
                                               
 

Projekt: ER 164 Lake Peipsi Museums Ring 

 

„Peipsimaa pärandirajal“ 

 muuseumitele ja kultuuripärandi keskustele suunatud 

koostööseminar ja õppereis 

 

Kutsume Teid osalema Peipsimaa kultuuripärandit  käsitleval koostööseminarile ja õppereisile  

Peipsimaa Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Tartumaa piirides.  

Õppereisi eesmärk on tugevdada muuseumite ja kultuuripärandi keskuste koostöövõrgustikku ning 

luua parem ülevaade teineteise tegevustest ning neist õppida.  

Õppereisil külastatakse üheskoos erinevaid muuseume ja tutvustakse  teineteisele oma fookust ning 

tugevusi. Külastatakse eri muuseume, kus veedetakse aega ca tund.  

Õppereisile eelneval õhtul toimub Tartumaal Kadrina mõisas koostööseminar, kus tegeletakse ühiste 

turundusideede väljatöötamisega.  

Koostööseminarile ja õppereisile registreerimine kuni 25.10.2022 SIIN.  

 

Koostööseminar ühiste tegevuste võimalikkusest 

27. oktoober  
 

Asukoht: Kadrina mõis (Kadrina küla, Peipsiääre vald, 49405 Tartumaa) 

Koostööseminari viivad ellu ja aktiivtegevusi juhivad Liis Kogerman ja Elin Priks Setomaa 

Muuseumitest.  

 

AJAKAVA 

15:30 – 16:00 Saabumine ja tervituskohv 

16:00 – 17:00 Sissejuhatus, internetiotsingud (leitavus)  

17:00 – 17:10 Sirutuspaus  

17.10 – 18:30 Koostöö ja digikanalid, ühistegevused, persoona loomine  

18:30 – 18.45 Sirutuspaus  

18:45 – 20:00 Osterwalderi ärimudel, klienditeekond  

 

https://forms.gle/7sWVkHr5QAu3Zrib6
http://www.kadrinamois.ee/


                                               
 

Õppereis „Peipsimaa pärandirajal“ 

28. oktoober  
 

AJAKAVA 

Kogunemine 9.45 

Sõiduaeg – ca 10 min 

9:00 – 10:00 Kodevere Pärimuskeskus  

Kodavere Pärimuskeskus tegutseb Pala külas tühjaks jäänud Pala vallamajas. Keskus korraldab 

pärimuskultuuri alaseid üritusi ja tutvustab mitmekülgselt Kodavere kihelkonna eesti 

talupojakultuuri. Keskuses on ka väljapanek Kodavere kihelkonna valdade ja vallamajade ajaloost, 

Kodavere keelele pühendatud näitus ja selle kandi tuntuima luuletaja Anna Haava mälestustuba. 

Pärimuskeskus korraldab ettetellimisel huvilistele pärimuskultuuri alaseid õpi- ja töötubasid (nt 

Kodavere keel, laulud ja mängud, puust mänguasjad) ning retki piirkonna pärimuspaikadesse.  

Sõiduaeg – ca 15 min 

10:15 – 11:15 Kalevipoja muuseum 

Kalevipoja Koda hõlmab endas Kalevipoja muuseumi, Kalevipoja seiklusparki, Kalevipoja mänguhoovi 

ning Saare rahvamaja. 

Kalevipoja muuseumis saab suurepärase ülevaate Eesti rahvuseeposest "Kalevipoeg". Kalevipoja 

muuseum annab noortele võimaluse eepose legendi avastada väga kaasaegsel moel. Erinevates 

ruumides saab kogeda muinaskangelase tegusid, panna proovile oma teadmised ja kinnistada 

kirjanduse tunnis räägitut ning raamatust loetut.  

Sõiduaeg – ca 15 min 

11.30 – 12:30 Peipsimaa muuseum 

Peipsimaa – see on erinevad rahvused ja kultuurid, maalilised rannakülad, pühalikud pühakojad, 

ikoonimaal, samovarid, sibulad, kurk ja rääbis, järv, sihvakad tuletornid, uhked mõisad, põnevad 

muuseumid ja põline laadakultuur. Peipsimaa muuseum ühendab seda kõike. Muuseumis on 

võimalik tutvuda vanausuliste eluolu, kiriku- ja köögikultuuriga, ikoonimaaliga ja kõrvalmajas Peipsi 

järve eluga. Eriväljapanek kuulub maailmakuulsale ikoonimaalijale Pimen Sofronovile, kes on pärit 

sellest külast. Muuseumis on lisaks ruum õpitubade (nt ikoonimaalimine, ivan chai valmistamine, 

keedusuhkru valmistamine, sibulapatsi õpituba, kirikuslaavi lugemine) läbiviimiseks. 

 

Sõiduaeg – ca 30 min 

12.30 – 13:30 Lõuna Avinurme puiduaidas  

https://kodavere.voog.com/
https://www.kalevipojakoda.ee/
https://peipsimaamuuseum.ee/
https://puiduait.ee/


                                               
Avinurme puiduait tutvustab kohalikku puidust käsitööd. Puiduaidas saad oma käteosavust proovida 
ning osaleda erinevates õpitubades, kus õpetatakse korvipunumist, viltimist, koduleiva küpsetamist, 
küünalde meisterdamist, kalossidele maalimist jpm. 

Puiduaida poes on Eesti kõige rikkalikum laastutoodete valik ning hulgaliselt saunatooteid ja puidust 
majapidamisnõusid. 

13:30 – 14:30 Avinurme Ajavakk 

Avinurme ajavakk on veebileht, mis on kodulooline veebimuuseum ning veebi-, st 
võrgumuuseumina soovib saada ka koduloouurijate ja koduloohuvilisi ühendavaks võrgustikuks. 

Pärandkultuurse ja koduloolise materjali kogumise ja tutvustamise kõrval korraldame ka õpitubasid 
ja koolitusi pärandkultuursete oskuste ja teadmiste tutvustamiseks ja hoidmiseks. 

Sõiduaeg – ca 30 min 

15:00 – 16:00 Iisaku muuseum 

Endises ministeeriumikooli hoones saab ülevaate elust maal, vanadest talutöödest, meistrite 

tegevusest, kohaliku tuletõrje ajaloost ja Alutaguse looduse eripärast. Samuti leiab Iisaku 

muuseumist infot poluvernikute keele kohta. 

Kohvipaus?  

Sõiduaeg – ca 15 min 

17:00 – 18:00 RMK Kauksi Külastuskeskus   

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus asub Ida –Virumaal pikkade rannapuhkuse traditsioonidega 

Kauksi külas. Külastuskeskus on justkui Alutaguse rahvuspargi lõunavärav, kus enne elamusterohket 

retke, saate tutvuda rahvuspargi väärtuste ja külastusvõimalustega. 

 

http://ajavakk.ee/
https://www.iisakumuuseum.ee/
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/alutaguse-rahvuspark/1400


                                               
 

Rohkem infot projektist ER164 Chudskoye/Peipsi Museums Ring siin.  

Sündmuse elluviimine on osa projektist PeipsiRing - ER164, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa 
naabrusinstrumendi raames. 

 

Rohkem infot: Ederi Ojasoo, 56636264 
 
PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee 
https://www.facebook.com/peipsicenter/ 

 

https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/peipsiring
http://www.ctc.ee/
https://www.facebook.com/peipsicenter/

