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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED 
 

1. Veebruaril kella 11.00-15.00 matkasarja avamatk Vellaveres  

Matkasarja matkast saad osa võtta just sinu seltskonnale sobival ajal alates kella 11.00-st. Viimased tulijad pääsevad 
rajale kell 14.00 
Seikluslikul loodusmatkal saad üles otsida erinevaid põnevate ülesannetega matkapunkte just nii palju, kui jõudu või 
lusti jagub. Sel aastal on matkateemaks "elurikkus". Teekonna pikkuse saad ise valida, kuid tõenäoliselt jääb see 2-4 
km vahele. 

Vellaveres on nüüd teistmoodi rada ja näed ootamatuid vaateid. Sisse saab piiluda ka Vellavere loodusmajja. 

Autod parkige tee äärde, edasi juhatavad viidad Vellavere loodusmaja juurde, kus anname juhised matka kohta. 
Sõidujuhis: https://kaart.delfi.ee/… 

Registreeri kindlasti matkale: https://forms.gle/XR6CMEW7TEBgkAje9 või triinu@vvvs.ee, 5254 172 

Osavõtt on tasuta! 

Info: www.vvvs.ee 

Toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, A. Le. Coq, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus. 

 

25.-26. Veebruar- koolivaheaja tegevused Vapramäe Loodusmajas 

Ootame koolis õppivaid loodushuvilisi lapsi Vapramäe loodusmajja 
koolivaheaega veetma! 

Tegevused toimuvad 25. ja 26. veebruaril kella 11.00-16.00. 
Osalustasu 10 EUR päev, sisaldab ka lõunasööki. 
Osaleda saab vastavalt soovile kas ühel päeval või kahel päeval. 

25. veebruaril tähistame vastlapäeva vastlateemalise maastikumänguga, ei puudu ka kuklid ja muu vastlatele 
iseloomulik. 

26. veebruaril uurime kalu nii seest kui väljast, vaatame kuidas kalapüügiga talvel lood on ja teeme muud huvitavat. 

Kalandusteemalist päeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Osalemiseks täida registreerimisvorm https://forms.gle/ACNngDBANaooDCgE9 

Registreerime 15-20 last. 
Lisainfo: Triinu Pertels, triinu@vvvs.ee, 5254172 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus 

http://www.vvvs.ee/
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=212512f32d7b3b35c4f7d74ac08532f1&fbclid=IwAR2wSD7pYx9YhWm0Bc_jk41yyOF9GYkBSX6aVnc8mf-17ocZOx4IKBvNEdw
https://forms.gle/XR6CMEW7TEBgkAje9?fbclid=IwAR1TpTFoKdDTQisk-W3tFQf_Bk2HcyV7MwM-u6K6wl9DfoG_a4eYZwgKPIg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vvvs.ee%2F%3Ffbclid%3DIwAR2eBHKkwixcpwG6mbUQN7GNrRZU_HycEwysVNByVl4wu4HdQuhNx9YxETQ&h=AT2TSa51H1n3Z9xy66IsrInoMXQ-VRC__msdnOVmhqTKCiwtnQO4dEDw1SwCS6U1NFSskKHkiMaLT_peGq8Nw-o-MU73EzRUcjRnZWbKOxkCJYa8HOagLcV73J1MPvSxe2pqWPGnf0FkZu_nApRvT9RQYdbD4yPCOPC_zfphxE333o-XVVMkFI1rPwcPz7DtcC6_VQqx761jMYuBybIfBhAeT4ZNRk9TPQHlglsHd6RYyzCij_3TkrztQ1ZhyaYvOWXR_qeH8-JMGypdDPg_JJMB-euyLz6YdXp4bq--06zseukKbM_SW0JY4ZMJhOL7HJyMWQ0_tZNeSA4qgX57K1xfN9qLoI90WsKoPMltTvonKQEhQ4IJYZDabnulBCgJ6Oc4WTSSJxbsFLU4GScrFm37kqjykWSf4bPGV33Qpx0dymDG_8kXtZ3Pk9xFaBLu-vIqyo2bBD7jOdIUiNbyh3fK8oSg5hhW2UdtXFFReDZ3bjj7E1zUKsbR_V1FOdqTl7h7dA4_6BJm3iYhCwBd8xy6ECnQBDpxS1jXOY1kiD6_IywlKnySglbX_We4EHv8ajDu9XHstRMI7AlXh0S87e5E2xv790piJCRGhi4GmjphqeueGEMqaAOFvMQ
https://forms.gle/ACNngDBANaooDCgE9?fbclid=IwAR0RUfbVeihjfyGDiHbSCPJYFVI6MSjzcsSVaNb1Ztf95bNkciiOBfyMJJw


29. veebruaril kell 11.00 õppepäev „Loomade tegevusjäljed“ 

29. veebruaril kell 11.00 toimub õppematk "Loomade tegevusjälgedest". 

