
 
 
 

 

VVV KANUUMATKAD 
 

KANUUMATK ELVA JÕEL 
Meie kanuumatk on võimalus minna seiklusi otsima üksi, perega või seltskonnaga 

Elva jõele, ühele esimestest jõgedest Eestis, kuhu veetee on rajatud koos mitmete 

avalike telkimis- ja puhkekohtadega jõe ääres. Veel matkamine on eriline ja 

omanäoline just seetõttu, et iga grupp saab just sellise matka nagu ta soovib: kes 

soovib loodust nautida, kes aga hoopis sõpradega võidu kanuutada – selle matka lood 

sa endale ise! Kõige kütkestavam ja seiklusterohkem ongi kanuuga sõita kohtades, 

kus muudmoodi liikuda ei saagi - jõe kitsal ja põnevalt käänulisel ülem- ja 

keskjooksudel, kus tuleb lisaks ületada nii mõndki veskitammid – Elva jõgi on just 

selline! 
Elva jõel on nii käänulisemaid kui avaramaid lõike. Igaühele oma.  
Iga matkagrupp saab valida endale huvipakkuva ja jõukohase pikkusega matkamarsruudi. 

 
Matka pikkus:  Iga matkagrupp saab valida endale sobiva matka pikkuse 
Võimalikke marsruutide valikuid ja pikkusi: 
1. Hellenurme - Tartu maratoni sild - 8,5 km - 1 päev  

2. Tartu maratoni sild - Pulga paisjärv - 9,5 km - 1 päev   
3. Pulga paisjärv - Mosina - 11 km - 1 päev  

4. Pulga paisjärv - Mosina - Meeri - 16 km - 1 päev  

5. Mosina - Meeri - Keeri järv - 9 km - 1 päev  

6. Peedu - Mosina - Keeri järv - 15,5 km - 1 päev   
7. Tartu maratoni sild - Mosina - Keeri järv - 30 km - 2 päeva  

8. Hellenurme - Mosina - Kärevere - 45 km - 2-3 päeva  

9. Hellenurme - Mosina - Kärevere - Tartu - 66 km - 3-4 päeva  

Küsi julgesti soovitusi ja jõe olukorda marsruudi valikuks broneerimisel! 
 

Matka kestus: üks päev. Soovi korral pakume ka 2 ja 3 päevaseid matku. 
 

Toimumise aeg: aprill kuni november ettetellimisel (või siis, kui jääd ei ole) 
 

Toimumise koht: Tartumaa, Elva puhkepiirkond 
Elva jõgi 

 
Grupi suurus: lepitakse kokku tellimisel 
 
Paketi hind: 

40 EUR KANUU  
Mitmepäevastel matkadel kehtib kokkuleppehind. Broneering 

kinnitatakse matka tasumisel. 
 

Hind sisaldab: Kohta kanuus, mõla ja päästevesti, instrueerimist ja kaldateenistust 

– ootamatute olukordade lahendamist, autojuhtide transporti ning matkalõunat 

kanuumatka keskel.  
Paketi sisu:  

• Saabumine kokkulepitud kohta   
• Kanuumatk Elva jõel  

 
Varustus: Kanuumatkaks sobivad riided ja jalatsid. Vahetusriietena kaasa kuivad 

riided!!!! 
Lisatasu eest:  

Võimalus kasutada sauna/pesemisvõimalust Tartumaa 

Tervisespordikeskuses või Mosina Matkamajas. 
 

Paketti saab tellida: Vapramäe-

Vellavere-Vitipalu Sihtasutus 52 54 

172 sihtasutus@vvvs.ee 
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