Uudiskiri · Mai 2010

Head lõunaeestlased!
Esmalt tahame teid tänada soojade sõnade eest aprillikuu uudiskirjale. Aitäh teile!
Ent pikalt me loorberitele puhkama ei jäänud ning juba ongi teie ees maikuu uudiskiri. Ikka selleks, et Lõuna-Eesti turismiuudised leviksid ja siia aina enam huvilisi
teed leiaks.
Uudiskirjast leiate teavet Lõuna-Eesti maakondades toimunud ning toimuma
hakkavatest sündmustest, põnevamatest ettevõtmistest, toodetest, teenustest
ning paljust-paljust muust. Ka teie, head lugejad, saate siin oma panuse anda – kui
teate mõnest huvitavast turismisündmusest või -uudisest, andke sellest meilegi
märku!
Saabunud kevade puhul soovitame teil nüüd aga hoolsalt kasepuid uurida – kui
pungad veel hiirekõrvus pole, tasub puust kasemahla välja meelitada. Oli see ju
vanal ajal igakevadine jook, mis oli seda magusam, mida külmem tali seljataga. Sel
aastal on kasemahl vist suisa mee maiguga...
Linnulaululist kevadet!
Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism

Maikuu numbris:
• SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised
• Maakondade tegemised ning põnevamad sündmused
• Võrgutav Sibulatee kutsub pilliroost saart ehitama!
• Kõikide mudilaste ja veidi suuremategi rõõmuks avab 1. juunil 
Jõgevamaal oma väravad uus mängumaa Vudila
• Lubage esitleda Eesti ainsat mahetoitlustajat – Pühajärve Spa & Puhkekeskus!

Uut ja huvitavat sihtasutuselt
• Kristi Kass käis aprilli keskel viiendat aastaaega
– tulvavete üleujutusi – Soomaal oma silmaga
kaemas. Seal on just Halliste ja Raudna alamjooksu aeglane äravool regulaarsete üleujutuste
põhjustajaks ning veetaseme kõikumise absoluutne amplituud on seal ulatunud isegi kuni
5,7 meetrini. Võrreldes suvise madalseisuga
kerkis veetase tänavuse suurvee ajal ligi neli
meetrit, mis on selle kümnendi rekord.

• 15. aprillil said Tartu loomemajanduskeskuses taas kokku Lõuna-Eesti turismiarendajad. Sedapuhku arutleti välisturunduse teemadel. Kuna aga keskkond
nõnda inspireeriv oli, ei piirdutud üksnes varem kokkulepitud teemadega ning alguse said mitmed uued ideed, mis lähemas või kaugemas tulevikus loodetavasti
ka konkreetsemat kuju võtma hakkavad. Loomemajanduskeskuses soovitame aga
koosolekuid pidada teistelgi!
• 22. aprillil tehti Moskvas sealsetele reisikorraldajatele ettekanne Lõuna-Eesti üritustest ja suvistest lõõgastusvõimalustest. Lõuna-Eestit kui atraktiivset reisikohta
koos maaliliste fotodega tutvustas Eesti turismiesindaja Moskvas Tõnu Steinberg.
• 22. ja 23. aprillil käisid Lõuna-Eesti turismiarendajad, sh Kristi Kass, õppereisil Lätis. Reisi vältel külastati põnevaid sihtkohti, mis jäävad Lõuna-Eesti ja Põhja
Läti ühisprojekti „Tour de LatEst“ marsruudi lähedusse. Reisil osales 30 LõunaEesti turismi ja nimetatud projektiga seotud inimest. Lätlased väisavad sama
projekti raames Eestit septembris. Lisainfo projekti koordinaatorilt Margit Särelt
margit.sare@ctc.ee.
• Et aegajalt on värskenduskuurid igati omal kohal ja suisa vajalikud, otsustasime
seda teha ka meie. Sestap peaks lähiajal valmis saama sihtasutuse uus koduleht,
mis senisest lihtsamalt teieni kõik Lõuna-Eesti turismiga seonduva tooma peaks.
Ka plaanime kaasajastada oma sümboolikat, et ikka rohkem välisturiste Lõuna-Eestisse meelitada. Vaid veidike kannatust veel!
• Peagi ilmub Postimehe lisana Arteri vahel eriväljaanne „Puhka Eestis!“, kuhu
kõik maakonnad on oodatud end tutvustama, ka SA Lõuna-Eesti Turism lööb
kampa. Eriväljaandest võib mh lugeda Lõuna-Eestis rattaga seiklemisest. Lisainfot
saab Postimehe müügijuhilt Indrek Torilt tel 739 0383, indrek.tori@postimees.ee.
Kohe-kohe tulemas
• Mais kohtuvad SA Lõuna-Eesti Turism partnerid,
kellega arutatakse muutunud seadusandlust ja viiakse
põhikiri Riigivara seadusega vastavusse.

