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Hea uudiskirja lugeja!
Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni selle aasta viimased
turismiuudised SA Lõuna-Eesti Turismilt ja Lõuna-Eesti
maakondadelt. Saa tuttavaks Jõulumatka korraldaja Hillar
Irvesega. Loe, mida uut ja huvitavat pakutakse Tartumaal
talviseks aktiivseks meelelahutuseks. Viska pilk peale
jõuluaja ja aastvahetuse sündmustele ning külasta perega
mõnda jõulumaad.
Soovime Sulle kõige kaunimat jõuluaega
ja teguderohket uut aastat!
Angela, Maarja ja Kadi
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Coraly Rammul
(SA Võrumaa Arenguagentuur), Angela Aru (Viljandi Turismiinfokeskus),
Lea Ilp (Otepää Turismiinfokeskus), Signe Hunt (SA Valgamaa Arenguagentuur), Ülle Pärnoja
(MTÜ Setomaa Turism), Valdek Rohtma (SA Tartumaa Turism), Kristi Kahu (Põlvamaa Turismiinfokeskus),
Kadi Ploom (Peipsimaa Turism MTÜ), Kärt Leppik (Võrtsjärve Sihtasutus)
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada – info@southestonia.ee.
Samale aadressile anna teada ka siis, kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised
Möödunud toimetused
• Ilmus uus Tartu ja Lõuna-Eesti e-infokiri. Valminud on järjekordne veebis levitatav turismiinfokiri,
milles tutvustatakse Tartus ja Lõuna-Eestis talveperioodil toimuvaid üritusi, puhkamis- ja
sportimisvõimalusi ning huviväärsusi. Turismiinfokiri on välja antud kuues keeles (eesti, inglise,
vene, soome, saksa ja läti) ning seda levitatakse interneti teel ajakirjanikele, turismiettevõtjatele,
koostööpartneritele ja lõpptarbijatele. Regulaarselt kaks korda aastas ilmuvat e-infokirja
annavad välja SA Tartumaa Turism, SA Lõuna-Eesti Turism ning Tartu linnavalitsuse maine- ja
turismiteenistus. Infokirja saab lugeda siin!
• Lõuna-Eesti Turism osales Eestit tutvustaval sündmusel Soomes - Mardilaat 2014. 22.-23.
novembril toimus Mardilaat 31. korda Helsingi Kaapelitehdas kultuurikeskuses, kus tutvustati
peamiselt Eesti kultuuri, müüdi käsitööd ja toitu ning tutvustati vaatamisväärsusi ja Eestis

puhkamise võimalusi. Mardilaat on soomeeesti kultuurisuhteid edendava Tuglase Seltsi
igasügisene suursündmus juba aastast 1983.
Seekordse Mardilaada partnermaakonnaks
oli sel aastal Viljandimaa. Messi turismiringis
tutvustasid Lõuna-Eestit ühiselt SA LõunaEesti Turism, SA Tartumaa Turism, Peipsimaa
Turism ja Kubija Hotell-loodusspaa.
Kogupereüritusel, mida külastas üle 15 000
külastaja, tutvustas Eestit kui turismimaad,
eesti toitu ja käsitööd, eesti kunsti ja
kultuuri peaaegu 150 esinejat ning üle 160
eksponendi. Mardilaada külastaja sai nautida põnevat kultuuriprogrammi, tutvuda kogu Eestit
hõlmava turismialaga ja teha meeldivaid oste käsitöö- ning toiduainete alal. Kõik üritused olid
tasuta! Lisainfo Mardilaada kohta aadressilt: www.martinmarkkinat.fi
• 19.novembril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Viljandimaa ja Võrtsjärve
piirkonna ettevõtjatele ja turismiarendajatele suunatud koolitusprogrammi I koolituspäeval
ja tutvustas Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism tegevusi ja koostöökohti 2015. aastal ning National
Geographicu kollaste akende koostööprojekti. Ettekannetega saab tutvuda siin: ettekanne1 ja
ettekanne 2.
• 26.-28. novembril osales SA Lõuna-Eesti Turismi
esindaja
Tartumaa
arendusorganisatsioonide
õppereisil Jyväskylässe, kus kohtuti piirkonna
arendusorganisatsioonidega
ja
vahetati
koostöömõtteid seoses tulevaste ühisprojektidega
uuel EL struktuurfondide rahastusperioodil. Õppereisi
korraldas Tartumaa Omavalitsuste Liit.
• 3. detsembril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja
Angela Järg Peipsimaa arengufoorumil ja tutvustas Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism tegevusi ja
koostöökohti 2015. aastal. Ettekandega saab tutvuda siin.
• 9.detsembril toimus Tartus AHHAA Teaduskeskuses traditsiooniline Lõuna-Eesti
Turismikonverents – Turism saab kasvada ka vihmaga. Päeva jooksul räägiti innovatsioonist
turismis ning hooajalisusest ja sündmusturundusest. Lisaks tunnustati parimaid Lõuna-Eesti
turismiettevõtteid kahes kategoorias. Parim turismisündmus 2014 nominendid olid auto24
Rally Estonia 2014, Tõrva Loits 2014, Seto Folk 2014, Võhandu Maraton, Ostrova Festival,
Võtikvere Raamatupidu, Kalafest ning võitjaks tuli auto24 Rally Estonia. Parim turismiobjekt
2014 nominendid olid AHHAA Teaduskeskus, Via Hansetica Marsruut, Mooste Viinavabrik,
Vastseliina Piiskopilinnuse Külastuskeskus, Kohvik Fellin, Veski Külalistemaja ning tiitli pälvis
AHHAA Teaduskeskus. Palju õnne kõikidele nominentidele ja võitjatele ning suur tänu kõigile
konverentsil osalejatele. Konverentsist saad lähemalt lugeda siin!
Kohe-kohe tulemas
• Jõuludeks valmib Lõuna-Eesti lugude ja heade pakkumiste raamat 2015, mis sisaldab
atraktiivsete eripakkumistega kuponge puhkamiseks Lõuna-Eestis. Sooduskupongid on
maakonnapõhised ja neljal eri teemal: majutus, toitlustus, aktiivne puhkus ja kultuur. Lisaks

heade pakkumistega kupongiraamatule on võimalik
eripakkumisi leida ka Lõuna-Eesti Turismi Facebooki
lehelt. Heade pakkumistega kupongiraamatud lähevad
müüki Rahva Raamatusse ja Selveritesse üle Eesti,
samuti müüvad seda kõik koostööpartnerid. Heade
pakkumiste raamat valmib koostöös Lõuna-Eesti
Leader tegevusgruppide, turismiarendajate ja
ajakirjaga National Geographic Eesti ning on üks
osa Lõuna-Eesti ühtsest turunduskampaaniast
koostööprojektis “Elu kahe maailma piiril”.
• 15.–18. jaanuaril 2015 osaleb SA Lõuna-Eesti Turism
Helsingis Matka 2015 turismimessil koostöös Tartu-,
Jõgeva- ja Valgamaaga ning kaaseksponentideks on Setomaa
Turism, Peipsimaa Turism. Ühise messipinna suuruseks on
planeeritud 30m2.
• 07.–09. veebruaril 2014 osaleb SA Lõuna-Eesti Turism Riias Balttour 2015 turismimessil. LõunaEesti ühisesinduse suuruseks on 18m2. Mõlemale messile on planeeritud National Geographic’u
kollaste akende projekti kontseptsiooniga kujundus.
• Balttour messiks anname välja vene- ja lätikeelse 2015. aasta tähtsündmuste kalendri.
Kalendrisse on kõigil turismiettevõtjatel, sihtkohtadel ning omavalitsustel võimalik lisada oma
sündmusi kuni 15. jaanuarini. Kalendrit saad täiendada siin! EAS Turismiarenduskeskuse poolt
koostatud juhend sündmuste korraldajaile oma sündmuse paremaks korraldamiseks nii sise-kui
välisturisti jaoks leiad siit.

