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Armas lugeja!

Detsember on kokkuvõtete tegemise aeg ja jaanuar 
uute alguste aeg, nõnda ka meie seekordne uudiskiri 
- meenutame möödunut ja suuname pilgu 
järgmisesse aastasse. Sündmuste kalendrist 
leiad nii detsembri kui ka jaanuari sündmused 
ja kindlasti uuri, millistest jõuluseiklustest 
Lõuna-Eestis tasub osa võtta ja mida pakub 
talveks Sibulatee. Soovime Sulle, hea lugeja, 
kaunist jõuluaega ja rõõmuküllast uut aastat 
eheda Lõuna-Eesti seltsis! 

Kohtume taas veebruaris!

Sinu
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskus), Margita Kipasto (Võru Turismiinfokeskus), Ruth Pärnaku 
(Viljandi Turismiinfokeskus), Lea Ilp (Otepää TIK), Kadi Ploom (SA Valgamaa 
Arenguagentuur), Ülle Pärnoja ja Anni Haavakats (MTÜ Setomaa Turism),  

Jaanika Kaljuvee ja Maret Kallejärv (SA Võrtsjärv), 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.



SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused
 
• Oktoobri lõpus toimusid www.visitestonia.com–teemalised infopäevad Põlvamaal 
ja Jõgevamaal. Seminaridel anti praktilisi näpunäiteid, kuidas antud turismiportaali 
enda turundamisel parimal moel ära kasutada ning jagati nõuandeid, kuidas oma 
tooted ja teenused lihtsate meetoditega internetiturunduse kaudu nähtavaks teha. 

• Novembris saatsime oma 
välispartneritele ja -kontaktidele kord 
poolaastas ilmuva elektroonilise Tartu & 
Lõuna-Eesti infokirja, milles tutvustasime 
pakutavaid talvepuhkuse võimalusi 
Lõuna-Eestis, uusi turismitooteid ja 
-teenuseid ning kajastasime talviseid 
tähtsündmusi. Infokirja anname välja 
koostöös Tartumaa Turism SA ja Tartu 
linna maine- ja turismiteenistusega. 
Infokiri ilmub eesti, inglise, soome, 
vene ja saksa keeles. Infokirjaga tutvu 
lähemalt siin.

• SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa 
Turism korraldasid 13.-14. novembril 
Lõuna-Eesti turismiasjalistele õppereisi 
Ida-Virumaale. Reisi eesmärgiks oli 
õppida Ida-Virumaa turismisektori 

edulugudest ning parendada selle kaudu kogemuste ja infovahetust. Kahepäevase 
ringreisi jooksul külastasid osalejad erinevaid teenusepakkujaid, tutvusid 
lähemalt eeskujuks seatavate turismiettevõte „köögipoolega“ ning said tervikliku 
ülevaate Ida-Viru E3 turismiklastri toimimisest. Rõõm oli tõdeda, et õpihimulise 
reisiseltskonna moodustasid ettevõtlikud osalejad igast Lõuna-Eesti maakonnast.

• 19. novembril toimus uue Riikliku turismiarengukava Lõuna-Eesti regionaalse 
arenguplaani II etapi arutelu, kus osalesid Lõuna-Eesti maakondade 
turismiarendusorganisatsioonid. II etapis kaardistatakse klienditeekonnast 
lähtuvalt Lõuna-Eesti regiooni turismi arengut pidurdavate kitsaskohtade 
võimalikud lahendused. 

• 24.–25. novembril toimus Helsingis 
Mardilaat. SA Lõuna-Eesti Turism osales 
koos Peipsimaa Turism MTÜ-ga ühisel 
pinnal ning enim köitis külastajate 
tähelepanu meie sibulavanikute 
väljapanek. Mardilaat õnnestus igati 
ning üritust külastas kahe päeva jooksul 
15 000 inimest. 

• 28. novembril toimus Tartus koostöös 
EAS-iga Saksamaa sihtturuseminar, kus 
räägiti milline on Saksamaa turist ja mis teda Eestis huvitab. EAS-i toimetusi Saksa 
turul tutvustas lähemalt Piret Pääsik ning oma kogemusi jagasid haarava ühise 

Mardilaat Helsingis.

Saksamaa sihtturuseminar.



ettekandena Andres Vainumäe (www.mare-baltikum-reisen.de) ja Rower Völker 
(www.estland.ee)

• 5. detsembril toimus traditsiooniline Lõuna-Eesti Turismikonverents „Lõuna-
Eesti – väliskülastajate eelistatuimaks reisisihiks Eestis aastaks 2020”. Sakala 
Keskuses toimunud konverentsil said sõna Monica Hankov ja Heli Põld EASist, 
Kristiina Liimand Tartumaa Arendusseltsist, Natalia Trofimova Loodus BioSpast ning 
ettevõtja ja eksportöör Jakob Saks. Räägiti Eesti turismi arengust, turismiekspordist, 
kohaturundusest ning paljust muust. 

Lisaks tunnustati Lõuna-Eesti parimaid 
turismiettevõtjaid 2012. aasta konkursi 
“EHE Lõuna-Eesti” kategooriates: parim 
turismiobjekt ja parim turismisündmus. 
Parima turismisündmuse nominendid 
olid SEB Tartu Neliküritus; Põhjamaade 
noorte MV Mammastes; Haanja Maraton 
40; Kalevipoja suveteatri etendus „ Viru 
Tango“; Võrtsjärve IV kala- ja käsitöölaat 
ning võitja- Rally Estonia 2012. Parima 
turismiobjekti nominendid olid 

Taagepera loss; Postitee tunnus-figuur „Rändaja“; Kubija hotell-loodusspaa; Vudila 
Mängumaa; Valma Puhkelaager/Seikluspark; Obinitsa Seto Seltsimajas Taarka Tarõ 
Köögikõnõ ning võitja - Jääaja Keskus! Palju õnne kõikidele nominentidele ning 
suur tänu konverentsil osalejatele. Samuti tänab SA Lõuna-Eesti Turism Viljandi 
Maavalitsust, Viljandi Linnavalitsust, Viljandimaa Arenduskeskust, Viljandimaa 
Turismiinfokeskust ja Sakala Keskust. 

• Lisaks toimetavad detsembris ja jaanuaris Sihtasutuses Lõuna-Eesti Turism 
kaks usinat praktikanti – Birgit Tartu Kutsehariduskeskusest ja Melissa TÜ Pärnu 
kolledžist. 

Kohe-kohe tulemas 

• Detsembrikuu jooksul on valmimas ka 
uuendatud Lõuna-Eesti kultuuriturismi ja 
loodusturismi trükised. Lõuna-Eesti 
teejuht kultuurihuvilisele kirjeldab Lõuna-
Eesti kultuurilist mitmekülgsust ning seda 
edasiandvaid tooteid ja teenuseid. Lõuna-
Eesti teejuht loodushuvilisele kirjeldab 
erinevaid võimalusi looduse nautimiseks ja 
kogemiseks. Uued trükised anname välja 
soome ja inglise keeles.

• Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid 
alustavad 2013. a suvel rahvusvahelise 
koostööprojektiga, mis viiakse läbi koos 
National Geographicu ja Lõuna-Eesti turismiarendajatega. Projekti raames kerkivad 
maastikule ligi 3m kõrgused National Geographicu kollased aknakujulised raamid, 
mille eesmärgiks on juhtida külastajate tähelepanu paikadele, mis kõige paremini 

Lõuna-Eesti Turismikonverents



jutustavad piirkonna lugu. Projekti nimi “Elu kahe maailma piiril” jutustab lugu 
ühest erilisest paigast maailmas. Selleks, et leida need erilised kohad, on võimalik 
kõigil teha ettepanekuid kuni 10. jaanuarini 2013! Lisainfo saamiseks võta ühendust 
oma piirkonna tegevusgrupiga: www.piiriveere.ee, www.partnerluskogu.ee, www.
tas.ee, www.valgaleader.ee, www.voruleader.ee. 

• Jaanuaris osaleb SA Lõuna-Eesti Turism koos maakondadega Matka turismimessil 
Helsingis ning teeb ettevalmistusi ka veebruarikuiseks Balttour messiks Riias.

23. jaanuaril toimub ka Läti ja Poola sihtturuseminar, kus sarnaselt Saksa sihtturu 
seminarile räägivad eksperdid lähemalt Läti ja Poola turgudest ning turistidest.

 
Detsember Lõuna-Eestis

• Tartu Kaubamajas toimub detsembrikuu 
vältel erinevaid jõulukontserte ning 
-etteasteid. Külla tuleb nii mustkunstnik 
kui lasteteater. Kava ja lisainfo www.
tartukaubamaja.ee 

• 1.-31.12. on Tartu Kaubamaja 1.korrusel 
avatud piparkoogikohvik, kus saab 
vastavalt oma soovile lasta kujundaja eri 
kuju ja suurusega piparkooke.

• 02.-24.12 Jõululinn Tartu raames toimuvad üritused joululinn.tartu.ee

• 03.-21.12. Keskajahõnguline jõulumaa Bonifatiuse Gildis; www.bonifatiusegild.
ee 

• 03.12-18.12. Jõulud Olustvere mõisas. Vankri või saanisõit, loomade söötmine, 
paitamine, näituste külastamine, tegevused keraamikakojas (meene kaasa). 
Jõuluetendus lossis jõuluvanaga (võib kaasa võtta omad pakid). Pidulik 
jõululõuna. www.olustveremois.ee 

• 4.–19.12 Jõulud talus. www.epm.ee 

• 05.12-16.12. Eesti Pärimusmuusika Keskus; jõuluetendus „Jõulumäng“.  
www.folk.ee

• 05.12-16.12. Eesti Pärimusmuusika Keskus; jõuluetendus „Jõulumäng“; www.folk.ee

• 06.12. Taarka Pärimusteater „Kuidas müüa setot?“ Viljandi Pärimusmuusika 
Ait.

