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Ajaks nimetatakse nii 
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sündmuste omavahelist 

kaugust selles 
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Turismiuudised 2/2012

Armas lugeja!

Uus aasta tuli marulise kiirusega, 2012. aasta 
tegevusi kuhjus korraga sama palju kui 
ehedatel talvepäevadel lund õueteele. 
Kõigest sellest enda väljanärimiseks 
on vaja tarkust – milline töö seada 
esikohale, milline jäägu oma aega 
ootama, milline üldse tegemata 
jätta.. On aeg ju väärtus, mis aina 
kallimaks muutub, ja mida teised 
meilt kõige enam tahavad. Olgu siis 
meie uusaastasoov Sulle, hea lugeja, 
oskus ja kannatlikkus teha valikuid, 
mis kellegi aega tühjalt ei kuluta, 
mistõttu jääb Sul aega tegeleda ka 
Tõeliselt Tähtsate Asjadega. Mis need 
on, jäägu juba igaühe enda otsustada. 
Tervitame Sind Jääboileri looga „Lumevärv“! 

Sinu
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), Ene Reedi (SA Otepää 
Turism), 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

• 12.-13. detsembril kohtusid kõik kolm turismikatusorganisatsiooni Tallinnas, et 
rääkida 2012. aasta rahastusest ning sihtkoha juhtimise koolituse korralduslikust 
poolest.

• 16. detsembril kutsusime kõigi Lõuna-Eesti maakondade turismiarendajad ning 
enda nõukogu liikmed ühisele lõunale, et aastale tagasi vaadata. Siinkohal aitäh 
Tartu Linnamuuseumile ning Katariina kohvikule!

• Aasta lõpul pikendasime sihtasutuse 
välisturundusprojekti kuni märtsi lõpuni 
2012, mille raames on teha jäänud veel 
Lõuna-Eesti toidutrükis, mõned FAM-
reisid (sh Venemaa reisikorraldajatele) 
ning osalemine Balttouri turismimessil.

• Ilmunud on Lõuna-Eesti uued 
kultuurisündmuste kalendrid inglise, 
soome ja vene keeles, samuti Lõuna-Eesti 
A3 formaadis ning kahepoolne vene ja 
inglise keelne turismikaart. Uue kuue on 

välisturundusprojekti raames saanud ka Lõuna-Eesti messiboks. 

• Alates jaanuarist on Lõuna-Eesti alla www.visitestonia.com haldussüsteemis tulnud 
ka Jõgeva- ja Viljandimaa objektid. Teretulemast!

• 6. jaanuaril osalesime Tartu 
Maavalitsuse korraldatud kohtu-
misel Tartumaa arendusorga-
nisatsioonidele, et pidada aru 
võimaluse üle leida arendus-
organisatsioonidele ühine pind.

• 10. jaanuaril võtsime osa Tartu-
maa giidide ümarlauast, kus 
osalesid ka Tartu Linnavalitsuse 
esindajad ja SA Tartumaa Turism. 
Arutleti giigide atesteerimise 
teemadel.

• 16. jaanuaril käisime Tartu-
maa turismiettevõtjate ümar-
laual, kus seekord luubi 
all pere- ja kultuuriturismi 
sündmuste koondkalender 
ja turundusmeetmed. Ümarlaua idee tekkis Tartu linna arengukava 2020 
koostamisprotsessis.

• 17. jaanuaril tähistasime aga koos teistega Viljandis Eesti Pärimusmuusika keskuses 
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 20. sünnipäeva. Palju õnne!



• 19.-22. jaanuaril peeti Helsingis taas 
Põhjamaade suurimat turismimessi 
Matka, millest Eesti võttis osa juba 21. 
aastat järjest. Üle 83 000 külastaja koguva 
messi Eesti ühisväljapanekut kureeris EASi 
turismiarenduskeskus. Tänavu valmivad 
mitmed potentsiaalseltatraktiivsed 
turismiobjektid, neist Lõuna-Eestis on 
Kubijal avatud uus spaa ja saunakeskus 
ning Tartumaal valmib Jääajakeskus. 

Eesti ühisstendil osalesid Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond, SA Põhja-
Eesti Turism, MTÜ Maaturism, Tartumaa Turismi SA, Lõuna-Eesti Turismi SA, MTÜ 
Eesti Golfiväljakute Ühendus, Narva linn ja Narva Jõesuu, Estonian Air, Tallinna 
Filharmoonia, Sokos Hotel Viru ja KGB muuseumiga, Heino Tours OÜ ning EAS 
turismiarenduskeskus. Lõuna-Eestit esindasid messil Siiri Toomik Võrumaalt ning 
Rutt Tänav Põltsamaalt, abiks olid ka maakondade turismiarendajad.

 
Kohe-kohe tulemas

• Nüüd saad tutvuda 7. detsembril toimunud 
ning taas kordaläinuks hinnatud Lõuna-
Eesti turismikonverentsi koostöö-teemaliste 
ettekannetega ka meie kodulehel. Hüva 
lugemist!

• SA Lõuna-Eesti Turismi rahastajate – 
maavalitsuste ning omavalitsusliitude – 
järjekordne kohtumine leiab aset juba 2. veebruaril. 

• 29. veebruaril korraldab EAS Turismiarenduskeskus 
Tartus Lõuna-Eesti turismiettevõtjatele infopäeva, et tutvustada EAS TAKi tegevusi 
2012. aastal.

• Head turismiettevõtjad! Ootame taas ja jooksvalt teie infot, mida kuvada Lõuna-
Eesti turismi Facebooki fännilehel (www.facebook.com/lounaeestiturism). Kaks 
korda nädalas avaldame kontol ühe ettevõtja toote, paketi, tegevuse tutvustuse koos 
pildi ja lingiga ning ärgitame fänne tootega tutvuma. Ootame ettevõtjailt vahvaid 
talvepakkumisi, kõigil teistel aga soovitame kindlasti lehega liituda, et ikka parimate 
pakkumistega kursis olla!

