Turismiuudised 08 2015

Hea uudiskirja lugeja!
Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni suvised turismiuudised SA
Lõuna-Eesti Turismilt ja Lõuna-Eesti maakondadelt. Vali välja
mõnusad suvised sündmused ning jaanipäeva üritused, mida
külastada, loe lähemalt kultuurisündmusest „kilomeeter
Skluptuuri“ ning projektide „Elu kahe maailma piiril“ ning
„Via hanseatica“ uudisest. Turismiettevõtjatele on üleskutse
koostööks. Soovime Sulle kaunist ning tegusat suve!
Hääd nautimist!
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), Sille Siniavski, Kati Teppo, Annika Ojasaar (SA Tartumaa Turism), Kristi Kahu
(Põlvamaa Turismiinfokeskus), Kadi Ploom (Peipsimaa Turism MTÜ), Eveli Jürgenson (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
• Lõuna-Eesti regioon osales auto24
Rally Estonia Expo alal. 17.-19. juulil
toimus Lõuna-Eesti suurim rahvusvaheline
võidukihutamine - auto24 Rally Estonia, mis
on FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste ja
Historic-autode Euroopa meistrivõistluste
etapp. Meelelahutust jagus kolme päeva
vältel kogu perele: raja ääres sai võistlust
jälgida publikualadelt, ralli südames Tartus
toimus atraktiivne stardi- ja finišitseremoonia
ning põnev linnakatse. Kõigil kolmel päeval sai aega veeta Rally Expo alal - lastealal ning
kaubandustänaval. Sellel aastal esmakordselt oli pealtvaatajatel võimalik nautida laupäeval,

18. juulil algusega 14.00 Tartus Expo poodiumil meelelahutuslikku Geopargi programmi, milles
osalesid Tartumaa ja Jõgevamaa piirkonnad läbi põneva lavaprogrammi ja lustakate esinemiste.
SA Lõuna-Eesti Turism osales Expo alal Welcome To Estonia telgis koostöös Tartumaa Turismi ja
Otepää Turismiga. Telgist oli võimalik osta soodushinnaga eesti- ja ingliskeelset Lõuna-Eesti lugude
ja parimate pakkumiste raamatut. Iga raamatu ostja sai tasuta kaasa Lõuna-Eesti avastamist väärt
paikadega marsruudikaardi. Expo alal oli esindatud ka geopargi ala - Tartumaa ja Jõgevamaa
piirkonnad läbi kohaliku kultuuri, piirkonnale omase toidu ja huviväärsuste tutvustamise.
Expo ala külastajate tähelepanu köitmiseks korraldas Tõrva Loits trummishowd ja trummi
töötubasid, Valga Militaarteemapark tutvustas militaarseid puhkamisvõimalusi, II maailmasõja
aegseid laserrelvasid ja maailma suurimat sõjamasinat, mille kastis oli laskesimulaator. Eesti
Maanteemuuseum viis läbi lastele mõeldud töötubasid: puust mänguauto kokku panemine ja
disainimine, nuputamismängus osalemine - Arva ära, mis teekate on kastis jpm. Lõppenud FIA
ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste kuuenda etapi, auto24 Rally Estonia 2015 võitsid Aleksei
Lukjanuk ja Aleksei Arnautov (Mitsubishi Lancer EVO X).
• Projekti „Riverways“ veeturismiportaal on nüüd avatud. Lehekülg on loodud kajastamaks
veeturismi võimalusi Lõuna- ja Lääne-Eestis ning Lätis. “Seikle veel” portaalist leiad infot
erinevate jõgede, matkamarsruutide, puhkevõimaluste, huviväärsuste ning matkakorraldajate
ja teenuspakkujate kohta. Facebookiga sisse logides saad ise kokku panna oma matka,
salvestada lemmikud marsruudid ja postitada foorumisse. Häid matkamarsruute tasub
kindlasti ka Facebookis oma sõpradega jagada! Sind ootavad põnevad tegevused rannikuvetes
ja elamusterohked seiklused jõgedel, vaata lähemalt www.seikleveel.ee. Lehekülg on veel
täiendamisel, kuid asjatundjate kommentaarid ja parandused on väga teretulnud (ühendust võib
võtta kohaliku TIKiga või kirjutada info@southestonia.ee). Täiendavalt kodulehele on valminud
ka võõrkeelne elektrooniline väljaanne: http://newsletter.riverways.eu/ee/index.html

Tulemas
• 3. augustil kohtuvad SA Lõuna-Eesti Turism, SA Põhja-Eesti Turism ja MTÜ Lääne-Eesti Turism,
et arutada edaspidiseid koostööplaane, suurendamaks regioonidevahelisi ühistegevusi ja arutada
võimalike ühishuvisid ja genereerida ühisprojekte seoses Euroopa Liidu uue struktuurfondide
perioodiga.
• 10.-11. augustil toimub National Geographicu koostööprojekti meeskonna koolitusprogramm.
Põhirõhk on seatud meeskonna koolitusele, mille käigus keskendutakse edasistele eesmärkidele
ja tegevustele seoses kollaste akendega koostööprojekti arendamisega.

August Lõuna-Eestis
Aprill
4.08. Vallatud Vestid - Ott Lepland, Tanel Padar, Jalmar Vabarna ja Karl-Erik Taukar,
Kontserttuur „Vallatu vestern“. Tartu Laululava, Tartu. www.piletilevi.ee
4.08. Orelikontsert Tartu Peetri kirikus. Tartu. Kontserdiga tähistatakse Tartu Peetri kiriku
ajaloolise Müllverstedoreli 124. sünnipäeva, kavas on C.Ph.E. Bach, Mendelssohn, Cherubini.
http://eelk.ee/tartu.peetri

4.08. Kanepi harrastusteatri etendus ”Majakavahi tüdrukud” Alle-Saija Teatritalus. Kaagna
küla Kanepi vald Põlvamaa. http://alle-saija.wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc
4.08. Kontsert ”Opereti lummuses”. Tõrva kirik-kammersaal. www.torva.ee
4.08. Tõrva Tule-Päevad 2015. Avamine purskkaevuplatsil. www.torva.ee
5.08. Tõrva Vooker Veskijärvel. www.torva.ee
5.08. Mart Sanderi monoetendus ”Juhuslik nimetaja”. Tõrva kinohoones.
5.08. Kodavere kihelkonna pärimuspäev Liivi muuseumis. Tartumaa. “Kodavere uavitsa”
esitlus ja murraku õpituba, Kodavere regilaulude õpituba Edakai Simmermanniga,
Rahvakultuuri Keskuse näituse “Pärand elab!” avamine. www.sibulatee.ee; www.muusa.ee
5.-8.08. Tõrva Tule–Päevad. Tõrva, Valgamaa. Kultuurinädalasse mahuvad kultuuripäevad
“Las jääda ükski mets”, Tõrva linnapäevad ja Tõrva Loits - suve suurim tule, vee ja muusika
vabaõhuvaatemäng. www.torva.ee
5.-9.08. Euroopa meistrivõistlused maanteerattasõidus. Tartu kesklinn. Neli põnevat
päeva toovad Tartu linnaringidele pedaalima sajad ratturid kümnetest Euroopa riikidest.
Võisteldakse naisjuunioride, meesjuunioride ning naiste ja meeste U23 vanuseklassides. Igale
vanuseklassile toimub kaks võistlust, üks eraldistardist ja üks grupisõit. www.roadec2015.ee
5.-23.08. Suvi Luke mõisas. Luke mõis, Nõo vald, Tartumaa. Luke mõisas toimub ka sel suvel
mitmeid kontserte, teiste seas astuvad sel augustil üles ka Koit Toome ja Jorma Puusaag ning
Curly Strings. www.lukemois.ee
5.-29.08. Kontserdid ja teatrietendused Hansa Hoovis. Hansa Hoov, Tartu. Augustikuus
on võimalik osa saada mõnusatest kontsertitest ja teatrietendustest, kus elamusi pakuvad
erinevad tuntud Eesti artistid, näiteks Swingers, Rein Rannap ja Maarja, Lauri Liiv ja Luisa
Värk, Anne Veski, Metsatöll, Ott Lepland ja paljud teised. www.hansahoov.ee
6.08. Smilers unplugged Mooste Folgikojas. Mooste, Põlvamaa. www.moostemois.ee/
moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=373
6.08. Tondisaaresimman. Võrtsjärv. Väljasõit kell 17.00 Limnoloogia jaamast. Ülesõit
maksab 5 €, Algus kell 18.00 Tondisaarel. Esinevad - Nõo Vanatantsuklubi, Rannu rahvamaja
naisrühm Kati, Lõõtsamehed, Simmanirahvast tantsitab Kadri Laube. Võta kaasa hea tuju ja
piknikukorv ning tule Tondisaarele! www.vortsjarv.ee
6.-9.08. Haanjamaa suitsusauna nädal. Haanja, Võrumaa. Haanjamaal on täna veel olemas
elujõuline suitsusauna traditsioon oma uskumuste, kommete, oskuste ja teadmistega ning
see julgustas meid seda jagama. Suitsusaunanädal on mõeldud inimestele, kes soovivad
aja maha võtta ja kulgeda loomulikult. Mõelda hetkeks olulistele asjadele ja tegeleda
„päris“eluga. Saunapäeval on saunalised kaasatud kõikidesse tegevustesse, mida tuleb ühel
saunapäeval teha: puude toomine, kütmine, vee tassimine. www.haanja.eu/sann
6.-9.08. Urmas Vadi autorilavastus „Kus sa oled, Juhan Liiv?” Liivi Muuseum, Naelavere
küla, Alatskivi vald, Tartumaa. Viimased mängukorrad. www.sibulatee.ee, http://muusa.ee/