Järgmine kuu Lõuna-Eestis
Detsember
• 01.-21.12. Jõulud Tartu Kaubamajas, Tartu,
www.tartukaubamaja.ee
• 01.-19.12. Jõulud Karilatsis, Põlvamaa
www.polvatalurahvamuuseum.ee
Teeme tiiru muuseumipargis ning põikame
pühadeootel hoonetesse. Teekonnal tuleb valmis
olla üllatusteks. Vestleme jõulukommetest ja
- traditsioonidest. Saab ise laulda, jutustada,
mõistatada ja mängida.
• 09.-20.12 „Jõulutee“ 13.12 „Jõulutee“ programm peredele, Varbuse küla, Põlvamaa, Eesti
Maanteemuuseum, http://muuseum.mnt.ee/
Kelguralli palmiall; helkurimäng; hobusõit taliteel; piparkookide küpsetamine ja
kaunistamine; talvise lastemultika vaatamine.
Meisterdamistoad, erinevate toodete müük, võimalus maitsta erinevaid roogasid.

• 18.12. Kontsertõhtu Tiit Kikasega, Varbuse Teemajas Põlvamaal.
http://muuseum.mnt.ee/uritused/?year=2014&month=12 Lisaks kontserdile
on võimalik tutvuda Eesti Maanteemuuseumi püsinäituse ja masinahalliga. Muuseum ja
Varbuse Teemaja on avatud kl 18–21; kontsert algab kell 19.
• 18.-30.12. Lenna Kuurmaa ja Karl-Erik Taukari jõulukontserdid. www.piletilevi.ee
21.12 Viljandi Pauluse kirik, 26.12 Mooste Folgikoda, 28.12 Vanemuise Kontserdimaja.
• 20.12 Ülenurme jõuluturg
• 21-22.12. Talvepealinn Otepää avamispidustused, Otepää www.otepaa.ee
Otepää on Eestimaa Talvepealinn. Sealt leiab arvukalt spordivõistlusi, olemas on kõik
võimalused tegeleda talispordiga- suusatada, kelgutada, teha suusahüppeid. Päeva jooksul
toimub erinevaid kontserte, talvelaat, lasteüritusi ja muud põnevat.
• 25.12 20 Eesti kõrgeima mäetippu vallutamine, Haanja, Võrumaa www.ekstreempark.ee/
joulumatk
Nende mägede absoluutkõrguste summa on 5751m. Kõikide mägede läbimiseks tuleb läbida
vähemalt 745 meetrit vertikaaltõusu. Tegemist on umbes 7-10 tunnise matkaga looduses. See
matk on Tasuta ning jõukohane kõigile.
• 29.12 kell 20. Räpina aastalõpupidu „Palume lavale“, Räpina aianduskooli saalis,
www.rapina.ee Õhtut juhib Margus Jaanovitš. Tantsumuusikat esitavad Karl Madis ja Margus
Martmaa. Piletid müügil Räpina Valla Kultuurikeskuses, tel 796 1363
• 30.12. Teater Vanemuine Aastalõpuball, Tartu www.vanemuine.ee
• 31.12. Vana-aasta õhtu Suurel Munamäel, Haanja, Võrumaa www.suurmunamagi.ee
Tegemist on traditsioonilise ja meelelahutusliku aastavahetussündmus algusega kell 23. Sel
ööl on vaatetorni külastamine tasuta.
Aastavahetus
• 27.12 Aastalõpupidu Põltsamaa Kultuurikeskuses, Põltsamaa www.kultuurikeskus.eu
• 27.12 Aastalõpupidu Jõgeva Kultuurikeskuses, Jõgeva www.jogevakultuurikeskus.ee
• 29.12 Räpina Aastalõpupidu, Räpina, Põlvamaa, www.rapina.ee
Meelelahutuslik programm muusika, tantsude ja üllatustega. Esinevad Karl Madis ja Margus
Martmaa. Pilet saalis 18€, fuajees 14€.
• 29.12 Helluse Aastalõpukontsert, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, Põlvas,
www.kultuurikeskus.ee.
Esinevad Voces Musicales, Tallinna Kammerorkestri. Eelmüügis piletilevis ja Põlva
vallavalitsuse kassas 10 € ning tund enne algust kohapeal 15 €. NB! komplektpiletid
aastalõpukontsert + aastalõpupidu eelmüügis piletilevis ja põlva vallavalitsuse kassas 20 €.
• 29.-30.12 Aastalõpupidu, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, Põlvas, www.kultuurikeskus.ee
Tallinna kammerorkester, Airi Allvee & New Murphy Band, Varietee-show Amici, Kaire Vilgats

ja Tarvo Krall. Aastalõpupeo piletid eelmüügis piletilevis ja Põlva vallavalitsuse kassas 15 €
ning tund enne algust kohapeal 20 €
NB! komplektpiletid aastalõpukontsert + aastalõpupidu eelmüügis piletilevis ja põlva
vallavalitsuse kassas 20 €.
Jaanuar
• 01.01.- 30.12. Muuseumis on põnev! Tartu
Kunstimuuseumi publikuprogramm, Tartu linn
www.tartmus.ee
• 01.01- 30.10 Festival Koolitants 2015 , Tartu linn
www.koolitants.ee
• 01.01-20.12. Sõltumatu Tantsu Ühenduse
lavastused Tartus 2015. aastal, Tartu linn
• 01.-11.01. Jääetendus PÄHKLIPUREJA, Tartu linn
• 01.01.-31.05. Näitussari Kuu nägu, Tartu linn
http://www.lmk.ee/loomemajanduskeskus
• 01.01.-31.12. Tartu Uus Teater 2015, Tartu linn http://www.uusteater.ee/
• 01.01.-31.12. Kirjanikega kohtumised Tartus, Tartu linn, Tartu
Sotsiaalkapitali Arengukeskus MTÜ
• 02.-04.01 Koolijazz = Jazzikool, Viljandi http://www.kultuur.ut.ee/et
• 02.-10.01 Tartu Talvemuusika Festival, Tartu
https://www.facebook.com/TartuTalvemuusikaFestival
• 04.-07.01 Talsipühi ehk seto jõulude tähistamine, Setomaa
www.setomuuseum.ee/content/view/22/35/
KULTUURIPEALINNA SÜNDMUS-Setod tähistavad jõulupühi ehk setode jaoks talsipühi vana
kalendri järgi. 4. jaanuar Saatse seto muuseumis on sel päeval laulu, tantsu ja mänge. Algus
kell 12.00. 7. jaanuar talsipühi tähistamine Petseris ja Obinitsas. Petseris algus kell 11.00 (Eesti
aja järgi) Obinitsas kell 17.00.
• 06.01. Kolmekuningapäev, Mooste kultuurimaja taga, Põlvamaa www.mooste.ee
Jäetakse hüvasti jõulukuuskedega.
• 10.-11.01 Põlva maakonna MV suusaorienteerumises, Värska, Põlvamaa www.peko.ee
Toimuvad Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused suusaorienteerumises.
• 11.01. Mulgi uisumaraton, Viljandi linn www.rattaklubi.ee
Sõidetakse Viljandi järvel looduslikule jääle rajatud võistlusringil, mille täpne pikkus sõltub
ilmastikuoludest ja selgub vahetult enne võistluspäeva.

