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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED
5. märtsil kell 18.30 loodusõhtu Vapramäe Loodusmajas „Eesti rahvusloom- HUNT“
Neljapäeval, 5. märtsil kell 18.30 toimub loodusõhtu Eesti rahvusloomast HUNDIST Vapramäe Loodusmajas.
Hundiuurija Marko Kübarsepp räägib lugusid huntidest, nende levikust ja rollist loomamaailmas
Palume kindlasti eelnevalt registreerida meilile sihtasutus@vvvs.ee või sõnumiga telefonil 5088359. Loodusõhtu on
osalejatele tasuta. Loodusõhtute läbiviimist toetavad VVV SA ja SA KIK. Lisainfo www.vvvs.ee

21. märtsil matkapäev „Kevade alguse matk“
Kutsume osa saama kevade alguse matkast 21.03.2020 Vellaveres!
Koguneme Vapramäe loodusmaja parklas kell 10.45. Sealt sõidame koos edasi Vellavere kiigemäele.
Matkapäeval toimub koos retkejuht Reinuga umbes 2 tunnine jalgsimatk kevadises looduses, kus koos otsitakse
kevademärke.
Need, kes ei soovi pikemal jalgsimatkal osaleda, saavad Vellavere majakeses koos retkejuht Siiri ja Eveliniga
meisterdada kevade alguse puhul endale midagi huvitavat looduslikust materjalist ning läbida väike orienteerumismäng
Kiigemäe lael.
Põnevaid tegevusi jätkub nii suurtele kui väikestele pereliikmetele.
Matkapäeva viivad läbi VVV retkejuhid: Rein Kiiman, Siiri Kaarna ja Evelin Toom
Registreerumine matkapäevale: Rein Kiimann tel: 56 45 11 50
või Evelin Toom e-post: looduslugu@gmail.com.
Matkapäev toimub Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA toel.
Alustame laste matkamänguga
KUTSUME KOOLE JA LASTEAEDU OSALEMA VVV TALVISES MATKAMÄNGUS - 2020!
REGISTREERI KOHE!

VVV matkamängu idee seisneb selles, et kutsuda matkama ja õues õppima Lõuna-Eesti koole ja lasteaedu, kuid
kindlasti ei öelda osalemissoovi korral ära ka lasteasutustele kaugemalt.
Matkamängu teema on: „ELURIKKUS”. Kuidas teema matkamängu ja looduses õppimisega siduda, jääb iga osaleja
klassi/rühma otsustada. Meie jääme huviga ootama matkade kokkuvõtteid.
Matkamiseks võib valida ükskõik millise kooli või lasteaia lähedal oleva matkaraja. Matkamängus saab õpilaste grupp
osaleda matkates kasvõi kooli omal matkarajal. Matkamise käigus võib läbi viia ka õuesõppe tunni. Oluline on aga
matkas osalemisel kokkuvõtte koostamine, milleks võib kasutada matkal tehtud fotosid, joonistusi, kirjutisi jms.
Valminud matkamängu kokkuvõte palume panna ülesse VVV matkamängu kodulehele. Kes soovib aga koostada
põhjalikumat kokkuvõtet, võib selle edastada meile posti teel.
Valminud kokkuvõtetest valib SA välja 15 parimat, kellele on auhinnaks õppeprogramm või matk VVV
retkejuhiga VVV matkaradadel koos transpordi kompenseerimisega 75 euro ulatuses. Kõik grupid saavad
auhinnaks mängus osalemise eest ühe üllatuse grupi kohta.
Üllatused postitatakse VVV SA poolt hiljemalt 15. mail.
Matkamängu võitjad saavad valida sobiva programmi või matka VVV SA olemasolevate programmide/matkade hulgast.
Lisainfo leiad ja registreerida saad matkamängu lehel: https://vvvs.ee/matkamang-lastele_/
Matku saab sisestada kuni 31. märtsini 2020!
Matkamängu läbiviimist toetavad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jääme ootama põnevaid matkakirjeldusi!

PS! JUHIME OSALEJATE TÄHELEPANU SELLELE, ET SÄILITAKSITE REGISTREERIMISEL OMA PAROOLID.
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VVV TEGEVUSED
1. veebruaril toimus matkasarja avamatk
Nagu arvata võiski selle lumevaese talve põhjal, siis lund matkasarja avamatkaks maha siiski ei tulnud. Ilm oli hoopis
mõnusalt soe. Vellavere loodusmaja ette oli valmis panud registreerimislaud, kus kõik matkast osavõtjad enne rajale
minekut läbi käisid. Kokkuvõtteks: 217 inimest- sest just nii palju osavõtjaid oli seekordsel matkal.
Matk toimus maastikumänguna, kus liikuda tuli iseseisvalt, otsida peidetud punkte ja lahendada seal olevaid ülesandeid.
Teavet oli nii Vellavere küla kui sealse elurikkuse kohta. Vellaveres on kasvatatud nutriaid, siin kuuleb veel kiivitajat ja
lõokest, näeb viinamäetigu, kohata võib põdra ja metskitse jälgi, rajal näeb mesitarusid. Uurida sai muu hulgas ka seda,
millise metsa puhul on tegemist raieküpse metsaga ning testida enda osavust erinevates mängudes.
Lõpetanutele oli A. Le Coq’i poolt Limpa Shake jäätisemaitselised joogid ning juua sai lõkkel valmistatud teed. Päeva
läbiviimist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

Foto: G. Järvela
5. veebruaril toimus loodusring
5. veebruari loodusringis käisime õpilastega luurel- luurasime
binoklitega talvelinde. Vaadelda õnnestus viite sinikael-parti,
teised osutusid liiga kiireteks, et neid tuvastada.
Loodusmajas valmistasime talvelindudele rasvapalli, kuhu sai
heldelt igasuguseid seemneid sisse pandud.
Vaatasime filme lindudest, mõistatasime ning lõpetuseks
mängisime talvelinnu teemalist kuldvillakut.
Tore uudis oli ka- meie loodusringi tuli uus laps- ring jätkab
nüüd 9-liikmelisena.

