
Turismiuudised 11-12/2015

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Meeli Palujõe 
ja Gerta Hääl (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), Jaana Oras ja Kristi Kahu (Põlvamaa 
Turismiinfokeskus), Kadi Ploom (Peipsimaa Turism MTÜ), Eveli Jürgenson (Võrtsjärve Sihtasutus), Liis 

Pärtelpoeg (MTÜ Sibulatee)  

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!

Aasta viimane uudiskiri võtab kokku viimaste kuude tegemised 
seoses SA Lõuna-Eesti Turismi ja Lõuna-Eesti maakondadega. SA 
Lõuna-Eesti Turism panustab jätkuvalt turismi arendamisele ja 
turundamisele Lõuna-Eesti regioonis. 
Alates selle aasta sügisest on SA Võrumaa Arenguagentuuril 
uus juht ja turismikoordinaator, kes tutvustavad uudiskirjas 
lähemalt iseendid, tööalaseid tegemisi ja tulevikuplaane. SA 
Lõuna-Eesti maakondades toimuvad sündmused 2015.aasta 
lõpuni on koondatud antud novembri- ja detsembrikuisesse 
ühisnumbrisse- saa osa põnevatest üritustest! Samuti on 
eraldi teemana väljatoodud Jõulud Lõuna-Eestis, kust igaüks 
leiab endale meelepäraseid tegevusi saabuval jõulukuul- olgu 
see siis mõne etenduse külastamine või perega jõulumaale sõit-
mine. 

Lõuna-Eesti Turism soovib omaltpoolt kõigile rõõmuderohket jõuluaega, meeleolukat aastavahe-
tust ning kordaminekuid uuel aastal! 
Angela, Kadi, Gätly

Hääd lugemist! 

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused

• SA Lõuna-Eesti Turismi meeskonnaga on 
liitunud alates oktoobrikuust uus turundus-
spetsialist- Gätly Puri. Jaanuarikuises uudis-
kirjas on võimalus tutvuda temaga ka lähe-
malt.



• Käesoleva aasta sügisest toimuvad EAS Turismiarenduskeskuse ja SA Lõuna-Eesti Turismi 
ühisvisiidid maakondadesse. Oktoobrikuus viibiti Viljandimaal ja Jõgevamaal ning novembris 
Võrumaal ja Tartumaal. Eesmärgiks on külastada kõiki maakondi ja rääkida turismiasjalistega nii 
valdkonna positiivsetest kui ka negatiivsetest aspektidest ning välja selgitada maakondade oma-
poolsed rõhuasetused turismiarenduses. Samuti tutvustatakse koostöökohtumistel uuendatud 
riikliku turismiveebi www.visitestonia.com. 

• 5. oktoobril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Võrumaa turismiseminaril, kus 
tutvustas Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism tegevusi ja koostöökohti 2016. aastal. Ettekandega saad 
tutvuda siin

• SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism osalesid ühisettekandega EASi sihtturusemina-
ril Peterburis. Seminar toimus 20. oktoobril 2015.a. Ühisettekandega tutvustati Vene reisikorral-
dajatele Lõuna-Eesti turismiuudiseid, uusi tooteid- ja teenuseid ning talviseid puhkevõimalusi ja 
tähtsündmusi.

• 20. oktoobril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg EAS Turismiarenduskeskuse 
poolt korraldatud Turismivõrgustike juhtide seminaril Tallinnas. Turismiarenduskeskus tutvus-
tas kohtumisel oma käsilolevaid tegevusi ja kaugemaid plaane ning võrgustike esindajad tutvus-
tasid põgusalt esindatava organisatsiooni tegevusi. 

• 29. oktoobril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Põlvamaa turismiettevõtjate 
ümarlaual, kus tutvustas Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism tegevusi ja koostöökohti 2016. aastal. 
Ettekandega saad tutvuda siin. 

• 9. novembril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg EAS Turismiarenduskeskuse 
poolt korraldatud sihturuseminaridel. SA Lõuna-Eesti Turism andis regionaalse sisendi Lõu-
na-Eesti jaoks prioriteetsete sihtturgude osas: Läti, Soome, Venemaa ja Valgevene. 

• 16. novembril toimus National Geographicu initsiatiivgrupi koostöökoosolek kus arutati 2016. 
aasta tegevusi.

• 17.-18. novembril toimus õppereis Lää-
ne-Harjumaale koolitusprogrammi „Ühes-
koos Lõuna-Eesti tugevaks ja tuntuks!” 
raames. Õppereisil külastati erinevaid turis-
miteenuste pakkujaid kui ka innovaatilisi 
tootmisettevõtteid. Esimese päeva õhtul toi-
mus teenuste disaini koolitus. Koolitusprog-
rammi kohta saad lugeda siit.

• SA Lõuna-Eesti Turism osales Eestit tut-
vustaval Mardilaadal, mis toimus 21.-22. novembril. Mardilaat on soome-eesti kultuurisuhteid 
edendava Tuglase Seltsi igasügisene suursündmus kultuurikeskuses Kaapelitehdas, Helsingis. 
Mardilaadal tutvustatakse peamiselt Eesti kultuuri, käsitööd ja toitu. Samuti leiab turismiinfot 
erinevate Eesti piirkondade kohta. 2015. aasta Mardilaada partnermaakond oli Raplamaa ning 
laval toimuv kultuuriprogramm oli sisustatud Raplamaa kultuurikollektiivide poolt pakutavaga. 
Mardilaada info leiab aadressilt: www.martinmarkkinat.fi

Mardilaadaks valmis soomekeelne 2016. aasta tähtsündmusi tutvustav kalender. Mardilaadaks 
valmis Tartu ja Lõuna-Eesti soomekeelne uudiskiri Talv 2016.



• 23. novembril osales SA Lõuna-Eesti Turism 
Suure-Jaani valla turismiettevõtjate koostöö-
kohtumisel, kus tutvustati SA Lõuna-Eesti 
Turism tegevusi 2016. aastal ja ühtlasi arutati 
erinevaid koostöökohti turismiettevõtjatega. 

• SA Lõuna-Eesti Turism avaldas välisturgu-
dele suunatud Lõuna-Eesti spordirajatiste 
ja treeninguvõimaluste veebiväljaande 
training.southestonia.ee, eesmärgiga suu-
rendada huvi ja anda välismaa spordimees-
kondadele ja -klubidele vajalikku infot tree-
ninglaagrite ja võistluste korraldamise 
võimaluste kohta. Veebiväljaandesse on 
koondatud info Lõuna-Eesti spordirajatiste 
kohta, kus ollakse huvitatud välisturundusest 
ning valmis teenindama ja vastu võtma rah-
vusvahelisi treeninggruppe.

• SA Lõuna-Eesti Turism andis välja inglise-
keelse spordisündmuste kalendri 2016.

• Novembrikuus ilmus uus Tartu ja Lõuna-Eesti võõrkeelne e-infokiri, mida antakse regulaar-
selt välja 2 korda aastas. Veebis levitatavas turismiinfokirjas Talv 2015/2016 kajastatakse talvi-
seid aktiivse,- loodus- ja kultuuripuhkuse võimalusi, tähtsamaid üritusi Tartus ja Lõuna-Eestis. 
Rahvusvaheline e-infokiri anti välja viies keeles (eesti, inglise, vene, soome, läti). Infokirja levita-
takse interneti teel olemasolevatele väliskontaktidele- turismiettevõtjatele, koostööpartneritele, 
reisikorraldajatele, ajakirjanikele ja ka lõpptarbijatele. Infokiri valmis koostöös SA Lõuna-Eesti 
Turismi, SA Tartumaa Turismi ja Tartu linnavalitsuse maine- ja turismiteenistusega. E-infokirja 
saab lugeda siit.

Kohe-kohe tulemas

• 25. novembril toimub SA Lõuna-Eesti Turism ja Lõu-
na-Eesti turismiarendajate koostöökoosolek. Kohtumisel 
antakse ülevaade 2015. aasta SALET tegevustest ja aruta-
takse ka 2016. aasta koostööplaane Lõuna-Eesti Turismi ja 
Lõuna-Eesti maakondade ning turismipiirkondade vahel.

• 27. novembril osaleb SA Lõuna-Eesti Turism juhataja 
Angela Järg Postitee arenguseminaril Maanteemuuseumis, 
kus teeb ettekande Lõuna-Eesti Turismi tegevustest ja osaleb 
lisaks paneeldiskussioonis.

• 1. detsembril kohtub SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Viljandi maavanemaga, et 
arutada Viljandimaa turismiarengut puudutavaid küsimusi ja koostöökohti SA Lõuna-Eesti Turis-
miga.



• 01.-03. detsembril korraldab SA Lõuna-Eesti Turism koostöös EAS turismiarenduskeskusega 
pressireisi soome ajakirjanike grupile. Eesmärgiks on tutvustada Tartus ja selle lähiümbruses 
pakutavaid perepuhkuse võimalusi Soome sihtturule. 

• 8. detsembril 2015 toimub järjekordne suursündmus turismimaastikul - Lõuna-Eesti Turismi-
konverents, mis toimub Saadjärve kaldal asuvas Jääaja Keskuses. Konverentsi teemaks on digi-
taalne turundus. Tunnustatakse konkursi EHE Lõuna-Eesti raames parimat turismisündmust ja 
parimat turismiobjekti Lõuna-Eestis 2015. aastal.. 

Programm ja registreerimise võimalus konverentsil osalemiseks ilmub lähiajal SA Lõuna-Eesti 
Turismi kodulehel: www.southestonia.ee

• 10.-12.detsembril korraldab SA Lõuna-Eesti Turism koostöös EAS turismiarenduskeskusega 
elustiili pressireisi Läti sihtturul. Perepuhkuse fookusega pressireisi programm tutvustab Lõu-
na-Eesti talvepuhkuse võimalusi, eksklusiivsemaid teenuseid ning perepuhkuse atraktsioone Val-
gamaal ja Tartumaal. 

