15.7. Võõpsun kalastajien päivä. Võõpsu, Põlvan
maakunta.
Võõpsun palokunnantalon aukiolla ja satamassa järjestettävät markkinat, jossa on tarjolla tuoretta ja savustettua
kalaa, kalastusvälineitä, käsitöitä ja puutarhan tuotteita.
Urheilukilpailija sekä veneajeluita Lämmijärvellä sekä
Peipsin järvifestivaali Võõpsun satamassa.

29.7. Kansainvälinen Valgan sotahistoriallinen festivaali MilFest. Valga.
Jokavuotinen suurtapahtuma, jossa tapaavat eri maiden
sotahistoriallisten yhdistysten jäsenet. Ohjelmassa taistelunäytöksiä, sotilaita erilaisissa puvuissa sekä sotatekniikkaa,
antiikki- ja käsityömarkkinat. www.isamaalinemuuseum.ee

16.7. Suuren Munamäen näkötornin syntymäpäivät.
Haanja, Võrun maakunta.
Konsertteja ja juhlintaa. www.suurmunamagi.ee

29.7. Pellava- ja käsityömarkkinat. Moosten kartanon
piha, Põlvan maakunta.
Perinteisillä pellava- ja käsityömarkkinoilla on erilaisia
kauppiaita sekä kulttuuriohjelmaa sekä isoille että pienille.

21.–22.7. Peipsi Romantika - konsertit. Jõgevan
maakunta.
Peipsi Romantika saa kesäisen Peipsijärven soimaan.
Kahtena iltana järjestetään ulkokonsertit Peipsin rannalla
Kasepään laululavalla Jõgevan maakunnassa.

31.7. Vanemuisen sinfoniaorkesterin kesäkonsertti
2017. Tartto.
Kassitoomen laaksossa järjestettävä ilmainen kesäkonsertti,
jossa on mahdollista nauttia klassisen musiikin helmistä.

21.–22.7. Ostrovan festivaali. Ostrova, Võrun maakunta.
Kahden päivän aikana esiintyvät setukaisten leelokuorot
ja kansanmusiikkia soittavat yhtyeet rinnakkain tunnettujen virolaisten rockyhtyeiden kanssa. Lisäksi on mahdollista tutustua paikallisiin käsitöihin, käydä kotikahviloissa
ja katsella lastenteatteria.

ELOKUU

21.-22.7. Tartu Rally 2017. Tartto, Tarton maakunta.
Tartu Rally on autourheilutapahtuma, jossa ajetaan 10
erikoiskoetta Tarton kaupungissa ja sen lähistöllä.
www.tarturally.eu
22.7. Tõrvan loitsujuhla Tõrva Loits. Tõrva, Valgan
maakunta.
Kesän suurin tuli-, vesi- ja musiikkiesitys.
www.tõrvaloits.ee
22.7. Põltsamaan linnan päivä. Põltsamaa, Jõgevan
maakunta.
Perinteinen tiivis kulttuuriohjelma ja jännittäviä aktiviteetteja sisältävä päivä linnan pihalla. www.visitpoltsamaa.com
24.–30.7. Hallisten urkufestivaali. Halliste, Viljandin
maakunta.
Joka päivä uusi kirkko ja uudet tulkitsijat.
www.hallisteorel.ee
27.–30.7. XXVI Jõgevatreff. Kuremaa, Jõgevan maakunta.
Kansainvälinen moottoripyöräilijöiden kokoontuminen,
jota on järjestetty vuodesta 1992. Kolmena iltana bändit,
kilpailuja, paraati Viron parhaisiin paikkoihin. Vartioidussa
leirissä saunat ja ruokailut. www.jogevamc.ee
27.-30.7. Viljandin kansanmusiikkifestivaali. Viljandi.
Festivaalialue sijaitsee Viljandin linnanmäellä sekä eri
puolella kaupunkia. Mielenkiintoisia ulkomaisia esiintyjiä,
Viron parhaat perinnemusiikkiyhtyeet, Vihreä lava, käsityöpiha, rekilaulupesä, työpajoja ja paljon muita perinteeseen liittyviä aktiviteetteja. www.folk.ee
28.–30.7. Lastenfestivaali Rõkkab rõõmust maakera
(Raikaa riemusta maapallo). Võru. www.voru.ee

