
Turismiuudised 3-4 / 2016

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Meeli Palujõe 
ja Gerta Hääl (SA Võrumaa Arenguagentuur), Angela Aru (Viljandi Turismiinfokeskus), Lea Ilp (Otepää 
Turismiinfokeskus), Signe Hunt ja Chaty Uibopuu (SA Valgamaa Arenguagentuur), Ülle Pärnoja (MTÜ 

Setomaa Turism), Sille Siniavski, Kati Teppo, Annika Ojasaar (SA Tartumaa Turism), Kristi Kahu (Põlvamaa 
Turismiinfokeskus), Kadi Ploom (Peipsimaa Turism MTÜ), Eveli Jürgenson (Võrtsjärve Sihtasutus) 

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.

Hea uudiskirja lugeja!

Kevad hakkab vaikselt märku andma. Enda talverammestusest 
äratamiseks saa osa toredatest sündmustest ja atraktiivsetest 
turismiobjektidest Lõuna-Eestis. Taaskord annab uudiskiri 
ülevaate värsketest turismiuudistest SA Lõuna-Eesti Turismilt 
ning Lõuna-Eesti maakondadelt- avatud on mitmed uued 
majutusastused. Lisaks saame tuttavaks Tartu linna uue 
turundusjuhi Helen Kalberg´iga. Uuri lähemalt ka Tartu 
loodusmaja poolt pakutavaid tegevusi ja kindlasti viska pilk 
peale soovitustele lihavõttepühade tähistamiseks.

Kaunist kevadeootust!

SA Lõuna-Eesti Turism

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused

• Veebruaris kohtus SA Lõuna-Eesti Turismi projektijuht Kadi Rebassoo turismiinfokeskuste 
töötajatega infoseminaridel, kus käsitleti Puhkaeestis.ee/ Visitestonia.com portaali uuendusi, 
spetsialistikeskkonna kasutamise muudatusi ning Lõuna-Eesti sihtkohtade ja tootepakkumiste 
esiletoomise võimalusi.

• 15. veebruaril kohtus SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Jõgeva maavanema, 
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ning maavalitsuse esindajatega, et arutada 
Jõgevamaa turismiarengut puudutavaid küsimusi ja koostöökohti SA Lõuna-Eesti Turismiga. 



• Lõuna-Eesti ühine koolitusprogramm „Üheskoos 
Lõuna-Eesti tugevaks ja tuntuks!” raames toimus 
17.-18. veebruaril tootearenduse moodul, kus 
käsitleti järgmisi teemasid: 
- Tehnoloogia ja uued ärimudelid (Teaduspark) 
- Disainist, kuidas läheneda loovagentuurile? 
Mida peaks teadma enne kui asuda loovlahendust 
tellima? (LooLoo)

- Tootearendus, mida vaja teada veebi/e-poe/IT-lahenduse arendamise taustast? Väiketootmine 
ja tootearendus, head-vead. (Newtime, Protolab)
- Ühisrahastus, kas tasub ja kuidas teha? Mis töötab, mis mitte läbi õnnestunud ja ebaõnnestunud 
kohalike näidete. (Buildit)

Lisainfo siit: http://www.teaduspark.ee/et/uudised/518/uheskoos-louna-eesti-tugevaks-ja-
tuntuks-tootearenduskoolitus-teaduspargis

• 19. veebruaril kohtus SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Tartumaa Turismi ja 
Tartu LV avalike suhete osakonnaga, et arutada Tartu turismiarengut puudutavaid küsimusi ja 
koostöökohti SA Lõuna-Eesti Turismiga. 

Kohe-kohe tulemas

• SA Lõuna-Eesti Turism on koostöös Lääne-Eesti regiooni 
ning Vidzeme, Kurzeme ja Riia piirkonnaga ettevalmistamas 
Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi ühisprojekti, 
mille fookuses on Eesti ja Läti tööstuspärand - industrial 
heritage. Eesmärk on arendada tööstuspärandi objekte 
kui atraktiivseid turismiobjekte, ühendada olemasolevad 
objektid toimivaks võrgustikuks ning siduda juba toimivate 
turismimarsruutidega. Lisaks turunduse ja koostööalastele 
tegevustele hõlmaks projekt ka investeeringuid ja 
tootearendust, mille abil muuta külastaja teekond terviklikuks 
ja tööstuspärandi objektid turistidele atraktiivsemaks.

• 9. märtsil osaleb SA Lõuna-Eesti Turism juhataja National Geographicu 
koostööprojekti töökoosolekul Põltsamaal. Koostöökoosolekul tehakse kokkuvõtteid möödunud 
aasta projektitegevustest, arutatakse projekti 2016. aasta tegevuskava ning jätkuprojektidega 
seotud koostööplaane. 

• Lõuna-Eesti ühise koolitusprogrammi „Üheskoos Lõuna-Eesti tugevaks ja tuntuks!“ raames 
toimub 16.-17. märtsil turunduskoolituse moodul, kus käsitletakse järgmisi teemasid:
Turundus – väärtuse loomine tarbijatele; lugude roll ja tähtsus toodete ja teenuste arendamisel; 
kliendisuhete juhtimine.
Veebiturundus, sotsiaalmeediaturundus – kasutajasõbraliku kodulehe loomine ja kodulehe 
optimeerimine otsingumootoritele; facebooki kaudu turundamine. 

• 17. märtsil toimub koostöös Eesti Vabariigi Suursaatkonnaga Minskis Valgevene 
reisikorraldajatele ja ajakirjanikele suunatud info- ja koostööseminar. SA Lõuna-Eesti 



Turism osaleb Tartut ja Lõuna-Eesti regiooni tutvustava ühisettekandega ning AHHAA 
Teaduskeskus annab teadusteatri etenduse. Peale seminari toimuvad workshopil personaalsed 
kohtumised reisiteenuseid pakkuvate ettevõtete ja ajakirjanikega. Workshopil osalevad 
AHHAA Teaduskeskus, Jääaja Keskus, Militaarteemapark, Alatskivi loss, Peipsimaa Turism 
koos Peipsimaa kogukonnaköögiga, Valgamaa Arenguagentuur, Värska sanatoorium, Eesti 
Põllumajandusmuuseum, Sangaste loss.

• 22. märtsil toimub regionaalsete katusorganisatsioonide koostöökoosolek, kus arutatakse 
2016. aasta koostöökohti EASga ja võimalike katusorganisatsioonide ühistegevusi. 

• SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism osalevad ühisettekandega 20. aprillil EASi 
sihtturuseminaril ja workshopil Peterburis. Seminaril tutvustatakse Vene reisikorraldajatele ja 
ajakirjanikele Lõuna-Eesti regiooni uusi turismitooteid ja –teenuseid ning tähtsündmusi eelseisval 
kevad-suvisel perioodil.

Turismiprofessionaalile

Tehtud

• SA Tartumaa Turism osales turismimessil TOUREST 2016

• 12.-14. veebruaril toimus Tallinnas 
rahvusvaheline turismimess Tourest, mis 
tõi kokku 521 eksponenti 22 riigist - see oli 
eksponentide arvu poolest Eesti ajaloo suurim 
turismimess. Messi külastas kolme päeva 
jooksul 25 293 inimest.
Messi „Puhka Eestis“ hallis olid esindatud kõik 
Eesti maakonnad, andes suurepärase ülevaate 
siseturismi võimalustest. Tartumaa oli messil 
esindatud 30m2 suuruse messipinnaga, mida 
koordineeris SA Tartumaa Turism. Messipinna 
kujundus lähtus kontseptsioonist, mis tõi 

