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TAMMIKUU

2.–3.1. Põlvan hiihtosuunnistuksen avoimet mestaruus-
kilpailut. Värska, Põlvan maakunta. www.visitsetomaa.ee

2.–9.1. Tarton III talvimusiikin festivaali. Tartto. 
Festivaali tarjoaa Tarton Johanneksen kirkossa musiikillisen 
ilotulituksen kaupungin säihkyvimpien kykyjen esittämänä. 

16.1. Tarton yliopiston luonnontieteellisen museon 
perusnäyttelyn Maa. Elämä. Tarina (Maa.Elu.Lugu) 
avajaiset. Tartto. 
Kauan odotettu näyttely yhdistää geologian, eläintieteen, 
kasvitieteen ja sienitieteen. Vieraille on tarjolla teemakier-
roksia, järjestetään vaihtuvia näyttelyjä, harrastepäiviä sekä 
keskusteluiltoja luonnontieteilijöiden kanssa. 
www.natmuseum.ut.ee

22.1. Viron IV talviset yölaulujuhlat - Lumimagia. Püha-
järven laululava, Otepää. 
Omaperäiset laulujuhlat, johon osallistuvat kuorot ja yleisö. 
Ohjelmassa on talven yölaulujuhlille tyypillisiä ja rakas-
tettuja lauluja. Laulujuhlat avaa kuorokulkue Pühajärven 
lauluaukiolle. 

HELMIKUU

6.2. Euroopan VII Saunamaraton. Otepää. www.otepaa.eu

7.2. Potkukelkkakilpailu Kolkja Kelk. Kolkja, Tarton 
maakunta. www.visitpeipsi.com
 
11.–14.2. Miss Valentine ja joukkuevoimistelun  
Euroopan-mestaruuskilpailut. Tartto. 
Miss Valentine on suurin kansainvälinen voimistelukilpailu 
Virossa. Tapahtuman pitkät perinteet ja miellyttävä ilma-
piiri ovat tehneet turnauksesta maailman suosituimpiin 
kuuluvan kilpailun. www.missvalentine.eu

5.–6.8. Emajoen festivaali. Tartto. 
Festivaalin keskipisteessä on Tarton tärkein luonnollinen 
symboli – Emajoki. Sen ympärille on koottu useita kilpailuja, 
toimintaa järjestetään joen päällä ja rannoilla. Festivaalilla 
kuullaan hyvää musiikkia. 

5.–6.8. Leigon järvimusiikkifestivaali. Leigon tila, 
Valgamaa. www.leigo.ee
 
5.–6.8. Kansainvälinen puhallinmusiikkifestivaali 
Mürtsub pill. Tartto. www.potartu.ee

5.–7.8. Kansainvälinen Valgan sotahistoriallinen festi-
vaali. Valga. 
Tässä suurtapahtumassa tapaavat sotahistorian harras-
tajat eri maista. Järjestetään esimerkkitaisteluja, sotilaiden 
marssi kaupungin halki, jossa voi nähdä sotilaita erilaisissa 
puvuissa, antiikki- ja käsityömarkkinat. 
www.isamaalinemuuseum.ee

6.8. IRONMAN 70.3 Otepää.
Virossa järjestetään ensi kertaa Baltian suurin triathlonkil-
pailu IRONMAN 70.3, jonne odotetaan triatleetteja ympäri 
maailmaa. http://eu.ironman.com/

6.8. Auringonlaskun konsertti. Suuri Munamäki, Võrumaa. 

6.8. XXIII Setukaisten kuningaskunnan päivä. Värska, 
Põlvamaa. 
Lauletaan setukaisten hymni, kansa valitsee mestarit ja 
uuden ylimmän käskynhaltijan (setukaisten kuninkaan), 
valmistetaan setukaisten ruokia ja käsitöitä, mahdollisuus 
nähdä setukaisten armeija. www.visitsetomaa.ee

12.–14.8. Power Camp 2016. Otepää. 
Amerikkalaisten autojen kokoontumisajot Annimatsin 
leirintäalueella. www.powercamp.ee

13.–14.8. Tarton ruokafestivaali 2016. Tartto. 

13.–14.8. Haukan markkinat (Hauka laat). Antsla, 
Võrumaa.

