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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED 
 

VVV matkapäev 20. oktoobril 2019 kell 11.00 

Ootame Teid mõnusale sügisesele jalutuskäigule. Kogunemine 10.45  Päidla bussipeatuses, sealt sõidame koos edasi. 

Registreeri: 53437597 Siiri. 

Matkapäev on tasuta, toetab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA. 

  

21. oktoobril 2019  Vapramäe Loodusmajas koolivaheaja tegevuspäevad!  

Ootame koolis õppivaid loodushuvilisi lapsi Vapramäe loodusmajja! 

Tegevused toimuvad kell 11.00-16.00.  

Osalustasu 10 EUR päev, sisaldab ka lõunasööki.  

Lisainfo:  

Triinu Pertels, triinu@vvvs.ee, 5254172 

 

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. 

 

http://www.vvvs.ee/


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, Loodusajakiri MTÜ, 

ajakiri Täheke, Kirjastus Koolibri, Photopont, Gauja Rahvuspark ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus. 

 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 

VVV TEGEVUSED 
 
7. septembril toimusid matkapäeva matkad 

Hommikupoolikul toimus matk „Nutikaga loodust pildistama“. Toimus teistmoodi matk, mis oli suunatud 

just looduse pildistamisele. Sel päeval õnnestus pildistada palju seeni, pähkleid, marju, saime suunavaid 

juhiseid, kuidas teha lähivõtteid ja kuidas paremaid kompositsioone teha. 

„Kooli alguse taskulambimatk“ – veidi enne pimeduse saabumist kogunesid taskulambimatkal osalejad 

Vapramäe loodusmaja parklasse. Pimeduse kasvades muutus ka taskulambi mõju suuremaks. Põnevust lisasid 

mängud ja tegevused mis läbi viidi: varjuteater, pimekiri, valgusmängud. Matka lõpus ootas retkelisi lõke, tee 

ja koduküpsetatud pirukad. 

 

 
Foto: T. Pertels 

 

 

 

 

 

 



Foto: E.Toom 
 
11. septembril toimus lasteaedade ühismatk 

Lasteaedade ühismatka, kus osalevad Nõo ja Elva valdade vanemate rühmade lapsed, oleme läbi viinud juba 

20 aastat. Sel korral proovisime teha midagi teistmoodi. Kui varasemalt sai iga rühm endale giidi, kes neid 

juhendas, siis sel korral liiguti ühest punktist teise omal jõul. Igas punktis ootas neid aga mõni värvikas 

tegelane. Matka teema oli inimese ja looduse suhe. Nii oli rajal haldjaid, nõidu, metsamehi, sportane, muusik, 

kes kõik lastele midagi õpetasid. Osales 200 last, Nõo, Elva Murumuna ja Õnneseene, Konguta, Hellenurme, 

Valguta, Tõravere, Nõgiaru, Luke ja Rõngu lasteaedadest. 

Teabepäeva toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus. 

Karastusjoogi väikestele matkalistele pani välja A. Le. Coq. 

 



 
Foto: G. Järvela 

 
Foto: T. Pertels 

 
14. septembril toimus õppepäev „seened“ 

Seekordne õppepäev toimus Vitipalu matkarajal, kohas, kus ilma seenteta tavaliselt keegi ei lahku. Sel korral 

juhtus aga teisiti, kogusime kokku vaid ligikaudu 20 seent ja sedagi suure vaevaga. Kuigi vihma sadas suve 

jooksul omajagu ja ka vahepealsed ilmad enne koolitust olid vihmased, siis seenelisa ikkagi ei saabunud. Mets 

oli kuiv ja märgata oli kuivanud seeni. Seevastu saime hästi selgeks männiliimiku, mida teistest enam esines 



ja 5 eri liiki kärbseseent, lisaks teadmisi puuseente kohta. Õppepäeva toetas SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus. 

 

 
Foto: T. Pertels 

 

 
20. septembril toimusid talgud Elva jõe ürgoru liivakaldal 

Ürgoru liivakalda trepp, mis vajab aeg-ajalt uuendust, sai nüüd tublide talguliste abiga korda tehtud. Trepi 

valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
 



 
Foto: T. Pertels 
 
28. septembril toimus matkasarja jalgrattamatk 

VVV matkasarja matkal, mis koosneb neljast matkast erinevatel aastaaegadel võttis kokku osa üle 400 

inimese. Sel aastal toimusid maastikumängu tüüpi matkad, kus iseseisvalt liigeldes tuli leida tähistatud 

punktid.  

Viimasel matkal, jalgrattamatkal sai orienteeruda Vitipalus Umbjärvede piirkonnas. Osalesime „Maal elamise 

päeva“ programmis, et tutvustada vaba aja veetmise võimalusi. Sealsed rajad on valdavalt männimetsas, veel 

äratuntavate metsasihtide ja käimisradadega. Mõnus ilm meelitas liikuma 60 matkalist. Radadelt tuli leida 14 

punkti, vastata transpordiviiside ja säästlikusele suunatud küsimustele. Matka lõpus ootas kõiki jook A. Le. 

Coq’ilt ja nelja matka läbijaid ka lisaauhind. Valmis eriline VVV 20 särk, lisaks sai valida auhinna, mille olid 

välja pannud Nõo ja Elva vallad ja Külasepp OÜ. 

Matkasarja matka toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, A. Le. Coq ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 

SA. 
 
 



 
Foto: T.Pertels  
 
 
  
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

VVV LOODUSÕPE 
. 
 
Seprembrikuus viisime läbi 25 loodusõppeprogrammi.  

Osalesid Tartu ja Põltsamaa, Ritsu, Parksepa koolide, lasteaedade õpilased. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 

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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