• 17. detsembril toimub regionaalsete katusorganisatsioonide koostöökoosolek, kus arutatakse 
2016. aasta koostöökohti ja võimalike katusorganisatsioonide ühistegevusi.

November Lõuna-Eestis
 
01.-30.11. Valga 25. Kunstikuu „Usk, lootus, 
armastus“. Valga. www.valgakultuurikeskus.ee 
Terve novembrikuu jooksul on valgalastel ja 
nende külalistel võimalus nautida erinevaid 
kunstisündmusi linna eri paigus. Huvitavad 
näitused, õpitoad, rohkesti erinevaid sünd-
musi annavad värvi ja rikastavad sügisest linna 
kultuurielu.

03.-24.11. Jazz´n’Live. Viljandi. www.kohvikfellin.ee 
Teisipäevased dzässi-õhtud kohvikus Fellin, 3.11, 
10.11, 17.11, 24.11. 

09.-24.11. Marti-katri Karilatsis Põlva Talurahva-
muuseumis. Karilatsi, Põlvamaa.
www.polvatalurahvamuuseum.ee 
Mardi- ja kadripäevakombestikku tutvustav prog-
ramm ettetellimisel. 

23.11.–23.12. Wiera Jõulukoda. Veriora vald, Põlva-
maa. www.wiera.ee 
Wiera jõulukoda avab oma uksed ning paiskab laiali 
imelisi küünlaaroome, kinkekomplekte ning hinna-
üllatusi. Kui otsid tegevust jõuludeks või kingitust 
sussi sisse, siis astu läbi imepärasest jõulukojast! 



25.11. Laulutuba Viljandi Pärimusmuusika aida kaminasaalis. Viljandi. www.folk.ee 
Kahel korral kuus kolmapäeva õhtuti toimub tasuta õdus klubiline lauluring igas eas huvilis-
tele. Laulutoas saab koos laulda, eest laulda, järgi laulda ja lauluteemalist juttu ajada. Laulda 
võib nii pilli kui pillita. 

28.11. IV Valgamaa rahvamuusika päev koos Baltica festivali tutvustamisega. Nõuni, Valga-
maa.
Osalevad rahvamuusikaansamblid ja üksikpillimehed. 

29.11. Esimene Advent ja küünalde süütamine. Võru. www.voru.ee

29.11. Tulede süütamine Valga linna kuusel ja 1.advendi kontsert. Valga Kultuuri- ja Huviala-
keskus. www.valgakultuurikeskus.ee

29.11.-24.12. Jõululinn Tartu. Tartu. www.joululinntartu.ee 
Esimesest advendist lööb särama Jõululinn Tartu ja algab imeline jõuluootusaeg.

30.11.-23.12. Päkapikkude jõuluaeg Eesti Spordimuuseumis. Tartu. www.spordimuuseum.ee/
pakapikkude-jouluaeg

Detsember Lõuna-Eestis

01.12. Kogupere etendus - Lõbus lugu ”Päi-
kapikk”. Mooste mõisa Folgikoda, Põlvamaa. 
www.moostemois.ee 

01.-17.12. Omamoodi jõulud Kalevipoja Kojas. 
Saare vald, Jõgevamaa. www.kalevipojakoda.ee 
Vana-aja jõuluprogramm gruppidele ettere-
gistreerimisel.

01.-18.12. Jõulud Karilatsis Põlva Talurahva-
muuseumis. Kõlleste vald, Põlvamaa. www.polvatalurahvamuuseum.ee 

01.-22.12. Jõulud Olustvere mõisas. Viljandimaa. www.olustveremois.ee 

01.-22.12. ”Kodukandi jõulud”. Tõrva. http://torva.kovtp.ee/

02.12. Monokomöödia ”Pervert juhuse tahtel”. Räpina Aianduskooli saal, Põlvamaa.  
www.rapina.ee 

02.12. Märt Avandi ja Kõrsikud ”Elud, asjad”. Mooste mõisa Folgikoda, Põlvamaa. www.
moostemois.ee 

03.12 Pettsoni ja Finduse jõulud. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, Valga. www.valgakultuuri-
keskus.ee; www.teatribuss.ee

04.12. Jõuluteemaline luulevõistlus. Valga Keskraamatukogu. www.valgark.ee 

04.12. Jõululaat. Värska kultuurikeskus, Põlvamaa. www.verska.ee/kalender/ 



04.-06.12. Jõululaat 2015. Tartu. www.tartunaitused.ee/joululaat 
Eesti suurim jõululaat toimub Tartu Näituste messikeskuses.

05.12 Jõuluootuse pidu. Kauksi külakeskus, Mooste vald. www.polvamaa.ee 

05.12. Valgamaa Koolinoorte Vokaalansamblite kontsert. www.valgamaa.ee 

05.12. Käsitöölaat. Põltsamaa kultuurikeskus, Jõgevamaa. www.kultuurikeskus.eu 
Traditsiooniline jõululaat, kus kaubeldakse eheda eestimaise käsitööga ning terve päeva jook-
sul toimub kultuuriprogramm.

05.12. Sangaste valla jõululaat. Valgamaa.

05.12. Võhma jõululaat. Võhma, Jõgevamaa. 
Laadamelu, õpitoad, Jõuluvana, pereprogramm, esinejad, tantsuõhtu.

5., 6., 12., 13., 19., 20.12. Advendiüritused lastele Lõunakeskuses (iga päeva kell 12-15). Tartu 
linn, Tartumaa. www.lounakeskus.com 

7.-20.12. Vudila Jõulumaa. Jõgevamaa. www.vudila.ee

07.12. Jõululaat Ahja kultuurimajas ja õuel. Ahja vald, Põlvamaa. www.polvamaa.ee

07.-22.12. Jõulud Taevaskojas 2015. Taevaskoja Puhkekeskus, Põlvamaa. www.taevaskoja.ee 

08.-11.12.; 14.-18.12. ja 21.12. Jõulud Paunveres. O.Lutsu Palamuse Kihelkonnakoolimuuseum, 
Jõgevamaa. www.palmuseum.ee

08.12. Jõulujazz. Tartu Jaani kirik, Tartu. www.jazzkaar.ee 
Jõulupühade eel toob Jõulujazz kirikutesse ja kontserdisaalidesse kauneid džässikontserte, 
kus üles astuvad silmapaistvad muusikud nii Eestist kui ka välismaalt.

8.12. Lõbus lugu “Päkapikk”. Viljandi pärismus-
muusika ait. www.folk.ee

08.-12.12. Jõuluetendus ”Iika nõiaeksam”. Urvaste/ 
Kanepi vald, Võrumaa. www.pokumaa.ee

08.-18.12. Jõuluprogramm ”Reisiselli jõulud”. 
Eesti Maanteemuuseum.  
www.maanteemuuseum.ee

09.12. Kontserttuur ”Ma tahan olla öö su akna 
taga”. Põltsamaa Kultuurikeskus.  
www.kontsert.ee 
Esinevad Ivo Linna ja Nele-Liis Vaiksoo.

09.-10.12. V Rogosi mõisa jõulumaa. Rogosi mõis, 
Võrumaa. www.rogosi.ee



10.-12.12. Mõniste Päkapikumaa. Mõniste muuseum, Võrumaa. www.monistemuuseum.ee/
pakapikumaa
Kõik külalised on oodatud suitsusauna!

10.12. Andres Määri autorikontsert ”Vaid üks kord aastas”. Räpina Aianduskooli saal, Põlva-
maa. www.rapina.ee

10.12. Kontsert: Kaisa ja Paul Neitsov koos Aapo Ilvesega. Räpina Loomemaja, Põlvamaa. 
www.rapina.ee; rapinasalong@gmail.com 

10.12. STAR FM Jõulukontserdid. Ansambel Terminaator ‘’Võib-olla lumi on maas’’. Valga Kul-
tuuri-ja Huvialakeskus. www.valgakultuurikeskus.ee

11.12. Kellawärk Antoniuses. Antoniuse õue jõulukinkide ostuõhtu. Tartu. www.loovtartu.ee/lmk
Tartus toimub jõulukuine Kellawärk viiendat aastat. Sel aastal ühe päeva asemel suisa kahel 
päeval: 11. ja 12. detsembril. 11.detsembri õhtul seab Kellawärk end sisse Antoniuse õues, kus 
toimub Eesti disaini ostuõhtu ja kus on tegevusi nii suurtele kui väikestele.

11.-12.12. Kodukäsitöömess Viljandis. Sakala keskus. www.vmrky.ee

12.12. Jõulukontsert. Jazzis ainult... Hedvig, Kadri, Rebecca. Viljandi pärmusmuusika ait. www.
folk.ee

12.12. Kellawärk LMKs. Jõululaat Tartu Loomemajanduskeskuses. www.loovtartu.ee/lmk 
Traditsiooniline Kellawärk Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi 17), kus toimub suur Eesti 
loomingu jõuluturg.

