31.7. Setukaisten kesäyliopisto. Obinitsa.
Seto Instituut -säätiön aloitteesta järjestetään jälleen kesäyliopisto,
jossa tarkastellaan syvällisesti tiettyjä aiheita. Tämänkertainen
teema on suomalais-ugrilaisten kansojen työt ja yhteiset juuret.
www.setomaa.ee
31.7.–1.8. Leigon järvimusiikkifestivaali. Valgamaa.
Leigo Järvemuusika on ainutlaatuinen festivaali koko Euroopassa,
jossa kauniin luonnon ja sisällöllisen musiikin yhdistelmä luovat
ainutlaatuisia elämyksiä. www.leigo.ee

Elokuu
1.8. XXII Setukaisten kuningaskunta. Meremäe.
Lauletaan setukaisten hymni, kansa valitsee uudet mestarit ja
ylimmän käskynhaltijan (sootska), kilpailuja ja tansseja, valmistetaan setukaisten ruokia ja käsitöitä, mahdollisuus nähdä setukaisten armeija. Suomalais-ugrilaiset heimot osallistuvat tänä
vuonna Setukaisten kuningaskunnan toimiin. www.setomaa.ee
2.–3.8. TriSmile triatlon. Pühajärve, Otepää.
Kansainvälisessä kilpailussa koetellaan voimia 1 kilometrin
uinnissa, 100 kilometrin pyöräilyssä ja 10 kilometrin juoksussa.
3.-8.8 Tarton rakkauselokuvafestivaali TARTUFF. Tartto.
Uusia elokuvia, klassikoita ja ajankohtaisia dokumenttielokuvia,
joiden teemana on rakkaus. Lisäksi järjestetään työpajoja, konsertteja ja kirjallisuustuokioita. Tarton raatihuoneen aukio muuttuu
ainutlaatuiseksi elokuvasaliksi, jossa on 20 metrin jättivalkokangas. www.tartuff.ee
5.–9.8. Maantiepyöräilyn Euroopan-mestaruuskilpailut.
Tartto.
Tarton kaupunkikierroksilla polkee neljän jännittävän päivän
aikana satoja pyöräilijöitä kymmenestä Euroopan maasta. Kilpaillaan naisjunioreiden, miesjunioreiden sekä naisten ja miesten
U23-ikäluokissa. www.roadec2015.ee

14.–27.8. Musiikkikesä Antoniuksen pihalla. Tartto.
Musiikkikesä Antoniuksen pihalla tarjoaa kuuntelijoille mahdollisuuden nähdä ja kuunnella rakastettuja muusikoita, jotka esittävät
sekä jazzia, eri kansojen tyylinäytteitä että klassista musiikkia.

13.9. Isovanhempien päivä ”Minun ensimmäinen LADA” Viron
tiemuseossa. Varbuse, Põlvamaa. http://muuseum.mnt.ee

15.8. Valkosipulifestivaalit. Viron maatalousmuseo, Ülenurme,
Tartumaa.
Festivaaleille on tuotu myytäväksi 15 tonnia virolaisilla pelloilla
kasvatettua valkosipulia ja muuta omaa tuotantoa. www.epm.ee

20.9. Tarton polkupyörämaraton. Tartto.
Maailman kolmanneksi suurin polkupyörämaratonin pääreitit (89
ja 40 km) vievät kilpailijat kauemmaksi kaupungin melusta, EteläViron vaihteleville maastoradoille. www.tartumaraton.ee

15.8. Setukaisten Kylävyö-reitin kestityspäivä (Seto Külävüü
kostipäiv) eli Setumaan kahvilapäivä. Setumaa.
Odotamme vieraita tilojen pihoille maistelemaan paikallisista
raaka-aineista valmistettuja paikallisia ruokia. Kulttuuripääkaupunkivuotena voi tuntea jokaisessa kahvilaista suomalais-ugrilaista tunnelmaa. www.visitsetomaa.ee