4.–5.8. Intsikurmun musiikkifestivaali. Intsikurmu,
Põlvan maakunta.
Alkuvoimainen ja voimakasenerginen juhlapaikka, laajaalainen musiikkiohjelma, videoinstallaatiot, kansainväliset
esiintyjät ja sisällökäs musiikki ovat Intsikurmun musiikkifestivaalin tavaramerkki. www.kurmu.com
4.–6.8. Iroman 70.3. Otepää, Valgan maakunta.
Ironman 70.3 Otepää triatlon tarjoaa mielenkiintoisen
radan kilpailijoille ja jännitystä katselijoille.
www.ironman.com
5.8. Kalevipojan kala- ja vesifestivaali. Kasepää, Jõgevan
maakunta.
Markinoilla myydään paikallisia käsitöitä ja ruokaa sekä
kaikkea muuta, mitä markkinahenkeen kuuluu. Kyseisenä
päivänä on tiivis kulttuuriohjelma.
5.8. XXIV Setukaisten kuningaskunta. Luhamaa,
Võrumaa.
Setukaisten kuningaskunnan päivänä setukaiset päättävät
kuka on seuraavana vuonna setukaisten kuninkaan Pekon
sijainen, lauletaan setukaisten hymni, valitaan mestarit,
pidetään kilpatanssit, valmistetaan setukaisten ruokia ja
käsitöitä, on mahdollista nähdä setukaisten armeija. Illalla
järjestetään kirmask eli setukaisten juhlat musiikin, setukaislaulun ja tanssin voimin. www.setomaa.ee
5.–6.8. Motocrossin junioreiden MM-kilpailut. Lange,
Tarton maakunta.
FIM Monster Energy motocrossin junioreiden MM-kilpailut
Langen moottorikeskuksessa Tarton maakunnassa. Yli 200
nopeinta nuorta noin 30 eri maasta selvittelevät keskenään
mestarin kahdessa moottoriluokassa.
www.langemotokeskus.com
7.–12.8. Tarton rakkauselokuvafestivaali tARTuFF. Tartto.
Tarton raatihuoneen aukiolla esitetään kuuden päivän
aikana 12 elokuvaa, joista jokainen kertoo suoraan tai
epäsuoraan rakkaudesta. www.tartuff.ee

10.–13.8. 12. Kansainvälinen puhallinmusiikkifestivaali
Mürtsub pill. Tartto.
Suurten ja pienten soittajien sekä yleisön laulu- ja soittojuhla, joka esittelee orkesterimusiikkia.
11.–13.8. Power Camp. Otepää, Valgan maakunta.
Perinteiset Amerikan autojen kokoontumisajot Annimatsin
leirintäalueella. www.powercamp.ee
11.–12.8. Leigon järvimusiikkifestivaali. Leigon tila,
Valgan maakunta.
Leigon järvimusiikkifestivaali on ottanut sydämen asiakseen klassisen musiikin tunnetuksi tekemisen. Luonto, tulet
ja valot luovat elämyksen, joka auttaa ymmärtämään klassisen musiikin luonnetta - myös heitä, jotka eivät sitä tavallisesti kuuntele. www.leigo.ee
12.8. XI Karksin ilmailupäivä. Karksin kunta, Viljandin
maakunta.
Ohjelmassa erilaisia ilmailuun liittyviä aktiviteetteja, mm.
lentoralli, yleisölennätyksiä, tarkkuuslaskeutumista, kilpailuja ja uniikkikappaleiden näyttely. www.mulgimaa.ee
12.8. Tarton ruokafestivaali 2017. Tartto.
Tarjotaan ja esitellään paikallisten pienyrittäjien valmistamia ruokia ja raaka-aineita aidoimmalla tavalla suoraan
tuottajalta. Tarttolaiset ravintolat avaavat vain kyseisenä
päivänä pop-up-ravintolansa ja tarjoavat parhaita makuelämyksiä. Lisämausteena on mielenkiintoista viihdeohjelmaa koko perheelle.
12.–13.8. Setokaisten Külavüü-matkailureitin kestityspäivä. Setukaisten kylävyö-reitti (Seto külavüü), Põlvan ja
Võrun maakunnat.
Kestityspäivänä odotamme vieraita tilojen pihoille maistelemaan paikallisista raaka-aineista valmistettuja paikallisia ruokia. Jokaisella kahvilalla on oma myyntipöytänsä.
Kaikkea hyvää voi maistella paikan päällä tai ostaa mukaan.
www.visitsetomaa.ee/seto-kulavuu-kostipaiv
12.–13.8. Haukan markkinat (Hauka laat). Antsla, Võrun
maakunta.
18.–19.8. Emajoen festivaali. Tartto.
Tarton symboleihin kuuluvan Emajoen kunniaksi järjestettävä festivaali, jossa on tarjolla viihdettä ja aktiviteetteja
sekä kaupunkilaisille että vieraille.
19.8. Varnjan SaunafEST. Varnja, Tarton maakunta.
Perinteinen saunakulttuuria kunnioittava tapahtumasarja.
Saunanystäville lämmitetään kuumaksi erilaisia saunoja
Varnjan kyläkujalla. Ne ovat rajoituksetta käytössä yhden
illan ajan. Saunomisesta voi nauttia perinteisessä saunassa,
muovisaunassa, savusaunassa, intiaanisaunassa ja kylpytynnyrissä.
20.8. XII Ekofestivaali. Karilatsi, Põlvamaa.
Festivaali kutsuu ympäristöä säästävää elämäntapaa ja
virolaista tuotantoa arvostavia ihmisiä Põlvamaalle. Ohjelmassa erilaisia työpajoja.

