
Valgusmatkade tagasiside 

Alates oktoobrist kuni detsembrini korraldas Peipsimaa Turism koostöös kohalike 

ettevõtjatega Peipsimaal 7 valgusretke. Esimene matk toimus 17. oktoobril ja sealt edasi viis 

igal laupäeval kohalik giid matkahuvilisi 3-5 km pikkusele matkale, mis kestis orienteeruvalt 3 

tundi. Matka giid pajatas matkalistele seiku külastatavate paikade ajaloost, kujunemisest, 

traditsioonidest ja põnevatest faktidest. Kogu teekonnale andis visuaalse efekti 

valgusallikatena kasutatavad laternad ja matka lõpus valgustatud lõkkeplats. Peale igat 

matka ootas matkaselle soe tee ning toidulaua katsid Peipsimaa ettevõtjad, kes muidugi 

pakkusid parimaid hõrgutisi kohalikust toorainest. 

Matkade eesmärgiks oli näidata, kui imeline ja mitmekülgne on Peipsimaa loodus ning 

võimalust kogeda metsa müstilisust, erakordsust ja vaadata kuidas valguse puudumine 

mõjutab meie meeli. Matkade raames külastati erinevaid matkaradasid Peipsimaal, mis olid 

jõukohased kõigile liikumist armastavatele inimestele. Sügis on turismimaastikul üsna vaikne 

aeg ja valgusretked on hea võimalus elavdada piirkonna turismi ka madalhooajal. 

• 17. okt 2020 

Peipsimaa Valgusretk - Meenikunno 

• 24. okt 2020 

Emajõe Suursoo matkarada 

• 31. okt 2020 
Peipsimaa Valgusretk - Luite matkarada 
 

• 7. Nov 2020 
Peipsimaa Valgusretk - Järvselja 
 

• 21. Nov 2020 
Peipsimaa Valgusretk - Järvselja 
 

• 28. Nov 2020  

Peipsimaa Valgusretk - Kotka matkarada 

• 5. dets 2020 
Peipsimaa Valgusretk - Alatskivi  
 

https://www.facebook.com/events/958491657991527/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/332946981117145/permalink/349866856091824/
https://www.facebook.com/events/244261903690201/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3252057314892275/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3252057314892275/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/687810798754534/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D


Küsitluses osalenuid oli kokku 12. 
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Millisel Valgusretkel osalesid?

1. Luite matkarajal

2. Emajõe Suursoomatkaraja

3. Meenikunno matkarajal

4. Järvselja matkarajal
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Mis oleks võinud olla teistmoodi?

1. Algus oleks võinud Luite matkarajal olla tund varem, oleks rohkem valget aega olnud ja näinud rohkem

2. Mitte midagi, kõik sobis

3. Oleks võinud kummikud jalga panna :)

4. Võibolla on see koolieelikutele pisut üle jõu käiv retk, sest nad ei taha nii väga kuulata, mis giidil öelda on. Aga samas, kuhu need
pisikesed siis ikka jäävad, kui vanemad tahavad tulla. Nii et kõik ok.

5. Kõndimist oleks ju võinud pisut rohkem olla, 5-6 km näiteks.

6. Võib-olla täpsemad juhised kohalejõudmiseks. Ilmselt on tänapäeval igaühel GPS. Aga minul ei olnud. Ilma ,,kaardilugejast ´´
sõbrannata kõrvalistmel ma poleks vist kohale jõudnud. Aga eks see oligi minu probleem. Muus osas oli küll kõik väga hästi

7. Lõpus kutsuv tuluke, kas tõrvik või mingi muu valgusallikas rannal
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Kuidas jäid rahule üldise korraldusega?

1. Väga hea

2. Hea
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Kas osaleksid veel sarnastel üritustel?

1. Jah

2. Kindlasti

3. Jah talvel lumega kui seda tavast
antakse oleks lahe

4. Jah, olengi ennast juba veel kahele
matkale registreerinud

5. Jah, hea rahulik üritus
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Kas jäid toitlustusega rahule? Kui ei, siis mis oleks 
võinud olla teisiti?

1. Jah

2. Jäin väga rahule, maitsev kodune toit

3. Teine kord võiks infoks olla, et võib oma matka nõud võtta

4. Toit võiks olla võimalikult sellele kohale omane - midagi erilist, mis seda piirkonda eristab

5. Jäin väga rahule. Kui leib oleks ka veel ise tehtud, oleks eriti super! Hea oli see, et kartulipuder
ja kotled olid kodused ja head. Kaste samuti. Ja see, et piparmündi tee valmis kohapeal tassi
sees, oli eriti eksootiline.

6. Väga rahul! Sellise ürituse lõpus ootasin pigem sooja suppi, aga seekord oli rohkem vaeva
nähtud. Toit oli kuum ja maitsev, ka tee polnud leige, vaid kuum! Mõnus oli pimeduses praksuva
lõkke ääres istudes süüa.

7. Toit suurepärane. Väga maitsev, piisav, seotud piirkonna ja aastaajaga



 

 

 

Mis oli Valgusretke juures kõige meeldejäävam? 

Osalenutele oli Valgusretke juures kõige meeldejäävam pime loodus ning õhtu hämaruses 

matkamine. Veel meeldis matkajatele väga laternate tulukesed õhtupimeduses, lummav 

rabamaastik, asukoha valik. Vaikne ja soe sügisõhtu sobis matkaks ideaalselt. 

 „Palju uut infot Järvselja kohta ja jutukas giid.“ 

 „Maitsev toit pärast matka lõkke ääres.“ 

 „Korraldajate soe ja hooliv suhtumine. Erinevus suvistest oludest ning päikeseloojang oli 

samuti meeldejäävalt kaunis. Kogu see retk oli nagu üks muinasjutt.“ 

„Ma ei ole varem pimeduses matkanud. Just see idee ise, et võtame laternad ja teeme retke 

pimedas.“ 

„Soe ilm, laternavalgus, lõke, maitsev toit, hea seltskond.“ 
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Kas plaanid üritusest ka järgmisel aastal osa 
võtta?

1. Jah

2. Ei


