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Hea lugeja!

Vanad eestlased pidasid jõule aasta tähtsaimateks 
pühadeks, maarahvas nimetas talvist pööripüha 
õige mitmeti, näiteks jõulud, joulud, talsipühiq, 
talvistepühi ja vorstipühad. Lõuna-Eestis oli 
levinuim nimetus aga talistepüha. 

Jõulud olid pühad päevad, mil üks aeg oli 
lõppemas ja uus algamas. Maa pööras ennast 
valguse, soojuse, toidu ja elu poole. Sellest, 
mida inimene jõuluajal tegi, arvati sõltuvat 
tema ja ta majapidamise hea käekäik järgmisel 
aastal. Koju oodati surnud omaste hingi ning neilgi 
usuti olevat elavate õnnele suur mõju.

Tänapäeval me enam kõiki toonaseid jõulukombeid ei järgi, ent hea aeg aja 
mahavõtmiseks, lähedastele mõtlemiseks ning tulevikuplaanide seadmiseks on 
see ikka. 

Et heade mõtete mõtlemine meie uudiskirja abil veelgi mõnusam oleks, lülita 
lugemisel ka kõlarid sisse. Jah, enamasti seostatakse jõuludega kõigepealt ikka 
maailma kuulsaimat, enam kui 300 keelde tõlgitud jõululaulu „Stille Nacht, heilige 
Nacht“, mille kirjutas 1800ndate algul Franz Xaver Gruber. Ent meie pakume Sulle, 
hea lugeja, kuulamiseks Agu Tammeoru ning Meelis Punderi imekauni „Talveöö“. 

Talveöö muinasjutt meiega jääb,
kui lumi see ükskord ka läeb.
Suveöö unenäos mõnikord näed
taas lumehelbeid langevaid ja jääd.

Sinu
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Katrin Loss (SA Tartumaa Turism), Teele Kaeramaa 
(Jõgevamaa TIK), Margita Musting (Võrumaa TIK), Marina Lauk (Valgamaa 

Arenguagentuur), Ulla-Maia Timmo (SA Põlvamaa Arenduskeskus), Angela Aru 
(Viljandi TIK), Mare Raid (Otepää TIK), Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism) ning 

Jaanika Kaljuvee (Võrtsjärve SA).

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.

Kas teadsid, et…  

... jõuluajal ei tohtinud 

öösiti valgus toas 

kustuda. Pidi ka jälgima, 

et aknad oleksid tihedalt 

kinni kaetud, et valgus 

välja ei paistaks.



SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised

Uut ja huvitavat sihtasutuselt
 
• 2. novembril korraldasid 
SA Lõuna-Eesti Turism, EAS 
Turismiarenduskeskus ning The 
Baltic Guide imekaunis Mooste 
Viinavabrikus Soome turu 
infopäeva, kus osales üle 50 
turismiettevõtja. Jagati teavet 
sellest, milline on Soome turisti 
profiil, turundamisvõimalused 
ning kuidas soomlasi veelgi 
enam Lõuna-Eestisse meelitada.

• 2. novembril Moskvas toimunud seminaril tutvustati pea 50le reisikorraldajale 
ning ajakirjanikule mh nii Eesti-Vene suhete ja turismi arengut ja järgmise 
aasta plaane kui spaa- ja maaturismi võimalusi. Lõuna-Eesti, Tartu ja Otepää 
taliturismivõimalustest rääkis Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raid. 
Moskvalastel on huvi Lõuna-Eesti loodusturismi, seiklusturismi ja kalastuse 
vastu, Lõuna-Eesti esitlusest köitsid tähelepanu nii koerarakenditega retked kui 
pimeõhtusöök Tartus, samuti Otepää talispordivõimalused.

• 9. novembril kohtus sihtasutuse esindus Tallinnas EASiga, et arutada 2011. aasta 
plaane. Esindusse kuulusid Kristi Kass (SA juhataja), Ulla-Maia Timmo (SA nõukogu 
esinaine), Priit Sibul (Põlva maavanem), Andres Kõiv (Võru maavanem) ja Rein Kokk 
(Tähtvere vallavanem). Läbirääkimised võimalike koostöö- ja rahastamisvõimaluste 
osas jätkuvad ka detsembris.

• 9. novembril kutsus Võrumaa Arenguagentuur kokku Võrumaa turismiümarlaua 
„Võrumaa turundamine aastal 2011“, kus osalenud ligi 35le turismiasjalisele 
tutvustati sel aastal rahastuse saanud Leader/PRIA turismiprojekte ning Tuuli 
Elstrok sihtasutusest rääkis EASi turundusprojektist. 

• 11. novembrist on sihtasutus ühe usina mesilase võrra rikkam. Kuni detsembri 
keskpaigani liitus meiega Tartu Kutsehariduskeskuse turismikorralduse II kursuse 
tudeng Kaisa Schmidt, et õppida turismiarendust ning näha ühe katusorganisatsiooni 
tegevust seestpoolt. 

• 11. novembril arutasid SA Lõuna-Eesti Turism, SA Tartumaa Turism ning Tartu 
linna avalike suhete osakond Tartus Uppsala majas kõigi organisatsioonide 
uudiskirjadega seonduvat. 

• 12. novembril sai sihtasutus kokku TÜ Täiendkoolituskeskuse esindajatega, 
kellega pidasime plaani, kuidas järgmisel aastal ettevõtjaid koolitada. 