20.8. Tarton 11. rullaluistelumaraton. Tartto.
Urheilun ystäviä odottaa Skandinavian ja Baltian suurimmassa rullaluistelutapahtumassa maraton- ja puolimaratonrata sekä 10 km:n reitti. Päivää ennen pääkilpailua järjestetään vauhdikas sprinttikilpailu sekä perheen nuorimmille
tarkoitetut lasten kilpailut. www.tartumaraton.ee
26.8. Otepään pyörämaraton. Otepää, Valgan maakunta.
Perinteinen Otepään pyörämaraton alkaa ja päättyy
Tehvandin stadionille.

30.9. Olustveren säilykemessut ja ruokamarkkinat.
Olustvere, Viljandin maakunta. olustvere.edu.ee
LOKAKUU
6.–8.10. Kansainvälinen laulelmafestivaali Lehesaju
muusika. Tartto.

26.8. Kallasten kaupungin päivät, Kallasten kala- ja
sipulimarkkinat. Kallaste, Tarton maakunta.

7.10. Tarton kaupunkimaraton. Tartto.
Juoksu- ja liikkumisreittejä jokaiseen makuun – lastenjuoksut, 10 km:n juoksu- ja sauvakävely, 21 km:n puolimaraton ja 42 km:n maraton. www.tartumaraton.ee

26.–27.8. Lüübnitsan markkinat. Lüübnitsa, Põlvan
maakunta.
Lüübnitsan markkinoilla on kunniapaikalla paikallinen
sipuli ja kala. Markkinoilla on runsas kulttuuriohjelma.

10.–14.10. Viljandin kitarafestivaali. Viljandi.
Festivaalilla on mahdollista kuulla erilaisia musiikkityylejä
edustavia improvisoivia kitaristeja sekä tutustua erilaisiin
improvisointityyleihin, soittotekniikoihin ja kitaratyyppeihin. www.viljandiguitar.ee

SYYSKUU
10.9. Rogosin kartanon syysmarkkinat. Rogosin kartano,
Võrun maakunta. www.rogosi.ee
16.9. Paunveren näyttely ja markkinat. Palamuse,
Jõgevan maakunta.
Suuri syyssadon näyttely ja markkinat sekä tiivis kulttuuriohjelma. Markkinoilla myydään käsitöitä sekä maatalous- ja
puutarhatuotteita.
16.9. Sipulitien kahvilapäivä (Puhvetite Päev). Sipulitie.
Sipulitiellä avataan yhdeksi päiväksi paikalliset pihat, joissa
pidetään kahviloita. Tarjolla on herkullisia paikallisia ja itsevalmistettuja herkkuja paikan päällä nautittavaksi sekä
mukaan otettavaksi.
17.9. 20. Tarton Rattamaraton -pyöräilykilpailu.
Otepää/Elva.
Maailman kolmanneksi suurin maastopyörämaraton tarjoaa
osallistumiseniloa useille ikäryhmille ja eritasoisille pyöräilijöille. www.tartumaraton.ee
18.–24.9. Tarton syyspäivät 2017. Tartto.
Tarton opiskelijapäivien syysjuhla, joka kestää koko viikon.
Syyspäiville odotetaan sekä opiskelijoita, tarttolaisia että
kaukaisempia vieraita. www.studentdays.ee

14.–15.10. Kansainvälinen pop/jazz-kuorojen kilpailufestivaali Lauluragin. Valga.

ETELÄ-VIRON
TAPAHTUMAKALENTERI 2017

20.–27.10. Kansainvälinen nykymusiikin festivaali
AFEKT. Tartto.
Kantavana teemana on visuaalinen musiikkiteatteri.

TAMMIKUU

28.10. Lindoran markkinat. Vastseliina, Võrun maakunta.
Markkinat, joita täydentää omanlainen kulttuuriohjelma,
jossa on esiintyjiä sekä Võrumaalta että naapurikunnista.