12. veebruaril toimus seenioride loodusakadeemia
Seenioride akadeemia toimus teemal "Liigesesõbralik liikumine looduses". Läbi viis Lümfoloogia-ja taastusravikeskuse
füsioterapeut Ene Jaago. Teada sai vananemisest tingitud muutustest liikumisega seonduvalt, jagati soovitusi looduses
liikumiseks ning tehti läbi jõukohaseid harjutusi. Elva valla seenioride osalemist toetas Elva vald.

17. veebruaril toimus laste loodusakadeemia
17. veebruaril toimus kalateemaline VVV laste loodusakadeemia. Ülevaatamiseks oli kohale toodud suuremat sorti
haug, et näha ära lõpused, magu, maks, süda, sool, neerud. Seejärel sai gruppides tegutseda sama juhise järgi ja
lahata roosärge. Lisaks tutvustati Eesti veekogusid, kalu, räägiti ohutuse tagamisest veekogudel ning sai proovida
spinningu viskamist, sekka räägiti veidi ka seadusandlusest.
Selgus, et akadeemialaste seas oli üpriski palju kalamehi-naisi, kes koos vanemate või sõpradega kalastamas käivad.
Kalapäeva toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

19. veebruaril toimus loodusring
Tänases loodusringis avasime grillihooaja! - Õigemini tegime seda olude sunnil, sest ära oli vaja proovida kuidas, millise
leegiga ja kui soojalt põleb käbilõke. Kuna lõke oli valmis, siis valmistasime juba midagi ka seal grillimiseks. Et päeva
teemaks oli käbi- siis tuli grillimismaterjaliks meisterdada just vahukomm-käbi.
Loodusmajas vaatasime valikut parkides leiduvatest käbidest. Sealt tuli valida üks, ära määrata ja koostada kirjeldus
teistele tutvustamiseks. Rääkisime veel maailma suurimatest, raskematest, väiksematest käbidest, käbide korjamisest,
sellega raha teenimisest jm seonduvast.

25. veebruaril toimus koolivaheaja tegevuspäev - vastlapäev
Koolivaheaja päeval Vapramäel korraldasime vastlapäeva maastikumänguna, kus proovisime läbi mitmeid
vastlakombeid. Tegime hernesuppi ja vastlakukleid, vahukoore vahustada sai ise ja seda ka enda äranägemise järgi
kuklitele panna.
Maastikumänguga läbisime veidi üle 3 km, lõpetuseks sai ise proovida vastlavurri meisterdada ja teadmisi üle korrata
vastlateemalise kuldvillakuga.
Toreda üllatusena ilmusid meie loodusmaja akna taha just kukliküpsetamise ajal vetelpäästekoerad. Julgemad said neid
silitada ja nendega pilti teha. Kohtumise üle rõõmustasid mõlemad osapooled.

26. veebruaril toimus koolivaheaja tegevuspäev – kalandusalane teabepäev
Hommikuks maha sadanud ilus paks lumi meelitas kohe õue
eilset ärajäänud vastlasõitu tegema. Vallutasime koolivaheaja
tegevuspäevale tulnud seltskonnaga Vapramäe lohu ja
sõitsime mõnuga.
Pärast käisime loodusmajas söömas ja siis algas
kalateemaline õpe. Toimus kala lahkamisõpe, elundite
tutvustus ning õpetati õngede seadistamist.
Püüdsime ka kalastada, kuid kätte kahjuks kedagi ei saanud.
Kohalolnuid saab ikkagi kiita pühendumise ja asjalikkuse eest.
Vähemalt ühe õnge otsast söödi ära sööt. Nii, et keegi kusagil
ikka liikus.
Osales 23 last.
Kalateema läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

29. veebruaril toimus õppepäev „loomade tegevusjäljed“
Õppepäeva ajaks sadas maha tore paks lumekate, kuid kahjuks jagus lund vaid selleks päevaks. Võibolla oli lumi
üllatusena tulnud ka loomadele, sest jäljeridu kohtasime suhteliselt vähe. Nägime metskitse, hiirte, orava, rebase jälgi.
Lisaks hoolitsesid retkel kaasasolnud lapsed tundmatute lisajälgede tekitamise eest. Hea linnuhäälte tundjana tutvustas
Veljo Runnel ka neid, kes rajal olles kõrva jäid, kuulda oli kirjurähni, tihaseliike, porri.
Retkele andis lisaväärtust rajaga veidi tuttavam olev inimene, kes oskas näidata eelmisel aastal sealkandis liikunud
karu kraapimispuud ja läheduses asuvat kopratammi.
Õppepäeva läbiviimist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja VVV SA.
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VVV LOODUSÕPE

VVV veebruarikuu programmid
Veebruarikuus korraldasime 4 SA Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud programmi (uurimuslik
inimese füsioloogia ja ilm ning robootika), 2 kaladnusteemalist programmi kooliõpilastele SA KIK
toetusel ja 3 programmi loomade tegevusjälgedest ja ühe lumejänese programmi. Kokku viisime veebruarikuus läbi 10
programmi.

VVV FOTOKONKURSS „MÄRKA MIND“ 2020
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. Konkureerivad taas ka Lätis tehtud fotod.
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, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

______________________________________________
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.