20.8. Valkosipulifestivaalit. Ülenurme, Tarton maakunta. 
Kauppaa käydään perinteisten käsitöiden lisäksi kaikilla 
mahdollisilla valkosipulituotteilla (esim. valkosipulihillo, 
valkosipulikahvi, valkosipulisuklaa, valkosipulijäätelö). 
www.epm.ee 

20.8. Gran Fondo Estonia. 
Hawaii Express Grand Fondo Estonia on uusi ainutlaa-
tuinen pyöräilytapahtuma Virossa. Reitti on 230 km pitkä ja 
enimmäisosallistujamäärä on 500. Reitti kulkee Tallinnan ja 
Tarton välillä. www.granfondoestonia.com

20.8. 17. Otepää Rattamaraton -pyöräilykilpailu. Otepää, 
Valgamaa. 
Perinteinen Otepään pyörämaraton alkaa ja päättyy 
Tehvandin stadionille. www.mtbest.ee

21.8. 10. Rullaluistelumaraton. Tartto. 
Skandinavian ja Baltian suurimpaan kuuluvassa rullaluiste-
lutapahtumassa on urheilun ystäville maraton- ja puolima-
ratonrata. www.tartumaraton.ee 

21.8. Ekofestivaali Vihreämpi elämä, perhepäivä ja luon-
nontuotteiden markkinat. Põlvan talonpoikaismuseo, 
Põlvamaa. 

24.–28.8. Kesäduatlonin MM-kisat. Otepää. 
Otepäällä on kunnia toimia elokuussa sekä virolaisten että 
ulkomaisten ampumahiihtäjien isäntänä. www.biathlon.ee

27.–28.8. Lüübnitsan sipuli- ja kalamarkkinat. Mikita-
mäen kunta, Põlvamaa.  www.visitsetomaa.ee

SYYSKUU

5.–11.9. Katutaidefestivaali Stencibility. Tartto. 
www.stencibility.eu 

10.9. Varnjan sipuli- ja karpalomarkkinat. Varnja, Tarton 
maakunta. www.visitpeipsi.com

11.9. Rogosin kartanon syysmarkkinat. Rogosin kartano, 
Võrumaa. www.rogosi.ee

17.9. Avointen myllyjen päivä. Koko Viro. 
Verkkosivulta löytyy interaktiivinen kartta, johon on merkitty 
avoimet myllyt. www.veskivaramu.ee

18.9. 19. Tarton Rattamaraton -pyöräilykilpailu. Otepää/ 
Elva. www.tartumaraton.ee

23.–24.9. Tartu Rally 2016. Tartto. 
Tartu Rally on autourheilutapahtuma, jossa ajetaan 10 
erikoiskoetta Tarton kaupungissa ja sen lähistöllä. 
www.tarturally.eu

23.–25.9. Japanilaisen popkulttuurin nuorisofestivaali 
AniMatsuri 2016. Tartto. www.animatsuri.eu

23.–25.9. Kasanvälinen arkaaisen taiteen festivaali 
RegiÖÖ. Tartto. www.tartu.ee/regioo 

24.9. 13. Haanja100 MTB 2016. Haanja, Võrun maakunta. 
Viron raskaimmalle yhdellä kierroksella ajettavalle polku-
pyörämaratonille osallistuu sekä virolaisia että ulkomaisia 
ajajia. www.haanja100.ee

25.–30.9. Tutkijoiden yö 2016 -tapahtuma. Tartto. 
Kaikilla suurilla ja pienillä tieteen ystävillä on mahdollisuus 
kurkistaa salaisiin laboratorioihin ja huipputeknologiayri-
tyksiin. Kaupunkitilaan ilmestyy tiedekupoleita, tunnelmal-
lisia näyttelyjä, tiedeteatterin esityksiä ja työpajoja. 
www.ahhaa.ee

LOKAKUU

1.10. 5. Tarton kaupunkimaraton. Tartto. 
www.tartumaraton.ee

10.–16.10. Tarton syyspäivät 2016. Tartto. 
www.studentdays.ee

13.–16.10. Kansainvälinen Tarton vanhan musiikin festi-
vaali ORIENT et OCCIDENT. Tartto. www.festivitas.ee
 
