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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED

1. veebruaril toimumas matkasarja esimene matk!

______________________________________________________________________________________________
VVV TEGEVUSED
1. detsembril toimus laternamatk
Matka alguspunktiks oli lepitud Peedu poolne vapramäe parkla. Parklas tervitas saabujaid laternavalguses retkejuht
Külli, kes võttis soojalt kõik saabujad vastu, ning rääkis eesootavast lühidalt. Teele asudes sai iga matkaline näppu
laterna ning teekond metsade vahele võis alata. Läbisime erinevaid punkte, kus tuli puude külge riputatud mõistatusi
üheskoos lahendada, mängida ringmänge või panna oravatele jõulumaiuseid. Viimases, lõkkega punktis, maiustasime
ahjusooja jõululeiva ja kosutava teega. Enne kodudeele asumist sai iga matkaline soovidepõõsast omale teele kaasa
hea soovi võtta.
Tiina Soon

Foto: T. Soon
8. detsembril toimus meisterdamise perepäev
Meisterdamise perepäeval rõhusime taaskasutusele, kasutati ära vanu cd- plaate, kangast, lõngajuppe. Valmisid
kuusekaunistused.

8. detsembril toimus laternamatk
Tartumaa Tervisespordikeskuse juurest alguse saanud matk viis läbi pimeda metsa, ööhäälte ja lõhnade tagasi
valgusesse- lõkke äärde. Lõkke ääres pakuti küüslauguleibu, teed ja piparkooke ning vesteldi omavahel. Matkapäev
toimus Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse toel.
9. detsembril toimus laste loodusakadeemia
Laste loodusakadeemias tegeleti sel korral terviseteemadega, viidi läbi programm „inimese füsioloogia“. Grupitöö
meetodil tegid õpilased läbi harjutusi jalalihastele, käelihastele, uuriti kuidas muutub inimese pulss ja vererõhk
erinevate tegevuste juures, kui palju aega kulub taastumiseni. Lisaks lihasharjutustele uuriti inimese pulsi ja vererõhu
muutumist pingesolekus küsimustele vastates ning siis kui sai sõpradega koos naerda.
Õpiased pidasid huvitavaks just vererõhu mõõtmist, sest sellega oli varasem kokkupuude olnud väiksem.

Programmi läbiviimist toetas SA Eesti Teadusagentuur.

10. detsembril toimus seenioride loodusakadeemia
Seenioride loodusakadeemias käisid rääkimas Anu Uibo ja Aire Reenumängi Pulmalill OU-st. Teemal „Floristika“ .
Loengu esimeses osas räägiti floristikaga seonduvast, teises pooles sai kuuldut praktiliselt järgi proovida, valmisid
jõuluseaded laudadele. Loengu läbiviimist toetasid Elva vallavalitsus, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.Osales
26 seeniorit Nõo ja Elva vallast.

11. detsmbril toimus loodusring
Seekordses loodusringis õppisime loodust läbi Lotte loodusmängu. Käsitlesime nii loomade, taimede, kalade, aia, põllu,
metsateemasid.

13. detsmbril toimus VVV jõuluõhtu
VVV retkejuhtide ja matkaradade hooldajatele
mõeldud aastalõpuüritus toimus Vapramäe
loodusmajas. Nagu ikka võeti aasta kokku ja
vaadati numbrilisi näitajaid. 2019. aastal osales
matkadel 5789 inimest. Vapramäe Loodusmaja
külastas 2531 inimest.
Aasta jooksul toimus 280 matka, neist 253 olid
õppeprogrammid. Matkade osas oli võrreldes
eelmise aastaga toimunud väike tõus.
Järgnes mitteametlik osa, kus sai kaasa
meisterdada
jõulukaunistuse,
kaunistada
piparkooke või pannilabidat. VVV retkejuhid said
kingituseks matkatassi ja 2020 aasta kalendri.
Jätkasime traditsioonidega tiitlite jagamisel
silmapaistvate tulemuste eest:
AASTA KAASALÖÖJA- Rein Kiiman
AASTA MULTITALENT-Lauri Toim
AASTA KORRALDAJA –Evelin Toom
AASTA ANNETAJA- Anna-Liisa Peterson
AASTA RETKEROHKUSE TIITEL- Triinu
Pertels, Külli Kevväi, Rein Kiiman
AASTA RAHVA LEMMIKU TIITEL – Anneli
Lehtla, Rein Kiiman, Liina Luure
KÕIGE
LUSTLIKUM
MATKAKAASLANEAndres Annuk
AASTA KOOLITUSTEL OSALEJA – Rein
Kiiman, Triinu Pertels
LOODUSMAJA MAJAHALDJA TIITEL – Jana
Stets
AASTA TEGU 2019- VVV sünnipäevamatk