• 18. novembril sai läbi konkurss „EHE Lõuna-Eesti“, kus maakondade abil 
selgitati välja piirkonna 2010. aasta parima turismiobjekti ning turismisündmuse 
nominandid. Parimad kuulutatakse välja 1. detsembri turismikonverentsil Tartus.



• 20.-21. novembril peeti Soomes, Helsingis taas suurimat Eesti-teemalist 
välismessi – Mardilaata. Peamiselt tutvustati messil Eesti käsitööd ja kultuuri, ent 
ka muid Eestis puhkamise võimalusi. Messi turismiletis olid ühiselt esindatud SA 
Tartumaa Turism ning SA Lõuna-Eesti Turism, viimase käepikenduseks Mardilaadal 
oli Tuija Mononen, lõunaeestistunud soomlane, kes Eestis oma majutusettevõtet 
peab. Ettevõtjatest esindasid Lõuna-Eestit Kubija hotell-loodusspaa, Dorpat Hotell 
ja Konverentsikeskus ning Tartu Ülikool. 

• 24. novembril sai läbi fotokonkurss „Ehe Lõuna-Eesti“. Parimaid tunnustame 
1. detsembri turismikonverentsil. Aitäh kõikidele piltnikele! Pilte saad endiselt 
vaadata meie Facebooki kontolt!

• 26. novembril osales Tuuli Elstrok sihtasutusest EASi korraldatud kultuuri ja 
turismi mõttekojas, mille eesmärk on ühiselt määratleda Eesti kultuuriturismi 
mõiste ning leida kultuuri ja turismi ühisosa. 

 
Kohe-kohe tulemas

• 1. detsembril korraldab sihtasutus Tartu 
Dorpati Konverentsikeskuses Vene turule 
suunatud turismikonverentsi. Sellele järgneval 
vastuvõtul tunnustame konkursi parimaid 
ning auhindame fotokonkursi võitjaid.

• 6. detsembril ootab sihtasutust ees 
kohtumine EASiga, et rääkida sellest, kuidas 
2010. aasta läks ja kuidas edasi minna. 

• 7.-9. detsembrini aga õpib Lõuna-Eesti 
turismiarendajate 10-liikmeline grupp Rootsis 
Göteborgis Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel seda, 
kuidas Rootsi ühes atraktiivseimas turismipiirkonnas töötatakse ja piirkonda 
turundatakse ning mida -Eestilon Lõunat sellest üle võtta. Külastatakse nii 
regionaalseid asutusi kui turismiinfokeskuseid.

• Detsembrikuus on koos maakondadega väljatöötamisel ka Lõuna-Eesti uued 
trükised kultuuri-ajaloo ning looduse ja aktiivse puhkuse vallas.

Eeskujuks

• Tartumaal on nüüd avalik pildipank! SA Tartumaa Turism on koostöös Tartumaa 
Arendusseltsiga loonud Tartumaa avaliku pildipanga, mille fotosid on kõigil 
soovijatel võimalik kasutada turismiinfo valmistamisel illustreeriva materjalina, 
pildipank täieneb pidevalt. Pilte vaata aadressilt www.visittartu.com/81288. 

• Otepää turismipiirkond on vene turistidele huvipakkuv! 20. novembril külastas 
seda Moskva telekanal NTV Mir eesmärgiga filmida Alevtina ja Pavel Koltchinite 
elu-olu Otepääl. 29.-31. oktoobrini sõitsid Otepääl ringi Peterburi reisibüroo 
Zolotoi Kljutš direktor Natalja Gorbunova ning ajakirjanik ja reisiraamatute autor 
Natalja Tšernigovskaja, kes tutvusid erinevate turismitoodete ning -objektidega, 
et alustada turismigruppide ning kultuurikollektiivide vahendamist Otepääle. 
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Gorbunova sõnul jättis positiivse mulje siinsete ettevõtjate töökus ja optimism, 
samuti temaga kohtunud inimeste vene keele oskus ning südamlikkus. Visiite 
aitas korraldada Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raid. 

 
Koolitume ja reisime

• 6.-7. detsembril toimub turismiinfokeskuste koolitus-infopäev Tallinnas, kus 
ka Lõuna-Eesti TIKid osalevad. Esimesel päeval on kavas “Eesti keele koolitus”, 
et värskendada oma teadmisi ja saada uut infot meie emakeeles tekkinud 
muudatustest viimastel aastatel. Teine päev on planeeritud infopäevaks, kus 
teemadeks on tootearendus, turundus, visitestonia.com veeb jms.

 
Teeme projekte

• SA Tartumaa Turism sai EAS avaliku ja kolmanda sektori turismiturunduse 
programmist toetust. Projekti „Tartu turundamine välisturgudel“ eelarve on pisut 
üle 2 miljoni krooni, sellest toetus peaaegu 1,5 miljonit krooni. Projekti kestus on 
kaks aastat ning selle raames uuendatakse www.visittartu.com veebi, antakse välja 
erinevaid trükiseid ja infokandjaid, filmitakse saateid jne.

Mida tulevik toob? 
 
