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Hea uudiskirja lugeja!

Nüüd on küll suvi käes! Käi siis Eestimaa peal palju 
ringi, kogu endasse päikest ja positiivset energiat, 
mida talvel hea kasutada. Külasta põnevaid paiku 
– nii kõigile teadaolevaid kui ka su enda salakohti, 
kus end hästi tunned. Ööbi Lõuna-Eesti väikestes 
ja veidi suuremates majutuskohtades, naudi 
häid roogi, tunneta kultuuri võnkeid ja anna selle 
kõige kohta kindlasti ka tagasisidet – just sellest ju 
turismivaldkonnas õppida saabki!

Hääd nautimist!

SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Valdek Rohtma (SA Tartumaa Turism),  
Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus),  

Margita Kipasto (Võru Turismiinfokeskus), Ruth Pärnaku (Viljandi Turismiinfokeskus),  
Lea Ilp (Otepää TIK), Kadi Ploom (SA Valgamaa Arenguagentuur),  

Ülle Pärnoja ja Anni Haavakats (MTÜ Setomaa Turism),  
Jaanika Kaljujärv ja Maret Kallejärv (SA Võrtsjärv).

 
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.



Uut ja huvitavat sihtasutuselt

• 10.-14. juunini osales sihtasutus 
õppereisil Sloveeniasse, kus tutvuti 
sealse riikliku, regionaalse ja kohaliku 
tasandi turismikorraldusega. Õppereis 
toimus „Sihtkoha juhtimise“ koolituse 
raames. Pilt: sloveenia.jpg, allkiri: 
Sloveenia õppereis, autor: Ulla-Maia 
Timmo

• 14.-16. juunil toimus Soomes Tamperes 
Eesti-Soome tantsupidu, kus Lõuna-

Eesti turismiinfot jagas • Rutt Tänav Põltsamaa muuseumist, kelle hinnangul läks 
kõik hästi korda. Tantsupeol tundsid Lõuna-Eesti vastu potentsiaalsed siiareisijad, 
üldiselt oli tantsupeol külalisi nii Indiast, Venemaalt, Makedooniast, Saksamaalt kui 
Prantsusmaalt, lõviosas muidugi Soomest ja Venemaalt.

• 21. juunil toimus Lõuna-Eesti turismiarendajate koosolek Tartus, kus arutasime 
uue välisturundusprojekti ideid.

• Juuni lõpus saatsime oma välispartneritele ja -kontaktidele 
jälle üks kord poolaastas ilmuva elektroonilise Tartu & 
Lõuna-Eesti infokirja, kus tutvustame siin puhkamise 
suviseid võimalusi, uusi tooteid-teenuseid, kajastame 
suvist kultuurikalendrit ning toome lugejateni ka 
turismiettevõtjate suvepakkumised. Infokirja teeme 
koos SA Tartumaa Turismi ja Tartu linna turismi- ja 
maineteenistusega, infokiri ilmub inglise, soome, vene 
ja saksa keeles. www.southestonia.ee/uudiskiri/LET-Tartu-
infokiri-0612-EST.html

• Alates 18. juunist alustab osalise tööajaga sihtasutuse juhatajana Angela Järg 
(angela@southestonia.ee), teise poole kohaga toimetab ta veel ka SA Tartumaa 
Turismis ning Tartu Konverentsibüroos, senine juhataja Kätlin Kuznetsova siirdus 
lapsehoolduspuhkusele. Projektijuht Tuuli Elstrok naaseb pealinna, kus hakkab tööle 
EAS Turismiarenduskeskuses, uueks projektijuhiks (0,5 kohaga) on Kadi Rebassoo 
(kadi@southestonia.ee) ning turundusspetsialistiks (0,5 kohaga) Maarja Paulus 
(maarja@southestonia.ee), kes asub tööle juuli keskpaigast.

Kohe-kohe tulemas

• Suveperioodil ootab sihtasutuse kollektiivi ees toimekas periood – asutakse ette 
valmistama uut välisturundusprojekti. 
 

Sloveenia õppereis, autor: Ulla-Maia Timmo



Juuni Lõuna-Eestis

• 30. juunist 11. augustini tehakse Seto Talumuuseumis tööpäevad. Viiel 
laupäeval on sul võimalik osa saada teematööpäevadest: raud, puu, savi, käsitöö 
ja talukaup. Kohal on oma ala meistrid Setomaalt. Igal teematööpäeval toimub 
tutvustus, õppeprogrammid ning kohapeal võimalus ka kaupa koju soetada. www.
setomuuseum.ee

• 1. juunist 25. augustini toimuvad 
Viljandi linnas iga päev kl 13 giidiga 
linnaekskursioonid. Jalutuskäigul 
Viljandi linnas tutvutakse peamiste 
vaatamisväärsuste ja nende ajalooga. 
Giidituur toimub eesti ja inglise keeles.

• Juuli alguses avatakse Võrus Tamula 
rannapromenaadil taas suvine Liivaliin, 
kus saab näha liivast põnevaid kujusid ja 

ehitisi. Võro Liivaliin jääb avatuks kogu 
suve vältel lootuses, et suured vihmad 
neid järve ei uhu.

• 5.-8. juulini ela Viljandimaal Kõpus 
kaasa maasturite suvesõidule. www.
suvesoit.eu

• 6.-7. juulini tähistatakse 
Karksis ordulinnuse päevi. http://
kultuurikeskus.karksi.ee 

• 6.-7. juulil naudi Tiistre nuka kunsti- ja muusikafestivali. Seto Külävüü 
marsruudil, naabrite juures Võrumaal asub tore ja põnev koht nimega Tsiistre, mis 
ei asu küll Setomaal, aga on üks Seto Külävüü marsruudi turismiobjektidest. www.
bioneer.ee/eluviis/ilu/aid-11584/Tsiistrenuka-kunsti-ja-muusikafestival-pakub-
Eestimaa-%C3%A4%C3%A4realade-id%C3%BClli

• 6.-8. juulil ning 12.-15. juulini saab taas nautida muistset muinasrokki “PEKO”. 
www.setoturism.ee/?lang=est&m1=133, www.vanemuine.ee

• 7. juulil joostakse juba 31. korda 
ümber Pühajärve (www.stamina.
ee). Samal päeval toimub Pühajärve 
Spa & Puhkekeskuse pargis ka öko- ja 
loodustoodete laat. www.okosahver.ee

• 7. juulil kutsub Rõuge taas meeletule 
paadirallile, seda juba 15. korda! Rõuge 
Veepidu ja Paadiralli on suunatud 
aktiivsest puhkusest hoolivale ja 
seikluslikkust otsivale inimesele. See on 

Võru Liivaliin, autor: Veljo Laugamõts

Suur Maasturite Suvesõit

Isemeisterdatud veesõidukid Rõuge veepeol.
Autor: Martin Mark



pereüritus, kus tegevust jätkub nii lastele kui täiskasvanutele. Päeva magnetiks on 
kaheinimese kummipaadiralli Rõuge järvedel, kus võistlejad peavad sõudes läbima 
Rõuge viis järve ning järvedevahelist maad ületades tuleb võistlejail kummipaati 
endaga kaasas tassida. Sel aastal on esimest korda Rõuge Veepeol & Paadirallil 
rannalava. Õhtul on peaesinejateks Liis Lemsalu ja Meie Mees. www.paadiralli.ee

• 7. juulil saavad need, kel jaanituli pidamata jäi, selle tasa teha! Nimelt toimub siis 
Treskis Seto Jaanituli. Selle aasta esinejaks on “Respekt”, kellega lööb kaasa Aare 
Külvja. Loomulikult on tulemas ka mänge, jõukatsumisi ja muud huvitavat! 

• 7. juulil toimub Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pargis ja rannas ka Pühajärve 
regatt (www.aerutaja.ee) ning valgete ööde karneval shampuse, maasikate ja 
sambaga Otepää Golfiväljakul (www.otepaagolf.ee).

• 7. juulil pillerkaaritab Postitee Põlvamaal! Terve päev toredate tegemistega 
Postitee erinevates ettevõtetes, õhtu lõpetab ansambel Regatt. www.postitee.ee

• 7.-14. juulini tantsi hing vabaks Noorte Tantsu Festivalil ja rahvusvahelises 
suvekoolis Viljandis. www.notafe.ee

• 8. juulil toimub Valgamaal Karula-Kaika triathlon. Start antakse Õdre järve äärest, 
kavas on ujumine (210 m), rattasõit (7,5 km) ja jooks (2 km). www.karula.ee

• 9.-12. juulini saab Otepää Kultuurikeskuses nautida Pärnu Filmifestivali. 