 
 

Veebruar Lõuna-Eestis

• 29. detsembril avati Mustlas 
Tarvastu muuseum Enn Põldroosi 
maalidega. Muuseum hakkab kajastama 
Tarvastu kandi ajalugu, ekspositsiooni 
vahetatakse iga kahe aasta järel. http://
raamatukogu.tarvastu.ee/Muuseum.
htm
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Ajal on ka suur 
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• 2.-4. veebruaril toimub XIV Viljandi Talvine Tantsupidu, mis on omasuguste seas 
Eesti vanim ja suurim. Traditsioon sai alguse 1998. aastal võistutantsimisest ümber 
Viljandi kultuurimaja kvartali. Aja jooksul on sellest kujunenud rahvusvaheline 
sündmus, millest võtab igal aastal osa sadu tantsijaid. http://talvinetantsupidu.
viljandimaa.ee

• 3. ja 4. veebruaril kõik XXX 
Võrtsjärve talimängudele Tartu-
maa Tervisespordikeskusesse! 
http://vortsjarv.ee/vortsjarve-
t e a t e d / x x x - v o r t s j a r v e -
talimangud 

• 4. veebruaril võid osa võtta ka Vapramäe-Vellavere-Vitipalu matkasarja 
talvisest matkast! Matkasarja viiakse läbi erinevatel aastaaegadel ja erinevaid 
matkamisvahendeid kasutades. Esimesel matkal talvel suusatame, kelgutame, 
lume puudusel kõnnime. www.vvvs.ee

• Samuti 4. veebruaril korraldab Oti 
Spordiklubi Tehvandi suusastaadionil 
Eesti noorte ja juunioride MV 
murdmaasuusatamises (sprint). 
Järgmisel päeval, 5. veebruaril 
jätkub sportimine ETV – 
Swedbank noortesarja III etapiga 
murdmaasuusatamises. www.tehvandi.
ee

• 5. veebruaril saab tõukekelguga sõita, 
sest Tõukekelgupealinnas Kolkjas toimub 
Kolkja kelk 2012. www.peipsimaa.ee

• 9.-12. veebruaril pakub Jõgeva kogu perele meeleolukat talvist nädalavahetust – 
lumest mänguväljaku ehitamine, talvine noorte moeshow, jääpurika võistlus, ilma 
ennustamine ja vaatluse kunst, suur kelguvõistlus Laiuse mäel, ooperikontsert 
Jõgeva kultuurikeskuses, pidu kultuurikeskuses ja palju muudki. www.kylmalinn.ee

• 9.-12. veebruarini leiab Tartus aset 
rahvusvaheline võimlemisturniir Miss 
Valentine, mille osavõtjate arv on 
suurem kui kunagi varem. Avastardi 
teevad iluvõimlemise maailmakuulsused 
nii individuaalaladel kui ka rühmkavades. 
Rühmvõimlemise maailmakarikaetapil 
näeb 2011 aasta MM võistluste 
võitjaid Venemaalt. Sel aastal viiakse 
suure võistljeate arvu tõttu võistlus 
esmakordselt läbi kolmel päeval. www.
vkjanika.ee

• 11. veebruaril peetakse Tehvandil Eesti MV kahevõistluses ning 12. veebruaril 
Eesti MV suusahüpetes. www.suusaliit.ee



• 12. veebruaril korraldavad Otepää Kultuurikeskus, Pühajärve Spa & Puhkekeskus ja 
Otepää saunaomanikud III Euroopa Saunamaratoni raames Otepää Saunamaratoni. 
Hüva leili! www.otepaa.ee

• 12. veebruaril naudi Tartus Vanemuise 
teatris ehedat Hispaania flamenkot 
Catarina Mora flamenco teatri esituses, 
mis koondab professionaalseid tantsijaid 
ja laujad-muusikuid. Nende omanäoline 
esitus toob välja flamenko tõelise 
rahvus vahe lisuse – kuigi flamenkot armastatakse Hispaanias väga ja tema juured 
on Andaluusias, siis tänapäeva Euroopas ühendab ta kul tuu re ja rahvaid. www.
concert.ee

• 12. veebruaril alustab ettevalmistustega 
Tartu Maraton – sõitma saab minna 41. 
Tartu maratoni Avatud rajale. www.
tartumaraton.ee

• 16. veebruaril toimub etnopidude 
sarja Folkloob järjekordne pidu. 
Folkloobi põhiideeks on kutsuda ellu 
uusi ja huvitavaid DJ’sid ning sellest 
lähtuvalt näeb Folkloobil tavaliselt 

plaate keerutamas inimesi, kes pole seda varem teinud! www.folk.ee

• 17.-18. veebruaril toimuvad Seto kirivöö kudumise õppepäevad Värskas, kus saad 
õppida kuduma seto kirivööd. Õpetatakse kõiki töövõtteid alates rakendamisest 
kuni toote viimistlemiseni. 

• 18. veebruaril saavad lapsed 41. Tartu Maratoni Lastesõitude raames suusatada! 
www.tartumaraton.ee/

• 18. veebruaril võtavad Tehvandil üksteisega mõõtu Eesti noored ja juuniorid MV 
suusahüpetes ja kahevõistluses. www.suusaliit.ee

• Samuti 18. veebruaril haara 
õng ning lippa Baltimaade 
suurimale ühiskalastamisele 
ning traditsioonilisele 
kalastusvõistlusele Kuldkala 
Viljandi järvel. Lisaks 
kalastusvõistlustele ja kontsertkavale, mille sisustavad üld- ja ülituntud esinejate 
kõrval ka Mulgimaa muusikud, toimuvad järverannal käsitöölaat ning omaette 
kalakola-kirbuturg. Kalapüügi õpitoas on võimalik omandada talvise kalapüügi 
põhitõdesid ja peensusi, et neid siis kohe järvel järgi proovida. Kalaroogade nautijad 
saavad jälgida Kalasupi-Gaalat, mille käigus valmistatakse mitu erinevat kalasuppi, 
mida pakutakse seejärel ka maitsmiseks. Omaette alal toimub lasteprogramm. 
www.kuldkala.ee

• 19. veebruaril saab teoks kauaoodatud 41. Tartu Maraton, mis kuulub 
rahvusvahelisse pikamaa suusa ta mise sarja Worldloppet, Rahvusvahelise Suusaliidu 



ja Eesti pikamaasuusatajate sarja 
Estoloppet 2012. aasta kalendrisse ning 
on FIS Marathon Cup osavõistlus. Määre 
peale ja rajale! www.tartumaraton.ee

• 23. veebruaril tähistab Palamuse 
muuseum oma 35. aastapäeva.  
www.palmuseum.ee

• 23.-26. veebruarini naudi kaunist 
muusikat Leigo Jäämuusika-kontserdite 
raames Otepääl. Kontserdisaaliks on 
ca 150 inimest mahutav telk, kuhu 
on ehitatud jääst kontserdilava, 
jääst pingid publikule ja ka jääbaar. 
Kontsertidel astuvad üles armastatud 
Eesti kvaliteetartistid, kontserdi 
lõppedes pannakse rituaalselt põlema 
jääskulptuur või viiakse läbi teisi jää ja 
tulega seotud tegevusi. www.leigo.ee

