
8.juuli 

NAISTE JA LASTE 

ALA PÜÜNE LASKMISRADA KAUBA-UULITS LUMBI ALA VABAALA 

9:09 
    

Ummamuudu Sporting,  

jahipraktiline laskmine 
      

18:18 RONGKÄIK  RONGKÄIK  RONGKÄIK  RONGKÄIK  RONGKÄIK  RONGKÄIK  

19:19   Viktoriin ja rahvaviktoriin         

20:20   Anu ja Triinu Taul         

21:21       Night Felony (Chef Foods)     

22:22   Ivo Linna ja Antti Kammiste         

0:24   DISKO         

3:03 Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu   Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu 

9.juuli 

NAISTE JA LASTE 

ALA 
PÜÜNE LASKMISRADA KAUBA-UULITS LUMBI ALA VABAALA 

9:09   Jahisarve puhumine Ummamuudu Sporting       

10:10 

Töötoad ja tegevused        

I ekskursioon 
  Jahipraktiline laskmine Jaanikese laskesimulaator    

 Õhupüssi võistluse algus  

Linnukoerte demo esinemine 

11:11 

Loodusvägede õpituba     

Veikandi vorstikoolitus I 

Linnamäe käesurumise algus           

Jaanikese püügivahendite demo 

  
 Võrkpalli  turniiri algus           

Vibujahi tegevuste algus  

12:12 Orenteerumine    Manitou tõstukite demo   Kokandusvõistlus 

13:13 Ponide õpituba     Ellujäämistarkused (Estsar) Kutse-mitmevõistlus   

14:14 
II ekskursioon     

Veikandi vorstikoolitus II 

Kuulihaava esmaabi (Estsar) 
    

16:16 Näomaalingud Jahijutt   Manitou tõstukite demo Koprajaht ja päästeõpe   

17:17       Veikandi vorstikoolitus III     

18:18       Louie Digman (Heino) Ummamuudu köievedu   

19:19   Autasustamine         

20:20   Säde bänd   Linnamäe käesurumise finaal     

22:22   Karl-Erik Taukar         

23.23   DISKO         

3:03 Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu   Vaikus ja rahu Vaikus ja rahu 

10.juuli 

NAISTE JA LASTE 

ALA 
PÜÜNE LASKMISRADA KAUBA-UULITS LUMBI ALA VABAALA 

9:09         Kalapüügivõistlus  Juhtide võistlus 

10:10   Peibutusvõistlus         

12:12   

Kokkutuleku lõpetamine ja 

autasustamine         



Vabategevused kokkutulekul  

REEDE 

Rahvaviktoriin. Reedel toimub viktoriini 

võistlusega samal ajal rahvaviktoriin! 

Osalemiseks koguneda 19.19 peatelki.  

Huntloci loos ja otsimismäng. Kõigi jahimeeste 

peol osalevate Huntloci kasutajate vahel 

loositakse välja Huntloci koera jälgimisseade ja 

Huntloci nutikas jahivest. Tule läbi Huntloci 

telgist ning näita oma telefoni, kuhu on 

installeeritud Huntloci äpp.  

Osale Huntloci otsimismängus ja võida nutikas 

jahivest. Liitu mängu ajaks Huntloci äpis jahiga 

(jahikoodi saad Huntloci telgist). Mängu 

algusajal saadetakse Huntloci sõnumikeskkonnas 

osalejatele teade, milline „jahis“ olev jahimees 

või koer tuleb peo maa-alalt ülesse otsida ja 

öelda talle vastav parool. Mängu kiireim saab 

Huntloci nutika jahivesti. Mängu algusajad on 

reedel kell 20.20 ja laupäeval 13.13, 15.15 ja 

17.17.  

Chef Foods on oma telki kutsunud esinema 

peamiselt eestikeelset pop-rocki/punk-rocki 

viljeleva ansambli Night Felony (reedel kell 

21.21). 

LAUPÄEV 
Ekskursioonid. Väikese tasu eest on kõigil 

võimalik ekskursioonidel käia. Piusa ja 

Haanjamaa marsruut. Bussid väljuvad kl 10.10 ja 

14.14. Lisainfo infomaja juurest.   

Linnukoerte demoesinemine. Jahikoerte 

tõuühing teeb kell 10.10 vabaalal linnukoerte 

demoesinemise. Jahikoerte tõuühing telgis 

tutvustatakse ühingut, antakse infot ja nõu jahi- 

ja tõukoerandusega seonduva kohta, kiletatakse 

tasuta jahikoera passe. 

Laskesimulaator. Laskeharjutus “Jooksvad 

metsead” (laskesimulaator) Jaanikese Jahinduse 

telgis kaubatänavas, võistlus algab kell 10.10. 

Õhkrelvast laskmise võistlus. Algab vabaalal 

kell 10.10. 

Vorstikoolitus Veikandi telgis (nii 

suitsugrillvorsti kui ka poolsuitsuvorsti 

tegemine). Kell 11.11 (vorstimassi segamine, 

pritsimine ja riputamine), 14.14 (vorstide 

termiline töötlemine suitsuahjus) ja 17.17 

(vorstide degusteerimine). 

