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1. Asukoht: kasu elada looduses Taevalahustes 

Suurt-Taevaskoda peetakse Eesti üheks populaarsemaks looduslikuks 
vaatamisväärsuseks. Kaugel ei asu meist ka Väikse-Taevaskoja liivapaljand. 

Taevaskoja Puhkekeskus on ümbritsetud pea 40 
kilomeetrit RMK poolt hooldatud matkaradadega. 
Talvel saab nautida üle kümne kilomeetri pikkuseid 
kvaliteetseid suusaradu. 

Siinsamas on filmitud mitmeid stseene 
kultusfilmile “Viimne Reliikvia”. Taevaskoja 
liivapaljandite, rändrahnude ja muude objektide 
kohta on aastasadade jooksul tekkinud hulgaliselt 
põnevaid muistendeid ja legende. 

 

 

Eesti üks ilusamaid looduslikke 
vaatamisväärsusi on Suur Taevaskoda. 
Sealne liivapaljand tõuseb jõepinnalt 22,5 
meetrit, oruperve suhteline kõrgus on kuni 
38 meetrit. Taevaskoja Puhkekeskus asub 
Suur Taevaskoja liivakivipaljandist vaid 
700 meetri kaugusel. Veel mõnikümmend 
aastat tagasi ja varem meeldis inimestele 
sellesse suurde liivaseina oma nimesid 

uuristada. Mõned nimed on säilinud seal tänini. Suurema osa on vesi aga maha 
uhtunud. 

Suurest Taevaskojast veidi ülesvoolu asuva kärestiku serval on suur Nõiakivi 
nimeline rändrahn ehk Salakuulaja kivi. Muistendi järgi varjunud selle taha 
rahvavanemate nõupidamist kuulama hiilinud vaenlase salakuulaja, kes hiljem 
kiviks nõiuti. 



 

Teine külastajate meelispaik on Väike Taevaskoda. Selle paljandi kõrgus 
ulatub 13 meetrini. Väikese Taevaskoja liivakivist kalju seina on allikad 
uuristanud Neitsikoopa, millega on seotud põnevad legendid.Väikese Taevaskoja 
juures on filmitud mitmed stseenid filmile “Viimne reliikvia”. 

Ajaloolaste arvates on liivakiviseinad nimeks Taevaskoja saanud tõenäoliselt 
selle järgi, et taarausulised eestlased pidasid seal oma kogunemisi. Legend aga 
pajatab, et Vanapaganat lummanud koha ilu niivõrd, et ta ehitanud maa alla 
hulgaliselt toredaid ruume ja nimetanud need Taeva Kodadeks. 

Taevaskoja paljandite kõrval voolab Ahja jõgi, üks tänapäeval populaarseim 
kanuu- ja süstamatkade läbiviimise koht. Taevaskoja loodus on kaunis ja 
põnev. Igal eestlasel olevat kohustus kordki elus siin ära käia. Parima elamuse 
saab Taevaskojast, kui viibida siin rohkem kui üks pave. 

 

 

 
    Taevaskoja Puhkekeskuses on mitu lõkkeplatsi. 
 

 

 



 

2. Hea majutus mõistliku hinnaga  

Taevaskoja Puhkekeskuse majutus ei ole võrreldav kalli hotelli ega mõisaga. 
Siiski meeldib inimestele ikka ja jälle siin käia, sest majutustingimused on head ja 
hinnad mõistlikud. 

                       Laagrimaja                                                  Seminarimaja 

                                             Tentid ja tenstsile ripptelgid 

 

 

 

 

 

 

 

Oleme tegutsenud rohkem kui 18 aastat ning selle aja jooksul teenindanud üle 
90000 inimese, kes väärtustavad mõnusat olemist kaunis looduses hea 
seltskonnaga. Kas kuulud sinagi nende hulka? Kui jah, siis Taevaskoja 
Puhkekeskuse majutus on õige valik. Meil on pakkuda tube kahes erineva 
mugavusastmega hones. Esimeses on hinnad mõõdukad, teises suisa soodsad. 

Seminarimaja ei ole hotell ega ka hostel. Kuna puudub ööpäevane valve ja 
restoran, siis ei ole tegemist hotelliga. Hostelis on reeglina WC ja duširuum 
ühised. Konverentsimaja iga tuba sisaldab aga suurt duširuumi koos WC-
ga. Meie kaval klassifikatsioon neile on “hotellitüüpi”. 

