
Turismiuudised 9-10 / 2016

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Signe Hunt (SA 
Valgamaa Arenguagentuur), Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism), Liis Pärtelpoeg (Sibulatee MTÜ), Jaana 

Oras (Põlvamaa TIK), Kaisa Äärmaa (Võrumaa TIK), Sille Siniavski (SA Tartumaa Turism) 

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!

Igas kuus on midagi uut. Sündmusterohke Lõuna-Eesti suvi on 
lõppemas ja tervitamas teguderohke sügis. Loodetavasti on 
suvi kõigile meie lugejatele meeldejääv olnud, et hämaramatel 
sügispäevadel jätkuvalt suveenergiat tajuda. 

Sügise esimeses uudiskirjas ilmub ülevaade Lõuna-Eesti 
maakondade huvitavatest sündmustest ja sihtasutuse 
tegemistest, et need ka teid inspireeriks. Juba septembri lõpp 
ja oktoobri algus võiks mõjutada aga kasvõi tervelt 12 kuud, 
sest meeliköitev Teadlaste Öö festival ja Eesti Rahva Muuseumi 
avamine on kohe-kohe toimumas.

Valgusküllast sügist! 
SA Lõuna-Eesti Turism

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

• 7. juulil andis SA Lõuna-Eesti Turism projektijuht Merike Järv ERR raadio 4-le intervjuu 
toiduturismi teemal ning selle suve kodukohvikute päevadest Lõuna-Eestis. Intervjuu oli 
suunatud vene rahvusest kohalikule – ja välisturistile, eesmärgiga tutvustada regiooni. Ta 
rääkis veel, et Lõuna-Eesti regiooni tulevad puhkama aina enam ka lastega pered, looduse- ja 
kultuurihuvilised ning aktiivse puhkuse nautlejad.

• 2.-6. augustil külastasid Tartut ja Lõuna-Eestit Saksa reisikorraldajad. Tootetutvustusreisi 
eesmärgiks oli tutvustada kuuele Saksa reisikorraldajale Eesti loodust ja loodusturismi teenuseid, 
et nad saaksid oma tootepakkumist pakutavate loodusturismi toodete osas mitmekesistada. 
Lõuna-Eestis külastati Peipsi piirkonda ja Tartut. Lisaks külastasid reisikorraldajad ka Tallinnat ja 
Lahemaad. Tootetutvustusreis toimus koostöös EAS Turismiarenduskeskusega, kes rahastas ka 
reisi. 



• 11.-13. augustil külastasid Jõgevamaad, 
Tartumaad, Valgamaad ja Tartut Venemaa 
erinevate turismi-, ja toiduajakirjade ning 
blogide esindajad. Pressireisi eesmärgiks 
oli tutvustada seitsmele ajakirjanikule 
Eesti toidukultuuri, erinevaid söögikohti ja 
kultuuride mitmekesisust Lõuna-Eestis. Reisi 
emotsionaalsem maitseelamus oli Tartu 
Toidufestivali külastus, kus lisaks parimate 
restoranide toitudele saadi maitsta ka kohalikke 
tooteid väikeettevõtjatelt. Reisi kajastust 
ajakirjas Fontanka saad lugeda siin ja ajakirja 
Woman’s Day ülevaade on siin.

• 16.-17. augustil külastas Saksa loodusajakirjanik ajakirjast „Outdoor“ Viljandimaad, 
Võrumaad, Põlvamaad ja Tartut. Pressireisi eesmärk oli tutvustada erinevaid looduses liikumise 
võimalusi, põnevaid loodusradu, huvitavaid tegevusi kaunis Eestimaa looduses. Pressireis toimus 
koostöös EAS Turismiarenduskeskusega.

• 18.-20. augustil külastasid Läti ajakirjanikud 
Põlvamaad, Võrumaad ja Tartut ja Tartumaad. 
Pressireisi eesmärk oli tutvustada kohalikku 
toidukultuuri ja –väiketootjaid. Külalised said 
põhjalikuma kokkupuute seto traditsioonide 
ning köögiga, samuti jagus tegevust ja avastamist 
Küüslaugufestivalil. Lätikeelne Delfi.lv artikkel 
siin ja Femmefaralle blogi esimene artikkel siin.

• 30. augustil osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja National Geographicu koostööprojekti 
töökoosolekul Tartumaal. Koostöökoosolekul anti ülevaade projekti senisest käekäigust (sh 
marsruudil välja arendatud toodetest ja teenustest) ja arengust Lõuna-Eestis. Samuti arutati 
projekti edaspidiseid arengusuundi: kollaste akende projekti laienemine Eestis, lähiriikides, 
rahvusvahelised koostööprojektid jm.

• Suve alguses külastasid EAS Turismiarenduskeskuse kutsel Eestit Saksa pressiesindajad 
ajakirjadest Kinder ja Schule, et kajastada peresõbralikku ja samas unikaalset looduspuhkust 
Eestis. Lõuna-Eesti regioonist külastati Soomaa Rahvusparki. Ilmunud artiklitega saab tutvuda siin. 

• SA Lõuna-Eesti Turism koostöös Lääne-Eesti regiooni ning Vidzeme, Kurzeme ja Riia 
piirkonnaga 2016.aasta alguses kavandatud ühisprojekti, mille fookuses on Eesti ja Läti 
tööstuspärand, „Revival of Industrial heritage for tourism development”, ideevoor on tänaseks 
heaks kiidetud ja võimaldab projektiga edasi töötamist ning lõplikku esitamist oktoobris. Projekti 
eesmärk on arendada tööstuspärandi objekte atraktiivseteks turismiobjektideks, mitmekesistada 
kultuuripärandil põhinevate turismiobjektide valikut ühendades olemasolevad objektid toimivaks 
võrgustikuks ning siduda turismimarsruutidega. Viis Lõuna-Eesti tööstuspärandi objekti osaleb 
projektis.

• Eesti ametlikul turismiinfo lehel www.puhkaeestis.ee leiab uuendatud ja parandatud 
mitmekülgsed omal käel tuurid Lõuna-Eestis: 
Lõuna-Eesti ringreis “Elu kahe maailma piiril” kultuuri- ja ajaloohuvilistele 
Ringreis “Elu kahe maailma piiril” aktiivse puhkuse ja looduse huvilistele 
Kultuurilooline ringreis Lõuna-Eestis 

Foto: www.visitestonia.com Aron Urb



Loodustuur: Aktiivne puhkus Lõuna-Eestis 
Eelkooliealistega Lõuna-Eestis 
Kooliealisega Lõuna-Eestis 
Lahemaalt läbi Sibulatee Tartusse 
Loodustuur: Järve, jõe ja raba kaudu Tartust Pärnusse 

• 12. septembril osaleb SA Lõuna-Eesti Turism juhataja koos Tartu linna turundusjuhiga 
EAS Turismiarenduskeskuse koostöönõupidamisel, mille aruteluteemaks on 2017. aastaks 
planeeritavad turismialased turundustegevused Tartus ja Lõuna-Eestis.

