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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED
28. märtsil kell 18.30 loodusõhtu Vapramäe Loodusmajas „Aasta Loom- kobras“
Kopra elu ja tegemisi tutvustab Remek Meel.
Palume kindlasti eelnevalt registreerida meilile sihtasutus@vvvs.ee või sõnumiga telefonil 50 88 359 (Gea)
Loodusõhtu on osalejatele tasuta.
Registreerime, kuni kohti jätkub.
Loodusõhtute läbiviimist toetavad SA KIK ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
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VVV TEGEVUSED
1.Veebruaril käisime Ring FM raadios tutvustamas matkasarja avamatka
2.Veebruaril toimus matkasarja avamatk
VVV matkasari tähistab sel aastal 20.toimumisaastat! Meil on hea meel, et matkasari on nii pikalt toimuda saanud ja
tekkinud on oma fännklubi. Seal aastal osales esimesel matkal 84 inimest. Matk toimus Vitipalus Seikluste rajal, tulla sai
endale sobival kellaajal ja käia läbi nii palju kontrollpunkte kui lusti oli. Kokkuvõtteid tehes selgus, et suur jagu
matkalistest läbis kõik 24 punkti. Vaatamata korralikele lumeoludele kulus keskmiselt aega 1,5-2 h.
Palju tuldi peredega, mitmed kelkudel, üks suuskadel ja ülejäänud jalgsi, noorim -4 kuune läbis teekonna turvahällis
kelgu peal.
Matkasarja teema on inimese ja looduse suhetest, sel korral saadi teadmisi loodusressursside kasutamise kohta.
Matkasarja toimumisele andsid oma panuse paljud head inimesed, eriline tänu Nõo vallale abi eest tee korrashoidmisel.
Parkimine ja sõit lumisel teel toimus seetõttu häireteta.
Matkasarja selleaastased toetajad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, A. Le. Coq ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutus.

8.Veebruaril käisime EPP parneritega Tourest messil

15.veebruaril toimus laste loodusakadeemia
15. veebruaril 2019 käisime VVV loodusakadeemia õpilastega Elva Arbi järve ääres talvisel kalapüügil. Kaladest,
kaladega seonduvast seadusandlusest ja püügikohtadest rääkis Lea Saar Lõuna Eesti kalandusklubist. Peale tubast
osa Vapramäe Loodusmajas, liikusime püügile. Soovijad said endale kirbuõnge, väikese abijõuga saadi augud puuritud

ja püük sai alata. Peibutiseks kasutasime sääsevastseid. Kahjuks sel korral kala keegi kätte ei saanud, ühe koha peal
näkkas päris tihti, kuid kalal õnnestus igal korral minema pääseda. Loodusakadeemia 26-st õpilasest 6 õpilast on Nõo
Põhikoolist. Talvist kalandusteemalist päeva toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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20. veebruaril toimus seenioride loodusakadeemia
Veebruarikuus toimus Vapramäe Loodusmajas loengusari seenioridele teemal „Jooga looduses“, mida viis läbi Anne
Kalvi. Sel korral oli kohal 26 inimest, mahutasime ennast ühte ringi selliselt, et oleks võimalik vabalt ka liigutusi teha.
Loeng oli hästi praktiline, saime nii teoreerilisi teadmisi kui ka ise harjutusi läbi teha. Saime teada
harjutamisvõimalustest, kohtadest, kasulikke teadmisi, soovitusi füüsise lõdvestamiseks ja meele vaigistamiseks.
Loodusakadeemia läbiviimist toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Elva Vallavalitsus. ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutus.