Jõulutoimetused

• 11. oktoobrist 31. jaanuarini 2011 
tähistab Põltsamaa muuseum näitusega 
“Post Scriptum: Eesti ajalehe kujundus 
1766. aastast tänapäevani” eesti 
ajakirjanduse 244. sünnipäeva. Väljapaneku 
näol on tegemist Pressimuuseumi olulisima 
ja mahukaima näitusega, kus saad tutvuda 
eestikeelse ajalehe kujunemislooga selle 
hälliperioodist tänapäevani. Väljas on valik 
vanimaid eesti ajalehti. Filmiarhiivi abiga on 
võimalik vaadata kaadreid sellest, kuidas 
1930ndatel valmis Postimees. 
www.pressimuuseum.ee

• 1. detsembril toimub Tartu Genialistide klubis filmiöö Sleepwalkers’i 
programmiga. www.poff.ee

• 1. detsembrist saab kolme Kagu-Eesti maakonda haaranud külastusmängu 
„Muhedad elamused Eestimaa lõunaservas“ raames valminud kauneid pilte 
nautida kodulehel www.visitvoru.ee/?id=5920. Sel aastal osutus parimaks Veljo 
Laugamõts, enim talverõõmusid jäädvustanud oli Kristel Plakso. 

• 3.-5. detsembrini saavad tartlased osa Tartu jõululaadast, mis pakub head 
võimalust veeta meeldivalt aega ning soetada jõuluvana kingikotti toredaid 
kingitusi. kultuuriaken.tartu.ee/?event=1287583333



• 4. detsembril ei jõua Jõgeval ära imestada, mida kõike puust 
teha saab! Külmalinn Jõgeva Puupäev-Jõululaadal müüakse 
kõike – puulusikast tünnisaunani. Lisaks käsitööesemed villast, 
linast, nahast. Peaesinejaks on Kihnu Virve pereansambel. 
www.jogevakultuurikeskus.ee

• 4.-5. detsembril koguneb 
Tartusse suurem hulk 
jõuluva-nasid, et tähistada X 
Jõulu-vanade Konverentsi. 
Jõuluvanade konverentsi 
korralda-takse juba alates 
2000. aastast, kui jõulukuu 
alguses saavad kokku 
Eestimaa jõulutaadid, 

-memmed ja päkapikud.

• 9. detsembril arutletakse turismi teadlikkus- 
ja koolitus-programmi raames toimuval seminaril „Venemaa turistide rekordiline 
kasv – kas juhus? Kuidas edasi?“ selle üle, kas Venemaa turistide voolu kasvus 
Eestisse on midagi erakordset ning kas me teame, miks see nii on? www.eas.ee

• 9. detsembril antakse Tartu Konverentsisaadiku aastalõpu ürituse raames 
ülevaade senitehtust ning 2011. aasta plaanidest. Saadikutunnistused antakse 
esimesele 75le Tartu Konverentsisaadikule.

• 9.-10. detsembril oodatakse organisatsioone ning maakondade ettevõtjaid 
Tallinna Ülikooli II rahvusvahelisele turismihariduse konverentsile „Turism, haridus 
ja pärimuskultuur: ühendussilla loomine“. www.turismihariduskonverents.eu

• 10. detsembril toimub Jõululaat Värska Kultuurikeskuses. Müügil kaubad, mida 
saab pista kingikotti ja millega sobib ehtida kuuske. kultuurikeskus@verska.ee

• 11. detsembril peab jõululaata ka Mustvee. Oma kaupa pakuvad erinevad 
käsitöömeistrid alustades erinevatest toitudest pühadelauale ja lõpetades 
erinevate esemetega, mida panna jõuluvana kingikotti. Info tel: 7726 285

• 11. detsembril kaubeldakse Voore Aktiviseerimiskeskuse laadal ja Jõulumaal 
kõigega, mis seondub jõuludega (käsitöö, omatoodang jne). Avatud on päkapikkude 
jõulukojad, kus saab ise meisterdad, uusi nippe õppida ja lõbusalt aega veeta! 
www.aktivkeskus.ee

• 11. detsembril peetakse Võrus linna jõulukuuse juures Jõululaata, laadakülalised 
saavad nautida ja kaasa osta talu- ja aiasaadusi, suitsuliha, hapukapsast ja vorsti, 
mett, moose, hoidiseid ja maiustusi. Kohal on ka käsitöötoodang jõulukingitusteks. 
www.voru.ee



• 11. detsembril peetakse Põltsamaa Kultuurikeskuses aga jõuluaegset käsitöölaata. 
XII Käsitöölaadal on müügiks ehe ja eestimaine käsitöö, lastele on avatud 
multifilmituba, ka saavad kõik osaleda erinevates töötubades. www.teokoda.ee

• 12. detsembril aga süütab peapiiskop Andres Põder Jõgeva linna jõulukuusel III 
advendiküünla ning kuulutab jõulurahu kogu Eestile. Peaesineja Tõnis Mägi. www.
jogevakultuurikeskus.ee

• 17.-20. detsembrini külastab Tartut Vene telekanali TKT-TDK telesaate Big World 
filmigrupp, kes filmib jõulueelset Tartut. Saade läheb eetrisse 2011. aasta jõulude 
eel.

• 18. detsembril saab Varbuse Muusikamõisas Magusa Postitee näitus-müügi 
ja konkursi Kuldne maius 2010 raames suu magusaks! Järgmisel päeval toimub 
samas ka Nigadi-Nagadi Näärilaat. 

• 18.-19. detsembril peetakse Viljandi Pärimusmuusika Aidas kodukäsitöömessi.

