
Turismiuudised 5-6 / 2016

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Igor Taro 
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), Helen Kalberg, 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!

Juba on õhtud pikalt valged ja grillilõhna kogu ilm täis. Kaugel 
see suvine pööripäevgi enam. Inimesed nagu puud, põõsad, 
taimedki on justkui „õide läinud“ ja sees on mingi eriline ärevus. 
Eks need suvised valged ööd ja Jaanipäeva pidustused on, mis 
meie kõigi meeli köidavad. Seekordses Lõuna-Eesti uudiskirjas 
vaatamegi üle, milliseid paiku ja pidusid võiksid Jaanide ja ka 
muul ajal külastada ning milliseid põnevaid turismiuudised 
on kevad meile toonud. Pisut pikemalt peatume lennuhirmul, 
Tõrva kohvikute päeval ning Võrumaa öötantsupeol.

Imelist tärkamist! 

SA Lõuna-Eesti Turism

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused

• SA Lõuna-Eesti Turism koostöös Lääne-Eesti regiooni ning Vidzeme, Kurzeme ja Riia piirkonnaga 
esitasid Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi ühisprojekti Revival of Industrial heritage for 
tourism development, mille fookuses on Eesti ja Läti tööstuspärand. 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.



• SA Lõuna-Eesti Turism koostöös Peipsimaa Koostöökeskuse ja Vidzeme Turismiga esitasid 
Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi ühisprojekti Digital tourist guide in South Estonian 
and North Latvian cultural and natural heritage trails, mille eesmärgiks on luua GPS baasil 
töötav digitaalne giid. Mitmekeelne giid/reisijuht on heaks teejuhiks Põhja-Läti ja Lõuna-Eestiga 
tutvumiseks.

• Lõuna-Eesti ühise koolitusprogrammi „Üheskoos Lõuna-Eesti tugevaks ja tuntuks!“ raames 
toimus turunduskoolituse moodul, kus käsitleti järgmisi teemasid:

Turundus ja kommunikatsioon, Andres Kuusik 
Väärtuste loomine tarbijatele; lugude roll ja tähtsus toodete ja teenuste arendamisel: kuidas 
lugusid luua ning mis peaks olema loo sõnum. Millised lood räägivad toote/teenuse kasuks ja 
millised „ei tööta“. Kuidas kaasata kliente tootearendusse ja kuidas juhtida kliendisuhteid. 
Ettekannet vaata siit 

Veebiturundus, sotsiaalmeediaturundus, Tanel Mehine 
Kasutajasõbraliku kodulehe loomine ja kodulehe optimeerimine 
otsingumootoritele: kuidas Google’it kui otsingumootorit 
enda kasuks tööle panna (sh SEO, Google AdWords & 
Analytics). Kuidas reklaamida kodulehte otsingumootorites, 
kuidas edukalt turundada Facebooki kaudu.
Ettekannet vaata siit 

• SA Lõuna-Eesti Turism viis läbi veebiküsitluse 
turismiteenuste pakkujate seas 
Kokku vastanud Lõuna-Eestist kokku 44 ettevõtte esindajat, 
kellest 5 tegutses kõigis maakondades, 5 Valgamaal, 6 Viljandimaal, 
8 Võrumaal, 6 Põlvamaal, 15 Tartus ja Tartumaal, 3 Jõgevamaal. 
Esitatud küsimused:
Kuidas hindate oma ettevõtte seniseid koostöövõimalusi SA Lõuna-Eesti Turismiga?
head/väga head (üle 50% vastanutest)
Millistesse tegevustesse oleksite huvitatud panustama (ajaliselt, rahaliselt) koostöös SA Lõuna-
Eesti Turismiga aastatel 2016-2017?
välisturundustegevustesse (36 vastanut), tootearenduse alase teadlikkuse tõstmisse (8 vastanut)
Millele peaks Teie lähtekohast SA Lõuna-Eesti Turism fokusseerima oma tegevusi perioodil 
2016-2017? 
ühisturundus, välisturundus, eelkõige Läti ja Vene turg
Millistes tegevustes vajaksite SA Lõuna-Eesti Turismi tuge?
turundus üle 50% (internetiturundus, välisturundus, ühisturundus, piirkonna kui terviku 
turundamine ja tutvustamine); väliskontaktide leidmine, tootearendus
Vastajate profiil turismiteenuste pakkumisel: 
Majutust 19, toitlustust 14, aktiivset puhkust 19, muuseumid 4, ürituste korraldus 1, 
reisikorraldaja 1.
Kõikide vastanute vahel, kes lisasid ka oma kontaktandmed, loosisime välja järgmised auhinnad:
1) Kaaseksponendi koht messil Balttour 2017 Riias, www.balttour.lv (3.-5.02.2017)* võitis 
Loomingu hostel.
*kaaseksponendi koht messil annab võimaluse ettevõttel enda tegevusi/tooteid presenteerida 
Lõuna-Eesti messipinnal eelnevalt kokkulepitud töögraafiku alusel. 
Muud esinduskulud (majutus, transport) jäävad esindajal enda kanda. Peaauhinna orienteeruv 
väärtus tuginedes 2016.aasta näitele on 240 eurot.



2) Infomaterjalide saatmine ja presenteerimine messil Mardilaat 2016 (19.-20.11.2016)* võitis 
SetoLine reisid.
3) Infomaterjalide saatmine ja presenteerimine messil Balttour 2017 (3.-05.02.2017)* võitis 
Rõuge Suurjärve külalistemaja.
*Messidel infomaterjalide esitlemise tasu 2016. aasta näitel on ca 60 eurot.

‘• Märtsis toimus koostöös Eesti Vabariigi 
Suursaatkonnaga Minskis Valgevene 
reisikorraldajatele ja ajakirjanikele suunatud 
info- ja koostööseminar. SA Lõuna-Eesti Turism 
osales Tartut ja Lõuna-Eesti regiooni tutvustava 
ühisettekandega ning AHHAA Teaduskeskus andis 
teadusteatri etenduse. Peale seminari toimunud 
workshopil kohtuti reisiteenuseid pakkuvate 
ettevõtete ja ajakirjanikega. Workshopil 
osalesid AHHAA Teaduskeskus, Jääaja Keskus, 

Militaarteemapark, Alatskivi loss, Peipsimaa Turism koos Peipsimaa kogukonnaköögiga, Valgamaa 
Arenguagentuur, Värska sanatoorium, Eesti Põllumajandusmuuseum, Sangaste loss. 
Suvel külastavad Lõuna-Eestit Valgevene ajakirjanikud koos riikliku TVga ning samuti Valgevene 
reisikorraldajad, et tutvuda siinsete turismiatraktsioonidega.

• Aprillis toimus EAS Turismiarenduskeskuse, MKMi ja regionaalsete katusorganisatsioonide 
koostöökoosolek, kus arutati katusorganisatsioonide rolli tulevikus ning MKM kinnitas 
katusorganisatsioonide vajalikkust turismi arendamisel ka tulevikus. Küll aga võib eesseisev 
haldusreform tuua muudatusi funktsioonides ja soovitav on juba eelnevalt mõelda sellele, et 
millist organisatsiooni regioon (kõik regiooni maakonnad) vajavad tulevikus ja omapoolne mudel 
välja pakkuda, mida ollakse valmis ka maakondade poolt rahastama.

• Valminud on uued Lõuna-Eestit tutvust.avad videoklipid. Videoklippe võivad kasutada kõik 
huvilised Lõuna-Eesti kui sihtkoha tutvustamiseks.
Eestikeelset videoklippi vaata siit
Venekeelset videoklippi vaata siit

• Mai lõpus ilmub Läti, Vene ja Soome sihtturule suunatud lastega reisivatele peredele 
mõeldud e-uudiskiri. Uudiskirjas tutvustatakse lastega peredele sobivaid atraktsioone ning eriti 

lastesõbralike majutus- ja toitlustuskohti Tartus ning Lõuna-Eestis.

Turismiprofessionaalile

Valgevene reisikorraldajad külastasid Lõuna-
Eestit 
21-24. aprillil külastas SA Valgamaa 
Arenguagentuuri kutsel Valgamaad ja Lõuna-
Eestit 40 Valgevene reisikorraldajat.
Koostöös Eesti Valgevene saatkonna ning 
SA-ga Lõuna-Eesti Turism toimus 17. märtsil 
Minskis juba teist korda turismisihtkoha 
seminar Valgevene reisikorraldajatele. SA 
Valgamaa Arenguagentuuri juhataja Rein Org 
ütles: „Minskis sai kokku lepitud, et esimene 



reiskorraldajate grupp on valmis Valgamaale tulema juba aprillis. SA Lõuna-Eesti Turism korraldab 
mais ja septembris kogu Lõuna-Eestit hõlmavad tootetutvustusreisid, kuid praegu oli meil 
võimalik peatähelepanu just Valgamaa võimalustele pöörata.”
Valgamaa turismiarendusjuhi Ene Reedi sõnul valiti Valgamaa Arenguagentuuri eestvedamisel 
koostöös ettevõtjatega külastatavateks objektideks võimalikult eripalgelised kohad, et näidata 
meie maakonna turismiettevõtete võimalusi nii aktiivse-, kultuuri- kui perepuhkuse osas; 
sportimise ning spordilaagrite pidamiseks sobivat taristut. Külastati Valga Külastuskeskust, hotelli 
Metsis, Barclay de Tolly mausoleumi. Valga Militaarteemapargi juhendamisel mängiti maha 
näidislahing Sooru kaevikutes, mis tekitas palju elevust ja sai rohkelt kiidusõnu. Otepää piirkonnas 
külastati Turismiinfokeskust, Kuutsemäe suusakeskust, Golfikeskust, Tehvandit, Pühajärve 
SPAd ning Väike-Trommi turismitalu. Enamus külastajatest olid vaimustunud Loodusturism OÜ 
poolt pakutud maastikutõukeratta sõidust ning ööbimist Sangaste lossis hinnati väga kõrgelt. 
Koostööseminaril tutvustati Valgamaal toimuvaid traditsioonilisi sündmusi ning talvepuhkuse 
võimalusi.
Turismibüroo „KolorLend” spetsialisti Valeryja Charnamortsava sõnul on nende klientideks 
kultuurihuvilised ning Eestis tahaksid nad näidata meie kirikuid, töökorras oreleid ja muid 
kultuuriobjekte, samuti äratas suurt huvi Eesti Lipu saamislooga seonduv.
Korraldaja Tatsiana Makaranka tänas kõikide osalejate nimel grupiga kõik päevad koos 
viibinud Valgamaa Arenguagentuuri juhti Rein Orgu suurepärase vastuvõtu ning juhi poolse 
isikliku tähelepanu eest. Tema sõnul avastasid nad enda jaoks täiesti uutmoodi Eesti. Enamus 
reisikorraldajatest olid külastanud Tallinnat ja Tartut, kuid Valgamaal nägid nad väga palju uusi 
ja põnevaid koostöövõimalusi – põnevat ja imeilusat loodust, heas korras teid, aktiivse puhkuse 
võimalusi ning kogesid suurepärast ja sooja vastuvõttu. Tagasisidest selgus, et 96% osalejatest 
jäid visiidiga väga rahule ning enam kui 80% arvab, et hakkab tulevikus Valgamaale ja Lõuna-
Eestisse reise korraldama. 
Valgevene reisikorraldajate visiiti rahastati Euroopa Regionaalarengu fond projekti nr EU49197 
„Valga maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi” abiga.

Rohkem infot:
Teet Reedi
Projektijuht 
Tel: 5059086 teet.reedi@gmail.com 
SA Valgamaa Arenguagentuur 

Selgusid Põlvamaa Meenekonkurss 2016 
võidutööd 
SA Põlvamaa Arenduskeskus koostöös Põlva 
Maavalitsuse ja Põlvamaa Omavalitsuste 
Liiduga kuulutasid veebruari keskpaigas välja 
Põlvamaa meenekonkursi, et leida maakonna 
esindusorganisatsioonidele esindusmeene 
ning Põlvamaad külastavatele turistidele 
turismimeene. Konkursile oodati omanäolisi 
ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel 
oli kasutatud piirkonnale omaseid materjale, 
motiive ja sümboolikat. Konkursi eesmärk 
oli suurendada Põlvamaaga seotud meenete 
valikut ning edendada väikeettevõtlust.
Meenekonkurss oli edukas: laekus 89 erinevat tööd, neist 34 esindusmeene kategooriasse ja 55 
turismimeene kategooriasse. Erinevaid osalejaid oli 43. Konkursile esitatud tööd olid hästi läbi 
mõeldud ja ilmselt saab paljudest hea kaup poodides.



