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1932Otepää, 

Palupera 
ja Puka
valla ajaleht

Seiklused maa ja taeva vahel
Veel üks põhjus Otepääd külastada

Otepääl patrullib 
jalgrattapolitsei

Tänavu suvel tegutseb Otepääl politsei ratta patrull, 
kes peab korda parkides ning puhkealadel. Rattaga 
saavad politseinikud paremini liikuda kohtades, 
kuhu ilusate ilmadega koguneb palju inimesi, kuid 
politseiautoga ligi ei pääse. 
Kindlasti on ka jaanipäevased peopaigad politsei 
kõrgendatud tähelepanu all, sestap on mõistlik nap-
sise peaga autoroolist võimalikult kaugele hoida. 
Vanemkonstaabel Leonid Liivamägi palub eriti su-
visel ajal suurt tähelepanu pöörata koolivaheaega 
veetvatele lastele. Autojuhid peaksid olema väga 
tähelepanelikud väikeste jalgratturite suhtes, kuna 
viimasel ajal on Eestis tõusnud just lastega toimunud 
liiklusõnnetuste arv. 
Fotol teevad esimest reidi kultuurikeskuse pargis 
noored politseinikud Marita Mülberg ja Holger Härm. 
Loodetavasti loob jalgrattapatrulli tegutsemine 
Otepääl turvalisema keskkonna meie kõigi jaoks.

Katrin Šmigun
Läbisin esmakordselt 
sellise takistusriba, 
kuigi olen  Ramsaus 
laagris olles taolist 
atraktsiooni näi-
nud. Olen mõelnud, 
et, see on nii põnev, 
et järgmine kord re-
gistreerun ja lähen 
proovima. Nüüd tuli võimalus koju kätte 
ja see oli tõeliselt vahva elamus. Pisut 
meenutab seda tunnet, kui tegin Amee-
rikas mägironimist. Seal ei ole muidugi 
nii turvaline kui siin, aga siinne kogemus 
annab samasuguse fiilingu.

Rada läbides pead oskama keskenduda 
ja mõelda ning samal ajal tegutsema. Kui 
oled lõppu jõudnud, siis mõtled, et oh jess, 
sain hakkama! Eriti huvitav on see, et raja 
alguses on kergem ja järjest läheb keeru-
lisemaks. Viimase, musta rajalõiguga oli 
tegemist palju ning võttis higi lahti, käed 
ja keha värisesid pingutusest, oli päris 
tugev tunne, kui lõppu jõudsin. Tore on 
veel see, et iga raskusastme lõpus saab 
köiega alla lasta, kõige lõpus on laskumine 
umbes 150m pikkune ja hoog on võimas. 
Minu jaoks oli suur motivatsioon jõuda 
köieni. Ma täpselt ei tea, kaua ma rajal 
olin, ilmselt alla kahe tunni, aga järgmisel 
korral üritaksin just viimasel kahel takis-
tusribal olla kiirem ja osavam. Vahel jäin 
isegi seisma ja mõtlesin,  kas saan edasi 
või ei, aga sportlik jonn ja hirm kukkumi-
se ees ei lasknud pooleli jätta. Tahaksin 
kindlasti veelkord proovima minna. Mul 
on väga hea meel, et Otepääl on leidunud 
entusiaste, kes seikluspargi on loonud. See 
on põnev ja arendav kogemus nii lastele 
kui täiskasvanutele.

Arvamus

Talvepealinn on ka suvel oma 
mitmekesise ja võrratult kau-
ni loodusega aastast aastasse 

järjest enam aktiivse puhkuse nauti-
jaid kokku meelitanud. Tänavu Eestis 
ühena vaid kolmest Sinilipu tunnus-
tuse pälvinud Pühajärve ranna, juba 
traditsiooniliste Leigo Järvemuusika, 
Saku Suverulli ning teiste turismi-
magnetite kõrval on juuni keskpai-
gust avatud Tehvandil uus atraktiiv-
ne tegevuspaik – seikluspark.

Otepää seikluspark on esimene 
omataoline Eestimaal. Lõunanaabrid 
avasid sarnase seikluskeskuse Sigul-
da looduspargis mullu suvel. Mõlemad 
pargid projekteeris prantslane Pierre 
Gay-Pierret, kes on rajanud taolised 
seikluspargid ka Ramsaus ja oma 
kodukohas Thones.

Pierre oli tänavusel Otepää maail-
makarikaetapil FISi tehniline dele-
gaat ning siinsest huvitavast maas-
tikust ja heast kontaktist korraldaja-
tega sündiski mõte rajada Tehvandile 
seikluspark.

Kellele ja milleks?
Kõrvalolevalt fotolt on näha, mil-

lega tegemist, kuid  seikluspargi tõe-
lise feelingu tunnetamiseks on ainus 
võimalus ise kohale tulla, uudistada 
ja proovida. Olgu siinkohal öeldud, 
et seikluspargi viis erineva raskus-
astmega rada sobib erilise füüsilise 
ettevalmistuseta inimestele vanuses 
7-70 aastat. Radade läbimine on 
omamoodi iseenda (taas)avastamine 
uue nurga alt, kui soovite – ka välja-
kutse. Märksõnadeks sobivad: siin ja 
praegu, kontsentreerumine olulisele, 
keskendumine oma tegevusele. 

Gay-Pierret juhendamisel ja pargi 
tegevjuhi Indrek Taukari ning pea-

linnaelu Otepää oma vastu vahetanud 
Tiimar Laine eestvedamisel ehitasid 
seikluspargi valmis kohalikud tublid 
spordifännid. Mitmed neist tegutse-
vad ka seikluspargi instruktoritena: 
suusatreener Taivo Tigane, Eesti tun-
tuim freestyler Viljar Raidmets jt.

