Turismiuudised 8/2013

Hea uudiskirja lugeja!
Ei olegi enam kaugel aeg, kui kuldne sügis taaskord
selle imelise ja päikselise suve välja vahetab. Seda
enam tasub veel suvest viimast võtta ja avastada
ehedat Lõuna-Eestit. Kindlasti naudi kõiki
mõnusaid Lõuna-Eesti supluskohti ja võta osa
Valgamaa veekogude Facebook kampaaniast!
Seekordses uudiskirjas toome Sinuni veel LõunaEesti turismiuudised, augusti sündmused, loo
projektist „Elu kahe maailma piiril“ ning väikese
ülevaate Pihkva Hansapäevadelt.
Hääd nautimist!
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus),
Kertu Künnapuu (Võru Turismiinfokeskus), Ruth Pärnaku (Viljandi Turismiinfokeskus),
Lea Ilp (Otepää TIK), Kadi Ploom (SA Valgamaa Arenguagentuur),
Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism), Kärt Leppik ja Maret Kallejärv (SA Võrtsjärv),
SA Tartumaa Turism, Kristi Kahu (Põlvamaa Turismiinfokeskus).
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
• SA Lõuna-Eesti Turism koostöös
maakondlike
arenduskeskustega
korraldas Lõuna-Eesti majutusasutuste
klienditeenindajatele
suunatud
infotunnid. Infotunnid viidi läbi igas
maakonnas, lisaks kogu Lõuna-Eesti
regiooni tutvustusele, tegid ettekanded
ka
maakondade
turismiarendajad,
sealhulgas oli kaasatud Põlvamaa
Turismiinfokeskus,
Jõgevamaa
Turismiinfokeskus,
SA
Valgamaa
Arenguagentuur, Viljandi Turismiinfokeskus, Võrumaa Arenguagentuur SA ja SA
Tartumaa Turism. Infotundide eesmärgiks oli tõsta ettevõtte teeninduskvaliteeti,
parendades klienditeenindajate informeeritust Lõuna-Eesti turismiobjektidest.
Infotunnil anti ülevaade Lõuna-Eesti regiooni (Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa,
Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa) atraktiivsematest turismiobjektidest, mida
suvekuudel külastajatele soovitada ja tutvustati olulisi infokanaleid. Infotunnil
osalenud majutusasutuste teenindajatele jagati ka informatiivsed turismiinfo
kogumikud. Täname kõiki koostööpartnereid, kes võimaldasid infopäevade
läbiviimist.
• Taaskord kutsus Tallinn külla Eestimaa
regioonide esindajaid, sealhulgas LõunaEesti! „Ava lava, Tallinn“ programmi
raames said 29.06 – 30.06 LõunaEesti maakonnad tutvustada Raekoja
platsil oma kultuurikollektiive, käsitööja
toidukultuuri,
vaatamisväärsusi,
matkaradu ning puhkamisvõimalusi.
Lõuna-Eesti ühises turismiinfotelgis jagati
Lõuna-Eesti kuue maakonna turismiinfot
ja püüti publiku tähelepanu erinevate
põnevate tegevuste ning auhindadega. Lisaks said külastajad Raekoja platsil endale
soetada piirkonna käsitööd ning teisi kohalikke tooteid ning nautida Lõuna-Eesti
kultuuriprogrammi.
• 1.-8. juulini viibis Eestis „Nordic Magazine“ ajakirjanik / toimetaja mr Niels Bakker
koos abikaasaga, et kirjutada Eestist ajakirja vahele 26-leheküljeline eriväljaanne.
Lõuna-Eestis viibis Hollandi ajakirjanik 3.-6. juulini. „Nordic Magazine“ ilmub
Madalmaade turul neli korda aastas ja on suunatud just Skandinaavia-maadesse
reisida soovijatele. Ajakirja loetavus ja tiraaž on kõrge, mis näitab hollandlaste kestvat
ja põhjalikumat huvi Põhjamaade vastu.
• Tartu ja Lõuna-Eesti osales 19.-21. juulil Vene Hansapäevadel Pihkvas. SA LõunaEesti Turism organiseeris ühisesindatust läbi Lõuna-Eesti ühistelgi. Lõuna-Eesti
ühistelgis olid esindatud:

