
Turismiuudised 7-8/2014

Hea uudiskirja lugeja!

Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni viimased 
turismiuudised SA Lõuna-Eesti Turismilt ja 
Lõuna-Eesti maakondade turismiasjalistelt. 
Suvine sündmuste kava pakub aja või puhkuse 
veetmiseks mitmekesiseid võimalusi, vaata üle ja 
leia midagi endale meelepärast. Maitseelamuse 
soovituse annavad kokad Mr. Jakobist. 
Soovime Sulle mõnusat suveaega ja põnevaid 
reisielamusi Lõuna-Eestis! 

SA Lõuna-Eesti Turism 

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), 

Coraly Rammul (SA Võrumaa Arenguagentuur), Angela Aru (Viljandi Turismiinfokeskus), Lea 
Ilp (Otepää Turismiinfokeskus), Kadi Ploom, Signe Hunt (SA Valgamaa Arenguagentuur), Ülle 
Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism), Valdek Rohtma (SA Tartumaa Turism), Kristi Kahu (Põlvamaa 
Turismiinfokeskus), Kaja Allilender (Peipsimaa Turism MTÜ), Kärt Leppik (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.



SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused
 
• Mai alguses korraldasid SA Lõuna-Eesti 
Turism ja SA Tartumaa Turism Lõuna-Eesti 
turismiasjaliste õppereisi. Sihtkohaks 
valiti seekord Läänemaa kui tuntud 
loodusturismi ja nišitoodete pakkumise 
piirkond ning Haapsalu, mis valiti konkursi 
„EDEN 2013. Eesti Avastamata Aarded. 
Ligipääsetav turism“ sihtkohaks. Õppereisi 
eesmärgiks oli tutvuda teise regiooni 
turismisektori edulugudega, et tõhustada 
seeläbi kogemuste- ja infovahetust ning 

saada inspiratsiooni ja uusi kontakte edasiseks tegevuseks. Kahepäevasel reisil 
tutvuti eeskujuks seatavate ettevõtete arendus- ja turundustegevustega, saadi osa 
nende teenustest ning ülevaate sealsete koostöövõrgustike toimimisest. 

• Käesoleva aasta kevadest toimuvad EAS Turismiarenduskeskuse ja SA Lõuna-
Eesti Turismi ühisvisiidid maakondadesse. Aprillikuus viibiti Valgamaal ja 
Viljandimaal ning sügisel jätkuvad külastused teistes maakondades. Eesmärgiks on 
külastada kõiki maakondi ja rääkida turismiasjalistega nii valdkonna positiivsetest 
kui ka negatiivsetest aspektidest ning välja selgitada maakondade omapoolsed 
rõhuasetused turismiarenduses.

• Aprillis toimusid regionaalsete katusorganisatsioonide koostöökohtumised EAS 
Turismiarenduskeskusega. Seekordse kohtumise pearõhk oli turundusel ja kvaliteedil. 
EASil valmivad sügiseks uued sihtturustrateegiad ning ettevalmistamisel on ka uus 
kvaliteediprogramm.

• Aprilli lõpus osales SA Lõuna-Eesti Turism Jõgevamaa Arenduskeskuse poolt kokku 
kutsutud turismiettevõtjate kohtumisel, kus tutvustati ka SA Lõuna-Eesti Turismi 
tegevusi. Positiivset tagasisidet pälvis planeeritav spordirajatiste veebitrükis, mida 
planeerib Lõuna-Eesti Turism aasta lõpuks venekeelsena välja anda.

• Aprillis osales SA Lõuna-Eesti Turism Tartu linna giidide atesteerimiskomisjoni töös.

• Maikuus tutvustas SA Lõuna-Eesti Turism oma 
tegevusi ja National Geographicu koostööprojekti 
ning selle rõhuasetusi ja kasumlikkust Tartumaa 
omavalitsuste päeval.

• National Geographicu koostööprojekti 
raames on SA Lõuna-Eesti Turism osalenud 
neljal erineval koostöökohtumisel ning 
osalenud projekti raames toimunud 
suveniirikonkursi võitjate välja selgitamise 
komisjoni töös. Tegelenud aktiivse puhkuse 
ja loodushuvilistele suunatud marsruuditrükise 
jaoks info koondamise ja väljaselekteerimisega 
vastavalt kriteeriumitele ning visitestonia.com 



keskkonda ajaloo- ja kultuurihuvilistele suunatud marsruutide sisestamise 
initsieerimisega. 
Juulikuust on visitestonia.com veebikeskkonnas nähtav ajaloo- ja kultuurihuvilistele 
suunatud marsruut.

