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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED 
 

7. septembril kell 11.00 matkapäev „Nutikaga loodust pildistama 

VVV matkapäeval 7. septembril kell 11.00 kutsume sind nutivahenditega loodusesse huvitavaid Facebooki pilte või 

fotokonkursile "Märka mind" pilte tegema. Pildisamine pole kohustuslik, teha võib ka mälupilte ja tulla niisama mõnusale 

jalutuskäigule.  

Rada ei sobi lapsevankriga läbimiseks. 

Koguneme Vapramäe parklas, sealt sõidame juhendamisel koos edasi. 

Retkejuht: Rein Kiiman, registreeru: 56451150 

Matkapäev toimub Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA toel. 

 

7. septembril kell 20.00 matkapäev „Kooli alguse taskulambimatk“ 

KOOLI ALGUSE TASKULAMBIMATK  laupäeval 7. SEPTEMBRIL kell 20.00 

Hea matkasõber! Kui soovid oma laupäevaõhtusse midagi põnevat, siis see matk on just sulle! Meil on hea meel 

kutsuda sind koos perega salapärasele kooli alguse matkale. 

Kogunemine kell 20 Vapramäe parklas. 

Õhtuhämaruses matkame, teeme üheskoos pimeduses valgusmänge ja –etendusi ning koos otsime ka peidetud 

aardeid.  

Matka lõpetame lõkke ääres mõnusa ampsuga. Matkale tulles palun võta kaasa taskulamp (NB! Mitte pealamp). Matk 

on tasuta. Toetab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus. 

Retkejuhid Anneli ja Gea 

Registreerimine sõnumiga telefonil 5088359 (Gea) või meilil sihtasutus@vvvs.ee. Palume registreerimisel edastada 

kontakttelefon, et täpsustada matka üksikasjad. 

 

14. septembril kell 11.00 õppepäev „Seened“ 

Kogunemine kell 10.45 Vitipalus, Viti järve matkaraja parklas: https://goo.gl/maps/7QcjzLzbm4aX2nxu5  

Selga panna ilmale vastavad riided ja jalanõud ning kaasa võtta korv ning seenenuga. Jalga soovitame panna 

kummikud. 

Juhendab mükoloog Kadri Pärtel. 

Retke kestus ~3 tundi. 

Vajalik eelregistreerimine: https://forms.gle/aw8ADXAftLXgrkYm8 , triinu@vvvs.ee või tel 5254172 (Triinu) 

Õppepäev on tasuta. Toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus. 

 

 

 

http://www.vvvs.ee/
https://goo.gl/maps/7QcjzLzbm4aX2nxu5
https://forms.gle/aw8ADXAftLXgrkYm8


28. septembril kell 11.00-15.00 matkasarja jalgrattamatk 

 

Toimub jalgrattamatk peredele, sõpruskondadele sügiseses looduses.  

Koguneme Vitipalu Suure-Umbjärve puhkekohta: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=af7ac509b6592f7fc5c56b47baf80a22  

Matk ei ole kindla algusajaga, tulla võib endale sobival ajal eelpool toodud ajavahemikus. 

Liikuda saad iseseisvalt ja omas tempos. 

Viimased tulijad pääsevad rajale ~1 h enne lõpuaega (ehk 14.00). 

Registreeri: https://forms.gle/UdFugqH1P32tL1d5A, triinu@vvvs.ee, 5254172, vvvs.ee 

Karastusjoogiga toetab A.Le. Coq. Matkasarja toetavad SA Keskonnainvesteeringute Keskus, Vapramäe-Vellavere-

Vitipalu SA. 

 

1. oktoobrini saab saata fotosid konkursile „Märka mind“ 

 

VVV FOTOKONKURSS „MÄRKA MIND“ 2019 

Sel aastal esmakordselt rahvusvaheline, konkureerida saab Läti fotograafidega! 

KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses ka väiksemaid elus või eluta looduse elemente. Olgu need 

siis putukaid, linnud, loomad, taimed, seened, marjad, lehed või midagi täiesti eriskummalist. Oluline on, et see, mida 

pildistad, nõuab eraldi märkamist või millel on eriline saamislugu. 

 

Osa võivad võtta kõik, hindamine vanuseklasside kaupa. 

 

Igas vanuseklassis antakse välja 3 auhinda, lisaks eriauhinnad. Eraldi auhinnad Elva puhkepiirkonnas tehtud fotodele ja 

talvistele fotodele. 

Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes. 

  

Info https://vvvs.ee/fotokonkurss_vvvs/ 

Fotokonkursi läbiviimist toetavad Leader Programm, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Vapramäe-Vellavere-

Vitipalu Sihtasutus, Photopoint, Loodusajakiri MTÜ, ajakiri Täheke, Kirjastus Koolibri. 

 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 

VVV TEGEVUSED 
 
31. juulil toimus  meisterdamisõhtu 
VVV retkejuhid said 
kokku, et valmistada  
loosiauhindu 
matkasarja 
juubelimatkaks. 
Valmisid trips-traps 
trulli komplektid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. augustil toimus  meisterdamisõhtu 
Toimus teine meisterdamisõhtu, valmistusime taas VVV matkasarja juubelimatkaks. 
 

