
Turismiuudised 10-11/2014

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Coraly Rammul 
(SA Võrumaa Arenguagentuur), Angela Aru (Viljandi Turismiinfokeskus),  

Lea Ilp (Otepää Turismiinfokeskus), Signe Hunt (SA Valgamaa Arenguagentuur), Ülle Pärnoja  
(MTÜ Setomaa Turism), Valdek Rohtma (SA Tartumaa Turism), Kristi Kahu (Põlvamaa Turismiinfokeskus), 

Kadi Ploom (Peipsimaa Turism MTÜ), Kärt Leppik (Võrtsjärve Sihtasutus)  

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.

Hea uudiskirja lugeja!

Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni järjekordsed turismiuudised 
SA Lõuna-Eesti Turismilt ja Lõuna-Eesti maakondadelt. Suvine 
kõrghooaeg on möödunud, ka pakilisemad sügisesed 
toimetused on seljataga, kuid valmistumine talveperioodiks 
ning plaanide tegemine järgmiseks aastaks on jätkuvalt 
päevakorral. Tutvu SA Lõuna-Eesti Turismi ja Lõuna-Eesti 
maakondade turismiarendajate toimetustega. Vaata 
videolugu Sangaste Rukkikülast, loe kokkuvõtet Peipsimaa 
kultuuriseminarist ning saa teada, mida teeb Viljandimaa 
Helsingis Mardilaadal.

Hääd nautimist!

SA Lõuna-Eesti Turism

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Möödunud toimetused

17.-19. septembril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg EAS Turismiarenduskeskuse 
poolt korraldatud sihturuseminaridel. SA Lõuna-Eesti Turism andis regionaalse sisendi Lõuna-
Eesti jaoks prioriteetsete sihtturgude osas: Läti, Soome, Venemaa ja Saksamaa. 

10.-11. septembril toimus Eesti pressireis Lõuna-Eestisse. Ajakirjanike reisil külastasid 
eestikeelsete ja venekeelsete meediaväljaannete esindajad Tartumaad, Põlvamaad ja Võrumaad. 

9.-30. septembril toimus veebikampaania Soome sihtturul. Kampaania sihtgrupiks olid 20-
kuni 44-aastased reisihuvilised Lõuna-Soomest, kes reisivad sõpruskonnaga või koos lastega. 
Veebikampaania eestvedajaks oli EAS Turismiarenduskeskus koostöös meediapartneriga ning 
partneritena olid kaasatud Tartu ja Lõuna-Eesti, Tallinn ja Pärnu. Turismiteenuste pakkujatest 



Lõuna-Eestis osalesid kampaanias: GMP 
Club Hotel & Pühajärve restoran, Otepää 
seikluspark, Kubija hotell-loodusspaa, 
Pühajärve Spa & Puhkekeskus, Värska 
Sanatoorium & Puhkekeskus, Alatskivi loss 
ja Sibulatee, Eesti Põllumajandusmuuseum, 
Pierre Cafe & Chocolaterie, TÜ Muuseumid, 
Teater Vanemuine, AHHAA Teaduskeskus ja 
hotell Dorpat.

17.-18. september külastasid Tartumaad 
ja Põlvamaad Eesti Turismifirmade Liidu 

sissetuleva turismi sektsiooni reisikorraldajad. Tootetutvustusreisi raames tutvuti National 
Geographicu innovatsioonimarsruudi objektidega, et neid edaspidi lisada oma tootepakettidesse. 

23.-25. septembril toimus projekti Riverways õppereis Leetu. Lõuna-Eestist osales õppereisil 
seitse veeturismiga seotud ettevõtjat ning SA Lõuna-Eesti Turismi ja SA Valgamaa Arenguagentuuri 
esindaja. 