• 13.-15. septembrini osaleb SA Lõuna-Eesti Turism projektijuht tootetutvustusreisil Hiiumaal. 
Tootetutvustusreisi eesmärk on tutvuda Hiiumaa turismiobjektidega, hinnata ning osata soovitada 
neid külastajatele. 

• 3. oktoobril esineb ettevõtlusnädala raames SA Lõuna-Eesti Turism juhataja turismiteemalise 
ettekandega Jõgevamaa turismipäeval.

Turismiprofessionaalile

Valminud on turismialased uuringud ja 
statistika:

Eesti majutusettevõtete 2016 I poolaasta 
statistika.

Ülevaade Eesti ja Euroopa 2016 I poolaasta 
turisimist.

Euroopa Turismikomisjoni juulis 2016 avaldatud 
kvartaalne ülevaade „European Tourism: Trends 
and Prospects“ – inglise keeles.

DeepESTroots
#deepESTroots kampaania sõnum, mille peamiseks eesmärgiks on tutvustada Eestit maailmas 
kui omapärase mütoloogia, traditsioonide ja tavadega riiki ning mille peamiseks saadikuks on 
lauljatar Kerli Kõiv, on jõudnud üle 18 miljoni inimeseni üle maailma.

Kampaania raames on valminud mänguline test, teiste seas aitasid kaasa Tartu Ülikooli 
psühholoogia eriala doktorandid Madis Vasser ja Karl Lomp, looduse- ja rännumees Hendrik 
Relve. Haldjate maagiliste illustratsioonide autoriks on moekunstnik ja -illustraator Britt Samoson. 

Kokku on põhjalikult uuritud 9 haldja olemust ja käitumist ning lihtsa piltküsimustikuga saab igaüks 
välja selgitada, millisele haldjale (Soovana, Murumemme, Allikaravitseja jne.) Eesti pärimusloost 
ta kõige enam sarnaneb ning igale karakterile pakutakse välja just tema hingelaadiga kõige 
paremini sobivad elamused Eesti looduses. 

Link testile on siin.

Testi täitjatel (kuni 4. novembrini) on võimalus võita elamusreis Eesti looduskaunitesse paikadesse. 
Aitame ühiselt Eesti tutvustamisele kaasa ning jagame testi!



Septembri ja oktoobri sündmused Lõuna-Eestis

SEPTEMBER

01.09-31.10 Värska valla fotokonkurss 
Värska, Põlvamaal.
Kutsutakse kõiki üles märkama Värska ümbrust ja 
jäädvustama eredaid hetki Värska elust! Tänavuaastal on 
teemasid kaks: 1. KIRRIV VERSKA 2. VÄRSKA (ISE)LOOM
Konkurss toimub kahes vanuserühmas : lapsed ja noored 
kuni 17. a ning täiskavanud alates 18. a. Iga teema kohta võib 
esitada kuni 5 tööd. Võistlustööd palutakse esitada digitaalselt 
(CD-l, DVD-l, mälupulgal) Värska Kultuurikeskusesse (Pikk 12, 64001 
Värska, Põlvamaa) või saata e-posti aadressile kultuurikeskus@verska.ee 
Lähem info: www.verska.ee

2.09 XXXIII Tõrva kolme järve jooks
Tõrva, Valgamaa
Lähem info siit.

2.-4.09 Valga Jaani kirik 200
Valga, Valgamaa
Linna südames asuv Jaani kirik valmis 1816. 
aastal arhitekt Christoph Haberlandi projekti 
põhjal ja on ainus ovaalse põhiplaaniga kirik 
Eestis. Keiser Aleksander I annetas 5000 rubla, 
sellega rajati kirikule torn ning valminud kirik 
pühitseti sama aasta 3. septembril. Kirikus on 
säilinud ja kasutuses originaalsel kujul unikaalne 
orel, mis Eestis ainuke allesolev Friedrich 
Ladegasti ehitatud pill. Kiriku juubeli teema-

aastat tähistavas programmis on kirikuklassika kontserdid ja pidulik jumalateenistus piiskopi ning 
külalisvaimulike osavõtul. 
Lähem info: www.valga.ee

03.09 Hirvemäe suvelõpu festival. 
Värska Põlvamaal.
Festivali külalisi ootab vapustav kontsert, 
mängud, võistlused ja loomulikult auhinnad!
Algus kell 19.00. Sissepääs kõigile tasuta. 
Lähem info: www.hirvemae.ee/eesti

3.09 Tartu sügisnäitus. Tõuloom 2016 
Ülenurme, Tartumaa 
Toimub Eesti Põllumajandusmuuseumis. Kohal 
on Eesti kaunimad veised, hobused, lambad, 
kitsed, kodulinnud ja karusloomad. Valitakse 
publiku lemmik, kes võidab kaunima tõulooma tiitli. Suur sügisandide ja käsitöö laat. Avatud 
muuseum, toimuvad õpitoad. Mitmeid tegevusi lastele. Esineb ansambel Väikeste Lõõtspillide 
Ühing.
Lähem info siit.

Foto: Timo Arbeiter 

Foto: Jaak Nilson



5.-11.09 Eesti Teatri Festival Draama 2016 
Tartu, Tartumaa 
Eesti teatri festival Draama on kuraatorfestival, mille põhiprogrammi paneb kokku kirjanik Tõnu 
Õnnepalu koostöös loomenõukoguga. Lisaks kuraatori koostatud põhiprogrammile on festivalil 
mitmekülgne kõrvalprogramm, mis sisaldab nii lastele mõeldud lavastusi, tantsulavastusi, 
arutelusid, näituseid, muusikasündmuseid kui ka palju muud. Eesti teatri tähtsündmust 
külastavad ka mitmekümned väliskriitikud ja -vaatlejad.
Lähem info: www.draama.ee

5.-11.09 Tänavakunstifestival Stencibility 
Tartu, Tartumaa 
Stencibility on iga-aastane tänavakunstifestival, mille eesmärk on tunnustada eesti tänavakunstnikke 
nende panuse eest ühisruumi rikastamisse, tõsta kogukonna tähelepanu ja teadlikkust meid 
avalikus ruumis ümbritseva kunsti suhtes ning edendada Eesti tänavakunstikultuuri. Tegevused 
on varieerunud stencil art võistlusest, fotokonkursist, loengutest, workshoppidest ja näitustest 
ühistööde tegemisteni suurtele seintele ja Tartu tänavakunstikaardi koostamiseni.
Lähem info: www.stencibility.eu

8.09 Suure Munamäe II öö trepijooks 
Haanja, Võrumaa 
Lähem info: www.haanja.ee 

9.09 19.Valga-Valka rahvajooks 
Valga, Valka linn, Valgamaa 
Traditsiooniline rahvajooks Valga linnas kauni 
Pedeli jõe kergliiklusteedel. Distantsi pikkuseks 
4-5 km.
Lähem info: www.valgamaasl.ee

09.09 Rakvere Teatri etendus “ROMAAN” 
Mooste Folgikoda, Põlvamaa
Romaan Armastusest. Lavastaja Erni Kask, 
kunstnik Nele Sooväli, muusikajuht Tarmo 
Kesküll, lauluõpetaja Kadri Kask. Laval on 

Margus Grosnõi, Tarmo Kesküll, Toomas Suuman, Imre Õunapuu, üllatuskülaline. 