VVV radade hooldajad (vasakult): Merle, Heldur ja Aime. Gea tänab tehtud töö eest! Vitipalu osas lõppesid 2019.
aastaga hoolduslepingud.

15. detsembril toimus laternamatk
Selleaastased laternamatkad möödusid ilma lumeta, kahjuks ka viimaseks laternamatkaks lund ei saabunud.
15. detsembri laternamatka teema oli „päkapikud“. Räägiti päkapikkudest läbi erinevatest raamatutest saadud info
põhjal, eesti päkapikkudest, sai proovida hiilimist, lõhnatundmist, lumehelbe meisterdamist, näha sai päkapiku kodu.
Kuna lindude ja päkapikkude sõprus on teada, siis leiti matka lõpuosas nn „linnupuu“, kust sai iga matkal olnud laps
endale kaasa isiklikku jõululinnu.
Matka lõpetasime lõkke ääres spetsiaalselt kaunistatud päkapiku piparkooke süües. Lahkudes sai iga matkaline kaasa
veel väikese päkapiku, kelle enda sussi äärde kaunistuseks sättida.
Matkapäev toimus Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse toel.

16.-20. detsembril toimus Vapramäe Jõulumaa
Jõulumaale registreerus sel aastal seitse gruppi, enamus lasteaialapsed. Programmi mõtlesid välja ja viisid läbi Tartu
Kutsehariduskeskuse õpilased. Selleaastases programmis osales lisaks päkapikkudele ka VVV maskott-Vapu.
Päkapikud tutvustasid enda tegevusi: oli lumepikk- kelle ülesandeks oli lund valmistada, doktor- kes teadis mõistatusi,
naljapikud, kelle ülesandeks oli lapsi lõbustada. Lõkke ääres kohtuti metsapikkudega, kellega koos joodi teed ja otsiti
metsa peidetud päkapikuüllatust. Peale õuematka liiguti Vapramäe Loodusmajja, kus kaunistati Vapu-teemalist
piparkooki, meisterdati päkapikku ja mängiti koos Vapuga mänge.

18. detsembril toimus jõulumatk VVV lastele
VVV laste jõulumatkaks lubas ilmateade hirmsat tormi, kuna kella kolmeks polnud tuuleiilid veel nii suured, et metsa
poleks julgenud minna, käidi väikesel metsatiirul päkapikkude juhendamisel ja seejärel meisterdati loodusmajas
jõulukaunistusi. Peagi saabus ka päkapiku staatusest välja kasvanud noor jõuluvana, kes oli esimest korda ametit
proovimas. Teiste päkapikkude abiga said lapsed kommipakid ja väikese helkurjänese. Loodusmajast lahkudes oli torm
juba korralkult hoogu kogunud ja lahkuda tuli puuokste pragina ja puumütsatuste saatel.

____________________________________________________________________________________________
VVV LOODUSÕPE
.
detsembrikuus viisime läbi 1 loodusõppeprogrammi ja 8 jõulumaa programmi
Detsembrikuus viisime läbi VVV matkaradadel 1 loodusõppeprogrammi SA Eesti Teadusagentuur
poolt rahastatud projekti kaudu ning 8 jõulumaa programmi.

______________________________________________
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.