• 12.01 Suur lõke-kuuskede põletamine, Põltsamaa lauluväljak
www.kultuurikeskus.eu
• 17.-18.01. MK etapp murdmaasuusatamises, individuaalne klassikasprint ja vabatehnika
sprinditeade, Tehvandi, Otepää www.suusaliit.ee
• 25.01-05.02. Euroopa MV laskesuusatamises, Tehvandi, Otepää www.biathlon.ee
Suurvõistlusele on oodata ligi 300 sportlast 30-35st riigist.
• 30.01- 07.02 Mustonen Fest, Tartu http://www.concert.ee/festivals-mustonenfest&arhiiv=1
Muston Festi nime all kolmandat korda toimuv festival on 1989. aastast regulaarselt toimuv
rahvusvaheline muusikafesival, mis kuulajani toonud määrmatu hulga muusikat eri žanritest
läbi sajandite, põnevaid muusikalisi persoone- heliloojaid, interpreete ja muusikalisi kooslusi.

Tehtud ja tulemas
• SA Tartumaa Turism osales Helsinkis
toimunud Mardilaadal. 22.-23. novembril
toimus Helsinkis iga-aastane turismi- ja
käsitöömess Mardilaat (sm k Martin
markkinat). Tartu linn ja maakond olid
messil esindatud turismiala Lõuna- ja
Lääne-Eesti ühisringis. Messikülalistele
jagati informatsiooni selle aasta talveja
jõulusündmustest,
2015.
aasta
tähtsündmustest,
turismiatraktsioonidest
ning uutest teenustest ja ettevõtjate
eripakkumistest. Tartu linna ja maakonna
põhisõnumiks oli „Lennake Tartusse!“.
Sõnumit ilmestas temaatiline plakat, info ja
Tartu Linnavalitsuse tellimusel valminud volditavad paberlennukid. SA Tartumaa Turism viis läbi
ka loosimängu, mille auhinnaks oli Tartu Lennujaama kaasabil Flybe lennupiletid perele (HelsinkiTartu-Helsinki) ning Hotell Dorpati kinkekaart majutuspaketiga perele. Auhinnamängus oli 350
osalejat ning auhind loositi välja Mardilaada viimasel päeval kl 15.00. Auhinna võitjaks osutus
Ülle Kesselman. Võitjaga võetakse ühendust. Tartu linna ja maakonna uudiskirjaga saate tutvuda
SIIN. Pakettide ja eripakkumiste trükisega saate tutvuda SIIN. Lisainfo: Sille Siniavski, SA Tartumaa
Turism, sille.siniavski@visittartu.com, +372 740 0782.
• Igal aastal on Mardilaada fookuses üks Eesti piirkond. Sel aastal oli peatähelepanu Viljandimaa
kultuuril, toidul, käsitööl, ettevõtlusel ja vaatamisväärsustel. Soome-Eesti kultuurisuhteid
edendava Tuglase seltsi eestvõttel toimuva Mardilaada juhatasid sisse reedel toimunud uue
muusika ansambli UMA kontsert ning Viljandimaale keskendunud äri- ja turismiseminarid.
Suure osa kultuuriprogrammist pakkus Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, kes on olnud
Mardilaada koostööpartner juba aastaid. Üles astusid näiteks Ro:Toro, Andre Maaker ja Ain Agan,
Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu. Kultuurilaval rääkis Eesti ja Soome kultuurikoostööst kultuuriminister
Urve Tiidus. Oma äsja soome keeles ilmnud raamatuid tutvustasid eesti kirjanikud, sh Tartus
resideeruv Mika Keränen. Turismilaval tutvustati Eesti reisisihtkohti ning kuulata sai Viljandimaa
muusikuid. Mardilaada programmi ja täpsema info leiate leheküljelt: www.martinmarkkinat.fi.

• Võromaa suitsusaun kanti UNESCO
vaimse kultuuripärandi nimekirja. Algatus
suitsusaunakombestiku UNESCOsse viimiseks
tuli võrokeste kogukonnalt 2009. aastal.
Ettevalmistus kestis kolm aastat ning sel ajal
olid koostööpartneriteks mitmed ülikoolid,
uurimisasutused ja kohalik rahvas. Eelmise aasta
märtsis esitas Eesti riik taotluse UNESCOle.
Suitsusaun koos sinna juurde kuuluva
kombestikuga on võrokeste kultuuripärand ning
selle hoidmine ja edasi andmine on kogukonnale
tähtis. Esindusnimekirja kuulumine võimaldab paremini välja paista ning hoida kultuuripärandit
elujõulisena.
• SA Tartumaa turismil valmis Soome sihtturu pakettide ja eripakkumiste trükis. Ilmus Soome
sihtturu pakettide ja eripakkumiste trükis “Lomalle Tarttoon! Lomapaketit ja parhaat tarjoukset
2014/2015”, mida jagati Soomes Helsinkis 22.-23. novembril toimunud Mardilaadal ning jagatakse
2015. aasta alguses 15.-18. Jaanuaril ka Põhjamaade suurimal turismimessil MATKA 2015. Trükisega
saate lähemalt tutvuda SIIN. Lisainfo: SA TartumaaTurism juhataja kt. Sille Siniavski, tel 740 0782.
• Ilmusid Tartu linna ja maakonda tutvustavad poola- ja leedukeelsed trükised. Valminud on
SA Tartumaa Turismi poolt koostatud trükised Poola ja Leedu sihtturgudele. Trükiseid jagatakse
vastavate sihtturgude turismimessidel: TT Warssaw (27.-29.11.2014, Poola) ja Adventures (23.25.01.2015, Leedu). Lisaks poola- ja leedukeelsetele Tartu linna ning maakonda tutvustavatele
trükistele valmis ka uudiskiri, mida on plaanis mõlemal messil jagada nii külastajatele kui
ka turismiprofessionaalidele. Poola trükisega saate lähemalt tutvuda SIIN. Leedu trükisega
saate lähemalt tutvuda SIIN. Uudiskirjaga saate tutvuda SIIN. Lisainfo: SA Tartumaa Turism
turundusspetsialist Kati Teppo, tel 740 0782.
• SA Teaduskeskus AHHAA pressiteade: Dinosaurused purustavad AHHAA rekordeid. 14.
novembril Teaduskeskuses AHHAA avatud dinosauruste näitus tõi vähem kui nädalaga majja üle
10 000 saurusehuvilise. Teaduskeskuse juhatuse liige Pilvi Kolk märkis, et nende numbrite nimel
on tööd tehtud alates 2011. aastast, kui hakati otsima AHHAAle sobivaid dinosaurusenäituseid.
„Maailmas on neid kümmekond, kuid enamasti on nende siia toomine meile üle jõu käiv. Antud
näitust õnnestus meil näha Taanis 2012. aasta lõpus ja seal sai ka sõlmitud kokkulepe näidata
näituse juurde filmi, mille taanlased olid tootnud,“ ütles ta. Rekordid on ületatud. Kui siiani oli kõigi
aegade parim tulemus 2012. aasta Teadlaste Öö mil maja külastas 1700 inimest, siis möödunud
nädalavahetusel ületati see arv tuhandekülastajaga. Teaduskeskus AHHAA ligi 700-ruutmeetrise
näitustesaali täidavad 12 elusuuruses dinosaurust. Näitus ise avati kõikidele külastajatele reedel
14. novembril. Eksponaadid on toodud Suurbritannia rahvuslikust loodusloomuuseumist ja
huvilised saavad AHHAAs sauruseid uudistada aprilli lõpuni. Tänavu suvel väisas Teaduskeskust
AHHAA kokku ligi 65 000 inimest, mis on seni läbi aegade kõige suurem külastajate arv. Ligi 50
protsenti keskuse külastajatest moodustavad välismaalased. www.ahhaa.ee
• Euroopa teaduskeskuste juhid kohtusid Tartus. 12.-14. novembril võõrustas Teaduskeskus
AHHAA ligi 40 Euroopa teaduskeskuste tippjuhti, kes olid siia kutsutud osalema teaduskonverentsil
Directors Forum 2014: #downloadingFuture. Konverentsi eesmärgiks oli näidata Tartut ja
sealhulgas ka kogu Baltikumi Euroopa teaduskeskuste tipus. Konverentsi tegi märkimisväärseks
ka asjaolu, et taolist tippjuhtide konverentsi pole kunagi varem üheski Ida-Euroopa riigis
toimunud. Directors Forumi näol on tegemist Euroopa teaduskeskuste organisatsiooni Ecsite