• 24. veebruaril korraldab SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon 
koostööpartneritega Eestist ning Lätist iseseisvuspäevale pühendatud 
perepäeva. Kogupereüritusel tutvustatakse läbi mitmesuguste tegevuste Eesti 
Vabariigi ajalugu ja koostööpartnereid. www.isamaalinemuuseum.ee

• 25. veebruaril ootab 
Vudila mängumaaa kõiki 
suurejoonelisele pere- 
ja kalapäevale Vudila 
Hõbekala 2012. Nii suured 
kui väikesed saavad osaleda 
kalapüügivõistlustel, toimub 

jääaukude puurimisvõistlus „Väle käsi“, lisaks kalapüügile saab osavust proovida 
maabenjiga, osaleda tõukekelgu rallis, suusatamise võistlusel, lumelinna ehitamises 
ja lustida suurel kelgumäel. www.vudila.ee

• 25. veebruaril toimub 40. Haanja Maraton koos Eesti MV-ga pikamaasuusatamises. 
www.haanjamaraton.ee 

• 25.-26. veebruaril ela Tehvandil kaasa Põhjamaade noorte MV-le suusahüpetes 
ja kahevõistluse hüpetes. www.suusaliit.ee

• 25.-26. veebruaril tule Võrumaa Talverallile, mis ühtlasi on ka Eesti autoralli 
meistrivõistluste esimene etapp. Võistlusraja kogupikkus on 339,27 km, lisakatsete 
kogupikkus 112 km. www.rally.ee



Midagi erilist 

• Tartu Mänguasjamuuseumis avati 
21. jaanuaril näitus „Tuntud inimeste 
mänguasjad“, kus on väljas pea 90 
tuntud Eesti inimese mänguasjad, 
fotod ja lapsepõlvelood. Näha saab 
kunagiste väikeste poiste ja tüdrukute, 
tänaste poliitikute, näitlejate, sportlaste, 
kunstnike, heliloojate, ajakirjanike 
ja mitmete teiste elualade inimeste 
kaisukarusid, nukke, mänguloomi, 
automudeleid, lasteraamatuid ning 
ka selliseid asju, mida esmapilgul 
mänguasjaks ei pea, kuid millega omal ajal saadi suurepäraselt mängitud. Näitus 
jääb mänguasjamuuseumis avatuks kuni 23. septembrini. www.mm.ee

Uues ametis

• 1. jaanuarist alustas SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses 0,5 kohal 
projektijuhina tööd Teele Kaeramaa, kes enne samas infokonsultandina tegutses. 
Teise 0,5 kohta pühendab ta Põltsamaa turismiinfopunktile. Infokonsultandi töö on 
samuti 1. jaanuarist enda peale võtnud Anneli Villem.

• Samuti 1. jaanuarist on SA Valgamaa Arenguagentuuril uus turismi 
arenduskonsutlant –Kadi Ploom. Enne ses ametis olnud Sille Roomets on nüüdsest 
0,2 kohaga Valga Maavalitsuses peaspetsialist välissuhete alal ning 0,8 kohaga 
projekti Via Hanseatica Eesti koordinaator. 

 

Saame tuttavaks!

Seekord tutvustame veidi pikemalt Kadi Ploomi, kes astus turismi arenduskonsultandi 
ametisse SA Valgamaa Arenguagentuuris uue aasta hakul.

Milline oli su elu enne, kui turismile 
sõrme andsid?
Turismile andsin niiöelda sõrme 
neli aastat tagasi, kui alustasin 
tööd Otepääl Karupesa hotellis, sel 
ajal õppisin veel keskkoolis. Sellest 
arenes huvi valdkonna vastu ja asusin 
õppima Tartu Kutsehariduskeskusesse 
turismikorralduse erialale. Kooli 
lõpetasin mullu kevadel ning sellest 
ajast saadik olen töötanud Valgamaa 
Arenguagentuuris infokonsultandi ja 
turismiveebi moderaatorina. 

Millised on sinu erilised lemmikkohad 
Lõuna-Eestis?
Lõuna-Eesti on vaieldamatult üks kõige 
kaunima loodusega paik Eestis. Sügavale 



südamesse on mulle pugenud Otepää ja Pühajärve. Sealne loodus ja õhkkond on 
kaasakiskuv nii suvel kui talvel, samuti toimub seal aastaringselt palju huvitavaid 
spordi- ja kultuuriüritusi, mis kohe kutsuvad piirkonda ikka ja alati külastama. 

Sündinud olen Tartus, seal veetsin oma lapsepõlve ja käisin koolis, see on koht, 
kus tunnen end alati koduselt. Naudin seal iga veedetud hetke ning sealset eluolu 
ja melu. Aga nagu enne ütlesin, on Lõuna-Eesti üldse väga ilus ja arvan, et palju 
kauneid ja salapäraseid kohti on veel avastamata. 

Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon 
eurot, mida sa sellega Lõuna-Eestis 
teeksid?
Oii, nii suurest summast ei oskaks 
unistadagiJ. Aga kui ikkagi selline 
võimalus oleks, siis tegeleksin 
aktiivselt Lõuna-Eesti maine 
kujundamisega, mitte et sellega 
midagi halvasti oleks, kuid on 
olemas oma kitsaskohad, mis 
vajaksid uuendusi. Kuna piirkond on 
väga mitmekesine, siis üritaksin luua 
igale piirkonnale oma niši, jutu/legendi 
ning vastavad tõmbenumbrid. 

Suures osas tahaksin panustada uute toodete/
teenuste loomisse ning olemasolevate arendamisse. 
Et ettevõtjatel oleks alati tahtmist tuua turule midagi uut ja põnevat, millega 
piirkonda erilisemaks muuta.

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Eks me kõik ole omamoodi erilised, aga nagu minu sõbrad ütlevad, on minu headeks 
omadusteks avatud suhtlus ja suur huvi uute väljakutsete ees. Ise arvan, et olen 
veel noor, kuid mulle meeldib õppida ning motivatsioonist ka puudust ei tule. 

Mis teeb sind õnnelikuks?
Kõige enam teeb mind elus õnnelikuks minu 5-aastane tütar, kes on päike minu 
igas päevas. 

 

Koolitume, reisime ja võtame eeskuju

Koolitume

• 10. novembril kJaanuaris korraldas Võrumaa Kutsehariduskeskus turismiettevõtjaile 
ja väiketootjaile piirkonna ühistoote arendamise piirkondlikud meistriklassid, 
mis toimusid Haanja, Võru- ja Setomaal. Koolituse eesmärk oli ettevõtjate 
piirkonnapõhiste ühispakettide koostamise ja tootearenduse väestamine.

