GEOLOOGIDE SUVEPÄEVAD 15.–17. AUGUSTIL 2014
TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua välibaasis Pärnumaal
Vändra vallas Kurgja külas

AJAKAVA (seisuga 08.08.2014)
REEDE, 15. august
15.00
15.00–17.00
17.00–19.00
19.00–19.30
19.30– …
22.00–02.00

Väljub Tallinn–Särghaua buss Kadaka tee 82 hoone eest
Väljapanekute paigaldamine
Kogunemine, kohanemine, välibaasi tutvustamine, majutuse korraldamine
Pidulik suvepäevade avamine
Õhtune grillpidu lõkketule ääres. Väike muusika (disko), väike saun
veeprotseduuridega jões ja basseinides ning suur kohtumisrõõm
Olavi Tammemäe reisifilmide “Etioopia 2013” ja “Sulawesi 2012” öö uue
õppehoone kinosaalis (tutvustus failis: Etioopia_Sulawesi_Olavifilm.pdf)

LAUPÄEV, 16. august (NB! Kellaajad võivad muutuda!)
08.00–09.00

09.00–10.00
10.00–14.00

13.30
14.00–14.30

14.30–15.30
15.30–18.30

18.30–19.00
19.30–20.30
20.30– …

Äratus. Kanuumatkajad valmistuvad veematkaks ja viivad Tootsi külastamiseks
vajalikud isiklikud esemed kohta (täpsustame kohapeal), kust need
transporditakse Suurejõele. Ülejäänud rahvas läheb pärast hommikusööki
Kurgja ekskursioonile
Hommikusöök Kurgjal
Kanuumatk Pärnu jõel Kurgjalt Suurejõele. Neile, kes ei tule kanuuga sõitma,
osalevad Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi ekskursioonil, jalutavad tagasi
Särghauale, kus on võimalik osaleda heakorratöödel või lihtsalt suvitada
Särghaualt väljub buss Suurejõele ja sealt edasi Tootsi.
NB! Bussiga saadetakse Suurejõele kanuumatkajate isiklikud asjad
Sõidame Suurejõelt bussiga Tootsi briketivabriku vana hoone ja Tootsi
Suursooga tutvuma.
NB! Võtame kaasa ujumisriided
Lõuna Tootsi kokkadelt
Ekskursioon Tootsi briketivabriku vanas hoones ja Tootsi Suursoos, sõidame
kitsarööpmelise rongiga ning tutvume Eesti Maavarade Keskuse loomise
ideega. Giidid Priit Erm, Kalev Kaljuste, Mall Orru, Tanja Puusepp, Lev Suni
ja Anne Põldvere
Sõidame bussiga Tootsist Särghauale tagasi
Õhtusöök Särghaual (valmistavad Kurgja kokad)
Geoloogi oksjon, pidu, lõke, saun, georavi protseduurid Mall Orru
juhendamisel, arutlused geoloogia ja geoloogiapoliitika aktuaalsetel teemadel,
geoloogi mälumäng, õppefilmide ööke Heikki Bauerti töödest

PÜHAPÄEV, 17. august
09.00–09.30
10.00–12.00
12.20–13.30
13.30–14.30
14.45–

Hommikusöök Särghaual (valmistavad Kurgja kokad)
Ekskursioon Carl Robert Jakobsoni talumuuseumis neile, kes kanuuga sõitmas
käisid
Aktiivne puhkus. Teeme kokkuvõtte arutlusest geoloogia ja geoloogiapoliitika
aktuaalsetel teemadel. Jõemõnud koos georavi protseduuridega
Lõunasöök Särghaual (valmistavad Kurgja kokad), ettevalmistused kojusõiduks
Buss sõidab Särghaualt Tallinna
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VÄLJAPANEKUD, TUTVUSTUSED, FILMID JA TOITLUSTUS
Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2013 võidutööde näitus.
Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2014 reklaam.
Eesti Geoloogia Selts 1989–2014 materjale.
Erialase kirjanduse levitamine ja müük. Kõik pakkujad on teretulnud.
Uue biograafilise teatmiku ankeetide täitmine. Ankeedi leiad aadressilt:
http://www.egeos.ee/egeos/sundmused/algatused/

LISAINFO:
Transport Särghauale
Suvepäevaliste buss Tallinnast Särghauale väljub 15. augustil kell 15.00 Kadaka tee 82 Eesti
Geoloogiakeskuse (EGK) hoone eest. Oma autod saate pühapäevani jätta EGK valvega hoovi
hoiule. Bussisõit Tallinn–Särghaua–Tallinn maksab orienteeruvalt 12 eurot. Kui leiame toetaja, siis
bussi hind võib muutuda odavamaks. Raha saab maksta bussis.
Ööbimisest
Ööbimiskohti majades, vooditega ja ilma, on pakkuda kuni 50 inimesele. Vooditega ruume pakume
esialgu osalejatele, kes on vanemad kui 65 aastat! Ööbimise paremaks korraldamiseks võta
ühendust Maris Rattasega telefonil 5036461.
Kõik, kellel on võimalik telkida, palume valmistuda telkimiseks jõeäärsetel niitudel.
Kui sajab vihma
Halva ilma korral saame kõik olulised üritused korraldada ruumides. Majad on valmis, ainult
lõplikult sisustamata (vaata 17. juulil tehtud pilte eraldi failist). Vihmakeep ja kummikud, neid võib
vaja minna.
Võta kaasa
Kaasa võtta ujumisriided, saunatarbed, vahetusriided (seikleme ju kanuudega Pärnu jõel ja vihma
võib ka sadada!), sääsetõrje vahendid ja vihmakeep. Kes tarvitab regulaarselt ravimeid, palun võtke
kaasa!
Toitlustamine
Toitlustamine on korraldatud alates reede õhtust kuni pühapäeva lõunani. Võtke kaasa oma kauss,
lusikas ja kruus. Kohv, tee ja vesi on vabalt saadaval kogu ürituse jooksul. Alkoholi sisaldavad
joogid võtab igaüks ise kaasa. Laupäeva hommiku- ja õhtusöögi ning pühapäeva hommiku- ja
lõunasöögi teeb Carl Robert Jakobsoni talumuuseum Kurgjalt ja laupäeva lõunasöögi Tootsi
toitlustaja.
Oksjon
Palun aita kaasa suvepäevade oksjoni korraldamisele! Palun too oksjonile asju, mis rõõmustavad
uut omanikku ja mille müük toetaks suvepäevade korraldamist.

