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Hea lugeja!
Ootamatult jõudis kätte jaanikuu, mistõttu on
viimane aeg meelde tuletada esivanemate
tarkusi ja uskumusi jaanipäeva kohta. Ikka
selleks, et õnne enda õuele meelitada.
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Selle võime saamiseks oli vaja ainult ussikuninga
hari ära süüa. Veel teeb jaaniöö eriliseks võimalus
leida peidetud varandust. Tavaliselt pidi Vanakurat
või Juudas just sel ööl rahapaja välja võtma ja hakkama
raha kuivatama. Kaks kõige tuntumat viisi seda kohta üles leida olid vaadata
ümbruskonda katuse alt läbi unkaaugu või siis läbi kirstulauas oleva oksaaugu.
Sulle, hea lugeja, soovime aga müstilise ning salapärase sõnajalaõie ülesleidmist!
Õis pidavat puhkema ainult jaaniööl mõneks hetkeks. Kes selle õie leiab ja nopib,
saab rikkaks ja õnnelikuks, oskab lindude ja loomade ning kõikide rahvaste keeli ja
saab maailma asjadest kõik teada.
Päikselist kesakuud ning harivat lugemist!
SA Lõuna-Eesti Turism

Maikuu numbris:
• SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised
• Mai Lõuna-Eestis
• Suve tippsündmused Lõuna-Eestis
• Alustame uue rubriigiga – Saame tuttavaks!
• Uurimus Võrumaa turismiettevõtjatest
• Maaliline Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub kõiki meisterdama!
• Peipsimaa Külastuskeskus võlub vene vanausuliste pärandkultuuriga
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga tingimata peaks saama,
anna palun sellest teada aadressil info@southestonia.info.
Samal aadressil palume endast märku anda ka neil, kes uudiskirja enam ei soovi.

SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised
Uut ja huvitavat sihtasutuselt
• Tartumaa turismiettevõtjad, Kristi Kass ja
Tuuli Elstrok Lõuna-Eesti Turismi SAst käisid
6.-8. maini end harimas õppereisil Hiiumaal.
Asjatundliku giidi Helgi Põllo eestvedamisel
külastati paljusid vaatamisväärsusi, ent ka
turismiettevõtteid, sh Roose linnamaja, Kalana
puhkeküla, Pihla turismitalu, ASi B-plast, Kalda turismitalu ning Dagen Haus külalistemaja.
Õppereisi korraldasid SA Tartumaa Turism ning Tartumaa Arendusselts.
• 10. mail nautis Tuuli Elstrok Pühajärve Spa & Hotelli uut mahemenüüd, mida nüüdsest
kõik puhkekeskuse restoranis tellida saavad. Märtsis tunnustati puhkekeskust kui Eesti
ainsat mahetoitlustajat (vt maikuu uudiskirja).
• 21. mail toimus sihtasutuse uue nõukogu esimene kohtumine. Senise 19 liikme asemel
on nõukogus nüüd 7 liiget, kes maakondi (MV ning OVL) esindavad: Rein Kokk Tartumaalt,
Katrin Rajamäe Jõgevamaalt, Anti Allas Võrumaalt, Tõnu Aavasalu Viljandimaalt, Sille
Roomets Valgamaalt, Karin Jaanson Tartu linna esindajana ning Ulla-Maia Timmo
Põlvamaalt. Ulla-Maia valiti üksmeelselt ka nõukogu uueks esinaiseks. Seoses uue
Riigivara seadusega suureneb nõukogu aga veel 2 liikme võrra – rahandusministeeriumi
ning asutajaõiguste teostaja (Valga MV) esindaja näol. Koosolekul arutati I kvartalil
tehtut ja praegu teoksil olevat, ka kinnitati majandusaasta aruanne.
• Märtsi lõpus esitasime Põhjamaade Ministrite Nõukogule projekti õppereisiks Soome
ning Rootsi sealsete kolleegide tööga tutvumiseks. Mai lõpus saime projektitaotlusele ka
positiivse vastuse! Turismiasjalistele suunatud õppereisi korraldame 2010. aasta sügisel.
• 22. mai Tartu Postimehe lisas Arteris ilmus eriväljaanne „Puhka Lõuna-Eestis“, kus
sihtasutus tutvustas Lõuna-Eestis rattaga seiklemise ohtraid võimalusi.
• 24. mail kohtusid turismi regionaalsed katuseorganisatsioonid EASi esindajatega, et
arutada loodusturismi teemadel. Valmimas on loodusturismi strateegiline tegevuskava
kuni aastani 2015, mis määratleb looduspuhkuse visiooni, loodusturismi sihtkoha 3
põhiteemat (loodusvaatlused, kaitsealad, veeturism) ning konkreetse tegevuskava.
Töödokument on hetkel avatud kommenteerimiseks-täiendamiseks. Lõpliku versiooni
valmimise järel anname sellest ülevaate ka meie uudiskirjas. Kellel nimetet’ teema vastu
rohkem huvi, sel palume Kristi Kassiga ühendust võtta.
Kohe-kohe tulemas
• 7. juunil ilmuva igakuise ajakirja EuroTour
Magazine seekordsest, vene turule suunatud
numbrist leiate ka Lõuna-Eesti vaatamisväärsusi
ning suvesündmusi tutvustava artikli. Ajakirja
tiraaž on 10 000 eksemplari ning seekordset
numbrit levitatakse eelkõige Venemaa
turismibüroodes ning messidel.
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• Sihtasutusel on au ja rõõm välja kuulutada juunist septembrini kestev fotokonkurss
„Ehe Lõuna-Eesti“, millega soovime jäädvustada Lõuna-Eesti ehtsust. Konkursil saavad
osaleda nii suured kui väikesed amatöörid ning profid, kes siinset kanti mingil põhjusel
kalliks ja eriliseks peavad. Tuleb vaid Lõuna-Eesti inimesed, olukorrad, paigad, sündmused
pildile tabada – ühesõnaga kõik see, mis Lõuna-Eesti eriliseks teeb. Pilte koos autorite
kontaktidega ootame meie kodulehele www.southestonia.info. Parimad tööd saavad
tunnustatud ning auhinnatud!

