
Turismiuudised 09 2015

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.

Hea uudiskirja lugeja!

Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni värsked turismiuudised SA 
Lõuna-Eesti Turismilt ja Lõuna-Eesti maakondadelt. Suvi on 
peaaegu märkamatult möödunud ja tasapisi on aeg suunata 
pilk sügisestele toimetustele. Käesolevast uudiskirjast saad 
lugeda, mis toimub Lõuna-Eesti turismivaldkonnas lähiajal 
ning lisaks saame tuttavaks Jaana Orasega Põlvamaa 
Turismiinfokeskusest. Kindlasti tasub pilk peale heita ka 
tulevastele sündmustele.

Hääd nautimist!

SA Lõuna-Eesti Turism

 
SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused

• 1.-2. augustil tutvustasid Lõuna-Eesti 
maakonnad end Tallinnas Raekoja platsil. 
Juba neljandat suve järjest toimus üritustesari 
“Ava Lava, Tallinn!”, kus Tallinna Raekoja plats 
avas oma lava teistest Eesti regioonidest 
tulnud muusikutele ja käsitöölistele. Lõuna-
Eesti maakonnad tutvustasid Raekoja 
platsil oma kultuurikollektiive, käsitöö- ja 

toidukultuuri, vaatamisväärsusi, matkaradu ning puhkamisvõimalusi. Külastajad said Raekoja 
platsil endale soetada piirkonna käsitööd ning teisi kohalikke tooteid ning nautida Lõuna-Eesti 



kultuuriprogrammi. Lõuna-Eesti ühises turismiinfotelgis jagati Lõuna-Eestit tutvustavaid trükiseid, 
kohal oli ka Jääaja Keskus ning Valgamaa esindajad.
Lisainfot ja fotosid vaata: http://avalava.ee/louna-eesti/

• 10.-11. augustil toimus National Geographicu koostööprojekti meeskonna koolitus
Põhirõhk oli seatud initsiatiivmeeskonna koolitusele, mille käigus keskenduti edasistele 
eesmärkidele ja tegevustele seoses kollaste akende koostööprojekti arendamisega. Samuti 
kaardistati projektiga seonduvad kitsaskohad ja arenguvõimalused. Koolitust viis läbi Indrek 
Maripuu. Külastati ka innovatsioonimarsruudi objekte Tartus ja Põlvamaal.

• 26.-28.08 korraldas Tartu Ülikooli Välisüliõpilastalitus orientatsioonikursust sissetulevatele 
välistudengitele. SA Lõuna-Eesti Turism tutvustas orientatsioonikursusel ligikaudu 500 
välisüliõpilasele Lõuna-Eesti regiooni, puhkuse ja vaba aja veetmise võimalusi ning andis põgusalt 
ka ülevaate turismivaldkonnast Eestis ning juhised iseseisvalt lisainfo leidmiseks. 

• 2. septembril toimus National Geographicu koostööprojekti raames Lõuna-Eesti 
ettevõtjate koolitusprogrammi arutelu. Koolitusprogrammi eesmärgiks on NG kollaste akende 
piirkondades asuvate teenusepakkujate koolitusprogrammi välja töötamine ning selle läbi 
ettevõtjate koolitamine koostöö suurendamiseks ja toodete arendamiseks ning efektiivsemaks 
turundamiseks. 

Kohe-kohe tulemas

• Septembris osaleb SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Eesti riigi brändi valdkondlikes 
töötubades. Töötubasid organiseerivad Brand Estonia töörühm. Juba mõnda aega on ettevõtjad, 
turismiedendajad ja teiste valdkondade esindajad rääkinud vajadusest ühtsemalt ning selgemalt 
kommunikeerida Eestit maailmale. Lisaks sellele on Eesti 2018. aastal Euroopa Liidu eesistuja ja 
tähistamas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva – kõik need sündmused toovad Eestile suurendatud 
tähelepanu ning loovad vajaduse kokku leppida, mis on need märksõnad ja lood, läbi mille 
tutvustame Eestit laiale maailmale.