Ühel pimedal õhtul kohtuvad viis väga erinevat meest. Vaikivad, ootavad, joovad teed ja kohvi, 
loevad häid raamatuid. Ja siis äkki kostab klaverilt meloodia. Meeskvintett RAMMM laulab 
imekauneid laule. Armastusest. Unistustest. Mälestustest. See on armastusromaan nende 
meeste ja publiku vahel. Ja te väidate ikka veel, et mehed ei suuda olla romantilised? 
Lähem info siit.

9.-10.09 IX Karksi Meefestival 
Karksi-Nuia, Viljandimaa 
Kogupereüritus mesinikele ja meesõpradele, kus festivali 
avalöögiks on reedene kontsertprogramm Karksi Peetri kirikus, 
millele järgneb päev täis tihedaid sündmusi. Laupäeval saab 
kuulata loenguid mesindusest, maitsta ja osta mett ning 
meetooteid, võtta osa mitmesugustest töötubadest, vaadata 
näituseid. Õhtu lõpetab meeleolukas kontsert.
Lähem info siit.

Foto Hele Heletäht 



10.09.2016 Vanavanemate päev Maanteemuuseumis
Varbuse, Põlvamaa
Muuseumis kohtuvad kahe põlvkonna Zaporožetsid: maanteemuhk ja 50. sünnipäeva tähistav 
seebikarp.
Lähem info: www.maanteemuuseum.ee 

10.09 Sürgavere Laadapäev 
Sürgavere, Viljandimaa 
Sürgavere 10 laadapäeval toimub lisaks kauplemisele võrride võidusõit, rammumehe võistlus 
ja kultuurilised etteasted. Avatud on Sürgaveres asuv Eesti Ilmateenistuse radaritorn ja õpituba 
kohalikus muuseumis. Tegevust jätkub sel päeval veel paljude asjadega nii suurtele kui väikestele. 
Toimub piirkonnale oluliste inimeste tunnustamine. Päeva lõpetab tantsuõhtu.
Lähem info: www.syrgavere.ee

10.09 Maarjalaat 
Tartu, Tartumaa
Kell 10-17 Tartu kesklinnas. Maarjalaata korraldatakse alates 1999.aastast. Laadale oodatakse 
kauplejaid, kes müüvad sügisande, istikuid, lillemugulaid. Lisaks on kohal käsitöömeistrid ja Eestis 
toodetud toiduainete pakkujad.
Lähem info siit.

11.09 Rogosi mõisa sügislaat 
Rogosi mõis, Võrumaa 
Lähem info: www.rogosi.ee

13.-16.09 Maanteemuuseumi liiklusnädal 
Varbuse, Põlvamaa
Liiklusteemalised eriprogrammid. Gruppidele, 
eelregistreerimisega. 
Lähem info siit.

14.09 Etendus “Kaasavaratu” 
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Põlvamaa
„Kaasavaratu“ valiti publiku poolt 72. hooaja 
parimaks lavastuseks ning lavastaja Eili Neuhaus 

pälvis parima lavastaja kolleegipreemia. Piletid 14 € ja sooduspiletid 12€ on müügil, Piletilevis, 
Piletimaailmas ja Põlva Vallavalitsuse kassas. 
Lähem info siit.

16.-18.09 Viljandi Music Walk 
Viljandi, Viljandimaa 
Väikefestival, mille raames toimub Tour`d ÖÖ ja tänavaturgude päev.
Lähem info siit.

17.09 Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat 
Palamuse, Jõgevamaa 
Suur väljanäitus ja laat koos tiheda kultuuriprogrammi ja erinevate 
esinejatega. Kaubeldakse käsitöö, põllu- ja aiasaadustega.
Lähem info siit.



17.09 Avatud Veskite Päev 
Üle Eesti 
Traditsiooniliselt MTÜ Eesti Veskivaramu sünnipäeva puhul avatud veskid üle Eesti. Kodulehel 
interaktiivne kaart avatud veskitega. 
Lähem info: www.veskivaramu.ee

17.09 Sibulatee puhvetite päev, Varnja sibula- 
ja jõhvikalaat
Sibulatee, Tartumaa 
Sibulateel avatakse üheks päevaks viisteist 
ägedat hoovi ja õue, et teha ruumi puhvetitele. 
Pakutakse head ja paremat nii kohapeal 
nautimiseks kui kaasa ostmiseks. Koju kaasa saab 
tõenäoliselt minna nii õunamahla kui isetehtud 
mooside-hoidiste-purgisalatitega. Samal päeval 
ka Varnja sibulalaat, kust saad endale talvesibula 
varud kaasa soetada. 
Lähem info siit.

17.09 Ümber Värska järve jooks 
Värska, Põlvamaa 
Värska järveäärsed männimetsad lausa kutsuvad tervislikult aega veetma - kas jooksma või 
kõndima!
Stardimaksu me ei küsi. Suured võistlevad suurtega, nooremad noorematega, koolilapsed 
koolilastega ja kõik kõige väledamad saavad ka autasustatud. Loosiauhindu jagame ka ning kõigile 
- nii jooksjatele kui kõndijatele - on finišis valmis soe jook. Algus kell 12.00. 
Lähem info: www.peko.ee 

18.09 19. Tartu Rattamaraton 
Otepää-Elva, Valgamaa/Tartumaa 
Maailmas suuruselt kolmas maastikurattamaraton pakub osalemisrõõmu paljudele 
vanuserühmadele ning erineva sportliku ettevalmistusega ratturitele – kokku võtab maratonist 
osa ligikaudu 7500 ratturit. Põhidistantsid pikkusega 89 ja 40 km viivad võistlejad linnakärast 
eemale, Lõuna-Eesti vaheldusrikastele maastikuradadele. Pere nooremaid liikmeid ootavad 
lastesõidud.
Lähem info siit.

23.09 Baltic Session eeltuur 
Põlva kultuuri- ja huvikeskus, Põlvamaa
JJ-Street Baltic Session kujutab endast nädala vältel 
meelelahutussündmusi ja võistluste seeriaid. Festival 
kulmineerub finaalpäevaga Eesti ühes võimsamas 
kontserdimajas Nordea, kus astuvad üles nii Eesti kui 
ka välismaa staarid. JJ-Street Baltic Session toob kokku 
tänavakultuuri armastavad inimesed juba kaheksandat 
aastat. 
Lähem info siit.

