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Sissejuhatus 
 

 

Ma valisin jalgrattamatka korraldamise koduümbruses oma loovtööks, sest mulle meeldib          

üritusi ette valmistada.  

Kui ma jalgrattamatka ette valmistasin ja nägin, kui palju tööd ma selleks tegema pidin,              

mõtlesin, et matka ettevalmistamine ja läbiviimine võiks ühtlasi ka minu loovtööks olla.  

Koostasin marsruudi, valisin välja kohad, mida külastada, valmistasin ette kohtade          

tutvustused.  

Minu töös on esitatud meie matka marsruut, mida võib näha aadressil:           

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zRZdK8aJa2KE.k43M25_xEYf4 

Lisasin ka matka lühikirjelduse, külastatud kohtade tutvustused, samuti fotod. 

Tänan mulle osutatud abi eest tolleaegset klassijuhatajat/juhendajat Maire Nirki, juhendajat          

Kersti Leiti, arvutiõpetajat Triinu Grossmanni  ning oma vanavanemaid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zRZdK8aJa2KE.k43M25_xEYf4


 

 

Matka lühikirjeldus 
 
Alustasime oma matka Plaani kiriku juurest, mis oli ka meie kogunemiskohaks. Külastasime            

oma teel paljusid  kohti.  

Kõigepealt käisime Plaani karjamõisas, kus oli põnev vaadelda vanu taluhooneid. Peale seda             

sõitsime mu onu juurde Vastseliina paisjärve äärde. Paisjärvel on üks saar, kus me pidasime              

pikniku. Peale pikniku pidamist läksime Vastseliina vabadussamba juurde. Tegime siis ka           

väikese peatuse poes. Peale seda liikusime Vastseliina surnuaia väravate juurde. Me           

kõndisime läbi surnuaia ning sõitsime Vana-Vastseliina laululava poole. Laululava juurest          

siirdusime Meremäe vaatetorni, kust avanes võrratu vaade kogu ümbrusele. Sealt nägime           

juba ka minu maakodu, mis pidi olema meie esimese päeva lõpp- punkt. Seal me grillisime               

vorste ja ööbisime. Ööbimine oli telkides. Kui me olime öö ära maganud, hakkasime liikuma              

linnuse poole ning jätsime minu vanavanematega hüvasti.  

Teisel päeval käisime Vastseliina piiskopilinnuses, kus tegime giidi juhendamisel         

ekskursiooni Neuhauseni peamajas ja ka linnuses. Oli väga huvitav: saime raudrüüd selga            

proovida, nägime keskaegseid piinariistu, kuulasime legendi pühast ristist linnuse kabelis. 

Pärast linnuse külastamist asusime tagasiteele. Teekond möödus viperusteta ning tagasi          

Haanjasse jõudsime õhtupoolikul.  

Matk oli tore ja meeldejääv. Mõned mõtted osalejatelt: 

“ Matk oli hästi korraldatud. Meeldis varahommikune kalalkäik Jörgeni vanavanemate          

kodus.” “ Eriti tore oli Jörgeni vanavanemate juures, kus grillisime, käisime kalal, mängisime             

koertega, kelle nimed olid Donna ja Tommi. Puhkasime ja ajasime niisama juttu.”           

 

Joonis 1. Stardivalmis matkajad Plaani kiriku juures. 



 

 

 

 

 

 

Allikas: Jörgen Joonas Simsoni erakogu 
 

Külastatud kohtade tutvustused 
 

 

Plaani kirik  

Plaani Apostliku Õigeusu Püha Nikolai kirik pärineb tsaariaegsest usupööramisajast ning           

sümboliseerib ühte ajajärku Eesti mitmepoolsest kristianiseerimisest. Plaani kirik, mis         

õnnistati püha Nikolai auks 1874. aastal, on ehitatud Plaani mõisa maale. Kirik on ehitatud              

viie sibulkupliga, maakividest ja põletatud tellistest tüüpehitisena.  

Huvitavaid fakte: 

• Nõukogude võimu perioodil kasutas kohalik ühismajand Plaani kirikut laohoonena. 

• Eesti Vabariigi loomise järel avaldas Eesti Apostliku Õigeusu kiriku õigusjärglane soovi            

asutada Plaanile mungaklooster. 

 

 

 

Vastseliina vabadussammas  

See mälestusmärk kujutab haavatud sõdurit ning selle kujundas Martin Saks.          

Mälestussamba avamisel 18. oktoobril 1931 osales ligikaudu 3000 inimest. Monument õhiti           

ühel 1948. aasta augustiööl. Sõdurid viisid pronkskuju Nursi lähistele ja tõukasid selle võssa.             