Radade ehitusel on kasutatud vaid 
kvaliteetseid  materjale ja sertifitsee-
ritud lahendusi, mis vastavad Euroo-
pas kehtivatele normidele. See kõik 
muudab põnevate radade läbimise 
turvaliseks.

Korraldajate hinnangul on vastne 
seikluspark eriti sobiv peredele: 
Otepääle tulles on ratta-, kanuu-, 
rulluisu- jms retkedele lisaks tore veel 
midagi üheskoos ette võtta. Eesmär-
giks ikka, et pere oleks koos ja koos  
oleks hea. Samuti on seikluspargil 
oma roll täita siin korraldatavate  
treeninglaagrite vaheldusrikkamaks 
muutmisel ning kindlasti ka firma-
ürituste sisustamisel meeskonna 
ühteliitjana.

Koostöös Tehvandi sihtasutusega 
loodud Otepää seikluspark on üks 
uuendusi, laiendamaks keskuse 
pakutavaid aktiivse tegevuse või-
malusi ka mitteprofisortlastele ja 
kutsumaks harrastajaid senisest 
sagedamini Tehvandile. Nagu on tõde-
nud Tehvandi keskuse juhataja Alar 
Arukuusk on Otepää tervikuna oma 
külastajate silmis just nii hea, kui 
heaks suudavad erinevad teenusepak-
kujad  selle koostöös kujundada.

Kuna seikluspargi hooaeg kestab 
oktoobrikuuni, on meeste peas juba 
mõtteid, mida uut ja huvitavat lume 
saabudes Otepääle seiklema tulijaile 
pakkuda. Kuid sellest ei kirjuta me 
tänases suvelehes.
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2 kultuuri- ja spordiüritused suvel

22.-24. juulil
Reede, 22. juuli
kell 14 VIII Pühajärve puhkpillipäevade avamine,
 Pühajärve ja Rõngu puhkpilliorkestrid   
 kultuurikeskuse terrassil
kell 18 Tartu Tünnipunt Pühajärve puhkekeskuse pargis
kell 20   Saku puhkpilliorkestri, Valga Piirilinna Bigbandi,  
 puhkpillipäevade pasunaansambli ja tantsutrupi   
 Matilda kontsert Hellenurme mõisapargis

Laupäev, 23. juuli
Tänavakontserdid Lipuväljakul ja kaubanduskeskuse ees:
kell 13 puhkpilliorkester Viedzeme (Läti)
kell 15 Aseri ja Viru-Nigula puhkpilliorkester 
kell 17 Uhtna puhkpilliorkester
kell 19   koondorkestri kontsert kultuurikeskuse pargis
kell 21  Stockholm Home Guard Ocktet (Rootsi) kontsert  
 Otepää kultuurikeskuses

Pühapäev, 24. juuli
kell 12    Kontsert Otepää Maarja kirikus

Info tel 508 8013

Kultuurisündmused

22. juunil jaaniõhtu Palupera mõisapargis. Programmis 
on traditsioonilised rahvamängud, tegevust nii suurtele 
kui väikestele. Kohal on kauplusbuss ja DJ Ivo Lani. 
Kell 22 alustab ansambel Pool 12.
23. juunil kell 15.45 vabadussamba juures võidupüha 
tähistamise tseremoonia ja võidutule süütamine.
23. juunil kell 19 Pühajärvel paadisilla ja supelranna 
piirkonnas Otepää ettevõtete meistrivõistlused teate-
veesuusatamises
23. juunil kell 20 Pühajärve laululaval jaanipidu 
ansambliga Apelsin (tasuta)
23. juunil kell 20 jaanituli Kullipesa puhkealal Nõuni 
järve ääres. Lõke, toitlustamine, kontsert Nõuni isete-
gevuslastelt, DJ Ivo Lani. Võimalikud üllatused.
25. juunil kell 11 toimub Nõuni küla palliplatsil 
võrkpalliturniir Põrsas Cup. Peaauhinnaks põrsas, 
osalustasu 10.- Info tel 5344 1380 Ruta.
25. juunil kell 18 Otepää kultuurikeskuse terrassil 
Otepää–Tarp sõprussuhete 15. aastapäeva kontsert
30. juunil külastusmängu «Unustatud mõisad» mõisa-
päevad Palupera mõisas. Avatud õpilastööde ja valla 
naiste käsitöönäitus, toimub loodustund, kell 16.30 
esineb tantsuklubi Mathilde ja mängib Palupera kooli 
puhkpilliansambel. Mõis avatud külastuspäevadel kell 
10-18, e-mail: palupera@unustatudmoisad.ee
2. juulil kell 20 Otepää kirikus Tõnis Mägi ja Kait 
Tamra kontsert «Kaks kõla», pääse 125.- / 100.-
9. juulil kell 19 Otepää kirikus Tajo Kadajase kontsert 
«Kõik need mu laulud»
9.-10. juulil Hellenurmes Alexander Theodor von 
Middendorffi mälestuspäevad. Avamine, mälestus-
hetk perekonnakalmistul, sõnavõtud, Eesti Ornito-
loogiaühingu näitus, loengud, korrastustööd A.T.von 
Middendorffi rajatud Lustimäe pargis, Hellenurme 
veski külastamine. 
22. juulil kell 21 Pühajärve laululaval ansamblite 
Ultima Thule ja Propeller kontsert, pääsmed eelmüügis 
100.-/ 80.-, kohapeal 125.-
27. juulil kell 20 Setanta pubi terrassil ansambli Laliya 
kontsert. Vaata www.laliya.com
30. juulil kell 15 kultuurikeskuse terrassil vabariikliku 
pereansamblite kokkutuleku ühiskontsert (tasuta).
30. juulil kell 18 Pühajärve puhkekeskuse pargis tele-
saate «Laulge kaasa» avalik salvestus (tasuta).
31. juulil kell 20 Pühajärve laululaval Vana Baskini 
teater estraadietendusega «Viimane sent», pääsmed 
eelmüügis 90.- ja 80.-, kohapeal 100.-
5. augustil kell 21 Pühajärve laululaval ansamblite 
Meie Mees, Nexus, Hellad Velled kontsert.
6. augustil kell 19.30 Otepää kirikus Berliini Süm-
fooniaakadeemia koori St.Petrus Spinge kontsert 
(tasuta)
6.-7. augustil koolinoorte rahvamuusikafestival Ka-
rupoja Trall
7. augustil algusega kell 10 kultuurikeskuse pargis 
käsitöölaat
19. augustil kell 21 Pühajärve laululaval Jaan Tätte ja 
Marko Matvere kontsert, pääsmed eelmüügis 80.-/100.-, 
kohapeal 125.-

