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Hea uudiskirja lugeja!

Käes on lühikesed suveööd, tulemas on jaanipäev, 
ilm on ilus ja vesi on soe ning puhkus võibki alata! 
Seekordses uudiskirjas tutvustame SA Lõuna-Eesti 
Turism tegemisi, toome Sinuni turismiarendajate 
toimetused ning põnevad uudised 
turismiettevõtjatelt. Lisaks leiad siit Lõuna-
Eesti juuni- ja juulikuu sündmused, kindlasti 
võta plaani ka üks mõnus jaaniõhtu. Oleme 
koostanud ka Lõuna-Eesti ujumiskohtadest 
ja randadest väikese ülevaate, et suvepuhkus 
veelgi mõnusam oleks. Lisaks kirjutab Klubi 
Tartu Maraton välisajakirjanikest, kes külastasid 
Lõuna-Eestit ning sellest, kuidas ühte head pressireisi 
korraldada.

Hääd nautimist! !

SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), 
Kertu Künnapuu (Võru Turismiinfokeskus), Ruth Pärnaku (Viljandi Turismiinfokeskus), 

Lea Ilp (Otepää TIK), Kadi Ploom (SA Valgamaa Arenguagentuur), 
Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism), Jaanika Kaljuvee ja Maret Kallejärv (SA Võrtsjärv), 

SA Tartumaa Turism, Kristi Kahu (Põlvamaa Turismiinfokeskus).

 
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada – info@southestonia.

ee. Samale aadressile anna teada ka siis, kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.



SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused
 
• SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg osales 21. mail toimunud Riigi 
turismiarengukava ja EL fondidest turismi arengu rahastamise 2014-2020 arutelul 
Riigikogus. MKM esindaja Marti Kalvik koos EASi esindaja Tarmo Mutsoga tutvustasid 
RTAK eelnõu ja EL fondidest turismi arengu rahastamist aastatel 2014 -2020.
Osalesid Riigikogu turismi ja kohaliku toidu toetusrühma liikmed, regionide ja 
maakondade esindajad. 

• SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg osales 22. mail Elva Linnavalitsuse poolt 
korraldatud kolmandal koostööseminaril, mille eesmärgiks oli Elva piirkonna äri- ja 
kultuurielu toetada läbi Elva eduka ja eesmärgipärase arengu ning turundamise. 
Viimane seminar toimub sügisel. Seminaride tulemusel on Elval turunduskava, 
millega saavad linna turundust ja arendamist ning tegevusi siduda kõik piirkonna 
elanikud, ettevõtted ja organisatsioonid. 

• 27. mail toimus SA Lõuna-Eesti Turismi ja Lõuna-Eesti regiooni turismiarendajate 
koostöö- ja arenduskoosolek. Koosolekul anti ülevaade 2012. aasta suvekülastaja 
uuringust, arutati 29.-30. juunil toimuval üritusel „Ava lava, Tallinn“ Lõuna-Eesti 
ühist esindatust läbi turismiinfo jagamise, Lõuna-Eesti ühises 
turismitelgis publikule suunatud kaasahaaravate 
tegevuste korraldamist. Koosolekul arutati Lõuna-
Eesti maakondade arendusorganisatsioonidega 
Lõuna-Eesti Turism SA poolt korraldatavate 
majutusasutuste administraatoritele 
suunatud infotundide toimumisaegu ja 
kontseptsiooni ning tutvustati Lõuna-Eesti 
Turism SA II p-a tegevusi. 

• SA Lõuna-Eesti Turism andis rahvusvahelisele 
reisikorraldajale Kuoni Grupp sisendit nende 
tooteportfelli täiendamisel mõisaturismi osas. 

• 30. maist 1. juunini Tallinnas, Viimsis, Tartus ja 
Lõuna-Eesti maanteedel toimunud rahvusvahelist 
profiratturite velotuuri Tour of Estonia külastas Klubi Tartu Maratoni kutsel 6-liikmeline 
välisajakirjanike grupp. SA Lõuna-Eesti Turism kohtus välisajakirjanikega ning neile 
jagati ka Lõuna-Eesti infomaterjale. Ajakirjanikele korraldatud ekskursioonide 
ja kohtumiste eesmärgiks oli pakkuda grupile lisaks rattaüritusel osalemisele ka 
võimalust tutvuda Eestiga kui atraktiivse turismisihtkohaga. 

Kohe-kohe tulemas

• SA Lõuna-Eesti Turism koostöös maakondlike arenduskeskustega korraldab Lõuna-
Eesti majutusasutuste klienditeenindajatele suunatud infotunnid. Infotundide 
eesmärgiks on tõsta ettevõtte teeninduskvaliteeti, parendades klienditeenindajate 
informeeritust Lõuna-Eesti turismiobjektidest. Infotunnil antakse ülevaade Lõuna-
Eesti regiooni (Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa) 
atraktiivsematest turismiobjektidest, mida suvekuudel külastajatele soovitada ja 



tutvustatakse olulisi infokanaleid. Iga majutusasutus, kelle klienditeenidaja infopäeval 
osaleb, saab infomaterjalide kogumiku. 

• Infotunnid viiakse läbi igas maakonnas, lisaks kogu Lõuna-Eesti regiooni tutvustusele, 
teevad ettekanded ka maakondade turismiarendajad, kaasatud on Põlvamaa 
Turismiinfokeskus, Jõgevamaa Turismiinfokeskus, SA Valgamaa Arenguagentuur, 
Viljandi Turismiinfokeskus, Võrumaa Arenguagentuur SA ja SA Tartumaa Turism. 
Täname kõiki koostööpartnereid, kes on võimaldanud infopäevade läbiviimist. 
Läbiviidavad infopäevad: Võrumaa 10.06, Põlvamaa 11.06, 13.06 Jõgevamaa ja 
Tartumaa, Valgamaa 17.06, Viljandimaa 02.07 ja Tartumaa 10.07. 
Lisainfo: info@southestonia.ee

• Taaskord kutsub Tallinn külla Eestimaa regioonide esindajaid. „Ava lava, Tallinn“ 
programmi raames saavad 29.06 – 30.06 Lõuna-Eesti maakonnad tutvustada 
Raekoja platsil oma kultuurikollektiive, käsitöö- ja toidukultuuri, vaatamisväärsusi, 
matkaradu ning puhkamisvõimalusi. Külastajad saavad Raekoja platsil endale 
soetada piirkonna käsitööd ning teisi kohalikke tooteid ning nautida Lõuna-Eesti 
kultuuriprogrammi. Lõuna-Eesti ühises turismiinfotelgis jagatakse Lõuna-Eesti kuue 
maakonna turismiinfot ja korraldatakse publikut köitvaid tegevusi. Lisainfot vaata: 
www.avalava.ee

• SA Lõuna-Eesti Turism jätkab sel suvel sotsiaalmeedias turundamisega. Kutsume 
üles kõiki turismiettevõtjaid jagama meiega oma suviseid eripakkumisi, mida saame 
jagada oma Facebook’i lehel www.facebook.com/lounaeestiturism

• 1.-8. juulini viibib Eestis „Nordic Magazine“ ajakirjanik / toimetaja mr Niels Bakker 
koos abikaasaga, et kirjutada Eestist ajakirja vahele 26-leheküljeline eriväljaanne. 
Lõuna-Eestis viibib ajakirjanik 3.-6. juulini. „Nordic Magazine“ ilmub Madalmaade 
turul neli korda aastas ja on suunatud just Skandinaavia-maadesse reisida 
soovijatele. Ajakirja loetavus ja tiraaž on kõrge, mis näitab hollandlaste kestvat ja 
põhjalikumat huvi Põhjamaade vastu. 

• Tartu ja Lõuna-Eesti osaleb 19.-21. juulil Vene Hansapäevadel Pihkvas. SA Lõuna-
Eesti Turism on organiseerimas ühisesindatust ühistelgi näol. Koostööpartneriteks 
ootame turismiteenuste pakkujaid, turismiarendusorganisatsioone, Lõuna-Eesti 
maakondade esindajaid. Peipsimaa Turismi poolt on organiseeritud Peipsimaale 
iseloomuliku toidu degusteerimine ning akordionimängija telgi juurde.
Lisainfo: angela@southestonia.ee

• Lõuna-Eesti Turism SA on ette valmistamas koostöös EASga sügisel toimuvat 
Pereturismi teemalist tootearenduse koolitust, mis on suunatud pereturismile 

orienteeritud ettevõtetele Lõuna-Eestis.