Esindusmeene kategoorias võitis album “Põlvamaa - rohelisem elu” (autor Marget Rüütli) ning 
turismimeene kategoorias sai auhinna küünlakollektsioon “the wood series” (autoriks Wiera 
Natural OÜ). Kummagi kategooria auhinnafondi suurus on 500 euro väärtuses meenete tellimust. 
Lisaks pandi välja ka mitmeid eripreemiaid. 
Pikem artikkel: http://bit.ly/1rw2Pem 

Tartut ja Lõuna-Eestit saab nüüdsest tutvustada 
ühtse visuaaliga 
SA Tartumaa Turismi, Tartu linna ja SA Lõuna-
Eesti Turismi koostöös on valminud ühtse 
visuaaliga esitluspõhi, mis loob efektse kuvandi 
kogu regioonist. See võimaldab Tartu ja Lõuna-
Eesti arendusorganisatsioonidel, ettevõtjatel, 
ettevõtluse tugistruktuuridel, sündmuste 
korraldajatel jt mugavalt kasutada ühtset 
visuaali Tartu ja Lõuna-Eesti tutvustamisel nii 

siin- kui sealpool riigipiire. Disainiagentuuri LooLoo poolt kujundatud esitluspõhjas on kasutatud 
olulisemaid elemente/sümboleid nii Tartust, Tartumaalt kui mujalt Lõuna-Eestist. Slaidid on 
inspireeritud Tartumaa messistendi seinakujundusest ja sellel kasutatud elementidest. Esitlus 
sisaldab sümboleid koondavaid ava- ja lõpuslaide ning spetsiaalsed teksti- ja fotoslaide, mis 
muudavad esitluse paindlikuks ja erinevate esitajate vajadustele kohanduvaks. 
Presentatsioonipõhja kasutamise soovi korral palun võtke ühendust SA Tartumaa Turismi või SA 
Lõuna-Eesti Turismiga.
Lähem info: Sille Siniavski, SA Tartumaa Turism turundusspetsialist, sille.siniavski@visittartu.
com, tel: 5326 9353.

Jõgevamaa meenete konkurss 2016 
Reedel 29.04 lõpetati pidulikult Jõgevamaa 
meenete konkurss, kus tänati osalejaid ja 
premeeriti parimaid. Jõgevamaa meenete 
konkurss kuulutati välja 01.02. ja lõppes 
31.03.2016, ehk siis oma töid sai esitada 2 kuud. 
Oma töid esitama olid oodatud kõik Jõgevamaa 
loomeinimesed ja käsitöömeistrid. Suunatud 
oligi see konkurss oma maakonna inimestele, 
et saaksime üldse teada, palju meil selliseid 
inimesi on ja mida nad teevad. Töid sai esitada 
mitmes kategoorias: I kategooria- kuni 10 EUR 
meene, II kategooria- 10 EUR + meene, söödav 
meene ning Kalevipoja temaatiline meene. Töid 
laekus 14 käsitöömeistrilt ning meeneid kokku oli 38 tk. Käsitöömeistrite töid saab vaadata Avasta 
Jõgevamaad Facebooki lehel ning visitjogeva.com kodulehel. Paljude meistrite tööd tulevad 
müüki Jõgevamaa TIK-i, Põltsamaa TIP-i ning Kuremaa veskis asuvasse käsitööpoodi.

Jõgevamaa õppereis
Jõgevamaa turismitegijad käisid 2-3.05 oma maakonnas tutvumas uute ja värskete 
turismiobjektidega ning turismialast koostööd arendamas. Õppereisil osales 24 inimest ja 
osalejaid oli nii toitlustustest, muuseumitest, majutustest, aktiivse puhkuse pakkujad kui ka giidid. 
Kogu reisi vältel väisati 13 objekti ning teise päeva hommikul oli ka väikene loovuskoolitus Harald 
Lepiski poolt. Osalejad jäid õppereisiga väga rahule ning nentisid, et reisil saadud teadmised 
aitavad neid igapäeva töödes ja tegemistes.



Mai, juuni ja juuli alguse sündmused Lõuna-Eestis

14.05. Muuseumiöö „Öös on laineid“, üle Eesti
Kord aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed 
tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd.
2016. aastal on Eesti muuseumid merekultuuri-aastast inspireerituna sündmuse teemaks valinud 
“Öös on laineid”. Laineid võib tõlgendada väga erinevalt – merelainete kõrval on olemas ju moe- 
ja trendi-, valguse- ja helilained.
Lähem info: http://programm.muuseumioo.ee/ 

15.05 Jakobsoni Talupäev, Vaiatu park, Jõgevamaa 
Talupäeval kaubeldakse istikutega, taimedega, taimekaitsevahenditega, väetistega ja 
aiatööriistadega, käsitöö ja kunstiesemetega, talutoodanguga, seemnetega ning muu huvitava 
kraamiga. Päeva ilmestab eeskava ja vabas õhus toimuv õpituba.
Osa saab võtta ka talupäeval toimuvast Jakobsoni piiraka konkursist. Lähem info: https://www.
facebook.com/events/985786914808404/

19.05. Võru-Väimela maanteejooks, Võrust mööda Põlva maantee äärset Võru-Väimela 
kergliiklusteed üle ringtee ja Kirumpää silla Väimela teeristini, sealt paremale kuni Väimela 
staadionini. Jooks lõppeb Väimela staadionil. Raja pikkus ~ 6 km, vahefiniš Kirumpää silla 
Väimela-poolses otsas. Osavõtjad saavad soovi korral saata isiklikud esemed stardist finišipaika 
korraldajate pakibussiga. Võimalus kasutada pesemisvõimalust Väimela Tervisekeskuses. 
Lähem info: https://www.facebook.com/vorumaa.jooksusari/

20.-22.05 Roheliste Rattaretk “Kuidas elad 
Põltsamaa ?” 
Traditsiooniline Roheliste Rattaretk saab 2016a. 
toimuma Põltsamaal. Kokku tulevad üle Eesti 
rattasõbrad, et veeta 3 päeva sõites ja nautides 
loodust ning head seltskonda.
Lähem info: www.rattaretked.ee

21.-22.05. Muusika- ja keskkonnafestival MAI, 
Ähijärve küla, Antsla vald 
Karula Rahvuspargis maalilise Ähijärve rannal, 
saavad külalised ööpäeva jooksul osa piirkonna kaunist loodusest ja eluolust, kohalikust toidust 
ning heast muusikast. Toimuvad jalgsi- ja jalgrattamatkad, huvitavad loengud ja õpitoad. Ähijärv 
ootab aga esimesi ujujaid ning paadimehed viivad järvele päikeseloojangut nautima. MAI on 
esimene osa suuremast festivalide sarjast “Lõuna-Eesti 12 kuud”. Igal aastal rändab festival 
mööda kauneid Lõuna- Eesti paiku läbi muutuvate aastaaegade.
Lähem info: http://auspaus.ee/mai/

21.05. Urbanipäeva laat, Urvaste kirikupark, Võrumaa. Hoburetked, koduveinikonkurss, istikud, 
käsitöö ja talukaup. Pajupilli ja looduskunsti õpitoad – Lauri Õunapuu ja MTÜ Hinokad. Esinevad 
Urvaste külakapell ja rahvatantsijad, kell 11 Curly Strings.
Lähem info: http://www.urvasteseltsimaja.ee/

21.05 IV Jõgeva Rattaralli, Jõgeva Hea rattasõber, tule sõitma Jõgevamaa mitmekülgsetele 
teedele, kus on võimalik võtta nii tõuse, nautida voortel kiireid laskumisi kui ka rohelust Kuremaa 
järvega piirnevatel põllu- ja metsavaheteedel. Kavas kaks distantsi 110 km ja 50,5 km. 
Lähem info: www.jogevarattaralli.ee



21.05 kell 9.00-15.00 Vastse-Kuuste kevadlaat-talupäev. 
Istikud, seemned, rohevahetus, käsitöö, talutooted, vanakraami täika, õpitoad, batuudid, õnneloos, 
laadasöögid-joogid, miniloomad Ranna Rantšost, tsirkus, meeleolukas kultuuriprogramm jpm. 

Lähem info: http://vastse-kuuste.kovtp.ee/

21.05 Josephine lillepidu, Alatskivi loss, 
Tartumaa 
20.mail 1880 aastal, kauni paruniproua 
Josephine sünnipäeval, pandi Alatskivi lossile 
nurgakivi. Lillepeol on aiandus- ja käsitöölaat, 
rohevahetus, lilleteemalised õpitoad. Fotograaf 
teeb ilupilte kaunitest daamidest, peentest 
preilidest, nooblitest noorhärradest lillede ja 
kübaratega. Pidu algab kell 10 ja kestab 17ni. 
Õpitubadesse on soovituslik ette registreerida. 
Lähem info: http://alatskiviloss.ee/est/
kalender/21/05/2016/ 

21. 05. Valgamaa laulupidu Valga muuseumi hoovis 
Valgamaa laulupeo repertuaar pärineb Eesti teatri- ja filmimuusikast. Lisaks laule Valgamaa 
laulukooride lavale toodud muusikalistest etendustest. 
Lähem info: www.valgalv.ee

21.05. Rahvusvaheline vanavara- ja käsitöölaat, Valga Militaarteemapark 
Militaarmuuseumi õuel kaubeldakse vanavara ja käsitööesemetega. Oodatud on ka taimede ja 
istikute müüjad ning koduse toidukauba pakkujad. 
Lähem info: www.isamaalinemuuseum.ee

21.05. Rohevahetus, Seto Talumuuseum, Värskas 
Sel päeval saavad huvilised omavahel istikuid vahetada. Kes soovib tomatitaime kurgitaime vastu, 
kes kapsataime peeditaime vastu, aga vahetada võib ka muid aiatarvikuid. Tulge kaupa tegema 
ning muuseumi perenaiselt uurima, kuidas Setomaal vanasti peenramaa ja iluaed seatud oli. 
Lähem info Seto talumuuseumist: www.setomuuseum.ee

22.05. Meie Liigume II Tõrva kevadduatlon Eesti karikasarja etapp, Tõrva 
Meie Liigume II Tõrva kevadduatlon Eesti karikasarja III etapp.
Võistluskeskus paikneb Tõrva Gümnaasiumi juures. Võistluse I start saab alguse kell 13.00. Üritust 
korraldavad Eesti Triatloni Liit, Meie Liigume, Tõrva Spordiselts ja Mulgimaa Spordiklubi. 
Lähem info: www.meieliigume.ee

27.-28.05. Tour of Estonia, Tallinn-Tartu 
Tour of Estonia ehk Eestimaa velotuur on rahvusvaheline eliitratturite võistlus, mis tutvustab 
Eestimaa linnu ja külasid, ilusat loodust ja kauneid paiku läbi proffide võidusõidu. Tour of Estonia 
on kantud rahvusvahelise jalgrattaliidu UCI võistluskalendrisse. Tuur saab alguse Tallinnast ning 
lõpeb Tartus.
Lähem info: www.tourofestonia.ee

27.-28.05. Võrtsjärve Suvefest 2016, Ulge puhkeala Kolga-Jaani vald 
Eesti pidu kolmel laval. Esinevad Smilers, 2 Quick Start, Tanel Padar and The Sun, Terminaator, 
Hellad Velled jt. 
Lähem info: www.suvefest.ee



28.05. Uma Pido, Põlva Intsikurmu laululava 
Uma Pido on võrukeelne laulu- ja rahvapidu ja seda võib nimetada ka võrukeste ülemaailmseks 
kokkutulekuks. Peo repertuaari kuuluvad nii rahvalikud laulud, regilaulud kui ka spetsiaalselt Uma 
Pidoks loodud autorilooming. Uma Peo päevasteks sündmusteks on käsitöölaat, esinemised 
vabalaval ja regilaulutuba. Lähem info: www.umapido.ee

28.05. Valgamaa Tantsupidu, Valga 
Tantsupidu algab Kesk tänaval folkloorsete tantsudega. Ühises rongkäigus liigutakse staadionile, 
kus toimub tantsupeo etendus. Osalema on oodatu üle tuhande tantsija ja võimleja
Lähem info: eha.mandel@rahvakultuur.ee, www.valgamaa.ee

29.05. 35. Tartu Rattaralli, Tartu 
Tartu Rattaralli on Ida-Euroopa suurim 
maanteeratturite võidusõit. Selle programm 
hõlmab ühtlasi Tartu Rattaralli lastesõite, 
mis on maailma suurimaks lastele mõeldud 
rattaürituseks.
35. Tartu Rattaralli toimub 29. mail 2016. Tartu 
Rattaralli stardi- ja finišipaik on traditsiooniliselt 
Tartu kesklinnas, Turu tänaval.
Lähem info: www.tartumaraton.ee