25. juunil Pühajärve triatlon.  Info: www.stamina.ee
22.-23. juulil Tartus ja Otepää ümbruses Eesti meistri-
võistluste V etapp, rahvusvaheline E.O.S. Peugeot Rally 
2005. 23. juulil on ralli keskmeks Otepää suusastaadion, 
kus asub hooldusala. 
Vaata www.eos-rally.com
30. juulil VI Otepää rattasõit. Info: www.ejl.ee
12.-13. augustil Saku Suverull 2005
14. aug Pühajärve rullisõit. Info: www.stamina.ee
16.-19. aug metsalangetajate MM-eelvõistlus. 
Info: www.suusaliit.ee 
20. –21. aug Ansomäe lasketiirus Eesti MV laskejook-
sus. Info: www.biathlon.ee
11. sept Kekkose sügismatk Kääriku puhke- ja 
spordikeskuses. Info: www.kekkoserada.ee 
18. sept 8. Tartu rattamaraton

Pühajärve rannavolleturniiri etapid rannas
26. juunil, 17. juulil, 31. juulil, 14. augustil ja 28. 
augustil kell 11, registreerimine kell 10.15-10.45. 
Võistkonnad loositakse kohapeal ja on 3-liikmelised: 2 
meest + 1 naine. Osavõtutasu ühe etapi kohta täiskas-
vanutele 30.-, õpilastele, üliõpilastele 15.- Täpsem info 
Heiki Ernits 528 9744.

Otepää orienteerumiskolmapäevakud 
6. juulil Purtsi (Puka-Pikasilla teelt); 3. augustil 
Kirikuküla (Otepää-Rõngu teelt); 7. septembril 
Varsamägi (Sihvalt); 5. oktoobril Paluveski (Otepää-
Rõngu teelt). Info: www.hot.ee/otepaapaevak/

Spordisündmused



3rahvusvaheline võistlus Saku Suverull

Saku Suverull on jõudnud 
juubelivõistluseni

 Mehed Naised
1990 Maksim Kozlov Jelena Välbe
1991 Jari Isometsä Ljubov Jegorova
1992 Vladimir Smirnov Piret Niglas
1993 Elmo Kassin, Kalju Ojaste Nonna Abagumova
1994 Andrus Veerpalu Cristel Vahtra
1995     v õ i s t l u s i   e i   t o i m u n u d
1996 Andrus Veerpalu Kristina Šmigun
1997 Ivan Batory Kristina Šmigun
1998 Ivan Batory Kristina Šmigun
1999 Mathias Fredriksson Kristina Šmigun
2000 Johann Mühlegg Kristina Šmigun
2001 Per Elofsson Pirjo Manninen
2002 Andreas Schlütter Valentina Ševtšenko 
2003 Andreas Schlütter Kristina Šmigun
2004 Andres Södergren Kristina Šmigun

Saku Suverulli võitjad aastatel 1990-2004

PEALTVAATAJA INFO
• Pääs võistlustele 12. ja 13. augustil ainult piletiga, pilet 

150 kr, ainult reedel 75kr
• Sooduspilet 75 kr (kuni 18 aastased ja EV pensionärid), 
ainult reedel 40 kr
• Perepilet 300 kr (2 täiskasvanut koos oma kuni 18 a lastega), 
ainult reedel 150 kr
• Sissepääs Suverulli peaväravast Tehvandi peahoone kõrval 
ning Kunimäel asuvast väravast
• Piletid kehtivad 12. ja 13. augustil (reedel jääb laupäevane 
kontroll rebimata)
• Võistluste territooriumile on piletiga reedel ühekordne ja 
laupäeval korduv sissepääs (pilet + väljumisel saadud tempel) 
ning pilet kehtib ühele (v.a perepilet: lubatud oma kuni 18 a. 
lapsed, kes on piletiomanikuga koos)
• Alla 120 cm lastel tasuta sissepääs
• Võistluste territooriumile ei lubata siseneda rataste, rulluis-
kude ja koduloomadega, samuti alkoholijoobes või kaasavõetud 
alkoholiga isikuid
• Suverulli peaväravas on rattaparkla (pilet 25 kr)

Autode parkimine Suverulli parklates             
Otepää linnas:
• 12. augutil tasuta; 13. augustil: sõiduauto 50 kr; buss 100 
kr (müük kohapeal)
• Pealtvaatajad saavad parkida vastavalt parklate täitumi-
sele ja politsei korraldustele kas Karupesa hotelli vastas või 
Tehvandi staadionil
• Piletite eelmüük (v.a ainult 12.08 piletid) 18. juuli – 11. aug 
Otepää turismiinfokeskuses  
• Kõigi eelmüügist ostetud piletite vahel loosiauhinnad: 5  
kohvrit Saku Originaali; Olerexi kliendikaart boonusega -30 
senti+1000 kr krediiti; Saku toodang ja suveniirid ning Olerexi 
kliendikaardid boonusega -30 senti. Võitjad loositakse välja 
12. augustil kell 19.30; võitnud piletite numbrid avaldatakse 
infotahvlil peaväravas ja loosivõitude kättejagamine toimub 
13. augutil kell 14.55 showlaval.
• Tehvandi Spordikeskuse spordirajatised on 11.-13. augustini 
tavakasutamiseks suletud!