Järgmine kuu Lõuna-Eestis

Juuni 
 
07.06.–22.06 Thriller - Tribute to Michael Jackson. Vanemuise suur maja, Tartu 
www.vanemuine.ee 

12.06.–22.08.2013 Suvekontserdid Jaani kirikus. 
Jaani kirik, Tartu www.concert.ee 

14.06. Jaanikuu rahvapidu Linte 
külakeskuse juures. Esinevad Marko 
Matvere ja Väikeste Lõõtspillide ühing. 
Linte küla, Räpina vald, Põlvamaa.  
www.rapina.ee

14.–15.06. Võrkpalliturniir „Tamula 
Vanake“. Võru. www.tamulavanake.ee

14.–16.06. Otepää Tour 2013 – 
rahvusvaheline motokokkutulek. Otepää
Traditsiooniline rahvusvaheline 
mootorratturite kokkutulek, mootorrataste 
rongkäik ja paraad Otepää keskväljakul, erinevad 
jõukatsumised ja kontsert. www.mcotepaa.ee 

15.06. Eduard Tubina sünniaastapäevakontsert. Alatskivi loss. www.alatskiviloss.ee 

15.06. Pärlijõe Tõukerattamaraton. Rõuge vald, Võrumaa. www.kauguveski.ee 

15.06. Saatse Sõirapäev Saatse Seto Muuseumis. Põlvamaa
Traditsiooniline sõirapäev tutvustab Saatse piirkonda kui rahvapäraselt nimetatud 
“kohupiimanulka”. Muuseumis keedetakse sõira ning toimub kogukonnasisene 
sõirameistrivõistlus. Külalised saavad maitsta Saatse nulga (nurga) sõira ning 
valida välja selle aasta parima sõirameistri. www.setomuuseum.ee 

15.06. Võnnu Kaera-Jaan – Võistutantsimine 2013. Võnnu www.vonnukultuur.
blogspot.com 

15.06. Rahvapidu. Vastseliina. www.vastseliina.ee/linnus 

15.06. Maanteeameti sünnipäevanäituse “MA 95” avamine. 
15. Juunil 1928 hakkas kehtima Eesti esimene Maanteeseadus. Eesti 
Maanteemuuseumis Varbusel, Kanepi vald, Põlvamaa. http://muuseum.mnt.ee 

15.06 Talurahwa PIDDO-ÕHTA. Siimu-Jaani taluõuel www.siimujaani.com 

15.06 Summer Start 2013. Pidu Palamuse laululaval www.palamusesuvepeod.ee

15.06. Jaanikuuõhtu ansambliga Seelikukütid. Võõpsu, Räpina vald, Põlvamaa. 
www.rapina.ee 



15.-16.06. XIX Maarahva Laat Vastseliinas. Vastseliina
Meelelahutus, erinevad atraktsioonid, kauplemislust ja mitmekülgne 
kultuuriprogramm suurtele ja väikestele. Aukohal käsitöö ja talunike toodetu ning 
kõik maalähedane. www.vastseliina.ee/linnus, www.vastseliina.ee:81/laat 

15.–16.06. Valga Triatlon. Valga
Siruta veidi jalga või ela omadele kaasa Eesti ja Läti MV poolpikas triatlonis 
Valgas. www.triatlon.ee 

16.06. Mulgi Rattaralli. Viljandi. www.rattaklubi.ee 

16.06. Laste rattaspordivõistlused. Räpinas Sillapää lossi pargis. www.rapina.ee

17.-23.06. Suure-Jaani Muusikafestival. 
Suure-Jaani
Pakutakse muusikat igale maitsele, 
kuid peamiselt on festival klassikalise ja 
eesti muusika keskne. Lõunatundides 
räägivad muusikud ja heliloojad oma 
tööst. Aastaid on festivali pärliks kell 
3 öösel toimuv päikesetõusukontsert 
Hüpassaare rabasaarel.  
www.muusikafestival.suure-jaani.ee 

18.06–23.06. Suvelavastus Mart Raud “Suveöö ilmsi” Valter Ojakääru lauludega. 
Pääsna külas, Räpina vald, Põlvamaa. www.rapina.ee

20.06.–29.08. Muusikasuvi Antoniuse õues. Tartu
Kogu suve jooksul saab Antoniuse õues neljapäevaõhtuti nautida eriti mõnusaid 
kontserte. Üles astuvad Eesti parimad muusikud. Kuulda saab nii džässi, folki, eri 
rahvaste stiilinäiteid kui ka klassikalist muusikat. www.antonius.ee 

21.06. Räpina Rattatuur 2013. Start Räpina keskväljakult. www.rapina.ee 

21.06. Jaanituled Põlvamaal: Leevakul, Tilsis, Krootuse mõisapargis, Põlva linnas, 
Verioral, Adistes, Himmastes, Valgjärvel, Mikitamäel, Põlgastes, Ahjal.  
www.polvamaa.ee 

22.06. Jaanituled Põlvamaal: Piusal, Rasinal; Tännassilma, Kähri ja Puskaru 
klade külapäev/jaanituli; Eoste-Valgesoo jaanituli; Maaritsa külaplatsil, Kanepi 
jaanisimmann Jõksi laululava juures. www.polvamaa.ee 

22.06. Värska GP rattamaraton. Värska www.verska.ee 

22.06. Jaanimängud Cantervilla Mängumaal. Pikajärve küla, Valgjärve vald, 
Põlvamaa. www.cantervilla.ee 

22.06. Väike jaanilaat Karilatsis ning rahvatantsu ja –muusika laupäevak.  
Põlva Talurahvamuuseumis, Põlvamaa. www.polvatalurahvamuuseum.ee 

22.06. Liiklusteemaline perepäev. Eesti Maanteemuuseum, Põlvamaa
Traditsiooniline liiklusteemaline kogupereüritus, mille fookuses on turvalisus. 
Perepäevale oodatakse kõiki liiklejaid – alates kõige pisematest kuni vanaemade 

Suure-Jaani Muusikafestival.



ja vanaisadeni välja. Lisaks muuseumi tavapärastele tegevustele tulevad sel 
päeval oma oskusi, teadmisi ja kogemusi jagama ka Maanteemuuseumi sõbrad 
politseist ja päästeteenistusest. http://muuseum.mnt.ee 

22.–23.06. Pühajärve jaanituli. Pühajärve rand ja rannapark, Otepää vald.  
www.jaanituli.ee

23.06. Jaanituled Põlvamaal: Suur jaanipidu Räpinas, Pääsnal, Karilatsis, Kiuma-
Aarna jaanituli, Värska laululaval, Oraval, Hanikase külas (Orava v), Kanepis Jõksi 
laululava juures; Leevil. www.polvamaa.ee 

24.06. Käsitsi heinaniitmise võistlus. Haanja
Võistleja saab loosiga maatüki, mis tuleb kahe tunni jooksul käsitsi vikatiga 
maha niita. Linnarahvas ja noorem põlvkond saab vaadata, millega ja kuidas 
esivanemad tegelenud on. www.plaanikotus.eu 

24.06. Jaaniõhtu Viroste järve ääres, kontsertkavaga esineb Kait Tamra. Räpina 
vald. www.rapina.ee 
 
25.06. Saatse Seto muuseumi 39. sünnipäev. Saatse, Põlvamaa. www.
setomuuseum.ee 

26.–29.06. Eesti Põllumajandusmuuseum 45. Tartumaa.
Ekspositsioonide „Lina meie igapäeva elus – linast linaseni“ ja „Linnukasvatus“ 
avamine. www.epm.ee 

26.–30.06. Rahvusvaheline konverents: 
Põllumajanduse ja maaelu muuseumid kui 
maakultuuripärandi säilitajad ning nende 
roll rahvusvahelise turismi arendamisel. 
Tartu, Tartumaa. epm.ee/conference/ 

27.–30.06. Rahvusvaheline 
Väntorelifestival. Tartu Raekoja plats, 
Keskpark, Vanalinna tänavad;  
www.tmm.ee/festival2013 

27.06.; 06.07.; 07.07.; 27.07.; 28.07.; 10.08. 
Külastusmäng „Unustatu mõisad“. Mõisates 
üle Eesti. www.unustatudmoisad.ee 

28.06. Kõnd päikeseloojangust päikesetõusuni. Algus Mammaste 
Tervisespordikeskusest. Põlvamaa. Info: Tel 517 5848. 

29.06. Suislepa paadipäev. Suislepa, Viljandimaa
Iga-aastane festival– võistlused, toitlustus, batuudid lastele ja kontserdid. 
Traditsiooniline on paatide rongkäik Õhne jõe suudmest Suislepani.  
www.suislepa.ee/paadipaev 

