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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 ja Chaty Uibopuu (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!

Aasta 2016 on alanud tegusalt. Jaanuari- ja veebruarikuu on 
turismiasjalistel sisustatud messidel osalemistega ning nende 
ettevalmistustöödega. Käesolevasse uudiskirja on koondatud 
turismiuudised SA Lõuna-Eesti Turismilt ja Lõuna-Eesti 
maakondade turismiarendajatelt. 

Peagi toimuvast Euroopa Saunamaratoni korraldamisest ja selle 
idee tekkimisest räägib maratoni peakorraldaja. Tamula tallide 
tegevusest saab lugeda samuti huvitavat artiklit. Lisaks tutvustab 
end SA Lõuna-Eesti Turismi uus turundusspetsialist. Kindlasti 
tasub pilk peale heita ka sündmuste kalendrile! Veebruarikuu on 
vastlakuu ning antud uudiskirja on lisatud mõningad soovitused, 
mida vastlapäeval pere või sõpradega ühiselt ette võtta..

Hääd nautimist!

SA Lõuna-Eesti Turism

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused

• Möödunud aasta lõpus toimunud Lõuna-Eesti Turismikonverentsil kuulutati välja konkursi 
„EHE Lõuna-Eesti“ võitjad. Parimaks turismiobjektiks 2015 nimetati EELK Tartu Pauluse kirik ja 
parimaks turismisündmuseks sel suvel Viljandis toimunud XV Rahvusvahelised Hansapäevad. 
SA Lõuna-Eesti Turism tänab kõiki konkursi „EHE Lõuna-Eesti“ nominente ning võitjaid. Tuletame 
meelde kõigile konverentsil osalejatele, et ettekannetega on võimalik tutvuda SIIN! 

• 11. jaanuaril kohtus SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Võru maavanema, Võrumaa 
Arenguagentuuri ja maavalitsuse esindajatega, et arutada Võrumaa turismiarengut puudutavaid 
küsimusi ja koostöökohti SA Lõuna-Eesti Turismiga.



• SA Lõuna-Eesti Turismi projektijuht Kadi Rebassoo osales 18.-19.jaanuaril Puhkaeestis.
ee/ Visitestonia.comi arendusseminaril, et aidata kaasa uuenenud Eesti turismiinfoportaali 
avalikustamisega seotud ettevalmistustöödes.

• 21.-24. jaanuaril toimus Helsingis Põhjamaade suurim 
turismimess Matka 2016. Tartu ja Lõuna-Eesti ühise messipinna 
suuruseks oli 30 m2 ja ja kaaseksponentideks oli messil MTÜ 
Setomaa Turism, MTÜ Peipsimaa Turism koos Palamuse 
O. Lutsu nimelise Kihelkonnakoolimuueumi ja Põltsamaa 
lossiga, Hansahotell, Eesti Põllumajandusmuuseum ja 
Leigo Turismitalu. Sel aastal oli teemaks kultuuripuhkus 
laiemas mõttes (tähtsündmused, etnilised kultuurigrupid, 
kohaliku toidu tutvustamine läbi kohapeal toimuvate 
degusteerimiste jaavatud pop-up kohviku). Messil pakuti 
külastajatele degusteerimiseks Lõuna-Eesti kohalikku 
toodangut. Lisaks oli Tartu ja Lõuna-Eesti ühispinnal 
kättesaadavad Tartu ja Lõuna-Eesti maakondade infomaterjalid, 
nende hulgas Setoline suviste huvireiside, AHHAA Teaduskeskuse, 
Jääaja Keskuse, Eesti Rahva Muuseumi, teater Vanemuine, Pierre kohvik-restorani, Tartu Ülikooli 
muuseumite ja Tartu Pauluse kiriku trükised. Messiboksis toimus ka loosimäng, kus külastajatel 
oli võimalik võita atraktiivseid Tartu ja Lõuna-Eestiga seotud auhindu. Enamus auhindu olid välja 
pandud Tartu muuseumide, majutus- ja toitlustuskohtade poolt. Huvi loosimängus osalemise 
vastu oli messikülastajate seas suur, 4 päeva peale osales kokku 560 külastajat. Matka 2016 
messi külastas kokku ligi 67 000 inimest.

MTÜ Setomaa Turismi juhataja, Ülle Pärnoja: 
„Setomaa kohvik Matka2016 messil tõstis kindlasti 
meie piirkonna atraktiivsust, loodetavasti kogu 
Lõuna-Eesti atraktiivsust. Selge see, et Setomaale 
tulles läbib soomlane ka Tartu, Mooste, Räpina 
jne. Seega igal juhul on meil kasulik Lõuna-
Eesti pinnal erilisi asju näidata. Oma kohvikus 
me pingutasime, et siduda huvitav 
kogemus maitsemeelega. 
Näiteks toitude nimedes 

näitasime, mis asjad on tehtud Seto Kuningriigi meistri poolt. 
Kohviku leti taga olid Seto Kuningriigi mitmekordne piirakumeister ja 
sõirameister. Kukeseenepirukas, haugikotletid ja rukkijahust marjarull 
olid publiku lemmikud. Kuningriigi sündmuse flaier ja Seto Külävüü 
materjalid panime ka külastajate laudadele. Oli näha, et päris mitmed 
lappasid ampsamise vahepeal materjale. Kindlasti oli kohviku tegemine 
meie jaoks eriline kogemus ja väärib kordamist ka järgmisel aastal“.

• 28. jaanuaril algas Lõuna-Eesti ühine 
koolitusprogramm „Üheskoos Lõuna-Eesti 
tugevaks ja tuntuks!“, mis keskendub uutele 
ideedele ja algatustele.
Koolituskava leiad SIIT! 



Kohe-kohe tulemas

• Lõuna-Eesti Turism osaleb Riias turismimessil Balttour 2016, mis toimub 5.-7. veebruaril 2016. 
Tegemist on Lõuna-Eesti regiooni jaoks olulise turismimessiga. 
Tegemist on Lõuna-Eesti regiooni jaoks olulise turismimessiga. Messipinna suuruseks on 
planeeritud 18m2 ja selle aasta messil kutsutakse lätlasi tutvuma saunakombestikuga  - Lõuna-Eesti 
ühispinnale paigaldatakse suitsusaun ja Võrumaa esindus tutvustab suitsusauna traditsioone.
SA Lõuna-Eesti Turismi kaaseksponentideks messil on Setomaa Turism, Võrumaa Arenguagentuur, 
Mõniste Talurahvamuuseum, Pokumaa, Eesti Maanteemuuseum ja SA Tartu Sport. Oma panuse 
Lõuna-Eesti atraktiivseks esitluseks annavad ka Valgamaa esindus, Uhtjärve ürgoru Nõiariik ja 
Liikluslinn ning Ööbikuoru Villa. Balttouri messiks on valminud SA Lõuna-Eesti Turismi poolt 2016. 
aasta tähtsündmuste kalendrid vene ja läti keeles. Lisaks on messile jagamiseks uuendatud ka 
vene- ja lätikeelseid lastega peredele suunatud perepuhkuse trükiseid. 
Kohtumiseni Lõuna-Eesti messipinnal, number H18! 
Messi ametlik koduleht: www.balttour.lv

Turismiprofessionaalile

Tehtud

• Soomekeelses uudisteportaalis Tallinna24.ee ilmus Tartut tutvustav artikkel. Rubriigis nädala 
külaline (viikon vieras) ilmus arvamusartikkel sellest, mida kõike on võimalik teha ja näha Tartus 
sügisel ja talvel. Artikliga saate lähemalt tutvuda SIIN. Lisaks avaldati ka rubriigis kuhu minna 
kokkuvõttev artikkel, kus pöörduti lugejate poole ka küsimustega, kas nad on Tartus käinud. 
Kokkuvõtva artikliga saate tutvuda SIIN. 

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism projektijuht/turundusspetsialist, 
annika.ojasaar@visittartu.com.

• Viljandi turismipiirkond on koondanud end uuel 
voldik-kaardil, kus lisaks Viljandi maakonnale on 
peale mahtunud osa Pärnumaast – Soomaa, osa 
Tartumaast – Võrtsjärve ümbrus, osa Valgamaast – 
Mulgimaa ja osa Jõgevamaastki. 
Kaarte saab küsida turismimessidelt Riias 
(Balttour2016) ja Tallinnas (Tourest) ning loomulikult 
alates kevadest ka kõikidest turismiinfokeskustest. 

• Eelmise aasta lõpus tunnustas EAS 
turismiarenduskeskus Tallinnas toimunud 
infopäeval 2015.a. kokkuvõttes turismiinfokeskuste 
ja külastuskeskuste töötajaid väga hea 
klienditeeninduse eest. Turismiinfokeskustes 
(TIK) ja külastuskeskustes (KÜK) sooritati üle 
Eesti suvehooajal testoste, et hinnata nende 
organisatsioonide teeninduskvaliteeti. Seekord 
said 5 parimat TIK/KÜK`i tänukirja. Tunnustuse 
andsid üle EAS turismiarenduskeskus ja Dive Eesti 
(testostude teostaja). 

EASi turismiarenduskeskus ja Dive Eesti tunnustasid väga hea 
klienditeeninduse eest 2015. aastal Valga Külastuskeskust. 
Fotol: Signe Hunt ja Chaty Uibopuu.



• Aasta Konverentsitegu 2015 konkurss on lõppenud. Eesti Konverentsibüroo eestvedamisel 
toimub igal aastal detsembrikuus “Aasta Konverentsitegu” konkurss, mille eesmärgiks 
on tunnustada Eestis tegutsevaid konverentsikorraldajaid, õnnestunud konverentse ning 
silmapaistvaid isikuid, kes on oluliselt panustanud Eesti konverentsiturismi arengusse. Samuti 
on konkursi eesmärk teadvustada avalikkusele konverentsiturismi olulisust ning innustada Eesti 
erialaspetsialiste oma valdkonna sündmusi Eestisse kutsuma.