• 07.12. Jõululaat Värska Kultuurikeskuses 9.00-15.00 – suurepärane võimalus tulla 
ostma jõuludeks kingitusi või lihtsalt toredalt aega veetma. Nautima jõuluootusega 
seotud elevust. www.verska.ee 

• 7.-8.12 Jõululaat Tartu Näituste messikeskuses (keskkonnamess Elukvaliteet 
raames)

Lõuna-Eesti Turismikonverents



• 8.12. kl 20–24 Lõunakeskuse „Imede öö“ www.lounakeskus.com 

• 08.12 Rahvusvaheline tänavatantsufestival „Battle of EST”. www.boe.ee 

• 08.12 Alatskivi lossi jõululaat www.alatskiviloss.ee 

• 8,9,15,16,22,23.12. Kondase Keskus; jõuluõpituba; Õpitubades õpetatakse 
valmistama hoidist. See hoidis pole söömiseks vaid vaatamiseks, seda saab kinkida 
või kasutada lõbusaks jõulukaunistuseks riiulisse, lauale või aknalauale. Selline 
“hoidistatud“ mälestus kestab kaua. Igal uuel jõuluajal võib ta jälle välja otsida 
ja kasutada kodus jõulumeeleolu loomisel. Palume kaasa võtta purk, kuhu sisse 
valmis hoidis mahutatakse. www.kondas.ee 

• 08.12. Tarvastu käsitöölaat Mustla rahvamajas. Tule ostma jõulukingitusi 
Tarvastu käsitöölaadale, kus saab osaleda meisterdamise õpitoas, proovida õnne 
loteriis, kuulata ja näha väikest etteastet taidlejate poolt. Korraldaja MTÜ Tarvastu 
Muuseumi Sõprade Selts 43 66 262

• 08.12. Karksi Valla Kultuurikeskus; Käsitöömeistrite jõululaat, jõulukuuskede 
kaunistamise konkurss; www.kultuurikeskus.karksi.ee 

• 10.12-21.12. Viljandi Nukuteater; info: viljandinukuteater.ee 

• 11.12. Eesti Pärimusmuusika Keskus; jõulujazz: Argo Vals; www.folk.ee

• 11.12 Ethel Caffie-Austin Singers (USA) www.concert.ee/tartu 

• 13-15.12. Karksi Valla Kultuurikeskus; jõulumaa; www.kultuurikeskus.karksi.ee 

• 13.12-14.12 Jõululaat Olustvere mõisas. www.olustveremois.ee 

• 13.12 Concert Jazz: Riho Sibul, Raul Vaigla, Toomas Rull www.concert.ee/tartu 

• 14.12-15.12. Sakala Keskuse käsitöömess; www.sakalakeskus.ee 

• 15.12. V romantiline jõululaat Võhmas.

• 15. 12. Arsise kellade ansambli jõulukontsert.Kultuurimaja Kannel, www.
vorukannel.ee 

• 15.12 kell 11-14 Sakala Keskuse Jõuluhoov. Avatud on õpitoad kogu perele, kus on 
võimalik valmistada jõulukroone, -kärsse, kaunistada kuuski ja valada õnne. Lisaks 
saab vaadata esinemisi ja kuulata laule, juua ehtsas pajas keedetud teed ning 
muidugi tuleb kõigi väikeste ja suurtega kohtuma jõuluvana; www.sakalakeskus.ee 

• 15.12 Jõululaat Raekoja platsil kultuuriaken.tartu.ee 

• 15.12 IV Tartu Talvine Tantsupidu kultuuriaken.tartu.ee 

• 16. 12. Segakoori TERVIS jõulukontsert Kultuurimaja Kannel, www.vorukannel.ee 

• 16.12. Eesti Pärimusmuusika Keskus; jõulukontsert: Jõulutähed, Maarja ja Marko 
Matvere; www.folk.ee



• 17.12. Anne Vabarna nim. Omakultuuripäev Värskas Värska Kultuurikeskuses, 
17.00 Kontsert. Anne Vabarna laule laulavad Värska leelokoorid. A.Vabarna nimelise 
preemia 2012. a. laureaatide tunnustamine. Oodatud on ka kõik varasemad 
laureaadid! www.verska.ee 

• 17.12. Ansambli “Kiiora” CD - plaadi esitlus ja tantsuklubi. Värska Kultuurikeskuses. 
Algusega kell 19.00. Oodatud on kõik tantsuhuvilised ja ansambli Kiiora fännid ja 
austajad jalga keerutama.

• 17.-22.12. Tartu Loomemajanduskeskuse Disainipood Tartu Kaubamaja 3.korrusel. 
Nädalaks avatakse Tartu Kaubamajas LMK-s tegutsevate moeloojate ja disainerite 
kauplus. www.tartukaubamaja.ee, www.disainimaja.ee 

• 18.12 Haydn. Te Deum. Konsert. www.concert.ee/tartu 

• 18.12. Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi jõulukontsert. Kultuurimaja Kannel, www.
vorukannel.ee 

• 19.12. Kontsert: Birgit Õigemeel ja Mihkel Mattisen “Jõulud südames“. 
Kultuurimaja Kannel. www.vorukannel.ee 

• 19.12 Jõulukontsert „Jõulukellad“ www.concert.ee/tartu 

• 19.12. Viljandi Pauluse kirik. Annely Peebo, Dave Bentoni ja ETV Lastekoori 
jõulukontserdid. muusikaagentuur.ee 

• 19-20.12. Rogosi mõisa jõulumaa. Tel: 
516 5728, www.rogosi.ee 

• 20.12. Viljandi Pauluse kirik. Jõuluöö 
tähed - Maria Listra ja Jassi Zahharov. 
www.piletilevi.ee 

• 20.12. Viljandi Jaani kirik. Eesti 
Rahvusmeeskoori Jõulukontsert. www.
piletilevi.ee 

• 20-22.12 Jõululaat Viljandi spordikeskus. Korraldaja MTÜ Kultuuriprojekt: tiit.
kalmet.@gmail.ee, tel. 5089913

• 22.12 Vanemuise Sümfooniaorkestri advendikontsert www.vanemuine.ee 

• 23.12 Jõulumuusika: Eesti Rahvusmeeskoor www.concert.ee/tartu 

• 23.12. Viljandi Pauluse kirik. Jõuluootus. Koit Toome, Liis Lemsalu & WAF.  
www.piletilevi.ee

• 26.12. Viljandi Jaani kirik. Birgit Õigemeel ja Mihkel Mattisen, Jõulud 
südames. www.piletilevi.ee 

• 27.12. Kontsert: Mari Kalkun ja Riho Sibul “Pühademuusika”. Kultuurimaja 
Kannel. www.vorukannel.ee 

Rogosi jõulumaa



• 27.12 Jõulukontsert “Jõulud südames” kultuuriaken.tartu.ee 

• 29.12. Võru koor TEMPERA 10. tegevusaasta juubelikontsert. Kultuurimaja 
Kannel. www.vorukannel.ee 

• 29.12. Sakala Keskus. Roosa Maja Aastalõpu pidu. www.sakalakeskus.ee/
sundmuste-kava

• 29.12 Hortus Musicus, Collegium 
Musicale kultuuriaken.tartu.ee 

• 30.12 Vanemuise teatri aastalõpuball 
- Vanemuise teatris ja kontserdimajas 
toimuv suurejooneline aastalõpuball 
pakub võimalust nautida Vanemuise 
artistide ja külaliste esinemisi ja hoogsate 
valsiviiside saatel jalga keerutada. Pileti 
hind 26 €, alates 1. Detsembrist 40 €. 
www.vanemuine.ee 

• 31. 12. Aastavahetus Suurel Munamäel 
koos ilutulestikuga Suure Munamäe 
vaatetorni juures, Haanja küla, www.
haanja.eu

• 31.12 Hennessy ja Eesti Kontserdi 
aastalõpukontsert www.concert.ee/

Jaanuar Lõuna-Eestis

• Tamula järve uisumaraton - kuupäev sõltub jääoludest Tamul järvel.

• 01.-31.01. Suured allahindlused Tartu Kaubamajas kuni -80%. www.
tartukaubamaja.ee 

• 02.-04.01. Koolijazz www.kultuur.edu.
ee 

• 5.-6.01. IBU Biathlon Cup. Tehvandi 
Staadionil toimuv IBU (International 
Biathlon Union) sarja kuuluv 
laskesuusatamise võistlus, kust 
võtavad osa sportlased üle maailma 
nii individuaalsetel kui meeskondlikel 
aladel. www.biathlon.ee 

• 10., 11.01 Memory 2013 www.vanemuine.ee 

• 10.01. Terem kvartett (Venemaa) www.concert.ee/tartu 

Biathlon



• 12.01. August Pulsti õpistu avatud uste päevad www.folk.ee 

• 18.01 KontsertJazz „Ask me now“ - SOFIA RUBINA ANSAMBEL, Jason Hunter 
(trompet, USA) www.concert.ee/tartu 

• 18.01. Taarka Pärimusteater „Kuidas müüa setot?“ Võru kultuurimaja “Kannel” 
black-box. Pärimusteatri noortestuudio etendus “Kuidas müüa setot” Piletid on 
müügil enne etendust kohapeal (hind 4 eurot, sooduspilet 3 eurot). Setomaal 
kõneainet tekitanud ning Tallinnas ja Tartus edukalt etendunud Taarka Pärimusteatri 
noortestuudio lavastuse „Kuidas müüa setot?“ etendus toimub jaanuaris Võru 
Kultuurimajas Kannel.