Linnamäe käesurumise võistlus algusega kell 

11.11 kaubatänavas Linnamäe telgis.  

Võrkpalli turniir. Võrkpalli võistlus toimub 

algusega kell 11.11 vabaalal palliplatside juures. 

Võib sisaldada ummammuudu elemente.  

Vibujahi tegevused. Saab ise kätt proovida, 

laskekatset teha alates kell 11.11 vabaalal. Kell 

16.16 näitatakse lumbi alal, kuidas jõest vibuga 

“kobrast” püüda.  

Püügivahendite demo. Jaanikese Jahinduse 

telgis toimub 11.11‒13.13 püügivahendite demo. 

Laupäeva hommikul kell 9 algab Jaanikese telgis 

loosipiletite müük (kestab kuni pileteid jätkub 

või kuni loosimise. Iga pilet 5 eurot. Kalleim 

auhind 264 eurot. Auhinnad loositakse kell 19.19 

peatelgis enne autasustamist.   

Orienteerumine. Kõik huvilised on infomaja 

juurde kell 12.12. Räägitakse orienteerumisest ja 

siis saab ka oma oskusi demonstreerida 

ülesseatud rajal (kõigile jõukohane (ka täiesti 

algajatele), jahinduslike elementidega). 

Manitou tõstukite demoesinemine. Intrac Eesti 

AS toob kohale võimsad Manitou tõstukid. 

Demooperaatorid ja kasutuskoolitajad näitavad, 

mida masinad teha oskavad. Saab katsuda, 

küsida, lähemalt uurida. Demoesinemised 

toimuvad kell 12.12 ja 16.16 kaubatänavas. 

Estsari tegevused – köiepääste, kuulihaavade 

esmaabi, ellujäämistarkused. Kell 13.13 saab 

Estsari telgis ellujäämistarkuste töötoast osa 

võtta. Kell 14.14 näitavad eksperdid, kuidas 

kuulihaavade puhul esmaabi anda. Pärast vibuga 

koprajahi demoesinemist (orienteeruvalt 16.45) 

toimub lumbi alal operatiivgrupi Estsar 

demoesinemine, kuidas päästa jõkke kukkunud 

inimest. Estsar on väljas ka kaubatänavas, tasub 

uurima minna, mida huvitavat nende telgi alt 

leiab. 

Ummammuudu köievedu. Kõigil 

köieveohuvilistel tasub 18.18 tulla lumbi alale 

köit vedama või vaatama, kuidas teised seda 

teevad.  

Heino telgis esineb kell 18.18 Louie 

Digman & The Ferriday Express. 

Viljeletakse Rock & Roll, Blues Rock, Rhythm 

& Blues. 

PÜHAPÄEV 
Kalapüügivõistlus noored ja vanad. Võistlus 

algab Lumbi alal 09.09, registreerimine algab 30 

min enne võistluse algust. Võistluse aeg 1,5 h.  

Püügivahendid: lubatud püügivahendid 

harrastuspüügiõiguse omamisel lähtuvalt 

kalapüügiseadusest ja kalapüügieeskirjast, 

võistlejal peab olema kehtiv 

harrastuskalapüügiõigus. 

Püügikoht: Võhandu jõgi, püügikohta asumisel 

ei tohi segada kaasvõistlejat, kes on positsiooni 

varem sisse võtnud. 

Arvesse lähevad võistleja poolt võistluse ajal 

püütud kalad, mille püüki ei ole 

kalapüügieeskirja alusel keelatud.  

Naiste ja laste tegevused kokkutulekul 
Alates kl 10.10 algab programm naistele ja 

lastele laagri peamaja lähedal asuvas naiste ja 

laste alas.  

Kell 11.11 on loodusvägede õpituba (ainult 

naistele!). Naine, naiselikkus ja looduse 

vägi. Vestlusringis vesteldakse Naisest ja 

naiselikkusest, kuidas tunnetada loodust ja sellest 

jõudu ammutada. Võimalusel minnakse metsa 

jalutama. www.elojuur.ee. 

Kell 13.13 on ponide õpituba.  

Kell 16.16 on avatud näomaalingud.  

Päeva jooksul on lastel võimalik ponidega sõita 

ning mitmesuguseid loomi vaatamas käia 

väikeses miniloomaaias. Avatud on batuudid ja 

skyjump.  

https://www.youtube.com/watch?v=ySxnQAZWqLs
http://www.ejs.ee/jahimeeste-kokkutuleku-ekskursioonid/
http://www.ejs.ee/kokkutuleku-kaubatanav-veikandi-vorstikoolitus/
http://www.ejs.ee/kokkutuleku-kaubatanav-magilased-ja-parnumaa-vibujahimehed/
https://www.facebook.com/louie.digman.music/
https://www.facebook.com/louie.digman.music/
http://www.elojuur.ee/