• EAS Turismiarenduskeskuse initsiatiivil ning BDA Consulting’i korraldamisel on 
alanud koolitusprogramm Turismisihtkoha juhtimine. Turismiarendajatest üle Eesti 
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kokku pandud kaks gruppi kohtuvad 
kolme mooduli raames jaanuarist 
aprillini, millele järgneb ühine õppereis 
Sloveeniasse. Koolitajateks on Roger 
Carter TEAM Tourism Consultingust 
Suurbritanniast ning Mady Keup SKEMA 
ärikoolist Prantsusmaalt. 

• Märtsis ja aprillis koolitab Setomaa 
Turism Setomaa giide. Koolitus koosneb 
loengupäevadest ja ringsõidupäevadest 
piirkonnas, plaanis on ka Setomaa 
Venemaa poole külastus. 

Messid

• 17.-19. veebruarini osalevad Lõuna-
Eesti maa- ja piirkonnad Tourest 
turismimessil Tallinnas. 

• 10.-12. veebruarini esindavad 
Lõuna-Eesti turismiarendajad ning 
-ettevõtjad Lõuna-Eestit rahvusvahelisel 
turismimessil Balttour 2012 Riias.

Eeskujuks

• 12. jaanuaril avas uksed Põhjamaade 
kaasaegseim unekeskus Võrumaal, Kubija 
hotell-loodusspaa juures. 863 m² une- ja 
spaakeskuses asuvad kõigi unehäirete 
diagnostikat ja ravi pakkuv unemeditsiini 
keskus ning ainulaadse kontseptsiooniga 
spaa- ja saunakompleks, mis ühendab 
Eesti iidseid saunatraditsioone ja kaasaja 
tipptehnoloogilist spaakultuuri. Kasutatud 
on innovaatilisi keskkonnateadlikke, 
loodussäästlikke ja taastuvenergial 

põhinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Keskus võtab korraga vastu maksimaalselt 60 
külastajat, pakkudes Euroopa tipptasemel ravi ja puhkust Võrumaa puutumatus 
looduses. Kubija hotelli spaa- ja saunakeskuse on kokku 5 erineva suuruse, sügavuse 
ja temperatuuriga veesilma.

• Kuigi eelmisel talvel olid Väikese 
Munamäe suusanõlvad suletud, avatakse 
need veebruaris taas! Siis toimub ka 
ametlik avamispidu. Eelmise aasta lõpus 
Äärmusliku Spordi ASi poolt ära ostetud 
suusakeskuse mägi avatakse sellisena, 
nagu see viimase 15 aasta jooksul on 
olnud – kahe nõlvaga. Tulevikuplaanides 
on ka teine pool mäest käima panna. 



Teeme projekte

• 19. jaanuaril toimus Setomaa Turismi eestvedamisel Värska Kultuurikeskuses 
projekti „Kultuuriturismi arendus“ esitlus-arutelu. Teemadeks olid marsruut „Seto 
Külavüü“, Setomaa kohatunde loomine ja reisipakettide korraldus.

• Alanud on Viljandimaa meenekonkurss! Lisaks vaatamisväärsustele ja 
mitmekülgsetele headele teenustele jäävad turistidele külastatud paika meenutama 
suveniirid, samuti on kohalikel elanikel võimalik viia kingitusena kaasa oma paikkonda 
iseloomustav kingitus. Pealegi saab suveniiride oskusliku ideelahenduse ja disaini 
korral tuua välja piirkonna eripära ja väärtustada koha mainet. Tööde esitamise 
tähtaeg on 23. veebruar. www.viljandimaa.ee/arenduskeskus/?op=body&id=301

 
Lost in translation

Rubriigis turismiettevõtjaile räägib endine turismiettevõtja, nüüd internetiturunduse 
koolitaja Marko Siller sellest, kuidas enda teenuseid-tooteid võimalikult hästi 
turundada. Seekord kirjutab Marko kodulehe sisu tõlkimisega kaasnevatest vigadest. 
Rubriigi aluseks on tema blogi www.eturism.ee.

Uurisin veidi meie turismiettevõtete keelekasutust kodulehel – tõlget võõrkeeltesse. 
Luubi alla sattusid spaad ja sanatooriumid. Viskasin pilgu peale üldiselt, jälgisin 
olukorda suures plaanis ning sain 26 Eesti spaa ja sanatooriumi kodulehte uurides 
teada järgmist:

•  88% ettevõtetest on kodulehest inglisekeelne versioon, järgnevad soome ja 
vene keel kumbki 81% ning seejärel juba rootsi 38% ja läti 31%

•  üllatuslikult vaid 3 ettevõtet oli oma kodulehe saksa keelde tõlkinud (11%), seda 
on sama palju, kui norrakeelseid versioone leidsin

•  boonuspunkti saab Võru Kubija, kelle kodulehel ka wõrokeelne versioon täitsa 
olemas

•  3 ettevõtet ei pakkunud eesti keele kõrval mitte mingisugust lisavalikut, tegemist 
oli ka väiksemate ja vähemtuntud spaadega

•  kolmandikul mingitki keelevalikut pakkunud ettevõtetest ei ekisteerinud  
tegelikkuses sisu tõlget või oli see mahult väga puudulik võrreldes eestikeelse 
versiooniga

Kolmandiku ettevõtete kodulehe kohta julgen öelda, et väliskliendile pakutav 
keelevalik ei täida oma eesmärki ja seda just nende minu silmis suurimate vigade 
tõttu, mida soovitan kindlasti vältida:

1. Tõlgitud pealkirjaga sisutühjad leheküljed. Nt olles valinud inglisekeelse versiooni 
avaneb tõlgitud pealkirjaga “Packages” lehel haigutav tühjus. Eriti kui tegemist on 
sisuliselt olulise leheküljega, ei ole taolise keelevaliku väljapakkumisel ju mingit 
mõtet. 



2. Võõrkeelsele uudiste lehele ei suudeta sisu toota. Kui rootsikeelses menüüs on 
olemas viide “Nyheter” (Uudised), ent seal uudiseid pole (või on üksikud ja vanad 
uudised), siis ei ole asjal ka mõtet.

3. Tõlgitud pealkirja all eestikeelne tekst. Lahendus, mis ei anna kodulehe külastajale 
absoluutselt mitte midagi kasulikku. Pigem vastupidi. 