• Juunis korraldas SA Lõuna-Eesti Turism koostöökohtumise seoses maakondlike 
arengustrateegiate tegevuskavade koostamise ja regionaalse turismivaldkonna 
arendamisega. Kohtumisel osalesid Lõuna-Eesti maakondade maavanemad, 
omavalitsuste liitude esindajad ning SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu liikmed. 
Järgmine kohtumine on planeeritud oktoobrikuusse. 

• Riverways projekti raames viidi läbi lühifilmide riigihange, mille võitis OÜ Pimik. 
Suve lõpul viiakse läbi trükiste ja meediakampaania riigihange. 

Turundustegevused 

• Enne turismihooaja algust, 4. aprillil esitleti Peterburis „Piirideta puhkus“ messi 
raames koostöös AHHAA Teaduskeskuse ja Tartumaa Turismiga ettekannet 
teemal Tartu ja Lõuna-Eesti puhkamisvõimalused eeloleval kevad-suvisel 
perioodil. Ettekande jooksul esitati kuulajatele küsimusi Lõuna-Eesti kohta ja õige 
vastuse korral jagati väikeseid auhindu. Lisaks Tartu ja Lõuna-Eesti ühisettekandele 
andis AHHAA Teaduskeskus teadusteatri etenduse. Lõuna-Eesti venekeelseid 
trükiseid jagati Via Hanseatica messiboksis ja AHHAA Teaduskeskuse messipinnal. 

• Lõuna-Eesti regioon osales 15.-
17. mail ühisesindusega Moskva 
lõpptarbijamessil MITF 2014, kus 
tutvustati Lõuna-Eestit läbi kohaliku 
toidu, turismiinfo, messi eripakkumiste 
ja AHHAA teadusteatri. Läbi National 
Geographicu kollase akna sai jäädvustada 
end Endla rabamaastiku taustal fotole, mis 
tagab foto esitamisel tasuta pääsme perele 
Vudilasse, Eesti Maanteemuuseumisse, 
Militaarteemaparki ja Jääaja Keskusesse. 

Esmakordselt esitleti Lõuna-Eesti kolme lossi ühistrükist (Alatskivi, Sangaste, 
Taagepera).

• SA Lõuna-Eesti Turism osales 17. 
mail rahvusvahelisel muuseumiööl 
Riias EAS Turismiarenduskeskuse 
poolt organiseeritud Eestit tutvustava 
ühistelgi töös ja jagas Lõuna-Eestit 
tutvustavaid infomaterjale. Telk oli 
püstitanud Riia vanalinna südamesse, 
Toomkiriku väljakule ja turismiinfotelk 
oli avatud kl 11-23. 

• Vahetult enne suvepuhkuste 
perioodi algust, 19. juunil ilmus Tartu ja Lõuna-Eesti puhkamisvõimalusi tutvustav 
reklaamvaheleht Läti populaarses päevalehes “Neatkarīgā Rīga Avīze” (NRA). 
22 000 tiraažiga paberkandjal insert-väljaanne oli suunatud eelkõige Riia ja Põhja-



Läti regiooni lehelugejatele, meelitamaks neid suvel Lõuna-Eesti atraktsioone 
ja sündmusi külastama. Samuti said lehes oma reklaami ja pakkumisi avaldada 
siinsed ettevõtjad. Tartu ja Lõuna-Eesti eriväljaanne anti välja koostöös SA Tartumaa 
Turismiga ning sellega saab tutvuda SA Lõuna-Eesti Turismi kodulehel.

• Juunis ilmus taaskord suvine elektrooniline Tartu & Lõuna-Eesti infokiri. Infokirjas 
saab tutvuda Lõuna-Eesti uudistoodete ja –teenuste ning ettevõtjate suvepuhkuse 
pakkumistega. Ka suviste tähtsündmuste kalendrist leiab seekord palju põnevaid 
üritusi. Infokiri on loetav kuues keeles: eesti, inglise, soome, vene, saksa ja läti 
keeles. Infokirja anname välja koostöös SA Tartumaa Turismi ja Tartu linna Maine- 
ja turismiteenistusega ning selle edastame peamiselt oma välispartneritele ja –
kontaktidele. Infokiri on saadaval ka SA Lõuna-Eesti Turism kodulehel ning infokirja 
linki võib julgelt levitada kõikidele oma välispartneritele, –kontaktidele. Infokirjaga 
tutvu lähemalt siin.

• Kevadel Lõuna-Eestit külastanud TV kanali ROSSIJA 2 võttegrupi poolt filmitud 
saade Eesti toidust oli esmakordselt eetris 1. juunil. Kokku on saade eetris 10 korda. 
Vaata siit! 