6.-27.08. Muusikasuvi Antoniuse õues. Tartu. Kogu suve jooksul saab Antoniuse õues
neljapäevaõhtuti nautida eriti mõnusaid kontserte. Üles astuvad nii Eesti parimad muusikud,
näiteks Liisi Koikson & Raivo Tafenau bänd, Hardi Volmer & Singer Vinger, Koit Toome
& Jorma Puusaag, kuid ka külalised Brasiiliast. www.antonius.ee, www.facebook.com/
muusikasuvi
7.08. Mart Sanderi mononäidend ”Juhuslik nimetaja” Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Põlva
vald, Põlvamaa. http://www.kultuurikeskus.ee/
7.08. Alle-Saija Teatristuudio etendus ”Paradiisum” Alle-Saija Teatritalus. Kaagna küla
Kanepi vald Põlvamaa. http://alle-saija.wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc
7.08. Ansambel Smokie „The Very Best Of“. Viljandi. Maailmakuulus rokiklassik, ansambel
SMOKIE annab sel aastal Eestis ainulaadse kontserdi Viljandis.
7.-9.08. XXVII Kaika suveülikool Räpina Loomemajas ja selle ümbruses. Räpina, Põlvamaa.
www.rapina.ee
7.-9.08. Luunja Mõisapäevad. Luunja vald, Tartumaa. Luunja Mõisapäevade raames annab
Luunja Roosiaias 7. augustil kontserdi ka Jaan Tätte. www.kultuurimaja.luunja.ee
8.08 Võtikvere Raamatupidu. Iga aastane raamatupidu Võtikveres, kuhu tulevad kohale palju
kirjanikke ja raamatuhuvilisi. www.visitjogeva.com
8.08. Pikamaaujumise etapp üle Rõuge
Suurjärve. Rõuge, Võrumaa. www.rauge.ee
8.08. Tõrva Loits - ”Kilplaste tagasitulek”.
Tõrva, Valgamaa. www.tõrvaloits.ee
8.08. Tartu Ratsakooli karikasarja
finaal. Tartu. Kell 10 toimub avamine
koos ratsakooli õpilaste muusikalise
kavaga, pealtvaatajatele avaneb
ainulaadne võimalus kuulata imekaunist
väntorelimuusikat. Võistlemist alustavad
kõige nooremad õpilased juhtimisradadega, võistlus jätkub 60 cm ja 80 cm parkuuridega.
www.tarturatsakool.ee
8.08. Kalevipoja Kala- ja Veefestival. Traditsiooniline festival, kus on kohal kauplejad ja päeva
saadab tihe kultuuriprogramm. www.kasepaa.ee
8-9.08. Rahvusvaheline Vanausuliste Pärimuskultuuri Festival ”Peipus” Mustvee
Kultuurikeskuses.
9.08. Lasva rahvamaja näiteringi etendus ”Äärmiselt piinlik” Alle-Saija Teatritalus. Kaagna
küla, Kanepi vald, Põlvamaa. http://alle-saija.wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc
9.08. Vastseliina Linnuse jooks. Vana-Vastseliina, Algus mõisapargist, Võrumaa. Tegu
on Võrumaa pikamaa jooksusarja ühe jooksuga, mis toimub looduskaunil Piusa ürgoru
matkarajal. vastseliinalinnusejooks.wordpress.com

9.08. Balti karikavõistlused BMX krossis. Tähtvere BMX jalgrattakrossi rada, Tartu. www.
veloklubi.ee
9.08. Rõuge Triatlon. Rõuge, Võrumaa. www.triatlon.ee
14.08. Jõekääru kontsert. Valga, Valgamaa. Muusika, vesi ja valgus iseloomustavad Valgas,
Pedeli Jõekäärus toimuvat suvelõpu kontserti.
14.08. Seasaare Näitemängu Seltsi etendus “Toonekurg” Alle-Saija Teatritalus. Kanepi vald,
Põlvamaa. http://alle-saija.wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc
14.-15.08. Eesti hip-hop festival. Tartumaa Tervisespordikeskus, Rõngu vald, Tartumaa.
Iga-aastaselt toimub Elva lähistel hip-hop muusika nautlejatele Eesti Hip-Hop Festival.
Kahepäevane sündmus hõlmab endas muusikat, korvpalliturniiri, erinevaid võistlusi, mõõtu
võetakse ka breiktantsus ja vaba mikronfoni sessioonil. www.eestihiphopfestival.ee
14.-15.08. Etendus ”Täisring – indiaanlane mõisavalitsejaks!” Alatskivi loss, Alatskivi vald,
Tartumaa. www.alatskiviloss.ee
14.-16.;21.-23.08. Ugala teatri etendus Vereliin. Olustvere mõisa reheküün. www.ugala.ee
14.-16.08. Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo festival “Õhk ja vesi”. Valga, Valgamaa.
Teistest kultuuriüritustest selgelt eristuv ettevõtmine pakub kahe päeva jooksul reaalseid
tegevusi ja põnevust kogu perele – vanavaralaat, jõustruktuuride esitlused, sõjameeste
ja militaartehnika marss läbi linna ja näidislahing II maailmasõja ajast, lisaks erinevad
kontserdid. www.isamaalinemuuseum.ee
14.-16.08. Vene Filmi Päevad Peipsi ääres galeriis ambulARToorium. Sibulateel, Kasepää
küla, Peipsiääre vald, Tartumaa. Vene Filmi Päevadel saab näha häid filme, toimub tuleshow,
külla tulevad filmitegijad, avatakse uus fotonäitus ja palju üllatusi. Reedel Svjata Vatra
kontsert. https://www.facebook.com/events/636313923166365/
14.-27.08. Tartu Uus Teater: Odysseia. Tartu Uue Teatri esimene klassikalavastus, algtõukeks
Vana-Kreeka eepos “Odysseia”, kus kelmist kangelane seikleb 10 aastat Trooja sõjast koju,
puutudes kokku erinevate kultuuride ja metsikustega. www.uusteater.ee
15.08. Konkurss Eesti Kirjanik 2015 Liivi muuseumis. www.sibulatee.ee
15.08. Rukkimaarjapäev Hellenurme Vesiveskis. Hellenurme Veskimuuseum, Palupera vald,
Valgamaa. Traditsiooniline rukkijahu jahvatamine vesiveskis kivide vahel rukkimaarjapäeval.
Veski ekskursioonid kell 12 ja 13.30. www.veskimuuseum.ee
15.08. Kõlleste valla kodukandipäev: laat, võrride kross, pidu ansambliga ”Anmatino”
Krootuse mõisapargis. Kõlleste vald, Põlvamaa. www.kolleste
15.08. Alburahva Teatri etendus ”Trepikoda” Alle-Saija Teatritalus. Kanepi vald, Põlvamaa.
http://alle-saija.wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc
15.08. Eoste rahvalaat ja suvelõpupidu Eoste külas, Põlvamaal. Info: Andu Hanson, 5086789