Mai Lõuna-Eestis
Asjalikud tegemised
• 2-3. mail viibisid Tartus ja Tartumaal 7 Poola ajakirjanikku – Poola populaarse
kokasaate „Robert Makłowicz’s Culinary Travels“ meeskond. Grupiga oli kaasas ka
Robert Maklowicz ise, kes on Poolas tuntud ajakirjanik ning ajaloolane. Iga saade
valmib erinevas riigis ja selles esitletakse konkreetse riigi rahvuskööki. Saatel on
Poolas ligi 2 miljonit vaatajat.
• 4.-10. maini käisid Setomaa turismiasjalised õppereisil Bornholmi saarel ja
tõdesid, et sellelt Taani saarelt on meil palju õppida – saare külastajate maht aastas
on ligikaudu 15 korda suurem kui selle elanike arv.
• 5.-15. maini toimusid 17. korda Seto Talumuuseumis Värskas seto pitsi päevad,
mille raames toimusid õpitoad ja olid avatud mitmed näitused, ka toimus võistlus
“Kott – teatrikotist tekikotini”. Seto pitsi päevad annavad hea võimaluse kutsuda
külalisi Setomaale juba enne turismihooaja algust, teisalt on see traditsiooniline
sündmus leidnud väga olulise koha kohalike näputöö tegijate seas.
• 8. mail peeti Valgas/Valkas 8. piirilaata, mille peaeesmärk oli heategevuslik.
Aasta-aastalt on ettevõtmine järjest enam end õigustanud. Käesoleva aasta
laadakorraldamisest laekunud tulu suunatakse Valka linna turu heakorrastusele.
• 8. mail said kõik jõgevamaalased osa võtta Kalevipoja laadast, samal päeval avati
ka Krati seikluspargi ja Kalevipoja muuseumi hooaeg.
• 12. mail avati külastajatele taas Värska
Talumuuseumi Saatse filiaal. Muuseumis on
uus püsiekspositsioon, mis tutvustab Saatse
kui vana kirikuküla ja selle piirkonna lugu
ja inimesi. Esikohal on meeste rahvapärase
käsitöö ning seto mehe tööde tutvustamine.
• 12. mail toimus Pihkvas Värska Sanatooriumi algatusel mitmepoolne kohtumine,
millel osalesid Eesti Pihkva konsulaat, turismibürood Baltiskij Klub’ist ja MTÜ
Setomaa Turism. Arutleti koostöö ja viisasüsteemi kitsaskohtade teemal ning otsiti
võimalusi efektiivsemaks tegutsemiseks. Kohtumise tulemusena kirjutasid nii
Setomaa Turism kui ka Baltiskij Klub pöördumise Riigikogu majanduskomisjonile,
et viidata sõiduautode pika järjekorra probleemile Eesti-Vene piiripunktides KaguEestis.

• 13. ja 24. mail korraldas Võrtsjärve SA projekti „Võrtsjärve Väravad“ raames
tutvumisreisid piirkonna omavalitsustele, maavalitsustele, turismiinfopunktidele
ja reisikorraldajatele. Võrtsjärve Väravateks nimetatakse Võrtsjärve eri osadesse
rajatavaid info- ja külastuskeskuseid, mis toimivad piirkonna tõmbekeskustena
teistest piirkondadest tulijaile, ning piirkonnasiseselt turismivõrgustikuna, mis
pakuvad külastajatele võimalikult kvaliteetseid ja mitmekülgseid turismiteenuseid.
• 15. mail algas Setomaal turismihooaeg! Setomaa muuseumid korraldasid
rohevahetuse (huvilised said vahetada istikuid), hilisõhtuse muuseumiöö raames
võis seto viisi olemist ja elamist nautida, isegi sauna minna. Uusvada külas toimus
potisetode eestvedamisel savipäev ning Mikitamäel alustati laatade hooaega.
• 18.-19. mail väisas Tartut 8 Itaalia ajakirjanikku.
• 20.-22 maini käisid Setomaa ettevõtjad õppereisil Pihkva oblastis. Õppereisi
käigus kohtuti piirkonna edumeelsete ettevõtjatega (sh turismiinfopunkti ja
väikeettevõtete konsultatsioonikeskusega), hangiti huvitavat infot Venemaa
äritavade kohta ja vahetati kontakte edaspidiseks.
• 22. mail peeti Eesti Pressimuuseumis talgud,
et Pressimuuseum saaks juba suvel Põltsamaa
lossikompleksis avada külalistele esimesed
väljapanekud. Talgute käigus lammutati
mitmeid seinajuppe ja korrastati ruume, et
neid näitusepindadeks kohandada. Talgutel
osalenud 13 inimest panid päevale punkti
üheskoos talgusupi söömisega.
• 23. mail leidis Tõrvas aset Omakultuuripäev “Mulk Helme kihelkonnas”, kus anti
ülevaade Mulgimaa ajaloost, tutvustati mulgi keelt ja traditsioone läbi aktiivsete
tegevuste. Ka peeti kavalat plaani harjutada Valgamaal elavaid inimesi mõttega, et
osa maakonnast kuulub Mulgimaa territooriumile.
• Viljandimaal toimus 26. mail giidide õppepäev, kus näidisekskursiooni tegi
meistergiid Helina Aro, 24.-31. maini tegid tulevased giidid teoreetilisi eksameid,
misjärel nad atesteeriti.
• Maikuus sai valmis Võrumaa Suve 2010 infoleht, kust leiab ürituste info maist
septembrini, majutuste ja toitlustuskohtade kontaktid, puhkekohad ja aktiivse
puhkuse võimalused. Infolehte jagatakse Võru turismiinfokeskuses ja maakonna
turismisihtkohtades, samuti maakonna kodulehel www.werro.ee. Infolehe koostas
SA Võrumaa Arenguagentuur.
Elevuse tekitajad
• Euroopa Komisjoni projekti raames toimuva konkursi „Eesti avastamata aarded.
Veeturism“ finaali pääsesid Muhu saar, Peipsiveere Sibulatee ja Võrtsjärve piirkond!
Võitja selgitatakse rahvusvahelise žürii poolt juuni algul ning parim saab õiguse
esitleda end Euroopa Turismifoorumil. Žürii arvestas piirkonna ja turismitoodete
autentsust, toodete atraktiivsust nii sise- kui välisturistile, sihtkoha jätkusuutlikkust
ning etteplaneeritust vähemalt kolmeks eelseisvaks aastaks, lisaks piirkonna

turunduse läbimõeldust ja toetava infrastruktuuri taset. Kokku konkureeris 9
sihtkohta, Lõuna-Eestist Peipsiveere Sibulatee, Võrtsjärve piirkond, Otepää ning
Emajõe-Peipsi-Võrtsijärve piirkond. Nii et omadele pöidlad pihku!
• 7.-9. maini viidi Jõgevamaal
jalgrattaretk “Kuidas elad,
Selleaastasel rattaretkel osales
retke 21. sünnipäevale pani
Ultima Thule kontsert.