2.–9.1. Tarton talvimusiikin festivaali. Tartto.
Festivaali on tunnelmallinen uudenvuoden musiikkifestivaali, jonka ohjelmassa on joka päivä soolo- ja kamarimusiikkikonsertteja tarttolaisten tulkitsijoiden esittämänä.

MARRASKUU

14.1. Talvifestivaali Jõgeva.

9.–12.11. IDeeJazz. Tartto.
Tarton kansainvälinen jazz- ja rytmimusiikin festivaali on
hyvän tunnelman festivaali. www.ideejazz.ee

27.–28.1. Talvitriathlonin Viron- ja Euroopan-mestaruuskilpailut. Otepää, Valgan maakunta.
Kisoihin odotetaan Viron ja Euroopan nopeimpia miehiä
ja naisia ottamaan mittaa toisistaan talvitriathlonissa, joka
koostuu juoksusta, maastopyöräilystä ja hiihdosta.
wintertriathlon.meieliigume.ee

10.–26.11. Pimeiden öiden filmifestivaali PÖFF. Tartto.
JOULUKUU
3.–24.12. Joulukaupunki Tartto 2017. Tartto.
Adventin ja joulunajan vietto Tartossa.
www.joululinntartu.ee

HELMIKUU

23.9. Haanja100 MTB 2017. Haanja, Võrun maakunta.
Maastopyöräkilpailut 100 kilometrin ja 100 mailin (160,9
km) reiteillä. www.haanja100.ee

25.12. Extreme-puiston jouluretki.
Haanja, Võrun maakunta.
Retkeläiset valloittavat yhdessä Viron 20 korkeinta mäkeä.
www.ekstreempark.ee/joulumatk.ee

1.-28.2. Maukas Tartto. Tarttolaiset ravintolat.
Makuelämyksiä tarjoava kampanja, johon osallistuu useita
tarttolaisia ravintoloita ja jossa vain helmikuun ajan voi
nauttia normaalimenun lisäksi uusia ruokaelämyksiä tarjoavan kolmen ruokalajin erikoismenusta. Kampanjan päättyessä valitaan vierailijoiden lempiravintolat.
www.maitsevtartu.ee

23.–24.9. Japanilaisen popkulttuurin nuorisofestivaali
AniMatsuri 2017. Tartto.

30.12. Vanemuine-teatterin vuodenvaihteen tanssiaiset.
Tartto.

4.2. Võrumaan talviralli. Võrun maakunta. Võrumaan
mutkaisilla teillä järjestettävä talviralli.

31.12. Vuodenvaihde Suurella Munamäellä. Haanja,
Võrun maakunta.
Viihtyisä uudenvuodenjuhla ilotulituksineen.
www.haanja.ee

4.2. Euroopan VIII Saunamaraton. Otepää, Valgan
maakunta.

24.-29.9. Tutkijoiden yö 2017 -festivaali. Tartto, koko Viro.
Kaikilla suurilla ja pienillä tieteen ystävillä on mahdollisuus
kurkistaa salaisiin laboratorioihin ja huipputeknologiayrityksiin. Kaupunkitilaan ilmestyy tiedekupoleita, tunnelmallisia näyttelyjä, tiedeteatterin esityksiä ja työpajoja.
www.teadlasteöö.ee

Käännös: Minna Hamunen. Ulkoasu: Pilv. Paino: PAAR. Julkaisija: Säätiö Etelä-Viron matkailu.
Kalenteri on koottu 15.10.2016 Etelä-Viron Matkailun tiedossa olleiden tietojen pohjalta.
Kalenterin laatijat eivät vastaa mahdollisista muutoksista tapahtumien ohjelmassa.

5.2. Potkukelkkakilpailu Kolja Kelk 2017. Kolkja, Tarton
maakunta.
Potkukelkkakilpailu Kolkjan kyläkujalla. Osallistuminen
edellyttää rekisteröitymistä. www.peipsimaa.ee

9.–12.2. Kansainvälinen voimistelukilpailu Miss Valentine. Tartto.
Miss Valentine on suurin kansainvälinen voimistelukilpailu
Virossa. Pitkät perinteet omaavasta kilpailusta, jossa on
miellyttävä ilmapiiri, on tullut yksi maailman suosituimmista kilpailuista.
www.missvalentine.eu

15.4. Motocross-kilpailu Mulgikross 2017. HolstreNõmme, Viljandin maakunta.
15.–16.4. XXVI Peko Kevad. Värska, Põlvan maakunta.
Kansainvälinen, jo 26. kertaa järjestettävä kaksipäiväinen
suunnistuskilpailu tuo 500 alan harrastajaa suunnistamaan
kartan kanssa. Maasto on keväisen sopiva.