Aprill Lõuna-Eestis
Messid
• 9.-11. aprillini peeti Tallinnas Kristiine
Keskuses sauna- ja spaamessi, kus Setomaad
esindas Värska Sanatoorium.
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Muud asjalikud tegemised
• 13. aprillil peeti Jõgevamaal koolitusseminar „Maaturismiettevõtja tulemuslik
internetiturundus“.
• 16. aprillil toimus Valgamaal Puka kultuurimajas koostööalane ligi 60 osalejaga
teabepäev „Koostöö – tark valik,“ mille eesmärgiks oli anda ülevaade piirkonna
ettevõtlusest ning arutleda koostöö ja koostegemise võimalusi.

• 17. aprillil oli Tartu Lõunakeskuses Läänemaa Päev, mis viis Tartusse üle 300
läänlase. Lõunakeskuse purjede all tutvustati Läänemaa loodust ja kultuuri,
suvesündmusi ja külastuskohti. Tegemist oli Läänema Päeval küllaga, muuhulgas
sai uudistada ja katsuda purjelauatrenažööri, Optimist-purjekat ning maapurjekat.
Näha sai ka 10m purjega Katamaraanikooli purjekat. Näidati mitmeid Läänemaaga
seotud filme ning nädal hiljem Haapsalus toimunud Õudusfilmidefestival HÕFF
andis aimu, mida karta on.
• Global Nature Fund’i eestvedamisel ja Fondation de France’i finantseerimisel on
algatatud rahvusvahelised seminaride sarjad „Sustainable Development of Lake
Areas”, mille laiemaks eesmärgiks on leida lahendusi ja võimalusi paremaks koostööks erasektori, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja avaliku sektori vahel.
21.-25. aprillil toimus Bledis, Sloveenias sarjast järgmine töötuba „Sustainable
Deve-lopment in Lake Areas: Empowering Local Initiatives and Civil Society“, kus
Eestit esindas Angela Leiaru MTÜst Võrtsjärve Kalanduspiirkond.
• Setomaa jätkas aprillis traditsioonide elushoidmisega. Nimelt kogunes 26. aprillil
Värska Kultuuri-keskuses traditsiooniline tantsuklubi, kus õpiti üheskoos rahvalikke
tantse elava pillimängu saatel. Seekord tähistati ka rahvusvahelist tantsupäeva,
mistarvis kutsuti kohale mitmed tantsurühmad.

Elevuse tekitajad
• 10. aprillil peeti Jõgevamaal PartySafari V
– Kevade Jõgevamaal. Ürituse raames koguti
osalejatelt ligi 80 raamatut, mis nüüd pakuvad lugemisrõõmu Tallinna Lastehaigla lastele.
Viienda safari võitnud tiim „Profid“ otsustas
oma võidu – Rahva Raamatu kinkekaardid –
annetada samuti Tallinna Lastehaigla lastele.
• 17. aprillil anti Võrumaal start 5. Võhandu maratonile. Kokku osales 300 paatkonda. Lisaks eestlastele võtsid tänavusest maratonist osa Läti (14), Soome (5) ja
Leedu (5) paatkonnad. Pineval maratonil osalesid süstad, kanuud, kummipaadid ja
sõudepaadid, kokku 11 klassis. Järgmist, kuuendat Võhandu maratoni sõidetakse
tuleva aasta aprillikuu teisel poolel.
• Eesti Maastikuarhitektide Liit kuulutas 22. aprillil, ülemaailmsel Maa päeval,
välja eelmise, 2009. aasta maastikuarhitektuuri teo, milleks valiti kaheteistkümne
kandidaadi seast ülekaalukalt Tamula ranna-ala Võrus. „Tamula ranna-alal on
julge, huvitav ja kohta arvestav kujunduslahendus. Ranna-ala on omapärane ja
selge identiteediga paik, mis tõstab Võru linna elanike elukvaliteeti ning ka turismipotentsiaali,“ kommenteeris otsust Eesti Maastikuarhitektide Liidu juhatuse liige
Sirle Salmistu. Tamula ranna-ala projekti autor on maastikuarhitekt Andres Viitkar
maastiku-arhitektuuribüroost Artes Terrae OÜ.
• Valgamaal tõmmati aprillis joon alla konkursile „Valgamaa ettevõtluse auhind
2009”. Parimaks tootmisettevõtteks hinnati Sangaste Linnas AS, parimaks teenindusettevõtteks Pühajärve Puhkekodu AS, parima uustulnuka tiitli sai Valga Leivatehas OÜ ja ettevõtluse edendaja tiitel anti MTÜle Erivajadustega Laste Tugikeskus
Sinilill.