15.08. Külastusmäng ”Unustatud mõisad” Mooste mõisa peahoones. Mooste, Põlvamaa.
www.moostemois.ee
15.08. Külastusmäng ”Unustatud mõisad” Sillapää lossis. Räpina vald, Põlvamaa. Info: Kersti
Murumets, 5207811.
15.08. Küüslaugufestival. Eesti Põllumajandusmuuseum, Ülenurme vald, Tartumaa.
Traditsioonilisel Küüslaugu Festivalil kaubeldakse kõikvõimalike küüslaugu toodetega
nagu näiteks küüslaugumoos, küüslaugukohv, marineeritud küüslauguvõrsed, küüslaugu
šokolaad, küüslaugu jäätis jne ning lisaks ka traditsioonilise Eesti käsitööga. Festivali
kultuuriprogrammis on tegevust ja rõõmu nii lastele kui ka täiskasvanutele ja toimuvad ka
mitmed konkursid, näiteks “Eesti suurim küüslauk”, “Kaunim küüslaugukübar” jne. www.
küüslaugufestival.ee
15.08. Lasva Laat. Lasva vald, Võrumaa.
15.08. Lasva Järve vee-, tule- ja muusika
vaatemäng. Lasva vald, Võrumaa.
15.08. Seto Külävüü kostipäiv ehk Setomaa
kohvikutepäev. Setomaa, Põlvamaa, Võrumaa. Kostipäiv on eriline: me ootame külalisi
taluõuedele, maitsma kohalikke roogasid kohalikust toorainest. Sel aastal avame 17 kohvikut
Lüübnitsast Luhamaani. Soome-ugri kultuuripealinna aastal saab igas kohvikus soome-ugri
hõngu tunda. Samas on ka sõir eriliselt au sees. Neid ja kindlasti paljusid teisi huvitavaid
kohalikke toite saab sel päeval Setomaa perekohvikutes mekkida. www.visitsetomaa.ee
15.-16.08. Theodor Lutsu Filmipäevad Palamusel. Iga aastane kohtumispaik filmihuvilistele,
näidatakse kino ja tehakse muud põnevat.
15.-21.08. E. Tamme nim Võru Puhkpillifestival. Võru, Võrumaa. www.tammefestival.com
16.08. Kanepi harrastusteatri etendus ”Majakavahi tüdrukud” Alle-Saija Teatritalus. Kaagna
küla Kanepi vald Põlvamaa. http://alle-saija.wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc 16.08.
Suveetendus “Sinise Daami mõtisklused”. Haanja vald, Rogosi mõis, Võrumaa. www.rogosi.ee
16.08. Põltsamaa Kohvikute päev. Mitmed kodukohvikud Põltsamaa linnas avavad oma uksed
külastajatele. www.visitpoltsamaa.com
16.08. Militaarpäev ja –Laat Põltsamaa lauluväljakul, www.pommiauk.ee
18.08. Kaunid Taevalae kontserdid Laiuse mäel. Eesti taasiseseisvumisele pühendatud
kontsert, esinevad ”Lindpriid”
18.08. Al.Th.von Middendorff 200. Hellenurme, Valgamaa. Hellenurme mõisniku,
maadeuurija, Peterburi Akadeemia akadeemiku Aleksander Theodor von Middendorff´i 200.
sünniaastapäev. www.palupera.ee, www.veskimuuseum.ee
19.08. Öölaulupidu. Puka, Valgamaa, www.valgamaa.ee
19.08. Paasapäev. Obinitsa, Võrumaa. Issandamuutmise püha ehk paasapäev on aasta
tähtsaim päev Mokornulga ehk Obinitsa kandi setode jaoks. Paasapäeva tähistamine algab
juba päev varem – paasapäeva eel on õhtune jumalateenistus ja ristikäik Obinitsa järve
äärde. 19. august ehk paasapäev algab hommikuse jumalateenistusega Obinitsa puukirikus,

millele järgneb söömaaeg lahkunud omastega nende kalmudel. Pärastlõunal on Obinitsa
sõbrad oodatud ühinema, et seto tantsu ja leelot nautida. Külalistel palume tulla väikeste
gruppidena ja austada kohalikke kombeid. www.visitsetomaa.ee
19.08 Õunapüha. Peipsimaa Külastuskeskuses Kolkjas tähistatakse õunapüha. Tartumaa. 19.
august on läbi aegade olnud Peipsimaa ridakülades laadpäev, mil eesti ja vene külade vahel
hoogne kauplemine käis. Sel aastal toimub Õunapüha laat taas! www.peipsimaa.ee
19.-22.08. Linnafestival UIT. Tartu. UIT on rahvusvaheline festival, mis avastab etenduste,
installatsioonide, tuuride ja kontsertide juhatusel Tartu linnaruumi, pannes meid märkama nii
uusi kui vanu, tavalisi ning eriskummalisi paiku ning seda, kuidas linn hingab ja kihab. www.
uit.ee
20.08. Sketchers Tartu poolmaraton, suvejooks ja -kõnd. Tartu. www.treenitus.eu
20.08. Lepa kirmas. Lepa küla, Võrumaa. Peale paasapäeva kogunetakse ka järgmisel
päeval, 20.augusti õhtul, Lepa küla kirmasele. Tavaliselt on see kirmas üks rahvarohkemaid –
leelotavad nii naised kui mehed. www.visitsetomaa.ee
20.08. Hobupäev, potisetode retke kokkusaamine. Seto talumuuseum, Põlvamaa.
Tutvustame hobuse olulisust tööloomana ajaloolisel Setomaal ning seeläbi ka setode elulaadi
ja suulist pärimust, mis seotud hobuse, kui kõrgelt hinnatud taluloomaga. Hobupäevale
tulevad Seto Suksu Seikluste hobused Heino, Semu ja Valge. Kohapeal on muuseumi hobune
Kaar’o. Õpetame, kuidas hobuste eest hoolt kanda ning kuidas neid vankri ette rakendada.
Avatud on vestlusring “hobune vanal Setomaal”. Töölaule esitab ja õpetab leelokoor
Kuldatsäuk. Lastele mängud ja meisterdamise õpitoad, vaadata saab filmi potisetode retkest
ning potivabrikus keraamikuga juttu puhuda.
20.08. Taarka Pärimusteatri lavastus „non-stop SETO“ Obinitsa külas, Kingo talu
heinaküünis, Võrumaal. Taarka Pärimusteatri uus lavastus „non-stop SETO“ uurib setondust
nii kohaliku elaniku kui ka kõrvaltvaataja pilgu läbi, püüdes ka kõige pühalikuimaid ja
tõsisemaid teemasid käsitleda läbi setoliku huumoriprisma. Algus kell 19.00. www.
visitsetomaa.ee
20.-23.08. Ökofestival Rohelisem elu 2015 Põlvamaa eripaigus. http://eco.polvamaa.ee/
20.-28.08. Jaan Tätte etendus ”Palju õnne argipäevaks!”. Alatskivi loss, Alatskivi vald,
Tartumaa. Reaalsuse ja groteski ning komöödia ja draama piirimail kõikuv lugu nooremas
keskeas paarist, Anettist ja Fredist, kelle abielu on seitsmeteistkümne kooselatud aasta järel
muutunud rutiinseks ja etteaimatavaks. Nii otsustabki välisreisile sõitnud Anett elule värskust
lisada ja toob kaasa üllatava “kingituse”. Tekib pöörane armukolmnurk või koguni nelinurk,
mis paneb proovile mitte ainult abielu vaid kõik traditsioonilised väärtused. www.poly.ee/
argipaev
21.08. ERSO kontsert Põltsamaa Lossihoovis – esinevad Rein Rannap ja Maarja-Liis Ilus ning
ERSO www.erso.ee
21.08. Vahemetsa Talu Teatritrupi etendus ”Maale” Alle-Saija Teatritalus. Kaagna küla
Kanepi vald Põlvamaa. http://alle-saija.wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc

