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MTÜ EESTI MAATURISM 
 Eesti Maaturism MTÜ on asutatud aastal 2000. 

 Ühingu eesmärk on maaturismi ettevõtjate ühiste huvide esindamine 

eesmärgiga toetada maaturismi arengut Eestis. 

 Liikmeteks on turismiettevõtjad, kes asuvad valdades või alla 10 000 

elanikuga linnades ning pakuvad majutusteenust, aga samuti ka 

toitlustuse, matkade, ürituste, transpordi korraldajad, organisatsioonid 

või ühingud, kes teevad koostööd maaettevõtjatega või esindavad neid. 

 Detsember 2014 seisuga on ühingul 297 liiget: 

• turismitalud, külalistemajas, hostelid, motellid, väikehotellid, 

kämpingud/puhkekülad 

• aktiivse puhkuse pakkujad 

• teemapargid 

• rahvuskõrtsid, jaanalinnufarmid, kodumuuseumid ja käsitöötoad 

• koolid, kus õpetatakse turismi 

 

 

 
 

Aktiivne 
puhkus; 12%

Muud; 8%

Majutus;
80%



MIDA TOOB TULEVIK? 

 Eesti Toidutee väljaarendamine. 

 Eesti Saunatee väljaarendamine. 

 Koostöö RMK matkaradade võrgustikuga. 

 Maamajutuse kvaliteedisüsteemi (maaturismiettevõtete järgusüsteemi Rukkilill ) infopäevade 

korraldamine, märgise väljaandmine ja turundamine. 

 EHE-märgise kriteeriumite ja taotlusvormide väljatöötamine ning märgise väljaandmine koostöös EAS 

Turismiarenduskeskusega. 

 Organisatsiooni turundusstrateegia 2013-2016 tegevuste elluviimine. 

 Ettevõtjate koolitused ja õppereisid Eestis ning välismaal. 

 Uue kodulehekülje www.maaturism.ee avamine Tourest 2015. 

 Maaturismi ettevõtete avatud uste päeva korraldamine (01.mai 2015). 

 

 Maaturismi sektori ja ühingu uue arengukava koostamine 2015-2020 (lõpusirgel). 

 Maaturismi ühingu tegemiste tutvustamine meedias. 

 Koostöö arendamine naaberriikide turismi katusorganisatsioonidega. 

 Rahvusvaheliste projektide projektitegevuste elluviimine. 

 Koostöös turismikoolidega maaturismi ettevõtluspäevade korraldamine turismierialade õppuritele. 

 Uute koostööprojektide algatamine, koostööpartnerite leidmine. 

 

http://www.maaturism.ee/


UUENEV JÄRGUSÜSTEEM 

 Ettevõtjate algatusel viieastmeliseks 

 2012 kavandamine, töörühm  

 2013 arendustöö  

 2013 auagust - 2014 veebruar piloothindamised ettevõtetes 

 2014 aprill – koolitused osalenud ettevõtetele 

 2014 suvi – viimased märkused ja täiendused 

 2014 detsember – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse 

 2015 juuni – uute järgusüsteemide kehtivuse algus 

 

 

 

 



Märtsis Männiku Metsatalus toimunud Saunakoolitusel algatasid idee 

Lammasmäe Puhkekeskuse peremees Meelis Parijõgi ja Kopli Madise Talu peremees Raido Notton. 

 

Saunatee ei ole nö saunade kogum vaid iga saunateel oleva sauna 

peremees/perenaine peaks suutma edasi kanda ka saunatraditsioone ning 

õpetama oma külastajatele õigeid  saunatamise võtteid 

Eesmärgiks: 100 saunateelist 

 

KUIDAS EDASI? 

 

 Domeeni www.saunatee.ee registreerimine – tehtud! 

 

 Kokku on lepitud ühised väärtused, mida saunatee ja saunateel osalejad kannavad. 

 Huvilised saadavad Saunateele kuulumise soovi, mis peaks sisaldama ka lühikest visiooni Saunateest 

(kuidas võiks tema arvates Saunatee toimida). Lisaks info, et mis temal kui ettevõtjal on hetkel olemas 

Saunatee rikastamiseks (Milliseid saunasid omab? Kas oskab oma külalisi koolitada parema saunas 

käimise elamuse saamiseks? jpm). 

 Ühingu büroo korraldab väikese küsitluse saunaklubide ja tava saunakülastajate (liikmete ja 

sotsiaalmeedia kaasabil) seas, et välja selgitada nende ootused. 

 IDEE EDASPIDISEKS! 
 Saunaklubid hakkavad saunasid hindama? 

 Töötatakse välja saunadele hinnangu andmise süsteem: 1 viht, 2 vihta, 3 vihta, 4 vihta, 5 vihta)? 

 Saunatee turundus toimub läbi Maaturism.ee kodulehekülje jm võimalike turunduskanalite. 

