
12 Järva vallas asuvat muuseumit kutsuvad sind endale külla 3. ja 4. septembril kell 10–18.
Toimuvad eriprogrammid, vestlusringid, põnevad töötoad ja ekskursioonid. Muuseumiteelistele on avatud hubased kohvikud, kus pakutakse maitsvaid 

suupisteid ja kohaliku hõnguga teed. Tegevusi jätkub kogu perele. Muuseumiteelisel on võimalik osta käepael, mis tagab kahel päeval kõikidesse muuseumidesse 
sissepääsu. Lisaks on võimalik käepaelaga nau� da eriprogramme

Kahe päeva pilet 5 eurot, perepilet 10 eurot (2 täiskasvanut ja nende lapsed). Kuni 8-aastased lapsed tasuta 
Mõlemal päeval toimub giidiga bussireis muuseumitesse. Bussipilet 5 eurot. Vajalik eelnev registreerimine 
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KAVA

Tegevused Järva-Jaani muuseumides  

Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus (Lai tn 1)
Muuseumis võimalik tutvuda Järva-Jaanit ja selle ümbrust kajastavate kirjatööde 
näitusega II korrusel. 
Keskuse juures „Anna-Võta” raamatubuss tehnilise kirjandusega. 
Avatud kohvik seni kuni kaupa jätkub.  
Mõlemal päeval kell 15 tegeleb lastega Nublu Järva-Jaani noortekeskusest (Jaan 
Rannapi raamat „Nublu“ tähistab 50. aastapäeva!)
3. septembril kell 15–16.30 Raamatukogu bussis Krõõt „Nublu” raamatu viktoriin
3. septembril kell 16 muuseumipapa tuur vanatehnika varjupaigas
4. septembril kell 17  vestlusring kohviku saalis „Millest kirjutavad meie kandist pärit 
kirjanikud ja kodu-uurijad?” Tutvustame kirjatöid ja loeme katkendeid 

Järva-Jaani Kinomuuseum (Tamsalu tee 1)
Muuseum on tutvumiseks avatud kell 13–16. Igal pooltunnil fi lmi vaatamine 

Järva-Jaani Koduloomuuseum (Orina mõisas, Mõisa tee 8)
Muuseum on tutvumiseks avatud kell 15–17
Kell 12 ja kell 14 toimub esitlus „Trika-Traka” (lisatasu 5 eurot). Esitluse käigus 
tutvustatakse pöördlavaga traktoriõppeklassi loojat ja selle ruumi ajalugu ning näidatakse 
mootorite töövõimekust, juh� des tähelepanu erinevatele helidele. Esitlus kestab umbes 
30 minu� t, pärast mida on võimalik tutvuda väljapanekuga kogu majas  

Tegevused A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel
(Vetepere küla)
Muuseumis avatud näitus „Täissöönul pole isu ja nälginul pole toitu”. Maitserännak 
Tammsaare loomingusse. Toome esile Tammsaare tegelaste sündmused, tegemised, 
tunded, mõ� ed, kus on oma roll ka toidul. Tammsaare on toidu kaudu kirjeldanud 
armunälga ja armastus. Lisaks saab muuseumis ülevaate 19. sajandi talu toidulauast 
ning lastel on võimalik omal käel proovida erinevaid talutöid. 
Võimalik tutvuda väljapanekutega „Kõrboja peremees” 100 ja „Meie rebane” 90. 
Avatud Albu noorte kohvik, kus tooraineks on teravili ja piim

Tegevused Aravete Külamuuseumis (Kurisu tn 1)
Muuseumis on võimalik tutvuda vanade õpikute näitusega
3. septembril kell 15 Piibe Teatri etendus „Mina, Sikenberg”  
4. septembril kell 16 Kino. Mängufi lm „Tõde ja õigus”  

Tegevused Esna Galeriis (Jaama tn 1) 
Mõlemal päeval tutvustavad galerii eestvedajad Lilian ja Mar� n Bristol 
püsieksposi� soonis olevaid töid, meistriloomingu näitust ja samas majas valmivat 
kuld� kandit. Avatud on kodune galeriikohvik 

Tegevused Kilplaste Kojas (Müüsleri küla) 
Kilplaste Kojas on võimalik tutvuda raamatute näitusega E. Raud „Kilplased” 60 
aastat, lisaks Müüsleri küla ajalooga ning kilplaste leiu� stega 
Pakutakse temaa� list menüüd: kilpjanka (supp), kilpkonnapraad, hiirekoera Tira 
Miisu (magustoit), nõgese-juustusaiad, hiirekoerapitsa, pokteilid
Soovijatele majutus kilplaste lugudega seonduvates temaa� listes kämpingutes 
(Lehmamamma Lebola, Hiirekoera Häärber, Hobuhotell, Hundi Härrastemaja, Siili 
Suvila, Käo kamber jt) 