Algselt suusatajate suviste 
kontrolltreeningute elavdami-
seks korraldatud Suverulli 
võistlus on pooleteise aasta-
kümnega paisunud maine-
kaks ürituseks. Maailma 
tipud on valmis Otepääle 
sõiduks kohandama oma 
ettevalmistuskalendrit ja 
tuhanded eestlased pla-
neerivad varakult augusti 
teise nädalalõpu Tehvandi 
külastamiseks. Saku Suve-
rull toimub 12.-13. augustil 
juba 15. korda.

Algas see kõik aga treenerite soovist 
lisada treeningprotsessi emotsionaalsust. 
«Tol ajal ju suvel võistlusi polnud, nühiti 
ainult kontrolltreeninguid. Kuulsime, et 
Saksa DV-s peetakse ka harjutusperioo-
dil võistlusi ja kuna meil oli atraktiivne 
Tehvandi rullirada olemas, siis miks mit-
te samuti proovida,» meenutab Suverulli 
idee sünni juures olnud Hain Kinks. Mõte 
hakkas liikuma 1989. aastal ja järgmisel 
suvel saigi esimene võistlus teoks.

Suve jooksul olid Pentagonis laagrites 
erinevat masti koondised Venemaalt ja nii 
läks tugeva konkurentsiga jõuproovi ühe 
olulise samba, osalejate, leidmine algul 
suhteliselt libedalt, mis siis, et auhin-
dadeks oli pakkuda vaid Salvo kiivreid. 
Sisuliselt olematu eelarvega toimus võist-
lus vähem kui saja pealtvaataja ees, kuid 
kõik osapooled jäid avaüritusega igati 
rahule. Tänapäevase mõõdupuu järgi oli 
tegemist muidugi üsna põlve otsas orga-
niseeritud ettevõtmisega. «Korralduse 
tase oli ehk veidi parem kui tollastel Eesti 
meistrivõistlustel,» muigab praegune 
peakorraldaja ja 1990. aastal kohtuniku 
rollis olnud Alar Arukuusk.

Läbimurre tuli 1996. aastal
Hoolimata toetusest nii spordijuhtide, 

suusatajate kui spordihuviliste poolt ei 
võimaldanud noore riigi segased ajad 
korraldajatel suurejoonelisi tuleviku-
plaane teha. Tegutseti põhimõttel – üks 

aasta korraga. Viie esimese 
korraga jõudsid võitja-

te nimistusse näiteks 
Vladimir Smirnov, 
Jari Isometsä, Jele-
na Välbe ja Ljubov 
Jegorova, kuid ometi 
1995. aastal Otepääl 
Suverulli ei toimu-
nud. Amortiseeru-

nud rollerirada vajas 
remonti.
Lisaks uuele asfalt-

kattele reformeerus ka 
korraldajate tiim, kus meeskonna juhiks 
sai Arukuusk. Finantsiliselt uus hin-
gamine tuli läbi nimesponsori leidmise 
1996. aastal, õla pani alla Fortuuna Loto. 
Alates 1999. aastast on Suverulli suuri-
maks toetajaks Saku Õlletehas. Ühisele 
arusaamale jõuti ka selle osas, kellele 
võistlust korraldatakse.

«Soovisime pakkuda suvist jõuproovi 
sportlastele, kes talvel suusaradadel 
mehetegusid tegid. Rullsuusatamisele 
spetsialiseerunud tegijad jäid meie huvi-
orbiidist kõrvale,» räägib Arukuusk.

Kuigi publikule võistluste pauside ajal 
meelelahutuse pakkumiseks lisandus 
programmi mitmeid erinevaid üritusi, on 
alati eesmärgiks olnud show domineeri-
mise vältimine.

«Eelkõige on põhimõtteks olnud suusa-
tajatele sportlikust seisukohast huvitava 
võistluse pakkumine,» rõhutab Arukuusk. 
Nii toimub näiteks jooksudistants igapäe-
vasel treeningringil, kus aeg-ajalt kaotak-
se publiku vaateväljast. Pealtvaatajatele 
meeldiks kogu aeg võistluse kulgu jälgida, 
aga sellisel juhul tuleks loobuda raskest 
maastikujooksu trassist. Suusatajad 
ise peavad Suverulli võistlusformaati 
üliraskeks, aga samas ka objektiivseks 
hinnanguks suviste treeningute sujumi-
sele võrreldes konkurentidega.

Pidev töö võistluste programmiga te-
kitas olukorra, kus Suverullil kasutusel 
olevad ideed olid Rahvusvahelise Suu-
saliidu FIS arengutest ees. Nii näiteks 

võttis FIS alles mitmed aastad hiljem 
kasutusele Gunderseni meetodil võistle-
jate otsustavale distantsiosale lähetamise 
ehk tagaajamissõidu. 