“Aasta Konverentsitegu” auhind antakse 
välja Eestis toimunud ja hästi õnnestunud 
rahvusvahelisele konverentsile, millel 
osales vähemalt 100 osalejat ning vähemalt 
40% osalejaid oli välismaalt.Seekordsele 
konkursile laekus ühtekokku 22 kandidaati 
kategooriates: “Aasta Konverentsitegu 2015”, 
“Edukas taotleja 2015” ning “Innovatiivseim 
konverents 2015”. Võitjad selgitati välja 
ja auhinnad anti üle 20.jaanuaril, mil 
toimus traditsiooniline konverentsisaadikute 
vastvõtt. Toimunud tunnustusüritusel andis 

silmapaistvatele konverentsikorraldajatele tunnustused üle Tartu linnapea Urmas Klaas. Rohkem 
infot võitjate tunnustamise kohta leiad SIIT!

Aasta Konverentsiteoks aastal 2014 
valiti European Accounting Association 37. 
aastakongress, mille korralduskomitee 
esimeheks oli Tartu Ülikooli 
Majandusteaduskonna Ettevõttemajanduse 
instituudi juhatajale porfessor Toomas 
Haldma. Tartu linn tunnustas eraldi ka 
Tartus toimunud konverentse Forest 
landscape mosaics: disturbance, restoration 
and management at times of global 
change(11.-14.08.2014, Eesti Maaülikool) 
ja EASLCE-NIES JOINT CONFERENCE: Framing 
Nature: Signs, Stories, and Ecologies of 
Meaning (29.04.-03.05.2014, Tartu Ülikool).

Lisainfo: Kati Teppo, Tartu 
Konverentsibüroo tegevjuht, kati.teppo@visittartu.com. 

• Ilmunud on uus Tartu tähtsündmusi esitlev trükis. Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 
poolt on koostatud järgmise aasta suuremaid kultuurisündmusi koondav trükis, mis ilmus eesti, 
inglise, vene, soome, läti ja saksa keeles. Trükist jagatakse peamiselt turismimessidel, Eesti 
välisesindustes, Tartut külastavatele ajakirjanikele ning reisikorraldajatele. Trükised on Tartu 
Külastuskeskuses (Raekoja I korrus) kättesaadavad ka kõigile Tartu külalistele.

Trükisega on võimalik tutvuda SIIN.
Lisainfo: Lennart Puksa, tel 736 1355; 5854 0214, 
lennart.puksa@raad.tartu.ee. 



• 5. jaanuaril andis välisminister Marina 
Kaljurand üle Obinitsa soome-ugri 
kultuuripealinna pealkorraldaja Aare 
Hõrnale välisministeeriumi 2015.aasta 
kultuuripreemia. „Tunnustame Aare Hõrna 
soome-ugri kultuuripealinna tiitli Obinitsa 
toomise ja kultuuripealinna projekti eduka 
läbiviimise eest,“ lausus välisminister 
Kaljurand. „Aare Hõrn on Obinitsas 
seisnud juba aastakümneid koostöö ja 
kultuurivahetuse eest meie hõimlastega 
teisel pool piiri. Obinitsa kultuuripealinnaks 

olemine ei tähendanud üksnes Obinitsa küla, vaid Setomaa ja Eesti tervikuna nähtavaks tegemist 
ning veelgi olulisemana soome-ugri rahvaste tutvustamist maailmas,“ lisas ta. 2015. aastal oli 
Setomaa küla Obinitsa soome-ugri kultuuripealinn.

Lisainfo: http://obinitsa.net/uudised-2/

• 7. jaanuaril andsid setod Setomaal, Obinitsas soome-ugri kultuuripealinn 2015 
lõputseremoonial kultuuripealinna tiitli üle ungarlastele. Lõputseremoonial pandi väärikas 
punkt äsja lõppenud erakordsele aastale Setomaal, mil toimus üle 60 kultuurisündmuse, 
Setomaad külastas üle 25 000 inimese ja oldi 25 miljonit inimest ühendava soome-ugri maailma 
keskpunkt. 
Lisainfot toimunud tseremoonia kohta leiad SIIT!

• Eesti muuseumide aastaauhindade konkursile seati üles 
ka mitmed Tartumaa nominendid. Kultuuriministeeriumi 
muuseuminõukogu poolt välja kuulutatud ja 
Kultuurkapitali toetusega korraldatud Eesti 
muuseumide aastaauhinna konkurss koondas kokku 
suure hulga tegusaid ja auväärt nominente. Kümnes 
kategoorias esitati kokku 107 taotlust ja seejuures 
ei olnud üheski kategoorias vähem kui 6 kandidaati. 
Populaarsemad kategooriad olid traditsiooniliselt 
näitused (25 kandidaati), haridustöö (21 kandidaati) ning 
teadusauhindade trükiste kategooria (18 kandidaati).

2015. aasta Eesti muuseumide aastaauhindade nominendid:
– Aasta konserveerimistöö kategoorias: Eesti Maanteemuuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum 
ja SA Eesti Vabaõhumuuseum Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut.
– Aasta koguhoidja kategoorias: Eesti Meremuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Tallinna 
Linnamuuseum.
– Aasta muinsuskaitsja muuseumis: Iisaku Muuseum, Saaremaa Muuseum ja Tartu Linnamuuseum.
– Aasta muuseumihariduse edendaja kategoorias: Eesti Ajaloomuuseum, Eesti 
Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstimuuseum.
• Aasta Muuseumirotile parima näituseprojekti eest kandideerivad: Eesti Kunstimuuseumi näitus 
„Vaikus on kuldne. Ilmar Laaban ja eksperimendid helis ning keeles“, Eesti Loodusmuuseumi 
näitus „Öised tiivulised“ ja Tallinna Linnamuuseumi näitus „Külmetav kirjanik“.
– Muuseumirotile parima uue või renoveeritud muuseumi või uuendatud püsiekspositsiooni 
eest kandideerivad: Eesti – Ajaloomuuseum püsiekspositsiooniga „Riik malelaual. Saksa 
okupatsioon Eestis 1941-1944“, SA Eesti Tervishoiumuuseum „Avameelselt sinu kehast“ ja SA Eesti 



Vabaõhumuuseum püsiekspositsiooniga „Paljurahvuselise Eesti Keskus: Setu talu ja peipsivene 
maja“.
– Aasta teadusauhinnale trükiste kategoorias kandideerivad: Eesti Kunstimuuseum ja Viljandi 
Muuseum.
– Aasta teadusauhinnale ürituste kategoorias kandideerivad: Eesti Kunstimuuseum, Eesti Rahva 
Muuseum ja Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum.
– Turunduse MuuSa ehk aasta turundaja auhinnale kandideerivad: Teaduskeskus AHHAA, MTÜ 
Eesti Muuseumiühing ja Tartu Mänguasjamuuseum.
– Arenduse MuuSa ehk aasta muuseumiarendaja nominendid on: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 
Eesti Tervishoiumuuseum ja SA Eesti Vabaõhumuuseum.
Haapsalu Kultuurikeskuses toimus 29.jaanuaril Eesti muuseumide aastakonverents ning õhtusel 
galaüritusel selgusid muuseumide aastaauhindade laureaadid. Rohkem infot konkursi kohta 
leiad SIIT.

Lisainfo: Kultuuriministeerium, www.kul.ee. 

Tulemas

• Avatud on registreerumine äriturismimessile CONVENE. 10.-11. veebruaril 2016 toimub 
Vilniuses, LITEXPOs juba neljandat aastat järjest üha suuremat populaarsust koguv 
äriturismimess CONVENE. Messil osalemine pakub äriturismi sektoris tegevatele ettevõtjatele 
ja teenusepakkujatele võimalust luua otsekontakte ostjatega, seda nii ette kokkulepitud B2B 
kohtumistel kui ka erinevatel messi networking üritustel. Lisaks sellele toimub messiga paralleelselt 
ka haridusprogramm, kus räägitakse nii MICE valdkonna trendidest, sihtkohaturundusest, 
digiturundusest kui ka näiteks turundusstrateegia ja -plaanide olulisusest.

2015. aastal, mil CONVENE messi külastas kokku 
157 ostjat 29 riigist, osales Tartu Konverentsibüroo 
esmakordselt. Vilniuses toimuva CONVENE 
puhul on tegemist messiga, kuhu on oodata 
just Läänemere regioonist huvitatud ostjaid. 
Eksponentidest oli tänavusel messil esindatud 
kokku aga kaheksa riiki: Eesti, Läti, Leedu, 
Soome, Poola, Venemaa, Rootsi ja Taani ning 
külaliseksponentidena Ukraina, Slovakkia ja 
Valgevene. Eestit esindasid 2015. aastal Tartu ja 

Tallinna Konverentsibüroo, Estonia Resort Hotel & Spa, Swissotel Tallinn, Tallink Hotels, Nordic 
Hotel Forum, Meriton Grand Conference & Spa Hotel, Eesti Meremuuseum/Lennusadam ning 
ürituste korraldusfirma Blue Drum. Tartu Konverentsibürool oli 2015. aasta messil kokku 33 
personaalset kohtumist.
Tartu linna ja maakonna äriturismi võimalusi tutvustatakse sel korral stendis EE25. 
Eelmise aasta messi videomeenutusega on võimalik tutvuda SIIN ning messile saab 
registreeruda SIIN.
Rohkem infot messi kohta: www.convene.lt.
Lisainfo: Kati Teppo, 
Tartu Konverentsibüroo tegevjuht, kati.teppo@visittartu.com.



• 12.-14. veebruaril toimub 25.rahvusvaheline turismimess TOUREST 2016. Eesti suurim turis-
mimess toimub Tallinnas, Eesti Näituste messikeskuses aadressil Pirita tee 28. Mess toimub pa-
ralleelselt 3 erinevas hallis. Peahallis on eksponentidena esindatud reisikorraldajad, reisibürood, 
transpordiettevõtted, kindlustusfirmad, haridusasutused, hotellid, restoranid, meelelahutustee-
nuste ja vaba aja tegevuste pakkujad, välismaised sihtkohad ja palju muud. Eraldi “Puhka Eestis” 
hallis on esindatud Eesti spaad ja turismipiirkonnad, andes ülevaate siseturismi võimalustest.