15.–25.10. XV Kansainvälinen nykymusiikin festivaali 
AFEKT. Tartto. 
Kantavana teemana on visuaalinen musiikkiteatteri. 
www.composer.ee

22.10. VI Käsityöpajat koko maassa. Koko Viro. 
www.folkart.ee
 
23.–24.10. Viljandi Music Walk. Viljandi. 
Pienfestivaali, jonka puitteissa järjestetään Tour`d ÖÖ sekä 
katumarkkinoiden päivä. www.vmw.ee

MARRASKUU

11.–27.11. Pimeiden öiden filmifestivaali PÖFF. Tartto. 
www.poff.ee
 
28.11. Lindoran markkinat. Vastseliina, Võrumaa. 
Markkinoilta löytyy paikallisia käsitöitä ja puutarhantuot-
teita. Markkinat järjestetään vanhojen perinteiden mukaan 
joka vuosi samana päivänä, viikonpäivästä riippumatta. 
www.vastseliina.ee/linnus

JOULUKUU

2.12. Joulumarkkinat Värskan kulttuurikeskuksessa. 
Põlvamaa. 

8.–9.12. VI Rogosin kartanon joulumaa. Rogosin kartano, 
Võrumaa. www.rogosi.ee
 
10.12. 16. Kansainvälinen katutanssifestivaali Battle Of 
EST 2016. Tartto. www.boe.ee

16.–17.12. 21. Viljandin käsityömessut. Sakala Keskus, 
Viljandi. 
Virolaisten käsitöiden ja maalaisruokien esittelyä ja myyntiä. 
 
16.–17.12. Jouluhansa. Viljandi. 
Viljandin idyllisessä vanhassakaupungissa sijaitseva raati-
huoneen aukio muuttuu ennen joulunpyhiä jouluvaloissa 
loistavaksi satumaaksi. Aivan kuin hansa-aikana, joululah-
jaostokset voi tehdä suoraan paikallisilta käsityöläisiltä. 
www.puhkaeestis.ee 

31.12. Vuodenvaihde Suurella Munamäellä. Haanja, 
Võrun maakunta.  
Käännös: Minna Hamunen. Ulkoasu: GBF Design. Paino: PAAR. Julkaisija:
Säätiö Etelä-Viron matkailu. Kalenteri on koottu 1.11.2015 Etelä-Viron
Matkailun tiedossa olleiden tietojen pohjalta. Kalenterin laatijat eivät vastaa
mahdollisista muutoksista tapahtumien ohjelmassa.

16.7. Mulgi Maraton Latviasta Viroon. Ruhja (LV) - Karksi, 
Viljandimaa. 
Tämä ainutlaatuinen juoksumaraton esittelee kaikille urheilun 
ystäville Mulgimaan kauniita ja mielenkiintoisia paikkoja. 
www.mulgimaraton.ee

16.7. Kansainvälinen harmonikkafestivaali Harmoonika. 
Intsikurmu, Põlva. 
Kansainvälisellä harmonikkafestivaalilla esiintyy yhdessä ja 
erikseen kymmeniä virolaisia ja ulkomaisia harmonikansoit-
tajia. www.visitpolva.ee

16.7. Võõpsun kalastajien päivä. Võõpsu, Põlvamaa. 
Markkinoilla tarjotaan sekä tuoretta että savukalaa, kalas-
tustarvikkeita, käsitöitä ja puutarhan tuotteita. Järjestetään 
urheilukilpailija sekä veneajeluita Lämmijärvellä. 
www.visitpeipsi.com 

22.–23.7. Ostrovan festivaali. Ostrova, Võrumaa. 
Kahden päivän aikana esiintyvät setukaisten leelokuorot ja 
kansanmusiikkia soittavat yhtyeet rinnakkain tunnettujen 
virolaisten rockyhtyeiden kanssa. Mahdollisuus tutustua 
myös paikallisiin käsitöihin. www.visitsetomaa.ee

22.–23.7. Peipsi Romantika -konsertit Jõgevamaalla. 
Kasepään kunta, Jõgevamaa. www.visitpeipsi.com