12.12. Jõulukontsert. Jazzis ainult... Hedvig, Kadri, Rebecca. Viljandi pärmusmuusika ait. www.
folk.ee 

12.12. Jõuluturg Alatskivi lossis. 
Turule on oodatud käsitöölised müüma oma valmistatud tooteid ja ostjad, kes peavad lugu 
kohalikust toodangust. Tartumaa. www.alatskiviloss.ee 

12.12. Jõululaat Mustvee kultuurikeskuses. Jõgevamaa.

12.12. Neuhauseni Jõuluturg. Neuhauseni peamaja, Vaststeliina Piiskopilinnus. Võrumaa. 
www.vastseliina.ee/linnus 

12.12. Taevast ülevalt. Rein Rannap, Kristjan Kannukene ja tsellokvartett C-JAM. Võru kultuuri-
majas Kannel. www.kontsertkorraldus.ee 

12.12. Uno Leiese kogupereetendus “Tipp ja Täpp”. Räpina Aianduskooli saal, Põlvamaa. 
www.rapina.ee 

12.12.-06.01. Seto Jõulumaa. Lüübnitsa, Põlvamaa. www.visitpolva.ee; www.visitsetomaa.ee

13.12. Jõuluturg Mooste kultuurimajas. Mooste vald, Põlvamaa. www.polvamaa.ee 

13.12. Rogosi Jõululaat. Võrumaa. www.rogosi.ee 



14.12. Estonian Voices Kontsertsari ‘’Helisevad hääled’’. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus. 
www.valgakultuurikeskus.ee 

14.12. Tanja Mihhailova ja Mikk Saare Kontsertsari ‘’Meie jõulud’’. Tõrva kirik-kammersaal.

14.-15.12. Jõuluprogramm ”Vanarahva jõuluaeg”. 
Viljandi muuseum. www.muuseum.viljandimaa.ee 

15., 17.,19.12. Tartu Laulupeomuuseumi jõulueten-
dus – “Pettsoni ja Finduse jõulud” (Teatribuss). 
Tartu.www.teatribuss.ee

16.12. Maria Listra ja Koit Toome Jõulugala. Põltsa-
maa kirik. www.piletilevi.ee 

16.12. Võru Muusikakooli Jõulukontsert. Võru kul-
tuurimaja. www.vorukannel.ee 

17.12. Ansambel Terminaator ”Võib-olla lumi 
maas”. Mooste mõisa Folgikoda, Põlvamaa. www.moostemois.ee 

17.12. Päevane kontsertkohtumine: Tõnis Mägi. Viljandi Pärimusmuusika Ait. www.folk.ee
19.12. Arsise kellade ansambli Jõulukontsert. Võru kultuurimaja. www.vorukannel.ee 

19.12. Kaunimate aastete vennaskonna jõulukontsert. Räpina aianduskooli saal, Põlvamaa. 
www.rapina.ee 

19.12. Müravaba Jõulutuur – Pirjo Levandi, Marko Matvere ja VLÜ. Põltsamaa Kultuurikes-
kus. www.kultuurikeskus.eu 

19.12. 15.Rahvusvaheline Tänavatantsufestival “Battle Of EST 2015”. Vanemuise kontserdi-
maja, Tartu. www.boe.ee 

19.12. Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori ja Tartu Akadeemilise Meeskoori jõulukontsert. 
Tartu Pauluse kirik, Tartu. www.naiskoor.ee 

20.12. Annely Peebo ja Jassi Zahharovi jõulu-
kontsert. Mooste mõisa Folgikoda, Põlvamaa. 
www.moostemois.ee

20.12. IV advent- kontsertetendus “Jõuluval-
gus laotab üle maa”. Tõrva kirik-kammersaal.

20.12. Jõulukuine laternamatk. Vissi küla, 
Tartumaa. www.vapramaja.ee

22.12. Talve alguse pidu “Tantsuga talve”. 
Tõrva, Valgamaa. http://torva.kovtp.ee/

22.12. Kontsert “Jõulusuveniir 2015”. Võru 
kultuurimajas Kannel. www.vorukannel.ee



22.12. Talvepealinn Otepää avapidustused. Otepää. www.otepaa.ee 
Eestimaa Talvepealinn Otepää tähendab arvukalt spordivõistlusi, võimalus tegeleda talispor-
diga: suusatada, kelgutada, teha suusahüppeid. Päeva jooksul leiavad aset erinevad kontser-
tid, talvelaat, lasteüritused.

23.12. Pirjo Levandi, Marko Matvere ja VLÜ – 
Müravaba jõulutuur. Mooste mõisa Folgikoda, 
Põlvamaa. www.moostemois.ee 

25.12. Ekstreempargi Jõulumatk. Haanja, 
Võrumaa. 
Vallutakse üheskoos Eesti 20 kõrgemat mäge. 
Mägede absoluutkõrguste summa on 5751m. 
Kõikide mägede läbimiseks tuleb läbida vähe-
malt 745 meetrit vertikaaltõusu. Kogunemine 
Haanja Suusabaasis 9:00, start täpselt 10:00. www.ekstreempark.ee/joulumatk

26.12. Sangaste aastalõpupidu. Sangaste, Valgamaa. www.sangaste.ee 

26.12. Arsise jõulukontsert. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus. www.valgakultuurikeskus.ee 
Arsise kellade ansambel ja säravad solistid pakuvad põnevat sümbioosi, kus põimuvad hea 
klassika ja armsad jõululaulud, mis puudutavad hinge ning soojendavad südant. Kontserti 
juhib Arsise kunstiline juht ja dirigent Aivar Mäe. 27.12. Pirjo Levandi, Marko Matvere ja VLÜ - 
Müravaba jõulutuur. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus. www.valgakultuurikeskus.ee 

27.12. Tõnis Mägi, Karl- Erik Taukar ja Estraadiraadio “Kella kuuest Koiduni”. Mooste mõisa 
Folgikoda, Põlvamaa. www.moostemois.ee 

28.12. Jõulumuusika festival “Kirikupühad Maarjamaal”. Tartu 
Jaani kirik, Tartu. www.festivals.ee 
Kontserdil esineb Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Corelli 
Barokkorkester, solistid, dirigent Kaspars Putninš. Kavas 
J.S.Bach “Jõuluoratoorium”. 

30.12. Aastalõpupidu. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus. 
www.valgakultuurikeskus.ee 

30.12. Teater Vanemuine Aastalõpuball. Tartu.  
www.vanemuine.ee 

30.12. Räpina aastalõpupidu “Me armastame Räpinat”. Räpina 
Aianduskooli saal, Põlvamaa. www.rapina.ee 

31.12. Aastavahetus Suurel Munamäel. Suur- Munamägi, Haanja, Võrumaa.  
www.suurmunamagi.ee 
Kell 23:00 kogunemine torni juures, kus toimub meeleolukas ilutulestik. Pidu kestab hommi-
kutundideni Haanja Rahvamajas ansambli saatel.

31.12. Aastavahetuse pidu/ Robin Juhkental and The Big Bangers. Sakala keskus, Viljandi. 
www.sakalakeskus.eemes toimub üle neljasaja põneva teadussündmuse nii Tartus kui üle 
Eesti. Lisainfo: www.ahhaa.ee

Võrumaa Spordiliidu foto



Lõuna-Eesti toimetamised ja uudised

• 27. ja 28. oktoobril külastasid koostöös EAS 
Turismiarenduskeskusega Tartut Saksamaa 
Huffington Posti ajakirjanik Julia Bauer ja 
fotograaf Anna Baach. Ajakirjanike külastust 
sisustas õhtune tudengielutuur, õhtusöök Chez 
Andre’s ja aktiivne tõukerataste matk mööda 
Emajõe kallast. Külalistele avaldas eriliselt mul-
jet, et niivõrd lühikesel distantsil oli neil võima-
lik näha Tartu erinevaid ilmeid. Mööda Emajõge 
Supilinnast Annelinnani köitsid neid nii Supilinna 
võluvad puumajad, kesklinna melu kui ka kana-

liäärsed graffiti joonistused. Supilinna piiril asuv külakiik andis lisaks omaette elamuse, sest Lää-
ne-Euroopas taolisi ei tunta. Reisi saatis päikeseline ilm ja külalised jäid rahule.
Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism projektijuht /
turundusspetsialist, annika.ojasaar@visittartu.com

• 28. oktoobril kohtus EAS turismiarenduskeskuse meeskond ja SA Lõuna-Eesti Turism esindaja 
Viljandi maakonna ettevõtjate ja arendustöötajatega. Ümarlaual arutati turismiturunduse küsi-
musi, tootestrateegiate ja kvaliteediprogrammi hetkeseisu.

• 29. oktoobril toimus Kanepi lähedal Kevvai Külalistemajas Põlvamaa turismiettevõtjate sügi-
sene infopäev-ümarlaud. Huvipakkuvad ja olulised teemad tõid kohale üle 30 osaleja. Angela 
Järg andis ülevaate SA Lõuna-Eesti Turismi 2016. aasta tegevustest, Heili Petkin Tartumaa Aren-
dusseltsist rääkis koostamisel olevast “Lõuna-Eesti heade pakkumiste raamatust” ja kutsus üles 
ettevõtjaid oma pakkumisi raamatusse lisama. Lisaks tutvustati Põlvamaa turismiettevõtjatele 
uut veebipõhist messi Travel Expo 2016, mis toimub Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt. Vee-
bikeskkonnas aset leidvast turismimessist rääkis üks ettevõtmise eestvedajaid, ettevõtte Onli-
neExpo juhatuse liige Margus Tamm.Arutlusele tuli ka Taevaskoja piikonnas tegutsevate turismi-
ettevõtjate mure Saesaare paisjärve tuleviku pärast. Mitmed ettevõtjad väljendasid oma muret 
ettevõtluse jätkusuutlikkuse osas peale tammi likvideerimist: kui järv peaks kaduma, siis võib 
see viia veeturismiettevõtete tegevuse lõppemiseni. Täiendavalt mõjutab see majutuskohtade 
käivet, kui piirkonnas puuduvad aktiivse puhkamise võimalused.