Peipsimaa Turism MTÜ (Peipsi piirkonna
turismivõimalused)
Elva linn (puhkepiirkond ja Tartumaa
Tervisespordikeskus)
OÜ Kagureis ja hotell Pesa Põlvas
Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum
Haanja vald – Suur Munamägi
Võrtsjärve SA (Võrtsjärve piirkond ja
Kalepurjeka reisid)
Tartu LV ASO ja SA Tartumaa
Turism (Tartu linna ja maakonna
turismivõimalused)
Maitseelamuste Koda (pakkus Peipsimaa
maitseid ja akordionimängija lõi
meeleolu)
SA Lõuna-Eesti Turism

Kohe-kohe tulemas
• SA Lõuna-Eesti Turism jätkab sel suvel sotsiaalmeedias turundamisega. Kutsume
üles kõiki turismiettevõtjaid jagama meiega oma suviseid eripakkumisi, mida saame
jagada oma Facebook’i lehel: www.facebook.com/lounaeestiturism
• Lõuna-Eesti Turism SA on ette valmistamas koostöös EASga sügisel toimuvat
Pereturismi teemalist tootearenduse koolitust, mis on suunatud pereturismile
orienteeritud ettevõtetele Lõuna-Eestis.
• Septembris algab taaskord ettevalmistus välisturgudele suunatud talvise infokirja
väljaandmiseks.

Augusti sündmused Lõuna-Eestis
01.08. Teatrisuvi Eesti Maanteemuuseumis; http://muuseum.mnt.ee
01.–03.08. Rock Ramp.
Viljandi; www.rockramp.ee
01-04.08 Kalevipoja Suveteater
“Lambasööjad”. Jõgevamaa, Saare vald;
www.parimvalik.ee
01.–04.08. IX Rahvusvaheline
Puhkpillifestival “Mürtsub pill”.
Tartu; www.potartu.ee
01.-04.08. Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir “LootosSpring 2013”.
Põlva/Tilsi/Mammaste; www.fclootos.ee
01.–04.08. III Haanimaa suidsusanna nätäl. Võrumaa; www.haanja.eu/sann

01.–04.08. XXII Jõgevatreff. Jõgeva,
Kuremaa; www.jogevamc.ee
02.-03.08. Intsikurmu Muusikafestival.
Põlva Intsikurmu metsapargis;
www.kultuurikeskus.ee
02.–03.08. Leigo Järvemuusika.
Valgamaa; www.leigo.ee
02.-04.08. II Võrtsjärve Purjefestival.
Võrtsjärve põhjakaldal, Ulge Puhkeala;
http://purjefest.eu/web/
02.–10.08. Emajõe Suveteatri
etendused „Undiin“. Tartu Toomkiriku
varemetes; www.suveteater.ee
03.08. Akste järve pidu. Ahja vald,
Põlvamaa. www.polvamaa.ee
03.08. Seto Kuningriigi Päev. Luhamaa; www.setomaa.ee; kuningriik.setomaa.ee
03.08. Suure-Jaani järvepidu. Suure-Jaani. www.suure-jaani.ee
03.08. IX Kalevipoja Kala- ja Veefestival. Kasepää; http://www.laadale.ee/
kalevikala
03.08. Tšellod Öös. Vastseliina; www.vastseliina.ee/linnus
03.-04.08. Eesti lennupäevad. Eesti Lennundusmuuseumis;
www.lennundusmuuseum.ee
03.–04.08. Alatskivi lossipäevad. Alatskivi. www.alatskiviloss.ee
03.08. Kollektsionääride päev ja WanaWara Laat Jõgeval. Jõgeva vana KEK-i
hoovis; www.pommiauk.ee
04.08. Käsitööpäev Süvahavva loodusaidas.
Süvahavva Loodustalu, Põlvamaa. www.
syvahavva.ee
04.08. Triatlon TriStar111 Estonia.
Pühajärve Spa Hotell ja seda ümbritsev
park; www.tristar.ee
05.–10.08. IIX Tartu armastusfilmide
festival tARTuff. Tartu; www.tartuff.ee
07.- 10.08. Tõrva tule päevad
07-09.08. Loodusfestival “Las jääda ükski
mets“; www.torva.ee