• Ka Viljandimaal oli aprill tegemisi täis, nii
avati Olustveres Leivakoda ning teater Ugala
pidas etendusi hoopistükkis vanas lennukitehases.
• Valgamaal algas sel nädalavahetusel, täpsemalt 1. mail, Otepää Seikluspargi uus hooaeg,
mida alustati pauguga – nimelt saab seal nüüd
täiesti uue atraktsiooniga tutvuda! Mis see aga täpsemalt on, selle teadasaamiseks
tuleb kohale minna. Vaata ka www.seikluspark.ee
• Alates 1. maist saab nädalavahetustel, alates juunist iga päev Viljandi Lossimägedes vibu lasta ning end hetkeks Robin Hoodina tunda. Samuti alustas 1. mail
Viljandi kaunil järvel sõite kalepurjekas Liisi ning külastajaile avati Viljandi Veetorn.

Mida tulevik toob?
• 5. mail peetakse Valgamaal sealsete turismiettevõtjate ümarlaud, kus teemaks
messid ja ühine osalemine neil.
• 5.-15. maini toimuvad Seto Talumuuseumis
traditsioonilised seto pitsi päevad, kus töötoa
ja näituse vormis tutvustatakse ja õpetatakse
huvilistele seto käsitöös levinud pitside tehnikaid.
• 6. mail toimub Võrumaal Rõuge kihelkonnas
aga võrukeste tsõõriklaud (ümarlaud), kus
arutlusele tuleb möödunud sügisel väljahõigatud mõte viia suitsusaun kui nähtus ülemaailmsesse vaimse kultuuripärandi nimistusse.
Tsõõriklauale on oodatud nii organisatsioonide
esindajad kui ka üksikisikud, ühesõnaga kõik,
kellele on pärandilised kultuuriväärtused tähtsad. Kogunemise siht on kokku leppida ühine
tegevuskava, et suitsusaun kui Vana Võrumaa
üks põlistest kultuuriväärtustest oleks ka edaspidi elujõuline. Tsõõriklaua kokkukutsujad on
Külli Eichenbaum tel 56 611 924 ja Eda Veeroja
tel 50 32 341.
• 6. mail toimub Gulbenes, Lätis projekti „VisoEst by bike“ raames seminar „Kuidas
organiseerida rattasõiduüritusi?“ Seminaril teevad ettekandeid nii Eesti, Läti kui
ka Leedu eksperdid. Lisainfo Margit Särelt margit.sare@ctc.ee.
• 12. mail avatakse Seto Talumuuseumi filiaali – Saatse seto muuseumi – püsiekspositsioon. Renoveerimise käigus uuendati ekspositsiooni ja ruumide väljanägemist, mida nüüd küll oma silmaga kaema minna tasub.
• Samal päeval, 12. mail kohtuvad Värska Sanatooriumi eestvõtmisel Pihkvas
Pihkva administratsioon ja sealsete turismiettevõtjate klubi Baltiiski Klub. Üritust

