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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED 
 
24. novembril kell 12.00-16.00 meisterdamise perepäev 
 
MEISTERDAMISE PEREPÄEV  
Tule Vapramäele meisterdama! 
Tule kogu perega sulle sobival ajal päeva jooksul. 
Meisterdame midagi kaunistamiseks, midagi kinkimiseks ja midagi, millega me pimedal ajal nähtavad oleksime. 
Perepäev on tasuta. Juhendavad Anneli ja Kaire. 
Info www.vvvs.ee;  

 

Jõulueelsed advendimatkad detsembris  

1.detsembril kell 16.00, retkejuht Külli tel:56690186 

8.detsembril kell 17.00, retkejuhid Aini ja Eevi, reg56972606 (Aini) 

15.detsembril kell 16.00, retkejuhid Annereet ja Triinu, reg: 525172 (Triinu) 

 

Jõulumaa Vapramäel gruppidele 

 

 

http://www.vvvs.ee/
http://www.vvvs.ee/
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VVV TEGEVUSED 
 
10. oktoobril toimus loodusõhtu „Aasta lind“- öösorr 
10. oktoobril täitus Vapramäe Loodusmaja õppeklass ligi neljakümne huvilisega, kes olid kuulama tulnud Arne Aderi 
poolt esitlusele tulevat aasta linnu programmi. Esitlus oli üles ehtitatud väga huvitavalt näidates ära öösorri seltsi 
kuuluvad liigikaaslased mujal maailmas, oli tähelepanu äratavaid märkamisülesandeid, tutvustati linnu arvukaid 
hüüdnimesid, kuulasime häält ning viimaks saime ülevaate ka öösorriga seonduvatest kultuurilistest aspektidest. 
Loodusõhtu toimumist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA. 
 

 
Foto: T. Pertels 

13. oktoobril toimus meisterdamise perepäev 
Oktoobrikuisel meisterdamise perepäeval jätkus taas tegevust mitmeks tunniks, meisterdati ja kaunistati puulusikaid, 
pildiraami ja palju muud. 
 

 
 
VVV fotokonkursi „Märka mind“ 13. toimumisaasta 
 
VVV fotokonkursile „Märka mind“ saadeti sel aastal hindamiseks 684 fotot. Konkursi 13. tegutsemisaastal muutus 
võistlus rahvusvaheliseks, osales 8 lätlast 30-ne pildiga. Lätist liitus konkursi korraldusega Gauja rahvuspark, kes pani 
välja eriauhinna Gauja rahvuspargis tehtud fotole. 
 
Fotokonkurss võeti kokku 18. oktoobril lõpuõhtuga Waide motellis, kuhu olid kutsutud auhinnalisele kohale jõudnud 
fotode omanikud. Žürii liige Arne Ader koostas meeleoluka esitluse liikide määramisest, seejärel autasustasime 
võidutööde omanikke.  
Peaauhinna 320.- eurot võitis sel aastal Aimar Säärits fotoga „Hapramast hapram“. Võidutöödega saab tutvuda 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse kodulehel www.vvvs.ee.  



Nõo vallast osales 8 inimest, osalejaid oli igas vanuseklassis. Auhinnalisele kohale jõudsid vallaelanikest nooremast 
vanuserühmast Loore Räisa, kes sai äramärkimise foto „lill“ eest ning noorte vanuseklassis Annabel Sutt foto „Herilased 
jasmiinipõõsas“ eest. 
Järgmisel aastal toimub konkurss jälle, fotosid tegema võib hakata kohe. Konkursil osalemiseks tuleks märgata midagi 
erilist, mida tavaliselt ei kohata, teha foto ja üles laadida kodulehele www.vvvs.ee konkursi alla. 
Fotokonkursi läbiviimist rahastasid Leader programm, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Loodusajakiri MTÜ, 
ajakiri Täheke, Kirjastus Koolibri, Photopont, Gauja Rahvuspark ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus 
 

 

 
 
 

 

 
Foto: T. Pertels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: R. Kiiman 
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20. oktoobril toimus matkapäev „Sügis“ 
Matkapäev toimus Palu veski ääres. Retkejuhid Evelin ja Siiri viisid läbi väikese matka, tutvustasid ümbruskonda ja Palu 
veski tegemisi. Osalejad said meisterdada sügislehtedest pilte. 
VVV matkapäeva matkad on osavõtjatele tasuta. Sel aastal on matkapäevade raames toimumas veel advendimatkad 
1., 8. ja 15. detsembril. 
 
21.-22. Oktoobril toimusid koolivaheaja tegevuspäevad 
Koolivaheaja tegevuspäevadel osales 15 last Elva, Nõo ja Tartu koolidest.  
21. Oktoobril alustasime hommikul toiduvalmistamisega. Esmalt tegime pitsarulle, seejärel sai enda äranägemise järgi 
valmistada ja kaunistada küpsisetorti. Matka viisime läbi Tõravere suunas, alustuseks vaatasime üle kalapääsu 
Tõravere veskil, seejärel kõndisime Tepripalu männikusse. Tagasi tulles hakkasime meisterdama tuulelohet. Tuulelohed 
said väga erisugused, osad rohkem kaunistatud, osad vähem, väidetavalt lendasid kõik ühtmoodi hästi.  
 