täisliikmete tippjuhtide kokkusaamisega. Kokku
on organisatsioonis ligi 400 liiget, kellest ligi 90
on täisliikmed. Tippjuhid on varem käinud koos
kuus korda ning nüüd sellel aastal õnnestus
Teaduskeskusel AHHAA kahe-aastase eeltööna
tuua konverents Tartusse. Konverentsil võtsid
sõna Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik
Ilves, Skype kaasasutaja Jaan Tallinn, TeliaSonera
grupi asepresident Piret Mürk-Dubout ja „The
Idea Book“ kaasautor Teo Härén. Loe täpsemalt
AHHAA teaduskeskuse blogist.
• Soome päevalehe Ilta-Sanomat ajakirjanik külastas Tartut. Novembri viimasel nädalavahetusel
külastas Tartut Soome suuruselt teise päevalehe Ilta-Sanomat ajakirjanik Ninarose Maoz,
et tutvuda Tartu linna pereturismi atraktsioonidega. Ajakirjanik külastas koos perega Tartu
Mänguasjamuuseumi, AHHAA teaduskeskust ja sai osa Raekoja platsil toimunud jõulumeeleolust,
võttes osa lodjarahva juhendatud töötoast. Ajakirjanik ööbis Dorpati hotellis ja einestas Meat
Marketis. Külastus sai teoks tänu EAS Turismiarenduskeskusele, kes organiseeris reisi koostöös
Tallinna Turismiameti ja SA Tartumaa Turismiga. Ninarose Maoz oli Eestis ka suvel, tegemas
pereteemalist artiklit, külastades Muhu saart ja Tallinnat. Veebiväljaandes ilmunud artikkel leitav
siit. Jõulu- ja pereteemaline artikkel peaks ilmuma juba 12. detsembril. Lisainfo: Sille Siniavski, SA
Tartumaa Turism, sille.siniavski@visittartu.com, +372 740 0782.
• SA Tartumaa Turism tegi tutvust Poola sihtturuga. 27.-29.novembril 2014 toimus Poola
pealinnas Varssavis juba 22. korda rahvusvaheline turismimess TT Warsaw, kus osales ka SA
Tartumaa Turism, tutvustades Tartu linna ja maakonna turismiatraktsioone kui ka sihtkohta
laiemalt. Poolas aset leidnud turismimess toimus kokku kolmel päeval. Korraldajate sõnul oli
eelmine aasta andmetelt prognoosides messile oodata kuni 17 000 huvilist. Täpne osalejate
arv selgub lähiajal. Küll aga näitab statistika, et tänavu oli oma stendiga väljas enam kui 20
eksponenti rohkem võrreldes eelmise aastaga. Nimelt, 2014. aasta messil osales üle 400
eksponendi, kellest pea 60% esindasid välisriikide organisatsioone.Messi esimesed kaks päeva,
27.-28. november olid avatud turismiprofessionaalidele ning viimane päev lõpptarbijatele. Läbi
kolme päeva toimus paralleelselt messiga ka mitmeid teemaseminare, millele igal huvilisel ka prii
sissepääs.Poola kui sihtturu huvi Eesti kui uue ja võrdlemisi lähedal asuva sihtkoha vastu on üha
kasvamas ning seda nii lõpptarbijate kui ka professionaalide seas. Üha enam otsitakse võimalusi
oma puhkuse veetmiseks Baltikumis, muuhulgas ka Lõuna-Eestis ja Tartumaal. Huvi Lõuna-Eesti
vastu on suurem ka seetõttu, et väga paljud poolakad on varasemalt külastanud Eesti pealinna
Tallinna, kuid teised linnad on sellevõrra väiksemat tähelepanu pälvinud ja veel avastamata. Kui
turismiprofessionaalid, ennekõike reisibürood, otsivad konkreetseid võimalusi koostööks, siis
lõpptarbijad huvituvad sihtkohta puudutavast üldinfost: kuidas siia jõuda, kus majutuda ning
einestada, milliseid piirkondi linnas ja maakonnas külastada. Samuti oli tuntav huvi ka näiteks
kultuuri- ja spordisündmuste, loodusturismi (veeturism, karavanipaigad, matkarajad) ning spaaturismi vastu.
Poola huvigrupiga vahetu kontakti saavutamiseks oli Tartumaa Turismi stendi B41 palutud ka
kaks assotsiatsiooni ProEstonia aktiivset liiget, kes vabatahtlikkuse korras korraldavad Varssavis
erinevaid Eesti õhtuid ning jagavad kohalikele infot Eesti kohta vastava veebilehe vahendusel. Igal
juhul on Tartumaa Turismil plaanis Poola turismimessil TT Warsaw osaleda ka järgmisel aastal,
nii et kohtumiseni Poolas! Lisainfo:Rohkem infot messi kohta leiad siit. Messi eksponentide ning
päevakavaga saad tutvuda siin. Lisainfo: SA Tartumaa Turism, Kati Teppo, kati.teppo@visittartu.
com, +372 744 1464.

