
PEIPSIMAA

Viktoriin
Peipsimaa viktoriinis saab panna proovile oma teadmised piiriülese Peipsi järve 
geograafiast, ajaloost ja kultuurist

Viktoriinis on 20 küsimust.Eeesmärgiks on saada uusi teadmisi Eesti-Vene piiril 
asuva Peipsi järve kohta. 

Küsimustik valmis projekti CuNaHe: Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste 
koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja 
edendamisel. (CuNaHe: Improved network of formal and informal education insti-
tutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskov_
skoe region) raames. 

Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi koostööprojekt aitas kaasa 
haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele.

See veebiküsimustik valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 
rahalise abiga. Selle veebiküsimustiku sisu eest vastutab ainuisikuliselt 

Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, 
programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Eesti-Vene piiriülese 
koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti 
Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut 
mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu
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Allikas: https://www.reddit.com/r/europe/comments/dteteu/the_largest_lake_of_each_eu_country_at_scale/

Allikas http://jabadaba.eki.ee/index.php?id=10553
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1 Tartu murre

Juhan Liiv kirjutab jutustuses “Vari” (1892):

“Mets pime ja paks nagu kott, õtsin sõrmega tiirada 

taga. Mes kaugemale mia saen, sedä koledamaks 

läks mets. Niisugusel kõrral one nõnda, jüsku vajo-

tatasse, jüsku lotsitosse sulle rinde piäle. Õmete ei 

tule mia kua mitte enam tagasi, assun aga edesi ja 

mõtlen: mes sia siis õege pelgäd? Kerikun käid, 

kedägi pattu ei õle tehnod: ei mõisa rehest teri

varastanud, ei metsäst suari toonod, ei isäle vassa 

löönud. Ei mitte kõege vähämäd.”
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300-350 km
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Peipsi järve pindala

Allikas: 

1
Peipsi-Pihkva järv on neljandal kohal Euroopas. Kogu 

pindala on 3550 ruutkilomeetrit.

Peipsi on suurim piiriülene järv Euroopas, millest 44% 

kuulub Eestile ja 56% Venemaale. Peipsi koosneb kolmest 

osas: Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest.Euroopa suurimad 

järved asuvad Läänemere ümbruses. Järjestus alates 

suurimast: Laadoga, Äänisjärv, Vänern, (Saimaa), Peipsi.

Selle üle, kas Saimaa on hiiglaslik järv või väiksematest

järvedest koosnev järvistu, vaieldakse siiamaani. Ühesugu-

ne veetase Saimaa osajärvedes annab siiski võimaluse 

pidada neid osajärvi üheks suureks järveks. 

 
 

 

 

 

 

Allikas: 

3

 
 

 

 

Narva, mida mööda kulgeb Venemaa ja Eesti 
riigipiiri, on ainus jõgi, mis ei suubu, vaid voolab 
Peipsi järvest välja.

 

Narva jõgi

Läti keel
Läti keel ei kuulu eesti keele sugulaskeelte hulka. 

Kuulub koos leedu keelega ja tänaseks väljasurnud 

preisi keelega balti keelte rühma.

2

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ti_keel

Allikas: http://jabadaba.eki.ee/index.php?id=10553
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Allikas: 

6

Allikas: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/peipsi3 

Peipsi vesikond – koos Peipsiga 47 815 km2 –
 jaotub Venemaa, Eesti ja Läti vahel (vastavalt 
27 264, 16 240 ja 4311 km2), ligi 57% valgalast 
moodustab Velikaja ja 22% Emajõe jõgikond; 
kokku suubub Peipsisse 237 jõge, oja ja kraavi 
(arvestamata Velikaja ja Emajõe suudmeharusid), 
Eestis 41. Välja voolab ainult veerohke Narva jõgi. 

Peipsi valgala

Piusa koopad

Aastal 1922 alustati territooriumil, mida tänapäeval 
tuntakse Piusa koobaste nime all, kvartsliiva kaevan-
damist. Kaevurid kaevasid liivakivisse usinalt pikad 
koridorid ja üllatavalt elegantsete võlvlagedega avatud 
galeriid. Tänu selgele planeerimisele erinevad Piusa 
koopad radikaalselt teistest kaevandustest, kus mine-
raalide kaevandamine toimub plahvatuste abil.