Suverullile on oodata 10 Oberstdorfi 
MM-i medaliomanikku

Ajaga peavad kaasas käima ka Suverul-
li korraldajad, et Bente Martinsen-Skari, 
Pirjo Mannineni, Aleksei Prokurorovi, 
Mihhail Botvinovi, Thomas Ålsgaardi, 
Per Elofssoni, Mathias Fredrikssoni ja 
Frode Estili sugused staarid ikka ja jälle 
Otepääle tuleks. Ühe võimaliku muuda-
tusena on kaalumisel rullsuusatamise 
sõidustiili muutmine klassikaliseks.

Kindlasti poleks klassikatehnika sis-
setoomise vastu mitte midagi Andrus 
Veerpalul, Jaak Mael, Raul Ollel ega 
teistel Eesti koondislastel. Seekord on 
jaanipäeva-eelse seisuga Saku Suverullile 
tulemas Oberstdorfi maailmameistrid 
Frode Estil, Vincent Vittoz ja Vassili 
Rotšev, viimase MM-i medaliomanikud 
Nikolai Pankratov ja Jevgeni Dementjev. 
Lisaks veel talv tagasi MK-sarja võitnud 
Rene Sommerfeldt, Soome koondis ja 
mitmeid teisi. See tähendab aga seda, 
et taas osutub väga keeruliseks meeste 
hulgas võitu koju jätta. Viimati kuulus 
eestlastele esikoht 1996. aastal, kui parim 
oli Andrus Veerpalu.

Viimasest üheksast võistlusest seitse 
võitnud Kristina Šmigun on kindlasti 
tänavugi suurfavoriit. Selleks tuleb aga 
alistada Oberstdorfis poodiumile astu-
nud soomlannad Virpi Kuitunen, Pirjo 
Manninen ja Riitta Liisa Lassila ning 
MM-medali kaela saanud venelannad 
Natalja Baranova ja Larissa Kurkina. 
Olümpiatalveks valmistumist tuleb 
Tehvandile kontrollima ka Saksamaa 
naiskond eesotsas Evi Sachenbacheri, 
Manuela Henkeli ja Viola Baueriga. 
Kokku on Saku Suverullile oodata 13 
riigi suusatajaid.

VEIKO ULP,
Sportnet

SAKU SUVERULL 2005 raames toimuvad muud 
üritused (peaprogramm lk 1)
Reede, 12. august
17.00 - 21.00 Avatud söögi- ja joogikohad, firmade esitlused,  
 vibulaskmine, jne.
19.30-19.40 Eelmüügist ostetud piletite vahel võitjate loosi- 
                    mine autasustamise laval
19.30-21.30 Eesti suvised meistrivõistlused meeskondlikes  
 suusahüpetes Tehvandi K70 hüppemäel
20.00-22.00 Salomon Friday Night Skate rulluisutamises   
 Otepää linnas, kogunemine Oti pubi ees

Laupäev, 13. august
10.30-19.00 Avatud söögi- ja joogikohad, firmade esitlused,  
 vibulaskmine, atraktsioonid, jne.
12.00-16.00 Lastemaailm angaari platsil (atraktsioonid,   
 esinejad, jne) 
12.15-12.50 Showlaval ansambel 
12.15-12.50 Batuudi Big Air 2005 Neljakasemäel
12.50-13.15 Ratsutamise Kaarikusõit Neljakasemäel
13.00-15.15 Mapei Eesti maanteesõidu karikasarja etapp   
 jalgratturite grupisõidus 70km (14 x 5km   
 Tehvandi rollerirajal)
13.00-13.35 Showlaval ansambel 
13.15-14.00 Rammumeeste võistlus Mercedes-Benz autodega  
 Neljakasemäel
13.45-14.20 Showlaval ansambel
14.00-14.30  Mercedes-Benz M-klass maasturi demo Raido  
 Rüüteli esituses Neljakasemäel
14.00-14.30 Jalgratta Trial demo Martin Heinmetsa esitu- 
 ses Neljakasemäel
14.30-14.55 Lastejooks (start showlava ees, vanusegrupid:  
 14.30 kuni 4a 300m; 14.35 5-6a, 14.40 7-8a, 
 14.45 9-10a, 14.50 11-12a kõik 600m)
14.55-15.00 Eelmüügist ostetud piletite vahel loosimise 
 võitjate autasustamine 
15.00-15.35 Showlaval ansambel 
Saku Suverull 2005 showprogrammi juht Mart Mardisalu

Pühapäev, 14. august
12.00 Maximus Cup rulluisuvõistlus Pühajärvel, 
 ühisstardist 40 km (põhiklass, veteranid), 
 20 km (juuniorid, noored, harrastajad), 
 10 km (lapsed). Korraldaja Stamina OÜ.

Tehvandi radade kaart 

Tehvandi radade kaart 

Info:  www.suusaliit.ee 
         www.tehvandi.ee           
                  www.1182.ee

Korraldaja:



4 kõik vajalik aktiivseks puhkuseks

Otepää turismiinfo  766 1200   Lipuväljak 13, (E-R 9-18, L-P 10-15)Otepää turismiinfo  766 1200   Lipuväljak 13, (E-R 9-18, L-P 10-15)

