


• Mittetulundusühing, 19a

• Meie hallata matkarajad Vapramäe ja Elva-
Vitipalu MKA ja Vellavere

• Tegeleme matkade, õppeprogrammide, 
keskkonnahariduslike ürituste läbiviimisega, 
matkaradade hooldamisega.

• Asukoht ~20 km Tartust väljas Elva suunas, 
Elvast ~5 km.



Vapramäe Loodusmaja

https://www.youtube.com/watch?v=c8JFr4HPwNI
www.vapramaja.ee

https://www.youtube.com/watch?v=c8JFr4HPwNI
http://www.vapramaja.ee/


Vapramäe loodusmaja ekspositsioon

I korruse õppeklass



II korruse õppeklass





• Võimalused loodusmajas:

➢ Õppetöö läbiviimiseks

➢ Õppevahendite kasutamiseks: 15 binokulaari, 

mullatermomeeter, ph-meeter, esitlusvahendid, 

binoklid, seljakotid

➢ Seminarid, koosolekud, koolitused



Matkade ja õpitubade 

toimumisajad

•Vapramäe MKa-le jääb 3,6 km pikkune 

looduse-õpperada.

* lasterada on pikkusega 1,6 km

•Looduse õpperada on tähistatud valge-punane-

valge tähisega ja lasterada kollase joonega

puudel.



VELLAVERE

➢Matkaradadest on kasutuses 2 km Tervislike 

eluviiside matkarada, mille alguses asub ka 

meie Vellavere loodusmaja. 

➢Jalgrattarajad on 8 ja 13 kilomeetrised.



Tegevus matkarajal





ELVA-VITIPALU MAASTIKUKAITSEALA

➢Elva ürgoru matkarada 14,4 km

➢Viti järve matkarada 2,3 km

➢Seikluste rada 1,5 km

➢Rattarada 23,5 km, lühendatud rattarada 15 km

➢Metsanduse õpperada 6,5 km

Elva ürgoru matkarada on tähistatud puudel valge-punase-valge märgisega, Viti rada ja 

Seikluste rada kollase ning metsanduse õpperada rohelise triibuga. Rattarada on tähistatud 

viitadega. Radadele on ehitatud telkimise- puhke- ja piknikukohad. Ökokäimlad asuvad 

Viti rajal, Elva-ürgoru liivapaljandi piknikupaigas, Suure-Umbjärve piknikupaigas ning 

telkimiskohtades.







• MADALSEIKLUSRADA



VVV Teetähised

• 8. jaan 1999 – VVV SA asutamine

• 26. mail 1999 – avati Vapramäe matkarada

• 21.sept 2001 – avati Vitipalus Nõiamaja

• 5. juunil 2002 – avati Vitipalu matkarajad

• augustis vvv Sa tootestrateegia, kujundati tootemärk ning esitleti maskott Vaput

• 6. sept 2002 – avati Vellavere loodusmaja ja matkarajad

• 8. oktoobril 2003 – avati Vitipalu vaatetorn

• 14. oktoobril 2005 – avati Elva jõe veetee, rekonstrueeriti Mosina matkamaja ja 
rajati 9 puhkekohta

• august 2006 – valmis külastusuuring 

• 2007 – toimus esmakordne retkejuhtide atesteerimine – atesteeritud sai 15 
retkejuhti

• 2007 – alustati elektroonilise kuukirja VVV veerud väljaandmist

• 2007 – alustasime Vapramäe loodusmaja detailplaneeringuga

• 2007 – alustasime fotokonkursiga Märka Mind (2016-10. juubel)



• 2008 – valmisid taimemapid Varamäe, Vellavere, Vitipalu matkaradade 
kohta

• 2008 – 28. aug . alustasime esmakordselt VVV õpetajate teabepäevadega

• 2009- Valmis Vapramäe Loodusmaja detailplaneering

• 2009 – Valmis koormustaluvuse uuring Elva ümbruse kaitsealadele (Elva-
Vitipalu, Vapramäe, Keeri-Karijärve)

