
Maagiline Võrumaa kutsub 28.-30. augustil 
XII Eesti Rahvamajade Ühingu suvekooli 

Kurgjärve Spordibaasis

Kolme päeva jooksul saad külastada Võrumaa saladuslikke ning looduskauneid paiku. Siin kohtab 
pokusid, paganaid, haldjaid, lossiemandaid ja veel teisigi müstilisi tegelasi. 
Sul on võimalus õppida selgeks kohalik keel, saada osa siinsest kultuurist, tunnetada maagiat, 
keeta kokku üks korralik võlujook ning õppida maailma vaatama läbi klaasist silma. 

Suvepäevadele on võimalik registreeruda 10. augustini, saates kaasasolev registreerimisleht Ülle 
Välimäele kultuur@tyri.ee. 
Viimased vabad kohad maksavad osalejale 95 eurot.

Suvekooli meelespea

Asukoht

Esmalt koguneme Antsla vallas, Uhtjärve Ürgoru  NÕIARIIGIS 
Vaata asukohta Google kaardil.

Meie pesaks nendel kolmel päeval saab aga Rõuge vallas asuv Kurgjärve Spordibaas
Vaata asukohta Google kaardil.

Majutamine 

• Kurgjärve kolmes erinevas öömajas on hubased 2-8 inimese toad. Kõik magamiseks vajaminev 
on kohapeal olemas.

http://nommesk.ee/Kurgjarve_spordibaas_702
https://www.google.com/maps/place/Uhtj%C3%A4rve+%C3%9Crgoru+N%C3%B5iariik+O%C3%9C/@57.890402,26.5830083,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x46eb041318547cd3:0x76d5f2ff9dc21af5!5m1!1s2018-08-06!8m2!3d57.890402!4d26.585197
https://www.google.com/maps/place/Kurgj%C3%A4rve+spordibaas/@57.7237173,27.0231914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46eaf703a3a99d95:0x4e36472a2ae2ffd8!8m2!3d57.7237173!4d27.0253801


Toitlustamine

• Esimese lõunasöögi pakub meile Nõiariik.
• Kolme päeva jooksul toitlustab meid Kurgjärve Spordibaas. 
• Maakondadel palume esimese päeva hilisõhtuks midagi ühisele lauale kaasa tuua. Õhtusöök on 

kl18 ja peoõhtu suupistelaua katame ühiselt.

Kultuuriprogramm

• Maakonnad ei pea kultuuriprogrammiks kodus midagi ette valmistama. Anname kohapeal 
kõigile väikese ülesande ja vahendid selle täitmiseks.

Ringsõit Võrumaal

• Kolmapäeval teeme 4-5 tunnise elamusreisi Võrumaa erinevates piirkondades. Selleks peab 
osaleja valima ühe kolmest  väljapakutud suunast. Reis toimub meie organiseeritud bussiga. 
Ootame kõiki oma elamusi sellel sõidul jäädvustama ning õhtusöögi ajal kuvame kõigi fotod  
suurele ekraanile. 

Saunamõnud

• Vaikjärve ääres on õhtuti köetud saun.
• Looduslikuks supluseks on avatud Väikjärv ja Kurgjärv.
• Kaasa oma saunalina.

Veel tähelepanekuid:

• Esimesel päeval toimub kogunemine Nõiariigis. Sealt liigume mööda käänulist teed koos edasi 
autokolonniga. Peatuspaigad enne Kurgjärvele jõudmist on Rõuge Pesapuu ja Haanja Suure 
Munamäe juures.

• Mõnes kohas on meenete ja kohaliku toodangu ostmise võimalus, seega võiks soovi korral 
kaasas olla sularaha. 

• Lisaks peab arvestama ilmaoludega. Olenevalt augustikuu ilmast on tarvis võtta kaasa kas 
päikesevari ja päevituskreem, vihmakeep ja kummikud või villased sokid ja käpikud

• Augustikuu ööd on juba jahedad ja pimedad, varusta ennast valgusallikaga!
• Lähim kauplus asub Haanjas (3,5 km). Kauplus avatud kl 10-20. 
• Lähim pangaautomaat asub Rõuges(7,3 km).
• Õhtuti saab näksi ja jooki osta ka koha peal (nõrga levi tõttu võib kaardimakse olla häiritud ja 

ka siin oleks parim maksevahend sularaha).
• Lähim tankla asub Rõuges(7,3 km).



PROGRAMM

Teisipäev, 28.august 

11:30 Kogunemine Nõiariigis
12:00 Tere tulemast maagilisele Võrumaale!
13:00 Lõunasupp Nõiariigis
14:00 Elamusterohke sõit läbi Rõuge ja Haanja Kurgjärvele

Rõuge- Ööbikuorg
Pesapuu juures teeme ühispildi
Haanja- Munamägi   

17:00 Saabumine Kurgjärvele
Registreerimine, majutamine

18:00 Õhtusöök
19:00 Suvekooli avamine

Loosime maakondade etteaste teemad
20:00 ERMÜ koosolek / Vaba aeg
21.00 Kultuuriprogramm

Meeleolu loob Lasva meeskoor
Tantsuks mängib S.E.K.S
Vaheajad täidab Käsikäes

Kolmapäev, 29.august

08:30 Hommikuvirgutus järve ääres
09:00 Hommikusöök
10:00 Praktilised töötoad

Rohumaagia õpitarõ
Võttemaagia õpitarõ
Keelemaagia õpitarõ 
Pulbrimaagia õpitarõ 

13:00 Lõunasöök
14:00 Seiklusterohke bussireis läbi maagilise Võrumaa. 

Eelnevalt on võimalik valida omale üks meelepärane sõidusuund kolmest:
Haanjamehe radadel
Keskaegsed katsumused
Ajalooline muusikatee

18:00 Vaba aeg
19:00 Õhtusöök
20:30 Kultuuriprogramm

Maakondade etteasted
Tantsuks mängib ans. Säde
vaheajad täidab tantsutrupp Viire 

22:00 Valgusmaalingud (I grupp)
23:00 Valgusmaalingud (II grupp)



Neljapäev, 30.august

08:30 Hommikuvirgutus järve ääres
09:00 Hommikusöök
10:00 Kohtumine hüpnotisöör Marissaga
12:00 Suvekooli lõpetamine
13:00 Kõht täis ja õhtuks koju
 

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Lisainfo

Aigi Pall 
59129200
aigi.pall@vorumaa.ee

Anneli Mändmaa 
515 6201
annelimandmaa@gmail.com


