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Hea uudiskirja lugeja!

Nüüdseks on uus aasta juba hoogsalt käima läinud ning 
seda kinnitavad ka Lõuna-Eestis toimuvad sündmused, 
planeeritavad projektid, turundustegevused ja paljud 
teised toimetused. Usume, et 2013 tuleb edukas 
aasta turismivaldkonnas ning üheskoos tehtud 
pingutused kannavad vilja. Tegusate toimetuste 
vahele aga soovitame nautida kaunist talveilma 
Lõuna-Eestis ja miks mitte proovida mõnda 
sportlikku tegevust!

Seekordses uudiskirjas toome Sinuni Lõuna-Eesti 
veebruarikuu üritused, SA Lõuna-Eesti Turism lähiaja 
tegevuse ning viimased turismivaldkonna uudised. 
Lisaks saame tuttavaks ühe uue turismiasjalisega ning 
jagame teadmisi internetiturunduse trendidest. Pikemalt 
tuleb juttu ka kogu Lõuna-Eestit haaravast projektist „Elu 
kahe maailma piiril“.

Hääd nautimist! 

SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), 
Kertu Künnapuu (Võru Turismiinfokeskus), Ruth Pärnaku (Viljandi Turismiinfokeskus), 

Lea Ilp (Otepää TIK), Kadi Ploom (SA Valgamaa Arenguagentuur), 
Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism), Jaanika Kaljuvee ja Maret Kallejärv (SA Võrtsjärv), 

SA Tartumaa Turism.

 
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada – info@southestonia.

ee. Samale aadressile anna teada ka siis, kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.



SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused
• Detsembrikuu lõpus valmisid uuen-datud Lõuna-Eesti 
kultuuriturismi ja loodusturismi trükised. Lõuna-Eesti 
teejuht kultuurihuvilisele kirjeldab Lõuna-Eesti kultuurilist 
mitmekülgsust ning seda edasiandvaid tooteid ja 
teenuseid. Lõuna-Eesti teejuht loodushuvilisele kirjeldab 
erinevaid võimalusi looduse nautimiseks ja kogemiseks. 
Uued trükised andsime välja soome ja inglise keeles. 
Trükistega saate lähemalt tutvuda siin.

• 17.–20. jaanuaril esindas SA Lõuna-Eesti Turism koos 
maakondadega Lõuna-Eestit Põhjamaade suurimal 
turismimessil 
Matka 2013 

Helsingis. Messi külastas nelja päeva 
jooksul kokku 76 477 reisihuvilist, messi 
külastas 1272 ajakirjanikku. Lõuna-Eesti 
Turism oli esindatud Eestit tutvustaval 
EASi ühispinnal. Eesti ühisstendis toimus 
kõigil neljal päeval garderoobinumbrite 
tarbijamäng, kus messikeskuse 
garderoobinumbri alusel on sõnum 
kutsega Eesti messiboksi, et osaleda 
tarbijamängus ja võita erinevaid auhindu. 
Mängust võttis osa 1796 huvilist, välja anti 187 auhinda. Lõuna-Eesti auhinnad panid 
välja Pühajärve Spa ja Puhkekeskus, Põltsamaa Muuseum, Vudila Mängumaa, Värska 
Sanatoorium, Sammuli Puhkeküla, Karupesa Hotell ja Eesti Maanteemuuseum – suur 
tänu Teile! 

• 23. jaanuaril toimus Tartus Läti ja Poola sihtturu seminar turismisektorile: „Mida 
on meil pakkuda Läti ja Poola turistidele?“, kus sarnaselt Saksa sihtturu seminarile 
rääkisid eksperdid lähemalt Läti ja Poola turgudest ning turistidest. Seminaril anti 
ülevaade sihtturgude eripärast ning nendele suunatud tegevustest. Seminari 
korraldas EAS. Seminari materjalid leiate siit.

• SA Lõuna-Eesti Turism koostöös regiooni turismiarendajate, ettevõtjate ja KOVdega 
on andnud Lõuna-Eesti regiooni poolse sisendi Riikliku Turismiarengukava 
2014-2020 koostamisse. Vastavalt uue turismiarengukava rõhuasetusele ja 
majutusstatistikale on Lõuna-Eestis kaks tõmbekeskust, Tartu linn ja Otepää. Lõuna-
Eesti mitmekesise looduse ja rikkaliku ajaloo- ning kultuuripärandi olemasolu tõttu 
on regioon atraktiivne väljasõidusihtkohtade rohkuse tõttu. Lõuna-Eesti regiooni 
väljasõidusihtkohti on nii regiooni- kui ka maakondade üleseid, aga ka temaatilisi 
ja sihtgrupi huvist lähtuvaid. Väljasõidusihtkohti on kokku kümme: Vooremaa ja 
Põltsamaa, Peipsimaa, Postitee, Võrtsjärve turismipiirkond, Setomaa, Valga piirkond, 
Tõrva-Helme, Võrumaa, Viljandi turismipiirkond, Soomaa.

• Aasta alguses kinnitati toetus projektile „Development of water tourism as nature 
and active tourism component in Latvia and Estonia“ ehk lühidalt „Riverways“. 
Projekt „Riverways on Eesti - Läti ühisprojekt, mille eesmärk on arendada piirkonna 
veeturismi ning sellega seonduvaid teenuseid ning infrastruktuuri. SA Lõuna-Eesti 
Turism osaleb projektis partnerina turundustegevuste osas.