• 10.-16. juulil on kõik vanamuusika sõbrad oodatud Viljandi Vanamuusika 
Festivalile. www.kultuuri.net/muusika/vanamuusika

• 11. juulil leiab Võrumaal aset selle suve 
üks suurimaid motokrossi võistlusi, Väino 
Leoki rändkarikale sõidetav Sõmerpalu 
motokross. Sõmerpalu motodünastia 
alusepanija Väino Leoki rändkarikale 
sõidetakse 4. korda, esimesel korral oli 
selle võitjaks Tanel Leok, viimasel kahel 
aastal maailmameister Antonio Cairoli. 
Võistlusklasse on tänavu kokku 9, ent 
kindlasti publikumenu osaliseks saab 
Säärude võistlus, mil on igal motikamehel 

võimalust tulla mõõtu võtma oma sääreväristajaga. www.motorsport.ee

• 12.-15. juulini sõidavad Võrumaale sajad tantsijad, pillimehed ja lauljad nii 
Eestist kui laiast maailmast ja pakuvad ainulaadse võimaluse osa saada erinevate 
maade rahvakunstist – toimub XVIII Võru folkloorifestival! Värvikirevad kontserdid, 
lõõtsameeste võistumängimine, erinevad tantsu- ja muusika õpitoad, esinejate ja 
publiku ühine tänavatants ja õhtulaulud Tamula järve rannas. Kunsti- ja käsitöölaadal 
on oma toodangu pakkujaid nii Eestist kui naaberriikidest, lisaks sekka võõramaist 
toitu ja igal õhtul on simmanid! www.vorufolkloor.ee

• 14. juulil tähistab Misso rahvas Setomaal oma 83. rahvapidu. Päev lõppeb 
simmaniga. 

Sõmerpalu Motokross, autor Maire Meeling



• 14. juulil oled oodatud Võõpsusse, kus peetakse kalameestepäeva ja laata. www.
setomaa.ee/docs/File/kalameestepaev%202012%20kutse.pdf

• 14. juulil käi kindlasti läbi VI Alatskivi 
suvelaadalt „Vanad head asjad“ vallamaja 
esisel platsil. Esinevad rahvamuusikud, 
toimub vana mototehnika näitus. 
Külastajad on oodatud ka Liivi 
Muuseumi, Alatskivi lossi ja Alatskivi 
looduskeskusesse. Huvilised saavad 
külastada Alatskivi lossis asuvat Eduar 
Tubina muuseumi, einestada Alatskivi 
lossirestoranis või jalutada ringi 
lossipargis. www.alatskivi.ee

• 14.-21. juulini mine etendusele! Palamuse muuseumi õuel Jõgevamaal etendub 
T. Suumanni suvelavastus „Nõiutud kevade“.

• 19. ja 26. juulil leelota iloõtak’ul 
Seto Talumuuseumis Värskas. Suviti 
võib Setomaal leelot kuulda igal 
suuremal üritusel. 2009. aastal kanti 
seto leelo UNESCO maailma vaimse 
kultuuripärandi esindusnimekirja. www.
setomuuseum.ee

• 19.-22. juulini korraldatakse Valgas X 
Valga Cruisingut. www.valgacruising.ee

• 19.-23. juulil kuula head muusikat Tartus, kus toimub festival Klaaspärlimäng. 
www.erpmusic.com

• 20.-21. juulil rallivad Lõuna-Eesti teedel rallimaailma tipud, sest toimub Rally 
Estonia. www.rallyestonia.com

• 20.-21. juulini on rahvamuusika 
sõpradel põhjust leida vaba 
nädalavahetus ja võtta suund Eestimaa 
kagunurka, Meremäele, kus toimub teine 
Ostrova festival. www.ostrovafestivalid.
ee

• 20.-22. juulil mine Viljandimaale, 
kus leiab aset Nava Lava Mulgikultuuri 
festival. http://kultuurikeskus.karksi.ee 

• 20.-22. juulil unusta end laadamelusse ja keskaegsesse olustikku Tartu 
Hansapäevadel. Jaluta Hansalaadal, Jaanilinnas, Jõelinnas, Lastelinnas, 
Raelinnas, Raualinnas ja Maalinnas, sirgelda üks joonistus Kunstilinnas Emajõe 
kaldapealsel. Eesti Film 100 puhul näidatakse Eesti filme Toome varemetes või 
Loomemajanduskeskuse hoovi amfiteatris. Euroopa konverentsi peab Eesti 
Lasterikaste Perede Liit, mille kultuuriprogrammiks Hansapäevad on. www.
hansapaevad.ee

VI Alatskivi suvelaat

II Ostrova Festival

Festival Klaaspärlimäng



• 21.-22. juulil osale Tartu City Triathlonil, 
mis toimub Atlantise ümbruses. www.
tartutriatlon.ee

• 22. juulil peab Suure Munamäe 
vaatetorn oma sünnipäeva ning terve 
päeva saab vaatetorni külastada tasuta! 
Päeval toimub kontsert, tehakse nalja, 
lüüakse tantsu. www.haanja.eu

• 23. juulil etendub Viljandis Kaevu-
mäel Vana Baskini Teatri etendus 
„Minu girlfriend on eestlane“. www.
vanabaskiniteater.ee 

• 24.-29. juulil puhutakse Pühajärvel 
pasunaid! Toimuvad XV Pühajärve Puhk-
pillipäevad.

• 26. juulist 5. augustini näitab 
teatrit Kalevipoja suveteater. Etendub 
populaarne „Viru Tango“. www.kalevipojakoda.ee

• 26.-28. juulil koguneb Kuremaale 
Jõgevamaale Jõgevatreffile ligi 1800 
mootorratturit. Motikameeste kokku-
tulekut korraldatakse juba alates 1992. 
aastast. www.jogevamc.ee

• 26.-29. juulini lase end vabaks 
ja naudi ehedat muusikat Viljandi 
Pärimusmuusika Festivalil! www.folk.ee

• 27. juulil toimub Saatses Päätnitsapäiv, 
mis on Saatse külas aasta suurim 

pidupäev. Kirikuteenistus lõpeb ristkäiguga, peale seda toimub kirmask. Kel silmad 
haiged või nägemisega kehvad lood, mingu päätnitsapäeval Saatse Püha Paraskeva 
kirikusse, pangu küünal ja pesku silmi ristiveega. 

• 27., 28. ja 29. juulil saab Pühajärve ääres teatrit nautida. Peep Pedmansoni 
„Pühajärve sõda ja rahu“ etendused 
toimuvad Poslovitsa rannas. www.
suveteater.ee

• 28. juulil ela Tehvandi staadionil 
omadele kaasa – toimub Otepää 
Rattamaraton 2012 (Elioni etapp). 

• 28. juulil peetakse Vastseliina 
Piiskopilinnuse varemetes Vana Aja 
Päeva. Sel õhtupoolikul saab osa 
keskaja mängudest, on Jüri Kuuskemaa 

Suure Munamäe vaatetorn, autor Jaak Nilson

Jõgevatreff 2011

Vana Aja Päev, autor Andres Ots



ajalootund, tantsitakse tantse keskaajast ning valitakse osavaim rändrüütel. Lastele 
on meisterduste telk Meeksi oja ääres ning kogu päeva vältel on avatud palju 
erinevaid töötubasid. Õhtul on kontsert ansambliga Triskele. www.vastseliina.ee/
linnus

• 28. juulil kae laadakaupa Mooste mõisa suures hoovis Põlvamaal, kus toimub 
lina- ja käsitöölaat. www.moosteguesthouse.com

August Lõuna-Eestis  

• 2.-4. augustini toimub Viljandi 
lossimägedes muusikahuviliste 
kauaoodatud Rock Ramp. www.
rockramp.ee

• 2.-5. augustil toimub Haanjamaal II 
Haanimaa suidsusanna nätäl. 3. augustil 
saab Mooska saunas Eda Veeroja 
juhendamisel osa saada suitsuliha 
tegemise õpetamisest. Õhtul on 
juhtmevaba simman Haanjas. Nädala 

viimane päev on Suvetare päev, Suvetare koos Haani naiste ja meestega. Kogu pere 
traditsioonilise käsitöö päev Suurel Munamäel. www.savvusann.ee

• 2.-5. augustini kuulata puhkpille Tartus, 
kus toimub puhkpillifestival „Mürtsub 
pill”. www.potartu.ee

• 3.-4. augustini kõlavad kaunid helid 
Valgamaal – toimub Leigo Järvemuusika 
Festival. 3. augustil astuvad üles Iiris 
Vesik, Mari Boine (Norra), Siiri Sisask. 4. 
august on pühendatud maestro Neeme 
Järvi 75. juubelile. Vabas õhus saab 
nautida orelikontserti, seejärel „Kauneid 
avamänge läbi aegade“ Neeme Järvi dirigeerimisel. Õhtu lõpetuseks Beethoveni 5. 
sümfoonia, taas maestro Järvi dirigeerimisel. www.leigo.ee

• 4. augustil tuleta meelde, kuidas 
tehakse leiba ja mida üldse leib 
eestlastele tähendab. Valgamaal 
Sangastes toimub nimelt Rukkifestival 
2012. Kavas V Rukkihundi Rahvajooks, 
leiva- ja leivakõrvase ning käsitöö laat, 
rukkitoitude konkurss, Valgamaa parima 
koduleiva konkurss ja palju muud 
põnevat. www.rukkimaja.ee

• 4. augustil saavad kõik kalasõbrad 
VIII Kalevipoja Kala- ja Veefestivalil Jõgevamaal kala maitsta. www.laadale.ee/
kalevikala/laadale.php?lk=1

II Haanimaa suidsusanna nätäl, autor Kadri Valner

VIII Kalevipoja Kala- ja Veefestival

Leigo Järvemuusika Festival



• 4. augustil leiab Setomaal Värska laululava juures aset setode suursündmus XIX 
Seto Kuningriik. Päev enne, 3. augustil toimub Seto Suveülikool ja Seto Kuningriigi 
raames Latsipäiv. http://kuningriik.setomaa.ee

• 4. augustil kuula ka Jõgevamaa 
Memme-Taadi tantsu- ja laulupidu „Maa 
ja vesi“. www.kasepaa.ee