• 26.-27.01. Talitriatloni Euroopa Meistrivõistlused

• 26.-27.01. Rahvusvaheline kelgukoeraspordi võistlus “Jälg 2013“ Kelgukoerte 
sprindidistants Tehvandi matkarajal ning esmakordselt Eestis ka keskpikamaa 
distants, mis sisaldab endas rajalõike Tehvandi matkarajast, Kekkose matkarajast 
ning Tartu Maratoni suusarajast imeilusal Lõuna-Eesti kuppelmaastikul. www.
otepaasleddograce.eu 

• 26.01. Jaan Kaarna mälestusvõistlus 
suusahüpetes ja kahevõistluses 
noortele Andsumäel. www.werro.ee/
sport 

• 28.01. Tantsuklubi. Värska Kultuuri-
keskuses. Algusega kell 19.00 Esimene 
tantsuklubi 2013 aastal, kogunevad 
vanad ja noored tantsuklubilised, et 
koos alustada uut klubihooaega.

• 31.01-02.02. Talvine Tantsupidu www.talvinetantsupidu.viljandimaa.ee 

 
Lõuna-Eestis tehtud ja tulemas

• 11.12. tutvustati Viljandimaa turismiettevõtjate seas läbi viidud küsitluse tulemusi.

• Jõgevamaal korraldati novembris 
turismiettevõtjatele õppereis, tutvumaks 
oma maakonna ettevõtetega ja teineteise 
tegemistega. Õppereisile järjena toimus 
21-22.11 pakkettimiskoolitus, mida viisid 
läbi Ain Hinsberg ja Varri Väli. 

• 11.-12.10 toimus MTÜ Setomaa Turism 
liikmete ja huviliste õppereis Sibulateel. 
Külastati Tartus asuvat Peipsiveere 
Kogukonna kööki, Varnja kirikut, Kolkja 
Vanausuliste muuseumi. Kerge eine võeti Sibula restoranis. Külastati kohaliku 
sibulakasvatajat, kes näitas oma põllul meile seest siiruviirulise, pealt kullakarvalise 

Talvine Tantsupidu

Õppereis Sibulateel.



köögivilja kasvatamisega seotud tegevusi. Õhtu lõpetati Kopraonu külalistemajas. 
Muljeid sai jagada ühisel õhtusöögil. Järgmine päev jätkus Nina kordoni ja Alatskivi 
lossi külastusega. Teel tagasi astusime läbi Liivi muuseumist. Kus saime ülevaate 
kirjaniku elust ja tegevusest. Oli tore ja innustav reis. Kohtuti tublide ja hakkajate 
turismi inimestega. Nii mõnigi sai õpetlike nõuandeid ja toredaid ideid edaspidiseks. 
Pilte toredast reisist saab vaadata meie FB lehel.

• 22. novembril toimus kohvik-restoranis 
l.u.m.i Valgamaa turismi aastaseminar, 
kus tunnustati parimaid 2012. aasta 
tegijaid turismivaldkonnas. Turismi 
aastaseminaril anti ülevaade Valgamaa 
2012 aasta turismitegevustest. Tutvustati 
turismiasjalistele Tervisepuhkuse 
ja kohaliku toidu aastat 2013 ning 
Veikko Täär tegi ettevõtjatele väikese 
suhtlemiskoolituse. 

SA Valgamaa Arenguagentuuri poolt korraldatud konkursil valiti parimat meeskonda, 
parimat turismisündmust ja tublimat turismitöötajat. Parimaks meeskonnaks 
tunnistati GMP Clubhotel, parimaks turismisündmuseks Otepää Saunamaraton ja 
tublimaks turismitöötajaks GMP Clubhoteli Pühajärve restorani ettekandja Margit 
Tali.

Valgamaa turismi aastaseminar ja tunnustamine toimus sel aastal teist korda. 
Tahame, et sellest saaks traditsioon, valdkonna parimate tunnustamine on 
ettevõtjatele kindlasti motiveerivaks jõuks. Konkursile võisid kandidaate esitada 
kõik soovijad ning seda võimalust ka kasutati hoolega. 

Nominendid:

• Parim sündmus 2012
• Triatlonivõistlus TriStar 111
• Otepää Suveteatri etendus «Pühajärve sõda ja rahu»
• Jõekääru kontsert Valgas Pedeli saarel
• GMP Clubhoteli pimeõhtusöögid
• Otepää Saunamaraton

Korraldati: Fotokonkurss: „Meie inimesed“ ja „Tabatud hetked looduses“. Konkursile 
esitatud tööde hulgast valis žürii välja parimad.

• 24.-25.nov 2012 osales SA Tartumaa Turism Helsinkis Mardilaadal. Üritust külastas 
kahe päeva jooksul 15 000 inimest, reedesel Läänemaa-teemalisel kirikukontserdil 
oli kuulajaid rohkem kui kunagi varem. Läänemaa ja EAS turismiarenduskeskuse 
korraldatud turismiseminaril osales 111 koostööpartnerit ja meedia esindajat. Ka 
Eesti meedias on üritus saanud laialdast kajastust. Turismialal osales 24 ettevõtet 
ning 11 organisatsiooni. Järgmine Mardilaat toimub 23.-24.11.2013. Teema-
regiooniks on Harjumaa. Lisainfot SATTi osalusest.

• SATTil ilmus Soome turule mõeldud madalhooajatrükis, koostamisel on ka 
peretrükis, mis peaks ilmuma dets 2012.

Valgamaa turismi aastaseminar



• Võrumaa turismiettevõtjad ja –
arendajad kogunesid iga-aastasele 
aastaseminarile, mis toimus 
29.novembril ligi kuu aega avatud olnud 
Võrumaa Toidukeskuses. Võrumaa 
turismiinfokonsultant Margita Kipasto 
ja Võrumaa turismikoordinaator 
Kertu Künnapuu andsid ülevaate 
turismiturunduse valdkonna tegevustest. 
Tartu Ülikooli entoloogia teadur Ester 
Bardone rääkis turismitegelastele 
kohaliku toidu tähtsusest, toidu 
osast pärandturismist, ehedusest ja 
meie kohaliku toidu turundamisest. 

Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg tutvustas sihtasutuse eesmärke 
ja tegevusi järgmiseks aastaks. Auhinnatud said ka Võrumaa turismiettevõtjad. 
MTÜ Võrumaa Turismiliidu auhinnad anti üle järgmiselt:

UMA TEGU tunnustuse sai Ööbikuoru Hüdrotöökoda-muuseum, mis Ants Eigi 
eestvõtmisel on põnev väikemuuseum Rõuges. Väga tugevad kandidaadid olid 
veel Kubija Hotell-looodusspaa uus spaa- ja saunakeskus ning Suhka turismitalu 
tuletõrjedepoo. 

UMA LUGU auhinna pälvis Rogosi mõisa looke „Roosipõõsas“. Nominentideks 
esitati lisaks Setomaa Turismitalo jutule „Kaarel Tuvike vs Taavi Tihane“ ka suvel 
ilmunud Suitsusauna raamat ja Seto köögi raamat, viimase koostasid kahepeale 
Laivi Mesikäpp ja Indrek Kivisalu. 

UMA MEKK ehk parim toit on Setomaa Turismitalo nõgesepesto ja kõrvitsajäätis. 
Üles seati veel Taarka Tarõ Köögikõsõ tindikalasupp ja pliinid, Suure Munamäe 
vaatetorni kohviku porgandikeeks ja Rogosi mõisa vein. 

UMA TEGIJAKS osutus Arno Kirsimägi - Võhandu Puhkekeskuse peremees. Uma 
Tegija nominentideks olid veel Võhandu Maratoni vedaja Hillar Irves, Ants Eigi – 
Ööbikuoru Hüdrotöökoda-muuseumi käivitaja, Anneli Luisk Rogosi Mõisa Koolitus- 
ja Puhkekeskuse perenaine ning Meelis Mõttus, Metsavenna talu peremees.

• Käesoleva aasta alguses valminud raamat “Seto Köök põlvest põlve, Meremäe 
kandist” hinnati käesoleva aasta novembri lõpus toimunud rahvusvahelisel 
kokaraamatute konkrusi “Gourmand World Cookbook Awards“ eelvõistlusel Eesti 
parimaks kokaraamatuks. Võit tagab automaatse edasipääsu lõppkonkursile “The 
Best in the World” kategoorias “Best Culinary Travel Guide”. Konkursi tulemused 
saavad teatavaks Pariisis toimuva rahvusvahelise raamatumessi „Paris Cookbook 
Fair“ raames korraldataval auhindade galaõhtul 23.02.2013. 