Turismimess Matka 2013.



• Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid alustavad 2013. a 
suvel rahvusvahelise koostööprojektiga, mis viiakse 
läbi koos National Geographicu ja SA Lõuna-Eesti 
Turismi ning maakondade turismiarendajatega. 
Projekti raames kerkivad maastikule ligi 3m 
kõrgused National Geographicu kollased 
aknakujulised raamid, mille eesmärgiks on 
juhtida külastajate tähelepanu paikadele, 
mis kõige paremini jutustavad piirkonna lugu. 
Projekti nimi “Elu kahe maailma piiril” jutustab 
lugu ühest erilisest paigast maailmas. Jaanuari 
lõpus selgusid Lõuna-Eesti avastamist väärt paigad, 
mida hakkavad tähistama kollased raamid. Projektist 
ja väljavalitud aknakujuliste raamide asukohtadest saate 
lähemalt lugeda käesoleva uudiskirja viimasest loost. 

• Jaanuari viimasel nädalal kaardistas SA Lõuna-Eesti Turism koostöös maakondade 
turismiarendajatega tegevused järgmiseks ühiseks välisturundusprojektiks. 
Lõuna-Eesti ühisturundusprojekti lõplikud projektitegevused koondatakse ühiseks 
projektisisendiks 4. märtsiks. Kuna 2013. aastal on võimalik taotleda toetust veel 
viimast korda käesoleval struktuurfondide rahastamisperioodil (kuni aastani 2015) 
EASi toetusmeetmest „Turismiturunduse toetus avalikule ja kolmandale sektorile”, 
siis SA Lõuna-Eesti Turism soovib esitada projektitaotlust maksimumsummas 
120 000 eurot ning projekti kestvusega 2 aastat. Tegemist on kogu Lõuna-Eesti 
ühisturundusprojektiga, mille tegevusi viivad läbi kõik Lõuna-Eesti maakonnad ja 
mille koordineerijaks jääb SA Lõuna-Eesti Turism. 2013. aastal jõustuva muudetud 
projektimääruse kohaselt saavad projektitaotlust esitada eelkõige regionaalsed 
turismi katusorganisatsioonid, milleks on Lõuna-Eestis SA Lõuna-Eesti Turism.

Kohe-kohe tulemas

• SA Lõuna-Eesti Turism teeb viimaseid ettevalmistusi veebruarikuiseks Balttour 
messiks Riias. Mess toimub 8.-10. veebruaril ning Lõuna-Eesti 27m2 ühispinnal on 

eksponentidena esindatud SA Valgamaa Arenguagentuur, 
MTÜ Sangaste turismiküla, Eesti Maanteemuuseum 
Põlvamaalt. Kaaseksponentideks on veel Põltsamaa 
Muuseum, Palamuse Muuseum, Vudila Mängumaa 
ja Lõuna-Eesti ühisele tutvustamisele aitavad kaasa 
Viljandi ja Võrumaa. Mitmed Lõuna-Eesti piirkonnad 
ja turismiettevõtjad saadavad messile tutvustavaid 
infomaterjale.
Lisainfo messi kohta siin.

• Valmimisel on ka Balttour messil jagamiseks Lõuna-
Eesti lätikeelne sündmuste kalender 2013.

• 21. ja 22.02 toimub Tallinki laevadel Baltic Queen ja 
Victoria Eesti Nädala raames minimess-laat. Lõuna-
Eesti regiooni esindavad arendusorganisatsioonidest 
SA Lõuna-Eesti Turism ja Valgamaa Arenguagentuur 
ning Tartumaa Turism SA. Lõuna-Eesti atraktiivsemaks 



eksponeerimiseks on kaasatud ka käsitöötegijad-müüjad OÜ Võrumaa Ukuharu 
linasest riidest toodetega ja OÜ Kagu Kudujad kirikinnastega.

• SA Lõuna-Eesti Turism on ette valmistamas projekti Läti sihtturul turundustegevuste 
tegemiseks 2014. aastal. Projekti raames plaanitakse välja anda päevalehe vaheleht, 
erinevad marsruuditrükised, regiooni tutvustavad videoklipid ning viia läbi regiooni 
tutvustav tarbijamäng raadios, et tekitada reisihuvi Lõuna-Eesti külastamise vastu.

• SA Lõuna-Eesti Turism on projektirahastust taotlemas 2013. aasta suvel tegevusteks 
Pihkva suunal.