1.5. Viljandijärven 88. ympärijuoksu. Viljandi.
Lähes 12 kilometrin reitti kulkee kauniin Viljandijärven
ympäri. Sarjat ikäluokittain. Kauniin järven ympäri voi
kulkea samana päivänä myös sauvakävellen.
www.viljandijarvejooks.ee

18.2. Kallasten Karakatitsa 2017 ja Kalastajakylä Peipsillä. Kallaste, Tarton maakunta.
Paikallinen itse rakennettujen ajoneuvojen paraati, jolle
antaa lisäväriä ralli ja tunnelmaa luo konserttiohjelma. Kalakylässä kalastetaan, puhutaan kalamiesten juttuja ja opetellaan kalastustaitoja. www.sibulatee.ee

17.–23.4. XVI Supilinnan päivät. Tartto.
Supilinnan päivät on Tartossa Supilinnan kaupunginosassa
keväisin järjestettävä viikon kestävä tapahtumasarja, jonka
järjestää Supilinna Selts (Supilinnan seura). Ihania ihmisiä,
kevättä, keittoa, kirpputori, työpajoja, teatteria, konsertteja
ja juhlaa. Festivaali on ilmainen.

18.–19.2. FIS Marathon Cupin maastohiihdon osakilpailu. Otepää, Valgan maakunta.
Vapaan tyylin sprintti sekä 10 km:n sekä 15 km:n perinteisen
tyylin hiihdot.

20.–22.4. Maamess 2017 - maatalousmessut. Tartto.
Maatalousmessuilla saa hyvän kuvan maatalouden kehittymisestä sekä tuotannosta. www.maamess.ee

25.2. Vudilan hopeakala (Vudila Hõbekala). Kaiavere,
Jõgevan maakunta.
Jännittävä kalastuskilpailu, jossa riittää tekemistä niin
suurille kuin pienille. www.vudila.ee
26.2. 44. Tarton Maraton. Otepää–Elva.
Wordloppet- sarjaan kuuluva Tarton maraton houkuttelee
paikalle lähes 10 000 hiihdon ystävää sekä Virosta että
maailman kaukaisimmista paikoista. Tartu Maratonin latua
pidetään yhtenä maailman kauneimmista ja mielenkiintoisimmista. Ohjelmassa on pääreittien lisäksi myös avoin latu,
viestimaraton sekä tapahtumia lapsille.
www.tartumaraton.ee

21.–22.4. Kansanmusiikkifestivaali Moisekatsi Elohelü.
Mooste Folgikoda, Põlvan maakunta.
Moisekatsi Elohelü elävöittää virolaista kansanmusiikkia
nykyaikaisten musiikkiprojektien kautta. Tehdään tunnetuksi ja kannustetaan luomaan historiallisen kansanmusiikin nykyaikaisia tulkintoja. www.moostemois.ee
21.–23.4. Happy Big Band Weekend. Tartto.
Happy Big Band Weekend kutsuu koolle Big Band Tartun
ystävät ja jakaa innostusta jazzista kiinnostuneen yleisön
kanssa. www.convivo.ee

MAALISKUU

22.4. 12. Võhandun maraton. Võrumaa/Põlvamaa.
Yksi Euroopan rankimmista ja maisemiltaan kauneimmista
melontamaratoneista alkaa Tamulajärveltä. Yhden päivän
aikana tulee meloa 100 km jännittäviä hetkiä tarjoavalla
Võhandujoella. www.vohandumaraton.ee

4.3. 43. Haanjan maraton. Haanja, Võrun maakunta.
Haanjan hiihtomaraton on Viron hiihtotalven jännittävin ja
haastavin tapahtuma. Perinteisellä tyylillä käytävän 42 ja 22
kilometrin hiihtokilpailun lähtö on Haanjan hiihtostadionilta. www.estoloppet.ee

23.4. II Tehvandin mäkijuoksu. Otepää, Valgan maakunta.
Juoksu juostaan Tehvandin raskailla poluilla, joissa on
melkoisesti nousuja ja laskuja. Osallistujien tulee kiivetä yli
100 metriä ylöspäin Tehvandin hyppyrimäen laskurinteeseen asennettuja verkkoja pitkin päästääkseen maaliin.