Kohe-kohe tulemas:

• Juulis ilmuvad vene- ja lätikeelsed Lõuna-Eesti marsruuditrükised, mis on suunatud 
aktiivse puhkuse ja looduse huvilistele. Trükised tutvustavad Lõuna-Eesti avastamist 
väärt paiku ja antakse välja National Geographicu koostööprojekti „Elu kahe 
maailma piiril“ raames ning SA Lõuna-Eesti Turismi projekti „Tartumaa ettevõtjate 
turismiteenuste ja koostöö baasil loodavate tootemarsruutide ühisturundus Lätis“ 
abil. 

• Septembrikuus toimub Eesti Turismifirmade Liidu sissetuleva turismi sektsiooni 
reisikorraldajatele National Geographicu koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ 
marsruute tutvustav õppereis.

Järgmine kuu Lõuna-Eestis
 
Juuli
7.-13.07. XXII NOTAFE ja rahvusvaheline 
suvekool. Viljandi; www.notafe.ee

9.-13.07. XXIX Viljandi Vanamuusika 
Festival. Viljandi; www.kultuuri.net/
muusika/vanamuusika 
9-10.07; 12-13.07; 16-17.07; 19-20.07; 
23-24.07; 

26-27.07. Kalevipoja Suveteater 2014 „Lambasööjad“. Kääpa küla, Jõgevamaa; 
www.parimvalik.ee

10.-15.07. Festival Klaaspärlimäng. Tartu; www.klaasparlimang.com 

11.-13.07. Tartu Hansapäevad. Tartu; www.hansapaevad.ee 



11.07. Romantikafestival „Elujõud“. Võru; www.vorukannel.ee 

11.07. Linnuse öömuusika Vastseliina Piiskopilinnuses. Võrumaa; www.
vastseliina.ee/linnus 

12.07. III Popkooripidu. Tartu; www.popkooripidu.ee 

12.07. Värska Originaali veepidu. Värska, Põlvamaa; www.visitsetomaa.ee 

12.07. Eesti rallikrossi meistrivõistluste III etapp. Misso, Võrumaa; www.rallikross.ee 

12.07. Põltsamaa II Jõemaraton. Jõgevamaa; www.freestart.eu 

12.07. Kamari Veetrall. Kamari, Jõgevamaa; www.kamari.ee 

12.07. Mustvee linnapäev ja suvelaat. Mustvee, Jõgevamaa; https://www.
facebook.com/events/285074625004735/?ref=ts&fref=ts 

12.07. Tartu Mill Triatlon. Tartu; www.tartutriatlon.ee 

12.07. Autoralli EAL Otepää Rahvasprint. Otepää, Valgamaa; www.smaracing.ee 

13.07. ITU European Sprint Cup Tartu triathlon. Tartu; www.triatlon.ee 

15.-20.07. Rahvusvaheline maanteekunsti festival. 
Varbuse, Põlvamaa; muuseum.mnt.ee

16.-20.07. XX Võru folkloorifestival. Võru; 
www.vorufolkloor.ee 

17.07. Iloõtak ehk leelokoori kontsert. 
Värska; www.setomuuseum.ee 

17.-19.07. auto24 Rally Estonia 2014. 
Lõuna-Eesti; www.rallyestonia.com 

17.07; 18.07; 19.07; 20.07. Muusikaline 
suvelavastus „Segajad“. Luke mõis, Tartumaa; 
http://www.lukemois.ee/ 

18.07. SMOKIE kontsert. Põlva Intsikurmu. www.piletilevi.ee

18.-19.07. Ostrova Festival 2014. Ostrova, Võrumaa; www.ostrovafestivalid.ee 

18.-19.07. Labürindifestival Viia-Jaani labürinditalus. Põlvamaa; www.tuletee.ee 

18.-20.07. Abja Suvepäevad 2014 / V Mulgimaa Pealinna Akordionfest. Abja- 
Paluoja, Viljandimaa; www.abjakultuurimaja.ee 

18.-20.07. Mulgi kultuuri pidu „Nava lava 2014”. Lilli küla, Viljandimaa; 
www.kultuurikeskus.karksi.ee 



19.07. Postitee Pillerkaar. Tartu-Võru maantee; www.postitee.ee 

19.-20.07. Peipsi Romantika. Kasepää, Jõgevamaa; www.parimvalik.ee 

19.07. Võõpsu kalameeste päev. Võõpsu, Põlvamaa; www.rapina.ee 

20.07. Suure Munamäe vaatetorni sünnipäev. Võrumaa; www.suurmunamagi.ee 

24.07. Iloõtak ehk leelokoori kontsert. Värska; www.setomuuseum.ee

24.-27.07. Viljandi pärimusmuusika festival. Viljandi; www.folk.ee 

25.-27.07. Pühajärve XVII puhkpillipäevad. Pühajärve, Valgamaa; 
www.puhkaeestis.ee/et/puhajarve-puhkpillipaevad 