• Ilmus Prantsuse elustiili- ja toidublogija artikkel Tartust. Suvel külastas Tartut Prantsuse elustiilija toidublogija Guillaume Le Roux, kes kirjutab oma blogis 716 La Vie eelkõige maitseelamustest
kuid ka muusikast ja kultuurielamustest. Blogija sõnul toob ta lugejateni just tulevikule mõeldes
potentsiaalseid huvipakkuvaid kohti: „My reviews about foreign countries and cities are very
much followed cause I’m talking about the “future” places to go, not the ones that I already
know.“ Tegemist on ka ainsa Prantsuse toidublogiga, mis on valitud Google’i poolt Paris Field Trip
App’iks. Oma blogis tutvustab ta mitmeid Tartu söögi- ja meelelahutuskohti kuid ka siinset eluolu üldisemalt.Guillaume Le Roux’ blogil on ligi 13000 jälgijat kuus ning 2800 fänni Facebooki
lehel. Blogijaga kohtus tema külastuse ajal ka SA Tartumaa Turism. Artikliga on võimalik tutvuda
siin. Peagi on artikkel saadaval ka ingliskeelsena. Fotogaleriid saate vaadata SIIT ja 716 La Vie
Facebooki lehelt. Lisainfo: Sille Siniavski, SA Tartumaa Turism, sille.siniavski@visittartu.com, +372
740 0782.
• MTÜ Peipsimaa Turism korraldas 03. detsembril Alatskivi lossis Peipsimaa III Arengufoorumi
„Kohalik toodang, piirkonna elujõulisuse tagaja“. Seminaril osalenud olid ühel meelel, et kohalik
toodang on piirkonna elujõulisuse ja positiivse maine tagaja. Kvaliteetne kohalik toit on piirkonnale
visiitkaardiks. Üks konverentsi esinejatest Tauno Laasik, Peipsimaa Kogukonnaköögist, ütles, et
juba praegu on Peipsimaa kvaliteedi näitaja kohalikust toorainest tehtud toit, aga samas leiab ta,
et seda suunda võiks veel rohkem arendada. Samuti rõhutas ta, et toit ei ole pelgalt toidukord
vaid nauding. Väärtustama peaks seda, mida meil Peipsis on – sibul, üle Euroopa tuntud kala,
seen ja rabad, mis on jõhvikaid ja teisi marju täis. Need on need, mida peaksime väärtustama
ja mis peaks muutuma Peipsi piirkonna kaubamärgiks - põhjuseks, et sellepärast tullake Peipsi
äärde, kuna siin saab hästi süüa. Liivimaa Lihaveise juhatuse liige Katrin Noorkõiv leiab, et ära on
unustatud tooraine, millest üldse toitu tehakse. Samuti tõi ta välja ka kala ning ulukiliha, mida üha
vähem laudadel näeb, kuid millest saab väga kiiresti ja maistvaid toite valmistada. Konverentsil
pakuti ka mõningaid näiteid kohalikest toodest, mis osutusid osalejate seas väga menukateks.
Kohalike toodete lauale olid oma tooted välja pannud Avinurme Puiduait, Loov Energia, Kostja
Sibulatalu, Peipsimaa Kogukonnaköök, Alatskivi lossi restoran.

Midagi uut ja põnevat
Alates 27. november on Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses avatud 1,1km eelmise talve kunstlumest
valmistatud suusarada suusatamiseks nii klassikakui vabatehnikas.
• Jõulud toovad Tartu raeplatsile lodja ja
võlumetsa. Jõuluajaks maabub Tartu raekoja
platsile taas lodi Jõmmu ja lisaks suurele
jõulukuusele
kerkib
platsile
võlumets.
Jõululinn Tartu 2014 üritused algavad esimesel
advendil ja kestavad 24. detsembrini. 30.
novembril algava Jõululinn Tartu programmi
keskmes on tavakohaselt raekoja plats. Lodja
lähistele ehitatakse esinemislava ja pannakse
istepingid ning rajatakse võlumets koos puidust
loomakujudega. Soojust annavad elava tulega
pajad. Tavakohaselt toimuvad advendipühapäevadel küünlasüütamise tseremooniad, kus
esinevad jõululauludega Tartu koorid ja laululapsed, avatud on meisterdamistöötoad ning rohkelt
tegevust jagub lodjal ja selle ümbruses. Isetegemise rõõmu kutsuvad jõuluootuse töötubades
nautima kümme Tartu linna muuseumi ja Soome Instituut. Lisaks kultuuriprogrammile

tegutseb nädalavahetustel raeplatsil jõulukohvik. Kõige tegevusrohkem tõotab tulla 13.
detsember, mil raeplatsil peetakse jõululaata, toimub puuteotriatlon ja juba 6. korda peetakse
Tartu talvist tantsupidu. Jõululinn Tartu tegevused lõpetab jõulurahu väljakuulutamine 24.
detsembril, lodi ja võlumets jäävad platsile kuni 30. detsembrini.Lisainfot: info@visittartu.com,
www.kultuuriaken.tartu.ee.
• Möödunud aastal remonditud Toomeoru
tennisekeskuse peahoones avati uus kohvik
Rabarber. Kohviku loojateks on Tartu
Loomemajanduskeskuses
kohviku
Spargel
pidajad. Kohvikusse mahub 40-50 inimest, ning
seda on võimalik ürituste korraldamiseks üürida.
Menüüs on salatid, praed ning magustoidud.
Lähemalt loe siit: https://www.facebook.com/
pages/Rabarber/306198892909277?fref=ts
• Otepääl uus talveatraktsioon - 13.detsembril
avatakse Otepääl Linnamäe orus uus
talveatraktsioon Otepää Winterplace, mis on kogu perele mõeldud aktiivse vaba aja veetmise
võimalusi pakkuv teemapark. Siin on snowtubingu rajad ja tuubilaenutus, kelgu ja suusamägi,
zipfy laenutus, uisuväljak, lumelinn ja iglukino. Otepää Winterplace tähendab neli kuud kogu
perele mõeldud talverõõme. Tule uudistama! Lisainfo : www.winterplace.ee
• Räpina kesklinnas (Võõpsu mnt 29) on uus tore söögikoht Valgerehe Trahter. See on hubane ja
mõnus paik, kus nautida maitsvaid toite, toksida piljardit ja pere väiksematel jätkub mängulusti
suures lastetoas. Pakutakse erinevaid peolaua võimalusi,cateringi, argipäeviti päevapakkumisi.
Kontakt: +372 5557 5715, info@valgerehe.ee, www.valgerehe.ee
• Tartus avas uksed Tiibeti restoran. Novembri alguses avas Tartu kesklinnas uksed restoran
Himaalaja Jutud, mis on esimene Tiibeti köögiga söögikoht Balti riikides. Uus restoran asub Küüni
tänava ruumides (Küüni 5B). Restoran on inspireeritud maailmaränduri ja kirjaniku Roy Strideri
samanimelisest reisiraamatust ning kannab endas Tiibeti köögi ja kultuuri tutvustamise püüdlusi.
Söögikoht pakub peamiselt Tiibeti ja India, kuid ka Hiina ja India roogasid, mahutades korraga
sööma umbes 35 inimest. Söögikohale vastavat meeleolu aitavad luua seintel rippuvad fotod,
seinale joonistatud Himaalaja mäestik ning laes lehvivad Tiibetist toodud ehtsad palvelipud. Uus
söögikoht on lahti E-R kell 11-23 ning laupäeval ja pühapäeval kuni üheni öösel.
Lisainfot: www.facebook.com/restoranhimaalajajutud GSM: 564 85836.
• Küüslaugufestival kolib Eesti Põllumajandusmuuseumisse. 2015. aastast toimub seni Jõgeva
linnas tähistatud Küüslaugufestival hoopiski Tartumaal Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis.
VIII Küüslaugufestival toimub 15. augustil 2015. a. Eesti Põllumajandusmuuseumis, kunagises
Ülenurme rüütlimõisas, mille esmamainimine on olnud aastal 1646. Endise Ülenurme
mõisakeskuse hooned eraldati 1968. aastal asutatud Eesti Põllumajandusmuuseumile, mis
aastast 1981 on avatud külastajatele ja tänaseks on muuseumi kogudes üle 75 000 museaali:
esemeid, fotosid, filme, käsikirju ning raamatuid. Mõisakompleksi väärikas ajalugu, põhjalikult
renoveeritud hooned ning põllumajandust ja maaelu kajastavad püsiekspositsioonid annavad
Küüslaugufestivalile kindlasti täiesti uue ilme ning põhjuse tulla 15. augustil 2015.a Ülenurme,
kaheksandale Küüslaugufestivalile.Küüslaugufestival kujutab endast suurt pidupäeva, mis
pühendatud küüslaugule kui vürtside kuningale ja eestimaisele omatoodangule. Küüslaugufestivalil
saavad kokku Eesti küüslaugukasvatajad, et võrrelda sorte, küüslaugusaaki ning vahetada