Lõuna-Eestit esindavad Tartumaa, Valgamaa, Võrtsjärve piirkond, Põlvamaa, Võrumaa, Setomaa, 
Peipsimaa, Jõgevamaa ja Mulgimaa.
Lisainfo: www.tourest.ee 

• SA Tartumaa Turism plaanib osaleda online-messil TravelExpo 2016. Uus aasta toob turis-
mimaastikul kaasa uue ja innovatiivse messiformaadi: 7.-11. märtsil toimub esmakordselt onli-
ne-turismimess TravelExpo 2016. Online-messi ja traditsioonilise messi erinevuseks on esimese 
mugavus ning aja ja raha kokkuhoid, sest nii külalised kui ka eksponendid suhtlevad omavahel on-
line-kanalis ehk mess tuuakse otse koju või kontorisse. 

Turismimess TravelExpo 2016 koondab virtuaal-
sele messipinnale erinevad turismisihtkohad ja 
-teenusepakkujad, kuid ka messikülalised 4 rii-
gis: Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Messile 
on oodatud osalema teenusepakkujad, kes ja-
gunevad 12 erineva temaatikaga virtuaalse mes-
sihalli vahel: ringreisid ja ekskursioonid, trans-
porditeenused, majutusteenused, muuseumid 
ja vaatamisväärsused, siseturism, spaa ja tervis, 
meelelahutus ja sündmused, kohvikud ja restoranid, aktiivne puhkus, äripuhkus, kindlustus- ja 
krediidiasutused ning B2B hall teenusepakkujate omavaheliseks suhtluseks. Kõikide messile re-
gistreerunud eksponendite messihallid jäävad külalistele avatuks terveks aastaks järgmise messi 
toimumiseni.
Lisaks turismimessile korraldatakse OnlineExpo egiidi all aprillikuus Hankintamessut 2016 ja ok-
toobrikuus paralleelselt tavamessiga ka online-mess Kodumess 2016.
Messi platvormiga saab tutvuda sündmuse kodulehel www.onlineexpo.com või kirjutades evert.
roopson@onlineexpo.com. 
Kutsume üles ka teisi Lõuna-Eesti maakondi osalema!

Lisainfo: Sille Siniavski, SA Tartumaa Turism juhataja, tel: 744 1464, 5326 9353, sille.siniavski@
visittartu.com; Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism projektijuht / turundusspetsialist, annika.
ojasaar@visittartu.com. 

• 2020. aasta OIDFA kongress ja peaassamblee toimub Tartus. Rahvusvahelise Niplis- ja Nõel-
pitsi Organisatsiooni (OIDFA) nõukogu otsustas 21. juunil 2015 anda loa alustada ettevalmistusi 
OIDFA 19. kongressi ja peaassamblee korraldamiseks Tartus. 2020. aasta juuli-augustikuule pla-
neeritud kongress on Tartu jaoks olulise tähtsusega, sest kunagi varem ei ole sellist üritust Balti 
regioonis toimunud, ehkki korra on kongressi peetud Soomes (1996 Turku) ning Rootsis (2000 
Lund). Üritus annab võimaluse tutvustada mitte ainult Eesti niplispitsi traditsioone (peamiselt 
rahvarõivaste kaudu), vaid ka Eesti käsitööd laiemalt.
16. augusti 2015 seisuga kuulub OIDFA-sse 12 liiget Eestist, aasta alguses oli neid ainult viis. Loe 
lisaks ka Priit Halbergi blogist Niplispits ja organisatsiooni kodulehelt aadressil www.oidfa.com.
Teiste Tartus toimuvate konverentside ja seminaride kohta leiad infot Tartu Konverentsibü-
roo konverentsikalendrist. Kui Teil on lisada täiendusi, andke julgesti teada!
Lisainfo: Kati Teppo, Tartu Konverentsibüroo tegevjuht, kati.teppo@visittartu.com.



VEEBRUAR

6.02. Euroopa VII Saunamaraton. Otepää. 
www.otepaa.eu

6.02. Kalapüügivõistlus Võrtsjärve karikas 
2.etapp. Järvemuuseum, Võrtsjärve. 
Korraldab Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi. 
www.kalastusinfo.ee/sisu/lekk.php

6.02. Otepää rahvasprint. Otepää. 
www.facebook.com/rahvasprint

6.02. Tarvastu karikas 1. Etapp. Raassilla krossirada, 
Viljandimaa.

6.02. Viljandi maakonna line-tantsupäev 
Saarepeedil. Saarepeedi Rahvamaja, Viljandi vald.
Traditsiooniks saanud line-tantsupäev on väga 
populaarne ja alati rohkearvuliselt esindatud.

7.02. Kolkja Kelk 2016- Tõukekelkude võistlus. 
Kolkja, Tartumaa. 

Vanausuliste külas Kolkjas, kus talvisel ajal põlvest põlve on sõidetud tõukekelkudega, toimub 
rahvusvaheline tõukekelgupäev. www.visitpeipsi.com

8.02. Etendus: John Patrick ‘Petised’. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus. www.valgakultuurikeskus.ee

8.-11.02. Vastlaprogramm: Liuge-liuge lihaheited. Karilatsi, Kõlleste, Põlvamaa. 
www.polvatalurahvamuuseum.ee

9.02. Kärstna mõisapargi vastlapäev. Tarvastu vald, Viljandimaa.

9.02. Tartu Seikluspargi Talvemaa vastlaliug. Tartu. www.tartuseikluspark.ee

9.02. Tartu Lumepargi vastlaliug. 
Kuuel erineval rajal saab lumerõngaga mäest alla tuhiseda. 
www.tartulumepark.ee

9.02. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse 
vastlapäev. www.vvvs.ee

9.02. Vastlapäev tõukekelgumatkal. Holstre-Polli, 
Viljandi. 
Vajalik ettetellimine. www.matkajuht.ee/et/
vastlap%C3%A4ev/

9.-10.02. Eesti Põllumajandusmuuseumi 
Vastlatrall. www.epm.ee 



09.-12.02. Vastlapäeva eriprogramm ”Vastlad sõbraga” Eesti Maanteemuuseumis. Kanepi, 
Põlvamaa. www.maanteemuuseum.ee 

10.02.-13.02. Tartu Mänguasjamuuseumi Mängutoa vastlavurride meisterdamise 
töötuba: “Teeme ja vuristame vastlavurre”. www.mm.ee

10.-21.02. Vastlad Taevaskoja Salamaal. Põlvamaa. www.salamaa.eu

11.-14.02. Miss Valentine ja Rühmvõimlemise Euroopa meistrivõistlused. Tartu. 
Miss Valentine on suurim rahvusvaheline võimlemisturniir Eestis. Ürituse pikad traditsioonid ja 
meeldiv õhkkond on teinud turniirist ühe populaarseima võistluse üle kogu maailma. 
www.vkjanika.ee; www.missvalentine.eu

13.02. Rahvusvaheline klaveriansamblite festival. Valga. www.valgamuusikakool.ee

13.02. Kalevipoja VII Uisumaraton Kasepääl. Jõgevamaa. 
Peipsi järvel toimuval uisumaratonil on võimalik läbida erineva pikkusega distantse. 
www.visitpeipsi.com

13.02. Bändide päev. Sakala Keskus, Viljandi.
Erinevate tantsuansamblite mõõduvõtt.. www.sakalakeskus.ee

13.02. I Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel. Otepää. www.loodusturism.ee

13.02 Kalapidu Viljandi järvel. Viljandi. 
Suur kalapüügivõistlus. www.viljandikalapidu.ee

14.02. 44.Tartu Maratoni Avatud Rada. Tehvandi 
Spordikeskus, Otepää. 
Tartu Maratoni Avatud Rada on peaprooviks 
nädala pärast toimuvale 44.Tartu Maratonile. 
www.tartumaraton.ee

20.02. III Rahvusvaheline linetantsu festival. Lüllemäe, Valgamaa.

20.02. Kallaste Karakatitsa. Kallaste, Tartumaa. 
Iseehitatud sõiduvahendite - karakatitsate- võistlus ja paraad. www.visitpeipsi.com

20.02. Talvetrall. Laiuse mägi, Jõgevamaa. 
Võistkondade kelguvõistlus. Võisteldakse kiiruses ja pidurdamises, eraldi hinnatakse meeskonna 
väljanägemist ja kelgu disaini. Võistkonnas kuni 4 inimest. www.pommiauk.ee

20.-21.02. Kalaküla Peipsi järvel. Kallaste. 
Kalaküla korraldamise eesmärgiks on säilitada ja meelde tuletada vanu traditsioonilisi püügiviise, 
kultuuriväärtusi, kombeid, Peipsi väärtuslikku kala, toite. Jää peale püstitakse ööbimiseks telgid, 
püütakse kala päeval ja öösel, õpetatakse kala fileerimist ja sellest toidu valmistamist. See on 
elamus! www.visitpeipsi.com

20.02. Piksepini Karikas- 5.etapp. Külmakivi org, Sõmerpalu vald, Võrumaa. 
See kestussõitude sari on suunatud harrastajatele, asjaarmastajatele, algajatele ja noortele 
maastikumootorratturitele. Samas on see avatud eraldi klassiga (Soolo Open) ka selle ala 



edasijõudnutele. Sari koosneb kuuest etapist ajavahemikus oktoobrist 2015 märtsini 2016. 
Võistlused toimuvad kestussõidu põhimõttel pikkusega 2-3h. www.facebook.com/piksepinikarikas