29.05. Tartumaa Tantsupidu„Hingepuu“, Raadi mõisapark
Mai lõpus toimuv Tartumaa tantsupidu „Hingepuu“ räägib inimeseks olemise rõõmudest ja 
muredest. Maakonna erinevas vanuses tantsijad toovad Raadi mõisapargis vaatajate ette 
loo looduse ja inimese vahelistest sidemetest. Uue ilmakodaniku sünniga algab ka hingepuu 
elutsükkel. See on leping loodusega: meie hoolitseme sinu eest, ehk hoolitsed sina ka meie lapse 
eest.
Lähem info: https://trltegijad.wordpress.com/

29.05. Suviste käsitöö- ja maalaat, Värska 
Laada märksõnadeks on käsitöö, maakaup, 
seto toit, istikud, kultuuriprogramm. See on 
hea võimalus tutvuda seto käsitööga ja kohalike 
ettevõtjatega ning kuulata - vaadata seto 
leelokoore, rahvatantsijaid ja pillimehi. Algus 
kell 9.00. 
Lähem info: www.verska.ee/kalender

JUUNI

01.06.Treski Küüni suve avapidu Treski küla, Silla talu, Värska vald, Põlvamaa 
Esinevad: ZETOD, LÕÕTSAVÄGILASED ja NEDSAJA KÜLA BÄND !
Treski Küün avab oma suve mõnusalt sumiseva ja eranditult hea meeleoluga peoga, kus saab 
mõnusa muusika järele tantsida, lõkke ääres laulda, kohalikku toidukultuuri nautida ning maal 
olemisest inpiratsiooni saada. Lisaks veereb ringi ka Seto Suksu Seikluste vanker ning tsõõrikuid 
keerutab DJ Maale Elama.
Piiratud arv pileteid PILETILEVIST – 12€
Setomaa turismiinfopunktist 10€ (asub Värska vallamajas) Kohapeal 15€
Grupipileti broneerimine (alates 10 inimest, 9€/inimene) – treskikyyn@gmail.com Lähem info: 
www.visitsetomaa.ee 



1.06. Lastekaitsepäev 2016 - “Õues õppida on 
mõnus - Näoga mere poole”, Tartu kesklinn 
Lille Maja noortekeskus ootab kolmapäeval, 1. 
juunil, kõiki Tartu lapsi kesklinna, et veeta enne 
suvevaheajale minekut lõbus ja hariv õuesõppe-
päev. 
Lähem info: http://www.lille.tartu.ee/index.
php?page=subpages&parent_id=14

1.06. Perepäev Seto talumuuseumis, Värska vald 
Suvehooaja alguse tähistamine muuseumi 2016 
suvehooaja näituse avamise, mängude, muusika ja pannkookidega. 
Lähem info: Seto talumuuseumist: www.setomuuseum.ee

2.-4.06. Improteater IMPEERIUM, Vana-Antsla 
Teatriait, Antsla vald, Võrumaa. 
Etenduste algus kell 19. 2.juunil on külalisesineja 
Veiko Täär, 3.juunil Elina Reinold ja 4.juunil Inga 
Lunge. 
Lähem info: www.kultuurikava.ee/places/vana-
antsla-teatriait

3.-4.06. Hea kodu päevad, Räpina 
Sündmus leiab aset Räpina mõisas. Hea kodu 
päevade raames toimub aiandus- ja hea kodu 
teemaline konverents, mess-laat, erinevad 
töötoad, ekskursioonid ja traditsiooniks saanud 
rahvusvahelise käsitöö palkmajaehitajate 
kutsevõistlus, kus igal aastal selgub parim 
käsitöö palkmajaehitaja. Erinevaid tegevusi 
jätkub nii suurtele kui väikestele. Tasuta! 
Lähem info: http://räpina.ee/et/hea-kodu-
paevad/

3.06. Obinitsa muuseumi sünnipäev, Obinitsa muuseum 
Sünnipäeva puhul avatakse näitus “Ümberringi majanäitus”. See on kunstinäitus, kus 

kirjad(mustrid) sõnas ja pildis on sätitud ümber 
muuseumimaja. Näitus on inspireeritud seto 
tekstiilidest. Kõik külalised saavad osaleda 
mustri loomisel!
Lähem info: www.obinitsamuuseum.ee

3.-5.06. Viljandi Hansapäevad, Viljandi 
Hansapäevade raames toimuvad käsitöölaat, 
kontserdid, etendused, kunstihoov. Tegevusi nii 
lastele kui täiskasvanutele.
Lähem info: www.hansa.viljandi.ee



3.-5.06. Otepää Jooksutuur, Otepää ümbrus 
Kolme päeva jooksul joostakse Otepää 
ümbruses maratonidistants, esimene avaetapp 
on Tehvandi staadioni radadel, teine päev 
kulgeb 17 km rada ümber Pühajärve ning tuur 
lõpeb Kekkose radadel Käärikul.
Lähem info: www.otepaajooksutuur.ee

3.-30.06. Obinitsa Seto Muuseumitarõ 
sünnipäevüritused. Meremäe vald, Võrumaa. 
Avatakse näitus ”Ümberringi majanäitus”. 
Näitus on inspireeritud seto tekstiilidest. Kõik külalised saavad osaleda mustri loomisel.
Lähem info: www.facebook.com/obinitsaseto.muuseumitaro

4.06. IV Mulgi pidu, Paistu 
IV Mulgi Pidu - kokku enam kui 1500 esinejat. 
Toimuvad laat, rongkäik, kontsert, hilisõhtul 
simman jm. 
Lähem info: www.mulgimaa.ee 

4.06. Eesti lipu 132.aastapäeva tähistamine, 
Lipuväljak, Otepää 
Lipupäeva tähistatakse piduliku rongkäiguga 
Lipuväljakult Kirikumõisa, Kirikumõisas lipu 
heistkamise, kõnede ja tervitustega. Päeva 

lõpetab Otepää Maarja kirikus pidulik kontsert- 
jumalateenistus. Esineb Narva linna Sümfooniaorkester.
Lähem info: www.otepaa.ee

4.06. Suve alguse festival Piirissaarel, Piirissaar 
Festivali raames esineb Vene koorimuusika tippkollektiiv Sudarushki, lisaks toimub Piirissaare 
esimese rammumehe valimine, Tartumaa Tervisetoa abil tervist ja turvalisust tutvustavad 
tegevused. 
Festivali aja teeb Piirissaarele lisareisi parvlaev Koidula ning lisaks sõidab ka lõdi Jõmmu! Festivali 
toetavad Tartumaa Spordiliit, AS Latikas, Tartumaa Tervisetuba, Eesti Rahva Ühisabi
Lähem info: https://www.facebook.com/events/1759206020981867/

4.-5.06. Eesti Lennupäevad, Veskiorg, Lange 
Eesti Lennupäevad on suurim lennunduse 
vabaõhuüritus Eestis, mis toimub Eesti 
Lennundusmuuseumi territooriumil ja selle 
õhuruumis. Lennunduspäevadele on oodatud 
uudistama kõik lennundushuvilised igas 
vanuses!
Lähem info: www.lennundusmuuseum.ee 

4.-5.06. Festival ”Emajõe bluus”, Tartu
Festival Emajõe Bluus toimub 5. korda. Viie 
aastaga on festival kosunud märkimisväärseks 
muusikasündmuseks - kuulub Baltikumi bluusifestivalide esiviisikusse. Festivali programmis on 

Foto: Mulgi pidu. Allikas Puhkaeestis.ee

Foto: Eesti Lennupäevad. Allikas: puhkaeestis.ee



ka õpitoad, näitused ja mõlemal päeval öine jämm Diamonds & Rust Cafe-s (Atlantis), algusega 
kl 23:00. Öisele jämmile sissepääs tasuta!

Eelkontserdid toimuvad Tartu Bluusiklubi ettevõtmisel Atlantise ees (3.06.2016 kl 18:00) ja mujal. 
Muusikat on võimalik kuulda ka tänavatel ja välikohvikutes. 
Lähem info: www.emajoebluus.eu

5.06. Lõuna-Eesti memme-taadi pidu, Põlva Intsikurmu. Osalevad Viljandi, Valga, Võru ja Põlva 
maakonna tantsijad ja lauljad. 
Lähem info: www.polvamaa.ee

5.06. kell 11:00-16:00 Maitse- ja teetaimede kasvatamise ning kasutamise teabepäev 
Süvahavva Loodustalus Põlvamaal. Lähem info: www.syvahavva.ee

8.-11.06. Soome-ugri filmifestival FUFF III, Tsiistre, Misso 
Kavas filmid soome-ugri autoritelt. Esinejad ja külalisi on mitmelt poolt Eestist ja mujalt soome-
ugri aladelt. 
Lähem info: www.fuff.ee 

8.-12.06. Valga/Valka kaksiklinnade festival 
”Helisev Liivimaa”, Valga
Festivali ajal toimub linnas palju huvitavat 
igale eale - traditsiooniline paadiralli Pedeli 
jõel, Liivimaa laat, võrride võidusõit ja 
trikimootorrataste võistlus on vaid mõned 
näited ürituste pikast reast. 
Lähem info: www.valgalv.ee 

10.06. Kirikute Öö, Tartumaa 
Kirikute Öö pakub laiemale avalikkusele 
võimalust külastada kirikuid, saada rohkem 

teada nende kultuurilisest väärtusest ja tutvuda kristlusega muusika, kunsti, kohtumiste ja 
kogemuste läbi.
Lähem info: www.kirikuteoo.ee

10.06. Luikjärve talu lahtiste uste päev, Tobrova 
küla, Meremäe vald, Võrumaa. Luikjärve 
kindlustalu oma kinnise moro ja kõrgete 
väravatega on üks Setomaal terviklikumalt 
säilinud eripärase taluarhitektuuri näide.
Lähem info: www.obinitsamuuseum.ee

10.-11.06. Põlva Päevad, Põlva linn ja vald 
Põlvamaa 
Põlva päevade raames toimub laat, 
puhkpilliorekstri äratusmäng, simman, 
motoriseerimata sõidukite mäestlaskumine jm.
Lähem info: http://www.polva.ee/polvapaevad

Foto: Valga-Valka kaksiklinnad. Allikas Puhkaeestis.ee



11.06. Rõuge rattamaraton, Rõuge, Võrumaa. 
Eesti Maastikurattasarja 7. etapp. Põnev 
rattamaraton mööda keerulisi-kurvilisi-mägiseid 
Haanjamaa radu.
Lähem info: www.rattamaratonid.ee

10.06, Luikjärve talu lahtiste uste päev, Tobrova 
küla, Meremäe vald 
Luikjärve kindlustalu oma kinnise moro ja 
kõrgete väravatega on üks terviklikumalt 
säilinud Setomaa eripärase taluarhitektuuri 

näiteid. Luikjärve talu on veel ehitusjärgus ja tavapäraselt tavakülastajatele suletud.
Sel päeval tutvustatakse talus tehtud taastamistöid ning toimuvad traditsiooniliste töövõtete 
õpitoad vabas õhus. Osalejad õpivad või tuletavad meelde, kuidas käib vikatiga niitmine, 
luiskamine ja tsagamine, naiste näputöö ning milliste mänguasjadega vanasti lapsed mängisid.
Lisainfo Obinitsa muuseumist: http://www.obinitsamuuseum.ee või http://vald.meremae.ee/
event/2643/ 

11.06 Naboika ehk kangatrüki päev, Peipsimaa 
Külastuskeskus, Kolkja, Tartumaa 
Naboika päeval saavad osaleda lapsed ja 
täiskasvanud erinevates õpitubades:puidust 
trükipaku valmistamine, sinilniku ja naboika 
töötuba, mustrirulli meistriklass. Kuulata saab 
loenguid kangatrükkimise ajaloost Peipsimaal. 
Galeriis avatakse Kolkja laste ja noorte näitus 
kangatrüki katsetustest.
Lähem info: http://www.sibulatee.ee/
sundmus/naboika/

11.06. Mooste mõisapäev “Mooste mõisakool 250”, Mooste mõis, Põlvamaa. Mõisahooaja 
avamissündmus: hoovikohvikud, kontserdid, õpitoad, ekskursioonid. Kavas: kostümeeritud 
rongkäik bussijaamast mööda alleed mõisa peahoone juurde koos puhkpilliorkestriga; Henry 
Laks´i kontsert “Kaunimad laulud” peahoone saalis; jooks ümber Mooste järve Viinavabriku 
ja Tervisekeskuse auhindadele; teatrietendus “Moos(t)ekatsi” Veskiteatris; Mooste kooli 250 
aastapäevale pühendatud aktus mõisa saalis; ekskursioonid mõisas; õhtul vilistlaste tantsupidu 
Folgikojas. Kohvikutepäeval võõrustavad külalisi Tervisekohvik, Lastekohvik, Linnulaulukohvik, 
Teatrikohvik, Pannkoogila, Viinameistrite klassika, Koolimajas heategevuslik kohvik, mille tulu 
läheb kooli juurde väikese spordiplatsi rajamiseks.
Lähem info: www.moostemois.ee

11.06 Liivimaa Laat, Valga 
Laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks meelelahutusürituseks oma 
kultuuriprogrammi, ostu- müügi võimaluste, loterii ja lastele erinevate atraktsioonide ning palju 
muuga. 
Lähem info: www.valga.ee

11.06. Valga linna 432. asutamisaastapäeva tähistamine, Valga 
Kaksiklinn pidutseb täie hooga ja tähistab oma 432. sünnipäeva ning Valga linna esmamainimise 
730. aastapäeva.