20.–25.9. Tutkijoiden yö 2015 -tapahtuma. Tartto.
www.ahhaa.ee

19.8. Paasapäev-juhlapäivä. Obinitsa, Võrumaa.
Iltapäivällä odotetaan kaikkia Obinitsan ystäviä nauttimaan setukaisten tanssista ja laulusta. Myöhemmin illalla järjestetään seurantalon pihassa kyläjuhlat eli kirmas. www.setomaa.ee
22.–23.8. Lüübnitsan sipuli- ja kalamarkkinat. Lüübnitsa,
Põlvamaa.
Setumaan kesän sato on elokuussa valmiina myyntiin. Kunniapaikalla on sipuli- ja valkosipuliletit sekä kala. Vierailla on mahdollisuus ostaa käsitöitä ja nauttia markkinahumusta.
23.8. 9. Tarton rullaluistelumaraton. Tartto.
Skandinavian ja Baltian suurimpaan rullaluistelutapahtumassa
on urheilun ystäville maraton- ja puolimaratonrata. Päivää ennen
pääkilpailua järjestetään vauhdikas sprinttikilpailu sekä perheen
nuorimmille tarkoitetut lasten kilpailut. www.tartumaraton.ee

6.–9.8. Tarton 11. kansainvälinen puhallinmusiikkifestivaali.
Tartto.

29.8. Tulien yö. Vastseliina, Võrumaa.
Perinteinen loppukesän konsertti-ilta, jossa voi nauttia hyvän
musiikin lisäksi linnanraunioille sytytetyistä tulista. Sytytetään
useita nuotioita, satoja kynttilöitä ja soihtuja.
www.vastseliina.ee/linnus

6.–10.8. Haanjamaan savusaunaviikko. Haanja, Võrumaa.
Saunapäivänä kaikki saunojat otetaan mukaan kaikkiin toimiin,
mitä yhtenä perinteisenä savusaunapäivänä tulee tehdä: puiden
tuominen, lämmittämien, veden kantaminen.
http://haanja.eu/sann/

30.8. Muinaistulien yö Pedelijoen mutkassa. Valga.
Värskan kunnassa vietetään yhteistä Muinaistulien yötä Lobotkan
satamassa Värskanlahden rannalla soittajien säestyksellä ja paikallisia ruokia nauttien.

8.8. Tõrvan loitsujuhla Tõrva loits. Tõrva.
Kesän suurin tuli-, vesi- ja musiikkishow. www.tõrvaloits.ee

31.8–6.9. Virolaisen teatterin festivaali DRAAMA 2015. Tartto.
Draama on virolaisen teatterin kuraattorifestivaali. Pääohjelman
lisäksi on monipuolista oheisohjelmaa, joka sisältää lapsille tarkoitettuja esityksiä, tanssiesityksiä, keskusteluja, näyttelyjä, musiikkitapahtumia ja paljon muuta. www.draama.ee

12.–15.8. Kaupunkifestivaali UIT 2015. Tartto.
UIT on monitieteellinen festivaali, joka avaa ympäristöherkän
taiteen johdolla Tarton kaupunkitilaa. Tutustutaan uusin silmin
symbolin asemassa oleviin tarttolaisiin paikkoihin ja reuna-alueisiin. www.uit.ee
14.–16.8. Kansainvälinen Valgan sotahistoriallinen festivaali. Valga.
Sotilaiden ja sotatekniikan paraati Valgassa ja Valkassa. Festivaali
tarjoaa kahden päivän aikana jännitystä koko perheelle – militaarialan markkinat, armeijan yksiköiden esittelyä, sotilaiden marssi
kaupungin halki ja toisen maailmansodan aikainen mallitaistelu,
lisäksi erilaisia konsertteja.

Tarton musiikkiviikko. Tartto.
http://tartumuusika.ee

Syyskuu
5.9. Tarton syysnäyttely. Rotueläin 2015. Viron maatalousmuseo, Ülenurme, Tartumaa.
Viron kauneimpien rotueläinten kilpailu, suuret syysmarkkinat,
tanssit, toimintaa koko perheelle. www.epm.ee

19.9. Paunveren näyttely ja markkinat. Palamuse.
Perinteinen näyttely ja markkinat sekä laaja kulttuuriohjelma.

26.–27.9. Festivaali RegiÖÖ. Tartto.
RegiÖÖ 2015 (XIV) on perinteikäs kansainvälinen arkaaisen taiteen
festivaali Tartossa. Vuoden 2015 pääteema on “RAKKAUDESTA“.