20.02. Ritsu karikas korvpallis. Helme vald, Valgamaa. www.helme.ee

21.02. 44.Tartu Maraton. Otepää/Elva. 
Tartu Maraton toob igal aastal kõigist Eesti 
nurkadest ja ka maailma kõige kaugematest 
paikadest kokku ligi 10 000 suusasõpra. 55-aastase 
ajalooga Tartu Maraton on maailma üks vanimaid 
suusamaratone. Lisaks traditsioonilistele Otepää-
Elva 63km ja Arula-Elva 31km distantsidele on igal 
aastal Tartu Maratoni kavas ka Avatud Raja sõit, 
Teatemaraton ning üritused lastele. 
www.tartumaraton.ee

23.02. EV aastapäeva kontsert - Curly Strings. Kultuuri- ja Huvikeskus, Põlva. www.kultuurikeskus.ee 

24.02. Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud perepäev. Valga Militaarteemapark. www.
isamaalinemuuseum.ee

25.02. Mulke Talvekuul. Tõrva Kultuurimaja, Valgamaa.
Lõunaeestikeelse kirjanduse tutvustamine; lõunaeestikeelse kirjanduse ajalugu ja 
suundumused; olulisemad lõunaeestikeelsed autorid ja nende looming; uuema lõunaeestikeelse 
kirjanduse tunnusjooned. www.mulgimaa.ee

25.02. Valter Külveti III mälestusvõistlus. Abja Spordi- ja Tervisekeskus. sport.abja.ee

26.-28.02. Põhjamaade Noorte meistrivõistlused murdmaasuusatamises. Tehvandi 
Spordikeskus, Otepää. www.tehvandi.ee

27.-28.02. Eesti meistrivõistlused jääaluses püügis. Järvemuuseum,Võrtjärve.
Korraldab Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi. www.kalastusinfo.ee/sisu/lekk.php

27.02. Ritsu Karikas võrkpallis. Helme vald, Valgamaa. 

27.02. Kasepää Kala 2016. Kasepää, Jõgevamaa. 
Kalapüügi võistlus toimub Jõgeva maakonnas Kasepää vallamaja tagusel järvealal. 
www.facebook.com/peipsiklubi/

27.-28.02. 5.Rahvusvaheline noorte laulu- ja tantsufestival ”Piirilinna rütmid”. Valga. 
www.valga.ee



Turismiuudised 

Midagi uut ja põnevat

• Tartusse on lisandunud uued toitlustusasutused:

- 2015.a. lõpuperioodil avas Tartu ajaloolises 
Aparaaditehases uksed Muhu Leiva pagarikoda, 
kust saab endale soetada armastatud sooje 
leibu-saiu, nagu Muhu Vormisaia ja Muhu Pikksaia. 
Lisainfot pagarikoja kohta leiab SIIT. 

- Miljööväärtuslikus Karlova linnosas avati ka sel 
ajal Tähe ja Eha tänava nurgal, endise “Kasekese” 
restorani ruumides „Barlova kohvik”. Idee 
autor on kaheksa aastat Karlovas elanud 
itaallane Simone Cassano, kes enda sõnul 
armus linnaosasse silmapilkselt. Kohviku eripära 
seisneb hommikul kohvi ja pirukate pakkumises 
ajalehtede sirvimise kõrvale ning õhtul muutub 
kohvik baariks, kus õlut ja veini juua. Tegemist 
on esimese kohaga mitte ainult Karlovas ja 
Tartus, vaid kogu Baltikumis, kus saab Simone’i 
kodumaakonnast Apuuliast (asub Lõuna-Itaalias 
Aadria mere ääres) pärit kohvi. Ka toit saab 
olema suuremas osas itaaliapärane: bruschetta’d, 
salaami, erinevad juustud (www.barlova.ee). 

- Üle kaheksa aasta Ülikooli tänava sisehoovis tegutsenud Cafe Noir lõpetas oktoobri keskel 
tegevuse ja samades ruumides avas detsembri alguses uksed restoran Umb Roht. Uue restoran-
vinoteegi märksõnadeks on hooajalisus, võimalikult kodumaine ja maalähedane toit. Hoitakse 
ka pisut hipsterlikku joont. Menüü on pigem lühike, kiiresti muutuv, hooajaline ja kodumaine. 
Inspiratsiooni on saadud restoranidest, mille sarnaseid Tartus veel ei ole, aga võiks olla: Põhjaka, 
Viljandi Fellini, Tallinna restoran Leib Resto ja Aed (www.umbroht.ee).

• 2015.a. detsembrist hakkas Elroni Narva ja Tartu liinidel kehtima uus sõidugraafik. Uue 
graafiku kohaselt saab Tallinnast Tartusse ja tagasi sõita üheksa korda päevas. Õhtuse Tartust Elva 
ja Valga suunas sõitva rongi väljumisaeg nihkus veidi varasemaks, uuendusena on puhkepäevadel 
hommikused Valga-Tartu ja Koidula-Tartu rongide väljumised hilisemad kui tööpäevadel.2015.a. 
septembrist novembrini käis remont Pedja-Jõgeva vahel ning Pedja, Jõgeva ja Kärkna lõikudel. 
Kapitaalremondi käigus vahetati välja raudtee pealisehitis, laiendati muldkeha ja suurendati 
kandevõimet ning remonditi ülesõidukohad.
Kõik sõiduplaanid leiab veebilehelt www.elron.ee.
Allikas: Postimees

• Otepää Linnamäe orus asuv Winterplace on lõbus reisielamus kogu perele. 
Huvitavaid talviseid tegevusi leiavad erinevas vanuses lapsed, noorukid ja täiskasvanud. 
Talvepargis ootavad lustijaid: snowtubingu rajad, kelgumägi, uisuväljak, põhjapõder, iglukino, 



väikelaste tuubikarussell, Ahhaa Teadusiglu ja loomulikult palju lund. Pargi nõlvad on kaetud 
kunstlumega, mille tootmiseks kasutame tänapäeva tipptehnikat.
Lisainfo: info@winterplace.ee; www.winterplace.ee 

• Tartu vallas Raadi mõisa lähedal saab detsembri lõpust lumerõngaga laskuda. Detsembri 
lõpust ootab kõiki huvilisi uus snowtubingu park. Raadi pargil on suur maa-ala, mis sobib 
ideaalselt taliturismi arendamiseks. Esialgu tuleb parki viis rada, kuid lähitulevikus loodetakse 
suisa paarkümmend rada luua. Sellel talvel on plaanis välja panna 150 rõngast, mis on jaotatud 
kolme gruppi: suured rõngad mäest alla laskmiseks, rõngad karusselli jaoks ning väiksed rõngad 
koolieelikutele.
Lisainfo: www.snowtubing.ee

• Eelmise aasta lõpus avati Räpina linnas 
lumetuubimägi. Snowtuubing on rõõmupakkuv 
tegevus nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Kaurimäel on avatud tuubilaenutus, lastele on 
laenutuse hind 2€/tund ja täiskasvanutel 3€/
tund, radade lahtiolekuaegadel on võimalik 
kohvikunurgast osta sooja teed või kohvi.
Tuubirada on ametlikult avatud K-R kella 14.00-
20.00 ja L-P kella 10.00-20.00.
Kaurimäe snowtubing on eelneval registreerimisel 
gruppidele avatud ka väljaspool avamisaegu.

Täpsemat infot mäel toimuva kohta leiab Kaurimäe 
koduleheküljelt: kaurimae.rapinasadam.ee.

• Uus objekt turismivaldkonnas on Tiku puhkemajad Vastse-kuuste vallas, Põlva maakonnas. 
Tiku Puhkemajad pakuvad suurepärast võimalust puhata keset imelist loodust, ainulaadses Ahja 
jõe Ürgorus. Lisaks pakutakse saunu, kanuumatku ja peokorraldust. 
Lisainfo: www.tikutalu.ee

• Leia Tartu ja Tartumaa üles ka sotsiaalmeedias!
Üha enam liigub turundus digitaalsetesse kanalitesse, nii püüab ka SA Tartumaa Turism 
sotsiaalmeedia võimalusi maksimaalselt kasutada. SA Tartumaa Turism on loonud uued 
Tartumaa sotsiaalmeedia kontod: Tartumaa trükiseid saab nüüd lehitseda issuu.com lehel 
ning oleme oma pildipanka üle viimas Flickr.com lehele. Instagramis leiate SA Tartumaa Turism 
kontoga @visittartu ja Twitteris Tartu või @visittartu. Ametlik hashtag on #visittartu ning siit 
ka üleskutse jagada oma fotosid ja säutse Tartust ning Tartu maakonnast. Kasutage võimalikult 
palju erinevaid hashtage: #Tartu, #visittartu, #tartucounty, et leida teie elamused ja mõtted 
sotsiaalmeedias üles. Twitteri säutsud koonduvad omakorda Twubs.com lehel #visittartu alla.

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism projektijuht/turundusspetsialist, annika.ojasaar@
visittartu.com. 

• Tartu sai UNESCO kirjanduslinna tiitli. Juba mitme aasta eest käisid kirjandusringkonnad Tartule 
välja idee kandideerida UNESCO loovlinnade võrgustikku ning taotleda linnale kirjanduslinna 
tiitel. Tänavu suvel esitas Tartu linn UNESCO peadirektoraadile võrgustikku vastuvõtmiseks 
ametliku taotluse.