8.–12.3. Ampumahiihtokilpailu IBU Cup Biathlon.
Otepää, Valgan maakunta.
Ohjelmassa on 7,5 ja 10 kilometrin sprinttimatkat sekä viestikilpailut. www.biathlon.ee

24.–30.4. Opiskelijoiden kevätpäivät. Tartto.
Tarton opiskelijoiden kevätpäivät on viikon pituinen kevätjuhla, jossa kaupungin hallinta annetaan opiskelijoiden
käsiin. Kevätpäivien aikana voi kokea opiskelijahenkeä ja
tutustua Pohjoismaiden vanhimpiin kuuluvan yliopistokaupungin perinteisiin. www.studentdays.ee

21.–25.3. 14. Visuaalisen kulttuuri festivaali Maailmafilm. Tartto.
Filmifestivaali on omistettu ensi sijassa dokumentaariselle
elokuvataiteelle sekä luovalle dokumentalistiikalle. Lisäksi
järjestetään erikoisohjelmia, näyttelyjä, työpajoja sekä
tapaamisia elokuvantekijöiden kanssa. www.worldfilm.ee
HUHTIKUU
14.–23.4. Japanilaisen animaation elokuvafestivaali.
Tartto.

26.–27.5. Tour of Estonia 2017.
Tour of Estonia eli Eestimaa velotuur on 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. Reitti alkaa Tallinnasta ja
päättyy Tarttoon. www.tartumaraton.ee

16.–18.6. Inkerinsuomalaisten laulu- ja tanhujuhlat.
Tartto.
Tanhujuhliin kuuluu suuri nuotio, illallinen, yhteistanssia
ja -laulua elävän musiikin säestyksellä. Se on ilta, jolloin
Virossa, Suomessa ja Venäjällä asuvat inkeriläiset saavat
jutella vapaasti keskenään ja tavata vanhoja ystäviä.
www.inkeri.ee

4.–6.5. Tarton kansainvälinen lauluntekijöiden festivaali Mailaul. Tartto.
Mailaul-festivaali on suunnattu aitoa omakulttuuria arvostavalle nuorenmieliselle kuulijalle, joka haluaa eläytyä esiintyvän lauluntekijän maailmaan. Monta kymmentä virolaista
ja ulkomaista laulajaa ja laulunkirjoittajaa esittelee omaa
tuotantoaan. www.mailaul.ee

28.5. 36. Tartu Rattaralli - pyöräilykilpailu. Tartto.
Tartu Rattaralli on Itä-Euroopan suurin maantiepyöräkilpailu. Ohjelmassa on myös lasten kilpa-ajot, josta on kehittynyt maailman suurin lasten pyöräilytapahtuma. Tapahtumassa on lähes 7500 osallistujaa, joista 3600 lasta.
www.tartumaraton.ee

17.6. Sõirapäev, Saatse. Saatsen setukaismuseo,
Põlvamaa.
Perinteinen rahkajuustopäivä, jolloin vieraat saavat maistella rahkajuustoa eli sõiraa ja oppia sen valmistusta. Käsitöiden ja maalaistuotteiden markkinat.

4.–25.5. XXIV Setukaisten pitsipäivät. Värska, Põlvan
maakunta.
Setukaisten perinteinen suuri käsityötapahtuma. 4.5.2017
avataan kilpailutöiden näyttely Seto pitsis on õrnust ja ilu
(Setukaisten pitsissä on keveyttä ja kauneutta). Kolmen
viikon ajan järjestetään erilaisia pitsityöpajoja. www.kogo.ee

KESÄKUU

7.5. 35. Tarton juoksumaraton. Otepää–Elva.
Baltian suurin maastojuoksutapahtuma houkuttelee joka
kevät paikalle yli 4000 juoksun harrastajaa. Tähtveren urheilupuistossa Tartossa järjestetään edellisenä päivänä tapahtumia lapsille. www.tartumaraton.ee

3.–4.6. Viron ilmailupäivät. Lange, Tarton maakunta.
Viron ilmailumuseon alueella ja sen ilmatilassa järjestettävä
Viron suurin ilmailualan ulkoilmatapahtuma. Kaikenikäiset
ilmailun harrastajat ovat tervetulleita ilmailupäiville.
www.lennundusmuuseum.ee

8.–13.5. Tarton kansainvälinen kirjallisuusfestivaali
Prima Vista. Tartto.
Festivaalin puitteissa järjestetään kirjamarkkinat, laulavien
kirjailijoiden konsertti, tapaamisia sekä virolaisten että ulkomaisten kirjailijoiden kanssa, näyttelyjä, elokuvaesityksiä,
näytelmiä, keskustelupaneeleja sekä parhaan kaunokirjallisen aikakauslehtidebyytin kilpailu Esimene samm (Ensimmäinen askel). www.kirjandusfestival.tartu.ee