26.07. Lina- ja käsitöölaat. Mooste, Põlvamaa; www.moostemois.ee

26-27.07. Võrtsjärve XV rattamatk. „Saame tuttavaks Ida-Virumaa“. Ida-Virumaa; 
http://www.vortsjarv.ee/rattamatk

27.07. Liiklusteemaline perepäev ja maanteemuuseumi sünnipäev. Varbuse, 
Põlvamaa; muuseum.mnt.ee 

27.07. Tsiistre Linamuuseumi avamine. Tsiistre; www.linamuuseum.ee 

28.07. Hobutööpäev Pokumaal. Rebaste, Põlvamaa; www.pokumaa.ee 

31.07- 2.08. Rock Ramp 2014. Viljandi; www.rockramp.ee / https://www.
puhkaeestis.ee/et/rock-ramp 

31.07. Päätnitsapäeva puulpühä iloõtak ehk leelokoori kontsert päätnitsapäeva 
eel. Värska; www.setomuuseum.ee 

31.07–3.08. XXIII Jõgevatreff. Kuremaa, Jõgevamaa; www.jogevamc.ee

August

1.08. Põltsamaa Lossi- ja kontsertide päev – „Metsatöll“ lossihoovis. Põltsamaa, 
Jõgevamaa; www.visitpoltsamaa.com

1.08. Päätnitsapäev. Saatse; www.visitsetomaa.ee

1.-2.08. Intsikurmu muusikafestival. Põlva Intsikurmu; www.kurmu.com 

1.-3.08. Trismile Triatlon. Otepää, Valgamaa; www.trismile.ee 

1.-3.08. Alatskivi mõisapäevad. Alatskivi, Tartumaa; www.alatskiviloss.ee 

1,2,7,8,9,13,14,15,16. ja 17.08. Maanteemuuseumi teatrisuvi: Vaga vend Vahindra 
- Paljasjalgse Tõnissoni unistus Eestimaast. Varbuse, Põlvamaa. www.muuseum.
mnt.ee 



2.08. XXI Seto Kuningriik. Mikitamäe, Põlvamaa; www.visitsetomaa.ee 

2.08. Kollektsionääride päev. Jõgeva; www.pommiauk.ee 

2.08. Suur Rahvapidu Siimu-Jaani taluõuel (1930ndate stiilis). Vägari küla, 
Jõgevamaa; www.siimujaani.com 

2.08. kell 12 Rahvusvaheline motokross „Isad ja pojad Räpinas 2014“ Linte 
krossirajal. MTÜ Kagu Motoklubi, 512 7999 

2.08. Eesti rannakäsipalli MV II etapp. Põlva; www.hcpolva.ee 

4.-9.08. Tartu armastusfilmide festival tARTuFF. Tartu; www.tartuff.ee 

6.-9.08. Tõrva Tule-Päevad. Tõrva, Valgamaa; www.torva.ee 

7.-10.08. XVI Lootosspring 2014 turiniir jalgpallis. Põlvamaa staadionitel. Info: 
799 3344

8.-10.08. Tartu Muusikanädal. Tartu; tartumuusika.ee 

8.-10.08. Haanjamaa suitsusauna nädal 2014. Haanja vald, Võrumaa; 
www.haanja.eu/sann 

8.-9.08. Leigo Järvemuusika. Palupera vald, Valgamaa; www.leigo.ee 

8.-10.08. Klaperjaht. Jaanikese, Valgamaa; www.klaperjaht.ee 

9.08. Vana Aja päev. Vana-Vastseliina, Võrumaa; www.vastseliina.ee/linnus 

9.08. Võtikvere Raamatupidu XV. Võtikvere, 
Jõgevamaa.

9.08. X Kalevipoja kala- ja veefestival. 
Kasepää küla, Jõgevamaa; www.laadale.
ee/kalevikala 

9.-10.08. Hauka laat. Antsla; 
https://antsla.kovtp.ee/et/uldinfo 

9.-14.08. VIII Aavo Otsa TROMPETI 
SUVEAKADEEMIA kursus ja kontserdid. 
Võru; www.vorukannel.ee 

11.08. Kirbuturg Mooste mõisas. Info: 5900 
4814

14.-16.08. Linnafestival UIT. Tartu; www.uit.ee 

15.08. Jõekääru kontsert. Valga; www.valga.ee 

15.08. Rock Stroganoff Veriora Vabaõhulaval. Põlvamaa. Info: 5569 9330



15.-16.08. XI Emajõe festival. Tartu; www.tartu.ee/emajoefestival 

15.-17.08. Ökofestival Rohelisem Elu 2014. Põlvamaa; www.ecofest.ee 

15.-17.08. Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival. Valga; 
www.isamaalinemuuseum.ee 

16.08. Seto Külävüü kostipäiv ehk kohvikutepäev. Setomaa; 
www.visitsetomaa.ee 

16.08 Paasavolle. Obinitsa; www.setomaa.ee 

16.08. Lasva Järve Tulemuusika. Võrumaa; www.lasva.ee 

16-17.08. Theodor Lutsu Filmipäevad. Palamuse, Jõgevamaa. 