Eelmise aasta sügisel moodustas linnavalitsus 
erinevaid huvigruppe esindava komisjoni eesotsas 
linnapeaga, mis töötas välja Tartu kirjanduslikud 
eesmärgid ja tegevussuunad. Nendeks said 
lugemisharjumuse edendamine, professionaalse 
kirjanduselu arendamine ja rahvusvahelise koost 
öö suurendamine, kirjandusõppe, tõlketegevuse 
ja loovkirjutamise arengu soodustamine, 
sõna- ja loomevabaduse kaitsmine avatud 
kodanikuühiskonna edendamiseks ning 
kirjanduskultuurilise mitmekesisuse toetamine. 
Mitmed ideed on tänaseks ellu viidud: iga-aastane Tartu lastekirjanduse auhinna väljaandmine, 
programm „Kirjanikud kooli“ linna üldhariduskoolides, lasteaiaõpetajate koolitamine väärt 
lastekirjanduse ja loovuse teemadel.
Tartu viis eesmärki pandi kirja ka UNESCOle esitatud taotluses, mis sündis linna kultuuriosakonna 
ja Eesti Kirjanduse Seltsi koostöös. Taotlusvormis nõutud kolme rahvusvahelise algatusideena 
käib Tartu välja linnaruumi kirjanduslikud projektid (pilootprojektina bussiluule Tartu 
bussides), tudengite tõlkekoostöö partnerriikide autorite tutvustamiseks ja linnade äärealasid 
tutvustava kirjandusliku mitte-linna projekti, mille sihtrühmaks on eelkõige tekstide loojad ja 
mittetraditsioonilisi elamusi otsivad kohalikud ning turistid.
Kirjanduslinna tiitli annab UNESCO peadirektoraat linnadele püsivalt. Igal aastal tuleb esitada 
aruanne tegevusplaani ellurakendamise ning selle mõjude kohta.
Koos Tartuga võeti tänavu UNESCO kirjanduslinnade sekka Barcelona, Bagdad, Ljubljana, Lviv, 
Uljanovsk, Montevideo, Nottingham ja Obidos.
UNESCO kirjanduslinna tiitli on eelnevalt saanud Edinburgh, Dublin, Reykjavķk, Melbourne, Iowa, 
Norwich, Krakow, Praha, Heidelberg, Granada ja Dunedin. Ühtegi Balti- ega Põhjamaade linna 
pole seni kirjanduslinna tiitliga pärjatud.
Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145
Kirjanduslinnade võrgustikust leiad infot ka SIIT.

• Tartu ülikooli ajalooline arhitektuuriansambel kandideerib Euroopa kultuuripärandi 
märgisele. Euroopa Komisjoni teatel on Tartu ülikooli ajalooline arhitektuuriansambel valitud 
Euroopa kultuuripärandi märgise (European Heritage Label) kandidaatide hulka. Komisjon 
avaldab lõpliku otsuse märgise pälvinud objektide kohta 2016. aasta veebruaris.
2013. aastast väljaantav Euroopa kultuuripärandi märgis on Euroopa Liidu algatus, mille eesmärk 
on tõsta esile Euroopa ühtsust ja ühiseid väärtusi rõhutavaid paiku, mis on olulised Euroopa 
ajaloo ja kultuuri seisukohalt või kannavad Euroopa integratsiooni mõtet.
Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on ülikoolilinnaku valimine Euroopa kultuuripärandi 
kandidaatide hulka suur tunnustus Tartu ülikoolile, Tartu linnale ja kogu Eestile kuna Tartu 
linna südames paiknev ülikooli ajalooline hoonetekompleks on oluline Euroopa kultuuripärandi 
ja euroopalike väärtuste kandja, mis annab lisaväärtuse nii ülikoolile kui ka linna arengule. 
Tartu ülikooli muuseumi direktori Mariann Raisma sõnul on Tartu ülikooli ansambel koos 
hoonetevahelise pargiga ainulaadne terves Euroopas.
Tartu ülikooli ajaloolise arhitektuuriansambli puhul tõstis žürii esile, et säilinud ülikooli hoonestu 
koos pargi ja kollektsioonidega kannab endas harmoonilise tervikuna valgustusajastu ülikooli 
ideed ja ideaale ning euroopaliku hariduse traditsioone.
Euroopa kultuuripärandi märgise taotlusi hinnanud sõltumatu žürii valis osalenud Euroopa Liidu 
liikmesriikide esitatud 18 taotluse hulgast välja üheksa objekti Euroopa Komisjonile kinnitamiseks. 
Varem on Eestist märgise pälvinud Suurgildi hoone Tallinnas kaks aastat tagasi.
Seni on märgis omistatud kahekümnele EL kultuuripärandi objektile, millega saate tutvuda SIIN.
Lisainfo ja allikas: Tartu Ülikool, www.ut.ee.

Foto: Juhan Voolaid



• Otepää tähistab 2016. aastal oma 900. aastapäeva. Detsembris 
19. korda talvepealinnaks saanud Otepääd mainiti esmakordselt 
Novgorodi kroonikas 1116.aastal seoses Vene vürsti vallutustega 
lääne pool Peipsit (kroonikas kirjutati, et „vallutati karupea kujuline 
linnus“). 900.aastapäeva tähistatakse Otepääl aasta jooksul 
mitmete sündmustega: märtsis toimub üle-eestiline mälumäng 
Otepää 900, 1.aprillil peetakse linna 80. juubelit, juulis toimub 
pidustuste raames Baltimaade suurim retrostaaride kontsert 
RETROBEST ja oktoobris peetakse lõikuspidu. Otepääl on mida 
näha ja kogeda!
Lühiinfo Otepää ajaloost ja täpsema ürituste kava leiab: 
www.otepaa.ee/otepaa900

• Jaanuaris avati Tartu 
Ülikooli loodusmuu-
seumis uus püsinäitus 
„Maa.Elu.Lugu“. Väl-
japanek põimib oma-
vahel geoloogia, zoo-
loogia, botaanika ja 

mükoloogia. Uuendustööd maksid üle kahe miljoni 
euro, millest enamus tuli KIKi vahendusel Euroopa 
Regionaalarengu Fondist. 
Näitusel saavad külastajad uudistada Eesti suurimaid trilobiite ja Devoni ajastust pärit rüükala, 
tutvuda inimese eellastega ning sädelevate mineraalidega. Elurikkuse saalis saab jälgida liblika-
te “öist lennujaama”, uudistada “kurja palmi” ning vaadata tõtt esimese Eestist püütud šaakali-
ga. Elumustrite saalis pakuvad avastamisrõõmu Tartu meridiaanil paiknevaid kooslusi kujutavad 
dioraamid ja mageveeakvaarium.
Elavnurgas kohtuvad lapsed oma vanade tuttavate saare-roninastiku ja punapõlv-tarantlitega, 
kuid ka uue asuka roheleeguaniga.
Täiskasvanud võivad rõõmustada taaskohtumise üle kaelkirjaku, piisoni ning põdra ja huntidega, 
mis on olnud paljude põlvkondade lemmikeksponaadid. Lisaks näituse uuendamisele rajati loo-
dusmuuseumisse esmakordselt juurdepääs liikumispuudega inimestele. 
Lisainfo: www.natmuseum.ut.ee 

• 2016.a. alguses avati Aparaaditehases uus põgenemistuba KoodiKeller, mis pakub külastajatele 
unustamatuid ning kordumatuid elamusi Tartus. Teenus koosneb mõtlema põnevatest ülesannetest 
ning testib meeskonna koostööd ja teadmisi. Mäng on mõeldud sõpruskondadele, peredele. See 
on mõnus sünnipäeva veetmise viis ning pakub ideaalset võimalust firmadele panna proovile 
meeskonna vaim ja testida koostöövõimet. Lisainfot põgenemistoa kohta leiab SIIT. 
Aparaaditehase uudistega ja seal aset leidvate sündmustega saab end kursis hoida SIIN. 

• Otepääl, Pühajärve laululaval, toimus 22. jaanuaril juba neljandat korda Talveöölaulupidu 
märksõnaga „Lumemaagia”. Laulupeole tuli ettekandmisele 17 armastatud laulu ning sellel 
üritusel osales rekordiline arv lauljaid – 50 koori ligi 1000 lauljaga, mida on üle kahe korra rohkem 
kui varasematel aastatel. 
Solistidena astusid üles Lauri Saatpalu, Luisa Värk, Alen Veziko, Margit Tali, Raen Väikene jt. 
Laulupeole osalesid muusikahuvilised üle Eesti. 
Lisainfo leitav Facebooki leheküljelt: facebook.com/talvelaulupidu 
Korraldaja: Margit Tali/Otepää Üritused MTÜ; info@talvelaulupidu.ee



• Tartalinega Tallinnast Tartusse ka liinivälisel 
ajal. Aastast 2010 on Tartu Lennujaama ja linna 
vahel lennureisijaid sõidutanud Tartaline Airport 
Shuttle buss. Kiire ja mugav bussiühendus 
annab võimaluse reisijatel alustada sõitu Tartu 
Lennujaamast soovitud paika Tartu linnas ja selle 
lähiümbruses, kuid ka vastupidi – jõuda otse 
koduukse juurest mugavalt lennujaama.
Lisaks sellele pakub Tartaline nüüd sama 
võimalust Tallinna – Tartu vahel, kus Airport 

Shuttle teenus töötab ainult öisel ajal, mil liinibussid ei liigu. Kõigil soovijail on võimalik 
tellida Airport Shuttle buss vastu Tallinna Lennujaama, kust toimetatakse Tartusse ka viimastelt 
lendudelt saabuvad külalised. Niisamuti viib Tartaline soovijad ka hommikustele Tallinnast 
väljuvatele lendudele. Sõitu Emajõelinnast alustatakse arvestusega, et soovijad jõuaksid piisava 
ajavaruga kõige esimestele Tallinna Lennujaamast väljuvatele lendudele – Helsingisse, Frankfurti, 
Amsterdami, Brüsselisse, Kopenhaagenisse või Riiga.
Airport Shuttle teenuse hind on 20 eurot inimese kohta, kuid muul ajal saab tellida sõiduautost 
kuni 19-kohalise bussini ka erinevaid transfeere, mille sõiduhind sõltub sõiduki suurusest. Airport 
Shuttle ja transfeeri teenuse kasutamiseks on vajalik eelregistreerumine.

Lisainfo ja reserveerimine: telefoni teel 
505 4342, airportshuttle@tartaline.ee, www.tartaline.ee.