4. Pool menüüd eesti ja pool võõrkeeles. Aeg-ajalt kohtab ka menüüd, mis koosneb 
pooles ulatuses näiteks soome- ja pooles eestikeelsetest linkidest. Kui teksti tõlkimine 
on mingil põhjusel toppama jäänud, siis ei tasu tõlkimata osa originaalkeeles küll 
kuvada.

5. Viide eestikeelsele lugemisele. Võõrkeelses menüüs liikuva külastaja eestikeelsele 
blogile või artiklile suunamine ei anna mingit kasutegurit.

6. Eestikeelsed elemendid võõrkeelsel lehel. Kuna on lihtne jätta kodulehte läbivad 
elemendid (logo, bannerid ja kontaktivormid vms, mis igal lehel päises või jaluses 
asuvad) muutumatuks iga keelevaliku juures, siis tihti nii ka juhtub. Võimalusel tuleks 
lätlasele kuvada ikka lätikeelset sooduspakkumiste reklaami. Olgugi et ta mõistab 
ilmselt ka inglise keelt, jätab professionaalsema mulje täistõlge.

7. Tõlgitud versioon jääb väga õhukeseks. Kui soovitakse võõrkeelne kodulehe 
versioon iga hinna eest välja pakkuda, aga jõud pole sellest veel päriselt üle käinud, 
siis võib juhtuda, et muidu väga sisukast ja asjalikust kodulehest saab võõrkeelse 
versiooni lugeja jaoks sisutühi ja nukra olemisega koht, kus menüüs üksikud valikud.

Mida selliste vigade puhul teha?
Tõlgi kogu kliendi jaoks oluline sisu 
ja alles siis ava kodulehe versioon 
vastavas keeles. Enamus 
juhtudel aitab juba see, kui kuni 
tõlkimiseni eemaldada menüüst 
lingid, kus all vastavas keeles sisu 
hetkel puudub.

Kindlasti eemalda võõrkeelsest 
menüüst need lingid, kuhu 
ei olegi plaanis tõlgitud sisu 
panna (nt uudised). Hoolt tuleb 
kanda selle eest, et võõrkeelsete 
pealkirjade all ei oleks eestikeelset 
sisu – tõlgi ära või viska see konkreetne 
link/lehekülg valikust välja.

Omaette pikk jututeema on tõlke kvaliteet. Pahatihti teeb väiksemate ettevõtete 
puhul selle ära vennapoeg või müügijuhi naise sõbranna tütar, kes oskab OK tasemel 
prantsuse keelt. Kuna native speaker’il võib selline tõlge meele kas väga mõruks või 
rõõmsaks teha, on soovitatav siiski elukutselise tõlgi või emakeelse kõneleja teenust 
kasutada.

Kas teadsid, et....

Aeg on üks vähestest 

fundamentaalsetest 

suurustest: seda ei saa 

defineerida teiste suuruste 

kaudu. Nagu ruumi ja massi, 

nii defineeritakse ka aega 

mõõtmise kaudu. Ajaühik 

sekund defineeritakse praegu 

ajavahemikuna, mille võtavad 

Cs-133 aatomi teatud 

ülemineku 9 192 631 770 

võnget.



Kiika kööki ehk teretulemast Maitseelamuse kotta!

2011. aasta jõulude esimesel advendil avati Tartus Antoniuse gildimajas 
Maitseelamuse koda, mis on oma lühikese toimetamisaja jooksul juba positiivselt 
silma torganud. Sellest, millega koda tegeleb, tuleb veidi lähemalt juttu 
Maitseelamuse koja perenaise Triinu Akkermanniga, kelle õlul on nii turundus, 
klientidega tegelemine kui elamise korrashoidmine.

Milline on Moka lugu?
Maitseelamuse koda on novembris 
avatud hubane koda Antoniuse 
õues, kus peamine rõhk on kohalikul 
toorainel ja isetegemisel. „Tegemist 
on kogukonnaköögiga, kus erinevate 
juhendajate käe all saavad tavalised 
inimesed, kollektiivid, sõpruskonnad 
tulla ja nautida koos kokkamist ning 
teadmisi, mida põnevat teha meie 
kohalikust toorainest,“ seletab Triinu 
Akkermann.

Üsna omanäolise koja loomise idee 
tekkis koja peremehel Tauno Laasikul 
ligikaudu aasta tagasi, „süüdlaseks“ 

tema kokandushuvi ning kirg kohaliku tooraine vastu, mida näiteks Lõunakeskuse 
Taluturg pakub. Muide, reedeti saab igaüks Taluturu tootjate õhtutel tootjatega 
kohtuda ning toorainest ühiselt maitsvaid asju teha. Kojas leiavad endale tegevust 
nii täiskasvanud kui lapsed, nii eestlased kui välismaalased, et muuhulgas 
näiteks teha mõnus sünnipäevapidu, mille sisse kuulub osaliselt ka ise toitude 
valmistamine. 

Maitseelamuse koja peamine eesmärk 
on kohaliku tooraine propageerimine 
ning näitamine, et eestimaist hooajalist 
toorainet saab vormida väga maitsvaks 
roaks. Lisaks muidugi ka traditsioonide 
hoidmine ja taaselustamine, 
traditsiooniliste retseptide 
elluäratamine ning kokkamise vastu 
huvi tekitamine. Peale selle tutvustab 
Maitseelamuse koda ka Peipsimaa 
traditsioone ja retseptide, kuna koda 
opereerib MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök.

Huvi tekkides saab igaüks registreeruda igakuistesse plaanilistesse õpitubadesse, 
õpitubasid korraldab koda nii lastele, peredele, tudengitele, meestele, naistele 
kui ka hobi- ja profikokkadele. Ja kui see valik veel pead segi ei aja, siis saab tellida 
kokkamise õpitoa ka vaid oma seltskonnale, mida juhendab näiteks mõni tuntud 
inimene, tippkokk või oma ala spetsialist. Nii on köögis lõikumas-aurutamas-
küpsetamas käinud näiteks Andres Dvinjaninov, Tarmo Leinatamm, Laine Randjärv, 
Veikko Täär, Vladislav Koržets ja Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille. Õpitubades 
osalemine on 5 ja 25 euro vahel, sõltuvalt teemast ja toorainest.



Maitseelamuse kojas ootavad külalisi 
peremees Tauno Laasik, kondiiter 
Anary Noorem ning perenaine Triinu 
Akkermann, kes lisab: „Meie headeks 
koostööpartneriteks on Lõunakeskuse 
Taluturg ja Eesti Kulinaaria Instituut, 
kellega koostöös korraldame ka 
õpitubasid ja kelle tootjaid ning kokkasid 
me enda juurde õpetama kutsume.“ 
Akkermann lisab, et koja esimesed kuud 
on olnud rahvarohked ja külastajad on 
neid juba leidnud ning ka omaks võtnud. 