09.-10.08. kl 18.00. XX Tõrva linnapäevad; www.torva.ee
10.08 kl 20:00. Kontsertetendus Tõrva loits. Tõrva, Veskijärve veerel; www.
tõrvaloits.ee
08.08. Iloõtak Seto Talumuuseumis. Värska, Põlvamaa; www.setomuuseum.ee
08.–10.08. Tartu muusikanädal. Tartu; www.tartumuusika.ee
09.08. Veriora Rock Stroganoff. Põlvamaa, info: Tel 5569 9330
09.-10.08. Mulgi Öömatk. http://www.elamushetked.edicy.co/
09.–11.08. Nissan Klaperjaht 2013. Valga; www.klaperjaht.ee
09.-11.08. Kaika Suveülikool Moostes. Info 510 3720
10.08. Mõisate külastusmäng „Unustatud mõisad“. Mõisates üle Eesti;
www.unustatudmoisad.ee
10.08. Räpina linnaõigused 20.
www.rapina.ee
10.08. Suvesimman Intsikurmus;
Põlvamaa; www.kultuurikeskus.ee
10.08. Tõrva loits „TULD JA TÕRVA“.
Tõrva; www.xn--trvaloits-q7a.ee/
10.-11.08. Põlva mk lahtised
matkatehnika MV, Matkatriatloni KV;
www.matkaja.ee
10.–11.08. Hauka Laat. Antsla;
www.antslatu.ee

Hauka laat.

15.–17.08. Interdistsiplinaarne linnafestival UIT. Tartu kesklinn.
https://www.facebook.com/linnafestivalUIT
15.–19.08. VIII Ökofestival Rohelisem
Elu. Põlvamaa; www.ecofest.ee
16.–17.08. VIII Emajõe festival. Tartu;
www.tartu.ee/emajoefestival
16.– 18.08. Rahvusvaheline Valga
Militaarajaloo Festival. Valga;
www.isamaalinemuuseum.ee
Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival.

16.–18.08. Ökofestivali eriprogrammid
Eesti Maanteemuuseumis;
www.muuseum.mnt.ee

16.–18.08. Mütofest. Jõgevamaa; http://mytofest.muinasmaa.ee
17.08. II Tõrva Triatlon (Rahvatriatlon). Tõrva, Vanamõisa järv; www.trismile.ee
17.08. Seto Külävüü kostipäiv. Setomaa
eri paigus; www.facebook.com/
visitsetomaa;
17.08. Jõekääru kontsert Pedeli
paisjärve saarel. Valga; www.valgalv.ee
17.08. Lasva järve tule- ja veemuusika.
Lasva; www.visitvoru.ee
17.08. Euroopa lahtised
meistrivõistlused mootorratturite
köieveos. Räpina Tuletõrje väljakul;
www.piratica.ee
17.08. Kalevipoja rullimaraton. Mustvee; www.visitpeipsi.com
17.08. X Paasavolle. Obinitsa; www.setomaa.ee
17.08. Võtikvere Raamatuküla. Võtikvere; www.visitjogeva.com
17-18.08. Theodor Lutsu Filmipäevad. Palamuse; www.visitjogeva.com
17-21.08 Võru Linnapäevad/Võru 229. sünnipäev www.voru.ee
18.08. Võru Kandle tantsurühmade lavastus “Ennemuistsed mängud”, Kandle
aed, Võru www.vorukannel.ee
19.08. Öölaulupidu „Järjepidevus“. Tartu Laululava. www.arena.ee
19.08.
Wersalinka
muusika,
tantsutüdrukud ja kujundmarssimine.
Võhma linnaplatsil.
19.08 Paasapäev ja Obinitsa kirikupüha
www.setomaa.ee
20.08. Wersalinka - muusika,
tantsutüdrukud ja kujundmarssimine.
Viiratsi ja Suure-Jaani laululaval.
24.08. VI Küüslaugufestival.
Jõgeva; www.meelejahutaja.ee
24.08. Rahvusvaheline motokross
„Isad ja pojad Räpinas 2013“.
www.rapina.ee
24.08. SEB 7. Tartu Rulluisumaraton.
Tartu; www.tartumaraton.ee

24.–25.08. XII Lüübnitsa sibula- ja
kalalaat. Lüübnitsa; www.polvamaa.ee;
www.mikitamae.ee
28.08. Eesti meistrivõistluste VII etapp
rallikrossis. Misso. www.misso.ee;
www.facebook.com/Rallikross
30.08. Tulede öö. Vastseliina;
www.vastseliina.ee/linnus
31.08. Kallaste kala- ja sibulalaat. Kallaste; www.kallaste.ee
31.08. Muinastulede öö Pedeli jõe ääres. Valga; www.valgakultuurikeskus.ee
31.08. Muinastulede öö Ahjal. Info: 5372 7732
31.08. Muinastulede öö Värska Sanatooriumi rannas. www.verska.ee
31.08. Muinastulede öö Räpina rannas. www.rapina.ee
06.-07.09. VI Karksi Meefestival. Karksi; http://kultuurikeskus.karksi.ee/