17.08. Põltsamaa aia- ja pargikohvikute päev. Põltsamaa, Jõgevamaa; 
www.visitpoltsamaa.com 

19.08. Paasapäev. Obinitsa; www.visitsetomaa.ee 

19.,20.,23., 24.08. Võru linnateatri suvelavastus „Maagiline pildivõru“. 
Linnavalitsuse hoovis, Võru; www.vorukannel.ee

20.08. Lepa kirmas. Lepa küla; www.visitsetomaa.ee 

21.08. Võru linna 230.sünnipäev. Võru; www.voru.ee

21.08.-24.08. Mütofest 2014. Kassinurme, Jõgevamaa; www.mytofest.
muinasmaa.ee 

23.08. VI Küüslaugu Festival. Jõgeva; www.meelejahutaja.ee 

23.08. Suur Lõõtsapidu! Karl Kikas 100. Valgjärve külaplats, Põlvamaa. 
Info: 501 5410

23.-24.08. Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. Lüübnitsa, Põlvamaa; 
www.visitsetomaa.ee 

24.08. SEB 8. Tartu Rulluisumaraton. Tartu; www.tartumaraton.ee 

29.08. Tulede öö Vastseliina Piiskopilinnuses. Võrumaa; 
www.vastseliina.ee/linnus

30.08 Muinastulede öö Värska Sanatooriumi rand. Värska; www.visitsetomaa.ee

30.08. Kallaste kala- ja sibulalaat. Kallaste, Tartumaa; www.visitpeipsi.com 

30.08. Muinastulede öö Pedeli jõekäärus. Valga; www.valgakultuurikeskus.ee; 
www.muinastuled.ee 

30.08. Muinastulede öö kontsert Mõniste pargis. Mõniste, Võrumaa; 

www.moniste.ee



Tehtud ja tulemas

Tehtud

• Sibulatee hooaja avamine

3. mail toimus Sibulatee hooaja avamine. 
Teist aastat järjest avati piirkonna suvine 
hooaeg sündmusega, kuhu oodati nii 
kohalikke kui ka külalisi kaugemalt. Päeva 
esimene pool oli pühendatud talgutele 
ning kogu piirkond sai kaunimaks ja 
puhtamaks. Õhtuseks kohtumispaigaks 
oli Alatskivi loss, kus sibulateelised ja 
külalised päevaseid muljeid vahetasid 
ning tantsusamme keerutasid.

• Setomaa Kostipäiv

Eelmisel aastal korraldati Setomaal kohvikutepäeva esimest korda. See tekitas 
vaimustust nii kohalikus kogukonnas kui külalistes. Sel aastal pingutatakse selle 
nimel, et möödunud aastal saavutatud taset hoida. Seekord avavad uksed 12 
kohvikut Lüübnitsast Luhamaani. Tõeliselt meeldiv on see, et koguni pooled neist 
on taludes. Nii näeb külaline ehedat maaelu ja saab osa selle tegemistest.

Korraldajad ja kohvikutegijad juba mitu korda kohtunud, et üheskoos asja 
paremini korraldada. Kaasatud on laiem kogukond – kes tooraine pakkujana, 
kes meeskonnaliikmena, programmi osalisena või lihtsalt külalisena. Taldrikul 
pakutavast on suur osa kas oma peenralt või naabri peenralt, ehk kohalik toit igal 
juhul. 

Jälgige infot Facebookis Visit Setomaa kontol ja veebis www.visitsetomaa.ee, 
16.augustil kell 12.00 oodatakse teid kohvile!