21.-22.08. Tartu Muusikanädal. Tartu. Juba neljandat aastat järjest Tartus toimuv Tallinn
Music Weeki kahepäevane sõsarfestival toob endaga kaasa klubiõhtud ja päevased
kontserdid, bändikoolituse, töötubasid, pop-up plaadipoe ja palju muud põnevat. www.
kultuuriaken.tartu.ee
21.-22.08. Võru Linnapäevad. Võru, Võrumaa. www.voru.ee
21.-23.08. Rahvusvaheline Valga- Valka jalgpalliturniir. www.valga.ee
21.-23.08. 57. J. Gutmanni nim Võru Võrkpalliturniir. Võru, Võrumaa. www.voruvk.ee
22.08. Alle-Saija Teatristuudio etendus
”Paradiisum” Alle-Saija Teatritalus. Kaagna
küla Kanepi vald Põlvamaa. http://alle-saija.
wix.com/alle-saija#!teatrisuvi-2015/cnxc
22.08. Võrtsjärve tulemuusikaöö. Esinevad
Noorkuu ja Silver Sepp. Piletid müügil
Võrtsjärve külastuskeskuses ja Piletilevis. www.
vortsjarv.ee
22.08. Vaba Rahva Laul. Tartu Lauluväljak,
Tartu. Vaba Rahva Laul on traditsiooniline
iga-aastane Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele
pühendatud vabaõhukontsert, mis toimub
2015. aastal esimest korda Tartus. Sellel korral
lauldakse Jaak Joala ja Georg Otsa laule koos
tuntud artistidega. Kaasa teevad Rene Soom, Alen Veziko, Koit Toome, Saaremaa parimad
väiksed laululinnud Oliver Leppik ja Lisette Lemba jt. Laulev kontserdijuht on Ivo Linna. www.
vabarahvalaul.ee
22.08. Põltsamaa linna puhkpilliorkestri 150.juubeli aasta kontsert Põltsamaa lossihoovis,
www.visitpoltsamaa.com
22.-23.08. Tartu linna meistrivõistlused jalgrattasõidus. http://taaramaeklubi.ee/
22.-23.08. Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. Lüübnitsa, Põlvamaa. Suvised Setomaa saadused on
selleks ajaks kauplemisküpseks saanud. Aukohal on sibula- ja küüslauguvanikud ning kala.
Külalisel on võimalik kaasa osta käsitööd ja nautida laadamelu. Lastel on tore suuremate töid
ja tegemisi uudistada ning osaleda õpitubades. Algus mõlemal päeval kell 10.00. Laadalaval
kirju kultuuriprogramm erinevatelt kultuurikollektiividelt. www.mikitamae.ee
23.08. Balti Kett 26 . Balti keti aastapäeva tähistamine Karksi-Nuias. kultuurikeskus.karksi.ee
23.08. Kaevurite päev Piusa koobaste külastuskeskuses. Orava vald, Põlvamaa. www.piusa.ee
23.08. Rannu Vabadussõja mälestussamba taasavamine. Rannu kalmistu. Rongkäik rannu
vallamaja juurest kalmistule, pidukõned, Kaitseväe orkester, Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu
Meeskoor. Kell 16.30 Rannu rahvamajas Kaitseväe orkestri kontsert. www.vortsjarv.ee

23.08. IX Tartu Rulluisumaraton. Tartu. Skandinaavia ning
Baltikumi suurimal rulluisuüritusel ootavad spordisõpru
maratoni- ja poolmaratoni rada. Päev enne põhisõite on
ka kavas ka hoogne sprindivõistlus ning pere noorimatele
mõeldud lastesõidud. www.tartumaraton.ee
26.08. Põhjamaade Sümfooniaorkester ‘Erilisena
sündinud-Distant Light’. Vanemuise kontserdimaja,
Tartu. www.concert.ee/tartu
27.08. Valga Hariduskonverents. Valga, Valgamaa.
28.08. Tartu meistrivõistlused sõudmises. Tartu.
http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1425284086
28.08. Maarjapäev Petseri kloostris ja Radaja festival. Sigovo
küla, Põlvamaa, Võrumaa. Petseri kloostri suurpüha maar´apäiv ehk
maarjapäev on olnud oluline läbi aegade – selleks päevaks tullakse kõikjalt Petserisse kokku.
Peale kloostri pidustusi kogunevad setod ja nende sõbrad Radaja külas asuva muuseumi
õuele, et pidada kirmaselaadset üritust Setomaa Perridõ Kokkotulõk. Siis laulavad ja
tantsivad paljud leelokoorid mõlemalt poolt kontrolljoont. www.visitsetomaa.ee
28.08. Kortermajade romantika – TÕNIS MÄGI kontsert. Võnnu kultuurimaja, Võnnu vald,
Tartumaa.
29.08. Kallaste kala- ja sibulalaat. Kallaste linn, Tartumaa. Kallaste Sibulalaat on toimunud
üle kümne aasta järjest ja sellest on väljakujunenud Peipsiveere üks suurimaid traditsioonilisi
suvelõpuüritusi. www.kallaste.ee
29.08. Vana Tallinn Gala. Vanemuise kontserdimaja, Tartu. Kontserdil tulevad ettekandele
katkendid nii bel canto meistrite Bellini, Donizetti ja Rossini säravast loomingust kui ka
Mozarti, Verdi, Wagneri ja Richard Straussi meistriteostest. www.concert.ee/tartu
29.08 Rahvarõiva tuulutamise päev Valgas, Säde pargis. Valga, Valgamaa. Hea võimalus
rahvariided selga panna ja tulla mõnusalt aega veetma. Mis on veel ühel suveõhtul
mõnusam, kui meeldivate inimestega suhelda, mõtteid vahetada ning laulu- ja pillimängu
kuulata. Lisaks väike laat, erinevad rahvamängud ja -tantsud ning õpitoad. www.valgalv.ee/
et/Linnakodanikule/Sundmused-2015/juulis-augustis-Valgas
29.08. Muinastulede öö Lobotka sadamas. Lobotka küla, Värska vald, Põlvamaa.
Muinastulede öö kandev idee on rõõm Läänemere rahvaste ühtsusest ja koostööst. Aga ka
suvest, mis selleks korraks taas meie õnnelikuks mälestuseks saab. Värska vallas tähistatakse
Muinastulede ööd ühiselt Lobotka sadamas, Värska lahe kaldal, pillimeeste mängu saatel ja
kohalikku toidukraami nautides. Algus kell 20.00. www.verska.ee/kalender
29.08. Tulede Öö: Ott Lepland. Vastseliina Piiskopilinnus, Võrumaa. Traditsioonilne suvelõpu
kontsertõhtu, kus lisaks heale muusikale saab nautida tuledes linnuse üle. Süttivad mitmed
lõkked, sajad küünlad ja tõrvikud. Peaesineja Ott Lepland duo. www.vastseliina.ee/linnus
29.08. Muinastule öö Ahja alevikus, järvedel. Info Külliki Poroson, 53727732

29.08. Muinastulede öö Pedeli jõekäärus (Marek Sadam ja Raimondo Laikre) Valga,
Valgamaa. Aastate jooksul on hakatud ka maismaa veekogude juures muinastulesid
süütama, kuna inimestele on tuli ja vesi alati positiivseid emotsioone tekitanud. Tule Sinagi,
et süüdata oma küünal, tõrvik või lõke. Algus kell 21.30. www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/
Sundmused-2015/juulis-augustis-Valgas
29.-30.08 Rahvusvaheline kirjandusfestival „Humanismi võimalikkusest loomariigi
äärealal“. Kavastu, Luunja vald, Tartumaa. http://www.kultuurimaja.luunja.ee/