Tähtpäevade tähistamiseks täitub linnaruum viie päeva jooksul laulu, tantsu ja taaskohtumiste 
rõõmuhõisetega: toimub hulgaliselt erižanrilisi kontserte, näituste avamisi, spordivõistlusi ja 
erinevaid lustakaid pereüritusi. Loomulikult ei jää toimumata ka Liivimaa laat Valga kesklinnas. 
www.valga.ee

11.06. Tõrva kodukohvikute päev, Tõrva Temaatilised pop-up kohvikud üle Tõrva linna 
Lähem info: https://www.facebook.com/kohvikutepaevtorvas

11.06-31.08 Voronja galerii kolmas hooaeg, näitus “Eesti otsib sektijuhti”, Varnja
Kolmanda suvehooaja näituse teemaks on religioon ning sel korral paneb näituse kokku Sandra 
Jõgeva. Näitus tegeleb küsimusega, kuidas inimesed jõuavad religioonini ning kuidas nad satuvad 
sellistesse kooslustesse ja kogukondadesse, mida kõrvalseisjad võivad mõnikord nimetada ka 
sektideks. Voronja galerii on avatud 11. juunist – 31. augustini, kolmapäevast pühapäevani kl 
12-18.
Lähem info: www.facebook.com/voronjagalerii

11.06. Wow Run, Tartu 
Wow Run on 5 km pikkune jooksuüritus, 
mille teeb erakordseks pulbervärvide 
kasutamine. Iga kilomeetri järel visatakse 
osavõtjaid loodussõbralike ning täiesti ohutute 
pulbervärvidega. Osa Wow Run-i tulust läheb 
heategevuseks!
Lähem info: www.wowrun.ee 

11.06 Kõivualutse laadapäev, 
Ihamaru, Postitee Põlvamaa 

Kõivualutse laadapäev toimub vana Postitee äärsel neljarealisel kasealleel. Lisaks laadale toimub 
rahvalik pidu, kus saavad kokku vanad ja noored kaugemalt ning lähemalt.
Nimetatud kaseallee on Ihamaru küla ilusaks sümboliks olnud aastakümneid.
Kõivualuste laadapäev pühitseb ja tunnustab rahavaliku peoga seda ligi pooleteist kilomeetri 
pikkust teelõiku tantsu, tralli, jõukatsumiste, mõõduvõtmiste, kauplemise ja toidupoolisega. 
Lähem info: www.ihamaru.eu 
Koordinaadid: 58°3’14’’N 26°53’48’’E

11.-12.06 ja 15.-19.06 Lutsu Teatri suvelavastus „Täiesti salajane’“ Lutsu külas,
Põlvamaal. Heiki Vilepi hirmnaljakas Bondilugu. Lähem info: Fb: Lutsu Teater.
Koordinaadid: Lutsu külaplats, 58°2’43’’N 27°9’9’’E

12.06. II Eesti Naiste Tantsupidu “MeheLugu”, Jõgeva 
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on lugu 
mehest ja naisest: sellest, kuidas mehed näevad 
naisi ja naised mehi. Tantsulavastuses põrkuvad 
kaks maailma – avatud ja elurõõmus ning 
suletud ja kibestunud. See on lugu, milles on 
kirge ja armastust, aga ka viha ja põlgust. Lugu 
aitavad jutustada Ivo Linna ja Tiit Sukk.
Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. aasta Eesti 
suurimaks rahvakultuuripeoks. Etenduse 
lavastab mitmete üldtantsupidude lavastaja ja 
liigijuht Ülo Luht ning selles lööb kaasa üle 5000 



tantsija. Pealtvaatajaid ootame pidu nautima ligi 7000. 
Peo muusikajuht on Toomas Lunge ja tekstide autor Heiki Vilep. 
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu toimub Jõgeva linna staadionil 12. juunil. Lähem info: www.
naistetantsupidu.ee 

16.06.-25.08. Muusikasuvi Antoniuse õues, Tartu 
Sumedate suveõhtute muusika pakub parimat meelelahutust Antoniuse õues, kus kogu suve 
vältel saab nautida heatasemelisi kontserte.
Lähem info: www.facebook.com/muusikasuvi

17.06. Pärimustantsuõhtu August Teppo Lõõtsatalus, Loosu küla, Võtu vald, Võrumaa. Tantsuks 
mängivad Võru Muusikakooli lõõtspilliõpilased ja Toomas Ojasaar. 
Lähem info: www.lootsatalu.ee

17.-19.06. Otepää Tour 2016, Otepää, Valgamaa. Rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek 
Annimatsi kämpingus. www.mcotepaa.ee

18.06 Sõirapäev Saatses, Saatse Seto Muuseum, Saatse Põlvamaa 
Traditsiooniline sõirapäev tutvustab Saatse piirkonda kui rahvapäraselt nimetatud 
“kohupiimanulka”. Muuseumis keedetakse sõira ning toimub parima sõirameistrivõistlus. 
Külalised saavad maitsta Saatse nulga sõira, õppida ise sõira valmistama ning valida välja selle 
aasta parima sõirameistri ning huvitavama sõira pakendi. Kohapeal käsitöö- ja talukaupade laat, 
meisterdamisnurk, tegevused lastele ning õpitoad kohupiimatoitudest piima separeerimiseni. 
Muuseumi õuel on avatud OÜ Toomemäe talu kodukohvik, mis pakub kohupiimast tehtud 
setopäraseid suupisteid spetsiaalselt sõirapäeva auks. Algus kell 11.00.
Muuseumi ekspositsiooni külastuse hind 2€, sooduspilet 1 €. Sõirapäeva tegevused muuseumi 
õuel tasuta. Sõirapäev lõpeb kell 16:00 parima sõirameistri välja kuulutamisega. Lähem info: 
www.setomuuseum.ee

18.-19.06. Vastseliina XXII Maarahva Laat, 
Vastseliina, Võrumaa. 
Ühel juuni nädalavahetusel muutub Vastseliina 
traditsiooniliselt Eesti laadapealinnaks. Kahe 
aastakümne jooksul on laat kasvanud ning 
kauplejaid tuleb ka väljaspoolt Eestit. Lisaks 
kauplemisele pakub laadarahvas külastajatele 
kahe päeva jooksul tihedat kultuuriprogrammi.
Lähem info: www.vastseliina.ee/laat 5096301 

19.06. Mulgi Rattaralli, Viljandi linna ja valla maanteed 
Lähem info: www.rattaklubi.ee; http://mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-06-19/mulgi- 
rattaralli/

20.06 Suvistepüha e troitsa Luhamaal, Luhamaa, Misso vald Võrumaa 
Setomaal Luhamaa piirkonna olulisim kirikupüha algab teenistusega suvistepüha järgsel 
esmaspäeval 20. juunil, seejärel suheldakse omaste haudadel ning kogunevad kohalikud 
pillimehed ja leelotajad, et ühist kirmast ehk külapidu pidada. Külalistel palume tulla väikeste 
gruppidena ja austada kohalikke kombeid. 
Lähem info: www.setomaa.ee

Foto: Vastseliina Maarahva Laat. Allikas puhkaeestis.ee



23.06 Ahja Saunaralli 2016, Ahja Põlvamaa 
Toimub kolmas Ahja saunaralli. Võistlevad 3-5 liikmelised võistkonnad. Võistkonda saab kuuluda 
alates 15. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole.Võistkonnad peavad kaardi abil leidma üles saunad, 
kus neid ootavad külalislahked sauna omanikud. Vahemaade läbimiseks on ajalik auto. Igas 
saunas peaks leili võtma ~5 minutit ning lisaks täitma ka ühe ülesande.
Võistkonnale toob edu stiil, ülesannete lahendamise täpsus ja kiirus. 
Lähem info: tel 511 4382

24. 06,Ümber Pullijärve jooks, Misso vald 
Traditsiooniline pikamaajooksusari, distants 7,4 km. Oodatud on jooksuharrastajaid üle Eesti. 
Lisainfo: www.voruspordikeskus.ee

24.06 kell 22.00-05.00 Matk päikseloojangust päiksetõusuni. Start Põlva järve rannast. Info: tel 
526 8715, http://www.matkaja.ee

24.06. Käsitsi heinaniitmise võistlus, Haanja 
vallas, Plaanil 
Traditsioonilist käsitsi henaniitmise võistlust 
korraldab kohalik kogukond. Sel aastal 
korraldatakse võistlust juba 19. korda
Lähim info: http://www.plaanikotus.eu/Kasitsi-
heinaniitmisvoistlus

25.06. Suislepa paadipäev. Suislepa paadisadam, Tarvastu vald, Viljandimaa Toimuvad 
mudelpaatide võistlus, igamehe paadiralli, paatide jõeparaad ja spordivõistlused. Esinevad Üllar 
Jörberg, Elina Born, Traffic ja Tom Cats.
Lähem info: 
http://mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-06-25/suislepa-paadipaev/

25.06. Pärlijõe tõukerattamaraton, Kaugu küla, Rõuge vald, Võrumaa. 
Ootame kõiki tõukerattaspordi huvilisi osalema! Start kell 12 Kaugu Veski puhkemaja juurest. 
Kavas täismaraton – 33 km, poolmaraton – 18 km, lastemaraton ja vigursõidud. Registreerimine 
avatud kuni 19.06.2016.
Lähem info: 
www.kauguveski.ee/tõukerattamaraton; 
https://www.facebook.com/Kaugu-Veski-puhkemaja-109760599057657/ või tel 5693 6492

25.06. Seto Leelopäev, Seto Talumuuseumi 
õuel, Põlvamaa 
Setomaa laulupidu – Leelopäev – on seto laulu 
suurpäev. UNESCO vaimse kultuuripärandi 
nimistusse kuuluvat seto leelot saab siis 
kuulda nii Eesti kui ka Eesti-Vene kontrolljoone 
taga tegutsevate seto leelokooride esituses. 
Leelopäeva laadal pakub teile silmailu seto 
käsitöö ja maitsta saab seto köögi hõrgutisi. 
Tavapäraselt lõpeb päev ühise tantsu ja tralliga.
Tantsuks mängib ansambel KIIORA. Algus 
kell:14:00
Lähem info: www.setomaa.ee



25.06. Saatse Seto Muuseumi sünnipäev, Saatse Põlvamaa 
Setomaa kõige rikkalikuma vanavarakoguga muuseumi püsiekspositsioon tutvustab Saatset 
kui vana kirikuküla ja selle lähiümbruse lugu ning inimest. Avatud on kunstnik Renaldo Veeberi 
kunstiateljee, kuulata saab seto laulu, vaadata filme. Algus kell 12.00. 
Lähem info: www.setomuuseum.ee , www.facebook.com/SetoTalumuuseum

25.-26.06 Valga-Valka Helen Triathlon, Valga 
MTÜ Trismlie korraldab Valgas juba mitmendat 
aastat triatloni festivali. Esimesel päeval on 
triatlon harrastajatele. Teisel päeval toimub 
poolpikk triatlon, mis on ühtlasi ka Eesti MV ja 
Läti MV. Pealtvaatajatele on üritus tasuta.
Lähem info: www.trismile.ee/valga-valka

29.06. Tartu linna päev, Tartu 
Keskaegse Tartu kaitsepühakuteks olid apostlid Peetrus ja Paulus, kelle atribuudid võti ja mõõk 
kaunistavad ka linna vappi. Peeterpaulipäev 29. juunil oli linlaste üheks tähtsamaks pidupäevaks, 
aktiivsemalt tähistati seda katoliiklikul perioodil.