 
 

 



22. oktoobril viisime läbi robootika programmi 
VVV SA on olemas korralik komplekt robootika vahendeid, seetõttu korraldame sel  ja järgmisel aastal mitmeid 
robootika-alaseid programme. Esimene SA Teadusagentuuri poolt toetatud programm leidis aset 22. oktoobril. 
Robootika programmil sai proovida ise roboti kokkupanekut ning jagada ka lihtsamaid käsklusi. Robootika programm 
annab ülevaate programmeerimise algtõdedest ning võimalustest. Praktiline töö seostati eluliste näidetega, kus 
programmeerimisoskust vaja võib minna.  

 
 
 
 
 

 
22.-23. Oktoobril toimus õppereis Elva Puhjepiirkonna parteritele 
Elva Puhkepiirkonna partnerid on korraldanud suuremaid või väiksemaid õppereise enese arendamiseks juba mitmeid 
aastaid. Enamasti oleme tutvunud tegevustega piirkonnas, kuid on toimunud ka kaugem reis "Romantilise rannatee" 
võrgustikuga tutvumiseks. Sellel sügisel sõitsime Ida-Virumaale. Õppereisiga alustasime Kiviõli seikluskeskusest, kus 
tutvustati sealseid tegevusvõimalusi. Kuna hooaeg oli just lõppenud, toimus tutvustus objektide juures ja aktiivset 
tegevust radadel ei toimunud. Üllatav oli kuulda, kui palju Seikluskeskus hooaja jooksul kohalikele tööd annab ning kui 
oluline on see just noortele töö pakkumisel. Väikeses ümarlauas andsid kohalikud eestvedajad ülevaate võrgustiku 
toimimisest ja tegevustest Ida-Virumaal. Toimus aktiivne arutelu võrgustike teemal. 
Seejärel saime osa väga hästi korraldatud seiklusretkest kaevandusaladele, õppida oli retkejuhilt nii mõndagi: 
ohutusalast juhendamist, teabe põnevat edasiandmist, huvi hoidmist. Külastasime ka kohalikke toitlustusettevõtteid ja 

saime osa ühest toidualasest töötoast. Järgmisel päeval ootasid ees taas 
kohtumised kohalike ettevõtjatega ja vaatamisväärsustega. Näha sai 
Valaste joa uuendatud matkarada, tutvuda Mäetaguse mõisa teenuste, 
toodete ja mõisakompleksiga ning Purtse pruulikoja tegevustega. 
Õppereisi toimumist toetas Leader programm, osalesid Elva 
Puhkepiirkonna võrgustiku partnerid. 

 
 
 

 
 

 

Aidu karjääris. 
 
7. ja 30. oktoobril toimusid loodusringi tegevused 
Alustasime esmakordselt Vapramäe Loodusmaja loodusringi tegevusega. Esimesel korral tuli kohale 8 õpilast, kellega 
käisime tutvustaval matkal Vapramäe matkarajal ning hiljem loodusmajas õppisime kasutama mikroskoope. 
Kinnistamiseks pidid lapsed lahendama „krimiülesande“ kus tuli valmis pandud asitõendite abil mikroskoobi all 
tuvastada asitõendid kurjategija avastamiseks.  



30. oktoobril tegime katseid toiduga ning meisterdasime looduslikest vahenditest sügisese kaunistuse. 
Ringitegevusega püüame leida praktilisi väljundeid loodusteadmistele. 
Loodusringi tegevusega on võimalik veel liituda kahel õpilasel. Ring toimub kahel korral kuus, kolmapäeviti kella 15.00- 
17.00 Vapramäe Loodusmajas. Küsi infot triinu@vvvs.ee 
 

 
 
28. oktoobril alustasime seenioride loodusakadeemiatega 
Seenioride loodusakadeemia on mõeldud piirkonna seenioridele, kes on huvitatud enesearendamisest 
loodushariduslikel teemadel. Akadeemia on olnud väga populaarne, seetõttu osalejaid väga palju juurde pole saanudki 
võtta. Käimas on seitsmes tegutsemisaasta. 
Esimesel korral rääkis Rein Kuresoo kadunud ja kaduvatest liikidest. Lisaks saime ülevaate Aafrika loomastikust, 
ohustatud liikidest, ohtudest ja liikide käitumisest. Osales 26 seeniort Elva ja Nõo vallast. Projekti toetasid Elva 
Vallavalitsus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sa. 
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30. oktoobril toimus laste loodusakadeemia 
Laste loodusakadeemias alustasime tegevust seitsmendat aastat. Osalevad 26 last Nõo, Elva, Rõngu, Palupera ja 
Konguta koolidest. Esimesel kohtumisel viisime läbi uurimusliku programmi ilma uurimise kohta ning hindasime 
tormikahjustusi Vapramäe matkarajal. Programmi läbiviimist toetas SA Eesti Teadusagentuur. 

 

 

 

 

 

 

 
 



____________________________________________________________________________________________ 

VVV LOODUSÕPE 
. 
 
oktoobrikuus viisime läbi 39 loodusõppeprogrammi.  

Oktoobrikuus viisime läbi VVV matkaradadel 39 loodusõppeprogrammi. Õpilasi käis nii Tartust, 

Valgast, Räpinast, Puhjast, Olustverest, Elvast, Tartust, Häädemeestest ja Kongutast. 

______________________________________________ 

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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