 

Veebruar Lõuna-Eestis

• 10.01.-14.03. Toimuvad igal neljapäeval kell 17.00 – 
20.00 Lemeks Tartumaa Suusaneljapäevad erinevatel 
Tartumaa suusaradadel; http://suusahullud.ee/index.
php/toimumas/suusaneljapaevad 
08.02. „Kliendisuhtluse, marsruudiplaneerimise ja 
turismigrupi juhtimise õpikoda“ (2 päeva) algusega 
kell 11.00 Võrtsjärve Külastuskeskuses; http://www.
vortsjarv.ee/vortsjarve-teated/ 
08.02. Võrumaa lahtised meistrivõistlused lumelaua 
slopestyle-s ja Juunioride EMV 1 etapp Kiidil; www.kiidi.ee 
08.–09.02. Jääpurikafestival Jõgeval; www.kylmalinn.ee 

08.–10.02. Rahvusvaheline võimlemistur-
niir Miss Valentine Tartus; www.vkjanika.ee 
09.02. Kalapüügivõistlus “Rõuge Purakas” 
Rõuge Suurjärvel; www.rauge.ee 
09.–10.02. XIX segakooride võistulaulmine 
TULJAK Tartus; www.segakoorideliit.ee 
09.02. Rahvusvaheline jäähokiturniir 
Rõuge jääväljakul; www.rauge.ee 
09.02. XXXV Peipsi talimängud Põlvamaal 
Mikitamäel; www.mikitamae.ee 
10.02. Tartu Maratoni Avatud Rada; 
www.tartumaraton.ee 
10.02. Vistel Vastel Vastlapäev Nõiariigis; www.noiariik.ee 
10.02. Otepää Saunamaraton; www.otepaa.ee
12.02. Vastlapäeva tähistamine Värskas Hirvemäel. Toimub pikima liu laskmine ja 
omavalmistatud saani võistlus; tel: 7964712; kultuurikeskus@verska.ee 
13.02. Salongiõhtu Belgia ansambliga Surpluz Värska Kultuurikeskuses. Nende 

võimekate instrumentalistide ning 
jõuliste häältega noorte muusikas 
kohtuvad ehe flaami pärimus ja 
maitsekas omalooming; tel: 7964712; 
kultuurikeskus@verska.ee 
15.–16.02. Võrumaa Talveralli 2013; 
www.autosport.ee 
15.–17.02. Viljandi XI Tudengite 
Teatripäevad; www.tudengiteater.ee 



15.–22.02. Leigo Jäämuusika Festival Otepääl; www.leigo.ee 
16.02. Viljandi Kalastusvõistlus Kuldkala; 
www.kuldkala.ee 
17.02. 42.Tartu Maraton, start Tehvandi 
Spordikeskuses; www.tartumaraton.ee 
23.02. Kallaste Karakatitsa; 
www.kallaste.ee 
23.02. Vudila Hõbekala 2013; 
www.vudila.ee 
23.-24.02 Kalaküla Peipsi järvel; 
www.visitpeipsi.com 
23.–29.02. Viljandi Rahvusvahelisele 
tantsupäevale pühendatud tantsunädal; www.kultuur.edu.ee/tantsunadal 
24.02. Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kontsert-etendus „Eesti moodi olemine“; 
www.vorukannel.ee 
25.02. Tantsuklubi Värska kultuurikeskuses. Tantsuklubi on sündmus, kus 
saab elava pillimängu saatel õppida tantsima seto tantse ja teisi rahvatantse, 
sekka ka välismaiseid tantsusamme. Tantsuklubisse on oodatud pillimehed ja 
tantsuhuvilised, pere pisematele laulumängud; tel: 796 4712; kultuurikeskus@
verska.ee
01.–03.03. 12. Eestimaa Talimängud Võrumaal; www.joud.ee

Tehtud ja tulemas

Tehtud

• EASi poolt tellitud vastvalminud Poola lõpptarbija uuringu kokkuvõtte leiate siit.

• Ülle Pärnoja tööd tunnustati! Setomaa vallad jagasid 2012.a tegevuse eest 
tunnustust kokku üheksale inimesele. Teiste hulgas anti „Aasta inimene 2012“ 
tunnustus MTÜ Setomaa Turism eestvedajale Ülle Pärnojale, kes on olnud Setomaa 
turismisihtkoha aktiivne arendaja ja tutvustaja. Tema eestvedamisel korraldas MTÜ 
Setomaa Turism 2012. aastal giidikoolituse, valmis kohabrändi raamat, arendati 
Seto Külavüü turismiteed ja pandi käima viitade arendusprojekt. Ülle on turismi 
arendamisel olnud partneriks nii Setomaal kui ka väljaspool. Palju õnne Ülle!

• 11.01 Toimus Setomaa giidide 
talveseminar Obinitsa Seto Seltsi- 
majas. 2012.a kevadel atesteeritud 
Setomaa giidid tulid kokku, et 
jagada eelmise hooaja muljeid, 
arutada tulevikuplaane ja mõelda 
tulevikuarenduste peale. Sel päeval  
toimusid ka mitmed ettekanded – 
õigeusust Setomaal, giid kui ette- 
võtja, Seto Kuningriik ja setode 
jõuluaja ehk talsipühade 
tähistamine.

• 21.01.2013 – 22.01.2013 Toimus Helsingis teine COMCOT võrgustiku töötuba 
kogukonna eestvedajatele, kus osalesid 6 Võrtsjärve piirkonna liiget. Maret 



Kallejärv: „Võrtsjärve Sihtasutusel ja Eesti Maaülikooli on käimas rahvusvaheline 
projekt nimega „Comcot“ ehk „Uuenduslik vahend kogukonnapõhise turismi 
konkurentsivõime tõstmiseks“. Projekti COMCOT eesmärk on edendada kogukonnal 
põhinevat jätkusuutlikku turismi ning arendada kohalike inimeste võimekust ja 
võrgustikke, et seeläbi tagada turismiarendustegevuste jätkusuutlikkus. Teine 
eesmärk on luua uuenduslik arendusvahend turismiarendajatele, mis pakub 
objektiivset teavet turismipotentsiaali kohta viies pilootregioonis ja niiviisi toetab 
turismialaste otsuste tegemist.“ Lisainfo siit.

