Reede, 28.september
Sakla külaarengu selts (asut 1999)
https://www.facebook.com/Sakla-k%C3%BClaselts-1104270549585167/
Külaplats ja seltsimaja, muuseumid ja kellakohvik, raamatukogu ja majutuskohad.
Saab vaadata ja osta kohalikku käsitööd.
Vanade raadiote ja televiisorite erakogu/muuseum: Seltsimaja keldrikorrusel asub Lembit Kadariku vanatehnika
erakogu, kuhu kuuluvad unikaalsed raadioaparaadid, telerid, grammofonid, magnetofonid, kinoaparatuur jmt.
Kolhoosimuuseum: 1947. aastal loodi Saklas Eesti NSV esimene, Viktor Kingissepa nimeline kolhoos. Külas oli
sel ajal 26 peret 143 inimesega. Saklas asub Eesti NSV esimesele kolhoosile pühendatud muuseum.
Teema: seltsimaja, eramuuseumi, kohviku ja majutuskohtade majandamine
Kontakt: Agnessa Sepp, saklaselts@hot.ee
Kaali külastuseskus (MTÜ asut. 2002)
http://www.kaali.kylastuskeskus.ee/
Avati 2005.a. suvel, on ehitatud traditsioonilisi ehitusvõtteid kasutades. Hoones asuvad meteoriitika- ja
paekivimuuseum, konverentsisaal, hotell, saun ja kauplus.
Muuseumis on võimalik tutvuda hiidmeteoriidi langemist puudutavate materjalidega, Eesti
meteoriidikraatritega, vaadata ehtsaid meteoriidipalu ja meteoriitide maalelangemise plahvatustes tekkinud
sulameid mitmetest maailma paikadest.
Teema: multifunktsionaalne MTÜ, omatulu teenimine, töökohtade loomine
Kontakt: kaali@kylastuskeskus.ee; 4591184; 5069515
Saaremaa invaühingu külastus Kuressaares
Annetatud kauba tasuta jagamine, puuetega inimeste käsitöö müük
Saaremaa Puuetega Inimeste Kojal on 13 liikmesorganisatsiooni. Kogu Saare maakonnas on umbes 4 100
puuetega inimest.
Teema: võrgustikutöö, tegevuste turundamine, annetused, koolitused
Kontakt: Liia ja Ingrid Põldemaa; saareinvayhing@gmail.com
Karala külaarendamise selts (asut 1996)
https://www.facebook.com/Karala-K%C3%BClaelu-Arendamise-Selts-449062745283710/
Külaselts, külamaja. 2013.a. Saaremaa aasta küla, Terevisooni vaatajate rahva lemmikküla. Mitmed kilomeetrid
taastatud kiviaedu. Estonia huku mälestusmärk (küünalde panek)
Teema: uute külaelanike kaasamine, kogukonna koostöö, omatulu teenimine
Kontakt: Kaja Juulik, kajajuulik@gmail.com, 56627840
Mardi turismitalu, majutus, saun http://www.marditalu.ee/
Teema: teenused, mida lisaks majutusele pakutakse, koostöö kogukonnaga
Kontakt: Mart või Lilian Maastik, mart.maastik@mail.ee; 504 7250
Laupäev, 29.september
Leedri küla selts (asut 2005)
http://www.leedri.ee/
2015 - Saaremaa aasta küla, Liikumine Kodukant aasta küla, Terevisiooni vaatajate rahva lemmikküla.
Sissekirjutuse järgi 68 elanikku, neist lapsi on 15.
Kadakasiirupi degustatsioon Orbu talus. Võimalus kadakasiirupeid kaasa osta.
http://www.saaremaakadakasiirup.ee/
Teema: teenuste arendamine, kogukonna kaasamine, omatulu teenimine
Kontakt: Indrek või Jaanika Tiitson, indrek.tiitson@audi.ee, 5663 2060
Osaleme 4. Saaremaa saama-ja saunapäeval Karalas
https://saaremaasuvi.ee/4-saaremaa-saama-ja-saunapaev-karalas/
Püstitame „Harjumaa harjuskite“ telgi, müüme oma toodangut, tutvustame oma teenuseid ja Harjumaad. Teema:
omatulu teenimine, praktiline kogemus, müügitulu
Kontakt: Kaja Juulik, kajajuulik@gmail.com, 56627840
Käesla Arenguselts
Saaremaa aasta küla 2017. Külaplats, puuskulptuurid, 100 (puu)seent Eestile.
Teema: hajaküla koostegemine, ühtne viidastus, kujundid jms
Kontakt: Maive Õispuu; maive.oispuu@mail.ee, 53430631