• 21.-22. detsembril võtab Otepää vastu Talvepealinna tiitli, mida tähistatakse 
vääriliselt: talveturg kultuurikeskuse pargis, talveetendus, parvepoisid ja 
tantsupidu. Öösel kell 01.38 võetakse Tehvandil öiste suusahüpetega vastu talv. 

 
Küla külas – võluv Saunamaa

Võrumaale Nogo külla 
tekkis eelmise aasta 
sügisel veel üks küla, 
mis kõige ehtsamaid 
saunamõnusid pakub. 

„See peaks olema koht, 
kus saaks erinevaid sau-
nasid proovida, niiöelda 
saunaküla,“ selgitab Sau-

namaa olemust selle peremees Erki Pehter. Praegu ootab Saunamaal külalisi 4 
sauna, veel kaks on kohe valmimas. Erki sõnul peaks saunaküla andma võimaluse 
saunatada erinevates saunades nii, et selleks kuhugi kaugele rändama ei pea; kus 
kõik üheskoos asub. Aasta tagasi, kui valmis esimene – koobassaun –, lükkaski ta  
Saunamaa käima mõttega teha midagi erilist, mida mujalt ei leia. 



Alguse sai kõik sellest, kui Erki vanavanemate kodu Võrumaal tühjaks jäi. Tuli 
otsustada, mida sellega teha. „On ju kole vaadata, kuidas vana talu laguneb.“ Erki 
enda kogemus (tal on Saaremaal ka väike puhkemaja) ütleb, et tänapäeval vaid 
majutusega maakohas elatist ei teeni. „Neid (kodu)majutusi on nii palju, et pole 
mõtet pakkuda seda, mis kõigil olemas on,“ selgitab ta, lisades, et nii sise- kui 
välisturist ootab täiskomplekti – aktiivne puhkus, toit jne ja sinna juurde majutus. 
Algselt plaaniti vanasse tallu lastele eesti muinasjuttude põhine teemapark teha, 
ent sellest ei saanud asja. Siis aga käis mees külas sõbral, kel oli 3 eri liiki sauna. 
„Proovisime need kõik õhtul läbi ja hommikuks oli idee valmis – teha saunamaa,“ 
ütleb Erki. Järgnesid pikad tunnid raamatukogudes ning internetis, et saunakülla 
ikka vaid autentsed ja ehedad saunad kerkiksid. Erkil on nimelt auahne plaan 
Saunamaale kõik maailma erinevad saunaliigid püsti panna. 

Saunamaa ja selle saunaküla on üsna haruldane ettevõtmine, midagi samalaadset 
on Eestis küll veel, ent pigem Tallinna ümbruses. Erki Pehteri teada on saunakülad 
veel Venemaal ning Soomes, kus asub Saunamaale kõige ligilähedasem, millest 
Erki ka malli võttis – Muurame saunaküla. „Kahjuks internetist Muuramet peaaegu 
ei leia, aga tõelisel saunahuvilisel soovitan küll seal ära käia,“ ütleb Erki, jagades ka 
haruldast linki: www.muurame.fi/fi/muuramen_saunakyla. 

Muurame saunaküla sai alguse 1980ndail, kui üks mees seal 27 suitsusauna üle 
Soome kokku kogus ning saunamuuseumigi püsti lõi. Erki meenutab: „Ma käisin 
seal eelmisel aastal, siis oli 25 sauna veel alles – üks oli lagunenud ja teine maha 
põlenud. Kahjuks vist Muurames keegi enam asjaga ei tegele, sest muru on 
niitmata, saunauksed eest tõstetud ...“ Samas oli Soomes-käik väga kasulik, sest 
sealt sai Erki oma ideele täiendust: „Käisin terve päev ringi, kirjutasin kõik üles, 
pildistasin ja uurisin.“

Praegu ootavad Saunamaal külalisi 
koobassaun, kus vanad eestlased 
leili võtsid, eesti saun (1967. aastast, 
niiske ja lahja leiliga), soome saun 
(tugevama leiliga ning kuivem) ning 
Jaapani päritolu kümblustünn. Eesti 
suitsusaun, mis ehitatud 1800ndate 
lõpus, saab valmis uueks aastaks – 
tegemist vajavad veel vaid keris, lagi 
ja iludetailid. Kohe valmib ka indiaani 

saun, mille eestlased Erki arvates küll välja naeravad, sest kõva leili indiaani saunast 
ei saa. See on tingitud kütmisviisist: õuel köetakse 10-12 suurt kivi kuumaks ja 
tassitakse sisse. 

Majutuskohti tuleb Saunamaale peale ehitustööde lõppu juurde, hetkel saab 
talve nautida sviidis ning 3ses lisavooditega toas. Talvel majutab Saunamaa kuni 
10 külalist (koos lisavooditega), kevadel lisandub 10 aastaringset voodikohta ning 
suvel saab ööbida ka 19. sajandil ehitatud 14kohalises aidas. 

Saunamaa külastajate statistikat tuleb veel oodata, sest suuremalt on saunatatud 
vaid ühe suve ning talve jagu. „Arvan, et talv oli nõrgem, sest keegi ei teadnud 
meist veel,“ ütleb Erki. „Praegu aga tundub, et päringuid tehakse rohkem kui samal 
ajal aasta tagasi.“ 95% saunakülas käinutest on küll eestlased, ent huvi on suur, 
suisa Araabiast on saunu nautima tuldud. „Kodulehe statistika viitab sellele, et 



võiksime aktiivselt ka välisturule liikuda, lisaks eestlastele on suur huvi Soomest ja 
Saksamaalt. Peame lihtsalt oma asja sisse töötama,“ nendib peremees. Praegu aga, 
talve ja jõulude lähenedes, oodatakse nädalalõppudeks just väikeseid seltskondi 
ning peresid.

