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TOOSIKANNU JAHIJAHI- JA LASKESPORDIKOMPLEKS
LASKESPORDIKOMPLEKS
Laskespordi harrastamine sobib nii meestele kui naistele.

Jahilaskmine
Jahisportrelvast lastakse instruktori juhendamisel lendavaid savitaldrikuid.
Märke lennutatakse kuue märgiheitemasinaga Compact-Sportingu või ATrapi väljakul erinevatel trajektooridel, jäljendades linnujahti. Toosikannul
on olemas relvad, kaitseprillid ja kuulmiskaitsed. Jahilaskmine toimub
valgel ajal õuetingimustes. Palume riietus valida vastavalt ilmale.
Et tegevust korralikult nautida saaks, soovitame ühe inimese kohta
vähemalt 10 märgi seeriat.
Grupi suurus
3 - 12 inimest

Tegevuse kestvus
1-2h
Hind
100 €/h
Märk ja padrun 2€/tk

Kuulilaskmine ehk „Jooksev metssiga“
Kuulilaskmisel lastakse metssea kujutisega märkelehte. Laskeharjutus
toimub kuulitiirus, kus laskedistants on 50 meetrit. Aken milles siga liigub
on 10 meetrit lai. Laskmiseks kasutatakse vintraudset tulirelva. Iga laskja
laseb seeria, kus esimesed lasud lastakse seisvasse märki ning järgnevad
lasud liikuvasse märklauda.
Tegevus toimub valgel ajal õuetingimustes. Palume riietus valida vastavalt
ilmale.
Grupi suurus
3 - 12 inimest

Tegevuse kestvus
1-2h
Hind
100 €/h
Märk ja padrun 2€/tk
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Laskesimulaator
Laskesimulaatori Marksman ST-2 kasutajal on võimalus lisaks Toosikannu
relvale kasutada laskeharjutuse teostamiseks ka isiklikku sile- või
vintraudset relva. Laskur saab programmist valida kõikide enamlevinud
kaliibrite ja virtuaalse laskemoona vahel . Laskeseeria analüüsitakse läbi
koos instruktoriga. Laskesimulaatoris saab korraldada laskevõistlusi.
Grupi suurus
4 – 50 inimest

Tegevuse kestvus
1-5 h
Hind
100 €/h

Jahilaskepakett gruppidele
Laskepaketi raames laseme järgemööda kolme laskeala ja võtame omavahel
mõõtu. Haavlitiirus laseme 10 märki lendavate savitaldrikute pihta,
kuulitiirus 6 lasku metssea märklaua pihta ning sooritame laskesimulaatoris
laskeharjutusi. Osalejaid juhendab kogenud instruktor.
Grupi suurus
Tegevuse kestvus
4-60 inimest
1-3h
Hind
4-10 osalejat - 40 €/inimene
11-60 osalejat – 35€/inimene
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Õhupüssi laskmine
Optilise sihikuga õhupüssist lastakse instruktori juhendamisel erinevaid
märke. Õhupüssi laskmiseks sobib aeg, mil õues on valge. Palume riietus
valida vastavalt ilmale.
Grupi suurus
4 – 30 inimest

Tegevuse kestvus
1-3 h
Hind
100 €

Laskekatsete vastuvõtmine
Laskekatse vastuvõtmine
Laskekatse korduskatse
Laskekatse vastuvõtmine (01.10-30.04)

Toosikannu OÜ
Jõeküla, Käru vald
Raplamaa 79218

tel / faks 48 98 160
GSM +372 56 935 465
e-mail: info@toosikannu.ee

Hind
10€
8€
15€

Reg nr 11142720
Kmkr EE100974023
A/a 10220045627014

TOOSIKANNU PUHKEKESKUS

VÄLITEGEVUSED
Vibu laskmine märklauda
Vibulaskmine toimub instruktori juhendamisel. Toosikannul on seitse vibu ja
viis märklauda. Vibulaskmiseks sobib kõige paremini aeg, mil õues on valge
ja ilm soe, et sõrmed ära ei külmuks. Palume riietus ja jalanõud valida
vastavalt ilmale. Vibu märklaudu on meie Peamaja juures 3, järve ääres 5 ja
Ale-Sepal 3.
Grupi suurus
Tegevuse kestvus
4 – 25 inimest
1–2h
Hind
100 €/h
Kaotatud ja lõhutud nooled 8 €/tk

Viburada
Kõigepealt harjutatakse instruktori juhendamisel kätt vibuga märki lastes,
seejärel suundutakse metsarajale, kus on metsloomade 3D maketid.
Viburajal laskmiseks sobib aeg, mil õues on valge ja ilm soe. Palume riietus ja
jalanõud valida vastavalt ilmale.
Grupi suurus
4 – 14 inimest

Tegevuse kestvus
2h
Hind
18 €/in
Kaotatud ja lõhutud nooled 8 €/tk
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Viikingi kirves
Viikingi kirvest loobitakse instruktori juhendamisel, proovides tabada
puupakku. Viikingi kirve loopimiseks sobib aeg, mil väljas on valge. Palume
riietus ja jalanõud valida vastavalt ilmale.
Grupi suurus
4 – 20 inimest

