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Peipsi järvefestival on toimunud juba 5 korda. Kuues festival on 
omal moel esimene, sest see väljub Peipsi järve piiridest ja 
kannab nime Sisevete festival. 

Koostasime tagasisideks küsitluse, et saada juurde uusi 
ettepanekuid ning ideid. 

Soovisime täpsemalt teada, et millised tegevused kuuluvad  
kindlasti järvefestivali juurde ja milliseid tegevusi võiks 
juurde lisada. 

Küsitlus toimub Faceebookis 2021 veebruari esimeses pooles. 

Vastajaid oli kokku 34.

Vastajatest oli 91% külastajad ja 9% erinevad 
teenusepakkujad/koostööpartnerid festivalil



Millistest kanalitest olen saanud infot järvefestivali kohta?
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Millist toitu või kaupa võiks festivalil pakkuda?
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Positiivsed märksõnad järvefestivalilt



Negatiivsed märksõnad järvefestivalilt



Milliseid tegevusi võiks festivalil täiendavalt pakkuda
Toitude tegemine; huumorikava; mänge; foto challenge/konkurss otse festivali 

ajal; rohkem pop-up toidukioskeid; toidu traditsioonide esitlemine; töötoad 

(Peipsiga seotud); laiem kauplejate valik; läbimõeldud toitlustus; lastele 

tähelepanu; rohkem veesõite; ühiskonna mängud; auhinnalised mängud; lõke; 

alguse ja kontserdi alguse vahe on liiga pikk; võiks olla ainult paar tundi; 

ilusa ilma korral võiks Peipsil kontserti teha Jõmmul keegi esineb ja kuulajad 

-vaatajad  oma paatidega läheduses; vanausuliste oskuste õpetamine; giidiga 

ekskursioon kontserdi paigas; kohalikke esinejaid; kohalikku toodangut pakkuv 

laat; sihtkohta tutvustava ristsõna lahendamise võistlus; kalade ja nende 

püüdmise  tutvustus; lisaks õngepüügile, päästetehnika, veeohutuse esitlus 

suuremates sadamates; jätkusuutliku ringmajanduse tutvustus miks ja kuidas 

mina/sina ise saad teha; rohkem võimalusi erinevate veesõidukitega sõita; 

bussituurid - ehk siis bussid, mis teevadki peatusi (ca 30 minutit) 

olulisemates kohtades; kala puhastus; veeohutuse meelespea; kuidas jääpeal 

olla ja mida tähele panna



Täiendavalt:
Hindega “5” hindas festivali 38% vastajatest, hindega “4” 44%, 

hindega “3” 12% ja hindega “2” 6%. 

Reklaami kanalitest toodi välja sotsiaalmeediat, aga ka 

plakateid ja raadiosaateid. 

Välja pakuti üle 20 artisti, keda kuulata loodetakse

Festivali keskkonnasõbralikumaks muutmise kohta tehti 15 

ettepanekut, aga nendest räägime järgmistes moodulites

Järvefestivali laadalt loodetakse osta kohalikku toitu ja 

käsitööd, aga ka piirkonna ja järvefestivali meeneid. 