Aga millisest saunast siis kõige kuumema leili kätte saab? 
„Saunas ei peaks käima võistlemas, see on mõnulemise 
koht,“ pareerib Erki. „Käisin Soomes leiliviskamise 
MMil, kus üks võistlejaist suri ja teine pikalt koomas 
oli. See on ehe näide sellest, et saunaskäimisest 
on tehtud ekstreemsport, mida mõnuga enam 
kuidagipidi ei seosta.“ Saunadest soovitab 
Erki näiteks vene sauna, mis algab 75-85 
kraadi juures, on mõnusalt niiske ja lubab 
kauem laval istuda. „Kes siiski kõvemat leili 
tahab, sellele soovitan koobassauna. Ma 
sain sealt ükskord ise 135 kraadi kätte! Aga 
see on hoopis teine teema, me istusime täiesti 
vabalt sees – suitsulõhn, koopa muldseinad jne.“ 
20-aastase elueaga koobassauna ehitas Erki vanadest 
saunaraamatutest saadud jooniste põhjal. Täpselt sellise, nagu 
need Eesti ajal olid – samblast, puitlattidest ning mullast, pesemisega kõrvalasuvas 
püstkojas. Saunaraamatute piibliks peab mees aga Tamara Habichti „Eesti sauna“.

Omal ajal populaarse kilesauna tagamaid oskab Erki samuti avada: „See tekkis 
1960-70ndail, sovhoosiaegadel, kui rahvas käis pikalt, päevade kaupa heinal ja vilja 
koristamas ning vahepeal koju ei saanud. Kile oli odav kaup, seda sai hõlpsalt kätte 
ning kilesauna oli lihtne teha.“ Ent kilesaun tasub praegugi üles panna – pooleldi 
läbipaistvana ja valgusega mängides on see ju väga romantiline! Eriti talvisel ajal.

Saunamaa pole veel kaugeltki valmis. „Mul on kindel nägemus – tahan siia ehitada 
umbes 25 erinevat sauna. Juurde veel hooajalised saunad, näiteks jääsaun ja 
lumesaun. Aga see sõltub meie talvedest,“ avab Erki Pehter veidi kulissidetaguseid, 
mängides õrnalt ka saunalaada korraldamise ideega.

Hüva leili!
www.saunamaa.ee 
 

Kunstnikuhingede kohtumispaik –  
Sänna kultuurimõis

Ühel ilusal vihmasel novembripäeval käisin ma 
Sänna Kultuurimõisas Võrumaal, Rõuge vallas, 
et kohtuda Sänna Kultuurimõisa projektijuhtide 
Kadi ning Hendrik Noorega ja uurida neilt, mis 
see kultuurimõis õieti on. 

Kadi, kes on õppinud noorsootööd 
ning kultuurikorraldust, sai aasta tagasi 
pakkumise tulla Sännasse ja hakata juhtima 
seal kultuurimõisa projekti. Hendrik, kes 
tüürimehena merd sõitnud, on samuti 
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... jõuluajal ei tohtinud 

öösiti valgus toas 

kustuda. Pidi ka jälgima, 

et aknad oleksid tihedalt 
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 7, 9 või 12 korda, siis on inimesel 

uuel aastal jõudu, jaksu 
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õnnistatud ja tal pole 

leivapuudust. 



kunstnikuhing, nii et pakkumine midagi taolist üles ehitada oli mõlemale väga 
ahvatlev. Seda enam, et senine elu oli juba mõnda aega rutiinne olnud. Nii et 
mida rohkem nad mõtlesid, seda selgemaks sai, et just seda muutust nad oma 
ellu tahavadki. Nüüd elavad Kadi ja Hendrik mõisas koos oma kahe lapse ning 
vabatahtlike, lätlanna Ieva ning hispaanlanna Elenaga.

1586. aastal ehitatud Sänna mõisa (mis nüüd juba aasta jagu Sänna Kultuurimõisa 
nime kannab) põhieesmärk on kultuuri- ning loometegevuseks soodsa keskkonna 
rajamine ja selle hoidmine. See tähendab kaht võrdset suunda mõisa tegevuses: 
kestvaks loometööks vajaliku, inspireeriva ja rahuliku keskkonna hoidmine 
kunstiresidentidele ning nende loomingu eksponeerimine koos külalisesitustega. 
Et kultuurimõisa iseloomustab avatus, siis toimuvad siin kõrvuti erialaste avatud 
ateljeede, töötubade, kursuste, seminaride ja koolitustega ka kontserdid, 
teatrietendused, filmiõhtud ja peod. Publikukski on oodatud nii majalised kui 
külalised lähikonnast, mujalt Eestist ja välismaalt. Tallinna Polümeri ja Tartu Noor 
Eesti Loomekeskusega ühte kultuuritehaste võrgustikku kuuluv Sänna Kultuurimõis 
niiöelda „toodab“ kultuuri. 