5

Allikas: https://visitsetomaa.ee/index.php?id=yritused&event_id=752251

Allikas: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piusa_koopad._04.jp

Setu rahvas
Setumaa (setu ja võru keeles Setomaa) on setude asuala 
Eesti kaguosas ja sellega piirneval Venemaa territooriumil. 
Setumaa hõlmab Võru maakonnast Setomaa valla ning 
osa nendega piirnevaid Venemaa Pihkva oblasti Petseri 
rajooni külasid. 

Setude üldarv on ligi 10 000. Setumaa ajalooline ja vaimne 
keskus on läbi aegade olnud Petseri. Praeguseks Setumaa 
keskuseks peetakse Värska alevikku.Setusid elab lisaks 
Kagu-Eestile ka Tallinnas, Tartus jm.



Vanausulised

Allikas: 

7
Vanausulised (vene keeles староверы, старообрядцы) on 

17. sajandil Vene Õigeusu Kirikust eraldunud usuline liiku-

mine.Esimesed vene vanausulised asusid Peipsi lääneran-

nikule Mustvee ja Kallaste piirkonda 17. sajandi lõpus. 18. 

sajandi algul tegutses Räpinas mõnda aega vanausuliste 

klooster. 18. sajandi lõpus asus Peipsiveere kaluriküladesse 

arvukalt vanausulisi Vitebski ümbrusest, Novgorodi ja Tveri 

kubermangust, peamiselt  pomoorlased ja fedossejevlased. 

Ehitati mitmeid palvemaju, kaasa toodi kirikuraamatuid ja 

muid liturgilisi tarvikuid. Eestimaa Vanausuliste Koguduste 

Ühendus saadeti laiali 1940. a. ning taastati alles 1995. a.

 
 

 

 

 

Allikas: 
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Sibul on üks vanimaid vanausuliste massiliselt kas-
vatatavaid köögiviljakultuure. Peipsiäärse piirkonna 
linnades ja külades korraldatakse igal aastal sibula-
festivale ja laatasid.  Sibulat kasutatakse paljudes 
roogades, näiteks traditsioonilises Peipsi sibulasupis, 
ning mööda Peipsi järve läänerannikut kulgeb isegi
spetsiaalne turismimarsruut — Sibulatee.
Peipsi sibul on eriline, kuna üks sibul kasvatab alla 
terve pesakonna, selles leidub ohtralt ühendeid, mis 
teevad sibula kibedaks, samas sisaldab sibul ka 
palju suhkruid, mis aitavad kaasa sibula säilivusele.
Peipsi sibula kasvatustehnoloogia on osa pärand-
kultuurist, sibulat kasvatatakse kõrgpeenardes, sest 
sibul ei taha liigvett, küll aga niiskust. 

Sibul

Allikas: https://www.kul.ee/et/vanausulised  

Berni konventsiooni (1979) eesmärk on kaitsta
Euroopas elusloodust ja looduslikke elupaiku, 
samuti  edendada rahvusvahelist koostööd kesk-
konnakaitse valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu 
ohustatud liikide, sealhulgas rändliikide kaitsele.

Berni konventsiooni kohaselt antakse bioloogiliselt 
mitmekesistele ja hästi korraldatud kaitsealadele 
Euroopa looduskaitseala diplom. Eestis ja kõigis 
Baltimaades on ainult üks Berni konventsiooniga 
tunnustatud territoorium –Mandri-Eesti äärealal, 
asuv Matsalu rahvuspark.
 

Berni konventsiooniga tunnus-
tatud territoorium Eestis ja 
Baltimaades

Allikas:  www.starover.ee   
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Vadjalased

Allikas: 

10
Vadjalased on läänemeresoome keelkonna lõunarühma 

kuuluvat keelt kõnelev läänemeresoome rahvas.Traditsioo-

niline vadjalaste asuala Vadjamaa on olnud Ingeris Lauga 

jõe ümbruses üsna Eesti idapiiri lähedal.Tänaseks on vadja-

asi alles jäänud vähem kui sada inimest.  Vadjalaste ajaloo-

line asuala oli praegusest oluliselt laiem. Siiski polnud see 

ühtne, külad olid hajutatud ja nende vahel elas teisigi rah-

vusi (ingerlasi, isureid ja venelasi).  

Vadjalaste alad on joonisel punased piirkonnad.  