• Lõuna-Eesti teeb koostööd ettevõtluse arendamiseks. 5. novembril toimus Tartus Lõuna-Eesti 
ettevõtlusarengu ümarlaud, kus võeti kokku regiooni arengu võtmeküsimused, milleks on ette-
võtete konkurentsivõime suurendamine, heapalgaliste töökohtade loomine ning soodsad võima-
lused uute ettevõtete tekkeks ja arenguks. 
„Eesmärkide saavutamine sõltub suurel määral ühistest pingutustest ja mõtestatud koostööst. 
Tartul on suur potentsiaal – meil on hästi välja arendatud ettevõtluse tugistruktuurid. Nende 
omavaheline koostöö ja tihe side ettevõtjatega on üks tugisambaid, millele ettevõtluse arengul 
tugineda,” ütles ümarlaua kokku kutsunud Tartu linnapea Urmas Klaas. 
Ümarlaual osalesid Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli rektorid, Lõuna-Eesti suuremate omava-
litsuste juhid ning maavanemad, maakondlike arenduskeskuste juhid, Tartu Teaduspargi, Tartu 
Ärinõuandla ja teiste ettevõtluse tugistruktuuride esindajad. 
Tartu Teaduspargi juhatuse liige Raimond Tamm andis kokkutulnuile ülevaate ekspertide koosta-
tud Tartu ja Lõuna-Eesti ettevõtlusarengu ettepanekutest, kus pakuti välja nii strateegilised tege-
vussuunad kui ka võimalikud ühistegevused. 
Ümarlaual räägiti Lõuna-Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamisest, tugistruktuuride 



paremast koostööst ning soodsa ettevõtluskliima loomisest tegutsevatele ja uutele ettevõtja-
tele. Samuti olid kõne all ettevõtlusarenguks vajalikud tegevused - haldusliku killustatuse mõju 
vähendamine, Tartu ja Lõuna-Eesti staatuse ja tuntuse parandamine Eestis ja Euroopas, regiooni 
juurdepääsu parandamine, ettev õtlusklastrite arendamine, sotsiaalse innovatsiooni keskkonna 
loomine jmt. 
Tartu linnavalitsus, Tartu Teaduspark, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu Ärinõuandla ja Buil-
dit Accelerator allkirjastasid koostööprotokolli, et koondada kohalikud ettevõtluse tugistruktuu-
rid ühte hoonesse, mis soodustaks igapäevatöö tõhusamat korraldamist, koostööprojektide ellu-
viimist ja ressursside ühiskasutust. 
Ümarlaual osalejad tõdesid, et Tartu kui regioonikeskuse ettevõtluskeskkonna soodustamine, 
aitab kaasa kogu Lõuna-Eesti üldise konkurentsivõime kasvule. 
Lisainfo: Tartu Linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

• Garage48 otsib uut Transferwise’i turismisektorist. Garage48 koostöös EASi turismiarendus-
keskusega korraldas 13.-15. novembril Pärnus arendusnädalavahetuse, et luua tehnoloogiaid glo-
baalsele turismitööstusele. Eriti oodatati osalema turismisektoris tegutsevaid naisi. 
Garage48 Tourism Pärnu üritusest oli oodatud osa võtma kõik IT-valdkonna professionaalid, turis-
miga seotud ettevõtjad ning spetsialistid, kes tegelevad turistidele pakutavate teenuste loomise 
ja arendamisega. Rahvusvaheline arendusnädalavahetus meelitab alati ligi eksperte ka lähiriiki-
dest ja mujalt maailmast, mistõttu tõotab seekordki tulla laia haardega üritus.
5. novembril toimus Garage 48 eelüritus Tartus, kus turismi arengutest rääkisid Gea Kammer, EAS 
Turismiarenduskeskuse pere- ja looduspuhkuse tootearenduse koordinaator ning Sille Siniavski, 
SA Tartumaa Turism juhataja. Õhtut modereeris ja Pärnus toimuvaks hackathoniks jagas häid 
nõuandeid Indrek Rebane, Buildit Acceleratori esindaja ja Hedgehog OÜ Elektroonika peainse-
ner, tehniline juht.
Lisainfo: http://garage48.org/events/parnu (Pärnu üritus)
Sille Siniavski, SA Tartumaa Turism juhataja, sille.siniavski@visittartu.com, tel 740 0782, 5326 
9353. (Tartu eelüritus) 

• EAS Turismiarenduskeskuse visiit Tartumaale
Ka sel aastal on EAS Turismiarenduskeskus väi-
samas Eesti maakondi. Visiit Tartumaale toimus 
17. novembril, mil kohtuti Tartumaa turismiette-
võtjate, -arendajate ja atraktsioonide esindaja-
tega AHHAA Teaduskeskuse Lektooriumis, algu-
sega kl 10:30. 
EAS Turismiarenduskeskus andis ülevaate viima-
sest väliskülastajate uuringust, kvaliteediprog-
rammi hetkeseisust tootearenduses, Eesti brändi arendusest, turundustegevustest, sh Tartumaa 
rollist selles. Lisaks andis EAS Turismiarenduskeskus ülevaate Soome sihtturul toimuvast ja plaa-
nitust ning riikliku turismiveebi www.visitestonia.com face-lift’ist. SA Tartumaa Turism kutsus 
omaltpoolt ettevõtjatele ja arendajatele uudset virtuaalsete messide (E-EXPO) kui üht digitaalse 
turunduse kanalit tutvustama OnlineExpo esindajad.
Lisainfo: Sille Siniavski, SA Tartumaa Turism juhataja,
sille.siniavski@visittartu.com, tel 740 0782, 5326 9353.

• Otepää Turismiinfokeskus osales 21. novembril 2015 Lõunakeskuse Suusalaadal, kus tutvus-
tatati talviseid tegevusi Otepääl koostöös Kuutsemäe ja Munamäe suusakeskustega. Lisaks 
käivad ettevalmistavad tegevused Via Hanseatica jätkuprojekti kirjutamiseks EST-LAT programmi 
ning kavandatakse 2016.aasta turundustegevusi. 



Põnevad uudised!

• Seto Suksu Seiklused pälvisid oma matkade eest EHE märgise.
Lisainfo: http://setosuksu.ee/

• Seto Külävüü sai sel aastal EDEN konkursil III 
koha. Sel sügisel toimus Eestis EDEN konkurss 
„Eestimaa avastamata aarded 2015. Turism ja 
kohalik toidutraditsioon“. Setomaa Turism kir-
jutas Setomaa poolt kandideerimise avalduse ja 
Seto Külävüü sai sellel konkursil kolmanda koha. 
See on suur tunnustus kõigile toidu valdkonnas 
tegutsejatele Seto Külävüül.Taotluses nimetati 
toodetena tegemisi, mida toiduga seonduvalt 
külaline kogeda saab – erinevad sündmused 
nagu kostipäiv, Seto Kuningriik, lihavõtted, maa-

selits. Muidugi ka olulisemad seto sööki pakkuvad 
toidukohad Tsäimaja, Taarka Tarõ, Setomaa Turismitalo seto söömaaeg. Hindajaid huvitas, kui-
võrd on toidutegemised võõrkeeltes nähtavad ja välisturistile leitavad. Käesolev konkurss on 
seotud Euroopa Komisjoni poolt kaheksa aastat tagasi algatatud projektiga “European Tourist 
Destinations of Excellence” (EDEN), millest Eesti võttis nüüd osa neljandat aastat. See võrgus-
tik ulatub üle Euroopa. Seega võrgustikku kuulumine annab võimaluse rohkem silma paista ja 
saada nii riiklikul tasandil kui ka üle Euroopa rohkem turundusvõimalusi. Samas tähendab see ka, 
et meie juurde tuleb lähiaastatel rohkem välisriikide toidugurmaane. Meil peab olema tooteid, 
mida neile pakkuda. Veel peaks tunnustusega kaasnema tippkoka visiit, et ühiselt mõelda, kuidas 
toidualast pakkumist Seto Külävüül edasi arendada. Tänu saadud tunnustusele õnnestus oktoob-
ris Setomaalt kolmel inimesel osaleda toidualasel õppereisil Rootsis Skåne piirkonnas. Külastati 
väga erinevaid kohti, maitsti erinevaid roogasid. 
Info: Ülle Pärnoja, MTÜ Setomaa Turism, ylle@setomaa.ee 

• Hea uudis kalastushuvilistele: Põlvamaal valmisid uued paadisillad ja paatide veeskamisko-
had. Uued paadisillad ja veeskamiskohad rajati Kanepi, Valgjärve, Mooste, Mikitamäe ja Värska 
valda ning infotahvlid harrastuskalapüügiks vajaliku infoga paigaldati lisaks eelpool nimetatud val-
dade ka Räpina valda. Projekti viis ellu SA Põlvamaa Arenduskeskus. Ehitustöid teostas Paadisil-
dade OÜ. Projekti rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja kohalikud omavalitsused.
Rohkem infot: http://lingid.ee/ZkT4I 

• Viljandis on alanud sügisel avatud uued toitlustusasutused: Aasia restoran Vaga Mama ja 
kohvik Northmen:
- Viljandi vanalinnas asuv restoran pakub Nepali, Hiina ja Tai rahvustoite. 
Lisainfo: Tel 446 1166 või 569 25 547; Tartu 14, Viljandi
- Kohvik Northmen esindab Põhjamaist kööki- menüüs suur valik kala- ja liharoogasid. Kohvikus 
võimalik pidada sünnipäevi, vastuvõtte, soovi korral õhtujuhid ja esinejad. 
Lisainfo: Tel 5346 4673; Tartu 4, Viljandi; www.northmen.ee

• Riho Laanese Raadiomuuseum ootab huvilisi Jõgevamaale. Riho Laanese raadiote kollekt-
sioonis on 114 eksponaati perioodist 1926-1990. Lisaks raadiotele on välja pandud grammofo-
nid, magnetofonid ja autoraadiod. Kõige vanemaks eksponaadiks on vändaga grammofon, mis 
pärineb aastast 1926. Raadiote püsinäitust asub aadressil: Vahe tn. 7, Põltsamaa. Avatud ainult 
ettetellimisel!
Lisainfot leiad muuseumi kohta SIIT 