Riverways projekti raames korraldas SA Lõuna-Eesti Turism hanke turundus- ja infomaterjalide 
kujundus- ja trükiteenuse tellimiseks. Hanke I osa, mille raames kujundatakse infotahvlid, 
jõgede trükised, rannikuala reisijuht ning infokiri, osutus edukaks ning leping sõlmitakse Läti 
ettevõttega Jana Seta. Hanke II osa rannikutrükise trükkimiseks ületas eeldatavat maksumust 
ning kuulutatakse uuesti välja novembris. 

1.-2. oktoobril külastas Valgamaad ja Tartumaad Baltic Connecting kontaktürituse raames 
venekeelne tootetutvustusreis, tutvudes spordirajatiste ja spaadega.

1. oktoobril toimus SA Lõuna-Eesti Turism ja Lõuna-Eesti turismiarendajate koostöökoosolek. 
Kohtumisel anti ülevaade 2014. aasta tegevustest ja räägiti lähemalt ka 2015. aasta SA LET 
tegevustest (turundus- ja arendustegevused). Lähemalt vaata SA Lõuna-Eesti Turism juhataja 
ettekannet siit. 

12.-15. oktoobril toimus SA Põhja-Eesti Turism, MTÜ Lääne-Eesti Turism ja SA Lõuna -Eesti 
Turism poolt korraldatud õppereis Soome. Õppereis oli suunatud turismiteenuste pakkujatele ja 
piirkondadele. Eesmärgiks oli külastada Tampere ja Turu piirkonda kui atraktiivset turismisihtkohta 
väljaspool Helsingit.

8. oktoobril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu 
üldkoosolekul tutvustades Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism tegevusi ja koostöökohti 2014. aastal 
ning 2015. aasta tegevuskava. Ettekandega saad tutvuda siin.

16. oktoobril osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järg Tartumaa Omavalitsuste Liidu 
üldkoosolekul tutvustades Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism tegevusi ja koostöökohti 2015. aastal. 
Ettekandega saad tutvuda siin.

Käesoleva aasta kevadest toimuvad EAS Turismiarenduskeskuse ja SA Lõuna-Eesti Turismi 
ühisvisiidid maakondadesse. Aprillikuus viibiti Valgamaal ja Viljandimaal ning oktoobris jätkusid 
külastused Jõgevamaale ja Tartumaale. Eesmärgiks on külastada kõiki maakondi ja rääkida 
turismiasjalistega nii valdkonna positiivsetest kui ka negatiivsetest aspektidest ning välja selgitada 
maakondade omapoolsed rõhuasetused turismiarenduses. 



Kohe-kohe tulemas

Iga-aastane Mardilaat toimub Helsingis 22.–23. novembril. SA Lõuna-Eesti Turism osaleb 
Mardilaadal ning tutvustab uut soomekeelset looduse ja aktiivse puhkuse turismikaarti ning 
jagab infot 2015. aastal Lõuna-Eestis toimuvate tähtsündmuste kohta. Kõigil ettevõtetel ja 
piirkondadel, kes soovivad osaleda Mardilaadal, palume otse kontakteeruda Tuglase Seltsiga 
Helsingis: www.martinmarkkinat.fi 

Mardilaadaks anname välja soomekeelse Lõuna-Eesti marsruuditrükise, mis on suunatud 
aktiivse puhkuse ja looduse huvilistele. Trükised tutvustavad Lõuna-Eesti avastamist väärt paiku, 
mis on välja valitud National Geographicu koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ raames.

Mardilaadaks 2014 valmib ka soomekeelne tähtsündmuste kalender. Sündmuste kalendrit on 
võimalik täiendada kuni 03.11.2014 siin.