SA Tartumaa Turismil valmis uued trükised, DVD ja mobiilirakendus: 
• Valmis Tartut ja Tartumaad tutvustav DVD
• Valminud on Tartu peretrükis: www.visittartu.com. 
• Valmisid eestikeelsed Tartu trükised: www.visittartu.com. 
• Valminud on Like a Local Guide’s mobiilirakendus Tartus. 
• Siin on link app store`i :itunes.apple.com
• Mobiilirakendusest lähemat saab lugeda siit.

• Otepää Lumerada 2013. 19. jaanuaril toimus 
Otepää lähistel Kirikukülas harrastajatele 
mõeldud ja Eesti Autospordiliidus registreeritud 
autospordivõistlus Villa Müllerbeck Otepää 
Lumerada 2013. Võistlusraja pikkuseks oli 2,2 
km. Marko Koosa, Villa Müllerbeck Otepää 
Lumerada 2013 võistluste juht: „Otepää 
Lumerada kutsuti ellu, sest Kagu-Eestis 
talvisel perioodil harrastajatele mõeldud 
autospordiüritusi on vähe ning Otepääl ei ole 
lumeraja võistlust korraldatud juba aastaid.“ 
„Oleme võtnud eesmärgiks Otepää Lumerada 
2013 muuta traditsiooniliseks võistluseks Otepääl, 
kus on prestiižne osaleda ja mida on huvitav vaadata. 
Parimatele pilootidele on auhindadeks suured karikad ja vahuveinid. Toetajate 
poolt väljapandud auhinnalaua loosime sel korral välja kõigi vahel“ lisas võistluste 
direktor Siim Kalda. Lisainfot toimunud võistluse kohta saab siit. www.smaracing.
ee ja www.facebook.com/rahvasprint.

• Kajakid vallutasid Kuutsemäe. 27.jaanuaril võtsid kakssada julget omavahel 
Kuutsemäel mõõtu tavapäratul moel - Red Bull Snow Kayak üritusel sai nõlvast 
alla tuisata kajakkidega. Kajakirada oli 400 meetrit pikk ja pakkus nii ekstreemseid 
hüppeid kui ka maandumist nõlva all asuvasse tiiki. Kuigi enamik pääses võistlustelt 
kuiva nahaga, leidus ka üksikuid õnnetuid, kes pidid olude sunnil tegema kiire jäise 
supluse. Ürituse korraldaja Tuuli Jevstignejevi sõnul oli ta meeldivalt üllatunud, et 
kajakihuvilisi sedavõrd palju kohal oli. “200 osalejat oli limiit. Kuna soovijaid oli 
rohkem, ei pääsenudki kahjuks kõik võistlema”. Võistlusel noppis esikoha Olden 
Jentson, teisena finišeeris Viljar Raidmets ja kolmandana Joel Pärle. 2009. ja 2010. 
aastal toimus Red Bull Snow Kayak Austrias, 2011. aastal Iraanis, 2012. aastal Leedus. 
Teadaolevalt on kajakisõitjad omaalgatuslikult ka Eestis mäest alla proovinud sõita, 
aga võistlusmomenti sellisel kujul pole varem loodud.

• Otepääl toimus esimest korda rahvusvaheline kelgukoerte võistlus. 
Talvepealinnas Otepääl peeti sel nädalavahetusel esimest korda rahvusvahelist 
kelgukoerte võistlust Jälg 2013. Eesti jaoks on kelgukoerasport uus ala, kuigi selle 
harrastajaid lisandub iga aastaga. Esimest korda võisteldi Eestis keskpikamaa 



ehk 42 kilomeetri pikkusel distantsil, selleks kasutati nii Tehvandi, Kekkose kui ka 
Tartu maratoni rajalõike. Jõudu prooviti ka sprindisõidus, samuti 12 ja 8 kilomeetri 
pikkusel rajal.

• Valgamaa esimene Talveöölaulupidu. 25. jaanuari õhtul toimunud talveöölaulupidu 
pakkus vaheldust traditsioonilistele talispordiüritustele ning muutis talve 
värvikamaks ja atraktiivsemaks. Ennustati, et kohal on 17 koori 360 lauljaga, lisaks 
arvukad pealtvaatajad, keda miinuskraadid ei heidutanud. Peopaigast ligi 300 
meetri kaugusel asuvasse parklasse olid aktiivsemad osalejad juba pool tundi enne 
laulupeo algust end üles rivistanud. Tuldi nii autode kui suurte bussidega. Kell 20 
võis laulupeorongkäik alata ja pealtvaatajate ergutamise saatel sammuti lauldes 
lava juurde. Peale lõkke süütamist algaski Eesti esimene Talvelaulupidu. Esimesena 
võeti üles lugu “Talve võlumaa”. Külg külje kõrval lauldi ja tantsiti õhk soojaks. 
Tund möödus kiiresti ja viimaseks ühislauluks jäi lisalugu “Meil on aega veel”. Teel 
tagasi soojadesse bussidesse suunduvatel koorilauljatel jätkus ürituse kohta palju 
kiidusõnu.
• Peipsimaa Turism osales Grüne 
Wochel! 18.-27.01.2013 toimus Berliinis 
maailma suurim rahvusvaheline 
toidu, aianduse ja põllumajanduse 
mess Grüne Woche (roheline nädal). 
Möödunud aastal oli messil enam kui 
420 000 külastajat ja end esitles 1576 
eksponenti. Eesti esindust korraldas 
Grüne Wochel juba mitmendat aastat 
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. 
2013. a kaasati Eesti stendile ka kaks 
turismipiirkonda - Peipsimaa ja Romantiline Rannatee. Lõuna-Eestit ja Peipsimaad 
esindas Peipsimaa Turism MTÜ, kes tegi selleks messiks spetsiaalsed saksakeelsed 
trükised, kus tutvustatakse Peipsimaa loodust, kultuuripärandit ja kohalikku toitu. 
Samuti pakuti Grüne Wochel degusteerimiseks Peipsimaa kohalikke tooteid: peipsi 
kala erinevates kastmetes kodus küpsetatud leival, ehtsat peipsi hapu kurki ning 
magusaks jõhvikadesserti ja vanausuliste maiust. Rohkem loe siit.