EDEN konkursi parimad- Hiiumaa, Romantiline Rannatee, Seto 
Külävüü



• Tartu Vallavalitsus viis läbi loodusfoto konkursi „Vooremaa Voorused 2015“. Võistlusele ooda-
tati osalema Vooremaal jäädvustatud loodusfotodega. Võistlusfotosid sai esitada kuni 10. novemb-
rini 2015. Tulemused avalikustatakse 2015. aasta lõpus toimuval SA Lõuna-Eesti Turism aastakon-
verentsil. 
Konkurss toimus kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13-a k.a); noored (kuni 19-a k.a); üldarvestus 
(osavõtjate vanus ei ole piiratud). Laste ja noorte vanuserühmas hinnati töid kolmes teemakate-
goorias: loomad, loodus, inimene ja loodus. Üldarvestuses hinnati töid neljas teemakategoorias: 
loomad, taimed ja seened, maastik, inimene ja loodus. 
Iga osaleja võis võistlusele esitada kuni 10 digitaalset fotot. Igale fotole tuli lisada lühike selgitus 
pildistamise hetke või konkreetse pildi valiku tagamaade kohta. Iga vanuserühma igas kategoorias 
antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Valitakse välja ka konkursi parim foto “Vooremaa Voo-
rus 2015”, mida tunnustatakse peaauhinnaga. Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu. Žüriisse 
kuuluvad tunnustatud loodusfotograafid, loodusetundjad, Jääaja Keskuse ja Tartu vallavalitsuse 
esindajad.
Lisainfo: Kaidi Randpõld, Tartu vallavalitsus- projektijuht, tel 53 40 26 67, 4
kaidi.randpold@tartuvv.ee 
Viide konkursi lehele: SIIN 

• Teatri Kodus esietendus 16. novembril Mänguasjamuuseumi omalavastus RAHA-HAA-HAA. 
Etendus põhineb 2014. aastal ilmunud Leelo Tungla samanimelisel lasteraamatul. Südamlik lugu 
räägib kahest kuningriigist – Naerumaast ja Vihamaast – ning seal valitsevatest kuningatest, andes 
nii väikesele kui ka suurele vaatajale hea ettekujutuse sellest, kui palju saab maailmas naeru ja 
headusega ära teha. 
Teatri Kodu info ja mängukava: www.teatrikodu.ee

• 26.11 toimub giidide atesteerimine Viljandi-
maal.

• Hull Teadlane seob teaduse mänguga. Tartu 
Ülikooli muuseumi ja Tartu Mänguasjamuu-
seumi koostööl valminud lasteaia ja kooligruppi-
dele mõeldud muuseumitund viib Hullu Teadlase 
avastusrännakule.

Novembris jõutakse oma teekonnal Tartu Mänguasjamuuseumisse, kus tutvutakse erinevatest 
maailmajagudest pärit mängudega, tehakse põnevaid katseid ja meisterdatakse lustakaid män-

guasju. Programmis osalejad lähevad koos Hullu Teadlasega 
reisima ja Juhuse abiga satuvad kas Aafrika rütmide ja helide 
maailma, Aasia valguse ja varjude õpituppa, Ameerika leiu-
tajate laagrisse või Euroopa loodusesse liikuma. Üks muu-
seumitund kestab 60 minutit, millest 30 minutit teeb Hull 
Teadlane ülipõnevaid katseid ja 30 minutit õpitakse meister-
dama- kas häält tegevat või liikuvat mänguasja.
Lisainfo ja registreerimine: Tel 736 1554, ave.viirma@
mm.ee, www.mm.ee

• KGB kongide muuseumis on detsembri lõpuni avatud 
uus näitus. KGB kongide muuseumis on detsembri lõpuni 
avatud Tukumsi muuseumis (Läti) valminud näitus „Sibe-
ris kirjutatud kasetohukirjad”. Näitus on pilguheit kümne 
Läti ja Leedu elaniku ellu, keda oli karistatud vangistusega 



GULAG-is või küüditatud aastail 1941–1956 Nõukogude Liidu kaugematesse piirkondadesse. Olu-
korras, kus paber oli muutunud luksuseks, olid kasetohukirjad ainsaks väljundiks lähedastega 
sidet hoida. 
Ajutise näituse kõrval on uuendatud ka püsiekspositsiooni – ühest senini tühjana seisnud ruu-
mist on saanud ülekuulamistele keskendunud tuba, mis heidab valgust kongides asunud eeluuri-
misvangla ajalukku ning NKVD uurijate ülekuulamismeetoditesse.
Lisainfo: Indrek Hallik, KGB kongide muuseumi kuraator, tel 746 1914

• RulluisukeskusSkatetown ootab uisutajaid. 
Omapärane ja lustlik Skatetown on toonud 
Tartusse täiesti uue aktiivse vaba aja veetmise 
võimaluse, mida saate nautida nii omapäi kui 
ka kogu perega. Keskuse siseareenil uisutatakse 
muusika ja värvimängude saatel paarisratastega 
uiskudel, korraldatakse teemaõhtuid, perepäevi 
ning treeninguid. Lisaks on võimalik kogu kes-
kust rentida sünnipäevade või teemaõhtute 
läbiviimiseks.
Lisainfo: www.skatetown.ee

• Hotell Dorpat pakub külastajatele põne-
vaid temaatilisi pakette. Tartu kesklinnas asuv 
hubane ja kaasaaegne hotell ja konverentsi-
keskus Dorpat üllatab novembri lõpust peresid 
Lotte teatripaketiga. Dorpat pakub kohti eten-
dusele 28.novembril, 1., 4. ja 15. detsembril, 
12. ja 22.jaanuaril, 15., 22. ja 26. märtsil ja 26. 
aprillil. Pakett sisaldab majutust, tervitusjooki 
saabudes, kosutavat hommikubuffe’d, hommi-
kust ujumist Aura Veekeskuses ja loomulikult 
teatripileteid etendusele „Lotte Unenäomaa-
ilm“. Lisainfo paketi kohta SIIT.
Aastavahetuseks pakutakse aga meeleolukat 
aastavahetuspidu Dorpati peo- ja konverent-
sikeskuses, kus esineb legendaarne ansambel 
Justament, õhtujuhiks Inga Lunge. Peol on või-

malik osaleda ka ilma majutumata. 
Aastavahetuse pakette vaata SIIT.
Lisainfo: Tel 733 7180, info@dorpat.ee, www.dorpat.ee 

• Tartus avas uksed Villa Jaama hostel. Uus hostel hostel pakub majutust Tartus ajaloolises 20. 
sajandi algusest pärit hoones, kus on suuresti säilinud Art Deco välisilme ja sisekujundus. Hostelis 
on lisaks eri tüüpi tubadele, saun ja bassein, suur terrass koos, grillimisvõimalusega ning laste 
mänguväljak koos batuudiga. 
Lisainfo Tartus asuva uue majutusasutuse koha saab SIIT!

• Tartu äärelinnas avas uksed Kohvik Marani. Marani on uus Gruusia kohvik Tartus Aardla täna-
val. Kohviku interjöör on kujundatud selliselt, et tunda oleks võimalikult palju Gruusiat. Oluliseks 
kujunduselemendiks on vanaaegsed relvad. Toitude valmistamisel kasutatakse ainult Gruusia 
maitseained ning suurem osa toite on samuti gruusiapärased. Menüüs on näiteks sealihašašlõkk, 
kebab, hartšo ning küpsetised, nagu hatšapuri ja tšeburek. Lisaks pakutakse veel pannkooke, 



pelmeene ja kananagitsaid. Uuest kohvikust ei puudu ka Gruusia veinid ning liköörid, brändid ja 
muud joogid. 
Lisainfot kohviku kohta leiab SIIT!

• Traditsiooniline Talvepealinna turg toimub sellel aastal Otepää keskväljakul 20. detsembril, 
mil oodatakse kõiki soetama endale ja lähedastele kaunist Eesti käsitööd, meeldivaid kingitusi 
kingikotti ja kauneid jõulukaunistusi. Talupidajad pakuvad talukaupa, perenaised hõrke küpsetisi, 
lõhnavat leiba ja kodust verivorsti ning teed. Võta kaasa pere ja sõbrad ning sinu jõulumeeleolu 
saab hoogu juurde!

• Ideid elamusterohketest ja põnevatest tege-
vustest pakub talvine Peipsimaa. Hoogsalt on 
lähenemas talvehooaeg, mil Peipsi järvele kogu-
neb hulk kalastajaid ning ümbruskonnas toimub 
mitmeid põnevaid talveüritusi. Talvel paistavad 
Peipsi järvejäält mustade punktikestena silma 
kalastajad ja siuglevad soome kelgud. Tutvust 
kalapüügiga on tulnud tegema ka päris koge-
nematud. Peipsiäärsete turismitalude ja puhke-
majade peremeestelt saab laenata kalapüügiva-
rustust ja paate ning järvele saab minna ka koos 
kogenud juhendajaga.
Eriti meelikõitev on talvine kalapüük Peipsi järvejäält, kus tuhanded inimesed proovivad kala-
õnne sikutipüügiga. Peipsi sikuti on eriline tindikala meenutav talilant, mis kinnitatakse taliridva 
külge ning püütakse jääaugust ahvenat, siiga ja teisi kalu. Toreda talvise elamusretke võib tellida 
kohalikult kalapüügikorraldajalt, kes sõidutab soovijad kalakohta erilise uppumatu sõiduriista 
karakatitsaga. Õnnestunud kalaretke järel võib juhendaja käe all õppida kalarooga valmistama, 
tunda mõnu kuumast saunast või jääda koguni järvejääle telki ööbima, et hommikuhämaruses 
taas kalaõnne proovida.
Traditsioonilised talvised üritused Peipsimaal leiad kodulehelt: www.visitpeipsi.com 

Peipsimaa talviste ürituste ja tegevuste info ilmus novembrikuu esimeses pooles Soome turismi-
ajakirjas „Baltic Guide“.