 

 

http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/02/tentsile_spaceship_6-1.jpg
http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/02/tentsile_spaceship_6-1.jpg
http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/02/tentsile_spaceship_6-1.jpg
http://fastrabbit.ee/
http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/02/tentsile_spaceship_6-1.jpg


     

Seminarimaja toad on kahe- kuni neljakohalised. Tubade sisustus on lihtne. 
Puuduvad tugitoolid, diivanid ja nipsasjad. Igas toas on maalähedased voodid, 
vaade loodusele ning väljapääs rõdule. 

Laagrimaja asub konverentsimajast 100 meetri kaugusel. Laagrimaja on ehe 

ja soodne hostelitüüpi majutus. Toad on ühe- kuni kuuekohalised ning igal 

korrusel on ühine dušš ja WC. Kaminaruumis on mugavad diivanid ning laud 

koos toolidega. Nõupidamiste ruumis lihtsalt laud ja toolid. Vajadusel saab 

ruumid varustada pabertahvli ja projektoriga. 

Kamina- ja nõupidamiste ruumi saab soovi korral tuua toole ja laudu lisaks ning 
sättida need kas teatri- või klassiruumi stiilis või U-kujuliselt. 

Kaminaruumi mahub keskmiselt  20 inimest. Väikesesse nõupidamiste 
ruumi kuni 10 inimest. 

    

 

 

 



Laagrimajas tubade sisustus on lihtne – puidust voodid ja toolid ning mõned 
kapikesed. Laagrimaja kõrval on suur jalgpalliplats ning grillimise ala. Kõrval 
metsas asub Taevaskoja kõrgseiklusrada. 

    

Tenstsile ripptelgi ülesseadmisel on piiriks ainult taevas. Enam ei pea telkimisel 
otsima tasast maapinnast, piisab ainult mõnest puust ning parim 
telkimiskogemus võib alata. Ripptelke on meil pakkuda kahe- ja 
kolmekohalisi.telkimiskogemus võib alata. Kahekohalises ripptelgis ööbimise hind 
kahele on 30€ ja kolmekohalises ripptelgis 45€. Kaasa võta isiklik magamiskott. 

           

Hind sisaldab ripptelgi ülespanekut, Taevaskoja Puhkekeskuse lõkkeplatsi 
kasutamist ja pesemisvõimalusi. 

        

http://www.taevaskoja.ee/aktiivne-puhkus/seiklusrada/
http://fastrabbit.ee/


3.  Seminaride ja konverentside võimalused 

Saal mahutab lahedasti 70 inimest teatristiilis. U-kujuliselt ja klassi stiilis 50 
inimest. Soovi korral on võimalik saali mahutada 70 inimest ka U-kujuliselt ja 
klassiruumi stiilis. Siis tuleb arvestada, et on natukene kitsam ning kaugemas 
nurgas olijatel on natuke vaevarikkam saalist välja pääseda. Saali pindala on 
91,7 ruutmeetrit. Saali ümbritsevad suured aknad, mistõttu on saal 
valgusküllane. Kliimaseade võimaldab sättida saali temperatuuri täpselt 
sobivaks. Samuti saab ruumi valgustust reguleerida vastavalt kas eredamaks või 
hämaramaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



4. Spordirajatised ja -toimingud 
 

Meil on põnevad seikluskursused: 9 meetri kõrgusel maapinnast, 
ronimissein, jalgpalli väljak, võrkpalli mängimise koht ja erinevad 
mängud. 
 

 
 

 
 
 

 

Ühepäevased koolireisid sisaldavad ühte Teie poolt valitud aktiivtegevust ja 
matkaeinet. Kahepäevased koolireisid sisaldavad majutust, ühte aktiivtegevust, 
õhtusööki, hommikusööki, peosaali õhtust kasutamist. Lisaks on meie juures 
võimalik oma vaba aega sisustada erinevate pallimängudega(jalgpall, võrkpall, 
korvpall).Minimaalne grupi suurus on 15 õpilast.  

         

 



Kanuumatkal saad ise valida kas kulged mõnusas rahulikus tempos või võtad 
sõitu sportlikult. Meie kanuud on pigem stabiilised kui kiired, mis tagab Teile 
turvalisema ja enesekindlama veematka elamuse. Kanuumatk on sobilik 
ka lastele alates 12 eluaastast. Väiksemate lastega tasub koos täiskasvnud 
juhendajaga ette võtta pigem lühem, kuni kaheksa kilomeetrine retk. 

 

 
 

Tõukerattamatk algab Taevaskoja Puhkekeskuse territooriumilt. Matkalistele 
jagatakse kätte rattad ja kiivrid ning viiakse läbi instruktaaž. Sõitma hakatakse 
Ahja jõe maastikukaitseala suunal. Teele jääb mitmeid huvitavaid 
vaatamisväärsusi ning nii mõnigi põnevust lisav langus. 