Tehtud ja tulemas
Tehtud
• 1.-19. juunil toimus lõpptarbijale suunatud
„Tiksimies Tartu“ kampaania Lätis, mille raames
koostöös raadioga Skonto tutvustati lätlastele Tartu
ning Tartu ümbruse atraktsioone, üritusi ja suviseid
puhkusevõimalusi. Raadio Skonto hindas kampaaniat
väga edukaks, täheldades, et lätlaste huvi Tartusse
puhkama tuleku vastu on suur. Seda näitas aktiivne osalus
nii otse-eetri raadiosaates kui ka sotsiaalmeedia mängudes,
aga ka kuulajate tagasiside kampaania auhindadele. Auhinnad
olid välja pannud 15 turismiettevõtet ja atraktsiooni, mille kohta
jagati infot kampaaniakodulehel, raadioreklaamides ja Facebookis. Kampaania üks eesmärke
oli muuhulgas ka edasiste turundustegevuste jaoks otsekontaktide kogumine - veebimängu
tulemusel liitus ~250 lätlast 2 korda aastas välja antava Tartu ja Lõuna-Eesti võõrkeelse infokirja
saajate listiga.
• Tartu Konverentsibüroo ja Eesti ülikoolide esindajate õppereis Austriasse. 9.-10. juulil väisasid
Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu ja Eesti Konverentsibüroo
esindajad maailma üht edukamat konverentsiturismi sihtkohta Viini. Näiteks rahvusvahelise
organisatsiooni ICCA (International Congress and Convention Association) 2014. aasta andmete
kohaselt platseerus Viin konverentside korralduse poolest maailma linnadest Pariisi järel
teisele kohale. Statistika kohaselt võõrustades Viin sel aastal ühtekokku 202 rahvusvahelist,
ICCA kriteeriumitele vastavat konverentsi (assotsiatsiooni konverents, mis roteerub vähemalt
3 riigi vahel ning, mille osalejate arv on vähemalt 50 delegaati). Tartu oli 2014. aastal antud
nimekirjas pea 1600 linna seast 176. kohal. Eesti Konverentsibüroo korraldatud õppereisi
eesmärgiks oli tutvustada Eesti ülikoolide esindajatele Viini Turismiameti ja selle juures töötava
konverentsibüroo ning Viini Ülikooli juurde loodud professionaalse konverentsikorraldusfirma
arendustegevusi linna konverentsiturismi edendamiseks. Ülikoolilinn Viin on kindlasti heaks
eeskujuks Tartule, sest ka Viinis on oluliseks konverentside korraldamise initsiaatoriks ülikool
võõrustades aastas enam kui 350 riiklikku ja rahvusvahelist konverentsi. Viini Konverentsibüroo
hinnangul korraldatakse linnas kõige enam just 400-500 delegaadiga konverentse, mitte ainult
Viini edu ja võimekust arvestades enam kui 2 000 osalejaga sündmusi. Õppreisi rahastas Eesti
Konverentsibüroo ja EAS. Lisainfo: Kati Teppo, Tartu Konverentsibüroo tegevjuht, kati.teppo@
visittartu.com, tel: +372 744 1464

• Tartut on viimasel ajal külastanud mitmed ajakirjanikud üle terve Euroopa. Üks taolistest
külastustest puudutas näiteks ligipääsetavuse võimalusi liikumispuudega inimestele, millest
võttis osa 8 Saksamaa reisikorraldajat. Saksa ja Austria reisikorraldajaid on Tartus käinud veelgi.
Septembrikuus toob pereturismi teemaline pressireis Tartusse Soome ajakirjanikud. Sel suvel
on Tartut külastanud ka pisut eksootilisemate maade esindajad, näiteks Madridi televisiooni
saatesarja „MADRILEÑOS POR EL MUNDO“ tegijad, Rumeenia teleajakirjanikud ning augustikuus
on Tartusse tulemas Liechtensteini Global TV teleajakirjanikud. „MADRILEÑOS POR EL MUNDO“
on Hispaanias populaarne telesaade (vt ka telekanali 78 000 „laikijaga“ Facebooki kodulehekülge:
www.facebook.com/Madrilenosporelmundo), mis intervjueerib üle maailma eri paigus elavaid
hispaanlasi tutvustades samas ka nende uut elukohta ja sealseid kombeid. Saade oli eetris 14. juulil
ja seda on võimalik järele vaadata ka YouTube’ist: www.youtube.com/watch?v=xJyWfwHKz5A.
Saade valmis nii Tallinnas kui ka Tartus. Juulikuus Tartut väisanud Rumeenia teleajakirjanike
näol oli tegemist aga Rumeenia riikliku telekanali TV R2 populaarse reisisaate “Cap compas”
tegijatega. Saade on üks enimvaadatuid piirkonnas ning selle vaatajaskond ulatub ka Rumeenia
naaberriikidesse. Saate tegemiseks külastati lisaks Tartule veel Tallinna, Pärnut, Saaremaad ja
Haapsalu. Rumeenia teleajakirjanike saade läheb eetrisse septembrikuus. Seni võib vaadata
varasemaid saateid aadressilt www.tvrplus.ro. Lisainfo: Sille Siniavski, SA Tartumaa Turism
juhataja, sille.siniavski@visittartu.com, tel: +372 744 1464, GSM: +372 5326 9353
• Tartu linna uuendatud jalgrattakaart on abiks nii
kohalikele kui ka turistidele. Ajakohastatud kaart
aitab igal ratturil leida endale sobivaimad marsruudid
vastavalt oma sõiduoskustele ja -kogemustele.
Selleks on kaardil toodud marsruudid, kus saab
liigelda autoliiklusest eraldi ning marsruudid, mis
kulgevad enamjaolt rahuliku liiklusega sõiduteedel.
Lisaks marsruudi planeerimisele pakub kaart muudki
kasulikku teavet – näidatud on Tartus asuvad
remonditöökojad, kummipumpamise võimalused,
spordihooned ja -väljakud, laste mänguväljakud,
avalikud rannad ja noortekeskused. Kaardil on toodud
ka rattureid puudutavad liiklusnõuded. Jalgrattakaarti
saab tasuta infokeskuses, raekoja esimesel korrusel.
Kaart on leitav ka linna kodulehel: www.tartu.
ee/?lang_id=1&menu_id=6&page_id=25214. Lisainfo:
Mihkel Vijar, Tartu linnavalitsuse jalg- ja jalgrattateede
peaspetsialist, tel: +372 736 1281, Mihkel.Vijar@raad.
tartu.ee
• Lõuna-Eesti parimate pakkumiste ühisveeb on
avatud. Alates jaanipäevast on avatud Lõuna-Eesti
ühine pakkumiste veebikeskkond – pakkumised.
visitsouthestonia.com, kus Lõuna-Eesti ettevõtjad
osalevad oma nädalapakkumistega ning külastajad
saavad siit sooduskuponge erinevate Lõuna-Eestis pakutavate teenuste tarbimiseks. Uus
pakkumisi koondav netilehekülg on ettevõtetele hea ja kiire viis klientide arvu suurendamiseks
endale sobival ajal. Teisalt on piirkonda saabuvatele külalistele avanenud head võimalused
tarbida soodsamalt Lõuna-Eesti kohalikke tooteid ja teenuseid. Pakkumisi on nii toitlustuse,
majutuse, aktiivse puhkuse kui ka kultuurisündmuste vallast. Nädalapakkumiste veeb on jätk
aasta alguses ilmunud Lõuna-Eesti heade pakkumiste ja lugude raamatule, mida huvilised on
saanud juba aasta algusest endale soetada. Lõuna-Eesti lugude ja heade pakkumiste raamatut

mida on võimalik osta soodushinnaga Rahva Raamatu ja Apollo kauplustest ning Lõuna-Eesti
Selveritest ja turismiinfokeskustest või osta raamat otse veebist.
• Geopargi esimene ühisalgatus Rally
Estonia raames. Laupäeval, 18. juulil, toimus
Tartus auto24 Rally Estonia 2015 laval
omavalitsuste ühisalgatuse – geopark –
eestvedamisel ainulaadne kultuuriprogramm.
Geopargi ühisalgatusse kuuluvate Tartu- ja
Jõgevamaa piirkondade programm jättis oma
mitmekesisusega varju nii mõnedki suurüritused.
Lava vallutati üle 330 vabatahtliku esineja poolt
tervelt kuueks tunniks. Kultuuriprogrammi eesmärgiks oli ühiselt tutvustada valdade ja linnade
loodus- ja kultuuripärandit. Kella 14st kella 20ni kestnud põnev programm pakkus põhjaliku
ülevaate Tartu- ja Jõgevamaa valdade tegemistest ja võimalustest. Kultuuriprogramm pandi
kokku omavalitsuste ühisel algatusel ja koostööna ning lavale toodi piirkondade parimad
esinejad. Kogu programm oli vastavalt piirkondadele jagatud kuueks: Geopargi Kodavere kant,
Geopargi Vooremaa, Põltsamaa ja Kursi kihelkonna ala, Geopargi Linnutee ja Tähemaa, Geopargi
ürgmetsad ja veeteed, Geopargi Peipsimaa. Lisaks meelelahutuslikule kultuuriprogrammile oli
Tartu Vabaduse puiesteel 17. juulist 19. juulini avatud väljapaneku ehk EXPO ala, kus tutvustati
geopargi piirkonnas valmivad tooted ja pakutavaid teenused – nende hulgas olid esindatud
ka Valga militaarteemapark, Jääaja Keskus koos mammutitega, Tartumaa Spordiliit, erinevate
valdade käsitöölised, talutoodete müüjad, ehtekunstnikud ja palju teised. EXPO ala ning seal
pakutav osutus rahva hulgas väga populaarseks. Kolme päeva vältel külastasid lisaks Rally Estonia
huvilistele ala ka paljud kohalikud, kes toimuvat uudistama olid tulnud. Nii kultuuriprogrammi
korraldajad, esinejad kui ka EXPO ala rahvas lahkusid pühapäeva õhtupoolikul Tartu kesklinnast
positiivsete emotsioonidega. Konguta valda esindanud arendus-ja keskkonnanõunik Riina
Savisaar: „Saime palju kontakte ja toredate inimestega tuttavaks, kes elavad tegelikult väga-väga
lähedal üksteisele, aga siiani oleme olnud teineteisele justkui võõrad. Ühised koostööprojektid
aitavad super hästi kaasa edaspidi asjade elluviimisele, sest kõigil on midagi, mida teistel ei
ole ja seda jagades rikastame üksteist ja oleme jälle palju paremad“. Lisainfo: Kaidi Randpõld,
Vooremaa Geopargi projektijuht, kaidi.randpold@tartuvv.ee, GSM: +372 534 02 667, http://
jaaaeg.ee/geopark/

