
  

 

Mõista-mõista, mis see on? 
 
Neitsi istub mäel, neli põlle ees. 
 
Õige, see on Seidla tuuleveski! 
Tulge vaatama ehedat tuuleveskit, mille tiivad paneb 
pöörlema tuul ning mille kivid jahvatavad head leiva- ja 
saiajahu. Kui siia kanti juba tulek, soovitame külastada 
tuulikust 10 km kaugusel asuvat Vargamäed, kus näeb 
armastatud kirjaniku A.H. Tammsaare sünnitalu. 
Muuseumis tutvustatakse Kesk-Eesti taluelu korraldust    
19. sajandi lõpul. Saab näha ja ise proovida erinevaid 
omaaegseid töövahendeid, lisaks mängida selleaegseid 
lastemänge, meisterdada või panna oma osavus proovile. 
Lõunasööki pakub Albu Toiduait või Vilve Väikeköök OÜ. 

 
Soovituslik programm: 
11.00-12.00 Seidla tuuleveski külastamine  
Tegemist on Eesti ainukese töökorras hollandi tuulikuga. Selles 18. sajandist pärinevas tuulikus jahvatatakse jahu tuule jõul 
just nii nagu seda tehti vanasti. Mölder tutvustab tuuliku ajalugu, räägib ära kuidas tuuleveski töötab ning laseb tuuliku tiivad 
käima ja seadmed raginaga tööle. Ronida saab läbi kõik tuuliku viis korrust.  Pärida võib iga asja kohta. Katsuda ja maitsta 
saab kivide vahelt tulnud sooja jahu, tutvumiseks on väljas erinevad teraviljasordid. Külaskäigu lõpetuseks pakutakse tuuliku 
jahust küpsetatud värsket koduleiba. 

   

 
12.15 -13.00 lõuna Vargamäel  Supp ja leib. Plaadikook/pannkook moosiga, joogiks piim. 

13.00-15.00 ekskursioon Vargamäel ja mängud 
Tegemist on kirjanik A.H. Tammsaare sünnitaluga. Sama talu tegemistest ja elust on kirjutatud romaanis „Tõde ja õigus“. 
Ekskursioon lastele kestab 45 minutit ja selle ajaga räägime just laste elust talus ja nendest töödest, millega nemad kokku 
puutusid. Seejärel mängime erinevaid rahvamänge, soovi korral viime läbi Vargamäe seitsmevõistluse ning meisterdame. 

     



 
 
Palju see maksab? 
Kirjeldatud paketi maksumus 30 õpilase puhul 8,33 €/õpilane kujuneb järgmiselt: 
Seidla tuulik: 2 €, lõunasöök 3,5 €, Vargamäe ekskursioon 10 €/grupp + pilet 1,5 € + programm 1 EUR. 

Kus me asume?  
Seidla tuulik asub Järvamaal Albu vallas, Paide-Rakvere maantee 
ääres. Tallinnast u. 80 km, Tartust 120 km, Pärnust 120 km, Narvast 
180 km. Asukohaskeem: www.seidlatuulik.ee/kontaktid.php 
Vargamäe asub Seidla tuulikust umbes 10 km kaugusel.  
Kõrvemaa värava kaart: turism.albu.ee 

 

Küsimused ja gruppide registreerimine 
Telefonil  5210113, triinu@seidlatuulik.ee 
NB! Tegemist on näitliku päevakavaga, kindlasti on võimalik just endale meelepärane tegevuskava kokku panna. 
Lisateavet leiate Seidla tuuliku kohta www.seidlatuulik.ee, A.H.Tammsaare Vargamäe muuseumi kohta 
www.tammsaare.albu.ee ning  ka söögi valiku ja hinna osas saab kokku leppida.  

 

  

Väike videotutvustus 
Seidla tuulik: vimeo.com/21529587 
Tammsaare muuseum: 

www.youtube.com/watch?v=vqltHaEMjpQ 

 

 

Soovitame veel külastada: 

Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaik varjupaik.jjts.ee 

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus www.valgehobuse.ee 

Ajakeskus Wittenstein Paides www.wittenstein.ee 

RMK Simisalu Loodusmaja www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/looduskeskused/simisalu-loodusmaja 

 

Rõõmsate kohtumisteni! 
Seidla tuuliku pererahvas  
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