läbi roheliste
Vooremaa?”.
1750 ratturit,
väärika lõpu

• Valgas liikus muuseumiöö puhul 15. mai õhtul
Valga Muuseumi, Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsiooni ja Valka Koduloomuuseumi vahel aga suisa hobusõiduk.
• 22. mail toimus Soomaa rahvuspargis esimene matka- ja muusikaüritus
rahvusparkide ürituste sarjast. Kontserdil esinesid Riho Sibul, õed Taulid, Vladislav
Koržets jt.
Eeskujuks
• Võrumaale kerkis unikaalne liikluslinn
Nüüd on kõigil suurtel ja väikestel võimalik
oma liiklusalaseid teadmisi proovile panna ja
autorooli taha istuda Võrumaal, Uue-Antslasse
rajatud uues linnas – liikluslinnas, mis on
unikaalne kogu Euroopas.
Maailma väikseima siseliikluslinna linnapea
kohuseid täidab Uhtjärve Nõiariigi asukas
Aivo Värton, kelle eestvedamisel linn oma väravad 20. mail avaski. „Liikluslinn on
unikaalne esmalt seetõttu, et siin on rohkelt tegevust nii täiskasvanutele kui lastele,
teiseks on tegu siselinnaga – asume suures, 1200 ruutmeetrises kolhoosilaudas,“
tutvustas Värton linna eripära. Ta lisas: „Veel eristab meid teistest liikluslinnadest
see, et meil on kõik ehtne – liiklusmärgid ja valgusfoorid, bensiinijaam, diskoteek
ja kohvik, põrkeautod, arestikamber ja isegi politseijaoskond.“ Nagu ühele
liikluslinnale kohane, ei puudu siit ka liikluseeskirjad ning kõverpeeglid. Ja kui
panna kokku üks õpihimuline lastegrupp, saab nad kõik korraga autokooli saata!
Kindlasti tasub uurida ka kodulehte www.liikluslinn.ee.
• Sangaste Rukkirestoran ja Tammuri talu 50 Eesti
parima restorani seas! Eesti restoranide töötajad
ja rahvusvaheline žürii valis 50 parima Eesti
restorani hulka ka kaks Valgamaa toidukohta
– Tammuri Talurestorani ja Sangaste
Rukkirestorani, mõlemad kategoorias Ehedalt
Eestimaised. Edetabeli koostajad ühendusest
Eesti Maitsed tõdesid, et enamus parimatest
restoranidest asub küll Tallinnas, kuid ka mujal
Eestis on kohti, mis väärivad kohalesõitu.
„Käesolev edetabel on koostatud Eesti
restoranide võtmetöötajate arvamuste põhjal.
Oma isikliku parimatest restoranidest koosneva
edetabeli koostasid restoranide juhid, peakokad ja
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sommeljeed. Iga kellegi poolt paremate hulka nimetatud restorani töötajad said ka
ise oma arvamust avaldada. 50 Eesti parimat restorani on kõigi nende arvamuste
summa,“ selgitas edetabeli koostaja Aivar Hanson.
Valgamaa turismiarenduskonsultandi Sille Roometsa arvates on Valgamaal
veel ressurssi küll ning julgus eristuda ja oma tööle pühenduda teevadki heast
toidukohast parima. Lisainfot saab veebilehelt www.eestimaitsed.com.

Mida tulevik toob?
• 1. juunist 31. augustini viivad MTÜd Põlvamaa Turism ja Setomaa Turism
turismiettevõtjate kaasabil läbi külastajate uuringu ning küsitluse, selgitamaks
välja piirkonda külastavate turistide reisi eesmärke, sisu, pikkust, sihtkohti ja
rahuloluhinnanguid.
• 8.-9. juunil külastavad Tartut ja Lõuna-Eestit Norra ajakirjanikud, päevake kauem
viibivad siin Rootsi ajakirjanikud.
• 16.-17. juunil õpivad Tartut kogu tema ilus ja võlus tundma Poola ajakirjanikud
ning kohe 18.-20. juunini võõrustavad Tartu ja Lõuna-Eesti Hispaania ajakirjanikke.
• 19.-20. juunil on Setomaa Turismi MTÜ Vastseliina maarahva laadal esindatud
Setomaa nulgaga, kus saab näha seto käsitööd, maitsta toitu ning kuulata
pillimängu, tantsida ja kaasa laulda.
• 29. juunil toimub Põlvamaal asuva Maanteemuuseumi välialade-keskkonna
Teeaeg pidulik avamine. Külastajatele on see avatud aga alates 30. juunist.
Maanteemuuseumist ning Teeajast kirjutame pikemalt ka juulikuu uudiskirjas.
Koolitume ja reisime
• 7.-9. juunini korraldab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna kalandusvõrgustiku
üksus õppereisi, mille siht on tutvuda Savonlinnas kalandusvaldkonnas
pakutavate koolitusvõimaluste ning kutseõppe korraldusega. Kalandusega seotud
õppeprogrammid on seotud nii kasvatuse, püügi, tööstuse kui ka turismi ja
keskkonnakaitsega.
Teeme projekte
• SA Lõuna-Eesti Turism korraldab 2010. aasta sügisel siinsetele turismiasjalistele
õppereisi Soome ja Rootsi turismivaldkonna kolleegide ning nende tööga
tutvumiseks. Õppereis viiakse läbi Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetatud
projekti raames.
Löö kampa!
• Jõgevamaal avatakse lastekaitsepäeval, 1.
juunil, kogupere mängimaa Vudila esimene
etapp. Rohkem saab sellest lugeda me
eelmisest uudiskirjast.
• 5. juunil peetakse Jõesuu Puhkealal kalaja käsitöölaata, kus kauplejaid ja ostjaid võib
trehvata igast ilmakaarest.