Midagi uut ja põnevat

• Võrtsjärve rattamatk

Võrtsjärve SA korraldab juba viieteistkümnendat korda rattamatka, mis esimestel 
aastatel tutvus vaid Võrtsjärve ümbrusega. Kuid kuna huvi rattamatka vastu pole 
kadunud ning Võrtsjärve teed on läbi sõidetud, siis minnakse ka kaugemate 
paikadega tutvuma. Selle aasta matk viib näiteks 26.-27. juulil Ida-Virumaale. 
Lisainfo: http://www.vortsjarv.ee/rattamatk

• Flybe uued hinnad 

Flybe pakub sel suvel soodsaid hindasid reisides marsruudil Tartu-Helsingi või 
Helsingi-Tartu. Hinnad ühel suunal algavad käsipagasiga reisides 31,17 eurost. 
Soodustustega loodetakse leida uusi reisijaid antud marsruudile. Vaata rohkem: 
http://www.tartu-airport.ee/



• Etendus „Kus sa oled, Juhan liiv?“

Liivi muuseumis etendub augustikuus etendus „Kus sa oled, Juhan Liiv?“. Juhan Liiv, 
kelle sünnist möödus 150 aastat sel kevadel, on viimastel aegadel paljude inimeste 
keeltel ja mõtetes. Statistika järgi viitab kõik sellele, et aeg nii väikese rahva jaoks 
on küps, et võiks sündida uus Juhan Liiv. 
„Me vajame teda, et keegi näiteks meile teed. Sest igasuguseid tekste ja mõtteid 
on väga-väga palju, nad on laiali pillutatud ja pisendunud nii, et käest kaob järg 
ja huvi. Me ei tea isegi, millist leiba osta. Meil puudub kontekst ja ülevaade. On 
pelgalt tunne, et kogu maailm muutub aina enam kättesaamatumaks. Sellepärast 
just nüüd vajame me kedagi suurt, kedagi ilusat, kedagi südametunnistusega, keda 
lugeda, kuulata, ja armastada. Meil on sotsiaalne tellimus – Juhan Liiv.“ 
Me ootame Juhan Liivi sel suvel Alatskivil, Liivi muuseumi rehe all. Aga kuidas teda 
ära tunda? Selleks tulevad kokku Raivo E. Tamm, Aarne Soro, Klaudia Tiitsmaa ja 
Jaan Pehk. Nad on väga põhjalikult Liivi taastulekuks ette valmistunud. Täpselt 
õigel ajal ja kohas ta ilmubki. Lisainfo: http://muusa.ee/

• Veski Külalistemaja

Veski külalistemaja Kantkülas Jõgevamaal 
hakati 2012. aastal renoveerima vana 
meieri ja jahuveski hoonet, mis oli plaanis 
ümber kujundada külalistemajaks ja 
kohvikuks. Renoveerimise käigus säilitati 
vanu detaile nii palju kui võimalik, 
kuid lisada tuli ka uusi ja moodsaid 
disainielemente. Esmalt avati 2013. aasta 
juulis meeldiva interjööriga kohvikuosa 
ja seminariruum kuni 40-le inimesele. Kohviku menüüs kasutatakse võimalikult 
palju kohalikku toorainet, et pakkuda Eestimaist toitu ning toetada kohalikke 
ettevõtjaid. Lisaks toitlustusele pakutakse alates 2014. aasta aprillist ka majutust 
Veski Külalistemaja teise korruse tubades. 
Lisainfo: https://www.facebook.com/VeskiKulalistemaja?fref=ts.

• Mäeotsa Puhketalu

Jõgevamaal Tabivere vallas on oma 
uksed avanud Mäeotsa Puhketalu, 
mis pakub sobivat paika ürituste 
korraldamiseks kuni 30 inimesele, 
magamiskohti jagub kuueteistkümnele. 
Lisateenuseks saab tellida toitlustust, 
soome sauna kasutusvõimalust või 

näiteks kümblustünni. Rohekem infot Mäeotsa Talu kodulehel: http://www.
maeotsapuhketalu.ee/ee/kontakt

• Sibulatee muuseumid

Sibulatee piirkonna muuseumid 
on saanud selleks hooajaks 
märkimisväärseid täiendusi. Liivi 
muuseumis on avatud uus Juhan Liivi elu 
tutvustav püsinäitus; Alatskivi lossis asuv 



Tubina muuseum täienenud näiteks Eduard Tubina ja ta abikaasa vahakujudega; 
Alatskivi looduskeskuses on avatud mudakonna ekspositsioon.

Juulis avatakse Varnjas, vanausuliste külas, uus suvegalerii nimega Voronja galerii. 
Galerii on avatud just suviti ning asub traditsioonilises kalurimaja paadikuuris. 
Esimeseks näituse kuraatoriks on Eesti kaasaegse kunsti Frank Zappa tiitlit kandev 
KIWA.
https://www.facebook.com/voronjagalerii 

• Vaino turismitalu

Vaino turismitalu asub otse Peipsi kaldal, Nina külas. Eks see on andnud sealsetele 
peremeestele ka idee oma igapäevaseks tööks: külastajale pakutakse kõike seda, 
mis on seotud kalastamisega. Järvele viimisest, paadirendist, kalast jutustamisest 
kuni kala toitudeni välja. Selle aasta suvel on Vaino talul täienenud majutuskohad 
kämpingute võrra ning valmis saanud kämpingutes ööbijatele ka köök-saun-
pesuruum.