28.10. Lindoran markkinat. Vastseliinan kunta.
Lindoran markkinat pidettiin ensimmäistä kertaa Lindoran
risteyksessä noin sata vuotta sitten. Tuotteet ovat nykyään toisia
kuin alkuvuosina – silloin käytiin kauppaa karjaeläimillä. Nyt ovat
etusijalla paikalliset käsityöt ja puutarhan tuotteet.
www.vastseliina.ee/linnus

Marraskuu
1.–31.11. Valga 25. Taidekuukausi. Valga.
Valgalaisilla ja heidän vieraillaan on mahdollisuus nauttia koko
marraskuun ajan erilaisista kulttuuritapahtumista eri puolilla
kaupunkia. Mielenkiintoisia näyttelyjä ja työpajoja.
3.–7.11. Setukaisten maatilamuseon 21-vuotisjuhlaviikko.
Värska, Setukaisten maatilamuseo. www.setomuuseum.ee

ETELÄ-VIRON
TAPAHTUMAKALENTERI 2015

Lokakuu

5.–8.11. Tarton kansainvälinen kuoromusiikkikilpailu. Tartto.

Tammikuu

1.10.–12.12. Syys-joulumusiikin festivaali 2015. Tartto.
www.festivals.ee

6.–8.11. IDeeJazz 2015 -festivaali. Tartto. http://ideejazz.ee/

2.1.–10.2. Tarton II talvimusiikin festivaali. Tartto.

13.-29.11 Pimeiden öiden filmifestivaali. Koko Viro, Tartto.
Festivaali, joka esittelee virolaiselle yleisölle elokuvia maailmalta
koko kirjavuudessaan, tarjoaa sielunruokaa moneen makuun ja
kaikenikäisille. PÖFF koostuu pääohjelmasta, kolmesta sivufestivaalista sekä elokuva- ja tuotantotapahtumasta. www.poff.ee

11.1. Mulgimaan luistelumaraton. Viljandi.
Luistellaan Viljandijärven jäälle auratulla kilparadalla.

2.–4.10. Kansainvälinen laulelmafestivaali
MUUSIKA. Tartto. http://mellnovfest.com/

LEHESAJU

3.10. Tarton kaupunkimaraton, Syysjuoksu, opiskelijamaraton. Tartto.
Koko 42 kilometrin pituinen maraton juostaan yhtenä matkana,
mikä tarkoittaa sitä, että jokainen reitin kilometri on ainutlaatuinen.
Syysjuoksun ja Opiskelijamaratonin pituus on 10 km, ja ne voidaan
suorittaa joko juosten tai sauvakävellen. www.tartumaraton.ee
3.10. Liivinmaan Mikkelin-markkinat ja kansanjuhla Valgan
keskustassa. Valga. www.valga.ee
3.–9.10. Setukaisten viikon tapahtumat. Setumaa.
Setukaisten maatilamuseossa on silloin setukaisruokien viikko.
Järjestetään erilaisia työpajoja ja on mahdollista tilata setukaisten
ruokakulttuuria esitteleviä museo-ohjelmia. www.setomaa.ee
8.–11.10. Kansainvälinen Tarton vanhan musiikin festivaali
ORIENT et OCCIDENT. Tartto.
Tarton vanhanmusiikin festivaalia on järjestetty vuodesta 1996
lähtien. Se on monitieteellinen tapahtuma, johon kuuluu konsertteja, esityksiä, näyttelyjä, luentoja ja mestariluokkia.
www.festivitas.ee
9.–10.10. Perinnemusiikin sadonkorjuujuhla. Perinnemusiikin aitta, Viljandi.
Perinteinen perinnemusiikin sadonkorjuujuhla on pieni keskisyksyn
juhla, jossa tapaavat kesän aikana lavoilla loistaneet artistit sekä
koskettavien kappaleiden ja levyjen tekijät Virosta ja kauempaakin.
www.folk.ee
12.10.–18.10. Tarton syyspäivät. Tartto.
Viikon mittainen 120 tapahtuman ohjelma tarjoaa kulttuurielämyksiä sekä opiskelijoille, kaupunkilaisille että vieraille.
www.studentdays.ee
13.–17.10. Viljandin kitarafestivaali. Viljandi.
Viljandin kitarafestivaalin tavoitteena on edesauttaa improvisoitua
ja tyylit ylittävää kitaransoittoa. www.viljandiguitar.ee

