
TEEMAPUISTO!
VIRON SUURIN 

Lottemaa on avoinna 11.6.–31.8. joka päivä 
(myös pyhäpäivinä) kello 10.00–18.00

LEGENDA

Port Artur 
11 kmNB! Teemapuistossa on  

videovalvonta!

info@lottemaa.ee   www.lottemaa.ee

Lottemaa teemapuisto
Reiun kylä, Tahkurannan kunta, Pärnumaa

YHTEYSTIEDOT:

LOTTEMAAN KARTTA
X Aloitat tästä 

1 Asemarakennus

2 Uku-leppäkertun patsas

3 Kārumsin kioski

4 Uloskäynnin myyntikioski 

5 Ötököiden seikkailupuisto

6 Ötökkäkylän leikkimökit

7 Internetin keksimistorni 

8 Jaak-kärpäsen talo

9 Leppäkertun seikkailurata

10 Tohtori Aven jääpuikkokylmiö

11 Kahjo kaivo

12 Maissinaksukone 

13 Planetaario 

14 Jänisten talo

15 Labyrintti

16 Johnin ja Jamesin koti

17 Brunon talo

18 Stadion

19 Stadionin myyntikioski

20 Lentävien lautasten alue

21 Ystävällisen  
energian alue  
Älylaitteiden lataus 

22 Kukkienkastelukone 

23 Elektrum-asema

24 Lottemaan kahvila 

25 Mamman teatterikahvila 

26 Giovannin teatteri

27 Giovannin talo

28 Giovannin suihkulähde

29 Arturin kauppa

30 Markkinapaikan jäätelövaja

31 Limpparikone

32 Possujen talo.  
Löytötavarat.

33 Possuäiti Helmin lentokone

34 Laululava ja majakka

35 Klausin tarina-aukio

36 Klausin laiva

37 Mamman lettukahvila 

38 Oskarin vaja 

39 Oskarin auto 

40 Loten talon kaivo 

41 Oskarin lentokone

42 Loten talo

43 Loten talon puutarha ja  
kukkienistutuskone 

44 Veistospuisto 

45 Reiurannan kahvila 

46 Ranta 

47 Loten ja Brunon maja 

48 Leikkilaiva Romantika
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Kaikkien lasten on 
oltava puiston alueella 
vanhempiensa 
valvonnassa.

Telian edustuksella Lotte-älypuhelin ja -taulutietokone 
ovat Lottemaan pääsylipulla 10 % edullisempia. 

Lisätietoa:  +372 5885 5699

SAADAVAL

Lottemaassa on 

piilossa paljon 

kaikenlaista, mitä 

ei näe paljaalla 

silmällä. Lataa 

Lottemaa-sovellus ja 

osallistu jännittävään 

seikkailuleikkiin!

LOTTEMAA-
SOVELLUS!



LOTTEMAANOHJELMA

KEKSIJÄKYLÄ

Seikkailunhaluisia odottaa  
metsässä seikkailurata ja leppäkertturata.

10.00 Puisto avataan 

10.00–18.00 Oskarin vaja: Askartelua ja keksimistä 

10.00–17.30 Jänisten talo: Planetaario. Kuunnelmaesitys 

avaruuden salaisuuksista (viro, suomi, venäjä, englanti, latvia)

10.00–18.00 Stadion: Urheilukisat ystävien ja Keksijäkylän 

asukkaiden kanssa 

11.00 Stadion: Matin maraton Keksijäkylän ympäri 

11.30 Veistosaukio: Susumun tarina Keksijäkylän kuuluisista 

keksijöistä 

11.30  Tohtori Aven jääpuikkokylmiö: Tohtori Aven tärkeä 

luento sairauksista ja niiden hoidosta 

12.00 Giovannin talon edusta: Giovanni keksii internetin 

12.30 Klausin tarina-aukio: Klausin kertomus merimatkasta 

Hiidenmaalle 

12.30 
 
Brunon talo tai piha: Musiikkitunti Paulan kanssa 

12.30 Jaak-kärpäsen talon luona metsässä: Metelöinnin op-

pitunti Jaak-kärpäsen kanssa

13.00 Giovannin teatterilava: Näytelmä ”HILPEÄ JUNAMATKA”

13.00  Veistosaukio: Kärpäsneiti Rutan tarina Keksijäkylän 

historiasta (latviaksi)

13.30 Stadion: Matin maraton Keksijäkylän ympäri 

Lottemaassa riittää tekemistä aamusta iltaan. Yli 100 kohdetta ja keksintöä odottavat 

löytäjäänsä ja kymmenkunta jännittävää ja hauskaa teatteriesitystä katsojaansa. 

