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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED
1. mail kell 11.00 matkamaraton
Traditsiooniliselt kutsume teid taas Elva puhkepiirkonda avastama maratoni vormis.
1.mail kell 11.00
Koguneme Elva Kultuurikeskuse juurde
Sel aastal võtame ette teekonna Elva jõe ürgoru matkarajal.
Tule kohale veidi varem, et jõuaksid rahulikult registreeruda.
Raja pikkus ~20 km.
Matka lõpus oleme taas Elva Kultuurikeskusese juures, sööme suppi, loosime õnne ning tõmbame päevale joone alla.
Korraldavad: Elva Kultuurikeskus ja VVV SA.
18. mail kell 12.00 perepäev Kaladest
Toimub praktiline kalapüük Elva jõel, õpime kalaliike, seda, kuidas kala püüda ja teeme kalasuppi.
Kogunemiskoht Vapramäe Loodusmaja, Vissi küla, Nõo vald)
Võimalusel võtke kaasa oma kalapüügivahendid. Riietus ja jalanõud valige vastavalt ilmale.
Vajalik eelregistreerimine Rein Kiiman, asarum@hot.ee, 56451150
Toetavad: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Registreerime VVV laste looduslaagrisse 25.-28. juunil
Kutsume loodushuvilisi lapsi laagrisse! Matkame, seikleme, meisterdame, püüame kala ja
tunneme rõõmu õues olemisest.
Tegemist päevase laagriga, kus ühel korral ööbime Peipsi järve piirkonnas. Laager on
osavõtutasuga.
Registreerimine avatud internetis www.vvvs.ee kohtade täitumiseni.
Lisainfo: 5254172, triinu@vvvs.ee
Kalapüügipäevi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Alustame registreerimist vvv kanuumatkale 1. juunil
Korraldame VVV matkasarja raames kanuumatka, matk on osavõtutasuga.
Huvilistel palume registreerida internetis: www.vvvs.ee.
Info: triinu@vvvs.ee, 5254172
Kanuumatka läbiviimist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, A.Le. Coq ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sa.
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VVV TEGEVUSED
22. aprillil toimusid Vapramäe Loodusmajas koolivaheaja tegevuspäevad
22. aprillil veetsime mõnusa kevadpäeva koolivaheaega veetma tulnud lastega. Alustasime toiduvalmistamisega:
valmisid lihapallid ja õunakook. Õhtupoole käisime metsamatkal, kuulasime lindusid ja uurisime millised puud on
pungad avanud. Lõpetuseks valmistasime „murupea“, mida igaüks oma soovi kohaselt kujundada ja kaunistada sai.
Koolivaheaja päevadel osales 11-21 last, osalejate arv jagunes pea võrdselt Nõo valla, Elva valla ja Tartu linna laste
vahel.

23.-24. Aprillil toimusid kalapüügi teabepäevad
23. aprill korraldasime kalapüügipäeva Meeril.Oli erakordselt ilus ja soe päev, lisaks võttis ka kala hästi. Viidikarohkus
tekitas hasartset püügirõõmu. Viidikas on hõrgu lihaga kala, kuid kuna ta ei kannata muljumist ja kaotab seetõttu palju
oma välimusest, siis teda kaubandusest osta ei saa. Lapsed võtsid omapüütud kalad korralikult kaasa, arvata võib, et nii
mõnigi kass sai sel õhtul korraliku kõhutäe.
Kalapüüdjatega koos valmistasime ka heeringa-kartuli hautist ja küpsetasime lõkkel õunu.
24. aprillil püüdsime kala Peedul. Ilm oli veelgi soojem kui eelmisel päeval, mistõttu nii kalad kui kalapüüdjad olid veidi
loiumad. Saak oli väiksem kui eelmisel päeval, seevastu saime lisaks viidikatele ka särgesid ja mõned ahvenad.
Õppisime kalu määrama ja sõbralikult püügikohti jagama, sest näha oli, et püügikohtadest olenes ka saak.
Kalapüügipäevi toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

23.aprilli 2019 kalapäev

24.aprilli 2019 kalapäev

25. aprillil toimus VVV seenioride loodusakadeemia
Seenioride Loodusakadeemia toimus sel korral väljasõiduna. Alustasime Rõhu katseaiast, kus Maaülikooli professori
Kadri Karp’i juhendamisel toimus ringkäik aiandis. Vaatasime, õppisime ja katsetasime õunapuude lõikamist. Saime
võrrelda vanemate ja nooremate õunapuude lõikamist, teada mis on rõngasoks, kuidas kujundada õunapuu võra.
Lisaks vaatasime üle viinamarjaistanduse, õppisime eristama emas- ja isasastelpaju taime, uurisime mustsõstarde ja
kultuurmustikate lõikamisviise. Päeva lõpetasime Maaüikooli Mahekeskuses kordava loenguosana. Kuna toimus
selleaastane viimane kokkusaamine, jagasime tunnistused osavõtnutele ja lõpetasime pidulikult tordisöömisega. Sel
aastal lõpetas 32 õppurit. Akadeemia läbiviimist toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Elva valla osavõtjate
osalemist Elva Vallavalitsus.

27. aprillil toimus VVV õppepäev lindudest
27. aprilli erakordselt sooja nädala lõppedes kogunes hulk huvilisi Vapramäe Loodusmaja juurde. Algas õppepäev
lindudest. Õppepäeva viis läbi Külli Kalamees-Pani. Kohe loodusmaja juures laulis õige mitu liiki: punarind, metsvint,
laulurästas, musträstas. Ilm oli super ilus ja linnud rõõmas tujus, lauldi küll korraga, kuid juhendaja Külli oskas suunata
õiget liiki eristama. Õppekäik sai teoks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sa
toetusele.
30. aprillil toimus teabepäev kaladest VVV laste loodusakadeemia õpilastele
Kalapäeva viisime läbi Elva jõe ääres, juhendas Lõuna-Eesti kalandusklubi esinaine Lea Saar. Osales 23 last, Nõo ja
Elva vallast.
Õpilaste loodusakadeemia toimumist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu. Kalapäeva toimumist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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VVV LOODUSÕPE

VVV aprillikuu programmid
Aprillikuus korraldasime 35 loodusõppeprogrammi teemadel: kobras, tunnetusprogramm,
oravapraogramm, kus on elu säästlikum ja mõistlikum, taastuvenergia, orienteerumine, kevad,
pärandkultuur, seljakott, ilm, linnud, muld, muusika looduses.
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.

______________________________________________
VVV rahastatud projektid ja lõppenud projektid

______________________________________________
Uusi projekte ei lisandunud.

_______________________________________________________________________________
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.

______________________________________________

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.