Erinevalt jalgrattast, ei koorma tõukerattaga sõitmine selga, sest sõiduasend on 
püstine. Tõukerattaga sõites tasub iga 3-10 tõuke korral vahetada jalga. 

Ahja jõe maastikukaitsealal külastatakse filmi “Viimne Reliikvia” võttepaiku, 
Suurt- ja Väikest Taevaskoda ning mitmeid teisi kauneid paiku. Retkel räägib 
matkajuht põnevaid lugusid metsaelust, loodusest ja Taevaskodade eripärast. 
Hea õnne korral saab teel näha erinevate loomade jälgi ning huvitavaid linde. 

Tõukerattaga sõitmise tehnika on kergesti omandatav. Tõukerattamatk 
toimub rahulikus tempos ning iga 10-15 minuti järel tehakse puhkepause. Retke 
pikkus on kaheksa kilomeetrit ning kestvuseks paar tundi. Tõukerattamatk 
“Viimse Reliikiva” radadel sobib lastele alates üheksast eluaastast. Noorematele 
on tõukeratas sõitmiseks pisut suur. Väiksemad lapsed saavad liituda oma 
isiklike jalgratastega. 

Rada kulgeb kaunite vaadetega Saesaare paisjärve kallastel. Matka teevad 
põnevaks ekstreemsed langused, mida ei pea ilmtingimata ratta seljas läbima. 
Teekonna peale jäävad Kimera ürgorg, Suur- ja Väike Taevaskoda, Saesaare 
paisjärv ja selle äärsed liivakivipaljandid, Kiidjärve Vesiveski ja Loodusmaja. Raja 
äärde jääb ka erinevate metslooma tegutsemise jälgi(kopra rada, metssigade 
mudavann). 

Matk toimub rahulikus tempos – naudime loodust ja kuulame retkejuhi põnevaid 
lugusid Taevaskodadest. Retke pikkus on 15 kilomeetritning kestvuseks kolm 
kuni neli tundi. Retk on sobilik lastele alates 13 eluaastast. 



                  

Tõukekelgumakt algab Taevaskoja Puhkekeskuse territooriumilt. Matkalistele 
jagatakse kätte tõukekelgud  ning viiakse läbi instruktaaž. Sõitma hakatakse Ahja 
jõe maastikukaitseala suunal. Teele jääb mitmeid huvitavaid vaatamisväärsusi. 

Ahja jõe maastikukaitsealal külastatakse filmi “Viimne Reliikvia” võttepaiku, 
Suurt- ja Väikest Taevaskoda ning mitmeid teisi kauneid paiku. Retkel räägib 
matkajuht põnevaid lugusid metsaelust, loodusest ja Taevaskodade eripärast. 
Hea õnne korral saab teel näha erinevate loomade jälgi. 

Tõukekelguga sõitmise tehnika on kergesti omandatav. Tõukekelgumatk 
toimub rahulikus tempos ning iga 10-15 minuti järel tehakse puhkepause. Retke 
pikkus on kaheksa kilomeetrit ning kestuseks paar tundi. 

Tõukekelgumatk sobivad lastele alates üheksandast eluaastast. Noorematele on 
tõukekelk sõitmiseks pisut suur. Kui lastele tundub kahetunnine retk liialt pikk, 
siis saab matkateed lühendada. 

Heade jääolude korral küsi ka tõukekelgumatka paisjärve jääl. Paisjärve 
tõukekelgumatka teekonnale jääb mitmeid lummavaid vaateid, kobraste 
tegutsemise jälgi ja rohkesti võimsaid liivakivipaljandeid. 

      

http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/04/t%C3%B5ukekelk-liivakivipaljand.jpg
http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/04/t%C3%B5ukekelk-liivakivipaljand.jpg
http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/04/t%C3%B5ukekelk-liivakivipaljand.jpg
http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/04/t%C3%B5ukekelk-liivakivipaljand.jpg


 

5. Kaminasaaliga saun ja mullivann 

Konverentsimaja allkorrusel asuvas kaminasaalis on õdus kamin ja mugavad 
diivanid. Saunas saableili võtta korraga kaheksa inimest.Kaminaruumi rent sobib 
hästi sünnipäevade tähistamiseks või mõnusaks lõõgastumiskohaks pärast 
konverentsi või muud üritust. 