7. novembril ning detsembri alguses (kuupäev 
täpsustamisel) toimuvad Paides SA Põhja-Eesti Turismi, 
MTÜ Lääne-Eesti Turismi ja SA Lõuna-Eesti Turismi 
eestvedamisel Kesk-Eesti seminarid. Seminaride 
eesmärgiks on parendada Eesti keskosas asuvate 
turismiettevõtjate koostööd ning initsieerida 
senisest enam äriklientidele suunatud ühist 
tootearendust ja turundust. Seminarid on suunatud 
ettevõtjatele, kelle üheks oluliseks sihtgrupiks on 
incentive teenust tarbiv äriklient (ettevõte, kes soovib 
töötajatele korraldada igapäevasest töökeskkonnast 
eemal koolitusi/seminare/koosolekuid koos motiveeriva 
tegevusega).

Novembris anname välja oma välispartneritele ja -kontaktidele kord poolaastas ilmuva 
elektroonilise Tartu & Lõuna-Eesti infokirja, milles tutvustame põnevaid talvepuhkuse võimalusi 
Lõuna-Eestis, uusi turismitooteid ja teenuseid ning kajastame talviseid tähtsündmusi. Infokirja 
anname välja koostöös SA Tartumaa Turismi ja Tartu linna maine- ja turismiteenistusega. Infokiri 
ilmub eesti, inglise, soome, vene, läti ja saksa keeles. 

9. detsembril toimub Tartus Lõuna-Eesti Turismikonverents ja konkursi “EHE Lõuna-Eesti” 
raames 2014. a Lõuna-Eesti parimate tunnustamine kahes kategoorias – parim turismisündmus 
2014 ning parim turismiobjekt 2014.

Koostamisel on ka spordirajatiste ja treeningvõimaluste veebitrükis.



Järgmine kuu Lõuna-Eestis
 
Oktoober- November

28.10. Lindora Laat; Lindora, Võrumaa. 
www.vastseliina.ee/linnus 

30.10. Komöödiateater “KVARTETT”; Valga, 
Valgamaa. www.valgakultuurikeskus.ee 

31.10-02.11. IdeeJazz; Tartu.  
http://ideejazz.ee/ 

01.-30.11. Valga 24. Kunstikuu; Valga. www.
valga.ee 

08.11. UMA MEKK Suurlaat; Võru.  
http://www.puhkaeestis.ee/et/uma-mekk-
suurlaat-voru-spordikeskuses 

12.11. Teater UGALA külalisetendus MEE HIND; Valga. www.valgakultuurikeskus.ee 

14.11-30.11. Pimedate Ööde Festival PÖFF; Tartu. www.poff.ee 
 
28.11-12.12. Jõulujazz; Tartu. www.jazzkaar.ee

30.11-24.12. Jõululinn Tartu; Tartu. www.joululinn.tartu.ee

Tehtud ja tulemas

• Sibulatee tähistas septembris viiendat sünnipäeva. Sibulatee tähistas septembris viiendat 
sünnipäeva. Viis aastat on läinud Sibulatee kui sihtkoha loomise, turundamise ja ettevõtjate 
kaasamise tähe all. Täna on võrgustikus 17 erinevat külastajale suunatud teenusepakkujat. 
Sibulatee on kui üks piirkond, kus elab kõrvuti kaks rahvust ning külastaja saab tutvuda kolme 
huvitava kultuuriga. Vaata rohkem www.sibulatee.ee

• Sibulatee uus liige on Välgi puhkemajad, mis asub Välgi põlislaante vahel. Välgi puhkemajad 
on vastavatud majutusasutus, mis pakub ööbimisvõimalust kümnele külalisele. Samuti ootab 
suitsusaun ning suvisel ajal majutab lisakülalisi magamisait. 
http://www.puhkaeestis.ee/et/valgi-puhkemajad 

• 2015. aasta saab Setomaal olema Soome-Ugri kultuuripealinna aasta, kus Setomaast 
saab 25 miljoni soome-ugri rahva kultuuripealinn. Soome-ugri kultuuripealinna projekt on 
kavandatud rahvuspiirkondade arengu hoogustamiseks. Obinitsa valiti kultuuripealinnaks 11. 
augustil Helsingis soome-ugri noorteühenduse MAFUN kongressil. Koos Obinitsaga jõudsid 
lõppvooru ka 64 000 elanikuga Ungaris asuv Veszprém`i linn ja Venemaa Karjalas paiknev 