Foto: Jaak Nilson



23.-24.09 Tartu Rally 
Tartu, Tartumaa 
Tartu Rally on autospordisündmus, kus kahe päeva jooksul sõidetakse 10 kiiruskatset Tartu 
linnas ja selle lähiümbruses. Kohal on rohkem kui 80 osalejat Baltikumist, Venemaalt, Ukrainast 
ja mujalt. 
Lähem info: www.tarturally.eu

23.-25.09 Animatsuri 2016 
Tartu, Tartumaa
AniMatsuri on eeskätt noortele suunatud Jaapani kultuurihuviliste festival. Peamine rõhuasetus 
on Jaapani popkultuuril, mis hõlmab endas animet, mangat (Jaapanis toodetud koomiks), 
muusikat, arvutimänge, moodi jne. 
Lähem info: www.animatsuri.eu

23.-25.09 Rahvusvahelise arhailise loomingu festival REGIÖÖ 
Tartu, Tartumaa 
RegiÖÖ on traditsioonidega rahvusvaheline arhailise loomingu festival Tartus, mis tutvustab 
eelkõige läänemere rahvaste maailmapildi varasemat kihistust ja ühtlasi teadvustab erinevate 
rahvaste pärandkultuuri ühisosa. 
Lähem info: www.tartu.ee/regioo

24.09 13. Haanja 100 MTB
Haanja, Võrumaa
100 km ja 100 miili sõidud. 
Lähem info: www.haanja100.ee

26.-30.09 Teadlaste Öö Festival 
2016 
Tegemist on ürituste sarjaga, kus 
kõik suured ja väikesed teadushuvilised saavad uudistada, millega teadlased täpsemalt tegelevad 
ning tutvuda erinevate teadusvaldkondade värskemate saavutustega. Kõigil on võimalus 
kiigata salalaboritesse ja tipptehnoloogiaga ettevõtetesse. Linnaruumi kerkivad teaduskuplid, 
tujuküllased näitused, teadusteatri etendused ja töötoad. Teadlaste Öö raames toimub üle 
kolmesaja põneva teadusürituse nii Tartus kui teistes Eestis paikades.
Lähem info: www.teadlasteöö.ee

26.09.-01.10. XIII Tammelinna Päevad 
Tammelinn, Tartu
Tammelinnas jagub tegevust mitmeks päevaks nii noortele kui ka vanematele. Neljapäevase 
sündmuse ajal võib leida tegevust Oskar Lutsu Majamuuseumis, Tammelinna raamatukogus, 
Tamme Gümnaasiumis ja loomulikult Tamme Staadionil.
Lähem info: www.tammelinnaselts.ee

30.09–1.10 Militaarfestival “Eesti iseseisvuse sünd” 
Jõgeva linn, Jõgevamaa
Eesti isesesvuse sünni ajalooline taaslavastus Jõgeval. Kohapeal toimub ka laat ning huvitav 
kultuuriprogramm.
Lähem info: www.pommiauk.ee



OKTOOBER

1.10 5. Tartu Linnamaraton 
Tartu, Tartumaa 
Tartu Linnamaraton on ainulaadne Eestis – kogu 42 pikkune maratonidistants joostakse ühel 
ringil, mis tähendab, et iga rajakilomeeter on ainulaande ja pakub uusi elamusi. Soovijad saavad 
valida ka poolmaratoni pikkusega 21 km. Samal ajal toimuvad harrastajate seas populaarne Tartu 
Sügisjooks ning akadeemilist pere üliõpilastest kuni õppejõudude-vilistlasteni rajale ootav Tartu 
Tudengimaraton. Sügisjooksu ja Tudengimaratoni raja pikkuseks on 10 km ning need võib läbida 
nii joostes kui ka kepikõndi tehes. Noorimatele jooksusõpradele toimuvad Tartu südalinnas 
lastejooksud.
Lähem info siit.

1.10 Liivimaa Mihklilaat ja rahvalik pidu 
Valga, Valgamaa 
Sügisene kogupereüritus, kus kaubeldakse traditsiooniliselt aiasaaduste, taimede, käsitöö ja 
eestimaise toidukaubaga. Laadamelule lisab vürtsi atraktiivne kultuuriprogramm koos huvitavate 
esinejatega. Põnevust pakuvad erinevad konkursid, näitused, töötoad ning toimub koduleiva, 
-saia ja -veinikonkurss. Tegevust ja lustimist jätkub igas eas laadakülalisele. Päeva lõpetab 
meeleolukas simman. 
Lähem info siit.

3.-7.10 Leivanädal Karilatsis 
Karilatsi, Kõlleste, Põlvamaa 
Põlva Talurahvamuuseumi haridusprogramm 
lasteaedadele ja koolidele - viljaterast leivani 
ehk kuidas leib vanasti laule jõudis. Vajalik 
eelregistreerimine. Tasuline.
Lähem info siit.

7.-9.10 Lehesaju Muusika 
Tartu, Tartumaa
Tänaseks peetakse „Lehesaju muusikat“ bardide 
ringkonnas žanri parimaks festivaliks Põhja-

Euroopas. Festivali autor ja juht valib nii külaliste kui ka osalejate kandidaate väga hoolikalt, 
mistõttu usaldavad kuulajad tema maitset ja annavad vahel ka ise soovitusi.

Osalejad on tunnustatud professionaalid, kes võistlevad festivali laureaadi ning publiku lemmiku 
tiitli ja auhindade nimel. Osalejaid on Eestist, Lätist, Soomest, Tšehhist, Saksamaalt, USAst, 
Iisraelist, Valgevenest ja Venemaalt.
Lähem info: www.mellnovfest.com 

10.10 Lõikuspüha 
Ülenurme, Tartumaa 
Eesti toidukuu lõpetamine muuseumis. Sügisandide laat, kontsert, töötoad, toitude 
degusteerimine.
Lähem info: www.epm.ee

Foto: Jaak Nilson



11.-15.10 Viljandi Kitarrifestival
Viljandi, Viljandimaa 
Festivali raames kohtuvad tõelised tipptegijad – 
üles astuvad põnevad ning andekad kitarristid 
Eestist ja välismaalt. Kontserte on võimalik 
nautida kitarrifestivalile omase kvaliteedi ja 
hindamatute elamuste saatel.
Lähem info: www.viljandiguitar.ee

13.10- 13.11 TAVA ehk Tartu Valgus 
Tartu, Tartumaa 
Terviklik, rahvusvaheline, valdkondi ühendav 
arhitektuurse valgustuse ning valgustuskunsti festival. 13. oktoobrist alates toimuvad kuu aja 
jooksul ülikoolilinnas erinevad valgusteemalised töötoad, väliruumi installatsioonid, hackathon, 
valguskonverents, valgusmess ja sisenäitused.
Lähem info: www.tartuvalgus.ee

13.-16.10 Rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival ORIENT et OCCIDENT 
Tartu, Tartumaa 
Tartu Vanamuusika Festival on toimunud alates 1996. aastast. Festival on algusest peale olnud 
seotud orientaalsete kultuuridega. Huvikeskmes pole olnud aga mitte idamaade kultuur 
iseseisvalt, vaid seostatuna Euroopa varasema, eelkõige keskaja kultuuriga.
Tartu Vanamuusika Festival on intetrdistsiplinaarne üritus, kus toimuvad kontserdid, etendused, 
näitused, loengud ja meistriklassid ning alati on olnud avatud erilist atmosfääri kujundav Festivali 
Kohvik. Kuna oma silm ja kõrv on kuningas, siis tere tulemast ja kauneid festivalielamusi kõigile!”
Lähem info: www.festivitas.ee 

15.-16.10 III Rahvusvaheline pop/jazz kooride 
konkurssfestival Lauluragin
Valga, Valgamaa 
Pop/jazzkooride konkurssfestival „Lauluragin” 
toob Valka vahvaid ja atraktiivseid koore 
nii siitpoolt kui ka sealtpoolt piiri. Festivali 
kunstiliseks juhiks on tunnustatud 
muusikapedagoog Toomas Voll. 
Lähem info siit.