• 2009 – valmis VVV SA strateegia aastani 2020

• 2009 – valmis Vapramäe loodusmaja projekt

• 2010 – valmis VVV SA õuesõppe õppeprogrammide kogumik

• 2011 – Valmis Elva puhkepiirkonna turismistrateegia

• 2011- valmis VVV õuesõppe mängude kogumik

• 2012 – valmis esimene õuesõppeklass Viipalus Nõiamaja puhkekohas

• 2012 – Vellavere loodusmaja transporditi uude asukohta Vellavere 
kiigemäele

• 2012 – valmis avalike teenuste arendamise äriplaan Vapramäe loodusmaja 
baasil



• 25. aprill 2013 – avati Vapramäe loodusmaja

• 2013 – valmis raamat Vapramäe Vapu

• 13. sept 2013 – avati Haldjarada Vitipalus

• 2013 – rekonstrueeriti Vapramäe matkarajad

• 2013 – alustasime seeniorite loodusakadeemiaga, alastasime õpilaste 
loodusakadeemiaga Vapramäe Loodusmajas

• 2014 – valmis Seiklusrada Vitipalus

• 2014 – valmis töö – VVV SA arenguvajadused ja tegevuskava 
arenguvajaduste elluviimiseks

• 2015 – rekonstrueeriti Vitipalu matkarada

• 2015 – valmis teine väliõppeklass Vitipalus

• 2015 – valmis keskkonnajuhtimiskava loodusmajale ja matkaradadele

• 2016 – pakume haridusasutustele 35 õppeprogrammi, hooldame 43 km 
matkaradu ja 31 km rattaradu

• 2017 – valmis keskkonnajuhtimiskava Vapramäe Loodusmajas, pakume 40 
õppeprogrammi. 



• KESKKONNAHARIDUSLIKUD TEGEVUSED

ÕPPEPROGRAMMID- 40 TK-KEVAD, SUVI, SÜGIS, TALV, 
LINNUD, LOOMADE JÄLJED, PÄRANDKULTUUR, 
MAJANDUS, VIDINAPROGRAMM, MATEMAATIKA 
LOODUSES, MUUSIKA LOODUSES, KOBRAS, 
LUMEJÄNES, METSKITS, RONK, MESILANE, PÄEVAKOER, 
TUNNETUS, KOBRAS, TEOD, VEE-ELUSTIK, VELLAVERE, 
VAPRAMÄE, VITIPALU, ,LIBLIKAD, ORIENTEERUMINE, 
ILM, MULLAELUSTIK, MAJANDUS, 
PUTUKAPROGRAMM, LUMEJÄNES, SAVIMAJA, 
ÖÖPUTUKAD, UURIMUSLIKUD ÕPPEPROGRAMMID



• Matkasari 

• Matkapäevad

• Õppepäevad: jäljed, linnud, taimed, seened

• Õppepäevad piirkonna lasteaialastele

• Lastelaagrid

• Matkamängud lastele, jõulumaa

• Seenioride ja laste loodusakadeemiad





• Rahvakalendripäevad: küünlapäev, 
vastlapäev, kevadpühad, mardipäev, 
kadripäev

• Muinasjutuõhtud: tondilood, jõululood, 
haldjalood

• loodusõhtud

• Meisterdamise perepäevad

• Koolitused retkejuhtidele



Matkapaketid- loodus-, sünnipäeva-, 

seiklus-, kanuu-, jalgrattamatkad



• Fotokonkurss „Märka mind“ 2017 peaauhind

„Kiili silmad“ – Merle Juhanson



„Jäljed“ Foto Karl-Erik Tamm  Fotokonkurss 2014



„Väiketülli tibud“ Foto: Remo Savisaar, Fotokonkurss 
2015



„Saarmas udus“ Foto Peep Loorits. Fotokonkurss 2016 

peapreemia



H2O külastusmäng

Kestvus: kuni 1. september 2018

Osalevad 12 keskust

Mäng tutvustab 100 Eesti 
loodusimet



Külastajate arv:

• 2017 loodusmajas 3357 in

• Matkadel käinute arv 2017 a 5895 in, kokku 
305 matka, (261 õppeprogrammi) 





www.vapramaja.ee; www.vvvs.ee

Triinu Pertels, 5254172

triinu@vvvs.ee

http://www.vapramaja.ee/
http://www.vvvs.ee/
mailto:triinu@vvvs.ee