 
 
10. augustil toimus VVV matkasarja juubelimatk 
VVV matkasarja matkal on pikk traditsioon, lisaks tähistab VVV sel aastal 20. tegutsemisaasta täitumist. Matkasarja 
matkal sidusime maastikumängu selliselt, et saaks infot inimese ja looduse koostoimimisest ja vvv tegevustest. 
Maastikumängus oli 23 punkti, need, kes läbisid kõik punktid, said sel päeval läbi käidud üle nelja kilomeetri ning 
hulganisti teadmisi kaitseala kohta.  
Imeilusal päeval külastas meie matka ligi 200 inimest. Tavapärasest erinevalt oli matka käigus võimalus külastada 
metsakohvikuid. Vapramäe lael, kohas, kus juba aastakümneid tagasi kooskäimisi on korraldatud, oli suurem 
metsakohvik, mida vedas vvv retkejuht Evelin Toom koos abiliste Christopheri ja Ana-Linaga. Kohvikus olid kõik VVV 
retkejuhtide ja teiste  liikmete poolt valmistatud hõrgutised. Lisaks kostus igal täistunnil elav muusika, esinesid Elva 
muusikakooli flöödi ja viiuliõpilased ja perekond Roosaare pereansambel.  
Teises metsakohvikus sai lisaks pakutavale salatile-kohvile, teha ise endale üks lõkkerull. Seal juhendas retkejuht Lauri 
Toim.  
VVV retkejuhid panustasid matka veelgi, igaüks meisterdas midagi õnneloosi tarbeks.  
Loodusmaja teisel korrusel sai näha meie aastakümnete jooksul valminud meeneid ning seintelt lugeda saavutustest. 
Matka registreerimisel tervitas tulijaid VVV maskott Vapu ning pakkus endanimelisi komme.  
Matka lõppedes pakkusime sünnipäevatorti ja iga osavõtja sai A.Le.Coq’i poolt toetusena karastusjoogi.  
Matkapäeva toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA ja A. Le. Coq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: L. Toim 



 
 
Foto: E.Toom 
 

 
Foto: T. Pertels 

 
 
 
 
 



12.-14. Augustini toimus laste kunstilaager 
Kolmepäevase laagrist võttis osa 15 piirkonna last. Laagripäevadel joonistati nii Vapramäel kui ka Luke Mõisapargis, 
valmisid omanäolised sokid, nõud, imelised hundipildid ja palju muud. Kunstilaagrit toetasid Kultuurkapitali Tartumaa 
ekspertgrupp ja Nõo Valla Omaalgatuse Fond. 
 

 
Foto: A. Lehtla 

 
 
 
19.-20. August toimus koolitus VVV retkejuhtidele ja Elva Puhkepiirkonna partneritele 
Koolitus teemal „Innovatsioonikoolitus, avastamisretk ja loov mõtlemine“ toimus Rabav Puhkemajas. Koolituse käigus 
viidi läbi mitmeid praktilisi harjutusi ja ülesandeid, mis ärgitas meeskonda mõtlema ja looma uusi lahendusi 
edaspidiseks tegutsemiseks. Tekkisid mitemd uued ideed, mida edasi arendada. Lisaks saime näha ja kogeda kuidas 
korraldada ohutut räätsa- ja kanuumatka.  
Koolitust toetas Leader Programm. 

 
 
 

 
 
 

 



 
Foto: T. Pertels 

 
27.augustil toimus teabepäev õpetajatele 
Traditsiooniliselt kutsume õppeaasta alguses õpetajaid Vapramäe Loodusmajja, et teada anda meie tegevustest ja 
uudistest. Sel aastal oli uudiseid mitmeid: valminud on uuendatud koduleht, kust õppeprogramme lihtsamalt üles leida 
ning registreeruda saab. Meie esitatud projektid SA Teadusagentuuri ja Leader Pogrammi said rahastuse ja nii saame 
pakkuda tasuta uurimuslikke ja praktilisi programme II-III kooliastme õpilastele.Hea meel oli teada anda, et  talvel algab 
taas matkamäng koolidele-lasteaedadele, kus matka saab teha õpilastega ise ja saata selle kokkuvõtte meile. 15 
väljavalitut saavad tasuta programmi ja osalise transporditoetuse. Andsime teada, et sel aastal toimub taas 
fotokonkurss ning see on rahvusvaheline. Osa saavad võtta ka Läti fotograafiahuvilised. Alustame registreerimisega 
talvisele jõuluprogrammidele.  
Teabepäeval sai osa võtta veel keskkonnahariduslikust seiklusmängust VVV 20 ning ülevaade anti ka uutest 
tegemistest Luke Mõisas. 
Õpetajate teabepäev toimus Sa Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja  Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse toel. 
Tordi ja kohvilaua eest hoolitses SA Luke Mõis. 
 
 

 
 
 



____________________________________________________________________________________________ 

VVV LOODUSÕPE 
. 
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, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Vapramäe-Vellavere-
Vitipalu Sihtasutus, Photopoint, Loodusajakiri MTÜ, ajakiri Täheke, kirjastus Koolibri. 

 

 
 
 

______________________________________________ 

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. 
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