17.-26.10 XV Rahvusvaheline nüüdismuusika festival „AFEKT“
Tartu, Tartumaa
XV Rahvusvaheline Nüüdismuusika Festival AFEKT on otsene jätk Eesti Heliloojate Festivalile. Nime 
muutus on tingitud festivali laienemisest rahvusvaheliseks suurürituseks, kus Eesti keskne nimi ei 
peegelda enam festivali täpset olemust. Festivali heliloojad on spektraalmuusika elav klassik Georg 
Friedrich Haas ja Toivo Tulev. Festivali läbivaks teemaks on visuaalne muusikateater. Peaesinejad 
on Klangforum Wien, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Nicolas 
Hodges, Simon Steen Andersen, ensemble Adapter. 
Lähem info: www.composer.ee

Foto: Rene Jakobson 

Foto: Jaak Nilson 



18.10 R.A.A.A.M. etendus “FENOMEN” 
Põlva kultuuri- ja huvikeskus, Põlvamaa
Laval Mait Malmsten (Eesti Draamateater). Ekspertide komisjoni ette on toodud üks kummaline, 
erakordsete sisekaemuste ja elukogemustega mees. Kes on see salapärane, fenomenaalse elu- 
ja ajaloonägemusega mees? On ta tõekuulutaja või soolapuhuja, hull või geenius, prohvet või 
šarlatan? Lähem info siit.

22.10 VI Käsitöökojad üle maa 
Üle Eesti 
Lähem info siit.

28.10 Lindora laat 
Lindora teerist, Vastseliina vald, Võrumaa
Esimest korda peeti Lindora ristis laata 
sadakond aastat tagasi. Kaubad on tänapäeval 
teised kui algusaastatel - siis olid müügiks 
kariloomad, nüüd on aukohal kohalik käsitöö 
ja aiasaadused. Muidu laat nagu laat ikka. 
Huvitav on laat selle poolest, et toimub vana 
traditsiooni järgi igal aastal samal kuupäeval, 
sõltumata nädalapäevast.

Turismiuudised Lõuna-Eesti maakondadelt

Eesti Maanteemuuseumi suurprojekt sai EASi rahastuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
juhatus kinnitas regionaaltoetuste investeeringute projektid Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja 
Pärnu maakonnas. Maanteemuuseumi suurprojekt sai täies mahus rahastuse liikluskasvatuse 
keskuse ja autoajastu näituse avamiseks 2018. aasta lõpus. 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) rahastab 
Euroopa Regionaalarengu Fond. Esmakordselt said maakonnad ise paika panna põhisuunad, 
millised valdkonnad ja investeeringud on just nende piirkonnas kõige perspektiivsemad 
töökohtade loomiseks ja avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks. PKT tegevuskavad 
koosnevad maakonna poolt kokku lepitud kõige olulisematest arendustest, mis aitaksid eelpool 
toodud eesmärkide saavutamisel. 

Eesti Maanteemuuseumisse luuakse projekti tulemusel rekonstrueeritud masinahalli 
1500-ruutmeetrine keskus, kus külastaja saab tervikliku ülevaate autoajastu mõjudest Eesti teede- 
ja liikluse ajaloole. „Hetkel olemasolev masinahall ehitatakse kolmandiku võrra suuremaks ning 
sellesse tuleb autoajastu näitus koos mehaanika kuldreeglite tutvustamise, liikluskasvatuskeskuse 
ja liikluskeskkonna väljapanekuga,“ täpsustas maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner. „Kogu 
projekti maksumus – nii halli enda ehitus kui ekspositsiooni maksumus on kokku ligi 2 miljonit 
eurot, projektitoetus sellest ca 1,66 miljonit eurot.“ 

Uues keskuses luuakse innovaatilised ja paremad võimalused erinevate liiklusharidusprogrammide 
pakkumiseks nii lastele kui täiskasvanutele. Uuenduslik on seegi, et atraktiivses ekspositsioonis 
on võimalik näitusepindu liigutada vastavalt vajadusele, kohandudes ümber konverentsi- või 



kultuurisündmuste saaliks. Uus keskus avatakse 2018 hilissügisel, kui Maanteeamet peab oma 
100. sünnipäeva. Muuseum eeldab, et uuest turismiatraktsioonist saab kasu kogu piirkond. 
Arenduse tulemusena tõuseb muuseumi külastatavus, paranevad külastajate olmetingimused, 
pikeneb külastusperiood ning luuakse juurde uusi töökohti.

Lisainfo:
Eesti Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner
E-mail: Kadri.Valner@mnt.ee
Tel: 528 8104

Teadlaste Öö Festival laieneb 
26.-30. septembrini toimub 11. Teadlaste Öö 
Festival, mille teemaks on tänavu teadus ja 
ulme. Festival võtab fookusesse teaduse ja 
tehnoloogia kiire arengu ning selle ulmelised 
mõõtmed. 

Septembris aset leidev Teadlaste Öö Festival 
on ainus üle-eestiline teadusfestival ja ühtlasi 
ka kõige pikema traditsiooniga teadussündmus 
terves Baltikumis. Tänavuse festivali peateema 
keskendub teaduse kiirele arengule, tulevikule ja teadussaavutuste n-ö ulmelistele mõõtmetele. 
Käsitlemata ei jää ka vandenõuteooriad ja müüdid. Mullu toimus festivali raamess 400 
teadussündmust ligi 40 paigas üle terve Eesti, millest kokku võttis osa rohkem kui 50 000 inimest.

Lisainfo: 
Teadlaste Öö Festivali korraldaja Annika Vesselov
E-mail: annika.vesselov@ahhaa.ee
Tel: 5677 3238

Ootame turismiettevõtjaid osalema Tartu ettevõtlusnädala turismipäeval
3.-8. oktoobril toimub Tartus traditsiooniline Tartu Ettevõtlusnädal, mille eesmärgiks on arendada 
ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada kasvupotentsiaaliga 
ettevõtjaid astuma järgmisi samme. Juba teist aastat korraldab SA Tartumaa Turism 
ettevõtlusnädala raames turismipäeva, mis sel aastal on planeeritud 7. oktoobrile. Turismipäevale 
ootame eelkõige Tartu ja Lõuna-Eesti turismiettevõtjaid, kuid ka lihtsalt 
turismihuvilisi.

Turismiettevõtjate päeva kava on järgnev:
10:00 - 11:00 Koostöö kogukonnaga turismiettevõtte 
ja atraktsiooni arendamisel – Ülle Puustusmaa, BDA 
Consulting;
11:00 - 12:00 Ärimudel kui tööriist turismiettevõtte 
arendamisel – Elmo Puidet, BDA Consulting;
12:00 - 12:30 Kerge lõunapaus
12:30 - 13:30 Andmepõhine turundus – Priit Kallas, 
DreamGrow;
13:30 - 14:00 Kuidas efektiivselt leida ja siseneda 
turismiturul katmata nišši – Piret Rosenthal, Hektor 
Design Hosteli juhataja.



