MAAL ELAMA OTEPÄÄ VALLA PÄEV
28.09.2019
KULTUURIMAJAD JA KÜLAD

Maal elamise päev Otepää Kultuurimajas
9.00 – 14.00 Kultuurimaja pargis kohalike põllumeeste ja ettevõtjate TALUTURG
11.00 – Kinnisvaraspetsialist Janek Moros räägib Otepää valla kinnisvaraturust - mis meil turul
toimub, kui palju on kinnisvara saada, mis hinnaskaalas jne.
11.15 – Ettekanne üürikortermajadest ning tootmisettevõtluse pindadest
11.30 – Lühiettekanne ettevõtlusest Otepää vallas ning visiooni, keda või mida me valda ootame.
11.45 – Otepää Muusikakooli kultuuriprogramm
12.00 – 13.30 Otepää kultuurimaja saalis kohtumine ja arutelu vallaametnikega.
13.45 – Kultuuriprogramm: pärimuslik ansambel Merle+3
14.00 –lühiettekande hariduse ja huvihariduse võimalustest
14.15 – Kultuuriprogramm
•

Kultuurimajas saab rääkida eri valdkondade inimestega – ettevõtjate, huvihariduse pakkujate,
spetsialistidega jne. Laual ka infovoldikud.

•

Lastele pakutakse samaaegselt käelist tegevust ja meisterdamist.

Peale ettekandeid on võimalik spetsialistidega konsulteerida kuni kell 16.00.

Maal elamise päev Puka Kultuurimajas
Kell 11.00-16.00 on võimalus osaleda Pritsumehe Maridega käelise tegevuse töötubades.
Pritsumehe Marid tegelevad Pukas erinevat liiki käsitööga, sealjuures austavad vanaemade
käsitööd, kuid on valmis õppima uusi käsitöö võtteid ja koolitama ka teisi.

Maal elamise päev Nõuni Kultuurimajas
Tule meile külla ja saad kinnituse, et maal on vahva elada! Ootame lahkelt, pakume toredat
koosoldud aega, puhume juttu, vaatame- kuulame meie taidlejate esinemisi, joome tassi kohvi,
meisterdame koos ... Kui sul kasvas kodus mõni vahva Nunnu, võta kaasa meie ühisele
Nunnunäitusele.
Mis veel kavas:
kell 10 Otepää vallavalitsuse esindajate ja ametnike kohtumised vallarahvaga. Üheks arutelu
punktiks on ka mänguväljakud. Räägime valla elust ja plaanidest.
kell 11.45 Väike armas kontsert.
Esinevad Kertu Juhkam, Nõuni noorte tantsurühm, „Lõbusad lesed”, „Pääsusilmad”
kell 12.45 SUP laud, surf, purjetamine ja Nõuni järv- aga loomulikult kuuluvad need kokku, aga
mismoodi? Saad teada, kui oled kohal.
kell 14.00 käsitöö õpituba - Helkur, sinu turvaline sõber!
Avatud kohvik „Lõbus muffin”.
Kontakt: Marika Viks, 5346 5648
Maal elamise päev Pilkuse külas
Külamaja avatakse 28.septembril kell 11.00 ja on avatud kella 13-ni.
Päevakavas on nunnukonkurss, hoidiste konkurss, pannkoogi pralle ja küla ajaloominutid.
Nunnusid ja hoidiseid saab tuua kella 10-11ni. Kes samal päeval tuua ei saa, saab ära tuua ka
eelmine päeval. Ette helistades tel 5197 4916 Merike

Maal Elamise Päev Puka alevikus
Kell 9.00 Kringli õpituba Puka kogukonnaköögis(osalustasu)- eelregistreerimisega Anneli Uffert
5135961
Kell 12.00 Jooksukrossid: lastele staadionijooks kuni 10 aastat, vanematele ja täiskasvanutele
jooksukross- registreerimine kohapeal, Piret Vahi
Kell 13.00 Lastele õpituba- minivõileivatort, Puka kogukonnaköögis (osalustasu). Vajalik
eelregistreerimine Heidi Leesik 5614 7565
Kell 14.00 Puka ajalootuur- viib läbi Õnne Paimre, kogunemine Puka kaupluse parklaskogukonnaköögi ees.
KRAINE kohvik avatud alates 11.00
Avatud laste mängukeskus FUN 11.00- 14.00

Maal Elamise päev Vidrike külas
Vidrike Külamaja on avatud kell 11.00-16.00. Külalised saavad näha ja kuulda, mida põnevat
Vidrike kogukond teeb. Nii suurte kui ka laste jaoks korraldame mänge. Avatud on õnneloos
külaelanike endi poolt valmistatud ja kasvatatud auhindadega. Kell 12-15 saab tellida Külamaja
suurepärast pitsat.
Vidrike ringkäigud algavad kell 12.00 ja 15.00 Vidrike Külamaja seltsitoast ja kestavad umbes
45 minutit. Soovijatel on võimalus minna ka Vidrike vaatetorni.
Kui tulete suurema kambaga, andke teada, korraldame eraldi programmi.
Kontaktisik: külavanem Ivika Nõgel, 5115914, vidrikekula@gmail.com

Maal Elamise päev Kappermäe Seltsimajas
Seltsimaja on 28.septembril avatud kell 12.00 -16.00. Vaadata saab näitust, kus on väljas
juulimaalijate suvistes maalilaagrites valminud maale. Maalilaagrid on Kappermäel toimunud
11 aastat. Külalisi võtab vastu ja jagab seletusi Ene-Mall Vernik-Tuubel, telefon 53420480.
Seltsimaja asub Lokumärdi talus, Tõutsi külas.
Maal elamise päev pidulik lõpetamine Kuigatsi külas
Otepää valla kõikide külade inimesed kogunevad Maal elamise päeva pidulikule lõpetamisele
Kuigatsi külamajja.
Toimub Suur Otepää Külade pidu 28. septembril kell 19.00 Kuigatsi Külamajas
Palume oma tulekust ette teatada hiljemalt 23. septembriks tel 53 408298 või epost visnapuumare@gmail.com, et saaksime laua hea ja paremaga katta.

