FESTIVALI PROGRAMM
15.06-4.07 iga päev kell 10-18 on kõigile huvilistele avatud näitus “Imeline Valgamaa” Valga
raudteejaamas.
30. juunini saab tutvuda keskkonnateemaliste raamatute väljapanekuga Valga Keskraamatukogus,
Tsirguliina raamatukogus ja Kaagjärve raamatukogus.
30. juunini saab Õru raamatukogus tutvuda väljapanekutega:
•
•
•

Hoiame loodust (lastele)
Säästa toitu. Toit kui ressurss (täiskasvanutele)
Aasta loom ROTT, Aasta puu KADAKAS ja Aasta lind KULDNOKK

Festivali täienev info, mängud ja väljakutsed leiad jooksvalt Facebooki lehelt

Loodus ON

🐸 ESMASPÄEVAL, 28. juunil FACEBOOKIS
Valga valla keskkonnafestival saab avapaugu! Kutsume kõiki osalema põnevas väljakutses! Täpsem info
ilmub Valga valla kodulehel ning Facebookis Loodus On ja Valga valla lehel 28. juuni hommikul kell 9!
Info ilmub SIIN
🐸 TEISIPÄEVAL, 29. juunil Kell 10-13 VALGA RAEKOJAS
Seminar PÄRANDTURISM PIIRIALADEL
EAS tootespetsialist Tatjana Koor räägib tarbijakäitumisest, trendidest ja tootearendusest. Eesti-Läti ühistest
turismimarsruutidest ja turismitoodetest räägivad Peeter Unt ja Margit Säre. Jiri Tintera juhtimisel toimub
kultuuripärandit ja ajalugu tutvustav jalutuskäik Valga keskväljakul ja Valga-Valka uues linnasüdames.
Oodatud on kõik huvilised.
Registreeru SIIN
🐸 TEISIPÄEVAL, 29. juunil kell 16-18 KOHVIKUS JOHANNA
Toidu teemakohvik HOMME SAABUB PARADIIS
Vaatame koos dokumentaalfilmi “Homme saabub paradiis” ja kohtume filmi autori Anna Hintsiga.
Vestlusõhtul räägib Anna toidu raiskamisest ja päästmisest ning sellest, milliseid valikuid saaksime tarbides
teha, et toidu ära viskamine ei oleks nii massiline. Häbiväärne pole mitte toitu prügikastist päästa, vaid seda
ära visata!
Registreeru SIIN

🐸 KOLMAPÄEVAL, 30. juunil kell 12-16 PUUSEPA PIZZA KOHVIKUS TAHEVAL
Toidu teemakohvik KOHALIK TOIT UUES KUUES. PITSATEGU TAHEVAL
Teeme koos läbi kõik pitsateo etapid taigna valmistamisest ja pallitamisest venitamise, katmise ja
traditsioonilises kiviahjus küpsetamiseni välja. Protsessi jooksul ei kasuta me kordagi elektrit ning kõik
valmib käsitööna. Tutvustame kohalikke tooraineid ja talunikke, kes kõik hea meile kasvatavad, ning
toiduvalmistamise viise traditsioonilises puuahjus. Gluteenist hoidujad saavad kätt proovida ka tatrajahu
põhjal pitsa valmistamises!
Registreeru SIIN
🐸 KOLMAPÄEVAL, 30. juunil kell 10-15 VALGA RAUDTEEJAAMAS
Töötuba MÖÖBLI RENOVEERIMINE
Töötoas anname uue väljanägemise vanale mööbliesemele. Räägime pindade ettevalmistamisest,
värvimisest, vahatamisest, šabloon- ja krakleetehnikatest. Jagame nippe ja nõuandeid töö õnnestumiseks.
Õpituba viib läbi VÕÕP Stuudio loovkoolitaja Maren Vahter.
VÕÕP stuudio eesmärk on populariseerida taaskasutust – inspireerida ja julgustada inimesi ise tegema,
pakkudes neile selleks parimaid saadaolevaid vahendeid.
Registreeru SIIN
KOLMAPÄEVAL, 30. juunil kell 15.30-17.00 TIINA LOOMEMAJAS
Töötuba SAVIKÕRVARÕNGASTE VALMISTAMINE
Savikõrvarõngaste valmistamise õpitoas saad ise valmistada omale ühe paari kordumatuid kõrvarõngaid!
Õpituba viib läbi VÕÕP Stuudio loovkoolitaja Maren Vahter.
VÕÕP stuudio eesmärk on populariseerida taaskasutust – inspireerida ja julgustada inimesi ise tegema,
pakkudes neile selleks parimaid saadaolevaid vahendeid.
Registreeru SIIN
🐸 NELJAPÄEVAL, 1. juulil kell 13.00-15.15 VALGA KESKRAAMATUKOGUS
Õpituba PABERI TAASKASUTAMINE JA KAUNI KARBI VALMISTAMINE
Räägime sellest, kuidas Räpina Paberivabrikus paberit taaskasutatakse ning valmistame paberijääkidest
kauni ja tugeva karbi. Paberi taaskasutamisest räägib Räpina loomemaja programmijuht Eneken Volkov.
Karbi valmistamise õpituba juhendab Eva Sala.
Registreeru SIIN
🐸 NELJAPÄEVAL, 1. juulil kell 15.30-17.45 VALGA KESKRAAMATUKOGUS
Õpituba PABERI TAASKASUTAMINE JA KAUNI KARBI VALMISTAMINE
Räägime sellest, kuidas Räpina Paberivabrikus paberit taaskasutatakse ning valmistame paberijääkidest
kauni ja tugeva karbi. Paberi taaskasutamisest räägib Räpina loomemaja programmijuht Eneken Volkov.
Karbi valmistamise õpituba juhendab Eva Sala.
Registreeru SIIN