Tulemas
• Seto Külävüü kostipäev toimub sel aastal
15.augustil. Kostipäeva ettevalmistuseks ja
Setomaa toiduvaldkonna arendamiseks on
kohvikutevahelised kohtumised toimunud viiel
korral – märtsist juulini. Nendel kohtumistel
arutati selle päevaga seotud korralduslikke
küsimusi, kuulati loenguid ja valmistati koos
süüa. Viimati arutleti teemal „külalise teekond
kohvikus“ ja maaliti viitasid, et kohvikud metsade
vahelt paremini leitavad oleks. Kostipäeva
kohvikuid on sel aastal 17. Igas kohvikus pakutakse
kindlasti sõira ja mõnda elamust seoses soome-ugri kultuuriga. Kohvikute kultuuriprogrammid
on põnevad ning tegevust jätkub ka järgmiseks päevaks. Uuri lähemalt: www.visitsetomaa.ee

• Juba neljandat suve järjest toimub üritustesari “Ava Lava, Tallinn!”, mille raames 1.-2.
augustil avab Tallinna Raekoja plats oma lava Lõuna-Eestist tulnud muusikutele ja käsitöölistele.
Laadaplatsil saavad ettevõtjad esitleda ja müüa oma käsitööd, disaini ning kohalikke toidutooteid.
Ühtlasi on Raekoja platsis ka turismiinfotelk, kus tutvustatakse Lõuna-Eesti puhkamisvõimalusi
ja jagatakse turismiinfot. Suuremat tähelepanu pälvivad seekord Valgamaa ja Otepää piirkond
ning Jääaja Keskus koos Geopargi piirkonnaga. Täpsema info ja kultuuriprogrammi leiab ürituse
kodulehelt: http://avalava.ee/louna-eesti/

Midagi uut ja põnevat
• Peipsi järve ääres Varnjas avati juunikuus uus majutusettevõte - Mesi Tare kodumaja. Peipsi
järve ääres Varnja vanausuliste külas on võimalik majutuda autentses, tõelises vanausuliste
kodumajas Mesi Tare. Puhkamiseks on majas 2 tuba, kuhu mahub ööbima 4 inimest. Soovi
korral on võimalik lisada ka lisavoodi. Majas on kööginurk kõigi vajalike seadmetega sooja söögi
valmistamiseks. Mesi tare pakub oma külalistele veel paadirenti ja -reise. Talvisel ajal on võimalik
proovida seiklussafarit ja kalameeste transporti - karakatitsat. Soovi korral saab tellida külaelu
tutvustavat matka hobuvankris. Lisainfo: Mesi Tare kodujama, +372 518 1125, http://mesitare.ee/
et/
• Rahingel valmis etenduste ja kontsertide korraldamiseks kuppelmaja. Tähtvere valda Rahinge
ekstreemspordikeskuse juurde ehitati umbes 580-ruutmeetrise sisepinnaga kuppel etenduste
ja kontsertide korraldamiseks. Ligi 42 000 eurot maksma läinud poolkera on ainus omalaadne
Baltikumis. Poolkerakujulise ehitise erilisus seisneb selles, et väljast vaadates tundub kuppel üsna
väike, kuid tegelikult majutab koos lava ja pinkidega kuni 200 ning spetsiaalse tribüünpinkide
korral koguni 400 inimest. Uudseks küljeks võrreldes teiste lavadega võib olla omapärane
akustika ning valguse peegeldus, millega peavad kõik tulevased esinejad arvestama. Lisainfo:
Rahinge Ekstreempark, info@rahinge.ee, www.rahinge.ee
• Elvas avati seikluspark. Juulikuus avati Elvas seikluspark, mille kõige adrenaliinirohkemaks
atraktsiooniks on 11,5 m kõrguselt alguse saav õhusõit üle Verevi järve ja tagasi: kokku 800 m
vabalaskumist vee ja taeva vahel, mis on Baltikumi üks pikimaid. Seikluspargi stardipaigaks
ja teeninduskeskuseks on Verevi motell, mille ees paikneb ka lastele mõeldud tillurada ja
täiskasvanute harjutusrada ehk esimene rada, mille kõrguseks on 1,5-4 m. Lisaks neile on pargis
veel ka teine (kõrgus 4-8 m) ja kolmas rada (kõrgus 11,5 m). Kõiki Elva seikluspargis olevaid radu
iseloomustab lõpusõit, mis näiteks tillurajal on umbes 10 meetrit ja teisel rajal 70 meetrit pikk
ning kolmanda raja lõpust on võimalik võtta unustamatu sõit üle Verevi järve. Radadele toovad
põnevust ka pikad, kuni 30-meetrisele rajale välja mõeldud seiklusmängud. Erinevalt teistest
Eesti seiklusparkidest pakutakse Elvas ettetellimisel ka võimalust rentida GoPro kaameraga
kiiver ning droon, et läbitud seiklus mälestuseks jäädvustada. Seikluspargi radade läbimiseks
kulub keskmiselt 1,5-2 tundi ning kõiki seiklejaid on juhendamas ka instruktorid. Lisainfo: Elva
Seikluspark, tel: +372 745 7084, www.facebook.com/elvaseikluspark
• Tartus Rüütli tänaval avati juulikuu esimesel nädalal uus kohvik - Krempel. Kohvikut
iseloomustav avatud köök annab hea võimaluse kõikidel külalistel osa saada kokkade põnevast
tööst. Praegu pakub Krempel hommikusööki, mis võib iga päev natukene muutuda, kuna kokad
lasevad köögis fantaasial lennata. Ülejäänud päeva toimib Krempel klassikalise kohvikuna, kus
pakutakse maitsvaid kooke ja kohvi. Tulevikus on plaanis kohviku külalistele pakkuma hakata ka
õhtusööki. Ehkki kohvikul puudub väliala, on kõigil soovijail võimalik kasutada sisehoovi, sest
Krempel teeb koostööd Edisoni baariga, mis korraldab muu hulgas hoovis õuekontserte. Lisainfo:
Kohvik Krempel, www.facebook.com/KrempelKohvik

• Katamaraanirent Emajõel. Suveperioodil on võimalik rentida katamaraan Emajõel
seilamiseks. Tegevust jätkub nii suurtele kui väikestele, piknikupidajatele, kalastajatele kui ka
loodusevaatlejatele. Lühema matkaga jõuab tutvuda Emajõe võludega, kuid võimalik on ette
võtta ka pikem avastusretk, mille jooksul saab sõita Peipsi või Võrtsjärveni välja. Katamaraani
rent on avatud 01.05 - 30.09 ja ainult ettetellimisel ning seda on võimalik rentida nii kapteniga
kui ka ilma. Katamaraan asub Emajõel Tartu Karlova sadamas. Lisainfo: info@flowboat.ee, +372
58 58 8800, www.flowboat.ee
• Viljandi kesklinnas toimuvad veel kuni 25. augustini iga päev kell 13.00 giidituurid.