18.–22.11. XVI animaatioelokuvien festivaali Animated
Dreams. Koko Viro.
Festivaali sisältää kilpailuohjelman viimeisen parin vuoden lyhytanimaatioista, elokuvantekijän retrospektiivin ja erikoisohjelmia.
www.anima.ee
24.11. Käsityöpajat koko maassa. Koko Viro.
Järjestetään työpajoja, mestaripajoja, esittelyjä, luentoja ja paljon
muuta. www.folkart.ee
27.11–13.12. Joulujazz. Koko Viro.
Ennen joulua tuo Joulujazz kirkkoihin ja konserttisaleihin kauniita
jazz-konsertteja, joissa esiintyvät tunnetut muusikot sekä Virosta
että maailmalta. www.jazzkaar.ee

Joulukuu
4.12. Joulumarkkinat. Värskan kulttuurikeskus.
22.12. Talvipääkaupunki Otepään avajaisjuhlat. Otepää.
www.otepaa.ee
25.12. Extreme-puiston jouluretki. Haanja, Võrumaa.
Valloitamme yhdessä Viron 20 korkeinta mäkeä. Kyseisten huippujen absoluuttisten korkeuksien summa on 5751 m. Kaikkien
mäkien suorittaminen edellyttää vähintään 745 metrin nousua.

Käännös: Minna Hamunen. Ulkoasu: GBF Design. Paino: PAAR. Julkaisija: Säätiö Etelä-Viron matkailu. Kalenteri on koottu 13.11.2014 Etelä-Viron
Matkailun tiedossa olleiden tietojen pohjalta. Kalenterin laatijat eivät vastaa
mahdollisista muutoksista tapahtumien ohjelmassa.

17.–18.1. FIS Marathon Cupin maastohiihdon osakilpailu
Otepäällä. Tehvandi, Otepää.
Yksilöllinen sprinttiosuus ja vapaan tyylin sprinttiviesti.
www.suusaliit.ee
25.1.–4.2. Ampumahiihdon Euroopan-mestaruuskilpailut.
Tehvandi, Otepää. www.biathlon.ee
30.1.–7.2. Mustonen Fest. Tartto.
Vuodesta 1989 lähtien säännöllisesti järjestetty kansainvälinen
musiikkifestivaali, jossa kuulaan eri tyylilajien musiikkia läpi vuosisatojen, mielenkiintoisia musiikillisia persoonia, säveltäjiä, tulkitsijoita ja musiikkikokoonpanoja. www.concert.ee

Helmikuu
6.2. Valgamaan III yölaulujuhlat.
Otepää. Perinteeksi muodostuneet talviset yölaulujuhlat tarjoavat
vaihtelua talviurheiluun ja antavat talvelle väriä.
7.2. Vudilan hopeakala (Vudila Hõbekala). Tabiveren kunta,
Jõgevamaa.
Kalastuskilpailu Kaiaveren järvellä, viihdeohjelmaa koko perheelle.
www.vudila.ee
8.2. Tarton maratonin avoin latu, Tarton IV viestimaraton.
Tehvandi, Otepää.
Tarton maratonin avoin latu on harjoitus järjestäjille viikon kuluttua
järjestettävää Tarton maratonia varten. Kolme matkaa – 63, 31 ja 16
km. Tarton viestimaraton kuuluu 43. Tarton maratonin ohjelmaan.
www.tartumaraton.ee
13.2.–15.2. Kalafestivaali Kalafest Kuldkala. Viljandi.
Baltian suurin perinteinen kalastuskilpailu, jonka pääkilpailussa on
tehtävänä löytää merkittyjä kaloja. www.kalafest.ee
14.2. Kalevipojan luistelumaraton. Peipsijärvi, Kasepää.
Luistelumaraton Peipsijärvellä, eripituisia matkoja.

15.2. 43. Tarton maraton. Tehvandi, Otepää.
Tarton hiihtomaraton on Itä-Euroopan suurin laatuaan ja sen reittiä
pidetään yhtenä maailman mielenkiintoisimmista. Tapahtuma
houkuttelee joka vuosi lähes 10 000 osallistujaa, ladut 63 km ja
31 km. www.tartumaraton.ee
20.–22.2. IFAGG Joukkuevoimistelun maailmancup ja FIG
kansainvälinen voimistelukilpailu Miss Valentine. Tartto.
Maailman suurin kansainvälinen voimistelukilpailu. Vuonna 2015
järjestetään kilpailun kanssa samaan aikaan joukkuevoimistelun
maailmancupin osakilpailu. www.missvalentine.eu
21.–22.2. Venäläiset tanssiaiset. Tartto.
Tanssiaiset, jonka perinteet ulottuvat 1930-luvulle. Musiikki- ja
tanssiryhmiä sekä Virosta että Venäjältä. Mahdollisuus kokea 1700luvun venäläistä tunnelmaa.
22.2. Otepään saunamaraton. Otepää.
Saunamaratoniin ilmoittautuneiden joukkueiden tehtävänä on
käydä kuuden tunnin aikana mahdollisimman useissa Otepään
seudun saunoissa. www.otepaa.ee