Millised on Maitseelamuse koja plaanid tulevikuks? „Hetkel toimetame veel 
oma pesas Antoniuse gildimajas, aga plaanime hakata tegema tooteid müügiks 
Lõunakeskuse taluturule,“ selgitab Akkermann. „Ka on me edasistes plaanides 
mõte tuua Maitseelamuse kotta huvitavaid juhendajaid ning proovida kohalikust 
toorainest valmistada uusi, huvitavaid roogasid, säilitades seejuures ka vanu 
traditsioone.“ Tema sõnul soovib Maitseelamuse koda eelkõige olla oma 
külastajatele hubane koht, kus tegevust leiab terve pere. Ka suvel ei pane koda 
uksi lukku, plaanis on avada hoopis õuekohvik, kus pakutakse omanäolisi hõrgutisi 
ja värskelt suitsutatud kala.

Nii et kindlasti tasub sammud 
Maitseelamuse koja poole seada, 
sest, nagu ütleb perenaine, „pole siin 
piirkonnas teist sellist mõnusat kohta, 
kus toidutegemist, head seltskonda 
ja kohalikku toorainet nautida saad, 
olemaski“. 

www.facebook.com/maitseelamuse, 
www.antonius.ee 

Kaunis rokokooloss Põltsamaal ootab külla

Tänavu 9. augustil tähistab Põltsamaa lossis asuv Põltsamaa Muuseum oma 15. 
sünnipäeva. Muuseumist ning lossis asuvatest teistest põnevatest tegemistest 
räägivad muuseumi juhataja Rutt Tänav ning Põltsamaa linna majandusnõunik 
Maimu Kelder. Maimu on ka sihtasutuse Põltsamaa Lossi Arendus juhataja. 

Esmalt aga väike põige ajaloo 
sügavustesse. Põltsamaale (saksa 
keeles Oberpahlen) ehitas Saksa ordu 
13. sajandil vallikraaviga ümbritsetud 
ringmüürkastelli ning 14. sajandil 
kastelli sisse ka konvendihoone. 15. 
sajandil lisandus kaguvärava kaitseks 
kindlusest väljapoole suurtükitorn. 
Aastatel 1570-1578 oli Põltsamaa loss 



Liivimaa kuninga Magnuse residents ja 17. sajandil asus lossis Rootsi garnison, 
ka hakati siis konvendihoonet renessanss-stiilis ümber ehitama. 18. sajandi teisel 
poolel aga võitis rokokoo – tuntuimad meistrid, kes siin töötasid, olid Kuramaa 
hertsogi suvelossi Rundāle kipskaunistustega ehtinud stukimeister Johann 
Michael Graff ning Mainzist pärit maalikunstnik Gottlieb Welté. Vana suurtükitorn 
sai luteriusu kirikuks ja siin teenis 40 aastat Eesti- ja Liivimaa kodu-uurimise rajaja 
August Wilhelm Hupel. 

„Põltsamaa lossis elati peent 
ja kultuurset õukonnaelu, aga 
rajati ka hulgaliselt erinevaid 
manufaktuure – kuulsaimad 
neist on portselanitehas ning 
peeglimanufaktuur,“ räägib Rutt 
Tänav. „1941. aastal 14. juulil loss 
ja kirik põlesid, kuid kirik taastati 
juba 1952. aastaks,“ ütleb ta, ja 
lisab, et see on esimene nõukogude 
ajal taastatud kirik Eestis, siin saab 
muuhulgas näha ka Tartu Ülikooli 
endise kiriku sisustust.

Põltsamaa loss võiks olla omamoodi monument valgustusajastule, Tänava sõnul 
oli see koht, kus eriti innukalt taotleti majanduslikku ja kultuurilist heaolu, haridust 
ja humanismi ning õpetati vaesemate eest hoolitsemist. „Peeter I nõunik Heinrich 
von Fick oli küsinud Põltsamaa, Pilistvere ja Kolga-Jaani kihelkonnad endale, 
et luua siin näidisühiskond, mis oleks eeskujuks kogu suure Vene impeeriumi 
arendamisel,“ toob Tänav illustreeriva näite. 

Hetkel on aktiivselt päevakorral 
lossi taastamise küsimus. Rutt Tänav 
ütleb, et loss väärib taastamist 
eelkõige seetõttu, et rokokoostiili 
pole Eestis kuigi palju, Põltsamaa 
oli aga just imeline rokokooloss. 
„Praegu saame eksponeerida vaid 
fotosid kunagisest hiilgusest.“

Praegu meelitab Põltsamaa loss 
külalisi muuhulgas nii selles asuva 

muuseumi ja turismiinfopunkti kui ka käsiteokoja, värkstoa ja kunstikeskusega. 
Käsiteokoda, mis tegutseb lossihoovis alates 2009. aastast, valmistab põhiliselt 
lapitehnikas tooteid. Meistrite käe all saab proovida mitmesuguseid õmblus-, 
kudumis-, tikkimis-, punumis- ja muid töid. Lisaks võõrustab käsiteokoda 
sageli käsitööteemalisi näitusi. Meistritemaja teisel korrusel asub värkstuba, 
mis näitab rahvuslikku naiskäsitööd. Sinna on talletatud suur osa Põltsamaa 
piirkonna käsitööpärandist. Lisaks korraldab värkstuba mitmesuguseid koolitusi, 
kus on võimalik katsetada unustuse hõlma vajunud tikkimis-, kudumis- ja 
õmblustehnikaid. Ja kunstikeskus õpetab nii noori kui täiskasvanuid maalima 
ja savi voolima. Käsiteokoja, värkstoa ja kunstikeskusega ühes majas asub veel 
keskaja ilmeline konvendisaal, kus korraldadakse erinevaid sündmusi - sünnipäevi, 
pulmi, seminare, kontserte.

Meeldetuletus puhkuselt 

naaseja kolleegidele....

  ...5. päeval alustatakse hetkelise 

istumisega kipsist tehtud ja 

loomulikult kujundatud, 

värvitud ülemusega. 

Katsutakse telefoni ja teisi 

esemeid. Psühholoog 

räägib veel töötegemise 

riskidest.