AKTIIVNE PUHKUS
Matkad ja sportlik tegevus
• Veetee kanuu- ja paadi-
matkad 5666 0987, 506 0987  
www.veetee.ee
• Toonus Pluss kanuumat-
kad, kombineeritud retked   
 505 5702 www.toonuspluss.ee 
• Fan-Sport kanuu-, jalgrat-
ta-, kombineeritud matkad       
 507 7537 www.fansport.ee 
• Kaarel Tamm parvemat-
kad  502 2178, bagisõit ja 
Canopy Leigo turismitalus 
767 9000, 509 1344 www.leigo.ee
• Kekkose Rada 515 1404 
www.kekkoserada.ee 
• Lutsu talu 767 9893, 521 8653 
www.lutsu.ee 
• Kääriku puhke- ja spordikes-
kus 766 5600 www.kaariku.com
• Sokka talu vibu-, ammu- 
ja õhurelvadest laskmi-
ne, paintball 503 6103          
www.action.ee
• Marguse talu puhkemaja  
558 7784 www.hot.ee/margusetalu
• Andu puhkekeskuse ATV-mat-
kad ja laenutus, minigolf. laua-
tennis 501 3435 www.andu.ee
• Otepää spordihoone lauaten-
nis, jõusaal 766 3677 
• Pühajärve puhkekeskuse 
bowling, jõusaal  766 5555 
www.pyhajarve.com
• Otepää päevakeskuse jõusaal 
766 8590
• Hotell Bernhard fanballi väl-
jak 766 9600 www.bernhard.ee 
• Ansomäe maastikulaua rent 
ja -õpe 5627 6276
• Tehvandi spordikeskuse 
rollerirajad 766 9500 www.
tehvandi.ee 
• Hundu motelli squash         
509 4286 www.motellhundu.ee 
• Otepää Golf Club 502 1508 
www.otepaagolf.ee (väljaku driving 
range ja pitch-put harjutusväljak 
avatakse juulis; väljaku lõplik 
valmimine planeeritud 2007 a)
Tenniseväljakud
• Kääriku puhke- ja spordikes-
kus 766 5600 www.kaariku.com
• Kuutsemäe puhkekeskus 
766 9007 www.kuutsemae.ee 
• Arula külalistemaja      
516 8655 www.arula.ee
• Hotell Bernhard 766 9600 
www.bernhard.ee 
• Karupesa hotell 766 1500 
www.karupesa.ee 
• Pühajärve puhkekeskus 
766 5500 www.pyajarve.com 
Ratsutamine
• Tobra hobused 529 0642, 
505 2282 www.tobrahobused.ee
• Kuhri tall 766 3725, 528 2704
• Vidrike tall, tel: 504 2193
• Laane talu Sangastes      
769 1308, 510 7447
Ujulad
• Pühajärve puhkekeskuse si-
seujula/tervisekeskus 766 5555               
www.pyhajarve.com 
• Pühajärve 
sinilipurand 
(rannavalve, 
rannabaarid, 
veesõidukite 
laenutus)
• Kärnjärvel Annimat-
si kämping 511 0317                   
www.hot.ee/annimatsi 
• Kääriku järvel Kääriku puh-
ke-ja spordikeskus 766 5600 
www.kaariku.com 

MATKA- JA SPORDI-
  VARUSTUSE LAENUTUS 

• MHL-Sport (rullsuusad, 
käimiskepid) 515 1404           
www.kekkoserada.ee
• Kääriku puhke- ja spordikes-
kus (rullsuusad, käimiskepid, 
jalgrattad, veesõidukid, tennisere-
ketid, puupallid 766 5600  www.
kaariku.com
• Pühajärve puhkekeskuses 
(rullsuusad, jalgrattad, tenni-
sereketid) 766 5588, www.
pyhajarve.com 
• Sky Plus spordibaas (käimis-
kepid, jalgrattad, telgid) 765 5229; 
5622 1003   www.spordibaas.ee 
• Fan-Sport (käimiske-
pid, jalgrattad) 507 7537               
www.fansport.ee
• Artic Sport (jalgrattad, 
veesõidukid, telgid, magamis-
kotid) 5669 5952, 511 7109         
www.hot.ee/arctic-sport  
• Veesõidukite laenutus Pü-
hajärve rannas  5343 6359, 
765 5219 (E-P 10-19)
• Algo Laidvee (batuud)      
5567 1583
• Bricole (batuud) 5594 6321 
www.louna.ee 
Muud atraktsioonid
• Pühajärve vaateratas  
5567 1583 (E-P 11-20)
• Mootorpaat Helena (18 koh-
ta) väljub Pühajärve mõisapargi 
paadisillalt E-P täistundidel kell 
10-19. Ettetellimisel pikniku 
korraldamine Sõsarsaarel ja giid. 
5341 2884 ja 766 5500 
• Otepää looduspargi kes-
kuses loodusinfo 765 5876 
www.otepaaloodus.ee

MAJUTUS
Hotellid 
• Bernhard hotell***, Kolga tee 
22a 766 9600 www.bernhard.ee 
• Karupesa hotell, Tehvandi tn 
1a 766 1500 www.karupesa.ee 
• Kesklinna hotell, Lipuväl-
jak 11 765 5095, 765 5993      
www.kesklinnahotell.ee 
• Kääriku hotell 766 5600 
www.kaariku.com 
• Lille hotell Lille tn 6b     
766 3999,  511 8170           
www.lillehotel.ee 
• Pühajärve hotell 766 5500 
www.pyhajarve.com 
Motellid
• Hundu motell Pühajärve 
külas 765 5777, 509 4286      
www.motellhundu.ee 