Turismipäeva ettekannetel osalemiseks tuleks ette registreeruda aadressil evo@raad.tartu.ee 

Lisaks ettekannetele on võimalik tutvuda Tartu uuemate majutusasutustega: Hotell Lydia ja 
Hektor Desing Hosteliga ning osaleda Aparaaditehases ringkäigul ja võtta osa töötubadest.

Hektor Design Hosteli majatutuvustus: kolmapäeval, 05.10 kl 13:00 ja reedel, 07.10 kl 15:00; 
maksimaalselt 20 inimest; registreerumine aadressil evo@raad.tartu.ee. 

Aparaaditehase majaekskursioon: Trükimuuseumi tutvustus ning osalemine Trükimuuseumi 
töötoas kolmapäeval, 05.10 kl 14:00, neljapäeval, 06.10 kl 17:00 ja reedel, 07.10 kl 16:00; 
maksimaalselt 12 inimest; registreerumine: maarja@trykimuuseum.ee või mob: 5682 8117. 
Töötoas saab tutvuda ajaloolise raamatutrükimeetodiga lihtsas vormis: trükkida endale 
150-aastasel trükipressil märkmikukaane ning see spiraalmärkmikuks kokku köita. 

Hotell Lydia majatutuvustus: reedel, 07.10 kell 15:00; maksimaalselt 20 inimest; registreerumine 
aadressil evo@raad.tartu.ee. 

Lisainfo: 
Sille Siniavski
E-mail: sille.siniavski@visittartu.com, 
Tel: 740 0782, 5326 9353

Emajõe matkarada ootab loodusesõpru 
Loodusesõpradele avati Tartus uus 4 km pikkune 
matkarada, mis asub Emajõe vasakkaldal, 
Sõpruse silla ja Ihaste silla vahelisel lõigul. 
Tegemist on Natura kaitsealuse piirkonnaga, mis 
on rikas nii haruldaste linnu- kui ka taimeliikide 
poolest. Rajal on kokku viis purret, mis 
võimaldavad kraave ületada ka Emajõe kõrgema 
veetaseme juures. Samuti 34 pinki puhkamiseks 
ja Emajõe vaadete nautimiseks.

Lisainfo: 
Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm
Tel: 736 1266, 5850 6742

Valmis Tartut kui konverentsisihtkohta tutvustav video 
Tartu linna kui konverentsisihtkoha tutvustamiseks on valminud video „Tartu-the best place for 
your next conference!“, mis on leitav siit.

Video eesmärgiks on näidata Tartu kui äriturismi sihtkoha mitmekülgsust ja võimalusterohkust 
konverentsil osaleja vaatenurgast. Valminud videoklipi abil saab konverentsikorraldaja anda oma 
delegaatidele lühikese, kuid ilmeka ülevaate Tartu linna kompaktsusest ja unikaalsusest. 

Lisainfo: 
Tartu Konverentsibüroo tegevjuht Kaia Lehtsaar
E-mail: kaia.lehtsaar@visittartu.com 
Tel: +372 513 7946



Tartu Konverentsibürool uus tegevjuht 
Alates juuli lõpust on Tartu Konverentsibüroos lapsehoolduspuhkusele suundunud Kati Teppo 
asemel tegevjuhiks Kaia Lehtsaar.
Kaia Lehtsaar on omandanud bakalaureusekraadid Tartu Ülikooli Ökoloogia ja elustiku kaitse 
erialal ning Eesti Maaülikooli Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise erialal. Tööalaselt 
on Kaia senini olnud seotud enamasti Lääne-Virumaaga, kus peamisteks tegevusvaldkondadeks 
loodus- ja keskkonnakaitse ning haridussektor. ”Äriturismiga on eelnevalt enim kokkupuuteid 
RMK Sagadi metsakeskuse arendusjuhina töötades: olen olnud erinevate vaba-aja programmide 
juures nii läbiviija, korraldaja kui ka väljatöötaja rollis, ette on tulnud ka konverentside ja 
seminaride organiseerimist. Tänu tihedale koostööle RMK Sagadi metsakeskuse üksuste vahel, 
olen üsna hästi kursis ka turismivaldkonnas toimuvaga. Ootan põnevusega uusi väljakutseid 
Tartu Konverentsibüroos,“ räägib Kaia.

Kaia Lehtsaarega saab kontakti aadressil kaia.lehtsaar@visittartu.com või telefonil 513 7946. 

Valmis Tartu majutuskohtade kaart
SA Tartumaa Turism uuendas Tartu linna majutusasutuste kaarti, mida näete siin. Kaarti jagatakse 
nii turistidele kui ka soovi korral turismiettevõtjatest partneritele tasuta. Kui olete huvitatud 
antud kaardi jagamisest oma asutuses, võtke julgelt ühendust Tartu Külastuskeskusega.

Lisainfo: 
Tartu Külastuskeskus
E-mail: info@visittartu.com 
Tel: 744 2111

AHHAA tegi juulis külastajarekordi
Juulikuus külastas Teaduskeskust AHHAA kokku 
26 839 inimest. Sellega purustati rohkem kui 
paari tuhandega varasem külastajarekord, mis 
pärines 2014. aasta detsembrist.

AHHAA juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul on suure 
külastajate arvu taga aasta esimeses pooles 
tehtud suured investeeringud. „Märtsis sai 
valmis uuenenud eluslooduse saal, detsembris 
avasime matemaatikanäitust, jooksvalt oleme 
uuendanud püsiekspositsiooni ja alates maist on külastajatele avatud olnud näitus „Ahhaa, 
annab mängida?!, mis on esmakordselt Mehhikost Euroopasse jõudnud” ütles Kolk.

Suur on ka välismaalastest külastajate tähtsus. Juulikuus oli mitte-eestlaste osakaal keskuse 
külastajate seas ligi 41 protsenti. Lõviosa väliskülastajatest moodustasid venelased ligi 24 
protsendiga. Lätlasi käis AHHAAs 8,6 protsenti ja teisi rahvusi kokku veidi üle kaheksa protsendi.

„Edasi on kavas jätkata traditsiooniga avada iga poole aasta tagant uus näitus. Rekord ei pruugi 
tähendada langust, seda näitab ka asjaolu, et oleme viis aastat avatud olnud ja hoolimata 
uusväärtuse kadumisest leiavad külastajad ikka põhjuse tagasi tulla. Uued põnevad näitused 
filmide eriefektidest ja inimkeha läbilõigetest on peatselt tulekul,” lisas Kolk.

Teaduskeskust AHHAA külastas eelmisel aastal rohkem kui 213 000 inimest. Rekordaasta oli 2014, 
mil külastajate arv oli ligi 218 000. Tänase seisuga on AHHAA Eesti populaarseim siseruumides 
asuv atraktsioon.