väisab Eesti konsul Pihkvas, ka Setomaa Turism võtab kohtumisest osa. Maikuus
külastab Setomaa ettevõtteid veel üks Pihkva ettevõtjate grupp (eelmistel kuudel on setod võõrustanud juba kolme gruppi). Sõidu eestipoolne koordinaator on
Setomaa Valdade Liit.
• 15. mai tundub Lõuna-Eestis olevat laadapäev. Mikitamäel on kevadlaat ning
Jõgevamaal Saare vallas Kalevipoja laat, Krati seikluspargi avamine ja Kalevipoja
muuseumi hooaja avamine, Viljandis Heimtalis muuseumis peetakse aga käsitöölaata.
• Ka Euroopa muuseumite öö toimub
just 15. mail, kui kl 18–22 võib
tasuta külastada üle 100 muuseumi üle Eesti, sh Oskar Lutsu
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• Obinitsas tähistatakse 16. mail
küläteatridõ päiva. Kolmandat
korda Seto Ateljee Galeriis toimuval
teatripäeval esinevad Setomaa erinevad
näiteringid. Pausi ajal saab kuulata rahvusvaheliselt tunnustatud leelot ja pillimehi.
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• Kellele mai keskpaiga laatadest LõunaEestis veel küllalt ei olnud, saab 23. mail
Setomaad väisata – siis peetakse seal
suvistepüha käsitöö laata ning maalaata.
• Põlvamaa toob 29. mail meieni Põlva Päevade raames tõelise peo – Uma Pido.
Kaks aastat tagasi Võru linnas ja Kubija laululaval alguse saanud pidutsemine
jätkub sel korral Põlvas Intsikurmus. Korraldajad soovivad, et nii hakkakski olema
– uus Uma Pido vaheldumisi Võru ja Põlva maakonnas iga kahe aasta järel! “Uma
Pido teo keerukus ja põnevus seisneb selles, et kokku tuleb panna ühiselt hingav
ja voolav selle kandi keel ja kultuur tänapäevas ning tagasivaatavalt. Laulupidu ei
ole ainult koorid, dirigendid ja laul, vaid palju enamat – laulupidu on ka sõnad,
sõnumid, kõned, loitsud ja tantsud. Uma Pido olgu Pühapidu omakeelsusele,” ütles
II Uma Pido lavastaja Raivo Trass. www.umapido.ee
• 27.-29. mail tähistatakse Põlva Päevi. Juba 27. mail, neljapäeval, toimub mitmeid üritusi, ning kaks järgmist päeva saavad sisse tõelise hoo. 29. mail toimuvad
näiteks peale Uma Pido ka süstaslaalom-ralli, orienteerumisbingo ning vabamaadlusturniir. Lisainfot saab aadressidelt www.kultuurikeskus.ee ning www.polva.ee
• Vaid päev peale Põlvamaa suurt pidu algab rõõmus tähistamine ka Jõgevamaal –
30. mail oodatakse kõiki Jõgevamaa Laulu- ja Tantsupeole „Mu süda usub õnne“.

Alates kl 16.30 hakatakse erinevate sildade pealt rongikäiguna liikuma ning õhtu
kulmineerub Põltsamaa lauluväljakul ühislaulu ja -tantsuga.

Eeskujuks
• Võrtsjärv ning Peipsiveere Sibulatee on kaks viiest sihtkohast, mis pääsesid
konkursi „Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“ lõppvooru! Peatselt valitakse 5 finalisti seast 3 edasipääsejat – kolm parimat sihtkohta – mis esitatakse
lõpliku otsuse tegemiseks rahvusvahelisele žüriile. Nii et omadele pöidlad pihku!
EASi külaskäiguga avati Võrtsjärvel muide ka kalepurjeka hooaeg!

Koolitume ja reisime
• Setomaal tehakse viimaseid ettevalmistusi sealsete ettevõtjate ja turismiedendajate turismi-alaseks õppereisiks Bornholmi saarele. Õppereis toimub juba
4.-10. mail.
• Tartumaa turismiettevõtjad, aga ka Kristi Kass ja Tuuli Elstrok Lõuna-Eesti Turismi
SAst, koolitavad end 6.-8. mail Hiiumaal, tutvudes sealsete turismiettevõtjate tegevusega. Nii külastatakse Suuremõisa lossi, mitmeid muuseume, Hiiumaa vaatamisväärsusi ja turismitalusid. Õppereisi korraldavad SA Tartumaa Turism ja Tartumaa
Arendusselts.

