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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED
15.juunil kell 11.00 õppepäev taimedest
Ootame matkale kõiki neid, kes soovivad selgemaks saada suvised metsa ja aasataimed.
Taimi tutvustab bioloog Elle Roosaluste.
Koguneme Tartumaa Tervisespordikeskuse parklas 10.45.
Retk kestab kuni 3 tundi.
Õppepäev on tasuta. Toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA
Registreeri: triinu@vvvs.ee, 5254172
29. juunil kell 11.00 matkapäev „Põnnimatk
Ootame väikesele jalutuskäigule 2-4 aastaseid lapsi oma vanematega. Matkame, teeme eakohaseid tegevusi ning
tunneme rõõmu ehedast loodusest. Matk kestab 2 h. Grupi suurus on piiratud.
Retkejuhid Liina Luure ja Anna-Liisa Peterson.
Registreerimine ja lisainfo aadressil annaliisa.peters@gmail.com

Matk toimub VVV SA ettevõtmisel.

Registreerime lapsi VVV kunstilaagrisse 12.-14.august

Laagri ajal ööbivad lapsed kodus. Laager on osalustasuga.
Ootame laagrisse kunstihuvilisi kooliealisi lapsi.
Lisainfo ja registreerimine sihtasutus@vvvs.ee, tel 50 88 359
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VVV TEGEVUSED
1.mail toimus matkamaraton
2019. aasta matkamaraton toimus 1. mail Elva jõe ürgoru matkarajal. Rajal, mis avati VVV poolt juba 17. aastat tagasi,
kuid kuhu nii mõnigi sattus täna esimest korda. Üle sai vaadatud kõik: Illi järved, puhke- ja telkimiskohad, Nõiamaja ja
seiklusrada, vaatetorn ja Ürgoru puhkeplats.
Elva Kultuurikeskusest alguse saanud matkateekond oli lõppkokkuvõtteks veidi üle 20 km pikk. Tänu ilusale ilmale, SA
Elva Kultuuri ja Spordi eestvedamisele ja tublidele matkalistele kulges teekond reipalt ja rõõmsalt.

18. mail kell 12.00 perepäev Kaladest
Kalapäev toimus kuumal kevadpäeval Elva jõe ääres. Pea
kahekümneliikmeline seltskond, suuremaid ja väiksemaid
kalandushuvilisi asusid platsi Meeri puhkekohas. Esialgu sattusid
õnge otsa väiksemad särjed, viidikad.
Veidi aja pärast visati vette veidi sööta ja konksu otsa sattusid
juba suuremad kalad — priskemad särjed ja isegi üks säinas.
Kalasaak tuli kokkuvõttes päris korralik, erti hea kalaõnnega olid
lapsed.
Määrasime saagi ja enne kojuminekut sai veel lõkkel valmistatud
kalasuppi maitsta. Kalapäeva juhendas VVV retkejuht Rein
Kiiman.
Sündmust toetas SA Kekkonnainvesteeringute Keskus.
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VVV LOODUSÕPE

VVV maikuu programmid
Maikuus viisime läbi 82 loodusõppeprogrammi.
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

______________________________________________
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.