Maaliskuu
6.–8.3. Tarton talviset tanssijuhlat. Tartto.
8.3. Kekkosen hiihto. Käärikun urheilukeskus.
Perinteinen hiihtotapahtuma käydään 14 kilometrin pituisella
ladulla perinteisellä tyylillä. www.tehvandi.ee
14.3. Haanjan maraton. Haanja, Võrumaa.
Viron hiihtotalven jännittävin ja haastavin tapahtuma, joka kuuluu
Viron pitkän matkan hiihdon Estoloppet-sarjaan. Perinteisellä
tyylillä käytävän kilpailun lähtö on Haanjan hiihtostadionilta 42 ja
22 kilometrin hiihtoretkelle.
14.–23.3. XII Visuaalisen kulttuuri festivaali Maailmafilm.
Tartto.
Festivaalilla esitetään yli 50 dokumenttielokuvaa ympäri maailmaa.
Lisäksi järjestetään erikoisohjelmaa, näyttelyjä, työpajoja sekä
tapaamisia elokuvantekijöiden kanssa. www.worldfilm.ee

12.4. Setukaisten pääsiäinen. Obinitsa, Värska ja muu Setumaa.
Vieraat voivat osallistua setukaisten pääsiäiseen kuuluviin toimiin:
vierittää kananmunia, pelata pelejä ja kuunnella setukaisten kuorolaulua (leelo). Pyydämme vieraita tulemaan pieninä ryhminä ja
kunnioittamaan paikallisia tapoja. www.setomaa.ee

16.5. Museoiden yö. Koko Viro.
Sadat museot avaavat ovensa maksutta vierailijoille kello 18–23
ja myöhempäänkin. Avoinna ovat suuret ja pienemmät museot ja
arkistot sekä kartanot, tuulimyllyt, kehräämöt ja kirkot.
www.oo.muuseum.ee

17.–26.4. Jazzkaar. Tartto.
Kansainvälinen Jazzkaar-festivaali on Baltian maiden suurin
jazz-festivaali, jota on järjestetty jo vuodesta 1990 lähtien. Mielenkiintoisen ja omaperäisen ohjelman sekä rohkeiden ratkaisujen
avulla se tuo Viroon maailman jazzmusiikin suurimmat ja mielenkiintoisimmat löydöt täyttäen koko Viron jazzilla. www.jazzkaar.ee

21.–24.5. Tarton Indiefest 2015. Tartto. http://indiefest.eu/

16.–18.4. Maamess-maatalousmessut. Tartto.
Tartu Näitused AS:n messukeskus. www.maamess.ee

23.5. III Jõgeva Rattaralli -pyöräilykilpailu. Jõgeva.
Yksi viron jännittävimmistä pyöräilykilpailuista, jossa ajetaan
vain päällystelyillä teillä. Reitin varrella on useat Jõgevamaan
tärkeimmät harjut, jotka ovat koko maailmassa harvinaisia pinnanmuodostumia. www.jogevarattaralli.ee

18.4. Kansainvälinen motocross-kilpailu Mulgikross 2015.
Holstre-Nõmme, Viljandimaa.
Viron motocross-kesäkauden avajaistapahtuma.
www.mulgikross.ee
18.4. X Võhandun maraton. Põlvamaa, Võrumaa.
Yksi Euroopan rankimmista ja maisemiltaan kauneimmista melontamaratoneista. Mahdollisuus nähdä alkukantaista luontoa ja
viettää urheilullinen päivä meloen. Sadan kilometrin pituinen reitti
tarjoaa mielenkiintoisia ja jännittäviä hetkiä Viron pisimmällä joella
Võhandujoella. www.vohandumaraton.ee
21.–28.4. Viljandi Jazzkaareke. Viljandi.
www.jazzkaar.ee
27.4.–3.5. Tarton kevätpäivät. Tartto.
Viikon mittainen 200 tapahtuman ohjelma tarjoaa kulttuurielämyksiä sekä opiskelijoille, kaupunkilaisille että vieraille. Tärkeitä
suurtapahtumia ovat Yölaulujuhla laululavalla 27.4. ja Vappuyön
mysteerio 31.4. Kaarisillalla. www.studentdays.ee