esile Tartu linna ja maakonda eelkõige kui pereturismi sihtkohta ning lisaks rõhutas Tartut 
kui ülikooli- ja kultuurilinna. Disainiagentuuri LooLoo poolt valminud seinapildil kujutati 
erinevaid Tartu linna ja maakonna sümboleid Tartule omases pisut boheemlaslikus võtmes. 
Lisaks jagati seinapildi kujundusest inspireeritud kujundusega isevärvitavaid postkaarte. Foto: 
mänguasjamuuseum
Kaaseksponentidena olid kaasatud AHHAA teaduskeskus, Tartu Mänguasjamuuseum, 
Tartu Ülikooli Muuseum, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, Tartu Linnamuuseum, Eesti 
Põllumajandusmuuseum, Jääaja Keskus, rulluisukeskus Skatetown ning Loodusravikeskus 
Loodus BioSPA. Lisaks jagati informatsiooni Eesti Rahva Muuseumi, Elva Puhkepiirkonna, Seto 
Line Reiside, Hansahotelli, Vanemuise jt teenusepakkujate-atraktsioonide kohta. Tartumaa 
messiboksi kaaseksponendid viisid läbi mitmeid põnevaid tegevusi, näiteks esitles vastavatud 
loodusmuuseum messistendis elusat hiidämblikku, Jääaja Keskus viis läbi messikülastajatele 
mõeldud mängu, AHHAA teaduskeskus üllatas kogu messi vältel nii Tartumaa stendis kui Puhka 
Eestis halli pealaval oma teaduskatsetega, külastajatele pakkusid vaatemängu ka rulluisukeskuse 
ilunumbrid. Tartumaa stendis olid kohal särava isiksusena ka Tartu Ülikooli Muuseumi Hull 
Teadlane, Jääaja Keskuse mammut Äksel, Mänguasjamuuseumi Karu Lillekäpp ja paljud teised. 



Maiuspalasid pakkus Pierre’i kohvik, soolasema 
suupiste eest hoolitses Luke Farmimeierei Breti 
Juustude näol, kõrvale pakkus kodumaiseid 
küpsetisi Eesti Põllumajandusmuuseum.
Messipinnal viidi läbi ka meelelahutuslik 
külastajamäng, mis kutsus üles Tartumaa 
messiseinal olnud Lõuna-Eestile omase 
kollase raami juures pilti tegema ning fotosid 
sotsiaalmeediasse postitama. Fotode jagajate 
vahel loositakse välja auhinnad.
Kõige enam tundsid messikülastajad huvi Tartumaa sündmuste, aktiivsete tegevuste ja 
muuseumide poolt pakutava vastu. Lisaks uuriti infot majutuse sooduspakkumiste ning heade 
toidukohtade osas.

SA Tartumaa Turism tänab kõiki messil osalenud kaaseksponente meeldiva koostöö eest!

Lisainfo: Sille Siniavski, turundusspetsialist, sille.siniavski@visittartu.com, 
tel 5326 9353.

• Setomaa Turismi eestvõtmisel osales Seto 
Külävüü 2015.a sügisel EDEN konkursil. 
Külävüü sai kolmanda koha. Auhinnaks 
oli võimalus kutsuda profikokk piirkonda 
koolitust tegema. 1. märtsil toimus Seto 
Külävüül kostipäeva kohvikute eestvedajatele 
ja teistele toiduhuvilistele koolitus koos Inga 
Paenurmega. Inga on töötanud Presidendi 
Kantselei peakokana, praegu on ta peakokk 
söögitoas Markofka (www.markofka.ee).
Koolitusel räägiti toidutrendidest ja valmistati 
üheskoos piirkonnale iseloomulikke suupisteid.
Selle aasta kostipäeva kohvikutele oli see ühtlasi 
koolituste sarja esimene kohtumine.

Lisainfo: Ülle Pärnoja, MTÜ Setomaa Turism 
juhataja, ylle@setomaa.ee 

Tulemas

• Valgamaa osaleb esimesel online- messil Travel Expo 2016, mis algab 7. märtsil
OnlineExpo (koduleht- www.onlineexpo.com) on virtuaalne messihall, mis ühendab 
traditsiooniliste messide tavad elementidega sotsiaalvõrgustikest, veebilehest ja veebipoest. 
Tulemuseks on messikeskkond, kus külastajad saavad käia messidel, ilma oma kodu või kontori 
mugavustest loobumata. Eksponentidega tutvudes lisab põnevust teadmine, et teisel pool 
ekraani on reaalsed ja suhtlemisele orienteeritud inimesed, ning kui mõni pakkumine tundub 
ahvatlev, saab sellele ka kohe reageerida.
Valgamaa turismiarendusjuhi Ene Reedi sõnul on tegemist uue võimaluse ning online lahendusega 
messidele, mida taheti kindlasti proovida. Valgamaa plaanib end tutvustada sihtkohana, kus 
aktiivse elustiiliga inimesed saavad päriselt puhata - olla lastega ja oma lähedastega koos, nautida 
üksinda olemist ja looduses liikumist või hoopiski koos tuhandete inimestega koos võistelda. 
Samuti toome välja võimalused ettevõtetele suve- ja talvepäevade ning väiksemate seminaride 

Foto: Kohvikoolitus Tsiistre teemajas



pidamiseks. Kuna tegemist on täiesti esmakordse lahendusega, siis püüame anda omalt poolt 
parima, et virtuaalsed messid toimuma hakkaksid ning loodame, et meie spordipiirkond Otepää, 
suvituslinn Tõrva ning ainulaadne piirilinn Valga/Valka messil ka tähelepanu saavad.

Tutvu messil pakutavaga lähemalt siit: www.onlineexpo.com/ee/reisimess-2016/siseturism/

Loe lisaks huvitavat artiklit online-messi kohta, klikates SIIA! 

• Põlvamaa päevad Solarises 10.-13. märtsil 
Põlvamaa Arenduskeskus koos Põlvamaa ettevõtjatega tutvustab 10.-13. märtsil Tallinnas 
Solarise keskuses maakonna maineüritusi ja huviväärsusi. Oma tooteid on müümas kohalikud 
käsitöömeistrid ja väiketootjad.

• NORTRAD: koolide kontsert toimub 20. 
aprillil Viljandi Pärimusmuusika aidas
Nortrad on Põhjamaades ja Baltikumis 
pärimusmuusikat õpetavate kõrgkoolide ühine 
konverents, mille peamiseks eesmärgiks on 
kultuurilise teadmistepagasi vahetamine 
ning õppekavade ja pedagoogiliste suundade 
arutelu. Nortradi põhirõhk on asetatud 
muusikute ning pärimusmuusikaga seotud 
oskuste arendamisele. Sel aastal saab see 
suur pärimusmuusikute kokkutulek toimuma 
Viljandis. Üritus on tasuta! 
Rahvusvahelise NORDTRAD võrgustiku Viljandi konverentsi raames astuvad pärimusmuusika 
aida lavale kaks armastatud kodumaist folkartisti.

21.aprillil kell 20:00 lummab kuulajaid oma müstiliste helimaastikega Maarja Nuut ning kell 22:00 
paneb saali mürisema turbo-folk ansambel Trad.Attack! Piletit on võimalik soetada, vajutades 
SIIA!

“Nordtrad: lõpukontsert” on konverentsi viimane kontsert, kus saab kuulda noorte muusikute 
koosveedetud aja tulemust. Konverentsi alguses moodustatakse kõikidest tudengitest 
segaansamblid, kes Viljandis veedetud aja jooksul mitmeid päevi järjest proovi teevad ning 
kontserdil 23. aprillil kuuleb just nende ansamblite töövilju. 

Konverentsi kohta saad lähemalt lugeda SIIT!

• Tartu loodusmaja pakub kaasaegset ja 
hubast keskkonda seminaride, konverentside 
ja firmaürituste läbiviimiseks Tartu 
kesklinnas Looduslähedase viimistluse ja 
seminaritehnikaga on varustatud 120 inimest 
mahutav saal, köögiga ühendatav seminariruum 
kuni 40 inimesele ja arvukad väiksemad ruumid. 
Inspireeriva atmosfääri loomisele aitavad 
kaasa läbi klaasseinte kumav pargirohelus ja 
eksootiline talveaed. Sündmusele lisavad värvi 
erinevad õpitoad (keraamika, tervislikud toidud, 
mesilasvahast küünlad, mahekosmeetika jm.), Foto autor: Jaan Sokk



loodusmaja keskkonnasäästikke ehituslahendusi tutvustavad või looduselamusi pakkuvad 
ekskursioonid.