Seda nägi pealt võrulanna Anna Avara ja korraldas kuju päästmise. Rõuge valla Lauri küla              

talupidajad August Soe ja Rudolf Palu toimetasid pronkskuju öösel hobusega Lauri küla palu             

servale ja peitsid kartulihaua põhja. Vastseliina haavatud sõduri pronkskuju kaevasid 8. juulil            

1988 välja Rõuge mehed, kes otsisid oma vabadussammast. Kuju toimetati Vastseliina 12.            

juulil ja mälestussammas taasavati 16. oktoobril 1988. 

 



 

 

Meremäe vaatetorn 

Meremäel asub sindlikatusega vaatetorn, mille tipust avaneb imeline vaade ümbrusele. Torni           

kõrgus on 18 meetrit ning vaateplatvorm on merepinnast 234,5 m kõrgusel. Selge ilmaga             

näeb vaatetornist suuremat osa Setomaast, Petseri kloostri kupleid ning Pihkva järve. 

 

 

Joonis 2. Vaade Meremäe vaatetornist. 

Allikas: Jörgen Joonas Simsoni erakogu. 

  

Vastseliina piiskopilinnus 

Vastseliina linnuse ehitamist alustati 1342.a. Linnust hakati nimetama Jumalaema linnuseks          

ning ajapikku uueks linnuseks – Vastseliinaks (Nienhuse, Novõi gorodok, Novum Castrum). 

Vastseliina on tuntuks saanud ka pühapaigana. Nimelt kuuldud 1353. aasta sügisööl           

linnusekabelist kütkestavat meloodiat, läbi riivistatud ukse säranud imelist valgust ning          

ebamaiseid valges rüüs inimkujusid nähtud risti seinalt altarile ümber asetamas. Veel neli            

kuud hiljem seisnud rist ilma toeta altarikividel püsti. Ja sinna ta jäigi – juba reliikviana, mida                

linnusemeeskond hoolega valvas. 

Linnus hävis lõplikult Põhjasõjas (1700–1721) ning seisis peaaegu 300 aastat unustatuna            

varemetes. 



1990–ndate aastate lõpul, pärast Eesti taasiseseisvumist, alustasid kohalikud entusiastid         

linnuse puhastamist võsast. 2007. aastal avati külastajatele konserveeritud kirdetorn. 2011.          

aastal avas värskelt renoveeritud kõrtsihoones uksed külastuskeskus keskaja muuseumiga,         

keskaja toitude restorani ja käsitöö valmistamise kodadega. Linnusekompleksis jätkuvad juba          

traditsiooniks saanud keskaja päevad. Järjest enam kohtab vanade müüride vahel ka           

palverändureid, kes on tulnud kummardama Vastseliina Valget Risti.       

 

Joonis 3. Germar rõngassärgis. 

Allikas: Jörgen Joonas Simsoni erakogu. 

 

 

Joonis 4. Ajakirja  National Geographic kollase akna juures. 

Allikas: Jörgen Joonas Simsoni erakogu. 



 

Klassijuhataja Maire Nirgi kokkuvõte ning hinnang 
jalgrattamatkale 
 

 

2013. a märts, klassijuhataja tund. Arutasime klassiga, mida huvitavat IV veerandil ette võtta.             

Õpilastelt tuli igasuguseid ettepanekuid. Kõige enam jäi kõlama mõte teha kevadel kahe-            

päevane jalgrattamatk. Nii andsingi ülesande järgmiseks tunniks välja mõelda, kuhu ja           

kuidas. 

Juba järgmisel päeval tuli minu juurde Jörgen, kes avaldas soovi jalgrattamatk ise läbi viia ja               

sellest loovtöö kirjutada. Super! Samal päeval peale tunde saime kokku ja koostasime plaani.             

Jörgeni esimeseks ülesandeks oli välja mõelda täpne marsruut ja see klassijuhatajatunnis           

klassile ette kanda. 

Kahepäevase jalgrattamatka marsruut, mille Jörgen järgmises klassijuhatajatunnis välja        

pakkus, oli Haanja- Plaani- Vastseliina- Meremäe vaatetorn- ööbimine Jörgeni         

vanaema/vanaisa juures Meremäe lähedal- Vastseliina linnus- Uue-Saaluse- Haanja.        

Jörgenile esitati klassikaaslaste poolt matka kohta asjalikke küsimusi. Tuleb tunnistada, et           

olin meeldivalt üllatunud: Jörgeni kodutöö oli tehtud väga hästi. 