Lämpimänä kesäpäivänä voi myös loikoilla rantahiekalla ja polskia merivedessä.

Jänisten talo on 
täynnä löydettävää 
kellarista savupiip-
puun. Planetaariossa 
avautuu jännittävä 
ja hauska avaruus. 
Mukava kuunnelma 
on viroksi, latviaksi, 
suomeksi, englan-
niksi ja venäjäksi.

Brunon talon ensimmäi-

sessä kerroksessa on upeita 

pienoismalleja, jotka esit-

tävät kohtauksia elokuvas-

ta Loten matka etelään. 

Brunon talon toisessa ker-

roksessa vieraita odottaa 

Brunon äiti Paula, jonka 

kanssa voi soittaa erilaisia 

soittimia ja laulaa.

Giovannin talossa 
asuvat ketut Giovanni ja 
Julia kolmen lapsensa 
kanssa. Giovanni on 
keksinyt suihkuläh-
teen, radion ja tieto-
koneen. Giovannin 
talon takana sijaitsee 
Keksijäkylän teatteri, 

jossa kyläläiset esit-tävät näytelmiä, tanssivat ja laulavat. Täällä julistetaan myös vuoden paras keksijä.

Possujen talo on 

hauska ja turvallinen 

paikka pikkulapsille ja 

heidän vanhemmil-

leen. Täällä onnistuu 

syöttäminen ja vaip-

pojen vaihtaminen. 

Täällä odottavat omis-

tajaansa myös Lotte-

maassa päivän aikana kadonneet ja löydetyt tavarat.  

Loten talo on 

leikkien talo. Tääl-

lä voi leikkiä Lo-

ten leluilla, tehdä 

itse teatteria ja 

laskea Loten ma-

kuuhuoneesta 

liukumäkeä pit-

kin suoraan Loten 

leikkihuoneeseen. 

Talon vieressä on Loten äidin Annan kasvimaa, jossa 

Anna opettaa lapsille kasveista.

Oskarin vajassa voi 
askarrella leluja ja val-

mistaa erilaisia aparaat-
teja yhdessä Loten isän 

Oskarin kanssa.

Jaakin talossa asuvat 
Jaak-kärpänen, hänen 
vaimonsa sekä latvialai-
nen kärpänen Ruta. Talon 
edessä olevissa puissa 
roikkuu parikymmentä 
erilaista meluaparaattia. 
Vieraat voivat kolistella ja 
kilistellä niitä sydämensä 
kyllyydestä. 

Klausin tarina-

aukio on pieni ja 

kiva luonnonlä-

heinen teatteriau-

kio, jossa vanha 

matkakoira Klaus 

kertoo jännittäviä 

tarinoita matkois-

taan.

Veistospuistoon on pystytetty veistoksia Keksi-jäkylän entisistä kuuluisista keksijöistä. Susumu-mehiläinen, joka muutti Japanista Keksijäkylään asumaan, kertoo puistossa viisaita tarinoita. 

Internetin keksimistor-

nissa asuvat pikkuruiset 

internetmiekkoset. Niitä ei 

näe paljaalla silmällä, mutta 

suurennuslasilla näkee. Mitä 

korkeammalle torniin kiipe-

ää, sitä vikkelämpiä ja ket-

terämpiä internetmiekkosia 

tornista voi löytää. Keksijäkylän 

stadionilla 

urheilun ystä-

viä ilahduttavat 

Brunon isä Mati 

ja Susumu-mehi-

läinen.

Elektrum-asemalta koko Keksi-

jäkylä saa sähkönsä. Sähkö mah-

dollistaa esimerkiksi ratasmyllyn 

ja tohtori Aven jääpuikkokyl-

miön toimimisen. Sähkön suuri 

ystävä Adalbert-jänis käy usein 

juttelemassa asemalla sähkön 

kanssa. 

Ystävällisen energian 
alueella voi ladata äly-
laitteita ja lukea kirjoja.  

Oskarin lentokoneella 

Lotte kävi ystäviensä kans-

sa Japanissa judokisoissa. 

Vieraat voivat nyt kierrellä 

sillä Keksijäkylää. 