Info ja tellimine: Maris Mägi, maris.magi@teec.ee, tel 515288; 
rohkem infot leiad www.tartuloodusmaja.ee/ET/teenused

MÄRTS

01.-13.03. Näitus “Pärand elab!”. Ahja 
Kultuurimaja, Põlvamaa.
Vahva kujundusega rändnäitus tutvustab 
traditsioonilisi kombeid ja tavasid, mis 
on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi 
nimistusse. Näituse on koostanud 
Rahvakultuuri Keskus, tel 79 93 980 
või kultuur@ahja.ee

02.03.-07.04. Loodusnäitus ”Vereta jaht”. 
Tartu loodusmaja.
Kuni 7. aprillini on vaatamiseks üleval 60 
parimat loodustabamust 2015. aasta Vereta 
jahi fotovõistluselt. 41 loodusfotograafi poolt 
ühel 2015. aasta maikuu nädalavahetusel 
Põhja-Kõrvemaal pildistatud hetked 
pakuvad hämmastavaid loomaportreesid 
ja imetabaseid loodusvaateid. www.
tartuloodusmaja.ee

09.03. Põlvamaa Töömess. Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskus. Lisainfo: Merja Teever, tel 799 
0963.

11.-13.03. Skandinaavia karikavõistlused 
murdmaasuusatamises. Tehvandi, Otepää. www.suusaliit.ee

12.03 Põlvamaa koolinoorte tantsufestival. Mooste Folgikoda. 

12.03. Naistepäeva eripidu pubi Juudases: Reket&Sammalhabe. Tõrva, Valgamaa. www.
facebook.com/events/575557505928865/

12.03. Salme Bergmann-Ilmeti 120. sünniaastapäev. Tõrva kirik-kammersaal. www.torva.ee

13.03. Maaselitsa tähistamine. Värska/Obinitsa, Põlvamaa/Võrumaa. 
Setodel on komme enne pikka paastu veel pidu pidada. Kohal on leelonaised- saab laulda, 
tantsida ja pilli mängida. www.visitsetomaa.ee 



14.-18.03. Käsitööseltsi Kirävüü lahtiste uste 
päev. Põlvamaa. 
Värska vallamaja kolmanda korruse töötoas 
saab tutvuda seto naiste igapäevaste 
tegemistega ja igaüks saab õppida valmistama 
midagi jõukohast. www.visitsetomaa.ee

17.03. XX Mulgimaa laste folklooripäev. Ritsu 
spordihoone, Linnaküla. www.mulgimaa.ee

18.-20.03. Huumorifestival ”Naer on terviseks”. 
Tõrva, Valgamaa. www.torva.kovtp.ee

19.03. Mulgi oma ülikuul. Karksi valla kultuurikeskus.www.kultuurikeskus.karksi.ee

21.-24.03. Lihavõtte programm: 
Kiigenädal Karilatsis. Kõlleste, Põlvamaa.
Lihavõttekombestikku tutvustav 
programm Põlva Talurahvamuuseumis. 
Kestab 1,5-2 tundi. Vajalik 
eelregistreerimine, tasuline. 
www.polvatalurahvamuuseum.ee 

22.03. XIV Võro-Seto Näütemängupäiv. 
Puiga Põhikool, Võrumaa.

22.-24.03. Lihavõtted Eesti Põllumajandus-
muuseumis. Ülenurme, Tartumaa. www.
epm.ee 

23.-24.03. Koolivaheaeg muuseumis. 
Seto Talumuuseum/Saatse Seto 
Muuseum, Põlvamaa.
Kevadvaheajal toimub Seto 
Talumuuseumis ja Saatse Seto Muuseumis 
lastelaager, kus tutvutakse seto kultuuri 
ja pärimusega, meisterdatakese ja 
mängitakse. Laager on tasuline, vajalik 
eelregistreerimine. 

www.setomuuseum.ee

23.03. Nelläs Mulgi mälumäng. Finaal! Kaarli rahvamaja, Halliste vald. www.mulgimaa.ee

25.03. Paastumaarjapäeva tähistamine. Karksi vald. www.kultuurikeskus.karksi.ee

26.03. Lõuna-Mulgimaa lahtised meistrivõistlused lauamängudes. Abja Spordi- ja 
Tervisekeskus. sport.abja.ee

26.03. Piksepini Karikas- 6.etapp. Misso küla, Võrumaa. 
Piksepini Karikasari 2015-2016 on kestussõitude sari, mis on suunatud harrastajatele, 
asjaarmastajatele, algajatele ja noortele maastikumootorratturitele. Samas on see avatud eraldi 

Foto: Seto Talumuuseum



klassiga (Soolo Open) ka selle ala edasijõudnutele. 
Sari viiakse läbi Võrumaal, kolmes erinevas 
kohas. Sari koosneb kuuest etapist ajavahemikus 
oktoobrist 2015 märtsini 2016. Võistlused 
toimuvad kestussõidu põhimõttel pikkusega 
2-3h. 
www.facebook.com/piksepinikarikas

27.03. Suure Munamäe vaatetorni hooaja 
avaüritus UMA MUNA. Haanja, Võrumaa. 
www.haanja.eu 

28.03. Kaunimate Aastate Vennaskond 
kontsertkavaga “Kaunimad lõunamaised 
laulud”. Räpina valla Kultuurikeskus, Põlvamaa. 
www.rapina.ee 

28.03.-02.04. Festival “Maailmafilm”. Tartu. 
Filmifestival on esmajoones pühendatud dokumentaalsele kinokunstile ja loovdokumentalistikale. 
Lisaks toimuvad eriprogrammid, näitused, töötoad ja kohtumised filmitegijatega. 
www.worldfilm.ee 

30.03. Rahvusvaheline balletikoolide gala “Unistuste lend”. Tartu.
Kavas on variatsioonid klassikalistest ballettidest, neoklassika ning kaasaegse, modern- ja 
karaktertantsu numbrid Ida Tantsukooli lõpetajate, õpilaste ja külaliskoolide esituses. 
Külalistena on esinema kutsutud Tallinna Balletikool, Riia Koreograafiakool, Oslo Balletthøgskolen, 
Helsingin Tanssiopisto jpt. www.vanemuine.ee; www.idatantsukool.ee

APRILL

01.04. Lõõtsavägilased Rõuges. Rõuge rahvamaja, Võrumaa. rouge.kovtp.ee/rahvamaja

01.04. Otepää linnaõiguste tähistamine 80.a. Otepää. www.otepaa.ee

01.04. Valgamaa Kooliteatrite festival. Valga, Valgamaa.
Vabariikliku konkursi maakonna voorus osalevad kõik Valgamaa koolides tegutsevad näitetrupid. 
Festivalil valitakse välja Valgamaa esindaja vabariiklikul konkursil, kuid samas pakub päev 
publikule põnevaid näitemänge läbi pika päeva. www.valgakultuurikeskus.ee

03.04. XIX Võrumaa vokaalansamblite päev. Misso rahvamaja, Võrumaa. 
Esinevad maakonna mees-, nais-, sega- , noorte- ja eakate ansamblid. Iga ansambliliigi parim 
esindab Põlvamaal toimuval Kagu-Eesti vokaalansamblite päeval Võru maakonda. www.misso.
ee/index.php

06.04. Väikesed virred. Karksi valla kultuurikeskus, Viljandimaa. www.kultuurikeskus.karksi.ee

08.-17.04. 10.Jaapani Animatsiooni Filmifestival “JAFF”. Tartu. 
Selleaastane juubeliJaff toimub suuremalt kui kunagi varem. Üritus annab võimaluse külastada 
kinodes jaapani animeeritud filme, tutvuda ja saada ülevaadet jaapani kultuurist ning 
traditsioonidets.www.animefest.eu