Tehtud ja tulemas
Tehtud:
• Kampaania „Tartus näeme“.
1. juulil sai alguse juba seitsmendat aastat
toimuv Tartu linna suvekampaania
“Tartus näeme”, mille eesmärk oli
kutsuda eestimaalasi suvel Tartusse.
Üks kampaania autoreid, Andres Keil
filmi- ja fotokompaniist Pimik ütles, et
seekordse kampaania keskmes on see
ilus, tark, osav, kaval ja avatud meelega
inimene, kes iga päev Tartus elab ja
toimetab. “Jah, meil on Toomemägi
ja Jaani kirik, ülikool ja Emajõgi,
palju rohelust, mõnusad kohvikud ja
restoranid, aga see ei ole päris Tartu
essents. Linna teevad inimesed. Ja Tartu
inimesed on teistsugused, natukene,
aga siiski. Tartu on vaimupealinna ja
Tartu inimene mõtleb kerge positiivse
kiiksuga. Tegutseb avaralt ja lõbusalt.
Tegelikult teab seda terve Eesti, aga
mitte kõik ei tea, kui hirmus nauditav on Tartus koos tartlastega olla. Sellele me
selle kampaaniaga osutada tahamegi. Tulge Tartusse, Tartus näeme!”

Kampaania raames oli Eesti suuremate linnade tänavapildis kampaania plakatid ja
1. juulist algas Tartu linna Facebooki-lehel (facebook.com/tartulinn) mäng, kus igal
hommikul avanes üks pilt, mis näitas Tartut ja tartlast veidi teistmoodi valguses.
Kokku avanes 9 pilti, mille jagajate vahel loositi välja 9 auhinda koguväärtusega ligi
1000 eurot. Lähemalt loe siit: http://www.tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_
id=1&menu_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/993F47311CA88BDEC2257B9
8002F6A76?OpenDocument
• Taaskord kutsus Tallinn külla Eestimaa
regioonide esindajaid, sealhulgas LõunaEesti! „Ava lava, Tallinn“ programmi
raames said 29.06 – 30.06 LõunaEesti maakonnad tutvustada Raekoja
platsil oma kultuurikollektiive, käsitööja toidukultuuri, vaatamisväärsusi,
matkaradu ning puhkamisvõimalusi.
Lõuna-Eesti ühises turismiinfotelgis olid
esindatud Lõuna-Eesti kuue maakonna
turismimaterjalid ja esindajad, kes
jagasid külastajatel turismiinfot ning püüdsid publiku tähelepanu erinevate
põnevate tegevuste ning auhindadega.
• Juuni alguses jätkus SA Tartumaa
Turismi
pildipanga
täiendamine
koostöös fotograaf Liina Laurikaineniga.
Fotod leitavad siit, salasõna „turism“.
• 8.-9. juunil osales SA Tartumaa Turism
Viljandi hansapäevadel, esindades Tartu
linna ja maakonda. Tartu telgis pakkus
huvitavat tegevust Uhti Avatud Ateljee
(www.uhti.ee).
• 13.-16. juunini osales Tartu linn
Saksamaal Herfordis toimunud 33.
rahvusvahelistel
hansapäevadel.
Lisaks Tartu kui atraktiivse reisisihtkoha
tutvustamisele hoolitsesid muusikalise
tausta eest lõõtsamängijad ning
Trükimuuseum demonstreeris vanemat
trükitehnikat. Telgi külalistele pakuti ka
kesvamärjukest ning kohalikku juustu
ja Tartu komme. Tartut tutvustava telgi
kujundas Paberimuuseum.
• 29. juunil, Tartu linna päeval, esitles Tuglase Seltsi
kultuurisekretär Tapio Mäkeläinen Tartu reisijuhti „Tapion
matkassa Tarttoon“, mille valmimisele aitas kaasa ka SA
Tatumaa Turism. Reisijuhid peagi leitavad raamatupoodidest
ja külastuskeskusest.
• Tartut ja Lõuna-Eestit külastas 5. juulil Hollandi ajakirja
Nordic Magazine toimetaja Niels Bakker. Giid Kristina