Tulemas

• Detsembris saab valmis Jõgevamaa kihelkondade raamat

• 4.-11. detsembrini toimub Võrumaa meenekonkursi UMA MEELÜS tööde näitus 
Võrumaa Muuseumis. Uma meelüs on meene mida saab Võrumaalt kaasa võtta 
ja ka teistele kinkida ning millel on Võrumaale omased motiivid. 14. detsembril 

Vasakult Ilme Eigi Ööbikuoru Hüdrotöökoda-
muuseumist, Anneli Luisk Rogosi Mõisa Koolitus- 
ja Puhkekeskusest, Margita Kipasto, Võrumaa 
Turismiinfokeskuse konsultant, Laivi Mesikäpp 
Setomaa Turismitalost ja Arno Kirsimägi Võhandu 
Puhkekeskusest.



toimub meenete näitusmüük Võrus Kagukeskuses, kus selgitatakse välja ka võitjad. 
Kontakt: Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee, 53402242

• 6. detsembril algusega kell 12 toimub Võrumaa Toidukeskuses ajurünnak 
otsustajatele: Kuidas Võru folkloorifestival saab paremini panustada piirkonna 
arengusse. MTÜ Võru Folkloorifestival ootab Teid osalema, et koos arutleda, kas 
ja millist emotsionaalset ja majanduslikku mõju avaldab siinsele elule Võrumaa 
üks tugevamaid kultuurimärke ning mida koos ära teha piirkonna enam nähtavaks 
olemisse. XIX Võru Folkloorifestival „Teljed“ toimub 11.-15. juulil 2013. Kontakt: 
Kadri Valner, festivali tegevjuht, info@vorufolkloor.ee, 57704411

• 9. detsembril kell 11.00 toimub Haanja 
rahvamajas „Väikekandletuba“. Juhendab 
Kati Soon. Pane end kirja: ivirausi@gmail.
com. Võta pill kaasa!

• 31. detsembril toimub Suurel Munamäel ja 
Haanja rahvamajas Vana-Aasta ärasaatmine 
ja Uue-Aasta vastuvõtmine. Info: Ene 
Aedmaa, ene.aedmaa@gmail.com, 5144675

Midagi uut ja põnevat!

Detsembris avatakse Viljandis Vabaduse 
platsi ääres kohvik Fellin. Rohkem infot: 
Merit Berzin tel 53442040.
 

Saame tuttavaks 

Seekord tutvustab end veidi lähemalt 
Värska Turismiinfopunkti spetsialist Heli 
Koit.

Milline oli su elu enne, kui sa turismile 
sõrme andsid? 
Varem elasin Tallinna lähedal ning elu 
muutustega seoses sattusin taas Lõuna-
Eestisse. Kuna mu mehevanemad 
elavad Värskas, olen näinud siinset eluolu 

ning arenemist juba üle kahekümne aasta. Olen ka ise varem Lõuna-Eestis elanud 
ning palju siin ringi liikunud. Erialalt olen õppinud rätsepaks ja maasikuehitajaks, 
kuid kui puutusin kokku kodumajutuse pakkumise ja inimestega suhtlemisega, 
hakkas turismivaldkond järjest rohkem meeldima. 

Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Taevaskoda - seal on väga positiivne energia, Piusa koopad – said läbikäidud siis, 
kui olid veel avatud. Rõuge ümbrus ja Otepää kant, suusakeskusega seotud kohad, 
Maanteemuuseum, Põlvamaa muuseum Karilatsis ja kõik metsa- ning matkarajad 
on erilised lemmikud. 



Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon eurot, 
mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Mõtlesin selle peale ja esimene asi, mis 
kohe mõttesse tuli oli Põhjalaager. Nägin, et 
see on uuesti müüki pandud. Sellise rahaga 
toetaksin seda projekti, et teha Setomaa kant 
veel rohkem atraktiivsemaks ning pakkuda 
tegevusi noortele ja korraldada koolitusi, 
õpitubasid. See on küll militaarne, aga 
samas ajalooline sihtkoht ning minu arust 
oluline, sest kes ajalugu ei mäleta, see elab 
tulevikuta. Sellise projektiga saaks tõmmata 
ka tänapäeva noorte tähelepanu, et näidata 
neile rohkem ka reaalset elu.

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Iga inimene on omaette persoon. Kõige paremini oskab seda öelda keegi teine, aga 
ma arvan, et ma olen rõõmus inimene. Mu motoks on, et kui ise oled positiivne, on 
kõik teised ka ja ma püüan kõikidesse asjadesse positiivselt suhtuda. 

Mis teeb sind õnnelikuks?
Puutumata loodus, värsked metsad ja värske õhk. Kui mujal maailmas on rohkem 
tehismaailma, näiteks puud, mis on metsa istutatud, on meil kõik reaalselt olemas. 
Kui lähed metsa, tunned kohe loodust. Ja mis kõige erilisem, siin on igal aastaajal 
põnev. Mets on sügisel erinev, kevadel erinev - aastaaegade mitmekesisus 
muudab looduse väga huvitavaks. Meil on kõik olemas. Meil on omaette väike 
muinasjutumaa, puud on kõik lumest lookas ja metsaalune on puutumata.

Internetiturunduses eksperdiks

Internetiturunduse rubriigis räägime, kuidas oma turismitooteid ja -teenuseid 
paremini internetis ja sotsiaalmeedias paremini reklaamida. WSI Online spetsialistid 
jagavad oma teadmisi ja kõik meie uudiskirjas käsitletavad teemad on leitavad ka 
nende blogis. Seekord võtame vaatluse alla mobiiliveebi.

Miks mobiiliveeb on oluline?
Nutitelefonide ja tahvelarvutite 
kasutamine on käesoleval aastal 
teinud hüppelise tõusu. Tahvelarvutite 
müük Eestis on viimase aastaga 
viiekordistunud. Seejuures maikuus 

ületas EMT tahvelarvutite müük sülearvutite müügi. Nutitelefonide müük 
moodustab tervelt 60% telefonide kogumüügist, olles samuti kasvutrendis. 
Statistika näitab, et nutiseadmed on vallutamas meie igapäevaelu, pakkudes 
ettevõtetele uusi turundusvõimalusi.

Trendiga kaasas käimiseks, peavad ettevõtted oma turundusstrateegia ümber 
mõtlema. EMarketer’i ennustuste kohaselt investeeritakse järgmisel aastal Lääne-
Euroopas mobiiliturundusse 54,8% enam, ehk 1,6 miljardit dollarit. 



Nutitelefonide kasutatavus
Telefonide ülemaailmne kogumaht on 4 miljardit telefoni, millest 1,08 miljardit on 
nutitelefonid. Seejuures aastaks 2014 ületab Morgan Stanley ennustuste kohaselt 
interneti kasutatavus mobiilis interneti kasutatavust tavaarvutis. Selline kiire areng 
on tingitud 3G internetilevist, seadmete kiirest arengust ja e-kaubanduse arengust.

Kuna nutitelefonide kasutatavus kasvab jõudsalt on see kaasa toonud ka olulisi 
muudatusi inimeste harjumustes. Uuringud näitavad, et telefoni kontrollitakse 
150 korda päevas ja 98% sõnumitest avatakse (hea tähelepanek turundajatele). 
Mitmeid funktsioone kasutatakse juba täna nutitelefonides enam kui tavaarvutites, 
näiteks Google+ külastatakse sagedamini just läbi mobiili, mida toetab ka fakt, et 
91% mobiilse interneti kasutamisest hõlmab sotsiaalset tegevust.

Miks on mobiiliveebi olemasolu oluline?
Nagu statistika näitab on nutitelefonide ja tahvelarvutite kasv märkimisväärne. 
Kuna nutiseadmeid kasutatakse üha sagedamini ja inimesed kontsentreerivad oma 
tegevuse tavaarvutist mobiili, siis on ka ettevõtetel oluline olla seal, kus on nende 
kliendid. Hetke turuolukord näitab, et kvaliteetseid ja toimivaid mobiiliveebe on 
suhteliselt vähe. Tihti kohandatakse tavaline koduleht lihtsalt mobiili mõõtudele 
ümber, arvestamata mobiilikasutaja potentsiaalseid huve.

Kvaliteetne mobiiliveeb on oluline mitmetel põhjustel:

• Mobiiliveeb nõuab teisi eelduseid kui tavaline koduleht

Mobiili ekraan on kordades väiksem tavaarvuti ekraanist, mistõttu oluline info 
tuleb ära mahutada väiksemale pinnale. Mobiiliveebi kasutatakse sagedamini 
hinnainfo, asukoha info, lahtiolekuaegade jm kiire info tarbimiseks.

• Mobiilile kohandamata koduleht kahjustab mainet

Compuware uuringu kohaselt peletab kasutajale ebamugav mobiiliveeb kasutaja 
lehelt minema. Tervelt 61% kasutajatest ei naase kunagi kehvale mobiiliveebile 
tagasi ja 57% külastajatest ei soovita halva mobiililehega ettevõtet sõpradele. 
Tervelt 40% läheb konkurendi lehele kui sinu leht tekitab negatiivse kogemuse

• Mobiili otsingumahud suurenevad

USAs tehtud uuring näitab, et 61% mobiilse 
interneti kasutajatest otsib mobiilist infot 
ettevõtte kohta, seejuures on oluline saada 
kiiret infot nö käigu pealt. Tahvelarvutite 
puhul on otsingumaht 64%, kusjuures 
tahvelarvuti kasutajad sooritavad 86% juhul 
ostu viimati otsitud kohalikust ettevõttest. 
Kuna mobiiliotsing erineb tavalisest otsingust 
ja Google’l on eraldi indekseerimissüsteem 
mobiilsetele kodulehtedele, siis on 
mobiiliotsingu jaoks oluline luua mobiiliveeb.