Tulemas

• 20.01–27.04 toimub Jõgevamaa giidide koolitus. Lisainfo: www.jaek.ee, www.
visitjogeva.com

• 8.-10.02 toimub Baltimaade suurim turismimess Balttour 2013. Balttouril on Lõuna-
Eesti pinnal esindatud Valgamaa ja Sangaste, Põlvamaa, Võrumaa, Viljandimaa ja 
mitmed Lõuna-Eesti turismiettevõtted. Eraldi on veel kohal SA Tartumaa Turism, 
MTÜ Peipsimaa Turism, Teaduskeskus AHHAA, Värska Sanatoorium ja Veekeskus 
ning Pühajärve Spa ja Puhkekeskus.

• 15-17.02 toimub Tourest 2013. Tänavusel Tourestil osalevad Lõuna-Eestist 
Valgamaa, Viljandimaa, Tartumaa, Peipsimaa, Jõgevamaa, Põlvamaa ja Setomaa 
piirkondade esindajad. 

Grüne Woche



• 21. ja 22.02 toimuvad Tallinki 
laevadel Baltic Queen ja Victoria 
Eesti Nädala raames minimess-
laat. Lõuna-Eesti regiooni esindavad 
arendusorganisatsioonidest SA Lõuna-
Eesti Turism ja Valgamaa Arenguagentuur 
ning Tartumaa Turism SA. Lõuna-Eesti 
atraktiivsemaks eksponeerimiseks on 
kaasatud ka käsitöötegijad-müüjad 
OÜ Võrumaa Ukuharu linasest riidest 
toodetega ja OÜ Kagu Kudujad 

kirikinnastega. Teretulnud on kõik toredad auhinnad auhinnafondi, mida loositakse 
välja Eesti Nädala programmi raames laevadel.

• 26. veebruaril toimub Vene sihtturus seminar Tallinnas. Korraldajaks EAS 
Turismiarenduskeskus.

• 11. aprillil toimub Suurbritannia ja Hollandi sihtturu seminar Põhja – Eestis. 
Korraldajaks EAS Turismiarenduskeskus.

• „Via Hanseatica“ nime kandval turismimarsruudil tegutsevaid turismiettevõtjaid 
ja giide hakkab koolitama BDA Consulting OÜ. Koolituse tulemusena luuakse 
eeldused ettevõtjate paremaks koostööks ning oskused kutsuvate, omanäoliste 
turismitoodete ja ühispakettide loomiseks. Koolitus on suunatud ettevõtete 
tegevjuhtidele, turundusjuhtidele, müügijuhtidele, teenindusjuhtidele ehk 
külaliste vastuvõtmisega seotud tegevuse korraldamise eest vastutavatele isikutele. 
Koolituse eesmärk on tõsta turismiteenuste atraktiivsust ja kvaliteeti, inspireerida 
ettevõtjaid, kaasata neid Via Hanseatica arendamisse ning luua sõbralik Via 
Hanseatica ettevõtjate võrgustik. Koolitusprogramm koosneb viiest 2-päevasest 
moodulist. Osalejad saavad teadmisi Via Hanseatica kontseptsioonist, ressurssidest, 
koostööst, ürituste korraldamisest, tootearendusest, pakettimisest, teenuste 
disainist, innovatsioonist turismis, müügist, teenindusest, kommunikatsioonist ja 
meedia sh sotsiaalmeedia kasutamisest jne. Lektorid on oma valdkonna tuntud 
eksperdid: Ülle Puustusmaa, Triin Vaaro, Karel Kulbin, Luule Lipp, Aivar Ruukel, 
Elmo Puidet, Olavi Andla, Evelin Urm, Marko Siller.

Midagi uut ja põnevat

• Tartu Seikluspargis on avatud O’Neill Talvemaa. Lisainfo: tartuseikluspark.ee

• Suusatraditsioone hoiab sari Tartu Suusatalv. Lisainfo: www.suusaklubi.ee 

• Tartus on avatud uued toidukohad: Tassikoogid Tasku keskuses (www.facebook.
com), restoran Polpo Londoni Hotelli all www.polpo.ee ning restoran Entri kolis 
uude asukohta: Küüni 7 www.entri.ee.