Saame tuttavaks 

SA Võrumaa Arenguagentuuri meeskonnal on alates sep-
tembrikuust uus juht- Taivo Tali, kellel on pikaajalised juh-
timiskogemused regionaalarengu vallas. Sihtasutuse rida-
dega ühines varasemalt meedia ja kommunikatsiooni alal 
tegutsenud Igor Taro, kes on südameasjaks võtnud maa-
piirkonna elu edendamise. Alljärgnevad intervjuud toovad 
selgust Võrumaa piirkonna arengusuundadest uute tegijate 
pilgu läbi.

Asusid SA Võrumaa Arenguagentuuri juhtima alates 1. sep-
tembrist käesoleval aastal. Mis Sind ajendas sellele ametile 
kandideerima ja kuidas oled selle lühikese perioodi jooksul 
uue töökeskkonnaga kohanenud?



Soovisin sellist konkreetset arendustööd teha. Maakondlikul arenduskeskusel on väikeses 
maakonnas päris suur roll maakonna arengus. Sihtasutus hoiab „kätt maakonna majanduse 
pulsil“ ja teeb sisuliselt midagi ettevõtluse jaoks - nõustab ja koolitab ettevõtteid, vabaühen-
dusi, viib ellu majandusprojekte, arendab turismi jne. 
Võrumaa on olnud mulle Tartumaa kõrval väga südamelähedane. Peale ägeda looduse on 
siin ka lahedad ja asjalikud inimesed. Äratuntav tegutsemistahe ja ambitsioonid, kuid samas 
ollakse ka „kahe jalaga maas“ ja peetakse traditsioonidest kinni. Tahan aidata kaasa Võrumaa 
suuremale edule! 
Ajaliselt on septembri algus see, kus hakatakse järgmise aasta tegevuskavasid ja eelarveid 
koostama, pärast suve lähevad kõik pooleliolevad tööd, projektid ja üritused jälle käima ning 
mul avaneski võimalus just sel kiirel ajaperioodil sihtasutuse tööd juhtima asuda. Hea välja-
kutse, „joosta tuleb mitmes suunas korraga“. Aga mul on hea meeskond ja tublid partnerid 
väljaspool agentuuri, kellega koos ühiselt Võrumaad arendame. 

Milliseid väljakutseid ootad uuelt ametikohalt?
Seda, et ma suudan Võrumaad selgelt edukamaks ja elujõulisemaks muuta. Et kõige (Eesti 
areng Tallinna suunas) ja bürokraatia kiuste näiteks 5 aasta pärast öeldaks: „Oh, tegite ikka 
vingelt oma asja seal Võrumaal!“ Et majandus ja elukeskkond areneks, et inimesed tahaksid 
siin tegutseda ja siia tulla. Turismi osas on oluline, et Võrumaa mängiks suuremat rolli Eesti 
turismis, et turistid avastaksid rohkem Võrumaad. Eeldused on olemas.

Milles seisneb sinu arvates Võrumaa erilisus ja mis on selle piirkonna põhitugevused?
Võrumaa on ikkagi nagu heas mõttes oma vürstiriik- oma keel, oma kultuur, omad kombed ja 
seda hoitakse ja arendatakse ka institutsionaalsel tasandil. Siit edasi - Võrumaale omased asjad 
- suitsusaunad, laadad, maratonid, folgifestivalid, seto traditsioonid. Kolmandaks on ikkagi see 
nö Eesti „katus“, „kõige, kõige“ ja „Top of Estonia“ elemendid: kõrgeim mägi, sügavaim järv, 
kõige suurem mägisus ja liigestatuim maastik, vaheldusrikkaimad matkarajad, kõige rohkem 
lund, loetelu on pikk. Turismiettevõtjad mõtlevad välja huvitavaid tooteid ja arendavad neid 
(näiteks Metsavenna talu või liikluslinn Uue-Antslas, Mooska suitsusauna rituaalid, Vastseliina 
ordulinnuse eksponeerimine ja paljud teised).

Mis on Võrumaa regiooni peamised puudused ja kuidas neid kõrvaldada?
Seda öeldakse alati, et kui oleks palju raha, siis küll investeeriks, aga see on ju nii olnud alati, 
tegelikult on raha maailmas küll. Sul peab olema hea äriidee. Tüüpiline puudus siin ääremaal 
on ka see, et alati ei jätku head tööjõudu ja spetsialiste. Neid peab tiku-tulega taga otsima. 
Teine on turundamine, klientide leidmine. Me ei oska seda nii hästi teha kui vaja oleks. Meil 
on head tooted/teenused, aga kuidas seda maha müüa? Mitte ainult see, et sa saad selle turu 
kätte, vaid ka see, et sa ikkagi pidevalt tegeled „pildil olemisega“. Lisaks on meie ettevõtlus- ja 
majanduskeskkonna puuduseks kaugus ja ligipääs siia suurtelt turgudelt. Märgin veel, et naa-
berriik Venemaa oma ebastabiilsusega mõjutab Võrumaa majanduskeskonda päris palju, st kui 
Vene turg ära langeb (kaubandus, teenindus, tellimused jms.), puudutab see ennekõike meie 
piirkonda, näiteks oluliselt vähem Saaremaad või Hiiumaad.

Millised on olulisemad eesmärgid Võrumaa arendamisel järgmise 5 aasta perspektiivis?
Need on kokku lepitud Võrumaa arengustrateegias. Seal on 5 suurt eesmärki: 1) Võrumaa ette-
võtlus on tulus ja töökohad on hästitasustatud. See on ambitsioonikas visioon. See eeldab 
kaasaegseid ettevõtteid, tööstus- ja logistikaalasid. Märksõnadeks on veel aastaringne turismi-
teenus, loomemajandus, kaugtöö ja avalik sektor. 2) Võrumaalt saab väärtuspõhise hariduse. 
See on tervikuna Võrumaa arengu mõttes oluline, et noored ei läheks mujale, vaid saavad oma 
maakonnast korraliku hariduse. 3) Võrumaa on „ummamuudu“. Me hoiame oma kultuuri, töö-



tame välja oma tootebrändid ja korraldame aastaringi kultuuri- ja spordisündmusi. 4) Võrumaa 
on koht, kus inimesed elavad täisväärtuslikult ja kaua. See tähendab, et siin on ka sotsiaal- ja 
tervisepool tähtis. 5) Võrumaalased on tugeva ja nakatava piirkondliku enesetunnetusega. See 
on väga huvitav ja ootamatu eesmärk, kuid just see määrab paljuski Võromaa erilaadse ilme ja 
keskkonna, äri tegemine käib tänapäeval palju persoonilt persoonile.

Kas mõni nendest püstitatud eesmärkidest on juba saavutatud? Milliseid tegevusi on juba 
tehtud selleks, et soovitud tulemusteni jõuda?
Ma arvan, et kõikide eesmärkide jaoks tehakse siin tööd, käivitatakse uusi tegevusi ja projekte. 
Oluline on näiteks PATEE programmi elluviimine, mis arendab Võrumaa toiduvõrgustikku, pui-
duklastrit ja turismi, samuti tegeleb Võrumaa kuvandiga. Samuti rajati näiteks alles hiljuti hästi 
toimiva ja kaasaegse Võru Kutsehariduskeskuse juurde puidutöötlemise ja mööblitootmise 
kompententsikeskus TSENTER, mille kohta saab lähemalt uurida koduleheküljelt: www.tsenter.
ee. Suurtel puidu-, toidu- ja metalliettevõtetel läheb päris hästi. Ka Võru eri piirkonnad otsivad 
oma võimalusi.

Palun anna omaltpoolt mõned soovitused nii Võrumaa kui ka teiste Lõuna-Eesti maakonda-
des tegutsevatele turismiettevõtjatele, et kuidas olla omal alal edukas?
Ega siin midagi leiutama ei pea - iga klient on kuningas! Tee just tema vajadusele sobiv too-
de-teenus, anna talle teada ja müü maha. Sa pead teadma kliendi vajadusi ja kui sa neid ei tea, 
siis sa pead neid tundma õppima või siis ka ise talle neid mõningatel juhtude selgeks tegema! 
Aga samas, paku välja ka oma eriline asi ja ole kindel selles, et see on nii lahe ja oma asi. Hästi 
täpselt tuleb hinnata, kellele sa töötad või miks see ettevõte üldse vajalik on? Kui sa tahad 
turundada, siis sa pead teadma, milliseid sõnumeid edasi anda, milliseid tooteid sa sellele 
kliendile müüd. Kõrge kvaliteediga niśikaubad kogu maailma jaoks, internetiturundus, majan-
dusklastrid - need on märksõnad ka Võrumaa jaoks.

Taivo Tali 
SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

Alustasid alles hiljuti uuel ametipositsioonil. 
Millega tegelesid varasemalt ja miks otsusta-
sid töökohta vahetada?
Ma tegelesin tegelikult viimased pool aastat 
Värska Sanatooriumi turunduse ja kommuni-
katsiooniga. Enne seda olin ma pikalt meedia 
ja kommunikatsiooni vallas. Miks ma otsus-
tasin töökohta vahetada oli see, et veidi üks-
luiseks läks ja tahtsin vaheldust- seda just 

meediast turundusse üle tulles. Selline hea kokkusattumus oli, et tulid järjest huvitavad pak-
kumised. Alguses sanatooriumis, seal alustasin igasuguste tegevustega ja siis tuli see konkurss 
Võrumaal. Kuna ma olen ise siit pärit ja tegelikult olin just samasse valdkonda „sukeldunud“, 
millel siin oli võimalik tegutseda, siis tundus see minu jaoks selline piisavalt huvitav väljakutse. 