Algus polnud aga lihtne. Et mõis oli vana ja väga halvas seisus, peeti esimesed 
õpitoad ja sündmused hoopis õues. Tasapisi hakati hoonet ja ruume erinevate 
projektide najal üles kõpitsema, nii et nüüd saab seal juba õige mitmetes 
ruumides tegevusi läbi viia – valikut muidugi on, sest ruume on Hendriku sõnul 
mõisas loendamatul hulgal ja need alles hakkavad oma uute elanikega rääkima. 
Külaelanikud ei teadnud algul, kuidas uusi tuuli toovaid noori vastu võtta. Nüüdseks 
on aru saadud, et muuseas tehakse mõis korda ja ka sündmusi toimub Sännas 
nüüd oluliselt rohkem kui enne.

Kultuurimõisa elanikud hindavad kõrgelt vanast (teistmoodi) uue tegemist, ehedust, 
öko-mõtteviisi (paar päeva enne mu küllatulekut võtsid Kadi ja Hendrik endale 
näiteks 4 kitse) ning seda, et kui mõni hea idee tuleb, siis tuleb see lihtsalt teoks 
teha. Ja keskkonnasõbralikult. Õpitoad, mida mõisas läbi viiakse, on selle imeheaks 
näiteks: ebru (15. sajandil Türgis tekkinud tilgatehnika), vanast elektroonikast 
ehete meisterdamine, siidimaalimine, trühvlite valmistamine, kangastelgedel 
kudumine, meditatsioonitoolide ehitamine, loov kirjutamine ning puitakende ja 
-uste renoveerimine. Ent ka permakultuuri, keraamika, maalikunsti, puuvõrades 
asuvate puuonnide, paberkrohvi ja lambi õpitoad, kirjandus- ning kunstihommikud 
lastele, nukuteatripäev, jooga- ja meditatsiooniõhtud, wabi-sabi (Jaapanist püsitu 
ilu esteetika), valgusinstallatsioonid, tänavatsirkus jne. Hiljuti avasid Kadi ja Hendrik 
ka puutöökoja. 

Eriliselt meeldis mulle aga 
kultuurimõisa velokuur. 
Nimelt kogus kultuurimõis 
suve lõpus Rattafestivali 
raames vallast kõik vanad 
jalgrattad ning nende jupid 
kokku ja kutsus Riiast kohale 
rattameisterdamisrühmituse 
„Apocalyptic riders“ metalli-
kunstnikud, kes siin vanadest 
ratastest uute tegemist 
õpetasid. Tulemus? Sänna 
Kultuurimõisa velokuuris on 



nüüd terve hulk väga põnevaid ja unikaalseid jalgrattaid, mida niisama naljalt oma 
kuurialusest juba ei leia. Selles, et need jalgrattad ka sõidavad, saab veenduda siin: 
www.youtube.com/watch?v=gDWoQh_G9LE!

Hendrik selgitas kirevate õpitubade teket sellega, et niipea, kui mingi õpitoa 
järele nõudlus tekib, selline õpituba ka tehakse. Ja kui endal oskustest puudu 
jääb, leitakse õpetaja kas kunstnike või külaelanike seast. Siinkohal tuleb väga 
jõuliselt mängu kunstnike residentuur. Residentuur annab kunstnikele võimaluse 
tegeleda oma loometööga nii, et nad ei pea muretsema argiste asjade pärast. 
Olenevalt residentuuriprogrammi „tugevusest“ on loovisikule tagatud nii 
elamispind, loometingimused, taskuraha, honorar kui ka muud hüved. Kuna Sänna 
Kultuurimõisas veel programmi välja töötatakse, siis on siinsed loovisikud osaliselt 
ka vabatahtlikud, lüües kaasa kultuurimõisa kogukonnale olulistes tegemistes.

Alates järgmisest suvest ootab kultuurimõisa külalisi, eriti 
kooliealisi, veel üks põnev asi. Nimelt vaatles Hendrik 
merd sõites sageli tähti ja kultuurimõisa juurde 
asudes kirjutas ta kohe projekti, et mõisa juurde 
päikesesüsteemi matkarada ehitada. Oma koha 
leiavad 6,5 kilomeetrisel rajal nii Merkuur, 
Veenus, Maa kui ka teised planeedid, kõrgele 
mäe otsa saab Sänna mõis aga suisa isikliku 
päikese. 

Sänna Kultuurimõisas saavad kunsti- ja 
kultuurilembesed lisaks õpitubadele, mis 
aina mitmekesistuvad, mõistagi ka ööbida, 
süüa, Pärlijõe kaldail ja mõisapargis jalutada, 
suitsusaunas käia, kümblustünnis mõnuleda ja teha 
kõike seda, mis tõeliselt nutikate ja ainulaadsete loovmõtete 
väljameelitamiseks vajalik. Ka kandi ürgne loodus soosib iseenda ülesleidmist. 
Tulevikus, nii 5-10 aasta pärast peaks kultuurimõis Hendriku nägemuses olema 
isemajandav, mitmekihiline ja eriline kunstimeelsete kohtumispaik, kus au sees 
on taaskasutus ja ökoloogiline mõtteviis, kus toimub rohkelt sündmusi ja kus ka 
residentuuriprogramm on juured sügavale maasse ajanud. Tegelikult, arvestades 
seda, kui hästi on Sänna Kultuurimõis end kõigest aastaga tõestanud ja kui palju teha 
jõudnud, olen veendunud, et see tulevikunägemus saab õige pea tegelikkuseks.