Teeme projekte
• 24. märtsil kiitis Võrumaa Partnerluskogu heaks SA Võrumaa Arenguagentuuri
poolt esitatud projekti „Võrumaa uute elamustootepakettide ühisturundus Läänemere regioonis“. Projekti eesmärk on toetada turismiettevõtjate koostööd läbi
ühise tootearenduse ja ühisturunduse ning tagada seeläbi ettevõtluse jätkusuutlik
areng antud piirkonnas – parendades sh tugiinfrastruktuuri varustust, ligipääsetavust ja tehnilist seisukorda. Projekti tegevustest mahukamad on Võru maakonna
välikaartide uuendamine, Võrumaa tootekataloogi väljaandmine, erinevatel turundusüritustel viibimine Eestis ja Lätis ning Võrumaa turismikodulehe uuendamine
ja internetiturunduse rakendamine. Projekt on sisse antud ka PRIAsse, kust lõplik
rahastamise otsus peaks laekuma augustis 2010.
• 19. aprillil pandi Võrtsjärve ääres pidulik punkt KÜSKi projektile „Kogukonna
toetamine kultuuripärandi säilitamise kaudu Peipsi ja Võrtsjärve piirkonnas“.
Tehti väike retk Võrtsjärve piirkonnas ja ümarlauas arutati, mis sai projekti jooksul
tehtud ning millised võiksid tulevikuplaanid olla.
• Võrtsjärve SA korraldab 13. ja 24. mail
piirkonna omavalitsustele, maavalitsustele, turismiinfopunktidele ja reisikorraldajatele tutvumisreisid Võrtsjärve Väravatega.
Võrtsjärve Väravateks nimetatakse Võrtsjärve eri osadesse rajatavaid info- ja külastuskeskusi, mis on teistest piirkondadest tulijaile piirkonna tõmbekeskused ning
piirkonnasiseselt turismivõrgustikud, mis koostöös pakuvad külastajatele

võimalikult kvaliteetseid ja mitmekülgseid turismiteenuseid. 2008. aasta sügisel
EL struktuurifondide toel käivitunud projekti raames on ühendatatud Võrtsjärve
Väravad tervikuks ning loodud seeläbi ühtne Võrtsjärve marsruut. Selleks viidastati Võrtsjärve ümber kulgev jalgrattarada ning rajati Võrtsjärve Väravate juurde
hädavajalik turismiinfrastruktuur.

Löö kampa!
• Otepää Vallavalitsus korraldab konkursi Otepää Ajaloo Teemapargi operaatorfirma leidmiseks. Operaatoriks võib olla eraisik, kolmanda sektori või ärisektori
esindaja või muu organisatsioon, kelle ülesandeks on Ajaloo Teemapargi idee
rakendamine ja elluviimine. Konkursi tähtaeg on 31. mai. Teemapargi idee ja
kontseptsiooniga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses ja valla kodulehel
www.otepaa.ee ning teemapargi kodulehel www.teemapark.otepaa.ee
• Roigasmööblit saab ka ise valmistada!
Sel-leks pole vaja teha muud, kui minna
3.-7. mail roigasmööbli valmistamise kursusele Eesti Põllumajandusmuuseumisse.
Kursusel tutvustatakse ökoloogilisi käsitöövõimalusi, pakutakse modernseid lahendusi
puidu taaskasutamiseks ning meisterdatakse
ja kujundatakse kiiresti taastuvast looduslikust
materja-list ilusat ja omanäolist roigasmööblit
aeda või suvekodusse. Lisainfot nii selle kui ka
teiste põnevate kursuste kohta saab aadressilt
www.epm.ee/opikoda
• 15. mail on kõik savivoolimise huvilised
Setomaale oodatud. Nimelt toimub Meremäel
Uusvada Potisetode eestvõtmisel kuuendat korda savipäev – kindlasti saab ise käed
saviseks teha, aga ka niisama ateljee püsinäitust vaadata.
• 11.-24. juulil toimub Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti piiriülene jalgrattamatk. Projekti
„ViSoEst by Bike“ raames on ühises koostöös rajatud uus matkarada jalgratturitele,
Tour de LatEst, mille pikkuseks on 1296 km, pool sellest Eestis, pool Lätis. Maratonmatka kogupikkus on 1000 km, keskmiseks päevateekonnaks kujuneb ca 70 km.
Marsruut on väga mitmekülgne oma maastiku, kaunite vaadete ja vaatamisväärsuste poolest. Korraldajad kutsuvad osalema täies pikkuses kogu marsruudile, aga
soovi korral võib valida ka vaid osa pikast teekonnast. Registreerimine ja täiendav
info: www.bicyle.ee.
• 24. juulil antakse Mulgimaa pealinnast Viljandist start Suve Suurele Retkele (SSR).
SSR on võistlus, kus ligi 80 osalejat rändavad autodega mööda kaunist Lõuna-Eestit tutvudes kohalike oludega, turgutades vaimu põnevate ülesannete ning keha
sportlike tegevuste ja õhtuse stiilipeoga. Päeva jooksul läbitav marsruut hoitakse
stardipauguni saladuskatte all. Parimatest parimatele jagatakse ka auhindu. Kuna
osaleda saab 15 võistkonda, tasub uurida kodulehte www.ssr.edicypages.com
ning kärmelt registreeruda!