kogemusi. Kasvatajad võtavad kauplemiseks kaasa enda põllul kasvatatud küüslaugusaagi.
Korraga on kauplemiseks festivalil üle 15 tonni eesti põldudel kasvatatud küüslauku. Igal aastal
toimub ka konkurss „Eesti suurim küüslauk”. Lisainfot: www.epm.ee.
• Tartusse on kerkimas uus SPA hotell
ja konverentsikeskus. Tartu kesklinnas
vana kaubamaja krundile ehitatav
uus multifunktsionaalne keskus avab
rahvale uksed tõenäoliselt 2016. aasta
aprillis. Hoone üldpindala on 56 000
m2 on planeeritud autoparkla 400
parkimiskohaga. Hoone esimesele
korrusele on plaanitud jalatsi- ja
rõivakauplused, teisele mänguasjade-,
spordikaupade-, kodukaupade- ning tehnikapoed. Ostukohad jäävad teisel korrusel rohkem
maja sisemusse, hoone välisringis hakkavad aga paiknema bürood ja korterid. Aleksandri tänav
muutub autovabaks tsooniks ning sinna on planeeritud erinevad restoranid ja söögikohad.
Samuti tuleb teisele korrusele kuni 700 inimest mahutav konverentsikeskus. Hoone 3. ja 4.
korrusele tuleb 74 toaga hotell, mis vastab nelja tärni nõuetele. Hoone 4. korrusele tuleb Tartusse
kauaoodatud spaa. Spaa pindala on ca 2500 m saunasid, basseine, lõõgastusruume, pakutakse
erinevaid wellness-teenuseid. SPA kompleksi kuulub ka jõusaal ning läbi kahe korruse suur laste
mängumaa. Lisainfot: www.visittartu.com.
• Eesti Rahva Muuseum kolib, et avada 2016.
aasta sügisel uksed huvilistele uues majas. 2015.
aastal ootab Eesti Rahva Muuseumi suured
ümberkorraldused seoses kolimisega uude
valmivasse muuseumihoonesse. 2015. aasta
suvest kaob mõneks ajaks võimalus tutvuda
ERMi senise püsinäitusega „Eesti. Maa, rahvas
ja kultuur“, aga seda kõike vaid selleks, et
juba 2016. aasta oktoobris oleks Eesti Rahva
Muuseumil Eestile ja maailmale pakkuda uued,
seniolematu ulatuse ja kvaliteediga näitused
Raadil valmivas muuseumihoones. Uue hoone
pikkuseks on 355,6 meetrit ja laiuseks 71,7 meetrit.
Kogupindala on ligi 40 000 m2, millest siseruumides
asuv Eesti püsinäitus hõivab 3781 m2 ja SoomeUgri
rahvastele pühandatud näitus 1038 m2. Ülejäänud ala
hõivavad
ajutised näitused, 254 istekohaga konverentsisaal, 120-kohaline Teatri- ja muusikasaal, mitmed
auditooriumid, õpperuumid, raamatukogu, filmifestivali ruumid, pere- ja lasteruumid, restoran,
kohvik ning muuseumipood. Muuseumikülastuse erilisemaks muutmiseks plaanitakse kasutusele
võtta nn „targa pileti“ kontseptsioon – see tähendab elektoonilist piletit, mis kohandab ennast
vastavalt külastaja huvidele ja keelsusele. Eesti Rahva muuseum kerkib endise Raadi lennuvälja
ning kunagise Raadi mõisa ning seda ümbritsevatele maa-aladele. Uue hoone projekteerimiseks
korraldati rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mille 2006. aastal võitsid Dan Dorell,Lina Ghotmeh
ja Tsuyoshi Tane.Praeguste plaanide kohaselt plaanitakse muuseum avada külastajatele 1.
oktoobril 2016. Lisainfot: www.erm.ee.

Hillar Irves – intervjuu matkajast müügiesindajaga
Räägi endast
Sündisin Võrumaal - kõige lahedamas paigas
Eestimaal. Esimene matk oli seitsmeaastaselt,
mil isa võttis minu ja mu venna oma vilistlaste
kokkutulekule kaasa. Sõitsime mööda Võhandu
jõge Peipsi järvele, sõit kestis umbes 4-5 päeva.
1984. aastal liitusin Võru Matkaklubiga, kus
sain kärestikuslaalomisüstaga sina peale ning
osalesin ka võistlustel. Alates 1985. aastast
hakkasin ise erinevaid matku organiseerima.
Tasapisi sai minust grupijuht ning sellega lisandus
kohustusi juurde. Nüüd, mil pean korraldama
suuri rahvusvahelisi üritusi, on seda mõnevõrra
lihtsam teha, kuna oskan vaadata seda nii kliendi
kui ka korraldusliku poole pealt.
Kuidas kirjeldaksite oma ametikäiku?
Karjääritee sai alguse teksastiili poest, enamasti
tõin kauba kohale Leedust ja Poolast. Alates
2002 aastast asusin tööle ühte väiksemasse
pagaritööstusesse kust hiljem suundusin edasi
Eesti Pagarisse. Olen Võru ja Põlva maakonna
müügiesindaja.
Kuidas tuli Jõulumatka korraldamise idee?
Olin kuulnud Haanjas toimuvast Lumeilvesematkast, mille käigus läbitakse 20 Eesti kõrgemat
mäge. Selle korraldasid Tartu Ülikooli Loodusteaduskonna üliõpilased esmakordselt 1998 aastal.
2005 aastal toimus esimene Winter Extreme, mille käigus läbiti samuti 20 kõrgemat mäge.
Võtsin sellest võistlusest osa Extreme pargi võistkonnas ja tookord kulus mägede läbimiseks
2 tundi 59 minutit. Aasta aega hiljem oma 40.aasta juubelijärgsel hommikul, 23.detsembril,
mõtlesime sõpradega, et ei ole võimalik nii palju süüa ning mitte midagi teha. Ajasime kamba
kokku ja otsustasime läbida needsamad 20 mäge 25.detsembril. Iga osaleja pidi oma varustuse
eest ise hoolt kandma. Matkas võttis osa umbes 18 inimest. Aastatega kasvas matkal osalejate
arv jõudsalt. Kolmas kord matkal käies oli koos juba mõnikümmend inimest ning siis otustasime,
et on sündinud uus traditsioon.
Mis on Jõulumatka juures korralduslikult raske?
Kuna osalejate arv kündis eelmine aastal 180 osalejani, siis sellise hulga inimeste juhtimine tekitab
paratamatult vastutust; kuidas teha nii, et keegi metsa ei jääks. Talvisesse metsa on lihtne eksida
kuna väikseid metsateid ei ole lume tõttu näha. Kui ei tunne ka kaarti ja hakkab hämarduma on
õige rada kiirelt kaduma.
Mis on Jõulumatka suhtes tulevikuplaanid?
Soovin, et sellest saaks rohke osalejate arvuga pika tradsitsooniga talvine matk. Idee on need 20
mäge veel paremini tähistada ning luua nende mägede läbimiseks matkakaart.
Milliseid oleksid soovitused algajale matkajale?
Oluline on eeltöö, tutvuda piirkonna kaardi ja loodusoludega. Enne matkal osalemist peaks