• 6.-11. augustini ole romantilises 
meeleolus armastusfilmide festivali 
tARTuFF kaasabil Tartus. www.tartuff.ee

• 7., 8., 9.,11.,12. augustil etendub 
Pühajärve ääres Poslovitsa rannas 
„Pühajärve sõda ja rahu“. www.
suveteater.ee

• 9.-11. augustil tunneta õnne sagedust 
Uue Ajastu Festivalil Põlvas. http://
uueajastufestival.ee

• 10.-12. augustini tantsi rahvusvahelises 
linetantsulaagris „Dance until You Drop 
V“ Tartumaa Tervisespordikeskuses. 
www.sakulinedance.com

• 10.-12. augustil toimub Jõgevamaal 
ka Mütofest – rännak ajas, muinasaja ja 
-jutu sisse minek. www.visitjogeva.com/mutofest-2012

• 11. augustil leiavad Tartus aset SEB 6. Tartu Rulluisumaratoni lastesõidud ning 2. 
Tartu Rulluisusprint. http://tartumaraton.ee/rulluisusprint

• 11.-12. augustil ela Eesti filmi ajaloole kaasa Jõgevamaal Palamusel, kus toimuvad 
Theodor Lutsu Filmipäevad, mida on seal tähistatud juba alates 1996. aastast. 
www.visitjogeva.com/13-1408-theodor-lutsu-filmipaevad

• 11.-12. augustil peetakse väikese 
Antsla linna tänavatel suurimat laata 
Eestis – Hauka Laata. Kahepäevane laat 
pakub laias valikus käsitöömeistrite 
valmistatut, Eesti väikeste ja suurfirmade 
toodangut ja ka kaupu piiri tagant. 
Laadamelus saadavad sind õnneloosid, 
degusteerimised, batuudid, karussell, 
ratsutamine ja lennusõidud Võrumaa 
kohal. Laada õhtul toimub Antsla 
lauluväljakul hoogne autode mõlkimise 

võistlus – Romuralli ning rallile järgnev pidu koos Eesti popimate bändide 
saatel. www.antslatu.ee

• 12. augustil pane rulluisud alla ja mine SEB 6. Tartu Rulluisumaratonile! www.
tartumaraton.ee/seb-6-tartu-rulluisumaraton

Armastusfilmide festival tARTuFF

Uue Ajastu Festival, autor Marek Mengel

Armastusfilmide festival tARTuFF



• 16.-19. augustil toimub Põlvamaal 
ökofestival „Põlvamaa – rohelisem 
elu“. Toimuvad töötoad, seminarid, 
loodusretked üle maakonna. www.
ecofest.ee

• 17. augustil saab juba 8. korda nautida 
muusikat ja küünaldesäras Lasva järve 
– toimub Lasva järve tulemuusika. 
Suvekontserdiga esinevad ooperilauljad 
Janari Jorro ja Aita Kaaver. Põlevate 

küünaldega kaunistatud Eesti rahvussümbol kaheksakand libistatakse järvele 
kontserdi ajal. Kontserdi lõpetab ilutulestik, kontsert on tasuta. www.lasva.ee

• 17.-18. augustil mine Valga 
Militaarajaloo festivalile Valga linnas. 
Festival eristub oma ainulaadse 
programmiga: tutvustatakse 
jõustruktuure, toimub sõjameeste 
marss, lavastatakse näidislahinguid, 
muuseumides on erinevad militaariaga 
seotud näitused, toimuvad vanavaralaat 
ja kontserdid, osalevad sõja-ajaloo 
klubid erinevatest riikidest. Tegevust ja 
osalemisröömu jätkub kõigile. Tule ise, 
võta pere ja sõbrad kaasa. www.isamaalinemuuseum.ee

• 17.-19. augustini saavad USA autod juba 12. korda kokku sündmusel Power 
Camp, mis toimub Otepääl. www.powercamp.ee

• 18. augustil on Setomaal Obinitsas “Paasavolle”.

• 18.-21. augustil peab Võru linn oma 228. sünnipäeva. Linna sünnipäevapidustused 
on täis muusikat ja kunsti. Visuaalaktsioon toob Võru linna noori kunstnikke, haarab 
linnaelanikke ja külalisi, loob neljaks päevaks ühise peotunde ning aitab võrukaid 
näha end kõrvalseisja pilgu läbi. www.voru.ee

• 19. augustil toimub Setomaal Obinitsa 
küla suurim kirikupüha, paasapäev, mis 
lõpeb suure peoga Seto seltsimaja õuel. 
Järgmisel päeval toimub kirmask Lepa 
külas.

• 20. augustil leiab taas aset Mulgi 
Rattaralli. www.rattaklubi.ee

• 25. augustil lõpetab Võrumaa suve 
Vastseliina Piiskopilinnuse varemetes 

Tulede öö, kus kontserdiga küünalde ja tõrvikute saatel esineb Siiri Sisask. www.
vastseliina.ee/linnus

Lasva järve tulemuusika, autor Piret Jõul

Valga Militaarajaloo Festival

Tulede öö



• 25. augustil mine oma sibula- ja 
kalavarusid täiendama Lüübnitsa 
sibula- ja kalalaadale Põlvamaal. 
Laadakülalistele toimub kalapiruka 
konkurss, suurema sibula valimine ja 
fotokonkurss „Kaluripere tegemised“. 
Saab vaadata fotonäitust „Kaluriküla 
Lüübnitsa“, puukujude valmistamist, 
sepiste tegemist ja kas on võimalek 
püüda kala ainult käega. www.setomaa.
ee

• 25. augustil saad küüslauku varuda Jõgeva linnas toimuval V Küüslaulufestivalil. 
www.meelejahutaja.ee

• 25. augustil Muinastulede öö Missos ja Värska Sanatooriumi rannas. www.
setomaa.ee

• 30. augustist 1. septembrini mine kindla peale Tartusse nüüdiskunstifestivalile 
„ART IST KUKU NU UT”. www.artistkukunuut.org

Midagi erilist 

• Valga turismiinfokeskus tähistas 
8. juunil oma 15. sünnipäeva. Nagu 
sünnipäeval tavaks, pakuti külalistele 
kringlit ja kohvi. Palju õnne!

• Juunis avati Otepää vee- ja lumelaua 
park, kus talvel saab sõita lumelaua, 
freestyle suuskadega ja snowtube’iga. 
9,85 m kõrgusel asuv veokaabel 
annab sõitjatele võimaluse sooritada 
kõrgemaid ja efektsemaid hüppeid ning trikke. Park asub Ansomäe Puhkealal, kus 
saab telkida ja haagissuvilatega parkida. www.snowandwake.com

• 20. juunil avati Tartus seikluspark, 
kus taeva ja maa vahele turnimiseks 
on rajatud 50 erinevat mängu. 
Seiklushuvilistele on paigaldatud 4 m 
kõrgusele puude vahele nii trikiratas kui 
ka lumelaud, mille kõrval ei kahvatu ka 
teised põnevad elemendid. Närvikõdi 
on garanteeritud radasid lõpetavast 
õhusõidust, mis kujutab endast 
300meetrilist trossilaskumist ühest oru 
otsast teise. Ära ei ole unustatud ka 

väikeseid pargi külastajaid, kelle jaoks on loodud eraldi ala. Neile on seiklemiseks 
erirajad 15 mänguga ja kaks pikka trossilaskumist. Seikluspark on avatud iga päev 
kl 10-20 terve suve jooksul. http://tartuseikluspark.ee

V Küüslaugufestival

Tartus avati seikluspark

Otepääl avati vee- ja lumelauapark



• 22. juunil avas uksed Põlva 
maakonna turismiinfot jagav Räpina 
Turismiinfokeskus. Räpina TIK 
tegutseb haldushoone I korrusel, TIKi 
haldajaks on Räpina Vallavalitsus. TIKi 
ülesandeks on koguda, korrastada, 
talletada andmebaasides ning jagada 
tasuta informatsiooni külalistele 
Põlva maakonna turismiobjektide, 
vaatamisvääruste, majutusettevõtete, 
toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse 

veetmise võimaluste, kultuuri- ja spordisündmuste, giiditeenuse osutajate ja 
transpordivõimaluste kohta ning koostada selleks vajalikke infomaterjale. Räpina 
TIK on avatud suvehooajal E-R kl 12-17 ja L-P kl 11-16, talvehooajal E-R kl 12-17.