Lisainfo: 
AHHAA juhatuse liige Pilvi Kolk
E-mail: pilvi.kolk@ahhaa.ee 
Tel 5554 4223

Tartus avati Tartu Tervisekliinik
Dorpat Tervis OÜ on Tartu kesklinnas 
tegutsenud 2007.aastast alates. Peamiselt 
teatakse ettevõtet Dorpat Hotellis asuva 
Dorpat SPA järgi. Taastusravi, eriarstiabi ja 
rehabilitatsiooniteenuste nõudluse järjepideva 
kasvu tõttu avati 2016.aasta alguses Tartu 
Tervisekliinik, mis asub Soola ja Kalevi tänava 
nurgal, aadressil Soola 2.

Tartu Tervisekliinikus, Soola 2 pakutakse 
füsioteraapia-, taastusravi-, eriarstiabi teenuseid, rühmatreeninguid, toitumisnõustamist, 
ravivanne, kinesioteipimist elektriravi, Dry needling nõelravi, perenõustamist, soovitusi 
töökoha kohandamiseks. Ettevõtetele pakutakse võimalust tellida meilt hommiku- või 
lõunapausi rühmavõimlemist, füsioterapeudi nõustamist ettevõttes kohapeal või Tervisekliiniku 
150-ruutmeetrilises füsioteraapia saalis, kus võimalik korraldada ka ettevõtete tervisepäevi/
õhtuid.

Tartu Tervisekliinikus töötavad taastusarstid, nahaarstid, nõelraviarst ja ortopeed. Taastusravi- 
ja füsioteraapia protseduure ning kõiki rühmatreeninguid viivad läbi füsioterapeudid. 
Rehabilitatsiooniteenuseid osutavad psühholoogid, logopeedid, eripedagoogid, tegevusterapeut 
ja sotsiaaltöötajad. Lisaks on võimalik tulla toitumisnõustaja, kaaniravi- ja hiina meditsiini arsti 
vastuvõttudele.
Lisainfo siit.

Eesti Rahva Muuseum

1. oktoobril avab uksed kauaoodatud Eesti 
Rahva Muuseumi uus hoone, mis üllatab oma 
multifunktsionaalsusega. 

Muuseumis on kaks püsinäitust – „Kohtumised“ 
ja „Uurali kaja“. Püsinäitus „Kohtumised“ on 
näitus tavalistest Eesti inimestest, kes on siin 
maal elanud kõikidel aegadel. Vaatleme nende 
argiseid toimetusi ja kodust elu, hakkamasaamist 
loodus- ja linnakeskkonnas, aga ka toimetulekut 
ühiskonna normide, vaheldunud võimude ja 
suurte maailmaajalooliste protsessidega. Näha 
saab siinsete elanike keelt, rahvaluulet ja oskusi. 
Eksponeerime tuhandeid esemeid ja pilte ning 
sadu helisid ERMi ja ka teiste muuseumide ja 
arhiivide kogudest nii vanemast kui ka lähemast 
ajaloost. Paljud neist toome avalikkuse ette 
esimest korda.



Püsinäitus “Uurali kaja” keskendub soome-ugri rahvaste traditsioonilise elukeskkonna, 
tarbeesemete ja erilise maailmataju tõlgendamisele läbi naise ja mehe vastandlike ja samas 
ka harmooniliste vaatepunktide. Väljapanekul saab tutvuda umbes kümnendikuga soome-
ugri esemekogust, süüvida selgitustesse, uurida erinevaid kaarte, mängida mänge, nautida 
soome-ugri rahvaste lugudel põhinevaid animatsioone ja vaadata videolõike nende rahvaste 
tänapäevasest elust. Nii suurt soome-ugri näitust pole Eesti Rahva Muuseumis kunagi varem 
korraldatud. Ekspositsiooni keskendumispunktideks on ühelt poolt soomeugrilaste elupaigad 
koos ümbritsevaga (komi tare, udmurdi ait, karjala saun, saami koda, handi metsalaager) ja 
teisalt mitmesugused rituaalid (täisealiseks saamine, pulmad, esivanemate mälestamine).

Hoones on lisaks näitustele konverentsi- ja kinosaal (250 kohta) ja black-box teater (200 kohta). 
Nõnda saab külastaja osa igapäevastest kunsti-, filmi-, teatri- ja muusikasündmustest. 

Hariduselu edendamisega tegeleb hariduskeskus, mis pakub erinevaid programme lähtuvalt 
sihtrühmast. Teaduslike eesmärkide saavutamisel toetab üliõpilasi, teadlasi, kooliõpilasi meie 
raamatukogu rikkalik kirjavara.

Muuseumikülastajaid toitlustame nii restoranis kui ka kohvikus. 

Kui muuseumile on aega pühendada kõige 
rohkem kaks tundi, siis on ehk kõige mõistlikum 
keskenduda püsinäitusele „Kohtumised“, 
kuna see annab hea ülevaate Eesti ajaloost 
ja kommetest 11 000 aasta jooksul, mil 
meie esivanemad on siin maal tegutsenud. 
Siin on avastamisrõõmu nii eestlastele kui 
välismaalastele. Näitustel saab infot lugeda 
ja kuulata peale eesti keele ka enim levinud 
võõrkeeltes.

Muuseum tervikuna on kindlasti väga interaktiivne. Peale esemelise vara eksponeerimise 
tutvuvad külastajad Eesti ajalooga kõikvõimalike digitaallahenduste kaudu. Digiekraanide 
vahendusel jutustavad näitlejad meie kultuuriloo pöördelisi sündmusi; lisaks saab puutetundlike 
ekraanide abil ise virtuaalmaailmas ringi vaadata ja mänge mängida. 

Rääkides tulevikuplaanidest, siis 2017. aastal tuleb vahetuvate näituste alale Eesti rahvarõivaid 
tutvustav näitus. Seevastu 2018. aastal võtab vahetuvate näituste alal koha sisse temaatiline 
näitus „Lahtihüpe 1987–1994“. 

ERMi kommunikatsioonispetsialist Henri Zeigo 



Teadlaste ÖÖ festival 

Teadlaste ÖÖ festival 26.-30. september 2016

2016.aasta Teadlaste ÖÖ Festivali teemaks on sel aastal „teadus ja ulme“. SA Lõuna-Eesti turism 
esindajaga vestlesid festivali peakorraldajad Annika Vesselov ja Riina Nõupuu. 

Kuidas sai alguse idee korraldada Teadlaste 
ÖÖ festival, mis sel aastal toimub juba 
11.korda?

Teadlaste Öö sai alguse 2005. aastal, mil 
Euroopa Komisjon avas rahastusmeetme 
nimega Marie Skłodowska-Curie. Sellega 
rahastatakse just spetsiaalselt Teadlaste Öö 
korraldamist erinevates Euroopa riikides. 
Teaduskeskus AHHAA esitas kohe esimesel 
aastal taotluse ning 2005.aastast alates 

oleme Eestis Teadlaste Ööd tähistanud. Iga aastaga on sündmuste ning toimumispaikade arv 
suurenenud ning nüüdseks on Teadlaste öö veninud nädalapikkuseks teadusfestivaliks, mis on 
pikima traditsiooniga teadusfestival Baltikumis. 
Sel aastal on festival end sündmuste osas kahekordistanud ning kokku on neid Eestis üle 900. 
Korraldusse on kaasatud on üle 100 ühenduse, organisatsiooni, asutuse.