Võrgutav Sibulatee
Kord ammustel aegadel piidlesid Maaema
ja Vetevana teineteist algul küll silmanurgast, ent päevi hiljem käisid juba Eestimaa
ühes nurgas salaja kokku saamas. Salakohaks valitud maa ja vee vaheline piir on
siiani tugeva energiaga koht, kus kurjadel
jõududel kohta pole. 2010. aastal tuleb siia
Maaema ja Vetevana rõõmuks Roomaa –
pilliroosaar Peipsi kaldal, kus kõik on pilliroost: saar ise, hütid-onnid saarel, paadid,
kirik ja isegi kõrts.
Lähema viie aasta jooksul tahetakse siia, täpsemalt Liivaninale Koosa jõe
suudmesse, rajada ka pilliroost sadam, kus pilliroost oleksid nii maabumisrajatised,
sadamahoone kui ka tualetid. Taoline uhke siht peaks tulevikus Roomaast kujundama ühe Sibulatee tõmbenumbri, kus toimuvad meelelahutuslikud ja harivad üritused ning õppepäevad. Ka peaks siin saama veesõidukiga silduda, päikest nautida
või hoopis jääpüügile minna.
Sibulatee aga on Tartumaa Peipsiveere turismiettevõtjate koostöövõrgustik ja
turismimarsruut, mis tutvustab kohalikku kultuuri, kombeid ja elulaadi ning pakub
omapäraseid elamusi ja isetegemise võimalusi. Nüüdseks on Sibulateega liitunud
21 ettevõtet ja asutust – muuseumid, söögikohad, turismitalud ja ise tegemise rõõmu pakkuvad ettevõtjad. Juurde on tulnud ka palju huvilisi – Peipsiveere ettevõtjad
ning muidu aktiivsed inimesed – kes saavad võrgustikuga soovi korral liituda.
Külastajale tähendab Sibulatee Peipsiveere kultuuriruumi
võrgutav-tutvustavat mõttelist teed ehk teenuste
kogumit, mis annab võimaluse kogeda kolme kultuuri elu-olu ning Peipsi järve võlusid. Seisneb
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Sibulatee võrgustiku loomise idee tekkis 2009.
aasta suvel kolmel ettevõtlikul ja särasilmsel
Sibulatüdrukul Auli Solol, Triinu Akkermannil ja
Liis Pärtelpoeg’il, kes koonduvad MTÜ Sibulatee
alla (vaata ka nende kodulehte www.sibulatee.ee). Ja
silmad panevad siin põnevusest, uudsusest ning nostalgiast
särama tõesti paljud asjad. Külastajal tasub Sibulateele tulles võtta suisa päev või paar,
et end meisterdajana proovile panna, loodust imetleda, koos perega erinevate kultuuride võnkeid tajuda, kohalikku toitu, muuseume ja kirikuid nautida, kalastada,
sportida ning piirkonna sündmusi külastada.

„Peipsiveeres on mitmeid huvitavaid traditsioonilisi festivale ning tulekul on ka
uued omanäolised üritused,“ rääkis Triinu Akkermann, „näiteks tasub siiakanti
sattuda 2.-3. oktoobril. Esmalt saab külastada jõhvikafestivali, kus tutvustatakse
erinevaid jõhvika kasutamise viise ning viiakse läbi jõhvikaga seotud tegevusi.

Teisel päeval toimub aga täiesti erakordne sündmus – Jõhvikakorjamise MM –
teadaolevalt esimene samasisuline üritus kogu maailmas.“
Kel nüüd hammas paeluvate sündmuste/tegevuste peale verele läks, see saab juba
mai keskel Sibulateele sammud seada. 15. mail toimub nimelt muuseumite öö.
„Kultuuride kolmkõla“ on kolme muuseumi ühisprojekt, kui muuseumide ööl on
lahti Liivi Muuseum, Alatskivi Loss ja Kolkja vanausuliste muuseum. Igas muuseumis
toimub eraldi programm, mille tegevused jaotuvad nii, et külastajad saavad liikuda
ühe muuseumi tippsündmuselt teisele. Kõigis muuseumides on ühiseks nimetajaks
sarnased tegevused, mis keskenduvad iga muuseumi kultuurilisele eripärale.
Kel aga sõrmed veelgi enam isetegemise
järele sügelevad, pangu end kindlasti kirja
22.-23. mail ning 29.-30. mail Peipsi kaldal,
Liivaninal (lähim asustatud punkt Varnja
Tartumaal) toimuvatele Roomaa ehitamise
talgutele. Et Roomaad veel käegakatsutavalt olemas pole, saab igaüks oma panuse
anda Vetevana ja Maaema romantilise
kohtumispaiga ülesehitamisse. Selleks
tuleb vaid sobilik päev valida, pere, sõbrad
(miks mitte ka töökaaslased) kampa haarata ning kohale tulla. Igal päeval mahub
ehitama kuni 50 inimest, kes esmalt saavad korralikule meistrile kohase väljaõppe
ning siis talgu korras ehitama asuvad. Et ehitamine liiga kurnavaks ei muutuks, on
Sibulatüdrukud koos Lodjaseltsiga välja töötanud talgupaketi, mis lisaks ehitusele
sisaldab ka lodjasõidu võimalusi Kavastust Roomaale ja tagasi. Ja kellele Peipsiveere
nii armsaks saab, et ei tihka kohe igapäevaellu tagasi tormata, saab piirkonda ka
ööbima jääda ning järgmisel päeval põhjalikult Sibulateega tutvumine ette võtta.