Foto: UMA MUNA



09.04. Edmund Valtmani nimeline Viljandi karikatuurivõistlus ja Huumoripidu “Grupipilt”. 
Karksi valla Kultuurikeskus, Viljandimaa. 
Traditsiooniline üle Eestiline karikatuurivõistlus. Tänavune teema “ .....nälg”., millele järgneb 
huumoriõhtu kogu “vana koolkonna” humoristidega. www.kultuurikeskus.karksi.ee

09.04. Karikatuurivõistlus ja huumoripidu- Grupipilt. Karksi valla kultuurikeskus.
www.karksi.ee

09.04. Mulgi turu laadapäev. Tõrva. FB: Tõrva Mulgi Turg. 

09.04. Viljandimaa täiskasvanute teatripäev. Abja kultuurimaja. www.abjakultuurimaja.ee

09.04. Vene Ball. Tartu.
Igal kevadel juba 18. korda toimub Vanemuise kontserdimajas Vene Ball, mille traditsioonid 
ulatuvad 1930-aastatesse. Üritus on kujunenud traditsiooniliseks vabariiklikuks ja rahvusvaheliseks 
ürituseks. Saab tantsida, näha ning kuulda muusika- ja tantsukollektiive nii Eestist kui ka 
Venemaalt. Programmi raames tutvustatakse Tartlastele ja Tartu külalistele vene ja slaavi rahvus 
kultuuri. 

09.-10.04. Kagu-Eesti Maateatripäevad Vastseliinas. Vastseliina rahvamaja, Võrumaa. 
www.vastseliina.ee 

09.-10.04. Happy BB Weekend. Tartu.
Big Band Tartu on oma tegevusaastate jooksul kohtunud paljude külalisdirigentide ja big-
bandidega, kellega ka peale projektide lõppemist on jäädud rõõmuga suhtlema. Suheldes saab 
selgeks kõigi tegemiste ühisosa - soov teineteise esinemist kuulata, jagada parimat repertuaari 
ja ideid, korraldada ühiseid laagreid uue muusika ja/või stiilide õppimiseks, sõbruneda 
kontserdijärgses meeleolus. Hea võimalus sõpradega taaskohtuda ja jagada oma vaimustust 
jazzihuvilise publikuga. www.convivo.ee

16.04. Eesti- Läti rahvajooks. Valga/Valka. 
Sellel aastal on tulemas uues formaadis liikumisharrastust propageeriv jooksuvõistlus, mis 
kulgeb kahe riigi aladel. Joostakse nii Valga kui ka Valka linnas. Ürituse eesmärgiks on mõnusas 
õhkkonnas ennast proovile panna ja tihendada kaksiklinnade elanike heanaaberlikke suhteid. 
Lisaks on võistlus pühendatud pikamaajooksja Pavel Loskutovi saavutuste meenutamiseks. 
Sellel aastal on võimalus end proovile panna nii 5 km kui ka 10 km pikkusel distantsil. Toimub ka 
kepikõnd ja lastejooks. www.valgasport.ee

16.04. Mulgi oma ülikuul. Karksi valla kultuurikeskus. www.kultuurikeskus.karksi.ee

16.04. Rahvamuusikute ja kapellide päev. Saarepeedi Rahvamaja, Viljandimaa. 
Traditsiooniline maakonna sündmus, kuhu on oodatud rahvamuusikud üle Eesti.

16.04. Rahvusvaheline motokross „ Mulgikross 2016“. Holstre- Nõmme krossirada, Viljandimaa. 
www.mulgikross.ee

16.04. Valga Romuring. Valga. 
Kohal Maarjamaa kanged mehed ja naised oma raudsuksudega. Ülipõnev võistlus, kus 
võisteldakse ringrajal läbitud ringide arvu peale ning kontakt on lubatud. Lisaks vaatemängulisele 
võidusõidule leiab sündmuselt ka muud meelelahutust. www.facebook.com/ValgaRomuring



16.04. Õuesõppepäev. Saatse Seto Muusem, 
Põlvamaa. 
Saatse Seto Muuseumis 
tähistatakse rahvusvahelist õuesõppepäeva 
põneva õppimisega ehedas seto kultuuri- ja 
looduskeskkonnas. Tulge ja osalege, ehk leiate 
just siit eluks vajalikke tarkuseteri! www.
setomuuseum.ee/content/view/22/35/ 

16.04-17.04. 5. Rahvusvaheline noorte laulu- 
ja tantsufestival „Piirilinna rütmid”. Valga/
Valka. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja 
Valka kultuurikeskuses. 
Maailmas on vaid kuus linna, mida poolitab riigipiir. Üks neist on Läti linn Valka ja teine selle kõrval 
asuv Eesti linn Valga. Konkurss on mõeldud noortele estraadisolistidele ja tantsutruppidele ning 
selle eesmärk on tutvustada noori talente, populariseerida ja tugevdada riikidevahelisi suhteid. 
www.valgakultuurikeskus.ee

16.-17.04. Orienteerumisvõistlus “Peko kevad”. Ootsipalu, Põlvamaa.
Rahvusvaheline võistlus toimub juba XXV korda. Võistlejaid on oodata u 400 ja mitmest riigist. 
www.peko.ee

17.04. Kolme tamme jooks. www.viljandivald.ee

17.04. II Kõlleste rattamaraton – Allan Oras Cup 2016. Kõlleste, Põlvamaa. 
Maastikurattamaraton pakub osalusvõimalust kogu perele - toimumas on põhisõit, lühisõit, laste- 
ja noortesõidud. Kõigile finišeerujatele meene! Loosiauhinnad! http://meieliigume.ee/oras-cup/

17.04. Segakoor Hilaro - 25. Juubelikontsert. Võru kultuurimaja Kannel, Võru. www.vorukannel.ee

18.-24.04. XV Supilinna päevad. Tartu. 
Supilinna päevad on Tartus Supilinnas kevadeti toimuv nädalapikkune üritustesari, mida korraldab 
Supilinna Selts. Teid ootavad toredad inimesed, kevad, supp, täika, töötoad, teater, kontserdid, 
pidu. Festival on tasuta. http://supilinn.ee/

19.-26.04. Viljandi Jazzkaareke. Viljandi. 
27. korda toimuva festivali Jazzkaar sõsaraks on minifestival „Viljandi Jazzkaareke“. 
www.jazzkaar.ee

20.04. NORDTRAD: koolide kontsert. 
Pärimusmuusika aida suur saal, Viljandi.
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-
suendmused/

21.04. NORDTRAD kontsert: Maarja Nuut & 
Trad.Attack! Pärimusmuusika aida suur saal, 
Viljandi. 

21.-23.04. Maamess. Tartu Messikeskus. 
Maamess pakub head võimalust põllumajanduse 
arengutest ja toodangust ülevaate saamiseks. 
www.maamess.ee 

Foto: Õuesõppepäev



22.04. XX Vaskna järve jooks. Haanja, Võrumaa. 
Jooks kuulub Võrumaa pikamaajooksusarja ja on avaetapiks. Jooksu pikkus 7,5 km. 
www.haanja.ee 

22.-23.04. XVII Eesti rahvamuusikatöötluste festival “Moisekatsi Elohelü”. Mooste mõis, 
Põlvamaa. 
Moisekatsi Elohelü taaselustab eesti rahvamuusika läbi kaasaegsete muusikaliste projektide. 
Sündmusega propageeritakse ja hoogustatakse eesti rahvamuusikat eesti muusikakultuuris, 
luues sideme vana ja uue vahel, mis ei luba unustada juuri. www.folkfest.weebly.com

23.04. Jüriöö jooks koos meeleoluka programmiga. Valga.
1343. aasta 23. aprillil alanud Jüriöö ülestõus oli üks silmapaistvamaid eestlaste vastuhakke 
keskajal. Selle sündmuse meenutamiseks toimub lõbus meeskonna jooks Pedeli järve ääres. 
Tuleb panna vahva kostüüm selga ja läbida lühikene jooksurada. Pärast jooksu toimub kontsert 
Valga noortelt muusikutelt. www.valga.ee