500 elanikuga Vuokkiniemi küla. Soome-
ugri kultuuripealinna valiti teist korda. 
2014. aastal on selleks Udmurdimaal asuv 
Bõgõ küla. Vaata lisaks: www.obinitsa.net 
ja Facebookis: https://www.facebook.com/
obinitsa

Midagi uut ja põnevat

• Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on 
erakordne võimalus uudistada kahte 
muumiat
Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on novembri 
lõpuni külastajatele uudistamiseks väljas 
kaks 3000 aasta vanust Egiptuse poisslapse 
muumiat. Muumiad kuuluvad Otto Magnus 

von Richteri Egiptuse muististe kollektsiooni, mis jõudis Tartu Ülikooli 19. sajandi algul. Ülikoolile 
annetas kollektsiooni orientalisti isa Otto Friedrich von Richter. Üliõpilaste innustamise ja 
harimise eesmärgil kingitud kollektsiooni kuulusid lisaks lapse ja nooruki muumiatele ka iibise 
ja koerlase muumiad ning erinevad muistised. Kõigi muumiate seisukord ei võimalda neid 
pidevalt eksponeerida, kuid sel sügisel saab taaskord muumiaid uudistama tulla.

Sügise jooksul saab kunstimuuseumis Egiptusega lähemalt tutvuda ka erinevate ürituste 
raames.

Isadepäeval, 9.novembril kell 11-14 toimub 
Tartu Ülikooli kunstimuuseumis perepäev, 
kus saab uurida mumifitseerimise iidseid 
võtteid, voolida skarabeuseid ning lähemalt 
tutvuda eksponeeritavate muumiatega. 
Lisainfo: Jaanika Anderson, tel 737 5384, 
jaanika.anderson@ut.ee

• Tartus on avatud uus sushi nautimise 
koht: http://www.sushicity.ee/

• Emajõe Suveteatrist saab talveks Karlova 
Teater
Emajõe Suveteater heidab talveks ankrusse 
Tartu Tähe tänava 1931. aastal legendaarse 
Arnold Matteuse projekti järgi baptistide 
palvelaks ehitatud hoone ruumidesse. 
Karlova Teatri nime kandvas saalis, mis 
mahutab ühtekokku 150 inimest, võib 
esimest teatrielamust nautida juba 
8.novembril, mis etendub muusikaline 
lavastus „Karid ja kõrgused“. Lavastus on 
pühendatud tuntud Eesti lastekirjanduse 
autorile ja illustraatorile Edgar Valterile, 
kelle käe läbi on paljud Eesti lastekirjanduse 



kangelased saanud oma ilmed ja loomuse, kuid milline inimene oli autor ise? Edgar Valterile 
teevad muusikalise kummarduse Kaunimate Aastate Vennaskond ja Margus Kasterpalu. 

Detsembris aga jõuab esmakordselt Eestis lavale Briti menukirjaniku Peter Quilteri koomiline 
mononäidend “Veel üks pilet” (“Just the Ticket”), mis kõneleb avameelsest ekstsentrikust 
Susanist, kes on otsustanud oma 50. aasta juubeli tähistamiseks võtta ette reisi Austraaliasse. 
Lavastab Andres Dvinjaninov, näitlejana soleerib Terje Pennie.