Kuidas ja kas oled jõudnud juba sisse elada Võrumaa turismikoordinaatori ametikohale?
Praegu tutvun ja kohanen selle uue olukorraga. Sealjuures viin end vaikselt kurssi varasemate 
dokumentidega. Esimene ülesanne ongi tegelikult aru saada, kus punktis see Võrumaa turism 
täpselt seisab- võrreldes sellega, mis ta on olnud näiteks 10 aastat tagasi planeeritud. Kas ees-
märgid on saavutatud ja kui ei ole saavutatud, siis miks? Mõista, et mis on need objektiivsed 



põhjused, mis on plaanidele vahele tulnud. Teine asi on see, et Võrumaaga võimalikult palju 
tuttavaks saada, kuigi maakond tegelikult mulle võõras ei ole. Eks see üks põhjus oli, miks 
mulle tundus, et on mõistlik kandideerida. Päris paljud inimesed, keda ma olen oma eelnevate 
töödega seonduvalt näinud, on mulle juba tuttavad ja ma tean nende tausta- seda, millega nad 
tegelevad. Selline pinnas loob head eeldused uuel ametikohal kohanemiseks. 

Milliseid väljakutseid ootad uuelt ametikohalt? Mis on esimesed tegevused, mida plaanid 
ellu viia?
Põhiline väljakutse on saada turismitegijat kaasa mõtlema teemal- miks Võrumaa ei ole nii 
nähtav kui ta võiks olla ja miks ei ole tema sõnum külalistele nii arusaadav? Esimeste plaanitud 
tegevuste kohta võin öelda niipalju, et sisuliselt me alustame tegevuskava ja strateegia uuen-
damisega, mille raames tegelikult kõik need asjad peaksid välja tulema- mis on ootused, mis 
on puudujäägid ja lüngad! 

Mis teeb Sinu arvates Võrumaa eriliseks- too välja selle piirkonna põhilised tugevused?
Ütleme, et selline maalähedus on minu arvates number 1. Maaläheduse erilisus ongi just see, 
mis on selline ehe ja arhailine. Ehedus ja arhailisus on nii öelda tuumikväärtused, millele võiks 
üles ehitada turismitooteid ning mille suhtes on meil väga selge sõnum- ei soovita saada seda, 
mida on igal pool mujal, vaid soovitakse saada midagi väga erilist. Näitena võiks tuua suitsu-
sauna, mida võib-olla eelistatakse rohkem kui mingit tavalist spaad. 

Nimeta Võrumaa regiooni kui turismisihtkoha 3 peamist kitsaskohta ja mida on võimalik 
nende kõrvaldamiseks teha?
Esimene kitsaskoht on väike ebaselgus, et mis see Võrumaa tegelikult on? Ei piisa ainuüksi 
sellest ütlemisest, et meil on siin Suur-Munamägi. Sõnum peab olema natukene põnevam. 
Teiseks kindlasti kuvandi puudus ning kolmandaks teenuste ja toodete mittevastavus külasta-
jate ootustele. Täiesti selge on see, et me ei saa piirduda sellega, et teeme lihtsalt Võrumaale 
reklaamikampaaniat, sest vajalik on sealjuures tegeleda ka tootearendusega. Ma ei kujuta ette 
kui suures ulatuses, aga ilmselgelt seda peab tegema. 

Milline peaks sinu arvates olema Võrumaa kui atraktiivne reisisihtkoht 5 aasta pärast?
Ma arvan, et Võrumaa võiks olla täpselt selline nagu seda oli 2015.a. arengukavas kirjelda-
tud. Et Võrumaa on tuntud nii Eestis kui ka mujal Läänemere regioonis, pakkudes aktiivset ja 
perepuhkusele orienteeritud teenuseid ning võimalusi, mis põhinevad pärandkultuurile. See 
oli väga hea visioon ja kahju, et see ei teostunud aastaks 2015. See võiks siis teostuda aastaks 
2020! 

Mis on sinu nägemus Võrumaa ettevõtluskeskkonnast 
turismisektoris tegutseva ettevõtja jaoks?
Tugevus Võrumaal turismisektoris tegutseva ettevõtja 
jaoks on see, et alustav ettevõtja leiab endale part-
nerid ja nõuandjad. Esiteks võiks olla partneriks 
mingi teovõimeline omavalitsus. Praegusel het-
kel ongi päris suureks kitsaskohaks haldusreformi 
tegemata jätmine. Sul on vastas omavalitsus, kes 
ei suuda sulle partneriks olla, kui sa tahad midagi 
tegema hakata. See tähendab, et teha miskit võim-
samat kui „põlveotsas nokitsemist“. Selles suhtes 
on arenguruumi kindlasti. Ma arvan, et et seda mitte 
ainult Võrumaal. Teine asi on see, et igasugused nõu-



andeteenused peaksid olema hästi kättesaadavad, mitte mingisuguse kahe-kolme aasta jook-
sul või kui on mingi projekti periood. Need teenused võiksid olla püsivalt olemas. Kui inimene 
tahab mingit teadmist saada, siis on keegi teda aitamas. Tegelikult ettevõtlike inimeste osakaal 
ühiskonnas on äärmiselt väike. See on mõni üksik protsent, kellel seda ettevõtlikkust üldse on. 
Enamikul ühiskonnast ei ole seda tahet ning käiakse hoopis hea meelega rahulikult palgatööl. 
Minu arvates võiks ollagi see, et on teadmised kohe lähedalt võtta. Ei peaks hüva nõu väga kau-
gele otsima minema - kasvõi näiteks tootearenduse või turismiturunduse teemaga seonduvat. 
Siinkohal on hea näide võtta naabermaakonnast. Niisiis on olemas väike kohvik ja kohvikupi-
daja, kes tahab uusi küpsiseid müüa. Küpsised on tal ise toodetud, ta oskab neid valmistada. 
Mingil hetkel jõuab küpsisevalmistaja ühel inspiratsiooni seminaril veel tõdemuseni, et tege-
likult tema töö ei ole sellega lõppenud, vaid see alles algab. Seal on veel hulk asju, mida tuleb 
teha. Keegi peaks olema, kes seda õpetab! See ongi see, mis teeb ühe ettevõtte edukamaks 
mõne teise ettevõttega võrreldes. Kahjuks selline kompententsi puudus on olnud ning ilmselt 
ongi põhjus selles, miks Võrumaa on alles kohal nr 10. Ilmselgelt lätlaste hulgas väga kuulus 
Munamägi, mis on Eestis kunagi hinnatud esimese turismiobjektina, ei ole seda paraku sellise 
moel välja vedanud. 

Ehk jagaksid mõnd soovitust nii Võrumaa kui ka teiste Lõuna-Eesti maakondades tegutse-
vatele turismiettevõtjatele tootearenduse ja turundustegevuse osas- selleks, et turismiet-
tevõtja poolt pakutav toode/teenus oleks turul (jätkuvalt) nõutud ning info pakutava osas 
oleks laialt tuntud ja hõlpsasti kättesaadav?
Küsimus on pikk, aga vastus väga lihtne! Kõige tähtsam ei ole hakata välja arendama isiklikku 
kodulehekülge ja hakata sinna meeletult raha matma. Sellest palju olulisem oleks teha ennast 
nähtavaks juba toimivates võrgustikes- sotsiaalmeedias, Google Maps-is, TripAdvisor-is ja 
muudes sellistes üldtuntud teenustes. See oleks selline esmane soovitus. Vahetage ära oma 
pildid näiteks booking.com-is, mis on ajast ja arust 10 aastat tagasi üleslaetud. Vaadake ise 
oma pilguga üle, mida Teie ettevõtte kohta veebis ja Internetis leiab!

Igor Taro
Võrumaa turismikoordinaator

Jõulumaad ja- etendused 2015

30.11.-23.12. Päkapikkude jõuluaeg Eesti Spordimuuseumis. Tartu. www.spordimuuseum.ee/
pakapikkude-jouluaeg 
Sellel aastal hakkavad päkapikud spordimuuseumi põnevates keldrikoobastes askeldama det-
sembrikuu alguses ning tegevust jätkub peaaegu, et terveks kuuks. Üritus sisaldab endas nii 
aktiivseid tegevusi (päkapikkude otsimine, päkapikkudeks saamise katsed, looduslikest vahen-
ditest jõulukaunistuste meisterdamine), teadmiste omandamist (jõulujutt päkapikkude elust) 
kui ka erinevaid lõbusaid mänge ja tantse. Programmi lõpetab ühine maiustamine. Kokku kes-
tab programm kuni 90 minutit ning mõeldud on see gruppidele (vähemalt 10 inimest). 
Vajalik eelregistreerimine telefonidel 730 0750; 730 0776 või 56 910 997

01.12. Kogupere etendus - Lõbus lugu ”Päikapikk”. Mooste mõisa Folgikoda, Põlvamaa.  
www.moostemois.ee 
Kõige vahvam Eesti kirjanik ja kõige vahvam Eesti näitleja jutustavad teile tõelise jõululoo eri-
lisest päkapikust. Eriline on see lugu sellepärast, et sellest loost saate Te teada, kuidas sündis 
üks eriline päkapikk. 



