikoda on
ehitatud Rukkikuninga esindushooneks ja väljakasvanud OÜ Simuna Ivax viljakasvatusest.
Praegune põhitegevuseala on kala- ja viljakasvatus, kus rõhk on rukkikasvatusel. Vähesel
määral tegeletakse ka turismiga.

Pandivere Peretalude Päeval antakse külalistele Äntu rukkikojas ülevaade Eesti Rukkiteest ja
leivavilja kasvatamisest. Jalutuskäigu kaugusel on kalakasvatus, kus saab tutvuda hülgega ja
osta kaasa äsja püütud forelli. Külastajaid oodatakse vihtlema kuuma sauna ja suplema
jahedasse vette.
Muul ajal on kokkuleppel võimalik üürida rukkikoda ja sauna sündmuste korraldamiseks.

Tamsalu vald
ERMO LOODI SEPIKODA-SAVIKODA
Loksa küla
Kadi Lood
tel 5331 1531
ermo@sepised.eu
www.sepised.eu
Ermo Lood on sepistamisega tegelenud 2009. aastast alates. Algselt hobina sepistamisega
tegelenud metallihuviline on hiljem täiendanud ennast tuntud Eesti seppade kõrval. 2013.
aastal lisandus sepikoja ruumidesse savikoda, kus huvilised saavad iganädalaselt koos savi
voolimas käia.
Loksa küla sepikojast on võimalik tellida nii tarbe- kui kunstsepist – väikestest tarbeesemetest
kuni aedade ja piireteni. Huvilistele korraldatakse sepatöö- ja savikoja õpitubasid.
Pandivere Peretalude Päeval toimuvad sepa ja savi õpitoad kell 11, 13, 15, 17. Kohvik on
avatud 10-19.
Muul ajal võib sepi- ja savikoda külastada eelneval kokkuleppel.
PAEROOSI TALU
Ilumäe tee 3, Porkuni
Ain Aasa
tel 5333 9749
ainaasa@gmail.com
Praegustes valdustes on elatud alates 1995. aastast. Samal ajal on rajatud ka iluaed, mis 2004.
aastal sai Eesti Vabariigi Presidendi tunnustuse. Kohapeal tegeletakse kivimeenete
valmistamise, koolituste ja hobiaiandusega.
Pandivere Peretalude Päeval näitame külalistele oma aeda ja ootame osalema
kivitöötubadesse. Keelekasteks pakume kohvi, teed ja vett. Kaasa saab osta kivist meeneid,
looduslikke kivipalasid, sh kiviroose.
Paeroosi aeda ja kivikoda võib külastada kokkuleppel ja ette helistades ka muul ajal.

MESILINNU TALU
Järvajõe küla
Enn Sildoja

tel 515 9353
enn.sildoja@gmail.com
Mesilinnu talus tegeletakse mesindusega aastast 1963, mil siin asusid koos metsamajandi
mesila ja alustati ka oma mesila sisseseadmist. Aastast 1990 mesindustalu, mille
põhitegevuseks on olnud mee ja mesindussaaduste tootmine ja müük.
Pandivere Peretalude Päeval toimuvad ekskursioonid mesilas. Uudistada saab vaatlustaru, kus
huvilised saavad turvaliselt vaadelda mesilaspere toimetamist. Pakume degusteerimiseks mett.
Muul ajal saab talu külastada eelneval kokkuleppel.
METSAMÕISA TALU, PUHTA VEE TEEMAPARK
Järsi küla
Priit Adler
tel 513 2149
info@metsamoisa.ee
www.metsamoisa.ee
FB: Metsamõisa
Ligi 500 aastat tagasi rajatud Metsamõisa talu koht on rikas kultuurilooliselt ning pakub 90
hektaril võimalusi looduse õppeks ja looduses viibimiseks.
Praegu käib Metsamõisa talus põllumajanduslik tootmine 50 hektaril, metsamajandamine 40
hektaril, on 19 mesitaru ja üks vaatlustaru, kaks indiaani püstkoda, kuus metsamaja,
meelteaed, 15 km õpperadu, 1 km ratastoolirada, 3 km kiviaeda, õppekeskus, 200-aastane
võlvkelder, täpsusorienteerumise püsirada, MOBO rada, lokaalne taastuvenergiavõrk.
Pandivere Peretalude Päeval toimuvad:
- ekskursioonid kell 10, 12, 14, 16,18
- töötoad kell 11, 13, 15, 17)
- toodete/teenuste müük kell 10-18
- kohvik pakub kerget einet kell 11-18
Muul ajal külastamine eelneval kokkuleppel.
VÕHMUTA MÕIS
Wechmuth Manor OÜ
Võhmuta küla
Annemarie Haldenby
tel 5307 2275 (inglise keel)
annemarie@wechmuth.com (eesti või inglise keel)
FB: Wechmut Manor
Võhmuta mõis rajati 17. sajandi teisel poolel. 19. sajandi alguses ehitati puidust
ühekorruseline barokne peahoone klassitsistlikus stiilis hooneks. Enne 1919. aasta
võõrandamist kuulus mõis Zoege von Manteuffelite perekonnale.