• 11.-12. juulini tähistatakse Valga-Valka linnafestivali, ühtlasi peetakse Valga linna
426. sünnipäeva.
• 11.-13. juunil tulevad Otepää Tour 2010 raames kokku mootorratturid üle
maailma. Rohkem infot saab lehelt www.mcotepaa.ee.
• 11.-13. juunil peetakse Viljandis Hansapäevi, loe lähemalt www.viljandi.ee.
• 12.-13. juunil toimub Viljandis Mulgi mess.
• 12. ning 26. juunil saavad kõik Viljandimaal mängida mõisate külastusmängu
“Unustatud mõisad” www.unustatudmoisad.ee.
• 17.-23. juunini peetakse imeilusas Suure-Jaanis heliloojatele Kappidele
pühendatud XIII Muusikafestivali, mis sai alguse juba 1998. aastal ja mille
kunstiliseks juhiks on Andres Uibo. Loe ka siit: www.muusikafestival.suure-jaani.ee.
• 18. juunil heliseb suveöö eriti kaunilt Jõgeva linnas ja vallas, kui saab 25 aastat
kõige lühemate suveööde tähistamise algusest Jõgeval.
• 18. juunil, 27. juulil ja 13. augustil saavad rulluisusõbrad naha märjaks “Reedesel
Rulliringil”, mis peetakse Holstre-Polli Tervisekeskuse rollerirajal. Võisteldakse
rullsuuskadel klassika- ja vabatehnikas ning rulluiskudel. Rohkem infot saab
kodulehelt www.holstrepolli.ee.
• 27. juunil pidutsetakse aga Olustvere mõisa pargipeol.

Suve tippsündmused Lõuna-Eestis
Juuni
• 11.-12.06 Valga-Valka linnafestival
www.valga.ee
• 11.-13.06 Otepää Tour 2010.
Rahvusvaheline mootorraturite kokkutulek,
Annimatsil www.mcotepaa.ee
• 12.06 Mõisate külastusmäng “Unustatud
mõisad” www.unustatudmoisad.ee
• 13.06 Viljandi Hansapäevad www.viljandi.ee
• 24.06 Käsitsi heinaniitmise võistlus Plaani külas Haanjamaal www.haanja.ee
• 22.-27. juuni Räpina päevad, igal päeval omanäoline kultuuriprogramm
www.rapina.ee
Juuli
• 2.07 WÕRO rOLLEr – rullsuusatamisvõistlus Võru linna tänavatel tuntud
murdmaasuusatajate osavõtmisega. www.okvoru.ee, www.voru.ee
• 3.07 Rõuge Veepidu ja Paadiralli, mis on suunatud aktiivsest puhkusest
hoolivale ja seikluslikkust otsivale inimesele. www.rauge.ee/paadiralli
• 8.-11.07 Rahvusvaheline Võru Folkloorifestival www.vorufolkloor.ee
• 10.07 Võro Liivalinn 2010 avamine Tamula järve kaldal www.visitvoru.ee
• 10.07 Leelopäev Värskas. Võimalus kuulata UNESCO kultuuripärandi tiitliga
tunnustatud leelot www.verska.ee
• 10.07 Räpina Tuletõrjeväljakul rahvusvaheline koertenäitus