• Teaduskeskus AHHAA laieneb! Teaduskeskus 
AHHAA sulgeb kuni märtsini oma 500 
ruutmeetrise eluslooduse saali, et ehitada 
sinna juurde uus klassiruum ja 200 ruutmeetrit 
ekspositsioonipinda, mis looksid võimalused 
ka uutele eksponaatidele. Juurde luuakse mitu 
uut eksponaati läbi mitme tasapinna, oma koha 
saavad lindude, hallituse ning tolmulestade maailm.Suur osa seni elusaalis olnud eksponaatidest 
kolitakse ajutiselt teistesse saalidesse ja nad jäävad külastajatele nähtavaks. Kokku on 
teaduskeskuses AHHAA 2300 ruutmeetrit näitusepinda. Inimesi ootab näitustesaalides rohkem 
kui 150 käed-külge näituseksponaati. Püsiekspositsiooni täiendab igal aastal kaks korda vahetuv 
ajutine näitus, millest pragune - „Ahhaa, ülisalajane!“ - on avatud veel kuni 17. aprillini 2016. 
Lisainfo: www.ahhaaa.ee

• Veebruaris toimub Tartus restoranikuu „Maitsev Tartu“, et tutvustada siinset toidukultuuri ja 
pakkuda uusi maitseelamusi. Kampaanias osalevates restoranides saab peale tavamenüü nautida 
sõbraliku erihinnaga kolme-käigulist erimenüüd, mis suures osas on valmistatud kohalikust 
toorainest. Tartu peakokad annavad oma parima, et üllatada külalisi hõrkude ning naudinguid 
pakkuvate eriroogadega. 
Täpsem info restoranide ja erimenüü kohta: www.maitsevtartu.ee. 

• Suusaelamus talvisest Lõuna-Eestist! Maraton on suurepäraseks põhjuseks tulla talvisesse 
Lõuna-Eestisse terve perega. Päev enne Tartu Maratoni põhisõite, 20. veebruaril, toimuvad Tartus 
suusasõidud eri vanuses lastele ning avastamist ootavad ka sellised põnevad paigad nagu nt Aura 
Veekeskus, Ahhaa Teaduspark, Tartu Mänguasjamuuseum, Lõunakeskuse Liuväli ja seikluspark. 
Neile, kes soovivad suurema võistlussaginata rada nautida või siis hoopistükkis rajal 
meeskonnavaimu tunnetada, on avatud registreerimised Avatud Raja sõidule ja Tartu 
Teatemaratonile, mis toimuvad 14.veebruaril. Worldloppeti sarja kuuluv suusamaraton toob 



looduskaunisse Lõuna-Eestisse 10 000 spordisõpra kümnetest riikidest. Saa Sinagi osa Baltikumi 
suurimast spordipeost!
Ürituste programmid, registreerimisinfo, majutus- ja transpordiinfo ning sooduspakkumised 
osalejatele leiad kodulehelt: www.tartumaraton.ee

• Eesti turismiportaal puhkaeestis.ee/visitestonia.com on läbinud uuenduskuuri. 
Puhkaeestis.ee/Visitestonia.com infosüsteemi järjepidev arendamine on oluline investeering 
Eesti turismi kasvu ja turismipotentsiaali realiseerimisse. Loodetavasti saab uuenenud 
infosüsteemi abil suurendada külastajate arvu 20% võrra ning sellest tõuseb tulu kõigi turismiga 
seotud osapoolte jaoks. See tähendab, et aastaks 2020 on puhkaeestis.ee/visitestonia.com 
veebiportaali külastuste arv kasvanud 6 miljonini!
Uuendatud infosüsteem on personaalsem kui varasem – nii erineb siseturu jaoks mõeldud 
visuaalne sisu sellest, mida pakume välisturistile. Soomlastele mõeldud sisu pole aga üks-ühele 
sarnane sellega, mida kuvatakse Lätist saabuvale turistile.

Oluliselt paranenud on kasutajamugavus, läbi mille viiakse kokku külastaja ja teenuse pakkuja. 
Suurt tähelepanu on pööratud visuaalsele atraktiivsusele, suurenenud on fotode ja videote 
hulk ning lühenenud tekstid suunavad külastajad kiiremini neid huvitavate teenuste juurde. 
Uue infosüsteemi dünaamika on loomutruum ja meenutab kohati isegi harjumuspärasemaid 
ajakirjanduslikke formaate, kus oma koht püsivama sisuga teemalehtedel, uudiste rubriigil ja 
blogil. Külastaja saab inspireeritud ja informeeritud – sobivate pakkumisteni jõuab nii huvide kui 
piirkonna järgi.
Puhkaeestis.ee/Visitestonia.com on turismiettevõtjate jaoks endiselt kuluefektiivseim 
turunduskanal, kus ettevõtete pakkumised on varasemast veelgi paremini kuvatud. Muidugi 
mõista on oluline ka teenuse pakkujate kasutusmugavus, nii saavad teenuse pakkujad hõlpsalt 
oma pakkumisi lisada ning nende töölaud administreerimiskeskkonnas võimaldab end teiste 
ettevõtjatega võrrelda.
Riikliku turismiportaali loomine on pidev protsess ning selle arendamine ja parendamine jätkub. 
Selles on ütlemata suur roll ka Sinul ning loodame, et Sul on aega ja tahtmist sellesse oma nõu ja 
jõuga panustada!
Allikas: Tarmo Mutso, EAS turismiarenduskeskus direktor 

• Raamat „Elamused Lõuna-Eestis 2016-2017“ on 
ilmunud. Raamatust leiad põnevaid lugusid ja hulganisti 
sooduspakkumiste kuponge. Teist korda ilmunud 
raamatusse on koondatud kuue maakonna turismiteenuste 
head pakkumised järgnevaks kaheks aastaks. Rohkem kui 
300-leheküljeline raamat sisaldab üle 300 sooduskupongi 
majutusele, toitlustusele, aktiivsele puhkusele ja 
kultuurisündmustele. Samuti on raamatus kajastatud 
ajakirjas National Geographic ilmunud lood Lõuna-Eesti 
kohta. 

Raamat sobib hästi kingiks nii perele, sõpruskondadele kui ka 
koostööpartneritele ja töökaaslastele. Raamat on saadaval 
Apollos, Rahva Raamatus ja Selveris.
Lisainfo: www.visitsouthestonia.com



Saunamaraton 2016

Juba seitsmendat aastat järjest toimub 
Otepääl Euroopa Saunamaraton. Tegemist 
on saunaorienteerumisega, kus võitja on 
see, kes läbib võimalikult väikese ajaga kõige 
rohkem saunu. Kuidas tekkis idee sellist üritust 
korraldada ning miks on see fenomenaalselt 
populaarseks osutunud? Saladuseloori 
kergitab Saunamaratoni peakorraldaja Sirje 
Ginter.

Kuidas tekkis Saunamaratoni korraldamise idee? Kus see täpselt toimub, kas koht on igal aastal 
sama?
Saunamaraton on ühe seltskonna idee, mis tekkis Otepää Talvefestivali raames. Algselt oli 
maratoni start Pühajärve Puhkekeskuse juurest, viimastel aastatel aga on maraton alguse saanud 
Käärikult.

Kuidas kohalikud elanikud üritusse suhtuvad, on nad lahkelt nõus omi saunu kasutusse andma 
või pidi neid selleks ikka veenma? Oli saunade leidmine keeruline?
Kohalikud elanikud suhtuvad üritusse heatahtlikult ja huumoriga. Saunad anti lahkelt kasutusse.

See on juba VII maraton, mis Teid motiveerib sellist üritust korraldama?
Korraldama meelitab seltskondlik meelelahutus, see on tore ja lõbus üritus heas seltskonnas. 

Kas korraldamine on alati kujunenud sujuvalt või on esinenud korraldamise osas takistusi?
Korraldamine on alati olnud sujuv. Kõik toimub vabatahtlikult, inimesed panustavad rõõmuga.

Kui aeganõudev on sellise suure ürituse korraldamine? Kui palju on teil meeskonnaliikmeid, 
kes Saunamaratoni ürituse õnnestumisse panustavad?
Korraldamine sõltub kõik vahenditest. Esialgu helistan kõik saunaomanikud ise läbi, et uurida, 
kas kaevudes on piisvalt vett, kas puid on piisavalt. Ja siis juba vaatame edasi.
Meeskond on suur. Sinna kuuluvad saunaomanikud ja nende pered, lisaks veel Karin, kes 
registreerib osalejaid, Moonika, kelle hoolsatesse kätesse on antud kommunikatsioon ja meediaga 
suhtlemine. Urmas, kes on tegev stardis, Elmo, kes tegeleb heli ja afterparty’ga ja Kadri, kelle 
ülesandeks on stardi ja finiši sildid ülesse panna. Samuti sekretariaat.

Mis on Teie arvates see fenomen, miks Saunamaraton nii populaarne on?
Saunamaraton on nii populaarne, sest ta kütab kirgi. Puhas meelelahutus koos sõpradega ning 
äge kompleski vaba üritus, kus on palju nappides riietes inimesi. 

Milliseid tegevusi Te maratoni turundamiseks igal aastal teete? 
Parim turundus üritusele on väga hästi korraldatud Saunamaraton. Inimesed tulevad kostüümides, 
et see on nagu suur karneval. Kõigil on väga tore ja lõbus ning tullakse järgmistel aastael uuesti ja 
kutsutakse sõpru- tuttavaid osalema. 

Millisest maailma otsast on saabunud kõige kaugemad osalejad? Kuidas nad üritusest kuulsid?
Kõige kaugemad osalejad on saabunud Nepaalist, Jaapanist, Koreast. USA saatkond oli üritusest 
eriti vaimustuses. Osad kuulsid üritusest välistudengitena Tartus õppides, osad muudest 
meediumitest.