• Kopli talu hobused teevad saani- ja vankrisõite. Lisainfo: www.facebook.com

• Vana Anatoomikumi kollektsioonid avatakse Ahhaas. Lisainfo: www.
tartupostimees.ee



• Ahhaa avas uue eksponaadi - Avalikkuse ette jõudis uus, hoolikalt renoveeritud 
päästeauto Zil. Lisainfo: www.ahhaa.ee

• Avati uus Tehvandi puhkemaja. Jaanuari alguses avati Tehvandi Spordikeskuses 
uus Tehvandi puhkemaja. Endine puhkemaja lõhuti maha ja ehitati asemele 
uus, endisest suurem. Tehvandi Puhkemaja asub looduskaunis kohas Tehvandi 
peahoonest ca 400 m kaugusel Mustalätte talu lähistel. Puhkemajas on 2 
eraldi sissepääsuga apartementi, mõlemas 4 magamistuba (3 kahekohalist ja 1 
neljakohaline tuba), puhketuba kööginurgaga, saunakompleks, pesuruumid ja WC-
d. Puhkemaja on varustatud kuivatuskapi, pesumasina, köögitehnika, televiisori 
ja muusikakeskusega ning puhkemajas on tasuta WiFi leviala. Hoones on eraldi 
inventariruum ja väliterrassid. Puhkemaja juures asub autode parkla, tiik koos 
sillaga ning bangalo vaba aja veetmiseks.

Saame tuttavaks

Seekord tutvume lähemalt Võrumaa Turismiinfokeskuse uue konsultandiga. Saa 
tuttavaks – Maria Ilves.

Milline oli su elu enne, kui sa turismile 
sõrme andsid? 

Olen sündinud Võrus ning lõpetasin siin ka 
põhikooli. Gümnaasiumi lõpetasin Tartus. 
Mul on alati olnud suur huvi reisimise 
ja teiste rahvuste kultuuride avastamise 
vastu, seega läksin pärast keskkooli 
Inglismaale õppima. Lõpetasin University 
College Birminghamis rahvusvahelise 
turismi juhtimise eriala ning sealt minu 
turismitee alguse saigi. 

Millised on sinu erilised lemmikkohad 
Lõuna-Eestis?

Üheks lemmikuks on kujunenud Rõuge 
Ööbikuorg. Kui pere üle pika aja taas 
koos on, oleme ikka käinud vaatetornis 
vaateid nautimas ja pildistamas. 
Kõige ilusamad suvepäevad ja -õhtud 

mööduvad maakodus, mis asub Suure-Jaani vallas Viljandimaal. Lähedalasuv 
Hüpassaare matkarada pakub maalilisi vaateid, soovitan kõigil külastada! Ka teisel 
maakodul (Lasva vallas, Võrumaal) on südames eriline koht. Tänu oma vanaemale 
olen teada saanud palju põnevat talu ajaloost ja sugulaste eluolust – see on 
süvendanud huvi pärandkultuuri vastu. Sportida meeldib enim Kubija terviseradadel 
ning suvisel ajal on mõnus ümber Tamula järve kõndida. 

Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon eurot, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?

Panustaksin kindlasti projektidesse mille eesmärgiks on pärandkultuuri säilimine ja 
selle tutvustamine külastajatele. See teeniks noorte jäämist või tagasipöördumist 

Maria Ilves Pariisis.



Võrumaale, suurendaks kohalike heaolu ja pakuks külastajatele huvitavaid elamusi. 
Samuti on meil kultuuriväärtusi, mis vajaksid hädasti korrastamist, olgu näiteks 
kasvõi Võru linna vanad puitehitised. 

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?

Nagu ilu, nii peitub ka erilisus vaataja silmades. Oma 
tugevateks külgedeks pean aga tahet oma tegemistes 
alati parimat anda, hoolivust, kohusetundlikkust, 
töökust. Oma olemuselt olen paras unistaja ja seega 
usun, et kõike on võimalik saavutada kui piisavalt tahta 
ja pingutada. 

Mis teeb sind õnnelikuks?

Head inimesed minu ümber, tööalane eneseteostus, erinevad 
aktiivsed tegevused looduses, toiduvalmistamine ja loomulikult 
ka maitsva toidu nautimine. 

Internetimaailma nipid 

Internet ja internetiturundus on viimaste aastatega muutunud väga populaarseteks 
terminiteks turundajate seas. Ettevõtted otsivad võimalust lisaväärtuse saamiseks 
internetist, mistõttu on oluline kursis olla internetiturunduse trendidega. 

2013 aasta peamised internetiturunduse trendid: 
1. Interneti ja internetiturunduse kasutajate arv kasvab. Internet on pidevalt kasvav 
turunduskanal, kus iga aastaga suureneb kasutajaskond. Hetkel on maailmas 2,4 
miljardit interneti kasutajat (aastane kasv 8%), mis moodustab 34% rahvastikust. 
Ainuüksi Euroopas on 500 miljonit kasutajat, mis moodustab 63% rahvastikust 
(Eestis on sama näitaja 78%).