23.04. NORDTRAD: lõpukontsert. Pärimusmuusika aida suur saal, Viljandi. www.folk.ee

23.04. Kitzbergi mäejooks ja Jüriöö jooks. Karksi vald. www.karksi.ee

23.04. Varnja Kalalaat. Varnja, Tartumaa. 
Peipsiääre valla Varnja küla rahvas ootab kõiki kala- ja kalastushuvilisi laadale, kus kauplemise 
kõrval saab ka lõbusalt ja kasulikult aega veeta. Laadal kaubeldakse värske, soolatud ja suitsutatud 
kala, kalastustarvete ja -rõivaste ning paatidega. Õpitubades võivad huvilised Peipsi ääres elavatelt 
inimestelt õppida kala rookimist ning võrgu puhastamist ja lappamist. www.visitpeipsi.com

23.04. 11.Võhandu Maraton. Võrumaa/Põlvamaa. 
Tamula järve äärest saab stardi üks kauneimaid ja karmimid aerutamismaratone Euroopas. 
Tänaseks on maratoni läbinud 3125 inimest 12 riigist. www.vohandumaraton.ee 

24.04. Matkamaraton 2016. Elva. 
Menukas matkamaraton nauditavas looduses. Start Elva Matkakeskuse juurest. 
www.matkamaraton.wordpress.com 

25.04.-01.05. Tudengite kevadpäevad. Tartu. 
Tartu Kevadpäevad on nädalane Tartu Tudengipäevade kevadine festival, kus linna valitsemine 
antakse tudengitele. Tule saa osa mõnusast vaimu puhkusest, mis kannab endas tudengivaimsust 
ja Põhjamaade ühe vanima ülikooli linna traditsioone läbi mitmete aastate. www.studentdays.ee

29.04. Viljandi öötantsupidu. Viljandi. 
Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamiseks korraldatakse Viljandis öötantsupidu. Öises Viljandis 
on koos sõprade ja rahvatantsijatega võimalik kogeda ühtsust ja koostantsimise tunnet.Vanade 
rahvatantsude kaudu soovime jõuame meie juurteni.

29.04- 30.04. Kooliteatrite riigifestival nooremas vanuserühmas (1.-4.klassid). Valga. 
www.valgakultuurikeskus.ee 

29.04.-01.05. Estonian Enduro Weekend. Tartu/Tartumaa. 
Endurovõistluse eesmärgiks on panna proovile mootorrataste töökindlus ja osalevate võistlejate 
oskused. Osalejaid on oodata Balti- ja Skandinaaviamaadest. www.msport.ee/enduro



30.04. Juhan Liivi 152. sünniaastapäeva 
tähistamine. Alatskivi, Tartumaa. 
www.muusa.ee

30.04. Kevadpidu Värska Sanatooriumi rannas. 
Põlvamaa. www.setomaa.ee
Algus kell: 20.00.

30.04. Rogosi mõisa aaretejaht. Rogosi mõis, 
Ruusmäe, Haanja vald, Võrumaa.
Rogosi mõisa suvehooaja avamine. Rogosi 

mõisa ja Ruusmäe ajalool/ tänapäeval põhinev võistkondlik orienteerumismäng. 
www.rogosi.ee; www.haanja.eu

30.04. Seto Tsäimaja sünnipäev. Värska, Põlvamaa.
Tsäimaja sünnipäeva tähistamine ja Värska Põhjalaagri 90. aastapäevale pühendatud näituse 
avamine. Alguskell 11:00. www.visitsetomaa.ee

Turismiuudised 

Midagi uut ja põnevat

• Jõgevamaa meenete konkurss 2016
01.02.-31.03.2016 toimub Jõgevamaa meenete 
konkurss, mille eesmärgiks on välja selgitada 
maakonna aktiivsed meenemeistrid, parima 
ideelahendusega ja erineva hinnaklassiga 
meened, mida sobib nii kinkida kui müüa. 
Konkursile oodatakse osalema kõiki Jõgeva 
maakonna käsitöömeistreid ning loomeinimesi.
Konkursile on oodatud meened või 
meenekavandid, mis:
- rõhutavad Jõgevamaa eripära ja on maakonna 
identiteediga kergesti seostatavad
- on huvitavad ja esteetilised
- on kohaliku päritoluga materjalist
- on suhteliselt lühikese aja jooksul ja erinevates 
kogustes toodetavad

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 31. märts 
2016 kell 17:00.
Võitjate väljakuulutamine: hiljemalt 29. aprill 
2016.

Loe täpsemaid tingimusi: www.jaek.ee 

Foto: Jääaja Keskus



• Põlvamaa Meenekonkurss 2016
SA Põlvamaa Arenduskeskus koostöös Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Omavalitsuste 
Liiduga kutsuvad osalema Põlvamaa meenekonkursile! Konkurss toimub kahes kategoorias: 
esindusmeene ja turismimeene. Kummagi kategooria auhinnafondi suurus on 500 euro väärtuses 
meenete tellimust.
Konkurss lõpeb 15.04.2016.
Täpsem info konkursi ja selle tingimuste kohta: www.polvamaa.ee/ettevotlus
ja FB: Põlvamaa Meenekonkurss 2016.

Lisainfo: Kristi Kahu, turismiarendusjuht, 
SA Põlvamaa Arenduskeskus,
kristi.kahu@polvamaa.ee, tel 5554 3907. 

• Jääaja Keskus avas uuendatud näituse
14. veebruaril avati Jääaja Keskuses uus lumekoobas, kus sees saavad uudistada nii pikad kui 
lühikesed külastajad. Lisaks saavad külastajad tutvuda lumes elavate putukate eluga.
Uudisest saad pikemalt lugeda SIIT.
Lisainfo: www.jaaaeg.ee.

Vaata ka tutvustavat videot Jääaja Keskuse uue planeeritava ekspositsiooni kohta! 

• Tartus Aparaaditehases avatud Tagahoov
Tagahoov on salong-peoruum, kus saab korraldada erinevaid üritusi - laste sünnipäevi, juubeleid, 
salongiõhtuid, stiilipidusid, firmapidusid, töötubasid ja seminare. Tagahoovi näol on tegemist on 
240 m2 maitsekalt sisustatud ruumiga, kus saab mõnusalt üritust nautida kuni 50 inimest. Lastele 
on loodud linnak, kus ei ole pallimerd ja batuuti, vaid hoopis põnevad nurgatagused ja üllatavad 
hoovisopid, täpselt nii nagu ühes õiges tagahoovis. Suurtel on aga võimalus nautida näiteks 
tänavakohviku rõõme, valmistada ise süüa, vaadata filmi, pidada koosolekut või tantsuõhtut. 
Lisainfot leiad SIIT.

• Tartus on uus hotellide bränd Tartu Hotels
Uus bränd ühendab endas Londoni, Pallase, restoran 
Polpo ja Lõunakeskuse juurde planeeritava hotelli.
Lisainfo:http://tartuhotels.ee.