• Antoniuse õues algas muusikasuvi! Alates 21. juunist astuvad igal neljapäevaõhtul 
Antoniuse suveõue (Lutsu 5) lavalaudadel üles Eesti parimad muusikud. Kuulda saab 
nii džässi, folki, eri rahvaste stiilinäiteid kui ka klassikalist muusikat. Muusikasuvi 
kestab 23. augustini ja publikuni jõuab 10 kontserti. Antoniuse õue perenaise 
Auli Solo sõnul toimub selline kontserdisari Antoniuse õues esimest korda, kuid 
loodetavasti saab sellest traditsioon ja Tartu suve osa ka järgnevatel aastatel. 
Antoniuse suveõues pakub söögi- ja joogipoolist tartlaste seas populaarsust 
kogunud maitseelamuse koda. Pileteid saab eelnevalt osta Piletimaailmast ja 
Piletilevist, aga ka kohapeal tund enne algust. Vihma korral toimuvad kontserdid 
Teatri Kodus (Lutsu tn 2). www.facebook.com/muusikasuvi

• Viljandis avati Eesti esimene automaathostel nimega Just Rest. Hostelis on 26 
tuba, kus saab ööbida nii üksi kui koos sõpradega. Hostelisse saab registreeruda 
kodulehel või hosteli iseteenindusautomaadis. www.justrest.eu

• 20. juulil saab Tartust üheks päevaks 
Füüsikapealinn. Rahvusvahelise füüsika- 
olümpiaadi IPhO2012 raames kuulu-
tatakse Tartu maailma füüsika-
pealinnaks ning linnas võib kohata 
praegusi tulevasi Nobeli preemia 
laureaate. Linnapeale annavad füüsika-
pealinna sümboolsed regaalid üle IPhO 
president ja IPhO2012 peakülaline, 
Nobeli preemia laureaat Sir Harold 
Kroto. Päeva programmis on avalikud 
teaduse populariseerimise üritused, Toomemäel avatakse hansapäevade 
Teaduslinn, toimub maailma tippülikoolide karjäärimess, teaduslinnas on 
eksponeeritud IPhO2012 osalevate õpilaste posterettekanded või leiutised jms. 
Õhtul peab Sir Kroto olümpiaadil osalejatele akadeemilise loengu, sellele järgneb 
Tartu linnapea vastuvõtt. www.ipho2012.ee/ipho2012eestis

• Juulis avatakse Tartumaal Jääajakeskus, mis on unikaalne keskkonnaharidus- 
ja külastuskeskus, mis pakub tõelise elamuse ehedast Eestimaa loodusest, 
pärandkultuurist ja keskkonnatemaatikast läbi jääaja hariv-meelelahutusliku 
lahtimõtestamise. www.jääajakeskus.ee

Avati Põlva maakonna infot jagav Räpina TIK

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad IPhO2012



• Lõuna-Eesti Maalesõidud ootavad huvilisi 8. juulil ja 25. augustil! 8. juulil 
külastatakse Setomaad, kus esimene kohtumine toimub Vahtraoru talu Hüdsi 
Silveriga. Vana Jüri Seebikojas tehtud setopärast seepi saab loomulikult kaasa osta. 
Seto Talumuuseumis tutvume siinse rahva kommete, ajaloo ja inimestega. Keha 
kinnitame Tsäimajas. Enne etendust on väike laat üles seatud, uudistame sealgi. 
Kell 14.00 algab Peko etendus ja kestab oma kolm tundi. Kogenud giidiks on Helen 
Külvik. Pilet täiskasvanule 40 €, õpilasele 34 € ning lapsele 30 €. Hind sisaldab Peko 
etenduse piletit. 25. augustil aga sõidame Peipsiveere äärde. Peipsiveere reis viib 
meid kokku vanausuliste kultuuriga. Sibulakasvatus, Peipsi järv ning Kallaste mee- 
ja sibulalaat saavad sel päeval nähtud. Vanausuliste elu-oluga tutvume Varnja 
kirikus, Kolkja muuseumis ja ridakülades. Mee- ja sibulalaadal jääb aega head ja 
paremat mekkida ning keha kinnitada igal ühel oma äranägemise järgi. Tagasiteel 
külastatakse piirkonna pärli, Alatskivi lossi, kus sel kevadel avati vahakujude 
muuseum mõisa ajal elanud inimestest. Pilet täiskasvanule 25 €, õpilasele 19 
€ ja lapsele 12 €. Säravaks giidiks Peipsiveeres on Triinu Akkermann. Info: 5566 
5131. Kõik väljasõidud on Lõunakeskuse bussiparklast 5. sissepääsu juurest. Piletid 
müügil Lõunakeskuse Infolauas. 

Reisime ja võtame eeskuju

Reisime

• 16.-17. juunil jagas Võrumaa 
Turismiinfokeskus oma uue infotelgiga 
turismiinfot Vastseliina Maarahva 
Laadal. Laupäev laadal oli päikseline 
ja rahvarohke ning külastajaid käis 
turismiinfo telgis kogu pika päeva. Sel 
korral võeti jagamiseks kaasa lisaks 
Võrumaa Suve ajalehele ja Eestimaa 
üldmaterjalidele teiste Eestimaa 

maakondade trükiseid ning need said väga hea vastuvõtu osaliseks ehk siis õhtuks 
otsaJ. Palju toredaid külastajaid kogu Eestimaale!

Eeskujuks

• Võrumaa Külastusmäng 2012 kutsub 
taas fotojahile: Kõik Võrumaale 
loodusesse! Võrumaa loodus on 
eriline – siin asuvad paljud Eestimaa 
loodusrekordid – kõrgeim mägi, 
sügavaim järv ja org, jämedaim tamm 
ja kõrgeim kadakas, lisaks on Võrumaal 
palju matka- ja loodusradasid. Sel 
aastal kutsume külastajaid Võrumaa 
loodusesse, saate osa rabade vaikusest, 
järvede puhtusest, puude võimsusest, 
näete putukaid, linde ja loomi. Võrumaa külastusmängu väljakutseks on fotojaht: 
leia üles ja pildista vähemalt 5 Võrumaal asuvat Eestimaa loodusrekordit ning 

Võrumaa TIK Vastseliina Maarahva Laadal

Kirikumäe matkarajal, autor Uuno Ruus



jäädvusta matkamisel toredad hetked 5 erineval matkarajal Võrumaal! Saada meile 
ka oma lemmikkoha, erilisema detaili, stiilseima ürituse või põnevaima tegevuse 
foto. Külastusmäng kestab 15.06-15.10.2012. Mängu tingimused ja auhinnad: 
www.visitvoru.ee/vorumaa-kulastusmang-2012-koik-vorumaale-loodusesse/. 
Mängu korraldavad MTÜ Võrumaa Turismiliit ja SA Võrumaa Arenguagentuur.

Teeme projekte

• Peipsimaa Turism MTÜ on avanud 
ühtse Peipsimaa veebi www.visitpeipsi.
com. Veeb on veel arenemisjärgus, ent 
esmase turismiinfo saab sealt juba iga 
Peipsimaast huvitatu. Veebi rahastas 
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate 
Kogu läbi Kalandusfondi. Tehniline 
lahendus Altex Marketing ja Wiseman. 

• Juulikuu alguses ilmub Peipsimaa 
maineraamat, mille teksti kirjutas Juhani 
Püttsepp, pildid tegi Ingmar Muusikus. 
Tõlked vene keelde tegi Olga Einasto ja 
inglise keelde Mall Tamm. Väljaandja 
Peipsimaa Turism MTÜ koos Tartumaa 
Arendusseltsiga. Pilt: peipsimaa.logo.
jpg, allkiri: MTÜ Peipsimaa Turism

• Juulikuu esimestel päevadel näeb 
trükivalgust ka Peipsimaa kaart 
(mõõtkavas 1:185 000) koostöös 
Regioga, mille trükiarv on kogunisti 20 
000 eksemplari. Seega – avasta oma 
Peipsimaa! Kogu turismiinfo on kaardil 
kenasti kirjas, huviväärsuste juures ka GPS 
koordinaadid ja paljudel juhtudel kuuleb 
kohatutvustusi 
telefonitsi – 
ka selle 

info viited leiad kaardilt. Kaardi väljaandmist 
toetasid kohalikud leader-tegevusgrupid, teksti 
koostas Kaja Allilender, inglise keelde pani Tiina 
Peil. Pilt: peipsi.kolkja2011.Andresen, allkiri: 
Kolkja 2011. Autor: Andresen

• Mitme aasta järel anti Põlvamaal erinevate 
organisatsioonide koostöös ja rahastusel välja 
turismikaart maakonna vaatamisväärsuste ning 
turismiettevõtete infoga. Kaardi tiraaž on 10 000 

MTÜ Peipsimaa Turism

Kolkja 2011. Autor: Andresen

Põlvamaa. Rohelisem elu



eksemplari ja see on kättesaadav maakonna muuseumites, turismiinfopunktides 
ja turismiettevõtetes. Pilt: põlva.jpg, allkiri: Põlvamaa. Rohelisem elu

• Et suvine aeg on kiire ja toimetusterohke, siis võttis Setomaa Turism naiskonda 
appi särasilmse kolleegi Piret Lippu, kelle juured on Mikitamäe vallas. Setomaa 
Turismi tegemistes on ta abiks juunist kuni turismihooaja lõpuni. Lisaks annavad 
setokad kõigile oma külalistele teada, et Setomaa turismiinfopunkt asub Värskas 
veidi suuremas toas (maja ja korrus on samad).

Et veebileht ei saaks takistuseks

Rubriigis turismiettevõtjaile räägib endine turismiettevõtja, nüüd internetiturunduse 
koolitaja Marko Siller sellest, kuidas enda teenuseid-tooteid võimalikult hästi 
turundada. Seekord kirjutab Marko sellest, kuidas hinnata, kas kodulehel tehtud 
pingutused ka vilja kannavad. Rubriigi aluseks on tema blogi www.eturism.ee. 

Kuigi veebileht on tihti vaid üks 
vahend ettevõtte internetiturunduse 
tööriistakastis, on see enamasti keskse 
tähtsusega. Sa võid küll pakkuda eriti 
lahedaid turismiteenuseid ja olla muidu 
pädev internetiturundaja, ent kui 
ettevõtte koduleht ei kõlba kuhugile, siis 
pole sellest mingit kasu. 

