
 
 
 
 
Uma Pido matkasari on toonud matkaradadele sadu huvilisi 
 
 
Järgmise aasta 2. juunil toimuv järjekorras juba viies Uma Pido lükkas enne rahvapidu 
käima matkasarja, mis ärgitab huvilisi külastama Vana-Võromaa kaheksat kihelkonda ja 
Setomaad. Inimeste sedavõrd suur huvi kultuurilooliste matkade vastu ületas aga 
korraldajate igasugused ootused. 
 
Uma Pido matkasarja, mis ühendab endas kümme matka ja kannab nime "Määne om seo maa? 
Kaemi' perrä!", esimene matk toimus 15. oktoobril Räpina kihelkonnas Meenikunnos  ja kandis 
nime "Metsavennad Palomaal", kus metsamees Kaarel Tiganik rääkis matkalistele metsavendadest, 
tõrvapõletusest ja vaigukorjamisest ning avaüritus tõi Meenikunno laante vahele kokku enam kui 
paarsada matkalist. 
 
29. oktoobril külastasid rohkem kui 140 matkalist Võromaa-Setomaa piiriala, kus aja- ja 
kultuurilooliselt põnevat kanti tutvustasid Aare Hõrn, Kaja Tuul ja Arvis Kiristaja ning 11. 
novembril viisid  Aivar Kroonmäe ja loodusgiid Sirje Loodus Urvaste kihelkonnas huvilised 
tutvuma nii sealsete kultuurilooliselt põnevate paikadega kui ka pokude eluga. 
 
Käesoleva aasta viimasel sarja kuuluval matkal tõid matkakorraldaja Meelis Maidla ja matkajuht 
Ülo Leitu huvilised 2. detsembril Põlva kihelkonnas asuvasse Taevaskotta. Ka seekord läks 
matkarajale enam kui 140 inimest, kusjuures matkaliste vanusepiir kõikus nelja kuu ja 80 eluaasta 
vahel ning ligi 30 matkalist olid kaasa löönud kõigil neljal matkal. 
 
Kõigil neljal matkal osalenud Kristi Kahu sõnul võlubki teda Uma Pido matkasarja juures asjaolu, 
et läbi matkade tutvustakse elamuslikult Vana-Võromaa kultuuriloolist pärandit. “Need matkad on 
väga põnevad ja nagu huviliste suurest arvust on näha, on taoliste matkade järele olemas ka 
nõudlus,” ütles ta. 
 
Ka Uma Pido projektijuhi Merike Tigase sõnul tuli inimeste sedavõrd suur huvi matkade vastu 
korraldajatele üllatusena. "Mis seal salata, olime arvestanud maksimaalselt poolesaja matkajaga, 
kuid tegelikkus ületas meie kõige julgemaid prognoose kordades," sõnas Tigas, kelle sõnul näitab 
matkade populaarsus lõuna-eestlaste suurt huvi oma juurte vastu kui ka aktiivset eluviisi. 
 
Järgmine matk on 17.märtsil 2018. aastal Karula kihelkonnas ja siis käiakse Lüllemäe kandis Jaan 
Lattiku radadel ning nii selle, kui edasiste matkade kohta leiab infot aadressilt 
umaumapido.ee/et/upmatkasari. 
 
Matkad on lisaks Uma Pidole pühendatud ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Neid korraldavad 
MTÜ Võro Selts VKKF, MTÜ Luumisõ Kõrd, Võrumaa ja Põlva Maakonna spordiliidud, Võru 
Instituut, Kaitseliidu Võrumaa ja Põlvamaa malevad, Põlva Matkaklubi jt. Matku toetavad 
rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest (Võru ja Põlva mk), 
Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm ning Taheva ja Karula vallavalitsused. 
 
Lisainfo: 
Projektijuht Merike Tigas 
Tel 5691 6280  
merike.tigas@wi.ee 
 
 