• Jõgevamaal uued majutusteenuse pakkujad:
-Sunwell Farmi kaks neljakohalist terrassiga 
külalistemajakest on mugavad ja hubased, 
inspireeritud helgest ning rahulikust 
skandinaavia stiilist.
Kohapeal laua- ja pallimängud, grilli ja väliköögi 
kasutus, kaunid vaated, värske õhk ning rahu ja 
vaikus. Rentida saab suitsuahju, soome sauna, 
jalgrattaid ja kanuusid. 
Endla Looduskaitseala veeteed, järved, 
matkarajad, vaatetornid ja rabad vahetus 
läheduses.
Aadress: Nurga, Kärde küla, Jõgeva vald
Koduleht: http://kardekula.eu/sunwell/ 

Foto: Sunwell Farm



-Kudina mõisa kodumajutus
Kudina Rüütlimõis asub väikeses Kudina külas. Pakutakse majutust mõisa peahoones. 
Mõisahõnguline atmosfäär, meeldiv teenindus ning linna kisa-kärast eemal asupaik 
iseloomustavad kõige paremini mõisat. Rahulik ümbrus annab suurepärase võimaluse puhata 
igapäevarutiinist.
Tule koos pere või sõpradega ja võta aeg maha!
Aadress: Vahtra, Kudina küla, Palamuse vald, Jõgevamaa
Koduleht: http://kudina.webs.com/

-Hotell Ankur asub Mustvee kesklinnas. Hotellis on 
11tuba, kokku on võimalik majutada maksimaalselt 29 
inimest. Hotelli tubades on klassikaline, pastelsetes 
toonides sisekujundus. Maja teisel korrusel asub Ankur 
restoran, mis mahutab kuni 100 inimest. Pakutakse 
peo-, peie- ja pulmalaua võimalust, cateringi teenust ja 
grupimenüüd. Olemas paadisõidu/kalapüügi võimalus 
kuni 5-le inimesele.
Hotell asub 500 m kaugusel Peipsi järvest, kus saab 
nautida rannamõnusid ja kus asub ka National 
Geographicu kollane aken. Jalutuskäigu kaugusel asub 
Vanausuliste muuseum ning hotelli vastas paikneb hiljuti 
renoveeritud Mustvee Kultuurikeskus, kus on avatud 
kalamuuseum.
Aadress: Tartu tn 5, Mustvee
Koduleht: http://ankur.ee/ 

• Eesti Maanteemuuseum avab uue püsinäituse 1. mail
Muuseumi koduks olevas Varbuse postijaamas Põlvamaal avab uksed uus püsinäitus „Head 
teed!“. Teede ja kommunikatsiooni ajaloost kõnelev näitus otsib vastust küsimustele, kas teede 
rajamisega ja kiiruste kasvamisega on maailm muutunud väiksemaks või suuremaks. Kelle jaoks 
on teed rajatud? Kuhu on aastasadu tee rändaja viinud ja millised ohud teda teel varitsesid? 
Koos uue püsiekspositsiooniga avamisega seab end endises hobupostijaama teisel korrusel 
sisse ka omanäoline lastemuuseum, kus kõige väiksemate külastajate päralt on terve korrusejagu 
avastamist ja tegevusi. Lastemuuseum koosneb kahest teematoast, millest esimene keskendub 
postiveole ning teine kaardi tundmisele ja aja tajumisele. Muu hulgas on lastekorrusel võimalik 
kehastuda sajandivanuses postijaamas liikunud tegelaseks, kirjutada hanesulega päris kirja, 
ehitada teid ja maid ning vaadata, kuidas aeg jookseb. Salapära lisab saladuste kamber, kus 
pesitsevad muinasjutud ning kuhu uudistama pääsevad ainult need, kes imedesse usuvad. 
Lastemuuseumi keskseid teemasid toetavad arvukad tegevused ja programmid. Lisaks on 
võimalus lastemuuseumi ruumides pidada sünnipäevi, olemas on sisustatud kööginurk koos 
kõige vajaminevaga.
Uus näitus aitab siduda tajutavaks tervikuks kõik maanteemuuseumi olemasolevad ja tulevased 
näitusekeskkonnad ning Varbuse postijaama hoonete kompleksi.

Täpsem info muuseumi kodulehelt www.maanteemuuseum.eeja Facebookist.



Saame tuttavaks

Seekord saame lähemalt tuttavaks Helen 
Kalberg´iga, kes hiljuti alustas tööd Tartu linna 
turundusjuhi ja SA Tartumaa Turismi juhatajana. 
Huvitavat lugemist leiad alljärgnevalt: 

Struktuurimuudatustest tingituna loodi 
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonda 
turundusjuhi ametkoht, kuhu alates 
1.veebruarist käesoleval aastal oled tööle 
asunud. Mis Sind ajendas sellele ametikohale 
kandideerima?

Turismiturunduse valdkond on minu jaoks alati väga huvitav olnud. Ka minevikus olen ma vähemal 
või rohkemal määral turismi ja turismiturundusega kokku puutunud – peale ülikooli lõpetamist 
töötasin mõnda aega giidina bussireisidel Tšehhi ja Prantsusmaale ja hiljem, Hansabussi 
turundusjuhina, puutusin mõnevõrra kokku turismiturundusega. Sellest ajast see pisik mulle 
ilmselt ka külge jäi. Teine asi seoses kandideerimisega, mis mu silma särama pani on see, et mulle 
meeldib töö, mis on mitmekülgne ja pakub alati väljakutseid. Minu jaoks on hästi oluline see, et 
tunneksin töötades, et ma koguaeg arenen.

Palun kirjelda lühidalt, millised on Tartu linna turundusjuhi tööülesanded?
Seda on lühidalt natuke raske kirjeldada, sest ülesandeid on palju. Laiemalt võiks minu töö sisu 
kokku võtta nii: Tartu linna turundusstrateegia koostamine ja elluviimine, turismivaldkonna 
juhtimine ja turundustegevuste koordineerimine Tartu linna koostööpartneritega ja ka 
linnavalitsuse siseselt.

Mis on Tartu kui Lõuna-Eesti tõmbekeskuse peamised kitsaskohad turundusvaldkonnas ja 
millised on võimalused nende kõrvaldamiseks?
See, mida mina täna näen, on see, et meil on hästi palju igasuguseid toredaid asju, aga tihti 
kipub tekkima olukord, kus „iga vanker veab omas suunas“. Koostööd tehakse, aga mulle tundub, 
et selles osas on veel ka päris palju arenguruumi. Selge on see, et läbi ühise hääletoru kostame 
kaugemale. Minu jaoks on see on ilmselt täna kõige suurem väljakutse. Kuna ma istun täna nö. 
kahel toolil - Tartu linna turundusjuhi ja SA Tartumaa Turismi juhi toolil, siis on tegelikult juba 
esimene samm asjade ühtlustamise suunas juba astutud. Nüüd edasi ja järjest sisulisemaks. 

Milline on Sinu nägemuses Tartu linn kui atraktiivne reisisihtkoht 5 aasta pärast?
Silmapaistva elukeskkonnaga linn, kus toimub alati midagi ja mis ei ole atraktiivne mitte ainult 
tavaturistile, vaid on ka atraktiivne kui konverentsiturismi sihtkoht ja investeerimiskeskkond.

Olles ka SA Tartumaa Turismi juhataja, millised on Sinu hinnangul peamised väljakutsed Tartu ja 
Tartu maakonna turismisihtkoha arendamisel?
Ühest küljest puudutab see Tartut ja Tartumaad, aga teisalt laieneb ka ülejäänud Lõuna-Eestile- 
leian, et täna on puudu terviklahendustest. Inimene on oma loomult mugav ja tänapäeva inimesel 
on pidevalt kiire. Nii ei viitsi paljud ise mahukat eeltööd reisi komplekteerimiseks teha. Kui aga 
mingi näidislahendus juba ees on, minnakse teemadega palju kergemini kaasa. Inimene hakkab 
kaasa mõtlema - muudab, vahetab, täiendab. 



Millised on need koostöökohad, kus Tartu ja Lõuna-Eesti 
maakonnad peaksid ühiselt turundustegevustesse 
panustama?
See langeb suuresti kokku eelmise vastusega. 
Välisturistile, aga ka kaugemalt tulevale 
siseturistile on vaja tihti pakkuda mahukamat 
lahendust kui päev Tartus või päev kusagil 
mujal. Ühiselt tuleks pakkuda lahendusi 
inimestele, kes mõtlevad oma ja/või pere 
aja sisustamisele nädalalõpuks või isegi kogu 
nädalaks. Kui iga linn ja maakond tegutsevad 
omaette, siis ei teki ka turistil soovi siia pikemaks 
tulla. Kui reisimarsruut hõlmab rohkem kui ühte 
maakonda, on selle komplekteerimine inimese jaoks 
veel ajamahukam. Kui aga osa lahendusi on juba ette 
antud, siis seda lihtsamini sünnib ka see ostuotsus.