Kaminasaali mahub kuni 15 inimest koos bändiga. Korraga on seal aega veetnud 
ka 20 inimest. Kes see ikka heas seltskonnas ruumipuuduse üle kurdab? 
Kaminasaalist pääseb otse väliterrassile ning läheduses on ka lõkke- ja 
grillimisala. 

          

 

 

   

  



6. Pulmad ja sünnipäevad 

Taevaskoja Puhkekeskust armastavad rentida peamiselt grupid suuruses 20-90 
inimest. Kui pidu vajab peosaali ja sauna, siis soovitame rentida terve 
seminarimaja. Kui on tarvis lihtsalt soodsat ööbimist, siis tellige majutus 
laagrimajast. Seminarimaja saali ja sauna saab ka eraldi juurde tellida. 

Kui üritus on plaanitud rohkem kui 50 inimesega, siis soovitame rentida terve 
kompleks. Nii on soodsam ja privaatsus garanteeritud. Suvisel ajal oleme 
korraldanud üritusi kuni 400-le inimesele. 

       
 
Taevaskoja Puhkekeskuse valmistatud toidud on valmistatud kvaliteetsest 

toorainest. Samuti eelistame kasutada kohalike talunike toodangut. Pakume 

hommiku-, lõuna ja õhtusööke, kohvipause ning pakime metsa kaasa 

matkaeineid.  

Katame pidulaua gruppidele alates 10 inimest. 
http://www.taevaskoja.ee/catering/  

http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2016/11/Special%20catering%20menu.pdf  

Pulmapidu tasub hakata planeerima aasta või vähemasti pool aasta varem. 
Oluline on võimalikult varakult teha selgeks mitu külalist kavatsete kutsuda. 
Järgmine oluline samm on asukoha valik ja broneerimine. 

Taevaskoja Puhkekeskust on aegade jooksul eelistanud eeskätt 20-70 külalisega 
pulmad. Kui tundume teile meelepärased ning külaliste arv mahub nimetatud 
vahemikku, siis enne lõplikku otsustamist tulge kindlasti koha peale vaatama, et 
kas tekib see õige tunne. 

Selleks, et pulmad toimuksid täpselt selliselt nagu vaimusilmas oma kallimaga 
ette kujutate, on tarvis hea meeskonnaga mõelda läbi kõik olulised pisiasjad. Kui 
teie unistuseks on korraldada pulmad Taevaskojas, siis soovime teid oma 
aastate jooksul kogunenud kogemustega selle kauni mõtte ellukutsumises 
aidata. 

http://www.taevaskoja.ee/catering/
http://www.taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2016/11/Special%20catering%20menu.pdf
http://taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/02/Taevaskoja-pulm-121-e1378126994479.jpg
http://taevaskoja.ee/wp-content/uploads/2013/02/Taevaskoja-pulm-121-e1378126994479.jpg


Varakult tasub välja valida ning kuupäeva osas kokku leppida pulmaisa, 
fotograafi, lilleseadja, muusikute, pulmatordi valmistaja ning vajadusel ka 
pulmakutsete, laua nimesiltide ning teiste pisielementide kujundajaga ning 
ilutulestiku läbiviijaga. 

Aastate jooksul on tekkinud meil nendes valdkondades usaldusväärsed 
koostööpartnerid.Oleme igat pidi abiks, et teie pulmad kujuneksid ühtseks 
ja maitsekaks tervikuks. 

          

Pulma eelarve sõltub eelkõige pruutpaari soovidest. Lisaks meiepoolt pakutavale 
– majutusele, cateringile ning kaunistatud peosaalile – saame abiks olla ka 
pulmaisa, ansambli ning lilleseadja leidmisel. 

    

 

Eelarve planeerimisel on kõige parem, kui küsite meilt hinnapakkumist, kus 
kirjeldate konkreetselt ka oma soove. Alati saame teile teha ka pakkumise, mis 
jääb teiepoolt ette antud summa piiridesse. 

Taevaskoja Puhkekeskuses saab korraldada lastele lõbusa SÜNNIPÄEVAPEO, 
kus seiklusjuht paneb teile kokku: 

*Meeskonnamängu, mis sobib just sünnipäevalapse vanuse ja huvidega. 

*Julgematele lastele pakume põnevat ja adrenaliinirohket põgenemistuba. 

 



7.  Territooriumi ja ehitiste arendamine 
 
Meie unikaalne lisaväärtus on kaunis loodus koos mitmete populaarsete 
vaatamsväärsustega. 
 
