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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED 
 

Jõulueelsed advendimatkad detsembris  

VVV ADVENDIAEGSED LATERNAMATKAD 

 

1.detsembril kell 16.00 Esimese advendi Laternamatk Vapramäel. Lustlikule jõuluteemalisele 

matkale on oodatud nii suured kui väikesed. Matka kestvus ~ 2 tundi. MATK ON TASUTA! 

Retkejuht Külli Kevväi. Registreeri: 566 901 86. 

 

8. detsembril kell 17.00 Teise advendi laternamatk. Laternavalgel alustame retke Tartumaa Tervisespordikeskuse 

juurest. Matk kestab 2 h. Retkejuhid Aini Hermann ja Eevi Volmer. Registreeri: 56972606 Aini, 5254290 Eevi. 

 

15. detsembril kell 16.00 päkapikuteemaline laternamatk.- 

Matkal vaatame, kas päkapikke võib kohata ka mujal kui aknalaual või sussi ääres. Kes on päkapikkude eelkäijad, 

abilised looduses ja kas päkapikk on alati punast värvi? Alustame Vapramäe Peedu poolsest parklast kell 16.00. 

Retkejuhid Annereet Paatsi ja Triinu Pertels, registreeri: triinu@vvvs.ee, või 5254172. 

 

Matkapäeva matkad on tasuta ja toimuvad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA toel. Info: www.vvvs.ee. 

 

Jõulumaa Vapramäel gruppidele 

 

 

http://www.vvvs.ee/
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VVV TEGEVUSED 
 
7. novembril toimus loodusõhtu 
Novembrikuu loodusõhtut viis läbi muheda jutuga loodus- ja rännumees Hendrik Relve. Kuulajaskond oli parasjagu 
suur, kuid saalis oli hiirvaikne. Hämmastav oli, kuidas meile nii tuntutest ja iseenesest mõistetavatest loodusväärtusest 
saab rääkida nii põnevalt. Kaalu lisasid juurde võrdlused välismaaga, näiteks võrrelduna teiste riikidega, pole 
kodumaised loodusväärtused sugugi nii tagasihoidlikud: rändrahnude poolest oleme Euroopas esimesed, soode arvult 
kolmandad. Sel õhtul jõudsime kuulda kolmeteistkümnest loodusväärtusest ning nii mõnegi juurde tekkis soov seda 
uuesti vaatama minna. Seekord juba hoopis teise pilguga.... Loodusõhtu läbiviimist toetasid SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA. 
 

 
 
13. ja 27. novembril toimusid loodusringi tegevused 
13. novembri loodusringis tegelesime salakirjadega. Püüdsime tekitada salakirju piima, sidrunimahla, suhkruvee ja 
toiduõliga. Katse tulemusena selgus parim salakirja materjal. Lisaks koostasime ja lahendasime erinevaid kodeeritud 
salakirju.  
27. novembri loodusringis tutvusime ravimteedega, hindasime lõhna, värvuse ja maitse eeliseid ja ravimtoimeid, 
koostada sai ravimtaimeraamatut. Ring toimub kahel korral kuus, kolmapäeviti kella 15.00- 17.00 Vapramäe 
Loodusmajas. Küsi infot triinu@vvvs.ee 
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18. novembril toimus laste loodusakadeemia 
Seekordsel laste loodusakadeemial olid samuti kohal kõik 26 õppurit Nõo, Elva, Rõngu, Palupera ja Konguta koolidest. 
Viisime läbi uurimusliku programmi päikese mõju kohta. Õpilased uurisid maa soojenemist päikese mõjul erinevatel 
aastaaegadel, mõõtsid uv-kiirgust, uurisid mulla seisundit ja jälgisid fotosünteesi toimumist või mittetoimumist. 
Programmi lõpus järgnes kokkuvõtete tegemine. Programmi läbiviimist toetas SA Eesti Teadusagentuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. novembril toimus meisterdamise perepäev 
Meisterdati küünlaalust kaunis pokaalis, kingipaki silte, kuusekaunistusi ja helkivat ribakaunistust. Meisterdamise 
perepäev oli väga menukas, osales üle 70 inimese. Järgmine meisterdamise perepäev toimub 8. detsembril.  
 

 
 
 
26. novembril toimus seenioride loodusakadeemia 
Seenioride loodusakadeemias käis sel kuul rääkimas proviisor, Tartu Ülikooli õppejõud ja teadur Ain Raal teemal 
„ravimtaimed või tabletid?“. Väga laialdaste teadmistega teadurilt said akadeemias osalenud küsida just selle 
ravimtaime kohta, mis neid ennast huvitas, uurida erinevate toimeainete kohta ja saada kinnitust ka kogumise ja 
ravimteede valmistamise kohta. Loeng möödus gruppi kaasates ja arutledes, koos väga asjalike kommentaaridega. 
Väga selgelt oli välja toodud milliste terviseprobleemide puhul on mõistlik ravimtaimi kasutada ja milliste puhul peaks 
jääma arstikirjutatud ravimite juurde. Päeva läbiviimist toetasid Elva vallavalitsus, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutus.Osales 27 seeniorit Nõo ja Elva vallast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________ 

VVV LOODUSÕPE 
. 
 
Novembrikuus viisime läbi  loodusõppeprogrammi.  

Novembrikuus viisime läbi VVV matkaradadel 11 loodusõppeprogrammi, neist 8 toimusid SA Eesti 

Teadusagentuur poolt rahastatud projekti kaudu. 

______________________________________________ 

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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