• 26.09. toimub EV Peakonsulaadis Peterburis Euroopa Päeva üritus, kus tutvustatakse 
puhkamisvõimalusi Eestis ja kus on esindatud ka Lõuna-Eesti infomaterjalid. 

• EAS koostöös SA Lõuna-Eesti Turismi ja SA Tartumaa Turismiga korraldab oktoobris 
pereteemalise Soome pressireisi Tartumaale. 

• SA Lõuna-Eesti Turism osaleb 20. oktoobril EAS Vene turu reisikorraldajate sihtkohaseminaril 
Peterburis. Ettekandega tutvustatakse Vene reisikorraldajatele Lõuna-Eesti turismiuudiseid, uusi 
tooteid- ja teenuseid ning talviseid puhkevõimalusi. Seminaridel jagatakse ka Lõuna-Eesti trükist. 

• EAS Turismiarenduskeskus plaanib sarnaselt möödunud aastale jätkata maakondade 
külastamist kord aastas. Külastusvisiitidega alustatakse 2015. aasta oktoobrist ning maakondadelt 
oodatakse tagasisidet sobiliku kuupäeva osas. Kohtumisele on oodatud nii maakonna 
turismiettevõtted kui ka kohaliku omavalitsuse esindajad.



September Lõuna-Eestis
 
2.09–4.12. Põhjamaade Sümfooniaorkestri 2015. aasta 
kontserdid. 
Tartu, www.nordicsymphony.com 

3.09. –1.11. Kiwa isiknäitus-retrospektiiv. Tartu 
Kunstimuuseum, www.tartmus.ee 

4.09. Karksi meefestival. Karksi, Viljandimaa, www.
mulgimaa.ee/sundmused 

4.09. XXXII Tõrva Kolme Järve Jooks. Tõrva, Valgamaa, 
http://torva.kovtp.ee/ 

5.09. Tartu sügisnäitus “Tõuloom 2015”. Eesti Põllumajandusmuuseum, Ülenurme, 
Tartumaa. Eesti kaunimate tõuloomade konkurss, suur sügislaat, simman, tegevused kogu 
perele. www.epm.ee 

5.09. Rahvusvaheline odaviskevõistlus. Valga- Smiltene, Valga keskstaadionil 

5.09. Tartu Maarjalaat. Tartu 

7.-13.09. Draama festival. Tartu. 
Eesti teatri festival Draama on kuraatorfestival, mille põhiprogrammi paneb kokku kirjanik 
Tõnu Õnnepalu koostöös loomenõukoguga. Lisaks kuraatori koostatud põhiprogrammile 
on festivalil mitmekülgne kõrvalprogramm, mis sisaldab nii lastele mõeldud lavastusi, 
tantsulavastusi, arutelusid, näituseid, muusikasündmuseid kui ka palju muud. Eesti teatri 
tähtsündmust külastavad ka mitmekümned väliskriitikud ja -vaatlejad. www.draama.ee

10.-13.09. Euroopa Muinsukaitsepäevad. Üle Eesti. 
Euroopa Muinsuskaitsepäevad on pühendatud tööstus- ja tehnikapärandile! Avaüritus, 
Muinsuskaitseameti korraldatud seminar, toimub 10. septembril Hellenurme Veskimuuseum 
MTÜs. www.muinas.ee/euroopa-muinsuskaitsepaevad-2015; www.veskimuuseum.ee

11.09. 18. Valga- Valka rahvajooks. Valga Pedeli virgestusalal. Lisainfo: Rein Leppik, +372 523 
4974; Rein.Leppik@valgamv.ee 

11.09. Suvelõpupidu Tõrva Tanstumäel. Valgamaa. Lisainfo: Pille Ilisson, 53024110 

11.09. II Vooremaa Konverents, Jõgeva Kultuurikeskus 

11.-12.09. Renoveeritud Tartu Pauluse kiriku suurejooneline taasavamine. Tartu Pauluse 
kirik. www.tartupauluse.ee 