Külalistemajad
• Arula külalistemaja 
516 8655, 767 0690 www.arula.ee 
• Edgari külalistemaja 
Lipuväljak 3 765 4275             
www.hot.ee/karnivoor 
• EKS Villa külalistemaja 
Kadaka tn 5 766 9400,         
524 2745 www.eksvilla.msigrupp.ee
• Saaremäe külalistemaja 
Saare tn 6, 766 9999, 501 0751 
www.saaremae.ee 
• Setanta külalistemaja Nüplis 
766 8200 www.setanta.ee 
• Silva külalistemaja Sangastes 
766 9323 www.silvaagro.ee 
• Tamme külalistemaja Tam-
me pst 6 766 3747, 516 3232 
www.hot.ee/tammekylalistemaja 
• Tehvandi külalistemaja 
766 9500   www.tehvandi.ee 
• Külalistemaja Valge Kroon 
Kolga tee 33 766 3284,         
525 1936 www.valgekroon.ee 
Puhkemajad
• Annemäe talu puhkemaja 
Sihval 506 0987, 5666 0987 
www.veetee.ee 
• Eedeni puhkemaja Mäe tn 17  
509 4286 www.hot.ee/eedeni 
• Karu-Mati puhkemaja Valga 
mnt 31 5556 7800, 638 1313
• Kevade puhkemaja Kevade 
tn 10, Otepää, 766 1757 
• Kullipesa puhkemaja Nõunis 
513 5148  www.kullipesa.ee 
• Kunstimäe puhkema-
ja Risttee külas 505 8231            
www.kunstimae.ee 
• Küljemäe puhkemaja 
Nüplis  5563 3113, 767 1710        
www.khutor.sitecity.ru 
• Lili puhkemaja Arulas  
5660 0738                       
 www.hot.ee/puhkemajalili 
• Lombi puhkemaja Nüplis 
565 2596 www.puhkemajad.ee 
• Marguse-Järve puh-
kemaja Nüplis 514 4760               
www.hot.ee/margusejarve 
• Neitsijärve puhkemaja 
Pühajärvel 509 7918, 766 9897 
www.hot.ee/neitsijarve 
• Oru puhkemaja, Risttee 
külas  505 9150
• Paju puhkemaja Pühajärvel 
765 5943, 5341 2872 www.
freewebs.com/pajupuhkekula 
• Partsilombi puhke-
maja Nüplis 565 2596               
www.puhkemajad.ee 
• Pilkuse puhkemaja 
511 7109, 767 1709                  
www.hot.ee/pilkusepuhkemaja 
• Pohlametsa puhkemaja 
Nüplis 509 1004, 766 9011
• Saho puhkemaja Valga mnt 17 
521 3069 www.saho.ee 
• Sokka talu puhkemaja 
Vidrikel 767 1770, 503 6109 
www.action.ee 
• Veerpalu Villa Põllu tn 12 
506 4611 www.veerpaluvilla.ee 
• Vidrike puhkemaja 
766 1055, 505 9328 
Külaliskorter
• SKI külaliskorter Lipuväljak 1a 
765 5877, 513 4877

Puhkekülad-ja laagrid
• Annimatsi kämping 
511 0317 www.hot.ee/annimatsi
• Innijärve karavanikämping 
554 0490
• Kuutsemäe puhkekeskus
766 9007, 5647 1197         
www.kuutsemae.ee
• Madsa puhkeküla
767 9656, 514 8103           
www.madsa.ee 
• Paju puhkelaager Pühajärvel 
765 5943, 5341 2872  www.
freewebs.com/pajupuhkekula
• Piiri puhkeküla 765 7252 
www.hot.ee/kotreesk/piiri 
Hostelid
• Andu hostel Pedajamäel 
501 3435 www.andu.ee 
• Hostel Allik Pärna tn 4 
56 650 641, 501 4114        
www.kite.ee/majutus 
• Kolga hostel Nüplis 
766 7438, 510 3850 
• Sangaste lossi hostel     
767 9300 www.sangasteloss.ee 
Kodumajutus
• Kiina kodumajutus  Sulaoja 
tee 5 765 5772, 5386 0225
• Kotre talu Raudsepa külas 
767 9839, 528 2480 
• Lutsu talu Arulas 767 9893, 
521 8653 www.lutsu.ee 
• Marguse talu Nüplis      
558 7784                         
 www.hot.ee/margusetalu 
• Meegaste talu 525 5531, 
766 9068
• Miku kodumajutus Pikk tn 39 
765 5462, 56 493 206         
www.hot.ee/lehtek 
• Perajärve talu Arulas 
53 319 829                      
 www.hot.ee/perajarve 
• Valentini kodumajutus 
Kalda tn 40 55 581 261          
www.hot.ee/kodumajutus 
• Väike Trommi turismitalu 
Märdil 766 7425, 517 8451 

SÖÖGI-JA LÕBUSTUS-
KOHAD

Restoranid
• Bernhardi hotelli restoran 
 766 9600 www.bernhard.ee 
• Pühajärve hotelli restoran 
766 5510 www.pyhajarve.com 
• Karupesa hotelli restoran 
 766 1500 www.karupesa.ee
• Arula külalistemaja restoran 
767 0690; 516 8655 www.arula.ee 
Pubid/trahterid
• Edgari trahter 765 4228
• Kuutse Tõnni trahter, 766 
9007 (ette helistada) www.
kuutsemae.ee 
• Oti pubi, 766 9840 
www.otipubi.ee 
• Pühajärve pubi 766 5506 
www.pyhajarve.com
• Setanta pubi 766 8200 
www.setanta.ee 
• Pubi-kasiino Time-Out 
767 9280, 767 9281
• Silva pubi Sangastes 
766 9323, 524 694 
www.silvaagro.ee 
Kohvikud
• Rae kohvik 767 9565
• Valge Kroon 766 3284, 
525 1936 www.valgekroon.ee

 