Jõulude eel vaatab Kaunimate Aastate Vennaskond tagasi lapsepõlve talvistele hetkedele. 
Kontsertetendusel “Kaunimad jõulud me elus” kõlavad nii tuntud kui veel tundmata laulud 
laiast maailmast, samuti Indrek Kalda ja Toomas Lunge looming. Kontserdid leiavad aset 15.–
30. detsembrini Karlova Teatris, kuid ka teistes kontserdisaalides üle Eesti. Täpsem info: www.
suveteater.ee

Sangaste Rukkiküla

Sangaste Rukkiküla on küngaste ja 
viljapõldude vahel asuv väike armas külake, 
kus hõljub omaküpsetatud sooja leiva lõhn 
ning kus üksmeelselt tutvustatakse külalistele 
Sangaste mõisa ja rukki lugu, ehedat loodust 
ja kohalikku elu.

Tegemist on Sangaste piirkonna 
koostöövõrgustikuga, kuhu on koondunud 
erinevad vaatamisväärsused, restoranid, 
majutusasutused, turismitalud, toidutalud, 
käsitöömeistrid, giidid, jahimehed, matka- ja 
retkekorraldajad ning põllumehed. 

RE TV Eesti poolt filmitud uudislugu saad vaadata siin.

Peipsimaa turismiedendajad arutasid koostöövõimalusi

Räpina sadamahoones ja laeval Seto Line 
peetud mõttevahetusel „Peipsimaa kultuur 
ja/või turism“ tõdeti vajadust teha veelgi 
tihedamat koostööd erinevate piirkondade 
vahel ning tutvustada vaatamisväärsusi ja 
puhkamisvõimalusi veelgi mitmekülgsemalt.

Räpina sadamas toimunud seminaril andsid 
turismispetsialistid ülevaate Peipsimaa 
erinevatest kultuuridest. Liis Pärtelpoeg 
tutvustas eesti talupoja kultuuri, saksa 



mõisniku kultuuri ja vene vanausuliste kultuuri ning andis ülevaate Sibulatee toimimisest. Seto 
kultuuri omapära ja tegevusi tutvustas Ülle Pärnoja MTÜ Setomaa Turismist. Iisaku muuseumi 
pedagoog Anne Nurgamaa andis põneva ülevaate poluvernikute kultuurist. „Kuidas Peipsimaad 
kui kultuuriturismi sihtkohta rohkem esile tuua?“ küsimusele andis vastuse EASi kultuuripuhkuse 
ja tootearenduse koordinaator Tuuli Elstrok, tutvustades EASi poolt pakutavaid abivahendeid 
sihtkoha paremaks turundamiseks ja väljapaistmiseks.

Soome hästi toimivast turismi võrgustikust Saimaa 
Charmantit toimimisest andis ülevaate koostöövõrgustiku 
tegevjuht Janne Leinonen. Janne jagas praktilisi kogemusi, 
kuidas ühendada omavahel ja suunata koostööle 
erinevad turismiettevõtjad. Saimaa Charmantit 
esindaja tõi olulise punktina välja, et külastajale 
elamuse pakkumiseks vajame võimalikult mitmekesist 
teenust. Saimaa Charmantit on ühendanud võrgustikku 
aktiivse teenuse pakkujad, hotellid, puhkemajad, 
toitlustusettevõtted, laevandus jpt. 

Räpina sadamas toimunud seminar jätkus Peipsi järvel Seto Line 
laeval. Seto Line laeval peetud mõttevahetusel tõdeti, et Peipsimaale 
on juurde tekkinud uusi teenusepakkujaid. Toidu kvaliteet on muutunud paremaks, toidud 
mitmekesisemaks, huvitavamaks. Kodanikualgatus on märgatavalt kasvanud ja turismiettevõtjad 
näevad piirkonnas suuremat potentsiaali. Tõdeti, et oluline on ühistunde loomine, arusaam et 
oleme ühes piirkonnas ja vajame ühiskontseptsiooni loomist. Turismiedendajad näevad vajadust 
teha koostööd veelgi tihedamalt erinevate piirkondade vahel ning samaaegselt turundada 
Peipsimaad terviklikult. 