Ühe reisiettevõtja või majutusteenuse 
pakkuja veebileht ei peagi olema midagi 

ennenägematut ja hirmkalli raha eest disainitut. Sait, mis on lihtsalt meeldiv, viisaks 
ning ei riiva silma, on juba väga hea.

Oluline, et seda oleks lihtne kasutada. Lihtsalt, ära pane veebilehe külastajat 
mõtlema! Tee kõik selleks, et inimene ei satuks segadusse ja asjad toimiksid sedasi 
nagu ta seda eeldab. Ei saa öelda, et mõni asi veebilehel oleks „õige“ või „vale“. Kõik 
on suhteline ja sõltub kontekstist. Tähtis on teada, „mis töötab“ ja „mis ei tööta.“ 
Seda saad sa teada ainult test-kasutajaid jälgides.

Mõtle ka sellele, et ettevõtte veebilehele jõudes peab inimene mõne sekundi jooksul 
aru saama, mis lehel ta viibib, kuidas see tema jaoks kasulik on, mida ta seal täpselt 
teha saab ning mis takistab teda mõne konkurendi juurde minemast. Ülioluline, et 
annad talle need vastused kiirelt ja kohe.

Usaldus = kvaliteet
Meeldiv välimus ning mugavus tekitavad külastajas usaldust. Üleüldse peab kogu 
veebileht mõjuma usaldusväärsena. Kodulehti, mis pakuvad näiteks puhkusereise 
või majutust, on lihtsalt sedavõrd palju. Kuidagi peab nende seast välja paistma. 
Inimesed valivad ikka selle, kes neile kindla valikuna tundub.

Usalduse loomisele aitab kindlasti kaasa kliendiarvamuste ja -kogemuste jagamine 
(pildi ja inimese nimega!). Ettevõttest kirjutati meedias? Too see välja! Omad mingil 
alal arvestatavat kogemust – taaskord, märgi see ära koos kinnitavate faktidega. 



Kontaktide leheküljel too välja inimeste nimed, pildid ja võimalusel ka lühike 
mitteametlik iseloomustus. Väldi anonüümsust, suhtle kui inimene inimesega. Näita 
läbivalt oma valmisolekut kliendiga suhtlemiseks.

Foto ja video kasutamine ühe turismiettevõtte veebilehel on minu meelest lausa 
kohustuslik. Pelgalt sõnade kaudu võimalikku elamust edasi anda on võimatu. 
Pildimaterjal aitab seda juba ilmestada, ent video vastu ei saa miski. Tänapäeval ei pea 
omama profivarustust – korraliku video tegemine on lihtne. Videod sihtkohtadest, 
aktiivsetest tegevustest, ruumi atmosfäärist või peakoka soovitustest on vaid üksikud 
võimalused.

Tühi kott ei seisa püsti
Niisamuti ei ole mitte mingit kasu visuaalselt 
ilusast, ent sisutühjast veebilehest. Kindlasti 
väldi pikka ja ilusat sissejuhatavat juttu, aga ära 
koonerda pakette ja teenuseid kirjeldades. 
Mida kallim ja keerulisem kaup, seda rohkem 
on inimene valmis lugema. 

Siiski pea silmas, et internetis liikudes on meil 
kõigil alati kiire. Seetõttu me tavaliselt tervet 
teksti ei loegi, vaid laseme sellest silmadega üle. 
Kui aga jutus on selgelt näha need märksõnad, 
mis potentsiaalset klienti antud teenuse juures 
huvitavad, siis leiab ta need üles ja mure lahendatud. 
Loetelud, lühikesed lõigud, rasvane kiri ja vahepealkirjad aitavad.

Ja kiire elu tõttu ei huvita inimesi ka vaid ilu eesmärgil loodud avalehed. Uhkete 
animeeritud efektide ja muusikaga lehed avanevad kaua ning kuna seal vajalikku sisu 
ei ole, siis ei ole sel külastaja jaoks erilist tähtsust. Hoia kokku enda ressursse ja teiste 
aega ning loobu sellest.

See kõik on vähim, mida oma veebilehe juures tegema peaks. Põhjalikke IT-oskusi 
see ei nõua. Kui asja siiski ise ette ei võta, oskad vähemalt oma kodulehe tegijale 
öelda, mida teha.

Veebilehtede kasutajamugavuse spetsialist Steve Krug on öelnud: „Suurepärase 
veebilehe ülesehitamine on tohutu väljakutse ning igaüks, kes sellega isegi 50% osas 
“õigesti” hakkama saab, väärib mu imetlust.“

Muide, kogu ülaltoodu juures peab üks korralik veebileht olema ka hästi leitav – 
veider oleks oma suurepärase veebilehega lihtsalt oodata ning külastajaid ja edu 
loota. Otsingumootorid, sotsiaalmeedia, võrgustikud ja internetireklaam mängivad 
rolli.



Lõuna-Eesti toidunurk

RSee rubriik valmib koostöös MTÜga Maitsev Lõuna-Eesti ja siit saad sa endale 
häid retsepte toitudest, mis Lõuna-Eestile iseloomulikud. Seekord pakume sulle 
vutimunabiskviiti mustikatega. Mmm...! Põhitooraine alati saadaval Lõunakeskuse 
Taluturul. Head isu!

Kihiline kiire magustoit suvelauale

Osta Nopri talu vaniljekreem, heledaid 
ja tumedaid küpsiseid ning suvemarju. 
Leia üks kena potsakas pokaal. Alusta 
täitmist vaniljekreemi kihiga, seejärel 
kihiti küpsiseid ja ikka kreemi vahele ning 
lõpuks maitsvad marjad peale. 

Loodusretkel Võrtsjärve ääres

Kuula, kuidas konnad krooksuvad ja pardid sahistavad pilliroos! Vaata, milline 
kaunis loodus sind ümbritseb! Maitse, mis kalurid sulle püüavad! Võrtsjärv haarab 
kõiki meeli ning laseb sul osa saada loodusest, mis lummab. Võrtsjärve ümbrus on 
mitmekülgne ja huvitav, kuid selle avastamiseks on hea üht-teist teada. Järgnevas 
loos tutvustamegi põnevaid paiku Võrtsjärve ääres ning tunnustatud giid Annereet 
Paatsi jagab kasulikke õpetussõnu looduses liikumiseks. 

Külastajale, kes ei ole seni looduses liikumist harrastanud, soovitab Annereet Paatsi 
sellega alustada ettevaatlikult ning 
tasapisi: „Esimesed retked peaksid olema 
turvalised ja jõukohased, hea juhendajaga, 
kes õpetab märkama ja tähele panema, 
räägib lihtsalt ja arusaadavalt“. Üheks 
selliseks võimaluseks loodusesõbrale, kes 
eelistab kindlat päevaplaani ja võimalust 
avastada Võrtsjärve koos giidiga, pakub 
Võrtsjärve Sihtasutus välja mitmeid 
erinevaid pakette – kalepurjeka rent, 
kanuumatkad, purjetamine, fotojaht, 
gepsimine (orienteerumismäng GPS-

seadmega), meeskonnamängud, ratsutamine ning eri vaatamisväärsuste külastamine. 
Vaata Võrtsjärve, Kuula Võrtsjärve ja Maitse Võrtsjärve on põnevad mitmepäevased 
paketid, kus tutvutakse Võrtsjärvega nii veel kui maismaal. 

Foto: Inge Lään



Kui mõne paketi raames on Võrtsjärvele juba esimene ring peale tehtud, soovitame 
asuda iseseisvalt avastusretkele. Võrtsjärv kutsub endaga lähemalt tuttavaks saama 
ning ise looduses liikudes võib saada nii mõnegi põneva elamuse osaks. Eelnevalt 
tasub varuda parajalt aega ning külastada Võrtsjärve Külastuskeskust, et seada 
paika loodusretke marsruut. Looduses liikumisel on heaks abimeheks kaart või 
navigatsiooniseade, kuid ära eksides ole mureta – Võrtsjärve inimesed on sõbralikud 
ning juhatavad sind kindlasti õigele teele! Lisaks soovitab Annereet Paatsi kaasa võtta 
veel laetud mobiiltelefoni, vihmakindlalt pakitud tikud või tuleraua, noa ja natukene 
magusat. 

Võrtsjärvele tiiru peale tegemine on 
võimalik nii maad kui ka vett mööda. Kui 
endal paati ei ole, saad lõbu- või huvisõitu 
teha näiteks kalepurjeka „Paulaga“, 
kus kogenud kapten võib rääkida nii 
purjetamisest kui ka kalapüügikunstist 
ning teha peatusi väikestes sadamates 
ümber järve. Üheks põnevaks 
peatuspaigaks on Tondisaar, kus saad 
nautida kalamehelikku söömaaega või 
saada osa augustis toimuvast Võrtsjärve 
simmanist. 

Lisaks tasub võtta ette retk ümber järve. Annereet Paatsi õpetab, et looduses liikujal 
tuleb arvestada loodusega ning riietuda sobilikult, sulanduda loodusesse ja toimida 
loodusega kooskõlas. Esimest korda matkale minnes alusta mõõdukalt ning vali 
matkarajad vastavalt oma vastupidavusele. Näiteks RMK Tamme paljandi õpperada, 
kus saad näha liivakivipaljandit, tutvuda piirkonna elustiku ning Võrtsjärvega. Umbes 
2 km pikkusele matkarajale on paigaldatud kokku 10 infotahvlit, mis võimaldavad 
saada Võrtsjärve-äärse looduse kohta huvipakkuvat teavet. 