Toukokuu
1.5. Viron tiemuseon kauden avajaiset. Varbuse, Põlvamaa.
http://muuseum.mnt.ee
2.5. Setukaisten teemajan (Tsäimaja) syntymäpäivät. Seto Tsäimaja, Värska. www.setomuuseum.ee

16.–20.3. Kirävüü-käsityökerhon avointen ovien päivät.
Värska, Kirävüün käsityöseura.
Työpajoissa voi tutustua setukaisnaisten arkiaskareisiin ja jokainen
voi opetella tekemään jotain kykyjään vastaavaa.

5.–26.5. XXII Setukaisten pitsipäivät. Värska, Setukaisten
maatilamuseo.
Tapahtuma on hyvä mahdollisuus kokeilla itse setukaisten käsitöiden tekemistä sekä tutustua setukaisten käsitöiden mestariteoksiin ja näyttelyihin. www.setomuuseum.ee

24.3., 1.4. Savoyn tanssiaiset. Tartto, Teatteri Vanemuine;
Viljandi, Teatteri Ugala.
Pál Ábrahámin operetti kuvaa 1930-luvun hedonistista ilmapiiriä ja
se on häikäisevä revyy rakkaudesta, huomattavista viettelytaidoista
ja swing-musiikista. www.opera.ee

6.–9.5. Tarton kansainvälinen kirjallisuusfestivaali Prima
Vista. Tartto.
Mahdollista tutustua jo perinteeksi muodostuneisiin kirjamarkkinoihin, nauttia laulavien kirjailijoiden konsertista, tavata säihkyviä
kirjailijoita sekä osallistua mielenkiintoisiin tapahtumiin.
www.kirjandusfestival.tartu.ee

Huhtikuu
10.–19.4. IX JAFF – Japanilaisen animaatioelokuvan festivaali.
Tartto.
Festivaalilla esitetään yli 20 eri tyylilajin anime-elokuvaa. Elokuvia
on sekä lapsille, nuorille että aikuisille. www.animefest.eu

10.5. 33. Tarton juoksumaraton. Tartto.
Baltian suurin maastojuoksutapahtuma, reitit 23 km ja 10 km.
Molemmat reitit voidaan kulkea myös sauvakävellen.
www.tartumaraton.ee
15.5. Vanemuisen sinfoniaorkesterin ja Vanemuisen konserttitalon kauden päätöskonsertti. Tartto. www.vanemuine.ee

23.5. Kansainväliset antiikki- ja käsityömarkkinat. Valgan
sotilaallinen teemapuisto (Valga Militaarteemapark), Valga.
Käydään kauppaa antiikilla ja kasitöillä, kasveilla ja taimilla sekä
elintarvikkeilla.

23.–26.5. Viron ilmailupäivät Viron ilmailumuseossa. Langen
kylä, Tartumaa. www.lennundusmuuseum.ee
24.5. Helluntain käsityö- ja maalaismarkkinat. Värska.
Näiden markkinoiden avainsanat ovat käsityö, maalaistuotteet,
setukaisruoat, taimet ja kulttuuriohjelma. Tapahtuma on hyvä
mahdollisuus tutustua setukaisten käsitöihin ja paikallisiin yrittäjiin
sekä kuunnella ja katsella setukaisten kuorolaulua, kansantanssijoita ja soittajia.
29.5. Kirkkojen yö. Tartto.
Kaikkien kirkkojen tarjoama ohjelma on maksutonta.
29.–30.5. Tour of Estonia. Tartto.
Kansainvälinen huippupyöräilijöiden kilpailu, joka esittelee Viron
kaupunkeja ja kyliä, kaunista luontoa ja kauniita paikkoja ammattilaisten kilpa-ajon kautta. Tapahtuma kuuluu kansainvälisen
pyöräilyliiton UCI:n kilpailukalenteriin. www.tourofestonia.ee
31.5. 34. Tartu Rattaralli -pyöräilykilpailu. Tartto.
Itä-Euroopan suurin maantiepyöräilykilpailu, johon kuuluu myös
lasten kilpa-ajot, joka on maailman suurin lasten pyöräilytapahtuma. Tartu Rattarallin pääreittien pituudet ovat 135 ja 66 km.
www.tartumaraton.ee
31.5.–1.6. Helluntai. Luhamaa, Misson kunta.
Luhamaan alueen tärkein kirkollinen juhlapyhä Setumaalla alkaa
jumalanpalveluksella heluntain jälkeisenä päivänä 1. kesäkuuta.
Sen jälkeen keskustellaan omaisten haudoilla, jonne kokoontuvat
paikalliset soittajat ja setukaislaulajat. www.setomaa.ee