Mullamaa saatel külastati Peipsimaad ja vanausulisi ning Tartut. Ajakirjanik hindas
kõrgelt nii vanausksete kultuuri kui meie loodust, erilist huvi pakkus Niels Bakkerile
Tartu vanalinn oma arhitektuuriga. Hea mulje jätsid ka Tartu Mänguasjamuuseum
ning Ahhaa Keskus. Eesti eriväljaanne ilmub septembris. Pidades Tartut tõeliseks
leiuks, on talvel plaanis avaldada ka eraldi artikkel Tartu kohta.
• 19.-21. juuli Pihkvas toimunud Vene
hansapäevadel tutvustati Lõuna-Eesti
regiooni turismivõimalusi ja kutsuti
Hansapäevade külastajaid puhkama
Lõuna-Eestisse. Telk kandis nime „Tartu
ja Lõuna-Eesti“, et rõhutada seost
teiste Hansalinnadega läbi LõunaEesti keskuse, Tartu. Tartu ja Tartumaa
oli esindatud mitmete esindajate näol SA Tartumaa Turism, Tartu linnavalitsus,
Elva puhkepiirkond. Esindatud olid veel
Peipsimaa piirkond ja Peipsimaa Turism MTÜ, Haanja vald, Võrtsjärve piirkond ja
Võtsjärve SA, Jõgevamaa esindaja Jõgevamaa Koostöökojast oli väljas Peipsimaa
Turismi all. Lisaks ka esindajad turismiettevõtetest ning erinevate teenusepakkujate
infomaterjalid.
• Setomaa on tutvustanud end mitmele ajakirjanikule - Pihkva poolt ja Hollandist.
Näiteks võib Pihkva blogijate külastusega lähemalt tutvuda siin.
• Setomaa avas juunis uues kuues turismiportaali www.visitsetomaa.ee. Sellel
lehel on veel palju teha, kuid nüüd on lihtsam tegutseda. Turismiinfo pakkuv
lehekülg on kolmes keeles – eesti, vene, inglise. Ettevõtjate osa on otselinkidega
puhkaeestis.ee andmebaasist, mis tagab ka informatsiooni täpsuse ja ajakohasuse.
Portaalis kajastatud on turismiinfo viiest vallast – Mikitamäe, Värska, Orava,
Meremäe, Misso.
• Tunnustatud köökide nõustamised toimusid Infacto projekti raames. Teemaks:
kuidas muuta kööki efektiivsemaks, kajastada menüüsid jne. Nõustajaks Indrek
Kivisalu Food Studiost.
• 6. juulil toimus „Soomaa vikatimees
2013“, lisaks niitmisvõistlusele tutvustati
Tipu külamajas Soomaa Sõprade Seltsi
poolt tellitud Imre Annuse filmi „Vikati
elukaar“. Lisainfo Tõnis Korts tel: 5118673.
•
Võrumaa
Turismiinfotelk
oli
väljas Vastseliina laadal ja XIX
Võru Folkloorifestivalil. Seekordne,
juba 19. Võru folkloorifestival tõi
juulikuus maailma kohale tantsu- ja
rahvamuusikarühmade näol Nepaalist kuni Puerto Riconi, kes sõbralikult segunesid
kohalike ja lähemalt tulijatega, andes koos üle 40 kontserdi eri paikades Võrus
ja mujal Võrumaal. Lisaks kirevatele ja eksootilistele välisrühmadele astus üles
maailma esimene vokiorkester. Võru Kandle tantsurühmad andsid tantsuetenduse,
millesse oli põimitud igihaljast tarkust ja pärimust. Üle ega umber ei saadud ka
traditsiooniliselt Teppo lõõtsade võistumängimisest ja ka tuhandete osalejatega
tänavatantsust.