eelnevalt proovima, kas suudetakse lihtsal matkarajal 10 km kõndida. Seejärel võiks proovida,
kas suudetakse kõndida 10 km seal, kus pole rada. Paljud loodavad, et korraldaja teeb tema
eest kõik ära, paraku korraldaja ei saa osalejat kätel kanda ja kõndida tuleb kõigil ise. Jõulumatk
on oma olemuselt lihtne, kõndida ju tuleb eesliikuja jälgedes, õiget tempot hoides ei tohiks
eksimisvõimalust olla.
Kui vana on olnud kõige noorem ja vanem osaleja?
Kõige noorem oli umbes 10-aastane ning kõige vanem umbes 70-aastane.
Mõni Jõulumatka huvitavam seik?
Ühel aastal oli lumi rinnuni ning eesliikujal, kes ees rada
lükkas oli pulss laes, sest lume sisse rada lükata oli päris
raske. Samas taga, oli vahva tulla – tulid nagu kanalis,
vaatasid ringi ja muudkui kõndisid. Möödumine
kaasmatkajast oli tõeliselt raske, grupp püsis koos,
kuna polnud kuhugi minna ega ära kaduda. Tol
aastal läks rekordiliselt kaua aega – 11,5 tundi.
Mis on meeldejäävaim emotsioon Jõulumatkal?
Eelmisel aastal oli võimas tunne, kui Suurel
Munamäel sai kokku üle 100 inimese ning tegime
ühispildi. Seda oli planeerida raske, sest liikumiskiirused
on erinevad. Jagasime grupi kaheks, kiirem grupp läbis
mäed teise marsruudiga ning see võimaldas meil kõigil
Suurel Munamäel kokku saada.
Mis oleksid kolm soovi kuldkalale?
Ei oskagi midagi tahta, kui kuldkala süüa ei kõlba, laseks vette tagasi, kui on suur ja maitseb, siis
läheb ilmselt lõkkesse.
Mis lausega võtaksite oma elu kokku?
Nii kaua, kuni suudan mõelda, et ei jõua, nii kaua ikka jõuan.
Alati tuleb liikuda edasi, sest kõige hullem on minna tagasi.
Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turism praktikant Kristiin Tolk

Jõulumaitseline kõrvitsakook
Põhi:
125g võid
1 muna
3 dl täistera kaerajahu
2 kuhjaga spl mandlijahu
2 tl demerara suhkrut
2 tl piparkoogimaitseainet
väike näputäis soola
50 ml vett
Sõelu jahud kaussi, lisa kuivained ja sega segamini. Lisa hakitud külm või ja mudi tainas
sõrmedega pudedaks. Siis lisa muna ja vajadusel ka vesi. Tainas peab jääma niiske, kuid mitte
voolavaks.
Pane tainas koogivormi ja aseta külmkappi.
Sisu:
400g kõrvitsapüreed (või soovi korral kõrvitsaporgandi) – mina keedan kõrvitsa- ja
porganditükid, siis püreestan ning panen sõela
peale nõrguma, et liigne vedelik kaoks.
200 g maitsestamata jogurtit
2 muna
75g suhkrut
2 tl kaneeli
0,5 tl kardemoni
1-2 mandariini mahl
Soovi korral suhkurdatud ingveritükke või
puhastatud mandariinitükke (ilma valge osata, muidu
läheb kook mõruks).
Klopi munad lahti, lisa jogurt ja jahutatud kõrvitsapüree.
Maitsesta, lisa ingveri- või mandariinitükid ja sega läbi.
Võta koogivorm külmast ja kalla sinna koogisisu. Pane eelkuumutatud ahju 200c juurde
küpsema ca 1-1,25 tunniks. Kook on valmis, kui kate on pealt tahke.
Lase koogil jahtuda ca tund.

Rännakud kelgukoertega
Lähenev jõuluaeg on hea võimalus veeta
kvaliteetaega oma perega Lõuna-Eesti
looduses. Tartumaal on avatud uudse
teenusena kelgukoeramatkad, mida pakub
aastaringselt Kuuksaare kennel. Järgnev lugu
jutustab kelgukoertega matkamisest ning
inimestest, tänu kellele on see võimalik.
Kõik algas sellest, et 2008. aastal võeti
Lukkide perre kaks alaska malamuudi kutsikat.
Malamuute eelistati just nende kena välimuse ja sõbralikkuse tõttu. Kui uued pereliikmed olid
juba pooleteise aastaseks saamas, prooviti neid ka kelgu ette rakendada. Esimesest sõidust
ei tulnud suurt midagi välja, sest koerad ei saanud aru, mida tuleb teha ning rakendijuht ei
osanud neid juhendada.Sellele vaatamata tundus koerarakendiga sõitmine äärmiselt huvitav
ning naudingut pakkuv tegevus.
Esimesest äpardunud katsest siiski innustatuna hakati uurima, kuidas oleks võimalik kelgukoeri
koolitada nii, et nad oleksid võimelised rakendis sõitma. Erineva info põhjal asuti katsetama,
paraku vahelduva eduga. Kiiresti sai selgeks, et kelgukoertega tegelemiseks on tarvis üksjagu
teoreetilisi teadmisi ning palju kogemusi. Viimaste saamise eesmärgil külastatakse aeg-ajalt
kogenud kelgukoerakasvatajaid ning rakendijuhte Skandinaaviamaades.
Tõsisem huvi alaska malamuutide kui kelgukoerte vastu viis 2010. aastal kenneli moodustamiseni.
Hetkel on Kuuksaare kennelis 15 erinevas vanuses koera ning edaspidised aretusplaanid
pole sugugi tagasihoidlikud. Osad malamuudid, kellest inimesed ühel või teisel põhjusel on
loobunud, võeti kennelisse ka täiskasvanuna. Enamus neist koertest olid probleemsed ning
selleks teatud määral ka jäävad, kuid Ulvi ja Heinrich on koeri väga hästi koolitanud-treeninud
ning tänu sellele suudavad nad ka suurtes rakendites töötada.
Alaska malamuutidega matkamine on vägagi meeldejääv kogemus, eriti Lõuna-Eesti ilusas
looduses. Matkata saab ühe koeraga jalgsi ning lumisel ajal suuskadel, piisava ettevalmistuse
puhul ka jalgrattal või tõukerattal. Kelgukoerarakendiga saab matkata vastavatel
maastikukärudel ning koerakelkudel sügisest kevadeni juhul kui
õhutemperatuur jääb alla +10°C.
Mitmepäevastel matkadel on võimalus ööbida nii
väljas (magamiskotis, telgis või varjualuses) kui ka
siseruumides (köetavad või mitteköetavad). Suurem
grupp või enam mugavusi soovivad matkalised
leiavad ööbimisvõimalusi ka ümbruskonna
majutusasutustes.
Tartumaal vastavatud teenus on ainulaadne,
kuna see pakub erinevaid kegukoertega
matkamise
võimalusi
ka
mitmepäevastel
matkadel aastaringselt. Spetsiaalse maastikukäruga
rakendimatkal käinuna, kus veojõudu rakendab
14 malamuuti, on mul väga positiivsed emotsioonid.