2. Eesti ettevõtete reklaamiraha suunatakse veelgi rohkem internetti. Eesti 
ettevõtted on leidnud efektiivse turunduskanali interneti näol. Et seal edukas olla, 
ei piisa enam tavalistest kampaaniatest ja lihtsatest strateegiatest. Konkurents 
kasvab! 2012 I poolaasta läks 15% kogu Eesti meediareklaami rahast (6 miljonit eurot) 
internetti. See moodustas kõige kiiremini kasvava reklaamikanali (kasvades võrreldes 
eelmise aastaga 10%) samal ajal kui ülejäänud reklaamiturg püsis paigal.

3. Sisuturundus ei ole enam oluline. See on väga oluline! Sisu ei ole enam lihtsalt 
tavaline tekst. Täna tähendab hea sisu teksti, pilte, videoid ja interaktiivseid 
infograafikuid. Peale selle, et hea sisu loob eelduse selle jagamisele kasutajate poolt 
sotsiaalmeedias, loob see eelduse ka heaks SEO-ks. Investeerides kvaliteetsesse 
sisuloomesse lood endale lojaalse jälgijaskonna, kellest võivad saada sinu tulevased 
püsikliendid.

4. Otsingumootori turundus – SEM. Otsingumootori turundus jääb oluliseks tegevuseks 
kodulehe turundamisel. Google on võtnud oma hingeasjaks otsingutulemuste 
parandamise kodulehtede arvelt, mis ei paku lugejale lisaväärtust. Indekseerimisest 
kustutatakse või langetatakse lehe positsiooni, kui kodulehel kasutatakse kopeeritud 



sisu, märksõnarohket teksti jne. Google Author Rank – Nii nagu Page Rank hindab 
kodulehti, nii hindab Author Rank inimeste/autorite usaldusväärsust Google 
silmis. Google hakkab hindama usaldusväärseid linke, mis tulevad sama autori 
poolt. Ennustatakse, et 2013 aasta lõpuks on Author Rank 
olulisema mõjuga kui Page Rank. Google+ kasutamine 
muutub aina olulisemaks, et saavutada häid 
positsioone Google otsingumootoris. +1 mõjutab 
otsingutulemusi enam kui teised sotsiaalmeedia 
kanalid ja kiireim viis lehe indekseerimiseks on 
seda plussida. AdWords-i juhtimine ja haldamine 
läheb iga aastaga keerulisemaks ja konkurentsi 
kasvades ei piisa enam tavalistest tekstipõhistest 
kampaaniatest. Appi tulevad display-võrgustik ja 
retargeting.

5. Sotsiaalmeedia revolutsioon jätkub. Juba täna 
peaks aktiivselt sotsiaalmeedias esindatud ettevõtete 
kodulehele tulema märkimisväärne külastuste hulk just 
sotsiaalmeedia kaudu. Facebook on saavutanud tugeva positsiooni ning ka käesoleval 
aastal jätkab sotsiaalmeedia liidrina. Google+ ja YouTube (videote tegemine ja 
kasutamine) saavad rohkem tähelepanu kui eelmisel aastal. LinkedIn jääb oma niši 
valitsejaks. Yammer võib ohustada Facebooki kaudu suhtlemist suurtes ettevõtetes. 
Asukohapõhised teenused nagu Foursquare, Flipper, Google Places tugevdavad 
oma positsiooni kuid massideni jõudmiseks läheb veel paar aastat aega. On räägitud 
võimalusest, et sotsiaalmeedia võtab mõne aja pärast üle Google kui otsingumootori 
kasutamise. Tegu on siiski hüpoteetilise oletusega, millesse ei tasuks liigse tõsidusega 
suhtuda. Samas ei tohi ära unustada, et Facebook’il on täna 1 miljard kasutajat ja 
maailmas 2,4 miljardit interneti kasutajat, ehk juba praegu kasutab Facebooki iga 2,4. 
inimene. Sotsiaalmeedia aitab kaasa anonüümsuse kadumisele – kõik anonüümsed 
kommentaatorid ja tegelased peavad varsti oma nime alt kirjutama hakkama.
Ära unusta: “What happens in life, stays in Facebook and Twitter” 

6. Nutitelefonid jätkavad võidukäiku. Oma turundusstrateegiat planeerides ära 
unusta, et tarbija vahetab täna oma suure ekraani (arvuti) väiksema ekraani vastu 
(nutitelefon, tahvelarvuti), mida ta 24h kaasas kannab. Maailmas on täna 1,1 
miljardit nutitelefoni kasutajat, mis moodustab umbes 17% kogu rahvastikust (kokku 
on 5 miljardit mobiilikasutajat). Lisaks on täna kogu maailma internetiliiklusest 13% 
mobiiliseadmetelt. Indias ületas mobiilide internetiliiklus lauaarvutite oma 2012 
aasta maikuus. Ülejäänud maailm teeb sama lähema aasta-kahe jooksul, kuna 
igakuiselt saadetakse tehastest rohkem välja nutitelefone ja tahvelarvuteid võrreldes 
lauaarvutitega ja sülearvutitega kokku.