Emajõe Lodjaseltsi tegemised maal ja veel
Seekord teeme juttu Liisa-Lota Kaivoga Emajõe
Lodjaseltsist. SA Lõuna-Eesti Turism käis uurimas,
millega Lodjaselts hetkel tegeleb ning mis
on nende tulevikuplaanid. Intervjuu viis läbi
praktikant Maarja Laas.
Lodjaselts loodi 2004. aastal ning aastate
jooksul on Lodjakojas toimunud palju huvitavat.
Millised on 3 kõige edukamat Lodjaseltsi projekti
või saavutust?
Olulisimaks saavutuseks võib ehk pidada seda, et taaselustatud ja inimeste teadvusesse on
toodud vahepeal juba unustuse hõlma vajunud Peipsi lodi – siinsetele vetele ainuomane,
maailmas unikaalne laevatüüp. Lisaks laevade valmisehitamisele on Lodjaselts oma laevu
ka edukalt rakendanud. Seda nii turismi kui hariduse vallas väärtustades kohalikku loodust ja
kultuuripärandit. Oleme Eestis vist ainuke ajaloolisi laevu ehitav ühing, kes end laevade abil
aastaringselt ära majandab.
Teiseks saavutuseks võib pidada siseveelaevanduse arendamist üldiselt. Lodjaselts on üsna suure
panuse andnud, et Eesti järve- ja jõelaevandusel on jätkuvalt elu sees ja et huvi selle vastu aina
kasvab. Ning et Tartut tuntakse sadamalinnana. Kuigi järv siia ei paista, on tegu Euroopa ühe
suurima järve ajaloolise kesksadamaga. Ja nagu öeldakse – kaader määrab kõik. Lodjaselts on
aidanud püsida ka EMA Merekooli Tartu osakonnal, saates sinna igal aastal uusi kursante. Nn Tartu
merekool on ainuke koht Eestis, kus koolitatakse sisevete laevajuhte (juba viimased 60 a). Sellise
kvalifikatsiooniga inimesed on Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi reisilaevanduse arenguks hädavajalikud,
sest sisevete reisilaeva ei tohi juhtida ei väikelaevajuhi ega merekapteni paberitega.
Viimase aasta suurprojektiks on ajalooliste raudlaevade päästmine. See ei olnud meil varem
plaanis, aga mullu kevadel otsustasime kiirelt, et ei ole mõtet uusi ajalooliste laevade koopiad
ehitada kui samal ajal olemasolevaid vanu raudlaevu vanarauaks viiakse. Ka need on ajaloolised
laevad ja väärivad uut elu.
Üheks uueks Lodjaseltsi tegevuseks on ka Sisevete Saatkonna arendamine. Mida Sisevete
Saatkond endast kujutab ja mida talle tulevik toob?

Sisevete Saatkonda oleme praeguseks arendanud veidi üle aasta. Selle aluseks olev praam on
Eesti sisevete vanim laev, mis ehitati 100 a tagasi süvendajaks Peipsi2. Hiljem ehitati see ümber
kiirlaevade tankimiskohaks ning veel hiljem Eest-Vene piiripunktiks, mis lõpuks siiski ei leidnud
rakendust. Kui Ropka sadam lõpetas mullu kevadel tegevuse, otsustasime kodusadamata jäänud
ujuva piiripunkti ja reisilaev Vanemuise vanarauasaatusest päästa ning neile mõistliku rakenduse
leida. Selliseid suuri raudlaevu utiliseerida on lihtne, aga sama suuri uuesti ehitada on tänapäeval
väga kallis ja keeruline. Nii suuri uusi raudlaevu ei saa enam terves tükis merelt Peipsile lohistada
– näiteks Vanemuine lohistati 1964. a Narva kosest mööda Vene poolelt - need tuleb siin kohapeal
valmis ehitada.
2012. a korraldas Tartu linna arhitektuuriosakond Emajõe ideevõistluse. Võitsime selle ettepanekuga
rajada Emajõele ujuvlava, mida saaks liigutada ning kasutada vahepeal kas supelmaja, kohviku,
saunaSPA või õuesõppeklassina, sõltuvalt aastaajast. Selle peamine seisukoht oli plaanitud
Kalevipoja kuju juurde, kus see ei segaks laevatamist, asuks ilusas Emajõe lõigus roheluse keskel
ja kus paiknesidki ajalooliselt supelmajad. Piiripunkti ümberehitamisega Sisevete Saatkonnaks
ongi see plaan juba osaliselt realiseerunud. Asukoht on väga lahe – asume kesklinnas ja metsikus
looduses korraga! Oleme Sisevete Saatkonda mullu suvest kasutanud lodja ja viikingilaeva
linnasadamana ning vaheldumisi ehitustöödega testinud siin väga erinevaid üritusi - kontserte,
ujumisvõistlusi, seminare, koolitusi, kalapüügi- ja laevamudelite õpitubasid, pidusid. Hiljutistel
hansapäevadel olime pealavaks ja lisaks väiksematele kontsertidele võõrustasime oma katuselaval
tervet sümfooniaorkestrit. Muusikud jäid väga rahule ja kaldale paigaldatud tribüünidelt nautis
galakontserti ligi 700 inimest. Järgmine siht on kohviku käivitamine. Plaanime elus kaladega
sumpa, välikööki kalade suitsutamiseks ja grillimiseks ning sisevete erinevatest kohtadest pärit
söögi- ja joogipoolist - näiteks Räpinast käsitööõlut ja –veini, soost jõhvikaid, Peipsi äärest sibulaid
jt aiavilju. Et esile tõsta veeteid, kuhu siit pääseb. Külastajad saavad ka siia vett mööda tulla.
Juba lähikuudel loodame Sisevete Saatkonna kohviku igapäevaselt avada. Selle aasta kaasavasse
eelarvesse esitasime ujuva ujula idee – et linna abiga rajada siia juurde ristkülikukujuline ujuvate
servapontoonidega ja võrgust põhjaga jõebassein. Pärast tunnelkollektori valmimist on Emajõgi
kesklinnas täitsa puhas ja ujutav. Linna keskväljakust kahe minutilise jalutuskäigu kaugusel asuv
ujumisvõimalus looduslikus veekogus on vägagi eripärane ja äge. Sellist võimalust ei ole üheski
suuremas Eesti linnas. Kes leiab, et see on väärt mõte, võiks seda oktoobris toimuval hääletusel
toetada!
Sel aastal täitus lodi Jõmmu 10. sõiduhooaeg. Milles seisneb lodja fenomen? Mis marsruutidel
lodi põhiliselt sõidab?
Meie kogemus näitab, et edu on loota siis, kui pakud
reisijatele midagi, millest ise vaimustud ja millest isegi
hea meelega osa saaksid. Olgu see siis füüsiline
keskkond, suhtlus, toit või kultuuriprogramm. Lodja
kuju on üsna naljakas – juba see teeb inimestel tuju
heaks. Jõmmu on lahe laev iga ilmaga. Ilusa ilmaga
saab laial katusel lesida, rajuilmaga jälle avaras
trümmis sooja pliidi ees istuda. Reisijad tunnevad
end siin seikluslikult aga samas ka mugavalt ja
turvaliselt. Meeskonnaliikmed on meil kõik väga
vahvad ja nad ei ole reisijatest kuidagi eraldatud.
Oskavad rääkida nii laevast kui ümbritsevast. Nii tekib
reisijatel alati meeskonnaga mõnus suhtlus. Lodjaga
on meil väga tihe sõidugraafik ja peame meeskondi