Õpperadadel on kõige lihtsam liikuda jalgsi, 
kuid mujal peaks liikumisvahendi valima 
igaüks vastavalt oma jõule. Annereet 
Paatsi, kes on ka jalgrattamatkajuht, 
soovitab Võrtsjärve piirkonnas ringi 
liikuda just rattaga, et nautida tuult, 
päikest ja vihma, kruusateede tolmu ja 
niitude lõhna jalgrattasadulast. Huviline 
võib osa võtta igal aastal toimuvast 
rattamatkast Võrtsjärve ääres või läbida 
märgistatud marsruudi endale sobival 
ajal. 

Jalgsi või rattal matkamise vahepeal tasub kindlasti proovida kanuumatka, kalapüüki, 
purjetamist, veesuuskadega sõitmist ja ratsutamist ning nautida looduskauneid 
vaatamisväärsusi. Rõngu aleviku lähedal on näiteks Lossimägi, kus asus Rõngu 
vasallilinnus. Lossimäe varemeid, mis konserveeriti 2009. aastal, võib aga näha siiani 
ning seda ümbritseb kena park võimsate tammede, lehiste ja teiste põlispuudega. 
Sarnane muistne paik on ka Vooremäe linnamägi, kust avaneb hea vaade Võrtsjärve 
lõunatipule. Valma Puhkelaagri Seikluspargis saavad julgemad loodust ka hoopis 
ekstreemsemalt nautida.

Foto: M.Paulus

Foto: M.Paulus



Loodusretkel on loomulikult tähtis osa 
ka looduse tundmaõppimisel. Võrtsjärve 
ümbrus on rikas mitmete linnuliikide 
poolest, näiteks võib Tarvastu Poldri 
puhkealal näha kevadel kuldnokkade, 
kiivitajate ja mitmete veelindude parvi 
õhku tõusmas. Poldri puhkeala vaatetorni 
tasub minna nii linnuvaatlejatel kui ka 
möödujatel. Suur linnurikkus üllatab 
ka Valguta Poldrialal, kus võib kohata 
laukhanesid, hall- ja hõbehaigruid ning 

luiki. Üsna tavaline nähtus on julged toonekured tee ääres või põldudel, kes ei pelga 
loodushuvilist vaatlejat, vaid lasevad oma toimetusi jälgida. 

Väikese rabajärve – Mustjärve – ääres 
võib näha kopra tegutsemisjälgi ning 
korjata rabamurakaid, jõhvikaid, pohli, 
mustikaid ja seeni. Samuti on lähedal 
asuv Marjasoo talu spetsialiseerunud 
metsmarjade kasvatusele. Kui matkates 
kõht päris tühjaks läheb, tasub Võrtsjärve 
ääres käies kindlasti tähele panna ka 
silte kirjaga: „Suitsukala“, kus kohalikud 
kalamehed jagavad oma värskelt püütud 
saaki hea meelega ka külastajatega.

Kauneid hetki Võrtsjärve ääres on Annereet Paatsi kogenud palju: „Luigepaar 
talvise Mustjärve sügavpruunil avaveel õhtupäikeses, vesiroosiõievaip Väike-Emajõe 
suudmeala lahesoppides, kotkapaar sini-sinises suvetaevas, roolindude soololaulud 
suveõhtus,“ loetleb ta eredamaid kogemusi. Looduses viibimise ja tule tegemise 
kohta on aga mitmeid piiranguid, mistõttu on kindlam valida selleks ettenähtud 
kohad. Telkimine on üheks heaks võimaluseks nautida loodust otse selle keskel. 
Võrtsjärve ääres on mitmeid telkimis- ja puhkealasid, näiteks Valma, Poldri, Pikasilla, 
Vooremäe, Vehendi ja Jõesuu puhkeala. Vehendi Puhkekeskuse juures asub ka 
Neitsikivi rändrahn ja astmeline järvekallas nimega Trepimäe. Vehendi küla ise on 
ümbritsetud männikutest, kuhu mustika ja seenerohkus meelitab inimesi sinna ikka 
ja jälle tagasi nii kaugelt kui ka lähedalt.

Võrtsjärve loodus on ehe, puhas ning põnev, mis muudab sealses looduses viibimise 
väga meeldivaks. Avastamist ootavad väikesed metsarajad, kaldaäärsed paigad ja 
puhkealad, külad sõbralike inimeste ning loodus oma kaunite vaadete ja liigirikkusega. 
Annereet Paatsi sõnul teeb looduses liikumise kõige nauditavamaks just loodus ise. 
Tule ja naudi sinagi Võrtsjärve loodust!

www.vortsjarv.ee 

Foto: M.Paulus
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Piusa liivakivikoopad tõmbavad ligi nii inimesi kui nahkhiiri

Lõuna-Eesti külastajate jaoks on justkui kohustuslikuks vaatamisväärsuseks kujunenud 
Põlvamaal Valga-Petseri raudtee ääres asuvad Piusa liivakivikoopad. See maa-
alune võlvikujuliste lagede ja liivakivist sammastega käikude süsteem on jõudnud 
käimasoleva Eesti ime 2012 konkursil seitsme erilisema tunnusmärgi hulka, mida 
avastamata pole võimalik tänapäeva Eestist tervikpilti saada. Paremad võimalused 
koobaste tutvustamiseks on nüüdseks loodud Piusa Koobaste Külastuskeskuse 
avamisega.

Suursuguse Piusa allilma tekkeloost

Piusa liivakivikoopad asuvad Orava vallas 
Piusa ürgoru veerus Piusa raudteejaama 
vahetus läheduses. Kõigepealt hakkas 
Piusal liiva kaevandama aktsiaselts 
„Kips“. Töö toimus kaevanduses labida, 
kirka ja inimjõu baasil kuni 1927. aastani, 
mil töösse rakendati hobused. Kui 1930. 
aastal avati kolmas kaevanduskäik, ehitati 
raudtee kaevanduse eest kuni suure 

raudteeni ning mõne aasta pärast jõudis raudtee kaevurite õnnistuseks lõpuks ka 
otse kaevanduskäiku. Allmaa kaevandusviisil kaevandati Piusa maardlas klaasliiva 
kokku viiel kaeveväljal. Alates läänest ida poole nimetatakse Piusa kaevevälju 
järgmiste ilmestavate nimedega: Hea koobas (0,6ha), Rebasekoobas (0,1ha), 
Mõrsjamäekoobas (0,3ha), Muuseumikoobas (0,4ha) ja Suur koobas (4,3ha). Neist 
Muuseumikoopa vahetus läheduses asubki tänapäeval külastuskeskus.

Alates 1966. aastast töö koobastes lõppes, muudeti kaevandustehnoloogiaid ja mindi 
üle lahtistes karjäärides kaevandamisele. Esialgu jäid aga maa-alused transporditeed 
toimima kuni 1976. aastani, kui liiva hakati raudteejaama viima veoautodega.

Hiiglaslik sammassaal 
kui nahkhiirte kodu

Lisaks tuhandetele inimestele meelitavad 
Piusa koopad ka tuhandeid nahkhiiri. 
Nimelt on koobastikul väga oluline 
liigikaitseline funktsioon - Piusa koobastes 
asub Ida-Euroopa suurim nahkhiirte 
talvituskoloonia. Seal talvituvad 
nahkhiired avastati 1948. aastal. Nende 
arvukus suurenes pidevalt, mistõttu 
1981.aastal võeti koopad ka kaitse alla. 

Püsiv temperatuur ja niiskus, vaikus 
ning pimedus on nahkhiirtele taganud 
soodsad tingimused juba pikka aega. 
Suurte talvituskolooniate kujunemisel 
on olulised veel koopa ja selle avade 
mõõtmed, pragude olemasolu koobastes 



ning ümbritseva maastiku iseloom. Piusa koobastest on leitud kõik Eestis talvituvad 
liigid (kokku seitse), kellest kaks on väga haruldased – Habelendlane ja Nattereri 
lendlane. Praegu on Piusal loendatud üle 3000 isendi viiest liigist. Kuna talvituvate 
nahkhiirte arvukus ja heaolu on otseselt seotud intensiivistunud külastatavusega, siis 
uudistajaid enam kõikjale koobastes ligi ei pääse. 

Rohelisema elu eeskuju - Piusa Koobaste 
Külastuskeskus

„6-7 aastat tagasi tehti tolleaegse Orava 
vallavanema Aare Mällo eestvedamisel 
turistide seas küsitlus saamaks teada, 
mida inimesed Piusal kõige rohkem 
vajavad. Korraldati ka seminare, 
kus arutati Piusa Koobaste tuleviku 
üle ning sealt hakkaski pall tasapisi 
veerema“, võtab juhataja Raina Hani 
külastuskeskuse algusfaasi lühidalt kokku. 
Kuigi 2006. aastal suleti Piusa koopad 
enne külastushooaja algust varinguohu 
tõttu, alustati juba 2007. a kevadel 
Muuseumikoopas kindlustustöödega. 
Selle käigus suleti varem sissepääsudena 
kasutuses olnud koopaavad (nahkhiirte 
lennuavad jäeti siiski alles) ning koopa 
vaatlemiseks rajati Muuseumikoopa 
ette kinnine vaateplatvorm. Ohutuks ringkäiguks muudeti koopasse sisenemine 
paari samba ulatuses ning kaugema võlvistiku imetlemiseks paigaldati koopasse 
spetsiaalne valgustussüsteem. 