01.-17.12. Omamoodi jõulud Kalevipoja Kojas. Saare vald, Jõgevamaa. www.kalevipojakoda.ee 
Tegevused toimuvad kolmes erinevas kohas – õues, vanas talutoas ning meisterdamistoas. 
Tehakse lühike metsamatk, kus uuritakse, milline on loodus enne jõule; mis on saanud tai-
medest ja loomadest ning kuidas koju kuuske valida. Pärast väikest matka soojendatakse end 
vanas talutoas ja juuakse teed. Räägitakse, kuidas vanasti jõulud tuppa toodi ning kohtutakse 
lõbusa jõulusokuga. Lõpetuseks meisterdatakse ja mängitakse. 
Lisainfo: tel 52 444 78

01.-18.12. Jõulud Karilatsis Põlva Talurahvamuuseumis. Kõlleste vald, Põlvamaa. www.polva-
talurahvamuuseum.ee 
Pakutakse jõuluootusest tulvil haridusprogramme igale eale. Võimalik kohtuda jõuluvanaga ja/
või korraldada jõulupidu rahvamajas või Põneval pööningul. 
Vajalik on eelregistreerimine telefonidel 58 018 601, 7970 310 või muuseum@polvamaa.ee

01.-22.12. Jõulud Olustvere mõisas. Viljandimaa. www.olustveremois.ee 
Jõuluprogrammis saanisõit, loomade söötmine, näituse külastamine, tegevused leivakojas ja 
mängud päkapikkudega. 
Registreerimine ja info: tel 437 4280; 
loss@olustveremois.ee

03.12. Jõuluetendus ”Pettsoni ja Finduse jõulud”. Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskus. 
www.valgakultuurikeskus.ee; www.teatribuss.ee

7.-20.12. Vudila Jõu-
lumaa. Jõgevamaa. 
www.vudila.ee 
Tule ja veeda tore 
päev Vudila Jõulu-
maal! Tegevust on nii 
suurtele kui ka väi-
kestele.

07.-22.12. Jõulud Tae-
vaskojas 2015. Tae-
vaskoja Puhkekeskus, 
Põlvamaa. 
www.taevaskoja.ee

08.-11.12.; 14.-18.12. ja 21.12. Jõulud Paunveres. O.Lutsu 
Palamuse Kihelkonnakoolimuuseum, Jõgevamaa. www.
palmuseum.ee 
Põnev vanaajakoolitund, kiriku külastus, õnnetina vala-
mine ning pühade ja jõulukommete tutvustamine. Grup-
pidele eelregistreerimisega.
Registreerimine ja lisainfo: 7760 514; info@palmuseum.ee

8.12. Lõbus lugu “Päkapikk”. Viljandi pärismusmuusika 
ait. www.folk.ee 



Kogupere etendus “Päkapikk” on selle talve lõbusaim lugu, mis pakub mõtlemisainet ja meele-
lahutust naljakate juhtumiste ja haarava muusikaga nii väikestele kui ka suurtele. Lastele alates 
4.ndast eluaastast.

08.-12.12. Jõuluetendus ”Iika nõiaeksam”. Urvaste/ Kanepi vald, Võrumaa www.pokumaa.ee.

08.-18.12. Jõuluprogramm ”Reisiselli jõulud”. Eesti Maanteemuuseum. www.maanteemuu-
seum.ee 
Programmis ümbermaailmareis Teeajas, kelguralli palmi all, kelgukoertega tutvumine ja sõit 
koerarakendiga, lõhnav õpituba, igale osalejale külm jõulumaius. Gruppidele eelregistreerimi-
sega; sobib sõpruskondadele, asutustele, kooli- ja lasteaiagruppidele.
Osavõtuks registreeruda tel teel 797 0790; 51 174 40 või neidi.ulst@mnt.ee

08.-18.12. Jõulud Eesti Põllumajandusmuuseumis “Toriseja EI jõuluuni”. Ülenurme, Tartumaa. 
www.epm.ee
Toriseja EI ei taha midagi kuulda jõuludest, valgest lumest ja jõuluootusest. Talle ei meeldi 
kohe üldse mitte keegi ja mitte midagi. Tulge muuseumisse vaatama, mis toriseja EIga juhtub 
ja kas te oskate teda jõuluunest äratada?!
Külastus kestab u 2,5 tundi. Valmistatakse jõulumaiust, meisterdatakse, külastatakse lauda-
loomi ja valatakse sepa juures õnne. Iga osaleja saab väikese kingi ja kohtub jõuluvanaga. 
Külastuse lõpus maitstakse jõulumaiust ja juuakse teed.
Lisainfo ja registreerimine: tel. 5373 7124 või epm@epm.ee

09.-10.12. V Rogosi mõisa jõulumaa. Rogosi mõis, Võrumaa. www.rogosi.ee
Lastegrupid ja pered on oodatud jõulumaale. Koos Rogosi mõisa päkapikkudega saab ühes-
koos: piparkooke kaunistada, kohtuda mõisa Sinise Daamiga, toita kitsi, mõisa memmedel 
külas käia, laulda ja tantsida. 
Lisainfo ja registreerimine: tel 55 68 93 14

10.-12.12. Mõniste Päkapikumaa. Mõniste muuseum, Võrumaa. www.monistemuuseum.ee/
pakapikumaa
Sellel aastal oodatakse kõiki suitsusauna! Päkapikkudega koos lustivad hulk muinasjututege-
lasi, metsloomi ja saunaelanikke, kes räägivad kõik ehtsas võru keeles. Päkapikusaunas saab 
käia viltide ja kasukaga ning peale saunaskäiku on aeg astuda jõuluvana ette. Teekonna lõppe-
des kostitatakse teid päkapikutee ja saunasaiakesega. 
Saunalisi oodatakse igal täis- ja pooltunnil kl 10-16ni ja programmi kestvus 2,5h. 
Eelregistreerimine Mõniste Koduloomuuseumi kodulehel või tel: 78 90 622; 56 22 76 50

12.12.-06.01. Seto Jõulumaa. Lüübnitsa Küla-
keskus, Põlvamaa. http://www.setomaa.
ee/sundmused-setomaal/176/seto-joulu-
maa-luubnitsa-kulakeskuses/
Jõulumaa on avatud:
12.12, 20.12, 2.01, 3.01 kell 12 - 18
16.12, 17.12, 18.12, 21.12, 28.12, 4.01, 5.01, 6.01 
kell 10 - 16
Meisterdatakse, joonistatakse, mängitakse, 
lauldakse, sõidetakse Jõuluvana taksoga, koha-
peal Jõuluvana postkast, Jõulukohvik. Külla 

tuleb jõuluvana! Programm kestab 2 - 2,5 tundi ja sisaldab teepausi. Programmide algused kell 
10 ja kell 13 (tööpäevadel) või kell 12 ja kell 15 (puhkepäevadel).



Jõulueit ootab registreeringuid tel 7954440 tööpäevadel 8 - 15.30ni või e-postiga joulumaa@
mikitamae.ee 

14.-15.12. Jõuluprogramm ”Vanarahva jõuluaeg”. Viljandi muuseum. www.muuseum.viljandi-
maa.ee
Lastele pakutavas jõuluprogrammis muuseumi rehetoas vaadatakse ajas tagasi, millised olid 
jõulud sada aastat tagasi. Mängitakse mänge ning meisterdatakse jõulukinke.

15., 17., 19.12. Tartu Laulupeomuuseumi jõuluetendus – “Pettsoni ja Finduse jõulud” (Teatri-
buss). Tartu. www.teatribuss.ee
Soe, vaimukas ja õpetlik lastelavastus, kus tegelasteks on kassipoeg Findus ja vanamees Pet-
tson. 

Jõulujookide retseptid

Valmistamine

Aja vesi koos maitseainetega keema ja hauta 15 min. Kurna segu, lisa mahl ja kuumuta keemi-
seni, maitsesta suhkruga, lõpuks lisa sidrunimahl. Jaga rosinad ja mandlid klaasidesse ja vala 
kuum jook peale. 

Allikas: www.kakuke.net 

Magusaid jõulupühi kõigile!

koostatud retsept.

Laste jõulujook
u 1,3 liitrit

Vaja läheb...
1 l vett
3 dl mustsõstra- või segamahla
suhkrut maitse järgi
6-10 nelki
tükike ingverit
poole sidruni mahl
rosinaid ja mandleid

Piparkoogikohv

4 klaasi

Koostisained
4-8 tükki Dansukkeri tumedat tükksuhkrut 
2 tl piparkoogi maitseainet
4 dl värskelt valmistatud kanget kohvi
4 dl kakaojooki
2 dl vahustatud vahukoort
2 purustatud piparkooki

Pane suhkrutükid ja maitseained 4 klaasi. Vala peale 
kohv ja sega, kuni suhkur on lahustunud. Täida klaasid 
kakaoga. Pane igasse klaasi pisut koort ja puista peale 
natuke piparkoogipuru. Serveeri kohe.



Raamat “Elamused Lõuna-Eestis 2016-2017”

Suvealgusest on avatud Lõuna-Eesti ühine pak-
kumiste veebikeskkond – pakkumised.visit-
southestonia.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 suu-
rendamiseks endale sobival ajal või juhul, kui 
teenuse/toote tarbimine mingil põhjusel vajaks 
hoogustamist või suuremat klientide arvu (väliü-
ritused, etendused vms).

Vaata parimaid pakkumisi siit: http://pakkumi-
sed.visitsouthestonia.com/

Raamat “Elamused Lõuna-Eestis 2016-2017“ on 
peagi ilmumas
Raamatu ilmumisajaks on planeeritud 2015. 
aasta detsembri teine pool. Kehtivusaeg on 
2016-2017 ja tiraaž 3000. Ühte väljaandesse on 
koondatud kuue maakonna aktiivse puhkuse, 
majutuse, toitlustuse ja kultuurisündmuste soo-

duspakkumised. Erinevaid Lõuna-Eesti piirkondi tutvustavad lühilood ja kaardid.
Raamat sobib hästi ka kingiks perele või sõpradele. Raamatud on müügil Rahva Raamatus, 
Apollo raamatukaupluste ketis ja Lõunakeskuse Taluturul, Selverites ja ka mõningates turismiin-
fokeskustes. Rahva Raamatu e-poest saab raamatu suisa koju tellida. 

Lisainfo: http://visitsouthestonia.com/
Kontaktisik: Heili Petkin, Tartumaa Arendusselts, 
tel 53 579 985, heili.petkin@gmail.com

Tegemist on 2015.a. raamatuga.


