
Karateklubi Tengu sügismatk 2017 

7.  oktoober 
 

 
 

 

 

„Yamabushi Tengu“ „Sügismatk“ 

 

Mis toimub: Karateklubi "Tengu" traditsiooniline sügismatk 

Millal toimub: 07. okt (laupäev) 

PÄEVAKAVA: 

Kell 09.00: start Pärnu mnt 6 Laste Maailma eest 

Sõidame 64 km kaugusel Lahemaal, Kuusalu vallas Valgejõe külas asuvasse Pikakose 
majamuuseumisse.  

Kell 10.00-11.00: Pikakose majamuuseumi külastus 

Tegemist on Hanno Kompuse projekti järgi Valgejõe orgu rajatud Pikakose suvetaluga, mis 
kuulus ooperilaulja Karl Viitolile ja ta naisele, konservatooriumi õppejõule Helmile, kes oli 
Jakob Hurda väimehe, pastor Aleksander Mohrfeldti tütar. Pikakosel käisid suvitamas tuntud 
kultuuriinimesed, kes olid pererahva sõbrad ja tuttavad. Praegu kuulub maja perekond 
Sundjale, osad ruumid on säilitatud muuseumina.  

NB!!! Tegemist on eramuuseumiga, piletit seal ei eksisteeri 

Kell 11.00-13.00: ca 7 km pikkune jalgsimatk 

Teel näeme: 

ca 2 km ulatuses kaunist Valgejõe kallast. 



Nõmmeveski kanjonit laialehise pangametsa, vana hüdroelektrijaama säilmete ning 1.2 m 
kõrguse astanguga, millest vesi vahutades alla voolab. 

Kitsast ja järskude nõlvadega Okka oja orgu. 

3,2 m kõrgust Vasaristi juga jm. 

Kell 13.00-14.30: piknik muuseumi tagahoovis 

Olemas on laud ja istekohad (puudub varikatus), võimalus teha lõket. 

Kell 14.30: start 21 km kaugusel asuva Eesti NSV aegse Hara küla allveelaevade sadama 
poole.  

Autodega sadamani sõita ei ole lubatud, need saab jätta ca 1,5 km kaugusele. 

Kell 15.00-16.30: jalutuskäik edasi-tagasi + tutvumine sadamaga (ca 5 km käimist kokku) 

Tallinnasse tagasi jõuame umbes poole kuue ajal õhtul. 

REGISTREERIMINE: 

HILJEMALT teisipäeval, 3. okt peale trenni on vajalik teada osalejate arvu, et jõuaksime kõik 
autodesse paigutada. 

MUU OLULINE INFO: 

Jalga korralikud sissekäidud jalanõud 

selga riided vastavalt ilmale (ilma ette ei tea, loodame parimat. Mööda sadama säilmeid 
saab päris kaugele merre jalutada, võib olla üsna külm ja tuuline). 

Termosetäis teed või joogivett (Nõmmeveski kanjonis saab pudelit täita allikaveega) 

Piknikuvõileivad + näksimist liikumise ajaks (müslibatoon, pähklid vms) 

Istumisalus pikniku ajaks 

Osalustasu 5 eur. Selle eest soetame Pikakose muuseumi omanikule kinkekorvi ja pakume 
piknikul sooja suppi. Tasumiseks  trennis või kohapeal. 

 

Info: Kaido 5098360, kaido@tengu.ee 

 