• Mobiilne leht toob kiire päringu

DudaMobile viis eelmise aasta neljandas 
kvartalis läbi uuringu, mille põhjal vaatlesid, 



kui suur protsent kliente, kes külastasid ettevõtte mobiiliveebi tegid telefonikõne 
või külastasid ettevõtet. Tulemused on üllatavad, tervelt 1/5 kasutajatest võttis 
ettevõttega koheselt ühendust. 

• App ei täida sama funktsiooni, mis mobiiliveeb

Mobiiliapp’i kasutamine on populaarne trend, kuid aplikatsioonei suuda täita 
kõiki samu omadusi, mis mobiilne koduleht. Inimesed ei otsi ettevõtte kohta 
infot aplikatsiooniga, app’i eesmärk on pigem meelelahutuslik. Tervelt 81% 
mobiilikasutajatest eelistab sooritada oste mobiiliveebilt, mitte läbi app’i ja 79% 
kasutajatest eelistab mobiiliveebi pakutavat arvustust aplikatsioonile.

Kokkuvõte

Mobiiliveebi tegemisel on oluliseks sõnumiks „mobilize, not miniaturize”. Ehk 
kodulehe kohandamine mobiilimõõtu ei pruugi tuua oodatavaid tulemusi, samas 
on see igatahes parem valik kui igasugune mobiiliveebi puudumine. Parimate 
tulemuste saavutamiseks ja ajaga kaasas käimiseks on siiski oluline luua mobiiliveeb, 
kuna kõigi eelduste kohaselt on tulevik mobiilide päralt. Mobiiliturundus on 
turunduskanal, millele iga turundaja/ettevõtja täna mõtlema peaks.

www.wsionline.ee
Autor: Jaanika Kivilo

Lõuna-Eesti toidunurk
 
See rubriik valmib koostöös MTÜga 
Maitsev Lõuna-Eesti ja siit saad sa endale 
häid retsepte toitudest, mis Lõuna-
Eestile iseloomulikud. Seekord pakume 
sulle üht kerget jõulurooga. Piltide ja 
retsepti autor on Ülle Jukk – www.
peenrarott.blogspot.com. Põhitooraine 
alati saadaval Lõunakeskuse Taluturul. 
Head isu!

Liharullid kuuluvad vana hea 
köögiklassika hulka, mida täiendab 
sel korral just astelpajusinep. Tõeliselt 
mõnusa meki annavad kastmele aga 
eelnevalt röstitud sinepiseemned. Kui 
muidu on sinepiseemned üsna kibeda 
maitsega, siis röstimine muudab nad 
lausa õrnalt magusaks. Söö või niisama! 
Värvilised porgandid muudavad meele 
päris rõõmsaks. Astelpajusiirup annab 

võis mooritud porganditele veidi hapukat maitset, petersell lisab vürtsikust.

Nii et kõik head asjad koos, mis muud, kui vapralt lumistele ilmadele vastu!



Liharullid peterselliporganditega
4 portsjonit

Liharullid:
600 g Liivimaa Lihaveise minutipihve (4 tk)
1 suurem sibul
2 küüslauguküünt
Tamme talu särtsusoola
musta pipart
1 tl astelpajusinepit (Mahetark)
25 g võid
umbes 2 dl vett
1 dl 35 %-list rõõska koort
1 tl jahu
2 sl röstitud sinepiseemneid (Kaarli Talukaup)

Peterselliporgandid:
4-5 porgandit
50 g võid
2 sl astelpajusiirupit (Mahetark)
2 sl hakitud peterselli
Tamme talu särtsusoola

Haki sibul ja küüslauk peeneks, sega ürdisoola, pipra ja sinepiga. Keeruta veskist 
veidi soola ja pipart igale lihaviilule ning tõsta peale sibulasegu. Keera liha tihedalt 
rulli ja kinnita näiteks hambatikuga. Pruunista rulle kuumas võis ja tõsta parajasse 
hautamisnõusse, vala peale panniuhtevesi, lase keema ning hauta tasasemal tulel 
umbes 45 minutit, kuni liha on pehme. Sega jahu koorega ja vala juurde, keeda veel 
mõni minut. Lõpuks lisa eelnevalt kuival pannil kergelt röstitud sinepiseemned. 
Peterselliporgandite jaoks puhasta porgandid ja lõika sobiva suurusega kangideks. 
Hauta porgandikange võis omas mahlas üsna tasasel tulel, kuni juurikad on 
poolpehmed. Lisa astelpaljusiirup ja ürdisool ning hauta valmis, nii et juurvili on 
veel kergelt krõmps. Puista juurde hakitud petersell, sega läbi ja lase mõni minut 
maitsestuda.

Jõuluseiklused

Imelised jõulud Lõuna-Eestis

Siit leiate väikese ülevaate detsembris toimuvatest jõulumaadest, kontsertidest, 
laatadest ja paljust muust põnevast. 

Vaadake kindlasti lisa ka sündmustekalendrist ja kõikide Lõuna-Eesti maakondade 
turismiportaalidest!

1.-22.12.2012 Leigo Jõulukontserdid 2012 
Leigo muusikatalu ootab detsembris taas külalisi osa saama erilisest 
muusikaelamusest Leigol!
Eemaldu üheks jõulukuu laupäevaõhtuks argirutiinist, võta kaasa hea kaaslane, 
pere või sõbrad ja tule Leigole, et nautida romantilist atmosfääri, head muusikat 



SA Lõuna-Eesti Turism | Vaksali 17a, 50410 Tartu
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ning maitsvat õhtusööki meie hubases kaminasaalis elava tule paistel.
Leigo traditsioonilised jõulukontserdid toimuvad neljal jõulueelsel laupäeval:
1. detsembril , kell 20:45, Tanel Padar akustilise kavaga
8. detsembril, kell 20:00, Hanna-Liina Võsa
15. detsembril, kell 20:00, solistid Elizabeth ja Oliver Kuusik, klaver, tšello
22. detsembril, kell 20:00, Maria Kondratjeva ja Olga Zaitseva – „Vene romansi 
saladus“
Leigo talu uksed on avatud kontserdipäeval kella 14:00st
Kontserdi ajal serveerime kolmekäigulise jõuluhõngulise õhtusöögi. Kontserdipaketi 
hind ühele inimesele on 49.50€. Majutuseta kontserdipaketi hind on 32€ - külaline 
(sisaldab kontserdipiletit ja õhtusööki). Broneeringuid ja küsimusi ootame e-maili 
või telefoni teel leigo@leigo.ee, tel. 5091 344
www.leigo.ee 
________________________________

Jõulud Olustvere mõisas 3-18. detsember

Vankri või saanisõit, loomade söötmine, 
paitamine
• Näituste külastamine
• Tegevused keraamikakojas (meene kaasa)
• Jõuluetendus lossis jõuluvanaga (võib 
kaasa võtta omad pakid)
• Pidulik jõululõuna

Pääse 8 eurot (saatjale 4 eurot)
olustveremois.ee
________________________________ 

Vudila Jõulumaa 3-23.detsember

Kogu pere mängumaa Vudila muutub talve saabudes vahvaks kogu pere Jõulumaaks. 
Jõulurõõmu ja jõulutegemisi jagub nii suurtele kui väikestele lastele.
Mõnusat jõulutunnet saab nautida hubaselt kujundatud Vudila siseruumides. 
Kui lund jagub, ehitame mänguplatsile ka toreda lumelinna. Jõuluprogramm on 
täis erinevaid vahvaid tegevusi. Lubame Sulle, et meie juurest saad jõulutunde 
südamesse ja jõulusära silmadesse!
www.vudila.ee

________________________________ 

Jõulud ja aastavahetus Tartu Mänguasjamuuseumis ja Teatri Kodus
5.12.12 - 6.01.13 on muuseumi mängutoas avatud Jõulutuba, kus saab mängida ja 
meisterdada, piparkooke küpsetada ja üleüldisest jõulurõõmust osa saada.
Muuseumi selle aasta jõuluteema on “Kes elab metsa sees?”. Selle teemaga on 
seotud ka meisterdamine jõulutoas:

5.- 9. detsembrini õpime tegema nõelviltimistehnikas loomakujulisi kuuseehteid.
12. – 16. ja 12.- 23. detsembril voolime kuuseehteid soolataignast.
27. – 30. detsembril ja 2. - 6. jaanuaril lendlevad mängutoas paberist lumehelbed.