 Idee esmatutvustus KUKU raadios: http://media.kuku.ee/maatund/maatund20140504.mp3 (saunateest 

räägitakse saates 35:28 minutil) 

 

 

Maaturismi uus toode - 

SAUNATEE 

http://www.sauantee.ee/
http://media.kuku.ee/maatund/maatund20140504.mp3


 Idee sai alguse 2006. aastal. 

 - Valmisid toidu pakkujate ja 

väiketootjate uuring ning maha 

märgiti võimalik Läänemere 

toidutee kulgemine ja Eesti 

sisesed toidukultuuri tutvusta-

vad marsruudid. 

 - Põllumajandusministeeriumi 

eestvedamisel taotleti Euroopa 

fondidest toetust Läänemere 

Toidutee rajamiseks – taotlus 

sai eitava vastuse. 

 

 
 

EESTI TOIDUTEE www.toidutee.ee  

HETKESEIS JA EDASPIDISED PLAANID 

 Vahepeal on erinevate EU projektide toel rajatud toiduteid maakonna tasanditel – ühine Toidutee 

hetkel puudub. 

 2014.a. alguses valmis Põllumajandusministeeriumi toel Toidutee kodulehekülg (tutvustati Grüne 

Woche messil Berliinis). 

 2014.a. märtsis korraldas Põllumajandusministeerium koos Eesti Maaturismi Ühinguga Olustveres 

Läänemere toidutee töögrupi ümarlaua. Töögrupi koosolekud on toimunud septembris Helsingis ja 

novembris Riias. Ümarlaudadel on osalenud Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ja 

Poola esindajad. 

 Kuidas edasi? 

 -  04.12. 2014 kinnitati Eesti Toiduteele (edaspidi Läänemere Toidutee osa) kuulumise kriteeriumid  

 -  Hetkel toimub ettevõtete kaardistamine  

 -  www.toidutee.ee inglise keelse domeeninime estonianfood.com kinnitamine 

 -  Läänemere Toidutee esimene turundusüritus 17.01.2015 Berliinis 

 -  Toidutee ettevõtjate koolitused ja turundus 

 -  Tulevikus – riikide vaheline ristturundus 

 
 

http://www.toidutee.ee/
http://www.toidutee.ee/


KÄIMASOLEVAD PROJEKTID: 

Ühing on lpartneriks kahes rahvusvahelises projektis: 

 Projekt „Vocational education and training connecting higher education and rural companies” 

(Connect-VET)  

 Kutseõpe ja koolitused viivad kaasaegsed teadmised maaettevõtteni. 

 Projekt „Baltic Sea Country Style - Attract Tourists to Rural Areas“ (Country Style) 

 Stiilne Läänemere rannik - Turistide maapiirkonda meelitaja. 

 EHE märgise uuendamine - toetab EAS Turismiarenduskeskus 
 

UUED ETTEVALMISTATAVAD RAHVUSVAHELISED PROJEKTID: 

 Projekt “Creative. Innovative. Natural” (Loov. Innovaatiline. Ehe.) 

 Projekti peapartner Sloveeniast. Teised partnerid Eesti Maaturismi Organisatsioon ja Shotimaa. 

 Taotletakse ERASMUS+ programmist. 

 Projekt “Säästvad majandamisviisid turismiettevõtetes ja – piirkondades” 

 Projekti partnerid Rootsist, Poolast, Eestis, Lätist, Leedust 

 Taotletakse Kesk-Läänemere Interreg programmist 

 Projekt “Designing green well-being services and outdoor services in tourism” 

 Peapartner Soome. Kutsutud partnerid: Rootsi Ökoturismi organisatsioon, Eesti ja Läti Maaturismi 

organisatsioonid. 

 Taotletakse Kesk-Läänemere Interreg programmist. 

 Projekt tootearenduseks, koostöövõrgustike loomiseks ja tugevdamiseks ning turunduseks 

 Peapartner EPKK. Plaanitavad partnerid Eesti ja Läti Maaturismi organisatsioonid. 

 Taotletakse EST-LAT programmist. 

 Projekt turismiettevõtete kvaliteedi arendamiseks (koolitusprogramm, koolitused, õppereisid jms) 

 Plaanitavad partnerid Eesti Läti ja Läti Maaturismi organisatsioonid ning Sloveenia Maaelu Arengu Instituut 

ja/või Austria Maaturismi Organisatsioon. 

 Taotletakse ERASMUS+ programmist. 
 

UUED ETTEVALMISTATAVAD EESTI SISESED PROJEKTID: 

 Järgusüsteemi RUKKILILL edasiarendamine, koolitamine, väljaandmine, turundamine – toetust taotletakse 

EAS Turismiarenduskeskuselt 

PROJEKTID -  

HETKEL JA TULEVIKUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.maaturism.ee 

LUMIST JÕULUOOTUST 

TEILE KÕIGILE! 