29.06. Tartu linna päev. Erinevates paikades üle Tartu linna. www.kultuuriaken.
tartu.ee 

29.06. Viljandi triatlon. Viljandi. www.viljandimaa.ee/spordikeskus



29.06. XIII Seto Leelopäev. Värska laululava
UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kuuluvat seto leelot saab kuulda 
kõikide Eestis tegutsevate seto leelokooride esituses, lisaks seto käsitöö ja köök. 
www.setomaa.ee; www.verska.ee 

29.06. Popkooripidu 2013. Tartu laululava
Koos 7000-liikmelise kooriga astuvad üles Eesti tuntuimad solistid ja Estonian 
Dream Big Band. Esitamisele tulevad tuntud ja armastatud laulud eesti estraadi-, 
pop- ja rokkmuusika varasalvest. Ühislaulmine on selle peo oluline märksõna – 
piir lavalolijate ja publiku vahel on pea olematu. www.popkooripidu.ee 

29.–30.06. Rõuge Laada- ja Kalaralli. Rõuge
Kalaralli algab Ööbikuoru servalt, kust kalamehed liiguvad oma püügikohtadele. 
Võistlema on oodatud professionaalsed kalamehed, harrastajad, amatöörid, 
naised ja lapsed. www.laadaralli.ee 

30.06. Olustvere mõisa pargipidu. Olustvere mõis. www.olustveremois.ee 

30.06. Räpina Rull 2013. www.rapina.ee

Juuli

04.07. XXVI Rahvusvaheline Folkloorifestival Baltica. Tartu
Kolme Balti riigi festival – maailma rahvaste kombed ja tavad, laulud ja tantsud, 
pillilood, ja folklooriteosed, esivanemate pärimuskultuuri tutvustavad külalised 
Läänemere-äärsetest riikidest, Venemaalt, Indiast, Jordaaniast ja Keeniast.  
www.kultuuriaken.tartu.ee 

04.–07.07. Suur maasturite suvesõit. Kõpu, Viljandimaa. www.suvesoit.eu 

05.07. Folkloorifestival BALTICA. Sangaste lossihoovis. www.sangasteloss.ee 

05.07. Mee ja heina päev. Sangaste. www.tourism.valgamaa.ee 

05.–07.07; 12.–14.07. PEKO etendused. Värska laululava 
Teater Vanemuine suveetenduste kavas etendub kolmandat ja viimast korda seto 
pärimusel põhinev fantaasia. Etenduses teevad kaasa draamanäitlejad, muusikud, 
seto leelokoorid, Taarka noorte pärimusteater ja ansambel Zetod.  
Loo on kirjutanud Kauksi Ülle, muusikaliselt kujundanud Priksi Kristjan ja lavastab 
Mäeotsa Ain. www.vanemuine.ee 

05.–07.07. Tantrafestival 2013. 
Venevere puhkeküla.  
www.tantsrafestival.ee 

05.–07.07. Karksi ordulinnuse päevad. 
Karksi ordulinnus.  
kultuurikeskus.karksi.ee 

05.–07.07. Viljandimaa Virred. 
Viljandimaa. kultuurikeskus.karksi.ee 

Karksi ordulinnuse päevad.



06.07. Seto jaanituli. Treski külaplatsil. www.verska.ee 

06.07. Viljandimaa lõõtspillipäev. Pärna Puhkeküla

06.07. Sõuderegatta „Viljandi paadimees“. Viljandi järve rand. www.viljandimaa.
ee/spordikeskus

06.07. Põltsamaa Linna- ja Lossipäev “Linn Õue”. Põltsamaa
Lossihoovis on käsitöölaat ja esinejad ning toimub lossijooks, esmakordselt 
avatakse linnas aia- ja pargikohvikud. www.kultuurikeskus.eu 

06.07. Postitee pillerkaar. Põlvamaa
Ajalooline kurviline ja kordumatu teelõik Tartust–Võrru, mille atraktiivseimaks 
külastuskohaks on Eesti Maantemuuseum ning vaid selleks päevaks on avatud 
mängu- ja töötoad. muuseum.mnt.ee 

06.07. Rõuge veepidu ja paadiralli. Rõuge
Magnetiks on kummipaadiralli Rõuge järvedel, kus võistlejad peavad sõudes 
läbima Rõuge viis järve ning järvedevahelist maad ületades tuleb kummipaati 
endaga kaasas tassida. www.paadiralli.ee 

06.–07.07 Pühajärve regatt. www.stamina.ee 

08.–21.07. Noore Tantsu Festival ja rahvusvaheline suvekool. Viljandi
Kokkusaamine vabatantsu viljelejatele ehk neile tantsutruppidele, kes ei kohtu 
rahvatantsupidudel ega ka tantsuvõistlustel. www.notafe.ee

09.07. Tõnis Mägi juubelikontsert „Legend – Tõnis Mägi ’65“. Tartu Laululava. 
www.arena.ee 

10.07. Sõmerpalu motokross. Sõmerpalu
Motokrossisõitjad Eestist ja välismaalt, näha saab vaatemängu erinevates 
motospordi klassides ning hobikorras motosportlaste „säärude“ – vanade 
motikate võidusõit. adrenalinarena.com 

10.07. Seitsmevennapäev Cantervilla Mängumaal, Põlvamaal. www.cantervilla.ee

10.–14.07. Viljandi XXVIII Vanamuusika Festival. Viljandi
Eesti vanim vanamuusika festival. Ilu ja sajanditega testitud muusika loovad 
ainulaadse atmosfääri. www.festivals.ee 

11.07. Laura Põldvere ja Raivo Tafenau ansambel. Mooste mõis, Põlvamaa. www.
kontsert.ee 
11.–15.07. XIX Võru Folkloorifestival. Võru
Festival, see on: värvikirevad kontserdid, võistumängimine lõõtspillidel, õpitoad, 
tänavatants, õhtulaulud rannas, noortelava, kunsti- ja käsitöölaat, simmanid! 
www.vorufolkloor.ee 

11.–28.07 Otepää suveteatri etendus “Pühajärve armastus”. Poslavitsa rannas. 
www.otepaa.ee 

12.–13.07. Muusikafestival Punk N Roll. Raadi mõisapark. www.punknroll.ee



12.–13.07. III Mõisa Karneval Moostes. Põlvamaa. www.moostemois.ee 
Mõnusalt ajuvaba Mooste mõisakarneval on ainus festival Eestis, kus programm 
kestab reede õhtust pühapäeva lõunani katkematult välja. www.moostemois.ee 

12.–14.07. Labürindifestival. Viia-Jaani talus, Põlvamaa. www.tuletee.ee 

13.07. Viitina Kuurits. Viitina
Kuuritsapüügivõistlust on Viitina järvel peetud juba aastast 1998. Kuurits on väga 
lihtne, kuid omapärane püügiriist. www.viitina.ee 

13.07 Öötantsupidu Kuremaal. kaaratsim.org.ee/index.php 

13.07. Freetime karikasari 2013 Aarna krossirajal. 
Põlvamaa. www.kolleste.ee 

13.07. Algusega kell 19.30 VOO-POP. Räpina 
Tuletõrje väljakul. Esinevad Ott Lepland, 
Getter Jaani, Traffic. www.rapina.ee 

13.07. Põltsamaa I Jõemaraton. Põltsamaa 
jõgi www.freestart.eu 

13.07. Alatskivi suvelaat – vanad head asjad. 
Alatskivi
Juba traditsioonilisele laadale on oodatud kõik 
vanavarast huvitatud müüjad ja ostjad.  
www.kivikorts.ee 

13.07. Mustvee linna päev ja laat. Mustvee; www.visitjogeva.com 

13.07. Eesti rallikrossi meistrivõistluste V etapp. Misso. www.visitpeipsi.com 

13.07. Öötantsupidu. Kuremaa, Jõgevamaa. www.jogeva.ee 

13.–14.07. Eesti meistrivõistlused rattaorienteerumises. Värska vald

14.07. Piusa Kirbuturg. Info tel: 5304 4120

15.–17.08. VI Rahvapärimuse suvekool. Tartu ja Põlvamaa piiril; www.
parimuskool.ee 

17.07. Kontsert Mooste mõisas: Maarja-Liis Ilus ja Peeter Rebane. Tel: 516 0656. 
www.moostemois.ee 

18-21.07 Kalevipoja Suveteater “Lambasööjad” www.parimvalik.ee

18.–23.07. Festival Klaaspärlimäng 2013. Tartu
Klaaspärlimäng (Glasperlenspiel) on inspireeritud Hermann Hesse romaani 
ainestikust, mistõttu püütakse muusikat vaadelda ning presenteerida 
ebatavalisest vaatenurgast. www.klaasparlimang.com 