23.7. Pellava- ja käsityömarkkinat. Moosten kartanon piha, 
Põlvamaa. 
Perinteisillä pellava- ja käsityömarkkinoilla on tarjolla kaupan-
käyntiä sekä kulttuuriohjelmaa sekä isoille että pienille. 
www.moostemois.ee

24.7. Avointen maatilojen päivä. Koko Viro. 
Tänä päivänä maatilat kutsuvat kylään ja esittelevät maatilan 
töitä sekä maalaiselämän viehätystä. Setukaisten Kylävyö 
(Seto Külävüü) -reitin varrella voi käydä kyseisenä päivänä 
useassa paikassa: esim. Noprin maatilameijerissä, joka sijaitsee 
Kärinan kylässä. www.avatudtalud.ee

28.–31.7. XXIV Viljandin kansanmusiikkifestivaali. Viljandi. 
Jännittäviä ulkomaisia esiintyjiä, Viron parhaat perinnemu-
siikkiyhtyeet, Vihreä lava, käsityöpiha, rekilaulusali ja erilaisia 
työpajoja jokaiseen makuun ja paljon muuta. 
www.folk.ee

29.–30.7. Intsikurmun musiikkifestivaali. Põlva. 
Videoinstallaatiot, kansainväliset esiintyjät ja sisällökäs 
musiikki kuvaavat parhaiten Intsikurmun musiikkifestivaalia. 
www.kurmu.com

31.7. Vanemuisen sinfoniaorkesterin kesäkonsertti 2016. 
Tartto. www.vanemuine.ee 

ELOKUU

1.–6.8. 11. Rakkauselokuvafestivaali tARTuFF. Tartto. 
Festivaalin sydän eli Tarton raatihuoneen aukio on ainutlaa-
tuinen 1600-paikkainen elokuvateatteri, jossa on 20 metriä 
korkea jättinäyttö. www.tartuff.ee



13.2. Kalevipojan VII luistelumaraton. Kasepää, Tarton 
maakunta. www.visitpeipsi.com

20.–21.2. Kallasten Karakatitsa ja “Kalastajakylä Peip-
sillä“. Kallaste, Tarton maakunta.
Omatekoisten jääajoneuvojen - karakatitsojen - kilpailu ja 
paraati. www.visitpeipsi.com

21.2. 44. Tarton maraton. Otepää/Elva. 
Maratoniin osallistuu lähes 10 000 hiihdon harrastajaa. 
Tarton maratonilla on ohjelmassa perinteisten Otepää–
Elva (63 km) ja Arula–Elva (31 km) latujen lisäksi myös 
avoin latu, viestimaraton sekä ohjelmaa lapsille. 
www.tartumaraton.ee

26.–28.2. Pohjoismaiden maastohiihdon nuorten 
mestaruuskilpailut. Otepää. www.suusaliit.ee

MAALISKUU

5.3. Vudilan hopeakala (Vudila Hõbekala). Tabiveren 
kunta, Jõgevan maakunta. www.vudila.ee
 
5.3. 42. Haanjan maraton. Haanja, Võrun maakunta. 
Haanjan hiihtomaraton on Viron hiihtotalven jännittävin 
ja haastavin tapahtuma. Kansanurheilutapahtuma kuuluu 
Viron pitkän matkan hiihdon Estoloppet-sarjaan. 
www.estoloppet.ee

11.–13.3. Maastohiihdon Skandinavian cup. Tehvandi, 
Otepää. www.suusaliit.ee

28.3.-2.4. Elokuvafestivaali Maailmafilm. Tartto. 
Filmifestivaali on omistettu ensi sijassa dokumentaari-
selle elokuvataiteelle sekä luovalle dokumentalistiikalle. 
Lisäksi järjestetään erikoisohjelmia, näyttelyjä, työpajoja 
sekä tapaamisia elokuvantekijöiden kanssa. 
www.worldfilm.ee

30.3. Kansainvälinen balettikoulujen gaala Unistuste 
lend (Unelmien lento). Tartto. 
Ohjelmassa on variaatioita klassisista baleteista, uusklas-
sismia sekä nykytanssin, modernin ja karakteritanssin 
katkelmia tanssikoulu Idasta valmistuneiden, oppilaiden 
ja vierailevien koulujen esittämänä. www.vanemuine.ee

HUHTIKUU

8.-10.4. Happy BB Weekend. Tartto. 
Big Band Tartu on toimintavuosiensa aikana tavannut 
useita vierailevia kapellimestareita ja bigbandeja. Jälleen on 
mahdollisuus tavata ystäviä ja jakaa innostusta jazzista kiin-
nostuneen yleisön kanssa. www.convivo.ee

8.–17.4. Japanilaisen animaation elokuvafestivaali 
JAFF. Tartto. www.animefest.eu 

9.–10.4. XXV Suunnistuskilpailu “Peko kevad“. Ootsipalu, 
Põlvan maakunta. 