25.-27.veebruaril toimusid koolivaheaja tegevuspäevad
Koolivaheaja tegevuspäevadel osales 33 last piirkonnast. Igale päevale saabus ~20-25 last. Päeva alustasime koos
lõuna valmistamisega: oli tublisid kartulikoorijaid, frikadellimeistreid, lavašipitsa valmistajaid, valmis küpsisekook,
hernesupp ja katsetada sai puupliidil pannkookide küpsetamist. Esimesel päeval käisime õues loodust pildistamas,
valmistasime küünla ja tegime katseid külma-sooja tunnetuse kohta. Rääkisime miks on kasulik kanda salli ja miks ei
soovitata külmunud jäsemeid hõõruda. Teisel päeval saime teada kaladest ja talvisest kalapüügist. Sellest rääkis Lea
Saar Lõuna-Eesti Kalandusklubist. Kolmandal päeval tegelesime vastlapäevaks valmistumisega. Valmistasime ise
puidust nööbi ja proovisime sellest vastlavurri teha, käisime liugu laskmas ning mängisime vastlateemalisi mänge.
Aitäh kõikidele osalejatele, loodame Teiega kohtuda ka aprilli koolivaheajal.
Talvist kalandusteemalist päeva toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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VVV LOODUSÕPE
VVV pakub programmi aasta loom– KOBRAS
Kopraprogrammi ajal liigume kopraradadel, vaatame üle pesakuhilad ja tegutsemisjäljed, katsume nahka, uurime koljut
ja hambaid. Teada saab, millest toitub kobras ning kes on tema vaenlased. Arutleme kopra rolli üle looduses ja
toiduahelas, tema suhetest inimesega. Programmi jooksul toimuvad erinevad õppetegevused ja mängud.
Sobilik 2.-3. või 5.-6. Klassi õpilastele
Toimumiskoht: VVV matkarajal
Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, märts-oktoober
Rühma suurus: 20-25 last
Hind: 150. –eurot
Broneeri matk: triinu@vvvs.ee, 5254172
VVV veebruarikuu programmid
Veebruarikuus korraldasime talvised loomade jälgede tundmaõppimise programme (5 tk) ja
tutvustasime „lumejäneste“ elu (3 tk) lasteaialastele.

ALANUD ON VVV fotokonkurss „Märka mind“
Tähtaeg 01. oktoober 2019
KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses ka väiksemaid elus või eluta looduse elemente. Oluline on,
et see, mida pildistad, nõuab eraldi märkamist või millel on eriline saamislugu.
OSALEDA võivad kõik lastest täiskasvanuteni!

FOTOD saad saata internetis.
Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484
Info telefonil 52 54 172 või triinu@vvvs.ee
Fotokonkursi läbiviimist toetavad Leader Programm, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.
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VVV rahastatud projektid ja lõppenud projektid
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Uusi projekte ei lisandunud.
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VVV temaatilised ja seiklusmatkad, ekskursioonid Elva Puhkepiirkonnas
_______________________________________________________________________________
VVV SA pakub välja mitmeid temaatilisi matku ja seiklusmatkade pakette ning erinevaid huvitavaid võimalusi
looduses nii suurtele kui väikestele tähtpäevade pidamiseks.
Mida kujutavad endast matkapaketid: Loe kilokaloreid, Muistsete eestlaste jaanipäeva jälil või Saatus on nagu
lillkapsapea, mis kasvab võrselt igas suunas, saad teada, kui külastad meie kodulehekülge.
Kui soovid pidada laste sünnipäevapidu looduse keskel, võid tutvuda meie sünnipäevapeode Mereröövlid aarete jahil
või Väikese nõia sünnipäevapidu kirjeldustega.
Uudsena pakume ka mitmeid seiklusi täiskasvanutele, kus teiste seas võib pidada nii aarete kui fotojahti. Romantikat
ihkajatele pakume paketti Laternaga öises metsas.
Kui soovid täpsemalt tutvuda meie matkapakettidega, siis leiad need meie kodulehelt: http://www.vvvs.ee/?219.
Küsi julgesti infot ka telefonilt 5088359.
Kui soovid meie juures sisustada terve päeva, siis marsruudid ja pakkumised leiad meie kodulehelt
http://www.vvvs.ee/?445.
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Liitu meie fännileheküljega: http://www.facebook.com/VVVSA
Kui soovid liituda meie listiga, kuhu saadame uudiseid ja teateid, siis saad seda teha meie kodulehel www.vvvs.ee
Värsket infot meie tegemistest leiad VVV SA kodulehelt www.vvvs.ee
VVV õppeprogrammid leiad meie kodulehelt http://www.vvvs.ee/?214.
VVV matkapaketid leiad meie kodulehelt http://www.vvvs.ee/?219
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on mittetulundusühing,
mis moodustati 1999. aastal. Asutajaliikmed on Nõo, Konguta ja
Palupera vallad, Elva linn, Tartu Maaspordi Liit ja kolm eraisikut.
Hiljem liitus Rõngu vald. Sihtasutuse eesmärk on Vapramäe,
Vellavere ja Elva-Vitipalu maastikukaitsealade baasil kompleksse ja
säästliku majandamisviisi kaudu puhkamisvõimaluste loomine,
arvestades iga kaitseala omapära ja võimalusi.
Sihtasutus
propageerib rohelist mõttelaadi ja loodusvaimsust. Olulisel kohal SA
tegevuses on loodushariduse edendamine piirkonnas.