Vana traditsiooni taaselustamiseks hakati alates 2003. aastast tähistama iga aasta 29. juunil 
Tartu linna päeva. Sel päeval leiavad linnas aset kontserdid, toimuvad ringkäigud, võistlused, 
tunnustusüritused ning mitmeid tegevusi pakuvad ka Tartu muuseumid. 
Lähem info: www.tartu.ee

29.06 kell 18 Peipsimaa Orelifestivali kontsert Räpina Miikaeli kirikus. Esinevad Marianne 
Gustafsson-Burgmann orelil ja Nonna Knuuttila viiulil. Lähem info: https://m.facebook.com/
peipsimaaorelifest/ 

30. 06- 10.07, Teater Vanemuine suveetendus “Obinitsa”, Obinitsa Seto-ateljee galerii
2016. aasta suvel jätkab Vanemuine ülipopulaarset suvist lavastust Setumaal, Obinitsas ja 
sedakorda toimub 9 etendust. Etenduste kuupäevad on: 30. juuni, 1.- 3. ja 6.- 10. juuli. 
Obinitsa külas asub kaunis 30ndatel aastatel valminud puumaja, mida omal ajal kutsuti selle 
ehitanud ja sääl elanud kaupmehe pere järgi Kalju Maja. Maja hüüti ka Obinitsa aknaks, seal 
võeti seto kombe kohaselt vastu riigimehi, usurändureid ja teadlasi. Fotokunstnik Carl Sarap 
jäädvustas klaasnegatiividele Obinitsa ja viie kaunitarist peretütre ilu. Siis tuli nõukogude võim, 
kellele maja meeldis, aga pere ei meeldinud… Velskripunkt, meierei, kultuurimaja, raamatukogu, 
kolhoosi kontor – poole sajandi vanused ei tea enam Kaljudest midagi. Nende pereliikmed võtsid 
läände põgenedes või külmale maale sõites pildialbumid kaasa… Kas avada Obinitsa aken ja olla 
taas pere maskiballil või õdede kaksikpulmas, kas näha nii lähedalt sirpi, mis lõikab ja haamrit, 
mis lööb? Kas elada läbi meie maa perede saatust ida ja lääne väraval, kus tuul kogu aeg tõmbab 
ja puhub meid laiali nagu õitsenud võilille ebemeid?
Eepiline lugu ühest seto perest läbi 100 aasta.
Lähem info teatrist Vanemuine: http://www.vanemuine.ee

30.06 Põltsamaa linna sünnipäev – 90
Põltsamaa linn tähistab oma 90 sünnipäeva kontserdi ja tordisöömisega Roosisaarel. Lähem info: 
www.visitpoltsamaa.com



JUULI ALGUSE SÜNDMUSED 

Haabjamatkad Pühajärvel
1-2. juulil toimuvad Pühajärvel kaldajoone 
matkad ürgsete ühepuulootsikute ehk 
haabjatega. Kokku toimub 4 matka. 
Haabjamatkad Pühajärvel toimuvad suve 
suurima ajastupeo Retrobest teemafestivali 
ajal.
Lähem info:
http://www.loodusturism.ee/et/plaanilised-
matkad/395-haabjamatkad-puhajarvel

1.-2.07 tähistab Otepää 900. Aastapäeva 
esmamainimisest, Otepää, Pühajärve 
Otepää 900 juubeliaasta tähtsündmus on 1.-2.juulil Pühajärvel toimuv suur muusikafestival 
Retrobest, mis on mõeldud kõigile, kes armastavad eelmiste kümnendite muusikat ja meeleolu. 
Festivali väliskülalisteks on Thomas Anders ja Modern Talking, DJ Bobo, Haddaway, Boney M, F.R. 
David, N-Trance, Maria Nayler ja ABBA muusika live. 
Lähem info: 
https://www.otepaa.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/FwSkF1dZq8EO/content/
id/10125131

1.-3.06 tähistab Tõrva linn oma 90 juubelit, Tõrva
Lähem info: http://torva.kovtp.ee/torva-90 

Peipsi Järvefestival 2016
“Peipsi Järvefestival 2016” on 7.-16. juulini mööda Peipsi sadamaid järve põhjaotsast lõunasse 
kulgev kultuuridessant, mis näitab külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa põnevamal moel. 
Kultuurilaadungiga laevad saabuvad 10 päeva vältava festivali kestel iga päev uude sadamasse, 
kus terve päeva kestel viiakse läbi erinevaid Peipsi järve kultuuripärandit ja loodust ning Eesti 
pärimusmuusikat tutvustavaid õpitubasid, laevasõite ja kontserte. Külastajatele pakutakse 
kohalikke maitseelamusi ning tutvustatakse traditsioone ja kombeid.

Peipsi Järvefestivali Regatid
9.-10. juuli Peipsi VII Regatt 
Kallaste sadam 
Klassid: Optimist, Lutš

15. juuli Räpina I Regatt 
Räpina sadam
Klass: vabaklass

Vahemikus 7.-16. juuli sõidab lodi koos vabatahtliku saatelaevastikuga Vasknarvast Võõpsu, 
peatudes iga päev uues sadamas 

07.07 Vasknarva 
08.07 Rannapungerja Tuletorni festival 
09.07 Mustvee linna päev
10.07 Kallaste



11.07 Kolkja
12.07 Piirissaare 
13.07 Mehikoorma 
14.07 Värska 
15.07 Räpina sadam 
16.07 Võõpsu Kalameeste päev

Täpsem info: www.visitpeipsi.com
kadi@visitpeipsi.com

Turismiuudised Lõuna-Eesti maakondadelt

Eesti Maanteemuuseumi tänavune 
suvehooaeg tuleb eriti avastamisrohke ning on 
täis uusi eriilmelisi näituseid! 
1. mail avati külastajatele uues kuues Varbuse 
postijaama peahoone. Maja esimesel korrusel 
seadis end sisse püsinäitus “Head teed!”. Teede 
ja kommunikatsiooni ajaloost kõnelev näitus 
otsib vastust küsimustele, kas teede rajamise 
ja kiiruste kasvamisega on maailm muutunud 
väiksemaks või suuremaks. Kelle jaoks on teed 
rajatud? Kuhu on teed aastasadu rändajaid 

viinud ja millised ohud neid teel varitsesid? Muuseumi uus püsinäitus viib külastajad avastavale 
ajarännakule Eestimaa teedel, mis pakub põnevust kogu perele.
Koos uue püsiekspositsiooniga avamisega seadis end endises hobupostijaama teisel korrusel 
sisse ka omanäoline lastemuuseum, kus kõige väiksemate külastajate päralt on terve korruse 
jagu avastamist ja tegevusi. 
Lisaks värskele sisenäitusele tervitab külastajaid ka vabaõhu näitusekeskkond “Teeaeg”, mis 
pakub lustimist ja äratundmisrõõmu kõigile, olenemata east. Nii saab külastaja rännata mööda 
ajaloolist teeruumi, kohtuda teel erinevate karakteritega, alustades kõrtsiemandast ja lõpetades 
vannet lugeva pioneeriga. Kel hing ihkab rohkem tehnikat uudistama, saab seda teha muuseumi 
kahes masinahallis. Sõiduelamuse saab ehtsas mini liikluslinnas, kus lisaks õigetele sõiduvõtetele 
korratakse üle ka vajalik liiklustarkus. 
Sel suvel ilmestab „Teeaega“ hooajanäitus „Loomad teel“, mis uurib, kuidas erinevad loomaliigid 
liikluskeerist näevad ning mismoodi eriliigilised teekonnad ristuvad. Muuseumi liikluslinnas 
proovime hooajanäituse mõistes liigelda nii, et iga teeleminek lõppeks õnnelikult turvalises 
korteris, pesas või urus.
Lisaks uuele püsinäitusele „Head teed!“ pakub Eesti Maanteemuuseum läbi suvehooaja mitmeid 
üritusi ja sündmusi kogu perele. 
Lähem info: http://www.maanteemuuseum.ee/

Pitsiline Rogosi mõis 
1. mail avasid Eesti maaturismiettevõtjad suvehooaja ja pakkusid külalistele erilisi ettevõtmisi. 
Rogosi mõisa selle hooaja märksõna on pits ja pitsiliselt sai hooaeg ka avatud. 
Nii oli kogu majas võimalik näha ja katsuda pitse erinevatest materjalidest (puit, metall, lina, 



puuvill, paber) ja erinevates tehnikates (heegeldatud, kootud, keevitatud, nipeldatud, punutud, 
saetud jne). Paljud pitsidest olid välja toodud kodustest kappidest ja üks osa olid ajajooksul 
sattunud Rogosi mõisasse. Mõisa kohvikus on väljapanek Rõuge rahvariietest ja seal kasutatavatest 
pitsidest, külalistemaja I korruse koridoris on väljapanek pitskraedest, peamaja saalis pitsilistest 
laudlinadest ja ülejäänud majas on pitsid seal, kus neile kohta on.
Lisaks sellele oli võimalus tutvuda giidi saatel või iseseisvalt mõisakompleksiga ja selle ajalooga, 
valmistada paberpitsi, lasta endale panna pitsilised küüned, juua kohvi/teed ja süüa kringlit. 
Mõisa tutvustust toimus jooksvalt. Külalised said mõisakeldrites (muuseumi-, energia- ja 
veinikelder) ja peamajas ülevaate mõisa ajaloost ja mõisa hoovis tutvustasime neid tänapäevaga, 
Rogosi mõisa elava ajaloo, haridus- ja kogukonnakeskuse tegevusega. Väga hea meel on sellest, 
et päeva jooksul käis mõisaga ja seal pakutavaga tutvumas kokku 51 külalist (venelased, lätlased, 
kirgiis, eestlased), neist 15 kohalikku. Suur tänu teile! Külalised olid üllatunud, et välja ei paista, 
aga sees on nii põnev. Külalistemaja pakkus majutust 20 külalisele. 
Seega on turismihooaeg Rogosi mõisas avatud ja ootab külalisi, et koos lustida/puhata pitsilises 
mõisas, kus järgmised üritused, mille pärast Võrumaale puhkama tulla toimuvad 14. mail 
muuseumiöö ja 15. mail Rogosi laat. Meie jaoks selle aasta erilisem ettevõtmine toimub 16.- 
17.- juulil, Poola Kultuuripäevad. Ürituste täpsem kava on kättesaadav meie kodulehel www.
rogosi.ee. Tavaliselt pakume siis ka piiratud koguses soodsamat majutust. Olete kõik oodatud, nii 
lähedalt kui ka kaugelt! (Anneli Luisk, Rogosi Mõisa Külalistemaja)
Lähem info: http://www.rogosi.ee/ 

Värska sanatoorium avab Eesti esimese balneoteraapia keskuse 
Möödunud aastal alanud ehitustööd Värska sanatooriumi ravikorpuse laiendamiseks jõuavad 
juuni alguseks lõpule ja uksed avab Eesti esimene Balneoteraapia ja rehabilitatsiooni keskus.
1980-ndatel aastatel ehitatud ravikorpusele on lisatud kolmas korrus ja seal alustati külaliste 
vastuvõtmis juba märtsi algusest. Uuel korrusel on massaažikabinetid, uued võimlemisseadmed, 
füsioteraapia ruumid ja mitu grupitreeningu saali.
„Aeg on astuda kuurortravis samm edasi, et avardada võimalusi mineraalvee ja ravimuda 
rakendamiseks ja uurimiseks,“ selgitas Värska sanatooriumi juhtaja Vello Saar. 
Uuendatud teisel korrusel Balneoteraapia keskuses saab lisaks kuurortravi viljelemisele 
teaduslikult uurida selle mõju inimorganismile ning luua uusi tooteid ja teenuseid elukvaliteedi 
parandamiseks. Balneoloogia ehk kümblusraviteadus uuribki mineraalveeallikaid, ravimuda ja 
nendega ravimise meetodeid. Värska kuurort on Eestis ainulaadne nii klimaatiliste tingimuste 
kui suurte mineraalvee ja ravimuda varude poolest. „Meil on tulevikus võimalik pakkuda nii 
kohalike loodusressursside põhjal valmistatud uusi tooteid, kui ka uuringute abil väljatöötatud 
raviprotseduure,“ märgib Saar.
Keskuse rajamine on leidnud tunnustust maakonna tasandil, kui nutikas ja innovatsioonile 
suunatud ettevõtluse arendus. Ehituse maksumus on ligi 1,6 miljonit eurot koos käibemaksuga, 
millele lisandub seadmete ja inventari maksumus ligi 200 tuhat eurot. „See on nii meile kui ka 
terve piirkonna jaoks päris soliidse suurusega investeering,“ märkis Vello Saar.
Ehitus valmib 31. mail ning sanatoorium jätkab klientide teenindamist rekonstrueeritavas 
korpuses. Seoses sellega pakub sanatoorium ka enimlevinud ravipakette soodushinnaga. 
„Loodame klientide mõistvale suhtumisele ning katsume ehitust korraldada nii, et see ei segaks 
meie tavapärast tööd,“ märkis Saar. Ehitustööde peatöövõtjaks on Eston Ehitus AS. Lähem info: 
www.spavarska.ee



Tartu Ülikooli muuseum taasavas oma uksed 
külastajatele 
Alates 1. maist on Tartu Ülikooli muuseum 
ajaloolises toomkirikus taas avatud. Külastajaid 
ootavad uuenenud näitused, toomkiriku 
tornid ja parema meenevaliku ning suurema 
müügipinnaga Toompood. 
Muuseumi avaürituseks oli Hullu Teadlase 
sünnipäev 1. mail ning samal päeval avati 
ka aastanäitus „Maailma mõõtmine“. Hullu 
Teadlase sünnipäeva erikülaliste seas oli 
rääkiv papagoi, tarantel ja isegi kuningpüüton. 
Tehti huvitavaid eksperimente ja lõbusaid 
töötubasid ning uudistati üheskoos hullu 
teadlase uut kabinetti, mis on veelgi põnevam 
ja interaktiivsem kui varem ja kus hakkavad laupäeviti kell 11.00 toimuma regulaarsed 
eksperimendihommikud. Videot Hullu Teadlase sünnipäevast vaata SIIT. 
Uuendused läbinud muuseumis hakkavad taas toimuma haridusprogrammid ning korraldada 
saab laste sünnipäevi. Muuseumipoes saab soetada erinevaid suveniirkaupu: inglisulgi, 
teaduslikke raamatuid, vitamiine. 
Esindusürituste korraldamiseks on taas avatud ka valge saal ja toomkiriku varemed. Uudisena 
pakutkase konverentsikorraldajatele elamusekskursioone, mille raames saab harival ja 
aktraktiivsel moel sisustada päeva või õhtut. Konverentsikülastajate meelt lahutab näiteks 
Ülikooli esimene rektor G.F. Parrot või Tartu keskaegsest hiilgusest pajatavad neiud. Külastajad 
saavad endiselt tellida ekskursioone Tartu Ülikooli muuseumilt erinevates keeltes.
Uuendustega 2016. aastal saab lähemalt tutvuda siin.
Lähem info: www.muuseum.ut.ee, www.facebook.com/tartuylikoolimuuseum.