12.09. Viljandi Pärimusmuusika aida hooaja avapidu. Viljandi 
Sellest, mida pärimusmuusika aida sügishooaeg huvitavat pakub, annab parima ülevaate aida 
hooaja avapidu, kus ühe päeva jooksul saab läbilõike kogu hooaja programmis toimuvatest 
kontsertformaatidest, omandades sealjuures peaaegu minifestivali mõõtmed. Igaüks saab 
tulla ja leida omale meelepärase ürituse - lapsed hommikul, vestluskontserdi sõbrad lõunal, 



pärimusgurmaanid pärastlõunal, rahvaliku laulu fännid õhtul, tantsukeerutajad õhtul ning 
diskohullud öösel. www.folk.ee 

12.09. Ott Lepland kontsertkavaga ”Kui taevas puutub maad”. Räpina Miikaeli kirikus, 
Põlvamaal. Kell 19.00. www.rapina.ee 

12.09. Olerexi Eesti Meistrivõistlused rallikrossis 2015. Elva/ Kulbilohu, Tartumaa

12.09. 3. Avatud Veskite Päev. Üle Eesti. 
Tänavused Euroopa Muinsukaitsepäevad on pühendatud tööstus- ja tehnikapärandile. 12. 
septembril on muinsuskaitsepäevade raames võimalik külastada Eestima eri paigus umbes 
30 veskiveskit ja tuulikut. Avatud on kõik veskid, mille omanikud- haldajad on nõus näitama 
huvilistele veskit või veskivaret, rääkima veskiloo. Lisainfo: www.veskivaramu.ee, Eesti kaart 
avatud veskite ja kontaktidega:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z6PAGsfb7V2Y.kNJuznvv-7zc&msa=0&ll=58.59
6887,24.515991&spn=2.350085,7.13562 

12.09. Rõuge duatlon. Rõuge, Võrumaa, www.rauge.ee 

12.09. Laat Võhma Juurikas. Võhma linn, Viljandimaa. 
Sügislaat, taimelaat, aia-ja metsasaadused, näitused, õpitoad. www.vaskanarbik.ee 

12.09. Vanavanemate päev Saatse Seto Muuseumis Saatse, Põlvamaa. 
Ootame sel päeval aktiivseid vanavanemate gruppe avastama ühe Setomaa nulga kiriku- ja 
kultuurilugu. Programm „Satserinna nulga usu- ja kultuuriloo pärleid avastamas“. 
www.setomuuseum.ee 

13.09. Vanavanemate päev Eesti Maanteemuuseumis. Varbuse, Põlvamaa. 
Vanavanemate päev. „Minu esimene auto“. Kas tead, milline neljarattaline troonis sinu 
vanaisa garaažis? Põlvkondi siduv päev, mis seekord on pühendatud Žigulile – 1980. aastate 
ENSV populaarseimale automudelile. Nostalgiline Ladade paraad. www.muuseum.mnt.ee 

13.09. Vanavanemate päev Seto Talumuuseumis. Värska, Põlvamaa. Kell 10.00-16.00. www.
setomuuseum.ee,
www.facebook.com/SetoTalumuuseum

14.09. NO99 Teatri etendus “Kodumaa karjed”. Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuses, kell 19.00. www.kultuurikeskus.ee 

15.-18.09. Eesti Maanteemuuseumi liiklusnädal 
”Turvaline koolitee”. Varbuse, Põlvamaa. Algklassidele, 
eelregistreerimisega. Lisainfo: Triinu Õispuu (5854 
5636),  
www.muuseum.mnt.ee 

18.09. Konverents: Akadeemik ja loodusteadlane 
Aleksander Theodor von Middendorff 200. 
Hellenurme mõis ja veskimuuseum. Palupera vald, 
Valgamaa. 
Akadeemiku ja loodusteadlase Al. Th. von Middendorff´i 
200. sünniaastapäevale pühendatud konverents ettekannetega 



teadlastelt ja ajaloolastelt. www.veskimuuseum.ee;  
www.palupera.ee

18.-19.09 Viljandi Music Walk. Viljandi
Väikefestival, mille raames toimub Tour`d ÖÖ ja tänavaturgude päev. 
18.09. Rakvere Teatri lavastus “Armastus tööpostil”. Kell 19.00 Räpina Aianduskooli saalis 
Põlvamaal. www.rapina.ee 