Tulemas
• 17. augustil toimub Seto Külävüü kostipäiv ehk kohvikutepäev seto moodi.
Sel puhul toimusid mai lõpus ja juulis koolitused kohvikutele. Kuulasime Kärdla
kohvikutepäeva korraldajate muljeid ja tegelesime oma piirkonna kohvikute
arendamisega lugudest kuni menüüdeni välja.
• Augusti alguses pannakse Setomaale
üles 12 välikaarti ja 8 puhkekohta.
Välikaardil on ühel pool Seto Külävüü
marsruut ja teisel pool esitame SetomaaPetserimaa maakaardi, mille oleme
mitmete kuude vältel Regioga täpseks
seadnud. Augusti alguses paigaldab
AS Kagu Teed Seto Külävüü marsruudi
äärde ka 130 viita, et külalistel oleks
lihtsam marsruuti läbida. Suureks töövõiduks loeme seda, et viitadele lisatakse
Seto Külävüü logo – seegi annab külalisele kindlustunnet selle kohta, et ta jätkuvalt
marsruudil sõidab.
• Augusti lõpus tulevad EASi vahendusel Setomaale külla Soome reisikorraldajad.
Ühel õhtul saame seltskonda võõrustada. Loodame, et sellest sünnib koostöö
tulevikuks.
• Viljandist tehakse filmi.
• 01.06 - 25.08.2013 E-P 13.00 saab Vabaduse platsilt alguse noorgiidiga
ekskursioon Viljandi linnas
• 1. maist kuni 31. augustini on Viljandi Muuseum, Viljandi Vana Veetorn ja
Kondase Keskus avatud kõikidel nädalapäevadel kell 11-18, et pakkuda külalistele
kauni vaate nautimist, põnevaid näitusi ning vahetuid elamusi kunsti ja ajaloo
valdkonnast. Et õhutada külalisi kõiki kolme kohta külastama, on võimalik osta
kolmikpilet, millega lunastatakse sissepääs nimetatud vaatamisväärsetesse
kohtadesse.
• Kaheksas Ökofestival kutsub augustis taas loodusesõpru Põlvamaale!
16.-18. augustil toimuv ökofestival “Rohelisem elu” kutsub rohemeelseid
ja rohenäppe sel aastal nii loodusretkedele Põlvamaa metsadesse kui osa
saama kaunite koduaedade lummusest. Ökofestivali
eesmärgiks on tutvustada keskkonda säästvaid
tegutsemise viise ning Põlvamaa puhast loodust
ja traditsioonilist elulaadi.
Ökofestivali programmis on kümmekond
erinevat töötuba ja retke. Enamike
töötubade ja retkede korraldamisel lähtuvad
korraldajad põhimõttest, et pakkuda
osalejale võimalust näha, kuulda ja ise
käed külge panna. Pühapäeval, 18. augustil
on kõik oodatud Perepäevale, mis toimub

traditsiooniliselt Põlva Talurahvamuuseumis Karilatsis. Omamaise toodangu
turgudel kaubeldakse kohaliku toidukraami, taimede ja käsitööga. Toimub laste
looduskool, saab õppida valmistama jäätist ja võid ning proovida kätt pilliroost
punumisel. Tartu Keskkonnahariduse Keskus viib läbi veeteemalised teabetoad,
kohal on Keskkonnaameti Keskkonnabuss. Põlva Kunstikool näitusega “Nägin
põtra põllu peal” juhitakse tähelepanu liigsele tarbimisele ja sellest tulenevale
asjade üleküllusele meie ümber. Mängivad muusikud, kohapeal saab süüa-juua.
Perepäeval osalemine on külastajatele piletita, kuid parkimine on tasuline. Tasuta
parkida saavad bussid ja jalgrattad.
Põlvamaa Ökofestivali korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Festivali rahastavad
Keskkonnainvesteeringute Keskus, Põlva maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste
Liit. Festivali Perepäeva toetab Põlvamaa Partnerluskogu.
Täpsemat informatsiooni Ökofestivali kohta saab festivali kodulehelt www.ecofest.
ee, samas saab ka ennast retkedele ja õpitubadesse registreerida.

Midagi uut ja põnevat
• Uus majutusasutus - Veski Külalistemaja; www.facebook.com
• Põlvamaal Krootusel avati disc-golfi park
7. juulil toimunud Kõlleste valla spordipäeva üheks tippsündmuseks oli Orupedastiku
virgestusalal disc-golfi pargi avamine. Krootuse külas asuval Orupedastiku
virgestusala uues disc-golfi pargis saab mängida kokku 10 erineval rajal, millest
üks on üle 200 m pikk ja teised 50 ja 90 m vahel. Raja muudab huvitavamaks ja
hasartsemaks veekogude lähedus.
Orupedastiku Disc Golfi park on avatud kõigile huvilistele. Kellel endal kettaid pole,
saab neid kohapealt laenutada, võttes ühendust telefonil 5308 2992.
Orupedastiku Disc Golfi park sai teoks MTÜ Spordiklubi Kõlleste eestvedamisel
ja Põlvamaa Partnerluskogu poolt LEADER programmi projektitoetusel ning valla
kaasabil.
Lähemalt: www.polvamaa.ee

„Valgamaa otsib superpuhkajat – avasta meie aarded“
Käimas on Valgamaa veekogude
Facebooki kampaania „Valgamaa otsib
superpuhkajat – avasta meie aarded“
Valgamaa on veekogude maakond. Siin on
enam kui 200 järve ning ennekuulmatu
hulk paadiga läbitavaid jõekilomeetreid.
Saa osa Valgamaa looduse aaretest:
uju, proovi allveesukeldumist, kalasta
jõekäänakutes,
telgi
jõeäärsetes
puhkekohtades või võta ette purjereis!
Tule ja koge!