AHHAA Teaduskeskuses avatud uus näitus
AHHAA Teaduskeskus avas 6. mail uue näituse 
„Ahhaa, annab mängida!?“. Näituse abil näete, 
milline paistab maailm läbi lapse silmade 
ning millised on mängude psühholoogilised 
efektid, lisaks saate avastada enda jaoks uusi 
mänguvõimalusi. Lisainfot näitusest leiad SIIT.
Lähem info: www.ahhaa.ee 

Seekordne Muuseumide Öö viib külastajad 
uudsetesse paikadesse
14. mail toimub järjekorras kaheksas üle-
eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab 
pealkirja “Öös on laineid”. 
Tänavu võtab muuseumiööst osa rekordiliselt 
palju ehk üle 185 muuseumi, lisaks 
muuseumidele teevad oma uksed viieks 
tunniks tasuta lahti mitmed näitusepaigad, 
arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi tuletornid 
ja looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, 
teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad 



ja organisatsioonid. Muuseumiöö programmiga on sel korral liitunud eriti palju uusi põnevaid 
paiku. Näiteks Tartus pääseb tuumavarjendisse ning Tartus avab uksed ka Peipsi äärest ajutiselt 
linna kolinud Voronja galerii. Jääaja Keskus Äksis korraldab öiseid parvereise Saadjärvel. 
Eelmisel aastal võttis muuseumiööst osa rohkem kui 110 000 inimest, mis oli kõigi aegade 
muuseumiöö publikurekord.
Lähem info: http://programm.muuseumioo.ee.

Tartus pakub uudset ja stiilset ööbimisvõimalust Hektor Design Hostel
Uus Hektor Design Hostel Tartus aadressil Riia 26 on nagu sõõm värsket õhku – butiik, mis on 
loodud pakkuma uut sorti majutusteenust hotelli kvaliteedi ja hosteli hindadega. See on nutikas 
ja lihtne kombinatsioon traditsioonilisest teenusest, moodsast ja funktsionaalsest disainist 
ning taskukohasest ööbimisvõimalusest igat tüüpi reisija jaoks. Tänu maja mitmekülgsusele 
on kättesaadavad ka mitmed lisamugavused: moodne jõusaal ja joogaruum, saun, pesuruum, 
ühisköök ja lounge ning täisteenindusega kohvik nimega Hektor Cafe. Hostelis on kokku 112 
tuba. Tule ja naudi majutust hostelis, mis on täis värskust ja funktsionaalsust! Stay smart, stay 
with Hektor!
Lähem info ja pakkumised: http://hektorhostels.com/et/

Uued bussiliinid pakuvad mugavamaid võimalusi Lõuna-Eestisse reisimiseks
Alates aprillist liiguvad Lux Express Tartu-Tallinn liinil üheksa uhiuut Lux Express Lounge bussi, 
mis pakuvad senisest veelgi rohkem mugavusi pealinnast Tartusse reisijatele. Lux Express Lounge 
bussides on kokku 47 kohta, sh 15 kohta asub Lounge osas (2+1 istmetega). Uutes bussides on nii 
tava kui Lounge osas varustuses ka personaalne puutetundlik meelelahutuskeskus, reguleeritavad 
istmed, pistikud elektroonikaseadmete laadimiseks jms. Samuti on bussides tasuta kuumade 
jookide automaat. Fotogaleriid Lux Express Lounge bussidest näed siin.
Lisainfo: Marina Bachmann, Lux Express, infojuht, tel 5561 3200, marina.bachmann@luxexpress.eu. 

Lisaks sellele avas Simple Express märtsikuus bussiliini Alatskivile, pakkudes üks kord päevas 
transporti marsruudil Tallinn-Alatskivi-Tallinn. Tallinnast väljub buss Alatskivi suunal kell 10:00 ja 
reisi pikkuseks on 3 tundi 40 minutit. Tagasi pealinna väljub buss Alatskivilt kell 15:20, jõudes kl 
19:10 Tallinna. Detailsemat sõiduplaani ja hindasid näete siin.
Lähem info: www.simpleexpress.ee. 

Piirissaare fotokonkurss „Saar kahe maailma piiril“
Piirissaare vallavalitsus kuulutab välja Piirissaare teemalise fotokonkursi „Saar kahe maailma 
piiril“. Fotokonkursist on oodatud osa võtma kõik Piirissaare sõpradest fotohuvilised. Fotod 
peavad olema üles võetud kas Piirissaarel või tema rannikuvetes.
Konkursi toimumise periood on 04.04. kuni 31.08.2016. Projekti kaasrahastatakse Eesti 
riigieelarvest Peipsiveere programmi kaudu. Ettevõtmist toetavad veel Tartumaa Spordiliit, 
Tartumaa Arendusselts, OÜ Latikas ja paljud teised asutused ja ettevõtted
Lähem info: www.piirissaare.ee, www.konkurss.piirissaare.ee.

Tule ja avasta Tartut läbi seikluse!
Tartus asuv hostel Looming on koostööpartneritega kokku pannud kahepäevase paketi, mille 
jooksul saab uusi teadmisi ning võimaluse õppida Tartut tundma uuel moel. Paketis sisaldub: 
märkmike meisterdamine Trükimuuseumis, lõbu- ja õppesõit Emajõel lodjaga, looduse avastamine 
Tartu Loodusmajas ning muusika ja diskokuuli saatel meele lahutamine rulluisukeskuses 
Skatetown! Lõunat või õhtusööki pakub mõnus restoran Aparaat ning ulualust pakub õdus ja 
mugav keskkonnasõbralik hostel Looming. 
Õpetlik ja põnev pakett sobib nii põhikooli lõpuklassidele kui ka keskkooli õpilastele. Valikuvõimalus 



on nelja erineva paketi vahel, mille hinnad jäävad vahemikku 37-55€ õpilase kohta, kui grupi 
suurus jääb 20-25 vahele. Hind sõltub valitud töötubade sisust ja pikkusest ning toitlustusest.
Lähem info: info@loominghostel, tel 5699 4398, www.loominghostel.ee. 

Ka tänavune muusikasuvi Tartu Hansa Hoovis 
tuleb meeleolukas
Tartus asuva Hansa Hoovi suvine ürituste sari 
saab alguse juulis Eeva ja Villu Talsi kontserdiga. 
Lisaks esitavad kaunis Hansa Hoovis sellel suvel 
meeldejäävaid kontserte ka Kõrsikud, Swingers, 
Alen Veziko, The Sun, La Phoenix, Terminaator, 
Smilers, Metsatöll ja paljud teised Eesti 
armastatud muusikud. Ööbides Hansahotellis 
on hotelli klientidele Hansa Hoovis toimuvad 
üritused tasuta. Hansa Hoov – heade elamuste 
koht!
Lähem info: tel 737 1800, www.hansahoov.ee, 
www.hansahotell.ee.

Elva külje all avatud Vapramäe Villa ja Pubi Vana Jäär 
Tartumaal, Elva külje all Vapramäel on nüüdsest võimalik majutuda Vapramäe Villas ja einestada 
pubis Vana Jäär. 
Lähem info: www.vapramaepubi.ee

Tartus avatakse multifuntsionaalne keskus 
Kvartal
Tartu südalinnas avab 21. mail uksed uus 
moderne kaubanduskeskus Kvartal. 21 000 
ruutmeetril laiuv kaubanduskeskus toob 
Tartusse mitu uut brändikauplust, nt H&M, Zara, 
Superdry, ESPRIT. Kvartalis on koha leidnud ka 
toiduelamusi pakkuvad ettevõtted: restoranid 
Vapiano ja Chi, lihapood HÕRK AMPS jt. Augusti 
lõpus avatakse keskuse ülemistel korrustel 
teenindusasutused ning novembris avab uksed 

ka V spaahotell konverentsikeskus. Lisainfot hotelli kohta leiate SIIT.
Lähem info: 
Kaire Krevald, TTK Kultuurikeskus OÜ juhatuse liige, tel 525 5442, kaire.krevald@tartutk.ee. 

Juunikuus avab Tartus uksed hotell Lydia
Tartus Toomemäe nõlval avab peagi uksed nelja 
superior tärni nõuetele vastav hotell Lydia. Lydia 
hotelli avamine on plaanis juuni lõpus, kuid 
esimesed külastajad saabuvad juba 17. juunil. 
Vanalinna atmosfääri ja modernset arhitektuuri 
ühendavas hotellis saab olema 70 tuba, 
erinevaid sauna- ja lõõgastusvõimalusi 
pakkuv spaa, spordiklubi, restoran Hõlm ning 
tipptasemel heli-, valgus- ja videolahendustega 
sündmuskeskus. Samas kohas varem paiknenud 

Foto: Vapramäe pubi, Allikas www.vapramaepubi.ee

Foto: Sille Annuk, Postimees



hoones on elanud aastatel 1865-1868 Johann Voldemar Jannsen ja Lydia Koidula ning sel ajal anti 
seal välja ka Eesti Postimeest. Valmiva hotelli suurimaks proovikiviks oligi algse hoone fassaadi 
säilitamine, mis sai oma lõpliku kuju koostöös muinsuskaitseametiga. Valmiv hotell paneb eriliselt 
rõhku sisekujundusele, detailidele ja siseviimistluse kvaliteedile. 
Hotelli kõrval Pirogovi platsi hakkab sellest suvest toimuma pargikontsertide sari, milles läbi 
suve saab näha ja kuulata erinevaid bände ning lauljaid. Hotell Lydia poolt jagatakse kuulajatele 
fliistekke, vihmase ilma korral vihmakeepe. Kontsertidest saab hea vaba aja veetmise võimalus 
nii hotelli külastajatele kui ka linnakodanikele.
Lähem info: www.lydia.ee; www.facebook.com/lydiahotel.ee 

Tartus toimub Tartu Loodusfestival, millele 
eelneb fotokonkurss „Metsik linn“
Tartu linna päeval, 29. juunil algab linna 
pidustustega koos ka Tartu Ülikooli 
loodusmuuseumi poolt juba teist korda 
korraldatav Tartu Loodusfestival, mis kestab 
2. juulini. Festivali käigus toimub Mini-Bioplitz 
ehk linnalooduse elurikkuse uurimine ning 
mitmesugused õpitoad, osaleda on võimalik 
retkedel „Lindude seebiooper“, „Öine 
nahkhiireretk“ ja „Looduslodja ööliblikaretk“. 
Festivali programmiga saate tutvuda SIIN.

Festivalile eelneb fotokonkurss „Metsik linn“, mille käigus kutsutakse üles märkama loodust 
linnaruumis ning seda fotodele jäädvustama. Linnalooduse fotokonkursile oodatakse Eesti 
linnades või asulates tehtud pilte, millel on kujutatud inimese ja looduse kokkupuutepunkte, 
kuid ka konflikte looduse ja inimese vahel. „Meie soov on, et inimesed teadvustaksid looduse 
olemasolu ka linnaruumis, mitte ainult metsas või rabas. Inimese loodud keskkond pakub palju 
elupaiku ka taimedele ja loomadele. Loodus on igapäevaselt meie ümber ka linnas, märgakem 
seda,“ tutvustas fotokonkurssi eesmärki peakorraldaja Veljo Runnel.