„2010. aasta sügisel avatud 
külastuskeskus on eeskujuks teistele 
turismiobjektidele oma taastuva energia 
kasutamisega hoone ülevalpidamisel. 
Lisaks võimele looduskaitse all olevaid 
koopaid külastajatele demonstreerida 
ning keskuse sobivusele keskkonda, 
on rajatis tähelepanuväärne säästliku 
energia kasutamise poolest. Nii on hoone 
energiaallikaks valitud teraviljajäätmetel 
(kaeral) töötav 60 kW-ne katel, lisaks 
päikesekollektorid sooja vee saamiseks 
jms,“ põhjendab Raina 2011. aastal 
külastuskeskuse tunnustamist Põlvamaa 
„Aasta Roheline Tegu“ tiitliga.

Uus külastuskeskus on saanud sooja 
vastuvõtu osaliseks ning juba eelmisel 
aastal külastas seda oodatust rohkem 
turiste. Perenaine Raina tõdeb, et 

peamised külastajad on seni olnud eestlased, eelkõige pered, kuid uuel hooajal 
loodetakse välisturistide osakaalu suurenemist. „Viimasel ajal on meid kajastatud ka 
palju televisioonis, seoses rongiliikluse taastamisega Piusale“. Nimelt on alates mai 
lõpust võimalik suisa igapäevaselt rongiga otse Piusale sõita. 



Atraktiivne loodushariduslik tegevustepagas

Põhjalikumaid teadmisi Piusa koobaste tekkeloost ja piirkonna kaitsealustest liikidest 
pakuvad külastuskeskuses filmid ning giidiga ekskursioonid. Loomulikult on avatud 
muuseum, saab lähemat tutvust teha liivadega ning uurida nii tavapärast klaasi kui 
ka eriskummalist meteoriidiklaasi. Iseseisvaks avastamiseks on külastuskeskuses 
loodud mitmeid kaasaegseid lahendusi. Põnevatest atraktsioonidest tõstab Raina 
esile koobaste 3D-arvutimudeli, mille abil saab virtuaalselt seigelda Muuseumikoopa 
teiselpool piirdeid jääval alal ning otsida seal asuvaid altareid. Eksponaatidest ollakse 
uhked veel kaevurile kuulunud kiivri ja lambi ning AHHAA keskuse poolt tehtud 
liivapendli ja vagoneti üle.

Populaarseks on osutunud külastus-
keskuse seminariruumide rentimine. 
Omapärases 50-kohalises seminarisaalis 
on võimalik korraldada ka kinoseansse. 
Isetegemiserõõme nauditakse Piusal 
töötubades, kus õpetatakse looduslikest 
materjalidest meisterdamist, pakutrükki, 
viltimist, kivi- ja portselanimaalimist. 
Näiteks võib ilusaks meeneks teha oma 
Piusa liivapudeli.

Palju huvitavat pakub rändajaile muidugi 
ka Piusa koobaste ümbrus, mille 
avastamiseks on sealsel looduskaitsealal 
loodud 1,4 km pikkune matkarada. 
Loodusväärtuste tutvustamiseks on 
teekond varustatud kokku üheksa 
infotahvliga ning rahulikus tempos 
kulgemisel kulub raja läbimiseks umbes 
tunnike. Selle jooksul on külastaja 

tutvunud tüüpilise nõmmmetsakooslusega ning laadinud oma kopsud männimetsa 
värske õhuga. 

Külastuskeskuse tulevikuplaanid on perenaise sõnul seotud eelkõige ekspositsiooni 
täiendamise ja loodushariduslike õppepäevade korraldamisega Piusal. Teatavasti 
käib töö ja vile koos ning ära pole unustatud ka pidupäevi - alanud hooajal saab 90 
aastat tööstusliku kaevandamise algusest Piusal ning sellega seoses toimub seal 
augusti lõpus kaevurite päeva tähistamine.

Lisainfo: www.piusa.ee  

I feel Slovenia ehk turismiasjaliste õppereis Sloveeniasse

10.-14. juunini toimus kolme regionaalse katusorganisatsiooni ning EAS 
Turismiarenduskeskuse turismiasjalistele (kokku 18 inimest) õppereis Sloveeniasse. 
Õppereis on mitmeosalise koolitusprogrammi „Turismisihtkoha juhtimise 
arenguprogramm“ viimane moodul, sellele eelnesid mitme kuu vältel koolitused 
sihtkohapõhisest lähenemisest jms. Kohtuti erinevate tasandite esindajatega 
Ljubljanas, Bledis, Tolminis ja Kobaridis. Sellest, millised on sarnasused ja erinevused 
turismi valdkonnas, õppereisil detailsema ülevaate saimegi.



Eelinfoks: Eesti ja Sloveenia on mitmes 
mõttes sarnased – Eesti pindala on 45 
227 km², Sloveenia pindala 20 273 km²; 
Eestis on elanikke veidi alla 1,3 miljoni, 
Sloveenias veidi üle 2 miljoni; mõlemast 
sai iseseisev riik 1991. aastal. Erinev on 
aga see, et kui Eestis on pealinn see, 
kuhu tuleb enamus välisturistidest, 
siis Sloveenias külastab pealinna 10% 
välisturistidest. Samuti sõltub Eesti 

väga lennuühendustest välismaailmaga (sh naaberriigid), Sloveeniasse saab 
naaberriikidest tulla aga ka maadpidi.

11. juunil tegime kogemuste vahetamisega algust Sloveenia Turismiametis (Slovenian 
Tourism Board – STB, www.slovenia.info) Ljubljanas, kus kohtusime Polona Černič’iga 
(Head of research and development), kes andis ülevaate turismimajanduse 
hetkeolukorrast ja trendidest Sloveenias, samuti masu mõjust sellele. 2011. aastal 
oli Sloveenias rahvusvaheliste turistide rekordaasta: kasv 9% (siseturismi kasv 3,9%). 
Keskmiselt oli välisturist Sloveenias 3,7 päeva, peamiselt on turistid naaberriikidest 
Itaaliast, Austriast, Saksamaalt, Horvaatiast ja Venemaalt. Kõige enam (33%) on reisi 
sihtkohaks tervisekuurordid, seejärel mäed (24%), mereäärne rannik (22%), pealinn 
Ljubljana (14%) ning 6% muud piirkonnad. Polona tõi huvitava aspektina välja ka 
eestlaste reisitoimingud Sloveenias: 37% meist külastab Ljubljanat, 19% mägesid ja 
14% rannikualasid. Ning enamasti jäävad eestlased Sloveeniasse 4 päevaks. 

Statistikat külastajate sihtkohtade kohta sihtriigis kogub STB sihtturu põhiselt, infot 
saadakse majutusasutustest. Ka tehakse iga 3 aasta järel põhjalik uuring sellest, 
kuidas inimesed sihtkohta reisivad ning millega, palju nad kulutavad, kus ööbivad 
jne. Erinevus Eestist seisneb selles, et Eestis sedalaadi infot praegu (veel) ei koguta. 

2011. aastal tegi STB uuringu ka online-meedias, kust koorus välja 20 populaarsemat 
märksõna, mida Sloveeniat otsides kasutatakse. Esirinnas troonivad: Ljubljana, 
Terme, Bled, Portorož, Alpe – kõik konkreetsete sihtkohtade nimetused, mis annab 
märku, et inimesed, reisides Sloveeniasse, on juba sihtkohtadega tuttavad. Uuringu 
jaoks koguti vastuseid logidest (63%), foorumitest (33%) ning Twitterist ja Facebookist 
(2%).

Järgmisena kuulasime Mateja Tomin Vučkoviči (Ministry of Economy Directorate for 
Tourism and Internationalisation) ettekannet. STBs töötab u 30 inimest, uuringute 
peal on neist näiteks 2 inimest, turunduses on samuti 2 inimest ja 1 inimene tegeleb 
sotsiaalmeediaga. Aastas käiakse ligikaudu 50-60 messil, ent Mateja tunnistas, et 
tegelikult pole need kaugeltki kõige efektiivsemad turunduskanalid.

Välja on töötatud uus turismiarengu-
strateegia (2012-2016), mille peamine 
eesmärk on jätkusuutlikkus. Nimelt peaks 
aastal 2016 turism Sloveenias põhinema 
täielikult jätkusuutlikul arengul. 

Seejärel võttis sõnajärje üle Karmen 
Novarlič (Head of sales promotion). 
Et Sloveenias on u 60% maast puude 
all (võrdluseks: Eestis on see protsent 



50), siis peab Sloveenia end üheks rohelisemaks riigiks Euroopas, mistõttu võeti 
2012. aastal kasutusele ka uus tugev sõnum välisturgudele: Green.Active.Healthy. 
Märgistest kasutatakse EU Eco-labelit ning Green Globe’i, ja sarnasus Eestiga on 
see, et 2012. aastal on Euroopa kultuuripealinnaks just Sloveenia linn Maribor, kus 
asub 400aastase traditsiooniga (maailma vanim) veinitootmine. Brändinimetus I feel 
Slovenia pole tegelikult mitte spetsiaalselt turismiturunduseks välja mõeldud, vaid 
see on rahvuslik bränd, mida kasutatakse kõige enam just turismis.