• 11.-24.07 Tour de LatEst Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti piiriülene jalgrattamatk
www.bicycle.ee
• 12.-17.07 Noore Tantsu Festival www.notafe.ee
• 14.07-18.07 6. Tartu rahvusvaheline puhkpillifestival Mürtsub Pill 2010
www.potartu.ee
Festival Klaaspärlimäng 2010 Tartus
www.erpmusic.com
• 16.07-18.07 Tartu Hansapäevad 2010
www.hansapaevad.ee
• 17.07 Festival Plink Plonk 2010
www.plinkplonk.ee
• 22.-25.07 Viljandi Pärimusmuusika Festival
www.folk.ee
• 22.-25.07 8. Valga Cruising 2010:
Rahvusvaheline Ameerika autode
kokkutulek ja Rock´n´Roll festival Valgas ja Valka linnas www.valgacruising.ee
• 31.07 XIX Jõgevatreff – mootorratturite kokkutulek Kuremaal www.jogevamc.ee
August
• 6.08 Neeme Järvi Rahvusvaheline Dirigentide
Meistrikursuse lõppkontsert
Otepää Maarja Kirikus www.otepaa.ee
• 6.-07.08 Leigo Järvemuusika Festival
Paluperas www.leigo.ee
• 7.08 Seto Kuningriigipäev Mikitamäel
www.polva.ee
• 8.08. 4. Tartu Rulluisumaraton
www.tartumaraton.ee
• 9.08-15.08 tARTuFF www.tartuff.ee
• 16.-21.08 Põlvamaa V Ökofestival
www.polvamaa.ee
• 18.-21.08 Võru linna sünnipäevale pühendatud
linnapäevad – Visuaalaktsioon. www.voru.ee
• 20.-22.08 Rahvusvaheline Ameerika autode kokkutulek
Power Camp Otepääl www.powercamp.ee
• 20.08-22.09 Ekstreemspordifestival „Extreme Battle 2010” www.battle.ee
• 20.-21.08 2. rahvusvahelised sõjaajaloo päevad Valgas.
Militaar- ja vanavara laat. 2. Maailmasõja näidislahing
Eesti-Läti-Leedu-Venemaa-Valgevene-USA sõjaajaloo klubide osalusel
www.isamaalinemuuseum.ee
• 27.-29.08 Rahvusvaheline maasturite osavus- ja kestvussõit Klaperjaht Helme
vallas www.cooperland.ee
• 28.08 traditsiooniline sibula- ja kalalaat Lüübnitsas www.setotalu.ee
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Saame tuttavaks!
Uues rubriigis tutvustame turismivaldkonna uusi tegijaid, ettevõtjaid ja tegemisi.
Seekord toome sinuni Põlvamaa, Setomaa, Võrumaa ning SA Lõuna-Eesti Turismi
uustulnukad.
Ulla-Maia Timmo
Põlvamaa turismiarendusjuht, SA Lõuna-Eesti Turismi nõukogu värske esinaine
Milline oli su elu enne, kui sa turismile sõrme
andsid?
Ma olen turismiga seotud olnud varsti juba 18
aastat. See suhe on olnud nagu abielu – siin on
olnud armastust ja viha, kirge ja ükskõiksust,
tüdimust ja innukust, tõuse, mõõnu ja mis
salata, ka põgenemissoovi.
Mis oli enne? Enne oli Tallinn. Ma õppisin
Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ja me elasime
sealkandis. Kõik oma lapsepõlve suved olen
ma veetnud maal mere ääres ja need on olnud
pikad, sest mu vanemad olid/on mõlemad
õpetajad. Olin kooliajal lootustandev
kergejõustiklane ja reisisin palju toonases
Nõukogude Liidus. Hiljem õppisin paar aastat
ka Kunstiakadeemias. Üks selle perioodi
põnevamaid aegu oli, kui elasime 4 kuud Sahhalinil ja Kuriili saartel. Siis tuli mees
Lõuna-Eestist ja viis mu ära
Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Ikka Põlvamaal, kuigi ma ei ole põline põlvakas. Minu lemmikkohad on seotud
enamasti selgelt tunnetatud ja meeldesüüvinud emotsioonidega. Räpina –
paisjärve äärses punases tuletõrjemajas veetsin ma ühe oma spordilaagri-suve
14-aastaselt, see oli pööraselt põnev ja päikeseline. Eks vanus mängis oma rolli,
aga unise ja rahuliku väikelinna õhustik on minu jaoks püsinud rikkumatuna.
Kanepi-Urvaste kant – maastikud enne ja pärast Pokumaad ja selle ümber, Hüüdre
järv – siin mõistsin ma esmakordelt, mida tähendab pildi sisse minek. Võõpsu
kant, Lüübnitsa ja Beresje – ma mõtlen, et neid kohti ei tohiks mingil juhul „üle“
arendada. Ahja – selle mõisa peen ja elegantne aura on lummav. On juba lausa
tähenduslik, kuidas elu mind ikka ja jälle siia toob.
Kui sulle antaks tingimusteta 5 miljonit krooni,
mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Sellega saaks osta palju kala, aga vähe õngi. Ma
olen märganud, et viimasel ajal on jäänud asju
tegemata, kuna ei ole isegi omafinantseeringu
raha. Et on projekte, mis on saanud positiivse
otsuse euroopa toetuse osas, kuid jäävad
toppama. Ma usun, et 5 miljonit oleks selles
kontekstis teatud lahendus. Nii võetaks
rohkem ette ja 5 miljonist saaks tekitada palju
rohkem miljoneid. Kuna tingimusi ei esitata,
siis ma loomulikult paigutaksin selle Põlvamaa
arengusse.
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Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Seda peaks vist teistelt küsima. Mul on kaks eesnime. Ja 4 last. Kaks sealhulgas
duubeldatud.
Aga et teistel oleks huvitav midagi teada saada, siis mul on imelikud huvid – mulle
meeldivad vanad itaalia ja inglise autod (neid on peres väikese kollektsiooni
jagu), mulle meeldib kohutavalt teha remonti, ma blogin, käin suviti-sügiseti
ohjeldamatult seenel ja mul on taksikoer.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Globaalses mõttes lihtsad asjad – see, et saatus on hoidnud hädade eest nagu
haigused ja viletsus. Et on töö, mis köidab. Et lapsed on terved, targad ja ilusad. Et
mõned sõbrad on päris. See, et on tekkinud usaldus iseenda suhtes. Aga see kõik
ei ole alati meeles, kahjuks.
Seega ma ikka virisen, kui on liiga külm, liiga soe, sääsed, sõnakuulmatud lapsed,
vähe raha jms.

Ülle Pärnoja
Setomaa Turismi tegevjuht
Milline oli su elu enne, kui sa turismile sõrme
andsid?
Turismis olen tõesti uus inimene. See
tähendab mitte ainult praegusel ametipostil,
aga ala tervikuna on minu jaoks uus.
Tegutsesin eelnevalt u 15 aastat Tallinnas, TNS
Emoris erinevatel ametipostidel: uuringute
projektijuhina, turundusjuhina, tiimijuhina.
Tiimijuhi roll oli neist kõige vastutusrikkam
– meie tiimi korraldada olid uuringud
pangandusest kuni interneti ja kaubanduseni
välja. Minu ülesandeks oli siis osaleda
suuremate projektide juures nõuandja ja
suunanäitajana, esitada Emori nägemus
valdkondade arengust konverentsidel esinedes
ja meedias sõna võttes.
Omaette tegevuseks ja rolliks pean tudengite harimist turu-uuringute vallas.
Viimastel aastatel lugesin loenguid EBSis. Noorte õpetamine ja meeskonnatöö
mulle meeldivad.
Kõrgkooli õpinguid alustasin Tallinna Tehnikaülikoolist, kooli lõpetasin Helsingis
(Swedish School of Economics). Olen turunduse inimene, erialaks teenuste
turundus, kraad M.Sc.Econ. Minu peamiseks õpetajaks oli Christian Grönroos, üks
teenuste turunduse alusepanijatest maailmas.
Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Kui Lõuna-Eesti algab Tartust, siis see linn on minu jaoks eriline. Wilde pubi olen
viimased aastad nimetanud oma mobiilseks kontoriks. Et ma Setomaal kohapeal
olen olnud vähem kui aasta, siis eelmiste turismihooaegade eredaimad muljed on
ka ikkagi Setomaaga seotud. Sellepärast ma ju siia tööle tulingi.