 
 

 

 

 

 

Allikas: 
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Lõuna-Eestis on matusekomme, mille kohaselt 
lõigatakse surnud inimese mälestuseks puu koorele
rist, et tema hing ei naaseks ega jälitaks kedagi. Nii 
võib Rosma küla kalmistu lähedalt metsast leida 
umbes 200 sellist puud.
Tavaliselt viiakse rituaal läbi nii: teel kalmistule pea-
tub matuseprotsessioon kindla puu juures ja surnu 
järeltulija lõikab koorele risti. Mõnes piirkonnas saab 
risti lõigata ainult ühele puule, mida kasutab kogu 
kogukond, teistes kohtades on igal perel oma puu, 
nii et kõik pereliikmed saavad omal ajal jälje oma 
sugupuu puule. Samuti on mõnes piirkonnas kom-
beks rist lõigata männipuule, kui suri meesterahvas,
ja kuusepuule, kui suri naisterahvas (mõnikord 
kasutatakse tamme ja kaske).

Ristipuu

Peko
Peko on olend läänemeresoomlaste mütoloogias, kodu-

haldjas ja viljakusjumalus.

Setumaal peeti Pekot üldiseks aitajaks ja õnnetoojaks, kes 

valitses ilma ning kaitses põlde ja saaki. Viljasalvedes seis-

nud Peko nikerdati puidust (teiste allikate järgi valmistatud 

vahast) ürgse isase torsona, mille pähe puuriti augud küü-

nalde jaoks. Setod üritasid varjata Pekot võõraste silma 

eest laudas. Igal aastal kolis jumal ühe pere juurest teise 

pere juurde. Peko auks peeti kaks korda aastas pidustusi. 

Pärast saagikoristust viidi Jaanipäeval ja Küünlapäeval läbi

rituaalseid pidustusi, mille käigus oli põhitoiminguks küünal-

de süütamine. Peko auks korraldati enne põllutööde algust 

ja pöllutööde lõpus ühine söömaaeg.
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Allikas: https://fennougria.ee/rahvad/laanemeresoome-rahvad/vadjalased ja  http://ctc.ee/viktoriinid/peipsimaa/vadjalased



Peipsi järve saared

Allikas: 

13
Otse järve akvatooriumis (kui mitte arvestada Velikaya jõe 

deltat) on 29 saart. Suurimad on Piirissaar (pindalaga 7,39 

km²), mis asub Peipsi järve lõunaosas, ja Kolpina saar

(pindalaga 11 km²) — Pihkva järves; Pihkva järve keskel 

asub Talabi saarte rühm (Talabsk, Verhny ja Talabenets); 

suuruselt kolmas on Kamenka saar (pindalaga

umbes 6 km²).
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Veebisaidi https://www.visitestonia.com andmetel:
„Skulptuur purskkaevuga “Suudlevad tudengid”on 
üks Tartu linna peamisi sümboleid. Juba 1948. 
aastal asus selles kohas populaarne purskkaev:
pulmade ajal ringlesid pulmarongid selle ümber ja 
vahel isegi supeldi purskkaevus. Skulptuur avati 
1998. aastal (autor Mati Karmin). Alates 2006. 
aastast on purskkaev ümbritsetud tahvlitega Tartu
sõpruslinnade nimedega: Berum, Deventer, Ferrara, 
Fredricksberg, Habnarfjordur, Hameenlinna, Kaunas, 
Lüneburg, Pihkva, Riia, Salisbury, Tampere, Turu, 
Uppsala, Veszprem, Zutphen. Vasktahvlid näitavad 
ka sõpruslinnade kaugust ja suunda Tartust.

Skulptuur "Suudlevad 
tudengid"

Eesti-Vene piiri pikkus
Peipsi järv ei kuulu tervenisti Eesti Vabariiki, vaid suurem 

osa jääb temast Venemaa territooriumile. Eestile kuulub 

kogu järvest 1570 ruutkilomeetrit, sealhulgas Suurjärvest 

1442 ruutkilomeetrit, Lämmijärvest 118 ruutkilomeetrit ja 

Pihkva järvest ainult 10 ruutkilomeetrit.