• Räpina sadamas avati Sadamakohvik

Kohvik on avatud kolmapäevast reedeni kell 14:00-20:00 ja nädalavahetusel 11:00-
20:00. Pakume sooja kohvi ja pirukaid, külma jäätist ning karastavaid jooke.
www.rapinasadam.ee

• Cantervilla Mängumaa uudised

Cantervilla Lossi Mängumaale on 
lisandunud mitu uut atraktsiooni. 
Valminud on lastebassein koos nelja 
liumäega, lisaks veel 60m pikkune 
kogu pere liumägi ja erinevad 
veeatraktsioonid. Samuti rongisõit – 
mõisasakste lõbusõit hobuvankril (125m 

pikkune raudtee) ja printsesside rongisõit ning kolm karusselli: Viikingite laev, 
Lendavad toolid ja Purskavad kalad.
Cantervilla Mängumaa ootab kõiki väikseid ja suuremaid sõpru lõbusalt aega 
veetma!
www.cantervilla.ee 

• Jõelaev Lonny alustas uut hooaega

Jõelaev Lonny viib teid kõige loodustsäästvamal viisil ekskursioonile Ahja jõe ürgoru 
maastikukaitsealale. Sõit toimub Saesaare paisjärvel ja Ahja jõel. Reisi pikkuseks 6 
km ning kestuseks 45 min. Äsja uuenduskuuri läbi teinud Lonnyl on veel uudiseid: 
jõelaevalt saab osta ka kehakinnitust – saadaval on küpsised, saiakesed, kohv ja 
kakao. Kellel sünnipäev või mõni muu tähtis sündmus ees ootamas, see saab Lonnyt 
ka erilisteks sõitudeks tellida ja Lonny võib muutuda siis hoopis romantiliseks 
jõerestoraniks! Hooaeg kestab septembri esimeste nädalateni. Reisid toimuvad iga 
päev kl 12.00 kuni 18.00. Laev väljub igal täistunnil. 
Tavapilet 4 €
Sooduspilet lastele kuni 16 a 3 €
Perepilet 11€
Lisainfo ja kontakt: 5343 9857
www.lonny.ee



• Eesti Maanteemuuseumis avas uksed 
kauplusbuss

Nostalgiline ratastel rändkauplus töötab 
muuseumipoena pakkudes külastajatele 
võimalikult ajastutruud tööstus- ja 
toidukaupa, mis on iseloomulik 1990. 
aastate algusele. Lisaks on bussi üles 
pandud näitus rändkauplemisest ja 
kauplusbusside ajaloost. Et lavkat näha, tuleb muuseumipilet lunastada, kuna see 
on ekspositsiooni Teeaeg üks osa. Kauplusbuss ootab uudistajaid ja ostjaid kuni 
sügiseni muuseumi lahtiolekupäevadel T-P kell 12-18. Kauplusbussis saab maksta 
sularahas. www.muuseum.mnt.eeLõuna-

Liikluslinna ja Nõiariigi peremees Aivo Värton

Suvi on aeg, mil perega midagi põnevat 
ette võtta. Lõuna-Eestis avaneb selleks 
mitmeid võimalusi näiteks Nõiariigis 
ja Liikluslinnas. Tegevust jagub neis 
paikades kogu perele. Järgmine lugu 
annab ülevaate Nõiariigi ja Liikluslinna 
peremehest Aivo Värtonist.

Kuidas jõudsite turismiettevõtluseni?
Enne turismiettevõtluseni jõudmist oli Aivo peamiselt seotud ehitusega, olles end 
proovile pannud nii ehitaja kui ettevõtjana. Aivole on alati meeldinud end proovile 
panna, et endas uusi külgi avastada, see oli ka ajendiks turismiettevõtluseni 
jõudmiseks. EAS’ist oli võimalik taotleda projektirahasid ning Aivo otsustas võimalust 
kasutada – õnnestunult, sest toetust saadi Nõiariigi loomiseks.

Mis on Teie jaoks oluline?
Esmalt on Aivole tähtis tema perekond ja nende heaolu, seejärel tervis. Seda kinnitab 
fakt, et varasemalt tehti enne ja siis mõeldi, kuid nüüd on asi pigem vastupidi. 
Olulisteks omadusteks peab ta ausust, ettevõtlikkust ja riskivalmidust. Vanarahva 
ütlemisi “igaüks on oma õnne sepp“ ning „kes ei riski, see šampust ei joo“ võib Aivo 
omalt poolt julgelt kinnitada.