Tegevuse kestvus
1h
Hind
50 €

Kanuude
Kanuude ja paadi laenutus
Kanuudega sõidetakse järvel pindalaga 3 ha. Suurvee ajal saab
kanuumatka läbi viia Käru jõel. Kokku on Toosikannul viis kanuud. Hinnas
sisaldub päästevestide kasutus.
Hind
7 €/h
20 €/päev
5 kanuud ja paat kogu päevaks: 100 €

Petank
Petanki saab mängida Toosikannu Puhkekeskuse avaral maa-alal, kus on
rohkesti madalat, ühetasast murupinda.
Hind
2 €/h
10 €/päev

Sulgpall
Sulgpalli on sobiva ilma korral võimalik mängida kõikjal Toosikannu
Puhkekeskuse avaral maa-alal.
Hind
10 €/päev
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MATKAD
Ulukisafari
Koos kohaliku jahimehega sõidetakse matkaveoki (GAZ-66), retrobussi
(PAZ), 5 kohalise UTV-ga või jalgratastega metsloomade poolest rikkasse
loomaparki. Külastatakse loomade elupaiku ja kõneldakse loomade
tegevusest. Ulukisafariks sobib kõige paremini varahommik või õhtupoolik,
kuna sel ajal on metsloomade tegevus kõige aktiivsem. Riietus tuleks valida
vastavalt ilmaoludele.
Grupi suurus
Kuni 30 inimest

Tegevuse kestvus
~1-1,5 h

Hind
GAZ66/PAZ - 18 €/in, min. 180 eurot matk
UTV Polaris (max 5 inimest) – 120 eurot matk
Jalgratastega (max. 10 inimest) – 160 eurot matk

Metsamatk
Matkatakse Toosikannu metsades koos bioloog Kaarel Aluojaga. Uuritakse,
milliseid looma- ja taimeliike Toosikannu maadel kohata võib. Riietus tuleks
valida vastavalt ilmale, jalanõudeks sobivad kõige paremini porikindlad
matkasaapad või kummikud.
Grupi suurus
10 – 30 inimest

Tegevuse kestvus
1,5-2 h
Hind
150 €
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Räätsamatk
Räätsamatk
Matkatakse koos matkajuhiga 2-3h Pidapa või Kastna rabas. Iseseisvalt on
võimalik matkata koos GPS seadmega, kuhu on märgitud matka algus- ning
lõpp-punkt. Uuritakse, milliseid looma- ja taimeliike rabas kohata võib ning
nauditakse vahelduvat rabamaastikku. Riietus tuleks valida vastavalt
ilmale ja jalanõudeks sobivad kõige paremini matkasaapad või kummikud.
Grupi suurus
10 – 23 inimest

Tegevuse kestvus
2-3 h
Hind
20€/inimene
Räätsad 8 €/paar (eraldi rentides)
GPS 8€/seade (eraldi rentides)
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ATVATV-matk
Matka raskusaste valitakse kokkuleppel sõitjatega. Instruktori juhendamisel
on võimalus sõita selleks ette nähtud radadel. Kokku on kümme ATV-d.
Hind sisaldab poriülikondade, kinnaste, kiivrite, prillide ja kummikute
kasutust. Sobib ka pimedal ajal läbi viimiseks.
Grupi suurus
Tegevuse kestvus
4 – 10 inimest
1–2h
Hind
1 ATV 65 €/h
10 ATV-d kaheks tunniks 110€/in

Mootorsaani matk
Matka raskusaste valitakse vastavalt kokkuleppele sõitjatega. Instruktori
eestvedamisel sõidetakse vaheldusrikkal metsamaastikul ja põldudel.
Kokku on üheksa kahekohalist mootorsaani. Hind sisaldab kinnaste, kiivrite
ja prillide kasutust. Sobib ka pimedal ajal läbi viimiseks.
Grupi suurus
4 – 18 inimest

Tegevuse kestvus
1–5h
Hind
1 mootorsaan 80 €/h
1 mootorsaan kaheks tunniks 150 €/in
Lisareisija 30 €/h

Kõndimiskepid
Kõndimiskepid
Toosikannul on 21 paari käimiskeppe, millega on hea teha üks mõnus
sportlik jalutuskäik ümber järve.
Hind
3 €/inimene
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TUBASED TEGEVUSED**
Piljard (Peamaja suures saalis); koroona (Ale-Sepal); noolemäng, Karaoke.
**Tubased tegevused sisalduvad Peamaja või Ale-Sepa Puhkemaja rendi
hinnas.

Lisaks hinnakirjas toodud teenustele on Toosikannu Puhkekeskuse
territooriumil asuv järv suvel sobilik ujumiseks. Järvele on ehitatud paadisild
ja kolme sauna juures on vettemineku kohad.
Lastealal on liivakast, liumägi ja kiiged.
Toosikannu maa-alal on erinevad spordiväljakud. Olemas on üks
jalgpalliplats, üks korvpalliplats ja kolm võrkpalliplatsi ning jalg,- korv - ja
võrkpallid. Ale-Sepa puhkekompleksis on võimalik mängida korvpalli.
Grillimis- ja lõkketegemisvõimalus on iga hoone läheduses.
Talvisel ajal on sobilike ilmaolude korral järvel uisuväljak ning
saunatajatele jääauk.
Toosikannul on tasuta, vaba ligipääsuga WiFi leviala.

*Kõiki lisategevusi pakume ainult ettetellimisel.
*Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
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