TOUKOKUU

8.–14.5. Karlovan päivät. Tartto.
Karlovan kaupunginosapäivät ja sen monipuolinen kulttuuriohjelma.
18.–20.5. Tartu Indiefest. Tartto.
Tarton Indiefest tuo yleisölle paikallista ja ulkomaista
vaihtoehtomusiikkia ja esittelee riippumatonta kulttuuria
laajemmin. Päivällä odotetaan yleisöä keskustelemaan kiinnostavien vieraiden kanssa. Iltaisin esitetään aihetta käsitteleviä elokuvia ja järjestetään konsertteja. www.indiefest.eu

29.4. Viljandin yötanssijuhlat. Viljandin laululava.
Kansantanssiryhmien ja kaikkien muiden tanssin ystävien
erilainen yhteistanssitapahtuma, jossa myös yleisölle opetetaan askeleita ja kutsutaan heitä tanssimaan.

18.–21.5. XI Kansainvälinen nukketeatterifestivaali
Teater Kohvris. Viljandi.
Nukke-esitysten lisäksi festivaali siirtyy yhdeksi päiväksi
ulos ja näytöksiä annetaan kaduilla eli pidetään Nukke-esitysten markkinat.

30.4. Retkimaraton 2017. Elva, Tarton maakunta.
Retkeilykauden avajaiset Elvassa, jossa osallistujat saavat
tutustua päivän kestävän retken aikana seudun luontoon ja
yrittäjiin.

20.5. Museoiden yö. Koko Viro.
Useat museot eri puolilla Viroa avaavat ovensa kaikille kävijöille. www.muuseumioo.ee
20.5. V Jõgeva Rattaralli - pyöräilykilpailu. Jõgeva.
www.jogevarattaralli.ee

3.6. Kesän alun konsertti Piirissaarella. Piirissaare, Tarton
maakunta.
Saaren kesäkausi avataan juhlallisesti kasanmusiikkikonsertilla.

17.–18.6. Valga–Valka Helen Triatlon. Valga, Valka.
Ensimmäisenä päivänä on harrastelijoiden triathlon.
Toisena päivänä järjestetään puolitriathlon, joka on
samalla myös Viron ja Latvian mestaruuskilpailu.
www.valgatriatlon.ee
17.–23.6. XX Suure-Jaanin musiikkifestivaali. SuureJaanin kunta, Viljandin maakunta.
Festivaali tarjoaa musiikkia jokaiseen makuun. Hüpassaaren suosaarekkeella järjestetään 23.6. kello 3.00 Auringonnousun konsertti. www.muusikafestival.suure-jaani.ee

6.–15.7. II Peipsin järvifestivaali 2017. Peipsijärvi.
Peipsijärven satamia pitkin järven pohjoisosasta etelään
kulkeva kulttuurin maihinnousu, joka esittelee yleisölle
Peipsijärveä hieman mielenkiintoisemmalla tavalla.
7.–8.7. Musiikki- ja kulttuurifestivaali Seto Jaanituli
(Setukaisten juhannuskokko). Käre, Põlvan maakunta.
Perinteisessä juhlassa esiintyvät setukaiskuorot ja tanssiryhmät, pop-rock-yhtyeet sekä supertähdet Alexander
Rybak ja Mario Bischin. Setukaisten juhannusjuhlassa on
paljon erilaista viihdettä sekä lapsille että aikuisille.
7.–9.7. Tarton Hansapäivät 2017. Tartto.
Tarton suurimman kansanjuhlan aikana kaupunki täyttyy
mitä erilaisimmista tuoksuista – kaupungin eri aikakausien, ruokien ja leipien, teen ja makeisten, kasvien tuoksuista. Hansapäivien aikana järjestetään hansamarkkinat,
keskiajan puutarha ja hansahäät. www.hansapaevad.ee
7.–9.7. Tartu Mill Triathlon / ETU Sprint Triathlon European Cup. Tartto.
Tartu Mill Triathlon: 1,5 km:n uinti, 40 km:n pyöräily ja 10
km:n juoksu. www.tartutriatlon.ee

22.–23.6. Pühajärven juhannuskokko. Otepää, Valgan
maakunta.

7.–14.7. NoTaFe. Viljandi.
Nuorten tanssifestivaalille paikalle tulleita yhdistää aktiivinen suhde kehoon ja sieluun. Ohjelmassa on erilaisia
työpajoja ja esityksiä sekä keskusteluja. www.notafe.ee

3.–4.6. Viljandin hansapäivät. Viljandi.
Käsityömarkkinat, konsertteja, esityksiä, taidepiha.
Toimintaa sekä lapsille että aikuisille Viljandin vanhassakaupungissa ja järven rannalla. www.hansa.viljandi.ee

29.6.–1.7. Retrobest. Pühajärve, Valgan maakunta.
Kolmipäiväisellä musiikkifestivaalilla esiintyy retrohenkisiä
muusikoita Virosta sekä rajan takaa.