Tartu Mänguasjamuuseumis ja Teatri Kodus veel:

5.12.12 – 21.12.12 Metsapäkapiku tuba. 
01.12.12 kell 12-13 ja 05.01.13 kell 12-13 Muinasjutuhommik. 
02.12.12 kell 16.45 -18.00 ja 16.12.12 kell 16.45 -18.00 Advendipühapäeva Töötuba.
28.12.12 kell 12-15 Maiasmokkade Magus Päev. 
03.10.2012 - 03.03.2013 Aastaajad ja koosmäng.
24.10 - 30.12.2012 Kuningas ja Võlur.

www.mm.ee, www.teatrikodu.ee 

________________________________

Jõulud Antoniuse õuel igal advendipühapäeval kell 12-16 
Jõuluvana postkast ja jõuluvana ning päkapikud tegelevad lastega. Maitseelamuse 
Koja esivanemate köök sepikojas (ääsil tehtud pannkoogid ja muu maitsev). III 
advendil on avatud ka kõik Antoniuse meistrikojad, jõulukingituste laat kodades 
12-16.
Maitseelamuse Kojas
Õpitoad, kuhu vajalik registreerimine maitseelamuse.koda@gmail.com või 
53934648

2.12 kell 12.00 pulgakoogi õpituba
9.12 kell 12.00 piparkoogitaigna ja piparkookide valmistamise õpituba
16.12 kell 12.00 verivorsti ja verikäki valmistamise õpituba
8.12. Kalevi tn jõululaat Kellawärk 

www.antonius.ee
________________________________

05., 06., 12., ja 13. detsembril Roosi Stuudio õpitoad
Pimedate õhtute õpitoad - Huulepalsami ja kehakoorija valmistamine, Koptiköites 
albumi valmistamine, (Jõulu)kaardide meisterdamine, Pikk-piste köites 
pehmekaanelise märkmiku valmistamine - hubases Roosi Stuudios mõnusas 
seltskonnas koos toreda juhendajaga. Kõik õpitubades kasutatavad materjalid on 
juhendaja poolt ja hinna sees. Vaid küünalde kaunistamise õpitoas võiks endale 
meelepärased küünlad ise kaasa võtta. Samuti palume kaasa võtta fotod, mida 
pildiraamis eksponeerida. 

Kõik toredad asjad, mis õpitubades valmivad, saavad osalejad endaga kaasa ning 
need sobivad imehästi ka kinkimiseks armsatele inimestele ning poetamiseks 
Jõuluvana kingikotti!

Mõnusa nokitsemise kõrvale pakume ka teed, kohvi ja maiustusi!

Vajalik etteregistreerimine tel: 58 509 700! roosistuudio.ee
________________________________

05.12.2012 – 20.12.2012 Ettevalmistused jõuludeks programmis „ Nii need pühad 
tuppa toodi…“
Kutsume teid rännakule, et tutvuda, kuidas vanasti Eestimaal aastavahetust 
tähistati. Saab teada, miks käis külas jõulusokk, mida tähendas „ pühade tuppa 
toomine“, millal hakati ehtima kuuske. 



Lisaks pakume sobilikke tegevusi, näiteks lihtsa jõuluehte valmistamist ja 
jõulukaardi tegemist. Programm sobib kõigile, kes soovivad kogeda pühadetunnet 
ehtsas keskkonnas viibides.
Kestvus: 1 tund. Hind: 2 eurot osalejale

NB! Sama programmi saab tellida koos jõuluvanaga, kestvus kuni 2 tundi, hind 
osalejale 4 eurot.
ERM näitusemaja Kuperjanovi 9. telefon 7350455, lisainfo:giidid@erm.ee 

Eesti Rahva Muuseumis veel: “Häid jõulupühi!“ - telegramm pühadeks; 
Aastavahetuse pidu. www.erm.ee
________________________________ 

Jõulumaja Mooste Rahvamuusikakoolis
6-8. detsember saab külastada Mooste Rahvamuusikakooli Jõulumaja. 
Jõulumajas tegutsevad nukud, haldjad, torupilli-, parmupilli-, kandle- ja 
lõõtsamängijad ning paljud teisedki salapärased tegelased. 
Külastades jõulumaja toetate Mooste Rahvamuusikakooli. Piletihind: Lastele 5 € , 
Täiskasvanud 8 € , Õpetajad tasuta , Koguperepilet 20 €. Kohapeal õnneloos: 1 € 
(iga loos võidab)
www.moostemois.ee
________________________________

MÕNISTE PÄKAPIKUMAA

6.-9. detsembril Mõniste 
muuseumis MÕNISTE PÄKAPIKUMAA 
„Muistendite jälgedes läbi Vana-
Võrumaa“ 
Mõniste päkapikud kutsuvad Sind sel 
aastal seiklema Vana-Võrumaale.
Endise Liivimaa sünged metsad, sügavad 
orud ja pisikesed järvesilmad varjavad 
endas mitmeid kummalisi olendeid, 
kelle askeldustest saame meiegi osa 

võtta. Päkapikkude kutsel tulevad Mõniste muuseumisse salapärased tegelased 
Hargla, Karula, Urvaste, Kanepi, Põlva, Räpina, Vastseliina ja Rõuge kihelkonnast. 
Reisime õige kaugesse aega, kus nõiad keetsid nõiarohte, posijad laususid ussisõnu, 
vanapaganad valvasid rahapadasid ja rammumehed tassisid oma turjal hobuseid.

Tule koos meiega seiklema! Teele asume igal täis- ja pooltunnil 10.00-16.00 ja 
rännak kestab 2,5-3 tundi Pääse: 10 €. Iga 20-ne lapse 1 saatja tasuta.

Registreeri oma osalemissoov info@monistemuuseum.ee, telefonidel 52 57 
027, 7890622. 
________________________________ 

Jõulud Paunveres 6;7;10;11;12;13;14;17;18;19 ja 20.detsember
Programm “Jõulud Paunveres” sisaldab jalutuskäigu koos kellamees Liblega 
veskisse ja valame lõkke juures uue aasta õnnetina. Koolimajas räägib köstriemand 
vana aja jõulukommetest ja jõulude pidamisest Tootsi koolis, mängitakse lõbusaid 
rahvamänge ning kirjutate sule ja tindiga endile mälestustähe. Ei puudu ka 



laulmistund harmooniumi saatel ning jõulukaunistuse meisterdamine. Lisaks saate 
kogu koolimajale ringi peale teha. 
www.palmuseum.ee
________________________________

8.detsembril Alatskivi lossi jõuluturg!
Jõulukinkideks isetehtut – maitsvat, sooja, kaunist, vajalikku – pakuvad oma ala 
meistrid ning lossi kõiki soppe tutvustavad lossipreilid.

• Kell 10 – 15 avatud jõuluturg lossi esimese korruse saalides
• Kell 12, 13 ja 14 ekskursioonid lossipreilidega
• Kell 11 alustavad tegevust käsitöö õpitoad, sobivad ka lastele
• Keldrikorrusel teeb selleks päevaks uksed lahti lossikohvik
• Lossi restoranilt jõulumenüü eripakkumine

Sissepääs Alatskivi lossi kõigile kella 15ni prii!
www.sibulatee.ee www.alatskiviloss.ee
________________________________ 

Jõululaat Päkapikumaal Põlvas
Põlva Jõululaat toimub 08. detsembril 2012 Kultuuri- ja Huvikeskuses.
“Tule ja täida oma kingikott just meie laadal! Lastele vahvad jõulutegevused. 
Salongis südamlikud multikad. Undergroundis krutskeid täis teadusepäkapikud 
AHHAA keskusest ja palju muud...”
polva.ee
________________________________ 

Käsitöölaat Põltsamaa Kultuurikeskuses 8.detsember 09.00-15.00
Müügiks on ehe ja eestimaine käsitöö. Kultuurikeskuse II korrusel lastele ja 
lapsemeelsetele mutifilmituba ning kõigile erinevad töötoad.
www.kultuurikeskus.eu 
________________________________ 

8. detsembril kell 9-16 toimub kesklinna pargis Võru linna jõululaat. 
Jõululaadale oodatakse osalema käsitööga kauplejaid, talu-ja aiasaaduste, 
suitsuliha, hapukapsa ja vorsti, mee, mooside, kõikvõimalike teiste hoidiste ning 
maiustuste müüjaid. Teretulnud on ka toitlustajad, kes pakuksid laadalistele sööki 
ja jooki. Kindlasti on laadale oodatud ka kõik heategevusega tegelejad. 

MTÜ Võrumaa Turismiliit ja SA Võrumaa Arenguagentuur osalevad laadal ühise 
telgiga, kus jagatakse turismiinfot ja tutvustatakse talviseid aktiivse tegevusi 
võimalusi Võrumaal. 
________________________________ 

8. detsembril toimub Räpina Rahvakooli jõululaat. 
Laat toimub Sillapää lossis, Räpina linnas, 9.00-15.00.

•Müügil talutoodang, käsitöö, küpsetised.
•Kohapeal piparkookide küpsetamine.
•Taaskasutamise õpituba.
•Keraamika õpituba.

www.rapina.ee



8,9,15,16,22,23.12 Kondase Keskuse jõuluõpituba
Õpitubades õpetatakse valmistama hoidist. See hoidis pole söömiseks vaid 
vaatamiseks, seda saab kinkida või kasutada lõbusaks jõulukaunistuseks riiulisse, 
lauale või aknalauale. Selline “hoidistatud“ mälestus kestab kaua. Igal uuel jõuluajal 
võib ta jälle välja otsida ja kasutada kodus jõulumeeleolu loomisel. Palume kaasa 
võtta purk, kuhu sisse valmis hoidis mahutatakse. 
www.kondas.ee 
________________________________ 

Jõulud Mooste mõisas
Juba kaheksandat aastat järjest oodatakse lapsi jõulueelsel ajal Mooste mõisa. 
12. ja 13. detsembril pakutakse külastajatele huvitavat kahetunnilist programmi, 
mille käigus toimuvad mõisa neljas hoones (villakoda, sepikoda, savikoda ja veski) 
erinevad tegevused. Lapsed saavad programmi jälgida ja kaasa lüüa.