Aastas on välisturisti külastusi Sloveeniasse kokku 3,3 miljonit, enamus neist tuleb 
autoga (nt Horvaatiast), lennukiga reisib u 20%. Konkurentideks peab STB lähiriike, 
ent see sõltub ka konkreetsest sihtgrupist ja valdkonnast. Turunduse osas on STB-
le eeskujuks Austria ja Saksamaa. Itaallasi meelitab Sloveenia turismiamet spaade, 
aktiivsete suvetegevuste ning kohaliku köögiga, sakslasi aga aktiivse puhkuse ja 
agrikultuuriga (nt Julian Alps). Venelased aga, kes tulevad Sloveeniasse lausa 12 
päevaks, saavad siin spaamõnusid nautida, poodelda ning muid wellness-teenuseid 
tarbida. 

Põnev oli avastada, et kui võtta ette Sloveenia kaart, siis on kogu riik loogiliselt ära 
jagunenud: idas on mäed, läänes spaad ja veiniistandused ning all vasakul meri ja 
rannik. See tähendab seda, et igal piirkonnal on vaid talle iseloomulikud TOP-tooted 
ja rosinad, ning pealinn ei domineeri. 

Pealinna Ljubljanat tutvustas Viktorija Grašič Bole (Tourism Ljubljana, Development 
and Quality Manager), rääkides, et väliskülastajaid tuleb Ljubljanasse aastas u 
550 000 ja nende eesmärk on saada Sloveenia peamiseks sihtkohaks. Huvitava 
mõttena saime sellest ettekandest kaasa turistimaksu-idee. Nimelt kehtib Ljubljanas 
(ja ka mujal) turistimaks, mida majutusasutused koguvad, edastades summad hiljem 
Tourism Ljubljanale. Organisatsioonil on nii kohalik (linn) kui regionaalne (piirkondlik) 
tasand ning Viktorija rõhutas, et peamine väljakutse Ljubljanale kui regionaalsele 
organisatsioonile on praegu – kuidas ümbritsevat rohelist piirkonda paremini ära 
kasutada, suurendada külastuste kestust ning ühisturundusega ka ümbritsevate 
piirkondade kui ühtse regiooni atraktiivsust?

Mateja Kregar Gliha (Ljubljana Tourist Guide’ist, kes meile järgmisel päeval ka 
huvitava linnatuuri tegi) rääkis Sloveenia pealinnast (www.ljubljana.si/en) turisti 
pilgu läbi. Nimelt nimetab Ljubljana end maailma ausaimaks linnaks, olles tegelikult 
samaaegselt ka väga vabameelne – meile jagatud trükistest ja tourist-guide’idest 
avastasime palju seksuaalvähemustele suunatud söögikohti, festivale, klubisid, mis 
näitab, et sellele sihtgrupile on tähelepanu pööratud. 

Sarnaselt Eestile on ka Sloveenias hooajalisus suur probleem. Selle vähendamiseks 
tehakse nt Ljubljanas novembris-oktoobris ja veebruaris-aprillis palju konverentse, 
mis on juba ka edu toonud. Praegu mainis Mateja tõsise madalhooajaperioodina 
vaid jaanuarikuud.

12. juunil tutvusime pealinna turistiteekonnaga ning külastasime Ljubljana Castle’it, 
misjärel sõitsime Julian Alpsidesse Bledis, mis on üks popimaid turismisihtkohti 
Sloveenias. Bled Tourism Board’is võttis meid vastu direktor Eva Štravs Podiogar, 
kes rääkis, kuidas käib nende asutuses strateegiline planeerimine ja rahastus, 
tootearendus ja turundus ning kuidas töötavad omavahel koos ja/või eraldi 
regionaalne ja kohalik tasand. 



Bled (www.bled.si/en) on üks kolmest 
Sloveenia tippsihtkohast, ka asub siin 
Sloveenia ainus rahvuspark (Eestis on 
neid teadupärast 5) – Triglav National 
Park (www.tnp.si/national_park). Piir-
konnas elab 8000 inimest, turistile on 
neil pakkuda 4000 voodit, ka on aina 
menukamaks viimastel aastatel osutunud 
turismitalud. Kitsaskohana tõi Eva välja, et 
väikesed turismiettevõtjad veel sageli ei 
adu, et turism on pikaajaline investeering: 

esmalt pead investeerima hotelli, inimestesse, reklaami jne, alles hiljem hakkab raha 
tulema. 

Bledis on aastas üle 500 000 ööbimise, turism on piirkonnas väga hooajaline – 70% 
ööbimistest on mai lõpust oktoobrini. Loomulikult pakub Bled palju ka talvisel ajal 
puhkajaile, nt võõrustati siin paar aastat tagasi 700 talisuplejat üle Euroopa, ent 
enamus külastajaid tuleb siia siiski suvel ning lihtsalt olema ja oma vaba aega nautima. 

Bled Tourism Board (kus töötab 3 inimest ja mille ülesanne on hoolt kanda ka kohalike 
turismiinfokeskuste eest) saab turistimaksust aastas üle 500 000 euro (iga turist 
maksab ligikaudu 1 euro oma majutushinnale juurde), misjärel kannab majutusasutus 
selle kord kuus omavalitsusele üle. Turistimaksu kogumise tingimuseks on, et see 
peab investeeringuna tagasi tulema – infrastruktuur, turismiinfokeskused või muu 
parajasti vajalik investeering. Lisaks panustavad omavalitsused organisatsiooni 
tegevusse sumaga, mis arvutatakse välja tulenevalt turistide ööbimiste ja piirkonna 
elanike arvust.

Eva sõnum ja hoiatus meie õppereisi seltskonnale: ärge jääge vaid ühe turu põhiseks, 
hajutage riske! Bledis nimelt keskenduti vahepeal vaid Suurbritanniale, kus aga 
nael langes ja lennud Sloveeniasse võeti maha. Nõuandena andis Eva kaasa mõtte 
kaugetele turgudele ühiselt naaberriikidega minemise – Bled turundab end näiteks 
Aasias koos Sloveenia ja Horvaatia turismiametitega.

Taas üks pikk ja kurnav päev seljataga, seadsime end valmis 13. juuniks, kui sõitsime 
kohtuma Janko Humariga, kes on Sotojče regiooni turismiorganisatsiooni – 
Smaragdna Pot (www.smaragdna-pot.com) – direktor. Janko rääkis väga huvitavalt 
sellest, et Soča org ja Sotojče piirkond on sihtkohana tegutsenud alles 10-15 aastat. 
Plussiks on lähistel asuvad 4 rahvusvahelist lennujaama, ent miinuseks kohalik 
transport. Teistest piirkondadest eristumiseks pakutakse siin hulgaliselt looduses, 
samuti aktiivselt puhkamise võimalusi, ka saab siin korraks pilgu ajaloos tagasi pöörata 
(Kobaridi muuseum, mis pühendatud I maailmasõjale). Peamised tegevused, mida 
turistidele pakutakse, on kalastamine, veesport, millega alustati juba 1989. aastal 
ja mille tulemusena on piirkonnas juba 35-40 teenusepakkujat, ning muu aktiivne 
puhkus (uue ideena hakatakse arendama mägedes rattaga matkamist). Turistid 
jäävad Sotojčesse vähemalt nädalaks. Ka mägedes suusatamine ning kohaliku 
toiduelamuse pakkumine on olulised, nii näiteks on piirkonna ühes 1000 elanikuga 
linnas 6 (!) väga head restorani.

Kõige enam tuleb Sotojčesse Janko sõnul külastajaid Sloveeniast (39,8%), teisel 
kohal on sakslased (18,5%), seejärel itaallased (5,9%) ja austrialased (5,8%). Peamine 
motivatsioon piirkonda tulla on lõõgastumine ja vaba aeg, samuti matkamine. 



Statistikat taoliste andmete kohta kogub Smaragdna Pot küsitlustest, mille paluvad 
täita majutusettevõtete juhtidel. See pole küll 100% kindel, aga annab teada trendid 
ja pole ka kulukas.

Janko jätkas Sotočje kui kohaliku turismiorganisatsiooni tutvustamisega (sest paljud 
turismiarendusorganisatsioonid tegutsevad nii kohaliku kui regionaalse asutusena). 
Sotojče kohalik turismiorganisatsioon koondab 233 liiget, kellele tehakse iga-
aastaseid kohtumisi. Liikmelisus on vabatahtlik, fikseeritud liikmetasu ei ole, ent 
kord aastas eeldatakse liikmeilt siiski rahalist panust. Janko sõnul töötab see etemini 
kui kindlaksmääratud tasu. Organisatsioon haldab piirkonna turismiinfokeskusi ja 
broneerimisliidesega kodulehte (www.dolina-soce.com), kuhu tehakse aastas 110 000 
külastust. 2011. aastal käidi 27 messil üle Euroopa, trükiseid tehakse aastas ligikaudu 
150 000 tk. Oma vahenditest kaetakse vaid 6 messi kulud, ülejäänud messide kulud 
kaetakse partnerite abiga. Janko sõnum meile: on väga oluline, et organisatsioonil/
regioonil oleks endal sissetulekud, st et ta ei sõltuks vaid teiste toetusest. Smaragdna 
Potil on see nii – raha saadakse enda ülalpeetavatest turismiatraktsioonidest, seega 
saavad nad eelarvest ligi 40% enda sissetulekutest katta.

Kokkuvõttes vahetati õppereisil nii riiklike turismiametite, regionaalsete 
katusorganisatsioonide kui kohalike turismiarendusorganisatsioonide tasanditel 
palju kasulikke kogemusi, jagati nõuandeid ja koguti ideid, mida ehk tulevikus ka 
Eestis rakendada saaks.


