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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED 
 

25.-27. Veebruar- koolivaheaja tegevused Vapramäe Loodusmajas 

 

25., 26. ja 27. veebruaril 2019 Vapramäe Loodusmajas  
KOOLIVAHEAJA TEGEVUSPÄEVAD 
Ootame koolis õppivaid loodushuvilisi lapsi Vapramäe loodusmajja! 
Kavas talvine pildistamisretk, katsed sooja ja külmatunnetuse kohta, küünla valmistamine, talvine kalapüük, 
toidutegemised, ettevalmistused vastlapäevaks, nööbi ja vastlavurri tegemine, liu laskmine ja palju muud huvitavat. 
Koolivaheaja programmi leiad meie kodulehelt.  
Tegevused toimuvad kella 11.00-16.00.  
Osalustasu 10 EUR päev, sisaldab ka lõunasööki.  
Osalemiseks täida registreerimisvorm www.vvvs.ee. 
Koolivaheaja tegevuspäevad jäävad ära, kui registreerub alla 5 lapse. 
Lisainfo: Triinu Pertels, triinu@vvvs.ee, 5254172 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus 
Kalandusteemalise päeva toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
 

2. märtsil kell 12.00 õppepäev „Loomade jäljed“ 

Sel aastal sõidame loomade jälgi õppima Lilli looduskeskusesse Viljandimaal 

Uurime loomade jälgi metsas, hiljem tutvume õppevahenditega looduskeskuses. 

Sõit keskusesse oma autodega, komplekteerime autod koos. 

Kestvus kohapeal 4 h. 

Päeva lõpetame toitva kõhutäie ja taimeteega. 

Info ja registreerimine tel: 5254172, triinu@vvvs.ee 

Omaosalus 10.- eur.  

Osalejate arv piiratud. 

Toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA. 

Info: www.vvvs.ee 

 

http://www.vvvs.ee/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdZftqVZGkcyTY9JgFT-PQ8UoFUF2mOP0-RMn6UI3wM09PXA/viewform
mailto:triinu@vvvs.ee
http://www.vvvs.ee/


7. märtsil kell 18.30 loodusõhtu Vapramäe Loodusmajas „Joosep Matjus ja film Tuulte tahtud maa“ 

Filmimees Joosep Matjus räägib filmi tegemisest ja loodusest. 

Vaatame koos ka filmi Tuulte tahutud maa. 

Palume kindlasti eelnevalt registreerida meilile sihtasutus@vvvs.ee või sõnumiga telefonil 50 88 359 (Gea) 

Loodusõhtu on osalejatele tasuta. 

Registreerime, kuni kohti jätkub. 

Loodusõhtute läbiviimist toetavad SA KIK ja  Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus 

 

______________________________________________________________________________________________ 

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.  
 

 
 
 
10. jaanuaril toimus seenioride loodusakadeemia  
10. jaanuaril toimus VVV seenioride akadeemia 
Jaanuarikuu VVV seenioride akadeemias käis rääkimas Irje Karjus.  
Loengu teemaks oli „Talveaja väekad taimed“. Juttu tuli mitmetest Eestis kasvavatest väekatest taimedest ning jagati 
soovitusi nende kasutamiseks. Näiteks õpetati tammetõrudest kohvi tegema. Tammetõrud sisaldavad serotoniini, mida 
kutsutakse „õnnehormooniks“, seega aitab tammetõrukohvi joomine kaasa meeleolu paranemisele. Tamme koor ja -
tõrud on head ka kõhuhädade puhul. 
Pikemalt räägiti kalmusest, mida kutsutakse „Eestimaiseks ingveriks“. 
Immuunsust aktiveerib meil puhtas looduses kasvav habesamblik, ka koirohi, vereurma- ja , soolikarohi. Kasutada 
soovitati ainult siis, kui vaja. Veel saime teada, millised on tugevad immuunsussüsteemi toniseerijad. 
Proovida sai erinevaid tinktuure ja salve, toimus väike vestlusring. 
Seenioride loodusakadeemia saab toimuma tänu Hasartmängumaksu Nõukogu ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutuse toetusele. 
 

mailto:sihtasutus@vvvs.ee


 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

30. jaanuaril toimus laste loodusakadeemia 
Sel kuul toimus õpilaste loodusakadeemia teemal „Talvised metsalinnud ja mets elukeskkonnana“, mida viis läbi bioloog 
Külli Kalamees-Pani. Alustasime teooriaga Vapramäe Loodusmajas, õppisime linde määrama ja neid hääle järgi 
eristama. Seejärel liikusime loodusesse linde vaatlema/kuulama. Saabunud sula ja ilus päiksepaisteline ilm pani laulma 
nii mõnegi linnu: rasvatihase, sinitihase, põhjatihase, nägime taevas lendamas ühte kullilist ja ronka. Lisaks määrasime 
teekonnale jäävaid loomade jälgi. Päeva lõpetasime loodusmajas linnumääraja tegemisega ja talviste lindude 
kordamisega. Valminud määrajad tulid tõeliselt uhked ja omanäolised. 
Loodusakadeemia läbiviimist toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus. 
 

 
 



______________________________________________________________________________________________ 

VVV LOODUSÕPE 
 
VVV pakub programmi aasta loom– KOBRAS 
 
Kopraprogrammi ajal liigume kopraradadel, vaatame üle pesakuhilad ja tegutsemisjäljed, katsume nahka, uurime koljut 
ja hambaid. Teada saab, millest toitub kobras ning kes on tema vaenlased. Arutleme kopra rolli üle looduses ja 
toiduahelas, tema suhetest inimesega. Programmi jooksul toimuvad erinevad õppetegevused ja mängud. 
 
Sobilik  2.-3. või 5.-6. Klassi õpilastele 
Toimumiskoht: VVV matkarajal 
Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, märts-oktoober 
Rühma suurus: 20-25 last 
Hind: 150. –eurot 
Broneeri matk: triinu@vvvs.ee, 5254172 

VVV jaanuarikuu programmid 

Jaanuarikuus korraldasime talvised loomade jälgede tundmaõppimise programme (6 tk) ja 

tutvustasime „lumejäneste“ elu (4 tk) lasteaialastele. Vaatlusandmete põhjal liigub Vapramäe kandis 

kõige rohkem rebaseid ja oravaid, Vellaveres jäneseid ja metskitsi ning kärplasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

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. 

mailto:triinu@vvvs.ee
http://www.vvvs.ee/?219


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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