Ja ongi minu aeg Sännas seekord ümber saanud. Kuid mitte kauaks. Plaanin sõna 
Sännas leviva loovusturismi kohta levitada (suust suhu, nagu kultuurimõisale 
kombeks ja loogilinegi), sõbrad kaasa meelitada ja siia peatselt tagasi tulla!

www.kultuurimois.kultuuritehas.ee
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Mida tulevik toob?
 
Suurtele ja väikestele päkapikkudele

• 1.-16. detsembril tähistatakse jõule 
Olustvere mõisas (vankri või saanisõit, 
loomade vaatamine, paitamine, söötmine, 
puuhobuste, linnu- ning loomatopiste 
näituse külastamine, tegevused 
keraamikakojas, lossiekskursioon ja 
jõuluetendus jõuluvanaga, pidulik 
jõululõuna mõisas). www.olustveremois.
ee

• 3.-4. detsembril, 10.-11. detsembril, 17.-
19. detsembril ning 25. detsembril ootab 
lapsi Haanjamehe talu Talvemaa: rada, 
mängud ja võistlused, meisterdamistuba 
ja muinasjutu miniteater. www.kubija.ee/
haanjamehetalu

• 3.-26. detsembrini saab Vudila 
Jõulumaal kohtuda Vudila linnu 
ja loomaperega, meisterdada ja 
mängida päkapikkudega, vaadata ja 
kuulata jõulumuinasjuttu, kohtuda 
jõuluvanaga, valada jõuluõnne, lisaks 
saanisõit ja jõuluroad. www.vudila.ee

• 4. detsembril saada lapsed muuseumisse! Jõulukuine ettevõtmine “Lapsed 
muuseumisse!” on mõeldud nii lastele kui lastega peredele. Seekord on eriline 
rõhk meie rahvakultuuri detailidel. Muistsed jutud, laulud ja rahvalikud mängud, 
käsitöö ja vööpaelte punumine. www.bettimuuseum.ee

• 4., 11. ja 18. detsembril saab Põlva Talurahvamuuseumis ronida Jõulupööningule, 
mis on avatud meisterdamiseks, mängimiseks, laulmiseks ja jutustamiseks. Kes 
ei taha ise kaasa lüüa, võib niisama pealt vaadata-kuulata. Peale pööningu saab 
külastada ka pühadeootel muuseumimaju ning mõnusa ilma korral õues mängida. 
Registreeru muuseum@polvamaa.ee!

• 6.-22. detsembrini saab keskaja hõngu nautida Viljandis Bonifatiuse Gildis. Päev 
algab õdusa vestlusringiga jõuludest, jõulupühade ajaloost ja traditsioonidest 
keskajast tänapäevani. Edasi ootavad meistrid kingivalmistamise töötubades, kus 
saab teha nahast või pärlitest ehet, klaasist väikse aknakaunistuse, valmistada seepi 
või küünalt või teha ise tore puidust linnu söögimaja. Ka mängitakse keskaegseid 
mänge ning peetakse vibulaskmisvõistlus. Etteregistreerimine bonifatiusegild@
gmail.com

• 6., 7., 8. ja 9. detsembril tuleks aga 
käia Jõulumaa Kalevipoja kojas, kus 
saab tutvuda Jõulumaa asukatega. 
Süüakse suppi, meisterdatakse koos 
jõuluteemalisi ehteid, õpitakse 
tundma Eesti elusloodust kogenud 
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looduskoolitaja Vahur Sepa käe all, lõpetuseks energiasüst Jõulumaa taksoga. 
www.kalevipojakoda.ee

• 7.-9. detsembril on kõik osalema Põlva Talurahvamuuseumi jõuluprogrammis 
Jõululood Karilatsis, mis viib külastaja möödaniku jõuludesse: talupere jõulueelsed 
toimetused rehetares, jõululeib ja jõulumängud õlgedes. Koolimajas saab hariva 
ülevaaate jõuludest-nääridest Eestimaal läbi aegade. Mõnusa ilmaga on õues 
võimalik mängida õuemänge. Põneval pööningul aga tekitada ise jõulumeeleolu, 
s.t laulda, jutustada, meisterdada. Muuseum ootab külla lasteaia- ja koolilapsi, 
aga ka rõõmsameelseid täiskasvanuid. Vajalik on eelregistreerimine muuseum@
polvamaa.ee. 

• 7.-11. detsembrini oodatakse 
Seto Talumuuseumis Värskas 
programmi „Jõulude ootel“ 
raames ärevusega pühi! Info 
info@setomuuseum.ee.

• 7.-19. detsembrini kutsuvad 
Päkapikumaa ja Jõgeva 
jõuluvõlumaa kõiki endale külla! 
www.jogevakultuurikeskus.ee 

• 9., 10., 13.-17. ning 20.-21. detsembril saab aja maha võtta Paunveres. Jõulud 
Paunveres tulevad koos veskis- ja kirikuskäiguga, muidugi valatakse ka lõkke juures 
õnnetina ja mängitakse lõbusaid rahvamänge! www.palmuseum.ee

• 9.-12. detsembrini on Mõniste päkapikkudel kibekiired tööpäevad. Et kõik 
laabuks, on Mõniste Päkapikumaale tööle võetud erinevad ametimehed, kes 
peaksid oma tegemistega päkapikkudele abiks olema. Kahjuks ei ole kõik läinud 
plaanipäraselt: jõuluvanal pole korralikku saani, piparkoogid on väikesed ja mõrud 
ning päkapikkude riided nõgised. Nurinat arvesse võttes otsustasid päkapikud 
vaatama minna, mis õigupoolest toimumas on ja kutsuvad sindki kaasa. www.hot.
ee/monistem/pakamaa.htm

• 9.-20. detsembrini on kõik 
lapsed ja lapsemeelsed oodatud 
Pokumaale, kus Pintselsabad 
toimetamas on. Koos Nutsa 
ja Tutsaga rännatakse All-
Pintselvaaniasse, et luua 
sealgi pühade meeleolu. Anna 
enda tulekust teada info@
pokumaa.ee.