🐸 NELJAPÄEVAL, 1. juulil kell 15-18 VALGA MUUSEUMIS
Töötuba RAHVUSLIKE ELEMENTIDEGA POEKOTI VALMISTAMINE
Valmistame rahvuslike elementidega kaunistatud riidest poekoti. Räägime lisaks pakendamisest, käsitööst,
ise kingituste valmistamisest, vanade asjade parandamisest ja neile uue kasutuse leidmisest. Riidest
poekotid on tänuväärne alternatiiv kile- ja paberkottidele. Töötuba juhendab Natalia Karu.
Registreeru SIIN

🐸 NELJAPÄEVAL, 1. juulil kell 17.00 VALGA NOORTEKESKUSES
Õpituba HUULEPALSAMI JA KEHAKOORIJA VALMISTAMINE
Õpitoa jooksul räägime ka erinevatest koostisosadest ja laiemalt sellest, miks võiks rohkem selle peale
mõelda, mida oma nahale paneme. Kuidas teha häid valikuid kosmeetika ostmisel. Õituba juhendab
MEELEST looja Triin Nõu.
Registreeru SIIN

REEDEL, 2. juulil kell 11-14 VANAEMA AIAS JA LENO TAKOBAARIS
Ringkäik taimetargaga “MIS KASVAB VANAEMA AIAS JA AIA TAGA?”
Eestis kasvab ligi 200 söögiks, maitsestamiseks või tervise turgutamiseks kõlblikku taime. Vanaema aia looja
Tiia Morfin teeb ringkäigu oma pärandtaimedest pungitavas aias ning viib ka aia taha niitudele ja Rebase
mäele. Saame teada miks on loodusest korjatavad söödavad ja tervistavad taimed nõnda olulised, kuidas
neid leida, korjata ja säilitada ning toiduks tarvitada.
Registreeru SIIN

REEDEL, 2. juulil kell 16-17.30 VALGA KULTUURI- JA HUVIALAKESKUSES
Inspiratsiooniloeng ŠAMPOONIVABA ELU
Kõik, kes oma juustega rahul pole, võiksid proovida turgutada juuste tervist maailmas üha populaarsema
“šampoonivaba eluga”. Aga kuidas see võimalik on? Kuidas oma peanaha eest loodussõbralikumalt
hoolitseda? Tule ja kuula Triinu kogemusi. MEELEST kaubamärgi looja ja e-raamatu “Isemoodi ilus” autor
Triin Nõu on ära proovinud üsna mitu meetodit ning jagab oma häid ja mitte nii häid avastusi suure
rõõmuga.
Osalejad saavad teada võimalikest šampooniasendajatest ja kuhjaga julgustust, et ei peaks enam
kaubanduskeskuste lõputust valikust seda õiget ja võimalikult loodussõbralike koostisosadega šampooni
otsima.
Registreerumine pole vajalik