Ürituse sihtrühm on 5-13-aastased lapsed. Osalustasu 4 EUR 
www.kultuur.info 
________________________________ 

Jõuluvana vastuvõtud Jõgevajõul kodus 10-15.detsember
Teadmiseks kõigile, kes veel ei tea - mina, Eesti Jõuluvana olen alaliselt Eestis. Pärast 
Jõulupühi ei reisi ma tagasi Lapimaale, vaid elan juba mitmeid aastaid külmalinnas 
Jõgeval. Siin on mul oma tuba ja oma postkontor ning ma ei tee üldse suveuinakut. 
Te võite mulle igal ajal kirjutada ja alati mind külastada, kas või jaanipäeval. Ainult 
palun teatage ette. Mulle meeldib jalutada Eestimaa metsades, käia kalal, marjul, 
seenil. Seega ei pruugi te mind alati kodust leida. Enne jõule ootan Teid endale 
külla, kus teid võtavad vastu päkapikud ja nad tutvustavad meie elu-olu siin.
www.jogevajoul.ee 
________________________________ 

Eesti Maanteemuuseumi jõuluprogramm “Jõulutee” 11.-14. Detsembrini
Programm sisaldab: 
• liiklemine vanal ajal
• märgime maha talitee
• hobusõit ree või pikkvankriga
• jõuluhõnguline meisterdamine
• põnevad jõulumängud
• mekime piparkooki ja jõulujooki
• muuseum.mnt.ee
________________________________ 

Jõululaat Olustvere mõisas
13 – 14. detsembril Olustvere mõisa kodades on avatud:

• klaasi- ja keraamikakoda
• leivakoda
• õppetööstus õpilaste omatoodanguga
• lossis kohvik

olustveremois.ee
_______________________________ 



15.12 kell 11-14 Sakala Keskuse Jõuluhoov
Avatud on õpitoad kogu perele, kus on võimalik valmistada jõulukroone, -kärsse, 
kaunistada kuuski ja valada õnne. Lisaks saab vaadata esinemisi ja kuulata laule, 
juua ehtsas pajas keedetud teed ning muidugi tuleb kõigi väikeste ja suurtega 
kohtuma jõuluvana.
www.sakalakeskus.ee
________________________________

19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumi Jõuluprogramm “Jõulud linnakodaniku 
kodus” sobib nii suurtele kui väikestele! 
Jõulud on alati olnud aasta kõige tähtsam ja oodatum püha. Juba 1860.aastate 
jõulude aegu särasid pea kõikides Tartu linnakodanike, nii käsitööliste kui aadelkonna 
majades, kuusepuud küünalde valguses. Esimesed kodused jõulupuud olid väikesed 
ja seati laua peale. 
Kas teate, kuidas on alguse saanud kuusepuu tuppatoomise traditsioon? Millised olid 
esimesed jõulupuuehted? Kes oli pühadekingi tooja enne meile tuttavat jõuluvana? 
Kus trükiti esimesed jõulukaardid? 
Muuseumis tehakse koos jõuluettevalmistusi: meisterdatakse 19. sajandi jõulupuu 
ehteid, paberlinde ja -lilli, kullatakse pähkleid. Lõpuks ehitakse jõulupuu ja kuulatakse 
küünlavalguses vanu jõulujutte. 
Programmi saab tellida kogu detsembrikuu. Osalejaid soovitavalt kuni 25. Hind 
grupile 15 eurot 

Töötoad: 
• 15.detsembril kell 12 kuuseehete viltimise töötuba
• 17.detsembril kell 17 kirjakunsti töötuba
• Advendiaja töötoad 2. ja 23. detsembril kell 16.30 

Info ja tellimine tel 7361545, 55642066 või e-post: linnakodanik@katarina.ee 
________________________________ 

Arsise kellade ansambli jõulukontsert 
15. detsembril Võru kultuurimajas, 16. detsembril Põlva kultuurikeskuses ja Jõgeva 
kultuurimajas ning 26. detsembril Valga kultuurikeskuses ja Tartu Jaani kirikus. 
Kontsertidel kuuleb nii traditsioonilist jõulumuusikat Arsise kelladelt kui kauneid 
ooperimeloodiaid Rahvusooper Estonia solistide, Oliver Kuusiku ja Rauno Elp’i, 
esituses. Mõlemal solistil on ette näidata aukartust äratav nimekiri eriilmelistest 
rollidest eesti ja maailma ooperiliteratuurist ning saadud preemiatest ja auhindadest. 
Astuda lavale koos kellade ansambliga on nii Oliver Kuusikule kui Rauno Elp’ile aga 
esmakordne! R. Wagneri „Ehatähe laul“, J. Brahmsi „Hällilaul“, Fr. Schuberti „Ave 
Maria“ on vaid mõned pärlid esitatavast kavast koos solistidega.
www.arsis.ee
________________________________ 

Kohvik L.U.M.I. hoovis 16-23. ja 26.-30. detsembril kell 14-20 Jõulupark

• Jõuluvana postkontor 
• Iga päev kell 15 midagi põnevat
• Käsitöö
• Töötuba
• Mängud ja muud toimetused
• Päkapikud liiguvad kindlasti
• Võib kohata jõuluvana
www.lumikohvik.ee



18.12.2012 Jõulukontsert “Jõulud südames”
Birgit Õigemeele ja Mihkel Mattiseni kontsert „Jõulud südames”. Birgit Õigemeel on 
jõulukontserte andnud juba aastaid, kuid enamasti väga suure koosseisuga. Seekord 
on laval vaid laulja ja klaver. “Hakkasime sõber Mihkliga mõtlema, et oleks ju imeline 
anda kammerlikum kontsert, mis läheb jõulude olemusega suurepäraselt kokku”, 
ütleb Birgit. Lisaks kaunitele ballaadidele saab kuulata ka väga rõõmsameelset ja 
tempokat muusikat. Kavast ei puudu nii kõigi poolt armastatud jõuluklassika, kui ka 
vähemtuntud, aga samas imekaunis jõulumuusika”.
www.valgakultuurikeskus.ee
________________________________ 

Rogosi joulumaa
19.-20. detsembril kell 10, 12, 14, 16 
oodatakse lastegruppe ja peresid Rogosi 
mõisa jõulumaale Võrumaal. 
Kohe-kohe on käes imeline jõuluaeg. 
Rogosi mõisa päkapikkudel käib 
kibekiire töö, sest kõik toimetused 
tuleb ju kibekiirelt valmis saada. Oi, oi! 
Saan ootab jälle poleerimist, kitsede 

ja sokkude tall korrastamist, jõulumemme ja jõulutaadi sviit vajab tuulutamist. 
Muinasjutupäkapiku, teatripäkapiku, piparkoogipäkapiku ja näputööpäkapiku 
kambrites käib samuti usin töö. Hind lapsele 3 eurot, saatjale tasuta, perele 10 
eurot. Programm kestab 2 tundi, sisaldab pisikest piparkoogi/tee pausi. Päkapikk 
Sirje ootab eelregistreerimist sirjeparnapuu@gmail.com, 516 5728. 
________________________________ 

Sütelkõnd
21. detsembril naudi sütelkõndi! Oluline on muutus, puhastumine, valmistumine 
uueks. Võimalus osa saada pööripäeva tuleriitusest. Ühiselt valmistatud tuleriidast 
küpseb Viia-Jaani talus Põlvamaal hõõguv sütevaip, mis on uuenemise ja 
puhastumise sümboliks.
www.tuletee.ee
________________________________ 

21.12.2012. Talvepealinna avamispidustused 
Otepää on Eestimaa Talvepealinn just sellepärast, et siin toimub enamik talvega 
ja talispordiga seonduv – arvukad spordivõistlused, on olemas kõik võimalused 
tegeleda talispordiga, suusatada, kelgutada, teha suusahüppeid...ükskõik, milline 
on ilm mujal Eestis, Otepääl on talvel ikka niipalju lund, et talisporti nautida. 
Talve alguses kogunevad erinevad teemapealinnad Otepääle ning pärispealinn 
Tallinn annab valitsemissaua talveks üle Otepääle. Päeva jooksul toimub erinevaid 
kontserte, talvelaat, lasteüritusi ja muud põnevat. 
________________________________

21.12.2012. Talvepealinna avamispidustuste raames avatud Otepää keskväljakul 
talveturg.
Kell 11.00 Talveturu avamine Otepää Keskväljakul. 
Kell 13.00 Tallinna, Narva, Türi, Pärnu, Valgamaa ja Otepää tantsivad koos Karujenkat 
kõrge kuuse all.
Kell 13.11 Talvepealinna tiitli üleandmine
Kell 13.30 talvetants Otepäält, sügisetants Narvalt, kevadetants Türilt, suvetants 
Pärnult ja Tallinnatants, millele järgnevad ühised seltskonnatantsud.
Päeva juhib Vambola Paavo.
www.otepaa.ee



22.12.2012 Kontsert “Jõuluteel”
Jõulueelsel laupäeval on kohane teha jalutuskäik imelisel lumisel jõuluteel ja 
kuulata ilusat ja hingeminevat jõuluteemalist muusikat kogu maailmast.
Kõlavad maailmatuntud heliloojate looming ja Eesti lauluklassika. Üles astub väga 
huvitav ja omapärane koosseis, New Yorgis hõbehääle tiitli pälvinud Hanna - Liina 
Võsa, Eesti 2010 jazzmuusiku tiitliga pärjatud Raivo Tafenau, akordionist Jaak 
Lutsoja oma improvisatsioonilise vaimsusega ja Merle Kollom oma sügavatundelise 
orelimänguga.
www.valgakutuurikeskus.ee
_______________________________ 