13.30  Tohtori Aven jääpuikkokylmiö: Tohtori Aven 
tärkeä luento sairauksista ja niiden hoidosta
14.00  Elektrum-asema: Adalbertin tarina sähkön isoisän 
syntymäpäivästä 
14.30 Veistosaukio: Susumun tarina Keksijäkylän kuuluisista 
keksijöistä
15.00 Stadion: Susumun judotunti 
15.30 Loten talon puutarha: Puutarhaoppia 
viherpeukaloille Annan kanssa 
16.00 Giovannin teatterilava: Näytelmä ”HILPEÄ JUNAMATKA” 
16.00  Veistosaukio: Kärpäsneiti Rutan tarina 
Keksijäkylän historiasta (latviaksi)
16.30 Stadion: Kārumsin maraton Matin kanssa
16.30 Klausin tarina-aukio: Klausin kertomus merimatkasta 
Hiidenmaalle 
17.00 

 
Brunon talo tai piha: Musiikkitunti Paulan kanssa 

17.00  Tohtori Aven jääpuikkokylmiö: Tohtori Aven 
tärkeä luento sairauksista ja niiden hoidosta
17.00 Giovannin talon edusta: Giovanni keksii internetin 
17.30 Jaak-kärpäsen talon luona metsässä: Metelöinnin 
oppitunti Jaak-kärpäsen kanssa
18.00 Puisto suljetaan

OSTOKSET 
Markkinapaikan laidalla sijaitse-

vasta viihtyisästä Arturin kau-

pasta voi ostaa hauskoja matka-

muistoja, leluja, vaatteita, juomia, 

makeisia ja paljon muuta. 

Stadionin laidalla sijaitsevassa myyntikioskissa voi 

pyörittää onnenpyörää, jossa jokainen arpa voittaa. 

Kioskissa on myös myytävänä valikoima Loten tuottei-

ta, juomia, makeisia sekä erilaisia urheiluvälineitä. 

Lottemaasta lähtiessäsi voit ostaa vielä viimeiset mat-

kamuistot uloskäynnin luona sijaitsevasta myynti-

kioskista. 

MUKAVA MUISTO LOTTEMAASTA PIRISTÄÄ 

MIELTÄ PITKÄn AIKAA.

Keksijäkylän ruokailupaikoissa on tarjolla monipuo-

linen ja laaja valikoima. Täällä on jotain jokaiseen 

makuun!
Lottemaan kahvila tarjoaa erin-

omaista purtavaa. Kahvilasta saa 

tuoreita salaatteja, herkullisia keitto-

ja, maukkaita käsityöhampurilaisia, 

italialaistyylisiä pizzoja, tukevia ja 

kevyitä annoksia ja tietenkin maail-

man maukkaimpia jälkiruokia.

LOTTEMAAn KOKIT SUOSITTELEVAT

 

Mamman lettukahvilasta saa 

sekä makeita että suolaisia lettu-

ja. Mutta kummat ovat maitta-

vampia? Se on jokaisen kokeilta-

va itse. 

Reiurannan kahvila sijaitsee 

aivan meren 

rannalla. Avaralla terassilla vieraita 

odottavat kevyet annokset, par-

haat paninit ja hot dogit, salaatit 

ja voileivät sekä kylmät jäätelöt ja 

virvoitusjuomat niin pienille kuin 

suuremmillekin Lottemaan ystäville. 

Kārumsin rahkaherkuntalossa vieraita 

odottaa maailman suurin Kārumsin  

rahkaherkun valikoima. 

Mamman teatterikahvila sijaitsee Gio-

vannin talon vieressä ja tarjoaa mukavaa 

ja nopeaa purtavaa. Täältä saa kahvia, 

salaatteja, voileipiä ja muuta maistuvaa. 

Markkinapaikan 

jäätelövaja kuu-

luu varmasti lasten 

suosikkipaikkoi-

hin.  

RUOKAILU 

Limpparikone on Giovannin 

viimeisin keksintö. Kaikkein 

tärkeimpiä ovat iloiset limppa-

rikuplat.

UNOHTAMATONTA 
SEIKKAILUPÄIVÄÄ!

 Sopii hyvin myös pikkulapsille  
 

Sopii isommille lapsille 

Latviaksi  

LEGEnDA:

Hieno 
muki

Kehittävä palapeli

Tyylikäs 

olkalaukku

Käytännöllinen 

magneetti

Pehmeä 
Lotte- 

unilelu

Hauska 

super-

pallo 

Maukkaat pizzat

BBQ-ribsit 
ranskalaisten 

ja salaatin kera

Juusto-
hampurilainen 

ranskalaisten ja 
salaatin kera