19.07. Külaharmoonikad Põlvamaal. www.polva.ee 



19.07. Algusega 20.00 Konsert Mooste Folgikojas. JÄÄÄÄR. Info: 565 1406.

19.–20.07. Ostrova Festival. Ostrova
Kahe päeva vältel saab kuulda ja näha nii tuntud artiste, kui ka alles tuult 
tiibadesse saavaid muusikuid. Lisaks muusikaelamusele on osalejatel võimalus 
vaadata teatrietendust ning selgeks saada ka mitmed setu rahvatantse ja -laule. 
Külalistel on võimalik tutvuda ka kohaliku käsitööga. Festival lõpeb laupäeval 
suure simmaniga. www.ostrovafestivalid.ee 

19.–20.07. Rally Estonia 2013. Valgamaa
Baltikumi suurim autospordisündmus, kus käänulistel kruusateedel võistlevad 
võistlejaid üle maailma. Meelelahutust jagub kogu perele: raja ääres saab 
võistlust jälgida, toimub kontsert ja aega saab veeta lastealal, naistealal ning 
kaubandustänaval. www.rallyestonia.ee 

19.–20.07. Lõõtspillifestival Harmoonika. Põlva
Rahvusvahelisel lõõtspillipeol esinevad koos ja eraldi kümned lõõtspillid nii kodu- 
kui ka välismaalt programm toimub linna erinevates paikades. www.polva.ee 

19.–20.07. Peipsi Romantika. Kasepää, Jõgevamaa
Esinevad Liisi Koikson, Marko Matvere ja Peep Raun ning teisel päeval Bonzo ja 
Ott Lepland & Band. www.visitjogeva.com

19.–21.07. Nava Lava Mulgikultuuri 
festival. Nava talu, Viljandimaa. 
kultuurikeskus.karksi.ee 

19.–21.07. Lõhnavad Tartu 
Hansapäevad. Tartu 
Tartu linnapeo ajal õhkab linn kõige 
erinevamaid lõhnu – linna eri ajastute, 
praadide ja leibade, tee- ja maiustuste, 
taimede ja loomade aroome. 
Ootame külalisi ka Tartu Triatlonile ja 

Hansalaadale. www.hansapaevad.ee 

20.07. III Harmoonika pillipidu Intsikurmus. Põlvamaa. www.polva.ee 

20.07. Värska Veepidu. Värska
Sportlik päev kogu perele, kus on mitmesugust tegevust. Lisaks plaanitakse 
Guinnessi maailmarekordi püstitamist mudamaadluses, selleks on Värska 
Sanatoorium lubanud muda eraldada. sanakabaar.ee 

21.07. Tartu ITU European Triathlon CUP. Tartu
Tartu linna südames toimuv rahvusvaheline linnatriatlon on kaasahaarav sportlik 
vaatemäng, harrastajate igamehetriatlon ja lastetriatlon, Euroopa karikasarja 
etapp võistlussportlastele. www.triathlon.org 

20.07. Võõpsu kalameestepäev. Põlvamaa
Laat, kalapüügivõistlused, kultuuriprogramm, näitus, tegevused kogu perele 
terveks päevaks! www.rapina.ee 

Nava Lava Mulgikultuuri festival.



21.07. Suvised Peipsi mängud. Peipsiäärsete valdade omavaheline mõõduvõtmine 
sportmängudes. www.verska.ee 

25–28.07 Kalevipoja Suveteater “Lambasööjad” www.parimvalik.ee

25.–28.07. XXI Viljandi Pärimusmuusika Festival. Viljandi
Festival saab olema segu muusikast ja tantsust. Põnevad välisesinejad, parimad 
eesti pärimusmuusikakollektiivid, käsitööhoov, regilaulupesa ja õpitubade 
programm. www.folk.ee 

26.07. Rahvusvaheline iluuisutajate gala Mishin Mission. Tartu
Rahvusvaheline iluuisutajate galaetendus Tartu Lõunakeskuse jääareenil, näha 
saab Sotši taliolümpiaks valmistuvate sportlaste võistluskavu. www.kultuuriaken.
tartu.ee 

27.07. Mooste Lina- ja käsitöölaat. Põlvamaa 
Osta saab nii linast valmistatud tooteid kui ka kõiksugu muud käsitööd. Toimub ka 
kultuuriprogramm. www.moostemois.ee 

27.07. Ridali lennuväli Lennupäev “Lahedalt lendama”. Põlvamaa 
Toimuvad loengud, näitused, demonstratsioonesinemised ja huvilennud, 
kultuuriprogramm ning mängulis-sportlikud tegevused. www.polvamaa.ee 

27.07. Meie festival. Pühajärve park, Otepää vald. www.otepaa.ee 

27.–28.07. Võrtsjärve XIV jalgrattamatk. Läti
Võrtsjärve üks populaarsemaid suveüritusi, osavõtjaid läbi aastate on ca 1700 
ringis. www.vortsjarv.ee 

27.07. Corelli Music: kontserdisari “Eesti mõisad 2013”. kontsert Sillapää lossis, 
Räpina Muusikakoolis, Põlvamaa www.corelli.ee 

28.07. Eesti Maanteemuuseumi sünnipäev. Põlvamaa
Suur suvine sünnipäevapidu koos kõige sinna juurde kuuluvaga. muuseum.mnt.ee 

28.07. Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert. Tartu

20. sajandi esimese veerandi menukas tava – korraldada looduslikus amfiteatris 
Kassitoomel tasuta suvekontsert. Kavas on esikohal klassikaline muusika.  
www.vanemuine.ee

Tehtud ja tulemas

• 18.05 tähistati ka Lätis Muuseumide Ööd. Kogu päeva kuni hilisõhtuni oli Riia 
ooperi väljakule püstitatud EAS Turismiarenduskeskuse infotelk. Lõuna-Eesti ja 
Tartu infot jagas Katrin Loss SA Tartumaa Turismist. 13-19.05 olid Riias EAS TAK poolt 
paigaldatud välireklaamid Eesti muuseumidesse kutsuva sõnumiga, ajavahemikul 
13-26.05 viidi läbi vistestonia.com/lv keskkonnas auhinnamärgud ja huvilisi suunati 
muuseumide kampaanialehele. Lisainfo: Sille Siniavski, sille.siniavski@visittartu.
com



• 4.-6. juuni toimus reisikorraldajatele ja ajakirjanikele õppereis Võrumaale. Info: 
53402242 

• Kevadisele koolilaste retkele nimega „Kevadel on maasikad Viljandis“ registreeris 
end rekordarv õpilasi. Kui varasematel aastatel on osalejaid olnud ca 500, siis sel 
aastal oli neid üle 1000. 

• 07.-09.06 toimunud Viljandi Hansaöödel oli oma esindusega väljas ka Viljandi 
Turismiinfokeskus. 

• Valgamaa turismiasjalised avasid 
ühiselt 15.05.2013 turismihooaja. 
15.05.2013 kogunesid Valgamaal 
turismiasjalised Kunstimäe puhkemajas, 
et pidulikult avada suvehooaeg. 
Ettevõtjatele esinesid ettekannetega 
erinevad organisatsioonid. Valgamaa 
Partnerluskogu tutvustas projekti „Elu 
kahe maailma vahel“, mille raames 
tuleb Valgamaale 5 kollast raami – 
Barcaly de Tolly mausoleum, Otepää 

kirik ja linnamägi, Sangaste loss, Lüllemäe ja Valga/Valka piir saavad National 
Geographic raamid tutvustamaks kohalikke vaatamisväärsusi. Booking.com 
tutvustas ettevõtjatele pakutavaid teenuseid ja portaaliga liitumise võimalusi. 
AHHAA teaduspargi esinda rääkis, kuidas nemad turundavad end erinevatele 
välisturgudele (kõige enam Lätile), samuti anti ülevaade koostöövõimalustest 
Valgamaa ettevõtjatega. 

• Peale ettekannete kuulamist suunduti turismiasjalistega ringreisile Valgamaale 
ja lähipiirkondadesse. Külastati Liikluslinna, Uhtjärve ürgoru nõiariiki, Elmari 
talu ja Kevvai külalistemaja, Cantervilla lossi, Villa Müllerbecki, GMP Clubhotel 
ja Pühajärve restorani. Valgamaa turismiasjaliste hooaja avamise üritus lõpetati 
Kunstimäe puhkemajas. 

Tulemas:

• 01.05.–31.08. on Viljandi Muuseum, Viljandi Vana Veetorn ja Kondase Keskus 
avatud kõikidel nädalapäevadel kell 11-18, et pakkuda külalistele kauni vaate 
nautimist, põnevaid näitusi ning vahetuid elamusi kunsti ja ajaloo valdkonnast. Et 
õhutada külalisi kõiki kolme kohta külastama, on võimalik osta kolmikpilet, millega 
lunastatakse sissepääs nimetatud vaatamisväärsetesse kohtadesse.