Mis on Sinu erilisemad lemmikkohad Lõuna-Eestis, mida Sa ikka ja jälle külastaksid?
Minu lemmikkohaks on suuremas osas minu elust olnud Otepää. Ma olen selle piirkonnaga üsna 
tihedalt seotud, kuna Otepää lähedal asub minu maakoht. Veedan seal suviti päris suure osa 
oma ajast ja talvel asub seal ju meie suusameka, mistõttu tuleb sellega seoses tee Otepääle ette 
võtta. Minu jaoks on Otepää selline hingelähedane ja hubane koht.

Mis teeb Sind õnnelikuks?
Ma ei tea kas just õnnelik on õige sõna, aga rahulolu pakub mulle kindlasti reisimine. Läbi reisimise 
ma puhkan. Mul on tarvis keskkonnavahetust ja kõik huvitavad paigad pakuvad alati nii palju. 
Lugesin just hiljuti ühte artiklit, kus öeldi, et materiaalsed investeeringud ei too mitte kunagi 
tagasi sama, mida pakub reisimine. See peab minu puhul absoluutselt 110% paika. Teine asi, mis 
mulle emotsionaalselt väga palju annab on see, kui ma näen, et minu tantsukooli lastel läheb 
hästi ja nad arenevad (Helen Kalberg on praeguseks 15 aastat vedanud Tartus laste tantsukooli 
– toim.).

Soovime Helenile palju häid mõtteid ja õnnestumisi püstitatud eesmärkide saavutamisel!

Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turismi turundusspetsialist Gätly Puri. 

Tartu loodusmaja- mitte ainult õppekeskus, 
vaid ka atraktiivne vaba aja veetmise koht

Tartu loodusmajja toovad kevade värsked 
näitused, sisukas vaheaeg ja traditsiooniline 
linnalinnulaupäevak. Kuni 7. aprillini on 
vaatamiseks üleval 60 parimat loodustabamust 
2015. aasta Vereta jahi fotovõistluselt. 41 
loodusfotograafi poolt ühel 2015. aasta 
maikuu nädalavahetusel Põhja-Kõrvemaal 
pildistatud hetked pakuvad hämmastavaid 
loomaportreesid ja imetabaseid loodusvaateid. 



Kui kevad veel endaga sooja kaasa ei too, leiab seda loodusmaja eksootilisest talveaiast, kus 
viljuvad-õitsevad mitmed võõramaised tarbetaimed, näiteks banaan, avokaado- ja granaadipuu 
jpt. Talveaia läheduses seisab teravmokk-ninasarvik Murray topis, kelle lugu jutustab inimtegevuse 
hävitavast mõjust nendele võimsatele loomadele.

Alates 18. märtsist saab loodusmajas vaadata 
näitust „Oksa peal on pesa, pesa sees on 
muna“, kus näeb juba lehtedes oksi ja kevadlilli 
ning mitmekesist väljapanekut erinevatest 
linnumunadest. Kevadvaheajal 21. -24. 
märtsil on avatud lemmikloomatuba, kus saab 
uudistada pisikesi loomi, linde ja putukaid. 
Aastaringselt kulgeb nooremate seiklejate jaoks 
läbi loodusmaja avastuste rada, kust luubi ja 
mikroskoobi abil uusi teadmisi ammutada. 
Jätkuvalt on võimalik vaadata ka loodusmaja 
keskkonnasäästlikke ehitusmaterjale ja tehnoloogiaid tutvustavat püsinäitust „Läbipaistev 
loodusmaja“. 9. aprillil leiab taaskord aset linnalinnulaupäevak, mille raames meisterdatakse 
pesakaste aialindudele ja vaadeldakse Tartu linnalindude mitmekesisust.

Tartu südalinnas paiknev Tartu loodusmaja koos 
avara ja mitmekesise linnapargiga on avatud 
kõigile loodusest ja keskkonnasõbralikust 
elusviisist huvitatud inimestele. Külastajaid 
ootavad: hubane talveaed lõunamaiste 
tarbetaimede, lindude ja putukatega; mängud 
ja avastusretked lastele ning erinevad 
keskkonnateemalised näitused. Maja ümbritsev 
pargiala on liigirikas ning varustatud põnevate 
rajatistega (koprapesa, laste mänguväljak, 
tasakaalurada jne). Gruppidele pakutakse 
loodusmaja tutvustavaid ekskursioone, elamusi 
talveaias ja retki Tartu linnalooduses. 

Loodusmaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 9-18, pileti hind on 3€/2€.
Aadress: Lille 10, Tartu 
Lisainfo: Maris Mägi, turismivaldkonna projektijuht, 
info@teec.ee, www.tartuloodusmaja.ee, tel 736 6120.

Lihavõtted ehk munadepühad

Nagu paljudes maades tähistatakse ka Eestis lihavõttepühi ehk 
munadepühi. Lihavõtted on liikuv püha, seitse nädalat pärast 
vastlapäeva ja märgib suure paastu lõppu. Eestlaste jaoks pole 
munadepüha ainult religioosne tähtpäev, vaid pigem kevade 
tervitus. Ees on soojem ja valgem aeg. 



VANARAHVA TARKUS
• Taludes hakati lihavõtete ajaks aegsasti mune varuma. Muna on kasutatud ka ohvriannina 
põllumulda panemiseks, et kasvaks hea vili. 
• Ilma ja viljasaaki ennustati ka lihavõtte hommiku järgi. Nimelt, kui hommikul on katus kaetud 
härmatisega, siis on oodata 40 külma ööd. Kui ülestõusmise hommiku ajal on katus härmas, siis 
tuleb hea vilja-aasta. 
• Vanarahva tarkuse kohaselt tuli lihavõtte ajal kiikuda, siis ei hammustanud suvel kimalased. Ka 
pidi kiikumine õnne ja elujõudu tooma. Külades olid suured kiiged, mille juurde noored kokku 
tulid. Kiigemäel lauldi, tantsiti, katsuti jõudu. Ehitatud kiikude eest toodi noortele meestele 
tasuks sibulakoortega, kaselehtedega, madaraga värvitud mune.
• Samuti ei soovitatud sel hommikul kaua magada, muidu tulevat terve ülejäänud aasta laisk. 
• 19. sajandil oli lihavõtte ajal näiteks keelatud naistel esimesena külla minna, kuna see toovat 
ebaõnne. Seetõttu saadeti alati mehed ees.
• Keelatud oli ka koristamine või pühkimine.
• Munakoksimine on vana lõbustus, mille juures olid mõned salanipid. Koksiti terava otsaga. 
Muna oli tugevam õige peoshoidmise korral. Kelle muna katki läks, see oli kaotaja ja loovutas 
oma muna teisele.

TÄNAPÄEVAL
Lihavõtted ehk munadepüha tähendab eestlase jaoks 
eelkõige munade värvimist, kinkimist, koksimist 
ja söömist. Kui vanasti vanasti värviti mune 
sibulakoorte või värviliste lõngadega, siis nüüd 
on poelettidelt saada ka erinevaid toiduvärve, 
millega saab munad kirkaks võõbata. Aga et 
seda õiget munadepüha fiilingut kätte saada, 
siis tuleks mune ikka värvida vanade heade 
sibulakoortega. Selleks tuleb munad mässida 
sibulakoortega vooderdatud võrgu või marli 
sisse ning tõmmata niidiga tihedalt kinni. Mune 
tuleks keeta kuskil 10 minutit. Kindlasti ei tohiks 
munadepüha ajal ära unustada ka oma kodu 
kaunistada. Lisaks kasvatatakse lihavõttemuru, millele 
munad panna. Pajuurbade tuppa toomine loob samuti 
seda õigte pühade meeleolu. 

Traditsioonilised söögid olid ja on tänapäevalgi:
- värvitud koorega munad ja munavõi,
- pasha ja kohupiim,
- vasikapraad.

Allikas: http://eestikultuurist.ut.ee/rahvakalender/

Väärt nippe munade värvimisest leiad Talleggi kodulehelt, vajuta SIIA! 