19.09. Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat. Palamuse, Jõgevamaa. 
Suur väljanäitus ja laat koos tiheda kultuuriprogrammi ja erinevate esinejatega. Kaubeldakse 
käsitöö, põllu- ja aiasaadustega. www.palamuse.ee 

20.09. 18.Tartu Rattamaraton Otepää-Elva. Tartu, Tartumaa/Valgamaa. 
Maailmas suuruselt kolmas maastikurattamaraton pakub osalemisrõõmu paljudele 
vanuserühmadele ning erineva sportliku ettevalmistusega ratturitele – kokku võtab 
maratonist osa ligikaudu 7500 ratturit. Põhidistantsid pikkusega 89 ja 40 km viivad võistlejad 
linnakärast eemale, Lõuna-Eesti vaheldusrikastele maastikuradadele. Pere nooremaid 
liikmeid ootavad lastesõidud. www.tartumaraton.ee 

20.09. Kohtumine sarjas Juured kirik-kammersaalis - Valter Vaasa 100. Tõrva Kirik-
Kammersaal, Valgamaa. 
Kohtumine on pühendatud Valter Vaasa 100. sünniaastapäevale. Kohtumisel osalevad tütar 
Marianne Liiv, tütrepoeg Lauri Liiv, poeg Ivar Vaasa, helilooja Olav Ehala ja paljud Vaasade 
sõbrad. Laulab Tõrva kammernaiskoor. http://torva.kovtp.ee/ 

20.-25.09. Teadlaste Öö Festival 2015. Tartu. www.ahhaa.ee 

20.-27.09. Tõlliste valla spordinädal. Tõlliste vald, Valgamaa. Lisainfo: A.Nõmmik, 5297963 

24.09. Ümber Värska järve jooks. Värska, Põlvamaa. 
Värska järveäärsed männimetsad lausa kutsuvad tervislikult aega veetma - kas jooksma või 
kõndima! Stardimaksu me ei küsi. Suured võistlevad suurtega, nooremad noorematega, 
koolilapsed koolilastega ja kõik kõige väledamad saavad ka autasustatud. Loosiauhindu 
jagame ka ning kõigile - nii jooksjatele kui kõndijatele - on finišis valmis soe jook. Algus kell 
17.00. www.peko.ee 

25.09. Infootsingu võistlus koolinoortele. Valga linn, Valga keskraamatukogu.  
www.valgark.ee 

25.09. Teadlaste öö festival 2015: Meditsiin haigestunud inimese seisukohast. Räpina 
Lasteaed VIKERKAAR, Aia 7, Räpina linn, Räpina Vald, Põlva maakond.  
www.teadlasteoo.ee/kava/rapina 

25.-26.09. Tartu Rally 2015. Tartu. www.tarturally.eu 

25.-27.09. Motoshow 2015 Tartu. Tartu Näituste messikeskus. 
Olete kutsutud osalema juubeli Motoshow-le Tartus! 20. korda AS Tartu Näitused poolt 
korraldatav MOTOSHOW on viimastel aastatel ainus Eestis toimuv autonäitus, mis koondab 
kokku auto- ja tehnikahuvilised. www.motoshow.ee 



26.09. Tsirguturg. Tsirguliina Keskkooli sisehoov, Valgamaa. Lisainfo: Tiia Pärnik, tiiaparnik@
gmail.com, 58108084. 

26.09. Hoidiste mess-toidufestuival ning rahvusvaheline koolinoorte künnivõistlus ja 
VIPide künnivõistlus. Olustvere. www.olustveremois.ee 