Millest tunnete rõõmu?
Kuna Aivole on tähtis tema perekond, siis nendega koos veedetud ajast tunneb ta 
erilist rõõmu ja rahulolu. Tal on hea meel, et on leidnud töö, mis võimaldab nendega 
koos aega veeta.

Milliseid uuendusi olete teinud selleks suveks?
Sel suvel on nii Liikluslinnal kui ka Nõiariigil pakkuda midagi uut. Oluliselt on 
täienenud liikluslinn, kuhu on juurde rajatud Ameerika mäed, karusselle, rong ja 
hipodroom. Uus on ka laskmisvõimalus, mida saavad proovida nii suured kui pere 
pisemad. Laskmiseks saab valida õhupüssi, paintballi-püssi või pehmete kuulidega 
püssi. Nõiariik sai sel suvel juurde katusealuse koos tantsuplatsiga 150 inimesele.



Mis on Nõiariigi ja Liikluslinna juures eriti hästi õnnestunud?
Aivo ise on kõige rohkem rahul Liikluslinnakus asuvate Ameerika mägedega, mis on 
Eestis ainsad aastaringselt paikselt olemas. Nõiariigi tegemistest on Aivo eriti rahul 
uue suure katusealusega, mis võimaldab külastajatel tantsu lüüa 
või pidu pidada ka halva ilmaga.

Kes on peamisteks külastajateks?
Peamised külastajad on Eesti pered, kuid peaaegu 
iga päev võib kohata ka Läti ja Vene peresid.

Millised on tulevikuplaanid ja ideed?
Ideedest Aivol puudu ei tule, küll aga 
nõuavad enamus neist suuri investeeringuid 
ning pole seetõttu võimalikud. Siiski on tal 
seatud eesmärgid, milleni tasapisi pürgitakse: 
Nõiariigi väljaehitus, Liikluslinna tootearendus ja 
jalgrattaõppe teemaarendus. Neist viimase idee on 
pakkuda inimestele jalgrattaõppe tellimise võimalust, 
kusjuures õppeväljakut saaks transportida just kliendile 
sobivasse kohta. 

Hea mõte! Aivo Värton: „Kõik tahavad paremini elada ning üks viis selle saavutamiseks 
on hakata ettevõtjaks.“

Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turism praktikant Margit Ajaots

Suvine maitseelamuse soovitus 
Mr. Jakobi restoranist

Jakobi suvine jätsikokteil (1 suur või 2 
väiksemat klaasitäit): 250 ml õunamahla, 
veel parem oleks kasutada õunapüreed, 
mõned suvised lemmikmarjad (marjadest 
sõltub kokteili värv), 3 suurt palli mõnusalt 
rammusat koorejäätist, umbes 5 spl 
ebaküdooniamahla, paar teelusikatäit 
äsja vurritatud kodumaist mett, mõni 
roosiõie kroonleht, näpuotsaga värsket 
õunmünti.

Sega kõiksained blenderis ühtlaseks ning 
naudi kohesel koostit!



Kalepurjekaga Võrtsjärvel

Selle aasta kevadest purjetavad Võrtsjärvel 
kolm kalepurjekat. Kale on Võrtsjärvel 
kasutusel olnud traditsiooniline puust 
traalerpurjekas, mida tema graatsilise 
välimuse tõttu tihti ka lõbusõitudel 
ja regattidel kasutati. Saleda kerega 
kalepurjekal on kaks kolmnurkset purje 
– masti küljes suur põhipuri ja selle ees 
väike kliiverpuri. Traalimisel liikus purjekas 
külg ees allatuult, vedades purjeka küljel 

kalet (traali). Nimi kale ongi tulnud traalimisel kasutatud suuresilmalise võrgu ehk 
kale järgi.

Esimese uue kalepurjekana valmis 
Võrtsjärvel 2005. aastal Paula. Kuna 
paadimeistrid mäletasid aegu, mil 
Võrtsjärvel võis näha kuni 70 kalepurjekat, 
siis loodi 2009. aastal kalepurjekas Liisu 
ning sel kevadel lasti järvele ka uhiuus 
kalepurjekas Laura. 

Parameetritelt on Laura 11,7 meetrit 
pikk, 3,8 meetrit lai ning masti kõrguseks 
on 13 meetrit. Kõigil kalepurjekatel 
on oma kodusadamad: Paulal 
Limnoloogiakeskuse juures, Liisul Valmas ja Laural Oiu sadamas. Lisavõimalusena 
saab kalesõidule ette tellida ka kalasuppi või suitsukala. Sõite kalepurjekatega saab 
broneerida lehekülgedel: www.kaleselts.ee, www.vortsjarv.ee