Kesäkuu
3.–7.6. Valga-Valka kaksoiskaupunkien festivaali Helisev
Liivimaa. Valga.
Kesäkuu on kaksoiskaupunkien Valgan ja Valkan syntymäpäiväkuukausi – 431 vuotta tulee täyteen päivästä, jolloin Puolan kuningas
Stefan Batory antoi kaupungille kaupunginoikeudet. Festivaalien
aikana kaupungissa järjestetään paljon mielenkiintoisia tapahtumia kaiken ikäisille. www.valga.ee
4.–5.6. Tarton triathlon. Tartto.
1. päivän pääreitti on olympiamatka, jossa kilpailevat Baltian
cup-sarjan sekä Viron Triathlonliiton eliittiurheilijat. Sunnuntain

sprinttimatkalla kilpailevat Euroopan parhaat huipputriatleetit.
Lisäksi kilpailut nuorille ja harrastajille. www.tartutriatlon.ee

4.7. Liikenneaiheinen perhepäivän tiemuseossa. Viron
tiemuseo, Varbuse, Põlvamaa. http://muuseum.mnt.ee

4.–7.6. Kansainväliset Hansapäivät 2015. Viljandi.
Neljän päivän aikana rauhallinen Etelä-Viron pikkukaupunki täyttyy
hansa-aikaisesta elämästä ja toiminnasta. Viljandista tulee suuren
keskiaikaisen kauppiasyhdistyksen muodostaman maailman keskipiste. Viljandi tarjoaa kaukaisille ja läheisille vieraille laajaa kulttuuriohjelmaa. http://hansa.viljandi.ee/en/

7.–12.7. XXX Viljandin vanhan musiikin festivaali. Viljandin
kaupunki ja maakunta.
Viron vanhin musiikkifestivaali, joka on ikivanhan kaupungin
kauneutta ja vuosisatojen musiikkia edustava festivaali.
www.festivals.ee

5.–7.6. Juoksutapahtuma Otepää jooksutuur 2015. Otepää,
Pühajärve, Kääriku.
Kolmen päivän juoksussa juostaan Otepään ympäristössä maratonmatka eli 42,195 km. Tapahtuman ympärille on suunniteltu viihdeohjemaa Otepäällä. www.jooksutuur.ee

8.–12.7. Võrun XXI kansanperinnefestivaali. Võrun kaupunki.
Viron suurimmat vuosittaiset folklore-festivaalit tuovat Võrumaalle lähes 400 kansantanssijaa ja muusikkoa ympäri maailmaa.