Kui sulle antaks tingimusteta 5 miljonit krooni,
mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Kõige olulisemad märksõnad on minu jaoks praegu kogukond ja koostegutsemine.
Seepärast on minu tänased valikud turismivaldkonnas sellised, mis niisugust
mõttelaadi toetavad – näiteks mulle meeldib metsamoori lähenemine (metsamoor.
ee), kus igaüks saaks ka tegutseda omaette, aga tehakse koos, sest nii ollakse
tugevamad, üksteist toetavamad. Minu jaoks on ääretult innustav kuulata, vaadata
ka Tori Kuradite tegemisi (klaaramanni.ee/torikuradid.html). Tori inimesed hoiavad
väga kokku ja keskenduvad külalisele parima pakkumisele.
Turismi arendaksin nii, et see väärtustaks, hoiaks ja arendaks seda, mis kohapeal
olemas on, ei lõhuks seda. Teine kriteerium on, et kohalikud inimesed peaksid
saama sellest tööd. Aga muidugi sõltub koostöö alati sellest, kui koostööaltid
ümberkaudsed on. Koostöö tähendab ka kompromisse ja teistega arvestamist.
Kui ma peaksin praegu ala vahetama, siis teised alavalikud minu jaoks on haridus/
kool ja inimeste tervendamine. Need on teemad, mis mul turismi kõrval täna
samuti meeles mõlguvad.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Seda on kõrvalseisjal kindlasti lihtsam öelda. Ise pean eriliseks seda, et väärtustan
eluaegset õpet. Peale kraadi saamist ülikoolist olen tegelenud mitmete asjadega –
näiteks osalenud Kunstiakadeemias fotograafia loengutel ja Humanitaarinstituudis
sotsioloogia loengutel. Lapsepuhkusel olles võtsin ette refleksoloogiaõpingud,
praegu olen akadeemilisel puhkusel homöopaatia koolituselt.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Et minu pere elab veel Tallinnas ja mina ise olen suurema osa ajast Värskas, siis täna
teeb mind väga õnnelikuks see, kui saame perega koos olla. Oleme kolmveerand
aasta jooksul aru saanud, kuivõrd oluline on pere toetav tugi kõikides tegemistes.
Maili Vinn
Võrumaa Arenguagentuuri turismikoordinaator-ettevõtluskonsultant
Milline oli su elu enne, kui sa turismile sõrme andsid?
Tartu
Ülikooli
majandusteaduskond,
magistriõpe (3+2), avatud ülikooli üliõpilane.
Põhierialaks ettevõtlus ja tehnoloogia
juhtimine, magistritöö kirjutasin teemal
„Turismitoote kontseptsiooni arendamine
teemakeskuse X näitel“ (kaitsesin 2009
kevadel).
Millised on sinu erilised lemmikkohad LõunaEestis?
Haanja suusarajad, sest mulle meeldib väga
suusatada ning muid talvemõnusid nautida.
Piusa koopad ja Tartu kesklinn oma armsate
kohvikutega.
Kui sulle antaks tingimusteta 5 miljonit
krooni, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Rajaksin Lõuna-Eestisse ühe oma unistustest – positiivset laengut andva
külastuskeskuse, kus eksponeeriksin MTÜ Ingella kogu – ingleid ja haldjaid

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Ma püüan iga päev olla rõõmsameelne ning uskuda, et homne päev tuleb veel
parem ja päikselisem.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Perekond, sõbrad ja kolleegid ning töö, mis võimaldab mul suhelda erinevate
inimestega ning areneda väga mitmest küljest.

Kristi Kass
SA Lõuna-Eesti Turismi juhataja
Milline oli su elu enne,
kui sa turismile sõrme andsid?
Enne turismi oli mu elu üsna sarnane
praegusele – töö, kodu, sõbrad, hobid. Küll
aga oli mul siis veidi rohkem aega endale, sest
vabakutselise projektikirjutajana sain palju
oma ajagraafikut ise sättida. Kui nüüd vaadata
veel kaugemale tagasi, siis enne seda on mul
olnud mitmeid põnevaid töökogemusi lauljatantsijana muusikalides, Aadu Luukase ja Allar
Jõksi juures, Athena keskuses ja Cinamoni
kinos. Kõige olulisemaks ja julgemaks sammuks
pean aga vahepeal tööelust võetud pausi ja
Austrias elamist, kus lisaks elukoolile õppisin
ka turundust.
Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Minu jaoks on erilise tähendusega Taevaskoda, Otepää ja Pühajärv ning Haanja
kant. Kõik need kohad seostuvad säravalt positiivsete emotsioonide ja hetkedega.
Erilisi kohti Lõuna-Eestis on minu kui põlise lõunaeestlase jaoks muidugi palju, aga
need on ehk kõige eredamad.
Kui sulle antaks tingimusteta 5 miljonit krooni,
mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Seda sama küsimust küsis minult ka nõukogu, kui sihtasutusse tööle kandideerisin.
Tõenäoliselt looksin aktiivset puhkust armastava inimesena midagi täesti uut ja
põnevat seiklusi otsivale inimesele. Ma olen mõelnud, et oleks vastupandamatult
tore, kui meil Eestis, ja miks ka mitte Lõuna-Eestis, oleks selline seiklusrada nagu
on telekast tuntud „Rajalt maha“. Selline enda proovilepaneku võimalus ja raja
unikaalsus meelitaks siiakanti kindlasti palju rahvast. See oleks minu isiklik kirg, kui
aga rääkida minust kui sihtasutuse juhatajast, siis neid kohti, kuhu seda summat
paigutada Lõuna-Eestis, on palju – iidsete kohtade korrastamine, ajalooliste ja
tähendusega majade renoveerimine, ligipääsuteede olukorra parandamine,
turundus jne.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Nendeks märksõnadeks võiks olla mitmekülgsus, sihikindlus ja sära. Minu kolleegi
Tuuli arvates ka see, et olen lõpetanud muusikakooli kandle erialal