Milliseks kujuneb Teie arvates VII Saunamaraton? Kas 
osalejate arv on aastast-aastasse kasvavas trendis 
olnud? Milliseid üritusi Saunamaratoni raames 
veel pakute? 
VII Saunamaraton kujuneb poriseks, 
jääaugu vabaks ja kndlasti lõbusaks. 
Loodetavasti kaevudes leilitamiseks vett ikka 
jätkub. Laupäeval (6.02.16) toimub maratoni 
raames afterparty, kus esineb ansambel 
Regatt. Saunalised on selle peo ise korraldanud. 
Pühapäeval (07.02.16) saavad kõik Otepää 
piirkonnas aktiivsetelt tegevustelt soodustusi. 
Osalejate arv on aasta-aastalt kasvanud ning alati 
on kohal ka juba staažikad saunatajad. Saunamaraton 
on nagu suur ja lõbus suguvõsa kokkutulek.

Seitsmenda Euroopa Saunamaratoni start saab alguse 6.veebruaril 2016 Kääriku Spordikeskuses. 
Saunamaratonil osalev võistkond on 4-liikmeline. Võistkond saab stardipaigas saunade 
orienteerumiskaardi ja saunakaardi, kuhu tuleb saada saunaomanike kinnitused saunaskäigu 
kohta. Kõigil võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili võtta vähemalt 3 minutit. Lühima ajaga 
kõik saunad, jääaugud ja tünnid läbinud võistkond on võitja. 

Saunamaraton Otepääl sai konkursi „EHE Lõuna-Eesti“ raames Parim turismisündmus 2015 
nominendiks. Lisainfot ürituse kohta saab www.otepaa.eu.

Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turism praktikant Tiina Ütt.

Hobustega Võrumaa loodusesse

Kui meeletu jõulumöll ja aastavahetuse 
pidustused on seljataga, oleks ju ideaalne minna 
loodust nautima ja pingeid maandama. Tamula 
tallid pakuvad just sellist võimalust ning mitte 
ainult peale aastavahetust, vaid aastaringselt.

Tamula tallid on pereettevõttena tegutsenud 
juba 15 aastat. Kõik sai alguse ratsaspordist, mille 
tõttu pererahvas ka ratsutamist, ratsamatke ja 
saanisõite turismitootena arendama hakkas. 
Kuna sporthobune saanisõiduks ei sobi, ostetigi 
hobused, keda sai saani ette rakendada.

Talvistest teenustest enamlevinud on saanisõit tõrvikutevalgel ja vastlaõhtud Tamula tallides. 

Saanisõidul süüdatakse tõrvikud ja nauditakse lumist, vaikset metsa. 2-tunnisel retkel jääb 
aega ka teha üles lõke ning juua teed ja glögi. Kui ilmataat on lumega kitsi olnud, saab retki 
ette võtta ka vankriga.



Kui lund aga jätkub, siis sõidetakse vastlaõhtul saanidega 
mäel, tehakse üles lõke, süüakse vastlakuklit ning 
sel ajal kui hobused ka väljateenitud puhkust 
naudivad- saab reega, kelgu ja suuskadega välja 
selgitada pikima liu tegija.

Teenuseid pakutakse mitte ainult eesti keeles, 
vaid ka inglise keeles ning mingil määral ka 
saksa ja vene keeles. 

Tamula tallides ei saa mitte ainult talvel 
hobustega sõitmas käia, vaid aastaringselt. Kõige 
enam levinud suvine üritus on ratsalaager, millest 
võtavad osa paljud aktiivsed noored inimesed. Üldiselt 
käivadki paljud noored seal pakutavates ratsatrennides 
ning kogenumad ratsutajad aitavad ka ratsamatki korraldada. 
Talvel asuvad hobused Vana-Nursi mõisas ja suvel Rõuges Eha talus.

Kui huvi on looduses hobustega ringi seigelda, kas siis talvel või suvel või hoopiski minna 
ratsatrenni, saab Tamula tallide toimetustel silma peal hoida nende Facebooki lehel:  
www.facebook.com/tamulatallid/ või külastada kodulehte: www.tamulatallid.ee. 
Kokku saab leppida enda jaoks kõige mugavama aja. 

Artikli koostas SA Lõuna-Eesti Turism praktikant 
Katre Ojakivi koostöös Tamula tallide peremehe Vello Kikasega.

Intervjuu SA Lõuna-Eesti Turismi uue turundusspetsialisti Gätly Puri`ga.

Milline oli Su elu enne, kui Sa turismile sõrme 
andsid? 
Olen pärit ühest väikesest kaunist Valgamaal asuvast 
linnast- Tõrvast, kus veetsin kogu oma lapsepõlve. 
Peale keskkooli lõpetamist jätkasin õpinguid 
Eesti Maaülikoolis maakorralduse erialal. Peale 
bakalaureuse kraadi omastamist jäin elama Tartusse, 
mis sai õpingute perioodil väga südamelähedaseks 
linnaks. Elu on toonud põnevaid väljakutseid 
erinevatel ametialadel- ülikooliaegseid õpinguid 
rakendasin kinnisvarabüroos töötades ning sealt 
edasi sai ühes ehitusteenust pakkuvas ettevõttes 
raamatupidamist praktiseeritud. Igal aastal sai omal 
initsiatiivil käidud erinevatel välisreisidel, et avardada 
silmaringi ja nautida kultuurielamusi välisriikides.

Meeldejäävamad sihtkohad, mida külastanud 
olen, on kindlasti Iisrael ning Horvaatia. Huvi 
reisimise vastu kasvas aasta-aastalt ning seetõttu 
otsustasin teha kannapöörde ning õppima asuda 



Tartu Kutsehariduskeskusesse turismikorralduse erialale. 2011.aastal peale kooli lõpetamist 
asusin tööle Tartu Reisibüroosse (endise nimega Lõuna-Eesti Turismikeskus) reisikonsultandi 
ametikohale. Eelmisel aastal avanes võimalus jätkata õpinguid turismialal- seekord siis jätkuõppe 
vormis turismiettevõtte juhtimist. SA Lõuna-Eesti Turismi meeskonnaga liitusin 4 kuud tagasi. 
Olen väga rõõmus ning tänulik selle võimaluse eest, et ma saan omaltpoolt panustada turundus- 
ja arendustegevustesse turismivaldkonnas. 

Kuidas oled siiani kohanenud turundusspetsialisti ametikohaga SA Lõuna-Eesti Turismis? 
Minu peamisteks tööülesanneteks on Lõuna-Eesti regiooni turundustegevused eelkõige 
välisturgudele, mis eeldab palju suhtlemist maakondade turismiarendajatega, sündmuste ja 
uudiste turundamist trükiste ja veebiväljaannete näol. Käesolev aasta on alanud väga kiirelt, sest 
messide ettevalmistused võtavad suurema osa tööajast. 

Olen selle lühikese perioodi jooksul kohtunud väga huvitavate inimestega turismimaastikul 
ning saanud põnevaid väljakutseid, nagu näiteks pressireisi korraldamist soome ajakirjanikele. 
Nimetatud pressireisi eesmärgiks oli tutvustada madalhooaja puhkusevõimalusi Tartu linnas, 
eeskätt siis suunitlusega lastega reisivatele soome peredele. 

Turundusspetsialisti ametikohas tuleb olla valmis ootamatusteks, olla avatud uuetele väljunditele. 
Tööülesanded on väga erinevad ning vastutusrikkad, mistõttu võin julgelt väita, et turismisektoris 
juba igavust ei tunne ning tööd on piisavalt. 

Millised on järgmised tegevused, mida lähiajal plaanid ellu viia uuel ametikohal?
Kohe on tulemas Lõuna-Eesti regiooni jaoks tähtis sündmus- Balttour2016 mess Riias. Sellega 
seonduvalt koordineerin tegevusi messipinnal ning jagan ka infot Lõuna-Eesti sündmuste ja 
turismiobjektide kohta. Kuna ma olen üsna lühikest aega turundusspetsialistina töötanud, 
siis ei ole ma esialgu püstitanud enda jaoks suuri eesmärke. Meeskonnaliikmena panustan 
turundustegevustesse, et meelitada välisturiste külastama Lõuna-Eesti regiooni. 

Millised on Sinu arvates erilisemad lemmikkohad/sündmused Lõuna-Eestis, mida ikka ja jälle 
külastaksid? 
Siinkohal on lihtne vastata, sest minu jaoks on kõige kaunim Lõuna-Eesti linn Tõrva. See on kodu 
imeliste järvede ja metsade keskel. Selleks et ideaalselt rannapuhkust nautida, ei pea sõitma 
mere äärde. Tõrva linn on tuntust kogunud mitmete suursündmustega, eriti märkimisväärne 
sündmus on Tõrva Loits. Sellest suurejoonelisest tule, vee ja muusika vabaõhu-vaatemängust 
olen osa saanud juba palju aastaid.

Erilisemaks kohaks, mis väärib esiletoomist, on kindlasti Piusa jõe ürgorg koos matkaradadega. 
Mõnusat vaheldust linnamelule pakub sealkandis matkamine ja pikniku pidamine. Perega on 
äärmiselt vahva külastada Eesti Maanteemuuseumit, kus on võimalus liikluslinnas ringi kimada 
ning vanu masinaid uurides pisut nostalgitseda. 

Lõuna-Eestis on palju atraktiivseid piirkondi ning huvitavaid sündmusi, mida külastada. Tasub 
ainult veidi avatumalt ringi uudistada! 

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest? 
Vastan hästi lühidalt: meeletu sihikindlus, mis mind igal sammul aitab. Sõbrad on rääkinud, et 
olen aktiivne suhtleja ja kui on vaja uusi asju proovida/katsetada, siis ei löö ma „verest välja“. 
Olen nendega täitsa nõus!

Mis teeb sind õnnelikuks?
Olen õnnelik inimene, sest mul on suurepärased lapsed, kes ka kõige kurvemal hetkel suudavad 
mind naeratama panna. 