Kampaania osalemiseks tuleb käia võimalikult paljude Valgamaa veekogude ääres,
jagada kogemusi ning anda teada oma lemmikust. Lae kampaania lehele üles foto
Valgamaa veekogust, mida külastasid ning märgi veekogu asukoht kaardil. Kui tead
selle veekoguga seoses mõnd lahedat lugu või legendi, pane see kirja enda lisatud
foto alla.
Auhinnad kõige suurematele veesõpradele!
KAMPAANIA KESTAB: 12.07 – 12.10.2013
„Valgamaa otsib superpuhkajat – avasta meie aarded“
www.facebook.com
Auhinnad suurimatele veesõpradele:
• Kampaania peaauhind
Perepuhkus
imeilusa
mõisamiljööga
Sangaste lossis ning lõbus loodusmatk OÜ
Loodusturismiga - antakse välja kõige enam
Valgamaa veekogusid külastanule.
• Kampaania eksklusiivsed eriauhinnad
Romantiline puhkus kahele Taagepera lossis koos sviidis ööbimise
ja õhtusöögiga – auhinna pälvib rahva lemmik ehk kõige enam „meeldib“ klikke
kogunud foto.
GMP Clubhotel & „Pühajärve restoran“ kolmekäiguline eksklusiivne pimeõhtusöök
kahele koos veinidega – auhind loositakse välja kõigi kampaania käigus üles laetud
fotode vahel.
• Ergutusauhinnad
Iga nädala alguses loositakse välja vähemalt üks Valgamaa meene eelmisel nädalal
foto(sid) laadinute seast.
Auhinnad antakse välja kampaania lõppedes 12.10.2013.
Võitjad tehakse teatavaks kampaania lehel ning võitjate Facebooki seinal.

Elu kahe maailma piiril
Projekt “Elu kahe maailma piiril” jutustab
lugu ühest erilisest paigast Venemaa
ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril,
kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja
suurtööstuslik maailm.
Lõuna-Eesti
Leader
tegevusgrupid
(Tartumaa
Arendusselts,
Piiriveere
Liider,
Põlvamaa
Partnerluskogu,
Valgamaa Partnerluskogu ning Võrumaa

Partnerluskogu) ja partnerina Valga, Mustvee ning Tartu linn on nüüdseks alustanud
rahvusvahelise koostööprojektiga, mis viiakse läbi koos National Geographicu
ja Lõuna-Eesti turismiarendajatega. Projekti raames on Lõuna-Eesti maastikule
kerkinud ligi 6m kõrgused National Geographicu aknakujulised raamid.
Projekt on alguse saanud Hollandist Ida-Groningenist, kus maastikule paigaldatud
akende eesmärgiks on juhtida külastajate tähelepanu paikadele, mis kõige paremini
jutustavad piirkonna lugu ning selle kaudu suurendada siseturismi. Projekt on
Hollandis lõppemas ning idee koos heade kogemustega on rännanud Lõuna-Eestisse.
Nüüd on kuus Lõuna-Eesti maakonda avanud
külastajatele teekonna “Elu kahe maailma
piiril”. Teekonda hakkavad tähistama National
Geographicu kollased aknad, millest esimesed
kerkisid Lõuna-Eestisse juuni keskel. Paigad,
mis kõige paremini annavad edasi meie lugu ja
väärtusi, tuuakse esile National Geographicu
säravkollaste akendega, kutsudes nii omakandi
rahvast kui külalisi tegema tutvust Lõuna-Eesti
rikkaliku kultuuripärandi, imelise looduse,
uuendusmeelsete ettevõtete ja jätkusuutlike
lahendustega. Kollased aknad jäävad LõunaEesti avastamistväärt kohtadele viitama
järgmise viie aasta jooksul.
Projekti
ühe
eestvedaja,
Tartumaa
Arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Liimandi
sõnul on teekond “Elu kahe maailma piiril”
sündinud kogukondade algatusena ning innustab Lõuna-Eesti linnu ja maapiirkondi
edasisele tihedale koostööle. „Tartumaal on teekonna loomine juba kokku kutsunud
kaks uut piirkondlikku võrgustikku. Kogukondadele tähendab projekt kohaliku eripära
esiletoomist ja erinevate osapoolte tugevamat koostööd ning Lõuna-Eesti külastajale
uusi tooteid, marsruute, paremat infovahetust ja erilisemat elamust,“ rääkis Liimand.
Ajakirja National Geographic Eesti
peatoimetaja Erkki Peetsalu sõnul
on
Lõuna-Eesti
oma
elujõuliste
kogukondade, säästva elustiili ja
puutumata loodusega just see eriline paik,
mis väärib ka laiemat tutvustamist. „Elu
erinevate keelte, kultuuride, mõtteviiside
ja maailmavaadete piiril pakub alati
üllatusi ning avastamist. Lõuna-Eestit
tutvustava koostööprojekt on üks neist
algatustest, mis kuuluvad ühtlasi National
Geographicu 125. juubeliaasta sündmuste hulka,“ märkis Peetsalu.
Leia oma kollane aken Lõuna-Eestisse:
• Tartumaal: Tartu Raekoja plats, Alatskivi loss, Saadjärv, Tõravere observatoorium,
Järvselja ürgmets
• Valgamaal: Valga linn, Barclay de Tolly mausoleum, Sangaste loss, Otepää kirik ja
linnamägi, Lüllemäe