Mis teeb sind õnnelikuks?
Tasakaal ja südamerahu, kallid inimesed, vahel
lihtsalt teadmine, et kuhugi ei ole kiiret ja
võib täiesti vabalt võtta, ennast arendavate
raamatute lugemine, mõni ilus laul või
ise laulmine, head uudised ja põnevad
väljakutsed, kordaminekud, palju energiat ja
sära, rulluisutamine päikeseloojangusse.
Seda nimekirja võiks muidugi jätkata lõputult,
sest elul on pakkuda nii palju imelisi asju, mis
kõik omal moel mind õnnelikuks muudavad.
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Uurimus Võrumaa turismiettevõtjatest
Aastal 2015 on Võrumaa siseturul eelistatud ning Läänemere regioonis
tuntud puhkusepaik, pakkudes aastaringselt atraktiivseid loodus-, elamus- ja
pärandturismitooteid ning aktiivse puhkuse võimalusi.
Nii kõlab visioon, mille Võrumaa turismiettevõtjad ja turismiarendajad
sõnastasid Võrumaa turismiarengu strateegias. Järgmiste aastate tegevuse
paremaks planeerimiseks viis Võrumaa Arenguagentuur koostöös Võrumaa
Kutsehariduskeskusega 2009. aasta sügisel läbi suuremahulise Võrumaa turismi- ja
puhkemajanduse uuringu, mis valmis Võru MV ja Võrumaa OVL toetusel. Uuringu
eesmärk oli Võrumaa kui turismisihtkoha hetkeolukorra hindamine Võrumaa
turismiarengustrateegiast lähtuvalt ja turismi majandusliku mõju analüüsimine
Võrumaal. Uuring oli esmakordne, üks eesmärke oli alustada andmete kogumist,
et edaspidi analüüsida ja anda hinnanguid turismisektori arengule ning trendidele
Võrumaal.
Turismi- ja puhkemajanduse mõjude hindamiseks
viidi läbi järgmised alauuringud:
1. Võru maakonna turismiettevõtete arv ja selle muutumine aastatel 2000-2009
2. Turismiettevõtete majandusnäitajate analüüs aastatel 2004-2008, planeeritavad
investeeringud ja loodavad töökohad aastani 2015
3. Euroopa Liidu toetusprogrammide mõju Võrumaa majutusettevõtetele
4. Võrumaa tuntumate turismisihtkohtade külastatavuse seos investeeringutega
5. Pärandi kasutamine Võrumaa turismiettevõtetes
6. Võru maakonna külastajate uuring
Uuringus kasutati erinevaid meetodeid: ankeetküsitlus, intervjuu, aastaaruannete
ja statistika- ning dokumendianalüüs ja palju muud. Kolm alauuringut – EL
toetusprogrammide mõju Võrumaa majutusettevõtetele, Võrumaa tuntumate
turismisihtkohtade külastatavuse seos investeeringutega ja Pärandi kasutamine
Võrumaa turismiettevõtetes – valmisid Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi- ja
toitlustuskorralduse õppurite lõputöödena.
Maakonna turismiettevõtete arv on võrreldes aastaga 2000 kolmekordistunud
50 ettevõttelt 150le ettevõttele. Täpsemalt uuriti aastatel 2004-2008 tegutsenud
58 turismiettevõtet, millest vaid 3 olid üle kümne töötajaga ettevõtted. 55 olid
väikeettevõtted, millest 20 ettevõtlusvormiks on füüsilisest isikust ettevõtja. Pooled
uuritud ettevõtetest ei palka töötajaid, aastail 2004-2008 töötas neis aastaringselt
141 töötajat, kellele hooajal lisandus veel 40 töötajat.

Aastail 2011-2015 on ettevõtteil plaanis luua 57 töökohta, ent 30 ettevõtjat 58st
olid veendunud, et töökohti juurde luua pole vaja. Kindlamad olid töökohtade
loomises need 5 ettevõtjat, kes plaanisid investeeringuid, millega kaasneks 3-10
töökoha loomine. 20 ettevõtjat plaanis luua üks või kaks töökohta.
Ettevõtjate sõnul on nad erinevatest investeeringuallikatest oma ettevõtteisse
ajavahemikul 2004-2008 investeerinud hinnanguliselt mitte vähem kui 60 miljonit
Eesti krooni (Võrumaa omavalitsused on perioodil 2004-2009 investeerinud ligi
100 miljonit krooni). Ei uuritud aastatel 2004-2008 tööd alustanud või alustavaid
ettevõtteid, kellelt veel investeeringud lisanduvad, ning mitte kõik omavalitsuste
investeeritu pole vaid turismiotstarbeline. Seega ületavad turismiettevõtete
investeeringud omavalitsuste tehtud investeeringuid.
Aastateks 2011-2015 plaanitavatest investeeringutest rääkides olid ettevõtjad
ebakindlad.
Visioonist lähtuvalt uuriti ka,
kuivõrd hooajalised on Võrumaa
turismiettevõtted. Vaid 7% ei
ole hooajast sõltuv, 46% peab
vaid suve kõrghooajaks ja 38%le ettevõtetest on kõrghooajaks
nii suvi kui talv. Päranditurismi
ettevõttena määratleb ennast
16% 150st turismiettevõttest
ning 18% reklaamib ennast
teadlikult pärandi abil.
Võrumaa külastajate uuringus, mis viidi läbi 2009. aasta suvel, selgus, et Võrumaad
teatakse kauni looduse ja omapärase ajalooga piirkonnana, siin on palju huvitavaid
erinevaid aktiivseid tegevusi ja inimesed on külalislahked. Miinustena toodi välja
kehv transpordiühendus, info ja reklaami vähesus ning atraktiivsete ürituste
vähesus. Hea oli tõdeda, et Võrumaad külastatakse igal aastaajal, ent suvisel ajal
on 30% võrra enam. Väga paljud külastavad sõpru, sugulasi ja tuttavaid, kelle pool
ka ööbivad. Veerand külastajatest ööbib maakonna turismitaludes, alla veerandi
Võru linnas. Uutest sihtkohadest on populaarseks saanud Pokumaa – seda kindlasti
oma uudsuse ja omapära poolest.
Uuringu raames kogutud andmete töötlemine ja analüüs jätkub, saadud teabest
lähtuvalt on koostatud tegevuskavad turismiettevõtjate koolituseks, turismitoote
arenduseks ja -turunduseks. Planeerimisel on süsteemsed jätku-uuringud, et
hinnata muutusi ja algatada Võrumaa uue turismistrateegia koostamine.
Kokkuvõtte koostas Eda Veeroja, Võrumaa Turismiliidu juhatuse liige ning Võrumaa
Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