Birgit Õigemeel ja Mihkel Mattisen, Jõulud südames
28.12. Põlva Maarja kirik, 19.00
Selle aasta viimasel kuul esinevad kaunites Eestimaa kirikutes Birgit Õigemeel ja 
Mihkel Mattisen oma ühise kontserdisarjaga „Jõulud südames”.
www.puhkaeestis.ee
_______________________________ 

Magus jõuluootus Kopli taluköögi puhkemajas
Kopli taluköök Põlvamaal kutsub Sind ja Sinu sõpru traditsioonidest ja kaasaegsetest 
nootidest komponeeritud jõuluõhtusöögile. Pärast õhtusööki valmistame 
ahvatlevaid maiustusi: veeretame koos šokolaadimagusaid trühvleid, küpsetame 
hõrke florentiine ning glasuurime krõbedaid piparkooke. 
Pakkumise hind 28 €/in, kehtib kuni 21.12.12. Seltskonna suurus 4-16 inimest.
www.puhkaeestis.ee www.koplitalu.ee
________________________________ 

Jõulupidu „Näärisoku juurest suitsusauna ja saanusõidule Põlvamaal!“
Jõuluprogramm kahel päeval: 
Esimesel päeval „Jõulud kolmes ajas“ Põlva Talurahvamuuseumis Karilatsis. 
Läheme ajas tagasi ja vaatame, kuidas nägid välja jõuluettevalmistused ja -mängud 
rehetares 1878, jõuluaeg sepa talus 1929, nääripidu kultuurimajas 1971.
Teine päev viib Varbusel asuvasse Eesti Maanteemuuseumisse - räätsamatk Teeaja 
rajal /lume puudumisel püsiekspositsioon, saanisõit või sõit pikkvankriga, vildist 
lõhnakuuse valmistamine.
Pakett sisaldab:
• jõuluprogrammi mõlemal päeval
• majutust Hotellis Pesa
• lõunasööki ja jõuluõhtusööki Hotell Pesa restoranis
• suitsusauna kergete suupistetega
• soovijatele ergastavat hommikuujumist
• hommikusööki.

Pakkumine kehtib gruppidele alates 15 inimest. Hind: 66€
www.puhkaeestis.ee 
www.kagureis.ee
________________________________ 

Pütilauasõit
Detsembrikuus ootab suuri ja väikeseid ka Taevaskoja Salamaa Talvemaa: 
„Pütilauasõit”, osavusssõit tõukekelkudega, laternatunnel, jäähoki Eesti moodi, 
lumejalgpall ehk kadaajamine, tritsuväli Salamaa nõiduslikul tiigil, lumest euroküla 
ja palju muid põnevaid tegemisi.
www.salamaa.ee



Sibulatee – üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri

Sibulatee – üks piirkond, kaks rahvust, 
kolm kultuuri
Sibulatee on ideaalsel kaugusel Lõuna-
Eesti turismiväravast Tartust – 40 
kilomeetri kaugusel asub Sibulatee süda 
Alatskivi. Sibulateele võiks ette võtta 
päevase väljasõidu ülikoolilinnast või 
kombineerida Sibulatee külastamine 
tagasisõidul Põhja-Eestisse või hoopis 
seigelda siin piirkonnas mitu päeva. 
Vaatamist on palju!

Sibulatee seob endas Vara-Alatskivi-Kallaste-Varnja-Kolkja piirkonna ettevõtjaid, 
kes on koondunud ühtse nime alla. Ühine võrgustik on koos tegutsenud üle kahe 
aasta, sibulateeliseks nimetab end 23 erinevat ettevõtjat, kes oma tegemistega 
Sibulatee võrgustikku kuuluvad. Sibulateel on nii majutuse-toitlustusteenuse 
pakkujaid, muuseume, vaatamisväärsusi, aktiivse tegevuse pakkujaid.

Piirkonnas elab sõbralikult koos mitu erinevat 
rahvust lausa nii, et Peipsi ääres on kuulda 
huvitavat eesti-vene segakeelt. Muide, 
Sibulatee liige on ka oma „kodustatud“ 
soomlanna, Marja Korpimäki, kes peab 
Rannal kodumajutust ning lisaks Alatskivil 
restorani Apollo Belvedere. Sibulateeline on 
ka hollandlane Hans Koster, kes võõrustab 
külalisi Nina Kordonis. 

Sibulateel saab külaline ülevaate kolmest 
kultuurist:

• Vene vanausulised. Vanad traditsioonid on 
Peipsi kallastel elavatel vanausulistel endiselt 
au sees. Varnja, Kasepää, Kolkja – kõik kolm 
on eriilmelised ridakülad, kus seigeldes tasub 
üles otsida muuseumid, palvelad, kalmistud. 
Samuti tasub siit kaasa osta kala, sibulat ja teisi aiasaaduseid.

• Baltisaksa mõisakultuur. Endist baltisaksa kultuuri esindab väärikas Alatskivi mõis. 
Mõisa südames asuvad vanad maakivi hooned leiavad endale järjest rakendust. 
Kuid enim väärib esiletõstmist suursugune Alatskivi loss. 

• Eesti talupojakultuur. Eestlased oma töökusega on ka siin piirkonnas külaelu ja 
kultuuri edendanud. Eesti tuntud luuletaja Juhan Liivi kodukohas saab külastada 
muuseumi ning siitkandist on pärit ka tuntud helilooja Eduard Tubin. Kodavere 
kihelkond ja kodavere keel jätkavad elu veel praegusteski kohalikes. 

Kõiki kolme kultuuri ühendab Euroopa suuruselt neljas järv – Peipsi, mis on olnud 
nii toidu lauale toojaks, legendide tekkimise pärusmaaks, maailmaga ühendusteeks 
või hoopiski vallutajate tapluskoht. Peipsi on väga populaarne kalastajate sihtkoht. 



Talvel võib soodsate ilmaoludega siin 
vaikselt õngitsemas näha ligi kümmet 
tuhandet kalameest. Sibulatee 
ettevõtjad pakuvad kõigile huvitatutele 
erinevaid võimalusi olla ise kalamees 
– kalapüügipakettides sisalduvad nii 
sõidud jääle, vahendite laenutus kui 
hiljem koos kalatoitude tegemine. 

Sibulateel on läbi aastaaegade mitmeid eriilmelisi üritusi, millest on oodatud 
kõik külalised osa võtma. Näiteks Kolkja tõukekelguvõistlus või isevalmistatud 
jääliikurite paraad Kallastel. Lisaks saab Sibulateel osaleda erinevates käsitöö 
õpitubades ja kohalikust toorainest toitude valmistamise tundides. Ning muidugi 
laadad! Laatade periood on piirkonnas juulist kuni septembrini, mil juuli keskel teeb 
traditsiooniliselt otsa lahti väga lahe vanakraami laat Alatskivil ja kus erinevates 
külades järgnevad augustis erinevad sibulalaadad.

Ööbimiseks on piirkonnas piisavalt 
palju eriilmelisi majutuskohti, mis 
mahutavad kokku ligi 120 külastajat. On 
tube nii vaatega lainetavale Peipsile kui 
külalistemajasid, kust näed metsarüppe 
suunduvaid jalgradasid. Eriline on otse 
Peipsi kaldal oleva väike majutusteenust 
pakkuv ettevõtja, kes kasutab tuule- ja 
päikeseenergiat ning kelle juures saab 
ööbida põhumajades. Luksuslikku äraolemist pakuvad sel suvel avatud Alatskivi 
lossi sviidid.

Lõppev aasta tõi piirkonda mitu uut teenusepakkujat:

• Oma uksed avas Sepikoja külalistemaja Alatskivil, kus lisaks majutusele pakutakse 
juuksuri- ja massaažiteenuseid. Sepikoja trahter on valmis külalisi toitlustama 
esmaspäevast laupäevani pakkudes erinevalt teistest maapiirkonnas tegutsevatest 
toitlustuskohtadest ka päevpraade.

• Alatskivi lossi sviidid majutavad kokku kaheksa ööbijat oma neljas toas, neist 
stiilseimas on voodi suisa nurgatorni ehitatud.

• Kostja sibulatalu asub Kolkjas ja näitab huvilistele kuidas vanausulised 
traditsiooniliselt sibulat kasvatavad. Kostja pakub oma külalistele suussulavaid 
sibulapirukaid ning on valmis giidina piirkonda tutvustama. 

• Alatskivi lossi käsitöökojad. Lossi keldrikorrusel on end sisse seadnud tekstiilikoda 
ning savi- ja klaasikoda, kus huvilised saavad osaleda õpitubades või siis osta 
mälestuseks kaasa kohalikke suveniire.

Sibulatee on hoopis erilisem paik kui ülejäänud Eesti. Seda peab ise kogema! 
Talvine aeg ei ole sugugi kesisem kui suvine, Sibulateed tasub kindlasti ka külmal 
ajal külastada. 
Sibulateele tulles külasta kindlasti: 



• Alatskivi loss oma 
viie erineva ekspositsiooniga
• Kallaste liivakivipaljand 
ja vanausuliste kalmistu
• Rikkaliku ikonostaažiga Varnja palvela
• Liivi muuseum
• Kolkja vanausuliste muuseum

Ise aga osale:

• Vibumatkal
• Talvisel kalapüügil Peipsil
• Erinevates õpitubades 
(käsitöö, toiduvalmistamine)
• Disc golfi mängimisel lossi pargis

Kõigega kursis olekuks vaata 
www.sibulatee.ee