Mõlemal päeval:

kell 11 ja 15 Kilplaste humoorikad elamusretked pargis
kell 13 ja 14 töötoad: šokolaadihiired (lisatasu 8 eurot) ja erivärvilised-erikujulised 
glütseriinseebid (lisatasu 5 eurot) 

3. septembril kell  17–19 Muuseumitee PEREÕHTU Kilplaste Kojas                                               
Teid teretab Järva valla masko�  Hundu. 
Kilplaste Koja saalis „Kilplaste” raamatust loomadega seotud  muistendite 
e� elugemine, kuulajatele taimetee ja pirukad. Pärast iga loo kuulamist mängud-
võistlused, Piimandusmuuseumi lehma lüpsmine, munagolfi  mängimine, 
kepphobustel ratsutamine ja veel palju põnevaid tegevusi.  Kohal on ka 
raamatukogubuss Krõõt, kes teeb pereviktoriini kilplastest. Parimatele auhinnad 

Tegevused Eesti Piimandusmuuseumis (H. Rebase tee 1, Imavere)   
3. septembril kell 13 Vestlusring kirjanik Rein Veidemanniga. Raamat „Piimaring” 
tutvustus ja uuem autorilooming 
3. septembril kell 12 ja 15  jää� se töötuba 
4. septembril kell 13 ekskursioon ja vestlusring endise piimakombinaadi direktori 
Arno Kannikesega.  „Ühe piimamehe lugu” ja „Põhja- Ees�  toiduraamat” tutvustus   
4. septembril kell  12  ja 15 pokteili töötuba 

Tegevused Koeru Muuseumis (Paide tee 3) 
Näitus Koeruga seotud raamatutest  
3. septembril kell 14 Kohtumine kirjanik Jaanus Vaiksooga. Koeru meeste luuleklubi 
loeb Jaanus Vaiksoo luulet
4. septembril kell 14 Külas kirjandusloolane Janika Kronberg:  vaatame Jaan Seimi ja 
Janika Kronbergi fi lmi „Kalju Lepik kahel rannal” (esilinastus 5.12.2021 Stockholmi Ees�  
Majas).  Raamatu Kalju Lepik „Vaid üks ees�  kirjandus” tutvustus  (koostaja J. Kronberg)  
Avatud muuseumi raamatukohvik. Raamatuvahetusriiul   

Tegevused Päinurme Koduloomuuseumis  (Päinurme rahvamaja)   
Muuseumis võimalik tutvuda ekspositsiooniga ja teha ringkäik Päinurme rahvamajas. 
Avatud on kultuurikohvik, kus pakutakse kohalikest maitsetest inspireeritud 
meelehead 
4. septembril kell 13 kohtumine kodukandi kirjanike Jakob ja Pille Tammelaga. 
Avatud väljapanek raamatuillustraatori Pille Tammela loomingust ja kodupaigast 
inspireeritud kuns� tööde esitlus
4. septembril kell 15 tutvustavad huvilistele Päinurme piirkonnast kulgevat 
kultuuriloolise palverännutee projek�  Pirita kloostri sõbrad

Tegevused Johan Pitka tubamuuseumis  (Jalgsema küla)                                                                         
Muuseumis võimalik tutvuda Johan Pitka elulooga, õppida kaitsevõrgu tegemist ja 
hädaabi ko�  pakkimist.  Lisaks on võimalik orienteeruda Pitka radadel. Pakutakse ka 
kerget Järvamaale omast kehakinnitust
3. septembril kell 13 tund Johan Pitkaga. Vendadele Pitkadele pühendatud 
mälestuskivi taasavamine 
4. septembril kell 10 õpime tegema kaitsevõrku 
4. septembril kell 12 hädaabi ko�  pakkimine 

Tegevused Päinurme Raamatumajas
(Pargi tn 8) 
Raamatumajas on võimalik tutvuda näitusega 
„Kapsamaa“. 

Muuseumite 
täpsem tutvustus ja kava:
www.muuseumitee.ee

                               

Raamatumajas on võimalik tutvuda näitusega 

Osale templimängus! Kogu vähemalt viie muuseumi tempel, osaled loosimises. 
Selleks kirjuta voldiku lisalehele oma kontaktandmed ja jäta see viimati 
külastatud muuseumi loosikasti.

Järva vallas 3.–4. septembril 2022

Muuseumitee 
Tule seikle koos perega kirjanduse radadel!
Muuseumitee 

Vaata ka
www.muuseumitee.ee
FB @muuseumitee
Instagram @muuseumitee 