 

Liigume matkarajal ja uurime, milliseid tegevusjälgi on loomad-linnud tekitanud ning mis sellest kõigest välja lugeda 

saab. 

 

Juhendab bioloog ja tuntud loodushäälte salvestaja Veljo Runnel. 

 

Retk kestab 2-3 h. 

Võimalusel võtke kaasa binokkel või fotoaparaat ja soe tee. 

 

Koguneme: Vapramäe parklas, kust sõidame edasi. 

Registreerimine: triinu@vvvs.ee, 5254172. Gruppi mahub 25 huvilist. 

 

Õppepäeva toetavad Sa Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 

 

______________________________________________________________________________________________ 

VVV TEGEVUSED 
 
2. jaanuaril tervitati uue aasta saabumist 
VVV traditsiooni kohaselt saadi uue aasta esimesel tööpäeval, et arutada uue aasta plaane ja tervitada alanud aastat. 
Uuelt aastalt loodame seda, et see tuleks parem eelmisest. Igaüks sai oma isikliku soovi ka paberile kirjutada ja selle 
siis kaminatulle visata. 
 

 
 
8. jaanuaril toimus loodusring  
 
Loodusringis rääkisime suhkrust: kuidas toodetakse, kus esineb suhkruid looduslikult, millistes toiduainetes on suhkrut 
rohkem, suhkru kasulikest ja kahjulikest mõjudest inimesele. Lõpetuseks vaatasime mida teha pühadest alllesjäänud 
karamellkommidega, disainida sai oma toote ja teha sellele kujundus, lahendada sai kinnistavat ristsõna. Mängisime 
ikka ka, läbi mängu vaatasime millistest suhkrust sisaldatavatest toodetest ollakse valmis loobuma, millest mitte. 
 



 

 
 
 
14. jaanuaril transporditi Vapramäe Loodusmaja juures olev puhkemajake teise kohta  
 
Jaanuari alguses alustati kergliiklustee rajamist, sellega seoses jäi ette Vapramäe Loodusmaja läheduses olev 
puhkemajake, mis transporditi teise kohta. Sõit läks kiirelt ja turvaliselt ning nüüd saavad matkajad jalgu puhata uues 
kohas, mis asub ikkagi parkla ja loodusmaja vahel. Varasemast asukohast hakkab tulevikus läbi käima kergliiklustee. 
 

 
 
 
 
 
 
 



21. jaanuaril toimus seenioride loodusakadeemia  
21. jaanuaril käis Urmas Tartes akadeemias rääkimas teemal „Kevadine mutukaelu Saamimaal“.  
Vaatasime kauneid loodusfotosid, kuulasime putukalugusid tundras elavatest lumemutukatest. Lisaks sai teadmisi 
saamimaast üldiselt ning näha fotosid teistest loomadest kellega kohtuti.   
 

 
 
22. jaanuaril toimus loodusring 
22.jaanuari loodusringis meisterdasime savimaja. Iga õpilane 
sai püstitada oma seina ja hiljem selle enda äranägemise järgi 
kaunistada, kätt sai proovida ka segu valmistamisel. Kui maja 
valmis, sai sinna sisse viidud vool, mille järgi sai vaadata 
ehitise kvaliteeti. Seinad olid nii hästi valmistatud, et valgust 
sealt mujalt läbi ei paistnud, kui ainult aknast. 
Teada sai savimaja eelistest, veidi ajaloost ja sellest mis see 
savi üldse on, kust seda leiab ning miks see savi just punast 
värvi oli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. jaanuaril toimus linnuvaatluse perepäev 
Vapramäe Loodusmaja linnuvaatluspäeval osales ligi 40 huvilist. Rõõm oli näha, et nii palju noori linnuhuvilisi on peale 
kasvamas!  
Üllatuslikult ei külastanud seekord linnusöögimaja ükski rasvatihane. Nägime puukoristajat, tutt-tihast, salutihast ja 
põhjatihast. Lisaks sai meisterdada, nuputada või lauamängu mängida. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

29. jaanuaril toimus laste loodusakadeemia 
Laste loodusakadeemias viidi sel korral läbi robootikaprogramm. Õpilased said ise proovida ehitamist, veidi teadmisi 
programmeerimise kohta ning lõpetuseks kokkupandud robotitele ka käsklusi jagada.  
Programmi läbiviimist toetas SA Eesti Teadusagentuur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________ 

VVV LOODUSÕPE 
 

VVV jaanuarikuu programmid 

Jaanuarikuus korraldasime kuus Sa Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatud programmi (uurimuslik 

ilm, robootika ja inimese füsioloogia), ühe majandusprogrammi algklassiõpilastele, ühe 

vidinaprogrammi ning Leader Programmi poolt toetatud metsamajadusprogrammi kolmandale kooliastmele.  

Kokku viisime jaanuaris läbi 9 loodusõppeprogrammi.  

______________________________________________ 

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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