Praegu kuulub Võhmuta mõis inglise perekonnale, kes loodab hooned taastada. Mõisa
endisaegsest hiilgusest annab tunnistust taastatud triumfikaare laadne väravaehitis. Palju tööd
on tehtud pargi taastamisel.
Pandivere Peretalude Päeval on mõisapark terve päeva jooksul avatud huvilistele
jalutuskäikudeks, lõõgastumiseks ja pikniku pidamiseks. Avatud on kingipood, kus müüakse
ainulaadseid käsitööehteid. Maiustamiseks pakume inglise stiilis kooke.
Ka muul ajal on park avatud iga päev kell 9-18.

Rakke vald
AALI AJAVIITETALU
Ao küla
Kaur Salus
tel 5647 8105
kaursalus@gmail.com
Aali Ajaviitetalu on ellu kutsutud kanuumatkade korraldamiseks Põltsamaa jõel. Igapäevaselt
tegeletakse siin ajaviiteks kõikvõimalike tegemistega, mis pakuvad rahuldust nii külalistele
kui ka pererahvale.
Pandivere Peretalude Päeva puhul on avatud Näkispaa: noorendav turbavann, lõõgastav
kümblustünn ja värskendav järv.
Lisaks tegutseb pannkoogikohvik, kus valmistatakse kooke vaid Pandivere piirkonnas
toodetud toorainest.
NB! Oodata on üllatusi.
Aali Ajaviitetalu võib eelneval kokkuleppel külastada ka muul ajal.
PÄRT-JAAGU KAMATALU
Salla küla
Piret Lankots
tel 5648 7029
piret@salla.ee
www.kama.ee
FB: kama.ee
Pea 150 aastat vana rehielamu on jäänud arhailiseks ja algupäraseks ka noore pere
suvekoduna. Koos aida ja suitsusaunaga on see talu pälvinud nii Eesti Vabaõhumuuseumi
ekspertide kui ka paljude teiste talutaastajate tähelepanu. Pärt-Jaagu talu on olnud
inspiratsiooniks uudsete marjakamade loomisel. Lihtne ja arhailine keskkond ja tööviisid
kajastuvad ka taluaias ja pakutavates talutoitudes.
Pandivere Peretalude Päeval olete teretulnud kama proovima ja taluhoovil ringi vaatama.
Kama saab osta nii söögiks, joogiks kui ka kaasa võtmiseks.

SALLA SELTSIMAJA
Salla küla
Hando Kuntro
tel 526 4952
handokuntro@gmail.com
www.salla.ee
Salla Seltsimaja on üle 100 aasta vanune maja, kus on asunud külapood, konstaabli vastuvõtt
ja ka Salla kooli tööõpetuse ruumid. MTÜ Salla Seltsimaja on seda hoonet taastanud juba pea
10 aastat. Nüüd on maja valmis saamas – tulge külla!
Pandivere Peretalude Päeval on avatud VanaAjaMaja fotonäitus traditsioonilisest
külamiljööst, ehitusdetailidest ja Eesti maa-arhitektuuri mitmekesisusest. Kunstnik Piret
Smagari juhendamisel on võimalik osaleda joonistamise töötubades. Suur hulk meile
usaldatud raamatuid ootab uusi omanikke – tule vaata ja soeta sümboolse toetuse eest!
Käsitöö ja talukauba minilaat.
Salla Seltsimaja on suviti avatud igal nädalavahetusel.

VAASI HOBUTALU
Mõisamaa küla
Marianne Tornimaa
tel 5633 2700
info@vaasihobutalu.ee
FB: Vaasi Hobutalu
Talu on ostetud aastal 2013. Aastakese hiljem saabusid tallu esimesed kabjalised. Algul vaid
enda jaoks, kuid uue elukohaga tutvudes saime aru, et siin on potentsiaali ka hobuturismiks.
Perenaise süda kuulub tori hobustele ning just seda ohustatud hobusetõugu püüamegi elus
hoida ja rahvale tutvustada.
Praegu pakub talu võimalust käia ratsutamistreeningutel atesteeritud treeneri juhendamisel.
Lisaks veel erineva pikkusega ratsamatkad, vankri- ja saanisõidud. Sellest aastast on võimalik
kutsuda meid ka üritustele väikese poniga lapsi sõidutama.
Padivere Peretalude Päeval on talus võimalik tutvuda tori hobustega. Pakutakse vankrisõite,
ratsutada saavad nii suured kui ka väikesed. Lapsed leiavad tegevust mängualal.
Eelneval kokkuleppel võib Vaasi Hobutalu külastada ka muul ajal.