Lihavõtte tuntuim maiusroog- PASHA
Väga paljude perede laual on lihavõtete ajal 
traditsiooniliselt ka pasha. 
Jagame sulle üht imehead pasha retsepti :

3 muna
2 dl suhkrut
500 g kohupiima (parem pakis)
1 pk vahukoort
100 g võis
2 tl vanill- või vanilliinsuhkur
3 sl sidrunimahla

Koogi sisse panna oma soovi järgi pähkleid, mandleid, rosinaid, kuivatatud 
puuvilju, šokolaadi jms.
Kohupiima soovitatakse eelnevalt nõrutada marlis 1 ööpäev. Munad vahustada 
suhkruga, lisada kohupiim, sulatatud või ja vahukoor (võib eelnevalt kergelt 
vahustada) ning kallata paksupõhjalisse kastrulisse ja kuumutada pidevalt segades keemiseni. 
Keeta ei tohi. Keemispiiril kuumutada 5 minutit, aeg-ajalt segades.
Lisada vaniljesuhkur, sidrunimahl, mandlid ja muud lisandid.
Vooderda pashavorm (kellel seda ei ole, saab edukalt kasutada sõela) seest marliga ja kalla segu 
sinna. Katta segu marliga, peale kerge vajutus ning hoida külmas järgmise päevani.

Allikas: maaleht.delfi.ee

Alljärgnevalt mõningad ideed, mida kevadpühal ette võtta:

- Suuri ja väikeseid huvilisi oodatakse Pokumaale kevadet avastama!
Pokumaa on avatud 19. - 27.märtsil, kell 12-16.
• Iga pere saab endale valmistada oma pesakasti
• Tehakse templitrükki
• Vaadatakse, kuidas tillukesed tibud askeldavad
• Padasoomäel avatud kevadine Pannkoogitare.

Aadress: Urvaste küla, Võrumaa
Lisainfo: www.pokumaa.ee 

- 21.-24. märtsil toimub Põlva 
Talurahvamuuseumis Lihavõttekombestikku 
tutvustav programm: KIIGENÄDAL 
Lõuna-Eestis algas kevadpühadest kiigelkäimine. 
Kiigenädalal räägitakse ülestõusmispühade 
kombestikust, otsitakse “linnupesasid”, 
kiigutakse (kui ilma lubab), lauldakse, mängitakse 
ja värvitakse vanamoodi pühademune. 
NB! Grupijuhil palutakse igaühe jaoks kaasa 
võtta toores värvimata muna.
Sihtgrupid: Lasteaialapsed, õpilased (noorem ja 
keskmine vanuseaste), huvilised pered. 
Kestus: 1 kuni 1,5 tundi (vastavalt vanusele).

Foto: Pokumaa



VAJALIK on eelregistreerimine telefonidel 5801 8601, 7970 310 või muuseum@polvamaa.ee.
Asukoht: Põlva Talurahvamuuseum asub vana Tartu-Võru maantee- ajaloolise Postitee ääres, 
endisaegses Karilatsi küla keskuses. Muuseum jääb Tartust 38 km, Võrust 32 km ja Põlvast 12 km 
kaugusele.
Lisainfo: www.polvatalurahvamuuseum.ee

- Kevadpühi e. lihavõttepühi tähistatakse Viljandis, Bonifatiuse Gildis laupäeval, 26. 
märtsil järgmiselt: Klaasikojas saab teha klaasist lihavõttemune, Ostukojas saab meisterdada 
unenäopüüdjaid ja Paberikojas kevadlilledega shokolaaditaskuid.

- Lihavõtted Tartu Pauluse kirikus 
N 24.03 kell 17.00 Suure Neljapäeva jumalateenistus
R 25.03 Kell 10.00 Suure reede jumalateenistus
R 25.03 Kell 12.00 Küüditamise mälestuspäeva jumalateenistus
L 26.03 kell 19.00 SUURE REEDE KONTSERT. ARVO PÄRT. ‘’PASSIO’’ , korraldab Eesti Kontsert, 
piletid müügil SIIN!
L 26.03 kell 21.00 Ülestõumispühaöö
P 27.03 kell 7.00 Ülestõusmispüha jumalateenistus
P 27.03 kell 10.00 Ülestõusmispüha jumalateenistus
P 27.03 kell 12.00 Ülestõusmispüha jumalateenistus peredele
P 27.03 kell 16.00 Kontsert C.Gounod Messe Solennelle de Sainte-Cessile, korraldab Tartu Pauluse 
Kirikumuusika Selts (http://tartupauluse.ee/muusikaselts). 

- Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub Lihavõtetele 
22.– 24. märts kell 10 ja 14, kestvus 1,5 tundi, sihtgrupp lasteaialapse ja pered. 
Laialt levinud uskumuse kohaselt on see päev, mil päike varahommikul tõustes taevas tantsib. 
Seda on mindud välja vaatama, mõnikord tõustud mäe otsa või ronitud pööningule. Kes päikese 
kiikumist ei vaata, selle saab….
Põllumajandusmuuseumisse minnes saab teada, miks peetakse lihavõtteid ja miks on muna 
kevadpühade sümbol. Uuritakse, mida sisaldab muna ja kuidas munast saab tibu. Laudas 
külastatakse jäneseid ja vutte. Mängitakse vana setu munaveeretamismängu. 
Meisterdatakse lihavõttekaunistuseks villast värvilise tibu. Süüakse maitsvat lihavõttekooki ja 
juuakse teed.

Kevadisel koolivaheajal oodatakse õpilasi ja teisi huvilisi muuseumisse:
22. märts kell 11 villast tibude meisterdamine
23. märts kell 11 linnupesakastide meisterdamine
24. märts kell 11 lihavõttekaunistuste meisterdamine 

Perepäev – Lihavõtted , 27. märts kell 11–15
Huvilisi kutsutakse lihavõtte esimesel pühal muuseumisse kevadele „Tere tulemast!” 
ütlema ja munapühadeks ettevalmistusi tegema. Räägitakse kevadpühadest ja munast kui 
tähtsast kevadpühade sümbolist. Uuritakse, kuidas munast saab tibu. Mängitakse vana setu 
munaveeretamismängu, tehakse hobusõitu, külastatakse laudas jäneseid ja vutte. Värvitakse 
sibulakoorte ja värviliste riidetükkidega mune ning meisterdatakse lihavõttekaunistuseks villast 
tibu. Kohvikust on võimalik osta maitsvaid lihavõttetoite. 
Lisainfo ja registreerumine telefonidel 5373 7124, 738 3810 või e-posti aadressil epm@epm.ee



- 27.03.2016 16:00 esinevad Viljandi 
Pärimusmuusika aida suures saalis
Eeva Talsi ja Juhan Aru “Vähemalt täna” 
Vähemalt täna” hakkas kujunema augustikuus, 
kui Eeva & Juhan leidsid, et päris tore on 
koos muusikat ja sõnu kirjutada. Just seda 
loomisrõõmu ja head tundmust tahavad album 
ning kontserdid nüüd jagada. “Vähemalt täna” 
on muusika, milles on tükike südamest - see 
tükike, mida on raske jagada, kuid peab ju 
üritama!
Eeva Talsi on Eesti viiuldaja, laulukirjutaja ja 
pärimusmuusika osakonna juhataja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, kes lööb kaasa 
kollektiivides Curly Strings ning Torupilli Jussi Trio.
Kaasa löövad ka head sõbrad ja andekad muusikud: Mari Jürjens kitarri ja sooja lauluga, Kristjan 
Kallas ilusatel sõbralikel trummidel, Lauri Lüdimois tundlikult klaveril, Taavet Niller madalatel 
keeltel, Villu Talsi rõõmsal mandoliinil, Jalmar Vabarna kitarril sama osavalt ja elavalt nagu alati.

- Setomaal tähistatakse lihavõtteid 1. mail. Enne seda, 30. aprilli öösel, on teenistus koos 
ristikäiguga Värska ja Obinitsa kirikus. 1. mail saab mitmel pool munaloomkal võistu mune 
veeretada. Algus u 12:00. Lisainfo: www.visitsetomaa.ee

Rõõmsaid ja värvilisi pühi kõigile!