Eesti ainus mahetoitlustaja – Pühajärve Spa & Puhkekeskus
Pühajärve Spa & Puhkekeskus asub
14. sajandi rüütlimõisas imekauni Pühajärve kaldal. Mõisapargi südames paiknev
puhkekeskus pakub külastajaile hubast
kõigi mugavustega hotelliteenindust ning
spaa- ja konverentsikeskuse parimaid
tänapäevaseid võimalusi. Ettevõtte slogan on puhas puhkus, millega rõhutatakse
keskkonnasõbralikkust ja orienteeritust
puhkuse- ning lõõgastuskliendile.
Pühajärve Spa & Puhkekeskus alustas Eestis kasvatatud ja kodumaisus- ning kvaliteedimärki kandvate toodete pakkumist
hommikusöögil ja a la carte menüüs juba
2004. aastal, kui liituti majutusettevõtetele
mõeldud Rohelise Võtme keskkonnamärgise süsteemiga. Aasta-aastalt on pakutavate kodumaiste toodete arv menüüs
kasvanud. Viimastel aastatel on tuntavalt

suurenenud nii klientide teadlikkus kui ka huvi ja nõudlus mahetoodete järele, mis
omakorda on innustanud neid arendama mahetoitlustuse teemat.
Veebruaris 2009 võitis Pühajärve Spa & Puhkekeskus majutusettevõtetele korraldatud konkursi “Rohelise Võtme aastaauhinnad 2009”. Konkursitöö kandis pealkirja
“Vali mahetoit – hea loodusele, hea Sinule!” ja selle eesmärgiks oli propageerida
mahetoitu klientide ja töötajate, samuti Otepääd külastavate turistide ning kohalike elanike hulgas. Arendati koostööd mahetalupidajatega ning hakati senisest
tunduvalt enam kodumaist mahetoitu ja mahetooteid pakkuma. Kõige laiemat
valikut pakutakse hommikulauas –Pajumäe talu jogurtid, kohupiima-ürdikreem,
Saidafarmi juust, Energia talu taimetee, Kitsevälja talu keedumunad, mitmeviljapuder Zerna talu helvestest ja Pajumäe talu piimast, Vändra leiva kuklid, must
leib, peenleib, astelpajumoos, mahlajoogid Taarapõllu talu mahladest, hooajaliselt
õunu, marju, mett jms.
Konverentsikeskus mõisahoone ülakorrusel on ideaalne paik konverentside ja
seminaride, töönõupidamiste ja kohtumiste korraldamiseks ning ainulaadsena
Eestis pakutakse Pühajärvel konverentsi- ja turismigruppide toitlustamisel mahekohvipause ning mahemenüüd lõuna- ja õhtusöökidel. See annab hea võimaluse
kodumaise mahetoidu tuntust ka Eestist väljapoole viia. Puhkekeskus on klientide
erisoovide suhtes paindlik ning peakokk valmis pakkuma mahetoidu võimalusi nii
BBQdel kui ka muudel üritustel.
Sel kevadel omandab täiesti uue näo üks korrus hotellist, kus seminarigrupil on
võimalik täiesti eraldi majutuda ning ühiselt ja hubaselt pärast seminaripäeva lõõgastuda. Pühajärve puhkekeskus pakub erinevaid aktiivse tegevuse võimalusi nagu
bowlingumäng, matkamine, jalgrataste, rulluiskude ja suuskade laenutus, lisaks
imelise vaatega ujula, saunad ja jõusaal. Äsjarenoveeritud interjööris saab külastaja nautida erinevaid tervise- ja lõõgastusprotseduure, ka on klientide soovide järgi
kokku pandud erinevad majutuspaketid koos toitlustuse ja protseduuridega.
10. juulil 2010 toimub 29. jooks ümber Pühajärve. Selle raames leiab puhkekeskuse
pargis koostöös Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse ja TÜ Eesti Mahega juba
teist aastat aset öko- ja loodustoodete laat, kuhu oodatakse oma tooteid esitlema
kõiki mahetalupidajaid ja partnereid.