Lisainfo: 
Kadi Ploom
MTÜ Peipsimaa Turism
Tel: +372 5696 4686
E-mail: kadi@visitpeipsi.com
www.visitpeipsi.com

Helsingis on Mardilaadal 21.-23.novembril fookuses Viljandimaa

Mardilaada kultuuriprogramm toob Helsingisse Viljandimaa parimad pärlid - kaks päeva 
on täidetud muusika, tantsu, ilusa käsitöö ja päevakajaliste aruteludega! Mardilaada 
kultuuriprogramm algab juba reede õhtul, 21. novembril kell 19.00, mil Kaljukirikus esineb 
ansambel UMA koos Iris Ojaga. Kontserdil tulevad esitlusele õigeusu laulude töötlused 
(kus originaalmeloodia saade on usaldatud ambient kitarrile ja trompetile) ning poeetilis-
filosoofilise melodismiga iseloomustatud laulud Anzori Barkalaja tekstidele plaadilt “Peidus 
pool”.

Kaapelitehdases on laupäeval, 22. novembril võimalik osa saada energilise duo Kulno Malva/
Tõnis Kirsipu, Pange Poiste ja innovatiivse pärimusmuusikaansambli RO:TORO esinemistest. 
Esimese päeva programm lõpeb simmaniga folk-ansambli Untsakad muusika saatel. Pühapäeval, 



23. novembril kostitavad kuulajaid 
mõnusate helidega koosseisud 
Lõõtsavägilased, Linnutee, duo Ain 
Agan ja Andre Maaker ning Ain Arula. 
Mardilaada tantsuliste etteastete 
eest hoolitsevad Vastsemõisa 
naisrahvatantsurühm Vastsed naised 
ja Soome-Eesti rahvatantsurühm 
Ülelahedad. Lisaks esitletakse ka 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
rahvusliku käsitööosakonna tekstiili 
eriala vilistlaste ja õppejõudude 
käsitööd moeshow’l Kuumad 
Kudumid. Laadaalal on tegutsemas 
ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
tudengite poolt veetav lastenurk, 
kus väikestel sõpradel on võimalik nii 
joonistada, meisterdada, mängida kui 
ka ringmängudest osa võtta! 

13:30–16:00. toimub 22. novembril 
Kaapelitehdases ka turismiseminar, 
mille raames tutvustatakse tänavust 
partnermaakonda – Viljandimaad, 

Eesti turismiuudiseid ja –suundasid ning plaane aastaks 2015. 

Reedel Helsinkis Eesti saatkonnas toimuval Äriseminaril keskendutakse Viljandimaa ning Lõuna-
Eesti ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonnale ning tutvustatakse Soome ärijuhtidele ja omanikele 
ühte edulugu. Teemakohased ettekanded teevad Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja 
Kaarel Lehtsalu ja AS Viljandi Aken ja Uks nõukogu esimees Paavo Lampinen. SA Viljandimaa 
Loomeinkubaatorid juhatuse liige Kristi Kivestu räägib Loomeinkubaatorite tekstiili- ja 
metallikeskuse arengutest ja koostöö tegemise võimalustest.

13:30–16:00. toimub 22. novembril Kaapelitehdases ka turismiseminar, mille raames 
tutvustatakse tänavust partnermaakonda – Viljandimaad, Eesti turismiuudiseid ja –suundasid 
ning plaane aastaks 2015. 

Reedel Helsinkis Eesti saatkonnas toimuval 
Äriseminaril keskendutakse Viljandimaa ning Lõuna-
Eesti ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonnale ning 
tutvustatakse Soome ärijuhtidele ja omanikele 
ühte edulugu. Teemakohased ettekanded 
teevad Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja 
Kaarel Lehtsalu ja AS Viljandi Aken ja Uks 
nõukogu esimees Paavo Lampinen. SA 
Viljandimaa Loomeinkubaatorid juhatuse 
liige Kristi Kivestu räägib Loomeinkubaatorite 
tekstiili- ja metallikeskuse arengutest ja koostöö 
tegemise võimalustest.