Vene-Eesti piiri pikkus on 333,7 km (sealhulgas 89,5 km 

maismaapiiri, 87,5 km mööda jõge ja 147,8 km mööda 

järve). Lisaks on 142 km riikidevaheline merepiir (Lääne-

meri Soome lahes).
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Allikad: https://www.riigiteataja.ee/akt/916751 

 



Seto lipp
16

Seto lipp on Skandinaavia ristiga valge kangas, mis 

koosneb traditsioonilistest seto villavööde mustridest.
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Kodavere murrak kuulub idamurde alla, mis oma-
korda on osa põhjaeesti murretest. Murdealaks loe-
takse ajaloolise Kodavere kihelkonna põhjaosa (piki 
Peipsi rannikut Omedust Kodavere külani, sisemaal 
Assikvere, Pala, Savastvere jt külad). Kihelkonna 
lõunaosas kõneldi Kodavere Kavastu murrakut, mis 
kuulub lõunaeesti murderühma Tartu murde alla. 
Üleminek ühest murdest teise on siin järkjärguline
ja kindlate piirideta. Seetõttu on hoolimata väiksest 
murdealast murdeerinevused põhja- ja lõunaosas 
üsna suured. Välja pole kujunenud ka ühtset kirja-
keelt. Murrakule on iseloomulik pehme hääldus ja
vadjapärased jooned.

Kodavere murrak

Naboikapäev
Kangaste sinetamisel ja trükkimisel on Peipsiäärses Kolkja 

külas juba pikk ajalugu. 19. sajandil tegutses Kolkjas käsi-

töömeistrite - kangatrükkalite pere Prostatov. Peamiselt tehti 

sini-valgemustrilisi indigoga värvitud kangaid. Peipsi-äärse-

tes külades siniste kangaste meistreid nimetati sinilnikuteks. 

Kangatrükipäeva nimetatakse sealkandis Naboikapäevaks.

Kangaste käsitsi trükkimine seisnes selles, et mustrite ja 

kujundite saamiseks kasutati reservainet, mis kanti kangale 

trükipakkudega, vahendas. Linasele kangale kanti reserv-

aine ja seejärel värviti kangas indigovärvis siniseks ja siis

töödeldi seda veel happega natuke ja nii ilmusid välja 

valged mustrid.
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Allikas: https://www.sibulatee.ee/en/events/naboyka-fabric-print-day/  

Allikas: https://rahvakultuur.ee/2020/03/18/kodavere-murrak/  ja
http://www.eki.ee/murded/kiiker/murrakud/kodavere.html



Kalavarude ülepüük

Allikas: 

19
Aastas püütakse Peipsist ligikaudu 10 000 tonni kala.

Peipsi olevat eriti kalarikas olnud paar sajandit tagasi. 

1638. a. Liivimaa maarevisjonis toonitatakse järve kalarik-

kust, sama kinnitab ka A. W. Hupel 1774. a. Kuid 19. sajan-

di keskelhakkas kalade, eriti latika arvukus vähenema; see 

põhjustas esimesed kalamajanduslikud uurimised Peipsil 

K. E. v. Baeri poolt aastail 1851-52. Ühtlasi olid need esime-

sed hüdribioloogilised uurimistööd Venemaa järvedel. Peip-

si oli esimene järv Venemaal, kus kehtestati kalapüügi ees-

kirjad. Peipsit võib kalamajanduslikult nimetada tindi-rääbise

järveks, kuna need kalad on andnud põhilise osa saagist; 

nad konkureerivad aga omavahel toidu pärast. Väga

suure osatähtsusega on veel ahven.

 
 

 

 

 

 

Karakat ehk karakatitsa 
Karakat ehk karakatitsa (vene sõnast каракатица – 'seepia', 

eesti keeles kasutatakse ka mõistet "kummijuku") on jääl 

sõitmiseks mõeldud kolme või enama rattaga mootorsõiduk. 

Eestis kasutavad neid peamiselt Peipsi kalurid.

Karakatid võeti kasutusele Peipsi järve ääres 1980. aastate 

teisel poolel, kui järvel käimiseks ehitati esimesed mootor-

ratastel põhinenud kolmerattalised sõidukid.
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Allikad: https://et.wikipedia.org/wiki/Peipsi_j%C3%A4rv  ja

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Karakat

http://www.eestigiid.ee/?SCat=38&CatID=0&ItemID=613 



PEIPSIMAA ON PÕNEV!