Baarid
• Kikka külalistemaja baar 
765 5982, 508 8432
• Merano Pizzabaar 767 9444
• Sangaste lossi baar 767 9300
www.sangasteloss.ee 
• Arula külalistemaja baar 
767 0690, 516 8655 www.arula.ee 
Kiirtoitlustuskohad ja sööklad
• Kaasiku kiirtoitlustus 
765 5644
• Rannabaar Pühajärve rannas 
53 457 610
• Rannabangalo Pühajärve 
rannas 766 3433
• Tamme toidubaar 765 5532
• Tehvandi külalistemaja 
söökla 766 9504 (tellimisel) 
www.tehvandi.ee 
Ööklubid
• Help 767 9280
• Come Back 766 9878
Muuseumid
• Eesti lipu muuseum 
765 5075, 765 5083 (külastami-
seks eelnevalt teatada)
• Otepää suusamuuseum 
766 3670, 501 6082 (T-R 9-14, 
L 10-13) 
• Gustav Wulff-Õie kirjandus- 
ja kodumuuseum 
765 5119, 523 3060 (külastami-
seks eelnevalt teatada) 
www.kirmus.ee/nypli 
• Otepää Maarja Luteri kirik 
765 5075, 765 5373 (E-L 10-17; 
P 10-14)
• Hellenurme vesiveski 
767 9809, 520 5142 (külastami-
seks ette teatada)
• Sangaste loss 767 9300 
(ekskursioonid  ettetellimisel 
eesti, vene ja läti, inglise, soome 
ja saksa keeles) www.sangaste-
loss.ee

MUUD TEENUSED
Tähtsad telefoninumbrid
• Hädaabi 112
• Politsei 110
• Tehniline abi maanteel 1888
• Puksiirabi 525 5545
• Pühajärve rannavalve 
1911;  5330 0050
• Valga bussijaam 766 1888
• Tõrva bussijaam 763 2111
• Tartu bussijaam 733 1277
• Otepää bussijaam Lipuväl-
jaku platsil, pileteid müüakse 
bussides
Internet
• Otepää linnaraamatukogu 
avalik internetipunkt Lipuväl-
jak 13 765 5134, E-N 11-19, P 
12-16, suletud R, L
• WiFi levialad: Nõuni raa-
matukogu ees, Rae kohvikus, 
Kuutsemäel, Karupesa hotellis, 
Bernhard hotellis, Pühajärve 
hotellis, Madsa puhkekülas, 
Sangaste lossis, Silva pubis.

Autoteenindus
• Allani Autotöökoda Valga 
põik 3 766 3763, 529 0165 
(E-R 8.30-17.30); L 10-13
• Raudsepa Auto Otepää külas 
766 3795, 554 0659 (E-R 8.30-17)
• Sulevauto J.Hurda 1a 
765 5007, 514 7833 
(E-R 8-17.30; L 9-15)
• Swimo Auto Kastolatsis 
765 4255, 525 5545 
otepaarb@hot.ee 
Autovaruosade kauplus
• Mellex-Auto Lipuväljak 28a 
765 5168, 503 6929
Bussirent (juhiga)
• Mati Orm väikebuss (14 ja 34 
kohta) 767 9777, 506 5784
• Otepää buss (52, 45, 14 kohta) 
518 7306 (Andrus Eensoo) 
 53 412 876 (Kalle Adov)
• Kalev Lõhmus (32 kohta) 
513 9071, 766 9065
Taksod
• Oti Takso 1200; 516 4455 
• Kikas & Reisid 508 8432
• Endel Käär 514 8745
• Enn Müürsepp  528 6549
• Heino Kikkas 515 5315
Otepää spordihoone
• Koolitare 5 766 3677 
www.otepaa.ee  (E-P 10-21)
Rattahooldus
• Hawaii Express 766 1523 
www.hawaii.ee 
Iluteenused
• Pühajärve puhkekeskuse 
kosmeetik 766 5596, 528 6467; 
maniküür-pediküür 766 5496, 
528 9270; juuksur 766 5587 
• Sauna juuksur ja maniküür
765 4354
• Perejuuksur 765 5259
• Juuksur Riina Kangro 
765 5286
• Ilutuba (kosmeetik, mani-
küür, pediküür, depilatsioon, 
parafangoteraapia) 525 2942
• ReeDe Villa ilusalong 
(juuksur, kosmeetik, maniküür, 
pediküür, spa-maniküür, laava -
 kivi massaaž, näomaalingud, 
solaarium) 
766 3606 www.reedevilla.ee  
Kodumasinate remont ja 
kellassepp  515 6672
Otepää Fotoäri  767 9449 
www.aloel.ee
Otepää Reisibüroo 
Lipuväljak 11 766 1229 www.
zone.ee/otepaareisiburoo 
Giidid
• Ene Pooland (eesti, soome, 
vene) 522 9661, 765 5668
• Ene Kelder (eesti, inglise) 
522 8000, 765 5182

 

Trükk:

Lipuväljak 13, 67405 Otepää 
765 5355  
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Aadress:
Telefon:
e-mail:

Ajaleht in ter netis
Tegevtoimetus:

• MHL-Sport (rullsuusad, 



• Edgari külalistemaja
Lipuväljak 3 
www.hot.ee/karnivoor 
• EKS Villa külalistemaja
Kadaka tn 5 
524 2745 www.eksvilla.msigrupp.ee
• Saaremäe külalistemaja
Saare tn 6, 
www.saaremae.ee 
• Setanta külalistemaja


L 10-13) 
• Gustav Wulff-Õie kirjandus- 
ja kodumuuseum

seks eelnevalt teatada) 
www.kirmus.ee/nypli 
• Otepää Maarja Luteri kirik

P 10-14)
• Hellenurme vesiveski

seks ette teatada)
• Sangaste loss
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