• Võrumaal: Vastseliina piiskopilinnus, Rõuge ürgorg, Urvaste kirik ja Uhtjärv,
Obinitsa küla
• Põlvamaal: Räpina ajalooline süda, Podmotsa küla, Süvahavva, Eesti
Maanteemuuseum,Valgesoo raba
• Jõgevamaal: Peipsi järve rand Mustvees
• Viljandimaal Võrtsjärve piirkond
www.visitsouthestonia.com

Vene Hansapäevad Pihkvas
Tartu ja Lõuna-Eesti osales 19.-21. juulil
Vene Hansapäevadel Pihkvas. SA LõunaEesti Turism organiseeris ühisesindatust
läbi Lõuna-Eesti ühistelgi.
19.-21. juulil toimusid III Vene
Hansapäevad koos Pihkva linna
sünnipäevaga, mil täitus 1110 aastat
Pihkva esmamainimisest. Lõuna-Eesti
telk kandis nime „Tartu ja Lõuna-Eesti“,
rõhutamaks seost teiste Hansalinnadega
läbi
Lõuna-Eesti
keskuse
Tartu.
Hansaalal olid ka kaks lava, millest
üks asus Lõuna-Eesti telgi vahetus
läheduses ning tänu millele oli veelgi
suurem külastajatepoolne tähelepanu ka Tartu ja Lõuna-Eesti ühistelgil. Vaatamata
vihmastele ilmaoludele läksid hansapäevad ning Pihkva linna juubeliüritused
edukalt, seda kindlasti ka Tartu ja Lõuna-Eesti delgatsioonile.
Lõuna-Eesti esindajate sõnul oli
külastajate huvi Lõuna-Eesti vastu väga
suur ning palju tunti huvi perepuhkuse
võimaluste ja kultuurisündmuste vastu.
Turismitöötajad jagasid infot kõigi LõunaEesti maakondade kohta ning palju oli ka
külastajaid, kelle ammused mälestused
kutsuvad taas Lõuna-Eestit külastama.
Ühtlasi esitleti Venemaal esmakordselt
ka Lõuna-Eesti tegevusgruppide ja
National Geographicu ühisprojekti –
Lõuna-Eesti avastamistväärt paikasid,
mida tutvustatakse läbi kollaste akende.
Lõuna-Eesti telgis oli Peipsimaa maitseid tutvustamas Maitseelamuste Koda.
Eriti hinnatud olid nende poolt pakutud vutisüdamed ja vutid ning koduleib, kali
ja soolakurk. Väga hästi võeti vastu AHHAA Teaduskeskuse teadusteatri etendus
pühapäeval suurel laval, kus pakuti atraktiivset vaatemängu erinevate katsetega,
milles said kaasa lüüa ka julgemad pealtvaatajad. Lõuna-Eesti telgis pälvis oma

pillimängu oskusega tähelepanu noor akordionimängija Kristi Kool, kes esines ka
pealaval.
Lõuna-Eesti ühistelgis olid esindatud:
Peipsimaa Turism MTÜ (Peipsi piirkonna
turismivõimalused)
Elva linn (puhkepiirkond ja Tartumaa
Tervisespordikeskus)
OÜ Kagureis ja hotell Pesa Põlvas
Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum
Haanja vald – Suur Munamägi
Võrtsjärve SA (Võrtsjärve piirkond ja
Kalepurjeka reisid)
Tartu LV ASO ja SA Tartumaa Turism (Tartu
linna ja maakonna turismivõimalused)
Maitseelamuste Koda
SA Lõuna-Eesti Turism