Jalgrattamatka ettevalmistus arenes jõudsalt. Peagi olid teada peatuspaikade kohad, mis olid           

planeeritud vaatamisväärsetesse kohtadesse. Iga koha juurde oli Jörgenil ette valmistatud nii           

nimetatud informatsiooninupuke, mis võiks matkalisi huvitada. Ta oli taas teinud põhjaliku           

kodutöö. 

Järgmiseks suuremaks ülesandeks oli menüü koostamine: millal süüa, kus süüa ja palju süüa.             

See oli Jörgeni jaoks ka kõige keerulisem, sest sellises vanuses poisil pole veel toitlustamise              

vallas kogemusi. Esialgse menüü panime paika kahekesi, kuid see küsimus läks arutlusele ka             

klassijuhatajatunnis, kus ka teised said kaasa rääkida. 

Jörgen oli plaanide tegemisel ja arutlemisel väga aktiivne, kuid kõige selle kirja panemine,             

mis ühe loovtöö juures on oluline osa, osutus tema jaoks keerulisemaks, kui ma arvasin. 

Mõned nädalad enne matka oli Jörgenil kinnisidee markamarsruut autoga läbi sõita ja            

põhjalikult rajaga tutvuda. Jälle väga asjalik mõte. Keeruliseks osutus aja leidmine, kuid            

Jörgeni poolt pidevalt meelde tuletatuna sai seegi mõte teostatud. 



Kätte oli jõudnud matkapäev. Haanjas elavate õpilastega alustasime matka koolimaja eest,           

kuid kõigi matkalistega kohtusime Plaani kiriku juures. Magamiskotid, riided ja toidu viis            

ööbimiskohta Jörgeni vend autoga. Matkajuhi esimene giidiülesanne oligi Plaani kiriku          

juures. Huvitav oli jälgida, kuidas järsku oli Jörgen täiesti teistsuguses rollis ja kui hästi ta               

sellega hakkama sai. Klassi õpilased kuulasid teda väga tähelepanelikult. Arvan, et ka nemad             

olid jahmunud Jörgeni asjalikkusest. Esimese päeva kilomeetrid sõideti rõõmsa kergusega.          

Ööbimiskohas võtsid meid sõbralikult vastu Jörgeni vanavanemad, kelle külalislahkus oli          

sõnulseletamatu. 

Teise päeva hommik oli oluliselt vaevalisem. Öösel kaua üleval olnud matkalistel tuli taas             

jalgrattale istuda ja kodu poole sõitma hakata. Olukorra tegi lihtsamaks, et Meremäelt            

Vastseliina poole sõitmine kulges allamäge. Peatuspaik Vastseliina linnuses möödus sealse          

giidi juhendamisel. Haanjani olid jäänud viimased 24 kilomeetrit, mille läbimine polnud           

sugugi nii lihtne kui esimese päeva kilomeetrite puhul. 

Kokkuvõtteks võin öelda, et matk oli väga hästi ja läbimõeldult korraldatud. Matk ei olnud              

lihtsate killast, kuid osalejad pidasid vapralt vastu. Ei virisetud, ei vingutud, ei olnud             

korrarikkumisi. Julgen öelda, et sellise seltskonnaga „võib luurele minna küll“. 

Aitäh Jörgenile, aitäh Jörgeni vanaemale, vanaisale, aitäh Haanja kooli tolleaegsetele 6. klassi            

tublidele õpilastele! 

  

 

Joonis 5. Pärast väsitavat matka taas Haanjas. 

Allikas: Jörgen Joonas Simsoni erakogu. 



 

 

Pilte matkast 

 
Joonis 6. Jälle teele! Lahkume minu vanavanemate kodust. 

Allikas: Jörgen Joonas Simsoni erakogu. 

 

 

 

Joonis 7. Tuba Vastseliina linnuses. Paremal istub F.R.Kreutzwald. 

Allikas: Jörgen Joonas Simsoni erakogu.  



 

 

Kokkuvõte 

Minu loovtööks oli klassi jalgrattamatka korraldamine ja läbiviimine 2013. aasta kevadel.           

Ettevalmistusi alustasin juba varakult. Kõigepealt panin paika jalgrattamatka marsruudi,         

seejärel uurisin, missuguseid kohti võiksime külastada ja mida vaadata. Seejärel koostasin           

ajakava ning broneerisin meie linnusekülastuse. 

Matk sai teoks juuni alguses. Kõik läks plaanipäraselt, mingeid ootamatusi ei olnud.  

Jäin matkaga rahule. Arvan, et tulin oma tööga hästi toime. 

Rahule jäid ka minu klassikaaslased ja õpetaja Maire. 

Õppisin töö käigus ürituse organiseerimist: marsruudi kavandamist, aja planeerimist,         

kaaslastega arvestamist. Sain juurde enesekindlust, samuti uusi teadmisi.  
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