16.4. Kansainvälinen motocross-kilpailu Mulgikross 
2016. Holstre-Nõmme, Viljandimaa. www.mulgikross.ee

18.–24.4. XV Supilinnan päivät. Tartto. 

19.–26.4. Viljandi Jazzkaareke. Viljandi. www.jazzkaar.ee

22.–23.4. XVII Viron kansanmusiikkifestivaali “Moise-
katsi Elohelü“. Moosten kartano, Põlvamaa. 
Moisekatsi Elohelü elvyttää virolaista kansanmusiikkia nyky-
aikaisten musiikkiprojektien kautta. Kilpailukonsertissa laite-
taan koetukselle esiintyjien laulu- ja soittotaidot.
www.folkfest.weebly.com

23.4. 11. Võhandun maraton. Võrumaa/Põlvamaa. 
Yksi Euroopan rankimmista ja maisemiltaan kauneimmista 
melontamaratoneista alkaa Tamulajärveltä. Maratonin on 
suorittanut tähän mennessä 3125 henkilöä 12 eri maasta. 
www.vohandumaraton.ee

24.4. Retkimaraton 2016. Elva. 
www.matkamaraton.wordpress.com

25.4.–1.5. Opiskelijafestivaali Tarton kevätpäivät. Tartto. 
www.studentdays.ee

29.4.–1.5. Estonian Enduro Weekend. Tarton maakunta. 
Endurokilpailun päämäärä on panna koetukselle mootto-
ripyörien toimintavarmuus sekä osallistuvien joukkueiden 
taidot. Osallistujia odotetaan Baltiasta ja Skandinaviasta. 
www.msport.ee/enduro

TOUKOKUU 

1.5. 87. Viljandijärven ympärijuoksu. Viljandi. 
www.viljandijarvejooks.ee 

1.5. Setukaisten pääsiäinen. Võrumaa/Põlvamaa. 
Vieraat saavat osallistua setukaisten perinteisiin pääsiäisas-
kareisiin. Vieraita pyydetään saapumaan pienissä ryhmissä. 
www.visitsetomaa.ee 

4.–7.5. Prima Vista 2016. Tartto. 
13. Tarton kansainvälinen kirjallisuusfestivaali. 
www.kirjandusfestival.tartu.ee

5.–26.5. Setukaisten pitsipäivät. Värska, Põlvamaa. 
Työpajojen ja näyttelyjen muodossa esitellään setukaisten 
pitsitekniikoita ja opetetaan soveltamaan niitä nykyaikai-
sessa käsityössä. www.visitsetomaa.ee

5.-7.5. Kansainvälinen lauluntekijöiden festivaali 
”Mailaul”. Tartto. www.mailaul.ee

7.5. Muotitapahtuma Muoti-Performanssi-Tanssi. Tartto. 
Tarton taidekorkeakoulun tekstiiliosaston perinteeksi 
muodostunut mukaansatempaava esitys, jonka erottamat-
tomia osia ovat muoti, tanssi video- ja elokuvataide sekä 
musiikki. www.moodperformancetants.ee

8.5. 34. Tarton juoksumaraton. Otepää/Tarton maakunta. 
www.tartumaraton.ee 

14.5. Museoiden yö. Koko Viro. 
Museot avaavat kerran vuodessa ovensa tavanomaista 
myöhemmin illalla ja maksutta. Näin vietetään eurooppa-
laista museoiden yötä. www.muuseumioo.ee

19.–21.5. Indiefest. Tartto. 
Tarton Indiefest tuo yleisölle paikallista ja ulkomaista 
vaihtoehtomusiikkia ja esittelee riippumatonta kulttuuria 
laajemmin. Iltaisin esitetään aihetta käsitteleviä elokuvia ja 
järjestetään konsertteja. www.indiefest.eu