Lisaks toimetab Põltsamaa lossis 
ka Eesti Pressimuuseum, mis 
tutvustab ajalehtede tegemise 
ajalugu Eestis – oli ju esimene 
eestikeelne perioodiline väljaanne 
„Lühhike Öppetus...“ justnimelt 
Põltsamaal tehtud. „Aga kõige tuntum 
Põltsamaa lossi „asukas“ on kahtlemata 
veinikelder, Põltsamaa linna suurim 
turismimagnet, kus saab Põltsamaa veine 
degusteerida ja kaasa osta,“ täiendab 
Maimu Kelder. „Suviti toimub siin õuel 
kontserte ja pidusid, tuntuimad neist on 
Lossipäev koos eheda eestimaise käsitöö 
laadaga ja suur kontsert Põltsamaa Fest,“ 
lisab ta.

Nüüd siis aga peatse juubilari juurde! Põltsamaa muuseum avati 1997. aastal 
ja on piirkonna aja- ja kultuuriloo suurim koguja ning tutvustaja. Muuseumi 
põhifondis on üle 4000 eseme, raamatu ja dokumendi, teist samapalju on fotosid. 
„Muuseumi peamine eesmärk on tutvustada Põltsamaa lossi ajalugu,“ selgitab 
muuseumi juhataja Rutt Tänav, „aga kogume, säilitame, uurime ja vahendame 
kogu kunagise Põltsamaa kihelkonna ajalugu“.

Ligikaudu 65% muuseumi külastajaist 
on pered ja üksikkülastajad, 35% 
suuremad grupid – töökollektiivid, 
pensionäride ühendused, klassid, 
konverentsidel viibijad, kes tellivad ka 
giidi. Välismaalasi on külastajate hulgas 
ca 35%, kõige enam leiavad tee siia 
lätlased ja soomlased. 

Kel nüüd suuremat sorti huvi muuseumi vastu tekkis, aga pelgab, et talvel ukse 
taha jääb, seda siiski kartma ei pea. „Muuseum on avatud ka talvel, lihtsalt suuri 
üritusi me siis ei korralda,“ julgustab Tänav ka kargetel talvepäevadel muuseumisse 
tulema. „Oma kogukonna jaoks korraldame ka vanade fotode vaatamise õhtuid, 
kuna just fotosid on muuseumikogus väga palju.“

Tulevikuplaanidest rääkides 
on Rutt Tänav ja Maimu Kelder 
kindlad – tuleb leida vahendid, 
et kindlustada lossimüüre. 
„Muidugi unistame ka rokokoolossi 
taastamisest,“ on nad mõtetega 
kaugemas tulevikus. „Jõudumööda 
korrastame oma olemasolevaid 
hooneid – siin on veel mitmeid 
kasutamata võimalusi. Ja püüame 

ikka meeleolukat ajaveetmist pakkuda!“ Kelder lisab, et teist Põltsamaa lossi 
sarnast pole. „Lossil on väga eriline lugu, siin on toredad käsitöömeistrid ja 
pakutakse tõeliselt häid veine, seda märtsi lõpuni küll vaid ettetellimisel.“ 

www.põltsamaaloss.ee



„Mitte alati ei pea tegema midagi säravat. 
Tuleb teha midagi vajalikku.“

Intervjuu Tõnis Kortsiga, kes on aastakümneid Lõuna-Eesti turismi edendanud ning 
2011. aastal valiti ka EHE Lõuna-Eesti konkursil Aasta Turismiedendajaks.

2011. aasta lõpus lahkus oma 
ametipostilt Viljandi maavalitsusest Tõnis 
Korts, kes Viljandimaa ning Lõuna-Eesti 
turismi arendamisel ametis olnud ligi 
veerandsada aastat. Nüüdsest tegeleb 
Korts jahinduse teemadega, olles 
Eesti Jahimeeste Seltsi uus tegevjuht. 
Intervjuus aga uurime, mida Tõnis Korts 
turismist Lõuna-Eestis arvab.

Teid tunnustati aasta lõpul Aasta 
Turismiedendaja tiitliga. Mida Te ise 
arvate, mis selle tiitli saamise tingis?
Ma olen SA Lõuna-Eesti Turismi nõukogu 
esimees olnud kaks raksu, nii et 
turismiteemadega tihedalt seotud. Oma 

panust näen eelkõige koostöö tugevdamises. Koostööd olen ma alati hinnanud ning 
Eesti üks võimalus ongi ühistegevuses või koostöös. Eesti pole turismimeka, jah, 
loodus on meid õnnistanud küll, aga omamoodi. Sest näiteks Tallinna vanalinn on 
kindlasti omaette sihtkoht, aga ülejäänud piirkonnad on ikkagi pigem tavalised kui 
erakordsed. Selleks et turismi arendus toimuks, on vaja väga palju pingutada, ja just 
koostöö on see, mis selle võimalikuks teeb. Eesti turismi arenduse võtit olen ma just 
selles näinud ja sinna panustanud.

Lõuna-Eesti on suhteliselt ühtne, kompaktne, Tartu toimib siin tõmbekeskusena, 
ja teistpidi on kogu Lõuna-Eesti Tartule heas mõttes tagamaa. See on meid liitnud, 
õnneks on Tartu seda ka tunnetanud ja nt SA Tartumaa Turism on alati Lõuna-Eesti 
tegevusi toetanud. Varem oli nt ka SA Lõuna-Eesti Turismi nõukogus alati ka Tartu 
linn eraldi esindatud, nii et Tartu hea vaim on alati meie kohal hõljunud ning näinud 
vajadust koostöö järele.

Vahepeal oli SA Lõuna-Eesti Turismis väga raskeid aegu, teisi regionaalseid 
katusorganisatsioone ei olnud, meie olime ainsad. Siin oli mitmeid identiteedi- 
ja eksistentsikriise. 2004-2005 oli samuti väga raske aeg, sest meil jäi üks aasta 
riigipoolse rahastuseta, vahepeal olid inimestel isegi telefonid juba välja lülitatud. 
Aga õnneks said asjad tänu koostööle korda.

Mida Te ise kõige enam tehtust esile 
tõstaksite?
Üks asi on kindlasti järjepidevuse 
hoidmine. Olen selle tähtsusest aru 
saanud. Alati ei pea tegema midagi 
säravat, vaid just vajalikku. Nagu arstid 
ja tuletõrjujad – nad pole vajalikud mitte 
üksnes siis, kui kellegi elu päästavad, vaid 
ka siis, kui nad lihtsalt olemas on. Nii et 
järjepidevus on kõige tähtsam. Muidugi 



oleks väga rasketel aegadel võinud öelda, et aitab, paneme pillid kotti! Aga õnneks 
on need ajad üle elatud, see on kõige tähtsam.