Mudilased vudinal Vudilasse!
Juba 1. juunil, lastekaitsepäeval, avab Jõgevamaal
Tabivere vallas väravad kogu pere mängumaa Vudila.
Mängumaa, mis asub Kaiavere järve ääres umbes
7 hektarilisel maa-alal, asub Elistvere loomapargist
vaid 1,7 km ning Tartust 27 km kaugusel, olles mõnusaks vaba aja veetmise kohaks nii pere nooremaile
kui ka vanemaile liikmeile. Eelkõige on Vudila suunatud aga siiski lastele. Sellele, muide, viitab ka Vudila
nimi, mis on sümbioos sõnadest vutt ja mudilane. Asus ju nõukogude ajal siin Eesti
suurim vutikasvatus.
Vudila Mängumaa pakub tegevust väga mitmel rindel, siia on plaanitud muuhulgas moto- ja ATV-rada, paintball ja vaateplatvorm, ent ka forellitiik, kust noor ka-

lastaja saab endale ise kala püüda ja ning selle siis abilistele suitsutamiseks anda.
Ka ei puudu Vudilast mängude ja motomaja, peotall, labürint, batuut-takistusrada,
batuut-ronimistorn, sky-jump ning veejalgpalli mängimise võimalus. Lisaks on kõrval asuval platsil võimalik mängida paintballi ja oma oskused panna proovile kolmel
erineva raskusastmega motorajal. Päikese käes saab kümmelda nii päevitusalal kui
mitmel järveäärsel piknikuplatsil, mudilastele on ette nähtud oma mänguala ning
väikelaste basseinid.
Vahva mängumaa idee taga on kaks pereisa, kes tahtsid lastele midagi tõeliselt
lahedat teha. Üks neist, Kajar Lember, selgitab: „Üheks tõukeks, miks just Tabiverre
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võrrelda vast Vembu-Tembumaaga Harjumaal, mis tegutseb juba üle 10 aasta,“
ütles Lember, lisades: „anname endale aru, et meil algab alles esimene hooaeg
ning et me avame alles oma mängumaa esimese etapi. Kuid järgmisel aastal soovime rohkem tähelepanu pöörata just teismelistele – plaanis on rajada veepark ja
muid uusi atraktsioone.“ Lisaks mängumaa rohketele lõbustustele teeb selle atraktiivseks kindlasti asukoht imekauni Kaiavere järve kaldal, kuhu Vudila restorani (kus
ka suitsutatud vutti pakutakse) terrassilt võrratu vaade avaneb.
Ka lähiaastad on Vudilas tegemisi täis – 2011. aastal plaanitakse avada vigurpuude
park ja loodusrada ning kogu mängumaa peaks valmis saama aastaks 2012. Kuid
võibolla tuleb ideid veelgi juurde ja eks mängumaa peabki pidevalt edasi arenema.
Juba praegu tehakse tihedat koostööd Elistvere Loomapargi ning Palamuse muuseumiga. „Tulevikunägemuses on need kolm asutust omavahel tihedas koostöös,
võibolla ka näiteks ühispileti näol. Sel aastal maksab meie pilet 100-150 krooni
ning näidates ette sama päeva Elistvere või Palamuse muuseumi pileti, on Vudila
Mängumaa sissepääs soodsam,“ selgitas Lember. Info Vudila tegemistest leiate
aadressilt www.vudila.ee.
Nii et mudilased ja veidi suuremadki – vudinal Vudilasse!

Juunikuu numbris
• Atraktiivsed uuendused Eesti Põllumajandusmuuseumis.
• Turismiettevõtete uuring Võrumaal.
• Lõuna-Eestis edendavad turismi mitmed uued inimesed.
Kes need on, sellest veidi juttu teemegi.

SA Lõuna-Eesti Turism | Vaksali 17a, 50410 Tartu
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