21.5. 4. Jõgeva Rattaralli -pyöräilykilpailu. Jõgeva. 
www.jogevarattaralli.ee 

21.5. Kansainvälinen vanhan tavaran ja käsitöiden 
markkinat. Valga. 
Valgan sotamuseon pihalla myydään antiikkia ja käsitöitä. 
www.isamaalinemuuseum.ee 

27.–28.5. Tour of Estonia. 
Tour of Estonia on kansainvälinen huippupyöräilijöiden 
kilpailu, joka on liitetty kansainvälisen pyöräilyliiton UCI:n 
kilpailukalenteriin. Reitti alkaa Tallinnasta ja päättyy Tart-
toon. www.tourofestonia.ee 

27.–28.5. Võrtsjärve Suvefest 2016. Võrtsjärven vierailu-
keskus, Viljandimaa. 
Tule ja osallistu tasavallan suurimpaan kesän alun festivaa-
liin! www.vortsjarv.ee

28.5. Uma Pido. Põlvan Intsikurmun laululava, Põlvamaa. 
Uma Pido on võrunkielinen laulu- ja kansanjuhla. Käsityö-
markkinat, esiintyjiä vapaalla lavalla ja rekilaulu-työpaja. 
www.umapido.ee 

29.5. 35. Tarton Rattaralli -pyöräilykilpailu. Tartto. 
www.tartumaraton.ee

KESÄKUU

3.–5.6. Juoksutapahtuma ”Otepää Jooksutuur”. Otepää. 
www.otepaajooksutuur.ee

4.6. Moosten kartanopäivä. Põlvamaa. 
www.moostemois.ee
 
4.6. IV Mulgi pidu – mulgimaalaisten juhlat. Paistu, 
Viljandimaa. 
Yli 1500 esiintyjää. Markkinat, kulkue, konsertti, illalla juhlat. 
www.mulgimaa.ee

4.6. Kesän alun festivaali Piirissaarella. Tarton maakunta. 
www.visitpeipsi.com

4.–5.6. Viron ilmailupäivät. Tarton maakunta. 
Viron ilmailumuseon alueella ja sen ilmatilassa järjestettävä 
suurin ilmailualan ulkoilmatapahtuma Virossa. 
www.lennundusmuuseum.ee

4.–5.6. 36. Kansainväliset Hansapäivät Viljandissa. 
Käsityömarkkinat, konsertteja, esityksiä, taidepiha. 
Toimintaa sekä lapsille että aikuisille. www.hansa.viljandi.ee

10.6. Kirkkojen yö. Tartto. 
Tarton kirkot ovat vierailijoille avoinna iltamyöhään. 

11.6. Wow-Run. Tartto. 
Wow-Run on 5 kilometrin pituinen juoksutapahtuma, jonka 
erikoispiirteenä on luontoystävällisten ja turvallisten jauhe-
maalien käyttö. www.wowrun.ee
 
11.–12.6. Bluesfestivaali Emajõe Bluus. Tartto. 
Vuodesta 2012 lähtien järjestetyllä musiikkifestivaalilla on 
ollut esiintyjiä sekä Virosta että ulkomailta. 

8.–11.6. Suomalaisugrilainen elokuvafestivaali FUFF. 
Tsiistre, Võrumaa. www.fuff.ee 

8.–12.6. Valga-Valka kaksoiskaupunkien festivaali 
Helisev Liivimaa. Valga/Valka. www.valga.ee

17.–23.6. XVIIII Suure-Jaanin musiikkifestivaali.  
Viljandimaa. www.muusikafestival.suure-jaani.ee

18.6. Sõirapäev, Saatse. Saatsen setukaismuseo, Põlvamaa. 
Perinteinen rahkajuustopäivä, jolloin vieraat saavat maistella 
rahkajuustoa eli sõiraa ja oppia sen valmistusta. Käsityö- ja 
maalaistuotemarkkinat. www.visitsetomaa.ee