Oluliseks pean ka koostöövaimu. Suurim energia läks alati seletamisele, sest inimesed 
vahetusid, pealegi on Lõuna-Eesti Turismis olnud alati ka poliitiline esindus. Seega 
tuli tihtipeale otsast peale alustada, et mis organisatsioon me üldse oleme ja milleks 
see vajalik on.

Eks neid üksikuid asju on veel olnud. Nt sihtasutuse Raekoja platsilt välja kolimine. See 
oli hea ja edukas ettevõtmine, sest me kolisime sealt välja kopsaka kompensatsiooniga, 
ja raha, mis kolimisega tekkis, saime kulutada selleks, et rasked ajad üle elada. See oli 
huvitav seis, aga tollal vajalik.

Olete tegelikult hoopis jahindusbioloogi haridusega – kuidas siis hoopis turismi 
peale sattusite? 
Jahindusbioloogiat läksin õppima südame järgi. Kümme aastat ma ka töötasin sel 
erialal. Turismi juurde ma oma eriala juurest ei lahkunud, reformide tulemusena 
lihtsalt jäin arendustööle ning tegin seda 12 aastat. Nüüd aga kutsuti mind tagasi. 

Urmas Tuuleveski, kes vanasti oli SA Lõuna-Eesti Turismi nõukogu liige, kaasas mind 
siis, kui ma keskkonna osakonnas töötasin, sihtasutuse töösse, ja nii ma turismi 
juurde jäingi. Kaks aega olin ka nõukogus ja tegelikult arvan, et see teine aeg oli 
juba liiast. Nõukogu on kuue maakonna ühendus ja seal on väga tähtis roteerumine. 
Minu seiskoht on selline, et alati peaks nõukogu esimees olema kõige nõrgemast 
lülist. Roteerumine on nõukogus äärmiselt oluline, et liikmed tunnetaksid vastutust 
ja näeksid, mis tegelikult toimub. 

Millised soovitused ja nõuanded Teil 
oma mantlipärijale on?
Põhimõtteliselt tuleb olla koostöö 
mootor, koostööd hoida ja arendada. 
Kindlasti tuleks rasketel aegadel mõelda 
ka sellele, kuidas enne asju tehti. End ma 
motiveerisin alati sellega, et mõtlesin, 
kuidas seda, mis on juba alustatud ja 
tehtud, edasi viia. Ka tasub meeles 
pidada, et ainult koos saame me olla. 

Lõuna-Eesti pole ühtegi sellist sihtkohta, mis üksinda välja kannaks. Ehk Tartu 
natuke on, aga ilma tagamaata (Lõuna-Eestita) mitte. Lõuna-Eesti on kompaktne. 

Kunagi, kui Lõuna-Eesti Turismi SA tehti, oli siin kolm suurt vaala: turundus, koolitus 
ja tootearendus. Kõige tähtsam neist kolmest on alati olnud turundus, mis ka kõige 
kallim on. Kuuekesi on seda väga efektiivne teha. Kas või nt ses osas, et Põhja-Eesti 
huvi Läti turu vastu on suhteliselt leige, Lõuna-Eesti ja saarte huvi Läti vastu aga 
üsna suur, seega seal oleme kuuekesi sihtturuna koos. 

Mida peaks rohkem arendama, on tootearendus. See on alati nõrk olnud. Viimasel 
ajal küll parem, aga ikkagi suhteliselt vähe on meil neid tooteid. Väärtusi on 
meil kohutavalt palju, ka on piisavalt algmaterjali toodete jaoks. Aga tervikut või 
lõpptoodete väljakujundamist peaks rohkem arendama, nii koolituse kui reaalse 
toe pakkumise osas.



Millised on Teie hinnangul Lõuna-Eesti suurimad plussid ja miinused välisturisti 
jaoks?
Kui miinustest alustada, siis see siia kohalejõudmine ikka... turismis on kättesaadavus 
väga tähtis. Seega seda tuleb põhjalikult läbi mõelda. 

Plussideks on ikkagi meie identiteedid. Meil on kaks Eesti tugevaimat identiteeti – 
setod ja mulgid. Nende edasiarendamine on oluline. Loomulikult on tugevuseks ka 
loodus ja Tartu. Kõik kuus maakonda on tegelikult erilised, kõigil on oma väärtused, 
ja see on väga atraktiivne.

Olete ise aja jooksul paljudel turismimessidel käinud, millele peaks Lõuna-Eesti 
kõige enam rõhuma, et välisturgudel atraktiivne olla?
Arvan, et selgete toodete ja pakkumiste väljakujundamine. Vene turu jaoks 
loodusturismi toodete väljakujundamine, terviktooted – neid on vähe. Sest täna 
on me suurim miinus see, et toodete pakkumist on väga vähe. Pakette on vähe, 
kuigi see läheb järjest paremaks. Teisalt on see kogemuse teema – paljukest meil 
siin seda ikka olnud on, mitte väga pikalt.

Seega kasvuraskus..?
Jah, võib nii öelda. Nüüd on tulemas peale mitu 
põlvkonda koolitatud inimesi, ja kujutan ette, et 
praegu see valdkond areneb. Muidugi on ka huvi 
varem väikesem olnud, ka pole igal pool ettevõtjate 
efektiivset koostööd toimunud, kuigi näiteks 
Võrumaal toimib see väga hästi. Asi areneb praegu 
ilusti, aga arenguruumi veel on.

Olete kaua sihtasutuse nõukogus olnud. Milline peaks 
regionaalsete katusorganisatsioonide roll Teie nägemuses 
olema?
Näen neil ikkagi koordineerivat rolli. Turundus on siin kõige tähtsam, seal on 
reaalne ressursside ühendamine. Kindlasti näen ka tunnustamise rolli, sest katus 
on täna üks pea ainsatest, kes tervikuna Lõuna-Eestis tunnustab. Nii et konkurss 
EHE Lõuna-Eesti on hästi tähtis. 

Kindlasti peaks regionaalsete katusorganisatsioonide roll olema ka koolitused – 
näiteks Vene turul, neid keegi teine ju meie jaoks ei tee. See suund on hea. Ja 
kindlasti rohkem tootearendust, regikatused võiksid koordineerida toodete 
valmimist, vajadusel turunduse kaudu ka müüki. 

Kui tahate akusid laadida, siis kuhu ise Lõuna-Eestis kõigepealt läheksite?
Tartus käin ma alati väga hea meelega. Ja Põlva ning Võru on ka need kohad, mis 
mind tõmbavad.

Kas aeg on 

absoluutne või 

põhineb suhetel?