Tõeliselt ainulaadse kogemuse saab, sõites kelgukoerarakendiga Lõuna-Eesti kaunites metsades,
nautides loodust, karget ilma ning puhkepausi ajal lõkkesoojust ja -valgust. Matkalistel on
võimalus koeri joota ning ise lõkke ümber istudes kaasa võetud leivakotti kergendada.
Kuuksaare kenneli suurtes tulevikuplaanides on kelgukoeraturismil väga oluline koht ning
selle arendamiseks töötatakse väga sihipäraselt. Kuigi hiljuti uude, võrratusse kohta kolinud
Kuuksaare kennel vajab veel väga palju ressurssi ja pühendumist, et ehitada üles hästi toimiv
kompleks, on juba praegu võimalus kõigil kelgukoera- ja matkahuvilistel need kaks huviala
siinsel kaunil maastikul ühendada.
Tule ja naudi sinagi Lõuna-Eesti avarat loodusmaastikku ürgsel moel – imearmsate
kelgukoertega matkates! Kuuksaare kennel on abiks. Tasub võtta ühendust e-postiaadressil
info@alaskamalamuut.ee või külastada nende kodulehte http://www.alaskamalamuut.ee/
Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turism praktikant Laura Siimenson

Jõulumaad 2014
01-19.12 Jõuluretk Karilatsis, Karilatsi küla,
Põlvamaa
http://www.polvatalurahvamuuseum.ee/index.
php?id=135
Teeme tiiru muuseumipargis ning põikame
pühadeootel hoonetesse. Teekonnal tuleb valmis
olla üllatusteks. Vestleme jõulukommetest ja
traditsioonidest. Saab ise laulda, jutustada,
mõistatada ja mängida. Programmi kestvus 1.5
tundi.
1.12–23.12. Päkapikumaa Eesti Spordimuu
seumis. Traditsiooniline lustlik laste jõuluprogramm toimub spordimuuseumis sel aastal 1.
detsembrist 23. detsembrini. Programm toimub muuseumi jõuluehteis põnevate ajalooliste
muinasmüüride vahel ning sisaldab endas nii aktiivseid tegevusi (päkapikkude otsimine,
päkapikkudeks saamise katsed, looduslikest vahenditest jõulukaunistuste meisterdamine),
teadmiste omandamist (jõulujutt päkapikkude elust) kui ka erinevaid lõbusaid mänge ja tantse.
Programmi lõpetab ühine maiustamine. Kokku kestab programm kuni 90 minutit ning on
mõeldud gruppidele (vähemalt 10 inimest), vajalik on eelregistreerimine telefonidel 730 0750,
730 0776 või 5691 0997. Viimasele numbrile tasub helistada ka juhul, kui on mingeid erisoove,
mida programmi raames teha. Programmi algusajad kõikidel päevadel on 9.30, 11.30, 13.30
ja 15.30. Pileti hinnaks on 4 eurot. Kooligrupiga pääseb tasuta sisse 2 ning eelkooliealistega 3
saatjat. Nädalavahetusel jõuluprogrammi ei toimu. Lisainfo: http://www.spordimuuseum.ee/
1.-30.12(v.a.24.-26.12)Jõulukuu Taevaskojas, Taevaskoja
http://www.taevaskoja.ee/joulukuutaevaskojas
Kaunistame piparkooke, meisterdame jõulukaarte ja k aunistusi, paitame ja söödame loomi,
sõidame Scetlandi ponidega, joome teed ja sööme pirukat, laseme vibu.. Eelregistreerimine
info@taevaskoja.ee või 53736406.

08-12.12 ja 15-19.12 Jõulud Paunveres, Paunvere alevik, Jõgevamaa
http://www.palmuseum.ee/
Jõuluprogramm sisaldab Palamuse kiriku ja veski külastust, grupile õnne valamist ja jutustust
vanaaja jõulukommmetest. Programm kestab 2,5- 3 tundi.
08-21.12 Vudila Jõulumaa, Kaiavere küla, Jõgevamaa
http://vudila.ee/talvised-uritused/joulumaa/
Kogu pere mängumaa Vudila muutub talve saabudes vahvaks kogu pere Jõulumaaks.
Jõulurõõmu ja jõulutegemisi jagub nii suurtele kui väikestele lastele
08-18.12 Võlumetsa Jõulud, Ülenurme, Tartumaa
http://www.epm.ee/event/jouluprogramm-volumetsa-joulud/
Ülenurme mõis muutub jõuluajal Võlumetsaks. Programm sisaldab jõulupärjakese valmistamist,
kuusekaunistuse meisterdamist, taluloomade külastust, õnnetina valamist ja väikest kingitust
jõuluvanalt. Programmi lõpus saab juua kuuma teed ja süüa jõuluküpsist. Programmi kestvus
2,5 tundi.
09-20.12 Jõulutee, Eesti Maantee muuesum,
Põlvamaa
http://muuseum.mnt.ee/public/
joulutee_2014_netti.jpg
Programmis sisaldub kelguralli, piparkookide
tegemine ja helkurimäng.
10.-12.12 ja 17.-19.12 Jõulude ootel Seto
Talumuuseumis, Värska, Põlvamaa.
http://visitsetomaa.ee/yritused
Lastel on võimalik tutvuda talsipüha kommetega,
meisterdada jõulukaunistus/ või küpsetada
piparkoogimaitselist vatska, Tsäimajas süüa
putru, kooki ja juua teed.
17-18.12 Rogosi Mõisa Jõulumaa, Haanja,
Võrumaa
http://www.rogosi.ee/2014/11/07/rogosimoisa-joulumaa-2014/
Võimalus kohtuda Rogosi mõisa sinise daamiga,
toita kitsi ning sõita grööni kelgukoertega ning
palju muud huvitavat.