• 01.06–25.08. E-P 13.00 saab Vabaduse platsilt alguse noorgiidiga ekskursioon 
Viljandi linnas. 

• 13.–16. juuni toimuvad Rahvusvahelised Hansapäevad Saksamaal, Herfordis. 
Esindatud on ka Tartu linn. Lisainfo: Ursula Hansalu (Ursula.Hansalu@raad.tartu.
ee); Hansapäevade kodulehekülg: www.herford.de

Valgamaa turismiasjalised.



Värsked uudised:

• Otepää tähistas Eesti lipu sünnipäeva. 
4. juunil 2013 oli Eesti lipu õnnistamise 
129. aastapäev. Otepää tähistas seda 
piduliku rongkäiguga, mis kulges 
vallamaja eest Kirikumõisasse, kus 
toimus traditsiooniline lipuheiskamine 
Kirikumõisas. Õhtul oli Otepää 
kirikus kontsert-jumalateenistus. 
Jumalateenistusel teenis EELK Otepää 
Maarja koguduse õpetaja Marko 
Tiirmaa, esineb Siiri Sisask. 

• 1. juunil avas Tartu Mänguasjamuuseum külastajatele täieliku uuenduskuuri 
läbi teinud õuemaja. Esimesel korrusel saab näha uut näitust “KINGITUSED 
MUUSEUMILE”, kuhu on välja pandud valik viimase aasta jooksul muuseumile 
annetatud mänguasjadest. Kogu õuemaja esimene korrus on nüüdsest kaetud 
muinasjutuliste vaipadega, millest suurimal lendlevad paabulinnud ja kappavad 
printsid valgetel hobustel. Näitus “Kingitused muuseumile” jääb avatuks kuni 
sügiseni. Lisainfo: Marge Pärnits, marge@mm.ee

• Cantervilla Mängumaa ootab taas väikseid ja suuri sõpru! 31. mail avas 
pidulikult hooaja Pikajärvel tegutsev Cantervilla laste Mängumaa. Valgjärve vallas 
Pikajärvel Cantervilla lossi kõrvalhoonetes ja välialadel laiuval laste mängumaal 
leidub mitmekülgselt tegevusi nii lastele kui täiskasvanutele. Mängumaal on 
kokku ligi paarkümmend erinevat atraktsiooni, nende seas veepark koos liumäe, 
veetuubiraja ja basseiniga, akuautorada, laste ATV-rada, kardirada, põrkeautode 
maja, mänguautomaatide ja Wii-mängude maja, lasermängud, ronimisväljak, 
minigolfiväljak, vaateplatvorm, mudilaste ronimisala, labürint üllatustega ja 
mängunurk ning maa- ja sportbatuudid.

• Uudisena on lisaks avatud mõisaajastut käsitlev teemapark, kus on kajastatud 
mõisnike tegemisi ja saab tutvuda mõisaaegsete liikumisvahendite, riietuse, 
lauakombestiku ja muusikariistadega. Sellest hooajast on uute ettevõtmistena 
lisandunud veel ait-kuivati, kus asub viljateemaline külastuskeskus ja klaasitöökoda, 
kus valmistatakse klaasist ja savist käsitöömeeneid. 
Laste Mängumaa jääb avatuks augusti lõpuni iga päev kell 10-19. Kagu-Eesti 
suurima laste mängumaa projekti elluviimist ning kõrvalhoonete renoveerimist ja 
kasutuselevõttu on toetanud Põlvamaa Partnerluskogu Leader programmist.
Rohkem infot leiab: cantervilla.ee

• Renoveeritud Taevaskodade piirkond avati matkapäevaga. RMK sai Euroopa 
Regionaalarengu Fondi toel valmis Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala Taevaskoja 
piirkonna taastamis- ja ehitustöödega. 1. juunil olid kõik huvilised oodatud uuendatud 
matkaradade tutvustusele ja Taevaskoja väravate avamisele. Hinnanguliselt käis 
sel võrratult kaunil suvepäeval Taevaskodades umbes 500 inimest. Kohale tuldi 
suurte bussidega ja et Taevakotta saab suvehooajal ka rongiga tulla, kasutati seda 
võimalust samuti. Taevaskodades on mugav liikuda: uutel treppidel saab ohutult 
liikuda aastaläbi, paigaldatud on uued infotahvlid ja viidad. See tagab, et ka omapäi 
rändaja kenasti matka alguspunkti tagasi jõuab. Ratastooliga ja lapsevankriga 
saab liigelda parklast umbes 1 km kaugusele läbi Väikese Taevaskoja ja näha Suurt 
Taevaskoda ja Emalätet. 

Lipupäev. Foto: Monika Otrokova. 



• 31. mail avas Teaduskeskus AHHAA 
oma Tartu majas uhiuue toiduteemalise 
koguperenäituse „Ahhaa, räim tomatis!“, 
mis on Läänemeremaade teadlaste 
uuringute põhjal ehitatud siinsamas 
Tartus. Tegemist on äärmiselt olulise 
näitusega, mis räägib interaktiivses 
vormis sellest, mis on Läänemere 
saastamise tagajärg ning kuidas kogu 
reostus jõuab ringiga tagasi meie 
toidulauale. Näituse eesmärk on tõsta 
inimeste teadlikkust, et me ei reostaks merd ning et ka kahekümne aasta pärast 
võiksime me süüa Läänemerest püütud kala. Näitusel on pea 20 interaktiivset 
eksponaati, kus näitusekülastajad saavad end panna ketšupitootja rolli, ekselda 
meres räimena ning teha aktiivselt sporti, et kulutada ära söödud kilokalorid. 
Näituse aluseks on rahvusvaheline teadusprojekt Foodweb, mille eesmärk on 
näidata mõlemasuunalist seost inimese, toidu kvaliteedi ja keskkonna vahel. Projekt 
sai alguse 2011. aastal ja kestab 2013. aasta lõpuni. Lisainfo näituse kohta: www.
ahhaa.ee 

• TÜ Ajaloomuuseumis avati Hullu Teadlase kabinet, kus saab oma käega teadlaste 
töövahendeid ja leiutisi katsuda ja proovida. Lisainfo: www.hullteadlane.ut.ee

• Kosmosenäitus kutsub seiklema minevikku ja tulevikku. Tartu Ülikooli ajaloo 
muuseum avas 11. aprillil kell 16 põneva ja kaasahaarava näituse „Eesti jälg kosmoses 
– kosmose jälg Eestis“, mis Eesti tudengisatelliidi ESTCube-1 stardi eel tutvustab 
Eesti ja eestlaste panust erinevatesse kosmoseprojektidesse alates Eesti NSVs 
valmistatud kosmoseaparaatidest ning kuulsast Põltsamaa tuubitoidust tänapäeva 
moodsate tehniliste lahendusteni. 

Lisainfo: www.facebook.com/Eestijalgkosmoses; ajaloomuuseum.ut.ee 

• Programm Eesti Maitsed valis umbes 1300 söögikohast taas välja 50 parimat, 
mille hulka pääses ka Lõuna-Eesti/Tartu restorane: www.tarbija24.ee

• Avati Tasku vaateplatvorm: tasku.ee

• Lendav auto Otepääl. 23. mail 
algasid Otepää-Palupera piirkonnas 
rahvusvahelised motovarjurite 
võistlused. Lennushow korraldaja 
Paap Kõlar ütles, et vaatamata 
ilmaüllatustele leiti varahommikuti ja 
õhtuti piisavalt lennuilma võistluste 
läbiviimiseks. Tema sõnul oli Otepääle 
ja Paluperra kogunenud arvestatav 
hulk rahvusvahelisi motovarjusportlasi. 
Tulijaid oli lisaks Eestile nii Itaaliast, 

Leedust kui Soomest. Võistlused lõppesid 1.juunil üllatusterohke lennushow’ga 
Tehvandi staadionil, mil esitleti esmakordselt Eestis lendavat autot. Oma etteasteid 
tegid ka motovarjurid, kes saabusid auringiga ümber kogu Otepää ja tegid 
pealtvaatajaile toreda etenduse otse tribüünide ees.

Ahhaa, räim tomatis.

Lendav auto Otepääl.



• Tehvandi Spordikeskuse Hotell. 8.juunil avati renoveerimisel olnud Tehvandi 
Spordikeskuse külalistemaja nüüd hotellina. Hoonele tehti juurdeehitus ning endise 
42 toa ja 69 koha asemel on majutusettevõttel nüüd 50 mugavustega tuba 91 
kohaga. Hoone katusel taastati algne murukate.