7. Analüütika. Kui hakatakse rohkem investeerima internetiturundusse, tuleb seda 
ka põhjalikumalt mõõta, et teada saada investeeringu tasuvust. Täna ei kasutata 
kõiki analüütika võimalusi turundustulemuste mõõtmiseks. Google Analytics pakub 
rohkelt võimalusi täpsete tulemuste mõõtmiseks ja järelduste tegemiseks, kuid neid 
võimalusi ei osata ära kasutada. Iga ettevõte peaks teadma, mis on internetiturunduse 
ROI, kust tulevad kliendid ja päringud jne. Pealegi lubab Google, et selle aasta lõpuks 
on Analytics keskkond äratundmatuseni muutunud. Ikka paremaks! 
Mõttekoht: “Mida saad mõõta, seda saad ka parandada” 



Kokkuvõte
Internet kui turunduskanal jätkab oma edukat võidukäiku. Viimased 5 aastat on 
olnud selle valdkonnas lausa pöörased. Kui keegi küsiks minu käest, mis juhtub 
viie aasta pärast, siis ausalt, ma ei tea seda. Tuletan meelde, et näiteks Facebooki 
polnud põhimõtteliselt olemas eestlaste jaoks 5 aastat tagasi, samas kui praegu on 
Facebook’iga liitunud üle poole miljoni eestlase.

Iga aastaga kasvab interneti ja nutitelefonide kasutajate arv ning sellest lähtuvalt 
peavad ettevõtted aina rohkem suunama oma turunduseelarvet internetti. 

Edukat turundusaastat kõigile!

Elu kahe maailma piiril

Alates selle aasta suvest on Lõuna-
Eestis ringi rännates võimalik heita pilk 
piirkonna avastamist väärt paikadele 
läbi ajakirja National Geographic kollaste 
akende. Maastikele paigaldatavad 
säravkollased raamid jutustavad lugu 
ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti 
kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel 
ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik 
maailm. 

Koostööprojekti on algatanud viis Lõuna-
Eesti Leader tegevusgruppi, partneritena 
on kaasatud Lõuna-Eesti Turism ja 
maakondlikud turismiarendajad, EAS, 
ajakiri National Geographic, Tartu linn 
ja Valga linn. Lisaks on kollaste akende 
võrgustikuga ühinemas Viljandi- ja 
Jõgevamaa. 

Projekti eesmärkideks on piirkonnale 
tuntuse ja külastajate toomine ning oma identiteedi tugevdamine. Tekivad erinevad 
temaatilised turismimarsruudid, mis annavad täiendava põhjuse Lõuna-Eestit 
avastada. Kollaste akende piirkondi hakkab tutvustama kohaturundus kampaania 
„Elu kahe maailma piiril“, mis kutsub nii sise- kui väliskülastajaid tutvuma Lõuna-
Eesti rikkaliku kultuuripärandi, imelise looduse ja innovaatilise ettevõtlusega. Oluline 
on rõhutada, et need paigad, kuhu aknad paigutatakse hakkavad turundama kogu 
ümbritsevat piirkonda ning sellest saavad kasu läheduses olevad ettevõtjad, kes 
erinevaid teenuseid ja tooteid külastajatele pakuvad. 

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Liimandi sõnul sai idee alguse 
Hollandis asuvast Groningeni piirkonnast, kuhu paigaldatud kaksteist akent koos 
teemamarsruudiga tõid piirkonda pooleteise aasta jooksul kaks korda rohkem 
külastajaid. Lõuna-Eesti kollaste akende marsruudiga saab tutvuda alates juunikuust.



Kollaste akende asukohtade välja 
valimiseks toimus ideevoor, milles 
osalesid inimesed, kogukondade 
eestvedajad, vallavalitsused ja ettevõtjad 
üle Lõuna-Eesti. Üldkomisjon, mis koosnes 
piirkondlike arendusorganisatsioonide, 
Eesti Maaturismi, PRIA, EASi, SA 
Lõuna-Eesti Turismi ja ajakirja National 
Geographic esindajatest, tegi oma valiku 
lõppvooru pääsenud objektide seast 
jaanuari lõpus. Kaalukeeleks sai piirkonnas 
tegutsev tugev koostöövõrgustik kui ka 
tekkiva marsruudi mitmekülgsus. Viljandi- 
ja Jõgevamaa objektid lisanduvad 
nimekirja veebruarikuus.

Kollaste akende tulevased asukohad:

• Alatskivi loss ja Sibulatee piirkond 
(Tartumaa)
• Äksi, Saadjärv ja Jääaja Keskus (Tartumaa)
• Nõo vald, Elva puhkepiirkonna osa (Tartumaa)
• Järvselja ürgmets (Tartumaa)
• Tõrva ümbruskond (Valgamaa)
• Sangaste loss (Valgamaa)
• Otepää piirkond (Valgamaa)
• Karula piirkond (Valgamaa)
• Vastseliina piiskopilinnuse varemed (Võrumaa)
• Rõuge ürgorg (Võrumaa)
• Urvaste kirik ja Uhtjärv (Võrumaa)
• Räpina ajalooline süda (Setomaa ja Piiriveere 
piirkond)
• Podmotsa küla (Setomaa ja Piiriveere piirkond)
• Obinitsa küla (Setomaa ja Piiriveere piirkond)
• Mooste mõisakompleks (Põlvamaa)
• Postitee (Põlvamaa)
• Meenikunno raba (Põlvamaa)

Lisainfo projekti kohta: Kristiina Liimand, Tartumaa Arendusselts tegevjuht
Tel 5340 9873, kristiina.liimand@tas.ee
Rohkem infot: goo.gl