8.7. Popkuorojuhlat. Tartto.
Erinomaiset kuorot ja solistit välittävät yleisölle virolaisen
pop-, rock- ja viihdemusiikin parhaita lauluja.

6.–11.6. Valga–Valka kaksoiskaupunkien festivaali
Helisev Liivimaa. Valga, Valka.
Festivaali tarjoaa erilaisia konsertteja, näyttelyitä, urheilukilpailuja, perhetapahtumia ja luonnollisesti markkinahumua.
www.valga.ee

30.6.–8.7. Suunnistuksen vuoden 2017 MM-kilpailut.
Etelä-Viro.
Kilpailemaan tulee suunnistusjoukkueita 50 eri maasta,
heidän lisäkseen odotamme kannustajia sekä läheltä että
kaukaa. Ohjelmassa on viisi alaa – sprintti, sprinttiviesti,
lyhyt matka, normaalimatka ja viestikilpailu.
www.woc2017.ee

8.7. Rõugen vesifestivaali ja veneralli. Rõuge, Võrun
maakunta.
Hauska ja yllätyksellinen koko perheen tapahtuma.

9.6. Kirkkojen yö. Kirkoissa ympäri Viroa.
Kirkkojen yö tarjoaa laajemmalle yleisölle mahdollisuuden
käydä kirkoissa, saada lisätietoja niiden kulttuuriarvoista ja
tutustua kristilliseen musiikkiin ja taiteeseen kohtaamisten
ja kokemusten kautta. Tarton ja Tarton maakunnan sekä
Viljandin maakunnan seurakunnat ottavat vieraita vastaan
avoimissa kirkoissaan monipuolisen ohjelman kera.
14.–17.6. Suomalaisugrilainen elokuvafestivaali FUFF.
Tsiistre, Võrun maakunta.
Festivaali, jossa esitetään paljon suomalaisugrilaisia elokuvia,
järjestetään erilaisia työpajoja ja luodaan musiikkia.
www.fuff.ee
16.–18.6. Seto Folk. Värska, Põlvan maakunta.
Seto Folk tarjoaa musiikin ja luonnon yhteisvaikutuksesta
syntyviä elämyksiä ja tuo yhteen retkeilystä ja musiikista
kiinnostuneet. Festivaalin aikana myydään käsitöitä, syötäväksi saa aitoja setukaisruokia ja kotona pantua olutta sekä
koettavaksi setukaisten vieraanvaraisuutta. www.setofolk.ee

HEINÄKUU
5.-9.7. Võrun perinnetanssien juhla. Võru.
Võrumaalle on kokoontunut vuodesta 1995 lähtien
satoja tanssijoita, pelimanneja ja laulajia sekä Virosta että
maailmalta. He tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden
tutustua eri maiden kansantaiteeseen.
www.vorufolkloor.ee
6.-11.7. Musiikkifestivaali Klaaspärlimäng (Lasihelmipeli). Tarton Johanneksen kirkko (Jaani Kirik).
Jokakesäinen Klaaspärlimäng (Glasperlenspiel) on saanut
vaikutteita Herman Hessen samannimisestä romaanista,
minkä tähden musiikkia yritetään tarkastella ja esittää
epätavallisesta näkökulmasta. Festivaalin esiintyjät ovat
tunnustettuja muusikoita sekä Virosta että maailmalta.
www.erpmusic.com/festival-glasperlenspiel

9.–14.7. XXXII Viljandin vanhan musiikin festivaali.
Viljandi.
13.7./20.7. Iloõtak eli leelokuoron konsertti. Värska,
Põlvan maakunta.
Setukaisten maatilamuseon pihalla järjestettävä setukaisten kuorokonsertti.
14.-16.7. Punk`n`Roll festivaali 2017. Tartto.
15.7. Mulgi maraton. Mulgimaa.
42,2 kilometrin pituisen maratonin lähtölaukaus annetaan Latviasta Rūjienan kaupungin keskusaukiolta. 21,1
kilometrin pituisen puolimaratonin lähtö on Latvian ja
Viron rajalla. Samalla järjestetään myös 5,5 km:n pituinen
kansan juoksutapahtuma Kauksin tekojärven ympäri lyhyemmistä matkoista pitäville.
15.7. Harmonikkafestivaali Harmoonika. Intsikurmu,
Põlva.
Kansainvälisellä harmonikkafestivaalilla esiintyy yhdessä
ja erikseen kymmeniä virolaisia ja ulkomaisia harmonikansoittajia.