vahetama, et nad jaksaksid kõigile külalislahkust jagada. Lodi Jõmmu on seni ainuke reisilaev
sisevetel, mis seilab nii Emajõel, Peipsil kui ka Võrtsjärvel. Reisijate arv on 10 a kestel olnud
kasvavas trendis, viimastel aastatel kuskil 13 000 reisijat aastas. Mõni aasta tagasi, kui meil olid
suuremad KIKi projektid ja tegime koolidele looduslodja reise kuues maakonnas, oli külastajate
arv isegi 15 000. Sõidud varieeruvad tunniajasest kuni mitmepäevaste reisideni, regulaarsust eriti
polegi, suurem osa sõite on rätsepatöö. 2/3 on ettetellitud reisid, enamus nendest ettevõtete ja
asutustega. Vabadele aegadele planeerime temaatilised piletireisid. Kevadeti teeme suurvee-,
linnulaulu- ja tähevaatlusreise, suvel pikemaid jõe- ja järvereise ning nahkhiirevaatlust, sügisel
jälle tähevaatlust, aga ka jõhvikareise Suursoosse. Gruppidega käime sageli Piirisaarel (1.5 päeva).
Jõmmul saab ka ööbida. Sage marsruut on ka Tartu ja Suursoo Looduskeskuse vahel (u 4 h).
Mis on kõige huvitavam seltskond, kes lotja külastanud on? Mis emotsioone ja elamusi nad
sõidult said?
Üldjoontes on meil väga toredad külalised. Välisturistile me otse ei turunda, sest meil ei ole praegu
üksi või grupiga reisivale välisturistile sobivaid tooteid pakkuda. Aga välismaalasi satub lodjale
palju – erinevate asutuste, ülikoolide ja ettevõtete külalistena. Me ei teagi alati, kust nad pärit
on. Aga on tuldud Tallinna lennujaamast otse lodjale, et seilata Suursoo parvemajadesse sauna
ja ööbima. Mullu helistasid sakslased ja teatasid, et saabuvad Tartusse omal käel rongiga ning
tahaksid tulla lodjasõidule. Lodjal oli parasjagu vaja sõita Suursoost Tartusse. Korraldasime neile
ka bussitranspordi rongijaamast hotelli ja pärast lodjale. Ise imestasime, et mis välismaalased
need sellised on, kes omapäi rongiga Tartusse reisivad. Hiljem selgus, et tegemist oli Rail Balticu
inseneridega, kes olid kogu olemasolevat trassi Saksamaalt Tallinnasse ise läbi sõitmas ja tahtsid
teha väikest kõrvalepõiget. Sel reisil juhtus lodjal olema ka käsitööõlut ja vobla, millest nad olid
vaimustuses. Hiljem saatsid meile tänukirja, et lodjareis oli nende reisi vaieldamatu kõrghetk!
Mitmeid aastaid on jõulude aeg veetud Jõmmu Raekoja platsi inimestele vaatamiseks. Kuidas
sai see vahva idee alguse? Millega lotja transporditakse ja kuidas see välja näeb?
Idee pärines Tarmo Ladvalt, kes korraldas kunagi Jõululinna. Meie läksime plaaniga kaasa, et täitsa
hull ja naljakas mõte, teeme ära! 2009. aastal viisime esimest korda lodja Tartu Raekojaplatsi ja
rahvast käis tõesti palju, huvi oli suur. Ei tea, et sellist asja kusagil mujal tehtud oleks - esimene
Jõululodi oli isegi BBCs. 2010. a olime uuesti, siis kauem - jaanuari keskpaigani ja tegime hoolsamini
statistikat - Jõululotja külastas ca 15 000 inimest 52st eri riigist. Tartus talve ajal! Jõululotja on
kutsutud isegi Tallinna Raekoja platsile, aga sinna me hästi ei mahu sõitma. Transport Tartu linna
piires on suhteliselt lihtne võrreldes lodja vedamisega näiteks Kundasse või Pärnusse, mida me
ka teinud oleme. Pärnus käisime 2010. a rahvusvahelistel Hansapäevadel ja pärast seda ümber
Läänemere Eesti ajalooliste laevade kultuuridessandil, 2009. käisime läbi Peterburi Novgorodis
hansapäevadel. Tavaliselt toimuvad sellised eriveod öösiti. Aga möödunud jõulude ajal vedasime
lotja päeva ajal, kuna öösiti oli üks tänavalõik täis pargitud. Päevasel ajal oli seda suure paksu
lodja pugemist mööda kitsaid linnatänavaid ikka üsna naljakas vaadata. Mitte ainult mul, ma
arvan, et kõigil, kes nägid.
Lisaks kuuluvad Lodjaseltsile viikingilaev Turm ja raudlaev Vanemuine. Mis lood nendega
kaasas käivad?
Lodjaselts plaanib ehitada aegrida laevadest, mis on Emajõe peal aegade jooksul sõitnud.
Kui lodi oli kasutusel kõige pikema aja jooksul (ca 600a), siis viikingilaev kui kõige muistsem
laevatüüp on selle rea algus. Turma ehitasime 2008. a kevadel ja võtsime aluseks Eestile lähima
viikingilaevaleiu, mis oli Soomes Lapuris. Kuu aega pärast ehituse algust leiti Salmest esimene

viikinglaevavrakk. Oleks Eesti laev varem leitud, oleksime muidugi ehitanud Salme laeva järgi,
kuid olime juba ehitusega alustanud ja tegime algse plaani järgi lõpuni. Turma lasksime vette
2009. a kevadel ja tema esimeseks ülesandeks sai laulupeotule kandmine Võrtsule ja selle
saatmine edasi kuni Tallinnani. Turmaga on teistmoodi sõita, kui lodjaga – laev ise on väga ilus,
oled veele lähemal, saad proovida sõudmist, mast käib kiirelt üles-alla ja hea tuulega saab isegi
Tartus viikingite moodi purjetamist proovida.
Reisilaev Vanemuise kohta olen kuulnud arvamusi, et mõttetu ettevõtmine on hakata sellist ronti
remontima. Teemaga kursis olevad inimesed ilmselt nii ei arva. Vanemuisel kapitaalremonditi
2002 aastal kere alumine pool ning strateegiline osa tema kerest on heas seisus – me ei ostnud
põrsast kotis vaid tegime enne ostu põhjalikud keremõõdistused. Kehvas seisus olid vahetekid
ja nende parandamisega on keevitajad nüüd lõpusirgel. Veel sel suvel on plaan liivapritsidega
värv ja rooste maha võtta, laev uuesti värvida ning vette tagasi lasta. Esialgu on plaan kasutada
Vanemuist ujuva õppeklassina – Noorte Jõe- ja järvehuntide akadeemiana, kus toimuvad nii
huviringid Tartu lastele kui haridusprogrammid kaugemalt tulnud kooligruppidele. Loodame, et
mõne aasta pärast avaneb võimalus taotleda toetus Vanemuisele mootorite hankimiseks. Oleks
lahe, kui Vanemuine ja suur lodi oleksid Eesti Vabariigi 100. aastapäeval sõidulaevad. See annaks
hea tõuke reisilaevanduse arengule Peipsil, tooks rohkem reisijaid eurotoetustega ehitatud
uhketesse sadamatesse ning võib-olla oleks siis isegi põhjust pingutada Peipsi lääne- ja idakalda
vahelise laevaliikluse avamise nimel.
Millised on Lodjaseltsi tulevikuplaanid? Kuidas näete
Lodjaseltsi tegemisi 5. või 10. aasta pärast?
Kõige suurem hädavajadus on sadama järgi. Laevu on
meil juba omajagu ja neid tuleb juurde, aga korralikku
sadamat nende hoidmiseks ja hooldamiseks jätkuvalt
ei ole. Oleme mitmel korral selleks tulutult toetust
taotlenud. Meil on hetkel ajutised, omavahenditest
rajatud hooned ja sadamarajatised, nagu näiteks
lodjaehitushall, laoruumid ning mullu sügisel ehitatud
slipp, kuhu nii Vanemuine kui Pegasus said remondiks
välja tõmmatud. Lodjakoja sadamast käib aastas läbi
ca 8000 reisijat ning neil on laeva oodates võimalik
kasutada vaid kuivkäimlaid. Eesti suuruselt teises linnas on
see ikka pisut veider olukord. Õnneks on meil lodjas ja nüüd ka
linnasadamas Sisevete Saatkonnas korralik WC. Kunagi panustasime
palju aega, energiat ja raha Lodjapargi projekteerimisse lootuses saada selle
väljaehitamiseks eurotoetust. Lodjapark oleks kui Lennusadama väiksem analoog, mis tutvustab
siseveelaevanduse ajalugu, kuid mille põhiatraktsioon erinevalt Lennusadamast oleks ajalooliste
laevade taasehitamise näitamine. Kahjuks tol hetkel, 2010. aastal, me projektile toetust ei saanud.
Nüüd loodame seda plaani ellu viia etappidena. 5. a pärast peaks uus suur lodi olema juba vees
ja saame uute laevaehitusprojektidega tegeleda.
Rohkem infot Emajõe Lodjaseltsi ja laevade kohta leiad:
MTÜ Emajõe Lodjaselts
www.lodi.ee
info@lodi.ee
tel + 372 555 99 100
Ujula 98 Tartu

