PP

TARTU ÜLIKOOL

Matemaatilise statistika
instituut

Pihla Päevad
IX
3-7 august 2008
Saaremaal Orissaare vallas
Pulli külas Pihla talu
õuemail

Invited Speakers
Krista Fischer
Baldur Kubo
Ülo Matjus
Peeter Tulviste
Secret Guest

telefonid Pihlal:

56 685 004 Imbi
56 663 485 Tõnu

Walk and Talk
Tõnu Kollo

Preliminary Programme

Accommodation. Oma telk. Kohad saunaKolmapäev, 6 august
00

Pühapäev, 3 august
•
•
•
•

Registratuur 1600-2400
Saabumine, majutamine-telgikohtade
jagamine
2000 õhtueine
2100 avalõkkeõhtu

Esmaspäev, 4 august
•
•
•
•
•

900 hommikueine
1000-1200 ettekanded
1200-1700 vaba aeg
1700-1900 praktikum
2000 õhtueine

Teisipäev, 5 august
•
•
•
•
•
•

900 hommikueine
1000-1300 ettekanded
1300-1900 vaba aeg,
1700-1900 walk and talk
1900 õhtueine
2000 õhtujutt

• 8 hommikueine
• 900-1930 väljasõit piknikuga
Saaremaa vanad kirikud II
• 2000 Pihla päevade lõpulõke

Neljapäev, 7 august
•
•

900 hommikueine
ärasõidupäev

Travelling
Virtsu-Kuivastu liini piletihinnad
• 35 kr reisija, 20 kr õpilane, koolieelik tasuta
• 100 kr sõiduauto ülevedu (pikkus kuni 5m)
Praam väljub Virtsust ja Kuivastust igal
täistunnil. Bussiga sõites tuleb osta pilet
Orissaarde (täispilet Tartust 210 või 220 kr).
Pühapäeval on õhtusel Tartu bussil Orissaares
vastas auto(d). Isesõitjatel tuleb Orissaarest läbi
jõudes valida Leisi tee. Mõnikümmend meetrit
pärast 8. kilomeetriposti läheb vasakule Pihla
teeots (majani umbes 200 m). Orissaarest saab
ka 15.30 bussiga sõita Taalikule, sealt tuleb 1
km Pihla teeotsani tagasi tulla. Jälgi teeäärset
logot teeservas:

PP

lakas ja palkmaja lakas. Lähedal on ka turismitalusid, näiteks Eigi Puhkemaja.

Meals. Hommikusöök (25 kr), õhtusöök (30
kr), piknik (25 kr): valmistatakse ühiselt.
Soovijatele lõunaks leib, sai, või,
moos.
Lõunavõileibade kate varuda endal, Orissaares
(8 km) olemas ka päris toitlustus. Raha
kogutakse registratuuris (lastele soodustus).
Self-service Bar. Jooke (õlu, limonaad, kali)
saab osta kohapeal.
Necessary. Kaasa võtta oma sööginõud
(kauss-taldrik, tass, nuga, kahvel, lusikas,
joogipudel väljasõidule).

Clothing. Kliima on augusti algul

Pihlal
varieeruv. Päeva maksimumtemperatuur võib
kõikuda vahemikus 15-30 kraadi, merevesi 1422 kraadi. Ringikõndimiseks on vajalikud
sissekantud kõvema tallaga kinnised jalatsid.
Väljasõidul oleks hea üleõla- või seljakott.

Recommendations. Mitte maha unustada
plastikaati telgi katmiseks, ujumisriideid,
pliiatsit
ja
paberit
konspekteerimiseks,
töörõivastust ja kindaid praktikumiks.