• Restoran MrJakob. Uus restoran on avatud Otepää Golfiväljakute juures iga 
päev 11.00-22.00. Mr Jakob on kahe noore peakoka koostöös valminud restoran. 
Restorani a la carte menüüs on segatud Vahemere ja Põhjala köögid ning 
eripakkumised hooajaliselt värskest toorainest valmistatud toitudele. Head toitu 
toetab ka maitsekalt koostatud joogikaart. Broneerimine 56200115 või mrjakob@
otepaagolf.com, www.otepaagolf.ee 

• Loodusretked Pühajärvel 
tõukeratastega. Loodusturism 
OÜ pakub suvekuudel 
Valgamaa elanikele ja 
külastajatele välja uue 
turismitoote “Loodusretked 
Pühajärvel tõukeratastega”. 
Loodusretked tõukeratastega 
toimuvad suvekuudel 01.06 
kuni 31.08, igal laupäeval, iga 
ilmaga! Algusega kell 11:00 
GMP Clubhotel´i alusest 
Pühajärve rannaparklast. 

Läbitakse kuni 5km, kestusega kuni 
2h.Retk sobib kõigile alates 7-a. Giidiga retkel tutvume Otepää looduspargi, 
Murrumetsa matkaraja ning Pühajärvega. Lisainfo: Imre Arro 527 2701; Tuuli 
Merimaa 507 4718.

Jaanipäevad

Jaanipäev on suve tähtsaim püha! Veeda suve 
kõige pikemad päevad ja valgemad ööd heade 
inimeste keskel ning mõnusa meeleolu saatel. 
Lõuna-Eesti pakub mitmeid toredaid jaanitulesid ja 
–pidusid, mille keskel mööda saata üks tore jaanipäev!

Jaanipäeva sündmusi mahub tervesse nädalavahetusse:

21.06. Jaanituled Põlvamaal: Leevakul, Tilsis, Krootuse mõisapargis, Põlva linnas, 
Verioral, Adistes, Himmastes, Valgjärvel, Mikitamäel, Põlgastes, Ahjal. www.
polvamaa.ee 

22.06. Jaanipäev Alatskivil. Alatskivi Hirveaed. Kontakt: 5250 987, reet@alatskivi.ee; 

22.06. Tähtvere Valla jaanõhtu. Rahinge järve ääres. Kontakt: kultuur@ilmatsalu.ee, 
53300049; 

Loodusretked Pühajärvel tõukeratastega. 



22.06. Jaanimängud Cantervilla Mängumaal. Pikajärve küla, Valgjärve vald, Põlvamaa. 
www.cantervilla.ee;

22.06. Väike jaanilaat Karilatsis ning rahvatantsu ja –muusika laupäevak. Põlva 
Talurahvamuuseumis, Põlvamaa. www.polvatalurahvamuuseum.ee 

23.06. Jaanituli Elva Lauluväljakul. Süütame Elva jaanitule, õhtut sisustab ansambel 
Melody. Rohkem infot: sinilind.elva.ee

23.-24.06. Ülenurme jaanipidu. Vallarahva jaanipidu - taidlejate kontsert, spordi- ja 
võistlusmängud, jalakeerutus tantsuansambli saatel. Reola kultuurimaja. Kontakt: 
5661 4858; 

23.06. Jaani rattaralli. Meeksi valla seltsikeskuses. Rohkem infot: www.meeksi.ee 

23.06. Jaaniõhtu Aravu rahvamajas. Tantsuks ansambel A-La. Kontakt: Tea Tenson, 
510 7836;

23.06. Palamuse Jaanituli ja Tõnisson 2013 valimine. Rammumeeste võistlus Tõnisson 
Palamuse laululaval ja jaanituli Palamuse pargis. Rohkem infot: palamuse.kovtp.ee 

23.06. Jaanituli ansambliga Parvepoisid. Suure-Jaani lauluväljakul. Jaanitule 
süütamine
Ansambel “Parvepoisid”. Rohkem infot: www.suure-jaani.ee 

23.06. Jaanituled Põlvamaal: Suur jaanipidu Räpinas, Pääsnal, Karilatsis, Kiuma-
Aarna jaanituli, Värska laululaval, Oraval, Hanikase külas (Orava v), Kanepis Jõksi 
laululava juures; Leevil. www.polvamaa.ee 

23.06. Viljandi linna jaanituli! Võidutule saabumine ja jaanilõkke süütamine 
Võistumängud suurtele ja väikestele, etteasted rahvatantsijatelt, sõnajalaõie 
otsimine ja palju muud põnevat. www.sakalakeskus.ee 

23.06. Võidupüha ja jaanituli Räpinas. Võidupüha mälestusteenistus Räpina Miikaeli 
kirikus; Võidupüha mälestushetk Ausamba pargis (Räpinas); Maavanema vastuvõtt 
ja tunnustusüritus “Kaunis kodu 2013” Räpinas (toimumiskoht täpsustub); Presidendi 
poolt süüdatud võidutule vastu võtmine Põlva maakonnas, toimub Räpina Ausamba 
pargis; Räpina suur jaanipidu ansambliga Plingers. Jaanipiiga ja Vägeva Venna 
valimine. Räpina Tuletõrje väljakul. www.rapina.ee 

24.06. Käsitsi heinaniitmise võistlus. Haanja
Võistleja saab loosiga maatüki, mis tuleb kahe tunni jooksul käsitsi vikatiga maha 
niita. Linnarahvas ja noorem põlvkond saab vaadata, millega ja kuidas esivanemad 
tegelenud on. www.plaanikotus.eu 

24.06. Jaaniõhtu Viroste järve ääres, kontsertkavaga esineb Kait Tamra. Räpina vald. 
www.rapina.ee 



Siinkohal toome esile veel mõned põnevamad jaanipäeva sündmused:

Hullu Krahvi Jaanituli Saare mõisa 
pargis 
22.06. algusega 20.00, Saare vald, 
Saare mõis, Jõgevamaa 
Laulu lööb lahti Orelipoiss, tuju tõstab 
ansambel Bad Orange ning lisaks 
kütab kirgi Mari-Liis Aasmäe!

Õhtut juhib Hull Krahv isiklikult.
Süüdatakse Jõgevamaa suurim 
jaanituli.
Südaööl suur ilutulestik!
www.kalevipojakoda.ee 
www.facebook.com

Jaanijooksu Jaanisimman Karksi 
Ordulinnuses
23.06. Karksi Ordulinnus 
Pühapäeval, 23-ndal juunil 2013 
toimub järjekorras juba 36. Jaanijooks 
ümber Karksi-Nuia paisjärve. 

Jaanijooksule järgneb järjekorras III-s suurema mastaabiga Jaanijooksu Jaanisimman. 
Karksi-Nuias on joostud jaanilaupäeval ümber järve juba alates 1978. aastast. Väikesest 
nn kohaliku kolkaküla tähtsusega jooksust on tänaseks päevaks kujunenud prestiižne 
üle-eestilise tuntusega rahvaspordiüritus. Samuti on kõnealune ümber järve jooks üks 
aasta tähtsamaid ja pikima traditsiooniga spordisündmusi Karksi vallas. Põhijooksu 
pikkus on ca 4,4 km. Distants algab ja lõppeb Karksi Ordulinnuses. Käesoleva aasta 
programmi on planeeritud kaks ansamblit. Kinnitatud peaesineja on seekord vokaal-
istrumentaal ansambel REGATT. Teiseks esinejaks on igas vanuses naiste lemmik 
poplaulja JÜRI HOMENJA. Sündmust 
juhivad ja tegevust kommenteerivad 
Kai Kannistu ja Almar Kalam.
www.intro.ee

Pühajärve jaanituli!
22.-23.06. Otepää, Pühajärve
Jaanipäevamängud, populaarsed 
Eesti lauljad ja ansamblid. Peaesineja 
Eurovisiooni 2012.a. võitja Loreen 
(SWE): Pühajärve jaanituli on 
kuueaastase traditsiooniga lõbus 
suvepidu, mis toimub jaanipuhkuse 
ajal Lõuna-Eestis, Otepääl, Pühajärve 
pargis, rannas ja lauluväljakul.
Pühajärve jaanituli 2013 
pakub jaanipühadel 
meelelahutusprogrammi Pühajärve 
pargis, rannas ja lauluväljakul. 
Kohalike artistide plejaad on juba 
kuuendat aastat toimuvale Eesti 



suurimale jaanitulele omane: Põhja-Tallinn, Smilers, Ott Lepland, Terminaator, 
Karl-Erik Taukar, Elina Born; rannaalal lisab peole vürtsi hea tuju tantsumuusikat 
propageeriv projekt Beats With Benefits.
www.jaanituli.ee 
www.facebook.com

Suur Jaanipäeva tähistamine Metsavenna Talus!
23.06. Mõniste vald, Võrumaa 
Võrumaal toimub juba 14. korda suurejooneline jaanipidu!