26.09. Liivimaa Töömess. Valga linn. Lisainfo: Merike Metsavas, 5272238. 

26.09. Tõrva III maastikurattakross. Tõrva, Veskijärve, Valgamaa. www.meieliigume.ee; 
maido@torva.ee 

26.-27.09. Festival RegiÖÖ. Tartu. 
RegiÖÖ 2015 (XIV) on traditsioonidega rahvusvaheline arhailise loomingu festival 
Tartus, mis tutvustab eelkõige läänemere rahvaste maailmapildi varasemat kihistust ja 
ühtlasi teadvustab erinevate rahvaste pärandkultuuri ühisosa. 2015.a. juhtteemaks on 
„ARMASTUSEST“. Siiras armastus kodu ja lähedaste vastu, samuti kui kartuse ja austusega 
segunenud armastus jumala ja looduse vastu, on olnud omane kõikidele kultuuridele; sekka 
lusti, laulu ja pillimängu, mida armastame tänaselgi päeval. Armastuse temaatika ja tähendus 
on rahvaloomingu pärandis mitmekülgne, armastus on käinud lauludes ja lugudes käsikäes 
pisarate ja murega. Mida on tänastel pärandikandjatel lausuda ja laulda armastuse teemal, 
kuuleme RegiÖÖ 2015 festivalil. www.tartu.ee/regioo 

26.-27.09. Rahvusvaheline noorte käsipalliturniir Põlva CUP 2015. Põlva. www.hcpolva.ee

27.09. Kõllese Open 2015 Discgolf Krootuse Orupedastiku rajal. Põlvamaa. www.kolleste.ee

Tehtud ja tulemas

Tehtud

• SA Tartumaa Turismil valmisid uued inglise- ja eestikeelsed imagotrükised, mis tutvustavad 
Tartu linna ja maakonna erinevaid puhkamisvõimalusi. Eelnevalt on sarnased trükised ilmunud 
juba vene, läti, leedu, poola, soome ja saksa keeles. Valminud materjalidega saate tutvuda Tartu 
Külastuskeskuses või virtuaalselt: EST; ENG. Alates augustist on Tartumaa trükised leitavad ka 
ISSUU veebilehitsejast http://issuu.com/visittartu. Lisainfo: Annika Ojasaar, annika.ojasaar@
visittartu.com

• 17. augustil toimus Tartumaa arendusorganisatsioonide kohtumine Tartu Karlova Sadamas. 
Võeti kokku suvised tegemised ja seati sihte tulevikuks. Lisainfo: Sille Siniavski, sille.siniavski@
visittartu.com,GSM: 5326 9353

• 27. augustil külastas Tartut Saksa ajakirjanik. Ajavahemikul 27-30. augustil külastas Eestit, 
sealhulgas Tartut ajakirjanik, kes kirjutab Hannoverische Allgemeine Zeitung´ile ja teistele Saksa 
päevalehtedele (Reuters Nachrichtendienst). Ajakirjanik tundis suuresti huvi gastronoomia 
ning kunsti vastu, külastades Tartu vanalinna, toitlustusasutusi ja Loomemajanduskeskust ning 
ööbides hotellis Pallas. Pressireis toimus EAS Turismiarenduskeskusega koostöös. Lisainfo: Sille 
Siniavski, sille.siniavski@visittartu.com, GSM: 5326 9353.



Tulemas

• Tartu Pauluse kirik taasavab uksed. 12. septembril 2015. aastal toimub pidulik Tartu Pauluse 
kiriku pühitsemine ja selle järel korraldavad Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik, EELK Tartu Pauluse 
kogudus ja Tartu linn koostöös Eesti Kontserdiga suurejoonelise avakontserdi värskelt pühitsetud 
kirikus. Kirikus hakkavad tegutsema pühapäevakool (0,5-15a.), laste-, noorte-, nais- ja kammerkoor, 
piibliring ja huvilistele korraldatakse noorteõhtuid. Lisainfo: www.tartupauluse.ee 

• 26.09. toimub EV Peakonsulaadis Peterburis Euroopa Päeva üritus, kus tutvustatakse 
puhkamisvõimalusi Eestis ja kus on esindatud ka Tartut ja Tartumaad tutvustavad trükised. 
Lisainfo: Sille Siniavski, sille.siniavski@visittartu.com,GSM: 5326 9353.

