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MTÜ Virumaa Koostöökogu Lembitu 46, 43001 Sonda Tel 5345 7534, Aili Ilves

JUUNI  
19.06 Miila küla jaanituli 
* Algus kell 18 
22.06 Rägavere valla jaanituli 
* Kell 19.00 laste mängud ja võistlused üllatuskülalisega   
* Kell 20.00 lõbustab jaanitulelisi 
   ANTSUKÜLA KÜLAKAPELL  
* Kell 21.00 astub lavale KV BÄND, kes tantsitab rahvast 
   hiliste öötundideni 
Õhtu jooksul toimuvad murumängud täiskasvanutele! 
Külaplatsil töötab ka puhvet, sealt on võimalik osta nii sööki 
kui jooki! 
Tule peole kogu perega!
Tulgu vihma, lund või rahet, 
meil ei ole mingit vahet.
Pidu toimub iga ilmaga               
ja palju sõpru sa siis silmad seal!      
22.06 Jaanituli Purtse männikus
* Kontsert isetegevuslastelt
* Jõukatsumised
* Tantsumuusika ansamblilt Vanker 
* Algus kell 21
23.06. Võidupüha ja jaanipäev Kõrtsialusel 
* Algus kell 17. 00
24.06. Jaanipäev Aseri rahvamaja juures
* Algus kell 21.00
24.06 Püssi jaanituli 
* Kell 17.00 batuut lastele
* Kell 19.00 sportlikud mängud auhindadele, isetegevus
   laste kontsert
* Kell 21.00 Mait Maltise bänd
* Õhtujuht Samuel Golomb
25.06 Sonda valla jaanik
* Sonda kõrtsi koplis 
* Esineb Rock Hotel

JUULI  
11.07 Seitsme Linna Muusika - Empire 
* Toomas Vavilov (klarnet), Aivo Leibur (viiul), 
   Toomas Nestor (vioola), Aare Tammesalu (tšello). 
* Maidla mõisas, algusega kell 14. 
* Pääse 50 krooni. 
16.07 Seitsme Linna Muusika - Tõnis Mägi ja 
   Birgit Varjun
* Kalvi mõisas, algusega kell 20. 
* Pääse 160/120 krooni. 
25.07. Kalvi veepäev 
* Tegevused Kalvi rannas kella 12st 
18.07 Uljaste triatlon
31.07 Maidla vallapäev
* Tegevusi igas vanuses inimestele
* Peaesinejateks Kihnu Virve pereansambel ja Untsakad

AUGUST 
07.08 Ahvenapüügivõistlus “Uljaste suvetriibu”
14.08 Virumaa koostöökogu paepäev ja Rannu kooli 
   kokkutulek Kõrtsialusel 
* Kell 11.00 alustatakse paepäeva üritustega
* Kell 15.00 algab endise Rannu kooli kokkutulek 
* Kell 20.00 simman 
28.08 Maidla põhikooli 85. aastapäev 
* Maidla mõisa ajalooline ilme on säilinud suuresti tänu 
   koolile. Kooli aastapäev ei ole pelagalt vilistlaste kokku- 
   tulek, vaid oluline sündmus kogu kogukonnale.
* MTÜ Maidla Kodu kogub kokku kooli erinevate lendude 
   mälestuskillud ja huvitavamad juhtumised ning nendest 
  valmib kohaliku omaalgatuse programmi toel “Maidla 
  Põhikooli vilistlaste mälestusvihik”, mis sisaldab mäles
  tusi ja pildimaterjali. Kogutud pildmaterjal sobitatakse 
  ajastutruu muusikaga ning esitletakse 28.08 mõisa taga
  hoovis suurel ekraanil. 
* Koos planeeritava valgusmänguga on see esimene proov 
  järgmise aasta suuremale üritusele “Maidla mõisatuled”.

Sellel suvel uue näo saav 
Kõrtsialuse külastuskeskus 
annab võimaluse proovida 
kätt luisu valmistamisel ja 
jagab näpunäiteid savik-
rohvi kasutamiseks. Savi on 
Aseri külje all asuva Kõrtsi-
aluse üks märksõnu, millele 
lisanduvad keskkonnasääst-
lik ehitamine ja tablettideta 
tervenemine. 

Kõrtsialuse on kuulsaks 
saanud oma tervisepäevade 
poolest, kus kogunevad 
need inimesed, kes tahavad 
oma tervist turgutada muul 
moel kui tablettide abil. 
Lisaks tervisepäevadele 
korraldatakse siin tervenda-
jate kokkutulekuid, paku-
takse puhkust püramiidi all 
ning tulevikus peaks saama 
võtta ka kosutavaid savi- ja 
mudavanne. 

