
EESTI VABARIIK 100

Emadepäeval, 13. mail toimub Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul esimest korda üle-eestiline
kärumatk. Kuues Eesti linnas toimuvad kärumatkad algavad kell 10.30 ja lõppevad kell 12.00.
Tallinnas algab samal ajal (12.00)  Vabaduse väljakul emadepäeva kontsert.
Meie kärumatka rada algab Tallinna väravate juurest, edasi liigume ranna suunas mööda kõnniteid,
möödume Ammende villast ja teeme peatuse Raimond Valgre mälestusmonumendi juures. Kuulame
kindlasti ära ka mõne laulu. Edasi rannaparki, kus lastele mängukoha juures pakume  kosutuseks
pudelivett. Liigume Tervise suunas ja möödume ka Jahtklubis olevast Kihnu Jõnni kujust. Edasine
suund on Pärnu keskuse poole ja selleks jalakäijatele mõeldud teed pidi sinna ka jõuame.
Kontserdimaja juures ületame  Laia tänava. Teeme seda ülekäigurajal ja vajadusel matka turvajad 
julgestavad  matkajate  ületamist.  Kui  mõnel  politseinikul  on  võimalus  meid  selle  ettevõtmises
aidata,  siis oleksime tänulikud. Martensi väljakul peaksime olema kell 12.00, et  vaadata suurelt
ekraanilt ülekannet Tallinnast.
Oodatud on kõik emad koos lastega, olgu nad kärus või käekõrval, olgu nad noored või vanad!
Kohtume  matkarajal.

Spordiklubi Raudmees
Enn Kübar

 

TALLINNA VÄRAVAD

Siit saab meie emadepäeva kärumatk alguse
Muldkindlustusvööndis ehitatud Tallinna värav valmis 1669.
1960 aastatel sai värav ja selle ümbrus senise kuju. 
Pärnus tähistatakse kevade saabumist . 

Siit saab meie emadepäeva kärumatk alguse



AMMENDE VILLA
Väike vahepeatus kärumatkal

Herman Leopold  Ammende lasi projekteerida ja ehitada maja tütre pulmamajaks  1904 aastal
1999 aastal sai villast hotell-restoran Ammende

RAIMOND VALGRE
Peatume ja kuulame unustamatuid lugusid

Alates 1930 aastatest musitseerinud ja linnale kuulsust toonud muusik on loonud palju tänaseni 
tuntuid lugusid . Muinaslugu muusikas, Pärnu ballad, Saaremaa valss. Elueaks 1913-1949
Skultuur avati Pärnus 2003



KIHNU JÕNN  1848 – 1913 
Metskapteni mälestuskuju

Metskapten Enn Uuetoa ,kui hea merede ja laevade tundja on öelnud oma laeva kohta 
Küll see on hea laev,läheb nii, et meri põrub.  Kuju avati Jahtklubis 14.mai 2011

MARTENSI VÄLJAK PÄRNUS
Siin lõpetame emadepäeva kärumatka ja kuulame-vaatame ülekannet Tallinnast

Friedrich Fromhold Martens  1845- 1909 oli õigusteadlane,diplomaatja ajaloolane, kellele Pärnu
linn andis 1901 aastal aukodaniku nimetuse. Martensi väljak avati Pärnus 20.09.2012 