• 5.-15. oktoobril toimub Tartus taas ettevõtlusnädal, millest sel aastal koostöös SA Tartumaa 
Turismiga on üks päev ka turismiettevõtjatele pühendatud. 9. oktoobril on turismiettevõtjad 
oodatud Dorpati Konverentsikeskuse Petersoni saali kuulama ettekandeid kui ka saama 
inspiratsiooni edulugudest. Ettevõtlusnädala kava saadaval peagi aadressil: http://ettevotlus.
tartu.ee/asjaajamine/ettevotlusnadal-0. Lisainfo: Sille Siniavski, sille.siniavski@visittartu.
com,GSM: 5326 9353.

• Mulgid peavad 9. oktoobril X Mulgi konverentsi Abja kultuurimajas. Konverentsi avab EV 
President Toomas Hendrik Ilves. Ettekandega esinevad ka mulgi juurtega Valdur Mikita ja Urmas 
Sutrop. Mulgimaa ehituspärandist räägib Heiki Pärdi. Lisainfo: www.mulgimaa.ee

• X turismikonverents „Mida toob tulevik?“ toimub 17. ja 18. septembril Estonia Resort 
Hotel & Spa konverentsikeskuses. Juba kümnendat aastat toimuval konverentsil räägitakse 
reisimise tulevikust, kuidas turismiettevõtted saaksid tänast nutitrendi enda kasuks pöörata, 
ning korraldatakse töötube aktuaalsetel teemadel. Aastakonverentsi korraldavad Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Turismifirmade Liit ning Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse turismiarenduskeskus. Euroopa Regionaalarengufond katab kõik konverentsi 
programmiga seotud kulud, välja arvatud osalejate majutuse ja transpordi. 
Konverentsi programmiga saab tutvuda siin: 
https://d3otexg1kysjv4.cloudfront.net/docs/2776249_turismikonverents-2015paevakava.pdf 

Põnevad uudised!

• Viljandis tegutseb uus käsitööpood – Lossikamber. 
Lossikambrist leiab huvitavat käsitööd ja kingitusi Eesti 
meistrite loomingust alates Kihnu saarelt Mulgimaani 
välja – Nukke, Pipisid, Sipsikuid, kudumeid, ehteid, siidi, 
nahast tooteid, keraamikat ja linaseid tooteid. Meie juures 
võib peatuda pikemalt ning nautida tassikest kohvi. Lisaks 
pakume Eesti tootjatelt erinevaid tervislikke näkse, täismahlu 
ja Mulgi krõpse. Lisainfo:www.puhkaeestis.ee/et/lossikamber-
viljandi-vanalinnas

• Fotoekskursioon Tartus - More Than Tours. Lõbus ja sotsiaalne fotoekskursioon viib tutvuma 
peamiste Tartu vanalinna vaatamisväärsustega ning annab selle käigus ülevaate Tartu ajaloost 



alates 6. sajandist ja tutvustab Tartu linnaga seotud suurkujusid. 
Lisainfo: www.morethantours.eu 

• Elva Seikluspark. Kaunis männimetsas asuva Elva Seikluspargi kõige adrenaliinirohkemaks 
atraktsiooniks on õhusõit üle Verevi järve ja tagasi: kokku 800m vabalaskumist vee ja taeva 
vahel, mis on Baltikumi üks pikimaid. Pere pisematele on seikluspargis laste- ja tillurajad, kuhu 
oodatakse lapsi alates 3ndast eluaastast. Lisainfo: www.facebook.com/elvaseikluspark 

• Esimest ümmargust juubelit pidav Teadlaste Öö Festival tuleb taas. Teadlaste Öö Festival on 
teadust populariseerivate sündmuste sari, mille tipphetk on reedel, 25. septembril aset leidev 
üleeuroopaline Teadlaste Öö. 20.-25. septembrini 2015. aastal kestva Teadlaste Öö Festivali raames 
toimub üle neljasaja põneva teadussündmuse nii Tartus kui üle Eesti. Lisainfo: www.ahhaa.ee

• Endises Greifi trükikojas avatakse septembris rulluisukeskus. 
Loe lähemalt: http://tartu.postimees.ee/3304639/vanas-trukikojas-algab-rulluisudisko.