Lisaks kemikaalivabale ra-

Kõrtsialusel saavad tegevust nii 
käed kui  jalad

vile hoolitakse Kõrtsialusel 
ka säästvast tarbimisest ning 
ökoehitusest: Kõrtsialuse 
sel-lesuvine märksõna on 
ehi-tamine ning seal kasuta-
takse moodsaid materjale nii 
vähe kui vajalik, et tulemus 
oleks nii tervislik kui või-
malik: seltsimaja juurdeehi-
tus saab endale kergsavist 
seinad ja peale savikrohvi. 
Kõige selle tegemist võivad 
huvilised kohapeal uudis-
tamas käia ning ise ka käe 
külge panna.

Asukoht
Kõrtsialuse küla,
Aseri vald 

Kontakt 
Ott Penek
Tel 5340 3296,
õhtul 335 1390,
e-post: ottpenek@hot.ee

Pakume: 
* Puhkust, energiat ja ravi püramiidis, 
   ka koos ööbimisega
* Ööbimist Veeriku puhkemajas 
* Ulukilihast roogasid Jäägri Grillis
* Kolme erinevat matkamarsruuti  

- “Mustmets kui pärandkultuuri kandja” 
Selgitame eriotstarbeliste metsade rajamist, paikkonna 
ajalugu, kultuuripärandit ja Mustmetsa tähtsust; vestleme 
metsavahi töödest ja tegemistest läbi aegade; selgitatame ja 
uurime välisjõudude mõju reljeefile. 
- “Paekivi - meie rikkus” 
Selgitame paekivi ja Põhja-Eesti pankranniku teket, pae 
koostist ja omadusi, uurime paekivi erinevaid kasutusvõi-
malusi Aseri valla kaunimate paeehitiste näitel, tutvus-
tame lubjalembeseid taimeliike, naudime kauneid vaateid 
pankrannikult ja teeme mere ääres lõket.  
- “Savi meie kätes” 
Selgitame sinisavi tekke põhjuseid, keemilist koostist, struk-
tuuri, omadusi ja kasutamist, jälgime telliste tootmisprot-
sessi alates sinisavi kaevandamisest karjääris kuni valmis 
telliste ladustamiseni, räägime keskkonna- ja sotsiaalma-
janduslikest probleemidest, mis tulenevad monofunktsio-
naalsest majandusest, tutvustame savi osa rahvameditsiinis 
ja ehituses, voolime savist või valmistame savikrohvi.

Rägavere vallas Mõedaka külas asuv spordibaas on sobilik koht laagrite ja kokku-
tulekute pidamiseks. Suvel saab siin tegeleda matkamise, metsajooksu, kepikõnni ja 
jalgrattasõiduga.  

Samuti saab Mõedakal mängida korv-, võrk- ja jalgpalli ning tennist. 
Mõedaku sprodibaas pakub majutust hostel-tüüpi tubades. Esimesel korrusel on nari-

dega toad, teisel korrusel 2- ja 3kohalised vooditega toad. Kokku on meil 40 majutus-
kohta, mis mahuvad 230 - 250 krooni piiresse. Kogu maja kasutamine maksab püha-
päevast reedeni 7500 krooni ööpäev ning reedest pühapäevani 8000 krooni ööpäev. 

Eraldi hoones on internetiga varustatud nõupidamisruum 20 - 30 inimesele.
Kohvik töötab ettetellimisel ja kohvikus on kohti kuni 24 inimesele. Päevane ja õhtune 

toitlustamine ainult ettetellimisel. Ettetellimisel on ka sauna soojendamine. Korraga 
mahub lavale 4 - 6 saunalist. 

Mõedaka külas asuvas 
Samblamäe hostelis saab 
niisama lõõgastuda, aga 
ka sporti teha. Siin asub 
piirkonna ainus golfiväl-
jak. 

Pakume: 
* ruume nõupidamiste 
ja seminaride korral-
damiseks, tähtpäevade 
tähistamiseks, spordi- ja 
puhkelaagrite läbiviimi-
seks;
* jalgratta-, jooksu- ja 
matkaradu;
* orienteerumiskaarti;
* tennise-, korvpalli- ja 
golfiväljakut;
* võrk- ja jalgpalli män-
gimist;
* suvekuumast jahutavat 
tiiki;
* sauna;
* ööbimist (32 kohta);
* telkimist; 
* võimalust kasutada 
kööki või tellida sööki.

Üritused Virumaa 
südames

Kontakttelefon
325 1777 või 501 8663. 
www.hot.ee/sambla

Samblamäe hostel
koos golfiväljakuga

MÕEDAKU SPORDIBAAS

KONTAKT:  
Mõedaka küla, Rägavere vald, Lääne-Virumaa 46708
Telefon 322 3565, 5385 6226; koduleht www.moedakuspordibaas.planet.ee.

* majutus
* toitlustus
* saun
* senimarid
* lasketiir
* tenniseväljak
* korvpalliväljak
* matkarajad
* jalgrattarajad
* lastelaagrite majutus
* laste sünnipäevade korraldamine
* lõkkeplats