Fotokonkursile „Metsik linn“ saab töid esitada 4. maist 12. juunini ja võidutööd kuulutatakse 
välja 29. juunil Tartu Loodusfestivali avaüritusel. Fotokonkursi kohta leiate täpsema info SIIT.
Lähem info: Karin Pai, TÜ loodusmuuseumi loodushariduse spetsialist, tel 737 6076, 
loodusmuuseum@ut.ee, natmuseum.ut.ee, loodusfestival.ee.

Sel suvel toimub Peipsi Järvefestival 2016
“Peipsi Järvefestival 2016” on 7.-16. juulini 
mööda Peipsi sadamaid järve põhjaotsast 
lõunasse kulgev kultuuridessant, mis näitab 
külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa 
põnevamal moel.
Kultuurilaadungiga laevad saabuvad 10 päeva 
vältava festivali kestel iga päev uude sadamasse, 
kus terve päeva kestel viiakse läbi erinevaid 
Peipsi järve kultuuripärandit, loodust ja Eesti 
pärimusmuusikat tutvustavaid õpitubasid, 
laevasõite ja kontserte. Külastajatele pakutakse kohalikke maitseelamusi ning tutvustatakse 
traditsioone ja kombeid.

Lähem info: www.visitpeipsi.com, kadi@visitpeipsi.com



Tõrva Kodukohvikute päev

Tõrva kodukohvikutepäev on Valgamaal, 
Tõrvas aset leidev üritus. Esimest korda toimus 
Tõrva kodukohvikutepäev eelmisel aastal ja 
loodetakse, et selline sündmus hakkab toimuma 
iga-aastaselt. 
Kodukohvikute päeva peamine idee on, et linna 
koduaedades avatakse erineva
suunitluse ja stiiliga kohvikud, mis on avatud 
kõigile, kellele meeldib mõnusas
õhkkonnas süüa-juua, sõpradega kohtuda ja 
erivatest tegevustest osa võtta. Analoogsed 

üritused toimuvad juba näiteks Põltsamaal, Kärdlas ja Elvas. Tegemist
on aina enam populaarsust koguvate sündmustega nii linnaelanike kui ka turistide
seas. 
Tõrva kodukohvikutepäeva idee sai alguse kohalikelt inimestelt, kes peavad Tõrvas ka kohvikut 
Supelung. Korraldaja Pille arvates on väga tore, et inimesed soovivad kodukohas midagi ette 
võtta ja sellisele toredale ideele ei saa kätt ette panna. 

Kodukohvikute päevast võivad osa võtta kõik 
kellel on huvi. Selleks tuleb lihtsalt ennast 
registreerida ja välja mõelda teema, mis stiilis 
kohvik külastajatele avatakse. Kui eelmisel aastal 
osales üritusel 15 kohvikut, siis selleks aastaks 
on osavõtjate arv juba üle 15-ne. Korraldaja 
sõnul on pooled soovijatest samad ja pooled 
uued.
Inimestel on võimalus külastada erinevas 
stiilis kohvikuid. Näiteks oli eelmine aasta 
võimalus külastada prantsuse stiilis kohvikut, 
retrokohvikut, tantsukohvikut, tervisekohvikut, jahiteemalist kohvikut,võileivakohvikut, 
kunstikohvikut, jaapani kohvikut, lastekohvikut jne. Selle aasta teemad erinevad eelmise aasta 
teemadest ja oodata on põnevaid ideid ning huvitavaid maitseelamusi. 
Korraldaja Pille sõnul võib eelmise aasta üritust lugeda kordaläinuks ja see andis korraldajatele 
suurt indu juurde. Huvilisi oli nii kohalikul tasandil kui ka väljaspoolt. Üritus oli väga populaarne 
ka turistide seas, kes külastasid kohvikuid suure innuga. Tulevikus soovitakse sellise traditsiooniga 
jätkata ja muutuda veelgi suuremaks, leida uusi ideid ja lahendusi.
Tõrva kodukohvikute päeva tegemistel võib silma peal hoida nende Facebooki lehel: https://
www.facebook.com/kohvikutepaevtorvas .



Võrumaa Öötantsupidu

Selle aasta 9. juulil leiab esmakordselt aset 
Võrumaa öötantsupidu. Mida see endast 
kujutab ja keda on peole oodatad, seda 
kõike saate lugeda alljärgnevalt. Küsimustele 
vastas Võrumaa rahvakulturispetsialist ning 
tantsuõpetaja, korraldaja-lavastaja Maie Pau.

Võrumaa öötantsupidu leiab aset esmakordselt 
käesoleva aasta 9.juulil Võrumaa Kubija metsa 
mändide all. Kust tuli üldse idee sellise ürituse 
korraldamiseks?

Tantsupidude traditsioon Võrumaal on tegelikult olnud pikaajaline. Olemas on andmed, et juba 
1930 aasta Võrumaa I noortepüha võimlemis- ja spordipeol tantsiti Võru staadionil ühiselt tantse: 
Tuljak, Labajala-valss, Virupolka. Nii et Võrumaa tantsupidude traditsioon on päris pikaajaline. 
Maakonna tantsupidude lavastajad on olnud Linda Malviste, Siiri Siska, üleriigi-liselt tuntud 
tantsude autor ja lavastaja Kai Leete, Maie Pau jt. Mitmel korral on Võrumaa tantsupidusid 
lavastanud meie tuntud tantsuõpetaja ja tantsulooja Maire Udras, nii ka käesoleval aastal. 
Projektijuhiks on Võru Maavalitsuse kultuurinõunik Aigi Pall.
Maakonna tantsu- ja laulupidu või siis ainult tantsupidu toimub iga-aastaselt. Tavaliselt on 
maakonna tantsupidu toimunud juuni alguses, aga sellel aastal otsustati pidada tantsupidu 
folkloorifestivali raames ja miks mitte õhtusel ajal. Folkloorifestivalil on alati olnud suur roll 
tantsul ja kuna see mõte mõlkus korraldajatel ammu mõttes, siis otsustati öötantsupeo mõte 
sellel aastal käiku viia. Tänavuaastase Võrumaa öötantsupeo pealkirjaks on „Kõik teed viivad 
Võrru“. Kuna tantsupidu toimub hämaral ajal, siis on oodata vinget valgusshowd ja oleks tore kui 
publik tuleks kohale oma tulukesega (näit.taskulambiga), et kõik saaksid tuledemängus osaleda.

Millistele sihtgruppidele on öötantsupidu 
suunatud? Kas üritus on mõeldud pigem 
maakonnakesksena või ootate külastajaid ka 
teistest maakondadest ja väljastpoolt Eestit?
Võrumaa öötantsupeo esinejate põhituumiku 
moodustavad maakonna tantsurühmad nii sega-
, nais-, noorte- ja lasterühmad kui ka memme-
taadi rühmad, kuid Võrumaa tantsupere hulka 
on esinema oodatud ka tantsurühmad teistest 
maakondadest. Tantsugruppidele on laiali 
saadetud üleskutsed ja registreerimine on täies 
hoos. Põnevust ja värvi lisavad Võru Folkloorifestivali (6.-10.07) külalisesinejaid välisriikidest. Neil 
on palutud esitada üks tants tuledega. 
Rahvatantsijate selle aasta suurpeole Öötantsupeole ootame kõiki tuttavaid, sõpru, naabreid ja 
sugulasi, nii Võrumaa kui ka festivali külalisi, tantsuhuvilisi üle Eesti.

Nagu eelpool mainitud toimub üritus esmakordselt. Kui suurel alal antud üritus toimub ning 
palju kohti on pealtvaatajatele planeeritud? Kui palju on praeguseks registreerinuid?
Tantsupidu leiab aset Kubija mändide all, kus asub suur vabaõhulava. Kuna tegu on suure alaga, 
siis pealtvaatajaid mahub tuhandeid ja seda, et kohti jääks puudu, kartma ei pea. Registreerimine 
on täies hoos ja huvi tantsupeo vastu on olemas.



Kas kohapeal pakutakse külastajatele ka 
toitlustusvõimalusi? Kas üritus on tasuta või 
tasuline ja kust on võimalik saada infot piletite 
kohta?
Kohapeal on olemas müügikohad, kus 
külastajad saavad head-paremat osta. Kuna 
tegu on suure sündmusega, siis Öötantsupidu 
on tasuline. Küll aga on piletid taskukohase 
hinnaga ja ei pea muretsema selle pärast, et 
hinnad oleksid kõrged. Täpsemat infot piletite 
kohta leiab edaspidi Võru Folkloorifestivali ja 
Võru Maavalitsuse kodulehelt. 

Võrumaa öötantsupidu on üks osa Folkloorifestivalist. Kes on need kellega tehakse koostööd 
ürituse raames?
Võrumaa öötantsupidu toimub Võru Folkloorifestivali ajal 9.juulil 2016 kell 21.30. Selleks, et 
taoline suursündmus aset leiaks, on vaja väga paljude inimeste hästi laabuvat koostööd. Kõige 
olulisemad, et pidu üldse toimuda saaks, on kindlasti meie tantsurühmad, tantsuõpetajad, kes 
rühmi ette valmistavad, omavalitused, kus luuakse tingimused, et rühmad tegutseda saaksid, siis 
ka muusikud, lavastajad, heli- ning valgustehnikaga toimetavad inimesed, kunstnikud, abijõud 
jne.

Koostööd tehakse Võru Maavalitsusega, Võrumaa Omavalitsuste Liiduga, Rahvakultuuri 
Keskusega, omavalitsustega, Kultuurkapitaliga, Võru Folkloorifestivali toimkonnaga, toitlustus- 
ja majutusettevõtetega. Kindlasti taotleme finantse erinevatest projektidest, sest kulutused 
taolisele sündmusele on päris suured. Oleme väga tänulikud kui meid leiaksid üles uued toetajad.

Mis on need turunduskanalid, mida kasutate ürituse kajastamiseks?
Üritust kajastatakse erinevates meediaväljaannetes, Võru Maavalitsuse ja Võru Folkloorifestivali 
kodulehel, teated kultuurikalendris, kuulutused maakondades, Facebook, Eesti Rahavatantsu- ja 
Rahvamuusika Seltsi ning Rahvakultuuri Keskuse kodulehel.

Millised on tulevikuplaanid seoses öötantsupeoga ja kas kavatsete seda traditsiooni jätkata?
Kindlasti tahame tantsupeo traditsiooniga jätkata. Järgmine aasta toimub Tallinnas koolinoorte 
tantsu-ja laulupidu ja selle raames on toimunud juba tantsu-lauluõpetajate seminarid ning 
osaliselt on repertuaar kätte jagatud. Oodata on palju uusi ja huvitavaid tantse ning laule, mida 
soovitakse näidata ka Võrumaa rahvale. Seda, milliseks kujuneb järgmise aasta pidu, selgub uuel 
hooaja.
Selle aasta öötantsupeoni on jäänud ainult kolm kuud, see aeg on osalejatele ja lavastajatele 
pingeline, aga ka huvitav ja väljakutseid esitav ettevalmistusaeg. Loodame, et paljude inimeste 
teed viivad neid juulikuus Võru-Kubija vabaõhulavale nautima mõnusat suveõhtut koos kauni 
tantsuga.

Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turism praktikant Marine Paju koostöös Võrumaa 
öötantsupeo korraldaja Maie Pauga



Lennuhirmu koolitused

Valgevene reisikorraldajad külastasid Lõuna-
Eestit 
21-24. aOn teada tuntud tõde, et paljudel 
inimestel on paaniline hirm lendamise ees. 
Hirmu võib tekitada esmakordne lendamine, 
ebameeldiv kogemus või tuttavatelt kuuldud 
jutud. Uuringute järgi on läänemaailmas 
iga kolmas või neljas inimene lennukartlik. 
Lennukartuse tõttu jäeatakse ära ärireisid või 

puhkusereisid, sest see tekitab inimestes liialt stressi ja viib välja mugavustsoonist. Sellele on, aga 
olemas lahendus. Et edaspidi lennata hirmutunnet tundmata on loodud koolitused, mis aitavad 
lennukartusest üle saada. Üheks selliseks koolituseks on „Lendame targalt ja enesekindlalt“. 
Koolitust viiakse läbi Tallinna Lennujaama reisilennu terminali VIP-tsoonis. Koolitus leiab aset 
laupäeviti. Koolituse käigus nähakse millised on lennumeeskonna turvaprotseduurid ja pilootide 
testid, Lennujuhtimiskeskuse töö - turvalisuse garantiid, külastatakse Tallinna lennujuhtimistorni, 
saadakse ülevaade lennuturvalisuse arengust ja võimalus on küsida küsimusi nii kaptenilt kui 
lennusaatjalt. Päevase kursuse hind on 330 € (lisandub käibemaks), grupi maksimaalne suurus 
on 12 inimest. 