• 14.-19. detsembrini on 
sõidus Eesti Maanteemuuseumi 

„Jõulumaa-jõulutee“. Räägitakse liikumisest vanal ajal, taliteedest ja taliteede 
märgistusest, vaadatakse oma silmaga lumeväravaid ja filmi eriti lumistest teedest. 
Igaüks saab endale autosse või riidekappi riputamiseks meisterdada mõnusa 
jõuluhõngulise lõhnakuuse. Mõistagi ei puudu programmist saanisõit ja muud 
toredad tegemised. muuseum.mnt.ee



• 15.-16. detsembril korralda-
takse Mooste mõisas juba 
seitsmendat korda Lõuna-
Eesti laste jõulumaad „Jõulud 
Mõisas“. Igal täistunnil saab 
alguse eelregistreeritud ringkäik. 
Käiakse sepikojas, villakojas 
ja folgikojas, ringkäik lõpeb 
kohtumisega jõuluvanaga. 
Registreeru tel: 5117848

• 24. detsembril võtab Jõgeva-
jõul kodus, Jõgeva Kultuurikeskuse Jõuluvana toas vastu külalisi. Mine ka! 
www.jogevakultuurikeskus.ee 

• Detsembrikuus ootab suuri ja väikeseid ka Taevaskoja Salamaa Talvemaa: 
„Pütilauasõit”, osavusssõit tõukekelkudega, laternatunnel, jäähoki Eesti moodi, 
lumejalgpall ehk kadaajamine, tritsuväli Salamaa nõiduslikul tiigil, lumest euroküla 
ja palju muid põnevaid tegemisi. www.salamaa.ee

• 6. jaanuarini toimetatakse jõulutoimetusi Hellenurme vesiveskil, kui nisu 
jahvatatakse ning tuleroose valmistatakse. Hiljem jõuluorienteerutakse ning 
saab ka sauna minna. Avastamist väärib ka Hellenurme Võlumuinasjutumaa!  
www.veskimuuseum.ee

• Jõulukuud saab imetleda ka 
lumisel Võrumaal, Haanja kuplite 
vahel Vaskna turismitalus. Sealt 
ei puudu jõuluaskeldused koos 
jõululõhnade ja jõuluvanaga, oodatud 
on külalised, kes veel natuke usuvad 
jõulumuinasjuttu ilusa looduse 
rüpes. Pakettide „Jõuluootus“ ning 
„Jõulupidu“ raames saab päkapikke 
otsida, päkapikunäitust külastada, 

kingitusi meisterdada, jõululaule laulda ja veel paljut muudki teha. Uuri lähemalt 
www.vaskna.ee! 

Jõulumuusika ning tants ja trall

• 4., 10., 11. ning 18. detsembril ootab Leigo romantikuid jõulukontserditele. Naudi 
küünlavalgust, head sööki ja kaunist muusikat väga heade Eesti artistide 
esituses. www.leigo.ee 

• 14.-16. detsembril jutustatakse Pärimusmuusika Aidas muinasjutte koos 
muusikaga. www.folk.ee/et/Sundmused

• 16. detsembril saab head klassikalist muusikat kuulata Valga muusikakoolis, kui 
F. Chopin: 200 raames toimub Tanel Joametsa klaveriõhtu.

• 21. detsembril naudi sütelkõndi! Pööripäevad on inimestele alati olnud tähtsad. 
Oluline on muutus, puhastumine, valmistumine uueks. Võimalus osa saada 



pööripäeva tuleriitusest. Ühiselt valmistatud tuleriidast küpseb Viia-Jaani talus 
Põlvamaal hõõguv sütevaip, mis on uuenemise ja puhastumise sümboliks. www.
tuletee.ee

• 26. detsembril tasub end kostitada hea muusikaga. Jõgeva Muusikakoolis 
esinevad Kadri Tegelmann (mezzosopran) ja Jaanika Rand-Sirp (klaver) kontserdiga 
„Robert Schumann 200: Mälestus Sinust elab edasi mu lauludes“. 
www.kultuuri.net/n/jogeva/?op=events&cat=&id=74159&seldate=2010-12-20 

• 31. detsembril saab Suure Munamäe vaatetorni jalamil vana aastat muusika, 
tantsu ja ilutulestikuga ära saata. Pidu jätkub Haanja Rahvamajas. www.visitvoru.
ee/?id=75

• 31. detsembril korraldab Pärimusmuusika Ait aastavahetuse peo, muusikat 
mängib ans. Untsakad. www.folk.ee/et/Sundmused&nID=934
vahekäikude vahel maas on present, millel hõrgutised, ja jutustate omavahel!
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