Selle aasta teema on: “ROHKÕMP RAHVARÕIVAID, RAHVAKUNSTI, JA RAHVASPORTI, 
VÄHÄMP JUUMIST”
Üritus om võrukiilne! Tuli ja pidu tuleb võimas nagu alati! Pidu Toimub Kiigeplatsil!
Sel aastal astub täispika live`ga üles: Peaesineja 2 Quick Start
Üritust juhib Märt Rannamäe, Kommõntiirjä om Kontra Urvastõst
NB! Omad söögid, joogid võib telkimisplatsile kaasa võtta (kindlasti mitte klaastaaras!). 
15.00 Avatakse väravad
15.00-23.00 Jaanipäevale kohased rahvalikudmängud, võrukeelsed laulud, tantsud, 
erinevad õpitoad 
18.00-19.00 Peremehe pidulik vastuvõtt (Nn. Metsavenna Eine)
23.00 Jaanitulede süütamine
Enne peaesinejat metsavendade punt ühislauludega 
24.00-01.30 Peaesineja 
Viimase lisaloo ajal ilutulestik
01.30-04.00 Tants ja tagaajamine lindimuusika saatel
www.metsavennatalu.ee 

Hämsa Kõrtsi jaanituli!
23.06. Meegomäe küla, Võrumaa
Kogupere jaanituli koos maitsva söögi ja rahvusliku muusikaga!
TASUTA KÕIGILE - TULGE LILLEDE JA LAULUGA:)!
Algus 20.00 – avatud väliköök ja baar. Taustaks mõnus folk- ja pärimusmuusika. 
Erinevad seltskondlikud ängud – auhinnaks on 5 pääset Kubija hotelli veekeskusesse!
22.00 – Ansambel „KNIHV“ 
23.00 Tuleshow – „Tartu Balagan“, jaanitule süütamine
00.00 – Ansambel „KLAPP“ 
Pidu jätkub niikaua, kui jagub jaksu tantsu lüüa!
www.facebook.com 
hamsa.ee

Seto jaanituli!
06.07 algusega kell 19.00 Treski külaplatsil

Vana kalendri järgi tähistatakse seto jaanipäeva kaks nädalat hljem. Suur seto jaanipidu 
toimub Põlvamaal Värska vallas Treski külaplatsil. Sel õhtul on traditsiooniline 
lõke, jaanimängud ja elav muusika tantsuansambli esituses. www.verska.eesisu 
on võimalik avaldada nii seadusevastaselt kasutades loo autorina enda nime või 
seaduslikult viidates õigele autorile ja küsides vastava teose avaldamiseks luba.



Rannad ja veekogud 

Lõuna-Eestis on palju väiksemaid ja suuremaid veekogusid, mille soe ja puhas vesi 
meelitab ka kõige külmakartlikuma suvitaja vette. Toomegi siinkohal esile mõned 
mõnusad rannad, kus oma suvepuhkust veeta. 

Võrumaa 
Tamula rannapromenaad
Tamula rannapromenaad algab Tamula hotelli 
juurest ja kulgeb piki randa Roosisaare sillani. 
Promenaadi ilmestavad erinevad atraktsioonid: 
laste mänguväljak kiikede, ronimisvõrgu ja liumäega; 
roheline muru neile, kes ei soovi rannaliival pikutada, 
tribüün istepinkidega ja järvele viivad pantoonsillad. 
Jalutajatele on puhkepeatusteks mõnusad pink-
kiiged, kust on hea partide ja luikede askeldusi 
jälgida. Rannas on võimalus võrkpalli mängida, 
kontserte kuulata ja keha kinnitada.

Kubija järve rand
Kubija järv asub Võru linna piiril Kubja linnaosas. 
Järve rannas on riietuskabiinid, tualettruumid, sild 
ja hüppetorn. Suvel on kohapeal olemas rannavalve. 
Läheduses Kubija hotell-loodusspaa, Kubija kämping, 
suvised rollerirajad ja männimets.



Vaskna järv Haanjamaal
Vaskna järve ilu ja võlu on nauditav igal aastaajal. Järve pindala 4 ha ja sügavaim 
koht 9,5 m ning asub 244 m üle merepinna, mille järgi võib teda ka “mägijärveks” 
kutsuda. Vaskna järves on kuni 10 liiki kalu: ahven, haug, latikas, linask jne. Järve 
legend räägib aga rootslaste Põhjasõjaaegsest kullast, mis Vasknasaarde on maha 
maetud ja märgiga kivi pidi õige koha kätte näitama. Vaskna turismitalu juures 
saab suvel sõita paadiga, püüda kala ja telkida järve kaldal.

Jõgevamaa
Kuremaa supelrand 
Kuremaa järve põhjakaldal asub Jõgevamaa ainuke avalik rannavalvega supelrand. 
Sind ootavad: 250 meetri pikkune liivarand, ujumissild, vesijalgrataste ja 
paadilaenutus, rannahoone kohvik, lastekiigud ja veeliumägi, rannavõrkpalli ja 
tänavakorvpalli platsid, parkla, autokaravanide platsid ning telkimisvõimalused. 
Ujumisala on poidega tähistatud. Toimub veetemperatuuri mõõtmine ja info 
edastamine spetsiaalsel stendil.

Saadjärve rand
Saadjärv on suurim Vooremaa järv ja jääb Vooremaa maasikukaitseala piiridesse. 
Tema maastikuline ilu, selge vesi, suur pindala, rikkalik elustik, sealhulgas kalastik, 
on teinud järvest populaarse suplus- ja kalastuskoha Tabivere alevikus. Peagi 
jõuab lõpule suplusala laiendamine ja korrastamine, silla parandamine, paadisilla 
ehitamine, parkla laiendamine, grillimisnurga ja suitsuahi ehitamine.

Viljandimaa
Viljandi järve rand
Maalilise Viljandi järve rannaalal on 
mitmeid palliplatse, väliujula, hüppetorn, 
sõudepaatide ja vesirataste laenutus ning 
terviseväljak, kus on kiiged, liurennid, 
ronimisredelid, rippumispuud, üle 6-meetri 
kõrgune püramiid, tarzani rada jm. Osa 
atraktsioonidest sobivad ka täiskasvanutele. 
Istumisvõimalustega mänguline laudtee 
jaotab mänguala kaheks osaks, et seal oleks 
mugavam kõndida, lapsekäru lükata või emadel 
oma väikelaste tegevusel paremini silma peal hoida. 
Ümber järve lookleb 13,5 km pikkune matkarada, mida saab 
läbida nii jalgsi kui jalgrattal. Järvel sõidab katamaraan “Rannapiiga”. Ettetellimisel 
tenniseväljakute kasutamine. Rannas on tasuta parkla, riietuskabiinid, tasuline 
tualett, toitlustuskohad, rannavalve 01.06-31.08.

Viljandi järve ääres toimuvad ka mitmed üritused suve jooksul:
29.06. Viljandi triatlon. 
06.07. Sõuderegatt „Viljandi paadimees“
12.-14.07. Eesti mesitrivõistlused allveeorienteerumises. www.viljandimaa.ee 
26.07. Folgi Paadimees ehk sõudmine rahvapaatidel. www.folk.ee 

Paala järve rand
Piltilus Paala paisjärv on Paalalinna inimeste jaoks populaarne ajaveetmiskoht 
igal aastaajal. Seal käiakse päevitamas, ujumas, ümber järve jalutamas, rataste ja 
rulluiskudega sõitmas ning kala püüdmas. Järve ühes otsas on laste mänguväljak, 



riietuskabiinid ja rannavalve 01.06-31.08. Järve teises otsas on suviti wakepark 
atraktsioon, mis libistab veelaudureid mootori ja trosside abil üle järve - www.
facebook.com. Ümber järve kulgeb valgustatud asfaltrada.