10.–13.6. Elokuvafestivaali FUFF: suomalaisugrilainen elokuvafestivaali. Tsiistre.
Esitetään suomalais-ugrilaisten elokuvantekijöiden elokuvia. Kaikki
kiinnostuneet ovat tervetulleita katsomaan elokuvia ja kuuntelemaan konsertteja. Esiintyjiä ja vieraita on eri puolilta Viroa sekä
muilta suomalaisugrilaisilta alueilta. www.fuff.ee
12.–14.6. Otepää Tour 2015. Otepää.
Perinteinen kansainvälinen moottoripyörien kokoontumisajo, moottoripyöräkulkue ja paraati Otepään keskusaukiolla.
www.mcotepaa.ee
13.6. Sõirapäev eli rahkajuustopäivä. Saatsen setukaismuseo.
Vieraat saavat maistaa Saatsen rahkajuustoa (sõir), opetella valmistamaan sitä itse sekä valita tämän vuoden parhaan sõiramestarin.
www.setomuuseum.ee
17.–23.6. Suure-Jaanin musiikkifestivaali. Suure-Jaani,
Viljandimaa.
Vuodesta 1998 lähtien on järjestetty kesäisessä Suure-Jaanissa
Kappin säveltäjäsuvulle omistettu musiikkifestivaali. Konsertteja järjestetään sekä sisätiloissa että ulkona, keskipäivällä, illalla,
myöhään yöllä sekä auringonnousun aikaan! www.concert.ee
20.6.–21.6. Vastseliinan maalaismarkkinat (Maarahva laat).
Vastseliina, Võrumaa. www.vastseliina.ee
22.–23.6. Pühäjärven juhannuskokko. Pühajärven puisto,
Otepää.
Perinteinen juhannusjuhla, jossa esiintyy suosittuja laulajia ja
yhtyeitä Virosta ja rajan takaa.
22.–23.6. Juhannuskokot Setumaalla. www.setomaa.ee
26.–28.6. Seto Folk. Värskan laululava ja Setukaisten maatilamuseo.
Musiikki- ja matkafestivaali, joka tuo yhteen setukaisten perinnekulttuurin sekä nykyajan folk- ja perinnemusiikin. Lisäksi retkiä mielenkiintoisiin paikkoihin, lotjaretkiä Pihkovanjärvellä, käsityöpajoja ja
paljon muuta! http://setofolk.verska.ee/
27.6. Popkuorojuhlat. Tartto.

Heinäkuu
4.7. Rõugen vesifestivaali ja veneralli. Rõuge, Võrumaa.
4.7. Põltsamaan linnan päivä. Põltsamaa.
Päivä täynnä kulttuuriohjelmaa ja toimintaa, sekä linnassa että
kaupungilla. www.kultuurikeskus.eu

9.7., 16.7., 23.7., 30.7. Iloõtak eli leelokuoron konsertti.
Värska, Setukaisten maatilamuseo.
Yksi aito ja kaunis ilta setukaisten laulun ja tanssin voimin.
www.setomuuseum.ee
9.–15.7. Festivaali Klaaspärlimäng 2015. Tartto.
Klassisen musiikin festivaali. www.erpmusic.com
10.–12.7. Tarton Hansapäivät. Tartto.
www.hansapaevad.ee
10.–11.7. Punk N Roll Festival 2015. Tartto.
17.–18.7. Peipsi Romantika -konsertit. Kasepää.
Viihtyisät kesäillat Peipsijärven rannalla, miellyttävää musiikkia ja
maukkaita ruokia.
17.–18.7. Ostrovan festivaali. Ostrovan kylä, Meremäen kunta.
Kahden päivän aikana esiintyvät setukaisten leelokuorot ja
kansanmusiikkia soittavat yhtyeet rinnakkain tunnettujen virolaisten rockyhtyeiden kanssa. Mahdollisuus tutustua myös paikallisiin käsitöihin.
17.–19.7. Auto24 Rally Estonia 2015. Tartto, Etelä-Viro.
Mutkaisilla sorateillä tulista taistelua kaikissa moottoriluokissa.
Rata-alueella on mahdollista seurata kilpailua yleisöalueilta.
Tartossa lähtö- ja maaliseremonia sekä kaupunkierikoiskoe. Järjestetään ulkoilmakonsertti, lisäksi lasten alue ja torikatu.
www.rallyestonia.ee
23.–26.7. Viljandin kansanmusiikkifestivaali. Viljandi.
Jännittäviä ulkomaisia esiintyjiä, Viron parhaat perinnemusiikkiyhtyeet, Vihreä lava, käsityöpiha, rekilaulusali ja erilaisia työpajoja. www.folk.ee
27.7. Viron tiemuseon syntymäpäivä. Varbuse, Põlvamaa.
Teemana on tienrakennus ja tienrakennuskoneet.
http://muuseum.mnt.ee
30.7. Suomalais-ugrilainen päivä. Obinitsa.
Kyseisenä päivänä ovat vieraanamme suomalais-ugrilaisten
alueiden edustajat eri maista. Yhteistä asiapitoista toimintaa,
lauletaan ja tanssitaan. www.obinitsa.net
30.7.–2.8. Tarton kansainvälinen puhallinmusiikkifestivaali
Mürtsub pill. Tartto.
Esiintyjinä puhallinorkestereita, puhallinyhtyeitä, bigbandeja,
marssiorkestereita ja muita kulttuuriryhmiä. www.potartu.ee