LAUPÄEVAL, 3. juulil kell 11-13 TSIRGULIINA RAHVAMAJAS
Kosmeetika ja kodukeemia. Huulepalsami töötuba.
Looduslike kodupuhastus- ja kehahooldusvahendite kasutamine on üks samm loomulikuma elustiili poole. Töötoa
teooriaosas räägitakse sellest miks on oluline pöörata tähelepanu sellele, millist kosmeetikat ja kodukeemiat

kasutada ning mida selle ostmisel silmas pidada. Praktilises osas valmistatakse mõnus huulepalsam ja õpitakse,
kuidas sidrunhappe ja soodaga saab kodu edukalt puhtaks. Töötuba viib läbi MEELEST kaubamärgi looja ja e-raamatu
“Isemoodi ilus” autor Triin Nõu.
Registreeru SIIN
🐸 LAUPÄEVAL, 3. juulil kell 11-14 SÄDE PARGIS
Kodanikuteadlaste kogunemine! Õpituba PUTUKATE ÜHISELAMU
Ehitame Noortekeskuse vabatahtlike juhendamisel Valga linna esimese putukate ühiselamu! Saame teada,
milliseid materjale valida, kus peaks putukate ühiselamu paiknema ning kes on selle potentsiaalsed asukad.
Ühtlasi räägime sellest, miks keskkonnasõbralikumad valikud linnaruumis on vajalikud. Kuidas võiks välja
näha tänapäevane haljasala? Miks vähem niita? Õpitoa läbiviijad on Valga Noortekeskuse vabatahtlikud
Victoria ja Matviy
Registreerumine pole vajalik
🐸 LAUPÄEVAL 3. juulil kell 17-19 VALGA RAUDTEEJAAMAS
Loodusemees Urmas Tartese ülipõnev programm “Kuidas putukad SEDA teevad?”
Paljunemine on kõikide elusorganismide esimene elu eesmärk. Erinevatel rahvastel on palju erinevaid
pulmakombeid, kuid miski ei saa putukate vahel kentsakate, vahel kummaliste kuid alati põnevate suhete
vastu. Räägime sellest, kuidas kahest putukast palju putukaid saab ja mida inimesed sellest maailmas
endale tahtmatul kaasa võtnud on.
Registreerumine pole vajalik
🐸 PÜHAPÄEVAL, 4. juulil kell 9-15 VALGA KESKVÄLJAKUL JA SÕPRUSE TÄNAVAL
MUHE JA MAHE TALUTURU TÄNAV KONNAOJAST KIRIKUNI

Oma tooteid ja teenuseid tutvustavad ja müüvad kohalikul eestimaisel toorainel põhinevat sööki ja jooki,
mahedalt toodetud kaupa, looduse- ja tervisekaupa, käsitööd, taimi, raamatuid, vanavara, aiasaadusi.
Kohal on erinevate põnevate tegevuste ja kohalike elamuste pakkujad, kelle teenuse sisu haakub säästva
eluviisi, maaläheduse ja loodussõbralikkuse põhimõtetega (loomade vaatlemine, ponisõit, lastega
meisterdamine, loodushariduslik tegevus, õpitoad jms)
Kauplejaks registreeru SIIN
🐸 PÜHAPÄEVAL, 4. juuli KELL 19 VALGA KESKVÄLJAKUL
KESKKONNAFESTIVALI VÕIMAS LÕPUKONTSERT
Palavalt armastatud Eesti trad-pop-rokkmuusikaansambel TRAD.ATTACK! astub üles Valga keskväljakul 4.
juulil kell 19!
Valga keskkonnafestivali Loodus ON! võimas lõpukontsert ühendab ürgse tänapäevasega ja toob moodsale
keskväljakule iidsed mälestused ning loitsud. Esitusele tulevad palad, mis panevad naeratama-tantsimamõtisklema-igatsema ning ei jäta külmaks ühtegi külastajat!
Piletid hinnaga 8 eurot müügil Ticketeris. Kontserdipäeval kohapeal pilet 10 eurot.