Põlvamaa
Värska Sanatooriumi rand 
Sanatooriumi külaliste, kohalike ja Värska külastajate poolt armastatud rand. 
Kaunis ümbrus, liivapõhi ning järvesopi soe vesi teevad rannast ülimalt mõnusa 
puhkamiskoha, kuhu tulla sõprade või perega. Rannas on suvekohvik, paadilaenutus, 
batuut ja rannavolle plats. Olemas riietevahetuskabiinid ja tualetid (DC). Ranna 
lähedal on ka vabaõhulava, kus saab läbi viia kontserte ja etendusi. Veidi eemal 
on grillimisplats, kuid vajalikud tarvikud (süsi, puud, vardad) tuleb endal kaasa 
võtta
Seto Line Reisid OÜ www.setoline.ee pakub huvireise väikelaevadega Värska lahel, 
Lämmijärvel ja 

Peipsi järvel. Paadisadam asub Värska Sanatooriumi juures rannas. Laevareisid 
väljuvad T, N, L, P kell 15. Laevaekskursioon mööda Euroopa Liidu piiri kuni 
Lüübnitsani kestab 1,5 h. Piletiinfo: terminalist kohapeal või broneerida 
broneerimissüsteemist. 

Värska rannas toimub ka suur Värska Veepidu ja muinastulede öö:
20.07. Värska Veepidu. Traditsiooniline mudamaadlus ja üle Värska lahe 
ujumine ning rannavõrkpall. Plaanis on korraldada paljude võistlejatega ühine 
maadlusvõistlus suures mudamaadlusvannis ja püüda sellega vallutada Guinnessi 
rekordit. Mõeldud on ka pere väikseimatele, kohal on batuudid ja atraktsioonid 
lastele. Lisaks sellele viiakse läbi terviseõpitubasid ja räägitakse tervislikust 
eluviisist. Õhtul on kõigil veepeolistel suurepärane võimalus osa saada Getter Jaani 
ja Mr. Happyman`i kontserditest. Peo pääsmega saavad kõik täiskasvanud peale 
rannapidu minna Sanaka baaris toimuvale after-partyle. Kohapeal on võimalik osta 
sööki-jooki. Avatud on mitmesuguse kaubaga müügiletid. sanakabaar.ee 
31.08. Muinastulede öö. Tuledemäng, esinejad, tantsuõhtu, lõke. www.verska.ee

Põlva järv
Põlva järv ning selle rand pakub rohkelt võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks ning 
vee- ja rannamõnude nautimiseks. Järve ääres on mänguväljakud, rula- ja 
rulluisuplats ning mõnusad jalutusrajad. Olemas on kabiinid ja tualetid (DC). Põlva 
järvel on omapärane järve saarel olev valgusinstallatsioon, kus pimeduse saabudes 
saab jälgida kaunist laternate värvidemängu. 

Nohipalu Valgejärv
Valgejärv on teadaolevail andmeil Eesti järvedest kõige 
toitainetevaeseim ja kõige läbipaistvama veega järv, 
mille kaldad ja põhi on peaaegu kõikjal liivased. 
Tegemist on väga looduskauni kohaga, mida 
ilmestavad männimets ja marjapuhmavälud. 
Olemas on riietevahetuskabiin ja tualett (DC), 
pingid, grillimiskoht ja varjualune-majake. 
Parkimiseks on asfaltkattega plats. 

Valgamaa
Pühajärve rand



Suvitajaid ootab Pühajärve rand puhta rannaliiva, ujumissilla, rannavolleplatside, 
mänguväljakute ning lehtlatega. Pühajärve rannast leiad riietumiskabiinid, duši 
ja WC, Pühajärve pargist aga terviserajad ja infotahvlid. Ratastoolis liikuvatele 
külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild ja riietuskabiin. Pühajärve rannas 
tegutsevad suvehooajal kaks toitlustusettevõtet, paadilaenutus. Pühajärv, mille 
ääres rand asub, on Otepää kõrgustiku ja looduspargi suurim järv. Otepääl 
Pühajärve rannas töötab rannavalve 1. juunist 31. augustini iga päev kl 11-21.
Võta osa ka Pühajärve ääres toimuvatest sündmustest:
22.-23.06. Pühajärve jaanituli. www.jaanituli.ee 
06.-07.07. Pühajärve regatt. www.stamina.ee 
27.07. Meie festival. www.otepaa.ee 
02.-03.08. Tristar 111 Estonia. www.tristar.ee/

Tartumaa
Anne kanal, Emajõe rand – rannavalve, riietuskabiinid, parkimisvõimalus lähedal, 
palliplatsid, terviserada. Tartus Anne kanali ääres, Emajõe vabaujulas ja Emajõe 
linnaujulas on G4Si rannavalvurid ametis 1. juunist 31. augustini kl 11-21.
Vehendi (Trepimäe) rand Võrtsjärve ääres - Rand on kohane suplemiseks, olemas 
pikniku- ja lõkkeplatsid, võrkpalliplats ja lahtine rannahoone. Naabruses paikneb 
tuntud kokkutulekute paik Trepimägi.
Verevi rand – rannavalve, toitlustusvõimalus, hüppetorn, parkla. Elva Verevi rannas 
on rannavalve töötunnid 1. juunist 31. augustini kl 12-20.

Välisajakirjanikud tutvusid Eesti ja velotuuriga

30. maist 1. juunini toimus esmakordselt 
Eestis maailma tippklassi kuuluv 
profiratturite velotuur Tour of Estonia. 
Kolm päeva ning neli etappi haaranud 
võistlusel võtsid mõõtu 124 ratturit 
kokku 17 võistkonnast. Eestlaste 
rõõmuks võttis esimese Tour of Estonia 
üldvõidu kodupubliku silme all Gert 
Jõeäär. 

Klubi Tartu Maratoni kutsel oli tuuriga 
tutvumas ning sportlastele kaasa elamas ka grupp välisajakirjanikke. Kõik 
pressireisil osalejad esindasid rahvusvahelisel spordimaastikul tuntud ning 
tunnustatud meediaväljaandeid: Fritz Olsson Rootsi ajakirjast Cycling Plus Svenska, 
John Whitney Suurbritannia ajakirjadest Pro Cycling ning Cycling Plus GB, Giulia 
de Maio Itaalia ajakirjast Tutto Bici ning Dmitry Korotkav Venemaa väljaandest Pro 
Velo Magazine.

Külalised elasid kaasa tuuri kõigile neljale etapile, esimesel päeval Viimsis ja 
Tallinna Vanalinnas; teisel päeval Tallinn-Tartu maanteesõidule ning viimasel 
päeval peetud legendaarsele Tartu GP-le. Pressireisi üheks eesmärgiks oli tuurist 
osasaamise kõrval tutvustada ajakirjanikele ka Eestit kui atraktiivset turismimaad 
ning head sihtriiki aktiivse puhkuse veetmiseks. Sestap toimusid giidide Elina Aro-
Ojapelto ning Evelin Anja juhendamisel ekskursioonid Tallinna Vanalinnas ning 

Tallinn-Tartu etapi sõit. Foto:Tarmo Haud.



Tartus. Samuti leidsid kontaktide loomise eesmärgil nii Tallinnas kui ka Tartus aset 
kohtumised linna ning turismivaldkonna esindajatega. 

Kõigi nelja välisajakirjaniku näol on 
tegemist tõeliste rattaentusiastidega. 
Esimesest etapist alates kajastasid nad 
tuuri jooksvalt kas veebiväljaannetes 
või siis blogides. Samuti tegid nad kohal 
olles mitmeid intervjuusid ka mitte 
otseselt tuuriga seotud teemadel: nt 
intervjueeriti Tanel Kangertit ja Rein 
Taaramäed, nende treenereid, Avo 
Pikkuusi, Viimsi vallavanemat. Lisaks 
nautisid Fritz Olsson, John Whitney ning 
Dmitry Korotkov ka ise rattasõitu Lõuna-
Eesti imeilusal maastikul – kõik kolm 
osalesid päev pärast tuuri toimunud SEB 32. Tartu Rattaralli pikemal distantsil (135 
km). 

Pressigrupi tagasiside nii tuurist kui ka Eestist üldiselt on olnud väga positiivne. 
Mitmedki neist kaaluvad tagasitulekut omal käel, samuti on neil plaanis lisaks juba 
ilmunud veebikajastustele avaldada põhjalikumad artiklid ka paberväljaannetes. 
Klubi Tartu Maratonile on selline pressireisi korraldamine teistkordne kogemus 
– 2012. aasta talvist Tartu Maratoni külastas samuti 4 spordiajakirjanikku ning 4 
reisifirmade esindajat. Antud kogemuste põhjal saame öelda, et reiside raames 
loodud vahetud kontaktid ning külalistele pakutud emotsioonid on üheks 
efektiivseimaks välisturunduskanaliks. 

Tour of Estonia 2013 korraldamist toetas teistehulgas Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

MTÜ Klubi Tartu Maraton
www.tourofestonia.ee 

Külalised ja giid Elina Aro-Ojapelto Tartu 
linnaekskursioonil. Foto: Evelin Anja.