Neile, kes on huvitatud lennundusest sügavuti ja kes lendamist ei pelga, korraldatakse 
elamuskoolitusi. 

Lisainfo saamiseks külastage kodulehte www.lennuhirm.ee , kirjutage info@lennuhirm.ee või 
helistage 5010203. 
http://www.tallinn-airport.ee/uudised/kuidas-voidelda-lennuhirmu-vastu/

Ideid Jaanipäeva tähistamiseks

Jaanipäev
Paljud rahvad seostasid jaanituld algselt päikesepüha ja 
-kultusega. See kehtib ka eestlaste kohta. Jaanilõkkeks 
koguti aegsasti puid ja muud põletusmaterjali. Veel 20. 
sajandi keskpaiku tehti eri Eesti piirkondades erineval 
viisil tuld. Näiteks Lääne-Eestis ja saartel oli tavaks 
süüdata tuli ridva otsa pandud tõrvatünnis, vahel ka 
elava, laasitud puu otsa viidud katlas. Sellist tuld on 
kutsutud ‘leedutuli’. Sagedasti valiti tuletegemiseks 
kõrgem koht, kas mõni mägi või kõrgemal asuv kiige- ja 
jaanitulepaik, kus lõke süüdati. 
19. sajandi teisest poolest 20. sajandi viimaste kümnenditeni on 
olnud kombeks suurema jaanitule juurde ehitada ka kiik. Lõkkeplats 
ehiti kaskede ja (paber)laternatega, hiljem elektriküünaldega. Jaanilaupäeval koju ja 
kiige juurde toodud kased kandsid erinimetust jaanikased, mis osutab, kui tähtsaks neid peeti. 
Lisaks lõkkeplatsile ehiti kaskedega ka tube, nagu suvitsepühade ajalgi. Noormehed viisid 
väljavalitu akna alla hommikuks armukase. Poiste toodud kased olid staatuse sümbol – see näitas, 



et neiu oli tähelepandav. Kuid palju rõõmu tõi oma perega kaskede järel käimine - eriti lastele, 
kellel see käik alustaski pühad. Kaseoksi raiuti toodud puude küljest kohe ka jaanisauna viha 
jaoks. Noorte lehtedega kasevihad muutsid sauna ja saunalised eriliselt lõhnavaks. Tule jaoks 
kasutati ära kogutud puud. Tulle visati igasuguseid puuesemeid, põletati vanu paate, mõnikord 
ka käbisid. 20. sajandi algupoole peeti jaanitule suitsu tervendavaks, mistõttu oli tavaks juhtida 
piimakari ümber tule, inimestel aga käia läbi selle suitsu. Ida-Eestis oli levinud tava hüpata üle 
tule (peetakse pigem slaavi kombeks) ja Lõuna-Eestis tava ehtida lehmi pärgadega (peetakse 
balti-mõjuliseks kombeks).

Loe edasi Jaanipäeva traditsioonidest siit! 

Baltica festivali raames peetavate Jaanitulede kaardi leiad siit!

Jaanipidustused Lõuna-Eestis

22.-23.06.Pühajärve Jaanitule suurejooneline 
juubelisünnipäev 
Tänavu jaanipühadel tähistab juba 
legendaarseks saanud Pühajärve Jaanituli 
suurejooneliselt kümnendat sünnipäeva ja 
toob lisaks Eesti popmuusika paremikule lavale 
Itaalia DJ ja artisti Gigi D’Agostino, Hispaania DJ 
Sak Noeli ja Euroopa ühe hinnatuima naisartisti 
INNA. 
Pühajärve jaanituli 2016 pakub jaanipühadel 
meelelahutusprogrammi Pühajärve pargis, 

rannas ja lauluväljakul. Eesti artistide nimistu on juba kümnendat aastat toimuvale vabariigi 
suurimale jaanitulele omane: 2 Quick Start, Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Koit 
Toome, Karl-Erik Taukar, Jüri Pootsmann, Ott Lepland, Shanon, Põhja-Tallinn ja Suur Papa. 
Pühajärve jaanitule erikülalisena esineb esmakordselt Eestis hittidega “L’Amour Tojours”, “The 
Riddle” ja “La Passion” Itaalia tantsumuusika absoluutne superstaar Gigi D’agostino. Suure 
lennuhirmu tõttu pole artist mitte kunagi varem pikki vahemaid ette võtnud, kuid erikokkuleppe 
tulemusena kõlabki just tänavustel jaanipühadel esmakordselt Eestis emotsionaalne ja efektne 
“L’Amour Tojours”. 
Lõunamaised temperatuurid ja tantsumuusika tophitid toob endaga INNA. Albumiga “Hot” 
Ameerikas, Prantsusmaal, Belgias, Hispaanias, Norras ja Itaalias tippu jõudnud artist on end 
kirjutanud popmuusika ajalikku. Teda jälgib Facebookis üle 12 miljoni fänni, neist väga suur hulk 
just Eestist ja baltikumist. 
Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule ja armastatud staaridele on Pühajärvel võimalik end 
proovile panna traditsioonilistes jaanipäevamängudes, sooritada Pühajärve kohal benjihüppeid 
ning lõbutseda mitmetel atraktsioonidel. Avatud on maalilise vaatega telklaager otse Pühajärve 
kaldal. 
Lisainfo: www.jaanituli.ee, www.facebook.com/jaanituli, www.instagram.com/jaanituli 

22.-24.06 Baltica pärimuspidu, Mooste Põlvamaa 
BALTICA 2016 tähistab jaaniaega, tõstes tähelepanu keskmesse jaanipäevapidustused ja 
-kombed. Piduderohke ühisolemise Lõuna-Eesti osa kujuneb kahepäevaseks - 22. juuni 2016 
Mooste pärimuspäev ja 23. juuni 2016 Eestimaa jaaniõhtud. 
Lähem info: http://baltica.ee/Mooste_parimuspaev_1573



22.06. Mooste pärimuspäev, Mooste Põlvamaa
Mooste mõis muutub tõeliseks pärimuskülaks, kus leidub tegevust ja elamusi kõigile kogu 
päeva vältel. Tullakse kokku, et ühiselt jaaniõhtuks valmistuda - õppida laule, tantse, valmistada 
kasevihtasid ja mängida mänge. Päeva lõpetab pidu Folgikojas, kus kuulajate ette jõuavad meie 
pärimuse pärltegijad.
Lähem info: www.folkloorinoukogu.ee/Parimuspidu_BALTICA_2016_1.htm

23.06. Jaanipidu Värska sanatooriumi rannas. 
Algab Jaanilaadaga kell 15. Müügil käsitöö- ja tervisetooted. Kogu pidu veab eest Valdi Reinas. 
Toimub kaunima kodu ja töökoha preemiate üleandmine, Jaanipäevale omased mängud ja 
võistlused, parimatele auhinnad, järvel sõidab Seto Line, lastele batuut, käsitööhuvilistele 
õpitoad Taimi Auseri juhendamisel, kõhutäidet pakub „Kingu talu“, õhtul tantsutab ansambel „ 
WEEKEND“. Jaanituli süüdatakse kell 22.
Esinevad veel: tantsuansambel „Poloda piigad“, leelokoor „Helmine“, karmoška virtuoosid 
Toomas ja Meel Valk, Wales/Eesti trubaduurid Martin Leamon ja Sille Ilves, Värska noorte 
karmoškaansambel. Pidu korraldavad Värska Sanatoorium ja Värska Kultuurikeskus. 
kultuurikeskus@verska.ee 
23.06 kell 20.00. Räpina jaanipidu (Räpina Tuetõrjeühingu väljakul). Rahvalik kultuuriprogramm 
tantsurühma HELGERID ning Räpina Kammerkoori eestvedamisel. Esinemvad ansamblid Säde 
ja Mahmõr. Platsile pääs alates kella 20.30-st 2 eurot, õpilastel ja pensionäridel 1 euro. www.
rapina.ee 
Kel jaanipäev jääb juunikuus pidamata, saab seda teha juuli alguses seto jaanituledel 02.07 Treski 
jaanitulel või 09.-10.07. Seto Jaanitule festivalil Käre peoplatsil. Seto Jaanitule festivali laval on nii 
seto leelo kui kaasaegne pop-rock. Festivali pealaval esinevad: Metsatöll, Terminaator, Shanon, 
HND, No-Big-Silence, Sõpruse Puiestee, Herald, Metalwings(BGR), Hellad Velled, Härra Kuu, Svips.
Jõelaval astuvad üles: seto leelokoorid Helmine ja Sorrõseto, seto tantsuansambel Poloda Piigad, 
seto noorteansambel Muha, Väägvere Külakapell, paroodiashow Tenno & Street Life,Village 
Voice, tantsurühm Helgerid.
Külalised saavad festivali ajal vaadata Setomaad tutvustavat fotonäitust. Kohal on Seto Pank, kes 
vahetab eurosid seti kroonide vastu ja vastupidi. Kaubeldakse ka suveniiride ja käsitööga. Piletid 
on müügis Piletilevis ja kohapeal. Kõik piletid osalevad auhinnamängus. 
Lähem info. http://www.visitsetomaa.ee, FB: Seto Jaanituli

Veel Jaanipidustusi Lõuna-Eestis

20.-23.06 Jaaninädal Karilatsis, Karilatsi 
Kõlleste Põlvamaa. 
Jaanikombestikku tutvustav ringkäik 
muuseumihoonetes, kus õpitakse tundma 
jaanikombestikku, täitma rituaale, loitsima, 
mängima. Soovi korral võib kaasa võtta 
piknikukorvi ning lõpetada ringkäik lõkke ääres. 
Programmi kestus 1,5-2h. Ilmale sobiv riietus 
kohustuslik. Minimaalne osavõtjate arv 7.
Eelregistreerimisega tel 5801 8601, 7970 310 
või muuseum@polvamaa.ee. 

21.06 Jaanipidu Tabivere pargis, Tabivere, Jõgevamaa
Esineb Jüri Homenja ja palju üllatuskülalisi. Õhtu peaesineja on ansambel „Terminaator“!
Lähem info: https://www.facebook.com/events/1172127832822135/



22.06. Jaanituli Setomaal, Mikitamäe, Põlvamaa 
22.juuni, Mikitamäel 
Lähem info: www.setomaa.ee

22.06 Tõrva linna jaanituli tantsumäel 
Tantsuks mängivad Mait ja Mikko Maltis.
Lähem info.

22.06. Valga linna Jaanipäev
Pidulisi tantsutavad ansambel Meloy ja Meelis Punder. Õhtu juhiks on Jaak Madismäe. Kohapeal 
on avatud puhvet.
Lähem info: http://www.valgakultuurikeskus.ee/sundmused/kalender/2016-06-22/jaani-ohtu/ 

22.06. Ülenurme valla jaanipäev, Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurme, Tartumaa
Esineb Anne Veski 
Lähem info: www.epm.ee

22.06. Rogosi mõisa jaanipidu, Rogosi mõis Võrumaa 
Kaunis Rogosi mõisa pargis toimub peoõhtu tuntud ansamblitega.
Lähem info: www.haanja.ee 

23.06. Helme jaanituli
Mängivad ansamblid OnuPoeg ja PS Troika, lastele võistlused ja batuut.Kohapeal töötavad 
kohvikud.
Lähem info: http://www.helme.ee/avaleht/sundmused 

23. 06. kell 11.00 Karilatsi Algkooli 250. Aastapäev ja Jaaniõhtu tähistamine. Põlva 
Talurahvamuuseum asub Karilatsi külas Põlvamaal ning muuseumi peamaja on vana Karilatsi 
algkool. Tänavu, jaanilaupäeval, tähistame muuseumis kooli asutamise 250. aastapäeva, kuhu 
ootame nii endisi õpilasi-õpetajaid kui ka kõiki (kooli)huvilisi. Kuulata saab ettekannet Karilatsi 
kandi kohanimedest ja näha Sulbi külateatri etendust. Aastapäevapidu jätkub jaanipäeva 
tähistamisega koos ühise söögilaua, tantsimise-mängimise ning jaanikommetega. Lähem info: 
http://www.baltica.ee ja http://www.polvatalurahvamuuseum.ee 

23.06. Võidupäev ja jaaniõhtu Raadil, Tartu
Tähistame võidupüha ja jaanilaupäeva Raadi mõisapargis! Võtame 
koos vastu võidutule, tegutseme maakaitsepäeval, vaatame 
näitusi, kuulame muusikat, mängime ja tantsime. Tegevust 
jagub tervele perele!
Lähem info: www.erm.ee

Rõõmsat varasuve kõigile!