22.–23.6. Pühajärven juhannuskokko. Otepää. 
www.otepaa.eu

22.–24.6. Kansainvälinen kansanperinnefestivaali 
BALTICA 2016. Koko Viro. 
Huomion keskipisteessä ovat juhannusjuhlat ja siihen liit-
tyvä tapakulttuuri. www.baltica.ee 

25.6. Setukaisten laulujuhla Seto Leelopäev. Värskan 
laululava, Põlvamaa. 
Setumaan laulujuhlat on setukaislaulun suurtapahtuma. 
Setukaisten kuorolaulu kuuluu Unescon aineettoman kult-
tuuriperinnön luetteloon. www.visitsetomaa.ee
 

HEINÄKUU

2.7. 5. Popkuorojuhla. Tartto. 
Erinomaiset kuorot ja solistit välittävät yleisölle virolaisen 
pop-, rock- ja viihdemusiikin parhaita lauluja. 
www.popkooripidu.ee

6.–10.7. XXII Kansainvälinen Võrun kansanperinnefesti-
vaali. Võru. 
Kansanperinnefestivaali – konsertteja, harmonikansoitto-
kilpailu, työpajoja, katutanssia, iltalauluja Tamulan rannalla, 
taide- ja käsityömarkkinat. www.vorufolkloor.ee

7.–12.7. Musiikkifestivaali Klaaspärlimäng (Lasihelmi-
peli). Tartto.  
Lasihelmipeli-festivaaleille on kutsuttu muusikoita, jotka 
tulkitsevat sävellyksiä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. 
Maineikkaan festivaalin kohteena ovat epätavalliset 
kokoonpanot ja soittimet. www.erpmusic.com

9.–10.7. Tarton Hansapäivät 2016. Tartto. 
Hansapäivät luovat Tarton keskustaan keskiaikaisen ilma-
piirin, jossa on mahdollista nauttia paikallisista raaka-ai-
neista valmistettuja ruokia, osallistua konsertteihin ja käydä 
Hansamarkkinoilla. www.hansapaevad.ee
 
8.–10.7. Tartu Mill Triathlon/ ETU Sprint Triathlon Euro-
pean Cup. Tartto. 
Tartu Mill Triathlon: 1,5 km:n uinti, 40 km:n pyöräily ja 10 
km:n juoksu. www.tartutriatlon.ee

9.7. Põltsamaan linnan päivä. Põltsamaa. 
Perinteinen Põltsamaan linnan päivä on täynnä kulttuuri-
ohjelmaa ja jännittävää toimintaa linnan pihalla. 
www.visitpoltsamaa.com

9.7. Setukaisten juhannuskokko Kärellä. Mikitamäen 
kunta, Põlvamaa.
Setukaisten suurimmassa kulttuurijuhlassa esiintyvät setu-
kaiskuorot, tanssiyhtyeet sekä Viron pop- ja rockmusiikin 
tunnetuimmat esiintyjät. www.setojaanituli.ee
 
10.7. Suuren-Munamäen näkötornin 77-vuotispäivä. 
Haanja, Võrun maakunta. www.visitvoru.ee 

10.–16.7. NoTaFe. Viljandi. 
Nuorten tanssifestivaalille paikalle tulleita yhdistää aktii-
vinen suhde ruumiiseen ja sieluun. Ohjelmassa on erilaisia 
työpajoja ja esityksiä sekä keskusteluja. www.notafe.ee 

12.–17.7. Viljandin XXXI vanhan musiikin festivaali. 
Viljandi. vivamu.ee 

14.7./21.7. Iloõtak eli leelokuoron konsertti. Värska, 
Põlvamaa. 
Setukaisten maatilamuseon pihalla järjestettävä setu-
kaisten kuorokonsertti. www.visitsetomaa.ee

15.–16.7. Punk`n`Roll festivaali 2016. Tartto. 
www.punknroll.ee 

15.–17.7. Auto24 Rally Estonia 2016. 
Seitsemättä kertaa järjestettävä autourheilu- ja viihde-
tapahtuma tarjoaa viihdettä kaikenikäisille. Mutkaisilla 
sorateillä tulista taistelua kaikissa moottoriluokissa. Radan 
varrella on mahdollista seurata kilpailua yleisöalueilta. 
Tartossa lähtö- ja maaliseremonia sekä kaupunkierikoiskoe. 
www.rallyestonia.ee