• Tartu vanalinnas on avatud uus külaliskorterite kompleks Konrad Old Town Apartments. 
Konrad Old Town külaliskorterid on äsjavalminud, luksuslik kortertüüpi majutuskoht Tartu 
vanalinna südames, kus võimalus ööbida 8 stiilses erisuurusega korteris. Lisainfo: http://
konradapartments.ee/et/. 

• Tartu Loomemajanduskeskuse populaarne disainipood Di5ain kolib Tartu kaubamajast 
Antoniuse õue. Loe lähemalt: http://www.loovtartu.ee/16-uudised-lmk/283-eesti-disaini-
kauplus-di5ain-kolib-antoniuse-oue-ruumidesse. 

Saame tuttavaks 

Seekordses uudiskirjas tutvustab end lähemalt 
Põlvamaa TIK infokonsultant Jaana Oras. 

Milline oli su elu enne, kui sa Põlvamaa TIKi tööle 
tulid?
Minu elu enne Põlvamaa TIKi tööle tulekut oli üsna 
lilleline - olin täis kohaga ema ja samal ajal sain 
anda oma hobile, lilleseadmisele, uue tasandi – 
omandasin floristi kutse.

Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-
Eestis?
Kuna mu kodu on Lõuna-Eestis, siis mulle siin 

meeldib. Aga mu eriliseks lemmikuks, kus ennast välja puhata saab, on Valgjärve ja tore koht, 
kuhu iga ilmaga läheksin, on Meenikunno raba.

Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon eurot, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Arvan, et sellele küsimusele oleks kergem vastata, kui see miljon juba käes oleks, aga mina 
teeksin selle rahaga midagi lastele või laste heaks. Midagi, mis oleks õpetliku sisuga ja toetaks 



laste arengut, et nad saaksid läbi positiivse kogemuse tundma õppida loodust meie ümber ja 
kõiki looduse loomulikke protsesse.

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Eriline ei pea olema kõigi jaoks, mina olen eriline oma pere ja sõprade jaoks.

Mis teeb sind õnnelikuks?
Õnnelikuks teeb mind mu pere, nendega koos veedetud kvaliteetaeg ja õnnelikud inimesed minu 
ümber.

National Geographicu koostööprojekti foto- 
ja videokonkurss ning pakkumiste veebiportaal

Foto- ja videokonkurss kõigile Lõuna-Eesti 
sõpradele 
Külasta Lõuna-Eestist ja avasta siinset loodust, 
kultuuri, inimesi. Oma külastuse eredamad 
hetked, mis seotud siinsete inimeste ja 
innovatsiooniga, talleta foto või videona. 

Fotod ja videod lae üles ja osale konkursil siin: 
http://aknad.visitsouthestonia.com/upload

Rahvas valib välja iga kuu parimad ja žürii kolme 
kuu parimad. Auhindadeks Lõuna-Eesti ettevõtete tooted ja teenused. Parimad fotod avaldab 
National Geographic Eesti. Konkurss kestab 1.juuli – 31.oktoober 2015. 
Konkursi täpsed tingimused leiad siit: 
http://aknad.visitsouthestonia.com/site/page/1

Lõuna-Eesti ühine pakkumiste veeb 
Suvealgusest on avatud Lõuna-Eesti ühine pakkumiste veebikeskkond – pakkumised.
visitsouthestonia.com, kus Lõuna-Eesti ettevõtjad saavad osaleda oma nädalapakkumistega 
ning külastajad võtta kuponge, et avastada soodsalt Lõuna-Eestit. Nädalapakkumiste tegemine 
on ettevõtjale hea ja kiire viis klientide arvu suurendamiseks endale sobival ajal või juhul, 
kui teenuse/toote tarbimine mingil põhjusel vajaks hoogustamist või suuremat klientide 
arvu (väliüritused, etendused vms).

Vaata parimaid pakkumisi siit: http://pakkumised.visitsouthestonia.com/