Kui hind ei meeldi, siis anna kindlasti meile võimalus oma hinda põhjendada 
või muuta. 18 aasta kogemuste põhjal teame öelda, et kõige odavam 
pakkumine ei pruugi reaalsuses näida nii roosiline kui paberil. Kui eesmärk 
pole kvaliteet,  vaid võimalikult soodne majutus, siis andke sellest teada 
ning arvestame sellega. 
 
2020. aastal loodame, et olemel populaarsem välismaal. Samuti püüame välja 
töötada oma keskuse ja taastada üks maja, kus me tahame teha Eco Spa. 
 
 

 

 

 

     

 

 



Oleme hinna suhtes paindlikud. Kui hind ei meeldi, siis anna kindlasti meile 

võimalus oma hinda põhjendada või muuta. 15 aasta kogemuste põhjal teame 

öelda, et kõige odavam pakkumine ei pruugi reaalsuses näida nii roosiline kui 

paberil. Kui eesmärk pole kvaliteet, vaid võimalikult soodne ruumide rent, siis 

andke sellest teada ning arvestame sellega. 

Taevaskoja Puhkekeskuses on 90 majutuskohta, saal kuni 70 inimesele ning 
kolm väiksemat lisaruumi. Meilt saab tellida maitsva hommiku-, lõuna- ja 
õhtusöögid ja kohvipausid. 

Meil on mitmekesine valik seiklustegevusi ja meeskonnamänge. Saame aidata 
valida parima õhtujuhi, bändi ja diskori. 

 

                                                                      



8. Partnerid 

 

 

 



Lätitekoda Suve Café on üks Taevaskoja küla kohalikest partneritest. Suvel terrassil on 18 kohta. 

                                                     

              
 

                  

                 

Grilli ja magustoitude menüü saate tutvuda siin http://www.lattekoda.eu/KOHVIK     
Samuti on võimalik tellida massaz ja õppida Kundalini joogat 
http://www.lattekoda.eu/Massoor-Kaja-Bleive  

http://www.lattekoda.eu/KOHVIK
http://www.lattekoda.eu/Massoor-Kaja-Bleive


9. Meedia Taevaskoja kohta 

 
M&M projekti raames loodud video  

"Kuidas valmistada puidu sauna" 
https://spark.adobe.com/video/ELk8qx9WvgnQd  

 

               
                                              Artikkel ajakirjas "Reisimaailm" (Eesti keeles) 

Video Taevaskoja loodusest: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=SjCmnh6SNDo  

and https://www.youtube.com/watch?v=cD2uj-2dFdk  

Video Taevaskoja Puhkekeskusest:  

https://www.youtube.com/watch?v=eGndJl7u34k  

Video “We are one”. Noored loodud Taevaskoja video Erasmuse + projekti raames  2017. aastal 
https://www.facebook.com/1329177923861838/videos/1372180136228283/  
 
ja “Youthpass – your path” projekti raames 2016. aastal 
https://www.youtube.com/watch?v=7MLv0eajZa0&feature=youtu.be  
 
 
 
 
 

https://spark.adobe.com/video/ELk8qx9WvgnQd
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=SjCmnh6SNDo
https://www.youtube.com/watch?v=cD2uj-2dFdk
https://www.youtube.com/watch?v=eGndJl7u34k
https://www.facebook.com/1329177923861838/videos/1372180136228283/
https://www.youtube.com/watch?v=7MLv0eajZa0&feature=youtu.be


10. Inimesed 

 

Juhatuse liige Triinu Vähi  

(+372) 52 022 23 

triinu@taevaskoja.ee 

Müügi osakonna juhataja 

Siret Solnik 

 (+372) 51 598 70 

info@taevaskoja.ee 

 

Noorte laagri juhataja Anni Tetsmann   

(+372) 53 074 155 

                                 laager@taevaskoja.ee 

 (+372) 53 736 406 
  info@taevaskoja.ee 

 

Siret töötab M&M projekti mentoriga Pavel puu saunas  

mailto:triinu@taevaskoja.ee
mailto:info@taevaskoja.ee
mailto:laager@taevaskoja.ee
mailto:info@taevaskoja.ee


11. Ametlik teave ja aadress 
                          

Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ  

Registratsiooni number: 10321610 

                                    Aaddres: 

Taevaskoja village, Neitsikoopa road 10, Estonia 

                                     Weebileht:  

                            http://www.taevaskoja.ee/?lang=en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Äri raamat on koostatud Eesti People to People mittetulundusühingu toetusel. 

http://www.ptpest.ee/enid80.html 

http://www.taevaskoja.ee/?lang=en
http://www.ptpest.ee/enid80.html