Maaliline Eesti Põllumajandusmuuseum
kutsub kõiki meisterdama!
2. juulil avatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis uus püsiekspositsioon „Põllumajanduse ja maaelu areng läbi sajandite“,
mida juba kaua ette valmistatud ning igatsetud
on. „Uue püsiekspositsiooni kontseptsioon on
võrreldes eelmisega kardinaalselt muutunud,
tähelepanu on Eesti põllumajanduse ajaloo
kõrval ka selle hetkeseisul ja tulevikul,“
tutvustas muuseumi Näituste ja muuseumipedagoogika osakonna juhataja Mare
Viiralt. Ta lisas, et tänapäeva muuseum ei tohi, ei saa ega või olla paigalseisev
asutus, vihjates sellega uue ekspositsiooni paljudele põnevatele võimalustele.
Kaunis Ülenurme mõisas asuva muuseumi üks sihte on tuua minevik meile veidi
lähemale – on ju igati loogiline mõista, kust sa pärined. Esivanemate põliste
talutööde ja tegemistega ei tehta muuseumis tutvust enam mitte ainuüksi klaasi
alt teksti lugedes, pilte ja nööritaguseid eksponaate vaadates, vaid ka ise täpselt
kõike seda tehes, mida me esiisad ja -emad tegid – leiva küpsetamine, tööriistade ja
naelte sepistamine, puidust mööbli ja lauanõude nikerdamine ja kanga kudumine.
Need on vaid osake isetegemise võimalustest.
Ka saavad külastajad lüüa kampa õpikodade tegevustes, mis endisaegseid töövõtteid
meile oluliselt lähemale toovad. Näiteks osutus muuseumi kommunikatsioonija turundusjuhi Tuulike Tuuliku sõnul ääretult populaarseks roigasmööbli
programm, kus osalejad endale nelja tunni jooksul kiiresti taastuvast looduslikust
materjalist pingi või tooli meisterdasid. Õpikoja programmide hulka kuuluvad
veel sepatööprogramm ja rahvusliku puutöö programm. Mõlemad programmid
on kohandatud nii lastele kui täiskasvanutele. Muuseumi Leivatares on võimalik
osaleda leivaprogrammis, mis tutvustab maaviljeluse ja rukkileiva ajalugu. Samuti
saab Leivatare perenaise juhendamisel osaleda leivaküpsetamise kursusel.
1968. aastal professor Jüri Kuuma algatusel loodud Eesti Põllumajandusmuuseum
tegutseb mitmekülgse maakultuurikeskusena, koostades
näitusi ja õppeprogramme (sealhulgas ka täiendavaid
töövihikuid nt leiva ja mesinduse teemadel),
korraldades konverentse, seminare, kontserte,
samuti tõuloomade konkursse, maarahva
tähtpäevadega seotud kogupereüritusi,
tähistades perekondlikke tähtpäevi ning
estiim
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Selleaastased tippsündmused, kuhu tasub
ise tulla ning ka oma vanemad-vanavanemad
ja lapsed kaasa võtta (muuseumis on
huvipakkuvat igas vanuses inimestele), on peale
uue püsiekspositsiooni avamise Ülenurme mõisaja talupäev, konkurss Viss 2010, Rukkimarjapäev, Tartu
sügisnäitus, konkurss Tõuloom 2010 ning Lõikustänupüha. Nii et minge kaema
kodulehte www.epm.ee, valige sealt meelepäraseim sündmus ning seadke suve

jooksul sammud Ülenurme poole, aidates nii kaasa muuseumi suurele soovile –
luua tulevikku kasutades mineviku teadmisi. Väärtustada tööd, aega ja inimesi.

Vanausuliste võluv maailm
Peipsi ääres, Kolkjas avab juuni algul oma uksed Peipsimaa Külastuskeskus. Sellele
pani aluse MTÜ Piiri Peal, mis on Peipsimaal
tegutsenud rohkem kui viis aastat, toetades
vene vanausuliste pärandkultuuri. 2009. aasta
septembris käivitas MTÜ Piiri Peal projekti
„Töötubade loomine – Eesti vanausuliste
külastuskeskuse arendamise I etapp“, mille
raames Peipsimaa Külastuskeskus juba 4.
juunil avataksegi.
Avastamist ja uudistamist jagub paljudele.
Suvehooajal saab siit tasuta turismiinfot nii
Kolkja aleviku ja Peipsiääre valla kui kogu
Peipsimaa kohta. Esitletakse Peipsimaa
traditsioone ja eripära kandvat käsitööd, mida
ka käsitööpoest endale soetada on võimalik. Erinevates õpitubades saab tutvuda
vene vanausuliste traditsiooniliste käsitöövõtetega – dekoreerida pitsattrükis
kangast, tikkida mänguasju, kullata küünlaluseid ning pilliroogu ja kalavõrku
punuda. Peipsimaa Külastuskekus on koht, kuhu võiks kogu perega tulla, nii saavad
lapsed siin näiteks pilliroost parvesid meisterdada ja neile ise uhked purjekangad
kujundada. Aktiivse puhkuse hindajailgi tasub külastuskeskusesse sisse põigata, sest
siit saab laenutada mitmesugust varustust (jalgrattad, tõukerattad ja kõnnikepid),
et vanausuliste eriliste ridaküladega tutvuma minna.
Hoone, kus külastuskeskus asub, on tsaari
ajal ehitatud uhke elumaja, kus eri aegadel
väga tegus rahvas elas. Näiteks küla parim
õmbleja ja luuletaja, mida kinnitavad majast
leitud mitmed Köhleri õmblusmasinad ja
vihikud luuletustega aastatest 1925 ja 1946.
See 19. sajandil ehitatud maja on nagu väike
muuseum, kus on alles hoitud puust rehad
ja leivalabidad, malmist ahjupotid, vanad
raadiod ja õmblusmasinad, sibulavõrgud ja
-korvid, kalastusriistad, heegeldatud linikud,
lestovkad (vanausuliste roosikrants) ja palju
teisigi põnevaid asju.
Peipsimaa Külastuskeskuse külastaja saab
uudistada üht kohalikku majapidamist
seestpoolt. Restaureeritud on kaks leso,
millel istudes külanaised talvel tikivad ja
koovad ning millel väsinud teeline suvel jalgu
puhata saab. Külastuskeskuse aias on ahi kala
suitsetamiseks ning varjualused õuesõppeks ja
sibulate kuivatamiseks.

Suvekuudel on Peipsimaa Külastuskeskus avatud teisipäevast pühapäevani kl
11-18. Rohkem infot leiab aadressidelt www.peipsimaa.blogspot.com ja www.
peipsimaa.ee.
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