Kuidas toimub festivalil osalevate asutuste 
valimine?

Aasta alguses saadame välja üleskutse, millega 
otsime festivali kaaskorraldajaid. Igal aastal 
lisandub uusi sooviavaldusi ning alati on 
taotlused saatnud ka meie ustavad „veteranid“, 
kes on festivali korraldamisel kaasa löönud 
sama kaua kui AHHAA. On ka selliseid asutusi, 
kes on meile lihtsalt meedias silma jäänud ning 
kellega oleme ise ühendust võtnud.
Eelmisel ja üle-eelmisel aastal laiendati 
sündmuskorraldajate ringi koolide 
kaasamisega. Tänavu on osalemas ligi 50 kooli-
lasteaeda, mis õpilastele ja ka lastevanematele 
nädala jooksul festival programmi pakuvad.

Mis ajendas selle aasta festivali teemaks 
valima „teadus ja ulme“?

Eelmise aasta lõpus Euroopa Komisjonile 
projekti esitades tuli teema juba ära valida 
ning tol hetkel tundus ulme ja tuleviku 
kombinatsioon meie jaoks nö tõusva trendina, 
sest teaduse areng on viimaste kümnendite jooksul olnud lausa hüppeline. Meie igapäevaelu 
lihtsustavad ning elukvaliteeti tõstvad avastused ja leiutised ning mõningal määral ulmelised 



teaduse ja tehnoloogia saavutused on teemad, mis pakuvad huvi ka pea igas vanuses inimestele, 
seega tundus teema üsna universaalne ja kohati intrigeeriv.

Kellele on festival suunatud?

Sihtgrupp on 0-100+ aastased, kuigi jah, oleme võib-olla et kõige sihikindlamalt keskendunud 
just noortele ja lastele ning seda eesmärgiga, et tekitada ja hoida huvi teaduse vastu. Välja ei 
ole me jätnud ühtegi sihtgruppi, niisiis toimub festivali jooksul palju sündmusi mis on sobilikud 
peredele ja lastele, noortele, täiskasvanutele ja eakatele. 

Mida on sel aastal festivalil uut?

Igal aastal proovime festivali kavva mida uut tuua. Sel aastal on selleks FameLab – stand-
up’ilik teadusvõistlus. Tegemist on Briti Nõukogu ning Cheltanhami Festivali nö kaubamärgiga, 
mis on rahvusvaheliselt üsna tuntud võistlusformaat. Konkursil osalevad võistlejad peavad 3 
minuti jooksul kaasahaaravalt ja lihtsalt esitama lühikõne mõne loodusteaduse või inseneeria 
valdkonna kohta. Võistlejad ei tohi laval kasutada PowerPoint esitlust, muusikat, videoklippi 
jmt. On ainult inimesed, nende ideed ja esitlus. Abivahendeid võib olla nii palju, kui suudab 
võistleja kahe käega ühekorraga kaasa võtta.

Kuna varem pole sellist võistlust Eestis 
ega lähivälismaal toimunud, otsustasime 
kaubamärgi ka siia tuua ning korraldada 
võistluse Teadlaste Öö Festivali ajal ning koos 
lõunanaabrite lätlastega. Lõppvooru pääses 4 
Läti ja 5 Eesti parimat. Võistlusel osalemiseks 
täitsid kandidaadid ankeedi ja nende põhjal sai 
valik tehtud, kes lõppvoorus üksteiselt mõõtu 
võtma hakkavad. 

Finaalile eelnes kõikidele osalejatele mõeldud spetsiaalne teaduskommunikatsiooni kursus, 
mille viis läbi Suurbritanniast siia kohale sõitnud koolitaja. Tegemist oli kahepäevase 
koolitusega, mille käigus õpetati avalikku esinemist, enda mõtete formuleerimist jms. FameLabi 
noorteadlaste poolt esitatavate kõnede teemad on väga intrigeerivad ja tulevikuhõngulised, 
nii et 30. septembril saab AHHAA keskuses osa millestki väga põnevast. 
Lisaks teadlastele astuvad lavale AHHAA teadusteatri tegijad ning improteatri grupp Ruutu 10. 

Kui palju inimesi külastas eelmisel aastal 
Teadlaste ÖÖ Festivali?

Eelmisel aastal oli külastajaid üle 50 000. 
Tallinnas, Pärnus ja Tartus toimusid ka 
inglisekeelsed üritused, kus oli vähemalt 20 
% auditooriumist välismaalased. Tänavu on 
koolides programme ka vene keeles.

Üks põhjus, miks festivali kestvusaeg sai 
pikemaks venitatud, oligi asjaolu, et külastajaid 
on väga palju ja ühe päevaga ei suuda kõike huvitavat ühelt poolt pakkuda ja teiselt poolt 



külastada, kui nö prime time on reedel alates kella 18st ja ainuüksi Tartus on üle 20 koha, mis 
sel kellaajal avatud ja sündmused toimumas. 

Kas korralduskomitee on suurenenud arvestades, et festival kestab mitu päeva?

Korraldatustiimi tuumik koosneb ligi 20 AHHAA töötajast, kellest igaüks vastutab mingi kindla 
töölõigu eest, kuid ühel või teisel moel on festivaliga seotud kogu AHHAA 80-liikmeline 
töötajaskond. Enamasti korraldusmeeskond ikka suureneb igal aastal. 
Lisaks korraldustiimile on kaasatud ka üle 50 vabatahtliku.
Meie (Annika Vesselov ja Riina Nõupuu) oleme esimest aastat festivali peakorraldajad. 
Projektimeeskonnas oleme olnud aga juba alates 2011. aastast, kui AHHAAsse tööle tulime. 

Kui te ise ei oleks korraldajad, siis kuhu tahaks 
kindlasti Teadlaste ÖÖ Festivali raames 
minna?

Me ise ei ole tõesti kunagi külalisena saanud 
festivali sündmustel käia.
Riina – reedesed sündmused tahaks ära näha.
Annika – salalaborid ja ekskursioonid, AHHAAs 
toimuvad sündmused oleme enam-vähem 
suutnud läbi käia, aga nt. salaekskursioonid 
(Geenivaramusse vmt.) täituvad juba paari 
päevaga pärast registreermise algust.

Kõik sündmused tunduvad põnevad, eriti veel need, mis jäävad väljaspoole Tartumaad. 
Ühesõnaga, igale poole tahaksime jõuda. Korralduse käigus on kõige põnevam siis, kui laekuvad 
partnerite ideed ja ettepanekud tulevaks festivaliks, siis tahaks suure õhinaga igale poole, kuid 
reaalsuses oleme tõenäoliselt siiski enamuse aja AHHAAs. Vähemalt saame pärast partnerite 
poolt saadetud piltide pealt näha, kui vahva kõik oli!

Teadlaste ÖÖ Festivali kavaga tutvu siin ja tere tulemast teaduse ja ulme maailma!