Vastlapäeva soovitused

Vastlapäev ei tohiks kehva ilma tõttu küll 
pidamata jääda! Alljärgnevalt leiad huvitavaid 
fakte sellest, mida vanasti sel päeval tehti 
ning miks see päev üldse oluline on?! Anname 
vastlapäeva soovitusi, mida põnevat pere 
või sõbraga koos ette võtta, ka siis kui ilm on 
lumevaene. 

Vastlapäev oma olemuselt on liikuv püha, mis 
lõpetab jõuludega alanud talvise lõbustusaja 
ja alustab suurt paastu. Sel aastal tähistatakse 
vastlapäeva 9. veebruaril. 

Eesti vastlakommetes on kesksena püsinud sealiha ja eriti seajalgade söömine. Seajalast (nüüd 
küll nööpidest ja nöörist) vurri õpetatakse valmistama tänini. Vanarahvas teadis rääkida, et 
paastuajal olid keelatud lõbustused ja rammus toit, mistõttu kasutati vastlapäeval juhust, et 
enne paastu korralikult pidutseda ja süüa. Vastlaliug oli vanasti au sees ja on seda ka tänaseni. 
Vanasti sai mõõta liu pikkuse järgi linade võimalikku pikkust, tänapäeval on see lihtsalt tore 
komme.

Vastlapäevakombestik ja vastlatoidud on püsinud paljuski muutumatuna tänu lastele ja 
noortele. Peale seajalgade, soolaubade ja hernesupi on vastlapäeva eritoit vastlakuklid. Tänini 
on populaarne ka liulaskmine, ainult et kui veel 20. sajandi teisel poolel püüti hobuse ja saaniga 
sõita, mäest lasti alla suurte kelkude ja regedega, siis sajandi lõpupoole kõlbas liulaskmiseks 
plastikaaditükk ja igat masti kelk, liulaud vms. Sajand varem kõlbas liulaskmiseks ka linane kott 
või peotäis linu. Liugu laskmas käiakse lasteaia, kooli või klassiga, üksikult, pere või sõpradega.

Mõned huvitavad faktid vastlapäeva ehk lihaheitepäeva kohta ajaloost:

· Vastlapäeva kasutati ennustamiseks - söödud kontidele 
pandi neidude nimed juurde ja kutsuti koer tuppa. 
Kelle kondi koer välja valis, see sai mehele.

· Vastlapäeval võisid vanatüdrukud ise kosja minna, 
äraütlemine oli sealjuures üsna keelatud.

· Vastlapäeval lõigati juukseid, samuti hobuse saba. 
Siis kasvavad pikad ja tugevad juuksed nagu 
hobusejõhvid. Ka tuli vähemalt seitse korda pead 
kammida.

· Naistetööd olid keelatud, eriti ketramine ja 
ringliikumisega seotud tööd, sest muidu tuli 
lambakahju. Võis aga punuda paelu ja teha nööri.

· Tule süütamine oli keelatud, sest see kahjustas 
kariloomi ja hobuseid. Ei mindud külla.

Allikas: BERTA 
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-vastlapaev.php



Vastlapäeval ootavad külastajaid mitmed üritused ja programmid üle Lõuna-Eesti. Põlvamaal 
saavad huvilised tutvuda nii vastlapäeva ajaloo kui ka kombestikuga. Samuti lasta vastlaliugu, 
mängida lumehokit ja ajada vanade eestlaste kombel põrsaid põllule. 

• 8.-11.02. Vastlaprogramm Liuge-liuge lihaheited Põlva Talurahvamuuseumis. Vastlanädalal 
saad tulla muuseumisse, kus räägitakse vastlakombestikust pikemalt. Mängitakse, võisteldakse 
ja meisterdatakse vastlavurri. Programm kestab 1,5-2 tundi ning huvilistel palutakse 
eelregistreerida. www.polvatalurahvamuuseum.ee 

• 9.-12.02. Vastlapäeva eriprogramm ”Vastlad sõbraga” Eesti Maanteemuuseumis. Kuna 
vastlad on liikuv püha, mis sel aastal sättinud end kõrvuti sõbrapäevaga, siis piilutakse Eesti 
Maanteemuuseumis põgusalt mõlema püha sisse ja tutvustatakse kombestikku, sh saavad 
lapsed võistelda soome kelkudel ja meisterdada sõbrapaelu. Etteregistreerimisega. 
www.maanteemuuseum.ee 

• 10.-21.02. Vastlad Taevaskoja Salamaal. 
Taevaskoja Salamaa kutsub nii suuri kui väikseid vastlaprogrammidele, mille käigus aetakse koos 
põrsaid põllule, selgitatakse pikima liu laskja ja mängitakse lumehokit. Peale suurt ja väsitavat 
rahmeldamist õues pakutakse vastlakukleid ja sooja teed. Kes tahab järgida vastlakombeid, siis 
köetakse ka saun kuumaks ning kostitatakse vastlatoiduga. Vaata ka videot: 
https://www.youtube.com/watch?v=qh9Zn4cUz4g; www.salamaa.eu

Viljandimaal on võimalus tähistada vastlapäeva talviste aktiivsete tegevustega: erinevad 
kelgumäed kutsuvad vastlaliugu laskma ning sõpradega toredalt aega veetma

• 9.02. Kärstna mõisapargi vastlapäev, 
Tarvastu vallas.

• 9.02. Vastlapäev tõukekelgumatkal, Holstre-
Pollis.
Vastlapäeval lumises looduses kelgutamine, 
lambivaguses talvine mets, teejoomine 
ja vastlakuklid. Kelgumatka vaheldusrikas 
teekond kestab 2-3 tundi ning matka lõpus 
ootavad vastlakuklid ja tee.
www.matkajuht.ee/et/vastlap%C3%A4ev/ 

• Viljandi lumepark.
Lumepargis saab liuelda 250-300 m pikkustel atraktiivsetel lumelaua- ja slaalomradadel. 
www.lumepark.ee 

• Viljandi järve uisu- ja suusarada.
Külastajatele kasutamiseks suusarajad, millest pimedal ajal valgustatud ca 3 km. Vastlapäeva 
tähistatakse suurejooneliselt ka Tartumaal. Võimalus veeta aega erinevatel kelgumägedel 
lustides, samuti teadmisi kogudes vastlapäeva ajaloo ja kommete kohta. Kui lund on vähe, 
ei maksa pead norgu lasta. Pere pisematele leidub vastlanädalal samuti tegevusi. Lastel on 
võimalus osaleda töötubades, kus meisterdatakse üheskoos vahvaid lelusid.



• 4.02. Vastlakuklite õpituba, Eesti 
Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel.
Kik huvilised on ooodatud vastlakuklite 
õpituppa. Õpitakse valmistama traditsioonilisi 
vastlakukleid. Kuklite küpsemise ajal 
valmistatakse mesilasvahast küünal.Kõik 
osalejad saavad maitsta kukleid ja kaasa 
isetehtud küünla ning retsepti. Vajalik 
etteregistreerimine. 
www.epm.ee

• 9.02. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse vastlapäev.
Sihtasutus kutsub seiklema ja liugu laskma kell 16.00 algavale programmile. Vajalik 
eelregistreerimine. www.vvvs.ee

• 9.-10.02. Eesti Põllumajandusmuuseumi Vastlatrall, Ülenurmel.
Programmide algusajad kell 10.00, 12.00 ja 14.00. Programmi käigus räägitakse linast, 
vastlakommetest ja tuhkapäevast. Ennustatakse vastlaliuga linavatte pikkust. Mängitakse 
sigade põllulueajamist, tehakse soome kelgu rallit. Sööakse vastlapannkooke, maitstakse 
soolaube ja keerutatakse vurriluud. Lustitakse jääkarusellil. Muuseumitunni kestvus 1,5h. 
www.epm.ee 

• 10.02.-13.02. Tartu Mänguasjamuuseumi Mängutoa vastlavurride meisterdamise töötuba. 
Mänguasjamuuseumi töötuba ootab väikeseid ja suuremaid huvilisi meisterdama ja vuristama 
vastlavurre. www.mm.ee 

• Tartu Lumepark, Narva mnt 171. Kuue erineva rajaga kelgumägi. www.tartulumepark.ee

• Tartu Seikluspargi Talvemaa, Narva mnt 126B.
Talvemaal ootab külastajaid kelgumägi ja uisuplats. www.tartuseikluspark.ee

• Tartu Tähtvere Spordipark, Laulupeo pst 25.
Tähtvere Puhkepargis on suusaradu kokku 8 kilomeetrit. Samuti on avatud valgustatud 
uisuväljak, mis on avatud ööpäevaringselt. www.arena.ee 

Valgamaal saavad vastlapäeva tähistada tõelised kelgu- ja lumelaua huvilised. Avatud on mitmed 
erinevad talvemaad ja tuubirajad, mille seast igaüks leiab endale huvipakkuva. Võimalus sõita 
erinevate raskusastmetega tuubiradadel, panna oma oskused proovile lumelauanõlvadel ning 
nautida ümbritsevat loodust suusaradadel.

• Ansomägi, Nüpli külas, Otepää vallas. 
Ansomägi pakub kolme erinevat tuubirada 
pikkusega kuni 501 meetrit. anso.ee

• Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse 
tuubirada, Karula vallas Lüllemäel. 
http://karulatsk.ee



• Otepää Winterplace
Otepää Winterplaces leiavad põnevaid tegevusi nii lapsed, noorukid kui ka täiskasvanud. 
www.winterplace.ee

õrumaal ja Jõgevamaal saavad huvilised vastlaliugu lasta kelgumägedel, nautides sõpradega 
talviseid aktiivseid tegevusi Laiuse mäe ja tuubinõlval Jõgevamaal või Veemäe puhkepargis 
Võrumaal. 

Kes sel kuul vastlapidustustel osaleda ei saa, saab seda teha 13.märtsil Seto Talumuuseumis 
Võrumaal, kus tähistatakse Maaselitsa päeva. Huvilised saavad kuulata seto laulu ja pillimängu 
ning külastajatele pakutakse pliine ja teed. www.visitsetomaa.ee


